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Φοιτητικές Εκλογές:  ΔΗΚΦΑ Προ-
οδευτική - Αποτελέσματα εκλογών

Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 ο Έφο-
ρος Συνεργατισμού ενέκρινε την 
εγγραφή της Παγκύπριας Συνερ-
γατικής Εταιρείας Προώθησης Συ-
νεργατισμού Λτδ...              Σελ. 5                                                             

Κύπρος: Και εγένετο ο νέος  
Συνεργατισμός…

Καταργείται πλέον το PLF σε  
Ελλαδα & Ηνωμένο Βασίλειο

Όλα τα εναπομείναντα μέτρα 
που είχαν υιοθετηθεί λόγω παν-
δημίας στον ταξιδιωτικό τομέα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ελλάδα...                    Σελ. 4 & 7                   

Σε συστράτευση καλεί τους κύ-
πριους φοιτητές στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο η ΔΗΚΦΑ Προοδευτική, μετά 
το αποτέλεσμα των φοιτητικών 
εκλογών που...                     Σελ. 2

Πάνω από 100.000 Βρετανοί προσφέρουν στέγη σε Ουκρανούς πρόσφυγες για £350

Στα 2,8 εκατομμύρια οι πρόσφυγες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

 «Aνησυχώ για την ασφάλειά μου» λέει  δημοσιογράφος που εισέβαλε με το αντιπολεμικό πανό

Σελ. 2   

Σελίδες 3, 4, 9, 10 & 17
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Προκλητική παρέμβαση  
στο ΡΙΚ 

από τους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς! 
 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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σσττοο  ΡΡΙΙΚΚ  
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Με μεγάλη επιτυχία για τον συμπατριώτη μας 
υποψήφιο στις Δημοτικές Εκλογές του ερχόμε-
νου Μαΐου, Tony Vourou, πραγματοποιήθηκε 
στο Cockfosters η ειδική εκδήλωση για τους 
υποψηφίους των Εργατικών του Barnet. 
Παρόντες ήταν οι βουλευτές David Lammy και 

και ο επίσης συμπατριώτης μας βουλευτής των 
Εργατικών, Bambos Charalambous. 
Ως γνωστό, ο Tony Vourou, είναι υποψήφιος 

για την έδρα του Brunswick Park στο Barnet, 

όπου ζει από το 1973. 
Ο Tony είναι υπέρ της ανάπτυξης ενός κοινο-

τικού κέντρου στο Brunswick Park που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από όλους τους κατοίκους 
για τη βελτίωση της κοινοτικής συνοχής. 

«Η εκπαίδευση είναι ένα πάθος μου», είπε ο 
Τόνι. «Είμαι διοικητής σχολείου Barnet τα τελευ-
ταία 25 χρόνια και επί του παρόντος κατέχω τη 
θέση του Προέδρου των Διοικητών σε ένα σχο-
λείο. Έχω δει από πρώτο χέρι τη σημασία της 
επαρκούς και κατάλληλης σχολικής χρηματοδό-
τησης, επομένως θα εργαστώ ώστε να απο-
τρέψω οποιεσδήποτε περικοπές. Θα κάνω εκ-
στρατεία για καλύτερο φωτισμό του δρόμου, 
κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης για βελ-
τίωση της ασφάλειας στον δήμο μας και για να 
υποστηρίξω τις πολιτικές που μας οδηγούν προς 
έναν πιο πράσινο τρόπο ζωής», είπε μεταξύ άλ-
λων ο Tony Vourou.

Σε συστράτευση καλεί τους κύπριους φοιτητές 
στο Ηνωμένο Βασίλειο η ΔΗΚΦΑ Προοδευ-
τική, μετά το αποτέλεσμα των φοιτητικών 

εκλογών που διεξήχθηκαν το περασμένο Σάββατο 
12 Μαρτίου σε διάφορες πόλεις του ΗΒ. 
Το αποτέλεσμα των εκλογών, οι οποίες λόγω 

πανδημίας, δεν είχαν διεξαχθεί κατά το 2021, είναι 
το ακόλουθο:  

 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΦ | PROODEFTIKI 
358 ψήφους (2 έδρες), 21,64% 
 
ΦΠΚ Πρωτοπορία | PROTOPORIA 
891 ψήφους (5 έδρες), 53,87% 
 
ΜΕΤΩΠΟ ΗΒ | METOPO 
341 ψήφους (2 έδρες), 20,62% 
 
ΔΚΚΦ Αγώνας | AGONAS  
64 ψήφους, 3,87% 
 
Λευκά/ Άκυρα 52 
 
Με ανακοίνωσή της η ΔΗΚΦΑ Προοδευτική, ευ-

χαριστεί όλους όσοι προσήλθαν στις κάλπες για 
να ψηφίσουν και ταυτόχρονα δεσμεύεται να συ-
νεχίσει τον αγώνα για τα δικαιώματα των φοιτητών 
μας. Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση: 

«Ως ΔΗΚΦΑ Προοδευτική θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε όλους τους φοιτητές που στις 12 Μαρ-
τίου κατήλθαν στις κάλπες και άσκησαν το εκλο-
γικό τους δικαίωμα. Ειδικότερα, θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε όλους τους συμφοιτητές μας, 
Ε/κύπριους και Τ/κύπριους, που άκουσαν τις θέ-
σεις μας και μας στήριξαν στην προσπάθεια αυτή. 
Εμείς με τη σειρά μας, υποσχόμαστε πως οι ψήφοι 
ων συμφοιτητών μας θα μετουσιωθούν σε δυνα-
μικό αγώνα για προάσπιση των συμφερόντων 
των φοιτητών και του φοιτητικού κινήματος και 
ποιοτική αναβάθμιση της ΕΦΕΚ. Ταυτόχρονα, η 
εκλογική υποστήριξη θα μετατραπεί σε νέο εφαλ-
τήριο αγώνα για την ελευθερία της Πατρίδας μας 
και την Επανένωση του Λαού μας. 
Δυστυχώς οι συσχετισμοί δυνάμεων στον σύλ-

λογο έμειναν αμετάβλητοι. Η ακροδεξιά πλει-
οψηφία συνεχίζει να κατέχει την πλειοψηφία στον 
Σύλλογο. Με τις δύο παρατάξεις της Συντήρησης 
και του Εθνικισμού να κατέχουν συνολικά 7 έδρες, 

η ΕΦΕΚ, ο δημοκρατικός της χαρακτήρας και η 
δράση που αυτή πρέπει να παράγει βρίσκονται 
σε δυσμενή θέση. Αυτό όχι μόνο δεν μας φοβίζει, 
αλλά μας πεισμώνει ακόμα παραπάνω για να 
εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες μας και τις 
διεκδικήσεις μας. 
Ως Προοδευτική καθ’ όλη τη διάρκεια της προ-

εκλογικής περιόδου μιλήσαμε στους συμφοιτητές 
μας ξεκάθαρα και κοιτώντας τους στα μάτια. Μα-
κριά από πελατειακές σχέσεις και συνθηματι-
σμούς, οι Προδευτικάριες και οι Προδευτικαρέοι 
επιχειρήσαμε να κάνουμε όσους περισσότερους 
συμφοιτητές μας κοινωνούς των θέσεων και των 
προτάσεων μας. Ούτως ή άλλως για εμάς οι εκλο-
γές δεν είναι παρά ακόμα ένας σταθμός της πολι-
τικής μας δράσης. ΠΟΤΕ δεν υπήρξαμε Παράταξη 
των ψήφων και των εκλογών. Διαχρονικά ήμασταν 
και θα είμαστε η παράταξη των Φοιτητών. Από 
την επόμενη των εκλογών, με αυτοκριτική διάθεση 
και επιθυμία για διαρκής πρόοδο ανασυντασσό-
μαστε. Επιθυμούμε να εντείνουμε την συνεχή 
επαφή μας με τον φοιτητόκοσμο και να ανοίξουμε 
δίαυλους επικοινωνίας με όλους τους συμφοιτητές 
μας. Καλούμε όλους τους προοδευτικά σκεπτό-
μενους φοιτητές του ΗΒ να συστρατευθούν μαζί 
μας σε αυτή την πάλη των συνειδήσεων. 
Γιατί με δουλειά, γνώση και αγώνα μια μέρα η 

εξαίρεση θα σβήσει τον κανόνα. Συνεχίζουμε!»

Φοιτητικές Εκλογές: Η ΔΗΚΦΑ Προοδευτική 
δεσμεύεται για σκληρή δουλειά και αγώνα

Με επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση στήριξης 
της υποψηφιότητας Tony Vourou στο Barnet

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 
ΚΑΙ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες 
Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνω-

μένου Βασιλείου σας προσκαλεί στη δο-
ξολογία και τον εορτασμό των εθνικών 
μας επετείων 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης 
Απριλίου 1955 για να τιμήσουμε 
τους ήρωες και μάρτυρες των 
αγώνων του 1821 και τους 
αγωνιστές του ηρωικού 
έπους της ΕΟΚΑ του 
1955-59, αυτούς που θυ-
σίασαν τη ζωή τους για τη 
δική μας ελευθερία. 
Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπί-

σκοπος Θυατείρων & Μεγάλης 
Βρετανίας, κ. Νικήτας θα προστεί της 
Θείας Λειτουργίας και της Δοξολογίας που 

θα τελεστούν την Κυριακή 18 Ιουλίου 
2021, στις 11.15πμ στον καθεδρικό ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Wood 
Green Trinity Road London N22 8LB. 
Κύριος ομιλητής ο εξοχότατος Ύπατος 

Αρμοστής της Κυπριακής Δημο-
κρατίας κύριος Ανδρέας Κα-

κουρής. 
Σας περιμένουμε στη 

δοξολογία και τον εορτα-
σμό που θα γίνουν την Κυ-
ριακή 27 Μαρτίου 2022 
και πάντα θυμούμαστε και 

τιμούμε αυτούς που θυσίασαν 
ότι πολυτιμότερο είχαν για να 

απολαμβάνουμε εμείς την ελευθερία μας.



Ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί 
να κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα, με 
τους Times (16/03) να σημειώνουν  

στην παραδοχή του προέδρου Ζελένσκι ότι η Ου-
κρανία είναι απίθανο να μπορέσει να ενταχθεί 
στο ΝΑΤΟ. Απευθυνόμενος σε συνάντηση Ευ-
ρωπαίων ηγετών την Τρίτη, ο κ. Ζελένσκι δήλωσε 
ότι η “ανοιχτή πόρτα” του ΝΑΤΟ φαίνεται να είναι 
κλειστή για την Ουκρανία και ότι αυτό “πρέπει να 
αναγνωριστεί”. Στην πρώτη σελίδα της εφημερί-
δας δημοσιεύεται η φωτογραφία μιας μητέρας με 
την  κόρη της που κατευθύνονται προς το Ηνω-
μένο Βασίλειο. Είναι από τους πρώτους που 
έχουν ενταχθεί σε ένα νέο πρόγραμμα χορηγίας 
προσφύγων. Και η Daily Telegraph της Τετάρτης 
είχε κύριο θέμα τις δηλώσεις του προέδρου Ζε-
λένσκι. Σύμφωνα με την εφημερίδα, πρόκειται 
περί "σημαντικής παραχώρησης η οποία άνοιξε 
το δρόμο για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη 
Ρωσία". Παράλληλα, η εφημερίδα δημοσιεύει και 
μια φωτογραφία της Μαρίνα Οβσιάνικοβα, δημο-
σιογράφου του ρωσικού κρατικού ραδιοτηλεοπτι-
κού φορέα, να αποχωρεί από το δικαστήριο μετά 
από πρόστιμο που της επιβλήθηκε επειδή μίλησε 
κατά του πολέμου στην Ουκρανία. Η Express 
χαρακτηρίζει την παραχώρηση του προέδρου Ζε-
λένσκι όσον αφορά την ένταξη της χώρας του 
στο ΝΑΤΟ ως "αχτίδα ελπίδας" καθώς η πολιορ-
κία της Μαριούπολης συνεχίζεται και ο αριθμός 
των νεκρών από τον πόλεμο συνεχίζει να αυξά-
νεται. Αναφέρει επίσης ότι συνολικά 122.000 Βρε-
τανοί έχουν προσφερθεί μέχρι στιγμής να στεγά-
ζουν Ουκρανούς πρόσφυγες. Το πρωτοσέλιδό 
της Mail περιγράφει την πρωτεύουσα της Ου-
κρανίας Κίεβο ως “πόλη φόβου και κατάφορης 
ανυπακοής”. Επισημαίνει ότι οι πολίτες της πόλης 
ξυπνούν συνεχώς υπό τους ήχους των "βροντε-
ρών αεροπορικών επιθέσεων", αλλά ετοιμάζονται 
να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές δυνάμεις με "φο-
βερό σθένος". 
Κατά την i, “Ο Πούτιν στρέφεται στο σχέδιο Γ”. 

H εφημερίδα γράφει ότι η Ρωσία προετοιμάζεται 
τώρα για "πόλεμο φθοράς" ο οποίος θα περιλαμ-
βάνει συνεχείς βομβαρδισμούς πόλεων και υπο-
δομών. Οι Financial Times υπογραμμίζουν ότι  
η Δύση "έχει εντείνει τις πιέσεις κατά της Μόσχας" 
μετά από μια σειρά νέων κυρώσεων. Η εφημερίδα 
αναφέρει ότι η ΕΕ έχει προσθέσει ονόματα, συ-
μπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της Τσέλσι Ρό-
μαν Αμπράμοβιτς, στη λίστα των ατόμων των 
οποίων τα περιουσιακά στοιχεία δεσμεύονται και 
στα οποία έχουν επιβληθεί ταξιδιωτικές απαγο-
ρεύσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιβάλει κυ-
ρώσεις σε περισσότερους από 370 ολιγάρχες. 
Στις ΗΠΑ, το υπουργείο των Εξωτερικών ανακοί-
νωσε μέτρα εναντίον 11 ανώτερων αξιωματούχων 
του αμυντικού τομέα της Ρωσίας , μας ενημερώνει 
η εφημερίδα.  

 
“Ο πόλεμος κτυπά την πόρτα του ΝΑΤΟ”  
Ο βομβαρδισμός από τις ρωσικές δυνάμεις σε 

μία περιοχή στη δυτική Ουκρανία, κοντά στην 
πόλη Λβιβ, μόλις είκοσι χιλιόμετρα από τα σύνορα 
με την Πολωνία, προκάλεσε σοκ την Κυριακή στις 
κυβερνήσεις των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, πυ-
ροδοτώντας μία νέα διπλωματική κινητικότητα για 

τον τερματισμό του πολέμου. 
Ο ρωσικός βομβαρδισμός έγινε σε Ουκρανική 

στρατιωτική βάση στην περιοχή του Λβιβ και είχε 
αποτέλεσμα να σκοτωθούν 35 άνθρωποι και να 
τραυματιστούν άλλοι 134 ανέφερε το Κίεβο. Εκ-
παιδεύονταν σε αυτή μονάδες ξένων εθελοντών 
που πήγαν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν 
τους Ρώσους.  

"Η θανατηφόρα προειδοποίηση του Πούτιν 
προς τη Δύση" - ο πρωτοσέλιδος τίτλος της Daily 
Mail (14/03). Η εφημερίδα έχει δει μια έκθεση 
των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών στην οποία  
υπογραμμίζεται ότι η επίθεση σχεδιάστηκε για να 
δείξει την αποφασιστικότητα της Ρωσίας να κλι-
μακώσει τον πόλεμο , σε περίπτωση που η Δύση 
συνεχίσει να εξοπλίζει την Ουκρανία. 
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στους Times ανα-

φέρουν ότι η περιοχή έχει χρησιμοποιηθεί ως 
αποθήκη για αντιαρματικά όπλα και πυραύλους 
εδάφους-αέρος, οπλισμός που έστειλε η Δύση 
για να ενισχύσει τις δυνάμεις της Ουκρανίας. 
Μαχητές από τη βάση που επέστρεφαν στην 

Πολωνία μετά την επίθεση ήταν ξένοι – “με βρε-
τανικές, αμερικανικές και ιρλανδικές προφορές” -  
σύμφωνα με την Daily Telegraph (14/03). Κά-
ποιος περιγράφει τον βομβαρδισμό σαν “κόλαση 
επί της γης”. Αρκετές από τις εφημερίδες προ-
βάλλουν τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία έριξε βόμ-
βες φωσφόρου σε πόλη της ανατολικής Ουκρα-
νίας, παραβιάζοντας τις συμβάσεις της Γενεύης. 
Η Daily Mirror (14/03) γράφει ότι το φώσφορο 

μπορεί να κάψει τον άνθρωπο μέχρι το κόκαλο, 
με πόνους και αγωνία που διαρκούν μήνες. Το-
πικοί αξιωματούχοι που επικαλείται η Telegraph 
επισημαίνουν ότι αυτά τα όπλα προκαλούν απε-
ρίγραπτα δεινά. Υπάρχει ένας θλιβερός απολογι-
σμός στον Guardian  (14/03) για φερόμενες 
αγριότητες Ρώσων στρατιωτών σε χωριά κοντά 
στο Κίεβο. Μάρτυρες που κατέφυγαν στην πρω-
τεύουσα περιγράφουν έρευνες και δολοφονίες 
από σπίτι σε σπίτι, ενώ κατασχέθηκαν τηλέφωνα 
και φορητοί υπολογιστές. 
Μια γυναίκα λέει ότι είδε τον άντρα της να ξυλο-

κοπείται και να πυροβολείται στο δρόμο αφού 
πλησίασε τις ρωσικές δυνάμεις με τα χέρια του 
σηκωμένα. Έπρεπε να ταφεί στον κήπο, συνεχί-
ζει, επειδή οι Ρώσοι δεν της επέτρεψαν να χρη-
σιμοποιήσει το  νεκροταφείο. Οι Financial Times 
και η Washington Post (14/03) είναι μεταξύ των 
εφημερίδων που υποστηρί-
ζουν ότι έχουν ενημερωθεί 
από Αμερικανούς αξιωματού-

χους ότι η Ρωσία έχει ζητήσει στρατιωτικό εξο-
πλισμό από την Κίνα. 
Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το τι έχει ζητήσει 

η Μόσχα, αλλά οι εφημερίδες σημειώνουν ότι 
ανώτερα στελέχη του Λευκού Οίκου έχουν προ-
ειδοποιήσει το Πεκίνο να μην προσπαθήσει να 
παρακάμψει τις κυρώσεις. Ένας ειδικός στην κι-
νεζική αμυντική πολιτική αναφέρει στην Wash-
ington Post ότι ενώ η Μόσχα έχει πουλήσει όπλα 
στην Κίνα,  ποτέ δεν πήρε κάτι πίσω από το Πε-
κίνο. “Οποιαδήποτε αλλαγή θα ήταν μια κρίσιμη 
στιγμή", υπογράμμισε στην αμερικανική εφημε-
ρίδα ο ειδικός.   
Για 14 μέρες ακόμη τα στρατεύματα του Πού-

τιν θα έχουν πλήρη μαχητική ικανότητα, λένε 
αναλυτές 
Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily 

Mail (15/03), επικαλούμενη πηγές που είναι γνώ-
στες αμυντικών θεμάτων, οι Ρώσοι δυσκολεύονται 
να σημειώσουν σημαντική πρόοδο στις πολεμικές 
τους επιχειρήσεις και αυτό θα αρχίσει να είναι 
ορατό σε 10 έως 14 ημέρες από σήμερα.  
Χθες, την ώρα που οι Ρώσοι σφυροκοπούσαν 

πόλεις της Ουκρανίας, όπως το Κίεβο και το Χάρ-
κοβο, η αντίσταση των Ουκρανών φρέναρε σε 
μεγάλο βαθμό τη ρωσική εισβολή, κάτι που πα-
ραδέχθηκαν για πρώτη φορά άνθρωποι του κα-
θεστώτος Πούτιν. Αλλά και οι Αμερικανοί αξιω-
ματούχοι υποστήριξαν ότι η προέλαση των 
ρωσικών στρατευμάτων που διανύει ήδη την τρίτη 
εβδομάδα, έχει σε μεγάλο βαθμό ακινητοποιηθεί. 
Σύμφωνα με ανώτατη βρετανική πηγή, γράφει 
η Daily Mail (15/03), “Η Ουκρανία τρέχει τη Ρω-
σία”. Οι Ρώσοι ξεμένουν από ανθρώπινο δυνα-
μικό και εξαντλείται η ενέργειά τους. Όσο συνεχί-
ζουμε να τους ασκούμε πιέσεις, οι Ρώσοι θα 
έχουν δέκα έως 14 ημέρες προτού φθάσουν στο 
σημείο κορύφωσης της αμυντικής τους ικανότη-
τας. Τότε η δύναμη της αντίστασης της Ουκρανίας 
θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη από την επιθετι-
κότητα της Ρωσίας». 
Καταπέλτης ο Μπόρις Τζόνσον: “Τρομερό 

λάθος” της Δύσης που δεν τιμώρησε τον Πού-
τιν για την Κριμαία 
Η Δύση έκανε ένα «τρομερό λάθος» συνεχίζο-
ντας να βασίζεται στο ρωσικό πετρέλαιο και φυ-
σικό αέριο μετά από την εισβολή στην Κριμαία το 
2014, αναφέρει σε άρθρο του για την Daily Tele-
graph (15/03) ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπό-

ρις Τζόνσον «Ο Ρώσος ηγέτης 
είχε διαπράξει μια βίαιη επί-
θεση και είχε καταλάβει ένα τε-

ράστιο κομμάτι μιας κυρίαρχης χώρας και εμείς 
τον αφήσαμε να τη γλιτώσει», γράφει ο κ. Τζόν-
σον. Επισημαίνοντας ότι ο Πρόεδρος Πούτιν χρη-
σιμοποιεί την παροχή ενέργειας ως μέσο «εκβια-
σμού», σημειώνει στη συνέχεια ότι η Δύση δεν 
μπορεί να συνεχίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο. Προ-
τρέπει σε απαγόρευση εισαγωγής ρωσικών υδρο-
γονανθράκων ώστε να πληγεί οικονομικά το κα-
θεστώς Πούτιν, καθώς η Ρωσία «παράγει πολύ 
λίγα άλλα πράγματα που ο υπόλοιπο κόσμος θέ-
λει να αγοράσει». Αν και παραδέχεται ότι αυτή η 
απαγόρευση  θα προκαλέσει μια «επώδυνη» πε-
ρίοδο προσαρμογής για τη Δύση, ο Βρετανός 
Πρωθυπουργός τονίζει: «Όσο η Δύση είναι οικο-
νομικά εξαρτημένη από τον Πούτιν, θα κάνει ό,τι 
μπορεί για να εκμεταλλευτεί αυτή την εξάρτηση. 
Και για αυτό η εξάρτηση αυτή πρέπει τώρα να 
τερματιστεί – και θα τερματιστεί». 
Σπεύδουν οι Βρετανοί να ανοίξουν τα σπίτια 

τους για τους Ουκρανούς πρόσφυγες   
Η βρετανική κυβέρνηση εγκαινίασε την ιστοσε-

λίδα Homes for Ukraine για όσους επιθυμούν 
να φιλοξενήσουν πρόσφυγες από την Ουκρανία  
, με 43.800 ενδιαφερόμενους να έχουν εγγραφεί  
τις πρώτες πέντε ώρες την Δευτέρα (14/03) το 
βράδυ. Ο υπουργός Στέγασης και Κοινοτήτων 
Μάικλ Γκόουβ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
έχει ιστορικό “υποστήριξης των πιο ευάλωτων 
κατά τη διάρκεια των πιο σκοτεινών ωρών τους”. 
Ανέφερε ότι δεν θα υπάρξει όριο στο πόσοι Ου-
κρανοί μπορούν να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγίας 
βίζα. Σε κάθε νοικοκυριό που φιλοξενεί έναν πρό-
σφυγα θα προσφέρονται 350 λίρες το μήνα, αφο-
ρολόγητα. Δεν αναμένεται τα νοικοκυριά να πα-
ρέχουν τροφή και έξοδα διαβίωσης στους 
πρόσφυγες, αλλά μπορούν να το κάνουν  εφόσον 
το επιθυμούν. Τα άτομα που επιθυμούν να πα-
ράσχουν χώρο χωρίς ενοίκιο στο σπίτι τους ή σε 
ξεχωριστή κατοικία, για τουλάχιστον έξι μήνες, 
μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους on-
line. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι πρόσφυ-
γες θα έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας (NHS) και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 
Τα παιδιά τους θα μπορούν να φοιτούν σε τοπικά 
σχολεία. Οι τοπικές αρχές θα λάβουν επίσης 
10.500 λίρες επιπλέον χρηματοδότηση ανά πρό-
σφυγα για υπηρεσίες υποστήριξης - με τα περισ-
σότερα  χρήματα να προορίζονται για τα παιδιά 
σχολικής ηλικίας. "Οι οικογένειες του Ηνωμένου 
Βασιλείου ανοίγουν σπίτια τους σε πρόσφυγες" 
– ο πηχυαίος τίτλος στην πρώτη σελίδα της εφη-
μερίδας i (15/03) . Η εφημερίδα σημειώνει ότι το 
κοινό ανταποκρίνεται “γενναιόδωρα” και δεν 
υπάρχει ανώτατο όριο στον αριθμό των ανθρώ-
πων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα 
Homes for Ukraine. Ο αριθμός των ατόμων που 
εγγράφονται για να φιλοξενήσουν έναν Ουκρανό 
πρόσφυγα αλλάζει με ταχύτητα, διαβάζουμε στην 
Daily Mail (15/03). Η εφημερίδα γράφει ότι από 
τις 21:30 GMT τη Δευτέρα, σχεδόν 44.000 άν-
θρωποι είχαν εγγραφεί. “Το έθνος κινητοποιείται 
κατά του Πούτιν”, σημειώνει η Sun (15/03). “Με-
γαλόκαρδοι οι Βρετανοί… Η απίστευτη γενναι-
οδωρία τους έχει συντρίψει τον ιστότοπο προ-
σφύγων”, προσθέτει η εφημερίδα The Sun . 
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Βολοντίμιρ Ζελένσκι: “Κλειστή η πόρτα του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία”  
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Ξεπέρασε τις 100.000 ο αριθμός των κατοίκων 
του Ηνωμένου Βασιλείου που δήλωσαν στην ει-
δική κυβερνητική πλατφόρμα ότι επιθυμούν να 
προσφέρουν στέγη σε πρόσφυγες από την Ου-
κρανία. Η κυβέρνηση άνοιξε τη Δευτέρα την 
πλατφόρμα μέσω της οποίας ιδιώτες και επιχει-
ρήσεις μπορούν να δηλωθούν ως επίδοξοι «χο-
ρηγοί» για πρόσφυγες από την Ουκρανία που 
δεν έχουν συγγενείς στη χώρα. 
Όποιος έχει χώρο στο σπίτι του ή πρόσθετη 

διαθέσιμη κατοικία θα πρέπει να διαθέτει τη 
στέγη για τουλάχιστον έξι μήνες. Σε αντάλλαγμα 
θα λαμβάνει 350 λίρες κάθε μήνα από την κυ-
βέρνηση. Ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον 
χαρακτήρισε το ορόσημο των 100.000 «φαντα-
στική» είδηση ευχαριστώντας τους πολίτες για 
την προσφορά τους. 
Το πρόγραμμα «Σπίτια για την Ουκρανία» έχει 

διάρκεια 6 μήνες, ενώ η διαδικασία επιλογής 
των προσφύγων για κάθε προσφορά στέγης θα 
αρχίσει την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο επικε-

φαλής του προγράμματος Υπουργός Αναβάθ-
μισης Μάικλ Γκόουβ. 
Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να 

επιτρέψει την είσοδο σε απεριόριστο αριθμό Ου-
κρανών προσφύγων χωρίς συγγενείς στο Ηνω-
μένο Βασίλειο εφόσον έχουν έναν «χορηγό», 
δηλαδή είτε ιδιώτη, είτε φιλανθρωπική οργά-

νωση, είτε επιχείρηση, ακολουθεί την κριτική 
που ασκήθηκε αρχικά για τα αυστηρά κριτήρια 
αποδοχής των προσφύγων της ρωσικής εισβο-
λής. Ο αριθμός των αδειών εισόδου στη χώρα 
για Ουκρανούς που έχουν ήδη συγγενείς επί 
βρετανικού εδάφους ανέρχεται για την ώρα σε 
λίγο περισσότερες από 3.000. 

Οι αποκεντρωμένες κυβερνήσεις Σκωτίας και 
Ουαλίας εξέφρασαν πρόθεση να ενεργήσουν 
ως «σούπερ χορηγοί», υποδεχόμενες δηλαδή 
μεγάλο αριθμό Ουκρανών προσφύγων. 
Εξάλλου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις 

Τζόνσον ανακοίνωσε ότι ικανοποιεί αίτημα του 
Προέδρου Ζελένσκι και του Ουκρανού πρέσβη 
Βαντίμ Πριστάικο αποστέλλοντας στην Ουκρανία 
500 γεννήτριες ρεύματος, ικανές να προσφέρουν 
ενέργεια σε 20.000 κτίρια. 
Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο υποδέ-

χθηκε την Κυριακή 21 παιδιά με καρκίνο από 
την Ουκρανία και τα μέλη της οικογένειάς τους 
που υποχρεώθηκαν να εκτοπιστούν λόγω της 
ρωσικής εισβολής. 
Όπως ανακοίνωσε ο Βρετανός Υπουργός 

Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ, τα παιδιά ταξίδεψαν από 
την Πολωνία όπου είχαν βρει αρχικό καταφύγιο 
και πλέον θα αρχίσουν να λαμβάνουν θεραπεία 
στο εθνικό σύστημα υγείας NHS.

ΑΛΛΑ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΕΝ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ

Προβληματίζει η ανοδική τάση στους επιδημιολογικούς δείκτες COVID
Αύξηση της τάξης του 56% συνιστούν τα 71.259 

κρούσματα κορωνοϊού που επιβεβαιώθηκαν την 
περασμένη εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση 

κρουσμάτων εδώ και περισσότερο από έναν μήνα 
και απολογισμός που επιβεβαιώνει μία ανοδική 
τάση την τελευταία εβδομάδα. 
Σε κυλιόμενη επταήμερη βάση ο μέσος ημερή-

σιος όρος κρουσμάτων που επιβεβαιώνονται είναι 
53.000 έναντι 35.000 όταν ανακοινώθηκε η κα-
τάργηση των νομικών περιορισμών στα τέλη Φε-

βρουαρίου. Η επιδείνωση της επιδημιολογικής ει-
κόνας ως προς τα κρούσματα αποδίδεται σε έναν 
συνδυασμό πλήρους άρσης των νομικών περιο-
ρισμών από τη βρετανική Kυβέρνηση, φθίνουσας 
προστασίας από την ενισχυτική δόση του εμβο-
λίου και της σταδιακά μεγαλύτερης διασποράς 
της πιο μεταδοτικής παραλλαγής Όμικρον 2. 
Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν επίσης 1.406 ει-

σαγωγές φορέων COVID στο νοσοκομείο στις 6 
Μαρτίου. Η περασμένη Πέμπτη, ήταν η έβδομη 
ημέρα με περισσότερες εισαγωγές σε εβδομαδι-

αία βάση. Πλέον στο νοσοκομείο είναι 11.571 φο-
ρείς, περίπου χίλιοι περισσότεροι από τα τέλη 
του περασμένου μήνα. 
Πάντως, στοιχεία από το σύστημα υγείας NHS 

στην Αγγλία δείχνουν ότι μόνο περίπου το 40% 
των νοσηλευόμενων έχουν εισαχθεί λόγω του κο-
ρωνοϊού. Το υπόλοιπο 60% νοσηλεύονται πρω-
τίστως για άλλα θέματα υγείας. Ως προς τους θα-
νάτους φορέων κορωνοϊού, καταγράφηκαν 142 
στο 24ωρο, απολογισμός μειωμένος κατά 27% 
σε σύγκριση με την προηγούμενη Πέμπτη.

ΕΝΩ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ...

Πάνω από 100.000 Βρετανοί προσφέρουν στέγη σε Ουκρανούς πρόσφυγες για £350

ΣΤΗΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ ΣΤΟ ΗΒ

Έρευνα της εκπομπής Panorama της τηλεό-
ρασης του BBC υποστήριξε το βράδυ της Δευ-
τέρας πως η αρχή συσσώρευσης της τεράστιας 
περιουσίας του Ρόμαν Αμπράμοβιτς έγινε με 
αδιαφανή τρόπο. 
Επικαλούμενη αντίτυπο εγγράφου των ρωσι-

κών νομικών υπηρεσιών, η εκπομπή ανέφερε 
πως το 1995 ο Ρώσος μεγιστάνας αγόρασε σε 
δημοπρασία του ρωσικού κράτους την πετρε-
λαϊκή εταιρεία Sibneft έναντι μόλις 250 εκατομ-
μυρίων λιρών. Το έγγραφο αυτό, προϊόν εισαγ-
γελικής έρευνας που δεν προχώρησε, αναφέρει 
πως η ρωσική κυβέρνηση ζημιώθηκε από τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή κατά 2,7 δισεκατομ-

μύρια δολάρια. Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς πούλησε 
την ίδια εταιρεία πίσω στο ρωσικό κράτος δέκα 
χρόνια αργότερα έναντι 13 δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων. Σύμφωνα με το BBC, σε δίκη στο Λον-
δίνο σε βάρος του το 2012 με ενάγοντα τον συ-
νεργάτη του το 1995 Μπόρις Μπερεζόφσκι, ο 
Ρόμαν Αμπράμοβιτς στην ουσία παραδέχθηκε 
ότι είχε δώσει στον Μπερεζόφκσι 10 εκ. δολάρια 
για να δωροδοκήσει αξιωματούχο του Κρεμλίνου 
ώστε να αποκτήσει τη Sibneft. 
Το νομικό έγγραφο προσθέτει ότι η αρμόδια 

υπηρεσία οικονομικών εγκλημάτων ήθελε να 
απαγγείλει κατηγορία απάτης κατά του κ. 
Αμπράμοβιτς αλλά η υπόθεση δεν προχώρησε.

