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Κύπρος: Σχολεία υποδοχής Ουκρα-
νών μαθητών σε όλες τις πόλεις

 Σταματά η επιβολή του διοικητι-
κού προστίμου των 100 ευρώ 
στους μη εμβολιασμένους άνω των 
60 ετών, όπως ανακοίνωσε η ανα-
πληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα 
Γκάγκα.                               Σελ. 7                                                             

Ελλάδα: Τέλος το πρόστιμο των 100 
ευρώ στους μη εμβολιασμένους

Μην ξεχάσετε να γυρίσετε τα  
ρολόγια σας μια ώρα μπροστά 

Η αλλαγή ώρας 2022 θα γίνει 
την προσεχή Κυριακή 27 Μαρ-
τίου 2022 και ο χρόνος μετρά 
αντίστροφα για να γυρίσουμε τα 
ρολόγια μας μία ώρα μπροστά.

Στην βάση της θέλησης της 
Kυπριακής Δημοκρατίας και αντα-
ποκρινόμενοι στα αισθήματα του 
λαού μας θα δείξουμε έμπρακτα 
την αλληλεγγύη προς τον Ουκρα-
νικό λαό,...                          Σελ. 5

Πάνω από 100.000 εγκλωβισμένοι στη Μαριούπολη

Ξεπέρασαν τα 3,5 εκατομμύρια οι πρόσφυγες

ΗΠΑ και Δύση θέλουν να διώξουν τη Ρωσία από τη G20

Σελ. 2   
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29η ημέρα εισβολής: 
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Με τον Βρετανό Υπουργό Ευρώπης και Βορείου 
Αμερικής Τζέιμς Κλέβερλι συναντήθηκε τη Δευτέρα 
στο Λονδίνο ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συνα-
γερμού Αβέρωφ Νεοφύτου. Μετά τη συνάντηση ο 
κ. Νεοφύτου δήλωσε ότι «είχαμε την ευκαιρία να 
επαναλάβουμε τη θέση της ε/κ πλευράς για επα-
νέναρξη το συντομότερο δυνατό του διαλόγου 
πάνω στη συμφωνημένη βάση. Επαναλάβαμε 
στους Άγγλους ότι θέσεις δυο κρατών είναι και απα-
ράδεκτες και ότι δεν μπορούν ποτέ να γίνουν απο-
δεκτές από την ε/κ πλευρά. Από την άλλη, ως εγ-

γυήτρια δύναμη, έχουν υποχρέωση να διασφαλί-
σουν την ομαλότητα αλλά και να υποστηρίξουν τις 
προσπάθειες για επανένωση». 
Ο κ. Νεοφύτου είχε αργότερα συνάντηση με τη 

βουλευτή και Πρόεδρο των Συντηρητικών Φίλων 
της Κύπρου Τερέζα Βίλιερς. Στη συζήτηση συμμε-
τείχαν οι βουλευτές Σέριλ Μάρεϊ, Σ. Μπάτι, Μπεν 
Έβεριτ και ο λόρδος Μπάιρον Ντέιβις. 
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ συναντήθηκε με τον Συ-

μπρόεδρο του κυβερνώντος Κόμματος και πρώην 
Υπουργό Όλιβερ Ντάουντεν. 
Την Τρίτη ο κ. Νεοφύτου, είχε μία «πολύ ενημε-

ρωτική και ενδιαφέρουσα» επίσκεψη στο Ελληνορ-
θόδοξο Σχολείο Αποστόλου Ανδρέα (St Andrew the 
Apostle) στο βόρειο Λονδίνο. Συνοδευόταν από 
τον Πρόεδρο της ΠΟΜΑΚ που εκπροσωπεί τους 
Κύπριους της διασποράς Ανδρέα Παπαευριπίδη, 
τον διεθνή γραμματέα του ΔΗΣΥ Γ. Χατζηγεωργίου 
και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Τραπε-
ζιτών του Ην. Βασιλείου Λούη Λοΐζου. 

Τα δεδομένα και τις προοπτικές της κυπριακής 
και της ελληνικής οικονομίας μετά από την παν-
δημία εξέτασε το έκτο επιχειρηματικό συνέδριο 
του Economist για τις δύο χώρες στο Χρηματι-
στήριο του Λονδίνου τη Δευτέρα. 
Πρώτος στη σειρά των Κυπρίων ομιλητών ήταν 

ο Ύπατος Αρμοστής στο Ηνωμένο Βασίλειο Αν-
δρέας Κακουρής, ο οποίος σημείωσε πως στο 
τρέχον περιβάλλον αβεβαιότητας, η Κύπρος είναι 
σε ένα στέρεο μονοπάτι διαθέτοντας μια ευέλικτη 
οικονομία. 
Αναφέρθηκε μεν σε προκλήσεις που αναδύο-

νται όπως ο πληθωρισμός και άλλες παρενέργειες 
από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά σημείωσε 
πως η οικονομία της Κύπρου έχει ξεπεράσει κι 
άλλες κρίσεις στο πρόσφατο παρελθόν, όπως 
αυτή στις τράπεζες. Ο κ. Κακουρής σημείωσε την 
ανάγκη οικοδόμησης ειρηνικών σχέσεων στην πε-
ριοχή και ευρύτερα στη Μεσόγειο και μίλησε για 
τις νέες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης συνερ-
γασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού 

Αβέρωφ Νεοφύτου πέρα από την ομιλία του με 
αναφορές στην οικονομία της Κύπρου και με κα-
ταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία συμ-
μετείχε και σε σχετική συζήτηση. Σημείωσε, μεταξύ 
άλλων, πως η ενέργεια δεν είναι μόνο ένα εργα-
λείο για οικονομική ανάπτυξη, αλλά αναδεικνύεται 
σε έναν πολύ ουσιαστικό πυλώνα για την ασφά-
λεια. Αναφέρθηκε στην ανάγκη επίλυσης του Κυ-
πριακού, εκτιμώντας ότι οι Βρετανοί μπορούν να 
συνεισφέρουν. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν λύσεις 
στη θεωρία αλλά χρειάζεται πράξη και η λύση 
πρέπει πλέον γίνει πραγματικότητα για την ασφά-
λεια των πολιτών στο μέλλον.  
Ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε επίσης στον αντί-

κτυπο του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνοντας 
ότι έχει αλλάξει πολλά πράγματα στην Κύπρο δε-

δομένης της μεγάλης εξάρτησης της χώρας από 
τη Ρωσία. Όπως είπε, το «παιχνίδι τελείωσε» και 
πλέον αναζητούνται νέες προοπτικές σε τουρισμό, 
υπηρεσίες, τράπεζες και άλλους τομείς, σημει-
ώνοντας επίσης την προοπτική η Κύπρος να ανα-
δειχθεί σε νησί της τεχνολογίας (tech island). 
Ο Φίλιππος Σώσειλος, πρόεδρος και διευθύνων 

σύμβουλος της PwC Cyprus σχολίασε ότι κάθε 
κρίση αναδύει ευκαιρίες. Παρέθεσε ενδεικτικά στοι-
χεία για τις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας 
σημειώνοντας ότι το 2021 ανέκαμψε πλήρως από 
τις επιπτώσεις της πανδημίας. Σημείωσε πάντως 
ότι η αβεβαιότητα παραμένει αναφερόμενος εν-
δεικτικά στο αποτύπωμα στον τουρισμό από τους 
Ρώσους τουρίστες που δεν θα επισκεφτούν το 
νησί. Τις ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από την «πρά-
σινη» μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
επισήμανε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέ-
σμου Επενδυτικών Ταμείων (CIFA) Ανδρέας Για-
σεμίδης, σημειώνοντας ότι η πανδημία επιτάχυνε 
τις εξελίξεις προς αυτήν την κατεύθυνση.  

«Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 
–παρότι είναι απολύτως απαραίτητη για τη βρα-
χυπρόθεσμη ανάκαμψη της Ευρώπης– πιστεύω 
ότι δεν θα είναι επαρκής για τη μακροπρόθεσμη 
βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας δεδομένου του 
μεγέθους και της προβλεπόμενης διάρκειας των 
χρηματοδοτικών αναγκών», τόνισε από την 
πλευρά της η τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς Κύπρου Δήμητρα Καλογήρου. 
Τέλος, ο Γιάννης Μάτσης, Πρόεδρος του Invest 

Cyprus αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της Κύ-
πρου που την καθιστούν διεθνές επιχειρηματικό 
κέντρο εντός της ΕΕ. Εστίασε, μεταξύ άλλων, στην 
προσέλκυση επενδύσεων σε τεχνολογίες, φιλο-
ξενία, υγεία, εκπαίδευση και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας μετά την 
πανδημία στο συνέδριο του Economist στο Λονδίνο

Επαφές Αβερώφ Νεοφύτου στο Λονδίνο με 
Υπ. Ευρώπης, βουλευτές και αξιωματούχους

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.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται  η αιματοχυσία 
στην Ουκρανία καθώς συνεχίζεται  το ρω-
σικό σφυροκόπημα στην πρωτεύουσα 

Κίεβο και σε πόλεις - κλειδιά όπως η Μαριούπολη 
που πλέον έχει ισοπεδωθεί από τους βομβαρδι-
σμούς.  
Η Μόσχα έριξε στο τραπέζι τη χρήση πυρηνικών 

όπλων προκαλώντας συναγερμό και μεγάλη ανη-
συχία στη διεθνή κοινότητα. Οι ΗΠΑ και άλλα δυ-
τικά έθνη εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκλεί-
σουν τη Ρωσία από τη G20, μετέδωσε το 
Reuters.Μάλιστα χθες, η Πολωνία πρότεινε 
στους Αμερικανούς αξιωματούχους να αντικατα-
στήσει τη Ρωσία στην «ομάδα» και φέρεται να 
έλαβε «θετική απάντηση». Η G20 είναι ένας όμι-
λος των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου 
που στοχεύει στο συντονισμό της δράσης σε θέ-
ματα που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής 
και της ανάπτυξης. 

 
 Η ουκρανική αντίσταση κρατά παρά το  ▪

ρωσικό σφυροκόπημα  
 
Η άμυνα της Ουκρανίας κρατά έναντι σφοδρών 

επιθέσεων, εκτιμούν οι αναλυτές. Σημαντική πόλη 
επανακαταλήφθηκε, σύμφωνα με ουκρανούς 
αξιωματούχους. Παράλληλα, το κόστος σε αν-
θρώπινες ζωές στη Μαριούπολη αυξάνεται καθώς 
πολεμικά πλοία συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς. 
Οι κάτοικοι περιγράφουν τις μάχες στους δρόμους 
καθώς οι ρωσικές επιθέσεις καταστρέφουν τη Μα-
ριούπολη. Οι ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι ξα-
ναπήραν την πόλη Μακάριβ, ένα σημαντικό σταυ-
ροδρόμι στα δυτικά του Κιέβου. 

 
Οι Times (23/03) γράφουν: «Τα ουκρανικά 

στρατεύματα ξεμένουν από όπλα». Η Γερμανία 
δεν καταφέρνει να στείλει την στρατιωτική βοήθεια 
που είχε υποσχεθεί. Παρόλα αυτά, η επιτυχία της 
ουκρανικής αντίστασης εκπλήσσει τους ηγέτες 
των δυτικών χωρών.  

 
Στο Guardian (23/03) διαβάζουμε: «Στάχτες 

μιας νεκρής γης: η Ρωσία ισοπεδώνει ουκρανικό 
λιμάνι». Οι δυνάμεις του Πούτιν κατηγορούνται 
ότι πυροβολούν αμάχους αδιάκριτα, ενώ η μαζική 
έξοδος από τη Μαριούπολη κλιμακώνεται.  

 
Ο Independent (23/03) κυκλοφόρησε με τίτλο: 

«Οι στρατιώτες του Πούτιν ‘απαγάγουν’ χιλιάδες 
παιδιά». Περισσότερα από 2.300 παιδιά έχουν 
απελαθεί παράνομα από το Ντονέτσκ και το Λου-
χάνσκ. Παράλληλα, η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι η 
επίθεση της Ρωσίας βρίσκεται σε τέλμα καθώς οι 
στρατιώτες της αποσκιρτούν.  

 
Η Daily Telegraph (23/03) σημειώνει: «Οι Ου-

κρανοί ξανακερδίζουν σημαντικό έδαφος σε αντε-

πίθεση». Οι Ρώσοι αναγκάζονται να υποχωρή-
σουν από αρκετά σημεία, αυξάνοντας τους φό-
βους ότι ο απελπισμένος Πούτιν μπορεί να στρα-
φεί στα χημικά όπλα. Οι Financial Times (23/03) 
επισημαίνουν : «Η ρωσική πίεση στους αγωγούς 
πετρελαίου στέλνει την τιμή του αργού ψηλό-
τερα». Οι φόβοι για την αντίδραση της Μόσχας 
στις κυρώσεις της Δύσης αυξάνονται, ενώ οι επεν-
δυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την 
περιορισμένη προσφορά του diesel. 

 
Ουκρανός βουλευτής : “Η Ρωσία προ-▪

σπαθεί να αναγκάσει σε λιμοκτονία την Μα-
ριούπολη” 

 
Ο Ντμίτρο Γκουρίν, μέλος του ουκρανικού κοι-

νοβουλίου που κατάγεται από τη Μαριούπολη, 
είπε στο BBC (21/03) ότι πιστεύει ότι η Ρωσία 
προσπαθεί να οδηγήσει την πόλη σε λιμοκτονία  
και να την αναγκάσει να παραδοθεί. Η Ουκρανία 
έχει απορρίψει τη ρωσική προθεσμία για τις δυ-
νάμεις της να σταματήσουν να πολεμούν στην 
πολιορκημένη πόλη-λιμάνι, λέγοντας ότι δεν 
υπάρχει  θέμα ο στρατός της να καταθέσει τα 
όπλα. Ο Γκουρίν υπογράμμισε ότι η πόλη, όπου 
περίπου 300.000 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι, 
δεν πρόκειται να παραδοθεί. 

 "Οι Ρώσοι δεν ανοίγουν ανθρωπιστικούς δια-
δρόμους, δεν αφήνουν ανθρωπιστικές εφοδιοπο-
μπές να εισέλθουν στην πόλη", σημείωσε. "Βλέ-
πουμε ξεκάθαρα τώρα ότι στόχος των Ρώσων 
είναι να επέλθει πείνα στην πόλη για να επιβά-
λουν τις θέσεις τους στη διπλωματική διαδικασία, 
και εάν η πόλη δεν παραδοθεί , δεν θα αφήσουν 
τους κατοίκους να βγουν έξω", πρόσθεσε. Ο κ. 
Γκουρίν ανέφερε επίσης ότι οι ομάδες διάσωσης 
στη Μαριούπολη δεν είναι σε θέση να καθαρίσουν 
τα συντρίμμια του θεάτρου το οποίο, σύμφωνα 
με Ουκρανούς αξιωματούχους, βομβαρδίστηκε 
από τη Ρωσία την περασμένη Τετάρτη. Εκατο-
ντάδες άνθρωποι πιστεύεται ότι παραμένουν πα-
γιδευμένοι στο υπόγειο του κτιρίου, το οποίο 
άντεξε την επίθεση. Η Μόσχα αρνείται ότι οι δυ-
νάμεις της έπληξαν το θέατρο. 
"Οι υπηρεσίες διάσωσης δεν 
μπορούν να καθαρίσουν τα 

συντρίμμια καθώς οι βομβαρδισμοί δεν σταμα-
τούν ποτέ. Είναι πραγματικά επικίνδυνο", είπε 
στο BBC o κ. Γκουρίν.    
Ο Ουκρανός βουλευτής δεν μπορούσε να δώσει 

μια εκτίμηση για το πόσοι άνθρωποι έχουν κατα-
φέρει να εγκαταλείψουν την περιοχή καθώς "δεν 
έχουμε επαφή με τη Μαριούπολη". 

 
Η Ρωσία κατηγορείται για γενοκτονία  ▪

 
Αρκετές εφημερίδες της Δευτέρας (21/03) προ-

βάλλουν τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου 
της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που παρο-
μοιάζει την επίθεση του Βλαντιμίρ Πούτιν στην 
Ουκρανία με τις ενέργειες των Ναζί, καθώς υπάρ-
χουν πληροφορίες ότι τώρα ουκρανοί πολίτες 
αναγκάζονται να μετεγκατασταθούν στη Ρωσία.  

"Η Ρωσία κατηγορείται για γενοκτονία" - ο τίτλος 
των Times (21/03) ενώ έχουν κλιμακωθεί οι μάχες 
στην πολιορκημένη νοτιοανατολική πόλη Μαρι-
ούπολη. Ένα σχολείο που πιστεύεται ότι φιλοξε-
νούσε περίπου 400 άτομα βομβαρδίστηκε από 
ρωσικές δυνάμεις, αναφέρει η εφημερίδα. Η Όλχα 
Στεφανίσινα, αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυ-
βέρνησης, κατηγόρησε τη Ρωσία για γενοκτονία 
και ότι “απήγαγε χιλιάδες κατοίκους της Μαριού-
πολης”, προσθέτει η εφημερίδα.  
Οι ουκρανικές αρχές ισχυρίζονται ότι “πολίτες 

έχουν μεταφερθεί βαθιά μέσα στη Ρωσία σε απο-
μακρυσμένες πόλεις εκατοντάδες μίλια από τα 
σύνορα”, γράφει η Daily Telegraph (21/03). Η 
υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου 
Λιζ Τρας υπογράμμισε  ότι έχει συγκλονιστεί από 
τις ρωσικές αγριότητες στη Μαριούπολη - "συ-
μπεριλαμβανομένων των επιθέσεων σε σχολεία 
που φιλοξενούν αμάχους και της απαγωγής και 
απέλασης Ουκρανών" - προσθέτει η εφημερίδα.  

 
"Έγκλημα των αιώνων" - ο πηχυαίος τίτλος που 

κυριαρχεί στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας 
Metro (21/03) καθώς και αυτή η εφημερίδα επι-
κεντρώνεται στις δηλώσεις του κ. Ζελένσκι. Υπάρ-
χουν επίσης αναφορές ότι ρωσικές δυνάμεις άνοι-

ξαν πυρ σε οίκο ευγηρίας, 
σκοτώνοντας 56 συνταξιού-
χους στην ανατολική πόλη 

Κρεμίνα, μας ενημερώνει η Metro.  
 
Η εφημερίδα i (21/03) δημοσιεύει ολοσέλιδη ει-

κόνα μιας ηλικιωμένης γυναίκας που στέκεται 
μπροστά από ένα κατεστραμμένο κτίριο στην Ου-
κρανία. Η φωτογραφία συνοδεύεται από τον τίτλο 
που απηχεί τις δηλώσεις Ζελένσκι: "Οι γείτονές 
μας, μας θέλουν νεκρούς". Η Μόσχα έχει κατη-
γορηθεί για “φρικιαστικές πράξεις γενοκτονίας” 
από την Ουκρανία καθώς συνεχίζονται οι ρωσικοί 
βομβαρδισμοί, προσθέτει η εφημερίδα, ενώ ο κ. 
Ζελένσκι, συνεχίζει η i, χαρακτήρισε τη ρωσική 
εισβολή – “ολοκληρωτικό πόλεμο με στόχο την 
καταστροφή του λαού μας”. Ο ΟΗΕ εκτιμά  ότι 10 
εκατομμύρια άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει 
τα σπίτια τους στην Ουκρανία. 

 
 
Οδησσός : “Ο επόμενος λογικός στόχος ▪

για τη Ρωσία” 
 
Ο στρατηγός σερ Ρίτσαρντ Μπάρονς εκτιμά ότι 

ο επόμενος στόχος των ρωσικών δυνάμεων στην 
Ουκρανία θα είναι η κατάληψη της Οδησσού. . 
Στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 (21/03) 

ο στρατηγός Μπάρονς σημείωσε: "Θα δούμε τους 
Ρώσους να εντείνουν τη δύναμη πυρός κατά του 
ουκρανικού στρατού, θα πλήξουν τις γραμμές 
ανεφοδιασμού,  τις αεροπορικές βάσεις, καθώς 
και τις δυνάμεις του ουκρανικού στρατού που διε-
ξάγουν τις μάχες. "Και μετά θα σφυροκοπήσουν 
πόλεις και εδάφη που αισθάνονται ότι πρέπει να 
ανήκουν στη Ρωσία." Από την άποψη αυτή, η ου-
κρανική  πόλη- λιμάνι της Οδησσού είναι ο επό-
μενος στόχος της Ρωσίας στο νότο. Η κατάληψη 
της Οδησσού θα απομονώσει την οικονομία της 
Ουκρανίας από τους (εμπορικούς δρόμους μέσω) 
της Μαύρης Θάλασσας, υπογράμμισε ο σερ Ρί-
τσαρντ Μπάρονς. Οι Ρώσοι θα συνεχίσουν να 
πιέζουν το Κίεβο εν τω μεταξύ, προσθέτει, επειδή 
“αυτό από την αρχή της εισβολής ήταν το πολιτικό 
κέντρο βάρους”. “Αλλά ξέρουν ότι το Κίεβο είναι 
πολύ μεγάλος στόχος και πολύ καλά αμυνόμενος 
για να ελέγξουν με τη βία ολόκληρη την πόλη", 
επεσήμανε ο στρατηγός Μπάρονς.  

 ▪
“Η νίκη στη Μαριούπολης θα ήταν μεγάλη ▪

στρατηγική επιτυχία για τη Ρωσία” 
 
Σύμφωνα με τον σερ Ρίτσαρντ Μπάρονς, η κα-

τάληψη της Μαριούπολης θα είναι μια σημαντική 
νίκη για τη Μόσχα στην προσπάθεια της να ολο-
κληρώσει τη χερσαία γέφυρα που συνδέει τη Ρω-
σία με την Κριμαία.  
Ο στρατηγός Μπάρονς εκτιμά ότι έχουμε να κά-

νουμε με τρεις βασικές αποτυχίες στη ρωσική 
στρατιωτική προσέγγιση στην Ουκρανία μέχρι 
στιγμής: 

•η αποτυχία να εκτιμηθεί το μέγεθος της αντί-
στασης των Ουκρανών 

•η αποτυχία ενίσχυσης των στρατιωτικών επι-
χειρήσεων στη γειτονική χώρα με  περισσότερες 
δυνάμεις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Οι ρω-
σικές δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν στην Ου-
κρανία ήταν πολύ περιορισμένες για να υπάρχουν 
γρήγορα  αποτελέσματα και προσπάθησαν να 
κάνουν πάρα πολλά ταυτόχρονα 

•και η συνεχιζόμενη αποτυχία ανάληψης του 
ελέγχου του εναέριου χώρου πάνω από την Ου-
κρανία. 

