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Εγκύκλιος Αγίας και Μεγάλης  Τεσ-
σαρακοστής 2022

 Ο 60χρονος ισχυρίστηκε στους 
αστυνομικούς ότι ο 32χρονος του 
επιτέθηκε και σκότωσε πρώτα τον 
ίδιο και μετά τη γυναίκα του. «Εί-
χαμε τσακωθεί...                   Σελ. 7                                                             

Τετραπλό φονικό στην Ανδραβίδα:  
Πώς συνελήφθη ο δράστης

Πρόγραμμα χρέωσης για ρυπο-
γόνα οχήματα σε όλο το Λονδίνο 

Ένα πρόγραμμα χρέωσης που 
στοχεύει στα περισσότερα ρυπο-
γόνα αυτοκίνητα στο Λονδίνο θα 
μπορούσε να επεκταθεί για να 
καλύψει...                        Σελ. 4                

Νηστεία — Όταν, ως Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί, μιλούμε περί νη-
στείας, το μυαλό μας συνήθως 
πηγαίνει σε διατροφικούς περιο-
ρισμούς και...               Σελ. 2 & 19

Σχεδόν 3.000 Ουκρανοί προσφυγές στην Κύπρο από τις 25 Φεβρουαρίου 

Ο Πούτιν κατηγορεί το Κίεβο ότι αποτρέπει τις απομακρύνσεις αμάχων

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ κατηγορεί τη Ρωσία ότι κρατά 400.000 πολίτες «ομήρους»

Πάνω από ένα 
εκατομμύριο οι 
Ουκρανοί 
πρόσφυγες

Εnglish Section 17-27

Σελίδες 4, 5, 7, 10 & 17

Σελ. 2   ΦΦιιέέσσττεεςς  κκααιι  ππααννηηγγύύρριιαα  εενν  

μμέέσσωω  ««πποολλέέμμοουυ»»!!  

ΛΛΕΕΥΥΚΚΩΩΣΣΙΙΑΑ  ––  ΑΑννττααππόόκκρριισσηη  ΠΠέέττρροοςς  ΧΧ..  ΠΠΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

Σελ. 6

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΚΕΛ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΤΤΙΙΓΓΜΜΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  
ΑΑΚΚΕΕΛΛ  ΒΒΡΡΕΕΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ

Στις 3 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η 
13η Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Β
Στις 3 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η 
13η Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Β

Σελ. 2   

Εnglish Section 17-27

ΠΠάάννωω  ααππόό  έένναα  
εεκκααττοομμμμύύρριιοο  οοιι  
ΟΟυυκκρρααννοοίί  
ππρρόόσσφφυυγγεεςς  

Σελίδες 4, 5, 7, 10 & 17

ΦΦιιέέσσττεεςς  κκααιι  ππααννηηγγύύρριιαα  εενν  

μμέέσσωω  ««πποολλέέμμοουυ»»!!  

ΛΛΕΕΥΥΚΚΩΩΣΣΙΙΑΑ  ––  ΑΑννττααππόόκκρριισσηη  ΠΠέέττρροοςς  ΧΧ..  ΠΠΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
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Έρανο για βοήθεια προς 
τον ουκρανικό λαό εξήγγειλε 
η Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων

Άμεση ήταν η κινητοποίηση και της Εκκλησίας 
στην παροικία μας, στις εκκλήσεις που απευθύ-
νονται διεθνώς για ανθρωπιστική βοήθεια προς 
την Ουκρανία και το δοκιμαζόμενο λαό της. 

Με εγκύκλιό του, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας, καλεί τις επι-
τροπείες σε ολους τους ιερούς ναούς της περι-
φέρειάς του, να διεξάγουν έρανο την ερχόμενη 
Κυριακή προκειμένου να αποσταλεί βοήθεια 
στην Ουκρανία. 

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:  
Αγαπητοί μας εν Κυρίω, 
 Ανταποκρινόμενος  στην τεράστια ανθρωπι-

στική κρίση στην Ουκρανία και την άμεση βοή-
θεια η οποία χρειάζεται για να προσφέρουμε 
βοήθεια στους αδελφούς και αδελφές μας εκεί, 
ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας παρακαλεί να 
περιαχθεί ειδικός δίσκος σε κάθε Κοινότητα την 

Κυριακή της Ορθοδοξίας 13 Μαρτίου 2022 προς 
ενίσχυση του ιερού αυτού σκοπού. 
Τα συλλεχθέντα ποσά παρακαλούμε να στα-

λούν κατευθείαν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, είτε 
με επιταγή είτε με απευθείας κατάθεση online 
σημειώνοντας "Ukraine Relief'' στο πεδίο refer-
ence. Τα ονόματα των Κοινοτήτων καθώς και τα 
αποσταλέντα ποσά θα αναρτηθούν δημοσίως. 

Πληροφορίες για τον λογαριασμό:    
Account type: Community Account  
Account Name: Greek Orthodox Archdio-

cese of Thyateira and Great Britain  
Account No: 43198369  
Sort Code: 23-05-80  
Memo: Ukraine Relief   

Εκ των Γραφείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Η Επιτροπή του ΑΚΕΛ Βρετανίας εξαγγέλλει 
την πραγματοποίηση της 13ης Συνδιάσκε-
ψης του ΑΚΕΛ Βρετανίας στις 3 Απριλίου 

2022. Η Συνδιάσκεψη, ως το ανώτατο σώμα του 
ΑΚΕΛ Βρετανίας, αποτελεί κορυφαίο σταθμό στην 
πορεία μας. Με την συμμετοχή εκλεγμένων αντι-
προσώπων από όλες τις κομματικές ομάδες σε 
όλη τη Βρετανία, η Συνδιάσκεψη αξιολογεί κριτικά 
και αυτοκριτικά τη δράση του ΑΚΕΛ Βρετανίας σε 
όλα τα επίπεδα και διαμορφώνει τις κατευθύνσεις 
και θέσεις του Κόμματος για τα επόμενα χρό-
νια. Εκλέγει την νέα Επιτροπή του ΑΚΕΛ 
Βρετανίας που θα καθοδηγεί το κόμμα 
για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. 

 Η φετινή αποτελεί μια σημαδιακή 
χρονιά για το ΑΚΕΛ Βρετανίας καθώς 
συμπληρώνονται 50 χρόνια από την 
ίδρυση του παραρτήματος στην Βρε-
τανία, ως ο συνεχιστής των Κυπρια-
κών Κομμουνιστικών Ομάδων του 
Κ.Κ.Μ.Βρετανίας. Μισός αιώνας αγώνων 
στο πλευρό των αποδήμων έχει την σφραγίδα 
του σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες 
της παροικίας μας. Επιτεύγματα και κατακτήσεις 
που άλλαξαν την ζωή των Κυπρίων στην Βρετα-
νία, δίνοντας πολιτική φωνή, κοινωνική οργάνωση 
και πρόσβαση σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. 
Πρώτιστα όμως έχει την σφραγίδα του στον 
αγώνα μας για λύση του Κυπριακού μέσα από 
την διαφώτιση των πολιτικών και του λαού της 
Βρετανίας για την υπόθεση της Κύπρου. 

Η 13η Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Βρετανίας πρα-
γματοποιείται σε μια καθοριστική καμπή για το 
παράρτημα μας. Kαλείται να ασχοληθεί πρωτί-
στως με την πολιτική δράση του κόμματος, την 
οργανωτική του συγκρότηση, τα ιδιόμορφα προ-
βλήματα της παροικίας μας και γενικότερα τις κοι-
νωνικό-πολιτικό-οικονομικές συνθήκες που επι-
κρατούν στη χώρα όπου ζούμε.  

Ιδιαίτερα καλείται να δώσει κατεύθυνση για τις 
αλλαγές και βήματα που χρειάζονται στην δομή 
και τον τρόπο λειτουργίας μας με βάση τα νέα δε-
δομένα στην ηλικιακή, γεωγραφική και κοινωνική 
σύνθεση και κατανομή του παραρτήματος. Στην 
έκθεση δράσης θα παρουσιαστεί συνολικά το έργο 
που έχει επιτελέσει το κόμμα μας από την τελευ-
ταία συνδιάσκεψη και μέσα από τη συζήτηση, θα 
αξιολογηθούν, εμπλουτιστούν και τροποποιηθούν 
οι διάφορες αλλαγές, νέες μορφές δράσεις και 

στόχοι που τίθενται με στόχο να αντιμετωπί-
σουν τα προβλήματα και τις αδυναμίες 

που παρουσιάστηκαν στο έργο μας, 
σε όλους τους τομείς.  

Για το ΑΚΕΛ Βρετανίας έχει τερά-
στια σημασία η ίδια η ύπαρξη του. 
Ως πολιτική δύναμη η οποία θα συ-

νεχίζει να διαδραματίζει το δικό της, 
καθοριστικό ρόλο σε μια σειρά από ζη-

τήματα που αφορούν το κόμμα, την πα-
ροικία και την πατρίδα μας. Μέσα από αυ-

τοκριτικό πνεύμα και ρεαλιστική στόχευση, 
οφείλουμε να εκτιμήσουμε όλες τις πτυχές της 
δράσης μας και να σχεδιάσουμε την πορεία των 
επόμενων χρόνων. 

Οι Θέσεις προς την Συνδιάσκεψη, που εγκρί-
θηκαν από την Ολομέλεια του ΑΚΕΛ Βρετανίας 
στις 28/02/2022, επιδιώκουν να ανοίξουν έναν 
πλατύ, ζωντανό και δημιουργικό διάλογο. Κάνουμε 
ανοικτό κάλεσμα στα μέλη του κόμματος για μα-
ζική συμμετοχή και γόνιμο διάλογο στις συνελεύ-
σεις προς την συνδιάσκεψη. Ταυτόχρονα καλούμε 
τόσο τα μέλη αλλά και τους φίλους του κόμματος 
που επιθυμεί να μοιραστεί μαζί μας τις απόψεις 
του σχετικά με το ΑΚΕΛ Βρετανίας να το πράξει 
με σύντομα άρθρα που μπορούν να αποστέλλο-
νται στο akelbritain@gmail.com ή ταχυδρομικώς 
στα γραφεία του κόμματος.  
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Ιστορική στιγμή για το ΑΚΕΛ Βρετανίας

Εγκύκλιος Αρχιεπισκόπου Θυατείρων για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2022
«Εντός ολίγων ημερών, θα ξεκινήσουμε το ταξίδι 

της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με προορισμό το Πά-
σχα. Όπως πράττει στο διάβα των αιώνων, η Εκ-
κλησία, ακόμη μια φορά, μας προσκαλεί να οδεύ-
σουμε το ιερό μονοπάτι της λειτουργικής και 
προσωπικής μας προετοιμασίας. Ηχεί την σάλ-
πιγγα του Κυρίου και καλεί όλους τους πιστούς να 
ενδυθούν την πανοπλία της σωτηρίας, ώστε να 
φθάσουμε στον προορισμό μας νικηφόρα έναντι 
των παθών μας. Το ταξίδι αυτό δεν είναι εύκολο, 
ιδιαιτέρως διότι οι τρόποι και οι πειρασμοί του κό-
σμου καραδοκούν με σκοπό να μας εκτρέψουν 
από την πορεία μας και να μας παραδώσουν βορά 
στην αμαρτία. Ωστόσο, η Εκκλησία μεριμνά και 
μας παρέχει σειρά εργαλείων και όπλων πνευμα-
τικών προκειμένου να καθαρίσουμε και να ενισχύ-
σουμε τον εαυτό μας σε κάθε δυνατή ευκαιρία και, 
όταν η ανάγκη το καλεί, τα μέσα προκειμένου να 
στεγνώσουμε τα μάτια μας από τα δάκρυα της με-
τάνοιας και να καταπραΰνουμε το ταραγμένο μέ-
τωπό μας.  

Εάν κάποιος εντρυφήσει στην εκκλησιαστική 
υμνολογία, θα διακριβώσει ότι τόσο οι ασκητές της 
ερήμου των παλαιών χρόνων, όσο και οι οπλίτες 
του πνεύματος των καιρών μας, οικουμενικά εν-
στερνίστηκαν τη σημασία τριών αγωνισμάτων, τα 
οποία τους επέτρεψαν να ελευθερωθούν από την 
αμαρτία, το κακό και τους πειρασμούς αυτής της 
ζωής. Ο αγώνας ο καλός περιλαμβάνει τη νηστεία, 
την αγρυπνία και την προσευχή. Αυτά τα πνευμα-
τικά όπλα και η ασπίδα προστατεύουν τους Χρι-
στιανούς από τα βέλη του πονηρού. Επιτρέψτε 
μου να μοιραστώ μαζί σας ολίγες σκέψεις για κάθε 
μια από αυτές τις αρετές, ώστε να ενισχυθείτε κατά 
το ταξίδι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά και 
της ζωής εν γένει. 
Νηστεία — Όταν, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μι-

λούμε περί νηστείας, το μυαλό μας συνήθως πη-
γαίνει σε διατροφικούς περιορισμούς και αποχή 

από συγκεκριμένες τροφές. Κατά κυριολεξία, όμως, 
η λέξη ‘νηστεία’ σημαίνει να μην τρώμε καθόλου. 
Ωστόσο, ο Ίδιος ο Χριστός και οι Πατέρες της Εκ-
κλησίας ποτέ δεν κατενόησαν τη νηστεία κατ’ αυτό 
τον περιορισμένο και περιοριστικό τρόπο. Η Εκ-
κλησία, η οποία τηρεί και ορθώς διδάσκει την αλή-
θεια, μας υπενθυμίζει ότι η νηστεία αγκαλιάζει όλη 
μας τη ζωή και, ως εκ τούτου, ενέχει και την εκρί-
ζωση της αμαρτίας από κάθε έκφανση της ζωής 
μας, επιπλέον της εθελουσίας αποχής από συγκε-
κριμένες τροφές και δραστηριότητες. Οι μεγάλοι 
υμνογράφοι της Εκκλησίας μάς διδάσκουν επικα-
λούμενοι το παράδειγμα του Μωυσή, ο οποίος 
αποκάθαρε την όρασή του διά της νηστείας, πριν 
αντικρύσει και συνομιλήσει με τον Θεό. Η αληθής 
νηστεία παρομοιάζεται με το ρόλο του ξίφους στην 
πνευματική μας πανοπλία που μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί και ως χειρουργικό νυστέρι, επιδέξια 
αποκόπτοντας κάθε κακό από την καρδιά μας. Οι 
υμνογράφοι μάς υπενθυμίζουν ότι ο καιρός ο κα-
τάλληλος της μετάνοιας εγγίζει και ότι μέσω της 
αρετής και της εκγύμνασης της νηστείας καταφέρ-
νουμε νίκη έναντι των δαιμόνων. Στους ύμνους δια-
βάζουμε ότι η νηστεία είναι η μητέρα της σωφρο-
σύνης, η κατήγορος της αμαρτίας, η σύντροφος 
της μετάνοιας, η πολιτεία των αγγέλων και η σωτη-
ρία των ανθρώπων. Για αυτόν τον λόγο οι εκκλη-
σιαστικοί συγγραφείς μάς παροτρύνουν να τηρούμε 
την νηστεία την ευάρεστη στον Θεό: να χαλιναγω-
γούμε την γλώσσα μας, να αποστασιοποιούμαστε 
από την οργή, να απέχουμε των γήινων επιθυμιών 
και τόσα άλλα. Η φιλανθρωπία και η ελεημοσύνη 
αναφέρονται επίσης συχνά ως συνοδοιπόροι της 
νηστείας. Μας επισημαίνεται ότι αυτά είναι τα συ-
στατικά στοιχεία της νηστείας της αληθούς και της 
αποδεκτής στα μάτια του Κυρίου. Αξίζει ιδιαίτερης 
μνείας η ένταξη αυτών των βαθύτερων εκφάνσεων 
της νηστείας στις παραπάνω περιγραφές και η 
απουσία εστίασης στο θέμα της τροφής.  

Αγρυπνία — Στο παλαιοδιαθηκικό Άσμα Ασμά-
των, ο συγγραφέας σημειώνει: «ἐγὼ καθεύδω, καὶ 
ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῖ.» Για να μπορέσει κάποιος 
να πολεμήσει την αμαρτία και να συνομιλήσει με 
τον Θεό διά της προσευχής, οφείλει να παραμένει 
σε επαγρύπνηση, επιφυλακή και εγρήγορση ώστε 
να μην παρασυρθεί από αντιπερισπασμούς σε 
απώλεια του στόχου του και νόθευση της αποστο-
λής του. Επαγρύπνηση σημαίνει να είμαι πνευμα-
τικά έτοιμος να υποδεχθώ τον Νυμφίο, ο Οποίος 
έρχεται εν τω μέσω της νυκτός. Επομένως, ας εκ-
πληρώσουμε την αγιογραφική προτροπή: «πάσῃ 
φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν … οἱ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ 
βλεπέτωσαν, τὰ δὲ βλέφαρά σου νευέτω δίκαια.» 
Όταν απέχουμε από βαριά, λιπαρά και πλουσιο-
πάροχα εδέσματα, τα οποία συχνά γεμίζουν τα 
πιάτα μας,  αισθανόμαστε ελαφρύτεροι και πιο ήρε-
μοι. Όταν είμαστε σε εγρήγορση, δεν πέφτουμε 
στον λήθαργο της αμαρτίας. Είμαστε πιο επιμελείς 
και πιο προσεκτικοί όσον αφορά αυτά που λέμε 
και κάνουμε. Καλλιεργούμε στις καρδιές μας την 
αρετή της επαγρύπνησης, σιωπηρώς προσδοκώ-
ντας το ανέσπερο φως που ακτινοβολεί το κενό 
μνήμα. Στην Πρώτη του Επιστολή, ο Απόστολος 
Πέτρος μας θυμίζει να είμαστε νηφάλιοι και άγρυ-
πνοι. Ας είμαστε, λοιπόν, σε επιφυλακή και επα-
γρύπνηση ώστε να διασχίσουμε την ταραχώδη θά-
λασσα αυτής της ζωής και με ασφάλεια να 
εισέλθουμε στον λιμένα της Αναστάσεως.  
Προσευχή — Τα βιβλικά αναγνώσματα που μας 

οδηγούν στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή μάς διδά-
σκουν πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Οι οδηγίες 
απλές και ξεκάθαρες. Οφείλουμε να μην είμαστε 
όπως οι υποκριτές. Αντιθέτως, οφείλουμε να απο-
συρόμαστε στον ιδιωτικό μας χώρο και να απο-
φεύγουμε τη συσσώρευση φράσεων κενών νοή-
ματος. Η προσευχή μας πρέπει να είναι ειλικρινής, 
απλή και έμπλεη λόγων μεταμέλειας και αλήθειας. 
Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος μας υπενθυμίζει 

αυτά τα σημαίνοντα θέματα, συγγράφοντας το θε-
όπνευστο έργο του. Μας λέει ότι τα λίγα, ειλικρινή 
και παρακλητικά λόγια του Ληστή στον σταυρό του 
χάρισαν την είσοδο στον παράδεισο. Είναι ανάγκη 
να επαναπροσδιορίσουμε την κατεύθυνση των σκέ-
ψεων μας και, ενδεχομένως, τον τρόπο της προ-
σευχής μας. Πολύ συχνά ανησυχούμε για την πο-
σότητα και όχι για την ποιότητα της προσευχής 
μας. Αντιλαμβανόμενοι το ορθό πνεύμα της προ-
σευχής μας, εναπόκειται σε εμάς να ανακαλύψουμε 
και να καλλιεργήσουμε τη δική μας σχέση με την 
προσευχή, εργαζόμενοι ώστε να μετουσιώσουμε 
την προσευχή στη δική μας, προσωπική έκφραση 
ενώπιον του Θεού. Τότε, θα συναισθανθούμε την 
παρηγορητική δύναμη της προσευχής και θα κα-
τανοήσουμε την υμνολογική αναφορά στην προ-
σευχή ως τον θώρακα της πνευματικής μας πανο-
πλίας. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας παρέχει αυτή 
την ευκαιρία. 

Εάν καθαρίσουμε σώμα και νου διά της νηστείας, 
εάν γίνουμε πιο επιφυλακτικοί έναντι της αμαρτίας 
και πιο δεκτικοί στην αγάπη του Θεού και εάν Τον 
αναζητήσουμε με προσευχή, τότε θα μπορέσουμε 
να βιώσουμε πνευματικά την περίοδο της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής. 

Μακάρι ο Θεός να μας δώσει το κουράγιο, την 
δύναμη, την διάκριση και, πάνω από όλα, την 
αγάπη, να ξεκινήσουμε ευλαβώς αυτό το ιερό τα-
ξίδι, ώστε να φθάσουμε μαζί στην ομορφιά, την 
δόξα και το φως της Αναστάσεως του Κυρίου, το 
Πάσχα.  

 
Με πατρική αγάπη και ευχές, 
Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2022 
 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
✠ὁ Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρεταννίας 

ΝΙΚΗΤΑΣ



  Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Βουλή των Κοινο-
τήτων :“Θα πολεμήσουμε τους Ρώσους  
παντού, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα” 
 
Με εμφατικό χειροκρότημα  έγινε δεκτός την 

Τρίτη (08/03) ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολο-
ντίμιρ Ζελένσκι από τους βουλευτές στη βρετανική 
Βουλή των Κοινοτήτων στην αρχή και στο τέλος 
μιας ομιλίας που εκφωνήθηκε μέσω τηλεδιάσκε-
ψης. 
Ο Ζελένσκι είπε στους Βρετανούς βουλευτές ότι 

το ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα του ήταν 
"να ζεις ή να μη ζεις" μετά τη ρωσική εισβολή και 
επανέλαβε τις εκκλήσεις του για περισσότερη 
βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων 
κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ο Ουκρανός πρό-
εδρος σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ομιλία 
επανέλαβε την ιστορική φράση του Ουίνστον 
Τσόρτσιλ, καθώς συνέκρινε τον αγώνα της  
Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας με τον αγώνα 
της Βρετανίας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
κατά της ναζιστικής Γερμανίας.  
Επικαλούμενος την ιστορική ομιλία του Τσόρ-

τσιλ, ο Ζελένσκι είπε ότι οι Ουκρανοί θα πολεμή-
σουν ενάντια στις δυνάμεις της Μόσχας σε ξηρά, 
θάλασσα και αέρα. Η ομιλία Ζελένσκι και ο απόη-
χος της ήταν πρωτοσέλιδο θέμα σε όλες τις  
εφημερίδες της Τετάρτης (09/03). “Hear Hear, 
Hero” -  o  πρωτοσέλιδος τίτλος στην εφημερίδα 
Metro, ενώ η Daily Express γράφει  ότι “τα λόγια 
του Ζελένσκι απηχούσαν τον Τσώρτσιλ”. 

H i σημειώνει επίσης ότι ο Ουκρανός πρόεδρος 
στην ομιλία του χρησιμοποίησε ως παράδειγμα 
τον ηγέτη της Βρετανίας εν καιρώ πολέμου, τονί-
ζοντας ότι ο λαός του θα πολεμήσει την εισβολή 
των Ρώσων “στα δάση και τους δρόμους - μέχρι 
θανάτου εάν χρειαστεί”. 
Η Daily Mirror υπογραμμίζει ότι ο κ. Ζελένσκι 

επιμένει ότι : “Δεν θα παραδοθούμε ποτέ”.  
Η συνοδευτική εικόνα της πρώτης σελίδας δείχνει 
έναν Ουκρανό αστυνομικό στην πολιορκημένη 
πόλη Ιρπίν να αποχαιρετά  τον μικρό γιο του  
καθώς η οικογένειά του έχει αποφασίσει να φύγει 
στο εξωτερικό ενώ  εκείνος μένει  πίσω για να 
πολεμήσει. Οι Times σημειώνουν ότι η ομιλία  
Ζελένσκι δεν αφορούσε μόνο την Ουκρανία  αλλά 
“τη δικαιοσύνη , την ελευθερία και τον  πολιτισμό 
σε όλη την Ευρώπη “. 

“Χαιρετίζουμε αυτόν και το ακαταπόνητο έθνος 
του”, γράφει η Daily Mail ενώ η Sun εκτιμά  ότι η 
ομιλία του Ουκρανού προέδρου ήταν μια  " ιστο-
ρική ομιλία". 

 
“Ο ηθικός και πολιτικός κυνισμός του Πού-

τιν” 
Την Τρίτη (08/03), το πρωτοσέλιδό των Times 

δείχνει μια γυναίκα που τραυματίστηκε όταν ρω-
σικός όλμος ισοπέδωσε το σπίτι της στο Χάρκοβο, 
τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. 
Έχει χάσει την όραση στο ένα μάτι και το πρό-

σωπό της είναι καλυμμένο με ράμματα,   γεμάτο 
με απολυμαντικό, μας ενημερώνει η εφημερίδα.   

"Τα πρόσωπα του πολέμου σμιλεύονται από 
ιπτάμενα γυαλιά και φλεγόμενα θραύσματα", γρά-
φει ο δημοσιογράφος των Times,  Άντονι Λόιντ, 
μετά την επίσκεψή του σε τοπικά νοσοκομεία. 

O απεσταλμένος της Daily Telegraph συνό-

δευσε κωφά παιδιά που απομακρύνθηκαν από 
σχολείο στη νότια Ουκρανία. 
Χρησιμοποιώντας τη νοηματική γλώσσα, ένας 

έφηβος λέει στην εφημερίδα ότι ενώ δεν μπορεί 
να ακούσει τους βομβαρδισμούς, αισθάνεται "το 
σπίτι να τρέμει, τα πάντα να τρέμουν" και ένα 
"σοκ που περνάει μέσα από τα οστά". 
Οι Financial Times αναφέρουν ότι η Ουκρανία 

και η Δύση "χλεύασαν” την προσφορά της  
Μόσχας για ασφαλείς ανθρωπιστικούς διαδρό-
μους έξω από τις πολιορκημένες πόλεις - αφού 
έγινε σαφές ότι αυτές οι διαδρομές οδηγούσαν 
προς τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία. Η εφημερίδα 
σημειώνει ότι η πρόταση της Μόσχας έχει προ-
καλέσει πλέον  "περισσότερο φόβο και τρομακτικά 
αδιέξοδα" για τους πολίτες. 
Η Daily Mail εκτιμά  ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ 

Πούτιν “έχει πανικοβληθεί λόγω της αποτυχίας 
της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία”, 
προσθέτοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης επιδιώκει τώρα 
μια διευθέτηση κατόπιν διαπραγματεύσεων. 
Ο Guardian σε ανταπόκριση  από την Οδησσό 

επισημαίνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμα-
σίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ρωσικής 
επίθεσης. 
Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι κανείς εκεί δεν 

μπορεί να πιστέψει ότι ο κ. Πούτιν θα μπορούσε 
να επιτεθεί σε μια πόλη με "σχεδόν μυθική απή-
χηση" για πολλούς Ρώσους, αλλά προσθέτει ότι 
οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κάνει πολλά 
πράγματα τις τελευταίες ημέρες που φαίνονταν 
να είναι αδιανόητα μόλις πριν από δύο εβδομά-
δες. 
Ένας Ουκρανός εθελοντής για την άμυνα της 

Οδησσού έγραψε στην εφημερίδα i εξηγώντας 
ότι οι κάτοικοι είναι έτοιμοι όχι μόνο να υπερα-
σπιστούν την πόλη  - αλλά και να επιτεθούν. "Δεν 
υπάρχει καθόλου φόβος", λέει ο Ρομάν Βλάσοφ 
στην εφημερίδα, "απλά προσήλωση και αποφα-
σιστικότητα". 
Η Daily Mirror αφηγείται την ιστορία ενός απελ-

πισμένου Ουκρανού οικοδόμου που εργάζεται 
στο Λονδίνο και τώρα προσπαθεί να φέρει την 
οικογένειά του , που είναι αποκλεισμένη στο  
Καλαί, στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Η εφημερίδα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι θέτει 

εμπόδια στο δρόμο των  προσφύγων. 
Ο συντάκτης της i, Όλιβερ Νταφ, θεωρεί ότι η 

αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης στην προ-
σφυγική κρίση είναι επαίσχυ-
ντη  σε αντίθεση με τη μεγάλη 
γενναιοδωρία που έχει επιδεί-

ξει  το κοινό. 
Παρόμοια είναι η εκτίμηση και της  Daily Mail. 

Σε κύριο άρθρο η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η 
κυβέρνηση δεν έχει διδαχθεί τίποτα από την  
εκκένωση του Αφγανιστάν το περασμένο καλο-
καίρι και την προτρέπει να "διορθώσει το χάος 
στη διαδικασίας παροχής  βίζας". 

 
“ Ο βάρβαρος Πούτιν σκορπίζει τον τρόμο” 
 
Τα περισσότερα πρωτοσέλιδα της Δευτέρας 

(07/03) δείχνουν Ουκρανούς άμαχους - "να τρέ-
χουν για να σωθούν" – όπως διαβάζουμε στη 
Sun.    
Η εφημερίδα γράφει ότι αθώοι πολίτες σφαγιά-

στηκαν σε μια από τις ρωσικές επιθέσεις την 
οποία η Daily Express χαρακτηρίζει  ως το  "από-
λυτο κακό". 
Οι Times αναφέρουν πως άμαχοι από το Ιρπίν 

που είχαν τραπεί σε φυγή  "πέταξαν στην άκρη 
τις βαλίτσες και τις πλαστικές σακούλες τους και 
έτρεξαν κάτω από τα δέντρα για κάλυψη καθώς 
γύρω τους έπεφταν ρωσικοί όλμοι”.   
Δίπλα σε μια  φωτογραφία μιας μητέρας και των 

παιδιών της που έχουν πέσει όλοι τους νεκροί 
στο έδαφος , η εφημερίδα σημειώνει ότι το βίντεο 
της επίθεσης έχει συγκλονίσει τον κόσμο.  
Το βίντεο επιβεβαιώνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις 
αγνόησαν  συμφωνία για την κατάπαυση του  
πυρός ώστε να δημιουργηθεί ένας ασφαλής διά-
δρομος διαφυγής για τον άμαχο πληθυσμό,  
τονίζουν οι Times.    
Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η κατάπαυση του 

πυρός για να αφεθούν οι πολίτες να τραπούν σε 
φυγή και στη συνέχεια οι επιθέσεις από στρατιω-
τικές δυνάμεις  είναι μια τακτική που η Ρωσία έχει 
χρησιμοποιήσει στο παρελθόν στη Συρία και την 
Τσετσενία – “ο στόχος είναι να συντρίψει το ηθικό 
των κατοίκων και να εξαναγκάσει τους ανθρώ-
πους σε υποταγή” – σημειώνουν οι Times.  
Υπό τον τίτλο “Ο βάρβαρος Πούτιν σκορπίζει 

τον τρόμο”  η Daily Telegraph περιγράφει πώς 
το ταξίδι διαφυγής  ήταν ήδη από την αρχή  
κοπιώδες και δύσκολο πριν από την επίθεση, και 
εκτιμά  ότι η οικογένεια που πέθανε "δεν είχε  
καμία ελπίδα". 
Σύμφωνα με την Telegraph ένας ρωσικός όλμος 

εξερράγη σαν “παντοδύναμος κεραυνός” αφήνο-
ντας “όλα τα μέλη της οικογένειας νεκρά ανάμεσα 

στις βαλίτσες τους”. 
Η εφημερίδα επικαλείται 

έναν πρώην γενικό εισαγγε-

λέα στο ειδικό δικαστήριο του ΟΗΕ, τον Ντέιβιντ 
Κρέιν, ο οποίος συγκεντρώνει στοιχεία για πιθανά 
εγκλήματα πολέμου. 
Ο εισαγγελέας υπογραμμίζει στην Daily Tele-

graph ότι έχουν σημειωθεί "κυριολεκτικά χιλιάδες 
παραβιάσεις την τελευταία εβδομάδα". 
Η Telegraph γράφει επίσης ότι o σφικτός κλοιός 

των ρωσικών στρατευμάτων στον Ιρπίν, στα  
δυτικά του Κιέβου, θα μπορούσε να επιτρέψει τη 
δημιουργία της πρώτης μόνιμης βάσης των  
εισβολέων κοντά στην πρωτεύουσα. Οι προηγού-
μενες προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων για  
αστραπιαία  κατάληψη του Ιρπίν σε μεγάλο βαθμό 
δεν είχαν αποτέλεσμα.  
Ο Guardian αναφέρει ότι οι αδιάκριτοι ρωσικοί 

βομβαρδισμοί απειλούν να μετατρέψουν την  
ανθρωπιστική κρίση σε γενοκτονία. 
Η Sun μας ενημερώνει ότι η υπουργός των 

Εσωτερικών της Βρετανίας έχει κάνει σαφές ότι 
όλοι οι Ουκρανοί πρόσφυγες θα μπορούν τώρα 
να έρθουν στη Βρετανία. 

H Πρίτι Πατέλ δεσμεύθηκε να χαλαρώσει τους 
υπάρχοντες κανόνες μετά από μια "οδυνηρή"  
πίσκεψη στα ουκρανικά σύνορα, μεταδίδουν οι 
ανταποκριτές. 
Εκτιμάται ότι η Βρετανίδα υπουργός των Εσω-

τερικών  σκοπεύει να διερευνήσει τις "νομικές επι-
λογές" για τη δημιουργία ενός “ανθρωπιστικού 
διαδρόμου”. 
Το μήνυμα της Daily Mirror για τους πρόσφυγες 

είναι "σώστε τους". 
Η Mirror σημειώνει ότι η βρετανική κυβέρνηση 

έχει εκδώσει μόλις 50 βίζες για όσους Ουκρανούς 
φεύγουν από τις μάχες, ενώ τονίζει ότι “πρέπει 
να κάνουμε περισσότερα”. 
Σύμφωνα με τους Financial Times, η Δύση  

εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορευτούν οι προ-
μήθειες ρωσικού πετρελαίου, απαγόρευση που 
θα έχει δυνητικά σοβαρές συνέπειες για την πα-
γκόσμια οικονομία. Βρετανοί αξιωματούχοι θεω-
ρούν ότι η απαγόρευση θα συνιστούσε "δραστική  
κίνηση". 
Η Daily Mail έχει ως κύριο θέμα την εκτίμηση 

του επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνά-
μεων, ναυάρχου σερ Τόνι Ραντάκεν, ότι “μια ρω-
σική νίκη δεν είναι αναπόφευκτη”. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο σερ Τόνι Ραντά-

κεν, έκανε την πιο αισιόδοξη εκτίμηση για το  
πώς μπορεί να τερματιστεί η σύγκρουση, σημει-
ώνοντας ότι “η εισβολή εξελίσσεται χάλια και ρω-
σικές δυνάμεις έχουν αποδεκατιστεί”. 

“Η καθυστέρηση μιας φάλαγγας εκατοντάδων 
Ρωσικών οχημάτων και περίπου 15.000 στρα-
τευμάτων αποτελεί εξαιρετικά ντροπιαστικό  
παράδειγμα ανικανότητας" – επεσήμανε ο επικε-
φαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.  
Η Daily Telegraph αναδεικνύει έναν άλλο  

κίνδυνο που αντιμετωπίζουν όσοι διαφεύγουν 
από τις ζώνες του πολέμου - τους διακινητές σεξ. 
Στοχοποιούνται νεαρές γυναίκες και ασυνόδευτα 

παιδιά και η πολωνική αστυνομία έχει προβεί σε 
αρκετές συλλήψεις φερόμενων διακινητών που 
σε ευάλωτα άτομα   υπόσχονται μέσα μεταφοράς 
,τροφή και στέγαση, μας ενημερώνει η εφημερίδα. 
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Πόλεμος στην Ουκρανία

ΚΙΕΒΟ ΜΠΑΚΙΓΧΑΜ

Δημοσιογράφοι του Sky News δέχτηκαν πυρά έξω από το Κίεβο

Μέλη τηλεοπτικού συνεργείου του βρετανικού ειδησεογραφικού 
δικτύου Sky News δέχθηκαν πυροβολισμούς νωρίτερα αυτή την 
εβδομάδα έξω από το Κίεβο και ένας από τους δημοσιογράφους 
τραυματίστηκε, όπως ανακοίνωσε το δίκτυο. 
Το όχημα τους χτυπήθηκε από σφαίρες καθώς κατευθυνόταν 

προς την ουκρανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα, ανέφερε το Sky 
News, το οποίο μετέδωσε την είδηση την Παρασκευή το βράδυ, 
αφού η δημοσιογραφική ομάδα επαναπατρίστηκε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, και έδωσε στη δημοσιότητα τις εικόνες. Ο δημοσιογρά-
φος, Στιούαρτ Ράμσεϊ, πυροβολήθηκε στην πλάτη. Ένας εικονο-
λήπτης, που τράπηκε σε φυγή από το αυτοκίνητο, χτυπήθηκε επί-

σης από δύο σφαίρες αλλά το αλεξίσφαιρο γιλέκο του τον  
προστάτεψε. 
Τα πέντε μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου, μεταξύ των οποίων 

και ο τραυματίας, κατάφεραν να τραπούν σε φυγή, ενώ φώναζαν 
ότι είναι δημοσιογράφοι προς ένα παρακείμενο εργοστάσιο του 
οποίου οι άνδρες τους άνοιξαν την πόρτα και τους έγνεψαν να 
μπουν μέσα. «Οι σφαίρες έπεφταν παντού προς το αυτοκίνητο, τα 
παράθυρα, το παρμπρίζ, τα καθίσματα, το τιμόνι, όλα ήταν εντελώς 
διαλυμένα», έγραψε ο Στιούαρτ Ράμσεϊ κατά την επιστροφή του. 
Σύμφωνα με το Sky News, ένας Ρώσος «κομάντο σαμποτέρ»  
φέρεται να είναι υπεύθυνος για την επίθεση. «Σταθήκαμε πολύ 
 τυχεροί. Αλλά χιλιάδες Ουκρανοί πεθαίνουν και οι Ρώσοι στο-
χεύουν οικογένειες». 