Αποκαλύψεις του BBC για Ρ. Αμπράμοβιτς
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΟ PLF

Όλα τα εναπομείναντα μέτρα που είχαν υιο-
θετηθεί λόγω πανδημίας στον ταξιδιωτικό τομέα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και αφορούν κυρίως 
όσους εισέρχονται στη χώρα, θα αρθούν στο 
τέλος της εβδομάδας, όπως ανακοίνωσε η βρε-
τανική Κυβέρνηση. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Μεταφορών 

Γκραντ Σαπς γνωστοποίησε μέσω Twitter ότι 
από τις 4 τα ξημερώματα της προσεχούς Παρα-
σκευής όποιος εισέρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο 
από το εξωτερικό δε θα χρειάζεται καμία πρό-
σθετη διατύπωση και δε θα υποβάλλεται σε 
οποιονδήποτε περιορισμό. 
Αυτό σημαίνει ότι καταργούνται οι φόρμες 

εντοπισμού επιβάτη (PLF) και τα διαγνωστικά 
τεστ για τους μη πλήρως εμβολιασμένους ταξι-

διώτες. «Αυτές οι αλλαγές είναι δυνατές λόγω 
της χορήγησης του εμβολίου και σημαίνουν με-
γαλύτερη ελευθερία εγκαίρως για το Πάσχα», 
σημείωσε ο κ. Σαπς.

Τέλος τα μέτρα για τους ταξιδιώτες προς ΗΒ
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Υποτροφίες σε πρόσφυγες 
φοιτητές από την Ουκρανία, 
παραχωρεί το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 ο Έφο-
ρος Συνεργατισμού ενέκρινε την 
εγγραφή της Παγκύπριας Συνερ-

γατικής Εταιρείας Προώθησης Συνεργα-
τισμού Λτδ, με την πρώτη της Γενική Συ-
νέλευση να πραγματοποιείται χθες στη 
Λευκωσία. 
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα 19 μέλη 

της Επιτροπής τα οποία είναι: Αικατερίνη 
Μαρκουλλίδου, Πανίκος Αργυρίδης,  
Κυριάκος Χαραλάμπους, Γιαννάκης 
Ιωάννου, Χρίστος Τομπάζος, Μιχάλης 
Λύτρας, Πανίκος Χάμπας, Αντώνης 
Αντώνη, Ανδρέας Κιτρομιλίδης, Κωνστα-
ντίνος Κωνσταντίνου, Χαράλαμπος  
Χαραλάμπους, Δημήτρης Κούλας, Πά-
μπος Ιωαννίδης, Νεόφυτος Ξενοφώντος, 
Απόστολος Σκουρουπάτης, Ακρίτας 
Ασπρής, Βάσος Παρτασίδης, Ευγένιος 
Ελευθερίου και Αναστάσης Γιαπάνης. 
Ακολούθως τα μέλη της Επιτροπής της 

Εταιρείας εξέλεξαν ομόφωνα πρόεδρο 
τον Πανίκο Χάμπα και διόρισαν Γραμ-
ματέα τον Ευγένιο Ελευθερίου. 
Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πι-
στωτικό ίδρυμα που να στηρίζεται στις 
αρχές και αξίες ενός Συνεργατικού  
Πιστωτικού Ιδρύματος επισήμανε ο  
Πανίκος Χάμπας, με αφορμή την ανα-
κοίνωση για τη σύσταση της Παγκύπριας 
Συνεργατικής Εταιρείας Προώθησης Συ-
νεργατισμού. 
Μιλώντας στην πρωινή έκδοση του 

ΑΣΤΡΑ ο πρόεδρος της Συνεργατικής 
Εταιρείας είπε ότι πρέπει να χαραχθεί ο 
οδικός χάρτης και να γίνουν όλες οι  
νενομισμένες διαδικασίες, συνεργασίες, 
επαφές και συναντήσεις με τα αρμόδια 
όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας που 
είναι υπεύθυνα για τα πιστωτικά  
ιδρύματα. 
Πρόσθεσε ότι η Συνεργατική Εταιρεία 
θα προωθήσει τη συνεργατική ιδέα,  
λέγοντας ότι η Εταιρεία δεν θα υποβάλει 
την αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα. 
Ακόμα είπε ότι δεν θέλουν να ανταγωνι-
στούν μεγάλες τράπεζες. Σημείωσε δε 
ότι χρειάζονται 5-7 εκατομμύρια ευρώ 
για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτός 
ο οργανισμός μέχρι να υποβληθεί η αί-
τηση. Ακόμα είπε ότι υπάρχουν πολλά 
αιτήματα από πολίτες που επιθυμούν να 
γίνουν μέλη στη νέα Συνεργατική Εται-
ρεία. 
Επίσης ο Πανίκος Χάμπας ανέφερε ότι 

δεν νοείται μια κατεχόμενη χώρα να μην 
έχει το δικό της πιστωτικό της ίδρυμα, 
κάνοντας λόγο για καθήκον που έχουν 
προς τον κυπριακό λαό. 
Την ίδια ώρα είπε ότι η προσπάθεια 

για σύσταση της Συνεργατικής Εταιρείας, 
ξεκίνησε το 2013 όταν αντιλήφθηκαν ότι 
τα πράγματα όδευαν προς διάλυση, ενώ 
επανέλαβε ότι ήταν έγκλημα η απόφαση 
της κυβέρνησης για κλείσιμο του Συνερ-
γατισμού. Σωτηρούλα Χαραλάμπους: 
Τώρα είναι πιο έντονη η ανάγκη για στή-
ριξη του κόσμου 
Ο Συνεργατισμός είναι αδέρφι του συν-

δικαλισμού τόνισε χαρακτηριστικά η ΓΓ 
της ΠΕΟ. Η Σωτηρούλα Χαραλάμπους 
ανέφερε στην πρωινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ 
ότι η ΠΕΟ εργάστηκε με πολλούς φορείς 
για να προχωρήσει η σύσταση της  
Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας 
Προώθησης Συνεργατισμού. 
Σημείωσε ότι τώρα είναι πιο έντονη  
η ανάγκη για στήριξη του κόσμου, αν 
αναλογιστεί κανείς το τι έχουν βιώσει οι 
πολίτες με το τραπεζικό σύστημα και τις 
συμπεριφορές του το τελευταίο διά-
στημα. Επίσης είπε ότι ο Συνεργατισμός 
ήταν το αποκούμπι των εργαζομένων, 
των αγροτών και των φτωχών.  

 
Ένα μέλος, μία ψήφος  
Την προσπάθεια ανασύστασης του Συ-

νεργατισμού στηρίζουν οι Συνεργατικές 
Εταιρείες Συμμετοχών, ο Εμπορικός Το-
μέας του Συνεργατισμού, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ, 
ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, εκπαιδευτικές οργανώσεις 
ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, Σύνδεσμοι 
Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, Σύνδε-
σμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), Σύν-
δεσμος Πυροσβεστών Κύπρου, Σύνδε-
σμοι Αξιωματικών και Υπαξιωματικών 
Στρατού, Ένωση Κοινοτήτων και οι Αγρο-
τικές Οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, ΠΑΝΑ-
ΓΡΟΤΙΚΟΣ, ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΥΡΩΑ-
ΓΡΟΤΙΚΟΣ. 
Από την Τριτη γίνονται δεκτές αιτήσεις 
από Κύπριους πολίτες (φυσικά πρό-
σωπα) για να γίνουν μέλη της εταιρείας 
(€10) και να στηρίξουν την όλη προσπά-
θεια. Σημειώνεται ότι ισχύει το «ένα μέ-
λος, μία ψήφος».

Την παραχώρηση δέκα πλήρων υποτροφιών, 
ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ελά-
χιστη ένδειξη έμπρακτης συμπαράστασης 
προς Ουκρανούς πρόσφυγες, των οποίων οι 
σπουδές διακόπηκαν βίαια από τη ρωσική ει-
σβολή. 
Την πιο πάνω εισήγηση του Πρυτανικού Συμ-
βουλίου, ενέκρινε το Συμβούλιο του Πανεπι-
στημίου Κύπρου σε συνεδρία του με ημερομη-
νία 14 Μαρτίου 2022. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, αναγνωρίζοντας την κατάφωρη πα-
ραβίαση των δικαιωμάτων τους και τον εξανα-
γκασμό σε φυγή από την πατρίδα τους, την 
καταστροφή κτηρίων κοινής ωφελείας και κτη-
ριακών εγκαταστάσεων πανεπιστημίων, το Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε να παραχω-
ρήσει 10 πλήρεις υποτροφίες σε φοιτητές/τριες 
από την Ουκρανία. 
«Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους της 
Ουκρανίας, με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με 
το Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών 
Σπουδών Μαριούπολης, με το V. N. Karazin 
Kharkiv National University, το Εθνικό Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο της Οδησσού και το Yuriy 
Fedkovych National University Chernivtsi, πα-
νεπιστήμια με τα οποία το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου έχει θεσμοθετημένες συνεργασίες καθώς 
και με όλα τα πανεπιστήμια της Ουκρανίας και 
τους ανθρώπους τους», προστίθεται στην ανα-
κοίνωση. 
Πιο συγκεκριμένα, θα παραχωρηθούν δέκα 
υποτροφίες, πέντε σε προπτυχιακό επίπεδο 
και πέντε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και 
υποτροφίες για παρακολούθηση μαθημάτων 
στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπι-
στημίου Κύπρου. 
Οι υποτροφίες αφορούν την κάλυψη διδάκτρων 
καθώς και μηνιαία έξοδα διαβίωσης. 
Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στόχος 
είναι να στηριχτούν φοιτητές από την Ουκρανία 
που εξαναγκάστηκαν βίαια να εγκαταλείψουν 
τα σπίτια τους, αλλά και τα σχέδιά τους για το 
μέλλον. 
«Σε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας, ευελπι-
στούμε ότι οι υποτροφίες θα επιτρέψουν στους 
10 φοιτητές/τριες να συνεχίσουν να ονειρεύο-
νται για το μέλλον, το δικό τους και της χώρας 
τους, σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Θα τους/τις 
υποδεχτούμε με αγάπη, στηρίζοντάς τους/τες 
σε αυτή την τόσο δύσκολη και άδικη κατά-
σταση», σημειώνεται. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται για προπτυ-
χιακά προγράμματα σπουδών ηλ. ταχ. 
aasw@ucy.ac.cy, τελ. 0035722894021 και για 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ηλ. ταχ. 
fgs@ucy.ac.cy, τελ. 0035722894044.

Και εγένετο ο νέος Συνεργατισμός…
 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ�Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ CYPRUS FLIGHT PASS

Κατάργηση του Cyprus Flight Pass  
από την 1η Απριλίου εισηγείται 
 ο Υπουργός Τουρισμού

Ο κ. Περδίος ανέφερε ότι 
η συγκεκριμένη διαδι-
κασία καταργήθηκε 

ήδη στην Ελλάδα και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες και εξήγησε 
ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί 
από το Υπουργικό Συμβούλιο.  
Την ίδια ώρα, ο κ. Περδίος εμ-
φανίστηκε αισιόδοξος ότι η φε-
τινή χρονιά μπορεί να πιάσει τις 
επιδόσεις του 2021 χάριν στην 
προώθηση άλλων αγορών, που 
μπορεί να καλύψουν μέρος του 
κενού από τη δεύτερη μεγαλύ-
τερη τουριστική αγορά της Κύ-
πρου, παρά την απώλεια από 
τη ρωσική και ουκρανική αγορά, 
λόγω του πολέμου στην Ουκρα-
νία και τις κυρώσεις. 

«Πιστεύω με τις κινήσεις των 
τελευταίων χρόνων το προϊόν 
μας είναι πιο ανθεκτικό, η αντί-
ληψη του τι εστί Κύπρος έχει ξε-
κινήσει να διαφοροποιείται, φέρ-
νουμε τουρισμό με ψηλότερη 
εισοδηματική στάθμη. Θα κά-
νουμε ό,τι περνά από το χέρι 
μας ώστε τα πράγματα να πάνε 
όσο καλά γίνεται υπό τις περι-
στάσεις», ανέφερε ο κ. Περδίος, 
μιλώντας διαδικτυακά στην κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Εμπο-
ρίου, η οποία εξετάζει τις συνέ-
πειες της ουκρανικής κρίσης 
στην τουριστική βιομηχανία. 
Είπε ότι τόσο το Υφυπουργείο 
όσο και οι φορείς του τουρισμού 
λειτουργούν με το χειρότερο σε-
νάριο, που είναι η ολοκληρωτική 
απώλεια των 800.000 τουρι-
στών που αναμένονταν από 
Ρωσία και Ουκρανία. 

«Εμείς λειτουργούμε πλέον με 
το χειρότερο σενάριο, το οποίο 
λέει ότι θα έχουμε μηδέν αφίξεις 
γιατί και αν αύριο θα τελειώσει 
ο πόλεμος δεν γνωρίζει κανείς 

πόσο θα διαρκέσουν οι κυρώ-
σεις και δεν γνωρίζει κανείς αν 
ο Ρώσοι λόγω της πτώσης του 
νομίσματος τους αν θα μπορού-
σαν να ταξιδέψουν», είπε. 
Τόνισε ωστόσο ότι παρά το ότι 

η ρωσική αγορά, η δεύτερη σε 
μέγεθος αγορά της Κύπρου, δεν 
μπορεί να αναπληρωθεί στο σύ-
νολό της, υπάρχει σημαντική 
προοπτική από χώρες, όπως η 
Γερμανία, το Ισραήλ, η Πολω-
νία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Ιτα-
λία, η Γαλλία, η Σουηδία και η 
Ουγγαρία, προοπτική που δη-
μιουργήθηκε λόγω των δρά-
σεων του Υφυπουργείου, του 
Υπουργείου Μεταφορών και της 
Hermes Airports. Σημείωσε ότι 
οι χώρες αυτές θα έχουν 20 με 
40 πτήσεις έκαστη σε σύγκριση 
με 100 περίπου πτήσεις εβδο-
μαδιαίως που θα ερχόντουσαν 
από τη Ρωσία. 

«Πέρσι η μέση πληρότητα των 
αεροπλάνων ήταν γύρω στο 
70%. Αν φέτος μέσω των ενερ-
γειών μας καταφέρουμε το 70% 
γίνει 85% με 90% μόνο από 
αυτό και χωρίς αύξηση δρομο-
λογίων θα μιλάμε για επιπλέον 
200.000 με 250.000 θέσεις σε 
σχέση με τι περιμέναμε να 
έχουμε», είπε, προσθέτοντας 
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και το 
Ισραήλ έχουν δυναμική και μά-
λιστα θα είναι ανοικτές αγορές 
από την αρχή της σεζόν, σε 
αντίθεση με το 2021. 

 
Τέλος, προανήγγειλε μέτρα 
ενίσχυσης του εγχώριου τουρι-
σμού, λέγοντας πως αυτή τη 
στιγμή το Υφυπουργείο προβαί-
νει σε υπολογισμούς και θα 
προβεί σε ενημέρωση εν ευ-
θέτω χρόνω.



•«Έκοψαν» τον ανταποκριτή του ΡΙΚ Θα-
νάση Αυγερινό για να μην μεταφέρεται και η 
ρωσική εκδοχή στα γεγονότα του πολέμου 
στην Ουκρανία 

 
 

Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβά-
νουμε την αδιαπραγμάτευτη καταδίκη 
μας, όποια κι αν είναι τα κίνητρα και 

οι προφάσεις, κάθε ιμπεριαλιστικής επιδρομής 
γιατί από τη φύση της, έχει να κάνει με τα συμφέ-
ροντα των καπιταΛΗΣΤΩΝ, είτε της Ανατολής, 
όπως στην προκειμένη περίπτωση με την εν εξε-
λίξει εισβολή της άρχουσας τάξης της Ρωσίας 
στην Ουκρανία. Ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πού-
τιν στις δικές του αιτιάσεις φορτώνει τις ευθύνες 
στη Δύση γιατί, λέει, ωθεί την Ουκρανία να συνε-
χίζεται η αιματοχυσία, παρέχοντας όπλα στο 
Κίεβο! 

Στην πράξη η σημερινή καπιταλιστική Ρωσία 
κάνει το ίδιο που έκαναν και οι ΝΑΤΟϊκοί ιμπε-
ριαλιστές όταν βομβάρδιζαν το  Βελιγράδι και διέ-
λυαν τη  Γιουγκοσλαβία και όταν η πολεμική αε-
ροπορία τους, σφυροκοπούσε τη Δαμασκό, το 
Ιράκ και την Καμπούλ. 

Με το «ανατολικό μέτωπο» γιατί το μέγα ζήτημα 
δεν περιορίζεται μόνο στην Ουκρανία αλλά αφορά 
τον «αθόρυβο πόλεμο» επέκτασης της επιρροής 
του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, κατά παράβαση των 
συμφωνηθέντων μετά το τέλος του λεγόμενου 
ψυχρού πολέμου, η κάθε πλευρά βρήκε αφορμή 
για να επιβάλει τους όρους της και να ελέγξει τις 
«δικές» της ζώνες συμφερόντων. 

Οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκοί μπορεί να μην αποτόλ-
μησαν (φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό 
το Γιάννη), να στείλουν στρατεύματα στο πλευρό 
της Δυτικόφιλης κυβέρνησης του Προέδρου της 
Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να πολεμή-
σουν «πρόσωπο με πρόσωπο» με τους Ρώσους, 
αλλά παρέχουν οικονομική βοήθεια μαμούθ και 
εξοπλίζουν τις δυνάμεις του με υπερσύγχρονα 
στρατιωτικά μέσα. 

Την ίδια ώρα λαμβάνουν όλο και πιο σκληρά 
οικονομικά μέτρα κατά της Ρωσίας, παρ’ όλο που 
παραμένει ως αχίλλειος πτέρνα των Δυτικών η 

αδυναμία απεξάρτησης από το ρωσικό πετρέλαιο 
και φυσικό αέριο. 

Όμως, ένας άλλος παράλληλος, εξίσου σημα-
ντικός «πόλεμος», βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά 
τον έλεγχο της κοινής γνώμης. Είναι ένας τομέας 
στον οποίο οι κυβερνήσεις των εμπόλεμων δυ-
νάμεων στο πεδίο της μάχης επί Ουκρανικού 
εδάφους, αλλά και στο μέτωπο του νέου ψυχρού 
πολέμου που ξεκίνησε ήδη, δίνουν ιδιαίτερη ση-
μασία.  

Η κάθε πλευρά επιχειρεί να εμφανίζει τη χειρό-
τερη εικόνα για την άλλη, άλλοτε αξιοποιώντας 
πραγματικά γεγονότα και δεδομένα και άλλο πα-
ραποιώντας τα…  

Πρόκειται για ένα πόλεμο στον οποίο συγκρούο-
νται οι κύριοι αντίπαλοι, από τη μια η Ρωσία και 
από την άλλη οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκοί.  

Τα περί «ελευθερίας έκφρασης» και σεβασμού 
στην «ελευθεροτυπία» αποδεικνύονται της Χαλι-
μάς τα παραμύθια.  

 
ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ! 
 
«Με ιδιαίτερη μανία και στη χώρα μας τα γνω-

στά παπαγαλάκια της άρχουσας τάξης και του 
βαθέως κράτους της Δεξιάς, ανέλαβαν δράση 
παρά τω… πλευρώ των  «δυτικών συμμάχων» 
με ενημερωμένες πηγές να κάνουν λόγο για κα-
θημερινή επικοινωνία «λειτουργών» πρεσβειών 
χωρών της Δύσης στη Λευκωσία με ιδιοκτήτες 
και ιθύνοντες μεγάλων μέσων ενημέρωσης. 

«Γαλουχημένοι» με το δόγμα του «ανήκομεν 
στην δύσιν» και κάνοντας πως ξεχνούν τα μύρια 
κακά που επέφερε στον τόπο συγκαλύπτοντας 
τις ραδιουργίες σε βάρος της Κύπρου την εγκλη-
ματική τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή 
από μια ΝΑΤΟϊκή χώρα, την Τουρκία, πρόθυμα-
αναμεταδίδουν μονοδιάστατα τα γεγονότα τόσο 
στο πολεμικό πεδίο όσο και στην «πολεμική ρη-
τορική» και αντιπαράθεση μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης. 

Το αποκορύφωμα των παρεμβάσεων στα μέσα 
ενημέρωσης ήλθε με την απόφαση των ιθυνό-

ντων της κρατικής ραδιοτηλεόρασης του ΡΙΚ να 
επέμβουν στο έργο των ενημερωτικών εκπο-
μπών. 

 
•Με απόφαση «εκ των άνω» αποφασίστηκε 

η απαγόρευση ζωντανών ανταποκρίσεων 
από τον ανταποκριτή του ΡΙΚ στη Μόσχα Θα-
νάση Αυγερινό! 

 
΄Όπως πληροφορούμαστε, ως «δικαιολογία» 

αναφέρθηκε το γεγονός  ότι στις ανταποκρίσεις 
του για τα όσα διαδραματίζονται τόσο στο πολε-
μικό πεδίο, όσο και στον «διπλωματικό πόλεμο», 
μεταφέρει και την Ρωσική εκδοχή. 

Σύμφωνα με την απόφαση θα στέλνει ανταπο-
κρίσεις αλλά θα τυγχάνουν… «επεξεργασίας», 
διάβαζε λογοκρισίας  και στις εκπομπές του ΡΙΚ 
θα αξιοποιούνται ζωντανές ανταποκρίσεις από 
την ΕΡΤ, η οποία είναι επίσης, πλήρως ελεγχό-
μενη από την ομογάλακτη κυβέρνησης της Νέας 
Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Όπως πληροφορούμαστε για την καρατόμηση 
του έμπειρου δημοσιογράφου Θανάση Αυγερι-
νού, υπήρξαν παρεμβάσεις με τη μορφή του «πα-

ραπόνου» για τα όσα μεταδίδει από την Αμερι-
κανική  πρεσβεία ενώ πανομοιότυπες  «παρατη-
ρήσεις» προς τους ιθύνοντες του ΡΙΚ έκαναν και 
κύκλοι του προεδρικού και του κυβερνώντος κόμ-
ματος του ΔΗΣΥ! 

Με το όλο θέμα δεν είναι άσχετη η δημόσια επί-
θεση που είχε εξαπολύσει μόλις πρόσφατα η Ου-
κρανική πρεσβεία εναντίον του ΡΙΚ κατηγορώ-
ντας το για δήθεν «ρωσική προπαγάνδα». 
Προφανώς «κτύπησε» προληπτικά, για να δώσει 
την αφορμή παρέμβασης και από τους «συμμά-
χους» της, την Αμερικανική πρεσβεία, καθώς και 
τους «φίλους» και ομογάλακτους της, στο κυβερ-
νών κόμμα της Δεξιάς και το Προεδρικό. 

Με δεδομένο μάλιστα το γεγονός ότι στα ανώ-
τατα δώματα του ιδρύματος υπάρχουν ιθύνοντες 
με ιδιαίτερες συμπάθειες ή και δεσμούς με την 
Ουκρανία, τις ΗΠΑ και άλλες Δυτικές δυνάμεις, 
δεν αποτελεί έκπληξη η απόφαση για επιβολή 
λογοκρισίας στις ανταποκρίσεις από το πολεμικό 
πεδίο, πλην όμως την ίδια ώρα θυσιάζουν στο 
βωμό της εξυπηρέτησης των δυτικών συμφερό-
ντων τις αρχές της ελευθεροτυπίας και της αντι-
κειμενικής ενημέρωσης.
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Προκλητική παρέμβαση στο ΡΙΚ από 
τους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς! 

Παράπλευρη απώλεια στη σύγκρουση Ανατολής – Δύσης, η αντικειμενική ενημέρωση!

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ    Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

COVID-19 - PLF

COVID-19

Λουκίδης: Από τον Οκτώβριο η τέταρτη δόση 
του εμβολίου για τον κοροναϊό

Δολοφονία Τοπαλούδη: Εμπόδια στη δίκη

Γ  ια αυξημένη διασπορά 
στην κοινότητα που πα-
ρατηρείται εκ νέου τις τε-

λευταίες ημέρες μίλησε στην 
ΕΡΤ  ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέ-
λιος Λουκίδης, αναφορικά με 
την πανδημία του κοροναϊού και 
την έκβασή της. 

«Ήταν κάτι το οποίο αναμέ-
ναμε λόγω της χαλάρωσης που 
παρατηρείται, καθώς προυπήρ-
ξαν και κάποιες μεγαλύτερες 
διακοπές, ενώ έχει σταματήσει 
και η χρήση μάσκας στους εξω-
τερικούς χώρους» σημείωσε ο 

ίδιος. Ωστόσο, ο κ. Λουκίδης 
σημείωσε ότι ο ρυθμός εισαγω-
γών στα νοσοκομεία δεν έχει 
αυξηθεί, κάτι ενθαρρυντικό, 
αφού όπως είπε από αυτόν 
εξαρτώνται και σκληρότεροι δεί-
κτες, όπως η εισαγωγή στις Μο-
νάδες Εντατικής Θεραπείας. 

 
«Οι νοσηλευόμενοί μας είναι 

οι περισσότεροι σε ηλικίες άνω 
των 80 με πάρα πολλά προβλή-
ματα και δεν ξέρω τελικά αν κα-
ταλήγουν από τον κορονοϊό ή 
με τον κορονοϊό» πρόσθεσε 
ακόμα. 

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι από 
τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο θα 
πρέπει να ξεκινήσουμε βλέπο-
ντας ποια θα είναι η στρατηγική 
που θα χαραχθεί, η οποία θα 
περιλαμβάνει τρεις, όπως είπε, 
άξονες: 

«Η αναμνηστική δόση του εμ-
βολίου κοντά στον Οκτώβριο, η 
εφαρμογή της πρόληψης εξέλι-
ξης της μόλυνσης στους ευάλω-
τους μέσω των αντιικών χα-
πιών, και η εφαρμογή 
μονοκλωνικών σε ανοσοκατε-
σταλμένους ανθρώπους, με ση-
μαντική μείωση της άμυνας».

H δίκη για τον βιασμό και 
την άγρια δολοφονία 
της Ελένης Τοπαλούδη 

στη Ρόδο, που έχει συγκλονίσει 
την κοινή γνώμη, βρίσκεται στη 
δίνη δικονομικών εμποδίων, κα-
θώς ο δικηγόρος ενός εκ των 
κατηγορουμένων παραιτήθηκε 
χθες, όταν απορρίφθηκε αίτημά 
του για αναβολή της δίκης. 

 
Το δικαστήριο προσπάθησε 

να εξασφαλίσει, όπως επιβάλλει 

ο νόμος και το Σύνταγμα, δικη-
γόρο για τον κατηγορούμενο, 
προσκρούοντας στην άρνηση 
τριών δικηγόρων που διορίστη-
καν γι’ αυτόν τον σκοπό, να 
αναλάβουν την υπεράσπισή 
του, γεγονός που προκάλεσε 
την έντονη αντίδραση της εισαγ-
γελέως. 
Η εισαγγελέας τόνισε την ευ-

θύνη και υποχρέωση των δικη-
γόρων να υπερασπίζονται κάθε 
κατηγορούμενο και έτσι τελικά 

βρέθηκε λύση με τον διορισμό 
άλλων δικηγόρων, δύο τον 
αριθμό, που τελικά δέχθηκαν να 
εκπροσωπήσουν στη δίκη τον 
αλβανικής καταγωγής κατηγο-
ρούμενο που έχει καταδικαστεί 
σε ισόβια. 
Τελικώς η δίκη που διεξάγεται 

σε δεύτερο βαθμό, διακόπηκε 
για τις 21 Μαρτίου, ενώ οι τρα-
γικοί γονείς της Ελένης Τοπα-
λούδη που μεταβαίνουν κάθε 
φορά στην Αθήνα, από το Διδυ-
μότειχο όπου διαμένουν, για τις 
ανάγκες της δίκης, ζήτησαν να 
εξεταστούν στις 28 Μαρτίου, 
κάτι που έγινε δεκτό από το δι-
καστήριο. Σε πρώτο βαθμό οι 
δύο κατηγορούμενοι για τον βια-
σμό και τη δολοφονία της φοι-
τήτριας Ελένης Τοπαλούδη 
έχουν καταδικαστεί σε ισόβια 
και εκτίουν τις ποινές τους στις 
φυλακές, ενώ στη δευτεροβάθ-
μια δίκη τους άλλοτε είναι πα-
ρόντες και άλλοτε όχι.

Χωρίς την συμπλήρωση PLF οι αφίξεις 
των επισκεπτών στην Ελλάδα

Χωρίς τη συμπλήρωση 
PLF ταξιδεύουν στην 
Ελλάδα από την Τρίτη 

15 Μαρτίου, οι επιβάτες πτή-
σεων εξωτερικού, σύμφωνα με 
την εκδοθείσα notam της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.  
Σημειώνεται ότι μέχρι και την 
Δευτέρα όλοι οι ταξιδιώτες προς 
Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοό-
τητας, συμπλήρωναν την ηλε-
κτρονική φόρμα PLF (Pas-
senger Locator Form), 
οποιαδήποτε ώρα πριν από την 
αναχώρηση της πτήσης προς 
Ελλάδα. 
Η απόδειξη συμπλήρωσης 

της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, 
που αποστελλόταν αυτόματα με 
ηλεκτρονικό μήνυμα στον επι-
βάτη από το σύστημα, θεωρείτο 
αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. 
Χωρίς τεστ άφιξης οι ταξιδιώτες 
με ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστο-
ποιητικό COVID-19 
Η είσοδος των ταξιδιωτών που 

κατέχουν πιστοποιητικά (είναι 
υπήκοοι) από τα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
και της Συμφωνίας Σένγκεν, κα-
θώς και από τις τριάντα πέντε 
χώρες εκτός της ΕΕ που έχουν 
προσχωρήσει στο σύστημα ψη-
φιακού πιστοποιητικού COVID-
19 της ΕΕ (European Union 
Digital Covid Certificate, 
EUDCC), δηλαδή οι ακόλουθες: 
'Αγιος Μαρίνος, Αλβανία, Αν-
δόρρα, Αρμενία, Βατικανό, Βό-
ρεια Μακεδονία, Γεωργία, Ελ-

βετία, Ελ Σαλβαδόρ, Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βα-
σίλειο, Ισλανδία, Ισραήλ, Λιχτεν-
στάιν, Λίβανος, Μαρόκο, Μαυ-
ροβούνιο, Μολδαβία, Μονακό, 
Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Ου-
κρανία, Ουρουγουάη, Παναμάς, 
Πράσινο Ακρωτήριο, Σερβία, Σι-
γκαπούρη, Ταϊλάνδη, Τόγκο, 
Τουρκία, Τυνησία, Μπενίν, Ιορ-
δανία, Φερόες Νήσοι και Κινε-
ζική Ταϊπέι, επιτρέπεται με την 
επίδειξη Ευρωπαϊκού Ψηφιακού 
Πιστοποιητικού COVID-19, το 
οποίο περιέχει πληροφορίες για 
ένα από τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Πιστοποιητικό εμβολιασμού 
με χρονική ισχύ έως εννέα μή-
νες μετά την ολοκλήρωση του 
βασικού εμβολιασμού και χωρίς 
χρονικό περιορισμό για τους τα-
ξιδιώτες που έχουν λάβει και την 
ενισχυτική δόση. 
β) Πιστοποιητικό νόσησης 

που διαρκεί έως εκατόν ογδό-
ντα ημέρες. 
γ) Πιστοποιητικό αρνητικού 

αποτελέσματος, με τη μέθοδο 
PCR εντός των τελευταίων 
εβδομήντα δύο ωρών ή εναλ-
λακτικά να έχουν διαγνωσθεί 
αρνητικοί σε rapid test εντός εί-
κοσι τεσσάρων ωρών πριν από 
την άφιξή τους στην Ελλάδα. 
Χωρίς την υποχρέωση αρνη-

τικού τεστ και από Η.Π.Α, Αυ-
στραλία και Καναδά: Η είσοδος 
των ταξιδιωτών που προέρχο-
νται (είναι υπήκοοι) από την Αυ-
στραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής (Η.Π.Α) και τον Κα-
ναδά επιτρέπεται με την επί-
δειξη εναλλακτικά ενός εκ των 
παρακάτω εγγράφων: 
α) Πιστοποιητικό εμβολιασμού 

με χρονική ισχύ έως εννέα μή-
νες μετά την ολοκλήρωση του 
βασικού εμβολιασμού και χωρίς 
χρονικό περιορισμό για τους τα-
ξιδιώτες που έχουν λάβει και την 
ενισχυτική δόση. 
β) Πιστοποιητικό νόσησης 

που διαρκεί έως εκατόν ογδό-
ντα ημέρες. 
γ) Πιστοποιητικό αρνητικού 

αποτελέσματος, με τη μέθοδο 
PCR εντός των τελευταίων 
εβδομήντα δύο ωρών ή εναλ-
λακτικά να έχουν διαγνωσθεί 
αρνητικοί σε rapid test εντός εί-
κοσι τεσσάρων ωρών πριν από 
την άφιξή τους στην Ελλάδα. 

Mε αρνητικό τεστ γίνεται η εί-
σοδος στην Ελλάδα ανεξαρτή-
τως εμβολιασμού για όλους 
τους υπόλοιπους ταξιδιώτες: 
Όλοι οι υπόλοιποι ταξιδιώτες 
προς Ελλάδα, πλην των κρα-
τών της ΕΕ και της Συμφωνίας 
Σένγκεν, των ταξιδιωτών από 
την Αυστραλία, τις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α), τον 
Καναδά καθώς και από τις τριά-
ντα πέντε χώρες εκτός της ΕΕ 
που έχουν προσχωρήσει στο 
σύστημα ψηφιακού πιστοποι-
ητικού COVID-19 της ΕΕ συ-
μπεριλαμβανομένων των συζύ-
γων τους ή των προσώπων, με 
τα οποία αυτοί έχουν συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, καθώς 
και των ανήλικων τέκνων τους, 
ανεξαρτήτως της εμβολιαστικής 
τους κατάστασης, οφείλουν να 
έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε 
τεστ με τη μέθοδο PCR εντός 
των τελευταίων εβδομήντα δύο 
ωρών ή εναλλακτικά να έχουν 
διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid 
test εντός είκοσι τεσσάρων 
ωρών πριν από την άφιξη τους 
στην Ελλάδα.