 
Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο ▪

Κίεβο μετά τον βομβαρδισμό του εμπορικού 
κέντρου 

  
Τα ερείπια του εμπορικού κέντρου στο Κίεβο 

που καταστράφηκε μετά από ρωσική επίθεση 
απεικονίζονται στην πρώτη σελίδα των Financial 
Times (22/03). Δημοσιογράφος της Daily Mail 
(22/03) επισκέφθηκε τον βομβαρδισμένο χώρο 
του “ μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου της Ου-
κρανίας. “Στις διπλανές πολυκατοικίες τα παρά-
θυρα των διαμερισμάτων έχουν καταστραφεί τε-
λείως , ενώ οι πόρτες έχουν λυγίσει”, σύμφωνα 
με τον απεσταλμένο της Daily Mail (22/03).  
Οι Times (22/03) επισημαίνουν τις απειλές των 

ρωσικών δυνάμεων κατά των κατοίκων της Μα-
ριούπολης. “Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν διώξεις 
σε στρατιωτικά δικαστήρια”, γράφουν οι Times. 
Σύμφωνα με μια εκτίμηση  το 90% των κτιρίων 
στην πόλη έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν κατα-
στραφεί. 
Η Telegraph (22/03) και η Mail αποκαλύπτουν 

και οι δύο πώς μια εφημερίδα που υποστηρίζει 
την πολιτική του Κρεμλίνου είχε αναφέρει ότι σχε-
δόν 10.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στην 
Ουκρανία. Προηγουμένως ο ρωσικός στρατός 
είχε ανακοινώσει ότι μόνο 500 Ρώσοι στρατιώτες 
είχαν πεθάνει.  Η Telegraph γράφει ότι ο αριθμός 
των νεκρών Ρώσων στρατιωτών είναι παρόμοιος 
με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπη-
ρεσιών. Τέλος ο Guardian (22/03) από την 
πλευρά του έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Αποκάλυψη 
: 17 δις δολάρια περιουσιακών στοιχείων παγκο-
σμίως σχετίζονται με Ρώσους ολιγάρχες που φέ-
ρεται να έχουν σχέσεις με τον Πούτιν» και προ-
σθέτει ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 
επαύλεις, πολυτελή διαμερίσματα, θαλαμηγοί 
ιδιωτικά αεροσκάφη και λογαριασμοί σε φορολο-
γικούς παραδείσους.
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Πόλεμος στην Ουκρανία 
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Βρετανικές κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωσαν 
ότι η χώρα διαθέτει επαρκή αριθμό οπλικών συ-
στημάτων μετά από βίντεο που αναρτήθηκε σε 
ρωσικό λογαριασμό στο YouTube στο οποίο ο 
Υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας εμφανίζεται 
να λέει ότι τα αντιαρματικά όπλα τύπου NLAW, 
που έχει στείλει στην Ουκρανία εξαντλούνται. 
Το βίντεο είναι το δεύτερο απόσπασμα που 

αναρτούν Ρώσοι φαρσέρ από τη βιντεοκλήση 
που κατάφεραν να έχουν την περασμένη εβδο-
μάδα με τον κ. Γουάλας, με τον συνομιλητή του 
Βρετανού Υπουργού να παριστάνει τον Ου-
κρανό Πρωθυπουργό Ντένις Σμιχάλ. 
Ο φαρσέρ ακούγεται να ζητά από τους Βρε-

τανούς περισσότερα από αυτά τα ελαφριά 
αντιαρματικά νέας γενιάς, διότι «αυτά που στεί-
λατε νωρίτερα δεν λειτούργησαν». 
Ο κ. Γουάλας, που μιλούσε μέσα από ένα αυ-

τοκίνητο από την Πολωνία την οποία επισκε-
πτόταν, εμφανίζεται να απαντά: «Δεν νομίζω ότι 
τα δικά μας δεν έχουν λειτουργήσει. Σας έχουμε 

δώσει πάνω από 4.000. Έρχονται κι άλλα. Μας 
τελειώνουν τα δικά μας. Αλλά μιλώ με τον (Ου-
κρανό) Υπουργό (Άμυνας) Ρεζνίκοφ κάθε μέρα». 

Πηγή του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας δή-
λωσε μετά από τη δημοσιοποίηση του βίντεο 
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αρκετά οπλικά συ-
στήματα για να υπερασπιστεί τόσο τη βρετανική 
εθνική ασφάλεια όσο και για να εκπληρώσει τις 
δεσμεύσεις του έναντι του ΝΑΤΟ. «Αυτό το βί-
ντεο, όπως η περισσότερη ρωσική προπα-
γάνδα, διοχετεύεται για να αποκρύψει και να 
διαστρεβλώσει την αλήθεια. Ο κόσμος θα πρέπει 
να είναι πολύ επιφυλακτικός ως προς τη μετά-
δοση και αποδοχή ως πραγματικού οποιουδή-
ποτε τμήματος αυτών των επεξεργασμένων από 
το ρωσικό κράτος αποσπασμάτων», πρόσθεσε 
η ίδια πηγή. 
Σύμφωνα με πηγή της Daily Mail, το νέο από-

σπασμα είναι προϊόν μοντάζ, καθώς ο κ. Γουά-
λας πιστεύεται ότι απάντησε πως θα έπρεπε να 
ελέγξει ότι η Βρετανία δεν ξεμένει από αντιαρ-
ματικά τύπου NLAW. 
Ο Βρετανός Υπουργός είπε επίσης στον φαρ-

σέρ ότι δεν θα μπορούσε να απαντήσει σε συ-

γκεκριμένες ερωτήσεις στρατηγικής διότι «θα 
ακούν οι Ρώσοι». 
Στο πρώτο απόσπασμα ο κ. Γουάλας φαινό-

ταν να παραπέμπει το ερώτημα περί βρετανικής 
στήριξης στην Ουκρανία για απόκτηση πυρηνι-
κών, στον Πρωθυπουργό  Μπόρις Τζόνσον. Εμ-
φανιζόταν επίσης να λέει ότι δεν θα άρεσε στους 
Ρώσους η προσπάθεια απόκτησης πυρηνικών 
από το Κίεβο, αν και σημείωνε πως η Βρετανία 
έχει αποφασίσει να στηρίζει τις αποφάσεις της 
ουκρανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το Λον-
δίνο, ο κ. Γουάλας τόνισε στη συνομιλία ότι ως 
υπογράφουσα τη συνθήκη κατά της διάδοσης 
των πυρηνικών, η Βρετανία δεν θα μπορούσε 
να εμπλακεί σε μια τέτοια ουκρανική προσπά-
θεια. 
Τα βίντεο αναρτήθηκαν από τους γνωστούς 

στη Ρωσία φαρσέρ Βλάντιμιρ Κουζνέτσοφ και 
Αλεξέι Στολιάροφ, οι οποίοι κατά την εκτίμηση 
της βρετανικής κυβέρνησης ενεργούν κατ’ εντολή 
του Κρεμλίνου. 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

Πλησιάζουν ξανά σε εξαψήφιο αριθμό τα ημερήσια κρούσματα Covid
Σταθερά ανοδική είναι η τάση των κρουσμάτων 

κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από την 
πλήρη κατάργηση των νομικών περιορισμών στα 
τέλη του περασμένου μήνα. 
Ανακοινώθηκαν 94.524 κρούσματα το από-

γευμα της Τρίτης, τα περισσότερα σε μία ημέρα 
από την 1η Φεβρουαρίου. 
Σε κυλιόμενη επταήμερη βάση οι επιβεβαι-

ωμένες λοιμώξεις έχουν αυξηθεί κατά 20%. 
Οι θάνατοι που ανακοινώθηκαν την Τρίτη ήταν 

250, ενώ ο αριθμός των νοσηλευόμενων φορέων 

έχει αυξηθεί στους 16.272. Πρόκειται για τους πε-
ρισσότερους νοσηλευόμενους από τις 27 Ιανουα-
ρίου. Ο αριθμός των νοσηλευόμενων που χρή-
ζουν μηχανικής υποστήριξης αναπνοής, ωστόσο, 
έχει αυξηθεί μεν αλλά κατά πολύ λιγότερο, στους 
299. 
Στη Σκωτία οι 2.221 νοσηλευόμενοι φορείς κο-

ρωνοϊού είναι οι περισσότεροι από την αρχή της 
πανδημίας, δηλαδή εδώ και δύο χρόνια. 
Σημειώνεται ότι τις δύο δόσεις του εμβολίου 

έχουν κάνει πάνω από 49,3 εκ. πολίτες, δηλαδή 

το 85,8% των κατοίκων από 12 ετών και πάνω, 
ενώ η τρίτη δόση έχει χορηγηθεί σε πάνω από 
38,6 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή στο 67,2% 
των από 12 ετών και πάνω. 
Υπενθυμίζεται ότι όλα τα εναπομείναντα μέτρα 

που είχαν υιοθετηθεί λόγω πανδημίας στον ταξι-
διωτικό τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο έπαυσαν 
να ισχύουν από τα ξημερώματα της 18ης Μαρτίου 
και πλέον όποιος εισέρχεται στο ΗΒ από το εξω-
τερικό δε θα χρειάζεται καμία πρόσθετη διατύ-
πωση και δε θα υποβάλλεται σε περιορισμό.

ΣΟΒΑΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΦΑΡΣΕΣ

Δεύτερο βίντεο από Ρώσους φαρσέρ με τον ΥΠΑΜ ΗΒ υποχρεώνει σε... διάψευση!

SCOTLAND YARD

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει 
αρχίσει τη διαδικασία λήψης καταθέσεων από 
πρόσωπα που πιστεύεται ότι εμπλέκονται στο 

"partygate", δηλαδή τις αποκαλύψεις για πάρτι 
εν μέσω lockdown στην Ντάουνινγκ Στριτ και σε 
άλλα βρετανικά κυβερνητικά κτίρια. 
Όπως ανακοινώθηκε, ήδη πριν από τις κατα-

θέσεις είχαν σταλεί περισσότερα από 100 ερω-
τηματολόγια με τα οποία οι εμπλεκόμενοι κα-
λούνται να εξηγήσουν την παρουσία τους στα 
πάρτι. Μεταξύ αυτών είναι και ο Πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος όπως και οι υπόλοι-
ποι είχε επτά ημέρες διορία να απαντήσει στο 
αστυνομικό ερωτηματολόγιο. 
Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει επιβληθεί κα-

νένα χρηματικό πρόστιμο, όπως όριζε ο νόμος 
κατά τη διάρκεια των απαγορευτικών.

Λαμβάνουν καταθέσεις για το partygate
ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

Την κινητοποίηση μεγάλου αριθμού υπηρε-
σιών άμεσης δράσης έχει προκαλέσει η διαρροή 
κάποιου αερίου στο Ολυμπιακό Πάρκο του 
Στράτφορντ στο ανατολικό Λονδίνο, το από-
γευμα της Τετάρτης 23/3. 
Η κατάσταση είχε κηρυχθεί «μείζον περιστα-

τικό», με «έναν αριθμό ασθενών» να λαμβάνουν 
ιατρική φροντίδα λόγω αναπνευστικών προβλη-
μάτων από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, χωρίς 
να έχει γίνει λόγος για τη σοβαρότητα της κατά-
στασης της υγείας τους. Η Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία του Λονδίνου έκανε λόγο για αντιμετώπιση 
ενός «χημικού περιστατικού». 
Η διεύθυνση του Ολυμπιακού Πάρκου ανέ-

φερε ότι η έκλυση του αερίου αφορά το Κέντρο 
Υγρού Στίβου που περιλαμβάνεται στο μεγάλης 

έκτασης συγκρότημα άθλησης και αναψυχής. 
Ο δήμαρχος Λονδίνου Σαντίκ Καν είπε ότι ενη-

μερωνόταν εκείνη την ώρα για την κατάσταση 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Έκτακτο «μείζον περιστατικό» στο Λονδίνο
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Στις 71.921 οι αφίξεις  
τουριστών τον  
Φεβρουάριο

Στις 71.921 διαμορφώθηκαν οι αφίξεις τουρι-
στών τον Φεβρουάριο του 2022, παρουσιάζο-
ντας μείωση 32% σε σύγκριση με τον Φε-
βρουάριο του 2020, δηλαδή προτού ξεσπάσει 
η πανδημία του κορωνοϊού στην Κύπρο. 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρε-
σίας, τον Φεβρουάριο του 2021 εν μέσω των 
περιοριστικών  Για την περίοδο Ιανουαρίου – 
Φεβρουαρίου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλ-
θαν σε 115.865 σε σύγκριση με 8.936 την αντί-
στοιχη περίοδο του 2021, καθώς και 191.214 
την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020. 
Σε σύγκριση με το πρώτο δίμηνο του 2020, οι 
αφίξεις τουριστών καταγράφουν μείωση 39,4%. 
 
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν 
η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Φεβρουά-
ριο 2022, αφού αποτέλεσαν το 25,9% (18.618) 
των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Ελ-
λάδα το 12,2% (8.771), οι αφίξεις από τη Ρωσία 
το 8,0% (5.732), οι αφίξεις από την Ουκρανία 
το 7,9% (5.711), οι αφίξεις από το Ισραήλ το 
7,8% (5.639) και οι αφίξεις από την Πολωνία 
το 6,4% (4.612). 
Σύμφωνα με τη Στατιστική, ο σκοπός ταξιδιού 
τον Φεβρουάριο 2022 ήταν για ποσοστό 64,0% 
των τουριστών οι διακοπές, για 21,5% η επί-
σκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 
14,5% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Φε-
βρουάριο 2021, ποσοστό 11,6% επισκέφθηκε 
την Κύπρο για διακοπές, 35,2% για επίσκεψη 
σε φίλους ή συγγενείς και 53,2% για επαγγελ-
ματικούς λόγους.

Σχολεία υποδοχής Ουκρανών μαθητών σε όλες τις πόλεις 
ΟΥΚΡΑΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 25-30% ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

Στην βάση της θέλησης της Kυπριακής Δη-
μοκρατίας και  ανταποκρινόμενοι στα αι-
σθήματα του λαού μας θα δείξουμε έμπρα-

κτα την αλληλεγγύη προς τον Ουκρανικό λαό, 
δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προ-
δρόμου. 

 
Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε  εκτοπισμένους 

Ουκρανούς που θα χρειαστεί να αφήσουν τη 
χώρα τους και να ζήσουν στην Κύπρο προσω-
ρινά, πρόσθεσε. 
Επεσήμανε οτι θα εξασφαλίσουμε όλα εκείνα 

τα οποία χρειάζονται στην εκπαίδευση των παι-
διών.  Έχουμε ήδη καταστρώσει ένα σχεδιασμό 
για τα παιδιά τα οποία έρχονται από άλλες χώρες 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες προβλέπεται και 
εντάσσονται στα σχολεία, δήλωσε σήμερα  
ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου.  
Ο Υπουργός, συνέχισε λέγοντας ότι οι Ουκρανοί 
μαθητές,  «ταυτόχρονα θα μπορούν συνεχίσουν 
να παρακολουθούν διαδικτυακά το εθνικό τους 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οπως επεσίμανε ο 

Υπουργός, υπάρχει ένα πρόγραμμα του Υπουρ-
γείου Παιδείας της Ουκρανίας που είναι σε λει-
τουργία για τους μαθητές τους έτσι ώστε  να μην 
χάσουν τη συνέχεια της εκπαίδευσης του. Θα 
έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθούν και 
αυτό το πρόγραμμα αλλά ταυτόχρονα να εντα-
χθούν και σε τάξεις υποδοχής στην Κύπρο» 

 
Θα υπάρξει τηλέφωνο επικοινωνίας 
Ενημερώσε οτι κεντρικά από την κυβέρνηση θα 

υπάρξει μια τηλεφωνική γραμμή μέσω της οποίας 
θα μπορούν να τυγχάνουν ενημέρωσης, για όλα 
τα θέματα μεταξύ των άλλων και για τα σχολεία 
αναλόγως της περιοχής στην οποία θα εγκατα-
σταθούν. 
Εχουν γίνει πρόνοιες, ανέφερε ο Υπουργός, 

οπου θα λειτουργήσουν ορισμένα συγκεκριμένα 
σχολεία υποδοχής σε κάθε πόλη της Κύπρου 
άλλα επιπλέον θα μπορούν να ενταχθούν και σε 
όλα τα υπόλοιπα σχολεία αναλόγως του ποιο 
πρόγραμμα που θα παρακολουθήσου

Κραυγή αγωνίας από πολίτες και παραγωγούς 
– «Όλα πάνε πάνω εκτός από τις συντάξεις»

Πρόεδρος ΕΤΕΚ: Όνειρο απατηλό πλέον η 
απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας

Επισκεφθήκαμε τη Λαϊκή Αγορά 
του ΟΧΙ στο κέντρο της Λευκω-
σίας και μιλήσαμε με πολίτες οι 

οποίοι ανάμεσα σε άλλα, τονίζουν ότι οι 
τιμές είναι ακριβές και τσουχτερές. Επί-
σης πολίτες ανέφεραν ότι με τη σύνταξη 
που λαμβάνουν, παίρνουν τα απαραί-
τητα, ενώ άλλος ανέφερε ότι «οι αυξήσεις 
και οι κυβερνώντες, τους σφάζουν όπως 
τα αρνιά». 

 
Ακόμα χαρακτηριστική ήταν η φιγούρα 

ενός συνταξιούχου ο οποίος στο καλάθι 
του είχε 2-3 αγγουράκια και λίγες πατά-
τες. Όπως ανέφερε, όλα πάνε πάνω 
εκτός από τις συντάξεις, σημειώνοντας 
ότι πλέον δεν είναι στο έλεος του Θεού, 
αλλά στο έλεος των κυβερνώντων. 

 

Επίσης ένας κύριος σημείωσε ότι πει-
νάνε και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, 
λόγω των συνεχιζόμενων αυξήσεων. 
Υπήρχε και μια κυρία η οποία τόνισε ότι 
οικογένειες με παιδιά δυσκολεύονται 
πολύ να τα βγάλουν πέρα. Παράλληλα, 
καταναλωτής ανέφερε ότι δεν βλέπει τις 
τιμές των προϊόντων, αλλά αγοράζει ότι 
του αρέσει. Την ίδια ώρα, κραυγή αγω-
νίας και απόγνωσης εκφράζουν οι πα-
ραγωγοί. Τονίζουν ότι δεν κινείται  
η αγορά λόγω των αυξήσεων, του κρύου 
που επικρατεί φέτος αλλά και των  
περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της παν-
δημίας. Ο κ. Στέλιος ανέφερε ότι η αγορά 
είναι «σκοτωμένη» προσθέτοντας ότι οι 
τιμές συνεχώς ανεβαίνουν με αποτέλε-
σμα να περιορίζονται οι αγορές των  
καταναλωτών. Επίσης είπε ότι οι παρα-
γωγοί αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες 
λόγω των αυξήσεων στα λιπάσματα, 
στους ψεκασμούς και στα καύσιμα. 
Υπέδειξε ότι οι κυβερνώντες πρέπει να 

αφουγκραστούν τις ανησυχίες των πο-
λιτών και όχι μόνο να βλέπουν τον εαυτό 
τους. Άλλος παραγωγός ανέφερε ότι με 
όλες αυτές τις αυξήσεις η αγορά δεν  
κινείται καθόλου σημειώνοντας ότι επη-
ρεάζονται κατά κόρον και οι ίδιοι. 
Επιπλέον, άλλος παραγωγός σημεί-

ωσε ότι πλέον είναι πολύ δύσκολα  
τα πράγματα ενώ, συγκινημένος, ανα-
πόλησε τις παλιές καλές εποχές στην 
λαϊκή αγορά η οποία ήταν κατάμεστη 
από κόσμο. Επίσης γυναίκα παραγωγός 
γαλακτοκομικών προϊόντων τόνισε ότι οι 
καταναλωτές αγοράζουν τα απολύτως 
απαραίτητα.\ 

 
Της Γιώργιας Ερωτοκρίτου

Μιλώντας στην πρωινή 
έκδοση του Άστρα, ο 
κ. Κωνσταντή ανέ-

φερε ότι το κόστος ενός σπιτιού 
αυξήθηκε κατά 25-30% μέσα σε 
δύο χρόνια. 

 
Έκανε λόγο για απανωτά χτυ-

πήματα όπως η διακοπή του  
κυπριακού επενδυτικού προ-
γράμματος, η εκτόξευση της  
τιμής των υλικών, η αλλαγή στο 
ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία και ο 
πόλεμος στην Ουκρανία. 