 
Τζόνσον: Τα ελεύθερα ΜΜΕ δεν θα εκφοβιστούν από τη βία 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι τα ελεύ-

θερα ΜΜΕ δεν θα εκφοβιστούν από τη βία. «Ο ελεύθερος Τύπος 
δεν θα εκφοβιστεί και δεν θα τρομάξει από βάρβαρες και χωρίς 
διάκριση πράξεις βίας» ανέφερε ο Τζόνσον στο Twitter. 
Την Παρασκευή, το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε ένα νόμο που 

προβλέπει την επιβολή ποινής φυλάκισης άνω των 15 ετών κατά 
οποιουδήποτε εντοπιστεί να διαδίδει «κατασκευασμένες» ειδήσεις, 
από πρόθεση.

Η βασίλισσα Ελισάβετ έκανε 
μια «γενναιόδωρη δωρεά» για 
να στηρίξει τους εκτοπισμένους 
Ουκρανούς που εγκαταλείπουν 
τα σπίτια τους εξαιτίας της ρω-
σικής επίθεσης, ανέφερε σή-
μερα μία συμμαχία βρετανικών 
φιλανθρωπικών οργανώσεων, 
η οποία έχει απευθύνει έκκληση 
για τη συγκέντρωση χρημάτων. 

 
«Πολλές ευχαριστίες στην 

Αυτής Μεγαλειότητας τη Βα-
σίλισσα που συνεχίζει να 
στηρίζει την Επιτροπή Έκτα-
κτης Ανάγκης από Καταστρο-
φές και για τη γενναιόδωρη 

δωρεά στην ανθρωπιστική 
έκκληση για την Ουκρανία», 
αναφέρει σε μήνυμα που αναρ-
τήθηκε στο Twitter.  
Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ 

αρνήθηκαν να δημοσιοποι-
ήσουν λεπτομέρειες για τη δω-
ρεά της βασίλισσας Ελισάβετ. 
Ο πρίγκιπας Κάρολος, ο γιος 

της βασίλισσας Ελισάβετ και 
διάδοχος του βρετανικού θρό-
νου, είχε χαρακτηρίσει τη ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία 
«βάναυση επίθεση» όταν προ 
ημερών εξέφρασε την αλληλεγ-
γύη του στον ουκρανικό λαό.

«Γενναιόδωρη δωρεά» στους  
εκτοπισμένους της Ουκρανίας από την  
βασίλισσα Ελισάβετ
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Υπό έντονη πίεση ακόμα και από βουλευτές 
του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος βρί-
σκεται το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών 
ώστε να επιταχύνει και να απλοποιήσει τη δια-
δικασία χορήγησης βίζας σε Ουκρανούς πρό-
σφυγες. Η Υπ. Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ έχει το-
νίσει ότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να 
υπάρχει προσεκτική εξέταση των αιτήσεων, 
αλλά έχει διαβεβαιώσει πως η διαδικασία λει-
τουργεί και πως το υπουργείο της έχει στήσει 
κέντρα υποβολής αιτήσεων σε όλες τις χώρες 
στις οποίες βρίσκουν άμεσο καταφύγιο οι πρό-
σφυγες. Παρόλα αυτά, οι αναφορές από τις πε-
ριοχές αυτές περιγράφουν μια εικόνα χάους και 
μεγάλων καθυστερήσεων. Στο κέντρο αιτήσεων 
για βίζα στο Ρεζόβ της Πολωνίας σχηματίστηκαν 
την Τρίτη μεγάλες ουρές αναμονής έξω από το 
κτίριο με τη θερμοκρασία στους -3 βαθμούς Κελ-
σίου. Μητέρες με παιδιά και ηλικιωμένοι χρει-
άστηκε να περιμένουν τρεις ώρες μέχρι ο ιδιο-
κτήτης του κτιρίου που στεγάζει το βρετανικό 

κέντρο να ανοίξει την πόρτα. 
Ουκρανοί που φτάνουν στο Καλαί στη γαλλική 

ακτή της Μάγχης έχουν κληθεί να μεταβούν για 
να υποβάλουν την αίτησή τους στο Παρίσι ή και 
στις Βρυξέλλες. Η κα Πατέλ άκουσε τη Δευτέρα 
βουλευτές να ζητούν ακόμα και την παραίτησή 
της, όταν προέκυψε πως το κέντρο διεκπεραί-
ωσης αιτήσεων που είχε πει πως στήθηκε στο 
Καλαί στην πραγματικότητα ήταν στη Λιλ, περί-
που 110 χιλιόμετρα μακριά. 
Αρκετοί βουλευτές έχουν επισημάνει ότι η Ιρ-

λανδία έχει ήδη υποδεχθεί πάνω από 2.000 Ου-
κρανούς πρόσφυγες, ενώ το ΗΒ μόνο λίγες εκα-
τοντάδες. Ο Συντηρητικός βουλευτής Άλεκ 
Σέλμπρουκ κάλεσε εμφανώς οργισμένος την 
Υπουργό «να ελέγξει την κατάσταση». Ο Υφ. 
Μετανάστευσης Κέβιν Φόστερ τόνισε ότι οι έλεγ-
χοι είναι απαραίτητοι λέγοντας πως ορισμένοι 
επιτήδειοι έχουν εμφανιστεί στο Καλαί με ψευδή 
έγγραφα ισχυριζόμενοι ότι είναι Ουκρανοί. 
Το βράδυ της Τρίτης ο Πρωθυπουργός διόρισε 

ειδικό Υφυπουργό για τους Πρόσφυγες, τον Ρί-
τσαρντ Χάρινγκτον, μια κίνηση που πολιτικοί 
σχολιαστές ερμηνεύουν ως παραδοχή των υστε-
ρήσεων στο πρόγραμμα υποδοχής Ουκρανών 
εκτοπισμένων. Ο Υπ. Μεταφορών Γκραντ Σαπς 
που ρωτήθηκε σχετικά το πρωί της Τετάρτης, 
είπε ότι οι βίζες που έχουν δοθεί σε Ουκρανούς 
πρόσφυγες έχουν αυξηθεί σε περίπου 760, με 
22.000 αιτήσεις «υπό εξέλιξη». 
Ο κ. Σαπς πρόσθεσε ότι ο Ουκρανός Πρό-

εδρος Ζελένσκι έχει εκφράσει την επιθυμία να 
μην απομακρυνθούν πολύ μακριά από την Ου-
κρανία οι συμπατριώτες του, που εκτοπίζονται. 
Εμφανιζόμενος ενώπιον της Επιτροπής Εσω-

τερικών της Βουλής των Κοινοτήτων το πρωί, ο 
πρέσβης της Ουκρανίας στο Λονδίνο Βαντίμ 
Πριστάικο εκτίμησε ότι «τουλάχιστον 100.000» 
Ουκρανοί πρόσφυγες θα αναζητήσουν καταφύ-
γιο σε συγγενείς τους που ζουν στο ΗΒ. 
Ζήτησε προσωρινή άρση των γραφειοκρατι-

κών τυπικοτήτων, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι 
πολλοί από τους πρόσφυγες δεν έχουν μαζί 
τους διαβατήριο. Η βρετανική κυβέρνηση έχει 
διευρύνει τα συγγενικά κριτήρια που επιτρέπουν 
σε Ουκρανούς να αναζητήσουν καταφύγιο σε 
συγγενείς τους που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
αν και προέκυψε ότι δικαίωμα να φέρουν τις οι-
κογένειές τους στο βρετανικό έδαφος έχουν μόνο 
οι Ουκρανοί που έχουν αποκτήσει δικαίωμα μό-
νιμης διαμονής και δεν έχουν μόνο μία προσω-
ρινή βίζα εργασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΕΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Πρόγραμμα χρέωσης για ρυπογόνα οχήματα σε ολόκληρο το Λονδίνο
Ένα πρόγραμμα χρέωσης που στοχεύει στα 

περισσότερα ρυπογόνα αυτοκίνητα στο Λονδίνο 
θα μπορούσε να επεκταθεί για να καλύψει ολό-
κληρη τη μητροπολιτική περιοχή της βρετανικής 
πρωτεύουσας, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης 
την Παρασκευή. Η Συνέλευση του Λονδίνου ει-
σήγαγε μια ζώνη εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών 
(ULEZ Ultra Low Emission Zone) τον Απρίλιο του 
2019, αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες πιο ρυπογό-
νων οχημάτων να πληρώνουν 12,50 £ (17,20 $) 
την ημέρα για να οδηγούν στο κέντρο της πόλης. 

Αυτή η ζώνη επεκτάθηκε πέρυσι για να περιλάβει 
μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή, μεταξύ βόρειων 
και νότιων οδικών αρτηριών, η οποία φιλοξενεί 
σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια κατοίκους. 
Ο δήμαρχος Σαντίκ Καν δήλωσε σήμερα ότι 

ζήτησε από την εταιρεία μεταφορών του Λονδίνου 
να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις  για περαι-
τέρω επέκταση του συστήματος ULEZ σε όλο το 
Λονδίνο το 2023 «για να γίνει το Λονδίνο μια πιο 
πράσινη, υγιέστερη και με λιγότερη συμφόρηση 
πόλη». 

Ο πληθυσμός της ευρύτερης πρωτεύουσας εί-
ναι περίπου εννέα εκατομμύρια άνθρωποι. «Οι 
τριπλές προκλήσεις της αντιμετώπισης της τοξι-
κής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η κλιματική κρίση 
και η κυκλοφοριακή συμφόρηση σημαίνουν ότι 
πρέπει να μειώσουμε περαιτέρω τις εκπομπές 
από τα οχήματα στο Λονδίνο», είπε ο κ. Καν υπο-
στηρίζοντας ότι η επέκταση της χρέωσης θα μει-
ώσει τις εκπομπές διοξειδίου του αζώτου κατά 
285 έως 330 τόνους και τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα κατά 135.000-150.000 τόνους.

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥΣ

Έντονη κριτική κατά Υπ. Εσωτερικών για τον χειρισμό αιτήσεων βίζας από Ουκρανούς

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΦΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η Λιζ Τρας, η Βρετανίδα υπουργός 
Εξωτερικών και το γραφείο της χρεώ-
νονται μια κορυφαία γκάφα μέσω 
ανάρτησης στο Facebook. 
Και δεν είναι άλλη από την συνά-

ντηση που ανέφερε ότι είχε με τον Νίκο 
Βέρτη και συζήτησαν το μέγα θέμα της 
εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
Η ανάρτηση με τον υπουργό Εξωτε-
ρικών της Ελλάδας... Νίκο Βέρτη 
έμεινε στον «αέρα» του Facebook για 
περίπου μια ώρα μέχρι να καταλάβουν 
τη γκάφα και να επανορθώσουν με 
νέα ανάρτηση.

Μπέρδεψε τον Δένδια με τον Νίκο Βέρτη!
ΡΕΚΟΡ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ

Στο χαμηλότερο σημείο από το 2016 υποχώ-
ρησε η ισοτιμία του ευρώ έναντι της βρετανικής 
λίρας την περασμένη Παρασκευή, με τους επεν-
δυτές να επιμετρούν τον αντίκτυπο της εισβολής 
της Ρωσίας στην Ουκρανία στην παγκόσμια νο-
μισματική πολιτική. Την ώρα που η Τράπεζα της 
Αγγλίας είναι πιθανό να αυξήσει τα βασικά της 
επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη φορά, οι προσ-
δοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι το τέλος του 
έτους φαίνεται να υποχωρούν έπειτα από την 
έναρξη της ρωσικής επίθεσης. 
Το ευρώ υποχώρησε στις 82,76 πένες κατά 

την έναρξη της διαπραγμάτευσης στο Λονδίνο, 
προτού περιορίσει κάπως τις απώλειες του. 

 Εν τω μεταξύ το μέλος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της ΕΚΤ, Μάριο Σεντένο, δήλωσε ότι η 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε στασιμοπληθωρισμό 
(stagflation) στην Ευρώπη.  
Άλλος αναλυτής εκτίμησε πως η ανοδική τάση 

της ισοτιμίας της στερλίνας έναντι του ευρώ μπο-
ρεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι οι βρετανικές 
ενεργειακές εταιρείες εξετάζουν τη μείωση της 
έκθεσής τους στη Ρωσία.

Ο πόλεμος έριξε το ευρώ έναντι της λίρας



  5      | Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022

Ετήσια μείωση 10,1% 
στις εγγραφές 
οχημάτων

Μείωση 10,1% στις συνολι-
κές εγγραφές μηχανοκίνητων 
οχημάτων καταγράφηκε τον 
Φεβρουάριο του 2022 σε 
σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα πέρυσι, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
Όπως αναφέρεται, οι συνο-
λικές εγγραφές μηχανοκίνη-
των οχημάτων τον δεύτερο 
μήνα του χρόνου έφτασαν τις 
2.808, έναντι 3.123 τον Φε-
βρουάριο του 2021. 
Σε ό,τι αφορά τα επιβατηγά 
αυτοκίνητα τύπου σαλούν, οι 
εγγραφές μειώθηκαν κατά 
4,7%, φτάνοντας στις 2.331 
από 2.446 τον περσινό Φε-
βρουάριο. 

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ 

Σ.Στεφάνου: Η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τα γεγονότα
Η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τα γεγονότα, τόνισε ο 

ΓΓ του ΑΚΕΛ σχολιάζοντας την κατάσταση με τα σιτηρά. 
Ο Στέφανος Στεφάνου επισήμανε ότι από τον Οκτώβριο 
έχει τεθεί το ζήτημα των σιτηρών, προσθέτοντας ότι 
από τότε το ΑΚΕΛ είχε αναφέρει στην κυβέρνηση ότι 
έπρεπε να αξιοποιήσει τα σιλό στη Λεμεσό και να συ-
ζητήσει με τους τρεις εισαγωγείς προκειμένου να εξα-
σφαλίσει τα στρατηγικά αποθεματικά. 
Τόνισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα και 

τώρα τρέχει να εξασφαλίσει πηγές σε υψηλότερες τιμές. 
Ανέφερε ακόμα ότι το ΑΚΕΛ από τον Οκτώβριο έκανε 
προτάσεις και η κυβέρνηση ανακάλυψε ότι τώρα έχει 
πρόβλημα με ακρίβεια και σιτηρά. 
Υπογράμμισε δε, ότι αν η κυβέρνηση λειτουργούσε 

προληπτικά, τότε θα είμασταν σε καλύτερη κατάσταση. 
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε και στην απόφαση της 

κυβέρνησης να κλείσει την Επιτροπή Σιτηρών, λέγοντας 
ότι άφησε το θέμα σιτηρών σε ολιγοπώλιο. Πρόσθεσε 
ακόμα ότι η κυβέρνηση δεν έχει μεριμνήσει για να εφαρ-
μοστεί ο νόμος που αφορά στα στρατηγικά αποθέματα. 

«Η κυβέρνηση καλλιεργεί την εντύπωση ότι η ακρί-
βεια θα προκύψει τώρα εξαιτίας της κατάστασης στην 
Ουκρανία» 
Παράλληλα, ο Στέφανος Στεφάνου υπογράμμισε ότι 

το ΑΚΕΛ εδώ και καιρό φωνάζει για την ακρίβεια αλλά 
η κυβέρνηση καλλιεργεί την εντύπωση ότι τώρα θα 
προκύψει εξαιτίας της κατάστασης στην Ουκρανία. 
Σημείωσε ότι η ακρίβεια θα γίνει πιο έντονη λόγω 

της κατάστασης στην Ουκρανία και κάλεσε την κυβέρ-
νηση να γρηγορεί και να λειτουργεί προς όφελος της 
οικονομίας και κοινωνίας.   

«Να ενεργοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί του κρά-
τους για τα καύσιμα»  
Ερωτηθείς για τα καύσιμα, ο κ. Στεφάνου τόνισε ότι 

η κυβέρνηση θα πρέπει να ενεργοποιήσει όλους τους 
μηχανισμούς του κράτους, έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί 
η αισχροκέρδεια που εμφανίζεται όταν υπάρχουν αυ-
ξήσεις στις τιμές των αγαθών. 
Σημείωσε ότι το πλαφόν δεν χρησιμοποιείται μόνο 

σε φαινόμενα αισχροκέρδειας αλλά και σε περίπτωση 
που χρειάζεται ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων, όταν παρατηρείται αύξηση στις τιμές προϊόντων. 
Ο κ. Στεφάνου είπε ότι θα ακολουθήσει ραγδαία αύ-

ξηση των τιμών, λέγοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να 
λειτουργήσει τόσο για την προστασία της οικονομίας 
και κοινωνίας, όσο και για αντιμετώπιση των φαινομέ-
νων αισχροκέρδειας σε διάφορα προϊόντα. 
Ανέφερε επίσης ότι το ΑΚΕΛ πρότεινε μια σειρά από 

μέτρα που αφορούν την τιμή του ηλεκτρισμού και για 
τις τιμές άλλων αγαθών, τονίζοντας  ότι η κυβέρνηση 
είτε απορρίπτει, είτε δεν δέχεται να συζητηθούν οι προ-
τάσεις του ΑΚΕΛ. 
Παράλληλα, ο κ. Στεφάνου τόνισε ότι η Κύπρος πλη-

ρώνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για ρύπους, ενώ ση-
μείωσε ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη κάθε χρόνο δε-
σμευόταν ότι θα φέρει φυσικό αέριο και ακόμα να το 
πράξει.

ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Η κυβέρνηση επαναφέρει νομοσχέδιο σε βάρος των δανειοληπτών

Σχεδόν 3,000 Ουκρανοί πρόσφυγες στην Κύπρο από 25 Φεβρουαρίου
Από την 25η Φεβρουαρίου που άρχισε η ρωσική εισβολή 

στην Ουκρανία, έφτασαν στην Κύπρο 2, 935 Ουκρανοί πολίτες 
χωρίς να έχει δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα, ανα-
κοίνωσε την Τετάρτη το Υπ. Εσωτερικών απορρίπτοντας ισχυ-
ρισμούς για μη διαμόρφωση πολιτικής. Το ΥΠΕΣ εξέδωσε ανα-
κοίνωση με αφορμή πρωτοσέλιδο εφημερίδας η οποία αναφέρει 
ότι, σύμφωνα με το Υπουργείο, «η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα 
διαμορφώσει πολιτική για τους Ουκρανούς πρόσφυγες», «πα-
ρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις», «δεν εφαρμόζει την Ευρω-
παϊκή οδηγία» και «δεν δεχόμαστε Ουκρανούς με διαβατήρια 
χωρίς βιομετρικά χαρακτηριστικά». 
Το ΥΠΕΣ σημειώνει ότι τα όσα διαδραματίζονται στην Ουκρα-

νία και η ανθρωπιστική κρίση που προκύπτει με την ανάγκη για 

φιλοξενία και παροχή προστασίας των Ουκρανών πολιτών που 
εγκαταλείπουν την εμπόλεμη ζώνη, έχει ενεργοποιήσει τους 
κρατικούς μηχανισμούς. Διερωτάται από πού αντλεί την πλη-
ροφόρηση της η συγκεκριμένη εφημερίδα. «Για εμάς, έναν λαό 
που γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει πόλεμος και προ-
σφυγιά, η συνδρομή μας στο λαό της Ουκρανίας πρέπει να θε-
ωρείται δεδομένη. Είναι γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε που πρώτη 
η Κύπρος ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε, υποστήριξε την 
αναγκαιότητα για ενεργοποίηση του μηχανισμού προσωρινής 
προστασίας υπέρ των Ουκρανών προσφύγων. Η πολιτική της 
Κυβέρνησης για τη διαχείριση αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης 
είναι, για όσους μπορούν να την δουν από καθαρή οπτική γωνία, 
σαφής, ξεκάθαρη και αποτελεσματική”, καταλήγει το ΥΠΕΣ.

Αγανακτισμένη 
η νότια Μαραθάσα

Δέκα κοινότητες της περιο-
χής προειδοποιούν με δυνα-
μικές κινητοποιήσεις με 
αφορμή την πολύχρονη ανα-
βλητικότητα στην εκτέλεση 
ενός σημαντικού οδικού έρ-
γου. Η παρατεταμένη κρατική 
κοροϊδία που δέχονται εδώ και 
πολλά χρόνια οι κοινότητες της 
περιοχής του Τροόδους και ιδι-
αίτερα τα μικρά χωριά της νό-
τια Μαραθάσας, που όλο 
ακούνε υποσχέσεις από την 
κυβέρνηση χωρίς όμως να 
βλέπουν έργα, έχει φτάσει τον 
κόμπο της υπομονής τους στο 
χτένι και δεν τους αφήνει άλλα 
περιθώρια ανοχής. 
Μέσα σε όλα τα άλλα προ-
βλήματα που ταλανίζουν την 
συγκεκριμένη περιοχή εξαιτίας 
της κυβερνητικής αδιαφορίας 
και του εμπαιγμού, περιλαμ-
βάνεται και ένα μικρό σε 
έκταση αλλά πολύ σημαντικό 
οδικό έργο, που αφορά ειδι-
κότερα ένα τμήμα του δρόμου 
που συνδέει τις Κάτω Πλάτρες 
με το Φοινί και τα υπόλοιπα 
χωριά της νότιας Μαραθασας.

Μετά από δύο χρόνια η κυβέρνηση επανέφερε 
στη Βουλή το νομοσχέδιο με το οποίο θα μπορούν 
οι Εταιρείες Διαχείρισης Δανείων να λαμβάνουν στοι-
χεία από τις Τράπεζες για μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια και να τα καταθέτουν στο δικαστήριο ως τεκμή-
ρια, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της 
αντιπολίτευσης. 
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αριστος Δαμιανού, κα-

τήγγειλε ότι η κυβέρνηση παραμένει αμετανόητη και 
όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μετά από δύο χρόνια 
πανδημίας και εν τω μέσω ανυπολόγιστων επιπτώ-
σεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία, επιχειρεί να 
βάλει από την πίσω πόρτα νομοσχέδιο εις βάρος 
των δανειοληπτών και προς όφελος των επενδυτι-
κών ταμείων. 
Τόνισε ότι «επιχειρούν την τροποποίηση του όρου 

«τραπεζικά βιβλία», ούτως ώστε από την πίσω 
πόρτα να αλλοιώσουν τον περί Αποδείξεως Νόμο 
σε βάρος δανειοληπτών και εγγυητών». 

«Απλώς τους παραδίδουμε στην κρίση των πολι-

τών», πρόσθεσε. 
Μετά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου, ο Πρόεδρος 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών Νίκος 
Τορναρίτης υποστήριξε ότι με το συγκεκριμένο νο-
μοσχέδιο επιχειρείται ο περιορισμός των χρονοβό-
ρων δικαστικών διαδικασιών μεταξύ δανειοληπτών 
για τον δανειολήπτη και τις εταιρείες. 
Απηύθυνε έκκληση σε όλους τους Συνδέσμους 

Προστασίας Δανειοληπτών να παρευρεθούν στη 
Βουλή, καθώς με το νομοθέτημα συμφωνεί ο ΣΥ-
ΠΡΟΔΑΤ. 
Παράλληλα, ανέφερε ότι ενώπιον του φτάνουν κα-

ταγγελίες πολιτών ότι τυγχάνουν άσχημης συμπερι-
φοράς από τις εταιρείες Διαχείρισης Δανείων, τις 
οποίες και κάλεσε να σεβαστούν τα δικαιώματα των 
δανειοληπτών.



•Ο κόσμος στην κυριολεξία 
καίγεται και ο νους του αρχη-
γού του ΔΗΣΥ στις προεδρι-
κές εκλογές του 2023 και στην 
αντιμετώπιση της υποψηφιό-
τητας του Νίκου Χριστοδου-
λίδη 

 
•Έχασε τη ψυχραιμία του 
και επιχειρεί να δημιουργή-
σει, για παν ενδεχόμενο,  
τετελεσμένα στο κόμμα… 

 
•Παρόλο που «τρέχει μόνος 
στο γήπεδο», οργανώνει στη-
μένη «πανηγυρική» επικύ-
ρωση της υποψηφιότητας 
του σε Στάδιο όπου τάχατες 
θα συνεδριάσει το  Ανώτατο 
Συμβούλιο του ΔΗΣΥ για να 
τον «ψηφίσει»… 

 
•Μιλούν στον κόσμο για 
το… «αύριο» της Κύπρου και 
των Κυπρίων, την ώρα που 
«το σήμερα μετατρέπεται σε 
ένα όλο και χειρότερο 
εφιάλτη» για τους εργαζόμε-
νους και τις λαϊκές μάζες  

 
 

Εν μέσω πολέμου και 
ενώ η προσοχή των 
ανθρώπων σε όλη 

την Υφήλιο, είναι στραμμένη στο 
Ουκρανικό μέτωπο, εκεί που 
σφάζονται οι λαοί για τα συμφέ-
ροντα των ιμπεριαληστών,  
ο  Αβέρωφ Νεοφύτου και οι 
συμβουλάτορες του, «δεν κατα-
λαβαίνουν θεό», υλοποιούν την 
ατζέντα των προεδρικών εκλο-
γών. Δεν τους καίγεται καρφί! 

Με τις βυζαντινές ραδιουργίες 
του μετέτρεψε τις εσωκομματι-
κές διαδικασίες μέσα στον 
ΔΗΣΥ για την επιλογή προσω-

πικότητας για το χρίσμα του  
Συναγερμικού υποψηφίου, σε 
υπόθεση ενός προσώπου, του 
ιδίου, αφού εξουδετέρωσε τον 
κύριο αντίπαλο του, τον πρώην 
υπουργό Εξωτερικών Νίκο  
Χριστοδουλίδη, ενώ κανένας 
άλλος από ολόκληρο το κόμμα 
και την ευρύτερη παράταξη της 
περιβόητης εθνικοφροσύνης 
δεν προσφέρθηκε να εκτεθεί 
στον ανταγωνισμό με τον σημε-
ρινό πρόεδρο του ΔΗΣΥ. 
 Προφανώς θα γνωρίζουν τις 
τακτικές πολιτικής εξόντωσης 
τους που επιστρατεύει ο εξ  
Αργάκας ορμώμενος πολιτικός. 

Το τραγελαφικό για τον Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου είναι πως πίσω 
από τις πλάτες του οι «στενοί 
συνεργάτες» του τον σχολιά-
ζουν όχι και με τα καλύτερα λό-
για. Οι περισσότεροι ακολου-
θούν την τακτική της αποφυγής 
εμπλοκής με τη βεβαιότητα ότι 
«θα φάει τα μούτρα του» και 
«θα ησυχάσουμε», όπως έλεγε 
ηγετικό στέλεχος του ΔΗΣΥ 
στον στενό φιλικό κύκλο του. 

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε 
η ενέργεια του Αβέρωφ Νεοφύ-
του να συγκαλέσει «συνεδρία» 
του «Ανώτατου Συμβουλίου» 
του ΔΗΣΥ για να… επικυρώσει 
την υποψηφιότητα του, η οποία 
θα έχει «πανηγυρικό χαρα-
κτήρα». Και η επιλογή του χώ-
ρου δεν είναι άσχετη. Θα…. 
 συνεδριάσει, τρόπος του λέ-
γειν, στο «Στάδιο Ελευθερία». 
Ο κομματικός μηχανισμός του 
ΔΗΣΥ θα φροντίσει να γεμίσει 
με κουβαλητούς, όχι βεβαίως 
μόνο μέλη του «Ανώτατου Συμ-
βουλίου», για να χρησιμοποι-
ηθούν ως… «φωνή λαού» και 
στην πραγματικότητα ως χειρο-

κροτητές. 
 
•Σύμφωνα με κομματική 
πηγή, προφανώς ο κ. Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου, διαβάζοντας 
τις δημοσκοπήσεις των  
τελευταίων ημερών, «έχασε 
πλήρως τη ψυχραιμία του». 
Δεν εξηγούνται αλλιώς οι κι-
νήσεις του. 

 
Σε μια προσπάθεια να αντι-

στρέψει το αρνητικό σε βάρος 
του κλίμα μέσα στην παράταξη 
και με την ελπίδα να ανακόψει 
τις φυγόκεντρες τάσεις προς το 
Νίκο Χριστοδουλίδη, όρισε αρ-
χικά «παναϋρκώτικη» συνεδρία 
του Ανώτατου Συμβουλίου για 
τις 12 Μαρτίου αλλά του χάλασε 
τα σχέδια ο κορωνοϊός αφού 
λόγω της νόσησης του αναβλή-
θηκε η «συνεδρία»…. 

Από μια άλλη σκοπιά του  
δόθηκε η ευκαιρία να το ξανα-
σκεφθεί και να λάβει υπόψη του 
και την κατάσταση που έχει  
δημιουργηθεί και μετά το  
ξέσπασμα του πολέμου στην 
Ουκρανία και τις τρομακτικές 
συνέπειες σε όλο τον Πλανήτη.  

Ασφαλώς και κανείς δεν υπο-
βάλλει πως θα πρέπει να ανα-
σταλεί η λειτουργία των θεσμών 
και να ματαιωθούν οι δημοκρα-
τικές διαδικασίες για τις πολιτει-
ακές εκλογές.  

Ωστόσο, «δεν γωνιάζει»,  
τη μια να «κλαίει και οδύρεται» 
για την ανθρωπιστική κρίση 
στην Ουκρανία και από την 
άλλη να ενεργεί και ο ίδιος  
ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ και οι 
υπόλοιποι της «Συμμορίας» 
που κυβερνά την Κύπρο, ως να 
μην συμβαίνει τίποτα… 

 

ΔΕΝ… ΓΩΝΙΑΖΕΙ! 
 
Έτσι, ενώ το μεγαλύτερο 

κόμμα της αντιπολίτευσης, το 
ΑΚΕΛ, από το ξέσπασμα του 
πολέμου στην Ουκρανία επικε-
ντρώνει εδώ την προσοχή του, 
όπως κάνουν και άλλα κόμματα 
της αντιπολίτευσης, προτείνο-
ντας μέτρα για αντιμετώπιση 
των συνεπειών στην κυπριακή 
οικονομία, η ηγεσία του κόμμα-
τος που κυβερνά εφαρμόζει 
απαρέγκλιτα τα προεκλογικά 
της πλάνα. 

Τι κι αν  μέχρι τις προεδρικές 
του 2023 μας χωρίζει σχεδόν 
ένας χρόνος. Τι κι αν υπάρχει 
άνεση χρόνου αφού ξεκαθαρί-
σει η κατάσταση, για ανάπτυξη 
από τον κάθε υποψήφιο και το 
κάθε κόμμα των προγραμμά-
των του για τις  εκλογές. 

Γιατί όμως ενεργεί μ’ αυτόν τον 
τρόπο ο αρχηγός του ΔΗΣΥ; 
Δεν αντιλαμβάνεται, αυτός και 
οι επαγγελματίες επικοινωνιο-
λόγοι και επιτελείς του πως με  
τέτοιες ενέργειες δεν στέλνουν 
τα καλύτερα μηνύματα για τον 
ίδιο στην κοινωνία; 

Σύμφωνα με πηγή που είναι 
σε θέση να γνωρίζει τα όσα  
τεκταίνονται εντός του ΔΗΣΥ, οι 
προβληματισμοί αυτοί τέθηκαν 
επί τάπητος στις εσωκομματικές 
συζητήσεις μαζί με όλα τα  
δεδομένα της πορείας του  
Συναγερμικού υποψηφίου. 

 
•Ωστόσο κρίθηκε πως «όσο 
το πολιτικό θερμόμετρο δεν 
καταγράφει ψηλές θερμοκρα-
σίες», το κλίμα δεν ευνοεί την 
υποψηφιότητα του Αβέρωφ 
Νεοφύτου αφού όλο και σμι-
κρύνεται η ψαλίδα με τον εν 
δυνάμει δεύτερο υποψήφιο 
στο χώρο της Δεξιάς, τον Νίκο 
Χριστοδουλίδη. 

 
Και εξηγούν σχετικά πολιτικοί 

αναλυτές:  
Από τη μια είναι ο πόλεμος 

στην Ουκρανία που «δεν σηκώ-
νει» μεγάλες εσωτερικές αντι-
παραθέσεις και από την άλλη 
είναι η τακτική της αντιπολίτευ-
σης, κυρίως του ΑΚΕΛ με τη 
διεκδικητική στάση της, με κινη-
τοποιήσεις και κατάθεση προ-
τάσεων για αντιμετώπιση προ-
βλημάτων των πολιτών, θα 
ακουγόταν ως παραφωνία να 
έβγαινε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ 
με έντονο τρόπο και να μιλά 
στον κόσμο για το… «αύριο» 
της Κύπρου και των Κυπρίων, 
την ώρα που «το σήμερα μετα-
τρέπεται σε ένα όλο και χειρό-
τερο εφιάλτη».  

Γιατί για το σήμερα δεν μπορεί 
να πει και κάτι που «θα του 

έδινε πόντους» μέσα στην κοινή 
γνώμη  

 
•Για ποιο θέμα να μιλήσει 

και να «κερδίσει τις εντυπώ-
σεις»; 

 
Για τις αυξήσεις στις τιμές των 

καυσίμων που καίνε τις τσέπες 
των πολιτών;  

Για την ακρίβεια στην αγορά 
που σπάζει κόκκαλα;  

Να μιλήσει για το Γενικό  Σχέ-
διο Υγείας (ΓεΣΥ) το οποίο 
ακόμη και σήμερα ο ίδιος  
πολεμά για να επιβάλει στο πο-
λυασφαλιστικό για να εξυπηρε-
τήσει τα οικονομικά συμφέροντα 
των ασφαλιστικών εταιρειών, 
των τραπεζών και των μεγάλων 
επιχειρήσεων που δημιουργή-
θηκαν στον Τομέα της Υγείας. 
Για το ΓεΣΥ το οποίο εάν παρα-
μένει ακόμη όρθιο είναι γιατί 
έβαλε και βάζει πλάτες το ΑΚΕΛ 
για χάρη των εργαζομένων και 
των λαϊκών μαζών. 

Ή να μιλήσει ο Συναγερμικός 
υποψήφιος  για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση όπου η μεταρρύθ-
μιση «πέρασε» από τη Βουλή 
χάριν και πάλι στην επιμονή της 
Αριστεράς άνκαι οι μεθοδεύσεις 
του Αβέρωφ Νεοφύτου είχαν 
σαν αποτέλεσμα κραυγαλέες 
στρεβλώσεις; 

 
•Για ποιο θέμα λοιπόν να μι-
λήσει ο Συναγερμικός υπο-
ψήφιος; 

 
Μήπως για τα θέματα χρηστής 

διοίκησης όταν επί διακυβέρνη-
σης  ΔΗΣΥ με Πρόεδρο του 
κράτους τον Νίκο Αναστασιάδη 
και αρχηγό του κυβερνώντος 
κόμματος τον Αβέρωφ Νεοφύ-
του, γίναμε περίγελο σε όλη την 
Υφήλιο με το σκάνδαλο της  
βιομηχανίας των  περιβόητων 
«χρυσών διαβατηρίων» και τις 
μίζες στον κομματικό και προ-
εδρικό περίγυρο από την πώ-
ληση επαύλεων και πολυτελών 
διαμερισμάτων σε πύργους  στη 
«Λεμεσό  που πετά» και σε  

άλλες περιοχές της Κύπρου; 
Μήπως για το Κυπριακό όπου 

για χάρη των παραταξιακών 
συμφερόντων τους και των 
προσωπικών φιλοδοξιών του  
Αναστασιάδη και του Αβέρωφ 
Νεοφύτου βρίσκεται στα πρό-
θυρα οριστικοποίησης της διχο-
τόμησης; 

Δεν βολεύει η πολιτική ατζέντα 
των ημερών, όπως διαμορφώ-
νεται και με τις συνέπειες στον 
κόσμο και στην Κύπρο από τα 
όσα συμβαίνουν στην Ουκρα-
νία. Γι’ αυτό και ο πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ έχασε τη ψυχραιμία του. 
Και μέσα στην παράκρουση του 

ετοιμάζει φιέστες και πανηγύρια 
για «να ανάψει τα αίματα» μέσα 
στο κόμμα του με  στόχο τη 
«συσπείρωση» έστω του στε-
νού κομματικού πυρήνα με την 
ελπίδα ανακοπής των φυγόκε-
ντρων τάσεων.  