Άνδρας φέρεται να βίαζε ανήλικα κορίτσια -  
Ήταν φίλες με τα παιδιά του

 Μια σοκαριστική υπόθεση αναβιώνει στη Θεσ-
σαλονίκη, που αφορά στην σεξουαλική κακο-
ποίηση τεσσάρων παιδιών από τον πατέρα φί-
λων τους. Ο άνδρας παραπέμφθηκε στο Μικτό 
Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ενώ κατηγο-
ρείται για βιασμό, τετελεσμένο και σε απόπειρα, 
για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν συ-
μπλήρωσε τα 12 έτη και για κατάχρηση ανηλί-
κων, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. 
Η ποινική δίωξη κινήθηκε με την έγκληση που 

υπέβαλε μητέρα ανήλικης στην αστυνομία, τον 
Σεπτέμβριο του 2020. Όταν ολοκληρώθηκε η 

προκαταρκτική έρευνα, ασκήθηκε ποινική δίωξη 
ενώ ο κατηγορούμενος, μετά την απολογία του, 
κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Από τον 
Οκτώβριο του 2021 κρατείται στις φυλακές Γρε-
βενών 
Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2020, η μια από 
τις παθούσες βρήκε τη δύναμη και εξιστόρησε 
κάποιες από τις πράξεις στη μητέρα της, καθώς 
ο κατηγορούμενος κάθε φορά της έλεγε να μην 
πει τίποτα και σε κανέναν, διότι θα την περίμενε 
μια μεγάλη τιμωρία. Το κορίτσι κακοποιήθηκε 
από 6 έως 9 ετών..
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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. 

Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Μπέρμιγχαμ

Συμφώνως προς την εκκλησιαστική παράδοση 
και μετ'ευλαβείας εορτάσθηκε η Αναστήλωση των 
Ιερών Εικόνων στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αποστόλου 
Ανδρέου Μπέρμιγχαμ. 
Της εορτής προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επί-

σκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συμπαραστατού-
μενος υπό του Αρχιμ. κ. Χριστοδούλου Κοκλιώτη 
και του Οικονόμου κ. Αιμιλιανού Επαμεινώνδα. 

 Στον τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε η 
λιτάνευση των ιερών εικόνων και αναγνώσθηκε 
από τον Επίσκοπο Μελιτηνής το απόσπασμα του 

Συνοδικού της Ορθοδοξίας. 
Ο Θεοφιλέστατος επίσης παρέδωσε εκ μέρους 

της Φιλοπτώχου Αδελφότητος και του Εκκλησια-
στικού Συμβουλίου του Ι. Ναού, τιμητική πλακέτα 
στον πρώην Πρόεδρο και εκλεκτό μέλος της Κοι-
νότητος, κ. Νεόφυτο Παπαχριστοφόρου, για την 
προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλη-
νορθόδοξη Κοινότητα του Αποστόλου Ανδρέου 
Μπέρμιγχαμ. 

 Ακολούθησε επίσημο γεύμα στην αίθουσα της 
Κοινότητος.

Α΄ Χαιρετισμοί στην Αγία Τριάδα Έρντινγκτον
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος 
Έρντινγκτον στο Μπέρμιγχαμ 
Χοροστάτησε της Α΄ Στάσης 
των Χαιρετισμών της Υπεραγίας 

Θεοτόκου ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος. 
 
Ο Θεοφιλέστατος μετά το πέρας 

της ιεράς Ακολουθίας κήρυξε 
τον θείο λόγο στους πιστούς και 
ευχήθηκε τα δέοντα.

Α΄ Χαιρετισμοί στο Αρχιεπισκοπικό 
Παρεκκλήσιο του Λονδίνου
Στο Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλή-
σιο του Ευαγγελισμού της Θεο-
τόκου, στην έδρα της Ι. Αρχιε-
πισκοπής Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρεταννίας στο Λον-
δίνο, ετελέσθη η πρώτη Στάση 
των Χαιρετισμών της Υπεραγίας 
Θεοτόκου. 
 
Την Ακολουθία ετέλεσε ο Πανο-
σιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. 

Νήφων Τσιμαλής, Ιδιαίτερος 
Γραμματεύς του Αρχιεπισκοπι-
κού Γραφείου. 
 
Έψαλλε η διορθόδοξη χορωδία 
Λονδίνου (Mosaic Choir). 
 
Ο π. Νήφων διεβίβασε τις ευχές 
του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκό-
που κ. Νικήτα, ο οποίος βρίσκε-
ται στην Κωνσταντινούπολη ως 

Μέλος της Αγίας και Ιεράς Συ-
νόδου, η οποία συνεδριάζει αυ-
τές τις ημέρες. 
 
Ετέθη προς προσκύνηση η ιερά 
εικόνα της Παναγίας Νικοποιού, 
αντίγραφο της ιεράς εικόνος της 
Αγίας Σοφίας Λονδίνου, στην 
οποία περιμετρικά εικονίζονται 
Άγιοι της βυζαντινής περιόδου.

Πρόσκληση για το IFE  
(the International Food & Drink event) 
2022
Το Κέντρο Εμπορίου της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου θα ήθελε να σας ενημερώσει για τη  
συμμετοχή της Κύπρου με 21 εξαγωγές τροφίμων στο IFE2022 (the International Food & Drink 
event), που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Μαρτίου στο ExCel του Λονδίνου. 
Είτε είστε έμπορος λιανικής, χονδρέμπορος, διανομέας ή υπεύθυνος τροφοδοσίας εστιατορίου,  
μπορείτε να επισκεφθείτε το φετινό Cyprus Pavilion στα τμήματα των περιπτέρων ξεκινώντας 
από τον αριθμό 4405 & 4500 για το Chilled Food και από το 2605 & 2621 για το Fine Food.  
Γευτείτε μοναδικές γεύσεις από την Κύπρο και δείτε συναρπαστικές και καινοτόμες ιδέες για να 
εμπνεύσετε την επιχείρησή σας. 
Για δωρεάν εγγραφή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.ife.co.uk



 9      | Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

«Aνησυχώ για την ασφάλειά μου» λέει  
δημοσιογράφος που εισέβαλε με το  
αντιπολεμικό πανό σε ρωσικό κανάλι

Για την ασφάλειά της ανη-
συχεί η διαδηλώτρια της 
ρωσικής κρατικής τηλε-

όρασης Μαρίνα Οβσιάνικοβα, 
όπως δηλώνει στο Reuters, ελ-
πίζοντας ταυτόχρονα πως η δια-
μαρτυρία της εναντίον του πο-
λέμου στην Ουκρανία δεν ήταν 
μάταιη και πως οι Ρώσοι θα 
ανοίξουν τα μάτια τους στην 
προπαγάνδα. 

 
Στην πρώτη τηλεοπτική συνέ-

ντευξή της μετά την διαμαρτυρία 
της που έγινε σε ζωντανή μετά-

δοση το βράδυ της Δευτέρας 
στο Κανάλι Ένα, η Οβσιάνικοβα 
δήλωσε πως δεν σχεδιάζει να 
διαφύγει από τη Ρωσία και πως 
ελπίζει ότι δεν θα βρεθεί αντι-
μέτωπη με ποινικές κατηγορίες. 
«Δεν αισθάνομαι ήρωας» 

 
«Πιστεύω σ’ αυτό που έκανα, 

αλλά τώρα καταλαβαίνω την 
κλίμακα των προβλημάτων που 
θα πρέπει να αντιμετωπίσω και, 
φυσικά, ανησυχώ εξαιρετικά για 
την ασφάλειά μου», δήλωσε στο 
Reuters η Οβσιάνικοβα. 

 
«Δεν αισθάνομαι καθόλου 

ήρωας… Ξέρετε, θέλω πραγμα-
τικά να αισθανθώ ότι αυτή η θυ-
σία δεν ήταν μάταιη και ότι ο κό-
σμος θα ανοίξει τα μάτια του». 
Στη δημοσιογράφο επιβλήθηκε 
χθες, Τρίτη, πρόστιμο 30.000 
ρουβλίων (280 δολάρια), μερι-
κές ώρες αφού το Κρεμλίνο κα-
τήγγειλε την πράξη διαμαρτυ-
ρίας της ως «χουλιγκανισμό». 

 
Το Reuters υπέβαλε γραπτό 

αίτημα στο υπουργείο Εσωτερι-
κών, από το οποίο ζητά περαι-
τέρω σχόλιο για την υπόθεσή 
της ενώ παράλληλα ερωτά αν 
οι νομικές διαδικασίες σε βάρος 
της έχουν πλέον κλείσει. 

 
Η Οβσιάνικοβα είπε στο 

Reuters πως ήθελε, όχι μόνο να 
διαμαρτυρηθεί κατά του πολέ-
μου, αλλά και να στείλει ένα μή-
νυμα απ’ ευθείας στους Ρώ-
σους: «Μην γίνεστε τέτοια 
ζόμπι, μην ακούτε αυτή την 
προπαγάνδα, μάθετε πώς να 
αναλύετε την πληροφορία, μά-
θετε πώς να βρίσκετε άλλες πη-
γές πληροφόρησης – όχι μόνο 
τη ρωσική κρατική τηλεόραση».

ΜΑΡΙΝΑ ΟΒΣΙΑΝΙΚΟΒΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΡΩΣΙΑ

ΠΟΥΤΙΝ

Ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων στις 
συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας

Ουκρανία και Ρωσία έχουν πραγματο-
ποιήσει σημαντική πρόοδο πάνω σε 
ένα «προσχέδιο» ειρηνευτικής συμφω-

νίας 15 σημείων, στο οποίο περιλαμβάνεται η κα-
τάπαυση πυρός και η απόσυρση των ρωσικών 
στρατευμάτων, αν το Κίεβο ανακηρύξει την ου-
δετερότητά του και αποδεχθεί περιορισμούς στις 
ένοπλες δυνάμεις του, αναφέρουν οι Financial 
Times, επικαλούμενοι τρία άτομα που συμμετέ-
χουν στις διαπραγματεύσεις. 

 
Η προτεινόμενη συμφωνία, την οποία οι Ου-

κρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συζήτησαν 
εκτεταμμένα για πρώτη φορά τη Δευτέρα, θα πε-
ριλαμβάνει την παραίτηση του Κιέβου από τις φι-
λοδοξίες του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και τη δέ-
σμευση να μην φιλοξενήσει ξένες στρατιωτικές 
βάσεις ή όπλα με αντάλλαγμα την προστασία 
από συμμάχους όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο και η Τουρκία, σύμφωνα με τους FT. 

 
Η φύση των δυτικών εγγυήσεων για την ουκρα-

νική ασφάλεια —και η αποδοχή τους από τη Μό-
σχα— θα μπορούσε να αποδειχθεί μεγάλο εμπό-
διο σε οποιαδήποτε συμφωνία, όπως και το 
καθεστώς των ουκρανικών εδαφών που κατέλα-
βαν Ρωσία και φιλορωσικές δυνάμεις το 2014. 
Παρόλο που Μόσχα και Κίεβο δήλωσαν ότι ση-
μειώθηκε πρόοδος στους όρους μιας συμφωνίας, 
οι Ουκρανοί αξιωματούχοι παραμένουν δύσπιστοι 
για το κατά πόσο ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ 
Πούτιν, είναι πλήρως αφοσιωμένος στην επίτευξη 
της ειρήνης. Κι αυτό διότι το Κίεβο δεν αποκλείει 
ότι η Μόσχα ενδεχομένως να κερδίζει χρόνο προ-
κειμένου να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να 
συνεχίσει την επίθεσή της. 

 
Μιλώντας νωρίτερα σε αξιωματούχους της ρω-

σικής κυβέρνησης, εμφανίστηκε αμετακίνητος σε 
ό,τι αφορά τη ρωσική εισβολή, διαβεβαιώνοντας 
ότι «η Μόσχα θα επιτύχει τους στόχους της στρα-
τιωτικής της επιχείρησης, η οποία προχωρά βάσει 
σχεδίου». 

 
«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ η Ουκρανία να γίνει 

προπύργιο επιθετικών ενεργειών εναντίον της 
χώρας μας» είπε και, μεταξύ άλλων, κατηγόρησε 
το «φιλοναζιστικό καθεστώς» του Κιέβου για σχέ-
δια απόκτησης όπλων μαζικής καταστροφής με 
στόχο τη Ρωσία. 

 
Ο Μικαήλο Ποντόλιακ, ανώτερος σύμβουλος 

του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επικεφαλής της ου-
κρανικής αντιπροωσπείας στις ειρηνευτικές συ-
νομιλίες, είπε στους Financial Times ότι οποι-
αδήποτε συμφωνία θα περιελάμβανε «τα 
στρατεύματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας να εγκα-
ταλείψουν το έδαφος της Ουκρανίας σε κάθε πε-
ρίπτωση» — συγκεκριμένα τις νότιες περιοχές 

κατά μήκος της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασ-
σας, καθώς και τα εδάφη στα ανατολικά και βό-
ρεια του Κιέβου. 
Η Ουκρανία, σύμφωνα με το προσχέδιο, καλεί-

ται να διατηρήσει τις ένοπλες δυνάμεις της, να 
δεσμευθεί ότι δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτικές 
συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ και να απέχει από τη 
φιλοξενία ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδα-
φός της. 
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, 

δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα, Τετάρτη, 
ότι η ουδετερότητα της Ουκρανίας με βάση το 
καθεστώς της Αυστρίας ή της Σουηδίας είναι μια 
πιθανότητα. 

«Αυτή η επιλογή πραγματικά συζητείται και μπο-
ρεί να θεωρηθεί ουδέτερη», είπε ο Πεσκόφ. 
Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της 

Ρωσίας, είπε ότι «απολύτως συγκεκριμένες δια-
τυπώσεις» ήταν «κοντά στο να συμφωνηθούν» 
στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. 

 
«Δεν υπάρχει πλέον αποτελεσματικό σύστημα 

ευρωπαϊκής ασφάλειας, υπό την αιγίδα του 
ΝΑΤΟ. Μόλις ξεκίνησε ένας σοβαρός πόλεμος 
στην Ευρώπη, το ΝΑΤΟ γρήγορα έθεσε εαυτόν 
εκτός», είπε ο Ποντόλιακ. 

«Προτείνουμε ένα ουκρανικό μοντέλο εγγυή-
σεων ασφαλείας, το οποίο συνεπάγεται την 
άμεση και νομικά κατιχυρωμένη συμμετοχή ορι-
σμένων εγγυήτριων χωρών στη σύγκρουση από 
την πλευρά της Ουκρανίας, σε περίπτωση που 
κάποιος παραβιάσει ξανά την εδαφική της ακε-
ραιότητα», πρόσθεσε. 
Η Ουκρανία, πρόσθεσε ο Ποντόλιακ, ως μέρος 

οποιασδήποτε συμφωνίας «θα διατηρήσει οπωσ-
δήποτε τον δικό της στρατό». Υποβάθμισε επίσης 
τη σημασία της απαγόρευσης των ξένων στρα-
τιωτικών βάσεων στην Ουκρανία, λέγοντας ότι 
αυτό ήδη αποκλείεται από την ουκρανική νομο-
θεσία. 
Δύο από τα άτομα που επικαλούνται οι FT, δή-

λωσαν ότι το προσχέδιο περιελάμβανε επίσης 
διατάξεις για την κατοχύρωση και της ρωσικής 
γλώσσας στην Ουκρανία, όπου ομιλείται ευρέως 
αν και η ουκρανική είναι η μόνη επίσημη γλώσσα. 
Η Ρωσία χαρακτήρισε την εισβολή της ως μια 
προσπάθεια να προστατεύσει τους Ρωσόφωνους 
στην Ουκρανία από τη «γενοκτονία» που δια-
πράττουν οι «νεοναζί». 

 
Ο Ποντόλιακ είπε ότι «τα ανθρωπιστικά ζητή-

ματα, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών ζη-
τημάτων, συζητούνται μόνο μέσα από το πρίσμα 
των αποκλειστικών συμφερόντων της Ουκρα-
νίας».

Πούτιν: Όλος ο πλανήτης πληρώνει τις 
φιλοδοξίες της Δύσης

«Το φιλοναζιστικό καθεστώς στο 
Κίεβο δρομολογούσε την από-
κτηση όπλων μαζικής κατα-
στροφής και ο στόχος τους, φυ-
σικά, θα ήταν η Ρωσία» 
ισχυρίστηκε ο Βλάντιμίρ Πούτιν, 
στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με 
κορυφαίους αξιωματούχους της 
ρωσικής κυβέρνησης, ενώ 
επέρριψε ευθύνες στη Δύση για 
την αιματοχυσία στην Ουκρα-
νία.  «Όλος ο πλανήτης πληρώ-
νει τις φιλοδοξίες της Δύσης» 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώ-
σος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πού-
τιν, προσθέτοντας ότι η Δύση 
ωθεί την Ουκρανία να συνεχι-
στεί η αιματοχυσία, παρέχοντας 
στο Κίεβο όπλα. 

«Η Ουκρανία με τη στήριξη των 
Δυτικών δυνάμεων οργάνωσε 
επιθετικές ενέργειες κατά της 
Ρωσίας. Η Δύση δεν θα πετύχει 
στην προσπάθειά της να επιτύ-
χει παγκόσμια κυριαρχία και να 
διαμελίσει τη Ρωσία, είπε. 

 «Εάν η Δύση πιστεύει ότι η Ρω-
σία θα κάνει πίσω, δεν καταλα-

βαίνει τη Ρωσία», δήλωσε ο 
Πούτιν την 21η ημέρα του πο-
λέμου κατά της Ουκρανίας. 

 

Πρόσθεσε ότι η «ειδική στρα-
τιωτική επιχείρηση» στην Ου-
κρανία, όπως το Κρεμλίνο χα-
ρακτηρίζει τον πόλεμο, 
προχωρά με επιτυχία, λέγοντας 
ότι η Μόσχα δεν θα άφηνε αυτή 
τη χώρα να γίνει «προγεφύ-
ρωμα» για «επιθετικές ενέρ-
γειες» κατά της Ρωσίας. 

«Η επιχείρηση προχωρά με επι-
τυχία, σε αυστηρή συμφωνία με 
τα προκαθορισμένα σχέδια» 
είπε, διαβεβαιώνοντας για άλλη 
μια φορά ότι δεν είχε καμία πρό-
θεση να «καταλάβει» την Ου-
κρανία. 

Συμπλήρωσε πως η Μόσχα εί-
ναι έτοιμη να συζητήσει για ου-
δέτερο καθεστώς της Ουκρα-
νίας σε συνομιλίες με στόχο τον 
τερματισμό των εχθροπραξιών, 
αλλά «η Μόσχα θα επιτύχει 
τους στόχους της στρατιωτικής 

της επιχείρησης, η οποία προ-
χωρά βάσει σχεδίου». 

Ο Πούτιν είπε ότι η Δύση έχει 
ουσιαστικά κηρύξει τη Ρωσία σε 
χρεοκοπία στο πλαίσιο των κυ-
ρώσεων που έχει επιβάλει εις 
βάρος της Μόσχας για την ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία και 
ότι ο πόλεμος ήταν απλώς ένα 
πρόσχημα για τη Δύση να επι-
βάλει κυρώσεις. 

«Η Δύση δεν μπαίνει καν στον 
κόπο να κρύψει το γεγονός ότι 
στόχος της είναι να βλάψει ολό-
κληρη τη ρωσική οικονομία, 
κάθε Ρώσο», σημείωσε ο Ρώ-
σος πρόεδρος. «Ηθικός εκφυ-
λισμός η σιωπή της Δύσης για 
τα θύματα στο Ντονμπάς» 

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτή-
ρισε τη «σιωπή της Δύσης» για 
τα θύματα στο Ντονμπάς ως 
«ηθικό εκφυλισμό» κάνοντας 
λόγο για «πλήρη απανθρωπο-
ποίηση». 

Σύμφωνα με τον Πούτιν, προ-
καλεί έκπληξη το πώς η Δύση 
«δεν παρατήρησε καν» την τρα-
γωδία στο Ντονέτσκ, όταν μια 
πυραυλική επίθεση εξαπολύ-
θηκε στο κέντρο της πόλης τη 
Δευτέρα σκοτώνοντας περισσό-
τερους από 20 ανθρώπους. Ση-
μειώνεται ότι το Κίεβο έχει αρ-
νηθεί ότι εξαπέλυσε επίθεση 

«Είναι επίσης υποκριτικό ότι 
έχουν κλείσει τα μάτια στα τε-
λευταία οκτώ χρόνια, όταν οι 
μητέρες στο Ντονμπάς έθαψαν 
τα παιδιά τους, όταν σκοτώθη-
καν ηλικιωμένοι. Είναι απλώς 
ένα είδος ηθικού εκφυλισμού, 
πλήρης απανθρωποποίηση», 
είπε ο Πούτιν.
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ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΣΕΙ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ

Επίσκεψη Τζόνσον στον Κόλπο με θέμα 
την αύξηση διάθεσης πετρελαίου

Συναντήσεις με τους ηγέτες των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας 
είχε χθες ο Μπόρις Τζόνσον, σε μια προσπάθεια 
να τους πείσει να αυξήσουν τις ποσότητες πε-
τρελαίου, που ρίχνουν στην αγορά, ώστε να συ-
γκρατηθούν οι αυξήσεις στην τιμή της ενέργειας 
ως απότοκο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-
νία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έφτασε αργά 
την Τρίτη στο Ντουμπάι όπου έγινε δεκτός από 
τον διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ 
πριν ταξιδέψει στο Ριάντ για να δει τον διάδοχο 
πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. 
Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, θέμα συ-

ζήτησης είναι η ανάγκη συνεργασίας συμμαχι-
κών χωρών ώστε να ενταθεί η διπλωματική και 
οικονομική πίεση στον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν 
και να περιοριστούν οι παγκόσμιες επιπτώσεις 
από την εισβολή κι η ανάγκη βελτίωσης της 
ενεργειακής ασφάλειας και μείωσης της μετα-
βλητότητας των τιμών ενέργειας με αύξηση της 
παραγωγής πετρελαίου από τα ΗΑΕ και τη Σα-
ουδική Αραβία, αλλά και με στροφή προς τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Κατά την αναχώρησή του ο κ. Τζόνσον είπε 

ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χτίζει έναν διεθνή συ-

νασπισμό για να αντιμετωπίσει τη νέα πραγμα-
τικότητα που δημιουργεί η «βάρβαρη και απρό-
κλητη» επίθεση του Προέδρου Πούτιν στην Ου-
κρανία. «Ο κόσμος πρέπει να απογαλακτιστεί 
από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες», πρό-
σθεσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. 
Χαρακτήρισε δε τις δύο χώρες του Κόλπου 

που επισκέπτεται, «κρίσιμους διεθνείς εταίρους» 
στην προσπάθεια αυτή. 
Ο Μπόρις Τζόνσον θα συζητήσει επίσης την 

κατάσταση σε Ιράν και Υεμένη, την αύξηση της 
συνεργασίας στον τομέα ασφαλείας, το εμπόριο 
και τις επενδύσεις, αλλά και την ανάγκη σεβα-
σμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Ιδιαίτερα η επίσκεψη στο Ριάντ είναι αμφιλε-

γόμενη στη Βρετανία λόγω του μελανού ιστορι-
κού σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων από 
το σαουδαραβικό καθεστώς. Όπως επισημαί-
νουν οργανώσεις, μόλις το Σαββατοκύριακο στη 
χώρα εκτελέστηκαν 81 άνθρωποι για αδικήματα 
που είχαν διαπράξει.  
Η χώρα εγκαλείται επίσης για τον ρόλο της 

στον πόλεμο και στην ανθρωπιστική τραγωδία 
στην Υεμένη, αλλά και για τη δολοφονία του δη-
μοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

αριθμός των προσφύγων που εγκαταλείπουν 
την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας στις 
24 Φεβρουαρίου έφθασε και μπορεί να ξεπέ-
ρασε τα 2,8 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοι-
χεία των Ηνωμένων Εθνών, που αποτελεί πλέον 
την μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην Ευ-
ρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δή-

λωσαν ότι περιμένουν σχεδόν 5 εκατομμύρια 
άνθρωποι να διαφύγουν από την Ουκρανία, ενώ 
άλλοι τοποθετούν τον αριθμό υψηλότερο. 
Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επίσης εκτοπι-

στεί στο εσωτερικό της Ουκρανίας, με πολλούς 

να έχουν απομακρυνθεί μόνο μέχρι τις πιο ήσυ-
χες δυτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων 
πόλεων όπως το Λβιβ, όπως μεταδίδει το 
Reuters. 
Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε σε συ-

νέντευξη Τύπου με τους ομολόγους του από την 
Ουκρανία και τη Λιθουανία ότι η επίθεση κοντά 
στα σύνορά της έδειξε ότι η Ρωσία ήθελε να 
«δημιουργήσει πανικό στον άμαχο πληθυσμό». 
Κράτη της πρώτης γραμμής υποδοχής προ-

σφύγων, όπως η Πολωνία, η οποία έχει υποδε-
χθεί πάνω από το μισό του συνολικού αριθμού 
των προσφύγων, και η Σλοβακία, η Ρουμανία,

ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Η Pfizer κατέθεσε αίτημα για τέταρτη δόση

 Pfizer και η BioNTech ανακοίνωσαν ότι ζήτη-
σαν από την αμερικανική ρυθμιστική αρχή φαρ-
μάκων (FDA) να εγκρίνει μια δεύτερη αναμνη-
στική δόση του εμβολίου τους κατά της covid-19 
για τους ενήλικες άνω των 65 ετών, δηλαδή, μια 
τέταρτη δόση. 
Το αίτημα βασίζεται στα στοιχεία που συγκε-

ντρώθηκαν στο Ισραήλ εν μέσω ενός κύματος 
της επιδημίας που οφειλόταν στο παραλλαγμένο 
στέλεχος Όμικρον του κορωνοϊού, επεσήμαναν 
οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους. 
Σύμφωνα με την Pfizer και τη BioNTech, τα 

δεδομένα από το Ισραήλ δείχνουν ότι «μια επι-
πλέον αναμνηστική δόση εμβολίου τεχνολογίας 
mRNA αυξάνει την ανοσογονικότητα και μειώνει 
τα ποσοστά των μολύνσεων και της σοβαρής 
νόσησης». 

Για τον λόγο αυτό οι εταιρείες ζήτησαν από 
τον FDA να εγκρίνει τη χορήγηση δεύτερης ανα-
μνηστικής δόσης. Το Ισραήλ ήταν η πρώτη χώρα 
που ξεκίνησε να χορηγεί τέταρτη δόση εμβολίου 
κατά της covid-19 από τις αρχές Ιανουαρίου 
στους άνω των 60 ετών, ενώ από τα τέλη του 
ίδιου μήνα το πρόγραμμα επεκτάθηκε για όλους 
τους ενήλικες άνω των 18 ετών που ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες. 
Η τέταρτη δόση εμβολίου επιτρέπει να παρα-

χθούν τρεις με πέντε φορές περισσότερα αντι-
σώματα σε σχέση με την τρίτη δόση, σύμφωνα 
με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας. Ήδη κάποιες 
χώρες –όπως η Δανία, η Ισπανία, η Γερμανία 
και η Σουηδία-- χορηγούν τέταρτη δόση εμβολίου 
σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως 
οι πιο ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ξήλωμα ακροδεξιών 
και ρατσιστών από δημόσιο 
και σώματα ασφαλείας

Ένα σχέδιο δέκα σημείων για την αντιμετώ-
πιση της ακροδεξιάς και του ρατσισμού ανακοί-
νωσε η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ 
επισημαίνοντας ότι η ακροδεξιά αποτελεί τη με-
γαλύτερη εξτρεμιστική απειλή για τη δημοκρατία 
στη Γερμανία και πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
προληπτικά και σκληρά μέτρα. 
Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό περίπου 

1.500 υπόπτων και την αυστηροποίηση των 
ελέγχων για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν 
όπλο ενώ παρεμβάσεις αναμένεται να γίνουν 
στα κοινωνικά δίκτυα με στόχο την εξάλειψη 
προκλητικών σχολίων και θεωριών συνωμοσίας. 
Παράλληλα προβλέπει τον εντοπισμό και την 
απομάκρυνση εξτρεμιστών οι οποίοι εργάζονται 
σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως στα σώματα 
ασφαλείας. 
Τα τελευταία χρόνια έχουν δει επανειλημμένα 

το φως της δημοσιότητας έρευνες σχετικά με 

εξτρεμιστικά στοιχεία στην αστυνομία και στις 
ένοπλες δυνάμεις. 
Η κοινοβουλευτική επίτροπος για τις Ένοπλες 

Δυνάμεις Εύα Χεγκλ δήλωσε εξάλλου χθες ότι 
το 2021 υπήρξαν 252  περιστατικά «άξια ανα-
φοράς» στον γερμανικό στρατό και ζήτησε τα-
χείες δικαστικές διαδικασίες προκειμένου οι 
εμπλεκόμενοι να απολύονται πιο γρήγορα. 
Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Τό-

μας Χάλντενβανγκ δήλωσε από την πλευρά του 
ότι η υπηρεσία του σχεδιάζει να δώσει στη δη-
μοσιότητα έκθεση με αντικείμενο τους εξτρεμι-
στές που εργάζονται στον κρατικό μηχανισμό. 
Η υπηρεσία, θύμισε, παρακολουθεί το κόμμα 
Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), που υπο-
πτεύεται για εξτρεμιστική δράση. Ο κ. Χάλντεν-
βενγκ αναφέρθηκε επίσης σε μικρό αριθμό 
ακροδεξιών που έχουν μεταβεί στην Ουκρανία 
προκειμένου να πολεμήσουν. 

Στα 2,8 εκατομμύρια οι πρόσφυγες 
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία 



Καταδικάζουμε κάθε είδους 
εισβολή, διωγμού, βίας και 
οποιασδήποτε άλλης μορ-

φής βαρβαρότητας,  είτε όλα  αυτά 
έλαβαν μέρος τον 20ον αιώνα η 
και τον 21ον αιώνα.  
Δεν είναι κάτι που θα περίμενε κα-
νείς,  σε ένα πολιτισμένο ας 
πούμε πλανήτη. Μας αρέσει να 

λέμε ότι είμαστε πολιτισμένοι μα δυστυχώς τα 
έργα μας και τα λόγια μας αποδεικνύουν το αντί-
θετο. 
Μιλάμε και καταδικάζουμε κάθε πολεμοχαρή  
χώρα που εξασκεί τον ρατσισμό, φασισμό  και 
δικτατορία. Τίποτα δυστυχώς  δεν μάθαμε όσα 
χρόνια και αν πέρασαν. Η σημερινή κατάσταση 
στην Ουκρανία μας θυμίζει Βιετνάμ, Κόσοβο Κύ-
προ και τόσες άλλες τραγωδίες. Ο Πούτιν άρχισε 
τον πόλεμο στις 24 Φεβρουαρίου 2022 μία ημέρα 
μετά από τον την επέτειο  των γενεθλίων το μ. 
πατέρα του. Οι Γερμανοί σκότωσαν το αδελφό 
του κατά τον  2ον παγκόσμιο  και οι γονείς του 
υπόφερα πολύ κάτω από τους Γερμανούς, την 
στιγμή που η Ουκρανία συμμάχησε με τον Χίτλερ. 
Πολλοί δε που σχολιάζουν την συμπεριφορά του 
Πούτιν θεωρούν την εισβολή στη Ουκρανία ως 
εκδίκηση για την κακοποίηση της οικογενείας του 
από τους Γερμανούς και σε ένα βαθμό από τους 
Ουκρανούς. Αν και η μητέρα του Πούτιν δεν είχε 
μίσος προς τους Γερμανούς και τους συμμάχους 
της, έλεγε ότι υπόφεραν και αυτοί.   
Χρόνια πέρασαν από τότε μα ο Πούτιν δεν το 
χώνεψε ακόμη και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε 
σήμερα. Το Ηνωμένο Βασίλειο  έδιδε χρυσά δια-
βατήρια σε κάθε ολιγαρχικό Ρώσο, πούλησε η 
Αγγλία εταιρίες και ολάκερα κτίρια και όπου κοι-
τάξεις στο Mayfair του Λονδίνου Kensington   και 
αλλού κάθε άλλο κτίριο που βλέπεις ανήκει σε 
κάποιο Ρώσο. Το ίδιο φαινόμενο το βλέπουμε 
στην Κύπρο  που όποιο κτίριο και να δεις και ρω-
τήσεις θα σου πουν ανήκει  στους Ρώσους. Μα 
τι να πει κανείς με τα γνωστά Χρυσά Διαβατήρια  
που πλήρωναν εκατομμύρια οι Ρώσοι για να τα  
αποκτήσουν και η δική μας Κυπριακή Κυβέρνηση 
τα έκρυβε κάτω από το χαλί.  
Κακά τα ψέματα μα ο Πούτιν η μάλλον η Ρωσία 
εισπράττει 350 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα 
από το γκαζιά που προμηθεύει την Ευρώπη και 
αν η Ευρώπη γίνει ποιο σκληρή έναντι του  Πούτιν 
τότε κλείνει τον αγωγό προμηθεύσεως γκαζιού. 
Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο παίρνει μόνο 5%  
γκάζι εν συγκρίσει με 40% που η Ρωσία προμη-
θεύει την Ευρώπη. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ανάγκη την Ρωσία όχι 
για το γκάζι αλλά τα λεφτά  της  που αγιάζουν 
ποδοσφαιρικές ομάδες και Αγγλικές εφημερίδες 
από ολιγάρχες  που έρχονται  από ένα διεφθαρ-
μένο κατεστημένο και το γεγονός ότι είναι πολύ 
εύκολο εν συγκρίσει με άλλες χώρες να αγοράσει 
κανείς εταιρίες κλπ., στην Αγγλία. 
Μα θα μου πείτε μήπως το ίδιο δεν γίνετε και 
στην Κύπρο. Μάλιστα αφού η Λεμεσός μετετρά-
πηκε σε Κρεμλίνο της Κύπρου διότι και οι δύο 
ακροδεξιές Κυβερνήσεις τόσο Κύπρου και Αγ-
γλίας θέλησαν μόνο και μόνο για το χρήμα να 
συνεργασθούν με Ρώσσους απατεώνες και 

χρυσά διαβατήρια. Το Συντηρητικό κόμμα του 
Boris Johnson δέχθηκε μέχρι και  £2 εκατομμύρια 
εισφορές,  δεν γνωρίζω πόσα πήρε η Κυβέρνηση 
Αναστασιάδη από Ρώσους επιχειρηματίες. Τόσο 
στη Κύπρο όσο και στη Αγγλία έχουν γίνει όλοι 
εθισμένοι στο Ρωσικό χρήμα. Δεν τα λέω αυτά 
εγώ αλλά η Daily Telegraph.Τι άλλο μπορεί να 
πει κανείς εκτός από το γεγονός ότι αυτοί που 
έχουν συνεργασθεί με τους Ρώσους απατεώνες 
είναι οι σημερινές Κυβερνήσεις τόσο Αγγλίας και 
Κύπρου. Είναι ολοφάνερο το γεγονός ότι όλοι αυ-
τοί ξέχασαν (μήπως;)  ποιοι στα αλήθεια είναι, 
αφού τους τύφλωσε το χρήμα, και δεν είναι η 
πρώτη φορά που το έχουν κάνει αυτό. Η προδο-
σία των 30 δηναρίων συνεχίζετε μετά από 2 και 
πλέον χιλιάδες χρόνια αργότερα. Όπως και στη 
Κύπρο έτσι και εδώ ο πρόεδρος της Βουλής των 
Κοινοτήτων βοηθούσε Ρώσσους εκατομμυριού-
χους για να βρουν κτίρια προς αγορά και για να  
αγοράσουν χρυσά διαβατήρια.   
Πίσω στο έτος 2020 το ήμισυ των υπουργών του 
Τζόνσον δέχθηκαν δωρεές χιλιάδων λιρών από 
τους Ρώσους. Βοήθησαν εκατοντάδες Ρώσους 
εκατομμυριούχους και με τα λεφτά τους είχαν με-
γάλη επίδραση στο να εφαρμόσει πολιτική και 
νόμο που θα βόλευε τους Ρώσους και  ευνόησε 
του Ρώσους  που  είχαν στενές σχέσεις με το 
Κρεμλίνο. Δυστυχώς και στην Κύπρο  το ίδιο  συ-
νέβαινε. Οι Κυβερνήσεις Τζόνσον, Αναστασιάδη, 
νόμιζαν ότι ήταν έξυπνοι την στιγμή που τους 
πήρε ο λήθαργος κι τους τύφλωσε το χρήμα και 
η απληστία, ακριβώς σαν μία έχιδνα που μαντεύει  
το θύμα πριν  να  του επιτεθεί. Θεωρούσαν  το 
εαυτό τους Τζόνσον /Αναστασιάδης ως να είναι 
έξυπνοι αλλά μάλλον εκ των υστέρων εξυπνό-
βλακες  που κατάντησαν οι χώρες τους σε πρω-
τεύουσες ξεπλύματος βρώμικου και προδοτικού 
χρήματος.  
Με τέτοιους απατεώνες προτίμησαν να συνερ-
γάζονται και να δέχονται εκατομμύρια λιρών δω-
ρεές έτσι για να γίνει το δικό του Πουτιν. Υπάρ-
χουν και καλοί Ρώσοι και αυτοί που δεν θέλουν 
τον Πούτιν. Και εάν πούνε κάτι  ο Πούτιν θα τους 
καθαρίσει η θα τους φυλακίσει η θα τους δηλητη-
ρίαση. Καταδικάζουμε τη απληστία την προδοσία 
με τον ίδιο τρόπο που καταδικάζουμε κάθε είδους 
διωγμούς  πολέμους   εισβολές ξεριζωμούς. Πριν, 
λέγαμε έρχονται οι Ρώσοι και στρώναμε κόκκινα 
χαλιά, τώρα λέμε έρχονται οι Ρώσοι και οχυρω-
νόμαστε  όσο ποιο πολύ μπορούμε. Ο Πούτιν 
φάνηκε έξυπνος διότι γνώριζε  τις αδυναμίες μας 
ειδικά όταν όλοι μας αγαπούμε το χρήμα που 
πρόδωσε και την Κύπρο  αλλά και άλλες χώρες.  
Οσό για μας τους Κύπριους  γίναμε ειδικοί στην 
προδοσία. Δεν είναι όλοι αλλά γνωρίζετε για ποι-
ους μιλώ   εξ’ άλλου,“This is Cyprus.”  
“The Russians are coming. The Russians are 
coming.” Τίτλος παλαιάς κωμικής κινηματογρα-
φικής ταινίας. Τώρα στα αλήθεια έχει μετετράπη 
σε τραγωδία… 

Κάποιοι συγχύζουν τη δικαιολό-
γηση της εισβολής με την αιτιο-
λόγησή της. Άλλοι είναι εντελώς 
εκτός τόπου και χρόνου. 