 
Ο κ. Κωνσταντή τόνισε ότι το 

κράτος έπρεπε να δημιουργήσει 
ένα παρατηρητήριο τιμών ώστε 
να αποφευχθούν φαινόμενα αι-
σχροκέρδειας. Από την πλευρά 
του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Εργολάβων Οικοδομών, Στέ-

λιος Γαβριήλ, ανέφερε ότι κατα-
γράφεται 138% αύξηση στην 
τιμή της ξυλείας και περίπου 
160% στο σίδηρο, ο οποίος από 
450 ευρώ τον τόνο εκτοξεύθηκε 
στα 1,080. Επισήμανε ότι ανα-
μένεται να υπάρξει έλλειψη στην 
ξυλεία εξαιτίας του πολέμου,  
λέγοντας ότι η εναλλακτική 

επιλογή είναι η Κίνα, ωστόσο το 
κόστος μεταφοράς θα είναι ψη-
λότερο. 
Ο κ. Γαβριήλ ανέφερε ότι τα 

έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη 
δεν διακόπηκαν, υπογραμμίζο-
ντας ωστόσο πως δεν ξεκινούν 
καινούρια. 
Ομόφωνα πάντως ο κ. Κων-

σταντή και ο κ. Γαβριήλ τόνισαν 
την ανάγκη διασφάλισης των 
θέσεων εργασίας στον οικοδο-
μικό κλάδο.
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Σε μια ασταμάτητη πο-
ρεία με τους εργαζό-
μενους και τις λαϊκές 

μάζες βρίσκεται και πάλι η  ηγε-
σία του ΑΚΕΛ η οποία διεκδικεί 
και πετυχαίνει στόχους που θέ-
τει οι οποίοι συμβάλλουν στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των πολιτών ενώ την ίδια ώρα 
διαβουλεύεται με άλλες δυνά-
μεις της αντιπολίτευσης για 
κοινή κάθοδο στις προεδρικές 
εκλογές του 2023, έχοντας θέσει 
στις προτεραιότητες της την 
απαλλαγή από την καταστρο-
φική για τους πολλούς και το 
μέλλον της χώρας, διακυβέρ-
νηση της  Δεξιάς και του Συνα-
γερμού. 
Διαπιστώνοντας πως στα εν-
νέα χρόνια που κυβερνά ο Νί-
κος Αναστασιάδης και ο ΔΗΣΥ 
του Αβέρωφ Νεοφύτου, η οικο-
νομική κατάσταση των πολιτών 
επιδεινώθηκε σε υπερθετικό 
βαθμό ρίχνοντας στη φτώχεια 
και τη μιζέρια χιλιάδες νοικοκυ-
ριά, το Κόμμα των Κυπρίων Ερ-
γαζομένων βρίσκεται συνεχώς 
μπροστά με προτάσεις και ει-
σηγήσεις αφαιρώντας κάθε 
πρόσχημα από τους κυβερνώ-
ντες για παρελκυστικές τακτικές 
και λαθραία επιχειρήματα για 
αποφυγή λήψης μέτρων προς 
όφελος των πολλών.  
Με συγκεκριμένες προτάσεις 
και παράλληλες κινητοποιήσεις 
των εργαζομένων και των πολι-
τών, το ΑΚΕΛ έκανε προτάσεις 
και εκθέτοντας τους κυβερνώ-
ντες στην κοινή γνώμη τους 
ανάγκασε να πάρουν κάποια 
ανακουφιστικά μέτρα στα ζητή-
ματα της ακρίβειας στο ηλε-
κτρικό ρεύμα και στα καύσιμα  
ενώ την ίδια ώρα κάτω από το 
βάρος των κινητοποιήσεων των 
πολιτών με την καθοδήγηση του 
ΑΚΕΛ, των ταξικών συνδικάτων 
της ΠΕΟ και των άλλων οργα-
νώσεων του ευρύτερου Λαϊκού 
Κινήματος η κυβέρνηση σπεύ-

δει να εξαγγείλει μέτρα για ειδι-
κές κατηγορίες πολιτών. 
Η ηγεσία της  Αριστερά και του 
ταξικού συνδικαλιστικού κινήμα-
τος εμπνέει τις μάζες στους λαϊ-
κούς κι εργατικούς αγώνες με 
συγκεκριμένες διεκδικήσεις σε 
εργατικά, κοινωνικά και πολιτικά 
ζητήματα: 

•Αντιδρά οργανωμένα στη 
λαίλαπα της εργοδοτικής 
ασυδοσίας  

 
•Βγαίνει στους δρόμους 

ενάντια στην ακρίβεια 
 
•Συμπορεύεται με τους κα-

τοίκους περιοχών που αγω-
νίζονται για αποτροπή εγκα-
τάστασης ρυπογόνων 
μονάδων στις περιοχές 
τους  

 
•Σπεύδει προς συμπαρά-

σταση των ξένων μετανα-
στών στηλιτεύοντας την κυ-
βερνητική αναλγησία 

 
•Πρωτοστατεί στους αγώ-

νες ενάντια στην έκφυλη βία 
και διεκδικεί ίσα δικαιώματα 
για όλους τους ανθρώπους 
χωρίς καμιά διάκριση 

 
•Ξεσηκώνεται ενάντια στη 

χρησιμοποίηση από τους 
Βρεττανούς μιλιταριστές της 
Κύπρου ως ορμητήριο ενά-
ντια σε άλλες χώρες και 
τάσσεται ενάντια στους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους 
Αυτή είναι η Αριστερά με ρίζες 
δεκαετιών. Αυτή είναι η Αρι-
στερά του ΣΗΜΕΡΑ, με ανανε-
ωμένες τις δυνάμεις της, με 

ορμή, ώριμο τέκνο της οργής 
των καταπιεσμένων και αδικη-
μένων, των εκμεταλλευομένων, 
των μη προνομιούχων ανθρώ-
πων της κοινωνίας. 
Δίνει τη μάχη για τον εργαζό-
μενο, τον αγρότη, τον φοιτητή, 
το νέο και τη νέα, για τις γυναί-
κες και τους άνδρες, για όλους 
τους πολίτες.  
Δείχνει το δρόμο για τη συ-
νεπή προσπάθεια διάρρηξη του 
επικίνδυνου αδιεξόδου στο Κυ-
πριακό σε  μια προσπάθεια 
αποτροπής των αρνητικών δε-
δομένων που έφεραν οι πολιτι-
κές και οι χειρισμοί της διακυ-
βέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ 
και οδηγούν στην παγίωση της 
οριστικής διχοτόμησης της Κύ-
πρου. 
Αυτή είναι η Αριστερά. Αυτή 
την πορεία θέλουν οι εργαζόμε-
νοι και τα ευρύτερα λαϊκά στρώ-
ματα.  

 
Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ  
ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΔΕΣ 

 
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον 
στο Κόμμα των Κυπρίων Εργα-
ζομένων βρίσκεται σε εξέλιξη η 
διαδικασία για τις προεδρικές 
εκλογές του 2023. Στόχος η αλ-
λαγή και απαλλαγή από τη δια-
κυβέρνηση της  Δεξιάς. Ούτε 
εναλλαγή δεξιών πολιτικών που 
θα οδηγούν στα ίδια αποτελέ-
σματα. 
Το ΑΚΕΛ βρίσκεται ήδη σε δια-
βουλεύσεις με το ΔΗΚΟ και 
άλλα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης σε μια προσπάθεια επίτευ-
ξης συμφωνίας μέσα από συ-

γκλίσεις για κοινή κάθοδος στις 
προεδρικές. Με δεδομένο ότι 
μεταξύ των διαφόρων κομμά-
των δεν υπάρχουν οι ίδιες αντι-
λήψεις σε όλα τα ζητήματα, είναι 
ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα. 
Βρισκόμαστε σε μια πολύ ση-
μαντική φάση και θα διαφανεί 
σύντομα αν θα ολοκληρωθεί η 
προσπάθεια ή αν τελικά δεν τα 
καταφέρουμε στις συνομιλίες με 
το ΔΗΚΟ, σχολίασε ο Γ.Γ. της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στε-
φάνου. 
Σε συνέντευξη του στην Κα-
θημερινή ο Στ. Στεφάνου τόνισε 
πως ότι και να γίνει το ΑΚΕΛ εί-
ναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. 
Τόνισε πως αν όλοι συνειδητο-
ποιήσουν ότι ο τόπος δεν έχει 
προοπτική εξαιτίας των πολλών 
και σοβαρών αδιεξόδων που 
προκάλεσε η Συναγερμική δια-
κυβέρνηση, τότε υπάρχει και η 
επιλογή για συνεργασία ως πα-
ράγοντας ενίσχυσης της δυνα-
τότητας να κερδίσουν τις εκλο-
γές και να αλλάξουν τα 
πράγματα. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν 
όλα τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης συνειδητοποιήσουν το 
μέγεθος της ζημιάς που έκανε 
η διακυβέρνηση του ΔΗΣΥ, τότε 
θα λειτουργήσουν όλα προς την 
κατεύθυνση ενός αρραγούς με-
τώπου για αλλάξουν τα πρά-
γματα. 
Ο ηγέτης του ΑΚΕΛ είπε ότι η 

άποψη της κομματικής βάσης 
του ΑΚΕΛ είναι πως μια τρίτη 
υποψηφιότητα πολύ πιο εύκολα 
θα βοηθήσει στην συσπείρωση 
των δυνάμεων του κόμματος και 
θα πρέπει τόνισε, να βρεθεί 

αυτή η τρίτη προσωπικότητα. 
 

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ  
ΥΓΚΡΟΥΣΤΟΥΝ  

ΜΕ ΤΟΥΣ  
ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΜΑΤΙΕΣ 

 
Ασυγκίνητη παραμένει η κυ-
βέρνηση στο ράλι τιμών στα κα-
ταναλωτικά προϊόντα και τις 
υπηρεσίες! Το ΑΚΕΛ με δήλωση 
του Εκπροσώπου Τύπου του Γ. 
Κουκουμά καταγγέλλει ότι η κυ-
βέρνηση παραμένει απαθής 
γιατί δεν είναι διατεθειμένη να 
συγκρουστεί με τα μεγάλα οικο-
νομικά  συμφέροντα.  

�Για το ρεύμα, αρνούνται να 
καταργήσουν το τέλος ΑΠΕ από 
τους λογαριασμούς, να αξιοποι-
ήσουν τα έσοδα από τους ρύ-
πους για να στηρίξουν ευάλω-
τους καταναλωτές, να 
διενεργήσουν μειοδοτικούς δια-
γωνισμούς για το ρεύμα από 
φωτοβολταϊκά αντί να το αγο-
ράζουν σε προκαθορισμένη 
πολλαπλάσια τιμή.  

�Για τα καύσιμα, η Υπουργός 
Εμπορίου απορρίπτει την επι-
βολή πλαφόν, παρότι ο νόμος 
ξεκάθαρα το προνοεί όταν οι 
συνθήκες απαιτούν  προστασία 
των καταναλωτών. Απορρίπτει 
επίσης το αίτημα μας για να κα-
ταργηθεί η παράλογη διπλή φο-
ρολογία στα καύσιμα. Και από 
πάνω είτε δεν διενεργούν τους 
απαιτούμενους ελέγχους για αι-
σχροκέρδεια στην αγορά είτε 
δεν βρίσκουν καμιά παρατυπία 
από μέρους των εταιριών. 

�Για τα βασικά αγαθά, πρέπει 
έστω και τώρα να συναισθαν-
θούν ότι επείγει η μείωση του 
ΦΠΑ, αλλιώς χιλιάδες νοικοκυ-
ριά θα βλέπουν το εισόδημα 
τους να εξανεμίζεται από την 
αρχή του μήνα. 
Το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει εδώ 
και μήνες σειρά προτάσεων για 
αναχαίτιση της ακρίβειας. Ο Συ-
ναγερμός θα πρέπει να αντιλη-
φθεί, τονίζει το Κόμμα, ότι για 
τον χρόνο που του απέμεινε 
στην εξουσία πρέπει να ασχο-
ληθεί επιτέλους ουσιαστικά με 
το φλέγον πρόβλημα της ακρί-
βειας που συνθλίβει την κοινω-
νία μας και ροκανίζει το βιοτικό 
της επίπεδο.
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Στους δρόμους με διεκδικήσεις για τους 
εργαζόμενους και τις λαϊκές μάζες
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ    Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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ΔΙΚΗ ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τέλος το πρόστιμο των 100 ευρώ στους μη εμβολιασμένους -  
παρατείνεται η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγειονομικών 

Δίκη Κωστόπουλου: Το κεφάλι του βρήκε στο 
πόδι μου, λέει ο δεύτερος κατηγορούμενος

«Είμαι ευγνώμων στον Έλληνα 
υπουργό Εξωτερικών», ανέ-
φερε ο Ζελένσκι για τον Νίκο 
Δένδια

Στην ανακοίνωση του Έλληνα υπουργού 
Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ότι προτίθε-
ται να τεθεί επικεφαλής ανθρωπιστικής 

αποστολής στην Μαριούπολη, αναφέρθηκε  
ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.  Ουκρανός πρόεδρος 
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Έλληνα 
υπουργό Εξωτερικών, ενώ σύμφωνα με το 
Guardian ανέφερε ότι είναι ο πρώτος Ευρω-
παίος αξιωματούχος που έχει ανακοινώσει κάτι 
αντίστοιχο «Είμαι ευγνώμων στον Έλληνα 
υπουργό Εξωτερικών, που ήταν ο πρώτος ευ-
ρωπαίος αξιωματούχος που αποφάσισε να στη-
ρίξει τη δουλειά των ανθρωπιστικών διαδρόμων 
μας στη Μαριούπολη προκειμένου να σώσουμε 
τον λαό μας από την πόλη και να μεταφέρουμε 
ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία είναι πολύ κρί-
σιμη για οποιονδήποτε βρίσκεται εκεί», είπε ο 
Ζελένσκι. 
Η απόφαση Δένδια να πάει στην Μαριούπολη 
Μετά τη συνάντησή του με τον γενικό πρόξενο 
της Ελλάδας στη Μαριούπολη, Μανώλη Αν-
δρουλάκη, ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε την 
αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαρι-
ούπολη, την οποία προτίθεται να συνοδεύσει ο 
ίδιος. 

«Ζητώ σήμερα με αποστολή επίσημης νότας 
στην ουκρανική πλευρά να διευκολύνει και στη 
ρωσική πλευρά με άλλη νότα να μην παρακω-
λύσει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στη Μαριούπολη. Τη βοήθεια αυτή προτίθεμαι 
να συνοδέψω αυτοπροσώπως, σε συντονισμό 
με τον πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής του 
Ερυθρού Σταυρού Πέτερ Μάουερ, με τον οποίο 
βρισκόμαστε ήδη σε επαφή», σημείωσε ο κ. 
Δένδιας. 

«Δυστυχώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνε-
χίζεται με αμείωτη ένταση. Προτεραιότητα της 
ελληνικής κυβέρνησης είναι η προστασία της 
ομογένειάς μας, αλλά και του άμαχου πληθυ-
σμού», ανέφερε.

Σταματά η επιβολή του διοικητικού προστί-
μου των 100 ευρώ στους μη εμβολιασμέ-
νους άνω των 60 ετών, όπως ανακοίνωσε 

η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. 
Για το πότε θα ληφθεί η απόφαση να καταργηθεί 
το εν λόγω μέτρο είπε «θα δούμε, πιθανότατα 
από τον επόμενο μήνα». Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η 
κυρία Γκάγκα πρόσθεσε πως αν τα κρούσματα 
κορωνοϊού μειωθούν σε 200 με 300 την ημέρα 
τότε μπορεί να υπάρξει μια μεγαλύτερη απελευ-
θέρωση, αλλά ακόμη δεν είμαστε εκεί. 

 
Μέχρι τέλος του 2022 παρατείνεται η υπο-▪

χρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγει-
ονομικών 

 
Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, παρατείνε-
ται τελικά ο νόμος για την υποχρεωτικότητα του 
εμβολιασμού των εργαζομένων στο Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας.  Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται 
σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας σχετικά με 
την κύρωση της σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος 
Σ. Νιάρχος, για την κατασκευή του Γενικού Νο-
σοκομείου Σπάρτης. Επίσης, παρατείνονται όλα 
τα περιοριστικά μέτρα για την Covid-19 ως τις 30 
Ιουνίου 2022. Έτσι, με το σχέδιο νόμου που κα-
τατέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 22 Μαρτίου στη 
Βουλή, παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου 2022 
όλες οι έκτακτες ρυθμίσεις που είχαν θεσπιστεί 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορω-
νοϊού, εκτός από την υποχρεωτικότητα εμβολια-
σμού των υγειονομικών σε νοσοκομεία και μονά-
δες χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων, που 
παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022. 
Επίσης η ισχύς των συμβάσεων ορισμένου χρό-
νου που έχουν συναφθεί παρατείνεται από τη 
λήξη τους έως την 31η Δεκεμβρίου του 2022. Ει-
δικότερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μέχρι 30 
Ιουνίου 2022 παρατείνονται μεταξύ άλλων: 
η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βε-
βαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους ερ-

γαζόμενους στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα, 
η λειτουργία εμβολιαστικών κέ-
ντρων υποχρεωτικότητα 
η Εθνική Εκστρατεία Εμβολια-
σμού κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 
η ένταξη ιδιωτών ιατρών κάθε 
ειδικότητας στο Εθνικό Πρό-
γραμμα Εμβολιασμών κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 
η διάρκεια των συμβάσεων ερ-
γασίας ορισμένου χρόνου των 
ιατρών που έχουν τοποθετηθεί, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 
της από 20.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) 
η ισχύς περί των όρων χρήσης 
δοκιμασιών ταχέων μοριακών 
ελέγχων (rapid test) και της υπο-
χρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό 
Μητρώο Ασθενών COVID-19 Η ισχύς του ν. 
4693/2020 (Α΄ 116), περί μετακινήσεων του πά-
σης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας, η ισχύς της δυνατότητας σύ-
ναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης 
«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον 
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δει-
γμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά 
κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» Η ισχύς των 
υφιστάμενων συμβάσεων των οικογενειακών ια-
τρών των και των ασκούντων καθήκοντα οικογε-
νειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών παρατείνεται έως 
τις 30.6.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης 
τους, με τους ίδιους όρους. Η μηνιαία αποζη-
μίωση των ιατρών για το χρονικό διάστημα από 
1.4.2022 έως 30.6.2022 σε ποσό 2.000 ευρώ 
κατ’ ανώτατο όριο. Η διάθεση αυτοδιαγνωστικών 
δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό 
COVID-19 Η πρόβλεψη επιπλέον σημείων διά-
θεσης στους δικαιούχους, με κρατική μέριμνα, 

αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νό-
σησης από κορωνοϊό COVID-19 
Η αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευ-
τηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από 
την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19. 
Μέχρι τις 31 Μαΐου παρατείνονται: 
η ισχύς της ρύθμισης για την κάλυψη κενών 
ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας σε νοσο-
κομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
η ισχύς περί της αποζημίωσης των ενεργών 
εφημεριών που πραγματοποιούνται καθ’ υπέρ-
βαση του ανώτατου προβλεπόμενου ανά βαθμό 
και ζώνη αριθμού ενεργών εφημεριών 
Τέλος, προβλέπεται ακόμα: 
Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαι-
ώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από 
τον κορωνοϊό COVID-19 από φαρμακοποιούς και 
ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα Χορήγηση ψηφιακών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού από 
ιδιώτες ιατρούς που διενεργούν κατ’ οίκον εμβο-
λιασμούς.

«Ατυχές συμβάν» χαρα-

κτήρισε τον θάνατο του Ζακ 
Κωστόπουλου ο δεύτερος 

κατηγορούμενος στην υπόθεση, η 
οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μι-
κτού Ορκωτού Δικαστηρίου.  
Απολογούμενος ο 55χρονος μεσί-
της υποστήριξε ότι παρενέβη «εν-
στικτωδώς» στο «γεγονός» που 
λάμβανε χώρα στην οδό Γλάδστω-
νος «κατά βάση και κατά κύριο λόγο 
για να προστατεύσω τους συναν-
θρώπους μου» λόγω της «κοινωνι-
κής ευθύνης» που τον διακατείχε. 
Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι 
χτύπησε τον Ζακ Κωστόπουλο λέ-
γοντας πως καθώς κλωτσούσε τα 
τζάμια της τζαμαρίας του κοσμημα-
τοπωλείου «το κεφάλι του ήρθε σε 
επαφή με το πόδι μου». 

«Δεν περίμενα σε κα-
μία περίπτωση αυτή 
την εξέλιξη. Σήμερα πι-
στεύω ότι ήταν ένα 
ατυχές συμβάν ο θάνα-
τος του και παρά πολύ 
λυπητερό αλλά δεν είχε 
σχέση με τη δράση 
μου» υποστήριξε, προ-
σθέτοντας ότι «δεν χτύ-
πησα το κεφάλι του. 
Χτύπησα στον αέρα 
και ήρθε σε επαφή. Αν 
ήθελα να τον χτυπήσω 
θα συνέχιζα, αλλά δεν 
το έκανα». 
Κατηγορούμενος: 
Είδα να κινδυνεύουν οι 
συνάνθρωποι μου, 

ήταν ενστικτώδης αντίδραση να το 
σταματήσω, να μην γίνει κακό. Η 
αστυνομία δεν είχε έρθει και πήγα 
να προλάβω το κακό. Είναι ευθύνη 
να προστατεύσεις το συνάνθρωπο 
όταν κινδυνεύει. Ανιδιοτελές κίνητρο 
είχα και λειτούργησα ενστικτωδώς 
αλλά και με λογική. 
Πρόεδρος: Αν ενεργούσαν όλοι 
ενστικτώδως θα ήμασταν ζούγκλα… 
Κατηγορούμενος: Κλώτσησα την 
τζαμαρία για να μην τραυματιστεί… 
Πρόεδρος: Λίγο αντιφατικό δεν εί-
ναι αυτό; Είναι επικίνδυνος και κρα-
τάει μαχαίρι αλλά σπάτε τα τζάμια 
για να βγει έξω; 
Κατηγορούμενος: Δεν ήθελα να 
πάθει κακό.. 
Πρόεδρος: Αλλά μετά τον κλώτση-
σατε… 
Κατηγορούμενος: Κλώτσησα και 
ήρθε σε επαφή με το πόδι μου και 
αμέσως σταμάτησα και τον τράβηξα 
έξω. 