 
ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΟΙ-

ΚΤΑ… 
 
Πάντως οι ίδιες κομματικές 

πηγές πέραν, όλων των πιο 
πάνω, συνδέουν την επιμονή 
του Αβέρωφ Νεοφύτου στην 
«άρον – άρον» επικύρωση της 
υποψηφιότητας του για την 
προεδρία της Δημοκρατίας, με 
τις πληροφορίες που είδαν το 
φως της δημοσιότητας (γρά-
ψαμε σχετικά στην προη γού-
μενη έκδοση της ΓΝΩΜΗΣ), 
σύμφωνα με τις οποίες ηγετικά 
στελέχη του ΔΗΣΥ αφήνουν 
ανοικτό το σενάριο αλλαγής 
υποψηφίου του κόμματος για τις 
προεδρικές του 2023, σημει-
ώνοντας πως παρόμοιο σκε-
πτικό αναπτύσσει και ο ίδιος  
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης.  

Γι’ αυτό και ο Αβέρωφ σπεύδει 
να «ολοκληρώσει» τις εσωκομ-
ματικές διαδικασίες στις οποίες 
εμπλέκει και τον Ν. Αναστα-
σιάδη με την ιδιότητα του ως… 
μέλος του ΔΗΣΥ, όπως προ-
ανήγγειλε η  εφημερίδα «Αλή-
θεια», το ανεπίσημο εκφραστικό 
όργανο του κόμματος και προ-
σωπικά του προέδρου του. 

Αυτά από τον ίδιο που επιχει-
ρεί να προκαταλάβει γεγονότα 
αφού ο περίγυρος του Προεδρι-
κού διαρρέει πως για τον Νίκο 
Αναστασιάδη «τίποτα δεν τέλει-
ωσε» και τίποτα δεν τελειώνει, 
έστω και μετά την αναμενόμενη 
τυπική επικύρωση της υποψη-
φιότητας του  Αβέρωφ Νεοφύ-
του από το Ανώτατο Συμβούλιο 
του ΔΗΣΥ. 

Σύμφωνα με πηγή του Προ-
εδρικού ο Ν. Αναστασιάδης 
υπενθυμίζει στους συνεργάτες 
του αυτό που έλεγε ο δικός του 
πολιτικός «μέντορας», ο Γλαύ-
κος Κληρίδης, πως «κριτής 
όλων είναι η τενέκα», πράγμα 
που παραπέμπει επί του προ-
κειμένου στις δημοσκοπήσεις 
που διεξάγονται συνεχώς και 
καταγράφουν τη δημοφιλία 
τόσο του Αβέρωφ Νεοφύτου, 
όσο και του Νίκου Χριστοδου-
λίδη ως δυνητικών αντιπάλων 
υποψηφίων κομμάτων της αντι-
πολίτευσης. 
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Φιέστες και πανηγύρια εν μέσω «πολέμου»! 
«Νυν υπέρ πάντων ο αγών» για την προεδρική καρέκλα από τον Αβέρωφ Νεοφύτου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ    Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ



Η επιχείρηση και η 
άψογη συνεργασία 
των αστυνομικών 

Ηλείας και Αχαΐας έφερε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα και 
από το βράδυ του Σαββά-
του ο καθ’ ομολογίαν δολο-
φόνος της τετραμελούς οι-
κογένειας στην Ανδραβίδα, 
είναι στα χέρια των Αρχών. 
Ο άνδρας ο οποίος εντο-
πίστηκε αργά το βράδυ της 
Παρασκευής (05.03.2022), 
να οδηγεί ένα μπλε φορτη-
γάκι Mazda, στην Περιμε-
τρική Οδό της Πάτρας, στο 
ύψος του Παμπελοννησια-
κού, έπεσε πάνω σε ένα 
από τα μπλόκα που είχε 
στήσει η αστυνομία για τον 

εντοπισμό του. 
Ο 60χρονος συνελήφθη 
χωρίς να προβάλει οποι-
αδήποτε αντίσταση. Μέχρι 
τα ξημερώματα ανακρινό-
ταν από αστυνομικούς της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Αχαΐας, όπου σύμφωνα με 
πληροφορίες στην αρχή 
δεν παραδεχόταν τις φρι-
χτές πράξεις του. Ο δρά-
στης τελικά ομολόγησε 
πως εκείνος σκότωσε τον 
Αρμάντο και την Μαρία 
Κλότσι, καθώς και τα δύο 
παιδιά τους, ενός και δύο 
ετών. 

Το προφίλ του δράστη 
Ο 60χρονος Δ.Β., κάτοι-
κος Ανδραβίδας, και πατέ-

ρας δύο παιδιών, είναι ο 
ιδιοκτήτης του σπιτιού στο 
οποίο διέμενε η οικογένεια 
Κλότσι. Μαρτυρίες κατοί-
κων κάνουν λόγο για έναν 
άνδρα σκληρό, ο οποίος 
είχε πολλές φορές στο πα-
ρελθόν επιδείξει ακραίες 
συμπεριφορές. Όπως έγινε 
γνωστό μάλιστα, ο 60χρο-
νος παλιότερα είχε πυρο-
βολήσει έναν συγχωριανό 
του άνευ ουσιαστικού λό-
γου. 
Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέ-
ρουν πως το τελευταίο διά-
στημα, λόγω κάποιων οικο-
νομικών δυσκολιών, το 
ζευγάρι είχε φτάσει να χρω-
στά κάποια ενοίκια στον 

δράστη. Ο 60χρονος γι 
αυτό τον λόγο καβγάδιζε 
συχνά και έντονα με τον δο-
λοφονηθέντα Αρμάντο Κλό-
τσι. 
Δεν χωρά φυσικά, ανθρώ-
πινος νους ότι δύο άνθρω-
ποι και τα παιδάκια τους, 
χάθηκαν για μερικά ενοί-
κια… Προς ώρας όμως δεν 
έχουν γίνει γνωστές οι λε-
πτομέρειες της ομολογίας 
του 60χρονου. 

 
Τι είπε για τη δολοφο-

νία των δύο παιδιών 
Ο 60χρονος ισχυρίστηκε 
στους αστυνομικούς ότι ο 
32χρονος του επιτέθηκε και 
σκότωσε πρώτα τον ίδιο και 
μετά τη γυναίκα του. «Εί-
χαμε τσακωθεί στο τηλέ-
φωνο, και πήγα στο σπίτι 
να λύσουμε τις διαφορές. 
Του ζήτησα να φύγουν από 
το σπίτι, αλλά αρνήθηκε και 
μου επιτέθηκε. Τότε αντέ-
δρασα έβγαλα το πιστόλι 
από το τσαντάκι και τους 
σκότωσα», φέρεται να είπε 
ο δράστης. Σχετικά με τον 
τρόπο που δολοφόνησε τα 
δύο ανήλικα παιδιά, δε θέ-
λησε να δώσει εξηγήσεις 
παρά μόνο αρκέστηκε να 
πει «δε θέλω να θυμάμαι. 
Δεν χωράει συγχώρεση γι’ 
αυτό».
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ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Τετραπλό φονικό στην Ανδραβίδα:  
Πώς συνελήφθη ο δράστης

Μητσοτάκης σε Ερντογάν: Να συνταχθούμε με 
το συμμαχικό πνεύμα που καταδικάζει τον  
αναθεωρητισμό

Ξεχωριστή μνεία στην επι-
κείμενη συνάντησή του 
με τον πρόεδρο της 

Τουρκίας την προσεχή Κυριακή 
στην Κωνσταντινούπολη έκανε 
ο πρωθυπουργός. 

 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέ-
πεμψε ξεκάθαρο μήνυμα προς 
τη γείτονα όταν απευθυνόμενος 
προς τα μέλη της κυβέρνησης 
σημείωνε:  

«Να κρατήσουμε, δηλαδή, 
την περιοχή μας μακριά από 
οποιαδήποτε πρόσθετη γεω-
πολιτική κρίση και φυσικά να 
συνταχθούμε με το συμμα-
χικό πνεύμα το οποίο καταδι-
κάζει τον ιστορικό αναθεωρη-
τισμό και την παραβίαση του 
Διεθνούς Δικαίου, αλλά και 
των συνόρων». 

Όπως προανέφερε ο κ. Μη-
τσοτάκης, η μετάβασή του στην 
Τουρκία γίνεται με παραγωγική 
διάθεση δίνοντας έμφαση στα 
ευρύτερα περιφερειακά θέματα 
που απασχολούν και τις δυο 
χώρες: «Ως γείτονες στον 
χάρτη, ως εταίροι στο ΝΑΤΟ, 
καλούμαστε να δοκιμαστούμε 
και στο πεδίο που επιβάλλει 
η διεθνής συγκυρία».  
Ο πρωθυπουργός πάντως 
φρόντισε να δείξει ότι, το καλάθι 
πάντως που κρατάει η Αθήνα 
γι’αυτήν τη συνάντηση είναι μι-
κρό: «Οι προσδοκίες μου, συ-
νεπώς, είναι μετρημένες και 
ρεαλιστικές». 

 Πρόσθεσε δε: 
«Γι’ αυτό και προσέρχομαι σε 
αυτήν τη συνάντηση με την αυ-
τοπεποίθηση την οποία μας 

προσφέρουν οι τεκμηριωμένες 
εθνικές μας απόψεις». 
Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης είχε υπενθυμίσει την  
πάγια θέση του ό,τι: «τα «πα-
ράθυρα» του διαλόγου μένουν 
πάντα ανοιχτά, όπως κλειστές 
μένουν και οι πόρτες μας απέ-
ναντι σε οποιαδήποτε απειλή». 

 
Υπερθεματίζοντας προς αυτήν 
την κατεύθυνση τόνισε: «Όπως 
έχω πει, το γεγονός ότι διαφω-
νούμε δεν σημαίνει ότι, ειδικά 
σε αυτή τη συγκυρία, δεν πρέ-
πει να συζητούμε. Η Ελλάδα 
μάλιστα έχει κάθε λόγο να επι-
διώκει τη συζήτηση, καθώς  
οι θέσεις μας εδράζονται στη 
διεθνή νομιμότητα».

Η χώρα μας ανοίγει την αγκαλιά της στα παιδιά 
του πολέμου – Εγγραφές σε ελληνικά σχολεία

Ουκρανοί μαθητές που αναγκά-
στηκαν να φύγουν από τη χώρα 
τους μετά τη ρωσική εισβολή, 

έχουν ήδη  ξεκινήσει να εγγράφονται στα 
ελληνικά σχολεία. 
 
«Η χώρα μας έχει ανοίξει την αγκαλιά 
της στους πρόσφυγες», είπε η υπουρ-
γός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και πρό-
σθεσε ότι έχουν ετοιμαστεί τάξεις υπο-
δοχής, απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες 
εγγραφής, ενώ σε συνεργασία με τη 
UNICEF επιλύονται και θέματα διερμη-
νείας. 
Στην Ελλάδα έχουν φτάσει πάνω από 
1.000 ανήλικοι από την εμπόλεμη  
Ουκρανία. Όσοι προέρχονται από την 
ομογένεια και έχουν κάποια γνώση  
ελληνικής θα ενσωματωθούν εύκολα στη 
σχολική κοινότητα ενώ θα δημιουργη-
θούν και τάξεις υποδοχής. 
 
Σε αυτή τη διαδικασία συμβάλλουν και 

οι περίπου 20 Έλληνες εκπαιδευτικοί 
που επαναπατρίστηκαν από την Ουκρα-
νία αμέσως μόλις ακούστηκε ότι μπορεί 
να υπάρξει χτύπημα στη χώρα. 
 
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό 
ομόλογό της από τα καταφύγια 
Η κ. Κεραμέως μιλώντας στο ΣΚΑΙ, είπε 
ότι χθες Τρίτη είχε τηλεφωνική επικοι-
νωνία με τον Ουκρανό ομόλογό της,  
ο οποίος βρισκόταν σε καταφύγιο, προ-
κειμένου να συζητήσουν για την κατά-
σταση που επικρατεί στη χώρα. 
Η υπουργός ανέφερε ότι πρέπει να  
δημιουργηθεί μια «ομάδα κρούσης» σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία πρώτα θα 
καταγράψει τις ανάγκες της ουκρανικής 
εκπαιδευτικής κοινότητας και από την 
άλλη θα συγκεντρώσει προσφορές από 
τα κράτη μέλη της ΕΕ, από την κοινωνία 
των πολιτών, επιχειρήσεις και διεθνείς 
οργανισμούς, «για να μη στερηθεί κανείς 
το πολύτιμο αγαθό στην εκπαίδευση».
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“THE ACTORS THEATRE” presents 
«Ήβραμεν γαμπρόν για την Τταλλούν μας! » 

Του ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΗ 
Σκηνοθεσία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
Μουσική: Δόκτωρ  Στάλω Γεωργίου & Harry K.  
Τραγούδι: Πένη Τριανταφύλλου,  Γιώργος  
Γεράσιμος, Ελευθερία Γεωργίου.  Χορογραφίες: 
SAMSARA                          
Παίζουν: ΑΥΓΗ ΦΑΣΟΥΛΗ,  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ-
ΜΑΖΗ, ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΚΗ, ΠΕΝΥ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΡΑΚΗΣ,  
ΠΑΝΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ,  ΕΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ- 
ΣΑΜΣΑΡΑ, ΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, και ο ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
 
Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, EARHLAM 
GROVE, WOOD GREEN, LONDON N22 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 & ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 
2022 
Στις 6.00 το απόγευμα  
 
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνή-
στε στο  07856 903 827 
 
SPONSORED BY:   ANASTASIA LODGE & AU-
TUMN GARDENS, VAROSI LETTINGS & ES-
TATES, GEORGE GERASIMOS, & ANDREW 
PANAYI 
 
Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από την οικογέ-
νεια του Σπύρου του κουρέα, που αποτελείτε 
από τον ίδιο, την σύζυγο του, την αδελφή  του , 
και την κόρη του.  
Η κόρη του Σπύρου του κουρέα, δεν παντρεύεται 

με τίποτα, και με κανένα γαμπρό. Όλους τους 
βρίσκει ακατάλληλους, και τους απορρίπτει,  
φυσικά με την συγκατάθεση και της μάνας της, 
που οπωσδήποτε θέλει γαμπρό από την Κύπρο, 
και μάλιστα να είναι από χωριό. 
Ο λόγος όμως που η Χριστάλλα – Τταλλού  δεν 
παντρεύεται είναι άλλος. Αγαπά κάποιον ο 
οποίος δεν αποκαλύπτεται κατ’ ουδέν λόγο   
παρά μόνον  όταν έρθει ο αγαπημένος της στο 
κουρείο σαν πελάτης. 
 
Η ιστορία λοιπόν αρχίζει στο κουρείο του Σπύ-
ρου, όπου και ο Σπύρος προσπαθεί να προξε-
νήσει με τρόπο όποιον πελάτη θεωρεί κατάλληλο 
για την κόρη του, εφ’ όσον είναι είτε πλούσιος, 
είτε γιος πλούσιας οικογένειας, ή κατ’ αυτόν είναι 
ο άντρας που ταιριάζει στην κόρη του.  
Συστήνει λοιπόν τους πελάτες  στην Λοξανδρού, 
η οποία αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. 
Κάθε φορά πού ένας τέτοιος πελάτης μπει στο 
κουρείο, η Λοξανδρού και η Χριστίνα  τον καλούν 
να πάει σπίτι τους για φαγητό ή σε κάποια άλλη 
εκδήλωση για να γνωρίσει δήθεν τα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειας, και φυσικά να  συναντήσει 
την υποψήφια νύμφη , και έτσι αρχίζουν τα προ-
ξένια. Πάντοτε όμως αποτυγχάνουν για τους λό-
γους που αναφέραμε πιο πάνω. 
Σε κάθε περίπτωση δεν συμφωνούν γιατί για  
κάποιους λόγους δεν τους αρέσει ο υποψήφιος 
γαμπρός. 
Η συνέχεια επί… σκηνής, την Παρασκευή 25 
& Σάββατο 26 Μαρτίου στις 6-00 το απόγευμα 
στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. 

Μετσόλα προς Κύπριους Βρετανίας: Η Ευρώπη ποτέ  
πραγματικά ολόκληρη όσο η Κύπρος είναι διαιρεμένη

Την πεποίθηση ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί ποτέ 
να είναι πραγματικά ολόκληρη ενόσω η Κύπρος 
παραμένει διαιρεμένη» διατυπώνει η Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα  
Μετσόλα σε επιστολή προς Κύπριους της Βρετα-
νίας. 

  
Η επιστολή της κ. Μετσόλα, μια απάντηση  
σε επικοινωνία της παροικιακής οργάνωσης 
«Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων», τονίζει αρχικά 
πως η ίδια σκοπεύει πάντα να υπερασπίζεται «τις 
οικουμενικές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου, της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της 
αλληλεγγύης, της ισότητας και της προστασίας 
και διατήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
μας». 

  
Συνεχίζει γράφοντας πως η ντε φάκτο διαίρεση 
της Κύπρου παραμένει ένα οδυνηρό τραύμα 
εντός της ΕΕ και πως από τη στιγμή που η  
Ευρώπη δεν μπορεί να είναι πραγματικά ολό-
κληρη με μια διαιρεμένη Κύπρο, υποστηρίζει 
«ολόκαρδα» όλες τις προσπάθειες προς μία επα-

νένωση. 
«Μία βιώσιμη λύση μπορεί να βρεθεί μόνο μέσω 
διαλόγου, διπλωματίας και διαπραγματεύσεων 
σε ένα πνεύμα καλής θέλησης και σύμφωνα  
με το διεθνές δίκαιο. Πρόσφατες δηλώσεις και 
προκλητικές ενέργειες από την πλευρά της Τουρ-
κίας δυστυχώς δεν είναι ωφέλιμες ως προς αυτό. 
Παρόλα αυτά, η ευρωπαϊκή θέση είναι ξεκάθαρη: 
ολόκληρο το νησί της Κύπρου είναι μέρος της  
ΕΕ και όλοι οι Κύπριοι είναι πολίτες της ΕΕ.  
Συντάσσομαι με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην πρόσφατη κατηγορηματική 
απόρριψη της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο», 
σημειώνει η κα Μετσόλα. 
Κλείνει την επιστολή της επαναβεβαιώνοντας 
την πάγια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και τη δική της για την πιο δυνατή υποστήριξη 
«για μία δίκαιη, συνολική, και βιώσιμη λύση στην 
Κύπρο στη βάση μιας δικοινοτικής, διζωνικής, 
ομοσπονδίας, με σεβασμό στο συμφωνημένο 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών 
επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ».

Ο Επίσκοπος Μελιτηνής στον Καθεδρικό του Λονδίνου

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας  
Λονδίνου χοροστάτησε του Όρθρου και προ-
εξήρχε της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή της 
Τυρινής ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής 
κ. Μάξιμος. 
Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς Προϊστάμενος, 

Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου κ. Θε-
ωνάς Μπακάλης, ο Ιδιαίτερος Γραμματεύς του 
Αρχιεπισκόπου, Αρχιμ. κ. Νήφων Τσιμαλής και ο 
Αρχιερατικός Επίτροπος, Πρωτοπρεσβύτερος κ. 
Κωνσταντίνος Γαριβαλδινός.

   Το Σάββατο 5 Mαρτίου 2002  το Ελληνικό  
Παροικιακό σχολείο του Αγίου Νικολάου πραγμα-
τοποίησε  μια αξέχαστη βραδιά με ελληνική μου-
σική, παραδοσιακούς χορούς  και ελληνικά  
εδέσματα στην αίθουσα εκδηλώσεων  της ενορίας 
του Αγίου Παντελεήμονα στο Χάροου. 
 Η βραδιά ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα 
της Διευθύντριας του σχολείου κας Ελευθερίας 
Ξενοφώντος και την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Αιδεσιμώτατος πατήρ Κωνστα-
ντίνος Παπαγεωργίου  και πατήρ Ευγένιος Τσα-
ραμανίδης, ο Αναπληρωτής Ύπατος Αρμοστής 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νικόλαος Τ.Μανώλης 
και πλήθος γονέων και φίλων του ΕΠΣ του Αγ.Νι-
κολάου. 
 Στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές  μικροί και μεγάλοι 
φορώντας ελληνικές παραδοσιακές στολές εντυ-
πωσίασαν με τις χορευτικές τους επιδόσεις  
και την άψογη παρουσίασή τους.Χόρεψαν χορούς 
της Βορειας και Δυτικής Θράκης, Συρτό στα τρία, 
το γνωστό  Χασαποσέρβικο και άλλους παραδο-
ασιακούς χορούς απο την Ηπειρο,τη Μακεδονία 
και την αγαπημένη μας Κύπρο. 

 Η εκδήλωση περιελάμβανε ζωντανή ελληνική 
μουσική που πλαισίωσαν οι μεγάλοι μαθητές του 
σχολείου,οι οποίοι επέδειξαν το  εξαίσιο ταλέντο 
τους τόσο στη μουσική όσο  και το τραγούδι. 
Η βραδιά κύλησε με γνωστά ρεμπέτικα, λαικά και 
νησιώτικα τραγούδια και όλοι οι εκπαιδευτικοί, 
μαθητές και γονείς του σχολείου διασκέδασαν και 
έφθασαν στο αποκορύφωμα του κεφιού και της 
ευθυμίας.Από τη βραδιά φυσικά δεν έλειψε και η 
κλήρωση πολλών και ξεχωριστών δώρων με τους 
λαχνούς της λαχειoφόρου. 
 
 Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν οι  διοργανωτές 
αυτής της αξέχαστης βραδιάς αλλά  και η  
δασκάλα των παραδοσιακών χορών κα Μαριάννα 
Κουτσουράδη που επιμελήθηκε αριστοτεχνικά τη 
μουσικοχορευτική παράσταση, η οποία ήταν απο-
τέλεσμα εντατικών προβών και σκληρής προετοι-
μασίας. 
 
Η Διευθυνση και το Εκπαιδευτικό προσωπικό  του 
ΕΠΣ του Αγίου Νικολάου εύχονται σε όλους Χρό-
νια Πολλά & Καλή Σαρακοστή

« ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ -  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ACTON)
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Πώς καθιερώθηκε η Γιορτή 
της Μητέρας; 
Ιστορικά προέρχεται από ένα αμερικανικό κίνημα των γυναικών-μητέρων με το όνομα Mothers 

Friendships Day που ιδρύθηκε το 1965 υπό την Άνν Τζάρβις (Ann Jarvis) κατά τη διάρκεια του 
Αμερικάνικου εμφύλιου  

πολέμου (1861-1865). Το κίνημα των γυναικών δραστηριοποιήθηκε υπέρ της ειρήνης με διάφορες 
ακτιβιστές δραστηριότητες και συνέχισε τις δράσεις ακόμα και μετά τη λήξη του πολέμου όπως ο 
αγώνας για την επανένωση οικογενειών που είχαν χωριστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η Ann 
Jarvis, που είχε οργανώσει στο παρελθόν “Κλαμπ Εργασίας για την Ημέρα της Μητέρας” για να 
βελτιώσει την υγιεινή και την υγεία τόσο για στρατόπεδα Ένωσης όσο και για Ομοσπονδιακούς, 
που υπέστησαν έκρηξη τυφοειδούς, ήθελε να το επεκτείνει σε ετήσιο μνημόσυνο για τις μητέρες, 
αλλά πέθανε το 1905. Η κόρη της, Άννα Τζάρβις (Anna Jarvis) θέλοντας να  τιμήσει τη μητέρα της 
συνέχισε το έργο που ξεκίνησε για να αφήσει μια μέρα που θα τιμά όλες τις μητέρες. Το σύνθημά 
της ήταν ότι «η μητέρα είναι το πρόσωπο που έχει κάνει τα περισσότερα για τον καθένα από 
οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο».  
Η παγκόσμια ημέρα της μητέρας άρχισε να εορτάζεται στη Δυτική Βιρτζίνια της Αμερικής – όπου 
και καταγόταν Άννα Τζάρβις – το 1910. Το 1914 στις Ηνωμένες Πολιτείες υπεγράφη εθνική διακήρυξη 
για την μέρα της μητέρας.  Σήμερα η γιορτή της μητέρας εορτάζεται σε πάνω από 40 χώρες στον 
κόσμο. 

 
Είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μας, η πρώτη αγκαλιά, το πιο σημα-

ντικό χάδι, η δύναμή μας, είναι η μαμά μας που την αγαπάμε τόσο πολύ.  Τι καλύτερο από το να συ-
νοδεύσετε τις όμορφες ευχές και τη σφιχτή αγκαλιά με δώρα ξεχωριστά & φτιαγμένα από τα χεράκια 
σας. Διαλέξτε αυτό που σας αρέσει περισσότερο και εκπλήξτε την πολύ ευχάριστα! 

 
Ένα βάζο σκέτη έκπληξη 
Τα λουλούδια είναι Νο1 στη λίστα των δώρων για τη συγκεκριμένη περίσταση και για να τα ανα-
δείξετε σας προτείνουμε να δημιουργήσετε ένα χειροποίητο βάζο. Θα χρειαστείτε  γυάλινα μπουκάλια 
(μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από χυμό ή γάλα) και αφού τα πλύνετε καλά και τα στεγνώσετε, 
χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία σε διάφορα χρώματα. Κολλήστε με προσοχή λωρίδες από τα 
χρώματα που θέλετε και δημιουργήσετε πολύχρωμα μπουκάλια με στυλ και χαρούμενη διάθεση. 
Τοποθετήστε τα αγαπημένα της λουλούδια στο βάζο και είναι έτοιμη η μοσχοβολιστή σας έκπληξη! 

 
Extra tip: Άλλη μία εναλλακτική για ένα βάζο που ξεχωρίζει είναι να διαλέξετε ένα αντικείμενο, 
π.χ. μια μολυβοθήκη που δεν χρειάζεστε, και να το ντύσετε με ύφασμα και κορδέλες. 
Μια εικόνα, χίλιες γλυκές αναμνήσεις!  
 
Μια εικόνα, χίλιες γλυκές αναμνήσεις!  
Διαλέξτε μια αγαπημένη σας φωτογραφία ή μια φωτογραφία που γνωρίζετε πως για εκείνη έχει 
ιδιαίτερη αξία, εκτυπώστε την και βάλτε την σε μια κορνίζα που θα επιμεληθείτε ιδιαίτερα στολίζοντάς 
τη με ένα κομμάτι δαντέλας και όμορφα κουμπιά, ή αποξηραμένα λουλούδια. Επίσης, μπορείτε να 
απευθυνθείτε σε καταστήματα που υποστηρίζουν την τεχνική της αποτύπωσης μιας φωτογραφίας 
σε τσάντα. 
Έτσι θα έχει πάντα μαζί της αγαπημένες της στιγμές που θα της θυμίζουν το πρωτότυπο δώρο 
σας. 

 
Το ανθισμένο μονόγραμμα 
Το ανθισμένο μονόγραμμα είναι ίσως η πιο προσωποποιημένη ιδέα για το δώρο που θα χαρίσετε 

στη μητέρα σας. Το αρχικό του ονόματός της είτε με φρέσκα λουλούδια, είτε με αποξηραμένα αλλά 
γιατί όχι και με υφασμάτινα αν θέλετε να το κρατήσει για πάντα. 
Η κατασκευή του είναι εξαιρετικά απλή με τα ακόλουθα βήματα: 
1.    Θα σχηματίσετε με χοντρό χαρτόνι το αρχικό γράμμα του ονόματός της, ενώνοντας με συρ-
ραπτικό τα κομμάτια. 

2.    Στη συνέχεια θα ντύσετε το εσωτερικό του γράμματος με μεμβράνη και θα τοποθετήσετε μέσα 
κομμάτια από σφουγγάρι σε όλη την επιφάνεια του γράμματος. 

3.    Τέλος, θα πρέπει να ποτίσετε τα σφουγγάρια ώστε να διατηρηθούν τα άνθη και μετά μπορείτε 
να καρφώσετε πάνω τα λουλούδια που έχετε επιλέξει. 

 
Extra tip: αν επιλέξετε υφασμάτινα λουλούδια, ψεκάστε τα με κάποιο άρωμα για να απογειώσετε 

το αποτέλεσμα. 
 
Σημειωματάριο με οικογενειακή φωτογραφία 
Όλες οι μητέρες έχουν ανάγκη στην καθημερινότητά τους ένα σημειωματάριο. Μπορείτε, λοιπόν, 
να μετατρέψετε ένα κοινό σημειωματάριο σε ένα έργο Τέχνης με συναισθηματική αξία. Προτιμήστε 
ένα σημειωματάριο που να παίρνει ανταλλακτικά φύλλα και καλύψτε με χοντρό χαρτί περιτυλίγματος 
το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλό του. Εναλλακτικά μπορείτε να καλύψετε το εξώφυλλο και το οπι-
σθόφυλλο με κομμάτια από δαντέλα. 

Aς δούμε λοιπόν τα βήματα: 
1.    Καλύπτετε το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο με μια οικογενειακή φωτογραφία και δημιουργείτε 

την κορνίζα της. 
2.    Κολλάτε στις πλευρές της κάτι πιο έντονο σε χρώμα για να δίνει την αίσθηση της κορνίζας, 
όπως λεπτά κομμάτια από ξύλο ή έντονης απόχρωσης από κορδέλα. 

3.    Αφού στεγνώσει καλά γράψτε στην πρώτη σελίδα τα πιο γλυκά λόγια που έρχονται στο μυαλό 
σας για τη μαμά σας. 
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ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ο Πούτιν κατηγορεί το Κίεβο ότι 
αποτρέπει τις απομακρύνσεις αμάχων

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατη-
γόρησε τις ουκρανικές αρχές ότι απέτρεψαν τις 
επιχειρήσεις απομάκρυνσης αμάχων από τη 
Μαριούπολη, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής 
του συνομιλίας με τον Γάλλο ομόλογό του Εμα-
νουέλ Μακρόν. Ο Πούτιν «επέστησε την προ-
σοχή στο γεγονός ότι το Κίεβο συνεχίζει να μην 
σέβεται τις συμφωνίες που επετεύχθησαν για 
αυτά τα ανθρωπιστικά ζητήματα», προσθέτοντας 
ότι «Ουκρανοί εθνικιστές εμπόδισαν την απο-
μάκρυνση αμάχων» το Σάββατο από την Μαρι-
ούπολη και τη Βολνοβάκα, μιας κοντινής πόλης, 
ανέφερε το Κρεμλίνο. 
Το Σάββατο, η Μόσχα και το Κίεβο ανακοίνω-

σαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός και τη δημιουργία ανθρωπιστικών 
διαδρόμων για να επιτραπεί η εκκένωση αυτών 
των δύο πόλεων που περικυκλώνονται από τις 
ρωσικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους, πριν 
αλληλοκατηγορηθούν ότι παραβίασαν τη συμ-
φωνία. Στη συνομιλία του με τον Μακρόν, ο Πού-
τιν κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις που 
είναι παρούσες σε αυτές τις δύο πόλεις ότι «χρη-
σιμοποίησαν την παύση στις εχθροπραξίες για 
να ενισχύσουν τις ικανότητές τους». Μια νέα 

προσπάθεια για απομάκρυνση αμάχων από την 
Μαριούπολη, μια πόλη που ζούν 450.000 κα-
τοίκους, «διεκόπη», ανακοίνωσε η ΔΕΕΣ. 
Το άλλο μεγάλο ερώτημα που συζήτησαν Μα-

κρόν και Πούτιν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ήταν 
η διεθνής ανησυχία για την ασφάλεια των πυ-
ρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία, μετά 
από μάχες τις τελευταίες ημέρες κοντά στους 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνόμπιλ 
και του Ζαπορίγιε, όπου ξέσπασε φωτιά. 
Ο Πούτιν κατηγόρησε «εξτρεμιστές Ουκρα-

νούς» και «δολιοφθορείς» ότι βρίσκονται πίσω 
από τα επεισόδια στο Ζαπορίγιε, προσθέτοντας 
ότι «οι προσπάθειες να κατηγορηθεί η Ρωσία 
αποτελούν μέρος μιας κυνικής προπαγάνδας». 
Μια αυτοκινητοπομπή που μετέφερε αμάχους 
για την ασφαλή απομάκρυνση τους δεν μπόρεσε 
να φύγει από την πολιορκημένη πόλη της Ου-
κρανίας Μαριούπολη σήμερα, επειδή οι ρωσικές 
δυνάμεις συνέχισαν τους βομβαρδισμούς παρά 
την προσωρινή συμφωνία για κατάπαυση του 
πυρός, δήλωσαν οι τοπικές αρχές. «Είναι εξαι-
ρετικά επικίνδυνο να βγάζεις έξω ανθρώπους 
κάτω από τέτοιες συνθήκες», ανέφερε το δημο-
τικό συμβούλιο σε ανακοίνωσή του.

ΣΧΕΔΙΑΖΑΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΤΟΝΜΠΑΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

Στη δημοσιοποίηση αυτών που περιγράφει 
ως απόρρητα έγγραφα των ουκρανικών ενό-
πλων δυνάμεων, προχώρησε το υπουργείο 
Εξωτερικών της Ρωσίας. Κατά την ανάρτηση 
αυτή, τα ντοκουμέντα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η 
ουκρανική κυβέρνηση προετοίμαζε στρατιωτική 
επίθεση στην περιοχή του Ντονμπάς κατά των 
ρωσόφωνων αυτονομιστών, που θα πραγμα-

τοποιείτο τον Μάρτιο. 
Η διαταγή του διοικητή της Εθνοφρουράς της 

Ουκρανίας, όπως περιγράφεται το έγγραφο των 
τριών σελίδων, «επιβεβαιώνει χωρίς ίχνος σκιάς: 
το καθεστώς του Κιέβου μυστικά προετοίμαζε 
επιθετική επιχείρηση κατά του Ντονμπάς, προ-
γραμματισμένη για τον Μάρτιο του 2022», ανα-
φέρει η σχετική ανάρτηση.

«ΑΓΡΙΟΣ» ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ κατηγορεί τη Ρωσία ότι 
κρατά 400.000 πολίτες «ομήρους»

Ο Yπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμί-
τρο Κουλέμπα κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία 
ότι κρατεί ομήρους 400.000 κατοίκους της Μα-
ριούπολης βομβαρδίζοντας την πόλη-λιμάνι στη 
νότια Ουκρανία παρά τις προσπάθειες να δημι-
ουργηθεί ένας ασφαλής διάδρομος για την απο-
μάκρυνση των αμάχων. "Περίπου 3.000 νεογέν-
νητα στερούνται φαρμάκων και τροφίμων", 
έγραψε στο Twitter. "Η Ρωσία εξακολουθεί να 
κρατά ομήρους πάνω από 400.000 ανθρώπους 
στη Μαριούπολη, εμποδίζει την ανθρωπιστική 
βοήθεια και την εκκένωση. Οι βομβαρδισμοί 
αδιακρίτως συνεχίζονται" πρόσθεσε. 
Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι στοχοθετεί αμάχους 

σε αυτό που αποκαλεί "ειδική επιχείρηση" στην 
Ουκρανία. Ο Ντμίτρο Κουλέμπα είπε ακόμη πως 

δεν έχει πολλές προσδοκίες για τις συνομιλίες 
με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λα-
βρόφ. Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε πως θα 
παρακαθίσει στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν 
αύριο, Πέμπτη, στην Τουρκία και κάλεσε τον Λα-
βρόφ να τις προσεγγίσει με "καλή πίστη, όχι 
από μια προπαγανδιστική προοπτική". "Αλλά 
θα πω ειλικρινά πως οι προσδοκίες μου για τις 
συνομιλίες είναι χαμηλές", ανέφερε ο Κουλέμπα 
σε δήλωση μέσω βίντεο. "Ενδιαφερόμαστε για 
μία κατάπαυση του πυρός, να απελευθερώ-
σουμε τα εδάφη μας και το τρίτο σημείο είναι να 
επιλύσουμε όλα τα ανθρωπιστικά θέματα". 
Στο μεταξύ, ένα κομβόι εγκατέλειψε την ου-

κρανική πόλη Ενέρχονταρ μέσω ενός "ανθρω-
πιστικού διαδρόμου" έπειτα από μια προσωρινή 
κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με 
τις ρωσικές δυνάμεις, ανέφερε ο δήμαρχος της 
πόλης σε μια δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Στην Ενέρχονταρ βρί-
σκεται ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της 
Ευρώπης στο είδος του. 
Η ρωσική επίθεση στην περιοχή προκάλεσε 

συναγερμό την περασμένη εβδομάδα όταν τμή-
ματα των εγκαταστάσεων του σταθμού τυλίχθη-
καν στις φλόγες. Ο σταθμός παραμένει υπό ρω-
σικό έλεγχο. Ο δήμαρχος του Ενέρχονταρ 
Ντμίτρο Ορλόφ δήλωσε "κυρίως γυναίκες και 
παιδιά, οι ηλικιωμένοι, έφυγαν από την πόλη".