 
▪ Πολλά τα fake news, ψευδείς ειδήσεις. Είναι το 
ίδιο ψευδείς, είτε προέρχονται εκ δυσμάς, είτε 
προέρχονται εξ ανατολάς. 
 
▪� Τι δεν είναι ψευδείς ειδήσεις; 
 
• Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν είναι 
ειρηνευτική επιχείρηση όπως δεν ήταν ειρηνευ-
τική επιχείρηση η εισβολή της Τουρκίας στην  
Κύπρο. 
• Πάνω από  δύο εκατομμύρια οι Ουκρανοί πρό-
σφυγες και μπορεί να φτάσουν τα δέκα εκατομ-
μύρια!  
•Σχεδόν τρία εκατομμύρια οι εσωτερικά εκτοπι-
σμένοι. 
• Γύρω στα δεκαπέντε εκατομμύρια οι Ουκρανοί 
που έχουν επηρεαστεί άμεσα από τον πόλεμο. 
• Κάποιος κατά φαντασία αριστερός μου είπε: " 
Ας πρόσεχαν." !!! Και δεν είναι ο μόνος που το 
λέει. Μα πόση είναι η αναλγησία κάποιων  
ανθρώπων που το παίζουν  προοδευτικοί, αρι-
στεροί; 
• Μέχρι τώρα έχουν χαθεί χιλιάδες ανθρώπινες 
ζωές, Ουκρανοί και Ρώσοι, οι περισσότεροι  
Ουκρανοί.  
• Βιβλικές καταστροφές. 
• Δισεκατομμύρια ευρώ οι υλικές ζημιές. 
• Άλλο το ρωσικό έθνος και άλλο το ουκρανικό. 
Είναι δύο διαφορετικά έθνη με πολλά κοινά. Οι 
Ουκρανοί δεν είναι Ρώσοι. 
• Το ουκρανικό εθνικό κράτος ήταν το αποτέλε-
σμα, του επαναστατικού αγώνα του ουκρανικού 
λαού και όχι το δημιούργημα του Λένιν και των 
μπολσεβίκων όπως ανιστόρητα ισχυρίστηκε  
ο Πούτιν που ξεκίνησε ένα πόλεμο με πρόσχημα 
να καθαρίσει την Ουκρανία από τους νεοναζί. 
• Ναι, υπάρχουν νεοναζί στην Ουκρανία. Όμως, 
δεν είναι όλοι οι Ουκρανοί, σαράντα τέσσερα  
εκατομμύρια, νεοναζί. 
• Και ποιος είναι ο Πούτιν, ένας αυταρχικός δεξιός 
εθνικιστής,  που θα εξυγιάνει την Ουκρανία; Ιστο-
ρίες για αγρίους. Ας ασχοληθεί με τους νεοναζί 
που δρουν στη χώρα του και ας αφήσει ήσυχο 
τον ουκρανικό λαό να αντιμετωπίσει τον ουκρα-
νικό νεοναζισμό και εθνικισμό. 
• Το τι είναι μια χώρα είναι εσωτερική υπόθεση 
του λαού της και όχι υπόθεση του κάθε εισβολέα.  
▪ Αρκετός κόσμος έξω από την Ουκρανία είναι 
συγχυσμένος λόγω χαμηλού επιπέδου, πολιτικού 
και ιδεολογικού. 
• Κάποιοι Κύπριοι ξέχασαν και την τουρκική  
εισβολή. Δύο μέτρα και δύο σταθμά οι νατοϊκοί 
ιμπεριαλιστές, δύο μέτρα και δύο σταθμά και δικοί 
μας ανένδοτοι. 
▪ Αληθινές ειδήσεις, η ρωσική  εισβολή στην  
Ουκρανία, η παραβίαση της  εδαφικής ακεραι-
ότητας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας, η πα-
ραβίαση του  διεθνούς δικαίου, η παραβίαση κάθε 
αρχής δικαίου. Δεν έχει ψέμα. 
Αληθινά γεγονότα. 
• Πόλεμος! Καμία δικαιολογία. Αν οι δυτικοί βομ-
βάρδισαν χώρες ή έκαναν επεμβάσεις αυτό δεν 
δίνει άλλοθι σε κανένα να κάνει τα ίδια και χειρό-
τερα. 
▪ Επαναλαμβάνω! 
Χάνονται χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, εκατομμύρια 
οι πρόσφυγες, εκατομμύρια οι εσωτερικά εκτοπι-
σμένοι, καταστρέφονται σπίτια, σχολεία, νοσοκο-
μεία, υποδομές, παραγωγικές δυνάμεις κ.ά,  
βιβλικές καταστροφές, ανείπωτος ανθρώπινος 
πόνος, ανείπωτη συμφορά, για τα συμφέροντα 
των ιμπεριαλιστών, δυτικών και Ρώσων. Έλεος! 
▪ Ο Πούτιν θέλει να αναβιώσει την τσαρική Ρωσία 
όπως το ίδιο και ο Ερντογάν θέλει να αναβιώσει 
την οθωμανική αυτοκρατορία. 
▪ Εμείς λέμε να σταματήσει ο πόλεμος! Να απο-
χωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα από την Ου-
κρανία. Να μείνουν και οι στυγνοί, κυνικοί νατοϊκοί 
ιμπεριαλιστές φονιάδες των λαών στα σπίτια τους. 
Μακριά από την Ουκρανία και όχι μόνο.  
• Κρίμα ο ουκρανικός λαός. 
Κρίμα και ο ρωσικός λαός. Δύο αδελφοί λαοί. 
Σκοτώνονται οι λαοί για του αφέντη το φαΐ όπως 
λέει και το τραγούδι. Ανθρώπινο δράμα. Ανα-

βίωση αρχαίας ελληνικής τραγωδίας... 
▪ Δεν είμαστε καθόλου  ανυποψίαστοι! Όμως, 
άλλο οι δυτικοί ιμπεριαλιστές και το ΝΑΤΟ, και 
άλλο ο λαός της Ουκρανίας που υπερασπίζεται 
την πατρίδα του. Να μην τα μπλέκουμε. 
▪ Να μην ξεχνούν οι κάθε λογής παραχαράκτες 
της ιστορίας ότι ο ουκρανικός λαός στο σύνολό 
του πάλεψε ηρωικά ενάντια στον γερμανικό  
φασισμό-ιμπεριαλισμό. Να μην παραπλανούν, 
να μην παραπληροφορούν! Κάνει με τις γενικεύ-
σεις! Συνεργάτες των Γερμανών ναζί  υπήρξαν 
σε όλες τις χώρες. Ο Πούτιν και όσοι τον ακολου-
θούν στο  έξαλλο παραλήρημα και πισωγύρισμά 
του, να σταματήσουν τα fake news, τις ψευδείς 
ειδήσεις γιατί η ιστορία δεν σβήνεται. Η μνήμη 
των λαών πάντα ζωντανή! Ιστορική μνήμη. 
• Εκεί στο Ράιχσταγκ, την καρδιά του  φασισμού, 
που έσβησαν τα όνειρα του γερμανικού ναζισμού-
ιμπεριαλισμού για παγκόσμια κυριαρχία, ήταν και 
αξεπέραστοι Ουκρανοί ήρωες του Σοβιετικού 
Στρατού. 
 
▪� Τώρα για τη Ρωσία. 
 
Ποια Ρωσία; Ποιοι Ρώσοι; 
 
• Η σημερινή Ρωσία είναι το αντίθετο της Σοβιετι-
κής Ένωσης. Από τη φύση της, δεν μπορεί να 
αποτελέσει αντίπαλο δέος στον αμερικανικό ιμπε-
ριαλισμό και το ΝΑΤΟ.  
• Η Σοβιετική Ένωση ήταν μια σοσιαλιστική χώρα, 
δεκαπέντε Λαϊκές Δημοκρατίες, δεκαπέντε εθνικά 
κράτη που ενώθηκαν εθελοντικά σε ένα. Οι ερ-
γάτες ήταν η κυρίαρχη τάξη, είχαν την εξουσία. 
• Η Ρωσία είναι μια καπιταλιστική ιμπεριαλιστική 
χώρα. Οι καπιταλιστές είναι η κυρίαρχη τάξη, 
έχουν την εξουσία. 
• Πάντα να  βλέπουμε τα πράγματα και τα γεγο-
νότα από ταξική σκοπιά. Κάνει με τις αταξικές 
προσεγγίσεις, αναλύσεις/εκτιμήσεις. Δεν αφή-
νουμε τους κάθε λογής  ιδεολογικούς καλικάντζα-
ρους, κατά φαντασία προοδευτικούς, αλλά και 
τους ψευδοπροφήτες της " ξανθής" πτέρυγας της 
δεξιάς, να αλωνίζουν ανενόχλητοι και να παρα-
σέρνουν απλό κόσμο. 
• Ο Πούτιν εκφράζει τα ταξικά συμφέροντα μιας 
χούφτας ολιγαρχιών κλεπτοκρατών. 
Άλλο ο λαός και άλλο η άρχουσα τάξη των καπι-
ταλιστών ολιγαρχιών. 
▪ Μετά την παλινόρθωση του καπιταλισμού, που 
είχε  ξεκινήσει πολύ πριν την τελική κατάρρευση 
το 199, η Ρωσία μετατράπηκε σε ιμπεριαλιστική 
χώρα. Η πολιτική της στο εσωτερικό και στο εξω-
τερικό καθορίζεται από την ίδια τη φύση του  
κοινωνικό-οικονομικού της συστήματος. Ο αντα-
γωνισμός με τις άλλες ιμπεριαλιστικές χώρες   
είναι η λογική συνέπεια όχι η αιτία της συμπερι-
φοράς της Ρωσίας.  
• Να μην ξεχνάμε: Τσετσενία, σφαγή. Γεωργία  
εισβολή. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η Ρωσία 
ελέγχει Λευκορωσία, Κιργιστάν Καζακστάν, Ουζ-
μπεκιστάν,Τουρκμενιστάν,Τατζικιστάν και όχι 
μόνο. Όπως και οι άλλοι ιμπεριαλιστές ανταγω-
νιστές της, με παρασιτικά κεφάλαια και όχι μόνο, 
η Ρωσία είναι πολύ βαθιά μέσα σε χώρες της 
Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. 
Να μην ξεχνάμε τον ρόλο της Ρωσίας στον  
πόλεμο στη Συρία. Βέβαια δεν ξεχνάμε και τον 
ρόλο των άλλων ιμπεριαλιστών που ξεκίνησαν 
τον πόλεμο στη Συρία. Ούτε τη συμμετοχή της 
Τουρκίας στον πόλεμο αυτό και την σφαγή των 
Κούρδων ξεχνάμε. 
Δύο κακά δεν κάνουν ένα καλό. 
▪ Κανένας δημοκρατικός άνθρωπος δεν έχει  
δίλημμα να υποστηρίξει τον ένα ή τον άλλο ιμπε-
ριαλιστή. 
Είμαστε υπέρ της αδελφοσύνης των λαών! Υπέρ 
της  κοινής πάλης των λαών για  την απαλλαγή 
της ανθρωπότητας από τα ιμπεριαλιστικά τέρατα, 
παλιά και νέα! 
▪ Κάποιοι Ρωσόφιλοι δήθεν  αριστεροί είναι με 
την ειρήνη και τον Πούτιν. Δεν ξέρουν πού παν 
τα τέσσερα,they don't know their right from their 
left.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Συγχύζουν δικαιολόγηση  
εισβολής με αιτιολόγησή της 

Η έχιδνα και τα καθάρματα
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ΠΩΣ ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Στις 24.2. 2022 η Ρωσία εισέβαλε στην Ου-
κρανία. Οι εξελίξεις στην  Ουκρανία  είναι 
καταιγιστικές. Από  τη  μια  μέρα  στην 

άλλη  σημειώνονται  γεγονότα  που  πιθανόν  να  
αλλάξουν  την  ιστορία  της  χώρας. Καθολική 
ήταν η καταδίκη της εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία. Ανεξάρτητα από τα όποια προσχή-
ματα, ήταν μια εισβολή ενάντια σε ένα ανεξάρτητο 
κράτος και κατάφορη παραβίαση του Διεθνούς 
δικαίου. 
Πως φθάσαμε όμως στην εισβολή και τον πό-

λεμο της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία; 
Όλα άρχισαν  το 2014, με  την  άρνηση  του  

τότε Προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιαννού-
κοβιτς  να  υπογράψει  τη συμφωνία  τελωνειακής  
ένωσης  της  χώρας  με  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση. 
Χιλιάδες  διαδηλωτές  οπαδοί  της  Ευρωπαϊκής  
πορείας  της  χώρας    βγήκαν στους  δρόμους  
του  Κιέβου  για  να  διαμαρτυρηθούν  ενάντια  
σε  αυτήν  την  απόφαση.  Σε αυτούς  παρεισέ-
δυσαν  και  ακροδεξιές  οργανώσεις  που  εκ  
των  υστέρων  φάνηκε  πως  αυτές κυριάρχησαν,  
χρησιμοποιώντας  βία  και  καταλαμβάνοντας  κυ-
βερνητικά  κτίρια.  Άρχισε  μια ένοπλη  αντιπαρά-
θεση  με  την  αστυνομία,  με  αποτέλεσμα  δεκά-
δες  νεκρούς  και  από  τις  δύο πλευρές. Από  
την  πρώτη  στιγμή που η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  
και  οι  ΗΠΑ  επενέβησαν  ανοικτά  υπέρ  της 
αντιπολίτευσης, η Ρωσία  που  στην  Ουκρανία  
έχει    τεράστια  οικονομικά  συμφέροντα, ενώ 
στις  ανατολικές  περιοχές  της  χώρας  επικρατεί  
το  ρώσικο  στοιχείο,  θορυβήθηκε  έντονα  και 
άρχισε τις δικές της παρεμβάσεις.  
Τελικά  επιτεύχθηκε  μια  συμφωνία  μεταξύ  του  

καθεστώτος  και  της  αντιπολίτευσης  για  τη διε-
νέργεια  εκλογών  και  την  αποχώρηση  των  δια-
δηλωτών  από  τα  κυβερνητικά  κτίρια  και από  
την  Πλατεία    Μεϊντάν.  Η  συμφωνία  αυτή  ου-
δέποτε  εφαρμόστηκε  αφού  τα  ακροδεξιά στοι-
χεία  παρέμειναν  στην  Πλατεία,  απειλούσαν  
και  ζητούσαν  την  άμεση  παραίτηση  της Κυ-
βέρνησης. Οι  εξελίξεις  που  ακολούθησαν  ήταν  
ραγδαίες.   
Πραξικοπηματικά  η  αντιπολίτευση, εκμεταλ-

λευόμενη  την  κατάσταση  και  με  τη  σιωπηρή  
ανοχή  της  Ευρωπαϊκής    Ένωσης επέβαλε  
μέσω  του  κοινοβουλίου  την  παραίτηση  του  
Γιαννούκοβιτς  και  τη  δημιουργία  προσωρινής 
μεταβατικής κυβέρνησης.  Και  η  πρώτη  ενέργεια  
αυτής  της  «κυβέρνησης»  ήταν  η  απελευθέ-
ρωση  της  πρώην πρωθυπουργού  Τιμοσιένκο.  
Αν  το  καθεστώς  Γιαννούκοβιτς  σχετίζετο  με  
τη  διαφθορά και  τη    σπατάλη  (και  πιθανόν  
έτσι  είναι),  η  κυβέρνηση  της  Τιμοσιένκο    ήταν  
πρωταθλήτρια σ’  αυτόν  τον  τομέα,  ενώ  η  ίδια  
σφετερίστηκε  τεράστια  περιουσία  του  δημοσίου  
με αποτέλεσμα να καταλήξει στη  φυλακή. Τα    
επόμενα  βήματα    ήταν    ακόμη  πιο  αντιδρα-
στικά  και  προκλητικά. Κατατέθηκαν νομοσχέδια  
για  την  αποποινικοποίηση της ναζιστικής προ-
παγάνδας, που  θέτουν εκτός  νόμου  το  κομ-
μουνιστικό  κόμμα  της  Ουκρανίας,  σχέδιο  που  
καταργεί το  δικαίωμα μειονοτήτων  να  χρησιμο-
ποιούν  τη  μητρική  τους  γλώσσα, δηλαδή  απα-
γορεύονται  τα ρωσικά,  τα  ρουμανικά,  τα  ουγ-

γρικά, τα  ελληνικά,  ενώ  οι  δυνάμεις  της  αστυ-
νομίας αντικαθίστανται   από άνδρες του ναζιστι-
κού λεγόμενου "δεξιού τομέα".  
Αλλά το πιο φρικτό που συνέβηκε εκείνη την 

περίοδο,  όταν οπαδοί του λεγόμενου “Ευρωμεϊ-
ντάν” έκαψαν ζωντανούς δεκάδες  αντικυβερνη-
τικούς διαδηλωτές στο κτίριο των Συνδικάτων 
στην Οδησσό. Η πόλη, κυρίως ρωσόφωνη, ήταν 
βασικό θέατρο συγκρούσεων μεταξύ αντιπάλων 
και υποστηρικτών του “Ευρωμεϊντάν”. Ανάμεσα 
στους τελευταίους, τον πρωταγωνιστικό ρόλο στα 
βίαια επεισόδιο έπαιξαν οι διαβόητοι φασίστες 
του “Δεξιού Τομέα”, που είχαν εξαρχής δολοφο-
νική πρόθεση, προσπαθώντας στην αρχή με 
προβοκάτσιες να προκαλέσουν επεισόδια με τους 
αντιπάλους τους. 

 Σύμφωνα με αναφορά του ΟΗΕ, 42 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους στο Κτίριο των Συνδικάτων, 
32 από δηλητηρίαση μονοξειδίου του άνθρακα 
και 10 αφότου έπεσαν από τα παράθυρα. Οι πε-
ρισσότεροι ήταν άνδρες, ενώ ανάμεσα στα θύ-
ματα ήταν επτά γυναίκες κι ένα 17χρονο αγόρι 
Αυτή  λοιπόν  ήταν   η  επανάσταση  που  υπο-

σχόταν  η  αντιπολίτευση,  αυτή  ήταν η  νέα ευ-
ρωπαϊκή  Ουκρανία  που  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  
έσπευσε  να  δώσει  την  υποστήριξη  της,  αυτή 
είναι η δημοκρατία και σεβασμός των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων. 
Η  Ευρωπαϊκή  Οικονομική  και  Κοινωνική  Επι-

τροπή  (ΕΟΚΕ), της οποίες ήμουν τότε μέλος, 
δύο  φορές  συζήτησε  το θέμα  της  Ουκρανίας,  
τη  μια  φορά  στην  παρουσία  της  τραγουδί-
στριας  της  Εurovision  Ρουσλάνας,  εγκρίνοντας    
με  πλειοψηφία  και  εν  μέσω  χειροκροτημάτων  
ένα  μονόπλευρο ψήφισμα  ενάντια  στο  καθε-
στώς  Γιανούκοβιτς,  ένα  ψήφισμα  που  καταδί-
καζε  τη  βία  και στήριζε την αντιπολίτευση και 
την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.  
Εγώ τάχθηκα ενάντια σ' αυτό το ψήφισμα γιατί 

όπως υποστήριξα στην παρέμβαση μου, δεν βα-
σιζόταν στα πραγματικά γεγονότα, ενώ προειδο-
ποιούσα, για τον κίνδυνο παρέμβασης της Ρω-
σίας. Δέχτηκα, τότε την επίθεση από μέλη της 
Επιτροπής, κυρίως μελών από τις  βαλτικές χώ-
ρες, χαρακτηρίζοντας με, αντιευρωπαϊστή,  
φιλορώσο, ότι υποστηρίζω το καθεστώς του Πού-
τιν και άλλα πολλά,  που καμία σχέση είχαν με 
την αλήθεια. Δεν  αντιλαμβάνονταν οι  ηγέτες  της  
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ότι  με  αυτό  τον  τρόπο, 
με αυτή τους την στάση,  οδηγούσαναυτή  τη  
χώρα  στο  διαμελισμό  και  στην  εμφύλια  σύρ-
ραξη.  Ήδη    άρχισαν από τότε  να  διαφαίνονται 
αποσχιστικές  τάσεις  κυρίως  από  τους  ρωσό-
φωνους  της  Κριμαίας. Γιατί  η  τεράστια  αυτή 
χώρα  των    46    περίπου  εκατομμυρίων  δεν  
είναι  μόνο  το  Κίεβο,  απ’  όπου    προβάλλοντο  
καθημερινά οι  διαδηλώσεις,   αλλά το Χάρκοβο,  
η Οδησσός,   η Σεβαστούπολη,   το Ντονέτσκ, 
μεγάλες  πόλεις  που  βρίσκονται  στην νότια και  
ανατολική  Ουκρανία  και  έχουν    ρωσόφωνους  
κατοίκους.  Τι  θα  γίνει,  διαιρωτόμουνα, αν όλοι  
αυτοί  εξεγερθούν  ενάντια  στην  πραξικοπημα-
τική  κυβέρνηση;  
Τι έγινε λοιπόν μετά; Έγινε αυτό που όλοι φο-

βόντουσαν. 

Τον Μάρτη του 2014, η Ρωσία προχώρησε στην 
προσάρτηση της Κριμαίας. 
Έγιναν τότε διαδηλώσεις από ομάδες προσκεί-

μενες προς τη Μόσχα που ήταν αντίθετες με τα 
γεγονότα στο Κίεβο και επιζητούσαν στενότερους 
δεσμούς ή την ενσωμάτωση στη Ρωσία και επι-
πρόσθετα την επέκταση της αυτονομίας ή την πι-
θανή ανεξαρτησία για την Κριμαία. 
Το ρωσικό Κοινοβούλιο παραχώρησε στον πρό-

εδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν την εξουσία 
να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία στην Ουκρα-
νία. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους καταδίκασαν τη 
ρωσική εισβολή στην Κριμαία και ζήτησαν από 
τη Μόσχα να αποσύρει τις δυνάμεις της.  
Στις 6 Μαρτίου 2014 το Ανώτατο Συμβούλιο της 

Κριμαίας αποφάσισε να ζητήσει από τη Ρωσία 
την επανένωση, κάτι που παραχωρήθηκε από τη 
Ρωσία από το δημοψήφισμα στις 16 Μαρ-
τίου2014, όπου το 90% των κατοίκων ψήφισε 
υπέρ της ενσωμάτωσης στη Ρωσία. 
Οι ΗΠΑ, καη Ευρωπαική Ένωση καταδίκασαν 

τη Ρωσία, κατηγορώντας την για παραβίαση του 
διεθνούς δικαίου και της ουκρανικής κυριαρχίας. 
Αργότερα επέβαλαν σκληρές κυρώσεις στην Ρω-
σία. Στις 27 Μαρτίου 2014, τα Ηνωμένα Έθνη 
εξέδωσαν μη δεσμευτικό ψήφισμα με το οποίο 
καταδίκασαν την προσάρτηση της Κριμαίας από 
τη Ρωσία. Η απόφαση έλαβε 100 υπέρ και 11 
κατά , ενώ υπήρχαν και 58 αποχές. 
Για την Ιστορία σημειώνουμε, ότι το 1954 ο Σο-

βιετικός ηγέτης Νικήτα Χρουστσόφ μετέφερε την 
Κριμαία, η οποία ήταν η έδρα του σοβιετικού στό-
λου της Μαύρης Θάλασσας, από τη Ρωσική Σο-
βιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία στην Ουκρανική 
ΣΣΔ. Αυτό το γεγονός θεωρήθηκε τότε ως μια 
ασήμαντη «συμβολική χειρονομία», καθώς και οι 
δύο δημοκρατίες ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένω-
σης και υπόλογες στην κυβέρνηση της 
Μόσχας.Στη συνέχεια είχαμε την απόσχιση δύο 
περιοχών της Ουκρανίας, του Ντονπάς και του 
Λουγκάσκ, τη μονομερή ανακήρυξη τους σε ανε-
ξάρτητα Κράτη και στην πρόσφατη αναγνώριση 
τους από τη Ρωσία. 
Τα γεγονότα εδώ άρχισαν με διαδηλώσεις στη 

νότια και ανατολική Ουκρανία σαν εκφραση της 
δυσαρέσκειας προς τη νέα ουκρανική κυβέρνηση. 
Η ρωσική ανάμειξη σε αυτό το στάδιο περιορί-
στηκε στην έκφραση της υποστήριξής της για τις 
διαδηλώσεις και η εμφάνιση των αυτονομιστών 
στο Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ ξεκίνησε ως μια 
μικρή περιθωριακή ομάδα των διαδηλωτών, ανε-
ξάρτητη από τον ρωσικό έλεγχο. Αργότερα η Ρω-
σία υποστήριξε το αυτονομιστικό αυτό κίνημα, 
όταν η Ουκρανική κυβέρνηση άρχισε τους βομ-
βαρδισμούς και ουσιαστικά τον πόλεμο ενάντια 
στους αυτονομιστές.8 χρόνια μαίνονταν μάχες 
στο Ντονπάς. Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους, οι περισσότεροι άμαχοι, και χιλιάδες άλλοι 
έμειναν χωρίς σπίτια, και υπόφεραν από πείνα 
και ένδοια. Κανένας όμως, απ' αυτούς που σή-
μερα κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν 
μίλησε, δεν διαμαρτυρήθηκε γι' αυτά που συνέ-
βηκαν στις αποσχισθείσες περιοχές. 
Έγιναν προσπάθειες για να σταματήσει η αιμα-

τοχυσία. Το 2015 είχαμε επετεύχθη η συμφωνία 

του Μινσκ, η οποία ουδέποτε εφαρμόστηκε.Η 
συμφωνία αποτελείτο από μια δέσμη 12 σημείων, 
συμπεριλαμβανομένης κατάπαυσης του πυρός, 
απόσυρσης βαρέων όπλων από την πρώτη 
γραμμή, απελευθέρωση αιχμαλώτων πολέμου, 
συνταγματική μεταρρύθμιση στην Ουκρανία, πα-
ραχώρηση αυτοδιοίκησης σε ορισμένες περιοχές 
του Ντονμπάς και αποκατάσταση του ελέγχου 
των κρατικών συνόρων στην ουκρανική κυβέρ-
νηση. Όπως ισχυρίζονται οι Ρώσοι, οι αρχές της 
Ουκρανίας δήλωναν δημόσια ότι δεν θα εφαρ-
μόσουν τις συμφωνίες του Μίνσκ και η Ρωσία 
δεν μπορούσε να ανεχθεί περαιτέρω την γενο-
κτονία του λαού του Ντονμπάς. Το Κίεβο, λέει η 
Μόσχα, μηδένισε όλες τις προσπάθειες για την 
εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ , τις «σκό-
τωσε» η ουκρανική ηγεσία πολύ πιο πριν από 
την αναγνώριση των Λαϊκών Δημοκρατιών του 
Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ». 
Από την άλλη οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι ένα 

από τα εμπόδια για τη μη εφαρμογή της συμφω-
νίας ήταν η επιμονή της Ρωσίας ότι δεν είναι μέ-
ρος της σύγκρουσης και, ως εκ τούτου, δεν δε-
σμεύεται από τους όρους της, αφήνοντας της έτσι 
να ενισχύει τους αυτονομιστές στις δυο Λαϊκές 
Δημοκρατίες του Ντονμπάς. Όμως και ο διαφο-
ρετικός τρόπος ερμηνείας των Συμφωνιών του 
Μινσκ από τη Μόσχα και το Κίεβο, ήταν ένα 
ακόμα σημαντικό πρόβλημα στην εφαρμογή τους. 
Εν τώ μεταξύ στην Ουκρανία αρχικά στις 25 
Μαΐου 2014 εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ουκρανίας 
ο Πέτρο Ποροσιένκο,  με ποσοστό περίπου 55%, 
κερδίζοντας από τον πρώτο γύρο τις προεδρικές 
εκλογές, ενώ στις εκλογές της 21ης Απριλίου 
2019 ο Ποροσένκο υπέστη συντριπτική ήττα με 
ποσοστό 73,22% από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι 
(που μέχρι τότε ήταν γνωστός ως κωμικός, σε-
ναριογράφος, ηθοποιός και διευθυντής της εται-
ρείας παραγωγών Κβαρτάλ 95). 
Οι πρώτες δηλώσεις του Ζελένσκι ήταν να εντά-

ξει μέχρι το 2024, την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ.  
Μια δήλωση που θορύβησε τη Μόσχα. Γιατί μ' 

αυτή την κίνηση η Ρωσία θεωρούσε ότι θα βρι-
σκόταν περικυκλωμένη από χώρες του ΝΑΤΟ. 
Με το πρόσχημα λοιπόν της προστασίας των 
Ρωσόφωνων περιοχών περιοχών και της απειλής 
της ασφάλειας της από το ΝΑΤΟ,, η Ρωσία εισέ-
βαλε στην Ουκρανία. 
Όπως είπαμε, καθολική ήταν η καταδίκη της ει-

σβολής της στην Ουκρανία.  
Ανεξάρτητα από τα όποια προσχήματα, ήταν 

μια εισβολή ενάντια σε ένα ανεξάρτητο κράτος 
και κατάφορη παραβίαση του Διεθνούς δικαίου.  
Είναι ένας πόλεμος με τεράστιο κόστος και για 

τις δύο πλευρές,  τόσο σε ανθρώπινες απώλειες, 
όσο και σε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, ιδι-
αίτερα με τις εξαγγελθείσες σκληρές κυρώσεις 
έναντι της Ρωσίας.  
Η ανθρωπότητα απαιτεί να σταματήσει ο πόλε-

μος το γρηγορότερο δυνατό!  Να δοθεί ακόμη 
μια ευκαιρία στην ειρηνευτική διαδικασία για τη 
λύση των προβλημάτων. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Αν είναι να λέμε την άποψη μας 
για θέματα που απασχολούν την 
καθημερινότητα, είναι καλά να την 
λέμε με απώτερο σκοπό να προ-
βληματίζουμε τους ανθρώπους 
και να τους δίνουμε λόγο να σκε-
φτούν, για να ενεργήσουν φτιά-
χνοντας καλύτερες παραστάσεις 