Ένορκος: Με αυτό που κάνατε, 
τον διευκολύνατε να βγει. Αφού λέτε 
ότι δεν είχε καλή πρόσβαση για να 
βγει… δεν το καταλαβαίνω… 
Κατηγορούμενος: Τα πάντα έγι-
ναν αστραπιαία. Ο αντικειμενικός 
μου σκοπός ήταν να τον αφοπλίσω 
με ασφάλεια. 
Ένορκος: Ποιος ο λόγος να διευ-
κολύνετε την έξοδο, ενώ λέτε ότι θέ-
λατε να τον περιορίσετε σε ένα μέ-
ρος; 
Κατηγορούμενος: Ήθελε να βγει. 
Έσπασε την τζαμαρία με το κεφάλι 
του. Εγώ δεν ήθελα να τον τραυμα-
τίσω… 
Ένορκος: Δεν μου απαντάτε 
όμως… 
Κατηγορούμενος: Ήθελα να τον 
προφυλάξω και το αντιλήφθηκα με 
αυτόν τον τρόπο. 
Οι απολογίες των αστυνομικών 
Από την πλευρά τους οι δύο από 
τους τέσσερις κατηγορούμενους 
αστυνομικούς που απολογήθηκαν 
υπεραμύνθηκαν των ενεργειών 
τους. 
Ο πρώτος αστυνομικός ανέφερε: 

«Το άτομο ήταν σε κατάσταση αμόκ 
και δεν ξέραμε πως θα λειτουργήσει. 
Έπρεπε να γίνει κάτι άμεσα». Ανα-
φορικά με το μαχαίρι και την απου-
σία δακτυλικών αποτυπωμάτων σε 
αυτό, υποστήριξε ότι ο ιδιοκτήτης 
του κοσμηματοπωλείου του ανέφερε 
πως «στην προσπάθεια του να φύ-
γει ο Ζακ Κωστόπουλος κόπηκε στα 
τζάμια» ενώ ένας άλλος πολίτης του 
πλησίασε [ο μεσίτης] και του είπε ότι 
«τον αφόπλισε από το μαχαίρι το 
οποίο είχε πετάξει στο κατάστημα». 
Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι 
μπήκε στο κοσμηματοπωλείο για να 

διαφυλάξει το πειστήριο, ωστόσο 
δεν είχε γάντια μιας χρήσης. «Με τις 
άκρες των δακτύλων μου το έπιασα 
από τις εγκοπές που έχει για να μην 
αλλοιωθούν δακτυλικά αποτυπώ-
ματα» ανέφερε όμως, στην παρατή-
ρηση της προέδρου ότι δεν βρέθη-
καν δακτυλικά αποτυπώματα στο 
μαχαίρι, απάντησε: 

«Δεν το ξέρω τι μπορεί να έγινε 
στα εργαστήρια. Δεν καθαρίστηκε σε 
καμία περίπτωση. Το κράτησα προ-
σεκτικά και το έβαλα στη σακούλα. 
Το έπιασα με τον ασφαλέστερο 
τρόπο». 

 
Ο δεύτερος αστυνομικός υποστή-
ριξε στην απολογία του ότι η μόνη 
σωματική επαφή που είχε με τον 
Ζακ Κωστόπουλο ήταν όταν τον 
ώθησε στο γλουτό προκειμένου να 
του πέσει το γυαλί που είχε στο χέρι 
και να τον συλλάβουν με τους συ-
ναδέλφους του. 
Όπως ισχυρίστηκε απαντώντας 
στις ερωτήσεις της έδρας δεν πα-
ρατήρησε το χρώμα του 33χρονου 
να αλλάζει ενώ δεν τους ζητήθηκε 
από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να τον 
συνοδεύσουν στο ασθενοφόρο. Ο 
κατηγορούμενος δέχθηκε πολλές 
ερωτήσεις από έδρας για το εάν 
ήταν ενδεδειγμένη ενέργεια να δε-
σμεύσουν εκείνη τη στιγμή τον Ζακ 
Κωστόπουλο με τον κατηγορούμενο 
να απαντά «είχαν προηγηθεί έκνο-
μες πράξεις. Είχε απειλήσει με το 
γυαλί τον διασώστη του ΕΚΑΒ και 
συνάδελφο μου. Εμάς το μέλημα 
μας ήταν να τον συλλάβουμε και να 
τον παραδώσουμε». 
Η δίκη συνεχίζεται στις 4 Απριλίου.

Παγώνη: «Μην πάτε στις παρελά-
σεις - Πάσχα με μάσκες φέτος»

Την εκτίμηση ότι τα κρούσματα μπορεί να 
αυξηθούν λίγο ακόμα εξέφρασε η πρό-
εδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Για-

τρών Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), Ματίνα Πα-
γώνη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.  Σε ό,τι αφορά στους 
σκληρούς δείκτες της πανδημίας, σημείωσε ότι 
μπορεί να έχουν μειωθεί το τελευταίο διάστημα, 
ωστόσο εφόσον οι θάνατοι καταγράφουν διψή-
φιο αριθμό, θεωρείται ότι παραμένουν υψηλά.  
Για μια ακόμα φορά η κ. Παγώνη απηύθυνε έκ-
κληση για εμβολιασμό, ιδιαίτερα στους άνω των 
60 ετών και με υποκείμενα νοσήματα, τονίζοντας 
ότι «αυτοί που έχουν εμβολιαστεί και με την 
τρίτη δόση και νοσούν με τις υποπαραλλαγές 
της Όμικρον, παίρνουν οδηγίες και μένουν σπίτι 
τους, καθώς έχουν απλά συμπτώματα, ενώ οι 
ανεμβολίαστοι μπαίνουν στα νοσοκομεία». 
Ερωτηθείσα για το πιστοποιητικό εμβολια-
σμού, επισήμανε ότι η Επιτροπή πρέπει να πάει 
βήμα- βήμα, καθώς η άρση της υποχρέωσης 
της μάσκας σε συνδυασμό με την Καθαρά Δευ-
τέρα, οδήγησε σε αύξηση των κρουσμάτων. 
Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ ανέ-
φερε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να πάει στις πα-
ρελάσεις, προσθέτοντας ότι το Πάσχα φέτος θα 
είναι καλύτερο και θα μπορέσουν οι πολίτες να 
πάνε στα χωριά τους. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι 
οι μάσκες δε θα βγουν ούτε το Πάσχα.
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Νέα Ζωή 

Βαρώσι μου 

Γωνιά Ποίησης 

   Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Της Εύας Λυσάνδρου Άγιος Ανδρόνικος

Έβαλα πλώρη με ψυχή – με σθένος  
και με αντοχή  

άνοιξα τα πανιά μου, 
Θα γίνω νάυτης - σωσίβιο της αλλαγής, 

Η βάρκα και κουπιά μου! 
 

Θέλω να ζήσω το παρόν - να σβήσω μνήμες, 
παρελθόν, 

πίσω να τα αφήσω, 
Παλιά να μην τα σκέφτεσαι - αυτά που  

με πληγώνουνε, 
όλα να λησμονήσω! 

 Βελτίωσα διατροφή - σωματική μου αγωγή  
εγύρισα σελίδα, 

 τραυματισμένη μου καρδιά - να δω να ζει 
στην λευτεριά, 

 πόθος μου και ελπίδα! 
 Γραμμένα λόγια, εύκολο - πράξεις και έργα, 

δύσκολα  
την σκέψη μου κεντρίζουν, 

Όσοι απέξω του χορού- βήματα,  
λόγια τραγούδιου, 

 νομίζουν πως γνωρίζουν! 
Σκληρό καρύδι η ζωή - κατασκευής  

η συνταγή, 
ματέμι και ατσάλι, 

Όποιος τολμά, της παράγει - τιμητικά  
θα πληρωθεί, 

 με αμοιβή μεγάλη  
Ο δρόμος Μαραθώνιος-  ανώμαλος, αιώνιος, 

με εμπόδια στρωμένος, 
Ζήσε ζωή σαν αθλητής - Ο Όλυμπος που 

θ’ανέβεις, 
με δάφνες στολισμένος! 

Από τα σήμερα και μπρος - ένας θα είναι  
ο σκοπός  

γαλήνη, ευτυχία! 
Για αυτό το αποφάσισα - Νέα Ζωή ξεκίνησα, 

καινούργια δεδομένα  
έμαθα τώρα γράμματα - επουλώσουν  

τα τραύματα, 
έστω και στα γεράματα - να ζω ευτυχισμένα

“THE ACTORS THEATRE” presents 
«Ήβραμεν γαμπρόν για την Τταλλούν μας! » 

Του ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΗ 

“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 Γεωρ-
γίου.  Χορογραφίες: SAMSARA                          
Παίζουν: ΑΥΓΗ ΦΑΣΟΥΛΗ,  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥΜΑΖΗ, ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΤΣΑΡ-
ΤΣΑΡΑΚΗ, ΠΕΝΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΟΣ 
ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ,  ΕΛΛΗ ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΥ- ΣΑΜΣΑΡΑ, ΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, και ο ΒΑΣΙΛΗΣ 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 τηλεφωνήστε στο  07856 903 
827 
SPONSORED BY:   ANASTASIA LODGE & AUTUMN GAR-
DENS, VAROSI LETTINGS & ESTATES, GEORGE GERASI-
MOS, TASTE OF CYPRUS, ASTERIA RESTAURANT, ASPRIS& 
SON, & ANDREW PANAYI 
•Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από την οικογένεια 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 Σπύρου, όπου και ο 
Σπύρος προσπαθεί να προξενήσει με τρόπο όποιον πελάτη θε-
ωρεί 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 λόγους 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. 

Γ΄ Κατανυκτικός  
Εσπερινός στο Λονδίνο

Στον Γ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό, 
στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου Hackney Ανατολικού 
Λονδίνου, χοροστάτησε την Κυ-
ριακή το βράδυ, 20 Μαρτίου, ο 
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 

Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-
ταννίας κ. Νικήτας. 
 
Τον θείο λόγο κήρυξε ο Πανο-
σιολογιώτατος Αρχιμ. κ. Φιλό-
θεος Μαυράκης.

Β΄ Χαιρετισμοί στο  
Κόβεντρι

Στην ακολουθία της Β’ 
Στάσης των Χαιρετι-
σμών προς την Υπερα-
γία Θεοτόκο, στον Ιερό 
Ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Κόβεντρι, 
χοροστάτησε ο Θεοφι-

λέστατος Επίσκοπος  
Μελιτηνής κ. Μάξιμος 
την Παρασκευή 18 
Μαρτίου 2022, όπου 
και κήρυξε τον θείο 
λόγο. 

Πώμακρα στέκω τζιαί θωρώ 
Τζί είσαι καρτζιήν, τι κρίμα.  

Βαρώσιν με τες ομορκιές με τους ανθούς  
τες λεμονιές τζιαί με την Σαλαμινά.  

Στου Βαρωσιου την στράτα  
να πάμεν μέν  

αρκείς στην πόλην την δική μας  
να πάρουμεν  

την γή μας πούτουν που μιάς αρκής.  
Τα χρόνια που χωρίσαμεν έβαλα τα  

στον τόκο τζιαί βάλλω στον  
λοαρκασμόν Βαρώσι μου. Κάθε λεπτό πίσω 

να σου τα δώκω.  
Το χρώμα σου Βαρώσιν μου  

εν-του Τζυρού μου χρώμα, εν-του πάγου μου 
η παθκιά τζιαί του σπιθκιού μου δώμα.  
Πεθήμησα Βαρώσι μου ούλες τοίς 
 όμορκιές σου και θέλω νάρτω ν 
α σε δω για να’χω τοίς χωρές σου.  

Δοξολογία της 25ης Μαρτίου στο Λονδίνο

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας Λονδίνου λειτούργησε την 
Κυριακή Β΄ Νηστειών ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Με-
γάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ετελέσθη 
η Δοξολογία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, παρουσία του Υπάτου 

Αρμοστού της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, Εξοχωτάτου κ. Ανδρέα Κα-
κούρη, καθώς και του Εξοχωτάτου Πρέσβεως της Ελλάδος στην Αγγλία, κ. 
Ιωάννου Ραπτάκη, ο οποίος και εξεφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας 
μετά την ομιλία του Σεβασμιωτάτου.

CYPRIOT ELDERS OF  
ENFIELD 

Προσκαλούμε όλα τα μέλη και 
τα νέα μέλη μας να συμμετέ-
χουν κάθε Τρίτη από τις 
11:00πμ έως τις 15:00μμ και 
την Τετάρτη από τις 12:00μμ 
έως τις 15:00μμ. Οι συγκε-
ντρώσεις μας περιλαμβάνουν 
παιχνίδια  bingo, συζητήσεις, 
ασκήσεις για μια καλή φυσική 
κατάσταση τις Τετάρτες και 
βοηθάμε επίσης με τα επιδό-
ματα και τις συντάξεις τους. 
Έχουμε δωρεάν γεύμα μια 
φορά το μήνα από το club. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε την πρόεδρο Λία Δη-
μητρίου (07837793965) ή την 
ταμία Κατερίνα Ιωάννου 
(07720015625)  
Νέα μέλη είναι ευπρόσδεκτα. 
Ευχαριστώ! 



Η Γερμανίδα υπουργός 
Εξωτερικών Αναλένα Μπέρ-
μποκ δήλωσε την Τετάρτη ότι 
μετά από καθυστερήσεις στις 
παραδόσεις, περαιτέρω προ-
μήθειες πυραύλων Strela, οι 
οποίοι βρίσκονταν στα απο-
θέματα του πρώην στρατού 
της Ανατολικής Γερμανίας, 
κατευθύνονται προς την Ου-
κρανία, όπως μετέδωσε το 
πρακτορείο Reuters. 

Η εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία έκανε τη Γερμανία 
να πραγματοποιήσει μια ιστο-
ρική στροφή στην πολιτική 
της να μην στέλνει όπλα σε 
ζώνες συγκρούσεων, ωστόσο η 
ουκρανική κυβέρνηση έχει απο-
γοητευτεί από τις καθυστερή-
σεις.  "Μπορώ να πω ξεκάθαρα 
ότι θα γίνουν περαιτέρω παρα-
δόσεις πυραύλων Strela", δή-
λωσε ο Μπέρμποκ στη Bundes-

tag. 
"Είμαστε ένας από τους μεγα-

λύτερους προμηθευτές όπλων 
σε αυτή την κατάσταση, αυτό 
δεν μας κάνει υπερήφανους, 
αλλά είναι αυτό που πρέπει να 
κάνουμε για να βοηθήσουμε την 

Ουκρανία", πρόσθεσε. 
Η ίδια είπε επίσης ότι η πρώτη 

πτήση που θα μεταφέρει Ου-
κρανούς πρόσφυγες από τη 
Μολδαβία στη Γερμανία θα 
πραγματοποιηθεί την Παρα-
σκευή ή το Σάββατο.
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ - G20 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΑΛΙΜΠΑΝ

HPA - ΟΜΙΚΡΟΝ

Πόλεμος στην Ουκρανία: ΗΠΑ και Δύση  
θέλουν να διώξουν τη Ρωσία από τη G20

Οι ΗΠΑ και οι δυτικές 
χώρες εξετάζουν το 
ενδεχόμενο να απο-

κλείσουν τη Ρωσία από τη G20, 
μεταδίδει το πρακτορείο 
Reuters, επικαλούμενο πηγές. 

 
Η Πολωνία πρότεινε στους 

Αμερικανούς αξιωματούχους να 
αντικαταστήσει τη Ρωσία και  
φέρεται να έλαβε θετική απά-
ντηση, σύμφωνα με τις ίδιες 
πληροφορίες. 

 
Η G20 είναι ένας όμιλος των 

μεγαλύτερων οικονομιών του 
κόσμου που στοχεύει στο συ-
ντονισμό της δράσης σε θέματα 
που επηρεάζουν την παγκόσμια 
οικονομία, συμπεριλαμβανομέ-
νης της κλιματικής αλλαγής και 
της ανάπτυξης. Ωστόσο σε μια 
τέτοια κίνηση, η οποία συγκα-
ταλέγεται στις νέες πιθανές κυ-
ρώσεις κατά της Μόσχας, πιθα-
νότατα θα ασκηθεί βέτο από 
άλλα κράτη της G20 - συμπερι-
λαμβανομένης της Κίνας, της Ιν-
δίας και της Σαουδικής Αραβίας, 
εκτιμούν αναλυτές. 

 
Όπως αναφέρει το Reuters, 

ορισμένοι προβλέπουν ότι οι 
δυτικοί σύμμαχοι της G7 ενδέ-
χεται να μποϊκοτάρουν τις συ-
ναντήσεις της G20 φέτος. 

 

Πάντως, η ρωσίδα πρεσβεύ-
τρια στην Τζακάρτα, δήλωσε 
πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει 
πρόθεση να συμμετάσχει στη 
σύνοδο της Ομάδας των Είκοσι 
στην Ινδονησία. 

«Όχι μόνο η G20, διάφοροι 
οργανισμοί προσπαθούν να 
αποβάλουν τη Ρωσία (...). Η 
αντίδραση της Δύσης είναι από-
λυτα δυσανάλογη», υποστήριξε 
η Λουντμίλα Βορόμπιοβα κατά 
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. 

Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία 
ήταν μέλος και της G7, ωστόσο 
αποκλείστηκε μετά την προσάρ-
τηση της Κριμαίας το 2014. 

 
Η Κίνα τάσσεται κατά του απο-

κλεισμού της Ρωσίας από την 
επόμενη σύνοδο της G20, κάτι 
που εξετάζουν οι ΗΠΑ μετά τη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία.«Η Ρωσία είναι μια σημα-
ντική χώρα μέλος (της G20), κα-
νένα μέλος δεν έχει δικαίωμα να 
αποκλείσει μια άλλη χώρα», δή-
λωσε σε δημοσιογράφους ο 
Ουάνγκ Ουένμπιν, εκπρόσω-
πος του κινεζικού υπουργείου 
Εξωτερικών. 

 
Η Κίνα έχει αποφύγει να κα-

ταδικάσει την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία. Από την 
πλευρά τους οι Δυτικοί ετοιμά-
ζονται να υιοθετήσουν νέες κυ-

ρώσεις εναντίον της Μόσχας 
στις συνόδους του ΝΑΤΟ, της 
ΕΕ και της G7 που θα πραγμα-
τοποιηθούν αύριο Πέμπτη στις 
Βρυξέλλες.Η Πολωνία φέρεται 
ναπρότεινε στους Αμερικανούς 
αξιωματούχους να αντικαταστή-
σει τη Ρωσία και φέρεται να 
έλαβε θετική απάντηση, σύμ-
φωνα με το πρακτορείο 
Reuters. 

 
Η G20 είναι ένας όμιλος των 

μεγαλύτερων οικονομιών του 
κόσμου που στοχεύει στο συ-
ντονισμό της δράσης σε θέματα 
που επηρεάζουν την παγκόσμια 
οικονομία, συμπεριλαμβανομέ-
νης της κλιματικής αλλαγής και 
της ανάπτυξης. 

 
Ωστόσο σε μια τέτοια κίνηση, 

η οποία συγκαταλέγεται στις 
νέες πιθανές κυρώσεις κατά της 
Μόσχας, πιθανότατα θα ασκη-
θεί βέτο από άλλα κράτη της 
G20 - συμπεριλαμβανομένης 
της Κίνας, της Ινδίας και της Σα-
ουδικής Αραβίας, εκτιμούν ανα-
λυτές. 

 
Όπως αναφέρει το Reuters, 

ορισμένοι προβλέπουν ότι οι 
δυτικοί σύμμαχοι της G7 ενδέ-
χεται να μποϊκοτάρουν τις συ-
ναντήσεις της G20 φέτος.

Μπέρμποκ: Πύραυλοι Strela θα παραδοθούν 
στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πενταπλάσιες οι νοσηλείες νηπίων στο 
κύμα της μετάλλαξης Όμικρον

Πενταπλάσιο αριθμό νηπίων οδήγησε στα νο-
σοκομεία των ΗΠΑ η μετάλλαξη Όμικρον από ότι 
το κύμα της προγενέστερης μετάλλαξης Δέλτα, 
σύμφωνα με μελέτη των αμερικανικών Κέντρων 
Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC). Από 
τις 19 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 19 Φεβρουαρίου 
2022, όταν κυριαρχούσε η παραλλαγή Όμικρον, 
ο εβδομαδιαίος δείκτης των σχετιζόμενων με 
Covid-19 νοσηλειών νηπίων έφθασε στην κορύ-
φωσή του με 14,5 ανά 100.000 παιδάκια έως 4 
ετών. 

 
Ο αριθμός αυτός ήταν σχεδόν πενταπλάσιος 

από τον αντίστοιχο στην περίοδο του κύματος 
της παραλλαγής Δέλτα (από τον Ιούνιο έως τον 
Δεκέμβριο του 2021), σύμφωνα με τα στοιχεία 
της μελέτης από 14 αμερικανικές πολιτείες.  Αξιο-
σημείωτος ήταν επίσης ο δυσανάλογα μεγάλος 
αριθμός νοσηλειών νηπίων από οικογένειες ισπα-
νόφωνων και αφροαμερικανών (27,5% και 23,1% 
αντίστοιχα, στη διάρκεια του κύματος της παραλ-
λαγής Όμικρον). 

 
Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στην εφημε-

ρίδα New York Times, το φαινόμενο εξηγείται σε 
μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες φτώχειας και τα 
πολυμελή νοικοκυριά στα οποία μεγαλώνουν 
πολλά από αυτά τα παιδιά.

Ανοιξαν και... ξανάκλεισαν τα γυμνάσια και τα 
λύκεια θυλέων με εντολή των Ταλιμπάν

Οι Ταλιμπάν ανακοίνω-
σαν το πρωί της Τε-
τάρτης ότι κλείνουν 

άμεσα τα γυμνάσια και τα λύκεια 
θηλέων στο Αφγανιστάν, μόλις 
λίγες ώρες αφού αυτά επανα-
λειτούργησαν. Την είδηση επι-
βεβαίωσε ο εκπρόσωπος των 
Ταλιμπάν Ιναμουλάχ Σαμαν-
γκάνι χωρίς να δώσει άλλες δι-
ευκρινίσεις, επιβεβαιώνοντας τις 
πληροφορίες σύμφωνα με τις 
οποίες ζητήθηκε από τα κορί-
τσια να επιστρέψουν στα σπίτια 
τους. Μια ομάδα του AFP τρα-
βούσε βίντεο το πρωί το μά-
θημα σε λύκειο θηλέων της Κα-
μπούλ, όταν ένας καθηγητής 
μπήκε στην τάξη και ζήτησε από 
τα κορίτσια να επιστρέψουν 
σπίτι τους. Τα κορίτσια, που εί-
χαν χαρεί ιδιαίτερα για την επι-
στροφή τους στο σχολείο για 
πρώτη φορά από τον Αύγουστο 
όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την 
εξουσία στο Αφγανιστάν, μάζε-
ψαν τα πράγματά τους και έφυ-
γαν από τις τάξεις τους κλαίγο-
ντας. 