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Κύμματα ουκρανών 
προσφύγων σε πολλές χώρες 
της Γηραιάς Ηπείρου

Μέσα στο ψύχος και το χιόνι, έχοντας ντύσει 
ζεστά τα παιδιά τους με σκούφους, κασκόλ και 
γάντια, Ουκρανοί βρίσκονται στα σύνορα και 
επιχειρούν να περάσουν στην Πολωνία. 
Την Τετάρτη έχουν ανοίξει ανθρωπιστικοί διά-

δρομοι για την απομάκρυνση των αμάχων. 
Ταξιδεύουν με ΙΧ, λεωφορεία και φορτηγά. 

Φερνουν μαζί τους τρόφιμα, ρούχα, φαγητά και 
παιχνίδια για τα παιδιά. 

‘Ενα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες απελπι-
σμένοι άνθρωποι, βρίσκονται στην Πολωνία και 
η νέα πρόκληση για τις αρχές είναι να συντονί-
σουν την αναχώρηση των προσφύγων προς 
τους προορισμούς που επιλέγουν. Περίπου 
35.000 πρόσφυγες προστέθηκαν τις τελευταίες 
ώρες στη νότια Πολωνία, όπου η θερμοκρασία 
είναι τρεις βαθμοί υπό το μηδέν και συνεχώς 
αναχωρούν λεωφορεία προς Βαρσοβία και πολ-
λές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 
Μόνο στη Βαυαρία έχουν ήδη καταγραφεί πε-

ρίπου 10.000 άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει 
την Ουκρανία. Ο υπουργός Εσωτερικών ζητά 
τώρα μια δίκαιη κλείδα κατανομής εντός της Ευ-
ρώπης. 
Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Joa-

chim Herrmann θεωρεί ότι είναι πιθανό να έρ-
θουν στη Βαυαρία περισσότεροι από 100.000 

πρόσφυγες από την Ουκρανία: “Σε κάθε περί-
πτωση, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι’ 
αυτό”, δήλωσε στο Bayern 2-radioWelt. 
Σε μια διάσκεψη το βράδυ της Δευτέρας με τα 

περιφερειακά συμβούλια και τους δημάρχους 
της Βαυαρίας, συμφωνήθηκε να παρασχεθούν 
γρήγορα καταλύματα έκτακτης ανάγκης, δήλωσε 
ο Herrmann. 
Για παράδειγμα, αθλητικές αίθουσες με κρε-

βάτια, αλλά και πανδοχεία και ξενώνες νεότητας: 
“Θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες”. 
Ο Herrmann δήλωσε επίσης ικανοποιημένος 
από τις ιδιωτικές προσφορές του πληθυσμού 
για την υποδοχή προσφύγων. 

 
Herrmann: Όλοι πρέπει να συμβάλουν  
στην υποδοχή των Ουκρανών 
 
Θα καταβληθούν προσπάθειες για τη δημι-

ουργία ακόμη περισσότερων ευκαιριών, αλλά ο 
καθένας πρέπει να “συνεισφέρει” εντός της Γερ-
μανίας και της ΕΕ, ζήτησε ο Βαυαρός υπουργός 
Εσωτερικών. Η Βαυαρία θα αποζημιώσει πλή-
ρως τους δήμους για το κόστος των προσφύ-
γων, επιβεβαίωσε ο υπουργός: «Αλλά περιμέ-
νουμε πράγματι από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση να συμβάλει αναλόγως στο κόστος.»

Οι Ρώσοι αποκαλύπτουν απόρρητα 
έγγραφα για ουκρανική επίθεση!



Κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του για την 
ουκρανική κρίση, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλα-
ντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία είναι 
δημιούργημα των Μπολσεβίκων του Λένιν. 
Παραθέτω πιο κάτω  εύστοχο κείμενο με δυνατά 
επιχειρήματα και ιστορικά στοιχεία υπό τον τίτλο " 

Η αλήθεια για την ιστορία της Ουκρανίας" που δημοσιεύτηκε στην 
ελληνική εφημερίδα "Ριζοσπάστης" στις 22 Φεβρουαρίου 2022 και 
ανατρέπει τον ισχυρισμό αυτό. 
 
▪ Η αλήθεια για την Ιστορία της Ουκρανίας. 
 
Η παραχάραξη της Ιστορίας που επιχείρησε ο Ρώσος Πρόεδρος 
Βλ. Πούτιν στο διάγγελμά του, όπου προσπάθησε να παρουσιάσει 
την σημερινή εξέλιξη στην Ουκρανία ως απότοκο της σοβιετικής 
περιόδου, καταρρέει κάτω από τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα. 
Με τη νίκη της Επανάστασης του Φλεβάρη του 1917 στην Ουκρα-
νία, υπό τσαρική κυριαρχία στο μεγαλύτερο μέρος της, επικράτησε 
η δυαδική εξουσία. Την αντεπαναστατική πολιτική της Προσωρινής 
Κυβέρνησης υποστήριζαν οι μενσεβίκοι και oι εσέροι, που είχαν 
τότε την πλειοψηφία στα Σοβιέτ, καθώς και η Τσεντράλναγια Ράντα 
(Κεντρικό Συμβούλιο), που ιδρύθηκε τον Μάρτη του 1917 στο 
Κίεβο από αστικές εθνικιστικές δυνάμεις. 
Μοναδικοί εκφραστές του αγώνα των Ουκρανών εργαζομένων 
ήταν οι μπολσεβίκοι. Βγαίνοντας από την παρανομία δυνάμωσαν 
τις γραμμές τους, δούλευαν εντατικά στα Σοβιέτ. 
Τα επαναστατικά γεγονότα στη Ρωσία επέδρασαν και στην Ου-
κρανία. Τα Σοβιέτ Οδησσού, Κιέβου, Τσερνίγκοφ και πολλών  
πόλεων και οικισμών του Ντονμπάς πήραν την απόφαση για το 
πέρασμα της εξουσίας στα Σοβιέτ. Στο Κίεβο, στις 29/10/1917 η 
κοινή συνεδρίαση των Σοβιέτ των αντιπροσώπων των εργατών 
και στρατιωτών ενέκρινε το μπολσεβίκικο σχέδιο απόφασης να 
υποστηριχθεί η εξέγερση στην Πετρούπολη και να δοθεί η εξουσία 
στην ΠΕΕ (Προσωρινή Επαναστατική Επιτροπή) στο Κίεβο. Υστερα 
από σκληρές μάχες, στις 29-31/10/1917 τα στρατεύματα της Προ-
σωρινής Κυβέρνησης ηττήθηκαν, αλλά τη νίκη των επαναστατη-
μένων εργατών και στρατιωτών εκμεταλλεύτηκε η ουκρανική αστική 
τάξη. Η Τσεντράλναγια Ράντα κατέλαβε με πραξικόπημα τα  
κυβερνητικά ιδρύματα και αυτοανακηρύχθηκε σε Ανώτατη Εξουσία.  

Στις 7/11 η Τσεντράλναγια Ράντα εξέδωσε Διάταγμα με το οποίο 
ανακήρυξε την Ουκρανία «Λαϊκή Δημοκρατία» και προσπαθώντας 
να εξουδετερώσει την επίδραση των μπολσεβίκων υποσχέθηκε 
δημαγωγικά να επιβάλει κρατικό έλεγχο στη βιομηχανία, να  
θεσπίσει το 8ωρο, να δώσει τη γη στους αγρότες. Ταυτόχρονα 
εξαπέλυσε τρομοκρατία κατά των δυνάμεων της Επανάστασης, 
διέλυσε τα Σοβιέτ, συνέλαβε τους μπολσεβίκους. Αφόπλισε τα απο-
σπάσματα της Κόκκινης Φρουράς και τα επαναστατικά στρατιωτικά 
τμήματα. 
Η Τσεντράλναγια Ράντα αναδείχθηκε σε μία από τις κεντρικές 
εστίες της πανρωσικής αντεπανάστασης. 
Στο Χάρκοβο στις 11-12/12/1917 έγινε το 1ο Πανουκρανικό Συνέ-
δριο των Σοβιέτ, που ανακήρυξε την Ουκρανική Σοβιετική Δημο-
κρατία. Το Συνέδριο πήρε απόφαση να συνάψει ομοσπονδιακές 
σχέσεις με τη Σοβιετική Ρωσία και εξέλεξε την ΚΕΕ των Σοβιέτ της 
Ουκρανίας, που στις 17/12 σχημάτισε την πρώτη σοβιετική κυ-
βέρνηση της Ουκρανίας [Αρτιόμ (Φ. Α. Σεργκέγεφ), Ε. Μπ. Μπος, 
Β. Π. Ζατόνσκι, Ν. Α. Σκτίπνικ κ.ά.]. Τον Δεκέμβρη 1917 - Γενάρη 
1918 γενικεύτηκε η αντιπαράθεση με την Τσεντράλναγια Ράντα, 
ακολούθησαν εξεγέρσεις σε όλες τις περιοχές και στις 26 Γενάρη 
απελευθέρωσαν και το Κίεβο. 
Επιβάλλοντας στη Σοβιετική Ρωσία τη ληστρική Συνθήκη του 
Μπρεστ (1918), οι ιμπεριαλιστές της Γερμανίας και της Αυστρο-
ουγγαρίας χρησιμοποίησαν το σύμφωνο με την Τσερντράλνα για 
Ράντα, της 27ης Γενάρη 1918, με βάση το οποίο είχε ζητήσει τη 
στρατιωτική βοήθεια της Γερμανίας κατά της Σοβιετικής Ρωσίας, 
και άρχισαν την κατάληψη της Ουκρανίας. Αποτέλεσμα της Συν-
θήκης του Μπρεστ ήταν εδάφη της Ουκρανίας να βρεθούν υπό 
τον έλεγχο της Ρουμανίας (Βεσσαραβία) και των κρατών που δια-
δέχτηκαν την Αυστροουγγαρία μέχρι και τον Β' Παγκόσμιο Πό-
λεμο. 
Μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα της Γερμα-
νίας, στο έδαφος της Ουκρανίας το 1919 ξεκίνησε η ιμπεριαλιστική 
επέμβαση των κρατών της Αντάντ, η περίφημη «ουκρανική εκ-
στρατεία», στην οποία πήρε μέρος και ελληνικό εκστρατευτικό 
σώμα. 
Μετά τη λήξη του Σοβιετο-πολωνικού Πολέμου, το 1921, εδάφη 
της Δυτικής Ουκρανίας πέρασαν υπό τον έλεγχο της Πολωνίας 
μέχρι το 1939. 

Ο εμφύλιος πόλεμος και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στο έδαφος 
της Ουκρανίας έληξαν ουσιαστικά το 1921, με την επικράτηση της 
σοβιετικής εξουσίας και τη συγκρότηση της Ουκρανικής Σοβιετικής 
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας. 
Η συζήτηση που υπήρξε στους κόλπους των μπολσεβίκων σε 
σχέση με τους όρους ίδρυσης της Σοβιετικής Ενωσης δεν έχει 
καμία σχέση με την αστική πολεμική που ασκείται από την ηγεσία 
της καπιταλιστικής Ρωσίας. Αφορούσε ποιοι ήταν οι όροι που θα 
εξασφάλιζαν την αρμονικότερη συμβίωση των διαφόρων εθνοτήτων 
που ζούσαν στα εδάφη των Σοβιετικών Δημοκρατιών, στηριγμένη 
στην αρχή της αυτοδιάθεσης των εθνών, για την αντιμετώπιση 
των εθνικιστικών τάσεων, για το ξεπέρασμα της εθνικής καταπίεσης 
αλλά και των αποσχιστικών κινημάτων. Την αντιμετώπιση δηλαδή 
των επιπτώσεων της πολύχρονης καταπίεσης εθνών και λαοτήτων 
στο πλαίσιο της Ρωσικής Τσαρικής Αυτοκρατορίας. 
Η συζήτηση αυτή κατέληξε στη διαμόρφωση της Σοβιετικής Ενω-
σης ως εθελοντικής ένωσης αρχικά των 4 Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών, δηλαδή της Ρωσικής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής  
Δημοκρατίας, της Ουκρανικής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρα-
τίας, της Λευκορωσικής ΣΣΔ και της Σοβιετικής Ομοσπονδιακής 
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Υπερκαυκασίας (αποτελούμενης 
από τη Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν).  
Τον Δεκέμβρη του 1922 οι Δημοκρατίες αυτές υπέγραψαν Συνθήκη 
Ιδρυτικής Πράξης της Ενωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο-
κρατιών. Σε αυτές στη συνέχεια προσχώρησαν οι Σοβιετικές  
Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, δηλαδή η Τουρκμενική (1924), 
η Ουζμπεκική (1924) και η Τατζικική (1929). Το 1936 η Σοσιαλιστική 
Δημοκρατία της Υπερκαυκασίας «χωρίστηκε» στις αντίστοιχες της 
Γεωργίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας. Ενώ το 1940 εντά-
χθηκαν οι Βαλτικές (Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία) και συγκροτήθηκε 
η Μολδαβική ΣΣΔ. 
Δηλαδή η ΕΣΣΔ συγκροτήθηκε ως ισότιμη ένωση σοσιαλιστικών 
κρατών στην οποία οι λαοί, τα έθνη και οι εθνότητες που την απο-
τελούσαν ζούσαν ειρηνικά και ισότιμα, χωρίς βεβαίως να έχουν 
εκλείψει όλα τα προβλήματα των εθνοτικών διαφορών κ.λπ. που 
κληρονομήθηκαν από το παρελθόν, ήταν όμως σε πορεία επίλυσής 
τους στον βαθμό που δυνάμωναν οι σοσιαλιστικές σχέσεις.  
Η αποδυνάμωση των σοσιαλιστικών σχέσεων και η περίοδος της 
αντεπανάστασης σημαδεύτηκαν από την ενδυνάμωση των εθνικι-
σμών, την αναμόχλευση εθνικών διαφορών και αντιθέσεων, και 
τελικά τη διάλυση της ΕΣΣΔ και την αντικατάστασή της από καπι-
ταλιστικά κράτη, την όξυνση των μεταξύ τους ανταγωνισμών.  
Αυτή είναι η αλήθεια.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Ουκρανία B' Μέρος 

Ο πόλεμος όπου και να εκραγεί, 
σε οποιανδήποτε χώρα δεν είναι 
έργο πολιτισμού ή τρόπος για να 
λυθούν προβλήματα. Μάλλον 
πολλαπλασιάζονται και έχουν μα-
κροχρόνια  αρνητική επίδραση για 
όλους μας. Οι πόλεμοι  είναι απο-
τέλεσμα στο ότι οι Αρχηγοί κρατών 
θέλουν να πάρουν όσα και ότι 

μπορούν από άλλους. Βασισμένο πάντοτε στο 
μίσος και σε ένα βαθμό ρατσιστικό. Άλλες φορές 
οι ηγέτες προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν πώς 
να μοιράσουν δύο γαϊδάρων άχυρο. Ξετυλίγονται 
μπροστά μας επί καθημερινής βάσεως οι ανθρώ-
πινες τραγωδίες, όπου αριθμός προσφύγων όλο 
και μεγαλώνει, ο ξεριζωμός να συνεχίζεται και να 
βλέπουμε τα αθώα νεαρά παιδιά στις αγκάλες 
των γονιών τους αθώα  σαν είναι, να μη γνωρί-
ζουν τι ακριβώς γίνετε. Τους ευάλωτους  να σέρ-
νονται στα γόνατα τους  και οι μεγάλες χώρες και 
κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να είναι απλοί θεατές. Το 
γνώριζαν ότι ο  Πούτιν θα εισέβαλλε και έδωσε 
αρκετή προειδοποίηση ότι θα εισέβαλλε.  
 
Το ΝΑΤΟ και η Αμερική μόνο έλεγαν ότι θα εκρα-
γεί ο 3ος παγκόσμιος πόλεμος και ότι θα δώσουν 
μεγάλη βοήθεια στη Ουκρανία αν η Ρωσία εισέ-
βαλλε. Το τι έκαναν τότε κάνουν και τώρα να βάλ-
λουν περισσότερο λάδι στη φωτιά να ενθαρρύ-
νουν την Ουκρανία να μπει σε πόλεμο έτσι γιατί 
θα πήγαινε εναντίο της Ρωσίας (Ο Ουκρανός 
ηγέτης τώρα φωνάζει και ζητά βοήθεια). Τι έχουν 
να χάσουν. Από την μια η πλευρά η Ρωσία από 
την άλλη  η Ουκρανία που δεν είναι μέλος κράτος 
του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ και η Αμερική μπορούσαν 
να βοηθήσουν να αποφευχθεί ο πόλεμος, αλλά 
για τους ποιο πάνω λόγους  προσποιούντο  ότι 
θα βοηθήσουν  μα στα αλήθεια ήθελαν πόλεμο 
αυτοί οι γνωστοί πολεμοχαρής χώρες.  
Ο  δε άλλος πολεμοχαρής Ερτογάν δήλωσε ότι 
δεν πρόκειτα να επέμβει στις υποθέσεις της Ρω-
σίας (Μόνο το Αμερικανικό κανάλι CNN πρόβαλε 
την δήλωση του Ερτογάν) Ε, βέβαια αφού σκο-
τώνονται Χριστιανοί Ορθόδοξοι,  τι έννοια ο Σουλ-
τάνος.  

Δύο μέτρα και δύο σταθμά ▪

Όμως τι βλέπουμε σήμερα και αν συγκρίνουμε 
το τρόπον που χειρίστηκαν τα ίδια τα κανάλια 
την εισβολή της Κύπρου με την εισβολή της Ου-
κρανίας είναι τρομακτικό. Όταν τα Τουρκικά πλοία 
τον Ιούλιο του 1974 κατευθύνονταν προς νότο 
από Τουρκία για να εισβάλουν στην Κύπρο, τότε 
τα κανάλια  ανακοίνωναν “Τα πολεμικά Τουρκικά 
πλοία  κατευθύνονται προς άγνωστον  προορι-
σμό”, αν φυσικά συγκρίνουμε ότι τα ίδια τώρα 
κανάλια τις προάλλες γνώριζαν πότε θα εισβάλει 
η Ρωσία στην Ουκρανία. Δημοσιογράφος του 
BBC news ανέφερε  ότι “Αύριο θα ξυπνήσουμε 
και θα ακούσουμε ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ου-
κρανία”. Όταν ακόμη τα Ρωσικά άρματα ήταν  90 
μίλια  έξω από τη πόλη Κίεβο  γνώριζαν τα κανά-
λια που θα πήγαινα και μάλιστα και την ημέρα 
και την ώρα. Μας προβάλλουν όλους τους βομ-
βαρδισμούς στην Ουκρανία μα ποτέ, μα ποτέ 
μας έχουν προβάλλει τις αμέτρητες  φορές που 
βομβάρδισαν το Αφγανιστάν, το Ιράκ, Ιραν, πό-
σους βομβαρδισμούς έκανε και συνεχίζει να κάνει 
η Τουρκία στο άμαχο πληθυσμό των Κούρδων 
Μήπως τα εχει προβάλει κάποιο κανάλι ποτέ. Η 
απάντηση είναι ουδέποτε, επειδή τώρα είναι η 
Ρωσία, τώρα  το σκηνικό αλλάζει όπου η προ-
παγάνδα ιμπεριαλιστικού ρατσιστικού καθεστώ-
τος να προσπαθεί να δείξει ότι η Ρωσία φταίει 
την στιγμή που το ΝΑΤΟ και οι πολεμοχαρής 
σύμμαχοι μάλλον ενεθάρρυναν τέτοιον πόλεμο 
όπου οι γκάνγκστερς τώρα θέλουν σώνει και καλά  
να φανούν και αθώες περιστερές.  Η υποκρισία 
δεν σταματάει  εδώ, όπου την στιγμή που χάνο-
νται ζωές και πρόσφυγες παντού υποβάλλουν 
οικονομικά μέτρα για να αναγκαστεί η Ρωσία να 
σταματήσει, την στιγμή που η ίδια η Ουκρανία 
συνεχίζει να επιτίθεται εναντίον της Ρωσίας. Τα 
οικονομικά μέτρα δεν θα σταματήσουν τον πό-
λεμο ούτε θα φέρουν πίσω αθώες ζωές. Να που 
πηγαίνει το μυαλό του ιμπεριαλιστικού κύκλου 
πάντα στο οικονομικό μα ουδέποτε στο ανθρώ-
πινων πόνο και τραγωδία. Είναι και για μας τους 
Κύπριους τραγωδία που όλο τρέχουμε ξοπίσω 
τους εχθρούς να μας βοηθήσουν. Θέλουμε  να 
έχουμε δικούς μας βουλευτές Ελληνοκύπριους. 
Το είπα και το ξαναλέω. Πίσω στο γεγονός ότι το 
ΝΑΤΟ θεωρεί όλους εμάς η να το πω καλύτερα 

τους Κύπριους  Αφγανιστανούς,  Ιρακινούς,  
Κούρδους, Αλεβή,  Αρμένιους, Αιγύπτιους  και 
άλλους ως τέκνα κατώτερου θεού. Αφού και δυο 
η τρεις δημοσιογράφοι τελικά εξέφρασαν στο τι 
έκρυβαν και αυτοί αλλά και το ολόκληρο το φασι-
στικό καθεστώς όπου είχαν μεγαλώσει. “Είναι 
αποδεκτό να γίνονται αυτά είτε στο Αφγανιστάν 
η στη Συρία Υεμένη αλλά όχι στην Ευρώπη.”  Αυ-
τού του είδους χωρίς αρχές δημοσιογράφους 
προσλαμβάνουν τα κανάλια  του κατεστημένου 
να προβάλλου και να χύνουν το δηλητήριο τους. 
Μάλιστα μας έχουν τοποθετήσει εμάς και την 
κάθε χώρα στο πόσο αξίζει η ζωή του καθενός 
μας  εξαρτάτε που ζούμε. Με αυτό το  πνεύμα 
επέτρεψαν  αυτοί  οι ίδιοι οι άθλιοι στην Τουρκία  
να επέμβει την Κύπρο ανενόχλητη όχι μόνο με 
την δικήν μας προδοτική συμπεριφορά αλλά στο 

γεγονός ότι ανακάτευαν τους Κύπριους να έλθει 
ο ένας αντιμέτωπος του άλλου (ακριβώς όπως 
σήμερα στη Ουκρανία) και τα αποτελέσματα είναι 
για όλους μας ολοφάνερα και στην Κύπρο και 
στην  Ουκρανία. 
 
Αν δεν μάθουμε να ζούμε ειρηνικά χωρίς πολέ-
μους  θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ζωές να χά-
νονται εξαιτίας του πολέμου. Μέχρις ότου να μά-
θουμε να διαλέγουμε και να αναδεικνύουμε 
άξιους ηγέτες και μέχρι ότου μάθουμε,  δυστυχώς 
ζωές  να χάνονται και θα αυξάνονται οι αριθμοί 
χαμένων ζωών μέχρις ότου τελικά διαλέξουμε 
ηγέτες που νοιάζονται και όχι  συμφεροντολό-
γους.  
 
Μέχρις τότε ο Θεός  να μας φυλάει.  

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Ολοφάνερη υποκρισία 



Παντού ακούς και  διαβάζεις: 
«Αγάπα τον εαυτό σου». Διαφη-
μιστικό έχει γίνει τελικά! «Ποτέ 
μη θυσιάζετε τον εαυτό σας για 
κάποιον που δεν αναγνωρίζει 
την αξία σας.  Αν κάποιος δεν 
μπορεί να δει πόσο σημαντικοί 
είστε, σας αγνοεί, σας εγκαταλεί-
πει ή δεν σας σέβεται, μην τον 
ικετεύετε να σας προσέξει ή να 
σας αγαπήσει επειδή δεν θα  
είναι ποτέ πραγματική ή ειλικρι-

νής η αγάπη του για σας».  
Γι΄αυτό μην μπείτε ποτέ στον πειρασμό να γευ-
τείτε το δηλητηριασμένο μήλο της αδιάφορης αγά-
πης γιατί θα σας κάνει να υποφέρετε. Θα συμβεί 
ότι ακριβώς  συνέβη στην Χιονάτη όταν γεύτηκε 
το μήλο της κακιάς μητριάς. Και μετά άντε να  
περιμένετε τον πρίγκιπα για να σας φέρει πίσω 
στη ζωή.  Φυσικά εδώ δεν πρόκειται για μητριά 
και πρίγκιπα. Αφορά εσένα κι ένα πρόσωπο που 
θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπός σου.  
Όλοι κανονικά γνωρίζουν κάποια άτομα  που πρέ-
πει να αποφεύγουν. Δεν μιλάμε γι΄αυτούς που 
όταν τους δεις το πρωί η μέρα σου δεν πάει κα-
θόλου μα καθόλου καλά αλλά τους άλλους που 
μας κάνουν συναισθηματική ζημιά. Πρέπει  λοι-
πόν να αποφεύγουμε τα άτομα εκείνα  που απει-
λούν τη συναισθηματική μας ισορροπία γιατί αυτό 
έχει μεγάλες επιπτώσεις στην ψυχολογία μας. 
 Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για  μας όταν 
κάποιοι… άνθρωποι  καταφέρνουν να μας πάνε 
πάνω -κάτω, μας δείχνουν αγάπη από την μια 
και μας πληγώνουν θανάσιμα από την άλλη.  
Η αστάθεια στα αισθήματα… πάνω- κάτω… επη-
ρεάζει τη ψυχική μας υγεία γιατί η καρδιά μας 
δεν  από σίδερο ούτε είναι κολλημένη με μια  
δυνατή κόλα και δεν κουνιέται από τη θέση της 
ακόμα και με σεισμό εννέα ρίχτερ. Ταρακουνιέται 
η δική μας η καρδιά και μπορεί να ραγίσει ή να 
σπάσει… Έτσι ακριβώς, να σπάσει κομματάκια 
να γίνει και μετά θα διερωτόμαστε πού πήγε η 
καρδιά μας και χάθηκε!  
Ποτέ μην ξεχνάτε τις ενδόμυχες επιθυμίες σας, 
τα θέλω σας… αυτά τα μικρά και μεγάλα θέλω 
σας κι ακούστε και αγαπήστε τον εαυτό σας 
επειδή εσείς είστε οι μοναδικοί που μπορείτε να 
βοηθήσετε τον εαυτό σας να ξεφύγει από τις ψεύ-
τικες αγάπες. Ψεύτικες αγάπες; Μα αφού είναι 
ψεύτικες … θα λέτε τώρα. Ναι, τώρα το λέτε που 
λειτουργείτε με την λογική και το αίσθημα  δεν 
συνεπήρε τον μυαλό σας! Όταν πέσεις στα δίκτυα 
της όμως δεν ξέρεις τι θα συμβεί! 
Και το πιο αδιαπραγμάτευτο; Ποτέ δεν πρέπει να 
ικετεύετε για αγάπη. Αν εσείς ζητήσετε την  αγάπη 
του άλλου, σημαίνει ότι ζητάτε κάτι που δεν υπάρ-
χει πουθενά εκτός από το μυαλό σας. Το μοναδικό 
πράγμα που μπορεί να σας προσφέρει η ικεσία 
είναι η έλλειψη αυτοσεβασμού που είναι εμπόδιο 
για τη συναισθηματική σας ανάπτυξη και ακόμη 
σάς προκαλεί πόνο που οδηγεί στην έλλειψη της 
αξιοπρέπειάς σας. Αφού είναι έτσι καλύτερα μην 
το ρισκάρετε. Η αξιοπρέπεια είναι μεγάλη αξία 
γι΄αυτό μην την τσαλακώσετε για κανένα και για 
τίποτε! 
Όταν αγαπάμε κάποιον, φυσικά και θέλουμε να 

τον νοιαζόμαστε και να μην βιώσουμε ποτέ την 
ερωτική απογοήτευση. Τα συναισθηματικά αντα-
νακλαστικά, μας κάνουν να θέλουμε να αγαπη-
θούμε, προωθώντας αισθήματα και συναισθή-
ματα αρμονίας, ειλικρίνειας και αγάπης. 
Αν δεν αντιμετωπίσετε την ψεύτικη αγάπη,  
θα καταλήξετε να πιστεύετε ότι σας κάνει να αι-
σθάνεστε όμορφα. Θα πιστεύετε ότι δεν αξίζετε 
την προσοχή ή τη στοργή κάποιου και τελικά θα 
πείσετε τον εαυτό σας ότι οι μονόπλευρες σχέσεις 
δεν είναι και τόσο άσχημες. Μεγάλο λάθος αυτό. 
Σε μια σχέση αληθινή δίνεις και παίρνεις. Όταν 
δίνεις μόνο εσύ, όταν γνοιάζεσαι μόνο εσύ, όταν 
προσφέρεις μόνο εσύ κάποια στιγμή κουράζεσαι 
και λες τι γίνεται…Όμως είναι βασικό να το αντι-
ληφθείς διότι αν αγαπάς πολύ, μένεις στην εντύ-
πωση ότι «δεν είναι και τόσο άσχημο να δίνεις 
εσύ μόνο κι ας μην παίρνεις!» 
Ο πόνος της ψεύτικης αγάπης είναι μια σκληρή 
διαδικασία η οποία μας οδηγεί στην επώδυνη 
φάση των αποφάσεων. Γενικά, ξέρουμε ότι κάτι 
δεν πάει καλά αλλά δεν θέλουμε να το εκφρά-
σουμε με λέξεις ή να βγάλουμε τις συναισθηματι-
κές παρωπίδες που φοράμε. 
Για σκεφτείτε το ακόμη μια στιγμή… Ψεύτικη 
αγάπη! Δύο λέξεις αντιθέσεις. Είναι τόσο απλό: 
το άτομο που σας αξίζει, είναι εκείνο που θα σας 
πλησιάσει από μόνο του, θα σας εκτιμήσει και 
θα αφιερώσει το χρόνο και τις σκέψεις του για 
σας. Άρα τι είναι αυτό που αναγκάζει κάποιον 
κενό σε αισθήματα να πλησιάσει ένα άτομο και 
να του πουλήσει ψέμα και ψέμα και ψέμα;  
Όταν μιλάμε για αισθήματα δεν χρειάζεται να κά-
νουμε υπερβάσεις. Λέμε τι νοιώθουμε και τελεί-
ωσε. Κανείς δεν αναγκάζει τον άλλο με το ζόρι να 
αγαπήσει όταν δεν θέλει. Πολύ κυνικό δεν είναι; 
Αφού δεν θες δεν θες. Τι το κουράζουμε το πρά-
γμα τελικά! 
Κανείς δεν μπορεί να σας κάνει δυστυχισμένους 
χωρίς την άδειά σας. Ας το επαναλάβουμε αυτό 
για να το θυμόμαστε. Το πανίσχυρο εργαλείο για 
την καταπολέμηση της συναισθηματικής αδικίας 
και αδιαφορίας είναι η αυτοδιάθεση. Αυτή θα πρέ-
πει να συνοδεύεται από υγιή αυτοεκτίμηση,  
αυτογνωσία και να αντικατοπτρίζει τα αισθήματα, 
τις επιθυμίες και τη συμπεριφορά τόσο τη δική 
σας όσο και του άλλου. 
Να θυμάστε ότι η συναισθηματική αδικία παίζει 
ρόλο στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής μας. Μας 
βοηθά να εξετάζουμε τις επιθυμίες, τις αξίες και 
τις ανάγκες μας. 
Συνεπώς, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το 
πρώτο άτομο στο οποίο πρέπει να αφιερώνουμε 
το χρόνο μας είναι ο εαυτός μας. Έπειτα θα είμα-
στε σε θέση να εκτιμήσουμε ποιος μας κάνει να 
αισθανόμαστε όμορφα και ποιος όχι. 
Μην ικετεύετε για προσοχή ή λίγη παραπάνω 
αγάπη από κανέναν, επειδή όποιος σας αγαπάει 
θα σας το δείξει όπως και να έχει. Δεν πρέπει 
ποτέ να ζητάτε να σας αγαπήσουν. Η προσοχή 
και η στοργή σας είναι τόσο σημαντικά πράγματα 
για να τα σπαταλάτε σε κάποιον που δεν τα  
αξίζει. 
Αφιερώστε τον εαυτό σας σε εκείνους που σας 
αγαπούν και σας κατανοούν άνευ όρων.

Ποσό πολύ δυνατές είναι οι  
παιδικές αναμνήσεις, οι παιδικές 
μνήμες αλήθεια! 
Τότε που όλα ήταν ανησυχίες! 
Που ήταν όλα επιθυμίες! Που 
ήταν όλα όνειρα! Ήμουν μικρό 
παιδί και στα σχολικά χρόνια που 
το μάθημα της ιστορίας ήταν  

κύριος λόγος σχολικής απασχόλησης. Όχι μόνο 
μας τα έλεγαν οι δάσκαλοι, αλλά θα έπρεπε να 
τα ζήσουμε οργανώνοντας θεατρικές παραστά-
σεις ή εθνικές γιορτές, όπου ενσαρκώναμε ρόλους 
για να είναι πιο πειστική η αναφορά στους ήρωες 
της ιστορίας. 
Θα μπορούσε να ήταν οι ήρωες του 1821  
ή οι ήρωες του απελευθερωτικού αγώνα του 
1955- 59. Στις μνήμες των παιδικών χρόνων είναι  
καρφωμένες εκείνες οι εικόνες πολλών τέτοιων 
περιπτώσεων. Πιο έντονες είναι οι εικόνες των 
παιδικών αναμνήσεων στην περίοδο του απελευ-
θερωτικού αγώνα που οι Άγγλοι στρατιώτες ήταν 
ο φόβος και ο τρόμος. 
Πολλά ήταν τα βράδια  που οι στρατιώτες κτύπη-
σαν δυνατά την πόρτα του σπιτιού μας ακόμα 
και τα ξημερώματα, στα μαύρα μεσάνυχτα,  
ψάχνοντας για τους «φευκούς» όπως τους απο-
καλούσαμε τότε, γιατί έφευγαν στα βουνά, δηλαδή 
τους αντάρτες  της ΕΟΚΑ. Οι Άγγλοι στρατιώτες 
δεν υπολόγιζαν τίποτα! Μπαίνανε στα σπίτια μας 
και  μας αναστάτωναν. Πολλές ήταν  οι φορές 
που αφήναμε την τάξη, αρπάζαμε την Ελληνική 
σημαία, και βγαίναμε στο δρόμο με μοναδικό 
όπλο την πίστη και την ελπίδα που παίρναμε από 
το μάθημα ιστορίας, για να σταματήσουμε το  
Αγγλικό στρατιωτικό όχημα που εμφανιζόταν να 
μπαίνει στο χωριό με σκοπό τις έρευνες για εντο-
πισμό των «φευκών». Και τολμούσαμε να παρα-
μείνουμε στο δρόμο φωνάζοντας .. ζήτω η Κύ-
προς… ζήτω η Ελλάδα! Και μάθαμε για τον άδικο 
χαμό των ηρώων μας, και κλάψαμε, και ακούσαμε 
για το ολοκαύτωμα του Κυριάκου Μάτση ακριβώς 
στο διπλανό μας χωριό το ηρωικό Δίκωμο, και  
είδαμε τους Άγγλους στρατιώτες να συλλαμβά-
νουν το πατέρα, τον θείο, τον γείτονα, και όμως 
τότε με μοναδικό εφόδιο την πίστη και την ελπίδα 
για λευτεριά, για εμάς όλα τούτα ήταν μια περη-
φάνια!  
Και πέρασαν εκείνα τα τρομακτικά χρόνια για να 
φτάσουμε τον Μάρτιο του 1957 όπου έγινε η μάχη 
στα βουνά του Μαχαίρα για να περάσει στην  
αιωνιότητα ακόμα ένας πραγματικός αγωνιστής 
λάτρης της λευτεριάς του πονεμένου μας νησιού!  
3η Μαρτίου 1957. 
Σήμερα ο ήλιος έφκηκεν πολλά πρωίν κλαμένος, 
Που Ηβρεν τον Γληόρην μας σαν νάτουν λυπη-
μένος. Εμίλησεν  στην μάναν του τζι’ είπεν  της 
εν η ξέρω, Αν θα στραφώ στο σπίτιν μας τα νέα 
να σου φέρω. Για λευτεριάν ξεκίνησεν πούταν 
μεσ’ την καρκιάν του, 
Τζι’ ούτε κανόνια στέκουνταν μπροστά στην  
λεβαντιάν του. Σήμερα ο ήλιος έφκηκεν τζιαί θκιά-

στηκεν να φύει, Τζι’ ήρτεν η ώρα η στερνή π’ αρ-
κίνεψεν να δύει. Μα ο Γληόρης πολεμά ο ένας με 
τους σιήλιους, Τζιαι πουμπουρίζουν τα βουνά 
βάλλουν φωτιές στους σπήλιους. 
Κρούζουν τα δάση τα βουνά τζι’ η Γης τραντάζει 
ούλλη. Μα δεν φοάτε τίποτε μα ούτε τζιαί τρομά-
ζει, 
Τζι’ αντρέπεται τζι’ ο χάροντας για νάρτη να τον 
πιάσει, 
Πον πρέπει τζιήνη μάνα του άδικα να τον χάσει. 
Τζιαι κρούζει η πέτρα κρούζουν τα βουνά, 
Τζιαί ούλλα που εν γυρόν του. Τζιαι φεύκει ο ήλιος 
σήμερα μιτά του τζ’ ο Γληόρης,  
Μα δεν τον είδες χάροντα πως ήτουν παλληκάριν 
Να μεν τον πάρεις μακριά, να τού καμνες την  
χάριν. Κλαίει ο ήλιος κλαίουν τα πουλιά τζιαί σιω-
πούν τα όρη, Γρηγόρη δεν εχάθηκες θα ζιείς  
πάντα μιτά μας Θα σ’ έχουμεν παντοτινά βαθκιά 
μες την καρκιάν μας. Μα δεν τον είδες χάροντα 
πως ήτουν παλληκάριν 
Να μεν τον πάρεις μακριά, να τού καμνες την  
χάριν. Αιωνία σου η μνήμη Αθάνατε! 
Και στο ταξίδι στις μνήμες, στο ταξίδι  των ανα-
μνήσεων,  επιστρέφοντας βρίσκουμε μπροστά 
μας τον Ιούλιο του 1974. Και κλαίμε για τον χαμό 
των αγαπημένων μας που χάσαμε. Κλαίμε για 
τον χαμό των σπιτιών μας και των περιουσιών 
μας. Εδώ οι ήρωες είναι ολόκληρος ο Κυπριακός 
λαός που ακόμα υποφέρει κάτω από την μπότα 
του κατακτητή! Η ιστορία είναι ακόμα φρέσκα 
γραμμένη βαθιά στη μνήμη. Εμείς που τα κατα-
φέραμε να φύγουμε είμαστε εδώ για να θυμού-
μαστε και για να λέμε την αλήθεια. Την αλήθεια,  
γιατί…  εμείς γράψαμε την ιστορία. Κανείς δεν 
μπορεί να μας αμφισβητήσει! Και βιώνουμε όλα 
τούτα,  τα τελευταία 48 έτη. Φύγαμε παιδιά φορ-
τωμένοι με αναμνήσεις εκείνων των εποχών, και 
νιώθουμε υποχρέωση να αναφερόμαστε σε αυτές 
τις αναμνήσεις,  που είναι αναγκαίο να μεταφέ-
ρονται και στους νέους ανθρώπους. Έτσι απλά 
για να έχουν κάπου να βασίζονται. Κάπου να πια-
στούν… για να μην ξεχαστούν! 
 