ζωής, καλύτερες στιγμές ζωής,  για να φτιάξουμε 
μια κοινωνία απαλλαγμένη από δυστυχία, απαλ-
λαγμένη από κινδύνους, απαλλαγμένη από πο-
λέμους, και απαλλαγμένη από φτώχεια, πείνα, 
και μιζέρια. Είχαμε περάσει δύσκολες μέρες και 
η πανδημία μας στέρησε τα καλά αγαθά. Μας 
στέρησε το χαμόγελο στα χείλη, μας στέρησε τις 
αγκαλιές και τα φιλιά… μας πήρε μακριά αγαπη-
μένα μας πρόσωπα. Ταλαιπωρηθήκαμε και κά-
ναμε προσευχές στον παντοδύναμο να μας φέρει 
την ομαλότητα και την ηρεμία στη ψυχή μας. Εκεί 
που πιστεύαμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα επα-
νέλθει και πάλι η κανονικότητά, να που βρέθηκε 
και πάλι ένας ψυχοπαθής που έφερε τα πάνω 
κάτω. Οι άνθρωποι ζήσαμε τόσους πολέμους και 
διδαχτήκαμε τόσα και τόσα πράγματα που πι-
στεύαμε ότι οι πόλεμοι τέλειωσαν, και ότι οι με-
γάλοι που κρατάνε τα ινία θα προσπαθήσουν να 
ειρηνεύσει ο πλανήτης Γη και οι άνθρωποι θα 

απαλλαχτούν από τους άδικους σκοτωμούς και 
τους άδικους διωγμούς, και την άδικη προσφυγιά!  
Αλλοίμονο όμως. Τα ανθρώπινα μυαλά και οι 
προσωπικές φιλοδοξίες καμιά φορά καταστρέ-
φουν αγώνες πολλών δεκαετιών, και φέρνουν 
αναστάτωση σε ολόκληρο τον πλανήτη.  
Έτσι γίνεται λοιπόν και αυτή τη φορά. Ο κρατών 
τα ινία με αφορμή κάποιες διαδικασίες του  
Ουκρανού προέδρου να εξασφαλίσει την ασφά-
λεια του λαού του, αποφάσισε και αυτός με τη 
σειρά του να κάνει δήθεν το ίδιο. Και άρχισαν οι 
απειλές και άρχισαν οι προειδοποιήσεις, και άρ-
χισαν οι προετοιμασίες, και δυστυχώς άρχισε,  
και πραγματοποιείτε ακόμα μία εισβολή. Και το 
αποτέλεσμα της οποιασδήποτε εισβολής είναι 
πάντα καταστρεπτικό.  Δεν το πιστεύουμε όμως 
συμβαίνει και πάλι. Το είδαμε στην Κύπρο το 
1974 με τα γνωστά αποτελέσματα, προσφυγιά 
με αδικοχαμένους και αγνοούμενους που ακόμα 
αγνοείται η τύχη τους.  
Το πρόβλημα άλυτο! Το είδαμε στη Συρία και το 
βλέπουμε καθημερινά. Το δράμα των προσφύ-
γων είναι τόσο έντονο και τα προβλήματα αυξά-
νονται συνέχεια. Δυστυχώς δεν πέρασε το μή-
νυμα στους κρατούντες τα ινία, και το θέμα 
εισβολής επαναλαμβάνεται με τα γνωστά απο-
τελέσματα… και στη μεγαλειότητα του. Δυόμιση 

εκατομμύρια πρόσφυγες προστίθενται  στον κα-
τάλογο αδικουμένων και οι εικόνες επαναλαμβά-
νονται. Μανάδες  να κλαίνε τα παιδιά τους, αδέλ-
φια τα αδέλφια τους,  γυναίκες τους πατεράδες 
των παιδιών τους, και η υπόλοιπη κοινωνία να 
κάνει εράνους για στήριξη των όσων εκδιώχτηκαν 
από τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Ποια κα-
τάρα βαραίνει την ανθρωπότητα αλήθεια. Ποιες 
αμαρτίες πληρώνουν οι αθώοι. Το χειρότερο είναι 
ότι λόγω συμφερόντων όλοι οι υπόλοιποι απλά 
κάνουν αναφορές και τίποτε άλλο.Με άλλα λόγια 
αφήνουν τον εισβολέα να κάνει τη δουλειά του, 
δίχως καν να δείξουν ανησυχία για το αποτέλε-
σμα αυτής της εισβολής. Αφορμή λοιπόν για όλα 
τούτο και για τον λόγο να εκφράσω την άποψη 
μου ήταν μια είδησή στην Κυπριακή τηλεόραση 
που έλεγε ότι…. και οι Κύπριοι στηρίζουν τη Ρω-
σία. Και αναφερόμενος ο ερωτηθείς για τον λόγω 
της παρουσίας του στην συγκεκριμένη εκδήλωση 
στήριξης της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία,  
είπε απλά … μα οι Ρώσσοι μας στήριξαν, και 
εμείς πρέπει να τους στηρίξουμε.  Μα καλά ρε 
φίλε…. Επειδή μας στήριξαν οι Ρώσσοι πρέπει 
και εμείς να στηρίξουμε την εισβολή που κάνει η 
Ρωσία στην Ουκρανία; Δεν σκέφτεσαι ότι και 
εμείς ζήσαμε μια εισβολή που ακόμα το θέμα της 
δεν λύθηκε; Δυστυχώς ο καθένας βλέπει τα πρά-
γματα με το δικό του μάτι, και πάντα βάζει τα 
δικά του συμφέροντα μπροστά από όλα τα άλλα. 
Είναι λοιπόν όλα θέμα συμφερόντων. Κρίμα που 

αφήνονται αυτά τα συγχυσμένα μυαλά να  
ενεργούν κατ’ αυτό τον τρόπο λόγω όπως είπα 
συμφερόντων και μόνο. Την ζημιά πάντα την 
πληρώνει ο αθώος κοσμάκης που δυστυχώς  
οι μεγάλοι διοικούντες δεν δίνουν δεκάρα. Απλά 
ενεργούν με μόνο λόγο τα συμφέροντα δίχως να 
υπολογίζουν το κόστος των ενεργειών τους.  
Μακάρι και αυτή η περιπέτεια να τελειώσει όσο 
το δυνατό συντομότερο με λιγότερους θανάτους, 
λιγότερους πρόσφυγες, και λιγότερα παιδιά με 
τα όνειρα τους να χάνονται!  Είναι πολλές φορές 
που κάνουμε προσευχές και παρακαλούμε να 
γίνει και πάλι ένα θαύμα. Να φέρουν το νου τους 
αυτοί που έτυχε να βρεθούν στη θέση του δυνα-
τού, και να συνέλθουν βάζοντας τη θέση τους 
στη θέση των αδυνάτων, και να βάλουν τέλος 
στα πείσματα τους και στις φιλοδοξίες τους. Είναι 
λοιπόν και πάλι θέμα άποψης!Γιατί όλα είναι θέμα 
πείσματος και εγωισμού! Ακούς εκεί να βομβαρ-
δίζουν ιερούς χώρους και να χάνονται γυναίκες 
και παιδιά! Έλεος πιά! Κάποιοι πρέπει να λάβουν 
τα μέτρα τους. Υπάρχουν σοβαρά και αληθινά 
προβλήματα στη Γη. Υπάρχουν παιδιά πεινα-
σμένα. Παιδιά που δεν έχουν να πιούν ένα ποτήρι 
καθαρό νερό!Πως τολμούν οι δυνατοί της Γης να 
αυξάνουν τους παθόντες, και πως τολμούν να 
εκδιώκουν αθώες ψυχές,  και πως τολμούν να 
σκοτώνουν τα όνειρα εκατομμυρίων ανθρώπων! 
Μόνο ένα θαύμα θα μας σώσει! 

Του Βασίλη 
Παναγή

Μόνο ένα θαύμα θα μας σώσει! 



Σαν παιδί είχα την ευκαι-
ρία να περνάω χρόνο με 
τους παππούδες μου τα 

Σαββατοκύριακα στο χωριό. Το 
χωριό ήτανε πολύ κοντά  στην 
πόλη αλλά σε ύψωμα τέτοιο που 
οι  διαφορετικές κλιματολογικές 
συνθήκες έκαναν την επίσκεψη 
αυτή να μοιάζει με ένα μακρύ 
Σαββατοκύριακο διακοπών. Ένα 
Σαββατοκύριακο στη φύση! 

 Αν κάτι θυμάμαι έντονα από τη γιαγιά μου εκτός 
από τα κανακέματα, τα χατίρια και τις νοστιμιές 
που μου έκανε, είναι μια συμβουλή της που μέχρι 
σήμερα πασχίζω να ακολουθώ: «Να είσαι καλός 
άνθρωπος». Ήταν αστείο γιατί όταν έπρεπε να 
απαντήσω αν θα γίνω δασκάλα, δικηγόρος ή για-
τρός ή ζωγράφος η γιαγιά μου είχε την απάντηση 
έτοιμη: «Καλός άνθρωπος». Τίποτα άλλο δεν είχε 
σημασία κι αυτό ήταν απελευθερωτικό μα συνάμα 
μια προσδοκία που θέτει πολύ ψηλά τον πήχη. 
Τόσο απλοϊκό κι όμως έχει τον τρόπο του να σε 
στοιχειώσει. Εδώ που τα λέμε, στις μέρες μας το 
«να είσαι καλός άνθρωπος» είναι πολύ πιο δύ-
σκολο απ’ όσο κανείς φαντάζεται σαν παιδί κι 
επίσης, συχνά σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Όλοι 
έχουμε ακούσει την έκφραση «Τον καλό τον λένε 
βλάκα και αδαή, αθώο και χαζό» κι όλοι μπορούμε 
να φανταστούμε πώς προέκυψαν όλοι αυτοί οι 
χαρακτηρισμοί.  Όλοι έχουμε βρεθεί σε μια τέτοια 
θέση που το να «γίνουμε οι κακοί της υπόθεσης» 
ήταν πολύ το πιο γρήγορο,  το πιο ευχάριστο, το 
πιο επώδυνο χωρίς πολλή σκέψη και ανάλυση  
απ’ το να «κρατήσουμε» χαρακτήρα. Απλά αντι-
δράς… και «όποιον πάρει ο χάρος».  Καμιά φορά 
μάλιστα ο θυμός μας, το αίσθημα της αδικίας ή η 
κούραση μας μάς αναγκάζει να  βγάζουν με ευ-
κολία τον άλλο μας εαυτό, εκείνον που αν αντιμε-
τωπίζαμε σε κάποιο άλλο πρόσωπο, λογικά θα 
επικρίναμε και θα στηλιτεύαμε. Είναι πολύ εύκολο 
όταν υπάρχει η πρόκληση να υπάρχει και αντί-

δραση. Χωρίς δεύτερες και τρίτες σκέψεις.  
Μεγαλώνοντας με στόχο « να είσαι καλός άνθρω-
πος», ή έστω καλύτερος κάθε μέρα που περνάει, 
συχνά επιφορτίζεσαι με ενοχές. Νιώθεις άσχημα 
που δεν μπορείς να βοηθήσεις περισσότερους 
ανθρώπους, νιώθεις τύψεις γιατί βγήκες εκτός 
εαυτού κι έβαλες τις φωνές σε κάποιον, νιώθεις 
ενοχές που δεν μπόρεσες να υπερασπιστείς κά-
ποιον ακόμα κι αν ήταν ένας εντελώς άγνωστος. 
Νιώθεις μεταμέλεια για αυτά που έκανες (ή δεν 
έκανες) και ξέρεις πως κάποιον άλλον επιβάρυ-
ναν ή πλήγωσαν και νιώθεις υποχρεωμένος να 
επανορθώσεις. Θέλει μόχθο να προσπαθείς να 
είσαι συμπονετικός, φιλεύσπλαχνος, φιλότιμος, 
επιεικής, διαλλακτικός, άδολος κι όσο γίνεται ανι-
διοτελής. Όμως έτσι ακριβώς πρέπει να είμαστε. 
Και εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό γιατί μια ζωή 
κάνεις την κριτική πρώτα στον εαυτό σου και μετά 
στους άλλους και στο τέλος δεν χρειάζεσαι κάποιο 
για να σε επικρίνει γιατί απλά ο δικαστής και επι-
κριτής είναι ο ίδιος ο εαυτός σου! 
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να είμα-
στε ή να προσπαθούμε να γίνουμε καλοί άνθρω-
ποι. Και γιατί αυτό; Οι καιροί που ζούμε δυστυχώς 
μας έμαθαν  πολλά. Από την μια η πανδημία, 
από την άλλη οι δύσκολες περιστάσεις που περ-
νάμε. Και το τελευταίο… μεγαλώνουμε. Τι σημαί-
νει αυτό; Μεγαλώνοντας ωριμάζουμε και αντιλαμ-
βανόμαστε με ευκολία ποιο είναι το σωστό και 
ποιο είναι το λάθος, πόσοι οι καιροί έγιναν δύ-
σκολοι και απαιτητικοί. Γι΄αυτό το τελευταίο που 
θέλουμε είναι να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. 
Περνάμε όλοι τις δυσκολίες μας. Όλοι κάτι έχουμε 
που μας ταλανίζει. Ίσως είναι η πίεση της δου-
λειάς, ίσως η κλεισούρα, ίσως οι λογαριασμοί, 
ένα θέμα υγείας δικό μας ή κάποιου αγαπημένου 
προσώπου. Μπορεί να προσπαθούμε να ξεπε-
ράσουμε μια απώλεια, μπορεί να δίνουμε μάχη 
με την κατάθλιψη. Όλοι μας κουβαλάμε κάτι είτε 
μιλάμε γι’ αυτό, είτε όχι. Γιατί λοιπόν, να μην προ-
σπαθήσουμε επιτέλους να κάνουμε ο ένας τη ζωή 

του άλλου λίγο πιο εύκολη; 
 Δεν είναι δύσκολο  να είμαστε 
καλοί άνθρωποι. Δεν είναι δύ-
σκολη η καλοσύνη από μόνη 
της, εμείς την κάναμε. Όμως 
όταν πάθαμε κάποια στιγμή από 
κάποιους… αρχίσαμε να βλέ-
πουμε καχύποπτα το διπλανό 
μας.  Προδικάζουμε τις πράξεις 
των άλλων και τη διάθεσή τους. 
Δεν λέω ότι  ζούμε σε κοινωνία 
ιδανικά πλασμένη,  όμως κά-
ποια στιγμή απλά πάψαμε να δί-
νουμε το πλεονέκτημα της αμ-
φιβολίας σε κάποιους που μας 
πλησιάζουν γιατί μπουχτίσαμε 
από τα ψέματα και τις κακίες άλ-
λων. Γίναμε έρμαια της κακοπι-
στίας μας και υπό το φόβο μην 
τυχόν και μας εκμεταλλευτούν, 
μην τυχόν και βρεθεί κάποιος «εξυπνότερος» και 
μας «κοροϊδέψει» τους αντιμετωπίζουμε όλους 
ως δυνητικά κακούργους.  
Γιατί είμαστε τόσο σίγουροι για την (κουτο)πονη-
ριά του διπλανού μας; Ας δώσουμε στους αν-
θρώπους γύρω μας το περιθώριο να βελτιωθούν 
αλλά και να σφάλλουν, όπως θα θέλαμε κάποιος 
να το προσφέρει και σε μας. Πραγματικά θα το 
θέλαμε τόσο πολύ αν μπορούσε κάποιος έστω 
και μια φορά να συγχωρήσει τα λάθη μας. Και 
αυτό γιατί η συγχώρεση είναι σαν μια νέα ευκαιρία 
για αυτοβελτίωση. Νοιώθεις τον άλλο να σου δίνει 
ακόμη μια ευκαιρία όχι απαιτητικά αλλά σου πε-
τάει την μπάλα στο γήπεδό σου και σε κάνει να 
θέλεις από μόνος σου να κάνεις αυτοκριτική και 
να βελτιωθείς. Η καλοσύνη θέλει καλοσύνη έτσι 
να το βλέπετε! Έτσι για αλλαγή, ας μη χτυπή-
σουμε το χέρι στο τραπέζι όταν θα έχουμε δίκιο 
αλλά να πούμε ένα «δεν πειράζει» σ’ εκείνον που 
έκανε λάθος, άλλωστε θα μπορούσαμε να είμαστε 
εμείς αυτοί.  

Μπορούμε όλοι να προσπαθήσουμε λίγο για να 
κάνουμε την κοινωνία μας πιο καλή. Θέλει μικρά 
μικρά βηματάκια από όλους μας όπως έναν καλό 
λόγο σε έναν άγνωστο, λίγη αποδοχή στο διαφο-
ρετικό, λιγότερη κριτική σε εκείνο που δε μας βρί-
σκει σύμφωνους, περισσότερο ενδιαφέρον για 
την κατάσταση του διπλανού μας. Δε μας κοστίζει 
να δώσουμε τη σειρά μας σε κάποιον γηραιότερο 
ή σε μια μάνα μ’ ένα παιδί.  Δε μας κοστίζει να 
περιμένουμε υπομονετικά λίγο παραπάνω στην 
ουρά ή στην αναμονή.  Δεν θα πάθουμε τίποτα 
να δώσουμε τη  θέση μας στο λεωφορείο ή στο 
τρένο σε κάποιον που έχει ανάγκη.  
Το να προσπαθείς να είσαι καλός άνθρωπος μοι-
άζει να είναι ένας ωραίος στόχος. Νιώθεις καλά 
με τον εαυτό σου. Νιώθεις πως έκανες την καθη-
μερινότητα κάποιου λίγο πιο υποφερτή κι αυτό 
είναι σπουδαίο παράσημο. Σου απονέμεται με 
ένα χαμόγελο, με ένα ευχαριστώ και πολύ συχνά, 
σου επιστρέφεται.

1. Από πότε ξεκίνησες επαγγελματικά με τη μουσική, το τραγούδι και ως DJ  Kon Cept; 
 
Απο πολύ μικρός ξεκίνησα κάνοντας μαθήματα μουσικής, αργότερα ασχολήθηκα με το τραγούδι, 
πέρασα απο διάφορα στάδια της ζωής μου ως τραγουδιστής, ως dj, ως μουσικός και ως ενορχη-
στρωτής. Ολα αυτά  το 2010 πήραν τον τίτλο του παραγωγού με το ψευδώνυμο "Kon Cept". Μετα 
την μεγάλη μου διασκευή στην Ελλάδα με τίτλο "Ανθρωπάκος (Για δεν μ'αφήνεται ήσυχο) που μεχρι 
σήμερα παίζει στα κλαπς, αποφάσισα να ασχοληθώ με ξενες παραγωγές και ξένο στιχο και ξεκίνησαν 
οι συνεργασίες με δισκογραφικες εταιρείες στο εξωτερικό και τοπ 10 στην Αγγλία και άλλες χώρες της 
Ευρώπης. 

 
 
2. Πόσες και ποιές δισκογραφικές δουλειές έχεις στο ενεργητικό σου; 
 
Ειναι σίγουρα πολλά τα τραγούδια που εχω στο ενεργητικό μου αλλά θα αναφέρω τα πιο σημαντικά. 

"Ανθρωπάκος (Για δεν μ' αφήνεται ήσυχο), Dirty Talk, Non Stop, You give love a bad name (club 
mix), Doin' it, και το πρόσφατο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε "Come On Me".  

https://youtu.be/GVoP0Z6znk4 
 
3. Με ποιούς συνεργάζεσαι αυτή την εποχή; 
 
Οι τελευταίες μου συνεργασίες είναι με Shaya, Vegas, Haris Mos, και κάποια άλλα ονόματα που θα 
ακούσετε πολύ σύντομα. 

 
4. Ποιές εμφανίσεις προγραμματίζεις και πού; 
 
Οι τελευταίες μου περιοδείες ηταν σε χώρες οπως, Παρίσι, Ρώμη, Μαδρίτη, Ίμπιζα, Λονδίνο, Μόντε 
Κάρλο, Ελλάδα και αυτή την περίοδο προγραμματιζονται και οι επόμενες εμφανίσεις σε αλλες χώρες. 

 
5. Πότε λογαριάζεις να παρουσιάσεις τη νέα αυτή δουλειά στο Λονδίνο; 
 
Εύχομαι πολύ σύντομα να μπορέσω να παρουσιάσω την κυκλοφορία του καινούριου μου τραγουδιού 

"Come On Me" και στην Αγγλία και να έχει και την ίδια επιτυχία στο UK Dance Charts οπως τα προ-
ηγούμενα μου top 10 τραγούδια. 

 
6. Τί περιλαμβάνει; 
 
Ειναι ενα single με τίτλο "Come On Me" για τα ραδιόφωνα και τα clubs. Ενα άκρως χορευτικό 
τραγούδι με πολύ ενδιαφέρον video clip!! 

 
7. Ποιά άλλα σχέδια έχεις για το άμεσο μέλλον; 

 
Ετοιμάζω κάποιες παραγωγές για γνωστούς καλλιτέχνες Έλληνες και ξένους. Ετοιμάζω επίσης την 
προώθηση του τραγουδιού σε κάποιες χώρες!! 

 
8. Ποιά εικόνα παρουσιάζει η δισκογραφία σήμερα στην Ελλάδα; 
 
Η δισκογραφία στην Ελλάδα δυστυχώς δεν παει καθόλου καλα γι αυτό και εγω επέλεξα συνεργασία 
πλέον με δισκογραφικες εταιρείες στο εξωτερικό. Με Universal UK και τωρα με την Cap-Sounds της 
Γερμανίας. 

 
9. Ποιά είναι η μεγαλύτερη προσδοκία στην πορεία σου; 
 
Αγαπώ την μουσική και να κανω ενορχηστρώσεις και γενικά παραγωγές. Αυτο θα συνεχίσω να 
κάνω ως παραγωγός. Σαν Dj δυστυχώς απο πέρσι ο κορονοιος μας εχει στερήσει πολλά απο live dj 
sets στα club αλλά ευτυχώς το καλοκαίρι που πέρασε έγιναν κάποια events στο εξωτερικό όπου συμ-
μετείχα.  

 
10. Ποιό είναι το είδος μουσικής και τα ακούσματα που σε εμπνέουν περισσότερο; 
 
Ολα τα είδη μουσικής ακούω. Δεν περιορίζομαι σε ακούσματα. Μου αρέσει να ακούω τα πάντα και 
να παντρέυω μουσικά μεταξύ τους, διάφορα είδη που αρέσουν στο κοινό.  

 
11. Υπάρχει ελεύθερος χρόνος; Πώς τον χρησιμοποιείς; 
 
Πολύ περιορισμένος ο ελεύθερος χρόνος και φροντίζω σε αυτο τον χρόνο να γυμνάζομαι οσο 
μπορώ στο γυμναστήριο. Ειναι κατι που αγαπώ πολύ και με γεμίζει θετική ενέργεια!! Και βέβαια στον 
ελεύθερο χρόνο βλέπω και αγαπημένους μου ανθρώπους που ειναι επίσης για μενα ακόμα μία πηγή 
θετικής ενέργειας.
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Με την Σούλα Ορφανίδου

Συνέντευξη με τον DJ  Kon Cept 

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Η καλοσύνη σου επιστρέφεται…



Όταν ο Κληρίδης  διαπίστωσε  
ότι ο Μακάριος  ήταν ανένδοτος,  
τον συμβούλευσε  να περιμένει  
τουλάχιστον  έως μετά τις γενικές 
εκλογές  στην Ελλάδα, το Φε-
βρουάριο του  1964.  Ο Μακάριος  
είχε πάρει τις αποφάσεις του και 

δεν θα άκουγε κανέναν. Ζήτησε επίσης  τις από-
ψεις  του Σερ Άρθουρ Κλαρκ, του Βρετανού Ύπα-
του Αρμοστή, ο οποίος  τον συμβούλευσε  να 
περιορίσει  το εύρος  των προτάσεών του. Στις 
30 Νοεμβρίου 1963, ο Μακάριος  παρέδωσε τις 
13 προτάσεις  στον Αντιπρόεδρο (Δρ. Κουτσιούκ) 
για συζητήση και  απέστειλε αντίγραφα   στις κυ-
βερνήσεις Βρετανίας, Ελλάδας και  Τουρκίας 
(στις τρεις Εγγυήτριες χώρες). Όπως αναμενό-
ταν, η κυβέρνηση της Άγκυρας και ο Δρας Κου-

τσούκ  τις απέρριψαν εξ αρχής. 
 
Οι 13 Προτάσεις για Αναθεώρηση του Συ-

ντάγματος 
 
Οι δεκατρείς προτάσεις  του Μακαρίου  για ανα-

θεώρηση  του Συντάγματος (που είχαν συνταχθεί 
στις 30 Νοεμβρίου 1963) σε συντομία ήταν οι 
εξής: 

 
1. Το δικαίωμα βέτο του Προέδρου και του Αντι-

προέδρου της Δημοκρατίας  καταργείται.  
 
2. Ο Αντιπρόεδρος  της Δημοκρατίας  θα ανα-

πληρώνει τον Πρόεδρο  της Δημοκρατίας σε πε-
ρίπτωση προσωρινής του απουσίας ή αδυναμίας  
εκπλήρωσης  των καθηκόντων του. 

3. Ο έλληνας Πρόεδρος  και ο τούρκος Αντι-
πρόεδρος  της Βουλής  θα εκλέγονται  από  τη 
Βουλή  συνολικά  και  όχι  όπως  τώρα  που ο 
Πρόεδρος  εκλέγεται από τους  έλληνες βουλευ-

τές και ο Αντιπρόεδρος  από τους τούρκους βου-
λευτές. 

 
4. Ο Αντιπρόεδρος  της Βουλής αναπληρώνει 
τον Πρόεδρο της Βουλής σε περίπτωση προ-
σωρινής απουσίας του ή αδυναμίας εκπλήρωσης 
των καθηκόντων του.   

 
5. Οι συνταγματικές  διατάξεις  σε σχέση με τις 

χωριστές πλειοψηφίες  για την  ψήφιση ορισμέ-
νων νόμων  από τη Βουλή, καταργούνται. 

 
6. Να εγκαθιδρυθούν ενιαίοι δήμοι.  
 
7. Η απονομή της δικαιοσύνης να ενοποιηθεί. 
 
8.  Ο διαχωρισμός των Δυνάμεων Ασφαλείας  
σε Αστυνομία  και Χωροφυλακή να καταργηθεί. 

 
9. Η αριθμητική  δύναμη των Σωμάτων Ασφα-
λείας και των Αμυντικών Δυνάμεων θα καθορί-

ζεται με Νόμο.   
 
10. Η αναλογία  της συμμετοχής  ελληνοκυ-
πρίων και τουρκοκυπρίων στη σύνθεση  της Δη-
μόσιας Υπηρεσίας  και των Δυνάμεων  Ασφά-
λειας και Άμνας της Δημοκρατίας να 
τροποποιηθεί ανάλογα  με  την πληθυσμιακή 
αναλογία ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων.    

 
11. Ο αριθμός  των μελών της Επιτροπής Δη-

μόσιων Υπηρεσιών  να μειωθεί  από δέκα σε 
πέντε.  

 
12.  Όλες  οι αποφάσεις  της Επιτροπής Δημό-

σιας Υπηρεσίας να λαμβάνονται  με απλή πλει-
οψηφία. 

 
13. Η Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση να καταρ-

γηθεί.
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΕΣ ΤΟΥ 1963 
Η ‘‘ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ’’ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

Οι πρώτες εχθροπραξίες 21 Δεκεμβρίου 
1963 

 
Τις πρώτες πρωϊνές ώρες της 21ης Δεκεμβρίου 

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

 
Ο Μακάριος  και ο Κουτσούκ  έκαναν έκκληση 

στο κοινό  για ηρεμία. Τόσο  η ελληνική κυβέρ-
νηση  όσο και η  τουρκική  κυβέρνηση  παρότρυ-
ναν  τον Μακάριο  και τον Κουτσούκ αντίστοιχα  
να ασκήσουν   την επιρροή  τους για να σταμα-
τήσουν  τη βία. Στις 23 Δεκεμβρίου   τούρκοι  εξ-
τρεμιστές   ανάγκασαν τους κατοίκους  της αρμε-
νικής  συνοικίας  στη Λευκωσία να εγκαταλείψουν 
τα σπίτια τους. Οι ελληνοκύπριοι  εξτρεμιστές κα-
θοδηγούμενοι από το Νίκο Σαμψών προέβησαν 
σε αντίποινα  κατά των τουρκοκυπρίων στην 
Ομορφίτα.        

 
Η χάραξη της Πράσινης Γραμμής 
 
Στις 27 Δεκεμβρίου  1963 ο Άγγλος ταγματάρχης 

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

 
Στις 30 Δεκεμβρίου  1963 ο ταγματάρχης Πήτερ 

Γιανκ χάραξε  με πράσινο μολύβι μια γραμμή στο 
χάρτη της Λευκωσίας όπου χώριζε   την ελληνική 
συνοικία από την τουρκική. Αυτή η διαχωριστική 

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

 
Το Τουρκικό Μυστικό Σχέδιο 
 
Κατά τη διάρκεια της διακοινοτικής σύγκρουσης 

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

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

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

 
Σε περίπτωση που οι Έλληνες καταγγείλουν 
επίσημα το σύνταγμα ή προσπαθήσουν να το 
αναθεωρήσουν, πράγμα που για μας είναι το 
ίδιο, η τουρκική κοινότητα θα πάρει τη μοίρα 
της στα χέρια της και θα εγκαθιδρύσει μια  
Κυπριακή Δημοκρατία εκτός των συμφωνιών 
της Ζυρίχης........Χωρίς αμφιβολία, ο σημαντι-

κότερος από τους εξωτερικούς παράγοντες 
θα είναι η υλική και η ηθική βοήθεια της μητέ-
ρας πατρίδας.... 

 
Η Τουρκική κοινότητα πρέπει να προχωρή-
σει στην εγκαθίδρυση μιας Τουρκικής Δημο-
κρατίας.... Ο Τούρκος αντιπρόεδρος θα γίνει 
αποδεκτός ως πρόεδρος της Δημοκρατίας..... 
Η μητέρα πατρίδα θα αναγνωρίσει αμέσως 
την κυβέρνηση που θα σχηματισθεί..... 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κίνηση της 
τουρκικής κοινότητας θα συναντήσει την αντί-
δραση των Ελλήνων, οι οποίοι θα αντιδρά-
σουν έμπρακτα εναντίον των Τούρκων.... 
Όταν αρχίσει η σύγκρουση, η διασκορπι-
σμένη σ’ όλο το νησί τουρκική κοινότητα πρέ-
πει να συγκεντρωθεί δια της βίας σε μια πε-
ριοχή και να υποχρεωθεί να την υπερασπίσει. 
Η επιλογή της περιοχής εξαρτάται από το 
στρατηγικό σχέδιο που θα ετοιμάσουν ειδι-
κοί.....» 

 
Το έγγραφο αυτό είχε συνταχθεί από μια οργά-
νωση τουρκοκυπρίων και ανέφερε ότι οι συμφω-
νίες της Ζυρίχης – Λονδίνου έγιναν αποδεκτές 
σαν προσωρινό μέτρο με σκοπό να γίνουν γνω-
στά τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Κύπρο, και 
να κερδίσουν διεθνή αναγνώριση. Ανέφερε επί-
σης ότι οι συμφωνίες θα εξασφάλιζαν χρόνο για 
τους τουρκοκυπρίους για να προετοιμαστούν κα-
λύτερα και να επωφεληθούν από τις γκάφες των 
ελληνοκυπρίων, οι οποίοι θα αποφάσιζαν να κα-
ταργήσουν τις συμφωνίες. Το Τουρκικό Σχέδιο, 
είχε ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 1963, και έφερε 
την υπογραφή  του Δρα Κουτσούκ ως Αντιπρο-
έδρου και του Ραούφ Ντενκτάς ως Προέδρου του 
Τουρκικού Κοινοτικού Συμβουλίου. 

 
Η Διάσκεψη του Λονδίνου 15 Ιανουαρίου 

1964   
 
Η Διάσκεψη του Λονδίνου  συνήλθε  στο Marl-

borough House  στις 15 Ιανουαρίου 1964 και οι 
συνομιλίες  συνεχίστηκαν  ως τις  πρώτες μέρες  
του Φεβρουαρίου. Σε αυτή  συμμετείχαν   οι 
Υπουργοί Εξωτερικών  Ελλάδας και Τουρκίας 
(Παλαμάς  και Ερκίν), οι Κληρίδης και Ντενκτάς 

και  πρόεδρος ήταν ο Ντάνκαν Σάντς,  ο Βρετα-
νός Υπουργός Αποικιών. Η Διάσκεψη δεν μπο-
ρούσε  να  προτείνει  λύση.  

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

 
Αμερικάνικες και Νατοϊκές  προτάσεις 
 
Μερικές μέρες αργότερα, στις 31 Ιανουαρίου 

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

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

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

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

 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ... 