«Είδα τις μαθήτριές μου να 
κλαίνε και να διστάζουν να φύ-
γουν από το μάθημα. Είναι 
πολύ επώδυνο να βλέπεις τις 
μαθήτριές σου να κλαίνε», δή-
λωσε η Παλουάσα, μια εκπαι-
δευτικός σε σχολείο θηλέων 
στην Καμπούλ. Η ειδική εκπρό-
σωπος του ΟΗΕ για το Αφγανι-
στάν Ντέμπορα Λάιονς χαρα-
κτήρισε «ανησυχητικές» τις 
πληροφορίες για το κλείσιμο 
των σχολείων θηλέων. 

Η διεθνής κοινότητα έχει προ-
ειδοποιήσει επανειλημμένα ότι 

η διασφάλιση του δικαιώματος 
των κοριτσιών στην εκπαίδευση 
αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για τις διαπραγματεύσεις για την 
παροχή βοήθειας στο Αφγανι-
στάν και την αναγνώριση του 
καθεστώτος των Ταλιμπάν. 

Το υπουργείο Παιδείας του 
Αφγανιστάν είχε ανακοινώσει 
νωρίτερα ότι την Τετάρτη θα ξε-
κινούσαν και πάλι τα μαθήματα 
στα σχολεία θηλέων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, με εξαί-
ρεση όσα βρίσκονται στην Κα-
νταχάρ, προπύργιο των 
Ταλιμπάν, όπου θα ξεκινούσαν 
τον επόμενο μήνα. 

«Δεν θα επαναλειτουργή-
σουμε τα σχολεία για να ικανο-
ποιήσουμε τη διεθνή κοινότητα 
ούτε για να κερδίσουμε την ανα-
γνώριση», είχε τονίσει ο εκπρό-
σωπος των Ταλιμπάν Αζίζ 
Άχμαντ Ραγιάν. «Θα το κάνουμε 
στο πλαίσιο της ευθύνης μας να 
προσφέρουμε εκπαίδευση και 
εκπαιδευτικές δομές στους μα-
θητές μας», είχε προσθέσει. 

Οι Ταλιμπάν είχαν επισημάνει 
ότι χρειάζονται χρόνο προκειμέ-
νου να διασφαλίσουν ότι τα κο-
ρίτσια ηλικίας 12 με 19 ετών θα 
φοιτούν σε σχολεία χωριστά 
από τα αγόρια και ότι τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα θα λειτουρ-
γούν με βάση τις ισλαμικές αρ-
χές. 

Πριν την αιφνιδιαστική ανακοί-
νωση των Ταλιμπάν το πρωί, τα 
κορίτσια στο Αφγανιστάν δήλω-
ναν «χαρούμενα» που θα μπο-
ρούσαν να επιστρέψουν στις τά-
ξεις τους. Περίπου στις 07:00 
τοπική ώρα (04:30 ώρα Ελλά-

δας και Κήπρου) πολλές εκατο-
ντάδες μαθήτριες εμφανίστηκαν 
στο λύκειο θηλέων Ζαργκόνα, 
ένα από τα μεγαλύτερα στην 
Καμπούλ. 

Ντυμένες με αμπάγια (ένα μα-
κρύ ένδυμα που καλύπτει όλο 
το σώμα), μαύρες ή πολύχρω-
μες, ή μακριά παλτό και ένα μα-
ντίλι στο κεφάλι, αλλά και μάσκα 
προστασίας οι έφηβες περνού-
σαν τη μεγάλη, μπλε πύλη του 
σχολείου. 

«Όταν έφτασα, είδα ανοικτή 
την πύλη του σχολείου και όλες 
τις μαθήτριες να έρχονται και 
χάρηκα πολύ», δήλωσε η Σα-
ντάφ, μια 16χρονη μαθήτρια. 
«Πιστεύαμε ότι δεν θα μπορού-
σαμε να προοδεύσουμε. Αυτούς 
τους οκτώ μήνες μέναμε στο 
σπίτι και προσπαθούσαμε να 
διαβάσουμε τα βιβλία μας», 
πρόσθεσε η κοπέλα που θέλει 
να γίνει γιατρός. 

Το πρωί είχαν ανοίξει τα σχο-
λεία και σε άλλες επαρχίες, 
όπως η Πανσίρ, η Κουντούζ και 
η Χεράτ, προτού ξανακλείσουν. 
«Πέρυσι όλοι οι μαθητές είχαν 
επηρεαστεί ψυχολογικά, δεν θέ-
λαμε πραγματικά να ξανασυμβεί 
αυτό», σχολίασε ένα κορίτσι. 

Οι μαθήτριες του δημοτικού εί-
χαν επιστρέψει στις τάξεις τους 
δύο μήνες αφού οι Ταλιμπάν κα-
τέλαβαν την εξουσία, ενώ τα 
αγόρια πηγαίνουν κανονικά στο 
σχολείο. Ωστόσο λόγω της φτώ-
χειας και των συγκρούσεων στο 
Αφγανιστάν, οι μαθητές συχνά 
χάνουν μεγάλο μέρος της σχο-
λικής χρονιάς, με κάποιους να 
τελειώνουν το σχολείο γύρω 
στα 20. 

Στη διάρκεια των επτά μηνών 
που βρίσκονται στην εξουσία οι 
ισλαμιστές έχουν επιβάλει πολ-
λούς περιορισμούς στις γυναί-
κες: τις έχουν αποκλείσει από 
πολλές θέσεις στον δημόσιο το-
μέα, ελέγχουν τον τρόπο που 
ντύνονται, τους απαγορεύουν 
να ταξιδεύουν μόνες εκτός του 
τόπου διαμονής τους. Οι ισλα-
μιστές έχουν επίσης συλλάβει 
και κρατούν πολλές ακτιβίστριες 
οι οποίες διαδήλωσαν υπέρ των 
δικαιωμάτων των γυναικών.
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Πάνω από 100.000 εγκλωβισμένοι στη  
Μαριούπολη

Υπό συνεχείς βομβαρδι-
σμούς παραμένουν πε-
ρίπου 100.000 άνθρω-

ποι στην πολιορκημένη 
Μαριούπολη, σχεδόν έναν μήνα 
αφότου άρχισε η εισβολή στην 
Ουκρανία του ρωσικού στρατού. 
Εν αναμονή ενδεχόμενης συμ-
φωνίας για κατάπαυση του πυ-
ρός «σχεδόν 100.000 άνθρω-
ποι» παραμένουν παγιδευμένοι, 
«υπό απάνθρωπες συνθήκες» 
στα συντρίμμια της Μαριούπο-
λης, «σε κατάσταση απόλυτης 
πολιορκίας, χωρίς τροφή, χωρίς 
νερό, χωρίς φάρμακα, υφιστά-
μενοι συνεχείς βομβαρδι-
σμούς», προειδοποίησε νωρίς 
σήμερα ο κ. Ζελένσκι. 

 
Η Μαριούπολη, πόλη κατά 
πλειονότητα ρωσόφωνων κατοί-
κων, σε στρατηγική θέση ανά-
μεσα στην Κριμαία (νότια), που 
κατέλαβε και προσάρτησε η Μό-
σχα το 2014, και την περιοχή όπου βρίσκεται η 
αυτοανακηρυγμένη λαϊκή δημοκρατία του Ντα-
νιέτσκ (ανατολικά), βομβαρδίζεται εδώ κι εβδο-
μάδες από τον ρωσικό στρατό. Έγινε στόχος χθες 
Τρίτη δύο «πολύ ισχυρών βομβών», σύμφωνα 
με τη δημοτική αρχή, που δεν δημοσιοποίησε 
απολογισμό των θυμάτων Δορυφορικές φωτο-
γραφίες που τραβήχτηκαν χθες το πρωί από την 
αμερικανική εταιρεία Maxar και έλαβε το Γαλλικό 
Πρακτορείο δείχνουν την καταστροφή σε συνοι-
κίες της πόλης, σε πολιτικές υποδομές, σε εργο-
στάσια. 

 
Ρωσικά άρματα μάχης έχουν μπει στην πόλη. 
Αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου εκτί-
μησε χθες βράδυ ότι η τακτική του ρωσικού στρα-
τού είναι να «πλήττει με όπλα μεγάλης εμβέλειας 
το κέντρο της πόλης», κάτι που όπως είπε παρα-
τηρεί η Ουάσινγκτον «τις τελευταίες 24 ώρες». 

 
Κάτοικοι που έφυγαν από τη Μαριούπολη μίλη-
σαν στη μη κυβερνητική οργάνωση Human 
Rights Watch για «παγωμένη κόλαση, με τους 
δρόμους σπαρμένους πτώματα και συντρίμμια 

κατεστραμμένων κτιρίων». «Αυτό δεν είναι πό-
λεμος, είναι γενοκτονία», υποστήριξε χθες Τρίτη 
μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ιρίνα Βενε-
κτίκτοβα, καθώς «στα θέατρα πολέμου υπάρχουν 
κανόνες, αρχές», αλλά «αυτό που βλέπουμε στη 
Μαριούπολη (είναι) παντελής απουσία κανόνων». 

 
Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατήγγειλε χθες βράδυ 
ότι οι ρωσικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν ανθρωπι-
στική οχηματοπομπή. Για τον εφοδιασμό της πό-
λης με τρόφιμα και φάρμακα «όλες οι προσπά-
θειές μας, δυστυχώς, εκμηδενίστηκαν από τις 
ρωσικές δυνάμεις κατοχής», με «βομβαρδι-
σμούς» και «τρομοκρατία», είπε. 
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο 
Γκουτέρες, εξανέστη χθες Τρίτη εναντίον του «πα-
ράλογου» πολέμου, που είναι «αδύνατο να οδη-
γήσει σε νίκη» και τόνισε πως «ακόμη κι αν πέσει 
η Μαριούπολη, η Ουκρανία δεν μπορεί να κατα-
κτηθεί πόλη προς πόλη, δρόμο προς δρόμο, σπίτι 
προς σπίτι». 
Ρωσικές δυνάμεις συνέχιζαν στην αρχή της 
εβδομάδα να βομβαρδίζουν άλλες ρωσικές πό-
λεις: το Κίεβο, το Χάρκοβο, την Οδησσό, τη Μι-
κολάιφ, την Τσερνιγκίβ...

Στην Ευρώπη ο Μπάιντεν με διπλή αποστολή

Στην Ευρώπη 
μεταβαίνει αύ-
ριο Πέμπτη ο 

Αμερικανός πρόεδρος, 
Τζο Μπάιντεν, όπου θα 
προσπαθήσει να ενι-
σχύσει την ενότητα των 
Δυτικών αλλά και να 
αυστηροποιήσει τις κυ-
ρώσεις εναντίον της 
Ρωσίας μετά την ει-
σβολή της στην Ου-
κρανία. 

 
Ο Μπάιντεν θα επι-
δοθεί σε έναν διπλω-
ματικό μαραθώνιο κα-
θώς θέλει να επιδείξει 
σκληρή στάση απένα-
ντι στον Ρώσο ομό-
λογό του, Βλαντίμιρ 
Πούτιν, αλλά και να τη-
ρήσει την υπόσχεσή 
του να ενισχύσει τις 
συμμαχίες των ΗΠΑ, 
έπειτα από την τετραε-
τία της προεδρίας του 
Ντόναλντ Τραμπ. 

 
«Τους τελευταίους 
μήνες η Δύση ήταν 
ενωμένη. Ο πρόεδρος 
μεταβαίνει στην Ευ-
ρώπη για να τη διαβε-
βαιώσει ότι παραμέ-
νουμε ενωμένοι» και 
για να «στείλει ένα 
ισχυρό μήνυμα ότι θα 
είμαστε προετοιμασμέ-
νοι και δεσμευμένοι για 
όσο καιρό χρειαστεί», 
υπογράμμισε χθες 
Τρίτη, ο Τζέικ Σάλιβαν, 
σύμβουλος Εθνικής 
Ασφάλειας του Λευκού 
Οίκου. 

 
Αύριο μέσα σε μία 

ημέρα ο Μπάιντεν θα 
συμμετάσχει στις Βρυ-
ξέλλες σε τρεις διεθνείς 
συνόδους: του ΝΑΤΟ, 

της G7 και της ΕΕ. 
 
«Νέες κυρώσεις» 
 
Ο Μπάιντεν, με την 
ευκαιρία της επίσκεψής 
του στην Ευρώπη, θα 
συνεργαστεί «με τους 
συμμάχους για να επι-
βάλουν νέες κυρώσεις 
στη Ρωσία και να ενι-
σχύσουν τις ήδη υπάρ-
χουσες» προκειμένου 
η Μόσχα να μην μπο-
ρέσει να τις παρακάμ-
ψει, επεσήμανε ο Σά-

λιβαν. 
 
Ο Αμερικανός πρό-
εδρος επίσης «θα εξε-

τάσει με τους συμμά-
χους τις 
μακροπρόθεσμες διευ-
θετήσεις» σχετικά με 
την παρουσία του 
ΝΑΤΟ στην ανατολική 
Ευρώπη, συνέχισε ο 
σύμβουλος Εθνικής 
Ασφάλειας των ΗΠΑ. 

 
Παράλληλα θα ανα-
κοινώσει «μια κοινή 
δράση για την ενί-
σχυση της ενεργειακής 
ασφάλειας της Ευρώ-
πης» και θα παρουσιά-

σει «την επιπλέον αμε-
ρικανική συμβολή» 
στην ανθρωπιστική 
βοήθεια για την Ου-
κρανία και την υπο-
δοχή των Ουκρανών 
προσφύγων. 

 
Την Παρασκευή και 
το Σάββατο ο Μπάι-
ντεν θα μεταβεί στην 
Πολωνία, χώρα μέλος 
του ΝΑΤΟ στην οποία 
έχει καταφύγει η πλει-
ονότητα των εκατομμυ-
ρίων Ουκρανών που 
έχουν εγκαταλείψει τη 
χώρα τους. 

 
Εκεί πρόκειται να συ-
ναντηθεί με Αμερικα-
νούς στρατιώτες και με 
τον Πολωνό πρόεδρο 
Αντρέι Ντούντα, αλλά 
και με Ουκρανούς 
πρόσφυγες. 
Ο Μπάιντεν έχει απο-
κλείσει το ενδεχόμενο 
μιας άμεσης στρατιω-
τικής αντιπαράθεσης 
με τη Ρωσία, για παρά-
δειγμα με την επιβολή 
ζώνης απαγόρευσης 
πτήσεων πάνω από 
την Ουκρανία. Ο άλλος 
στόχος του Αμερικανού 
προέδρου θα είναι να 
διασφαλίσει ότι οι Δυ-
τικοί θα μιλούν «με μία 
φωνή» απέναντι στην 
Κίνα. Η Ουάσιγκτον 
έχει ήδη προειδοποι-
ήσει το Πεκίνο ότι θα 
του επιβληθούν κυρώ-
σεις στην περίπτωση 
που θα προσφέρει 
στρατιωτικό εξοπλισμό 
στη Ρωσία. 

Αεροπορικό δυστύχημα Boeing στην Κίνα -  
Βρέθηκε το ένα «μαύρο κουτί»

Βρέθηκε η μία ηλεκτρο-
νική συσκευή καταγρα-
φής της πτήσης του 

Boeing 737-800 που συνετρίβη 
τη Δευτέρα στη νότια Κίνα με 
132 επιβαίνοντες, ανακοίνωσε 
σήμερα αξιωματούχος της υπη-
ρεσίας πολιτικής αεροπορίας 
(CAAC). 

"Ένα μαύρο κουτί της πτήσης 
MU5735 της China Eastern 
βρέθηκε στις 23 Μαρτίου", δή-
λωσε σε δημοσιογράφους ο εκ-
πρόσωπος της CAAC Λιου 
Λουσόνγκ. 
Το αεροπλάνο της China East-

ern Airlines εκτελούσε την εσω-
τερική πτήση ανάμεσα στις πό-
λεις Κουνμίνγκ, στο νοτιοδυτικό 
τμήμα της Κίνας, και Καντόνα, 
στο νότιο, όταν συνετρίβη τη 
Δευτέρα σε δασώδη ορεινή πε-
ριοχή στην Γουτζού στο νότιο 
τμήμα της χώρας. Εκατοντάδες 
πυροσβέστες, στρατιωτικοί, για-
τροί, εθελοντές και τοπικοί πο-
λιτικοί αξιωματούχοι κινητοποι-
ήθηκαν για να βρουν ίχνη από 
τους επιβαίνοντες, προσωπικά 
τους αντικείμενα και τα μαύρα 
κουτιά του αεροπλάνου. 
Υπεύθυνος της πολιτικής αε-

ροπορίας (CAAC) δήλωσε χθες, 
Τρίτη, το βράδυ ότι προς το πα-
ρόν δεν έχει βρεθεί κανένας επι-
ζών. Ωστόσο η σχεδόν κάθετη 
πτώση του αεροπλάνου προτού 
προκληθεί φωτιά δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια για ελπίδες. 
Λίγο νωρίτερα σήμερα είχε 
ανακοινωθεί διακοπή των ερευ-
νών λόγω των ισχυρών βροχο-
πτώσεων που πλημμύρισαν με 
νερό την περιοχή της συντριβής 
του αεροπλάνου, με τη λάσπη 
να καθιστά επικίνδυνο το έδα-
φος για τα σωστικά συνεργεία.

Ουκρανία: Ξεπέρασαν τα 3,5  
εκατομμύρια οι πρόσφυγες

Ο αριθμός των ανθρώπων από την Ου-
κρανία που έχουν αναγκαστεί να εγκα-
ταλείψουν τη χώρα από την ημέρα της 

ρωσικής εισβολής ανέρχεται πλέον σε 3.528.346, 
σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του ΟΗΕ. 

 
Από αυτούς, πάνω από 2 εκατομμύρια έχουν 
περάσει στην Πολωνία για να βρουν καταφύγιο. 
Αποκαλυπτικός είναι ο χάρτης που δημοσίευσε η 
Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Ανθρωπι-
στικής Βοήθειας της Κομισιόν, αν και δεν αναφέ-
ρει τους πρόσφυγες που έχουν πάει σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες πλην των γειτονικών της 
Ουκρανίας.  Όπως μπορείτε να δείτε, μέχρι τη 
Δευτέρα στην Πολωνία είχαν διαφύγει 2.114.000 
πρόσφυγες. Στη Σλοβακία άλλοι 249.505, στην 
Ουγγαρία 299.666, στη Ρουμανία στη Λευκορω-
σία μόλις 3.765. 

Στη Ρωσία, αν και είναι η χώρα που διεξάγει 
τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, έχουν περάσει 
231.764 πρόσφυγες.  
Πόσοι είναι οι νεκροί άμαχοι 
 
Με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ, τουλά-
χιστον 925 πολίτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρα-
νία, ανάμεσά τους και 75 παιδιά. Οι υπηρεσίες 
του ΟΗΕ διευκρινίζουν ότι ο αριθμός μπορεί να 
είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς αυτοί είναι μόνο 
οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι. 

 
Οι ουκρανικές Αρχές σε ανακοίνωσή τους σή-
μερα ανεβάζουν τον αριθμό των σκοτωμένων παι-
διών σε 117 και των τραυματισμένων σε 155. Τα 
περισσότερα θύματα είναι στο Κίεβο, στο Χάρ-
κοβο και στο Τσερνίχιβ.