Αυτά για σήμερα. Με σεβασμό πάντα σε όλους 
που υπόφεραν και ακόμα υποφέρουν. 
Με την ελπίδα να τελειώσουν οι αχρείαστοι  
πόλεμοι. Να βάλουν μυαλό οι κρατούντες τα ινία, 
και να τερματίσουν τον καταστροφικό πόλεμο 
όποιος και να είναι αυτός.  
Ας καθίσουν κάτω να βρούμε λύσεις και να  
μοιράσουν τα συμφέροντα τους ειρηνικά.  
Δεν φταίει σε τίποτα ο αθώος κόσμος που τον 
διώχνουν  από τα σπίτια και τις περιουσίες τους.   
Κανένας πόλεμος είναι επιθυμητός. Ας κάνουμε 
όλοι προσευχές να φωτίσει ο πλάσης μας τους 
κακούς να μαλακώσουν και να βρούνε τρόπους 
να αφήσουν τα όπλα και να λύσουν ειρηνικά τις 
διαφορές τους!  
Μακάρι!
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Του Βασίλη 
Παναγή

Οι αναμνήσεις ξαναζωντανεύουν! Μη αφήσεις κανένα να σε κάνει 
δυστυχισμένο!

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Η Ημέρα της Γυναίκας

Της Ανδρούλλας Χριστοφί-
δου Henriques 
 Ένα σύντομο βλέμμα 

στην ιστορία. Επί αι-
ώνες στην Κίνα, όταν 

γεννιόταν ένα κοριτσάκι, του 

έδεναν τα ποδαράκια του κατά 
τρόπον ώστε να μην μπορούν 
να μεγαλώσουν κανονικά. Από 
αιώνες θεωρείτο ότι έτσι οι γυ-
ναίκες περπατούσαν πιο χαρι-
τωμένα. Και ποιοι έδεναν τα πο-
δαράκια; Οι ίδιες οι γιαγιάδες! 

Αυτό το βάρβαρο έθιμο καταρ-
γήθηκε από τον Μάο μόλις πριν 
από μισό αιώνα. Όταν όμως  
η Κίνα αποφάσισε να μειώσει 
δραστικά τον πληθυσμό και 
απαγόρευσε στην κάθε οικογέ-
νεια να έχει περισσότερα από 
ένα παιδί, όταν γεννιόταν κορι-
τσάκι το σκότωναν. Γιατί; Γιατί 
από αιώνες η γυναίκα θεωρείτο 
κατώτερο ον και οι νοοτροπίες 
αλλάζουν πολύ αργά. 
Στην Ινδία όταν γεννιόταν κορι-
τσάκι ήταν επίσης σύνηθες φαι-
νόμενο να το σκοτώνουν 
Στην Τυνησία, το διηγείται η  
Gisele Halimi, ο πατέρας της 
έκρυψε από τους γείτονες ότι ο 
Αλλάχ του έστειλε κοριτσάκι 
γιατί ντρεπόταν. 
Στην Αρχαία Ρώμη η γυναίκα 
ονομαζόταν res, δηλαδή πρά-
γμα. 
Στην Αρχαία Σπάρτη οι γυναίκες 

ζούσαν εκτός των τειχών και 
χρησιμοποιούνταν μόνο για 
«παραγωγή». 
Στην Κύπρο; Προτιμούμε γιο  
ή κόρη; Όσοι πάντως πα-
ντρεύονται ακόμα στην εκκλη-
σία, ακούνε τον παπά να λέει, 
μεταξύ άλλων, «η δε γυνή ίνα 
φοβήται τον άνδρα». 
Η 8η Μαρτίου, η Ημέρα της Γυ-
ναίκας, δεν μπορεί παρά να 
μας θυμίζει την καταπίεση  
αιώνων της μισής ανθρωπότη-
τας από την άλλη μισή. Οι γυ-
ναίκες, στις ούτω καλούμενες 
πολιτισμένες χώρες, μετά τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισαν 
να αποκτούν δειλά-δειλά το  
δικαίωμα να μορφώνονται, να 
παντρεύονται με όποιον  
θέλουν, να ψηφίζουν, να έχουν 
λογαριασμούς στην τράπεζα 
κτλ. 
Επειδή «τα δεσμά είναι μέσα 

στο κεφάλι μας», οι γυναίκες 
όλου του κόσμου σε μερικές 
χώρες ακόμα και σήμερα απο-
δέχονται την καταπίεση και την 
ανισότητα σαν κάτι το φυσιολο-
γικό. 
Θα έπρεπε η Ημέρα της Γυναί-
κας, η 8η Μαρτίου, όπως και η 
Ημέρα της Μητέρας να είναι 
αφιερωμένες όχι στις πολλές 
που αποδέχονταν και αποδέχο-
νται ακόμα σε πολλές χώρες τη 
«μοίρα τους», αλλά στις ελάχι-
στες που αντιστάθηκαν και επα-
ναστάτησαν ακόμα και με κίν-
δυνο της ζωής τους. 
Θυμάστε τη Ρόζα Παρκς από 
την Αλαμπάμα; Θυμάστε τη  
μικρή Μαλάλα από το Πακι-
στάν; Θυμάστε την Ολέμπ ντε 
Γκουζ; Η Ρόζα δεν σηκώθηκε 
να παραχωρήσει τη θέση της 
στο λεωφορείο σε ένα λευκό.  
Η Μαλάλα απαιτούσε να πάει 

σχολείο και η Ολέμπ τόλμησε 
να ζητήσει από τον Ροβεσπιέρο 
στη διακήρυξη των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων να γίνεται 
μνεία για τα δικαιώματα των γυ-
ναικών. (Η απάντηση: καταδι-
κάστηκε σε θάνατο γιατί είχε  
ξεχάσει τα καθήκοντά της σαν 
γυναίκα, που δεν της επέτρε-
παν να ανακατεύεται με την πο-
λιτική). 
Κάθε γυναίκα που λιθοβολείται, 
κάθε γυναίκα που γίνεται θύμα 
βιασμού, κάθε γυναίκα που 
σκοτώνεται από τον σύζυγο  
ή τον σύντροφό της, μας θυμί-
ζουν άραγε τι κοροϊδία κρύβεται 
κάτω από ορισμένες εορταστι-
κές επετείους; 
Ο δρόμος είναι ακόμα μακρι-
νός. Γιατί η νοοτροπία των  
ανθρώπων αλλάζει αργά και 
δύσκολα.
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Γρηγόρης Αυξεντίου  

Ο σύγχρονος Λεωνίδας της Κύπρου 

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου, συμπληρώθηκαν 65 χρόνια από ένα ηρωικό άθλο που θα παραμείνει 
σταθμός στα ιστορία της πατρίδας μας. Η θυσία του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου στα βουνά του 
Μαχαιρά. 

 
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου γεννήθηκε στο χωριό Λύση Αμμοχώστου στις  22 Φεβρουαρίου 1928.  
Με την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο Αμμοχώστου μετέβη στην Ελλάδα για να σπουδάσει στη 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Μπήκε τελικά στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών και παράλληλα  
μελετούσε για να εγγραφεί στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε σταελλη-
νοβουλγαρικά σύνορα ως Ανθυπολοχαγός πεζικού και μετά επέστρεψε στην Κύπρο, όπου εργαζόταν  
ως οδηγός ταξί για τον επιούσιο. 
 
 Πολύ γρήγορα διακρίθηκε για τις ηγετικές του ικανότητες και του 
δόθηκε η θέση του υπαρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α,  με κύριο στόχο την 
Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της σύντομης 
αντιστασιακής του δράσης έλαβε τα ψευδώνυμα «Ζήδρος»,  
«Ρήγας», «Αίαντας», «Άρης», «Μάστρος» και «Ζώτος». 
Οι Άγγλοι κατακτητές έκαναν πολλές προσπάθειες για να τον  
συλλάβουν και τον επικήρυξαν με 5.000 λίρες. Ο Αυξεντίου πάντα 
τους ξέφευγε και ποτέ δεν έχασε το κουράγιο του. Μια φορά 
μεταμφιέστηκε σε καλόγερο και κέρασε τους άγγλους διώκτες του 
στο μοναστήρι του Μαχαιρά χωρίς να τον αναγνωρίσουν. Στις 10 
Ιουνίου του 1955 βρήκε την ευκαιρία να παντρευτεί κρυφά την 
αγαπημένη του Βασιλική στο μοναστήρι της Αχειροποιήτου. 
 
Στις  12 Δεκεμβρίου 1955 ο Αυξεντίου και όλη η ιεραρχία της ΕΟΚΑ 
παγιδεύτηκαν από τους Βρετανούς στο όρος Τρόοδος, κοντά στο 
χωριό Σπήλια. Ο Αυξεντίου, όχι μόνο οδήγησε τους συντρόφους 
του σε ασφαλές μέρος, αλλά άφησε τους Άγγλους να αλληλοπυ-
ροβολούνται και να έχουν πολλά θύματα. 
Στα τέλη Φεβρουαρίου 1957, οι αγγλικές δυνάμεις ασφαλείας  
έλαβαν την πληροφορία από ένα βοσκό ότι ο Αυξεντίου και η 
ομάδα του κρύβονται σε μια σπηλιά πλησίον της Μονής Μαχαιρά. 
Αμέσως, απόσπασμα από 60 στρατιώτες έφθασε εκεί το απόγευμα 
της  2ας Μαρτίου. Περικύκλωσε τη σπηλιά και κάλεσε τον Αυξεντίου 
να παραδοθεί. Ο επικεφαλής του βρετανικού αποσπάσματος,  
ανθυπολοχαγός Μίντλετον, πλησίασε την είσοδο της σπηλιάς και 
φώναξε: «Ρίξε τα όπλα σου και παραδόσου, αλλιώς θα επιτε-
θούμε». Κάποιος απάντησε: «Καλά παραδινόμαστε». Τέσσερις 
άνδρες βγήκαν έξω, όχι και ο Αυξεντίου. Ο Μίντλετον τον κάλεσε 
και πάλι να παραδοθεί, αλλά έλαβε την υπερήφανη απάντηση 
«Μολών λαβέ» σαν άξιος συνεχιστής των ηρώων των Θερμοπυ-
λών. 
Αμέσως, τέσσερις στρατιώτες όρμησαν μέσα στην σπηλιά.  
Ο Αυξεντίου τους υποδέχτηκε με καταιγιστικά πυρά. Οι τρεις Βρε-
τανοί οπισθοχώρησαν έντρομοι, ο τέταρτος, ένας δεκανέας, έπεσε 
νεκρός. Ο Μίντλετον ζήτησε ενισχύσεις, οι οποίες κατέφθασαν 
αμέσως με ελικόπτερα. Η μάχη συνεχίσθηκε για 10 ώρες, χωρίς 
αποτέλεσμα για τους επιτιθέμενους. Μπροστά στο αλύγιστο  
θάρρος του Αυξεντίου και αφού χρησιμοποίησαν όλων των ειδών 
τα όπλα, οι Βρετανοί έρριψαν στη σπηλιά βόμβες πετρελαίου.  
Τεράστιες φλόγες κάλυψαν το σπήλαιο, για να τυλίξουν σε λίγο το 
κορμί του Αυξεντίου. 
Η μάχη τελείωσε στις 2 το βράδυ της  3ης Μαρτίου 1957.  
Το πτώμα του ηρωικού πατριώτη βρέθηκε απανθρακωμένο και 
τάφηκε την επομένη στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας, στο χώρο 
που είναι γνωστός σήμερα ως «Τα Φυλακισμένα Μνήματα».  
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν μόλις 29 χρονών. Δεν πέθανε όμως, 
έγινε πνεύμα και θρύλος για να καθοδηγεί τον λαό της Κύπρου 
στο δρόμο της τιμής και της αξιοπρέπειας. Το όνομά του θα  
παραμείνει στην Αιωνιότητα.  
Πάντα θα ηχεί στα αυτιά της ανθρωπότητας εκείνο το ποίημα που 
εμπνεύστηκε ο Ποιητής της Ρωμιοσύνης Γιάννης Ρίτσος  
«Αποχαιρετισμός στον Γρηγόρη Αυξεντίου» που μελοποιήθηκε 
από τον Μάριο Τόκα: 
 
«Λάβετε, φάγετε,  
τούτο εστί το σώμα μου και το αίμα μου,  
το σώμα και το αίμα του Γρηγόρη Αυξεντίου,  
29 χρονών. Από το χωριό Λύση,  
οδηγού ταξί το επάγγελμα, 
Που 'μαθε στην Μεγάλη Σχολή του Αγώνα  
τόσα μόνο Γράμματα όσα …. να φτιάχνουν τη λέξη  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!»  
 
Αιωνία του η μνήμη! 
 
 
 

Του Ζαννέτου Τοφαλλή



Ο Μακάριος μιλά στη  ▪
Θεσσαλονίκη για την Ένωση 
 
Στις 11 Μαϊου 1965 στο Πανε-

πιστήμιο της Θεσσαλονίκης ο Μα-
κάριος, προφανώς «ξεχνώντας» 
το ρόλο του ότι ήταν Πρόεδρος 

της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας μι-
λούσε για την Ένωση:  

«Σκοπός σταθερός και τέρμα αμετάθετον του 
Κυπριακού αγώνος είναι η Ένωσις της Κύ-
πρου μετά της μητρός Ελλάδος. Υπέρ της 
Ενώσεως αγωνιζόμεθα και υπέρ της Ενώ-
σεως θα συνεχίσωμεν τον αγώνα. Εξ αυτής 
εμπνεόμεθα, εξ αυτής αντλούμεν δύναμιν. Δι’ 
αυτήν ζούμεν, δι’ αυτήν πολεμούμεν, δι’ αυ-
τήν θυσιαζόμεθα. Και ουδεμία δύναμις είναι 
ικανή να επιβάλη παρέκκλησιν από του δρό-
μου της Ενώσεως..... 

 
Εις την Κύπρον πάλλει σήμερον η καρδιά 

του έθνους. Εκεί διεξάγει η ελληνική φυλή 
τους νέους αγώνες της. Εκεί έστησεν τον ιε-
ρόν βωμόν του εθνικού θυσιαστηρίου της. 
Εκεί γράφει το νέον ηρωικόν έπος της. 

 
Ως ηγέτης του κυπριακού λαού είμαι υπε-

ρήφανος δια το εξαιρετικόν τούτο προνόμιον. 
Έχω όμως συγχρόνως την βαθείαν συναί-
σθησιν των ευθυνών και υποχρεώσεων μου. 
Ουδέποτε θα υποχωρήσωμεν, ουδέποτε θα 
καμφθώμεν, εις εκβιασμούς, θα αμυνθώμεν, 
θα πολεμήσωμεν και θα πεθάνωμεν εν ανά-
γκη μέχρι του τελευταίου....».  

  
Η Σύσκεψη Κορυφής στην Αθήνα 16 ▪

Μαϊου 1965 
 
Μετά την απόρριψη της Έκθεσης Πλάζα, ο Μα-

κάριος μαζί με τον Στρατηγό Γρίβα, τον Σπύρο 
Κυπριανού και τον Πολύκαρπο Γεωρκάτζη  
συναντήθηκαν στις 16 Μαϊου 1965 με τον Γεώρ-
γιο Παπανδρέου και τους συνεργάτες του για να 
συζητήσουν την περαιτέρω πορεία του Κυπρια-
κού. Στη σύσκεψη αυτή ο Μακάριος ανάφερε ότι 
μερικοί τον κατηγορούν ότι είναι «ενάντια στην 

Ένωση», ότι είναι «ανθενωτικός» και είπε τα 
εξής:  

 
«Βάσις δι’ εμέ είναι η Κυβέρνησις η Ελλη-

νική. Και με αυτήν θα συνεργασθώ. Και, πε-
ρισσοτέραν πρωτοβουλίαν εις το θέμα της 
Ενώσεως έχει η Ελληνική Κυβέρνησις. Αν 
ειπή εις εμέ. Λόγω της λεπτότητος εις την 
οποίαν ευρίσκομαι, αν μου ειπή υπευθύνως 
ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως: Κήρυξε την 
Ένωσιν! – εγώ θα την κηρύξω». 

 
Ο Γεώργιος Παπανδρέου απάντησε λέγοντας 

ότι  «υπό τας σημερινάς συνθήκας κήρυξις της 
Ενώσεως σημαίνει πόλεμον. Και πόλεμος ση-
μαίνει  όχι πραγματοποίησιν αλλά ενταφιασμόν 
της Ενώσεως. Και αποτέλεσμα του ενταφιασμού 
θα είναι η σφαγή εις την Κύπρον, την Θράκην 
και την Πόλην». 

 
Ο Γρίβας μιλά στην Αθήνα για την ▪

Ένωση 
 
Στις 17 Μαϊου 1965 ο Γρίβας που βρισκόταν 

στην Αθήνα για τη Σύσκεψη Κορυφής, μιλώντας 

στους δημοσιογράφους επαναλάβανε αυτά που 
έλεγε ο Μακάριος στη Θεσσαλονίκη:  

 
«Είμεθα έτοιμοι και δι’ ειρήνην και δια πό-

λεμον. Εάν οι Τούρκοι επιχειρήσουν ο,τιδή-
ποτε θα λάβουν ένα μάθημα. Η Κύπρος δεν 
αποτελεί εύκολον λείαν, δεν πρόκειται δε να 
αποδεχθώμεν άλλην λύσιν εις το πρόβλημα 
της Νήσου πλην της άνευ οιωνδήποτε ανταλ-
λαγμάτων Ενώσεως αυτής μετά της Μητρός 
Ελλάδος».  

 
Τόσο η ομιλία του Μακαρίου στη Θεσσαλονίκη 

όσο και οι δηλώσεις του Γρίβα στην Αθήνα,  
έρχονταν σε άμεση αντίθεση με τα επίσημα  
έγγραφα του ΟΗΕ που υπογράμμιζαν ότι ο  
Ελληνικός στόχος παρέμενε η ολοκληρωμένη 
και αδέσμευτη ανεξαρτησία. Την ίδια ώρα δεν 
άφηναν καμιά αμφιβολία στην «εγγυήτρια» Τουρ-
κία και στους Τουρκοκυπρίους για την πραγμα-
τική στάση της Ελληνοκυπριακής ηγεσίας αφού 
έδειχναν ότι η διακαής επιθυμία δεν ήταν η  
διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά η 
διάλυση της και η προσάρτηση της Κύπρου στην 
Ελλάδα.
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  
– ΟΙ 13 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
Η ηγεσία των δύο εθνικών κοινοτήτων στο νησί 

αγωνίζονταν για δύο διαφορετικούς στόχους.  
Οι ελληνοκύπριοι ήθελαν την Ένωση με την  
Ελλάδα και οι τουρκοκύπριοι ζητούσαν τη Διχο-
τόμηση. Η ηγεσία τόσο της μιας πλευράς όσο 
και της άλλης έτρεφε αυτά τα ιδεώδη και καμιά 
πλευρά δεν ήταν ειλικρινής όταν έθετε την υπο-
γραφή της στις Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου. 
Ο Μακάριος δεν έκρυψε τη φιλοδοξία του και σε 
ομιλία με την ευκαιρία της γιορτής της πρώτης 
επετείου του αγώνα της ΕΟΚΑ, δήλωσε ότι ‘‘οι 
Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου ήταν το εφαλ-
τήριο για νέες νίκες.’’ Ούτε και η τουρκική ηγεσία 
έκρυψε τις πραγματικές της φιλοδοξίες, ότι δη-
λαδή ο τελικός τους στόχος ήταν η Διχοτόμηση.  

 
Δικοινοτικές Συγκρούσεις Δεκεμβριος ▪

1963 
 
Κατά τη διάρκεια της διακοινοτικής σύγκρουσης 

η οποία ξέσπασε τον Δεκέμβριο 1963, οι ελληνο-
κύπριοι αξιωματικοί ασφαλείας κατάσχεσαν  
έγγραφο από το χρηματοκιβώτιο του Αντιπρο-
έδρου Δρα Φαζίλ Κουτσούκ. Το έγγραφο αυτό 
είχε συνταχθεί από μια μαχητική οργάνωση τουρ-
κοκυπρίων και ανέφερε ότι οι συμφωνίες της  
Ζυρίχης – Λονδίνου ήταν αποδεκτές ως προσω-
ρινό μέτρο με σκοπό να γίνουν γνωστά τα  
δικαιώματα της Τουρκίας σε ότι αφορά την  
Κύπρο, και να κερδίσουν διεθνή αναγνώριση  
Ανέφερε επίσης ότι οι συμφωνίες θα εξασφάλιζαν 
χρόνο για τους τουρκοκυπρίους για να προετοι-
μαστούν καλύτερα και να επωφεληθούν από τις 
γκάφες των ελληνοκυπρίων, οι οποίοι θα απο-
φάσιζαν να καταργήσουν τις συμφωνίες.  
Το Τουρκικό Σχέδιο, το οποίο είχε ημερομηνία 

14 Σεπτεμβρίου 1963, βρέθηκε στο χρηματοκι-
βώτιο του Δρα Κουτσούκ και έφερε την υπογραφή 
του ως Αντιπροέδρου και του Ραούφ Ντενκτάς 
ως Προέδρου του Τουρκικού Κοινοτικού Συμβου-
λίου. Το σχέδιο αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων και 
τα εξής: ‘‘ Σε περίπτωση κατά την οποία οι έλλη-
νες καταργήσουν επισήμως το σύνταγμα, η τουρ-

κική κοινότητα, παίρνοντας τις τύχες της στα δικά 
της χέρια, θα προβλέπει να προχωρήσει στην 
εγκαθίδρυση τουρκικής δημοκρατίας… Ο τούρκος 
αντιπρόεδρος θα γίνει αποδεκτός ως Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας της τουρκικής κοινότητας…  
Η μητέρα πατρίδα μας θα αναγνωρίσει αμέσως 
την κυβέρνηση η οποία θα σχηματιστεί…’’ 

 
Ο Γιωρκάτζης και το Σχέδιο Ακρίτας ▪

Ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, ο υπουργός εσω-
τερικών βρισκόταν πίσω από την ελληνοκυπριακή 
μαχητική οργάνωση η οποία ετοίμασε το Σχέδιο 
Ακρίτας, το οποίο πήρε το όνομά του από το 
κωδικό όνομα που είχε στην ΕΟΚΑ. Ο Μακάριος 
γνώριζε γι’αυτή την οργάνωση και για τη δύναμή 
της, τον οπλισμό και εκπαίδευσή της. Από τις  
συζητήσεις τις οποίες είχε ο Κληρίδης με τον  
Μακάριο, ο τελευταίος είχε σχεδιάσει να καταρ-
γήσει βαθμιαία τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου 
και τα υπερβολικά δικαιώματα που δίδονταν στην 
τουρκοκυπριακή κοινότητα. Πίστευε ότι τα προ-
τεινόμενα 13 σημεία για την τροποποίηση του 
συντάγματος ήταν μόνον το πρώτο βήμα Είχε 
επίσης φανερώσει στον Κληρίδη ότι αν η τουρκική 
κοινότητα κατέφευγε σε βία για την αποτροπή 
μονομερών τροποποιήσεων, τότε οι δυνάμεις 
ασφαλείας θα επέβαλαν τον νόμο και την τάξη, 
και αν αυτές οι δυνάμεις αποδεικνύοντας ανε-
παρκείς για τη συγκεκριμένη αποστολή, τότε θα 
επενέβαινε η παραστρατιωτική οργάνωση Ακρί-
τας, που είχε στελεχώσει ο Γιωρκάτζης (ο υπουρ-
γός εσωτερικών) για να τις βοηθήσει. (Γ. Κληρί-
δης: Κύπρος – Η Κατάθεσή μου, τόμος Α’, σελ. 
209 – 210). 
Από την αρχή υπήρχε κλίμα καχυποψίας και 

δυσπιστίας και στις δύο πλευρές, το οποίο  
οδήγησε στην ίδρυση παραστρατιωτικών οργα-
νώσεων και στη συγκέντρωση οπλισμού. 

 
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ  ΓΙΑ  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 
Τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος  

διέθεταν το δικαίωμα βέτο.  Αυτό  ίσχυε επίσης 
και για  τους βουλευτές. Μόνον οκτώ  από τους 
15 τούρκους βουλευτές  αρκούσαν  για να μπλο-
κάρουν με βέτο    οιοδήποτε προτεινόμενο νομο-
σχέδιο που θα κατέθεταν οι υπόλοιποι 42 βου-
λευτές!  
Τον Φεβρουάριο  1961 οι τούρκοι  βουλευτές   

εκφράζοντας  τη διαφωνία τους για  την προτει-
νόμενη φορολογική νομοθεσία, έκαναν χρήση  
του δικαιώματος βέτο που διέθεταν. Αυτό στην 
πραγματικότητα σήμαινε ότι  η κυβέρνηση  δεν 
θα ήταν σε θέση να  εισπράττει φόρους εισοδή-
ματος  και δασμούς. Όταν  οι τουρκοκύπριοι βου-
λευτές πρότειναν τον Δεκέμβριο  του 1962   
παράταση της  νομοθεσίας για τους δήμους κατά 
ένα έτος με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1963, οι 
ελληνοκύπριοι βουλευτές ήταν αντίθετοι. Το θέμα  
παραπέμφθηκε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της 
Κύπρου στο οποίο Πρόεδρος ήταν  ο Δρας  
Έρνεστ Φόρτσοφ, γερμανός καθηγητής, ο 
οποίος αποφάνθηκε  ότι αμφότερες  οι  κινήσεις 
ήταν παράνομες. 

 
Το χάσμα για τους Δήμους ▪

 
Η μη ύπαρξη Νομοθεσίας για τους Δήμους,  

Νομοθεσίας περί φορολογίας εισοδήματος και 
Νόμου περί Τελωνειακών Δασμών το 1963  διεύ-
ρυνε το χάσμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων.  
Τον Αύγουστο  του 1963 ο Μακάριος ενημέρωσε  
τον Δρα Κουτσούκ  ότι σχεδίαζε να αναθεωρήσει 
ορισμένες διατάξεις  του Συντάγματος. Ο Δρας 
Κουτσούκ απάντησε στις 22 Αυγούστου 1963 
προειδοποιώντας  τον Πρόεδρο για το ενδεχό-
μενο  οιασδήποτε αναθεώρησης επειδή  ‘‘αυτή 
δεν θα ήταν δεσμευτική  για την τουρκική κοινό-
τητα.’’ 
Ο Μακάριος ήταν αποφασισμένος να τροπο-

ποιήσει το Σύνταγμα και ενημέρωσε την ελληνική 
κυβέρνηση για τις προθέσεις του. Η ελληνική  
κυβέρνηση  τον συμβούλεψε  να μην υλοποιήσει 
τέτοια σχέδια επειδή  η τουρκική κυβέρνηση  και 
οι τουρκοκύπριοι θα  αντιταχθούν σε οιεσδήποτε 

αλλαγές.  
Ο Ευάγγελος Αβέρωφ στο βιβλίο του με τίτλο 

Ιστορία Χαμένων Ευκαιριών  αναφέρει  ότι 
έγραψε στον Μακάριο στις 19 Απριλίου 1963 
προειδοποιώντας τον  για τους κινδύνους   οι 
οποίοι ενδέχεται να προκύψουν  από μια  τέτοια 
πορεία, τόσο  για την Κύπρο όσο και για  την  
Ελλάδα. (Βλέπε: Τόμος Β’ σελ. 24 – 327). Ο τότε 
Πρόεδρος της Κυπριακής  Βουλής Γλαύκος Κλη-
ρίδης, συμβούλευσε και αυτός τον Μακάριο  ότι 
ήταν πρόωρο να γίνουν τέτοιες συνταγματικές 
αλλαγές. 

 
Κυβερνητικές αλλαγές στην Ελλάδα και ▪

Τουρκία 1963 
 
Στο μεταξύ, στην Ελλάδα και Τουρκία υπήρξαν 

κυβερνητικές αλλαγές. Στην Ελλάδα, ο Καραμαν-
λής  παραιτήθηκε μετά  από οκτώ χρόνια στην 
κυβέρνηση, στις 11 Ιουνίου 1963, όταν ο Βασιλιάς 
Παύλος και η Βασίλισσα Φρειδερίκη αρνήθηκαν  
τη συμβουλή  του να μην πραγματοποιήσουν  
βασιλική επίσκεψη  στο Λονδίνο. Στην Τουρκία,  
ο Μεντερές είχε ανατραπεί το Μάϊο 1960  από 
στρατιωτική εξέγερση  με ηγέτη τον Αντιστράτηγο 
Τζεμάλ Γκιουρσέλ.  Υπήρξαν αποτυχημένα πρα-
ξικοπήματα  το 1962 και 1963  και η πολιτική κυ-
βέρνηση Ινονού παραιτήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 
1963. 
Συνεχίζεται...