Μέρος 22ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μέρος 23ον  
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ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:35 
Ο Αντάρτης του Βάλτου 
(1969). Δραματική Περιπέτεια 
με τους Γιώργο Φούντα, Μίλτο 
Κοντέα, Ελένη Ερήμου, Μι-
χάλη Νικολόπουλο και Νίκο 
Πασχαλίδη. Θεσσαλία 1868. 
Πεθαίνοντας ο πατέρας του 
Θανάση Βάρδα εξομολογείται 
στο γιο του την ύπαρξη ενός 
θησαυρού. Οδηγίες για το που 
βρίσκεται, υπάρχουν στο εικό-
νισμα του σπιτιού.  ΠΕΜΠΤΗ 
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 23:00 Φάτε Μά-
τια Ψάρια (1997). Κωμωδία 
με τους Νίκο Τσούκα, Βασίλη 
Μπέτσο, Κώστα Δούκα, 
Μπέτυ Μοσχονά, Λουιζα Μα-
λίντα και Κώστα Ντάγα. Ένας 
ψαράς που αγαπά με μανία 
τον κινηματογράφο, εγκατα-
λείπει το επάγγελμα του για 
να γίνει παραγωγός Κινημα-
τογραφικών ταινιών. ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:25 
Ο Κράχτης (1964). Κοινωνική 
ταινία με τους Γιώργο Φούντα, 
Μάρω Κοντού, Τάκη Εμμα-
νουήλ, Νίκη Τριανταφυλλίδη. 
Η μεγαλοαστή Γιούλα, η οποία 
δεν έχει την παραμικρή ιδέα 
για τα προβλήματα της χαλυ-
βουργίας που κληρονόμησε, 
πλήττει και το ρίχνει στις συ-
νεχείς διασκεδάσεις. Η χαλυ-
βουργία διευθύνεται από τον 

Αλέξη, ο οποίος είναι τρελά 
ερωτευμένος μαζί της, αλλά 
εκείνη εντυπωσιάζεται από 
τον Τάσο, έναν εκπρόσωπο 
των εργατών. Ο τελευταίος εί-
ναι αρραβωνιασμένος με τη 
Μίνα, μια συνάδελφό του στο 
εργοστάσιο, και αντιπαρέρχε-
ται το φλερτ της Γιούλας που 
προσπαθεί να τον παρασύρει 
ερωτικά... ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 
ΜΑΡΤΙΟΥ 23:05 Δε Κόπανοι 
(1987). Κωμωδία με τους 
Γιώργο Κωνσταντίνου, Μάρκο 
Λεζέ, Γιάννη Βούρο, Κώστα 
Παληό και Γιώργο Πετρόχειλο. 
Ένας εγκληματίας οργανώνει 
μια μεγάλη ληστεία σε κε-
ντρικό κοσμηματοπωλείο.  
Για να μπορέσει όμως να προ-
χωρήσει στο σχέδιό του ανε-
νόχλητος, αναθέτει για αντιπε-
ρισπασμό, σε έναν 
μικροαπατεώνα μια άλλη απο-
στολή... ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 
ΜΑΡΤΙΟΥ 00:25 Η Eρωμένη 
(1981). Μελόδραμα θρίλερ με 
τους Ανδρέα Μπάρκουλη, Μα-
ρία Καντούτο, Αντζίτα Γουίλ-
σον, Κώστα Μπακάλη. Ένας 
καλλιτεχνικός ιμπρεσάριος, 
που ο γάμος του διέρχεται 
κρίση, ερωτεύεται παράφορα 
μια χορεύτρια. Όταν η γυναίκα 
του θα βρεθεί νεκρή, ο Ιμπρε-
σάριος είναι ο ύποπτος για τον 

φόνο. ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡ-
ΤΙΟΥ 21:05 Αλίμονο στους 
Νέους (1961). Κωμωδία με 
τους Δημήτρη Χορν, Μάρω 
Κοντού, Σμάρω Στεφανίδου 
και Γιώργο Βελέντζα. Με 
αντάλλαγμα την ίδια του τη 
ψυχή ο Ανδρέας, ένας ρομα-
ντικός και ηλικιωμένος κύριος, 
γίνεται ξανά νέος και προσπα-
θεί να κατακτήσει την καρδιά 
της όμορφης Ρίτας, μιας φτω-
χής και νέας γυναίκας, την 
οποία πάντα ποθούσε αλλά 
δίσταζε να πλησιάσει εξαιτίας 
της ηλικίας του. ΣΑΒΒΑΤΟ 19 
ΜΑΡΤΙΟΥ 22:35 Μπραζι-
λέρο (2001). Κωμωδία με 
τους Στέλιο Μάϊνα, Μαρία Κε-
χαγιόγλου, Άννα Μάσχα, Μα-
ρία Πρωτόπαπα. Σε μια πόλη 
της Ελληνικής Επαρχίας, εξε-
λίσσεται η κωμικοτραγική πε-
ριπέτεια της σύγκρουσης του 
Έλληνα με τους δύο Ευρω-
παίους ελεγκτές, σχετικά με το 
τι τελικά απέγινε η ευρωπαϊκή 
επιδότηση που αυτός είχε πά-
ρει. Σύγκρουση με απρό-
σμενα για όλους αποτελέ-
σματα. Μια κοινωνική σάτιρα 
της σημερινής ζωής σε  
Ελλάδα και Ευρώπη. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 
21:30 Ο Πρωτάρης και η 
Ρίτα (1989). Κωμωδία με τους 

Πάνο Μιχαλόπουλο, Βάνα 
Μπάρμπα, Δημήτρη Παπα-
γιάννη. Η όμορφη Ρίτα προ-
κειμένου να γλυτώσει από τον 
πρώην φίλο της, ο οποίος την 
κυνηγά για να της κάνει κακό, 
εισβάλει στο σπίτι ενός συγ-
γραφέα και ζητά καταφύγιο. 
Εκείνος για να την βοηθήσει, 
όχι μόνο την κρύβει αλλά της 
προσφέρει και δουλειά ως 
προσωπική του γραμματέα. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 
21:00 Η Καρδιά μου Εκεί 
Πάνω στα Ψηλά  (1976). Θέ-
ατρο -Δράμα με τους Νικήτα 
Τσακίρογλου, Σπύρο Κωνστα-
ντόπουλο, Νίνα Παπαζαφειρο-
πούλου. Ένας άνδρας ζει με 
το γιο του και χρωστάει πα-
ντού. Ζουν μια μίζερη ζωή, το 
φαγητό συχνά δε φτάνει και 
κινδυνεύουν να τους διώξουν 
από το σπίτι τους. Το παιδί 
αναγκαστικά ωριμάζει πιο 
γρήγορα μέσα από αυτές τις 
καταστάσεις.  ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡ-
ΤΙΟΥ 20:35 Υπάρχει και Φι-
λότιμο (1965). Κωμωδία με 
τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, 
Διονύση Παπαγιαννόπουλο. 
Η ιστορία μας έχει να κάνει με 
το μαιευτήριο που φτιάχνει ο 
πολιτικός Μαυρογιαλλούρος 
στην επικράτεια που τον στη-
ρίζει, το οποίο δεν ολοκληρώ-

νεται ποτέ καθώς διάφοροι 
παρατρεχάμενοι καταχρώνται 
τα σχετικά κονδύλια. Ένα κω-
μικό ατύχημα ανοίγει τα μάτια 
του πολιτικού μας που από 
την μια γκάφα πέφτει στην 
άλλη εν αγνοία του.   
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:10 
Θου Βου Φαλακρός Πρά-
κτωρ  (Γης Μαδιάμ) (1969). 
Κωμωδία με τους Θανάση 
Βέγγο, Αντώνη Παπαδόπουλο 
και Βασίλη Ανδρεόπουλο. Ο 
Μυστικός Φαλακρός πράκτωρ 
Θου Βου αναλαμβάνει να βρει 
και να επαναφέρει ένα πλου-
σιοκόριτσο που το έσκασε 
από το σπίτι. ΤΕΤΑΡΤΗ 23 
ΜΑΡΤΙΟΥ 20:55 Πρωτάρης 
Μπάτσος και η Τροτέζα 
(1989). Αστυνομική κωμωδία 
με τους Στάθη Ψάλτη, Λίντα 
Γίγα, Γιώργο Βασιλείου. Ο 
Στάθης Ψάλτης είναι ο πρω-
τάρης αστυνομικός που υπη-
ρετεί τον νόμο πιστά προσέ-
χοντας τις ’’κυρίες’’ του 
δρόμου και κυνηγώντας τους 
κλέφτες. Είναι της άποψης, 
που συχνά μοιράζεται με τους 
κλέφτες ότι ‘’H υπηρεσία μας 
δίνει όπλο, που όμως οι σφαί-
ρες τους δεν φτάνουν ποτέ, 
παρά μόνο όταν μας πυροβο-
λήσουν, κατά την διάρκεια της 
κηδείας μας’’. 

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.271

ΠΕΜΠΤΗ 17/03 
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 18/03 
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 19/03 
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 20/03 
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 21/03 
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 22/03 
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 23/03 
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 17 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: Ο Αντάρτης 
του Βάλτου (1969) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Φάτε Μάτια 
Ψάρια (1997) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 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 Κράχτης 
(1964) 
23:05 Ελληνική Ταινία: Δε Κόπανοι 
(1987) 
00:25  Ελληνική Ταινία: Η Eρωμένη 
(1981) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 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:  H 
Άννα Αγγελιδάκη φιλοξενεί στη στήλη  
ΤΣΑΓΕΙΑ, τον δημοφιλή υπνοθερα-
πευτή Στέφανο Λέων Βαούτη, ο οποίος  
μιλά για την υπνοθεραπεία ως ψυχοθε-
ραπευτική μέθοδο.  
21:05 Ελληνική Ταινία:Αλίμονο 
στους Νέους (1961) 
22:35 Ελληνική Ταινία: Μπραζιλέρο 
(2001) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 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: Ο Πρωτά-
ρης και η Ρίτα (1989) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 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 Θεάτρο της Δευτέρας (1976): 
Η καρδιά μου Eκεί Παν́ω στα Ψηλα ́
(William  Saroyan) 
23:20 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 22 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: Υπάρχει και 
Φιλότιμο (1965) 
22:10 Ελληνική Ταινία: Θου Βου 
Φαλακρός Πράκτωρ  (Γης Μαδιάμ) 
(1969) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 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: Πρωτάρης 
Μπάτσος και η Τροτέζα (1989) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Δύο Έξυπνα 
Κορόιδα (1971)
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Indian Wells: Στα προημιτελικά η Σάκκαρη μετά  
από απόσυρση της Σάβιλα

Την πρόκριση στα προημιτελικά του Indian 
Wells για πρώτη φορά στην καριέρα της 
πήρε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρω-

ταθλήτρια, είδε την Ντάρια Σάβιλ να αποχωρεί 
λόγω τραυματισμού στο 4-1 του πρώτου σετ και 
περιμένει την Έλενα Ριμπάκινα, ούσα πανέτοιμη 
να φτάσει ακόμα πιο ψηλά στο συγκεκριμένο 
τουρνουά. 

 
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, 

αν και ουσιαστικά σχεδόν στην αρχή τελείωσαν 
όλα. Τα δύο κορίτσια μπήκαν πολύ δυνατά και 
στα δύο πρώτα γκέιμς είδαμε μεγάλη μάχη και 
εξαιρετικά χτυπήματα και από την Ελληνίδα και 
την Αυστραλέζα. Η Σάκκαρη πήρε και τα δύο, 

ωστόσο το πρώτο κράτησε 13 λεπτά και το δεύ-
τερο 9, κάτι που δείχνει και την μάχη που έγινε.Η 
Σάκκαρη κατάφερε να πάρει και το 3ο, ωστόσο η 
Σάβιλ αντέδρασε μειώνοντας σε 3-1. Ουσιαστικά 
κάπου εκεί όλα τελείωσαν, καθώς στο γκέιμ αυτό 
η Αυστραλέζα έδειχνε να πονάει. Η Σάκκαρη στην 
συνέχεια έκανε το 4-1, με την Σάβιλ πριν ξεκινήσει 
το 6ο γκέιμ να ζητάει ιατρικό τάιμ άουτ πηγαίνο-
ντας στα αποδυτήρια. Επιστρέφοντας είπε στην 
Ελληνίδα πως δεν μπορεί να συνεχίσει και έτσι 
τελείωσε ο αγώνας για την φάση των «16» του 
Indian Wells, με την Σάκκαρη να παίρνει όπως 
αναφέραμε για πρώτη φορά στην καριέρα της 
την πρόκριση για τα προημιτελικά του συγκεκρι-
μένου τουρνουά. 

Τσέλσι: Ετοιμάζεται για ταξίδι 10 ωρών στο πούλμαν λόγω των 
κυρώσεων στον Αμπράμοβιτς

Απίστευτο πισωγύρισμα 
ετοιμάζεται να «ζήσει» 
η Τσέλσι, καθώς υπάρ-

χει ενδεχόμενο να κάνει 10ωρο 
ταξίδι με το πούλμαν προκειμέ-
νου να αγωνιστεί απέναντι στην 
Μίντλεσμπρο στον προημιτε-
λικό του Κυπέλλου Αγγλίας. 

 
Το παιχνίδι της Τετάρτης 

(16/03) με τη Λιλ για τους «16» 
του Champions League ήταν το 
τελευταίο εκτός έδρας ματς την 
Τσέλσι που δεν θα ισχύσουν οι 
οικονομικοί περιορισμοί λόγω 
των κυρώσεων στον Ρόμαν 
Αμπράμοβιτς. Από εκείνη την 
ημερομηνία και μετά, σε κάθε 
εκτός έδρας παιχνίδι, οι «μπλε» 
θα μπορούν να ξοδέψουν μέχρι 

20.000 λίρες. 
 
Το Σάββατο (19/03) η ομάδα 
του Λονδίνου θα πρέπει να τα-
ξιδέψει 536 μίλια μέχρι το Ρί-
βερσαϊντ, προκειμένου να αντι-
μετωπίσει τη Μίντλεσμπρο για 
τα προημιτελικά του Κυπέλλου 
Αγγλίας. Όμως, με τον οικονο-
μικό περιορισμό που τίθεται σε 
εφαρμογή, δεν είναι δυνατόν να 
καλυφθούν τα έξοδα για τα αε-
ροπορικά εισιτήρια. Για τον λόγο 
αυτό, οι άνθρωποι του συλλό-
γου εξετάζουν όλα τα ενδεχό-
μενα και ένα εξ αυτών είναι το 
10ωρο ταξίδι με το πούλμαν. 
Βέβαια, υπάρχει ένα ακόμα πιο 
άσχημο σενάριο για τους ποδο-
σφαιριστές και τα μέλη του  
τεχνικού τιμ. Να πληρώσουν 
από την τσέπη τους τα κόστη 
για την αεροπορική μετάβαση 
στο Ρίβερσαϊντ.

Final-4 Βόλεϊ: Το τρόπαιο στα χέρια των  
κοριτσιών του Παναθηναϊκού 

Ο Παναθηναϊκός σήκωσε το 
τρόπαιο στο Final-4 του Κυπέλ-
λου βόλεϊ γυναικών μετά την 
επικράτηση στον τελικό του ΑΟ 
Θήρας.  Μετά από 12 χρόνια, ο 
Παναθηναϊκός πανηγύρισε τον 
6ο του τίτλο στο θεσμό του Κυ-
πέλλου και πάλι στην Κρήτη, 
καθώς επικράτησε δίκαια του 
ΑΟ Θήρας στον τελικό του Final 
4 που φιλοξενήθηκε στο Ηρά-

κλειο. 
Οι πράσινες αν και βρέθηκαν 

πίσω στο σκορ από τον εξαιρε-
τικό ΑΟ Θήρας, κατάφεραν να 
αλλάξουν τον ρυθμό του αγώνα 
ανεβάζοντας την πίεση τους 
από τη γραμμή του σερβίς και 
αφού έκαναν έστω και δύσκολα 
το 2-1, έφτασαν πιο άνετα στην 
τελική επικράτηση. Από την 
πλευρά του ο ΑΟ Θήρας μέχρι 

το 20-19 του τρίτου σετ έδειξε 
εξαιρετική εικόνα σ' αυτόν τον 
τρίτο συνεχόμενο τελικό του στο 
θεσμό του Κυπέλλου, αλλά δεν 
μπόρεσε να αντέξει μέχρι το τέ-
λος. Oι «πράσινες» αφού έγιναν 
ένα κουβάρι με τον κόσμο τους 
είδαν την αρχηγό Ευά Χαντάβα 
να σηκώνει το τρόπαιο και κο-
ρυφώθηκαν οι «πράσινοι» πα-
νηγυρισμοί.

Η Premier League διακόπτει την προβολή  
μηνυμάτων αλληλεγγύης προς την Ουκρανία

Η Premier League πήρε 
την απόφαση να στα-
ματήσει την προβολή 

μηνυμάτων αλληλεγγύης προς 
την Ουκρανία και να δωρίσει 
ένα εκατ. στερλίνες -περίπου 
1,2 εκατ. ευρώ- για ανθρωπι-
στική βοήθεια στο Κίεβο. 

 
Οι 20 σύλλογοι του κορυφαίου 

πρωταθλήματος πήραν τη συ-
γκεκριμένη απόφαση, μετά από 
τετράωρη συνεδρίαση που εί-
χαν χθες, Τρίτη 8 Μαρτίου. Η 
αρχή θα γίνει από τα τέσσερα 
εξ αναβολής ματς της Πέμπτης. 

 
«Η Λίγκα καταδικάζει με σθέ-

νος την εισβολή της Ρωσίας 

στην Ουκρανία», ανέφερε  
δήλωση από την πλευρά της 
Premier League. «Καλούμε για 
ειρήνη και οι σκέψεις μας είναι 
με όλους εκείνους που επηρεά-
ζονται. Η δωρεά του ενός εκα-
τομμυρίου θα γίνει στην Επι-
τροπή Έκτακτης Ανάγκης για 
Καταστροφές για να παραδώσει 
ανθρωπιστική βοήθεια απευ-
θείας σε όσους έχουν ανάγκη» 
επισημαίνεται. 

 
Μετά από τη συγκεκριμένη 

εξέλιξη ξεκινούν και πάλι οι  
μεταδόσεις της Premier League 
στην Κίνα, όπου δεν είχαν με-
ταδοθεί οι αγώνες της προηγού-
μενης αγωνιστικής. 

Η εταιρεία iQiyi, η οποία είναι 
κάτοχος των τηλεοπτικών  
δικαιωμάτων στη χώρα, έκρινε 
ως πολιτική στάση τα μηνύματα 
στήριξης που εμφανίστηκαν στα 
videowalls των γηπέδων. 

 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι Pre-

mier League και iQiyi υπέγρα-
ψαν τον περασμένο Αύγουστο 
συμβόλαιο μέχρι τη σεζόν 
2024/25, με τα συνολικά κέρδη 
να φτάνουν τα 142.000.000 
ευρώ. 
Επίσης, η Premier League 

αποφάσισε να σταματήσει τη 
μετάδοση των αγώνων στη Ρω-
σία, λόγω της εισβολής στην 
Ουκρανία.
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Russia and Ukraine looking for 
compromise in peace talks 

Russia and Ukraine 
both emphasised new-
found scope for com-

promise on Wednesday as 
peace talks were set to resume 
three weeks into a Russian 
assault that has so far failed 
to topple the Ukrainian govern-
ment by force. 

Ukraine’s President Volody-
myr Zelenskiy said the talks 
were becoming “more realistic”, 
while Russian Foreign Minister 
Sergei Lavrov said there was 
“some hope for compromise”, 
with neutral status for Ukraine 
– a major Russian demand – 
now on the table. 

Three weeks into the inva-
sion, Russian troops have been 
halted at the gates of Kyiv,        
having taken heavy losses and 
failed to seize any of Ukraine’s 
biggest cities in a war Western 
officials say Moscow thought it 
would win within days. 

Ukrainian officials have          
expressed hope this week that 
Moscow was coming to terms 
with its failure to topple the      
Kyiv government and its lack of 

fresh troops to keep fighting. 
Talks were expected to         

resume yesterday by video       
link for what would be a third 
straight day, the first time they 
have lasted more than a single 
day, which both sides have   
suggested means they have 
entered a more serious phase. 

“The meetings continue, and, 
I am informed, the positions 
during the negotiations already 
sound more realistic. But time 
is still needed for the decisions 
to be in the interests of Ukraine,” 
Zelenskiy said in a video address 
overnight. 

On Tuesday, Zelenskiy had 
hinted at a possible route for 
compromise, suggesting Ukraine 
would be willing to accept inter-
national security guarantees 
that stopped short of its long-
standing hope for full admission 
to the NATO alliance. 

Keeping Ukraine out of   
NATO was long one of Russia’s 
main demands in the months 
before it launched what it calls 
a “special operation” to disarm 

and “denazify” Ukraine. 
“The negotiations are not 

easy for obvious reasons,”       
Lavrov told media outlet RBC 
news.  

“But nevertheless, there is 
some hope of reaching a com-
promise.” 

“Neutral status is now being 
seriously discussed along, of 
course, with security guaran-
tees,” Lavrov said.  

“Now this very thing is being 
discussed in negotiations – 
there are absolutely specific   
formulations which in my view 
are close to agreement.” 

The head of Ukraine’s nego-
tiating team, Zelenskiy’s aide 
Mykhailo Podlolyak, tweeted 
ahead of Wednesday’s resump-
tion of talks that Ukrainian         
military counteroffensives had 
“radically changed the parties’ 
dispositions.” 

In an intelligence assessment 
released on Wednesday, Britain 
said Russian forces were 
trapped on roads, struggling to 
cope with Ukrainian terrain and 
suffering from a failure to gain 
control of the air. 

“The tactics of the Ukrainian 
Armed Forces have adeptly ex-
ploited Russia’s lack of man-
oeuvre, frustrating the Russian        
advance and inflicting heavy 
losses on the invading forces,” 
said the report. 

Europe’s biggest invasion 
since World War Two has reduced 
some Ukrainian cities to rubble 
and sent more than 3 million 
refugees fleeing abroad. 

Still, Ukrainian forces have 
withstood an assault by a much 
larger army. Zelenskiy said        
Ukrainian troops had killed a 
fourth Russian major general in 

the latest fighting. 
“The occupiers were not       

successful today, although they 
threw thousands of their people 
into battle, in the north, in the 
east, in the south of our state. 
The enemy lost equipment, 
hundreds more soldiers. A lot 
of dead Russian conscripts, 
dozens of officers.” 

Meanwhile, civilians remain 
trapped under bombardment in 
cities where Russia has lain 
siege.  

Ukraine said on Wednesday 
about 20,000 people had man-
aged to escape the besieged 
port of Mariupol in private cars, 
but hundreds of thousands        
remain trapped by Russian 
shelling, many without heating, 
power or running water. 

In a video address, Deputy 
Prime Minister Iryna Vereshchuk 
said Russian forces were in 
control of a hospital they had 
captured on Tuesday in Mariupol, 
and 400 staff and patients there 
were being held hostage. 

The prime ministers of            
Poland, the Czech Republic 
and Slovenia returned home on 
Wednesday after an overnight 
journey out of Kyiv by train. 
They met Zelenskiy in the           
Ukrainian capital on Tuesday       
in the first visit of its kind since 
the war began, a symbol of the 
Ukrainian administration’s suc-
cess so far in withstanding the 
Russian assault. 

The conflict has brought        
economic isolation upon Russia 
and the economic cost was fully 
exposed on Wednesday, as its 
sanctions-ravaged government 
teetered on the brink of its first 
international debt default since 
the Bolshevik revolution.

Boris Johnson has      
declared Saudi Arabia 
and the United Arab 

Emirates "key international 
partners" in efforts to reduce 
dependence on Russian  
energy after the invasion of 
Ukraine.  

The Prime Minister argued it 
is necessary to strengthen ties 
with the nations to tackle Rus-
sian President Vladimir Putin 
and is going to ask to help bring 
down world oil price.s  

Battling the cost-of-living  
crisis being compounded by 
the West weaning itself off 
Russia's oil and gas, the Prime 
Minister is seeking to boost 
Gulf oil production to alleviate 
soaring prices amid growing 
concern about the impact of 
the Ukraine crisis on oil prices. 

But critics have questioned 
the choice to particularly 
strengthen ties with Mohammed 
bin Salman, with the Saudi 
leader having been implicated 
in the assassination of US-based 
journalist Jamal Khashoggi.  

Labour leader Sir Keir Star-
mer has said that "going cap 
in hand from dictator to dicta-
tor is not an energy strategy".  

In a statement ahead of  
setting off on Tuesday evening, 
Mr Johnson said: "The UK is 

building an international coali-
tion to deal with the new reality 
we face. The world must wean 
itself off Russian hydrocarbons 
and starve Putin's addiction to 
oil and gas. 

"Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates are key interna-
tional partners in that effort. We 
will work with them to ensure 
regional security, support the 
humanitarian relief effort and 
stabilise global energy markets 
for the longer term."  

It comes as families saw the 
average price of petrol at fore-
courts hit a record 163.5p per 
litre this week, up from 148.0p 
just a month ago - while diesel 
was at 173.4p, up from 151.6p 
a month ago. 

The high costs mean it's 
worth looking around for the 
best prices when looking to fill 
up your car – supermarket 
forecourts usually offer the 
cheapest fuel prices. This is 
because of the market power 
supermarkets hold – the big 
names like Asda, Tesco, Sains-
bury’s and Morrisons are all in 
competition with one another 
so they keep fuel prices as low 
as possible hoping that when 
motorists come to fill their tank 
they might do their weekly 
grocery shopping too.

PM looks to Saudi 
Arabia in bid to keep 
fuel prices down

Cyprus: MPs draft bill to compensate refugees for loss of use of property in north

Lawmakers have drafted 
a bill that would see       
the state compensate 

refugees for loss of use and 
enjoyment of their property 
in the north – almost 50 years 

after the Turkish invasion and 
the island’s partition. 

The legislative proposal was 
tabled by junior opposition party 
DIKO. 

The compensation for eligible 
refugees would be based on the 
value of their property in the 
north. 

Speaking at the House refu-
gees committee on Tuesday, 
DIKO MP Christos Senekis 
called it an “important day for 
the refugees, as a substantive 
step is being taken for an at 
least partial restitution of their 
solvency.” 

He added: “In this way, we      

finally achieve a linkage of the 
occupied property with second 
and third-generation refugees, 
because the Cyprus problem 
will exist for as long as there are 
occupied Greek Cypriot proper-
ties claimed by their legitimate 
owners.” 

For her part, ruling DISY MP 
Rita Superman said the pro-
posed bill effectively amends 
the law governing the operation 
of the Central Agency for Equal 
Distribution of Burdens – in such 
a way as to enable the agency 
to provide financial support to 
eligible persons. 

A public-law entity established 

in 1995, the agency operates 
the scheme “for the restoration 
of the pre-war solvency of 
owners whose immovable prop-
erty in Cyprus is in the occupied 
areas. Through the scheme, 
loans and guarantees for loans 
are granted to entitled persons 
for specific purposes.” 

In other business, parliamen-
tarians called for stricter checks  
on premises rented out to refu-
gees – properties in the south 
belonging to Turkish Cypriots 
and under the interior ministry’s 
custody. 

Committee chair Nicos          
Kettiros (AKEL) said they      

have learned of serious issues 
with the structural adequacy       
of residences or shops being 
rented by Greek Cypriot refu-
gees. 

MPs were stunned to hear – 
from officials no less – that 
structural adequacy checks on 
these premises are often done 
“by eyeballing it” – meaning no 
actual tests are carried out. 

This posed a serious safety 
hazard to the tenants. 

In an earlier session, the 
committee had heard how 43 
apartment buildings inhabited 
by refugees had not passed 
structural adequacy tests.



All remaining COVID travel 
measures, including the 
Passenger Locator Form 

and tests for arrivals, will end this 
week, the transport secretary 
has said.   

Grant Shapps says anyone 
arriving in the UK from 4am this 
Friday will not need to comply with 
any of the previous rules. 

He tweeted: "These changes 
are possible due to our vaccine 
rollout and mean greater freedom 
in time for Easter." 

This will mean holidaymakers 
will be able to enter the UK  
without any restrictions for the 
first time since the start of the 

pandemic in spring 2020. 
At the moment, only fully      

vaccinated arrivals can enter the 
UK without the need for tests. 

However, they must fill in a 
passenger locator form within 
72 hours of travel, sharing their 
address, phone number, pass-
port and flight details. The forms 
were launched two years ago, 
when arrivals had to quarantine 
at home, to help check if travellers 
were following the rules. 

The move comes as corona-
virus infections were rising in all 
four UK nations for the first time 
since the end of January, with 
levels in Scotland already at a 

record high, according to the     
latest estimates from the Office 
for National Statistics. 

The numbers for hospital      
patients with COVID were also 
rising, up 19% week-on-week 
in England, according to data 
from a joint team from ZOE and 
King's College London. 

Hospital admissions with       
coronavirus in England remain 
well below the peaks reached 
during the Omicron and previous 
waves, while in Scotland the   
figure was close to the record 
peak seen in January last year. 

Sajid Javid welcomed the 
news and said: "As we learn to 
live with COVID, we're taking 
further steps to open up interna-
tional travel once again ahead 
of the Easter holidays. We will 
continue monitoring and tracking 
potential new variants, and keep 
a reserve of measures which can 
be rapidly deployed if needed 
to keep us safe. 

"We can remove these final 
restrictions thanks to the incre-
dible success of our vaccination 
programme which has seen 
more than eight out of 10 adults 

across the UK boosted." 
Heathrow Airport added      

wearing face masks will no 
longer be a requirement. 

They said in a statement:      
"Effective from Wednesday 16 
March, we'll remove the require-
ment for wearing face coverings 
at the airport. We still strongly 
encourage both colleagues & 
passengers to wear them, parti-
cularly when they come into close 
contact with others, but this will 
no longer be mandatory. 

"Passengers may still be         
required to wear a face covering 
onboard their flight and should 
check the airlines' requirements 
before travelling." 

Tim Alderslade, the chief exe-
cutive of Airlines UK - the indus-
try body representing UK carriers, 
welcomed the announcement by 
saying it sends the message that 
"the UK travel sector is back." 

He said: "With travellers return-
ing to the UK no longer burdened 
by unnecessary forms and test-
ing requirements, we can now 
look forward to the return to  
pre-COVID normality through-
out the travel experience."
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Remaining Covid restrictions for 
entry to UK to end this week

Loss of Russian tourists 
will be covered, says   
Cyprus Tourism Minister

Despite losing ground in 
the Russian and Ukrainian 
markets due to the war in 

Ukraine and sanctions against 
Russia, Deputy Tourism Minister 
Savvas Perdios was optimistic 
on Tuesday that this year's tourist 
arrivals could catch up with 2021, 
due to the promotion of other 
markets, which may fill part of 
the gap from the second largest 
tourist market of Cyprus. 

"Our product is more durable, 
the perception of what Cyprus 
is has begun to differentiate, we 
bring tourism with a higher income 
level. We will do everything in our 
power to make things as good as 
possible under the circumstances," 
said Perdios, speaking online to 
the parliamentary Trade Commit-
tee, which examined the conse-
quences of the Ukrainian crisis 
in the tourism industry. 

He said that both the Ministry 
and tour operators are operating 
in the worst-case scenario, which 
is the complete loss of 800,000 
tourists expected from Russia 
and Ukraine. 

He explained that the gap of 
Russian tourists, which corres-
ponds to 20% to 25% of the      
estimated tourist flow this year 
is difficult to fill since Russian 
tourists travel mainly through 
tour operators.  

"At the moment there is no 
other market that can bring such 
numbers through organised 
packages," he added. 

He stressed, however, that 
although the Russian market, 

the second largest market in 
Cyprus, could not be replaced in 
its entirety, there were significant 
prospects from countries such as 
Germany, Israel, Poland, Austria, 
Switzerland, Italy, France, Sweden 
and Hungary, a perspective 
created by the actions of the 
Tourism Ministry, the Ministry of 
Transport and Hermes Airports. 
He noted that these countries 
will have 20 to 40 flights each, 
compared to about 100 flights 
a week coming from Russia. 

"Last year on average planes 
were at around 70% capacity. This 
year, if through our actions, we 
achieve to turn 70% to 85%-90% 
just from this and without an      
increase in routes, we will be talk-
ing about an additional 200,000 
to 250,000 seats, compared to 
what we expected to have," he 
said, adding that the United King-
dom and Israel are dynamic and 
in fact will be open markets from 
the beginning of the season, in 
contrast to 2021. 

Meanwhile, in statements 
after the Committee meeting, 
President of Cyprus Hotel Asso-
ciation, Haris Loizides expressed 
the view that as countries grad-
ually lift anti-pandemic measures 
for travellers, "we too should 
abolish the Cyprus Flight Pass 
for foreigners as soon as possi-
ble, as well as for Cypriots and 
at the same time to give the 
necessary relaxations for safe 
pass, which is a compulsory tool 
that our compatriots use today 
to go around in the market." 

Brits to get £350 a month to  
open homes to Ukraine refugees
Britain will pay people to 

open their homes to       
Ukrainians fleeing the 

Russian invasion as the govern-
ment moves to deflect anger 
over its response to the fastest-
growing refugee crisis in Europe 
since World War Two. 

The new scheme, “Homes for 
Ukraine”, will let refugees from 
the war come to Britain even if 
they do not have family ties, the 
government said on Sunday. 

Britain will pay people £350 a 
month if they can offer refugees 
a spare room or property for a 
minimum period of six months. 

Prime Minister Boris Johnson 
has sought to portray Britain as 
helping lead the global response 
to the Russian invasion – which 

Moscow calls a “special opera-
tion” – but his government has 
faced criticism over delays in 
accepting refugees. 

Lawmakers from all the main 
political parties have attacked 
the government’s insistence  
that Ukrainians seek visas and      
biometric tests before arriving 
in Britain, saying this prioritised 
bureaucracy over the welfare of 
those fleeing war. 

Under the new scheme, 
members of the public, charities, 
businesses and community 
groups should be able to offer 
accommodation via a web page 
by the end of the week, the  
government said. 

“The UK stands behind Ukraine 
in their darkest hour and the 

British public understand the  
need to get as many people to 
safety as quickly as we can,” 
Michael Gove, the minister for 
housing, said in a statement. 

“I urge people across the 
country to join the national effort 
and offer support to our Ukrainian 
friends. Together we can give a 
safe home to those who so  
desperately need it.” 

Anyone offering a room or 
home will have to show that the 
accommodation meets standards 
and they may have to undergo 
criminal record checks. 

The number of refugees flee-
ing Ukraine could rise to more 
than 4 million, double the current 
estimates of about 2 million, the 
UN’s Refugee Agency said last 
week.
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Author Zoe Antoniades visits the 
Greek School of Potters Bar

The Greek School of Potters 
Bar, which operates from 
Dame Alice Owen’s School, 

had the pleasure of welcoming 
UK Cypriot author Zoe Antoniades 
on Saturday 5th March to meet 
its students. 

Zoe writes collaboratively with 
young people and has published 

four anthologies of short stories: 
Invincible Voices – Long Shorts, 
Medium Shorts and Short Shorts 
which were launched at Water-
stones, Chiswick in 2017. The 
fourth book in the series, Invinci-
ble Voices – Winter Shorts, was 
published in September 2018. 
Zoe has also written a memoir, 

Tea and Baklavas which won 
the Winchester Writers’ Festival 
Memoir Prize, 2015. 

Zoe is the author of the Cally 
& Jimmy books. The first title, 
Twins in Trouble was released 
in September 2020 and the  
second book, Twintastic, in April 
2021. February 2022 saw the 
publication of Cally & Jimmy: 
Twins Together, the third book 
in the series. 

Zoe read extracts from her 
books and shared her writing 
tips and ideas with the children, 
spoke to them about what        
inspired her to be a writer, where 
her ideas for the books came 
from as well as how she decided 
on her characters and how her 
own Cypriot roots found their 
way into the stories of Cally & 
Jimmy. 