Φθάνουμε όλο και 
ποιο κοντά την 
ημέρα των Δημοτι-

κών εκλογών της 5ης Μαΐου 2022 
στο Λονδίνο. και όλο και ποιο καθαρά φαίνεται η 
κατάσταση όσον αφορά τον αριθμό συμμετοχής 
Ελληνοκυπρίων υποψηφίων στην Παροικία μας.  
Είναι μία θλιβερή εικόνα και αυτός είναι ο κα-

θρέπτης της Παροικίας μας για το αν κάποτε θα 
αναδείξουμε δικούς μας βουλευτές. Όταν δεν 
μπορούμε ούτε δημοτικούς να αναδείξουμε τότε 
κάτι δεν πάει καλά. Θα το ανακοινώσω κατηγο-
ρηματικά για άλλη μία φορά, ότι προσωπικά δεν 
έχω κανένα συμφέρον, αν έχουμε ή όχι Ελληνο-
κυπρίους στα πολιτικά κόμματα και δρώμενα της 
χώρας όπου ζούμε. Δεν μιλώ για το συμφέρον 
μου, αλλά μάλλον για το συμφέρον της Παροικίας 
και της Κύπρου, ιδιαίτερα εάν φυσικά μερικοί 
έχουν καλύτερες ιδέες. Τα βλέπουμε επί καθημε-
ρινής βάσεως που ακριβώς μας οδηγούν με τις 
φιλοσοφίες το συμφέρων τους, όπου συνεχίζουν 
να αγνοούν το γεγονός ότι με την συμμετοχή μας 
στα πολιτικά πράγματα θα έχουμε πολλά να κερ-
δίσουμε και ως Κύπρος αλλά και ως Παροικία.   
Αυτοί που σκέπτονται διαφορετικά δεν είναι άξιοι 

της τύχης τους. Φοβάμαι  πάρα πολύ στο γεγονός 
ότι μήπως συνηθίσαμε στο να μας κοροϊδεύουν 
οι ξένοι και στρογγυλοκαθόμαστε με αυτούς  που  
κατάστρεψαν τον τόπο μας και τους ενθαρρύ-
νουμε να συνεχίσουν να μας προσφέρουν τα ίδια 

με το να παίζουν με τον πόνο μας; Ακόμη δε θέλω 
να τονίσω ότι μερικοί ασχολούνται με τις τοπικές 
αρχές όταν υπάρχει κάτι το αρνητικό (η και fake 
news) και θα τους παρακαλέσω να διαλέξουν η 
να ασχολούνται με τα πολιτικά με ένα πνεύμα  
που να ενθαρρύνει δικούς μας Ελληνοκυπρίους  
και καλώ αυτούς να  προτρέπουν μέλη της Πα-
ροικίας μας να ενταχθούν στα πολιτικά της χώρας 
για καλύτερες προοπτικές της Παροικίας και τη 
Κύπρου.  
Δικαίωμα τους φυσικά αλλά μιας και θέλουν να 

γράφουν σε μερικά δημαρχεία ας καλέσουν άλ-
λους να ενταχθούν  στα κόμματα της χώρας και 
λέω αυτήν την φράση ίσως καταλάβουν μερικοί  
ότι ζούμε  και εργαζόμαστε η σπουδάζουμε  στη 
Μεγάλη Βρετανία. Πότε είχαν κάνει έκκληση για 
να εγγραφούν οι Συμπατριώτες (δεν λέω όλοι οι 
Συμπατριώτες μας)  στα Αγγλικά κόμματα. Η απά-
ντηση  είναι ουδέποτε. Βλέπετε αυτού του  είδους 
άνθρωποι δεν νοιάζονται για τίποτα άλλο μόνο 
για το εαυτό τους και ας μας έχουν να πιστεύουμε 
ότι νοιάζονται. Οι Συντηρητικοί στο Enfield έχουν 
διώξει τουλάχιστον 3 υποψήφιους ένας από αυ-
τούς Δημοτικός Σύμβουλος και ίσως ο αριθμός 
να αυξηθεί.  Λένε ότι θα καταργήσουν τα LTNs. 
Αυτό μία ιδέα και ένα έργο της Κυβέρνησης 
Johnson και οι Συντηρητικοί δεν πρόκειται να  
εναντιωθούν την Κυβέρνηση τους. Αλλά θα συ-
νεχίσουν να  ακόλουθού κατά γράμμα στο τι θα 
τους πει ο Τζόνσον. Είναι θλιβερό το γεγονός 

που στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές  στις 5 
Μαΐου 2022 δύο είναι εναπομείναντες υποψήφιοι  
Ελληνoκύπριοι του Εργατικού  Κόμματος  στο 
Enfield.       
Η μία είναι η Τζίνα   Needs  που υπηρετεί για 4 

χρόνια ως Δημοτικός Σύμβουλος και άλλος είναι 
ο Γιώργος Σάββα που υπηρετεί για 36 χρόνια και 
κατεβαίνει για 10ην φορά στις εκλογές αντιπρο-
σωπεύοντας την  ίδια περιοχή. Δώστε όλους τους 

ψήφους σας στους  Εργατικούς Δημοτικούς Συμ-
βούλους και υποστηρίξετε όλους τους Ελληνο-
κύπριους Εργατικούς Υποψήφιους σε όλες τις 
Δημοτικές αρχές. Βεβαιωθείτε ότι είσθε στους 
εκλογικούς καταλόγους και αποταθείτε εάν επι-
θυμείτε να ψηφίζετε ταχυδρομικώς. Μην αφήστε 
τους άλλους  να αποφασίσουν για εσάς. Τους 
χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε. 

Αυτόν τον μήνα,Μάρτιο 2022, 
κλείνουν 70 χρόνια από τη δο-
λοφονία του Νίκου Μπελογιάννη 
και των συντρόφων του. 
Τα ξημερώματα της Κυριακής 30 
Μαρτίου 1952, εκτελέστηκαν στο 
Γουδή, μια περιοχή της Αθήνας 

κρυφά και άνανδρα,οι Ελληνες κομμουνιστές, 
Νίκος Μπελογιάννης, Νίκος Καλούμενος, 
Ηλίας Αργυριάδης και Δημήτρης Μπάτσης που 
είχαν καταδικαστεί σε θάνατο με την ανυπόστατη 
κατηγορία για κατασκοπία, ύστερα από δύο στη-
μένες δίκες, δίκες παρωδία, που είχαν γελοιοποι-
ήσει τους κατήγορους του αμερικανόδουλου  
καθεστώτος της Ελλάδας. Τίποτα δεν είχε απο-
δειχτεί στις εν λόγω δύο δίκες. Ήταν ηλίου φαει-
νότερο ότι επρόκειτο για δίκες σκοπιμότητας.  
Οι δίκες  αυτές,που έμειναν στην ιστορία ως  
" υπόθεση Μπελογιάννη " και η άνανδρη, ανορ-
θόδοξη εκτέλεση διά τουφεκισμού των τεσσάρων 
κομμουνιστών, έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα και 
προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις. Ο Μπελογιάν-
νης και οι σύντροφοί του εκτελέστηκαν για την 
ιδεολογία τους και όχι γιατί ήταν τάχα κατάσκοποι. 
Η κατηγορία για κατασκοπία με τους ασυρμάτους, 
τους οποίους δήθεν  χρησιμοποιούσαν οι κομ-
μουνιστές για να στέλνουν μηνύματα στις χώρες 
του " Σιδηρού Παραπετάσματος" για υπονόμευση 
της "εθνικής" ασφάλειας της Ελλάδας, δεν ήταν 
παρά μια αντιφατική, ανυπόστατη υπόθεση. Δεν 
ήταν παρά μια ιστορία για αγρίους αφού τίποτα 
δεν ταίριαζε, τίποτα δεν γώνιαζε. Οι " αδέκαστοι" 
δικαστές κατήγοροι αποδείχτηκαν εντελώς αδιά-
βαστοι, αλλά και ιδιαίτερα απρόσεκτοι στις  
λεπτομέρειες. Το έγκλημα που διαπράχθηκε τα 
ξημερώματα της Κυριακής 30 Μαρτίου 1952 απο-
τελεί τρανό παράδειγμα αντικομμουνιστικού  
φανατισμού και σκληρότητας του αμερικανόδου-
λου μετεμφυλιακού καθεστώτος που είχε επιβλη-
θεί στον ελληνικό λαό με τη βία. Ακόμα και οι 
Γερμανοί δεν έκαναν εκτελέσεις τις Κυριακές...  
Δίκες σκοπιμότητας και εκτελέσεις πατριωτών για 
τα πιστεύω τους από το αμερικανόδουλο ανθελ-
ληνικό καθεστώς που 22 χρόνια μετά κατέστρεψε 
και την Κύπρο που ο λαός της συνεχίζει να ζει 
μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από εκείνο το 
εφιαλτικό καλοκαίρι του 1974. 
Σε συνέντευξή της, πριν μερικά χρόνια, η Μαρ-
γαρίτα Καλούμενου, κόρη του εκτελεσθέντος Νί-
κου Καλούμενου, είπε μεταξύ άλλων: " 1952, 30 
Μαρτίου, Κυριακή αξήμερωτα! Εκτελέστηκαν από 
την ελληνική κυβέρνηση με εντολή των Αμερικα-
νών οι Νίκος Μπελογιάννης, Νίκος Καλούμενος, 
Ηλίας Αργυριάδης και ο σπουδαίος οικονομολό-
γος Δημήτρης Μπάτσης που το σύγγραμμά του 
είχε  σκοπό να υποδείξει τις πλουτοπαραγωγικές 
πηγές της Ελλάδας και να βοηθήσει στην ανά-
πτυξή της. Αυτή είναι η ιστορία."  
Από τη Μακρόνησο που  εξέτιε ποινή ως πολιτι-

κός εξόριστος για τα πολιτικά του φρονήματα, 
όπως και χιλιάδες άλλοι δημοκράτες, ο λαϊκός 
αγωνιστής και ποιητής, Γιάννης Ρίτσος, 
ανήμερα της εκτέλεσης του Νίκου Μπελογιάννη 
που ήταν μόλις 37 χρόνων, έγραψε μετάξι άλλων:  

"Καλημέρα αδέλφια μου  
Καλημέρα ήλιε  
Καλημέρα κόσμε  
Ο Μπελογιάννης  

μάς έμαθε άλλη μια φορά  
πώς να ζούμε και 
πώς να πεθαίνουμε  
Με ένα γαρύφαλλο  

ξεκλείδωσε όλη την αθανασία  
Με ένα χαμόγελο  
έλαμψε τον κόσμο  
για να μη νυχτώνει " 

Μια μόλις μέρα μετά την εκτέλεση του Νίκου  
Μπελογιάννη, ο Πάπλο Πικάσο σχεδίασε το γνω-
στό σκίτσο "Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο" 
εμπνευσμένο από φωτογραφία που είχε τραβη-
χτεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης δίκης τον Φε-
βρουάριο του 1952, στην οποία ο Νίκος Μπελο-
γιάννης κρατούσε ένα γαρύφαλλο.  
Ο Νίκος Μπελογιάννης γεννήθηκε στις 22 Δεκεμ-
βρίου 1915 στην Αμαλιάδα, πόλη του νομού 
Ηλείας της Πελοποννήσου. Ήταν μέλος της  
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ (Κομμουνιστικό 
Κόμμα Ελλάδας), αγωνιστής της Εθνικής Αντί-
στασης κατά των Γερμανών μέσα από τις γραμ-
μές του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ (Εθνικό Απελευθερωτικό  
Μέτωπο-Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός 
Στρατός) και Πολιτικός Επίτροπος  του ΔΣΕ (Δη-
μοκρατικός Στρατός Ελλάδας) κατά τη διάρκεια 
ελληνικού  εμφυλίου (1946 -1949). Μετά  την ήττα 
του ΔΣΕ εγκαταστάθηκε στην Πολωνία ως πολι-
τικός πρόσφυγας. Τον Ιούνιο του 1950 επέστρεψε 
στην Ελλάδα με σκοπό να ανασυγκροτήσει τις 
οργανώσεις του παράνομου ΚΚΕ. Συνελήφθη τον 
Δεκέμβριο του 1950. Το ίδιο διάστημα έγιναν συλ-
λήψεις δεκάδων κομμουνιστών και άλλων δημο-
κρατών. Ακολούθησαν οι δύο στημένες δίκες που 
ανέφερα πιο πάνω. Στην ομιλία του, στη δεύτερη 
δίκη,ο Νίκος Μπελογιάννης είπε μεταξύ άλλων:  
" Αγαπάμε την Ελλάδα και το λαό της περισσό-
τερο από τους κατηγόρους μας. Το δείξαμε όταν 
κινδύνευε η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η ακε-
ραιότητά της και ακριβώς αγωνιζόμαστε για να 
ξημερώσουν στη χώρα μας καλύτερες μέρες χω-
ρίς πείνα και πόλεμο. Για τον σκοπό αυτό αγωνι-
ζόμαστε και όταν χρειαστεί θυσιάζουμε και τη ζωή 
μας. Πιστεύω ότι δικάζοντάς μας σήμερα, δικάζετε 
τον αγώνα  για την ειρήνη, δικάζετε την Ελλάδα. 
Το ΚΚΕ δεν έχει ανάγκη να ζητάει από άλλους 
πατριωτικά εύσημα, γιατί τα πήρε με το αίμα του 
και το σπαθί του. Πρώτα με το αίμα του στο Σκο-
πευτήριο της Καισαριανής, στο Κούρναβο και σ' 
όλους τους τόπους εκτελέσεων των Γερμανοϊτα-
λών. Και ύστερα με το σπαθί του, πολεμώντας 

τους Γερμανοϊταλούς στους κά-
μπους και στα βουνά της Ελλά-
δας. Ακόμα το ΚΚΕ έχει και άλλο 
μεγάλο εθνικό τίτλο: Ό,τι κέρ-
δισε ως τα σήμερα ο λαός, τη 
βελτίωση της ζωής και του πο-
λιτισμού του τα χρωστάει στους 
αδιάκοπους αγώνες του ΚΚΕ, 
αγώνες πολύμορφους και ηρωι-
κούς... 
Ένα μεγάλο λάθος μας είναι ότι 
το ΕΑΜ αντί να καταλάβει μετά 
την απελευθέρωση την εξουσία, 
γιατί είχε την πλειοψηφία του 
λαού μαζί του, δεν το έκανε και 
ήρθε σε συμφωνία με τον Πα-
πανδρέου, που μοναδική του 
επιδίωξη ήταν να χτυπήσει με 
κάθε μέσο το λαϊκό απελευθε-
ρωτικό κίνημα. Έτσι προκλή-
θηκε ο Δεκέμβρης και υποχρε-
ωθήκαμε να υπογράψουμε τη 
συμφωνία της Βάρκιζας. Εδώ 
κάναμε λάθη. Γιατί με τη συμ-
φωνία αυτή, παραδίναμε χειρο-
πόδαρα δεμένους, στην έξαλλη 
πολιτική της δεξιάς, όλους τους 
οπαδούς της αριστεράς.  
Σε 1,700 φτάνουν οι δημοκρατικοί πολίτες που 
σφαγιάστηκαν από τις αρχές του 1946. Μπροστά 
στην ανήκουστη αυτή τρομοκρατία, πολύς κό-
σμος πήρε τα βουνά για να σωθεί και ύστερα 
αναγκάστηκε να υπερασπίζεται τη ζωή του με το 
όπλο. Το αντάρτικο είναι δημιούργημα της αντε-
θνικής πολιτικής της δεξιάς και των εμπόρων του 
μίσους. Εμείς ποτέ δεν θελήσαμε τον πόλεμο. 
Εμείς αντιτάξαμε βία στη βία. Δεν ήταν δυνατό 
να καθίσουμε και να λέμε σφάξε με αγά μου ν' 
αγιάσω. Η πολιτική μας στηριζόταν στο λαό 
γι'αυτό βαστάξαμε τρία χρόνια. Τελικά όμως νι-
κηθήκαμε, γιατί κοντά στις άλλες αιτίες μάς χτύ-
πησε και ο Τίτο στα νώτα... 
Ο κομμουνισμός είναι πανανθρώπινο ιδανικό και 
παγκόσμιο κίνημα. Μπορεί ποτέ όργανα των  
ξένων να δημιουργήσουν ένα τέτοιο μεγαλειώδες 
κίνημα; Ποιος ξένος πράκτορας δίνει με τέτοια 
απλοχεριά τη ζωή του όπως τη δίνουν χιλιάδες 
κομμουνιστές; Τη δίνουν για ν' αντλήσει στην  
ανθρωπότητα ένα καλύτερο ευτυχισμένο αύριο 
που αυτοί δεν θα το ζήσουν. Ποιο όργανο των 
ξένων μπορεί να προσφέρει τη ζωή του σ'ένα τέ-
τοιο μεγάλο σκοπό; Αγωνιζόμαστε για να προ-
φτασουμε την αυγή και το αύριο, για να δημιουρ-
γήσουμε νέους χρόνους και εποχές, στο μπόι 
των ονείρων μας,στο μπόι των ανθρώπων." 
Στο βιβλίο του "Άρθρα και λόγοι ",το οποίο έγραψε 
μέσα στη φωτιά του εμφυλίου, ο Νίκος Μπελο-
γιάννης δίνει το νόημα της ζωής: "Δεν έχει σημα-
σία πόσο θα ζήσουμε και πότε θα πεθάνουμε, 

αλλά πώς θα ζήσουμε και πώς θα πεθάνουμε." 
Και πολύ πριν, σε ηλικία 23 χρονών, είχε γράψει, 
εν έτει 1938,στην εφημερίδα "Λαϊκή Φωνή ", όρ-
γανο του Δημοκρατικού Συνασπισμού Αχαΐας: 
"Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει 
να'χει η ζωή: το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλο-
νιστικό. Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην 
πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει 
αυτό, σέρνεται πίσω απ' τη ζωή. Το ωραίο είναι 
κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λου-
λούδια,η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η 
αγάπη." Λίγες μέρες μετά την εκτέλεση του Νίκου  
Μπελογιάννη, ο κορυφαίος Γάλλος διανοούμενος 
και  ποιητής Πωλ Ελυάρ έγραψε: "Ο Μπελογιάν-
νης πέθανε. Δεν θυσίασε τίποτα από την τιμή και 
την ελπίδα μας στο Αύριο που αστραποβολά! " 
Ο Νίκος Μπελογιάννης πέθανε όπως ακριβώς 
έζησε. Όρθιος, απροσκύνητος, παντοτινό σύμ-
βολο Έλληνα Ανθρώπου, πατριώτη, διεθνιστή, 
πραγματικού κομμουνιστή. Ιστορική έμεινε η πα-
ρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος, Σπυρίδωνος υπέρ του Μπελογιάννη. 
Ζήτησε να δοθεί χάρη στον Μπελογιάννη και  
δήλωσε: 
" Έχω συγκλονιστεί από το ηθικό μεγαλείο του 
Μπελογιάννη. Τον θεωρώ ανώτερο και από των 
πρώτων Χριστιανών γιατί ο Μπελογιάννης δεν  
πιστεύει ότι υπάρχει μέλλουσα ζωή. " 
 
70 χρόνια από τη δολοφονία τους,ο Νίκος Μπε-
λογιάννης και οι σύντροφοί του φωτίζουν άπλετα 
τους λαϊκούς δρόμους!
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Του Βασίλη 
Κωστή

Ο Νίκος  Μπελογιάννης 

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Θλιβερή εικόνα



Λέτε να  βρισκόμαστε 
προς το τέλος της παν-
δημίας; Κάπου αχνά 
ακούγεται και αρχίσαμε 
σιγά σιγά να νοιώθουμε 

μια ευφορία. Συγκρατημένοι είμαστε  
φυσικά γιατί αν και περιμέναμε διακαώς 
αυτήν την αλλαγή στον πλανήτη, ήρθε ο 
πόλεμος στην Ουκρανία και τα έκανε όλα 
μαύρα. Ο πόλεμος σκέπασε και τις  
καθημερινές ειδήσεις περί επιδημίας,  
μεταλλάξεων, πανδημίας και θανάτων. 
Μαύρισε και την ελπίδα για ένα καλύτερο 
αύριο που περιμέναμε εδώ και δύο χρό-
νια.  
Κάπου η όλη κατάσταση μοιάζει με το 

ποίημα «Περιμένοντας τους βαρβάρους» 
του Καβάφη. Και κάπου εκεί που τους  
περιμέναμε  στα σίγουρα να έρθουν για 
να δώσουν μια την λύση… τώρα διερω-
τόμαστε «Τι θα γενούμε χωρίς βαρβά-
ρους». Τώρα,  τι θα γίνουμε χωρίς κο-
ρονοϊό; Πώς θα είναι η ζωή  μας μετά 
την πανδημία; Τι θα μείνει στην ψυχολο-
γία μας μετά τη σύγκρουση με τον αό-
ρατο εχθρό; 
Πριν, δύο χρόνια σίγουρα δεν περίμενε 

κανείς αυτό που θα ακολουθούσε. Μία 
πανδημία που έχει περιορίσει απότομα 
και μετατρέψει την προσωπική, κοινω-
νική, οικονομική και επαγγελματική ζωή 
όλου του πλανήτη. Ας ελπίσουμε όχι και 
την ηθική. 
Η κοινωνική απόσταση που είχε επι-

βληθεί ως προστατευτικό μέτρο σε όλες 
τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής με κλει-
στά σχολεία, επαγγελματικούς χώρους, 
περιορισμούς στις κοινωνικές συνανα-
στροφές, με αυξομειώσεις στα μέτρα θα 
ανήκουν  στο παρελθόν. 
Η παραμονή μας στο σπίτι όμως ήταν 

πολύ ψυχοφθόρα.  Η πίεση του lock-
down έχει αφήσει ένα ψυχικό αποτύ-
πωμα στη ζωή μας. Δεν ήταν μόνο ο φό-
βος μιας μελλοντικής νόσησης αλλά στον 
αποχωρισμό από τους αγαπημένους αν-
θρώπους, στην απώλεια της ελευθερίας, 
στην αβεβαιότητα του μέλλοντος και στο 
αίσθημα της αβοηθησίας. Άρα από εδώ 
και πέρα θα έχουμε την επιθυμία για 
ελευθερία. Η ψυχολογική μας κόπωση 
θα μας σπρώχνει σταδιακά να συναντη-
θούμε στα πάρκα, στα εστιατόρια, στις 
καφετέριες. Όλα δείχνουν ότι «βαίνουν 
καλώς» σε αυτόν τον τομέα. 