Μέρος 21ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μέρος 22ον  
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ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:35 
Η Αλήθεια είναι Πικρή 
(1974). Κοινωνική ταινία με 
τους Μιχάλη Μπάλη, Μπέσσυ 
Καρανάσσου, Παντελή Ζεβό 
και Στέλλα Αρκάδη. Η Βερίνα 
είναι δημοσιογράφος στην 
εφημερίδα "Ημερήσια". Ο γεί-
τονάς της Δημήτρης, θα της 
ζητήσει να γνωριστούν καλύ-
τερα. Μια μέρα που ο διευθυ-
ντής της εφημερίδας θα απου-
σιάσει αυτή θα αναλάβει χρέη 
αρχισυντάκτη. Η επιλογή της, 
για πρωτοσέλιδο της ιστορίας 
ενός φτωχού που επιστρέφει 
τα χρήματα που βρίσκει στο 
δρόμο, αντί ενός στυγερού 
εγκλήματος και ενός ροζ 
σκανδάλου σε μπαλέτο, θα 
στοιχίσουν την απόλυσή της. 
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:50 
Μην Είδατε τον Παναή 
(1962). Κωμωδία με τους Θα-
νάση Βέγγο, Ανδρέα Μπάρ-
κουλη, Νιτς Μαρούδα, Κώστα 
Δούκα και Γιάννη Μπέρτο. 
Δύο φίλοι μπλέκουν σε μια 
σειρά από εύθυμες αισθημα-
τικές ιστορίες και παντρεύο-
νται τα κορίτσια τους, αλλά ο 
ένας την πρώτη νύχτα του γά-
μου του το βάζει στα πόδια 
μόλις βλέπει τη γυναίκα του 
με νυχτικά. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 
ΜΑΡΤΙΟΥ 21:25 Ο Ασυμβί-

βαστος (1979). Κοινωνική πε-
ριπέτεια με την Μπέτυ Λιβα-
νού, Παύλο Σιδηρόπουλο, 
Σταύρο Ξενίδη, Κώστα 
Βρεττό, Βέρα Κρούσκα. Ο 
Παύλος είναι ένας νέος γεμά-
τος όνειρα, ενέργεια και αμφι-
σβήτηση για το κατεστημένο. 
Θα παρατήσει τις σπουδές 
του και θα ψάξει τα όνειρα 
τους σαν μουσικός του δρό-
μου. Εκεί θα γνωρίσει τον 
Απόστολο τον Φλου και μαζί 
θα πορευτούν.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 23:05 Ψιτ... Κο-
ρίτσια! (1959). Κωμωδία με 
την Ειρήνη Παππά, Γιώργο 
Καμπανέλλη. Τρεις φτωχοί φί-
λοι ελπίζουν ότι θα καταφέ-
ρουν κάτι καλό στη ζωή τους. 
Μια μέρα γνωρίζουν τρεις κο-
πέλες. Παριστάνουν τους 
πλούσιους και βγαίνουν μαζί 
τους. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡ-
ΤΙΟΥ 00:20 Το Ξύπνημα της 
Άνοιξης (2015). Δραματική 
ταινία με τους Κώστα Νικούλι, 
Κωνσταντίνο Ελματζίογλου. Ο 
νεαρός γκάνγκστερ Αλέξαν-
δρος, η τολμηρή Ιωάννα, ο 
ιδεολόγος Χρήστος και τα 
αδέλφια Εμίρ-Άρης φτιάχνουν 
μια συμμορία που λατρεύει τα 
όπλα και φλερτάρει με το νιχι-
λισμό. Οι νεαροί πρωταγωνι-
στές μέσα στα σκοτεινά δω-

μάτια της ανάκρισης, ξετυλί-
γουν τη βουτηγμένη στο αίμα 
δράση μιας ετερόκλητης πα-
ρέας. ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡ-
ΤΙΟΥ 21:05 Η Μοδιστρούλα 
(1964). Μελόδραμα με την 
Μάρθα Βούρτση, Χρήστο Νέ-
γκα, Γιάννη Αργύρη. Μια 
φτωχή μοδίστρα, ερωτευμένη 
με τον γιο μιας πλούσιας οι-
κογένειας, ο οποίος θέλει να 
γίνει τραγουδιστής, αναγκάζε-
ται από τον πατέρα της να 
εγκαταλείψει τον αγαπημένο 
της, λέγοντας της πως έχουν 
την ίδια μητέρα. Ο αγαπημέ-
νος της θα ξεκινήσει την κα-
ριέρα του ως τραγουδιστής και 
η μοίρα θα παίξει ένα ακόμη 
παιχνίδι. ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡ-
ΤΙΟΥ 22:20 Ψυχραιμία 
(2007). Κωμωδία με τους 
Γιάννη Τσιμιτσέλη, Βάσω Κα-
βαλιεράτου, Ανδρέα Κωνστα-
ντίνου. Ένα 24ωρο από τη 
ζωή μερικών νέων ανθρώπων 
που προσπαθούν να ξεφύ-
γουν από τα προβλήματά 
τους. Οι ιστορίες τους συχνά 
διασταυρώνονται ενώ μέσα 
από κωμικοτραγικές καταστά-
σεις προσπαθούν να βρουν 
μια ισορροπία. Όταν ξημερώ-
σει τίποτα δεν θα είναι πια 
ίδιο. ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 
21:30 Κορίτσια για Τσί-

μπημα (1985). Κωμωδία με 
τους Ελένη Φιλίνη, Παναγιώτη 
Σουπιάδη. Η ασθένεια του κα-
θηγητή των Νέων Ελληνικών 
και οι κενές ώρες των μαθη-
μάτων του, επιτρέπουν στις 
τελειόφοιτες του Λυκείου να 
περνάνε τον καιρό τους σε μια 
πισίνα, παρέα με τον Σωτήρη 
που είναι σφοδρά ερωτευμέ-
νος με την Τερέζα. Εκείνη 
όμως δεν του δίνει σημασία, 
διότι γνώρισε και ερωτεύτηκε 
τον συμπαθέστατο Νίκο.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 
21:00 Ξενοδοχείο ο Παρά-
δεισος (1991). Θέατρο της 
Δευτέρας. Κωμωδία με τους 
Νίκο Γαλανό, Κατιάνα Μπαλα-
νίκα. Με υψηλές προσδοκίες 
πάθους, ένα παράνομο ζευ-
γάρι, πηγαίνει στο αμφιβόλου 
φήμης ξενοδοχείο  "Ο Παρά-
δεισος". Όταν ένας- ένας, οι 
"ιδιαίτεροι" ήρωες του έργου, 
αρχίζουν να καταφθάνουν στο 
ίδιο μέρος, ο καθένας για τους 
δικούς του λόγους, το φυτίλι 
της κωμωδίας πυροδοτείται... 
ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 20:35 Ο 
Άνθρωπος που Γύρισε από 
τον Πόνο (1966). Κοινωνικό 
δράμα με τους Νίκο Ξανθό-
πουλο, Αφροδίτη Γρηγοριά-
δου. Ένας στρατιώτης επι-
στρέφει με αμνησία από την 

Κορέα και δεν αναγνωρίζει την 
οικογένεια του. ΤΡΙΤΗ 15 
ΜΑΡΤΙΟΥ 22:10 Για μια Χού-
φτα... Τούβλα (1987). Κωμω-
δία με τους Κώστα Τσάκωνα, 
Βέρα Γκούμα, Τάσο Κωστή,  
Κώστα Μπακάλη.  Ένας ρά-
φτης προσπαθεί να χτίσει το 
σπίτι του στο εκτός σχεδίου 
οικόπεδό του και μπλέκει με 
τις τράπεζες, τις δημόσιες 
υπηρεσίες και τους εργολά-
βους, ενώ δε λείπουν και τα 
προβλήματα στην οικογένειά 
του. ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 
20:55 Το Παραστράτημα 
μιας Ορφανής (1966). Κοι-
νωνική ταινία με τους Άντα 
Αναγνώστου, Γιάννη Μπέσκο. 
Η ορφανή Κύπρια μοδι-
στρούλα Νίνα που μένει στην 
Αθήνα, στην αυλή της κυρα-
Φρόσως, ερωτεύεται τον 
Λάκη, φοιτητή απ’ τη Μακεδο-
νία. Μετά το βομβαρδισμό του 
φτωχικού της, φιλοξενείται στο 
σπίτι της Άννης και του Αρ-
τέμη, οι οποίοι την εκμεταλ-
λεύονται. Με το ψευδώνυμο 
Μαντόνα, αρχίζει να τραγουδά 
σε ένα καμπαρέ για Γερμα-
νούς στρατιώτες, ενώ μεταφέ-
ρει τις πληροφορίες που παίρ-
νει στους αγωνιστές της 
Αντίστασης. 
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ΠΕΜΠΤΗ 10/03 
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 Προκλήσεις   
21.00 Ειδήσεις 
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/03 
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 Θεία Λειτουργία  
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Με τη Φωνή σου  
21.00 Ειδήσεις 
22.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
23.15 Όλα στον Αέρα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/03 
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 
21.30 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/03 
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 14/03 
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 15/03 
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 16/03 
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 10 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: Η Αλήθεια 
Είναι Πικρή (1974) 
22:50 Ελληνική Ταινία: Μην Είδατε 
τον Παναή (1962) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 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: Ο Ασυμβί-
βαστος (1979) 
23:05 Ελληνική Ταινία: Ψιτ... Κορί-
τσια!(1959) 
00:20  Ελληνική Ταινία: Το Ξύ-
πνημα της Άνοιξης (2015) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 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:  
Eκδήλωση με αφορμή την έναρξη της 
ψηφιακής πλατφόρμας με την ονομα-
σία “Στα Ελληνικά” στο Ηνωμένο Βασί-
λειο 
21:05 Ελληνική Ταινία: Η Μοδι-
στρούλα (1964) 
22:20 Ελληνική Ταινία: Ψυχραιμία 
(2007) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 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: Κορίτσια για 
Τσίμπημα (1985) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 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:  
Ξενοδοχείο "Ο Παράδεισος" 
(Georges Feydeau) (1991) 
23:10 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 15 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: Ο Άνθρω-
πος που Γύρισε από τον Πόνο (1966) 
22:10 Ελληνική Ταινία: Για μια Χού-
φτα... Τούβλα (1987) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 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: Το Παρα-
στράτημα μιας Ορφανής (1966) 
22:10 Ελληνική Ταινία: Πρωτευου-
σιάνικες Περιπέτειες  (1956)
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Champions League: Iστορία ο Λεβαντόφκσι 
- Το πιο γρήγορο χατ-τρικ στη διοργάνωση

Θλίψη στον Ολυμπιακό: Πέθανε ο Νίκος Σιδέρης

Ο Πολωνός επιθετικός 
της Μπάγερν Μονάχου, 
ήταν ο πρωταγωνιστής 
στην εμφατική νίκη των 
Βαυαρών επί της Σάλ-
τσμπουργκ με 7-1, στον 
δεύτερο αγώνα για τους 
«16» του Champions 
League, καθώς σκόραρε 
τρεις φορές σε λιγότερο 
από 12 λεπτά (12`, 21`, 
23`). Μάλιστα, ο κορυφαίος 

Ευρωπαίος σκόρερ της τε-
λευταίας διετίας, είναι 
πλέον κάτοχος ενός εντυ-
πωσιακού ρεκόρ, καθώς 
έχει σημειώσει το πιό... 
γρήγορο χατ-τρικ στην 
Ιστορία της κορυφαίας δια-
συλλογικής διοργάνωσης. 
Ο «Λέβα» χρειάσθηκε μό-
λις 23 λεπτά από το εναρ-
κτήριο λάκτισμα, για να πε-
τύχει τρία γκολ και πήρε το 

σχετικό ρεκόρ, από τον 
Μάρκο Σιμόνε, ο οποίος το 
1996 και στην αναμέτρηση 
της Μίλαν με την Ρόζεν-
μποργκ, χρειάσθηκε 24 λε-
πτά για να σημειώσει χατ-
τρικ.   
Ο Πολωνός επιθετικός, 
έφτασε τα πέντε χατ-τρικ 
στο Champions League (4 
με την Μπάγερν κι ένα με 
την Ντόρτμουντ), τρία λιγό-

τερα από τους Κριστιάνο 
Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι 
οι οποίοι έχουν σημειώσει 
από οκτώ, ενώ με 12 γκολ 
οδηγεί, πλέον, την κούρσα 
των σκόρερ στην τρέχουσα 
αγωνιστική περίοδο, αφή-
νοντας στην δεύτερη θέση 
του σχετικού πίνακα, τον 
Αλέ του Άγιαξ, ο οποίος έχει 
σκοράρει 11 φορές.

Μουντιάλ 2022: Προσέφυγε στο CAS η  
Ρωσία για τις κυρώσεις από FIFA και UEFA

Tο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο 
(CAS), ανακοίνωσε σήμερα ότι η ρωσική 
ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FUR) κινή-
θηκε νομικά κατά της τιμωρίας των ρω-
σικών ομάδων από όλες τις διεθνείς 
διοργανώσεις, που αποφασίστηκε την 
περασμένη εβδομάδα από τη FIFA και 
την UEFA. 

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ενώ η FUR 
περιμένει το αθλητικό δικαστήριο να δι-
ευθετήσει την ουσία της διαφοράς, ζητά 
να αναστείλει την εκτέλεση αυτών των 
αποφάσεων, επιτρέποντας στη Ρωσία 
ειδικότερα να αγωνιστεί στα play-off του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στο τέλος 
Μαρτίου.

Ο Νίκος Σιδέρης, μέλος της θρυλικής 
ομάδας του Ολυμπιακού τη δεκαε-
τία του ’60, έφυγε από τη ζωή σε 

ηλικία 77 ετών το βράδυ της Κυριακής (6/3). 
Με τους «ερυθρόλευκους» κατάκτησε δύο 
πρωταθλήματα (1966-1967) και τρία κύ-
πελλα Ελλάδος (1963,1965,1968) γράφο-
ντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην 
ιστορία του συλλόγου. O εκλιπών ήταν ανι-
ψιός του Γιώργου Σιδέρη. 

 
 Η ανακοίνωση του Συνδέσμου Βετερά-

νων του Ολυμπιακού: 
«Ο Σύνδεσμος βετεράνων ποδοσφαιρι-
στών Ολυμπιακού Πειραιώς αποτίει φόρο 
τιμής και απευθύνει τα θερμά του συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια του θρύλου του 
Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου Νίκου Σιδέρη. 
Ο Νίκος Σιδέρης ξεκίνησε από την θρυλική 
ομάδα των μπέμπηδων του Ολυμπιακού 
στην αρχή της δεκαετίας του 1960 και γρή-
γορα αγωνίστηκε σε ηλικία 18 ετών στην 
πρώτη ομάδα κατακτώντας πρωταθλήματα 

και κύπελλα μαζί με τους σπουδαίους συ-
μπαίκτες του εκείνης της εποχής, ενώ ήταν 
από τα ιδρυτικά μέλη του συνδέσμου βετε-
ράνων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού 
συμμετέχοντας στους αγώνες και τις εκδη-
λώσεις του συνδέσμου και ήταν ιδιαίτερα 
αγαπητός σε συμπαίκτες και αντιπάλους. 
Ο Νίκος Σιδέρης είναι πλέον στο πάνθεον 
των ηρώων της θρυλικής ιστορίας του Ολυ-
μπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. 
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟ ΝΙΚΟ  
ΣΙΔΕΡΗ!». 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας:  
Δυνατό μήνυμα από έξι αθλήτριες του 
Παναθηναϊκού Α.Ο.

Ο αθλητισμός είναι η ζωή τους. H βολεϊ-
μπολίστρια Εύα Χαντάβα, οι μπασκε-
τμπολίστριες Λολίτα Λύμουρα, Ιωάννα 

Χρονοπούλου και Μαρία Μιχαλοπούλου, η πο-
δοσφαιρίστρια Χαρά Δημητρίου και η αθλήτρια 
του στίβου Αναστασία Μαρινάκου, περνούν  
καθημερινά πολλές ώρες στα γήπεδα, όπου  
δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και καταφέρνουν 
να ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους. Στο πλευρό 
τους, σε κάθε τους προσπάθεια, έχουν τον 
ΟΠΑΠ, Μεγάλο Χορηγό του Παναθηναϊκού Α.Ο.  
Εκπροσωπώντας τη θηλυκή πλευρά του αθλητι-
σμού, οι έξι αθλήτριες του Παναθηναϊκού Α.Ο., 
που διακρίνονται για την αγωνιστικότητα και την 
επιμονή τους, έστειλαν το δικό τους μήνυμα για 
την Ημέρα της Γυναίκας. 

Στο πλευρό 2.100 αθλητών και αθλητριών 
Ο ΟΠΑΠ, ως Μεγάλος Χορηγός του Παναθη-

ναϊκού Α.Ο., υποστηρίζει τις προσπάθειες όλων 
των αθλητών και αθλητριών του ιστορικού συλ-
λόγου, ο οποίος, στα 114 χρόνια λειτουργίας του, 
έχει κατακτήσει περισσότερους 1.600 ομαδικούς 
τίτλους. Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. απαριθμεί 2.100 
αθλητές και αθλήτριες, εκ των οποίων οι 600 συμ-
μετέχουν στα 21 αγωνιστικά τμήματα και στα  
ατομικά αθλήματα του συλλόγου, ενώ οι υπόλοι-
ποι 1.500 στις ακαδημίες του. Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται 
στο πλευρό όλων των αθλητών και αθλητριών 
του Παναθηναϊκού Α.Ο., ενισχύοντας τις προσπά-
θειές τους για να συνεχίσουν να προσφέρουν 
διακρίσεις και τίτλους και να χαρίζουν μεγάλες 
συγκινήσεις στους φιλάθλους.

Ομόνοια: H υπογραφή συμβολαίου 
του Λένον

Η Ομόνοια παρουσίασε στα 
ΜΚΔ φωτογραφίες από την 
υπογραφή του συμβολαίου του 
νέου προπονητή της, Νιλ Λένον.  

Ο Βρετανός προπονητής βρί-
σκεται στην Κύπρο από το 
βράδυ της Τρίτης, όπου πήρε 
μια γεύση από το «Ηλίας Πούλ-

λος», πέρασε από τα γραφεία 
των πρασίνων, ξεναγήθηκε και 
πήρε γεύση από την τροπαι-
οθήκη της νέας ομάδας του.
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UK rejects opening borders 
to Ukrainian refugees

Prime Minister Boris 
Johnson rejected calls 
on Monday for Britain 

to ease visa demands on Ukrai-
nian refugees fleeing conflict, 
saying Britain was a generous 
country but it needed to  
maintain checks on who was 
arriving. 

The United Nations estimates 
that more than 1.5 million people 
have fled Ukraine since Russia 
started bombarding its neigh-
bour, with hundreds of thousands 
pouring into Poland, Romania, 
Slovakia and elsewhere. 

Responding to criticism Britain 

was not doing enough and was 
far behind its European neigh-
bours in helping address the 
continent’s biggest humanitarian 
crisis since World War II, John-
son said: “We are a very, very 
generous country. What we want 
though is control and we want 
to be able to check,” he told       
reporters.  

“I think it’s sensible given 
what’s going on in Ukraine to 
make sure that we have some 
basic ability to check who is 
coming in.” 

The British government has 
been condemned by charities, 

opposition lawmakers and France 
after its insistence that refugees 
first acquire a visa meant some 
Ukrainians have been stuck in 
the French city of Calais, unable 
to enter Britain, and provoking 
a diplomatic row.   

The European Union has 
agreed to grant temporary resi-
dency to Ukrainians fleeing the 
invasion and give them access to 
employment, social welfare and 
housing for up to three years. 

Britain has announced visa 
schemes for those who have 
family in the country or a willing 
sponsor. Media reports at the 
weekend said Britain had only 
issued about 50 visas for Ukrai-
nians so far, although Johnson 
disputed that without giving 
further details. 

Labour Party leader Keir 
Starmer said: “There should be 
a simple route to sanctuary for 
those that are fleeing for their 
lives. The Home office is in a 
complete mess about this, they 
keep changing the rules,” he 
told the BBC. 

Scotland’s First Minister Nicola 
Sturgeon said Britain was not 
doing nearly enough. It should 

let refugees in and deal with the 
paperwork later, she said. 

“Having fleeing the terror in 
Ukraine, spending hours and 
hours and hours on arduous 
journeys, then having to jump 
through bureaucratic hoops is 
unconscionable,” she told LBC 
radio. 

Interior minister Priti Patel told 
the Sun newspaper she wanted 
to create a humanitarian route 
that would allow anyone from 
Ukraine to come to Britain. But 
Europe minister James Cleverly 
said he did not expect the exis-
ting requirements to change. 

“We can’t do with ‘no questions 
asked’ because when people 
come to the UK we need to make 
sure they are supported,” he 
said. 

Asked to clarify whether Patel 
was working on a third visa 
route, Britain’s interior ministry 
sent a statement detailing exis-
ting measures but did not rule 
out future changes. 

“This is a rapidly moving and 
complex picture and as the        
situation develops we will conti-
nue to keep our support under 
constant review,” it said.

Nicosia reiterates its call 
for unhindered access 
to military areas in the 

Turkish-occupied part of Cyp-
rus, in the search for missing 
persons, noting that the prob-
lems of the Committee on Mis-
sing Persons (CMP) relating to 
access to suspected or known 
burial sites, are not limited to 
these areas, but extend to civi-
lian areas as well.  

Last January, access was 
denied to a suspected burial site 
in Turkish-occupied Lapithos, 
a town in the northern coast 
of Cyprus, according to a recent 
government memorandum to 
the Council of Europe. 

The Council of Europe’s 
Committee of Ministers is hold-
ing its quarterly meeting to over-
see the execution of judgments 
and decisions from the Euro-
pean Court of Human Rights in 
Strasbourg, with the issue of 
missing persons among those 
to be reviewed. 

On its part, Nicosia points to 
access problems for the CMP, 

saying that from December 2019 
to March 2021, 7 sites were 
excavated in total from the 30 
additional “suspected burial 
sites in military areas”, while 
from March 2021 until March 
2022 an additional 7 sites have 
been excavated. 

At the Committee’s March 
2021 meeting, when the issue 
was last discussed “the      
Republic of Cyprus brought to 
the Committee’s attention four      
reported cases of denial to   
access to sites in Mia Milia, Exo 
Metochi, and Lapithos (2 cases),” 
it is noted. 

The Cyprus government       
reiterates that the Committee 
should call upon Turkey to      
provide unhindered access to 
all military zones to search for 
missing persons, along with 
information from reports and 
military archives in its posses-
sion containing information      
on burial sites and places with 
relocated remains, and take 
measures to avert any future 
relocation of remains. 

CMP was denied  
access to suspected  
burial site in Lapithos

Russia promises temporary ceasefire to let Ukrainians flee

Russia announced a new 
ceasefire in Ukraine on 
Wednesday to let civil-

ians flee besieged cities, after 
days of mostly failed promises 
that have left hundreds of thou-
sands trapped without access 
to medicine or fresh water. 

Wednesday's announcement 
of "silence" was similar to one 
on Tuesday that promised safe 
passage from the cities of Kyiv, 
Kharkiv, Chernihiv, Sumy and 
Mariupol. So far, only one corridor 
has been opened, out of Sumy 
on Tuesday. 

Ukraine said it too had agreed 
to halt fire between 9am and 9pm 
to let civilians escape besieged 
cities through six corridors. In   
a televised statement, Deputy 

Prime Minister Iryna Vereshchuk 
called on Moscow to observe 
local ceasefires. 

The greatest alarm has been 
sounded over Mariupol, a south-
ern port totally surrounded by 
Russian troops for more than a 
week, where the Red Cross has 
described the situation faced by 
civilians as "apocalyptic." 

Residents there have been 
sheltering underground from  
relentless bombardment, unable 
to evacuate their wounded, and 
with no access to food, water, 
power or heat. 

A series of local ceasefires to 
let them leave have failed since 
Saturday. Kyiv said 30 buses and 
eight trucks of supplies failed  
to reach it on Tuesday after they 

came under Russian shelling      
in violation of the ceasefire. 
Moscow has blamed Kyiv for 
failing to halt fire. 

In Ukraine's two biggest cities, 
Kyiv and Kharkiv, Russia's safe 
passage offer would force civilians 
to go to Russia itself or its ally 
Belarus, proposals rejected by 
Kyiv. 

More than 2 million people 
have fled Ukraine since Presi-
dent Vladimir Putin launched the 
invasion nearly two weeks ago. 
Moscow calls its action a "special 
military operation" to disarm its 
neighbour and dislodge leaders 
it calls "neo-Nazis." Kyiv and its 
Western allies dismiss that as a 
baseless pretext for an unpro-
voked war against a democratic 
country of 44 million people. 

The war has swiftly cast Russia 
into economic isolation never 
before visited on such a large 
economy. The United States said 
on Wednesday it was banning 
imports of Russian oil, a major 
change in policy after energy 
was previously exempted from 
sanctions. 

Western companies have 
mostly withdrawn from the Rus-
sian market. In a stark symbol, 

McDonalds said on Tuesday it 
was shutting its nearly 850 res-
taurants in Russia. Its first, which 
drew huge queues to Moscow's 
Pushkin Square when it opened 
in 1990, had been an emblem  
of the end of the Cold War.   
Starbucks (SBUX.O), Coca-Cola 
(KO.N), Pepsi (PEP.O) and others 
made similar announcements. 

Russia said on Wednesday it 
was preparing a swift response 
to sanctions that would hit the 
West's most sensitive areas.   

Banishing Russia, the world's 
top exporter of combined oil and 
gas from markets, is sending 
shockwaves through the global 
economy at a time when supply 
chains are already stretched and 
inflation in the developed world 
is at levels not seen since the 
1980s. Retail fuel pump prices 
have surged to records. 

Both Ukraine and Russia are 
also major global exporters of 
food and metals. Prices of grain 
and food oils have soared world-
wide, punishing poor countries in 
the Middle East, Africa and Asia. 
Trade in nickel, critical in electric 
vehicle production, was called off 
on Tuesday in London after the 
price more than doubled. 

Agriculture Minister 
Costas Kadis on Tuesday 
warned stakeholders in 

the halloumi business that un-
less they agree to a compromise 
proposal of his, he would report 
any further violations of halloumi 
specifications under the protec-
ted designation of origin (PDO) 
to the attorney-general as well 
as to the EU’s Agri-Food Fraud 
Network. 

Kadis made one last appeal  

to farmers and manufacturers. 
He said his efforts are geared at    
allowing the mass production of 
halloumi under the PDO. The min-
ister also assured sheep and goat 
farmers of support so that they can 
raise milk production until 2024. 

MPs argued that the en masse 
production of halloumi has yet to 
begin due to inadequate checks. 
Responding, Kadis attributed this 
to cheesemakers giving their 
own legal interpretation to the 
trademark. 

Halloumi secured PDO status 
last April, and its production under 
that status started last October. 
However, producers claim that 
they face a series of problems 
concerning sufficiency of sheep 
and goat milk to meet the quota 
that will not allow them to continue 
exporting it in large quantities, 
as the second most exported  
product of Cyprus. 

Minister threatens halloumi 
makers over PDO violations



On International Women’s 
Day (March 8th), Labour 
leader Keir Starmer, 

deputy leader Angela Rayner, 
shadow chancellor Rachel Reeves 
and shadow women and equali-
ties secretary Anneliese Dodds 
hosted a reception in Parliament 
for women entrepreneurs who 
the party says “hold the key to a 
stronger economy.” 

Catherine West MP was joined 
at the event by Shazia Saleem, 
founder of POP London boutique 
based in Wood Green’s Blue House 
Yard to celebrate the success of 
women-led businesses in Hornsey 
& Wood Green.   

To coincide with the reception, 
Labour pointed to statistics that 
show that women-led SMEs 
contribute around £85 billion to 
the UK economy and that diverse 
companies are more commer-
cially successful: 

- Companies with the most 
gender-diverse executive teams 
are 25% more likely to have 
above-average profitability than 
those with the least diverse teams 

- Companies where more than 
3 in 10 of their executives are 
women are more likely to out-
perform companies than those 
with fewer women executives 

A study of UK FTSE 100 firms 

found a positive relationship   
between gender diversity and 
firm performance, which became 
more significant when three or 
more women were appointed to 
the board. 

The party argues that there is 
more to be done. The govern-
ment’s own figures show that only 
16% of small business employers 
and one in three entrepreneurs 
are women, and a recent report 
by the Fawcett Society revealed 
that just eight FTSE100 CEOs 
are women. 

Labour would back the crea-
tion of 100,000 new businesses 
across the UK in its first term of 
government, as well as boosting 
family-friendly employment rights, 
introducing gender pay gap 
comparisons across companies 
and acting to tackle workplace 
harassment. 

Anneliese Dodds said: “Women 
hold the key to supercharging 
our economy as we recover from 
a pandemic that hit women dis-
proportionately hard. 

“Companies that have more 
women at the top perform better 
– and women-led small and   
medium sized businesses con-
tribute billions to the economy. 

“That’s why Labour would put 
women at the heart of our reco-
very by backing women in busi-
ness by creating 100,000 new 
start-ups, bringing in stronger 
family-friendly rights and equal 
pay comparisons across emplo-
yers, and cracking down on 
workplace harassment. 

“On International Women’s Day 
we recognise the amazing con-
tribution that women make to our 
country and commit to tackle the 
challenges they still face. Labour 
will give women the security, pros-
perity and respect they deserve.” 

Catherine West MP said: 
“Women like Shazia hold the key 
to supercharging our economy to 
get it back on track as we recover 
from a pandemic that hit women 
disproportionately hard. 

“On International Women’s Day 
we recognise the amazing con-
tribution that women make to our 
country and commit to tackle 
the challenges they still face. 

“That’s why a Labour govern-
ment would give women the  
security, prosperity and respect 
they deserve by backing women 
in business and industry and in-
troducing stronger family-friendly 
rights.”

 18      | Thursday 10 March 2022

Women hold the key to a stronger  
economy this International Women’s Day

Protest at British Museum 
to call for the return of the 
Parthenon Marbles

The British Committee for 
the Return of the Parthenon 
Sculptures and our partners 

invite all Greeks, members of the 
public, and lovers of the classics 
to mark Greek Independence 
Day with a celebration of Greek 
culture and call for the return of 
the Parthenon Sculptures at the 
British Museum at 2pm on Satur-
day 26th March. 

The Parthenon Sculptures are 
part of one integral work of art, 
and the centrepiece of Greek 
heritage. Requesting their return 
was among the very first actions 
of the Greek government and 
people upon gaining independ-
ence some 200 years ago. It is 
fitting therefore, as calls for the 
return of the Sculptures gain in 
momentum, to mark Independ-
ence Day by adding our voice to 
the calls to reunify the Parthenon 
Sculptures. 

Please bring friends, family and 
supporters along with Greek 
flags, banners and other cultural 
icons to celebrate Greek culture 
on this important day. 

The British Committee wants 
to express our thanks to the wide 
network of partner organisations, 
Hellenic businesses and associa-
tions who are supporting this vital 
work and campaign. 

 
The Parthenon frieze,  
a modern way of exploring it 

 
The Acropolis Museum intro-

duced the complete union of the 
Parthenon frieze, highlighting the 
meaning of the continuous relief 
band running along the upper, 
outer part of the temple’s wall. 

The frieze displays the proces-
sion of the greatest festival that 
took place in ancient Athens, the 
Panathenaia: 380 human figures, 
men and women, pedestrians, 
horse riders and charioteers, 200 
animals and objects and offerings 
to the goddess Athena, protec-
tress of Athens, all frozen in time 
attending her birthday eternally.      

This new application is an up-
graded version of the online appli-
cation www.parthenonfrieze.gr. 
This version integrates new func-
tionalities, making it accessible to 
all modern media and platforms, 
adhering the best practices and 
guidelines in web design and UI/UX 
(user interaction/user experience). 

This excellent application 
gathers photographs and des-
criptions of all the frieze blocks 
preserved today in the Acropolis 
Museum and abroad. One can 
explore the Parthenon frieze 
through the thematic sections: 
'The Parthenon', 'About the 
Frieze', 'Explore the frieze' 
and 'Thematic Tours'.  

In the first two sections, users 
can learn about the history, the 
design and construction of the 
frieze, while in the following     
two they can explore the frieze 
either block by block, or through 
thematic tours of its scenes.        

Metsola: Europe can never be 
truly whole while Cyprus is split
The President of the Euro-

pean Parliament Roberta 
Metsola has told UK Cyp-

riots that “Europe can never be 
truly whole while Cyprus remains 
split.” 

Mrs Metsola was responding to 
a letter by the ‘Board of British 
Cypriots’ highlighting the efforts 
of Cypriots to reunify their island, 
split since the Turkish invasion 
of 1974. 

In her letter, she reiterates her 
inaugural speech assertion that 
her intention and firm commitment 
for the years to come is “to always 
stand up for the universal values 
of democracy, rule of law, dignity, 
justice, solidarity, equality and the 

defence and preservation of our 
fundamental rights.” 

Mrs Metsola comments that 
the de facto division of Cyprus 
remains “a painful wound” inside 
the European Union. Adding that 
Europe can never be truly whole 
while Cyprus remains split,    
she expresses her wholehearted     
support for all efforts to work      
towards reunification. 

“A sustainable solution can 
only be found through dialogue, 
diplomacy and negotiations in 
a spirit of good will and in line with 
international law. Recent state-
ments and provocative actions 
on the part of Turkey have unfor-
tunately not been helpful in this 

regard. However, the European 
position is crystal clear: the entire 
island of Cyprus is part of the 
European Union, and all Cypriots 
are EU citizens,” continues the 
European Parliament President. 

She then states that she joins 
the President of the European 
Commission in her recent “cate-
gorical rejection” of the two-state 
solution in Cyprus. 

Reiterating the stated Euro-
pean Parliament position on the 
matter, Mrs Metsola concludes 
by pledging “the strongest sup-
port for a fair, comprehensive 
and viable settlement in Cyprus 
on the basis of a bi-communal, 
bi-zonal federation, in respect of 
the agreed UN framework and 
the principles on which the EU 
is founded.”



 19      | Thursday 10 March 2022

Archbishop’s encyclical for the  
Beginning of the Holy & Great Lent 2022

In just a few days, we will begin 
the Lenten journey to Pascha. 
The Church once again, invites 

us to walk the sacred path of litur-
gical and personal preparation, 
as She has done for centuries. She 
sounds the trumpet of the Lord and 
summons all the faithful to put on 
the armour of salvation, so as to 
reach our destination victorious 
over the passions. The journey is 
not an easy one, especially as the 
ways and temptations of the world 
present themselves to us, trying 
to pull us away from our path and 
into sin. Yet, the Church does not 
neglect to provide us with an array 
of tools and weapons to cleanse 
and fortify ourselves at every oppor-
tunity, and, when need arises, the 
means to gently wipe our eyes 
dampened by tears of repentance 
and to soothe our troubled brow. 

If one were to sit and read the 
hymnology of the Church, he or 
she would notice that the desert 
ascetics of old and the spiritual 
hoplites that lived in our own day 
and time universally embraced 
three important disciplines that 

allowed them to be delivered 
from the sin, evil, and tempta-
tions of this life. The good fight 
comprises of fasting, vigilance 
and prayer; these are the 
weapons and shield that protect 
the Christian people from the 
darts of the evil one. Please allow 
me to offer a few thoughts about 
each of these virtues, so that 
you can be strengthened in your 
Lenten journey and in life. 

Fasting - When we, as Orthodox 
Christians, speak about fasting 
and the fast, our mind usually goes 
to dietary restrictions and abstain-
ing from things. In reality, though, 
the word ‘fast’ means to not eat 
at all. But, Christ Himself and the 
Fathers of the Church never   
understood the fast in this limited 
and restrictive manner. The Church, 
which preserves and correctly 
teaches what is true, reminds us 
that the fast encompasses our 
whole life and, therefore, includes 
uprooting sin from every aspect 
of our lives, in addition to voluntarily 
abstaining from certain foods and 
activities of life. The great hymno-
graphers of the Church teach us by 
recounting how Moses cleansed 
his eyes through fasting and was 
able to look upon and converse 
with God. True fasting is likened 
to the role of a sword in our spiritual 
panoply, but this is a blade that can 
also be used on ourselves as a 
surgical scalpel, delicately cutting 
away every evil from our heart. The 
hymnographers remind us that 
the suitable time for repentance 
is at hand, and that through the 
virtue and discipline of fasting we 
achieve victory over the demons. 
In the hymns, we read that fasting 
is the mother of prudence, the 
accuser of sin, the companion of 
repentance, the polity of the angels, 
and the salvation of people. It is 
for this reason that the ecclesi-
astical authors tell us to keep the 

fast that is pleasing to the Lord: 
reigning in the tongue, distancing 
ourselves from anger, separating 
ourselves from earthly desires, 
and so much more. Charity and 
almsgiving are also often men-
tioned hand-in-hand with fasting. 
We are told that these are the 
elements of a true and acceptable 
fast in the eyes of the Lord. It is 
interesting to note the inclusion 
of these other deeper aspects of 
fasting in the above descriptions 
and the lack of a focus on food. 

Vigilance - In the Old Testament 
book Song of Songs, the author 
writes "though I sleep, my heart 
is vigilant” (and awake). In order 
for one to fight against sin and to 
converse with God through prayer, 
one must be vigilant, attentive, 
awake, and careful not to be led 
astray by distractions and far from 
one's real purpose and mission. 
Vigilance is being spiritually pre-
pared to receive the Bridegroom, 
who comes in the middle of the 
night. Thus, we fulfil the words of 
Scripture, which tell us “Keep your 
heart with all vigilance ... let your 
eyes look directly forward and let 
your gaze be straight before you." 
When one abstains from the 
heavy, fatty, sumptuous foods 
that so often fill our plates, we feel 
lighter, and more peaceful. He who 
is vigilant and awake does not fall 
into the slumber of sin. We are 
more attentive and pay closer 
attention to what we do and say. 
We cultivate in our hearts the 
virtue of vigilance, silently waiting 
for the unwaning light that comes 
forth from the empty tomb. In his 
First Epistle, St. Peter reminds 
us to be sober and watchful. Let 
us, then, be watchful and vigilant 
so that we may cross the turbulent 
seas of life and safely reach the 
harbour of the Resurrection. 

Prayer - The scriptural readings 
that lead us into Lent tell us how 

we should pray. The directives are 
simple and clear. We must not 
be like the hypocrites; rather, we 
should go into a private space 
and avoid heaping up empty 
phrases. Our prayer should be 
sincere, simple, and filled with 
words of compunction and truth. 
St. John of the Ladder reminds of 
these important matters when he 
writes his divinely-inspired work. 
He tells us that the short, honest, 
appealing words of the thief on 
the cross gave him entrance into 
paradise. We need to change the 
direction of our thoughts and, 
perhaps, how we pray. Too often 
we worry about the quantity and 
not the quality involved in prayer. 
Having understood the spirit in 
which we should pray, it is then 
up to us to cultivate and discover 
our own relationship to prayer, to 
work in order to really make prayer 
our own, personal expression 
before God. Then, we will learn the 
comforting power of prayer and 
what is meant when the hymns 
refer to prayer as our breastplate. 
Lent affords us this opportunity. 

If we cleanse our bodies and 
minds through fasting, if we       
become more alert to our sins and 
sensitive to the love of God, and 
if we reach out to Him in prayer, 
then we will live the Lenten period 
as is meant.  

May God grant us the courage, 
strength, discernment, and above 
all the love, to faithfully embark 
on this sacred journey so that we 
may arrive together at the beauty, 
glory and light of the Resurrection 
of Christ at Pascha. 

With paternal love and bless-
ings, 

Holy and Great Lent, 2022 
With paternal love and 

prayers, 
 

Archbishop Nikitas of 
Thyateira and Great Britain 

On Friday 4th March 2022, 
Orthodox Easter cele-
brations, organised by 

the Metropolitan Police Service 
Greek & Cypriot Association, 
took place at New Scotland Yard.  

At the request of His Eminence 
Archbishop Nikitas of Thyateira 
& Great Britain, the V. Rev. Archi-
mandrite Nephon Tsimalis, Direc-
tor of the Office of The Archbishop, 
also visited New Scotland Yard 

to attend the celebrations.  
Fr. Nephon arrived bearing the 

Archbishop’s newly commissioned 
icon of the Archangel Michael, 
the patron of the Metropolitan 
Police, depicted standing upon 
England and holding in his hand 
the skyline of London, while also 
wearing a Metropolitan Police 
Badge on his breast. The icon was 
placed in the venue for venera-
tion by the faithful.  

The celebration was inaugu-
rated by the Metropolitan Police 
Service Commissioner, Dame 
Cressida Dick.   

During the well-attended event 
gathering of Orthodox and non-
Orthodox members of the Metro-
politan Police Force, Fr. Nephon 
conveyed to each and every one 
present “the prayers, paternal 
blessings, and Paschal Greetings 
of His Eminence, The Archbishop, 
as well as the deep gratitude, 
respect, and unswerving support 
of our Greek Orthodox Archdio-
cesan Community, collectively.”  