For more information about 
the author, please visit 
www.zoeantoniades.com 

Should you wish to buy one      
of Zoe’s books, whilst at the 
same time supporting the Greek 

School, you can do so by visiting 
https://smile.amazon.co.uk/ch/  
1040670-0 

The school operates online 
lessons on Monday evenings 
from 6pm to 8pm from Y4 and 
above and on Saturday at the 
school premises from 2pm to 
5pm. 

The school currently enrols 
children from nursery age through 
to GCSE with adult classes also 
available. 

Anyone interested in enrolling 
their children and joining the 
school community or simply sup-
porting the school can do so by 
emailing info@greekschoolpot-
tersbar.org 

The School was established 
in 1979 and provides children 
and adults the opportunity to 
learn the Greek language and 
culture. It operates independently 
as a registered charity and is 
governed by a Committee and 
Board of Trustees. 

For more information visit: 
www.greekschoolpottersbar.org 

Private screening of 
Queens of Amathus 
documentary in London

Around 25 guests enjoyed 
a private screening of 
the Queens of Amathus 

documentary, taking place at 
the Greek Cypriot Brotherhood 
in London.  

In attendance was Panikos 
Panayiotou (Producer and Direc-
tor); Petros Kkolas (Production 
Co-ordinator), and Christa Savvi-
des on behalf of Antonia Michae-
lides (Campaign Co-ordinator).  

This award-winning documen-
tary re-lives the migration stories 
of over 20 Greek Cypriot women, 
who travelled from Cyprus to 
Birmingham both before and 
after the 1974 Turkish invasion. 
United by their stories of personal 
sacrifice, poverty and war, the 
interviews on screen saw the 
audience laughing and crying 
along with them. 

All aspects of life were covered, 

from personal sacrifices, separa-
tions, reunions and hilarious 
misunderstandings, as the ladies 
recalled the times they confused 
Greek words with English...       
including one occasion when a 
marriage proposal was being 
offered. 

The screening was followed 
by a Q&A session led by the 
Producer and Director, Panikos 
Panayiotou, who shed light on 

the next goal: the creation of a 
second, UK-wide documentary, 
to capture more stories of first 
generation, migrant women      
across the UK, before they are 
lost in time.  

For anyone interested to 
watch the Queens of Amathus 
documentary, future public 
screenings are expected to 
take place at the Cypriot Wine 
Festival 2022. 

The Cyprus High Commis-
sion Trade Centre would 
like to inform you of Cyprus’ 

participation with 21 foodstuff 
exporters at IFE2022 (the Inter-
national Food & Drink event), 
held from 21st to 23rd March at 
ExCel, London.  

Whether you are a retailer, 
wholesaler, distributor or restau-
rant caterer you can visit this 
year’s Cyprus Pavilion at stand 
sections starting from number 
4405 & 4500 for Chilled Food 
and from 2605 &2621 for Fine 
Food.  

Taste unique flavours from 
Cyprus and see exciting and    
innovative ideas to inspire your 
business. 

For free registration please 
visit http://www.ife.co.uk 

The participating companies 
are: 

 
CHILLED SECTION  
(4405 & 4500) 
 

A.HADJIPIERIS 
A.P. POLYCARPOU & SONS 

FARM 
CHRISTINA CONSTANTINOU 
ELEFTHERIOS ELEFTHE-

RIOU “ACHNAGAL” 
PANTZIAROS BROS DAIRY 

PRODUCTS 
PAPOUIS DAIRIES 
PETROU BROS DAIRY 

PRODUCTS 
STROUTHOS FARM 
TYRAS DAIRIES CYPRUS 

FINE FOOD SECTION  
(2605 &2621) 
 

A. ARMEFTIS CO 
ARTEMIS VINEGAR  
APHRODITE DELIGHTS  
AVGOUSTINOS FOOD          

INDUSTRY  
A.ZORBAS & SONS  
C.L. HEALTHY NUT 

BUTTERS 
LUCA LITRONDI 
“MELLONA” ASIA MARE 
NEW SEVEGEP 
PENTELITHARIA PLANTA-

TIONS 
S.C. TWIST TRADING 
THREE BAKERS 
 
Further information regarding 

the participating companies can 
be obtained from the Cyprus 
High Commission Trade Centre 
(tel: 020 7321 4141, email: 
info@cyprustrade.co.uk).

Cyprus participation at IFE 2022

Local elections: Cypriot candidates 
standing at various wards

Three Cypriots standing as 
candidates at the next 
local elections on 5th May 

2022 are Gina Needs (left), 

Councillor and Cabinet member 
for Housing, standing at Bowes 
Ward, Leader of Enfield Council 
Nesil Caliskan (centre), standing 

in Jubilee Ward, and Councillor 
George A Savva MBE, Cabinet 
Member for Licensing and Reg-
ulatory Services, standing in 
Haselbury Ward. 

The two other Labour candi-
dates in Haselbury Ward are 
Mahym Bedecova and Mustafa 
Cetinkaya. 

On Thursday 5th May, give your 
votes to the Labour candidates 
cross Enfield and elsewhere.  

Polling stations open at 7am 
and close at 10pm.  

 
George Savva 
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Quest: inventing languages, ancient and modern

Η γλώσσα μου, η ψυχή μου 
“My language, my soul”  

– Οdysseas Elytis 
 

The ‘Ulam Dictionary’ 
The languages invented by the novelist 

Anthony Burgess for Jean-Jacques Annaud’s 
1981 film Quest for Fire are not as well-
known as they deserve to be. One reason for 
this is because the film contains no subtitles. 
Another reason is that much of the work did 
not survive into the final cut of the film. The 
story is set in Palaeolithic Europe (80,000 
years ago), depicting the struggle to control 
fire by early humans. 

The Burgess archives in Texas and       
Manchester document the creation of ‘Ulam’, 
the language spoken in the movie. The com-

mission was to recreate Proto-Indo-European 
(known as PIE), the ancient ancestor of 
modern European languages, which does not 
survive in a written form. 

Burgess was asked to devise around sixty 
words, but the final version of Ulam runs to 
more than 160 words. He was excited by the 
opportunity to develop a complex language, 
and delivered more than he was paid for. 

Burgess used books he had studied as an 
undergraduate at Manchester University in 
the 1930s. He relied on the account of the 
evolution of Indo-European languages by Otto 
Jespersen in Growth and Structure of the 
English Language (1930). Burgess also con-
sulted his collection of ‘Teach Yourself’ lan-
guage books. His wide-ranging study of mod-
ern languages included Dutch, Gaelic, Greek, 
Hungarian, Icelandic, Persian, Portuguese, 
Spanish and Turkish. 

When it came to constructing the ‘new’ lan-
guages for Quest for Fire, drawing on these 
linguistic roots, Burgess combined elements 
from Indian, Armenian, Hellenic, Albanian, 
Italic, Balto-Slavic, Celtic and Germanic   
languages. He paid attention to Sanskrit – 
as the oldest surviving language of the Indo-
European group. 

Looking at the word for ‘father’ in various 
modern languages, he found ‘vater’ in German 
and Dutch, ‘pater’ in Latin, ‘pitar’ in Sanskrit 
and ‘faðir’ in Old Norse. Working from these 
examples, he concluded that the Indo-Euro-
pean word for father ‘must have begun with a 
lip-sound, and there must have been a terminal 
r-sound.’ Following these principles, Burgess 
decided that the Ulam word for ‘foot’ would 
be ‘powd’ (as in the French ‘pied’ or ‘pedes’ in 
Latin). Water would be ‘aga’, with the same 

word used for ‘river.’ ‘Dondra’, derived from 
the Greek ‘dendron’, is the Ulam word for ‘tree’. 
Fire itself is ‘atra’, related to the English word 
‘hearth’. 

The gestures to accompany spoken words 
were developed with anthropologist Desmond 
Morris, author of The Naked Ape and Body-
talk: The Meaning of Human Gestures. Mild 
aggression is a repetition of ‘Tka, tka, tka,’ 
with a side-to-side motion. Moderate aggres-
sion involves the word ‘Dga, dga, dga’, with 
increased body movement. The most violent 
form of aggression is communicated with ‘Arr’, 
‘Ang’ and ‘Arm’, the voice coming from the 
chest, the lips pulled back to expose the teeth, 
and a dominant stance. 

 
Viddy well 

Back in 1962, Burgess invented another 
language, Nadsat, for his novel A Clockwork 
Orange. It’s a mix of modified Slavic words, 
rhyming slang and derived Russian. For       
instance, droog (друг) = friend; moloko       
(молоко) = milk; gulliver (голова) = head; 
horrorshow (хорошо) = good.  

The language is explained by a doctor in 
the book as, "odd bits of old rhyming slang, 
a bit of gypsy talk, too. But most of the roots 
are Slav propaganda. Subliminal penetration."  

Some words are not derived from anything: 
"the old in-out" means sexual intercourse. 
Cutter means "money", because "cutter" 
rhymes with "bread-and-butter". This rhyming 
slang is intended to be impenetrable to out-
siders (especially eavesdropping policemen). 
Additionally, slang like appypolly loggy 
("apology") derive from school-boy slang.  

 
James Neophytou-

The Highland Angus 
Steakhouse in Southgate 
is a great place to cele-

brate Mother’s Day on Sunday 
27th March, where you can 
enjoy the best quality Scotch 
steaks, veal, chicken, fish and 
vegetarian dishes. The restau-
rant has been using the same 
meat suppliers from Scotland 
for over 40 years. 

Sunday Lunch 3 Courses: 
£29.95 Adults, £14.95 Children 
under 12. 

Choice of STARTERS:          
Minestrone Soup, Soup Of The 
Day or Scotch Broth, Grapefruit 
Cocktail, Egg Mayonnaise, Deep 
Fried Garlic Mushrooms and 
Prawn Cocktail. 

MAIN COURSE: Grilled    
Sirloin or Rump Steak, Roast 
Chicken, Rib-eye Roast Beef 
and Yorkshire Pudding, Roast 
Leg of Lamb, Fried Fillet of 
Plaice - all served with a selec-
tion of vegetables or a mixed 
French salad.  

DESSERTS: Ice Cream, Black 
Forest Gateau, Cheese Cake, 
Home Made Apple Pie, Cream 
Caramel. 

Coffee or Tea served with 
After Eight Mint chocolates and 
Turkish Delights. 

Find Highland Angus Steak-
house at 43 Cannon Hill, South-
gate, N14 6LH. Call 020 8882 
4897 to make your reservation. 
www.thehighland.co.uk

Enjoy a delicious meal at  
Highland Angus Steakhouse 
this Mother’s Day 



Sing-along versions of hit  
Disney musical movies to be  
released on Disney Plus  

Disney Plus is to release sing-along versions of some of its 
iconic films. Beginning with the smash-hit Encanto (with award-
winning songs penned by Lin-Manuel Miranda) this Friday, the 
versions of hit films will give viewers the chance to sing along 
in real-time with their favourite numbers. 

The House of Mouse has revealed that on average, Encanto 
streamers have watched the film five times with the title          
accumulating over 180 million re-watches globally since launch. 

Further titles are to be released over 2022 including Frozen, 
Frozen 2, Beauty and the Beast (1991) and Disney's live-action 
Beauty and the Beast (2017). Sing-along users will be able to 
follow on-screen lyrics during iconic numbers. 

Both Frozen and Beauty and the Beast are/will be in the  
West End in 2022 – so here's a chance to revel in the theatre        
goodness! 

28 years after its Broadway debut, Beauty and the Beast      
returns to the stage for a new, completely reimagined UK &       
Ireland tour. The beloved ‘tale as old as time’ features all of the 
spellbinding songs of Alan Menken, Howard Ashman and Tim 
Rice including Belle, Gaston, Be Our Guest and, of course, 
Beauty and the Beast.

 21      | Thursday 17 March 2022

Andrea Georgiou 

Peter Andre  
reunites with 
family in Australia 

 
Peter Andre was “so happy” 

to reunite with his family in  
Australia last week after being 
forced apart for two years due 
to Covid restrictions. 

The singer shared images of 
the emotional reunion with his 
beloved parents on his Insta-
gram page.  

Peter, together with son      
Junior and brother Michael who 
joined him Down Under, also  
appeared on Good Morning  
Britain on Friday to chat to Kate 
Garraway and Ben Shephard 
about finally being able to see 
his elderly parents and sharing 
why it was so important for him 
to go back as soon as possible.  

"Honestly these last few days 
for us have just been the best 
days we’ve had in many, many 
years," Peter said.  

"Seeing my sister, seeing      
my mum and my dad, it's just 
incredible. I was very emotional 
obviously." 

He confirmed there were lots 
of tears when they were finally 
brought back together saying 
they "haven't stopped hugging." 

"These last few days with my 
mum have been the greatest 
days in many many years. I can’t 
begin to express how I feel to 
be with her. I’m happy now," he 
posted on social media. 

The father-of-four then shared 
a picture of his mum Thea       
embracing Junior and giving him 
a kiss on the cheek, simply   
writing: "yiayia and J." The teen-
ager was quick to comment, 
writing: "Love my yiayia.” 

Colombian superstar Maluma 
will be performing at the O.A.K.A 
Arena in Athens, Greece, on 
Friday 18 March as part of his 
Papi Juancho World Tour, with 
special guest star Greek artist 
Eleni Foureira.  

It comes a year after the      
26-year-old’s scheduled first 
performance in the country was 
postponed due to the corona-
virus pandemic. 

The Colombian reggaeton 
artist, who boasts more than  
40 million Instagram followers, 
will perform tracks from his latest 
album, 11:11, as well as older 
hits. 

Sharing her excitement with 
her fans, Eleni Foureira posted 
on social media: “Yeahhh I’m 
so excited … see you there 
@maluma 18/3.” 

Should be a great show!

Maluma live in Greece with  
Eleni Foureira as special guest
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High Net Worth Insurance 
- make sure you are        
fully covered Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

Owning precious valuables 
can sometimes be worri-
some. Secure your com-

modities and your peace of mind 
by purchasing a high net worth 
insurance policy. 
 
Who needs it? 

Standard insurance policies will 
meet the needs of most customers. 
However, a high net worth policy 
benefits customers who have par-
ticularly valuable assets, such as 
an expensive home, a collection 
of fine art, high-end jewellery, 
yachts, motor vehicles and more. 
Standard policies may not encom-
pass customers’ full range of assets, 
providing an insufficient sum in-
sured or one that cannot account 
for the sheer volume of valuables. 

Because they cover such a wide 
variety of valuables, high net worth 
policies are often composed of 
several different covers which, 
together, constitute a single policy. 
The following sections describe 
some popular covers available 
as part of a high net worth policy. 
 
Buildings Cover 

Your luxury home is one of   
the largest and most expensive     
purchases you will ever make - 
forgoing high value buildings      
insurance may condemn your high 
value property to ruin in the event 
of an accident or emergency. 

As part of a high net worth in-
surance policy, ‘buildings’ is likely 
defined as the main dwelling, 
outbuildings, garages, swimming 
pools, tennis courts and other 
features on the property. High 
net worth insurance policies typi-
cally extend cover beyond the 
limits of a standard policy to include 
buildings and features ancillary 
to the main house. 

Due to its expansive nature, in-
surers usually offer buildings cover, 
and most other high net worth 
covers, on an ‘all risks’ basis rather 
than a hazard-specific basis. But 

offering ‘all risks’ covers does not 
preclude insurers from issuing 
cover exclusions - they sometimes 
exclude damage caused by domes-
tic animals, frost and more. Always 
read your policy wording to know 
what you are covered for. 

 
Contents Cover 

Contents are generally defined 
as the personal property which 
you own. This can include furni-
ture, furnishings, household goods 
and personal effects. 

Most high net worth insurance 
policies provide contents cover 
on a ‘worldwide’ basis, meaning it 
covers belongings wherever they 
are in the world for the entire period 
of insurance. Worldwide cover is 
especially attractive to people with 
multiple homes or those who travel 
extensively. Rather than arranging 
separate policies for the personal 
property spread across several 
countries, customers can purchase 
a single, comprehensive world-
wide contents policy that protects 
their belongings - no matter where 
they are. 

Extensions to contents cover 
can include alternative accommo-
dation, home office equipment and 
guests’ effects. Exclusions can 
include loss caused by government 
confiscation, repairs and pets.  

 
Valuables Cover 

Depending on your policy, your 
valuables - items such as gold, 
jewellery and furs - may be cov-
ered under your contents cover. 
Insurers also offer separate valu-
ables cover if customers have a 
specific list of valuables they would 
like to protect, such as fine art, 
antiques and collectibles. 

Extensions include cover for 
newly acquired valuables, pairs 
and sets, and an increase in sum 
insured due to the death of an 
artist. Exclusions can include den-
ted or faded stamps and coins, 

losses during transit and damage 
caused by alterations. 

 
Liabilities Cover 

As the owner of a house or 
employer of domestic staff, you 
unavoidably expose yourself to 
legal liability. Liabilities cover pro-
tects against liability claims related 
to your property or household em-
ployees. For example, are there 
public rights of way across your 
land, or do you hold public events 
on your premises? Inviting or      
allowing members of the public on 
your property greatly increases 
your legal liability. Mistreating em-
ployees or failing to provide a safe 
working environment in your home 
makes you liable for any employee 
injuries or deaths that occur. 

Insurers may fold legal expenses 
cover into liabilities cover. Legal 
expenses cover defrays the cost 
of pursuing claims against another 
party, arising from, for example, 
an accident that causes death or 
injury to the insured or a dispute 
over a contract. 
 
Travel Cover 

Most high net worth policies 
offer annual travel insurance that 
covers cancellation charges, med-
ical expenses while abroad, and 
costs due to delayed departure 
and missing luggage. Exclusions 
include travelling against medical 
advice, certain age restrictions, 
and death, illness or injury stem-
ming from specified dangerous 
activities. 

There are many more additional 
covers available as part of high 
net worth policies, such as: Small 
craft, Caravans, Second homes 
abroad, Family protection and 
General Exclusions. 

Exclusions, including those listed 
below, typically apply to most high 
net worth policies: War, Faulty 
workmanship, Nuclear hazards 
and Terrorism.

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
Interview with Greek Cypriot 
theatre director Elena Yianni
Vasilis Panayis speaks to 

Greek Cypriot theatre    
director Elena Yianni to 

find out about her new play... 
 

Tell me a bit about yourself? 
My name is Elena Yianni     

and I am a young Greek Cypriot 
woman who graduated in June 
2021 with a 1st Class degree in 
Applied Theatre. I love working 
with diverse communities and I 
am passionate about using the 
arts and different mediums 
(music, fine art, dance, etc.) to 
help people.  

 
What is the name of your com-
pany and what do you do? 

My company is called A        
Million Dreams Theatre CIC. As 
an Applied Theatre company, 
we are inclusive and accessible. 
My company is not only making 
theatre for entertainment, we 
aim to work closely with different 
communities to build ongoing 
relationships. Some of the ways 
we will do this is by running 
workshops in schools to educate, 
working with people at risk of 
offending to inspire, with SEN 
(special educational needs) 
groups to engage and empower. 
The work I do is very, engaging, 
positive and memorable. We work 
with all communities of people 
abut have a focus on children, 
young people and early career 
creatives.  

I am the Director of the       
company and my job is to not 
only do the paperwork for the 
company but to creatively lead 
all the projects. My company is a 
not-for-profit company meaning 
all our profits go back into the 
company. We are also currently 
in the middle of becoming an 
official charity. 

 
What is this project you are 
working on and what is your 
job on the project? 

The project I am working on 
now which is my first project is 
a play. It’s a newly written play 
by a writer named Saoirse D 
Byrne. It is a project that has 
brought 15 early/emerging art-
ists from diverse backgrounds 
together to collaborate and stage 
this unorthodox, compelling, 
Avant Garde production. 

Copy: “When £65 is stolen 
from a church collection pot, a 
vicious blame game starts to 
unravel some of the community’s 
deepest secrets. Friends turn on 
each other, families break apart 
– and amongst the chaos some-
one is chewing up something 
much more sinister than a few 
missing pounds… Prepare for 
shocking revelations in this brand-
new play exploring faith, religion 
and power, and how darkness 
can lurk in the holiest of places.”  

Under a holy roof, ‘taboo’ is 
a well known word. Generations 
of abuse and misuse of power 
within these institutions have led 
to many people nowadays        

associating religion with old-
world, conservative, and intole-
rant ideologies, which have no 
place in our modern society.      
Alternatively, some view religion 
as a form of denial - a way of 
escaping the worst parts of life, 
such as death, war, and natural 
disasters, by convincing yourself 
that it is all part of a ‘bigger plan’ 
for the world. Others simply feel 
that religion is not important to 
their lives, and therefore don’t 
feel the need to take part in it.  

We are looking to explore 
these complex relationships 
with religion, and also our own 
experiences of religion as young 
people. We aim to show the 
conflict between the joys of  per-
sonal faith and the community 
that can be found through reli-
gion, versus the understanding 
of the way religion continues to 
be weaponised against vulner-
able and marginalised people, 
and how it can be used as a way 
of trying to excuse intolerant be-
haviour. We have chosen to use 
a close-knit Catholic community 
as the setting in which we will 
tackle these questions and have 
made this decision for a number 
of reasons: firstly, our writer, 
Saoirse Byrne, has grown up 
within the Catholic church, and 
whilst she still considers herself 
to be a Catholic, she has seen 
first-hand how the teachings     
of the church can be used to 
hurt and manipulate vulnerable 
people. In addition to this, Catho-
licism is a prime example of a 
religion with a clearly defined 
hierarchy and power structure, 
and historically has wielded great 
political power, in some places 
being more influential than a 
nation’s own government. The 
Church as an institution can 
sometimes feel entirely separate 
from the faith that Catholics 
share, and we believe this makes 
it a perfect setting in which to 
explore the themes of our play. 

Where will it be performed and 
when? 

The play will be performed at 
St Mary’s church in Brighton, 
Kemptown as part of the Brighton 
Fringe festival. We are also      
hoping to perform it in London 
and have in part of the FUSE 
(International Youth Arts Festival) 
in July 2022. These will be      
confirmed in March 2022.  

 
How much money will it cost 
to create this performance? 

The performance will cost 
roughly £6 000 pounds to create. 
All cast and crew are very amaz-
ing, however, as a new company 
I am unable to afford to pay them 
for this project. Which is why I 
am hoping to raise this money 
and at least reimburse them for 
travel. We will also make some 
money from box office, but this 
is no where near enough, as it’s 
our first show the tickets are only 
£6. My goal is to have a full house 
and have people see the show 
because we are raising aware-
ness about something very impor-
tant. If this is successful, we will 
raise the price on future shows.  

 
Where are you finding the 
money?  

We are raising the money 
and have set up a Gofundme 
page where so far we have 
raised £745. However, we are 
also approaching other theatres 
for support as well crowdfunding 
and applying to grants.   

 
How can people help and   
donate? 

Everyone can help by donating 
on Gofundme on the following 
link https://gofund.me/8c6e3d11. 
You can also help by sharing the 
project and Gofundme page as 
this will raise awareness on the 
project and the company.  

 
We wish Elena the best of luck. 
 

Vasilis Panayi 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Phantom  
Of The Open 

 
The eccentric real life story of 

Maurice Flitcroft fits the extraor-
dinary talents of Mark Rylance 
like a glove. Rylance began his 
spectacular career on stage with 
stunning performances in PETER 
PAN and HAMLET for the RSC 
before he became the director of 
the Shakespeare Globe. He was 
always too busy for the movies 
until Steven Spielberg cast him 
in BRIDGE OF SPIES for which 
he won an Oscar and since then 
he has been a solid character 
actor.  

Flitcroft is a crane operator from 
Barrow-in Furness and dreams of 
entering the 1976 British Open. 
He miraculously manages to gain 
entry despite the fact that he has 
never played golf in his life. His 
loving family and friends are all 
supportive and encouraging, so 
he now must begin to practise… 

The delicious screenplay 
opens in America where Maurice 
is being interviewed - a clever 
devise in telling his story before 
he becomes The World’s Worst 
Golfer. It is a genuine crowd 
pleaser and director Craig   
Roberts creates a warm, gentle 
world with just the right touch of 
eccentricity. Rylance is superb 
and endearing as the determined 
Flitcroft to succeed against the 
odds. He is well supported by 
Sally Hawkins as his loyal wife 
Jean and Rhys Ifans as the out-
raged Scottish secretary of the 
Royal and Ancient golf Club.  

You don’t have to be a golf 
fan to enjoy this sweet and 
charming comedy! 

 
X 
 

Ti West, the director of THE 
HOUSE OF THE DEVIL and 
CABIN FEVER 2, sets the action 
of his latest horror in 1979 and 
tells the story of a group of young 
filmmakers as they travel to 

rural Texas in order to make an 
adult film. Their location is a      
remote farm by the lake which 
is owned by an elderly reclusive 
couple who welcome them with 
a rifle in their hands mistaking 
them for trespassers. And once 
the shooting of the porn feature 
begins the fear amongst the 
group escalates to epic propor-
tions… 

It is hugely enjoyable - porn 
with horror and a solid cast that 
includes Mia Goth and Martin 
Henderson as two members      
of the group. THE TEXAS 
CHAINSAW MASSACRE meets 
CRAWL. One of the best horror 
films I have seen since Fright-
fest! 

 
Master 

A fascinating premise for 
writer/director Mariama Diallo’s 
feature film debut, who sets her 
action in a prestigious college in 
New England. The new Master 
(Reginal Hall) and a fresh student 
(Zoe Renee), both black, are 
plagued by similar nightmares, 
while everybody keeps reminding 
them that their legendary college 
is cursed as well as haunted by 
ghosts from the past… 

An intriguing first half before 
the story changes gear turning 
into a social comment about race. 
The original CANDYMAN in 1992 
pioneered this cocktail of horror 
combined with strong race issues 
much more successfully. This is 
finally an uneven film but thank-
fully Hall’s committed perform-

ance manages to hold the whole 
thing together.  

 
Hive 

This powerful film from Kosovo 
is sensitively told by Blerta       
Basholli, who gives a voice to 
many silent woman following 
their country’s devastating tra-
gedy. The story, which is based 
on true events, plays like a sequel 
to the recent powerhouse QUO 
VADIS AIDA where hundreds of 
men either perished or went 
missing during the Kosovo War 
in the late nineties. Fahrie (Yilka 
Gaesh), like many women in her 
village, struggles to make ends 
meet and her only hope for   
survival is to launch a business 
selling local food product. She 
inspires other women to join her 
effort despite the conservative 
men’s disapproval… 

It is a story of hope and          
optimism in a bleak, sad environ-
ment where women are left to 
their own devices to heal their 
past traumas as well as control 
their future. 

 
Paris,  
13th District 

The original French title of 
Jacques Audiard’s new film is 
LES OLYMPIADES, a striking 
black and white feature which 
follows the story of Emilie Wong 
(Lucie Zhang), a young woman 
who reluctantly agrees to let 
Camillle Germain (Makita Samba) 

rent a room in her flat in the 
fashionable Paris 13th District, 
situated on the left bank of the 
Seine. There is an immediate 
attraction between these two 
strangers until Nora (Noemie 
Merlant) enters the scene…  

Audiard, the daring director 
of A PROPHET and RUST AND 
BONE, effortlessly switches 
genre with each of his films and 
here his modern take on JULES 
& JIM is a genuine delight!  

 
Lingui, The 
Sacred Bonds 

Writer/director Mahamat-Saleh 
Haroun tells the story of Amina 
(Achouackh Abakar Souleymane), 
a free spirited single mother      
living with her 15-year-old daugh-
ter Maria (Rihane Khalil Alio) on 
the outskirts of N’djamena, Chad. 
But when Maria gets pregnant 
Amina begins yet another strug-
gle against a deeply religious 
patriarchal society where female 
circumcision is part of their daily 
life while abortion is strictly for-
bidden…  

Haroun celebrates his prota-
gonists’ resilience and fighting 
spirit in an engaging, original way 
and photographs their beautiful 
yet harsh environment in bright, 
colourful compositions where 
every shot is a work of art. A 
must-see! (MUBI) 

 
Taste 

A highly original film from 
Vietnamese first time director 
Le Bao, who follows the story   
of Bessley, a Nigerian footballer 
now living in Vietnam and          
unable to work since his leg       
injury. He ends up in the slums 
of Ho Chi Minh City with four 
middle aged woman hiding away 
from society… 

Bao creates a dark, grey        
environment, a world without 
words inhabited by lost souls.  

A striking film with perfectly 
framed compositions! (MUBI) 

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

George Savvides 

Last week, in a Mrs Mer-
ton style ‘heated debate’, 
a friend, who describes 

himself as an “art’s agnostic” 
who prefers technology to 
thespians, piped up with “What 
is the point of fringe theatre?” 
The tone of the question was 
a deliberate ploy to provoke a 
response, so being the shy 
blushing flower that I am, I did. 
I invited him, although in the 
end I had to drag him kicking 
(he wanted to watch football in 
the pub) to the New Diorama 
Theatre to see Passion Fruit. 
A play about a young London 
lad of Jamaican heritage, 
brought up on a London housing 
estate who comes out as gay. 
Written by Dior Clarke (and 
co-writer Stephanie Martin), 
who also plays the lead char-
acter Romeo, it is heartfelt and 
courageous confronting the 
bigotry that continues to pollute 
conversations about same sex 
relationships and as Clarke 
makes clear, this often comes 
from within his own community, 
both parochial and cultural. 

Romeo lays his cards on the 
table from the outset telling his 
mum that he’s gay and then 
addresses us with a declara-
tion that that this is a love story 
not a coming out story. We 
see young Romeo having fun 
with his beloved mum much to 
the chagrin of his strict father 
who is livid at his wife for paint-
ing his nails. Cue the macho 
man talk of his son being a boy 
and behaving like a man like 
his brother Perry. Life changes 
for Romeo when he meets Alan, 
they are immediately attracted 
to each other. They both have 
dreams. While Romeo pursues 
unbridled hedonism, brother 
Perry ends up in jail and the 
tragicomic story includes a 
posse of recognisable charac-
ters who make you laugh, cry 
and want to kick up the jacksy.   

This subject matter has been 
tackled previously by other black 
writers (Rikki Beadle-Blair is 
the production’s dramaturg) and 
those who have seen Beautiful 
Thing (film or play) may think 
it sounds vaguely familiar but 
here it is an explosion of anger, 
resistance and humorous cele-
bration, very much a play of its 
time. Through gang violence 
and doomed relationships and 
his deep dive into the gay scene 
Romeo arrives at this moment 
as ready as he will ever be to 
share his story and also ready 
to challenge those who dare 
to damn his lifestyle. 

The cast of three, that also 
includes Charlotte Gosling and 
Hayden Mampasi are terrific 
slipping in and out of characters 
with ease and a knowing under-
standing of each portrayal. 

They may appear somewhat 
stereotypical but they are 
wholly believable in words and 
appearance. The choreography 
by Kate Husband is dynamic 
and sexy with raucous music 
for accompaniment and direc-
tion by Melina Namdar keeps 
it tight and on point.  

Flawed maybe, but unrelent-
ing in its honesty and efferves-
cence, this is a play that has a 
big heart and a fragile soul and 
the type of new writing that must 
be encouraged and nurtured. 
Theatres don’t need diversity 
and inclusion policies, they need 
these productions. My sceptical 
friend stood, applauded and 
cheered. He is partially redeemed 
and I rest my case.  

Natalia Mujendra is less pas-
sionate about a whodunnit… 

Death Drop (Criterion  
Theatre) is a murder mystery 
set on Tuck Island where five 
exuberant characters have been 
invited, by a mysterious host, 
to celebrate the 10th wedding 
anniversary of Charles and 
Diana. Let’s cut to the chase, 
this is no Murder on the Orient 
Express but far more a stiletto 
and lipstick lush fest featuring 
a cast of drag artistes who do 
their darndest to convince us 
of their acting talent when in 
reality they’re so much better 
at being bitchy, camp and out-
rageous. Not helped by a plot 
that goes astray and is overlong 
the best moments are when they 
resort to type with put downs and 
asides that range from lavato-
rial to lascivious.  

The inclusion of songs add 
little and to be sat watching a 
gaggle of drag queens strutting 
their stuff should not have me 
looking at my watch but it did, 
not helped by loose direction 
which accentuates the flimsi-
ness of it all. Nevertheless, for 
too long drag hid in the shadows 
of pubs and seedy bars so it’s 
about time it ventured into main-
stream theatre. Just a shame 
this one dragged on too long. 

 
Passion Fruit –  

www.newdiorama.com 
 

Death Drop -  
www.criterion-theatre.co.uk 

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

A drag  
to redemption 
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Growing nails on fingers 
and toes seems natural 
enough, but maintaining 

strong natural nails at a desired 
length is another thing when 
you are either active or working 
manually and constantly using 
those hands for tasks.  

Nails on toes really shouldn't 
be left to grow beyond toe tip, 
otherwise they are more likely 
to hit and catch on objects. If 
toenails are too long and in 
closed in shoes or boots, the 
foot wear can cause the toe nail 
to bend over forward at the tip 
and therefore put pressure at 
the base of the nail near the   
cuticle, causing discomfort and 
bruising.  

Toe nails should also be regu-
larly trimmed with the corners 
just filed so that they do not dig 
into the surrounding skin to 
cause in growing toenails.  

Toenails are usually quite 
strong if they are in good health, 
so keeping them pretty with 

some simple nail polish should 
be enough and will last well with 
a little well prepped primer base 
and top coat to seal it in, however 
for longer lasting shine and      
colour, a little semi-permanent 
gel polish cured under a lamp 
will most definitely hold that   
colour in place.  

This semi-permanent gel   
colour is very popular at the 
moment and is also applied to 
natural nails on the hands, how-
ever for strength and durability, 
it may not be enough on some 
of those hard working hands that 
take a lot of thrashing around. 
These gels are also often used 
on top of stronger nail extension 
applications like acrylics which 
are applied over a natural nail. 
If length is required, an artificial 
nail tip is applied first followed 
by the acrylic overlay and then 
sealed off with a coat of semi-
permanent gel polish.  

Maintenance is required for 
overlays of any type since the 

natural nail will grow and move 
forward, leaving a gap at the 
cuticle area. Maintenance time 
varies according to each indivi-
dual and how fast their nails 
grow. For some, this may be two 
to three weeks and for others, 
up to four weeks. They can often 
start to catch in the hair or snag 
clothing and become irritating 
or uncomfortable and this would 
mean it's definitely time for them 
to be re-done with in fill mainte-
nance. If left too long unattended, 
where there may be small gaps 
and water enters underneath, 
moisture breeds bacterial and 
fungal fingernail infections can 
develop which can lead to even-
tual total lifting of the natural 
nail plate from the nail bed. No 
artificial structure of any can then 
be applied. So regular up keep 
is essential for any nail applica-
tions.  