 Όμως ενδέχεται δυστυχώς να υπάρ-
χουν και αρνητικές ψυχικές επιπτώσεις 
όπως αύξηση των αυτοκτονιών,  
οι οποίες συνδέονται με την έλλειψη νοή-
ματος για τη ζωή και με το αίσθημα του 
θυμού για την αγχογόνα κατάσταση που 
έχουμε βιώσει.  
Ο φόβος που ζήσαμε άλλοι λίγο και άλ-

λοι πολύ έχει κι αυτός τις παρενέργειες 
του. Ο εαυτός μας ώστε να μην βιώσει  
το ίδιο θα προσπαθήσει να στρέψει το 
άγχος του σε καταστάσεις που μπορεί 
να ελέγξει μέσα από την επαναληψιμό-
τητα των κινήσεων και σε ιδεοληψίες που 
παρέχουν μία επιφανειακή ασφάλεια. 
Το άγχος όπως όλοι ξέρουμε είναι  

η αφετηρία όλων των νευρώσεων και σε 
μεγάλο ποσοστό θα αφήσει το στίγμα 
του στους ήδη αγχωμένους ανθρώπους 
αλλά και σε εκείνους που θα μπουν ξανά 
στην κανονικότητα. Προφανώς θα ανα-
ρωτηθεί κανείς γιατί να έχει κάποιος  
άγχος αφού θα έχει τελειώσει η πανδη-
μία και θα επιστρέψουμε στη ζωή μας. 
Η πραγματικότητα είναι ότι μετά από 

μία πανδημία, η κανονικότητα δεν είναι 
πια η ίδια. Ήδη έχουμε δει να αλλάζουν 
πολλά πράγματα στη ζωή μας και κάποια 
από αυτά θα τα πάρουμε μαζί μας και 
στην μετα-κανονικότητα. Αλλαγές στον 
τρόπο εργασίας, στις γνωριμίες και στις 
σχέσεις, στην εύρεση εργασίας και στους 

μισθούς, στην εκπαίδευση, στον πολιτι-
σμό. Όλα θα έχουν ένα τεχνολογικό πρό-
σημο και ο ανθρώπινος πρωτόγονος 
εγκέφαλος θα κληθεί να προσαρμοστεί 
πολύ γρήγορα, με κόστος το άγχος. 
Ακόμη μία ψυχολογική επίδραση που 

θα αφήσει η πανδημία, είναι η αίσθηση 
μοναξιάς, που συνοδεύεται από την  
έλλειψη νοήματος για τη ζωή. Καθώς  
αρκετοί άνθρωποι έχουν χάσει δικούς 
τους ανθρώπους από τον κορωνοϊό, μά-
λιστα χωρίς να τους αποχαιρετήσουν, 
έχουν χάσει φίλους τους είτε από την 
κοινωνική απόσταση ή άλλως πως, ή 
έχουν μείνει μόνοι τους στο σπίτι, θα 
βρεθούν αντιμέτωποι με ένα restart στις 
σχέσεις, αξιολογώντας τα δικά τους κρι-
τήρια αλλά και τους νέους ανθρώπους 
που θα έρθουν στη ζωή τους. 
Η απομάκρυνση από το σχεσιακό,  

φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον, είναι 
σαν την απομάκρυνση από τον ίδιο τον 
κόσμο, καθώς το περιβάλλον μας απο-
τελεί σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο μας. 
Όταν αποκοβόμαστε ξαφνικά και χωρίς 
τη θέλησή μας από τις φιλικές και κοι-
νωνικές σχέσεις, πληγώνουμε και ένα 
σημαντικό μέρος του εαυτού μας και της 
ψυχικής ισορροπίας μας, το οποίο θα 
χρειαστεί χρόνο να επουλώσουμε. 
Η επόμενη ημέρα λοιπόν θα μας βρει 

απαλλαγμένους από τη μεγαλύτερη 
απειλή της σύγχρονης ανθρώπινης ιστο-
ρίας που αντιμετωπίσαμε κατάματα και 
μπορέσαμε να την προσπεράσουμε, όχι 
όμως να της ξεφύγουμε ψυχολογικά.  
Τα αποτυπώματά της θα βρίσκονται 
μέσα μας, καθώς μας έχει γρατσουνίσει 
ψυχικά ένα λιοντάρι αφήνοντάς ένα ση-
μάδι-ενθύμιο. Η πληγή από την γρα-
τσουνιά θα κλείσει όμως το σημάδι θα 
μείνει. Έτσι συμβαίνει και με την πανδη-
μία: αυτό που μας άγγιξε, είναι ο ίδιος ο 
θάνατος καθώς τον είχαμε «σύντροφο» 
παντού σε όλη τη διάρκεια της πανδη-
μίας. Στα ΜΜΕ, στις φωτογραφίες, στο 
διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα, στις συ-
ζητήσεις. 
Η πανδημία έχει αγγίξει πολύ πιο βαθιά 

τα υπαρξιακά επίπεδα της ανθρώπινης 
φύσης και μας έχει φέρει όλους αντιμέ-
τωπους με τον θάνατο, τον αφανισμό 
μας, τον τερματισμό της ύπαρξής μας. 
Αυτό αν και σιγά σιγά θα ξεπεραστεί… 
θα μεταμφιεστεί σε άγχος θανάτου. 
Όμως θα μασκαρευτεί για να μας ξεγε-
λάσει σε κρίση πανικού, φοβία, έντονο 
άγχος, θυμό κλπ. Την  επόμενη ημέρα 
λοιπόν,  ο άνθρωπος θα κουβαλάει το 
φόβο του θανάτου αλλά όχι γυμνό.  
Θα είναι η σειρά του να φοράει μάσκα 
και όχι μόνο μία, αλλά διαφορετική όπως 
αυτές που αναγκαστήκαμε να φοράμε 
σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας.  
Η μάσκα θα είναι η υπερκατανάλωση,  
ο αλκοολισμός, η υπερβολική σεξουα-
λική δραστηριότητα, ο ατομισμός, ο έντο-
νος θυμός και η βία, η υπερέκθεση σε 
διάφορες δραστηριότητες. Κι αφού όλα 
αυτά τα συμπτώματα δεν τα είχε ο άν-
θρωπος πιο πριν δεν θα καταλαβαίνει τι 
συμβαίνει και θα μπαίνει σε ένα φαύλο 
κύκλο καταστροφολογικού άγχους. 

 Όλα πλέον επιτρεπτά καθώς θα νιώ-
θουμε ότι μας ανήκουν αφού τα είχαμε 
στερηθεί, αλλά όλα με μία αγωνιώδη 
προσπάθεια να αποδείξουμε ότι είμαστε 
ζωντανοί, ότι έχουμε νικήσει τον θάνατο 
και μπορούμε να βιώσουμε ξανά την πα-
ρουσία της ύπαρξής μας. Έχουμε την 
ανάγκη να βιώσουμε αυτή την αίσθηση 
της ιδιαιτερότητας που μας κάνει άτρω-
τους στον θάνατο, αρκεί να τον αρνη-
θούμε.

Σήμερα θα, ασχο-
ληθώ λίγο με τη ση-
μασία της λέξης διά-
λεκτος! 
Είχα ασχοληθεί και 

πριν με το ίδιο θέμα, 
αλλά αφορμή μου δίνει και πάλι το 
νέο θεατρικό έργο που θα παρουσια-
στεί αυτές τις μέρες στο Κυπριακό 
Κοινοτικό Κέντρο, καθώς είναι γραμ-
μένο στην διάλεκτο που ομιλείτε εδώ 
στην παροικία μας.  
Με πιάνει καμιά φορά η μανία να 

πολεμήσω για τον δικό μου πολιτισμό. 
Τι εννοώ να πολεμήσω;  Θέλω να 
κρατήσω τις αρχές μου , θέλω να δια-
τηρήσω τις ρίζες μου, την καταγωγή 
μου. Ο κάθε ένας από εμάς διανύει 
το δικό του ταξίδι προς τη δική του 
Ιθάκη. Την Ιθάκη που ξεκινάει από 
την γέννηση του, μέχρι και το τέλος 
του ταξιδιού, μέχρι να φτάσει στην 
Ιθάκη τελικά. Το θέμα είναι το ταξίδι 
και όχι η Ιθάκη. Ο πολιτισμός φτιά-
χνεται ανάλογα με το πιο ταξίδι ακο-
λουθεί ο κάθε ένας από εμάς. Και ο 
δικός μου πολιτισμός φτιάχτηκε μέσα 
από το ταξίδι που μου άνοιξε δρόμους 
και με έμαθε να ζω, να αγαπώ, και να 
πιστεύω στον συνάνθρωπο μου.  

“Και δεν βιάστηκα στο ταξίδι διόλου. 
Χρόνια πολλά διήρκεσε και έπεται  
συνέχεια. Και έγινα πλούσιος με όσα 
κέρδισα στον δρόμο μου. Και συνε-
χίζω να μαζεύω πραμάτειές και ιδα-
νικά μυρωδικά!  
Οι ρίζες μας λοιπόν αγαπητοί μου,  

και ότι πήραμε, και παίρνουμε  από 
το δικό μας ταξίδι προς την δική μας 
Ιθάκη, είναι τα πιο σημαντικά, και όχι 
το φτάσιμο εκεί. Το δικό μου ταξίδι πι-
στεύω πως  με έδωσε πολλά Ιδανικά 
μυρωδικά. Κλέβω από ένα παλιό δικό 
μου κείμενο για να σας πω γιατί ο  
πολιτισμός φτιάχνεται στη πορεία της 
ζωής μας, και είναι πολύ σημαντικό 
να τον διατηρούμε και να σεβόμαστε 
την ιστορία. Εγώ γεννήθηκα εκεί που 
η μέρα άρχιζε με την ανατολή του 
ήλιου. Εκεί που οι άνθρωποι δού-
λευαν με τα γυμνά τους χέρια τη Γη 
για το καθημερινό μερίδιο στο βρα-
δινό τραπέζι. Εκεί που η ελιά και το 
κρεμμύδι έγινε συνήθεια και το κρασί 
κρατούσε ζωντανό το αίμα στις φλέ-
βες των ανθρώπων. Γεννήθηκα εκεί 
που ο ήλιος κρατούσε συντροφιά στο 
ζευγολάτη, μέχρι την ώρα που θα  
δύσει. Εκεί που η καλημέρα έγινε ο 
σύνδεσμος της ράτσας μας, και η κου-
βέντα ήταν απαραίτητη να λάβει χώρα 
σε κάθε μας συνάντηση. Μεγάλωσα 

εκεί που τα βράδια στο πεζούλι τη γει-
τονιάς μας έπρεπε να κάνουμε συνά-
ντηση. Εκεί που ανταμώναμε για να 
μάθουμε τα νέα. Συντροφιά με το φεγ-
γάρι θα έπρεπε να λέμε τα μαντάτα, 
και να μάθουμε για τους ερωτευμέ-
νους. Μεγάλωσα εκεί που η καληνύ-
χτα ήτανε κουράγιο για την επόμενη 
τη μέρα. Μεγάλωσα εκεί που στο τρα-
πέζι  μας ήταν ο νόμος να κρατάμε 
σιωπή. Εκεί που το ψωμί το βρέξαμε 
με δάκρυ και ιδρώτα. Εκεί που οι  
καρέκλες στο τραπέζι ήταν πέντε, και 
θα έπρεπε να ήταν κρατημένες.  
Εκεί που υπήρχε η ευλογία του Θεού.  
Μεγάλωσα εκεί που ο πατέρας 

ήτανε ο φάρος που οδηγούσε στη 
στεριά. Εκεί που το “όνομα” άνοιγε 
τις πόρτες. Εκεί που η οικογένεια 
έτρωγε το φαγητό από την ίδια 
κούπα. Εκεί που η αγάπη βασίλευε 
στα σπλάχνα των ανθρώπων, και η 
καρδιά μας ήταν πάντοτε γιομάτη. 
Γιατί λοιπόν επιμένω και  αγωνίζομαι 

για τον πολιτισμό μας;  Γιατί δυστυ-
χώς βλέπω ότι λοξοδρομούν  κάποιοι 
άνθρωποι και παρασύρουν τις νέες 
γενεές σε περιπέτειες και παραποιούν 
την αλήθεια όσον αφορά τον δικό μας 
πολιτισμό. Πρόσφατα είχα διαβάσει 
ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που  
μιλούσε για την δική μας Κυπριακή 
διάλεκτο. Συγχαρητήρια στον συγγρα-
φέα που αναφερόταν στην διάλεκτο 
και την καταγωγή της, ότι δηλαδή 
πολλές από τις Κυπριακές λέξεις προ-
έρχονται από την αρχαία Ελληνική 
γλώσσα, και εμείς οι κύπριοι είμαστε 
οι μόνοι που διατηρούμε στη διάλεκτο 
μας πολλές από αυτές τις λέξεις.  
Είναι πολλοί οι Κύπριοι που αξίζουν 

συγχαρητήρια για όλες τις προσπά-
θειες που κάνουν, γράφοντας  
Κυπριακή ποίηση και στοίχους στην 
Κυπριακή διάλεκτο, και συγχαίρω και 
όλους όσοι ασχολούνται με εκπομπές 
τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές, καθώς 
και θεατρικές παραγωγές, με θέμα 
τους την Κυπριακή κουλτούρα, τα ήθη 
και έθιμα και την Κυπριακή παράδοση 
γενικά. Ακόμα θα ήταν ευχής έργον 
αν η Κυπριακή γλώσσα, και τολμώ να 
πω, γλώσσα, έμπαινε και στα σχο-
λεία. Υπάρχουν αρκετά κείμενα  
τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμο-
ποιηθούν για διδαχή με σκοπό την 
διατήρησης της δικής μας κληρονο-
μιάς της δικής μας ιστορίας, του δικού 
μας πολιτισμού. Όλοι οι μεγάλοι ποι-
ητές ασχολήθηκαν με την Κυπριακή 
γλώσσα, με πρώτο και καλύτερο τον 
Βασίλη Μιχαηλίδη, και οι  πιο νεότεροι 

που είναι πολλοί και καταξιωμένοι  
λογοτέχνες. Δεν θέλω να περιαυτο-
λογώ, αλλά συνέβητε  και τούτο. 
Είχαμε γράψει ένα τραγούδι για  

το πολύ όμορφο χωριό της Πάφου, 
το χωριό Πέγεια. Το τραγούδησε η  
καταξιωμένη Κύπρια τραγουδίστρια 
Κωνσταντίνα, σε μουσική της μουσι-
κοσυνθέτριας Δόκτορος  Στάλως Γε-
ωργίου, και η Στάλω ταξιδεύει αύριο 
στη Στοκχόλμη για να παραλάβει το 
πρώτο βραβείο Ευρωπαϊκού διαγω-
νισμού στην κατηγορία παραδοσια-
κού τραγουδιού, σε στοίχους του υπο-
φαινόμενου, εκπροσωπώντας φυσικά 
την Κύπρο μας.   
Εγώ απλά προσθέτω ακόμα λίγη 

περηφάνια στο ενεργητικό μου, και 
γεμίζω τη ψυχή μου με λίγη ακόμα 
ευχαρίστηση που τα καταφέραμε να 
πάρουμε αυτό το βραβείο.  
Κάτι τέτοια μου δίνουν θάρρος για 

να συνεχίσω τις προσπάθειες μου για 
προώθηση της Κυπριακής κουλτού-
ρας και της Κυπριακής διαλέκτου 
μέσω θεατρικών παραστάσεων, τρα-
γουδιού και ποίησης.  
Δεν θα ασχοληθώ περεταίρω με 

αυτό το θέμα, όμως θα ήταν καλό να 
μην χάνουμε ευκαιρίες να προωθούμε 
τον δικό μας πολιτισμό την δική μας 
κουλτούρα, τη δική μας ιστορία,  
τα δικά μας ήθη και έθιμα.  
Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας 

ο κάθε ένας από εμάς και ας κάνουμε 
ότι είναι δυνατό να διαφυλάξουμε  
τα αγαθά του λαού μας, γιατί διαφο-
ρετικά…… κακή μας τύχη … θα χα-
θούμε και δεν θα έχουμε ταυτότητα. 
Θα γίνουμε αγνώριστοι με όλα αυτά 
τα ξενόφερτα που μας έχουν κατα-
κλύσει! Ας έχουμε πάντα στο νου τα 
νέα παιδιά, και ας στηρίζουμε κάθε 
προσπάθεια που γίνεται προς διατή-
ρηση όλων των αγαθών που κληρο-
νομήσαμε. Δεν λέω, η γλώσσα μας 
είναι Ελληνική, και τη μαθαίνουμε 
στην εντέλεια, και είμαστε υπερήφανοι 
που είμαστε Έλληνες, αλλά και η  
Κυπριακή γλώσσα, είναι η ιστορία 
μας, η κουλτούρα μας, είναι μέρος του 
πολιτισμού μας. Και όπως είπα και 
σε άλλες περιπτώσεις… ο άνθρωπος 
είναι ο πολιτισμός….. και ο πολιτισμός 
είναι ο άνθρωπος! Καλή σας μέρα και 
καλή διασκέδαση. Μην χάσετε την  
ευκαιρία να γελάσετε. Σας περιμένω 
στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο αυτή 
την Παρασκευή και το Σάββατο.  
Ελάτε να τα πούμε από κοντά. 
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Του Βασίλη 
Παναγή Της Έλισσας 

Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Η διάλεκτος μας, ο πολιτισμός μας! Η επόμενη μέρα από 
την πανδημία

Μνήμες Δικώμου  
Του Βασίλη Κωστή 

Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022 
έφυγε από τη ζωή ο  Σταυρής(Ζορ-
λάκκης) του Ασπρή από το κατεχό-
μενο σήμερα Κάτω Δίκωμο Επαρχίας 
Κερύνειας. 
Στις 23 του ερχόμενου Ιουνίου θα 

έκλεινε τα 86. Την Πέμπτη 17 Μαρ-
τίου 2022 έγινε η  κηδεία του  από 
την  εκκλησία του Αγίου Δημητρίου 
στο Edmonton London N9 και ετάφη 
στο κοιμητήριο Edmonton. 
Παντρεύτηκε τη Μαρούλλα Κυριά-

κου από το Πάνω Δικωμο και απέ-
κτησαν δύο παιδιά, Γιώργο και 
Σούλα, που τους χάρισαν τρεις εγ-
γονές, Μαρία, Αθηνά και Μαρία. 
Στο Λονδίνο ήρθε το 1960. Ήταν ο  

μικρότερος από δέκα αδέλφια. 
Ήταν τσαγκάρης.Αναγνωρίστηκε 

ως καλός τεχνίτης και έφτιαχνε χει-
ροποίητα παπούτσια για διασημότη-
τες, Elton John κ.ά. Συγκινητικές ήταν 
οι  αποχαιρετιστήριες ομιλίες που  εί-
παν στην κηδεία του οι τρεις εγγονές 
του που μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν 
στη μεγάλη αγάπη του παππού για 
το Δίκωμο, την ιστορία και τη Man-
chester United  και στην αριστερή 
ιδεολογία του. Πάνω από 100 άτομα  
παραβρέθηκαν στην κηδεία. 
Θυμάμαι την πρώτη ανοικτή πα-

μπαροικιακή συγκέντρωση του Χρι-
στόφια στο Λονδίνο τον  Σεπτέμβριο 
του 1988. Κατάμεστη η αίθουσα. 
Καθώς μιλούσε ο Χριστόφιας ακού-

στηκε μια δυνατή φωνή " Μπράβο  
Δημήτρη!". Ο Χριστόφιας ανταποκρί-
θηκε: " Τούτος εν ο χωρκανός μου ο 
Σταυρής!". Ο κόσμος χειροκρότησε 
θερμά.



Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες, 201 χρόνια από την ιστο-
ρική εκείνη ημέρα της 25ης Μαρτίου 1821, την παλιγγενεσία 
των Ελλήνων, την αναγέννηση του Ελληνικού Κράτους και, 

ταυτόχρονα, πανηγυρίζουμε με θρησκευτική ευλάβεια, τον Ευαγ-
γελισμό της Παναγίας Θεοτόκου.  

 
Εορτάζουμε με συγκίνηση και υπερηφάνεια, για ν' αποδώσουμε 

φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ήρωες του Εικοσιένα. Αυτούς 
που πολέμησαν και θυσιάστηκαν, "για του Χριστού την πίστη την 
αγία και της πατρίδος την ελευθερία".  Στρέφουμε τη σκέψη μας 
στο παρελθόν, για να εξετάσουμε την ιστορική αυτή περίοδο, όχι 
για μια απλή υπόμνηση των γεγονότων, αλλά για να επισημάνουμε 
τις ευθύνες μας από τις υποθήκες των προγόνων μας και να αντλή-
σουμε διδάγματα σύνεσης, ομόνοιας και εθνικής ενότητας. 

Η ιστορία μας διδάσκει ότι όταν οι Έλληνες ήταν ενωμένοι έκαναν 
θαύματα – όταν ήταν διχασμένοι προκαλούσαν εθνική καταστροφή. 
Και η ιστορία μας είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα. Και  
οι κατακτητές και οι μεγάλοι της Γης ήξεραν το αδύνατο σημείο 
των Ελλήνων – την διχόνοια – και την εκμεταλλεύονταν. Οι ξένοι 
μας λένε ότι όπου υπάρχουν τέσσερεις Έλληνες, υπάρχουν πέντε 
πολιτικά κόμματα! 

Οι Πέρσες, οι Ρωμαίοι, οι Φράγκοι, οι Τούρκοι, και τελευταία  
οι Αγγλοαμερικάνοι χρησιμοποιούσαν το διαίρει και βασίλευε επι-
φέροντας τόσα δεινά στην πατρίδα μας. Ο Πελοποννησιακός  
Πόλεμος, η υποταγή στους Ρωμαίους, ο χαμός του Βυζαντίου,  
η καταστροφή της Μικράς Ασίας, ο εμφύλιος πόλεμος, το χουντικό 
πραξικόπημα και η εισβολή στην Κύπρο ήταν κατά μέγα μέρος 
αποτέλεσμα της διχόνοιας των Ελλήνων. 

Ευτυχώς, όμως, "ο Θεός είχε υπογράψει την ελευθερία της  
Ελλάδας και δεν πήρε πίσω την υπογραφή του", όπως έλεγε ο γέ-
ρος του Μωριά. Το σκλαβωμένο Γένος είχε πάρει την απόφασή 

του, "Ελευθερία ή θάνατος" και ο αγώνας του δεν ήταν εύκολο να 
καταπνιγεί. Παράλληλα, οι ωμότητες των Τούρκων, η καταστροφή 
των Ψαρών, η επιτυχία στα Δερβενάκια, η πυρπόληση της τουρκι-
κής ναυαρχίδας στη Χίο, η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου και 
πολλά άλλα παρόμοια γεγονότα προκάλεσαν τη συμπάθεια των 
λαών της Ευρώπης και ανάγκασαν τους ηγέτες τους να υποστηρί-
ξουν την επαναστατημένη Ελλάδα.  
Η Επανάσταση του 1821 είναι το πιο σπουδαίο γεγονός στην 

Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας και η αφετηρία της δημιουργίας και 
της αναγέννησης του Ελληνικού Κράτους. Παράλληλα, είναι ένα 
γεγονός παγκόσμιας σημασίας, γιατί υπήρξε η πρώτη Εθνική  
Επανάσταση, για την ανεξαρτησία ενός υπόδουλου Έθνους, που 
παραδειγμάτισε και άλλους σκλαβωμένους λαούς.  