He concluded his remarks  
encouraging those present con-
cerning the upcoming Holy and 
Great Fast saying, “With a holy 
mixture of sobriety, anticipation, 
vigilance, prayer, hope and spiri-
tual joy, we will travel for forty 
days through the desert of Great 
Lent. At the end of this journey, 
we know that we will find the 

Unwaning Light which shines  
already on our horizon. It is the 
Light which is never overtaken 
by night, the victory of the age to 
come which is already present 
and which also shall be, the risen 
Christ in His Kingdom which shall 
have no end!” 

Among those in attendance 
were His Grace Bishop Kenneth of 
the Ukrainian Catholic Eparchy 
of London, and Mr. Nicholas T. 
Manolis, Deputy High Commis-
sioner of the Republic of Cyprus.

Local election canvassing 
by Highgate Labour  
candidate Panny Antoniou

Being the Co-founder and 
Chair of Labour Doorstep, 
Panny Antoniou, a candi-

date for Highgate Ward, Camden 
Council, has canvassed and cam-
paigned for candidates all over 
London and the UK as a whole. 
Therefore, he was delighted to 
welcome two of the new London 
Assembly members to Highgate, 
Anne Clarke AM who represents 
the area at assembly level and 

Sem Moema AM who represents 
neighbouring Islington in the 
London Assembly.  

He was also joined by his     
fellow Camden Labour candidates 
Danny Beales, Liam Martin-Lane, 
Anna Wright, and Camron  
Aref-Adib, as well as the former 
chair of the Young Fabians Mark  
Whittaker and Tina Bhartwas, 
the youngest county councillor 
in Hertfordshire.

George Savva: Tory lies 
and scaremongering

How much longer will the 
Enfield Tories go by telling 
lies in order to secure 

votes in May’s Council elections? 
They are lying to the electorate 
and at the same time dividing 
the community. 

The Enfield Conservatives 
are promising a number of things 
they will never be able to deliver 
because it has not been approved 
officially by anyone within the 
Local Authority, and as yet they 
have not produced their mani-
festo, not that it matters because 
whatever they promise will just 
be hot air.  

The Conservatives have no 
plans for the future, it is obvious 
they have something to hide.  

What they should be telling 
the electorate is what services 
they will be closing and what cut 
backs they will introduce.  

We know what the Tory agenda 
is in the London borough of      
Enfield and we should oppose 
them for the sake of future gene-
rations. In 2007, a Tory Councillor 
threw insult to the good people 
of Edmonton by referring to  
Edmonton “as a UN feeding 

station” - the same individual  
who stood against me in 2018 
and lost badly, still licking his 
wounds. He left a legacy that 
people will not forget in a hurry, 
especially in which he and       
his Tory cronies closed a much      
popular Weir Hall Library. Not a 
vote to any Tory. 

In the run up to the May      
elections, the Enfield Tories     
are throwing everything in the     
campaign including the kitchen 
sink. One Tory candidate had 
the audacity to say that the      
Labour Party is not listening to 
the government and will lose 
control of the Council. 

My response was direct, the 
Labour Council will never listen 
to a Tory government. We listen 
to the good people of Enfield 
who are telling me they are wor-
ried about rising energy prices, 
crime on their streets, and a 
Prime Minister who only cares 
about himself.  

The price of petrol is at record 
high figures but the Tories are 
just keeping silent.  

Please remember Labour has 
frozen the Council Tax rise in 
Enfield. Zero increase.   

On May 5th, I urge everyone 
to vote tactfully, especially in 
Winchmore Hill ward where I 
have grave concerns about a 
couple of very serious issues. 
Not a single vote to the Tories.

Orthodox Easter celebrations at New Scotland Yard

by  
 
George A. 
Savva



 20      | Thursday 10 March 2022

“I like your music very, very much”

Björk interviews classical 
music composer Arvo Pärt 

 
Arvo Pärt is an Estonian com-

poser of classical and sacred 
music. Since the late 1970s, Pärt 
has worked in a minimalist style 
that employs his self-invented 
compositional technique, tintinna-
buli. Pärt's music is in part inspired 
by Gregorian chant. His most 
performed works include Fratres 
(1977), Spiegel im Spiegel (1978), 
and Für Alina (1976). Pärt was the 
most performed living composer 
in the world between 2011 and 
2018.  

According to the classical music 
event database, Bachtrack, the 
most performed contemporary 
composers in the world in 2019 

were John Williams, Arvo Pärt, 
James MacMillan, Philip Glass, 
John Adams, György Kurtág, Eric 
Whitacre, John Rutter, Thomas 
Adès and Steve Reich. The most 
performed composers overall were 
Beethoven, Mozart, J.S. Bach, 
Brahms, Schubert, Tchaikovsky, 
Schumann, Haydn, Chopin and 
Mendelssohn. 

In 1997, at the peak of her 
global fame, the Icelandic artist, 
Björk, made an appearance on a 
BBC documentary called “Modern 
Minimalists”, which includes the 
people she believed changed the 
direction of music making at that 
time. 

Björk Guðmundsdóttir, born 
and raised in Reykjavík, began 
her music career at the age of 11 

and first gained international 
recognition as the lead singer of 
the alternative rock band, The 
Sugarcubes. After the band’s 
1992 breakup, Björk embarked 
on a successful solo career, 
coming to prominence with solo 
albums such as “Debut” (1993), 
“Post” (1995), and “Homogenic” 
(1997), while collaborating with 
a range of artists. 

 
Dialogue: 

 
Björk: Arvo Pärt was born in 

Estonia and now lives in Berlin. 
He is a composer who has the 
whole battle of the twentieth 
century inside him. His notes are 
lush, and they resonate. You don’t 
need five hundred billion notes. 
He is one of the minimalists.   

I like your music very, very 
much, because you give space 
to the listener. He can go inside, 
and live there. But with a lot of 
music from the last few centuries, 
you just have to sit and listen.  

Arvo Pärt: Maybe it is because 
I need space for myself. Even if 
I’m working. I think that ‘sound’ is 
a very interesting phenomenon. 
Why do people like music? Why 
are they so influenced by music? 
They don’t know how strongly 
music influences us. For good 
and bad. You can kill people with 
sound. And, if you can kill, then 
maybe there is also the sound 

which is something like the      
opposite of killing.  

B: Yeah.  
AP: And the distance between 

these two points, is very big. And, 
you are free. You can choose. 
In art, everything is possible. 
But everything that is made, is 
not necessary.  

B: There is question and       
answer – the different voices      
inside your music. It’s almost like 
Pinocchio. And the little cricket. 
One is human, and always  
making mistakes or feeling pain, 
or giving pain to others. And the 
little cricket is comforting him, 
or telling him off. Do you feel it? 
Is this inside your music? Or 
maybe I’m imagining it.  

AP: I am very happy that you 
talk about it. It’s really so. This 
new style consists of two sides, 
so that one line is my sins. And 
another line is forgiveness of 
these sins. Mostly the music has 
two voices; one is more compli-
cated, and subjective. But the 
other is simple, clear, and objec-
tive. But Pinocchio is a good thing.  

B: Arvo Pärt really, truly believes 
in such a thing as a divine state. 
A place of pure ecstasy. Love. 
What is so brilliant about his music 
is not how he got there, or why. 
It’s universal, it’s for everyone.   

 
James Neophytou

There was massive support 
shown at a recent event 
held in Cockfosters for the 

Barnet Labour candidates in 
this May’s council elections. 

Present were MPs David 
Lammy and Bambos Charalam-
bous. 

UK Cypriot Tony Vourou a 
candidate for Brunswick Park, 
Barnet, provided the catering. 

Tony has lived in the borough 
since 1973, in which time he has 
set up a small local business that 
has allowed him to work with a 
wide cross-section of the commu-
nity and develop an understand-
ing of the challenges it faces.  

Tony is 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,” said Tony. “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.”

Massive support at event for 
Barnet Labour candidates



Liz Hurley to visit Cyprus to promote 
film produced by local company 

British actress Elizabeth Hurley and other cast members of a 
film being made by a Cypriot company are set to visit the island 
later this year to promote it, according to the Cyprus Mail. 

Called The Piper, the film, directed by Anthony Waller is 
based on the legend of the Pied Piper of Hamelin and is under 
production by the Limassol-based Fetisoff Illusion-Europe. 

A large event is set to be held in Cyprus in the coming months, 
where all the cast and staff of the production will visit. 

The Piper is set to be the first of a cinematographic franchise, 
with the British actress as the lead. The story of the film is based 
on one of the oldest myths in the world, which dates back to the 
Middle Ages, and is rooted in many cultures. 

The earliest references describe a piper, dressed in multi-     
coloured clothing, who was hired by Hamelin to lure rats away 
from the town using his magic pipe. With the rodents gone, the 
town refused to pay him for the service, so he starts using his 
power on their children. Trailing after the entrancing notes of the 
rat-catcher’s magical flute, boys and girls followed the Piper out 
of town and simply vanished. In modern-day Hamelin, the ancient 
spirit of the Piper resurfaces and spreads horror to the residents, 
torturing anyone who managed to save themselves from the 
crimes and punishment of the past. 

The young couple at the centre of the film are portrayed by 
Disney Channel star Mia Jenkins, and Jack Stewart. Also starring 
is Tara Fitzgerald who played the role of Selyse Baratheon in 
Game of Thrones. It’s expected in cinemas later this year.
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Andrea Georgiou 

Andromachi to 
represent Cyprus 
at Eurovision 2022 

 
Cypriot broadcaster RIK      

announced yesterday that singer/ 
songwriter Andromachi will be 
representing Cyprus at the    
Eurovision Song Contest 2022 
in Turin, with her song Ela! 

The announcement was made 
on afternoon talk show Ola 
Ston Aera where the entry was 
premiered. The single will be 
released exclusively on Panik 
Records’ website today, with its 
official release on Friday, where 
it will be available on all music 
streaming and download plat-
forms.  

The song that will represent 
our island includes both English 
and Greek lyrics written by 

George Papadopoulos. It has 
strong ethnic elements, and 
features the bouzouki.  

Andromachi Dimitropoulou, 
known simply by her stage 
name Andromachi, was born in 
Manheim, Germany in 1994. She 
became known after competing 
in The Voice Greece back in 
2015. She has released many 
hit singles, including Na Soun 
Psema in 2019, which surpassed 
two million views on YouTube 
after only a couple months of its 
release.  

Elena Tsagrinou represented 
Cyprus in Rotterdam last year 
with the song El Diablo, and 
ended up in 16th place. 

Cyprus’ best result at Euro-
vision was in 2018 when Eleni 
Foureira set the stage on fire with 
Fuego, gaining a respectable 
2nd place. 

Good luck Cyprus!

ITV has confirmed that I’m A 
Celebrity... Get Me Out Of Here! 
will be going back to its roots 
for this year’s series. 

For the last two years, the   
reality show has taken place at 
Gwyrch Castle in Wales rather 
than its usual home in the     
Australian outback due to Covid 
travel restrictions. However, last 
week it was announced that the 
plan is to return to the jungle for 

the new series. 
Hosts Ant and Dec have pre-

viously made no secret of their 
hopes to return to Oz. During an 
appearance on The One Show 
last year, Ant said “the plan is the 
jungle, if all things (go to plan)”. 

“Nothing against Wales!” Dec 
interjected, with his co-host add-
ing: “We love Wales but you know, 
Australia is its home and we’d 
like to get back there if we can.”

I’m A Celebrity...Get Me Out Of Here! 
to return to Australian jungle
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EUREKA! 

With more information, more engagingly 
presented, than any similar work, this is 
the best single-volume account of ancient 

Greece in more than a generation. Robin Waterfield 
gives a comprehensive narrative of seven hundred 
years of history, from the emergence of the Greeks 
around 750 BC to the Roman conquest of the last 
of the Greco-Macedonian kingdoms in 30 BC.  

Here is Part 2 of only a small list of the most        
famous people from Ancient Greece:  

 
ARCHIMEDES  

Archimedes (c. 287 BC – 212 BC) was an ancient 
Greek mathematician, physicist, engineer, astronomer, 
and philosopher, considered one of the greatest 
mathematicians in antiquity. Archimedes apparently 
studied mathematics in Alexandria, but lived most of 
his life in Syracuse, Sicily. He discovered how to find 
the volume of a sphere and determined the value of 
Pi; developed a way of counting using zeros to repre-
sent powers of ten; discovered a formula to find the 
area under a curve and the amount of space enclosed 
by a curve; and may have been the first to use integral 
calculus. Archimedes also invented the field of statics, 
enunciated the law of the lever, the law of equilibrium 
of fluids, and the law of buoyancy. He was the first to 
identify the concept of centre of gravity, and he found 
the centres of gravity of various geometric figures, 
including triangles, paraboloids, and hemispheres, 
assuming the uniform density of their interiors. Using 
only ancient Greek geometry, he also gave the equi-
librium positions of floating sections of paraboloids 
as a function of their height, a feat that would be 
challenging for a modern physicist using calculus. 

Archimedes only became widely known as a 
mathematician after Eutocius brought out editions of 
some of his works, with commentaries, in the sixth 
century AD. Ancient writers were more interested in 
his inventions and in the ingenious war machines, 
which he developed than in his achievements in 
mathematics. Many of Archimedes’ works were lost 
when the Library of Alexandria was burnt (twice), 
and survived only in Latin or Arabic translations. 

 
ARISTOPHANES  

Aristophanes (c. 446 BC – c. 388 BC) was a Greek 
dramatist of the Old and Middle Comedy period. He 
is also known as the "Father of Comedy" and the 
"Prince of Ancient Comedy." The Old Comedy, dating 
from the establishment of democracy by Cleisthenes, 
around 510 BC, arose from the obscene jests of      
Dionysian revellers, composed of virulent abuse 
and personal vilification. The satire and abuse were 
directed against some object of popular dislike. The 
comedy used the techniques of tragedy, its choral 
dances, its masked actors, its meters, its scenery and 
stage mechanism, and above all the elegance of the 
Attic language, but used for the purpose of satire 
and ridicule. Middle Comedy omitted the chorus, and 
transferred the ridicule from a single personage to 
human foibles in general. Aristophanes was one of 
the key figures of this transition. 

 
ARISTOTLE  

Aristotle (384 BC – 322 BC) was a Greek philosopher, 
a student of Plato, and teacher of Alexander the 
Great. He wrote on diverse subjects, including physics, 
metaphysics, poetry (including theatre), logic, rhetoric, 
politics, government, ethics, biology, and zoology. Along 
with Socrates and Plato, he was among the most 
influential of the ancient Greek philosophers, as they 
transformed Presocratic Greek philosophy into the 
foundations of Western philosophy, as it is known 
today. Most researchers credit Plato and Aristotle with 
founding two of the most important schools of ancient 
philosophy, along with Stoicism and Epicureanism. 

Aristotle's philosophy made a dramatic impact on 
both Western and Islamic philosophy. The beginning 
of "modern" philosophy in the Western world is typi-
cally located at the transition from medieval, Aristote-
lian philosophy to mechanistic, Cartesian philosophy 
in the sixteenth and seventeenth centuries. Yet, even 
the new philosophy continued to put debates in largely 
Aristotelian terms, or to wrestle with Aristotelian views. 
Today, there are avowed Aristotelians in many areas 
of contemporary philosophy, including ethics and 
metaphysics. 

 
Arrian 

Arrian, Latin in full Lucius Flavius Arrianus, (born 
c. 86AD, Nicomedia, Bithynia (now Izmit, Turkey) - died 
c. 160AD, Athens. Greek historian and philosopher 
who was one of the most distinguished authors of the 
2nd-century Roman Empire. He was the author of a 
work describing the campaigns of Alexander the 
Great. Titled Anabasis, presumably in order to recall 
Xenophon’s work of that title, it describes Alexander’s 
military exploits in seven books; an eighth, the Indica, 
tells of Indian customs and the voyage of Nearchus 
in the Persian Gulf, with borrowings from Megas-
thenes and Eratosthenes. 

Arrian was clearly a great admirer of Alexander but 
was primarily interested in the purely military aspect 
of the story he was telling. There is little to enlighten 
the reader about Alexander’s motives for conquest 
or his ideal of the creation of a united world. The work, 
however, does contain some fine pieces of descriptive 
writing, such as the account of the siege and capture 
of Tyre in Book II.  

 
ASPASIA 

Aspasia, (c. 470BC – c. 400BC), was an influential 
metic woman in Classical-era Athens who, according 
to Plutarch, attracted the most prominent writers and 
thinkers of the time, including the philosopher Socrates, 
to her house, which became an intellectual centre in 
Athens. Socrates described her as a skilled teacher 
of rhetoric. She was the companion of the statesman 
Pericles, with whom she had a son, Pericles the 
Younger, but the full details of the couple's marital 
status are unknown. Aspasia is mentioned in the 
writings of Plato, Aristophanes, Xenophon, and others. 
Although she spent most of her adult life in Greece, 
few details of her life are fully known. The ancient 
sources about Aspasia's life are scant, of often of 
questionable reliability and contradictory, with some 
portraying her as an intellectual luminary, rhetorician, 
and philosopher and others portraying her as a brothel 
keeper or hetaera. Aspasia's role in history provides 
crucial insight into understanding the women of       
ancient Greece. Very little is known about women 
from her time period.  

 
BASIL OF CAESAREA 

Basil of Caesarea, also called Saint Basil the Great 
(330AD– 379AD), was a Byzantine bishop of Caesa-
rea Mazaca in Cappadocia, Asia Minor. He was an 
influential theologian who supported the Nicene Creed 
and opposed the heresies of the early Christian church, 
fighting against both Arianism and the followers of 
Apollinaris of Laodicea. His ability to balance his 
theological convictions with his political connections 
made Basil a powerful advocate for the Nicene position. 

In addition to his work as a theologian, Basil was 
known for his care of the poor and underprivileged. 
Basil established guidelines for monastic life, which 
focus on community life, liturgical prayer, and manual 
labour. Together with Pachomius, he is remembered 
as a father of communal monasticism in Eastern 
Christianity. He is considered a saint by the traditions 
of both Eastern and Western Christianity. 

Basil, together with his brother Gregory of Nyssa 

and his friend Gregory of Nazianzus, are collectively 
referred to as the Cappadocian Fathers. The Eastern 
Orthodox Church and Eastern Catholic Churches 
have given him, together with Gregory of Nazianzus 
and John Chrysostom, the title of Great Hierarch. 
He is recognised as a Doctor of the Church in the 
Roman Catholic Church. 

 
BRASIDAS 

Brasidas, (died 422 BC, Amphipolis, Macedonia, 
Spartan officer generally considered the only com-
mander of genius produced by Sparta during the   
Archidamian War (431–421), the first decade of the 
Peloponnesian War (431–404) between Athens and 
Sparta. Through his eloquence and charm, qualities 
unusual in a Spartan, he earned the admiration of many 
of Athens’ allies, thus paving the way for the revolts 
against Athens that took place after the failure (413) 
of the Athenian expedition against Syracuse, Sicily. 

Brasidas first distinguished himself in combat in 431. 
In 424 he frustrated an Athenian attack on Megara 
and immediately set about breaking up the Athenian 
empire in the north, winning over to Sparta the cities 
of Acanthus and Stagirus (both in Chalcidice) and, 
most important, the Athenian colony of Amphipolis. 
A truce was concluded between Athens and Sparta 
in the spring of 423, but Brasidas refused to give up 
Scione, and he occupied Mende (in Chalcidice) shortly 
afterward. In April 422 the truce with Sparta expired, 
and the Athenians sent Cleon to recover their former 
possessions on the coast of Thrace. By skillful gene-
ralship Brasidas routed the Athenians at Amphipolis, 
but both he and Cleon were killed, thereby removing 
the key members of the pro-war faction of both sides. 
The Peace of Nicias was concluded the next year. 

 
CALLISTHENES OF OLYNTHUS 

Callisthenes of Olynthus, (c. 360 BC - c. 327BC), 
ancient Greek historian best known for his influential 
history of Greece. Callisthenes was appointed to      
attend Alexander the Great as historian of his Asiatic 
expedition on the recommendation of his uncle Aris-
totle, who was Alexander’s former tutor. In 327 BC 
Callisthenes offended Alexander, who had proclaimed 
himself divine and demanded that Greeks prostrate 
themselves before him in adoration (the custom of 
proskynesis). Callisthenes led the opposition to this 
practice, was falsely accused of conspiracy, and was 
summarily executed. His death was commemorated 
by his friend Theophrastus in Callisthenes; or, a Treatise 
on Grief. 

Callisthenes wrote a 10-volume history of Greece 
from the peace of Antalcidas (386) to the Phocian War 
(355); a history of the Phocian War (or Third Sacred 
War); and a eulogistic account of Alexander’s con-
quests, The Deeds of Alexander. With Aristotle he drew 
up a complete list of victors in the Pythian Games, 
which was important for ancient chronology. His works 

survive only in fragments.  
 

CLEON 
Cleon, (died 422 BC, Amphipolis, Macedonia), the 

first prominent representative of the commercial class 
in Athenian politics, he became leader of the Athenian 
democracy in 429 after the death of his political enemy, 
Pericles. In the Peloponnesian War he strongly advo-
cated an offensive strategy. When Mytilene, which 
had revolted against Athens, fell in 427, Cleon proposed 
that all its citizens be put to death and the women 
and children enslaved. His decree was passed but 
rescinded the next day, in time to save Mytilene. He 
reached the summit of his fame by capturing the 
Spartans on the besieged island of Sphacteria in 425 
after refusing their peace terms, but was defeated 
and killed at Amphipolis by the Spartan general Bra-
sidas when trying to recover the cities of Thrace for 
the Athenian Empire. Cleon is represented by Aristo-
phanes and Thucydides in an extremely unfavourable 
light, but neither can be considered an unprejudiced 
witness. 

 
CLEOPATRA  

Cleopatra VII Philopator (69 BC – 30 BC) was queen 
of Ancient Egypt, the last member of the Macedonian 
Ptolemaic dynasty and hence the last Greek ruler of 
Egypt. Although many other Egyptian queens shared 
the name, she is usually known as simply Cleopatra, 
all of her similarly named predecessors having been 
largely forgotten. She has been nicknamed the 
“Queen of the Nile.” 

As co-ruler of Egypt with her father Ptolemy XII 
Auletes, her brother/husband Ptolemy XIV, and later 
her son Caesarion, Cleopatra survived a coup engi-
neered by her brother's courtiers, consummated a 
liaison with Julius Caesar that solidified her grip on 
the throne, and, after Caesar's assassination, aligned 
with Mark Antony, with whom she produced twins. 

After Antony's rival and Caesar's legal heir, Octavian, 
brought the might of Rome against Egypt, Cleopatra 
took her own life on August 12, 30 BC.  

Her legacy survives in the form of numerous drama-
tizations of her story, including William Shakespeare's 
Antony and Cleopatra and several modern films. 
Partly, she is remembered because of the glamour 
and tragedy of her life but she is also significant as 
a woman who exercised considerable power and 
influence in a male-dominated, patriarchal world 
whose chief goal was not power for her own sake but 
to protect the ancient autonomy of her state. As the 
last Ptolemaic heir of Alexander the Great, she also 
remained committed to his policy of cultural fusion, 
valuing all races and cultures with the ultimate aim 
of a single world community. 

  
Source: en.wikipedia.com,  

newworldencyclopedia.org and britannica.com

A-Z of Ancient Greeks 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Red Rocket 

 
Sean Baker, the writer/direc-

tor of THE FLORIDA PROJECT 
and TANGERINE, brings to the 
screen one of the year’s most 
original and enjoyable films.  
He tells the story of Mikey Saber 
(Simon Rex), a free spirited       
individual, who returns to his 
small Texas hometown hoping 
to stay at his estranged wife and 
mother-in law’s house. But they 
want nothing to do with this 
hustler until he promises to pay 
rent and help fix the house. He 
applies for many local jobs but 
when he is interviewed, it is      
revealed that he hasn’t worked 
for 17 years, even though he 
claims he was part of Hollywood’s 
movie industry. Eventually he 
confesses that he used to be a 
porn star which makes everybody 
even more uncomfortable… 

The joy of watching this utterly 
appealing, daring film is Simon 
Rex, a magnetic presence, who 
is in practically every scene and 
carries the whole project single-
handedly and most valiantly. He 
shares a winning chemistry with 
striking newcomer Suzanna Son 
as the 18-year-old Strawberry, 
who works at the local donut 
shop. Baker, as he proved in his 
previous films, is a master in 
creating highly original settings 
as well as engaging characters 
not often represented on screen. 
A real treat from one of the 
most original talents working in 
Hollywood today! 

 

Great Freedom 
 

Sebastian Meise’s compelling 
film takes place in post-war 
Germany and follows the story 
of Hans (Franz Rogowski), a gay 
man, who spends time in prison 
thanks to Paragraph 175, an  

inhuman law which persecutes 
homosexuals. Like in the play 
BENT, Hans is taken to a concen-
tration camp during the war but 
after the country’s liberation by 
the allies, Hans still remains in 
prison by the authorities.  

The story spans through the 
fifties and the sixties as Hans 
returns time and time again to 
prison, but despite this brutal 
environment he manages to find 
love and develop an unlikely 
bond with his cellmate Viktor 
(Georg Friedrich), a convicted 
murderer… 

It is a passionate film of great 
dignity and defiance and like   
the best Jean Genet’s work also 
very sensual and tender. The 
performances especially from 
Rogowski are magnificent. An 
instant classic! 

 

Master Cheng 

Master Cheng is a real charmer 
- a deeply engaging film from 
Finland full of humanity and 
warmth. A mysterious stranger 
(Pak Hon Chu) arrives with his 
young son at a small café in a 
remote Finnish village search-
ing for something or someone 
but nobody understands what 
he means. Sirkka (Anna-Malja 
Tuokko), the café’s owner     
finds him a place where he can       

temporarily stay with his son until 
he finds what he is looking for. 
Meanwhile, Master Cheng offers 
his services as a cook at the cafe 
in order to pay back the favour…  

Delightful performances in a 
genuine crowd pleaser that will 
put a smile on your face. Ideal 
for our times! 

 
Midnight 

A nail biting thriller from Korea 
which tells the story of Do-Sik 
(Wi Ha-Jun), a psychotic killer 
who kills violently and brutally 
during the night as if he was 
playing a mindless game. But he 
never expected to find his match 
when his path crosses with 
Kyung-mi (Ki-joo Jin), a hearing 
impaired young woman… 

It is slick and stylish and is 
superbly directed by Kwon Oh-
seung, who elicits terrific perfor-
mances from his cast. Ha-Jun 
plays the psychopath with effort-
less charm but it is Ha-jun as the 
resourceful heroine that steals 
the show, who like Audrey Hep-
burn’s blind protagonist in WAIT 
UNTIL DARK gives the nasty 
killer more than he bargains for. 
(Eureka) 

 

Ballad Of A 
White Cow 
 

This powerful film from Iran is 
co-directed by Behtash Sanaeeha 
and Maryam Mogdadam, who 
also plays the leading role, of a 
tragic woman struggling to make 
ends meet following her husband’s 
unjust execution. But when soon 
after he is declared innocent by 

the authorities she embarks on 
a long journey in order to clear 
his name in a hostile, heartless 
society… 

The strength of this sad film is 
that it never sinks into sentimen-
tality but benefits tremendously 
from Magdadam’s luminous pre-
sence and sensitive co-direction. 
(MUBI)   

 
Sideshow 

This amiable film marks the 
feature film debut of writer/       
director Adam Oldroyd, who tells 
the story of a washed up psychic 
(Les Dennis), whose lame stage 
performances in the provinces 
are losing their popularity. And 
to make matters even worse two 
criminals break into his home in 
search of a fortune… 

The setup is promising but the 
scenario and the lame dialogue 
fail to raise even a smile, while 
the over orchestrated score  
belongs to another movie alto-
gether.  

 
For Lucio 

An enjoyable film from the 
MARTIN EDEN director Pietro 
Marcelle, who returns here to his 
documentary roots. His subject 
is Lucio Dalla, the iconic singer 
from Bologna who found fame 
in Rome during the sixties.  

Lucio started singing from a 
young age and always stayed 
close to his inspirational mother 
before he became the voice of 
Italy’s and a popular icon for  
the working man’s struggle.   
His story is told candidly by his 
loyal manager and friend Tobia 
Righi and is perfectly compli-
mented by rare archive material. 
(MUBI)  

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

George Savvides 

In a week when that war - let’s 
say it as it is, yet another  
invasion by Goliath on David, 

except this David has lots more 
to his armoury than a measly 
sling - continued to rage, the 
atrocities began to mount and 
over one million people became 
refugees, I tried to lift my spirits 
by making a last minute decision 
to go and review a play about 
a couple with “issues.” They say 
that antidotes come in many 
forms, horses for courses so 
to speak, and at least one of 
my friends listens to Leonard 
Cohen when she is down saying 
“he sounds more depressed 
than me so life can’t be that 
bad.” As I’ve said many time 
before, gathenas me din bellara 
dou…and we all have them. 

David Mamet’s The Woods 
(Southwark Playhouse) is about 
a couple, Nick (Sam Frenchum) 
and Ruth (Francesca Carpanini) 
spending a night at a house in 
the country. They push their 
relationship to the breaking 
point in a night of stories and 
fights, only to rediscover their 
need for one another in the 
morning. The perfect recipe for 
a co-dependent, dysfunctional 
relationship where dogma and 
karma are blamed for their vicis-
situdes. The play takes place 
on and around the front porch 
of Nick's family's summerhouse 
in Michigan and has a final twist, 
a bed-time story coupled with 
a physical contretemps, that is 
more horror than sweet fable. 
These are two messed up folk 
and if fishbowl therapy is your 
thing, this is a pretty neat case 
study. 

Mamet is best known for 
dialogue (“Mamet speak”) that is 
at the cutting edge of cynicism, 
edgy and crafted for effect. Here 
it is direct, simple and naturalis-
tic but seems out of kilter with 
the two characters. Especially 
when they digress into existen-
tial threats to both themselves 
and the planet making apparently 
rational, yet pseudo intellectual 
comments that are meaning-
less. If that is Mamet’s point, he 
hits the nail bang on the head. 
If not, it becomes dull and in-
consequential. Unfortunately 
as the plot unfolds and they 
begin to uncouple our empathy 
for either diminishes rapidly and 
what should be a short seventy 
minute jaunt, becomes a trudge 
landing that denouement in 
emotional treacle, by then we 
couldn’t care less. 

Frenchum makes a good fist 
of portraying Nick as the walking 
dichotomy that he is – when in 
doubt use the get out clause 
and blame your parents – while 
Carpanini, who has a strong 
stage presence, begins as a 
picture of demure and flirty but 

her final tirade is anything but 
accusing him of all sorts of 
masculine misdemeanours. His 
reply is a whimper, as is the 
play. Returning home the news 
continued to plumb the depths 
of violence and obliteration. 
Listening to Mahalia Jackson 
was my panacea.  

Athasha Lyonais on the other 
hand is blown away… 

New York, 1984. Andy War-
hol’s star is falling. Jean-Michel 
Basquiat is the new wonder-kid 
taking the art world by storm. 
When Basquiat agrees to colla-
borate with Warhol on a new 
exhibition, it soon becomes the 
talk of the city. The Collabora-
tion (Young Vic) is a meditative 
new play focussing on an un-
likely friendship between cultural 
iconoclast Warhol and disruptor 
Jean Michel Basquiat at the 
end of the former's life. The play 
(written by Anthony McCarten, 
directed by Kwame Kwei-Armah) 
is a curious one - it's often a little 
ambiguous about just how much 
of their relationship was roman-
tic, exploitative, sexual or self-
destructive, because it would be 
extremely irresponsible to make 
any assumptions about these 
two real people. As a result, 
the play tries to flesh out both 
artists as much as it can, and 
lets you read between the lines 
of what these two remarkable 
artists may have meant to each 
other. 

Paul Bettany plays an un-
canny facsimile of Warhol, his 
odd verbal idiosyncrasies mask-
ing a deep self-loathing, which 
sometimes extends outward 
into a disregard for his friends. 
Jeremy Pope's performance as 
Basquiat is less broad (there's 
less material to base it on) but 
he paints the picture of someone 
who at first seems astonishingly 
confident in his own abilities, 
but as the play goes on you 
realise just how vulnerable he 
is. I cannot recommend this 
play enough…if you can get a 
ticket! 

 
The Woods - 

www.southwarkplay-
house.co.uk 

 
The Collaboration - 
www.youngvic.org

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Pugilists on  
the porch 
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Hair structure is made up 
of a protein keratin, it is 
a structure that we need 

to take some care of if we want 
it to look its best. A good style hair 
cut goes a long way, and it can 
be the make or break for easy 
management. Good nutrition will 
help keep it at its best for growth 
and glow, and as the warmer 
weather approaches with more 
exposure to sunlight, extra care 
and attention will be required to 
keep it at its shining glory. So 
let's get glowing with some top 
hair conditioning tips. 

Of major importance is how 
many times you have to actually 
style your hair with heated appli-
ances. If you wash your hair three 
times a week and then style with 
a hairdryer, add straighteners or 
tongs, that hair is going to suffer 
with the constant stretching,     
pulling and overheating, and will 
definitely dry out if no precaution 
is taken. It’s important to use 
some products that will protect it.  

Start with a good shampoo and 
conditioner that works well with 
your hair type. After application 
of shampoo and conditioner, you 
should be able to glide your fin-
gers through your hair with ease. 
If that is not so, and you are strug-
gling to get your fingers through 
comfortably, then change your 
conditioning product to see if that 
makes a difference, if not then 
try changing both shampoo and 
conditioner. One of my favourites 
that I find always works well, is 
the L'Oreal Elvive range. They 
have a wide range for various hair 
types with great results on condi-
tioning. 

After shampooing and condi-
tioning, the hair should always be 
gently towel dried with a tap and 
pat motion, rather than a ruffle 
through, as the ruffling motion 
will shift the hair cuticle to a hap-
hazard state rather than a lay flat 
smooth state. The difference will 
be tangled hair instead of smooth.  

When you are about to style 

your hair, use a wide tooth comb 
to comb through rather than a 
brush, this will avoid putting hair 
through any stress and the 
chance of breakage. Start at the 
tip of the hair and working grad-
ually, each time taking it a little 
higher to comb down till you reach 
near the root. This is far kinder to 
the hair as you are gently placing 
the cuticles to lay flat down in 
order rather than attacking at 
some length of hair where the 
cuticles are raised hap hazard 
and tangling with a comb placed 
over and tugging at them.  

If any heat appliance is involved 
in hair styling, a heat protective 
styling spray really does make the 
difference by creating a protective 
barrier. 

Styling hair lasts longer if work-
ing from wet to dry, rather than 
just putting tongs or straighteners 
through dry hair. This is because 
hair is a third longer when wet, so 
when it goes from a wet to dry 
state in a styling stretched form, 

as it dries it shrinks back to its 
new styled shape which will hold 
till it is next washed. To avoid 
direct heat, use hair rollers and 
allow to dry naturally if possible; 
if the hair is thicker, apply little 
heat at the root area after rolled 
up and then allow to dry.  

When using a hairdryer, always 
direct the heat downwards from 
root, towards the end tip of the 
hair. This once again is to keep 
the cuticle lying flat. Allow hair 
to cool before brushing out. 

When brushing hair, always 
work in exactly the same motion 
as the combing method, tip down-
wards and then gradually going 
up a little higher each time and 
brushing down toward tip of hair. 

Cuticles that lay flat reflect the 
light making hair appear glossy.  

Tie long hair up when sleep-
ing to avoid it getting tangled. 
Try not to allow ends of hair to 
be exposed to extreme sunlight 
and/or harsh chemicals. Chemi-
cals can also include chlorine 
from swimming pools etc, as well 
as chemical changing procedures 
like colouring, bleaching, chemi-
cal straightening at hair salons. 

Try to do a deep conditioning 
treatment regularly. Apply and 
work in the conditioner with a 
scalp massage using your finger-
tips in a small circular motion. This 
will stimulate the blood supply to 
the surface of the skin that feeds 
the hair with all the nutrients of 

the healthy food you have eaten. 
Apply a shower cap for five to 
ten minutes to retain some heat 
and open the pores to absorb 
all. Rinse off and you should be 
super smooth.  

Salon deep conditioner: 
50% glycerine 
25% coconut oil 
25% almond or olive oil 
Apply, massage, use a shower 

cap and then rinse off. Apply 
shampoo neat first in order to 
remove oil easily.  

 
Love and Sparkles, 

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

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

Beautiful locks

Cooking with Loulla Astin 
Revithosoupa (chickpea soup)

Revithosoupa is a nutritious, 
traditional Greek winter, 
lemony soup, made with a 

handful of vegetarian ingredients.  
 