Manicures and pedicures with 
some all-round nail and skin 
care can make hands and feet 

not only feel great but look 
youthful with lots of moisture 
and plump skin. 

Often in salons, a gentle        
exfoliating skin rub is done in 
order to remove dead skin cells 
and add in some oil. This salon 
treatment can be done at home 
for both hands and feet. 

In a small glass jar container 
or tub with a lid, use some       
medium course granular sea 

salt, pour some sunflower oil on 
top of this to cover over and      
lay by a couple of millimetres 
on top, add a few drops of         
essential oil such as orange, 
rose or lavender oil. This can 
then be stored away for regular 
use. 

To use, stir the ingredients       
in the jar a little, use a spatula 
or spoon and apply a little onto 
hands or feet. Massage gently 

over the hands or feet, install 
circular movements and then 
rinse off under warm water.    
The hands or feet will be super 
smooth with replenished mois-
ture and a super glow. 

Get glowing! 
 

Love and Sparkles, 

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

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

You nailed it

Cooking with Loulla Astin 
Stuffed Swiss Chard Leaves

This simple yet delicious 
recipe for Σεσκουλοντολμά-
δες / Stuffed Swiss Chard 

Leaves is perfect for Greek Ortho-
dox Lent and for vegans or vege-
tarians.   

 
Ingredients (approx 30 rolls): 

3 large bunches Swiss chard 
For the filling: 

225g (8oz) Basmati rice, 
washed in warm water and drained 

1 large onion, finely chopped 
4-6 spring onions, finely chopped 
1 large tomato, finely chopped 
50g (2oz) toasted pine kernels 
50g (2oz) currants or sultanas 
1 tbsp tomato purée 
Small handful chopped flat 

parsley 
Small handful chopped dill 
½ a small handful chopped mint 
½ tsp ground cinnamon,          

optional 
Salt and pepper 
1 tsp sugar 
½ tsp chilli flakes and paprika  
1 tsp sugar 
4 tbsp olive 
Juice of 1 lemon 
Salt and freshly ground black 

pepper 
For cooking the dolmathes:  

4tbsp olive oil 
Juice of 1 lemon 
Salt and freshly ground black 

pepper 
1 tbsp tomato purée 
Warm water to cover 
Juice 1/2 lemon 
4 tbsp olive oil 

Method: 
Cut the stalks from Swiss chard. 

Bring a large pan of water with a 
little salt to boil. Place the fresh 
trimmed leaves into the boiling 
water until they wilt, for about 25 
seconds. Drain and refresh the 
leaves in a bowl of ice cold water, 
then drain the leaves and spread 
on a tray lined with kitchen paper. 

Sauté the onions and spring 
onions in the olive oil until soft and 
translucent but not brown. Add the 
chopped tomato and cook for a 
minute, then mix rice to coat with 
the oil. Add salt, pepper, sugar, 
cinnamon and chilli flakes, paprika 
and mix in the tomato purée, pine 
nuts and currents. Pour in 1 cup of 
warm water and simmer on low 
heat until the rice has absorbed it, 
remove from the heat and mix the 
herbs, taste and adjust seasoning. 

Line the bottom of a medium to 
heavy saucepan with a few small 
torn chard leaves. Lay one leaf at 
a time with the shiny side down-

wards on a flat surface and place 
1 tablespoon of the stuffing at near 
end of the leaf. Bring the top end 
of the leaf over the stuffing and fold 
in the sides, then roll into a tight 
thick small sausage. Repeat with 
the remaining filling and leaves. 

Place the dolmathes seam side 
down in the saucepan, closely 
together in round rows. Continue 
until all the mixture is finished. 

Drizzle over the olive oil and 
lemon juice, season with a little 
salt and pepper and invert two 
small plates on top to prevent them 
from moving and opening during 
cooking. 

Mix tomato purée with 1 cup of 
hot water and pour over the      
dolmathes, add enough hot water 
to just cover them, cover the pan 
loosely with a lid, bring to the boil 
then simmer on a low heat for 1 
hour or until most of the liquid 
has been absorbed. 

Serve hot with lemon wedges 
and a walnut and bread skorthalia.  
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Michael Yiakoumi

Premier League

Community Youth 
Football

New Salamis storm to 
the top of the table

Luis Diaz connected with a 
fine ball from Joel Matip to 
head Liverpool ahead in 

the 19th minute before Mohamed 
Salah scored from the spot,       
following a handball by Yves 
Bissouma, for his 20th goal of 
the season. 

Liverpool’s win at Brighton’s 
Amex Stadium was their eighth 
straight league victory. 

Ronaldo put United ahead in 
the 12th minute with a spectacu-
lar long-range blast from over 
20 metres out but a Harry Kane 
penalty brought Spurs level in 
the 35th minute. 

Three minutes later though, 
the 37-year-old had restored 
United’s advantage, slotting 
home after Jadon Sancho had 
broken the offside trap and set 
up the Portuguese forward with 
a low cross. 

Spurs restored parity in the 
72nd minute with an own goal 
from United captain Harry         
Maguire who slid in a low cross 
fro Sergio Reguilon.  

But Ronaldo, who had twice 
tested Spurs keeper Hugo Lloris 
after the break, settled the con-
test with a header from an Alex 
Telles corner nine minutes from 
the end. 

Brentford’s in-form striker Ivan 
Toney scored a brace to bring 
up five goals in his last two   
Premier League games, as the 
promoted side beat struggling 
Burnley 2-0 to move Chelsea put 
aside their off-field turmoil to 
keep a grip on third place in the 
Premier League with a 1-0 win 
over Newcastle United while  
Arsenal leapfrogged Manchester 
United into fourth with a 2-0      
victory over Leicester City on 
Sunday. 

The 19-year reign of Chelsea’s 
owner and backer Roman Abra-
movich effectively came to an 
end this week after the UK gov-
ernment imposed sanctions on 
the Russian, with the club opera-
ting under a special licence.  

With the club up for sale and 
dealing with a series of restric-
tions on their current operations, 
it was perhaps not surprising that 
Chelsea were far from their best 
against Eddie Howe’s improving 
Newcastle. 

But with the match seemingly 
heading for a draw, Jorginho 
launched a long pass over the 
Newcastle defence to Kai Havertz 

and the German’s brilliant control 
allowed him to fire past Martin 
Dubravka for his fourth goal in 
three league games. 

Goals from Thomas Partey 
and Alexandre Lacazette earned 
Arsenal a comfortable 2-0 win 
over Leicester at the Emirates. 

The win moves the Gunners 
a point ahead of Manchester 
United but crucially Mikel Arteta’s 
side have three games in hand 
on their rivals for the final Cham-
pions League slot. 

Arsenal have now won their 
last five games and a run of nine 
wins from their last eleven       
encounters in the Premier League 
has transformed their season 
after a poor start to the campaign. 

Partey opened the scoring 
with an 11th-minute header and 
Lacazette made sure of the win, 
after the break, from the penalty 
spot. 

Arsenal have a great chance 
to return to Champions League 
football for the first time since 
the 2016/17 season but Arteta 
said work remained to be done. 

Everton suffered their fourth 
straight defeat thanks to a 49th-
minute header from Wolves      
defender Conor Coady leaving 
Frank Lampard’s team only  
above the relegation zone on 
goal difference. The Toffees are 
in 17th place on 22 points, the 
same as 18th placed Watford 
and just one more than 19th 
placed Burnley. 

Leeds United have similar 
concerns to the Merseysiders 
but their survival hopes were 
boosted by a 2-1 win at Norwich 
which moved them four points 
above Everton. Joe Gelhardt 
came off the bench to score a 
stoppage-time winner and give 
American coach Jesse Marsch 
his first win since replacing 
Marcelo Bielsa. 

Watford showed they are       
determined to fight for survival 
with a 2-1 win at Southampton 
earned by two goals from Cucho 
Hernandez. 

Ukrainian Andriy Yarmolenko 
was on target for West Ham in 
their 2-1 win over Aston Villa. 

Manchester City missed their 
chance to go six points clear at 
the top of the Premier League as 
they were held by Crystal Palace 
at Selhurst Park.  

City dominated twice hitting 
the mercy in the first half. 

Seven games to go Sala-
mina storming to promo-
tion in the Spartan South 

Midlands League. A goal late in 
each half by Derek Asamoah 
gave the reds a 2-0 away win vs 
Tring Athletic on Saturday and 
another win on the road Tues-
day night vs Crawley Town. 

Salamis raced into an early  
2 goal lead with Arti Krasniqi 
scoring after 2 minutes. George 
Lutaaya’s cross was then turned 
in by a Crawley Green defender 
for 2-0 on 21 minutes. 

Crawley Green then scored 
on the 44th minute for 2-1 and 

then equalised on half time 
through a penalty for 2-2. 

New Salamis winner came 
from skipper Ryan Hervel in the 
63rd minute following a glowing 
move. 

The win keeps New Salamis 
top of the table with Risborough 
Rangers and Hadley chasing. 

This Saturday 19th March – 
New Salamis host Dunstable 
Town at Haringey Borough with 
a 3.00pm kick off. Go along and 
support our community team. 
Entry £5.00, Children U16s go 
Free.

UK Cypriot Professional 
boxer Paul Economides, 
former 2 weight British 

Masters Champion, current WBF 
International and Intercontinental 
Champion was back in the ring 
after four years. He fought at the 
Liverpool Olympia against tough 
journey man Jake Pollard. He won 
every round. Hopefully Paul will 
be back out in May for an 8 roun-
der. Then a title fight end of year. 

Paul is from Chester and his 

parents from Kakopetria and 
Famagusta. He started boxing  
aged 11 having the first Amateur 
Fight aged 12, then went on to win 
the Welsh ABAs, 3 years running 
he went to the multi nations to 
represent Wales where he picked 
up a Bronze Medal. 

At age 21 he decided to turn 
Professional where he made the 
move to a highly reputable Pro-
fessional Boxing Trainer Steve 
Goodwin at Chester Boxers.

Champion boxer  
Paul Economides  
back in the ring

Omonia Youth

Omonia Youth U8

The club’s ‘football for all’ 
ethos underpins the belief 
that as an organisation they 

support the community through 
youth football. It is therefore 
pleasing that the conveyor belt 
of teams and children joining and 
wanting to be part of the Omonia 
Youth FC family continues un-
abated. The club’s newest team 
is the Under 8 Green and along 
with the current development 

group of children (Years 1 and 2) 
the future of the club is bright.  

As Chairman Myri Demetriou 
pointed out: “…developing these 
young players and ensuring they 
can express themselves on the 
pitch with freedom, enjoyment 
and no pressure is imperative. 
This is what grassroots football 
should be all about and this is 
what Omonia Youth FC tries to 
encourage.” 

Omonia Youth Development

Local and  
Community football
Barnet battled hard to three 

points under the lights – 
beating Boreham Wood 

1-0 at The Hive London in the 
Vanarama National League. 

After an intense start to the 
evening, it was Ephron Mason-
Clark who put the Bees ahead 
when he capitalised on a defen-
sive mix up inside the box and 
slotted the ball past the ‘keeper 
from a tight angle and give them 
a 1-0 win over this years FA Cup 
giantkillers Boreham Wood.  

Haringey Borough gave it all  in 
a very exciting Isthmian League 
Premier game at White Hart Lane 
in front of a over 500 crowd against 
promotion chasing Lewes. 

Haringey got off to a good start 
and played well and created 
several chances with no avail. 

And it was Lewes that took 
the lead just before the half time 

break with a clinical finish shot 
just inside the box from Totten-
ham target Ollie Tanner. 

Ten minutes into  second half 
a cross from the left found Scot 
Mitchell to head home. 

Haringey could not hold out 
for long and Lewes scored from 
a far distance shot that took a 
deflection for an own goal from 
Scott Mitchell to increase the 
score to 2-1. With ten minutes to 
go Haringey Borough reduced 
the score to 2-2 and final score 
with a shot just inside the box 
from Samuel Owusu. 

St Panteleimon lost to Egham 
in the Combined Counties 
League 2-1. Leyton Orient drew 
0-0 on Saturday with Hartlepool 
and a draw 1-1 with League Two 
leaders Forest Green with UK 
Cypriot Ruel Sotiriou scoring 
the equaliser.

In memory of Cos Michael 
and Andreas Gregoriou

Brotherhood Cossie FC was formed eight years ago and in the 
last two years they have lost two players, the late Cos Michael 
(left) and Andreas Gregoriou (right) who died in the space of a year; 
the team continue to play in their honour and memory, and this 
year they achieved being champions of division four in the Barnet 
League and will be promoted. 



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 18/03/2022 
Premier League 
Wolves v Leeds United 20.00pm Sky Sports 
Cyprus Football 
Ethnikos Achna v Doxa 
PAEEK v  Olympiakos Nicosia 
Saturday 19th March 2021 
Premier League 
Aston Villa v Arsenal BT Sport 
FA Cup Sixth round 
Middlesborough v Chelsea 17.15pm BBC1 
League Two 
Leyton Orient v Rochdale 15.00pm 
National League 
Barnet v Woking 15.00pm 
Isthmian League 
Margate v Haringey Borough 15.00pm 
Spartan South Midlands League 

New Salamis v Dunstable 15.00pm Haringey Borough, White Hart 
Lane, London N17 7PJ 
Combined Counties League 
North Greenford v St Panteleimon 15.00pm  
Cyprus Football 
Pafos v Anorthosis 
AEL v Omonia 
Greece Football 
OFI v Ionikos 
Atromitos v Apollon Smirnis 
Volos NFC v Asteras Tripolis 
Panaitolikos v Lamia 
Sunday 20th Mar 2022  
Premier League  
Leicester v Brentford 14.00pm 
Tottenham v West Ham 16.30pm Sky Sports 
FA Cup Sixth Round 
Crystal Palace v Everton 12.30pm ITV 

Southampton v Man City 15.00pm BBC1 
Nottingham Forest v Liverpool 18.00pm ITV 
KOPA League 
Division 1 Cup  
Apoel v Omonia 12.00pm Enfield Playing Fields, Great Cambridge 
Road, Enfield  EN1 3SD 
Komi Kebir v Olympia 10.00am Southgate School,Barnet EN4 0BL 
Division 2 Cup  
Omonia Youth v Nissi 12.00pm Enfield Grammar EN1 3EX 
Pantel v Panathinaikos 12.00pm Southgate School, Sussex Way, 
Barnet EN4 0BL 
Cyprus Football 
Apoel v Apollon 
Aris v AEK 
Greece Football  
PAS Giannina v Olympiakos 
Aris v Panathinaikos 
AEK Athens v PAOK 
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Olympia KOPA League Champions

Olympia won the KOPA 
League Championship 
for the first time in their 

history by beating Omonia Youth 
in spectacular style six points 
ahead of their nearest opposition 
Apoel. 

Olympia had only lost one 
game all season. 

A great season for the manager 
Steve Sinotti backed by coaches 
Nicky Rifat, Darren Gray and 
Floros, and of course a strong 

committee and most of all great 
team players. 

Omonia Youth put up a good 
fight and held out for a long 
period before Olympia broke the 
deadlock with an Elias Katsolou-
des goal from just inside the box 
before a second came from Yemi 
a soft lob beat the keeper. 

Olympia’s last two goals came 
late in the second half through 
one incident before the Omonia 
Keeper saved an Elia shot from 

outside the box then a rebound 
from Yemi. 

The third came when a Yemi 
pass from the right outside the 
box to Zak who shot past the 
keeper. 

George Yianni, from just      
outside the box slammed the 
ball home for the fourth, then 
the party began. 

Other scores Apoel 0 Komi 
Kebir 2, Panathinaikos 7 Nissi 
0 and Pantel 0 Omonia 9.

KOPA  
League 
announcement 
 

New club applica-
tions for the KOPA 
League new season 
can be made online  
at kopaleague.com 
or email secretary@ 
kopaleague.com
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03.10.38 - 06.03.22

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Zacharias Ktori  
(from Rizokarpaso, Cyprus)

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the death of our beloved  
Zacharias Ktori who passed away on the 6th March 2022, at the age of 83.  

He came to England in 1955 and worked as a waiter before returning to Cyprus in 1964  
to marry his wife Sotira. Zacharias and Sotira both returned to England to build their 

family and home. Zacharias went on to become a successful dress manufacturer.  
He was much loved and will be deeply missed. 

Zacharias leaves behind his wife Sotira, his 4 daughters Tina, Maria, Andrea and Harri,  
4 son-in-laws, 10 grandchildren and 5 great grandchildren. He also leaves behind 3 

brothers and 4 sisters, brothers-in-law and sisters-in-law and many other loving relatives 
and friends. The funeral service will be held on Tuesday 22nd March at 12.30, at St John the 
Baptist Greek Orthodox Church Wightman Road, London N8 0LY, UK. He will be laid to 
rest at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1EZ. The wake will follow  

at The Penridge Suite, 470 Bowes Road, New Southgate, N11 1NL.  
Instead of flowers the family kindly ask for donations to the Chris Harmanda Foundation. 

There will be a donation box in church.  
Parking leaflets for parking will be handed out at the church.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ζαχαρίας Κτώρη 

(από Ριζοκάρπασο Κύπρου) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μιχάλης (Μάκης) Χρήστος Άζα 
(από Καλαβασός, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου 
μας Ζαχαρία Κτώρη που απεβίωσε στις 6 Μαρτίου 2022, σε ηλικία 83 ετών.  
Ήρθε στην Αγγλία το 1955 και εργάστηκε ως σερβιτόρος πριν επιστρέψει στην 
Κύπρο το 1964 για να παντρεύεται τη γυναίκα του Σωτήρα. Ο Ζαχαρίας και  

η Σωτήρα επέστρεψαν και οι δύο στην Αγγλία για να φτιάξουν την οικογένεια και 
το σπίτι τους. Ο Ζαχαρίας έγινε ένας επιτυχημένος κατασκευαστής φορεμάτων. 
Αγαπήθηκε πολύ και θα λείψει από όλους πολύ. Ο Ζαχαρίας αφήνει πίσω τη  
σύζυγό του Σωτήρα, 4 κόρες Τίνα, Μαρία, Άνδρεια και Χαρίκλεια, 4 γαμπρούς,  

10 εγγόνια και 5 δισέγγονα. Αφήνει επίσης πίσω 3 αδέρφια και 4 αδερφές,  
κουνιάδους και κουνιάδες και πολλούς άλλους αγαπημένους συγγενείς και  

φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 22 Μαρτίου στις 12.30μμ, στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή Wightman Road, London N8 

0LY. Θα κηδευτεί στο κοιμητήριο του  New Southgate, Brunswick Park Road,  
N11 1EZ. Η συνέχεια θα ακολουθήσει στο The Penridge Suite, 470 Bowes Road,  

New Southgate, N11 1NL. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά ευγενικά δωρεές 
στο Chris Harmanda Foundation. Στην εκκλησία θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών.  

Στην εκκλησία θα μοιράζονται φυλλάδια για στάθμευση. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παππού Μιχάλη Χρήστος Άζα,  

ο οποίος απεβίωσε την 1η Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 79 
ετών. Αφήνει πίσω την αφοσιωμένη σύζυγο του Τζορτζίνα,  
γιους Ανδρέα και Μάριο, εγγόνια Γεωργία και Μιχάλη, μαζί με 
συγγενείς και πολλούς φίλους. Ο Μιχάλης έφτασε στην Αγγλία  
το 1964 και παντρεύτηκε την Τζορτζίνα το 1965, όλα τα χρόνια 
του ο Μιχάλης κατάφερε να ασχοληθεί με διάφορες δουλειές 
όπου αργότερα πέτυχε να διευθύνει το δικό του κατάστημα fish 
and chip. Ο Μιχάλης καθιερώθηκε ως ισχυρός πυλώνας στην 
Κυπριακή κοινότητα και επίσης έπαιξε ζωτικό ρόλο ως σεβαστό 
μέλος της αγαπημένης του (Kalavasos Village Association UK)  
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 23 Μαρτίου 2022, στις 12:00μμ,  
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγιάς στο 305  
Camberwell New Road, SE5 0TF. Μετά την εκκλησιαστική  
λειτουργία τα συλληπητήρια θα δοθούν στην ταφή στο παλιό  
κοιμητήριο του Camberwell, Forest Hill Road, SE22 0RU.  

Ο Μιχάλης θα λείψει πολύ από όλους όσοι τον γνώριζαν.16.05.1942 -01.02.2022

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Maroulla (Maro) Demetriou 

(from Varosi, Famagusta)

20.04.1950 - 28.02.2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρούλλα (Μάρω) Δημητρίου 

(από Βαρώσι Αμμοχώστου) 
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας σύζυγος, μαμά, 
γιαγιά και αδερφή Μαρούλλα (Μάρω) Δημητρίου έφυγε από τη ζωή  

τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 71 ετών. Η Μάρω αφήνει πίσω  
τον αγαπημένο της σύζυγο Παναγιώτη, πέντε γιους Mamas, Σταύρος, 
Άνδρος, Δημήτρης και Νίκος, οκτώ εγγόνια, μαζί με τα τέσσερα αδέλφια 
της και πολλούς ακόμα φίλους και συγγενείς. Η Μάρω ήταν αφοσιωμένη 
στην οικογένεια και τους φίλους της, προσπαθώντας πάντα να βοηθάει 
τους άλλους όπου μπορούσε. Την αγαπούσαν πολύ όσοι την γνώριζαν 
και θα μας λείψει πραγματικά πολύ. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 28 
Μαρτίου 2022 στις 10:00π.μ., στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και θα  
κηδευτεί στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, Brunswick Park 
Road, N11 1EZ. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα του St John the 
Baptist Hall, Wightman Road, N8 0LY. Για όσους θα ήθελαν να κάνουν 
μια φιλανθρωπική δωρεά αντί για λουλούδια, θα είναι διαθέσιμο ένα 
κουτί συλλογής, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στον Radiomarathon  

για την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

It is with great sadness, that we announce our beloved wife, mum, 
grandmother and sister Maroulla (Maro) Demetriou passed away on 

Monday 28th February, aged 71. Maro leaves behind her loving  
husband Panayiotis, five sons Mamas, Stavros, Andros, Demetris 

and Nicos, eight grandchildren, along with her four siblings and many 
other saddened friends and relatives. Maro was devoted to her 

family and friends, always trying to help others wherever she could. 
She was dearly loved and will be truly missed. 

The funeral will take place on Monday 28th March 2022 at 10:00am, 
at St John the Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Road, 

London N8 0LY and she will be laid to rest at New Southgate  
Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1EZ. The wake will follow  

at St John the Baptist Hall, Wightman Road, N8 0LY.  For those who 
would like to make a charitable donation instead of flowers,  
a collection box will be available, with all proceeds going to  
Radiomarathon supporting those with learning disabilities.
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†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Nikki Spyrou Timotheou 

(from Zodia, Cyprus)

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Yiannis Piera Kouma 

(from Leonarisso, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Νίκης Σπύρου Τιμοθέου 

(από Ζώδια, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιάννης Πιέρα Κούμα 

(από Λεονάρισο Κύπρου) 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
mother, grandmother and sister Nikki Spyrou Timotheou who passed 
away from an aneurism  on Friday 4th March 2022 at the age of 78. 

Blessed Niki was distinguished for her love and devotion to her family  
and fellow human beings. She was immensely appreciated by all those 

who were lucky enough to meet her.  
She leaves behind her sons Timothy, George, daughter Panayiota,son in 

law Panayiotis, daughter in law Despo, 8 grandchildren Charalambos, 
Spyros, Kyriaki, Nikki, Alex, Anastasia, Alex, Christopher, 4 siblings  

Maroulla, Polykarpos (Poli), Adonis and Paraskevou. 
The funeral services will be held at St. Panteleimon's Church, 660 Kenton 
Rd, Harrow HA3 9QN, and burial at Pinner Cemetery, and the wake will 
be held at St. Panteleimon's Church Hall. Instead of flowers, the family 

has requested donations in a box which will be found in the church,  
the proceeds of which will go to charities chosen by the family. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας  
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Νίκης Σπύρου Τιμοθέου η οποία απεβίωσε 
από εγκεφαλικό επεισόδιο την Παρασκευή 4 Μάρτιου 2022, σε ηλικία 78 
ετών. Η μακαριστή Νίκη διακρινόταν για την αγάπη και την αφοσίωσή 

στην οικογένεια και τους συνάνθρωπούς της. Έχαιρε απέραντη εκτίμηση 
από όλους όσοι είχαν την τύχη να την γνωρίσουν. Αφήνει πίσω τους 

γιούς της Τιμόθεο, Γιώργο, κόρη Παναγιώτα, γαμπρό Παναγιώτη, νύφη 
Δέσπω, 8 εγγόνια Χαράλαμπο, Σπύρο, Κυριακή, Νίκη, Αλεξ, Αναστασία, 
Αλεξ, Χριστόφα, 4 αδέλφια Μαρούλλα, Πολύκαρπος (Poli), Αντώνης και 

Παρασκευού. Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία του Αγίου  
Παντελεήμονα, 660 Kenton Rd, Harrow HA3 9QN, και η ταφή στο κοιμη-
τήριο Pinner, και η παρηγοριά θα γίνει στην αίθουσα της εκκλησία του 
Αγίου Παντελεήμονα. Αντί για λουλούδια η οικογένεια επιθυμεί δωρεές 

στο κουτί που θα βρίσκεται στην εκκλησιά με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν 
στις φιλανθρωπικές οργανώσεις που έχει επιλέξει η οικογένεια.  

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved  
Yiannis Piera Kouma on the 28th February 2022 aged 88. Husband to  
Maroulla for 66 years, father to Bobbie, Christine, Michael, Peter and  
Andrew and their partners Alan,Thes and Maria. Grandfather to Julia, 

Luke, Simon, Ashley, Aaron, Kali, Georgie, Zoe, Yiannis and Antonia and 
great grandfather to Lexie, Elissa, Mila, Sophia and Kairo.Yiannis was 
born in Leonarisso in May 1933 and came to England at 19 to study  

Electrical Engineering. He set up one of the UK’s first continental stores 
in Holloway Road and worked in hospitality owning a café in the same 

area.  Latterly he worked in the insurance sector providing financial  
advice to the large Cypriot community of North London. Yiannis was 

much loved and respected by all who knew him, his wisdom, wit, charm 
and kindness will be greatly missed.The funeral service will take place  
at 12:30pm on 23 March at St Catherine, Friern Barnet Lane, N20 0NL  

the burial will follow at New Southgate Cemetery, N11 1EZ 
Thereafter there will be a wake at The Walker Cricket Ground,   

175 Waterfall Road, N14 7JZ.  Flowers or donations are welcome  
https://giftofhope.bhf.org.uk/In-Memory/Yiannis-Kouma  

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Γιάννη 
Πιέρα Κούμα στις 28 Φεβρουαρίου 2022 σε ηλικία 88 ετών. Σύζυγος της  

Μαρούλλας εδώ και 66 χρόνια, πατέρας της Bobbie, Christine, Michael, Peter 
και Andrew και οι σύντροφοι τους Alan, Thes και Maria. Παππούς της Julia, 
Luke, Simon, Ashley, Aaron, Kali, Georgie, Zoe, Yiannis και Antonia και 

προπάππους της Lexie, Elissa, Mila, Sophia και Kairo. Ο Γιάννης γεννήθηκε 
στο Λεονάρισο τον Μάιο του 1933 και ήρθε στην Αγγλία στα 19 του για να 

σπουδάσει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Ίδρυσε ένα από τα πρώτα ηπειρωτικά 
καταστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Holloway Road και εργάστηκε στον 
χώρο της εστίασης έχοντας ένα καφέ στην ίδια περιοχή. Τελευταία εργάστηκε 
στον ασφαλιστικό τομέα παρέχοντας οικονομικές συμβουλές στη μεγάλη  

κυπριακή κοινότητα του Βόρειου Λονδίνου. Ο Γιάννης ήταν πολύ αγαπητός και 
σεβαστός από όλους όσοι τον γνώριζαν, η σοφία, η εξυπνάδα, η γοητεία και  
η καλοσύνη του θα λείψουν πολύ. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 12:30μ.μ., στις 23 

Μαρτίου στο St Catherine, Friern Barnet Lane, N20 0NL, η ταφή στο 
 κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, N11 1EZ. Στη συνέχεια θα  

ακολουθήσει η παρηγοριά στο The Walker Cricket Ground, 175 Waterfall 
Road, N14 7JZ. Λουλούδια ή δωρεές είναι ευπρόσδεκτα  

https://giftofhope.bhf.org.uk/In-Memory/Yiannis-Kouma  

†  3 ΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

†  3 MONTHS MEMORIAL 

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Pavlos Mammoulos 

(from Agios Sergios, Famagusta)

21.12.1930 – 25.02.2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παύλος Μάμμουλου 

(από το Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 
πολυαγαπημένου μας πατέρα και παππού  
Παύλου Μάμμουλου την Παρασκευή 25   

Φεβρουαρίου 2022. Αφήνει πίσω τον Χαράλαμπο 
και την Άννα Μάμμουλου, τον Ανδρέα και  
Beverley Μάμμουλου και τα εγγόνια του.  

Η κηδεία θα τελεσθεί την Δευτέρα 21 Μαρτίου  
2022, στις 10πμ στον Ιερό Ναό του Αγίου  

Αντωνίου & Ιωάννη του Βαπτιστή, 1 Sussex Way, 
Holloway, Islington, London N7 6RT. Η ταφή θα 

πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό, Κύπρος.

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.

It is with great sadness that we announce the 
passing of our beloved father and grandfather 
Pavlos Mammoulos on Friday, February 25th, 

2022. He leaves behind Charalambos and 
Anna Mammoulos, Andreas and Beverley 

Mammoulos and his grandchildren. 
The funeral will be held on Monday, March 21st, 
2022, at 10am, at the Church of St. Anthony & 

John the Baptist, 1 Sussex Way, Holloway,  
Islington, London N7 6RT. The burial will take 

place in Limassol Cyprus. 
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†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Antonia Savva 

(from Kalavasos, Cyprus)

†  40-days Memorial 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ 

(Από την Μέσα Γειτονιά) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντωνία Σάββα 

(από Καλαβασός, Κύπρου) 

† 40ημερο Μνημόσυνο 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
Γιαννούλα Παντελή,  η οποία απεβίωσε την Δευτέρα  

7 Μάρτιου 2022, στην ηλικία των 81 ετών. Η εκλιπούσα 
ήρθε στην Αγγλία το 1954. Είχε έναν εξαιρετικό  

χαρακτήρα και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και αγάπης 
από όλους. Αφήνει πίσω τα  παιδιά της Γιώργο και  
Ροδούλλα, την νύφη της Φούντα και τα εγγόνια της 
Αντρέα, Μελίσσα, Αλέξανδρο και πολλούς άλλους  

συγγενείς και φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 
24 Μαρτίου 2022, στη 13:00μμ, στην Εκκλησία της  

Παναγίας, Trinity Road Wood Green London N22 8LB  
και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate,  
στις 14:30μμ. Για όσους επιθυμούν να κάνουν  

φιλανθρωπική́ δωρεά́ αντί́ για λουλούδια, η οικογένεια 
ζητά́ ευγενικά́ να διατεθούν στο Cancer Research UK. 

www.justgiving.com/fundraising/yiannoula-pandeli  
Τηλέφωνο οικείων: 07956 220 522 

†  Συλλυπητήρια 

 Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας  

εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή του 

συλλυπητήρια στους οικείους του  

Argyros Demetriou (Paphitis) 

 που απεβίωσε πρόσφατα.  

Αιωνία του η μνήμη.

It is with great sadness that we announce the death  
of our beloved Antonia Savva, who passed away on Friday, 
11th March, 2022, at the age of 96. Antonia leaves behind  

2 sons Nikos and Andreas, 5 daughters, Panagiota,  
Chrystalla, Stavroula, Georgia, Maro, grandchildren,  

great-grandchildren and many more relatives and friends. 
The funeral will be held on Friday 25th March 2022,  

at 1:00 p.m., at St John The Baptist Greek Orthodox Church, 
Wightman Road, London N8 0LY and burial at Southgate 

Cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1EZ, at 2:30 p.m. 
The wake will be given in the cemetery and will continue  

in the hall of St John the Baptist Church. 
 Flowers are welcome in the church.

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης 
μας Αντωνίας Σάββα, η οποία απεβίωσε την Παρασκευή  

11 Μαρτίου 2022,σε ηλικία των 96 ετών. Η Αντωνία αφήνει 
πίσω της 2 γιούς τον Νίκο και τον Αντρέα, 5 κόρες,  

Παναγιώτα, Κρύσταλλα, Σταυρούλα, Γεωργία, Μάρω, εγγόνια, 
δισσέγονα και πολλούς ακόμα συγγενείς και φίλους.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 25 Μάρτιου,  

στη 13:00πμ, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο 
του Southgate, Brunswick Park Rd, London N11 1EZ,  
στις 14:30πμ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο 
 και θα συνεχιστεί στην αίθουσα του Αγίου Ιωάννη.    
Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα στην εκκλησία.   22.01.1926 – 11.03.2022

The 40 days memorial service of our beloved  

Nicos Christodoulou Souidhos, 

(from Leonarisso, born in Nicosia, Cyprus)  

will take place on Sunday 20th March 2022,  

at St Demetrios Orthodox Church, 2 Logan Road,  

N9 OLP and we invite anyone who honours his memory.  

We would like to take this opportunity to thank all those 

who attended the funeral, sent their condolences,  

flowers and made donations. 

Food with be purchased for the homeless by us.

Το 40ήμερο μνημόσυνο του αγαπημένου  

 Nicos Christodoulou Souidhos, 

(από το Λεονάρισο, γεννημένος στη Λευκωσία της Κύπρου) 

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  20 Μαρτίου 2022,  

στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,  

Logan Road 2, N9 OLP και καλούμε όλους όσοι τιμούν την 

μνήμη του όπως παραβρεθούν. Με την ευκαιρία αυτή  

θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους παρευρέθηκαν 

στην κηδεία, έστειλαν συλλυπητήρια, λουλούδια  

και έκαναν δωρεές.   

Φαγητά θα αγοραστούν για τους άστεγους από εμάς. 
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