Ingredients:  
250g-300g dried chickpeas  
1 large carrot, peeled  
1 medium onion  
2-3 garlic cloves  
4 tablespoons olive oil + extra  
Sea salt 
Ground black pepper 
1 tablespoon fresh thyme 
2 bay leaves 
1/2 teaspoon cumin 
1/2 teaspoon turmeric  
2 tablespoons chopped parsley 
300ml vegetable stock (use 2 

vegetable stock cubes) 
 

To assemble: 
1 tablespoon plain flour  
Juice of a lemon 
4 tablespoons olive oil 
 

To serve: 
Thyme 
Chilli flakes  
Pepper 
1 lemon, thinly sliced 
Fresh bay leaves (optional) 
  

Method: 
Sort through the chickpeas, 

removing any stones. Place  into 
a large bowl and cover with cold 
water. Add a pinch of salt (to help 
soften the skin of the chickpeas) 
and set aside to soak overnight. 

The following day, drain the 

chickpeas and rinse well. Place 
in a large saucepan, cover with 
lots of cold water and bring to the 
boil. After 10-15 minutes, remove 
the scum from the top and semi 
cover with a lid. Turn the heat 
down and simmer until they have 
softened - it can take 1-1/2 hours. 

Whilst they are cooking,       
prepare the vegetables. Cut the 
carrots, onions and celery into 
small pieces and chop the garlic 
cloves. Heat the olive oil in a large 
frying pan, sauté the vegetables 
(not the garlic) for 5 minutes and 
season with salt, pepper, cumin 
and turmeric. Add the garlic, 
thyme and bay leaves and add 
mixed cooked vegetables into the 
chickpeas. Next add the warm 
stock and as much warm water 
as you like. Cover with a lid, sim-
mer for 30 minutes or until chick-
peas are very soft, and remove 
from the heat. Take a ladleful of 
chickpeas, blend in a food pro-

cessor and then stir the purée 
with the rest of the chickpeas. 

In a measuring jug, add 2 ladle-
ful’s of stock from your soup, the 
flour, lemon juice and olive oil, 
beat with a hand blender or use 
a whisk and beat until smooth. 
Pour slowly into the chickpeas, 
mixing all the time (as you would 
with avgolemono sauce) and place 
the saucepan back on a low heat 
for 3-4 minutes. If the soup is too 
thick, add more warm water, taste 
and adjust the seasoning. 

Serve in large soup bowl, deco-
rate with sliced lemon, bay leaves 
and thyme, and sprinkle with chilli 
flakes. 

You can use a pressure cooker 
to soften the chickpeas, and if 
you’re not vegetarian, add chicken 
stock.  

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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Michael Yiakoumi

Premier League 7-year-old UK Cypriot  
Kai Pastou amazes  
boxing fans with his talent

Community Youth 
Football
U18 
Alexandra Pk 3 Omonia Gold 3 
Croxley  G 3 Omonia White 1 
U16 
Edgware 2  New Salamis W 6 
Whetstone 2 Omonia Silver 2 
U15 
Omonia White 5 HMH 2 

U14 
Omonia White 1 Southgate 3 
Omonia Green 7 Bushey 0 
U13 
AEK Eagles 6 Northwood  1 
U12 
New Salamis 1 Pro Football 0 
Omonia White 0 Enfield 0 

Cyprus Football

A win for AEK U13 Youth

Neil Lennon is new manager 
of Omonia

Liverpool rode their luck in 
a 1-0 victory over West Ham 
United in the Premier League 

on Saturday to turn up the heat 
on leaders Manchester City,  

Sadio Mane’s 12th league goal 
of the season, tucked away mid-
way through the first half, proved 
just about enough to secure the 
win. 

Brentford dealt a hammer blow 
to bottom side Norwich City’s 
hopes of escaping the drop zone 
and eased their own fears as 
Ivan Toney scored a hat-trick in 
a 3-1 victory at Carrow Road. 

Aston Villa’s Brazilian midfielder 
Philippe Coutinho scored one 
goal and made another as they 
thrashed visiting Southampton 
4-0, while Crystal Palace’s Wilfried 
Zaha created the opener and 
netted a penalty in a 2-0 win at 
Wolverhampton Wanderers. 

Leeds United slipped further 
into trouble with a 1-0 loss at 
Leicester City under new mana-
ger Jesse Marsch, but Newcas-
tle United’s resurgence continued 
with a 2-1 home win against 
Brighton & Hove Albion to move 
further away from trouble. Ryan 
Fraser and Fabian Schar scored 
in the space of two minutes for 
Eddie Howe’s Newcastle side 
who then dug deep to extend 
their unbeaten run to eight games 
after Lewis Dunk pulled one back 
for Brighton in the 55th minute. 

Chelsea scored four times 
after the break at Turf Moor. 

Burnley wasted a series of first 
half chances but fell to pieces 
after Reece James opened the 
scoring in the 47th minute. 

German forward Kai Havertz 
headed home a Christian Pulisic 
cross and then converted a 
James cross for his second      
before American Pulisic comple-
ted the scoring. 

Arsenal climbed into the 
Champions League places with 
an entertaining victory over lowly 
Watford in a game with five 
quality goals. 

Martin Odegaard put Arsenal 
ahead not long afterwards after 
flicking the ball into the path of 
Bukayo Saka and then running 
into the centre to slot in Saka’s 
cross. 

Watford levelled with the      
best individual goal of the game, 
Cucho Hernandez’s acrobatic 
flying volley from Kiko Femenia’s 
cross. 

The visitors restored their lead 
when Saka won the ball off Tom 
Cleverley and found Alexandre 

Lacazette, who rolled the ball 
back into Saka’s path to fire into 
the top corner. 

England star Saka was           
involved again in the third goal 
as his quick throw-in set up a 
move with Lacazette laying the 
ball off to Gabriel Martinelli to 
finish. 

They looked as if they were 
cruising, and Eddie Nketiah hit 
the post, before Moussa Sissoko 
controlled the ball on his chest 
and beat Ben White before slot-
ting in. 

Arsenal move above Manches-
ter United into fourth spot, with 
United losing 4-1 to Manchester 
City in the derby. 

Manchester City outclassed 
Manchester United to maintain 
control of the Premier League title 
race with an outstanding display 
at Etihad Stadium. 

City remain six points clear of 
Liverpool having played one game 
more, Kevin de Bruyne was at the 
heart of it all. He put City ahead 
with a crisp early finish then       
restored their lead before half-
time after Jadon Sancho put 
United level with precise low 
strike, the Belgian’s second 
hammered home in a goalmouth 
scramble. 

City turned up the tempo after 
the break and got the goal their 
vast superiority deserved after 
68 minutes when Riyad Mahrez 
met De Bruyne’s corner on the 
half-volley to beat United keeper 
David de Gea. The goal came 
via a deflection off United captain 
Harry Maguire, who endured a 
nightmare afternoon. 

It got even better for City in the 
closing moments when Mahrez 
raced clear to beat De Gea, the 
goal being given after a lengthy 
VAR check for offsid 

Tottenham increased Everton’s 
growing relegation fears and 
maintained their own top-four 
aspirations.  

Everton defender Michael 
Keane scored an own goal while 
goalkeeper Jordan Pickford was 
at fault for Son Heung-min’s 
second three minutes later. Matt 
Doherty set Harry Kane free to 
put the game out of sight eight 
minutes before half-time. Sergio 
Reguilon scored with his first 
touch at the far post seconds after 
the restart.  

As Everton simply fell apart, 
Kane added the fifth after 55  
minutes, meeting Doherty’s per-
fect cross with a crisp left-footed 
volley. 

The former Celtic boss has 
been out of work since 
leaving Parkhead in Feb-

ruary 2021, but Lennon is close 
to finalising a deal with the  
Cypriot giants. 

Omonia recently parted com-
pany with gaffer Henning Berg, 
who led them to the title last 
season. The ex-Man United  
defender struggled this season, 
with the Cypriots in the bottom 
half of the table. 

Omonia chiefs now want  
Lennon to replace him and the 
ex-Celtic boss is on the verge of 
accepting. The 50-year-old has 
never hidden a desire to work 
abroad at some point in his career. 

Lennon won ten trophies      
during two stints at Parkhead 
but left as last season’s ten-in-
a-row bid failed. 

Omonia’s game against      
Ethnikos Achna on Saturday 
was abandoned due to faulty 
lights. Vastly improved Apoel 

drew with top team Apollon 0-0. 
AEL beat Paeek 2-1 in Limassol, 
AEL scored their two goals in 
the first eight minutes through 
Scepovic and Torres. Paeek 
scored through an own goal in 
the dying minutes. 

In the first game of the week-
end Doxa drew 1-1 with Olympi-
akos. Both goals came in the last 
two minutes of time with Olym-
piakos scoring first through a 
penalty from Manrique and one 
minute later a goal from Anaane 
to equalise for Doxa. 

Apoel drew with Aris 1-1 in 
Nicosia Apoel took the lead in 
the 24th minute through Ndon-
gala and Aris equalised in the 
last minute through Stepinski. 

AEK Larnaca beat Anorthosis 
3-1 AEK’s goals coming from 
Altman, and Tricovski two and 
Anorthosis goal came from      
Artymatas. 

Apollon still lead the table five 
points clear of AEK.

Seven year old Kai Pastou 
surprised everyone by 
fighting a three round 

boxing  match  at a charity event 
at York Hall in Bethnal Green 
last weekend. 

Kai Pastou, from Loughton in 

Essex,  is the son of  champion 
cage fighter Michael Pastou and 
has been boxing since the age 
of two. 

Kai’s paternal grand parents 
are from Athienou and Trikomo.

AEKs U13 continued their 
good form with a convinc-
ing 6-1 victory over North-

wood. 
In a cagey first half, AEK took 

the lead with a terrific strike by 
Sami from outside the box which 
nestled in the top corner to take 
AEK into a 1-0 lead at half time.  

With the second half underway, 
AEK doubled their lead through 
Tristan’s long range effort, before 
grabbing his second and AEK’s 

third. 
With Northwood seeking a 

foothold in the match, they scored 
a consolidation before Savva 
pounced on a loose ball to make 
it 4-1 and then scored his second 
with a nice left footed shot in the 
bottom corner beyond the reach 
of the keeper. Nahimia capped 
off a fantastic display showing 
his pace and power with a tidy 
finish to make it 6-1 in a well-
deserved victory for AEK.

New Salamis U12 beat  
Pro Football London 1-0

The regular season of the 
Super League ended on 
Sunday with Aris ending 

the unbeaten record of leader 
Olympiakos and OFI provisionally 
grabbing the final spot in the 
play-offs. 

Aris came from behind to beat 
Olympiakos 2-1, doing what no 
other team has done all season 
in the league, with the play-offs 
looming large. 

Youssef El-Arabi gave the Reds 
a first-half lead, but Aris bounced 
back after the interval to equalize 
with Aboubakar Kamara and 
snatch victory 11 minutes from 
the end with a direct free-kick by 
Bruno Gama. 

PAOK therefore cut the distance 
from Olympiakos to 12 points, 
after beating struggling Lamia 

2-0, goals coming from Leo 
Zamba and Giannis Michalidis. 

AEK stayed in third, one points 
ahead of Aris, with a 2-1 win over 
visiting Asteras Tripolis. Sergio 
Araujo and Giorgos Tzavellas 
were on target for AEK, while 
Jeronimo Barrales had equalized 
for Asteras. 

Panathinaikos finished fifth, 
three points behind the top four 
places that lead to Europe, with 
a 2-0 win at Atromitos, both goals 
scored by Sebastian Palacios 
within two minutes. 

PAS drew 0-0 at Volos and 
finished level on points with  
seventh Asteras, as Panetolikos 
won 2-1 at Ionikos. 

The final table of the regular 
season is as follows: Olympiakos 
65, PAOK 53, AEK 46, Aris 45, 
Panathinaikos 42, OFI 37,       
Asteras and PAS Giannina 35, 
Panetolikos 32, Volos 30, Ionikos 
26, Atromitos 23, Lamia 18 and 
Apollon 13. 

The play-offs and the play-
outs begin next weekend and 
their draw will take place this 
Wednesday. The top six will 
play a round-robin mini-league 
of 10 matches, while the teams 
that finished from the seventh 
to the 14th position will play 
each other once.

Olympiakos lose  
unbeaten record 



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 11th March 2022 
Cyprus Football 
Olympiakos v AEL 
Saturday 12th March 2022 
Premier League 
Brighton v Liverpool 12.30pm BT Sports 
Brentford v Burnley 15.00pm 
Manchester United v Tottenham 17.30pm Sky Sports 
League Two 
Hartlepool v Leyton Orient !5.00pm 
Cyprus Football 
Omonia v Doxa 
Aris v Pafos 
Isthmian League 
Haringey Borough v Lewes 15.00pm Haringey Borough, White 
Hart Lane, London N17 7PJ 
Spartan South Midlands League 
Tring v New Salamis 15.00pm 

Combined Counties League  
St Panteleimon v Egham 15.00pm Enfield FC, Donkey Lane, En-
field, EN1 3PL 
Sunday 13th March 2022 
Premier League 
Chelsea v Newcastle United 14.00pm 
Everton v Wolverhampton Wanderers 14.00pm 
Leeds United v Norwich 14.00pm 
Southampton v Watford 14.00pm 
West Ham v Aston Villa 14.00pm 
Arsenal v Leicester City 16.30pm 
KOPA League 
Olympia v Omonia Youth FC 10.15am Whittington Park, Holloway 
road, London, N19 4RS 
Apoel v Komi Kebir 12.00pm Enfield Fields, Astro Great Cambridge 
Road, Enfield EN1 3SD 
Panathinaikos vs Nissi 12.00pm Enfield Fields Grass, Great 
Cambridge Road, Enfield EN1 3SD 

Pantel v Omonia  12.00pm Southgate School, Sussex Way, 
Barnet EN4 0BL 
Cyprus Football 
AEK v Apoel 
Apollon v Anorthosis 
Monday 14th March 2022 
Premier League 
Crystal Palace v Manchester City 20.00pm Sky Sports 
Cyprus Football  
Paaek v Ethnikos Achna 
Tuesday 15th March 2022 
League Two 
Forest Green v Leyton Orient 19.45pm 
National League 
Barnet v Boreham Wood 19.45pm The Hive, Camrose Avenue, 
Edgware HA8 6AG 
Spartan South Midlands League 
Crawley Green v New Salamis 19.45pm
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KOPA League Representative 
team is back

In a thrilling match at Haringey 
Borough we saw the re-ap-
pearance of the KOPA League 

representative team after their 
last appearance about six years 
ago this time efforts were made 
to include players from each club 
playing in the league. 

Under the management of 
Haringey Borough FC manager 
Tom Loizou, they started the 
game badly and were 3-0 down 
at half time. 

Tom made changes for the 
second half giving each player 
in the squad the opportunity to 
play. And they fought back with 
a goal from Andrew Yiasoumi and 
a free kick from 35 yards from 
Harry Kyprianou to reduce the 
score and end  3-2. 

Team Manager Tom Loizou, 
Coaches Dave Cumberbatch, 
John Fitsiou, Tucker O’Donoghue  
and Alexis Nicolaides. 

Players: Mario Aristidou (GK), 

Theokli Shoukri (Nissi), Leon 
Stylianides, Vasilios Theoglou 
(Komi Kebir), Alex Androutsos, 
George Yianni, Elia Katsoloudis 
(Olympia), Savvas Petrou, Anto-
nio Michael, Sidi Haidara (GK) 
Harry Philippou (Omonia),      
Marcos Geremia, Donaldo Ndoj, 
Andreas Kyprianou, Marco Touo-
roukis (Omonia Youth), Georgio 
Stylianou (Pantel), and Andrew 
YIasoumi (Panathinaikos).

Apoel through to LFA Sunday 
Trophy Final

KOPA League team Apoel 
have made it to the final 
of the LFA Sunday Trophy 

after beating East Elite 5-0 a very 
convincing win at Victoria Park but 
an early lead for Apoel knocked 
back the East Elite for six and 
were chasing the game for the 
whole 90 minutes. 

Apoel led from 20 seconds 
when Danny Coolridge placed 
the ball home. the second goal 
came in the 36th minute when 

Alex Ate scored to go into the 
break 2-0 up.  

East Elite got off to a good 
start in the second half but failed 
to capitalise on their chances. 
Apoel scored again in the 58th 
minute through a second goal 
from Danny Coolridge then in 
the last ten minutes of the game, 
Harrison Georgiou scored two 
goals to end the game 5-0 to 
Apoel and a Cup final game on 
10th April 2022 at Barking     

Stadium at 1pm versus NLO or 
Club Assyria. 

In the KOPA League there was 
only one game, Panathinaikos 
versus Komi Kebir FC, which 
ended 4-0 in Komi’s favour with 
their goals coming from George 
Lakey, Alex Georgiou, Chris     
Michael and Lefteris Antzaras.  

On Sunday the KOPA League 
Championship if Olympia beat 
or draw with Omonia Youth, they 
will be Champions.

New Salamis second in the 
table beat second from 
bottom Holmers Green 

in spectacular style winning 8-0 
in their home game in the Spartan 
South Midlands Premier League. 

The first goal came as early as 
the 10th minute when Harrison 
Georgiou scored with a cheeky 
little back heel finish, Derek Asa-
moah scored the second and 
third and the reds captain Ryan 
Hervil added the fourth to go into 
the break 4-0 up. The fifth came 
from a Ryan corner which Johan 
Becka connected to. The sixth 
came from a Arti Krasniqi near 

post finish. Derek Asamoah made 
it a hat trick with the seventh goal. 
The eighth goal came in added 
time from Harrison Georgiou. 

New Salamis had their first 
meeting since their AGM and 
have announced the new com-
mittee: Chairman - Stathis Efsta-
thiou, Vice chairman - Sotiris 
Louca, Treasury - Atho’s Aristidou, 
Secretary - Lysandros Demetriou, 
Public relations - Nick Yiapatos.  

Committee members: George 
Artimatis, Poly Christofides, 
Panny Phylactou, Mario Georgiou, 
Neophytos Neophytou, Tony 
Paraschou, Andrew Kouroushi, 

Serge Costa, Chris Kalli and 
Chris Charalambous.

Eight goal win for New Salamis Local football round up

On a day when engineer-
ing work on the central 
line made travel in East 

London bad, Ruel Sotiriou found 
his way around the Stevenage 
defenders with consummate 
ease.  

He equalised for Orient after 
his expertly timed run was found 
by Darren Pratley’s lofted through 
ball. Sotiriou fired the ball past the 
onrushing goalkeeper and into 
the top left corner to score his 
second goal in as many matches 
and give Leyton Orient a 2-2 
draw against Stevenage. 

St Panteleimon FC failed to 
hold onto their lead and lost 3-1 
at Wokingham in the Combined 
Counties League. 

Haringey Borough lost  3-0      
at Carshalton in the Isthmian 
League. 

Barnet gave Dover FC a 6-0 
thrashing earning themselves 
three points with a very domina-
ting display at the Hive. 

The goals came from Grego-
Cox (6’), Marriott (51’, 55’), Green-
idge (67’), Woods (90+1’). Barnet 
now face a big game on Tuesday 
versus Boreham Wood.

UK Cypriot Ruel Sotiriou scores equaliser at Leyton Orient

Ruel Sotiriou



 28      | Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

07.04.1929 – 21.02.2022

23.06.1936 -27.02.2022

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Maria Demetriou (Marosha) 

(from Kalopsida, Cyprus) 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Stavros Zorlakkis  

(from Kato Dikomo, Cyprus) 

It is with great sadness and heavy heart that we announce the 
passing of our beloved mother Maria Demetriou (Marosha)  

on the 21st of February 2022, at the age of 92. She leaves behind  
3 daughters, Christina, Kyriacou and Georgina, 2 sons Demetris 

and Sotiris, 19 grandchildren, and 22 great grandchildren.  
The funeral will take place on Thursday 17th of March,  

at St Demetrios Greek Orthodox Church, 2 Logan Rd, London N9 
0LP, at 13.00pm and the burial at Edmonton Cemetery, Church St, 

London N9 9HP, at 14.30pm. One last time we say goodbye:   
We are left with tears in our eyes and your love in our hearts,  

We will Cherish your memories and beautiful soul  
and your smile will stay with us forever. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρία Δημητρίου (Marosha) 

(από Καλοψίδα, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σταύρος Ζορλάκκης 
(από Κάτω Δίκωμο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο 
της αγαπημένης μας μητέρας Μαρίας Δημητρίου (Marosha),  

στις 21 Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 92 ετών.  
Αφήνει πίσω 3 κόρες την Χριστίνα,  

την Κυριακού και την Τζωρτζίνα, 2 γιους τον Δημήτρη και  
τον Σωτήρη, 19 εγγόνια και 22 δισέγγονα. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 17 Μαρτίου, στην Ελληνική  
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Rd, London 
N9 0LP, στη 13.00μμ, και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, 

Church St, London N9 9HP, στις 14.30μμ. 
Μια τελευταία φορά που λέμε αντίο: Έχουμε μείνει με δάκρυα 

στα μάτια και την αγάπη σου στις καρδιές μας, 
Θα αγαπάμε τις αναμνήσεις και την όμορφη ψυχή σου  
και το χαμόγελό σου θα μείνει μαζί μας για πάντα.

 Αυξέντης Μιχαήλ 
(Άρδανα) 

Τελούμε την Κυριακή 13.03.2022,  
στην Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, 

Grove Road, Weston-Super-Mare,  
το 19ον ετήσιο μνημόσυνο του  

πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και αδελφού Αυξέντη Μιχαήλ 

 και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 
Η σύζυγος Νίτσα, παιδιά: Μαρία,  

Κυριάκος, Σοφία, Michelle,  
εγγόνια και αδέλφια.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022, 

σε ηλικία 85 ετών. 
Ο Σταύρος αφήνει πίσω τη σύζυγο του Μαρία, τα παιδιά Γιώργο 

και Σούλα και τις εγγονές Μαρία, Αθηνά και Μαρία.  
Ήταν η καρδιά και το σπίτι της οικογένειας και θα μας λείψει πολύ. 
Για όσους θέλουν να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής, η νεκρώσιμος 

ακολουθία θα τελεσθεί την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022,  
στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Edmonton N9 0LP, 

στις 10 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Edmonton  
Cemetery N9 9HP, στις 11.30 π.μ. Για όσους θα ήθελαν να κάνουν 
μια φιλανθρωπική δωρεά αντί για λουλούδια, θα είναι διαθέσιμο 

ένα κουτί συλλογής και όλα τα έσοδα θα διατεθούν  
στο British Heart Foundation. 

It is with great sadness that we announce the passing of our  
beloved husband, father and grandfather  
on Sunday 27th February 2022, aged 85. 

Stavros leaves behind his wife Maria, children George and Soula 
and granddaughters Maria, Athena and Maria.  

He was the heart and home of the family  
and he will be missed dearly. 

For those wanting to pay their last respects, the funeral service 
will be held on Thursday 17th March 2022, at St Demetrios  

Orthodox Church, Edmonton N9 0LP, at 10am.  
The burial will take place at Edmonton Cemetery N9 9HP, 

 at 11.30am. For those who would like to make a charitable  
donation instead of flowers, a collection box will be available,  

and all proceeds will go to the British Heart Foundation. 
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†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Argyros Demetriou (Paphitis) 

(from Moro Nero, Episkobi, Paphos, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αργυρώς Δημητρίου (Παφίτης) 

(από Moro Nero, Επισκοπή, Πάφος, Κύπρος) 

15.12.1932 – 01.03.2022

With great sadness and broken hearts, we announce the  
passing of our beloved father, grandfather and 

 great-grandfather Argyros Demetriou ‘Paphitis.'   
Argyros passed away peacefully at home aged 89 years after 

a long illness. He leaves behind his three children Maria,  
Dimitrios and Athinoulla, his son-in-laws Tasos and Andy 

and daughter in-law Helen and his six much loved  
grandchildren Daniella, George and wife Kerrie,  

Dimitri, Alexia and husband Matthew, Aria,  
Michael and his two great-grandchildren  

Anastasia and Harry. He will be deeply missed by his 
 family for his unconditional love, his huge heart  

and his selfless generosity to his family.  
Argyros was a larger-than-life character, a sociable and 
sometimes eccentric man who lived with humour and  
laughter which he will be very much remembered for.  

 “We love you Dad, you were one of a kind, special  
to us and your memory will be eternal. We know you are 

 reunited with Mum, the love of your life, together forever.” 
The funeral service will be held on Wednesday 16th March 

2022, at St Barnabas Church, Wood Green, London,  
at 9.30am and the burial and wake will be held at Chingford 

Mount Cemetery, Old Church Road,  
London E4, at 11.30am.  

We request family flowers only and we kindly ask to  
consider a donation to North London Hospice who helped 

the family care for their father at home.  
Donation envelopes will be available at the funeral 

 or online donations can be made at  
argyros-demetriou.muchloved.com 

Rest in peace Dad, we will miss you forever.

Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένες καρδιές ανακοινώνουμε 
τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και  

προπάππου Αργυρώς Δημητρίου «Παφίτης».  
Ο Αργυρώς απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του σε ηλικία 89 
ετών μετά από μια μακροχρόνια ασθένεια. Αφήνει πίσω τα 

τρία παιδιά του Μαρία, Δημήτριο και Αθηνούλλα,  
τους γαμπρούς του Τάσο και Άντυ και την νύφη Ελένη,  

τα έξι πολύ αγαπημένα του εγγόνια Ντανιέλα,  
Γιώργο - σύζυγος Kerrie, Δημήτρη, Αλεξία- σύζυγος 

 Ματθαίο, Άρια, Μιχαήλ, και τα δύο δισέγγονά  
του Αναστασία και Χάρι. Θα λείψει βαθιά στην οικογένεια 
του για την άνευ όρων αγάπη του, την τεράστια καρδιά του 
και την ανιδιοτελή γενναιοδωρία του προς την οικογένεια 
του. Ο Αργυρώς ήταν ένας χαρακτήρας που ξεπερνά τη 
ζωή, ένας κοινωνικός και ενίοτε εκκεντρικός άνθρωπος 
που ζούσε με χιούμορ και γέλιο για τα οποία θα τον  

θυμούνται πολύ. «Σε αγαπάμε μπαμπά, ήσουν μοναδικός,  
ξεχωριστός για εμάς και η μνήμη σου θα είναι αιώνια.  
Ξέρουμε ότι είστε ξανά ενωμένοι με τη μαμά, την αγάπη 
της ζωής σου, μαζί για πάντα». Η κηδεία θα τελεστεί την 
Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 στην εκκλησία του Αγίου  

Βαρνάβα, Wood Green, Λονδίνο στις 9.30π.μ., και η ταφή 
και η παρηγοριά θα πραγματοποιηθούν στο κοιμητήριο  
του Chingford Mount, Old Church Road, London E4 στις 

11.30π.μ. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα μόνο από την 
οικογένεια και παρακαλούμε πολύ να σκεφτείτε μια δωρεά 
για το North London Hospice που βοήθησε την οικογένεια να 

 φροντίσει τον πατέρα της στο σπίτι. Φάκελοι δωρεών θα 
είναι διαθέσιμα στην κηδεία, εναλλακτικά οι δωρεές σας 

μπορούν να γίνουν και μέσω διαδικτύου στο  
argyros-demetriou.muchloved.com  

Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά, θα μας λείπεις για πάντα. 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Elias Koufou  
(from London)

11.11.1960 – 24.02.2022 

It is with great sadness and a heavy 
heart that we announce the passing  
of our beloved father, son, brother, 
uncle, nephew, cousin and friend  

Elias Koufou, who passed away on the 
24th February 2022, aged 61.  

The funeral service will be held  
on Friday 18th March at 12pm,  

at St. Demetrius Greek Orthodox 
Church, 2 Logan Road, N9 0LP.  

He will be laid to rest  
at New Southgate Cemetery,  

Brunswick Park Road, N11 1EZ.  
Instead of flowers the family kindly 
ask for donations to Myeloma UK 

https://www.justgiving.com/ 
fundraising/andy-koufou1 

There will also be a donation box  
at the church.

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

αδελφού, θείου, ανιψιού, ξαδέλφου και 
φίλου Ηλία Κουφού, ο οποίος έφυγε 

από τη ζωή στις 24  
Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 61 ετών. 

Η κηδεία  θα τελεσθεί την  
Παρασκευή 18 Μαρτίου στις 12 μ.μ., 
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, 

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

Brunswick Park Road, N11 1EZ.  
Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά 

ευγενικά δωρεές στο Myeloma UK  

https://www.justgiving.com/ 

fundraising/andy-koufou1 
Στην εκκλησία θα βρίσκεται 

και ένα κουτί δωρεών.
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†  3 ΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

†  3 MONTHS MEMORIAL 

It is with great sadness that we announce the death  

of our beloved Michael Zacharia on Sunday, February 13, 

2022, at the age of 78. He leaves behind his wife Nitsa, sons 

Zacharias and Simon, 4 grandchildren, Eleni, Alexander,  

Michael, Anthony, daughter-in-law Eleni. The funeral will 

take place on Monday 14th March, at 12pm, at New Southgate 

Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Rd, London N11 

1EZ. The wake will take place at St John The Baptist Hall, 

Wightman Rd N8 0LY.  A donation box will be  

at the church for Alzheimer's Society. 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Michael Zacharia (STALI) 
(from Koma tou Yialou, Famagusta, Cyprus) 

30.03.1943 – 13.02.2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μιχαήλ Ζαχαρία (ΣΤΑΛΗ) 

(από το Κώμα του Γιαλού Αμμοχώστου, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγα-
πημένου μας Μιχαήλ Ζαχαρία την Κυριακή  

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

Ζαχαρία και Συμεών, 4 εγγόνια, Ελένη, Αλέξανδρο,  
Μιχάλη, Αντώνη, νύφη Ελένη. Η κηδεία θα τελεσθεί τη 

Δευτέρα 14 Μαρτίου, στις 12 μ.μ., στο New Southgate 
Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Rd, London 

N11 1EZ. Η παρηγορια θα δοθεί στην αίθουσα του 
Αγίου Ιωάνη του Βαπτιστή, Wightman Rd N8 0LY. Ένα 
κουτί δωρεών θα υπάρχει στην εκκλησία την ημέρα της 

κηδείας για το Alzheimer's Society.

Τελούμε το 3-μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας και αξέχαστου συζύγου, πατέρα, θείου,  
αδελφού και παππού, Γιώργου Καραγιώργη (από το Λευκόνοικο, Κύπρου) την Κυριακή 20 Μαρτίου 

2022, στον καθεδρικό Ναό των Αγίων Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA.  
Καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παρευρεθούν. Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Μάρω, κόρες Νέβη 

και Ρέα, αδελφή Νίκη, γαμπρός Dave, νύφη Tracy, εγγόνια Αλέξανδρος, Βικτώρια, Γιώργος και λοιποί  
συγγενείς.  

The 3month memorial service of our beloved and dearly missed George Karageorgis (from Lefkoniko, Cyprus)  
will take place on Sunday 20th of March 2022, at the Greek Orthodox Cathedral of All Saints, Camden Street, London 

NW1 0JA.  We invite all those who honour his memory to attend.  
Family: wife Maro, daughters Nevi and Rea, sister Niki, brother-in-law Dave, sister-in-law Tracy,  

grandchildren Alexander, Victoria, George and other relatives.

Απεβίωσε ο πρώην υπουργός Αντώνης Φούσας
Σε ηλικία 82 ετών πέθανε το πρωί της Κυριακής  
ο πρώην υπουργός, Αντώνης Φούσας.  
Ο Αντώνης Φούσας, μέχρι προ μηνός στα έδρανα 
των δικαστηρίων, είχε προ 3μηνου διαγνωσθεί με 
νευροενδοκρινή καρκίνο κύστεως ταχυτάτης εξέλι-
ξης, και τις τελευταίες ημέρες, μετά από σοβαρή 
επιπλοκή της ασθένειας, η υγεία του επιδεινώθηκε 
ραγδαία.  
Γεννημένος στη Ρεπετίστα Ιωαννίνων σπούδασε  
Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες. Μάχιμος δικηγό-
ρος από το 1974 μέχρι σήμερα, με σημαντική πα-
ρουσία και προσφορά στη Δικαιοσύνη, ιδιαίτερα 
στην ποινική. 
Διετέλεσε Υπουργός στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση 
του Ιωάννη Γρίβα, στην Οικουμενική Κυβέρνηση 
και στην Κυβέρνηση Προσωπικοτήτων του Καθη-

γητή Ξενοφώντα Ζολώτα.Υπήρξε για πολλά χρόνια 
Βουλευτής Ιωαννίνων με το κόμμα της Νέας  
Δημοκρατίας και με όραμά του την ευημερία και 
ανάπτυξη της Ηπείρου και της ιδιαίτερης πατρίδας 
του, αγωνίστηκε με όλες του τις δυνάμεις για τον 
σκοπό αυτό και για τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνι-
σμό. Έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις για την 
προσφορά του στη Δικαιοσύνη και την Ήπειρο και 
αφήνει σημαντικό συγγραφικό έργο” αναφέρει η 
σχετική ανακοίνωση. Η εξόδιος ακολουθία έγινε την 
Τρίτη 8-3-2022 και ώρα 15.00 μ.μ. στον Ιερό  
Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού, ενώ η ταφή  
πραγματοποιήθηκε στη γενέθλια  
γη του στη Ρεπετίστα Ιωαννίνων την Τετάρτη  
9-3-2022 και ώρα μ.μ.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Christoforos Nicolaou  
(from London) 

It is with our deepest sorrow that we inform you of the passing of our 
beloved son, grandson, cousin, brother and uncle Christoforos Nicolaou, 

who fell asleep on the 2nd of March 2022, at the young age of 15 years 
old. He leaves behind his father George, mother Areti,  

brother Philip, and sisters Maria and Chrystalla.  
His school is pained at the loss of their best student of his year. 
 Not only was he a well-mannered and very respectful student, 

 achieving top grades, he formed close bonds with his friends and 
teachers, who highly respected him. He also enjoyed playing for his  

premier rugby team in Cheshunt and will be cherished,  
loved and greatly missed by his team.  

Christoforos was always full of happiness, smiles, joy and had great  
ambitions in life to become an architect. Everyone who met Christopher 

truly loved and adored the sweet kid, and he will forever be carried  
in all our hearts. May his memory be eternal. 

A funeral service will be held on Monday 14th March 2022, at The Twelve 
Apostles Church, Kentish Lane, Brookmans Park, AL9 6NG, at 11:00am. 

We will be laying Christopher to rest at Cheshunt Cemetery (Darkes 
Lane entrance), at 1:00pm which is where we will also be hosting the 
wake. There will be a donation box at the church and the cemetery in 
memory of Christopher. A charity will also be set up in Christophers 
honour to help other families. Flowers can be obtained from Ramels  

Florist (01707657038) 

Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 
γιου, εγγονού, ξαδέλφου, αδελφού και θείου Χριστόφορου Νικολάου,  
ο οποίος απεβίωσε στις 2 Μαρτίου 2022 στην νεαρή ηλικία των 15 ετών. 

Αφήνει πίσω του τον πατέρα του Γιώργο, τη μητέρα του Αρετή,  
τον αδελφό του Φίλιππο και τις αδερφές του Μαρία και Χρυστάλλα.  
Το σχολείο του θρηνεί για την απώλεια του καλύτερου μαθητή της  
χρονιάς του. Όχι μόνο ήταν ένας καλοσυνάτος και πολύ σεβαστός  
μαθητής, που πέτυχε κορυφαίους βαθμούς, αλλά δημιούργησε  

στενούς δεσμούς με τους φίλους και τους δασκάλους του, που τον  
σέβονταν ιδιαίτερα. Του άρεσε επίσης να παίζει για την κορυφαία ομάδα 
του ράγκμπι στο Cheshunt όπου εκτιμήθηκε, αγαπήθηκε και θα λείψει 

πολύ από όλους. Ο Χριστόφορος ήταν πάντα γεμάτος ευτυχία,  
χαμόγελα, χαρά και είχε μεγάλες φιλοδοξίες στη ζωή να γίνει  
αρχιτέκτονας. Όλοι όσοι γνώρισαν τον Χριστόφορο αγάπησαν  

και λάτρεψαν πραγματικά το γλυκό παιδί και θα τον κουβαλάμε  
για πάντα στις καρδιές μας. Αιωνία του η μνήμη.  

Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 στην Εκκλησία των  
Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, AL9 6NG, στις 11:00 
π.μ., και η ταφή στο κοιμητήριο του Cheshunt Cemetery (είσοδος Darkes 

Lane), στη 1:00 μ.μ. Στο ίδιο μέρος θα πραγματοποιηθεί και η παρηγοριά. 
Στην εκκλησία και στο κοιμητήριο θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών στη 
μνήμη του Χριστόφορου. Θα δημιουργηθεί επίσης μια φιλανθρωπική  

οργάνωση προς τιμήν του Χριστόφορου  
για να βοηθήσει άλλες οικογένειες. Μπορείτε να προμηθευτείτε  

λουλούδια από το Ramels Florist (01707657038)
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