Οι σύγχρονοι Έλληνες δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οφείλουμε 
την ελευθερία, την εθνική μας υπόστασή και υπερηφάνεια, την 
πρόοδο και την ευημερία μας, στους αγώνες και στις θυσίες των 
ηρώων του Εικοσιένα. Ο αγώνας του 1821 ήταν καθολικός.  
Ήταν έργο όλων των Ελλήνων. Ήταν αγώνας ιερός και δίκαιος, 
αγώνας "υπέρ βωμών και εστιών", αγώνας για το "ποθούμενο". 
Πήρε πάνω από 125 χρόνια για το Ελληνικό κράτος να γίνει αυτό 
που είναι σήμερα. Γιατί η Κρήτη, η Θεσσαλία, η Μακεδονία,  
η Ήπειρος, η Θράκη απελευθερώθηκαν πολλά χρόνια αργότερα 
και τα Δωδεκάνησα μόλις το 1948  

Οι παράγοντες που ένωσαν τους Έλληνες ήταν ισχυροί.  
Δυστυχώς όμως, συχνά υπήρχαν και στοιχεία που τους χώριζαν. 
Οι ξένες επιρροές, οι εγωισμοί και τα μικροσυμφέροντα πολλές 
φορές τους δίχασαν και λειτουργούσαν για λογαριασμό του εχθρού. 
Έτσι, "η διχόνοια η δολερή",  όπως την ονόμασε ο εθνικός μας 
ποιητής Διονύσιος Σολωμός, η καταραμένη διχόνοια, παραλίγο να 
φέρει την καταστροφή και να οδηγήσει σε αποτυχία την Επανά-
σταση.  

Όλα αυτά δείχνουν ότι η γενιά του Εικοσιένα είχε όλες τις πανάρ-
χαιες αρετές, αλλά και τις αδυναμίες της φυλής μας. Αγωνιζόταν 
για να αποτινάξει το ζυγό της δουλείας, αλλά και υπονόμευε την 
ελευθερία και την αναγέννηση του Ελληνικού Κράτους. Και όμως 
το σκλαβωμένο Γένος ελευθερώθηκε και δημιούργησε την και-
νούργια Ελλάδα. Το 21 είναι ο υψηλός ιστορικός και συνάμα πνευ-
ματικός χώρος . Είναι η ιερή κιβωτός του Ελληνισμού. Είναι το τα-
μείο πρότυπων μορφών και υποδειγμάτων βίου που γαλβάνισε με 
αίμα η ιστορία και τα ύψωσε εκεί, όπου στρέφεται ο άνθρωπος για 
να ζητήσει εμπνεύσεις ζωής. Είναι το μέγα δίδαγμα που ψυχώνει 
το 'Έθνος μας για μα μη σβήσει το φως του Ελληνικού πνεύματος, 
ώστε να διδαχθούν οι νέοι, να θυμηθούν οι ώριμοι και να αναπο-
λήσουν οι ηλικιωμένοι τι σημαίνει σήμερα και αύριο το να είσαι 
Έλληνας. Δηλαδή πραγματικά άνθρωπος! Χρόνια Πολλά στο 
αδελφό Ελληνικό Λαό! 

 
Στην ιδιαίτερη πατρίδα μας Κύπρο, που στενάζει για 48 τόσα 

χρόνια από την Τουρκική εισβολή και κατοχή  - και παρόλες 
τις προσπάθειες – για επανένωση, η κατοχή συνεχίζεται.  
Ο λαός μας αγωνιά και αναμένει. Και θυμίζουμε τα φλογερά 
λόγια του Ποιητή  Τεύκρου Ανθία, ότι, με την υπομονή και την 
πίστη στο δίκαιο του λαού μας: 

 
Δεν γονατίζει ο Πλάτανος 
Στην άγρια καταιγίδα 
Ούτε κι ο ανυπότακτος λαός 
Που αγωνίζεται κι αγωνιά  
Για τη χιλιάκριβη τη Λευτεριά, 
Τη Λευτεριά!  

 
Επετειακό Σημείωμα του Καθηγητή  Ζαννέτου Τοφαλλή
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25η Μαρτίου 1821 – Τιμή και Δόξα Στους Αθάνατους Δημιουργούς της 

Ο πρώτος εορτασμός της 25ης Μαρτίου

Η 25η Μαρτίου καθιερώθηκε ως εθνική 
εορτή της χώρας μας στις 15 Μαρτίου 
1838, με διάταγμα του βασιλιά 

Όθωνα, που εκτελούσε παράλληλα και τα καθή-
κοντα του πρωθυπουργού εκείνη την περίοδο.  
Η πρόταση του Γραμματέα της Επικρατείας 
(Υπουργού) επί των Εκκλησιαστικών και της Δη-
μόσιας Παιδείας, Γεωργίου Γλαράκη (ηγετικού 
στελέχους του κόμματος των Ναπαίων ή Ρωσικού 
Κόμματος), έγινε αμέσως δεκτή από τον Όθωνα, 
που την είδε και ως μία ευκαιρία να αυξήσει τη 

δημοτικότητά του. 
 
Στο βασιλικό διάταγμα αναφέρεται μεταξύ 

άλλων: 
 
...Θεωρήσαντες ότι η ημέρα της 25ης Μαρτίου 

είναι λαμπρά και καθ’ αυτήν εις πάντα Έλληνα 
δια την εν αυτή τελουμένην εορτήν του Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου, είναι προσέτι λαμπρά και 
χαρμόσυνος δια την κατ’ αυτήν την ημέραν έναρ-
ξιν του περί της ανεξαρτησίας αγώνος του ελλη-

νικού Έθνους, καθιερούμεν την ημέραν ταύτην 
εις το διηνεκές ως ημέραν εθνικής εορτής. 

Ο πρώτος εορτασμός της εθνικής επετείου έγινε 
λίγες ημέρες αργότερα, σύμφωνα με το πρό-
γραμμα που κυκλοφόρησε στις 18 Μαρτίου. Οι 
21 κανονιοβολισμοί το σούρουπο της παραμονής 
ήταν το προανάκρουσμα. Με την ανατολή του 
ήλιου ρίφθηκαν εκ νέου 21 κανονιοβολισμοί, ενώ 
μία μπάντα, που γυρνούσε στους δρόμους της 
Αθήνας, υπενθύμιζε στους κατοίκους της πρω-
τεύουσας τη μεγάλη ημέρα. 

 
Στις 8 το πρωί, στρατιωτικά τμήματα παρατά-

χθηκαν στους δρόμους μεταξύ των Ανακτόρων 
(σημερινό Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, επί 
της πλατείας Κλαυθμώνος) και της εκκλησίας της 
Αγίας Ειρήνης (επί της οδού Αιόλου), όπου θα 
τελούνταν η επίσημη δοξολογία. Μία ώρα αργό-
τερα, ο Όθωνας και η Αμαλία, ντυμένοι με παρα-
δοσιακές ενδυμασίες, έφθασαν με άμαξα στον 
καθεδρικό ναό της Αθήνας, επευφημούμενοι από 
το πλήθος, που είχε συρρεύσει από κάθε γωνιά 
της Αττικής. Στη δοξολογία παρέστησαν οι αρχές 
της πόλης, εκπρόσωποι των συντεχνιών και μέλη 
του διπλωματικού σώματος. Το τέλος της δοξο-
λογίας σήμαναν 21 κανονιοβολισμοί και οι βασι-
λείς υπό τις συνεχείς επευφημίες του πλήθους 
πήραν το δρόμο της επιστροφής για το παλάτι. 

 
Το ραντεβού του κόσμου δόθηκε στην Πλατεία 

του Παλατιού, όπου ο Δήμος Αθηναίων είχε στή-
σει ένα τρόπαιο και γύρω του στήθηκε ένα τρι-
κούβερτο γλέντι μέχρι πρωίας, όπως έγραψαν  
οι εφημερίδες της εποχής. 

 
Την παράσταση έκλεψε μία ηλικιωμένη κυρία, 

ονόματι Λέκκα, η οποία θέλησε να σύρει πρώτη 
το χορό «Σταματήσατε, παιδιά μου, εις εμέ ανήκει 
ν’ αρχίσω τον χορό, διότι εις αυτό το έδαφος πρό-
σφερα δύω ανδρείους αδελφούς και τον μοναχόν 
υιό μου». Της επετράπη να σύρει το χορό, παρότι 
γυναίκα, «και με δάκρυα στα όμματα συνεχόρευε 
και συναγάλλετο με τους Έλληνας» (προφανώς 
ήταν Αρβανίτισσα). Η εικόνα αυτή έκανε μεγάλη 
εντύπωση στην παρευρισκόμενη γερμανίδα  
Γιούλια φον Νόρντενπφλιχτ (κυρία επί των τιμών 
της βασίλισσας Αμαλίας), η οποία δεν δίστασε 
να την παρομοιάσει με αρχαία Σπαρτιάτισσα. 

 
Όλη την ημέρα η Αθήνα ήταν ένα πανηγύρι, 

σύμφωνα με τον Τύπο. Το βράδυ φωταγωγήθη-
καν με φανούς η Ακρόπολη, τα δημόσια κτίρια, 
αλλά και πολλά σπίτια. Μεγάλη εντύπωση στους 
Αθηναίους έκανε ο σχηματισμός ενός μεγάλου 
φωτεινού σταυρού σε μια πλευρά του Λυκαβητ-
τού.



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

 

5. Οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις μαζί με τις ΗΠΑ 
θα ζητήσουν από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και 
τον Δρα Κουτσιούκ (α) να δεχθούν ειρηνευτική 
δύναμη και (β) να παράσχουν εγγυήσεις ότι θα 
εμποδίσουν τις αντίστοιχες κοινότητες τους από 
εμπλοκή σε οιεσδήποτε εχθροπραξίες. 

 
Η Αμερικανική κυβερνηση φοβούμενη σοβιετική 

επιρροή στην περιοχή, απέστειλε τον εκτελούντα 
χρέη υπουργού εξωτερικών Τζορτζ Μπολ στην 
Αθήνα, Άγκυρα και Λευκωσία τον Φεβρουάριο 
1964 για να πείσει τις κυβερνήσεις αυτές. Παρά 

το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση τις αποδέ-
χθηκε οι προτάσεις απορρίφθηκαν από την κυ-
πριακή κυβέρνηση. 

 
Ο Σοβιετικός ηγέτης, απέστειλε επιστολή δια-

μαρτυρίας στις 7 Φεβρουαρίου 1964, στις κυ-
βερνήσεις της Βρετανίας, ΗΠΑ, Γαλλίας και Τουρ-
κίας, αντιτιθέμενος σε αποστολή Νατοϊκής 
δύναμης στο νησί επειδή  την περιέγραφε  σαν 
‘‘μια ωμή καταπάτηση της κυριαρχίας, της ανε-
ξαρτησίας και ελευθερίας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.‘’ 

 
Ο Τζορτζ Μπολ ποτέ δεν συγχώρεσε στον Μα-

κάριο αυτή την άρνηση του να συμμορφωθεί και 
να δεχθί το σχέδιο. Πέντε χρόνια αργότερα 
(1969) σε Συνέδριο στο Ίδρυμα Μπρούκλιν πε-
ριέγραφε τον Μακάριο ως «παιδί της σκύλας που 
πρέπει να εξοντωθεί για να γίνει κάτι στην Κύ-
προ». Αρκετά χρόνια αργότερα σε συνέντευξη 
του σε Κύπριο δημοσιογράφο ο Μπολ  αρνιόταν 
ότι είχε κάνει τέτοια δήλωση.

 14      | Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ – Η  ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΤΕΚΤΑΣ
Ο Στεφανόπουλος αντικαθιστά τον Παπαν-

δρέου 
 
Στις 15 Ιουλίου 1965, ο Γεώργιος Παπανδρέου 

παραιτήθηκε από Πρωθυπουργός μετά από τη  
διαφωνία που είχε με το βασιλιά Κωνσταντίνο. Ο 
Παπανδρέου ήθελε να αντικαταστήσει τον Πέτρο 
Γαρουφαλιά, τον Υπουργό Άμυνας και ήθελε να 
αναλάβει ο ίδιος το υπουργείο Άμυνας, αλλά ο 
βασιλιάς αρνήθηκε. Το Σεπτέμβριο του 1965, ο 
Στεφανόπουλος έγινε Πρωθυπουργός της Ελλά-
δας.  
Οι σχέσεις του με το Μακάριο ήταν κάθε άλλο 

παρά εγκάρδιες.  Στις 9 Μαρτίου 1966, ο Στεφα-
νόπουλος, όπως και ο προκάτοχός του, έκανε 
ένα ακόμη λάθος δείχνοντας παντελή αδιαφορία 
στις Συμφωνίες και το Σύνταγμα της Κύπρου. 
Είχε διορίσει το Στρατηγό Γρίβα ως Ανώτατο Δι-
οικητή όλων των Δυνάμεων στο νησί, δηλαδή 
της Ελληνικής Μεραρχίας και της Εθνοφρουράς 
της Κύπρου. Ο Μακάριος εξέφρασε τη διαφωνία 
του για την απόλυτη στρατιωτική εξουσία που η 
ελληνική κυβέρνηση παραχωρούσε στον Γρίβα 
και αποφάσισε να οπλίσει τους υποστηριχτές του, 
με το γνωστό Εφεδρικό Σώμα. 

 
Μυστική μεσολάβηση Κωνσταντίνου - 

Mountbatten 
 
Το 1966, μέσω μυστικής μεσολάβησης του βα-

σιλιά Κωνσταντίνου και του Λόρδου Mountbatten 
και στη συνέχεια μέσω περαιτέρω μυστικών συ-
νομιλιών μεταξύ της κυβέρνησης Στεφανόπουλου 
και της κυβέρνησης του Harold Wilson, έγινε μια 
συμφωνία βάσει της οποίας η βρετανική κυβέρ-
νηση ήταν έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
προσφέρει τη βρετανική βάση της Δεκέλειας στην 
Τουρκία, αν η τελευταία συμφωνούσε να ενωθεί 
η Κύπρος με την Ελλάδα. 
Ο Έλληνας και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερι-

κών συναντήθηκαν στο Παρίσι στις 17 Δεκεμ-
βρίου 1966 για να συζητήσουν αυτή την πρόταση. 
Λίγες μέρες αργότερα, η κυβέρνηση Στεφανό-
πουλου παραιτήθηκε και το θέμα δεν είχε συνέ-
χεια.   Με αρχηγό τον Παρασκευόπουλο σχημα-
τίστηκε προσωρινή κυβέρνηση, η οποία κράτησε 
μέχρι τις 3 Απριλίου 1967. 

 
Η στρατιωτική Δικτατορία στην Ελλάδα 
 
Στις 4 Απριλίου 1967, ο Παναγιώτης Κανελλό-

πουλος σχημάτισε προσωρινή κυβέρνηση η 
οποία επρόκειτο να διαρκέσει μέχρι τις 28 Μαΐου 
1967, ημερομηνία για την οποία είχαν προγραμ-
ματιστεί οι γενικές εκλογές. Αντί γι' αυτό, στις 21 
Απριλίου 1967, μερικοί αξιωματικοί του στρατού 
με επικεφαλής τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, το 
Νικόλαο Μακαρέζο και το Στυλιανό Παττακό 

έκαναν πραξικόπημα και επέβαλαν δικτατορία.  
Τα πολιτικά κόμματα και τα Συνδικάτα απαγορεύ-
τηκαν και εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν.  
Επιβλήθηκε λογοκρισία του Τύπου, ενώ απαγο-
ρεύτηκαν τα προοδευτικά βιβλία και η λογοτεχνία 
καθώς και μερικές θεατρικές παραστάσεις. Η μου-
σική και τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη κη-
ρύχτηκαν  παράνομα! Οι Συνταγματάρχες χρη-
σιμοποίησαν τη δικαιολογία ότι «η Ελλάδα 
απειλούνταν από τους Κομμουνιστές!» Πολλοί 
πιστεύουν ότι πίσω από το στρατιωτικό πραξικό-
πημα βρισκόταν η Αμερικάνικη CIA, για αυτό και 
η άμεση αναγνώριση του καθεστώτος από την 
κυβέρνηση των Η.Π.Α. Στην Κύπρο οργανώθη-
καν διαμαρτυρίες κατά της στρατιωτικής χούντας 
από τους σοσιαλιστές οπαδούς του γιατρού Βά-
σου Λυσσαρίδη. Η κυβέρνηση του Μακαρίου, 
όμως, δεν καταδίκασε το στρατιωτικό πραξικό-
πημα και την ανατροπή της Δημοκρατίας στην 
Ελλάδα. Ο Μακάριος το είδε απλώς «ως μια 
ακόμη αλλαγή κυβέρνησης» (!) και περιέγραψε 
τη διακυβέρνηση από τη χούντα με αυτά τα λόγια: 
«Για την Κύπρο, κάθε κυβέρνηση στην Ελλάδα 
είναι η Εθνική Κυβέρνηση της Μητέρας πατρί-
δας!» 

 
Η εμμονή της ελληνοκυπριακής ηγεσίας 

στην Ένωση 
 
Ο Μακάριος και η Κυπριακή κυβέρνηση οδη-

γούσαν το λαό σε ένα πολιτικό τέλμα! Με τις δικές 
της ενέργειες, η Βουλή των Αντιπροσώπων πα-
ρείχε όλες τις αποδείξεις που χρειάζονταν ο Ντε-
κτάς και η τουρκοκυπριακή πλευρά για να προ-
ωθήσουν τη δική τους προπαγάνδα σχετικά με 
τη διχοτόμηση:  «ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν ήταν 
έτοιμοι να ζήσουν και να εργαστούν σε μια Ανε-
ξάρτητη Δημοκρατία, αλλά πάντα έκαναν προ-
σπάθειες για την υλοποίηση της Ένωσης». Στις 
26 Ιουνίου 1967, η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ενήργησε «παράνομα» ψηφίζοντας μια απόφαση 
η οποία στην ουσία ζητούσε το ίδιο της το κλεί-
σιμο, μια και δήλωνε τα ακόλουθα: 

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων, ερμηνεύοντας 
τις αιώνιες επιθυμίες του Ελληνισμού της Κύ-
πρου, δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για 
την Ένωση με τη Μητέρα Πατρίδα και ότι θα συ-
νεχίσει να προάγει την ενότητα και τη συνεργασία 
μεταξύ του Ελληνοκυπριακού λαού και του Ελ-
ληνικού λαού της Μητέρας Πατρίδας για την επι-
τυχία του Εθνικού μας Αγώνα!» 

 
Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος στην Κύπρο 
 
Στις 9 Αυγούστου 1967, ένας από τους ηγέτες 

της στρατιωτικής χούντας, ο Γεώργιος Παπα-
δόπουλος, υπό την ιδιότητά του ως Υπουργός 
Προεδρίας, επισκέφθηκε την Κύπρο. Τον Παπα-

δόπουλο υποδέχθηκε ο Μακάριος και τον δεξιώ-
θηκε σε επίσημο γεύμα. Στο γεύμα αυτό έλαβαν 
μέρος όλα τα πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβα-
νομένου του ΑΚΕΛ. Ο γιατρός Βάσος Λυσσαρί-
δης, προς τιμή  του, αρνήθηκε την πρόσκληση 
του Μακαρίου για να παραστεί και να καθίσει στο 
ίδιο τραπέζι και να «τιμήσει» έναν από τους δι-
κτάτορες και δυνάστες του Ελληνικού λαού.  

 
Το φιάσκο της Συνόδου Κορυφής στον 

Έβρο, Σεπτέμβριος 1967 
 
Ο Έβρος είναι ο ποταμός που χωρίζει την Ελ-

λάδα από την Τουρκία. Κοντά σε αυτό το σύνορο, 
στο τουρκικό χωριό Kesan και στην ελληνική 
πόλη Αλεξανδρούπολη, ο Πρωθυπουργός της 
χούντας Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο Τούρκος 
Πρωθυπουργός Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ συμφώνη-
σαν να έχουν σύνοδο κορυφής για να συζητή-
σουν το θέμα της Κύπρου στις 9 και 10 Σεπτεμ-
βρίου 1967. Καθώς υπήρχε πλήρης λογοκρισία 
από τη χούντα, σχεδόν καμία πληροφορία δεν 
αποκαλύφθηκε από την ελληνική πλευρά. 
Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρέσβη στην Αθήνα, 

ο οποίος παραβρέθηκε στη σύνοδο κορυφής, η 
προηγούμενη κυβέρνηση του Στεφανόπουλου, 
ήταν έτοιμη να διαπραγματευτεί κάποια συμφωνία 
για την Ένωση με αντάλλαγμα μια τουρκική στρα-
τιωτική βάση στην Κύπρο επί μισθώσει. Ο Κόλιας 
ενημέρωσε την αντιπροσωπεία του ότι ήταν έτοι-
μος να μετατρέψει μια τέτοια βάση σε απόλυτη 
τουρκική κυριαρχία. Όταν η τουρκική πλευρά 
απέρριψε την πρόταση, ο Παπαδόπουλος γύρισε 
στον Κόλλια και του είπε «Κοίτα να φύγουμε. Δεν 
έχουν  διάθεση συνεννοήσεως».  

 
Η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ έγραψε στις 11 

Σεπτεμβρίου 1967 ότι ο Ντεμιρέλ είπε τα εξής 
στην ελληνική αντιπροσωπεία:  

 
«Επιμένετε επί της Ενώσεως. Εν τοιαύτη περι-

πτώσει διατί συνηντήθημεν εδώ; Η Τουρκία επ’ 
ουδενί λόγω θα δεχθή την Ένωσιν. Η Τουρκία 
εδήλωσε και δηλοί απεριφράστως ότι το γεγονός 
της Ενώσεως είναι δυνατόν να προκαλέση Ελ-
ληνο-Τουρκικόν πόλεμον. Εάν ο Έλλην Πρωθυ-
πουργός ομιλή  επί θέσεως την οποίαν  δεν απε-
δέχθημεν και δεν πρόκειται να αποδεχθώμεν και 
δεν προβή εις οιανδήποτε άλλην πρότασιν, εν τοι-
αύτη περιπτώσει διατί συνηντήθημεν και επί ποίου 
θέματος θα συνομιλήσωμεν;» 

 
Σύμφωνα με τον Κ. Π. Παναγιωτάκο, ο οποίος 

αργότερα υπηρέτησε ως Πρέσβης της χούντας 
στη Λευκωσία (5 Δεκεμβρίου 1970 έως 28 Ια-
νουαρίου 1972) και αργότερα έγινε Αναπληρωτής 
Υπουργός Εξωτερικών, κατηγόρησε το Μακάριο 
για την αποτυχία της ελληνοτουρκικής διάσκεψης 

κορυφής στον 
Έβρο, γιατί ήταν 
αντίθετος με τις 
εδαφικές παραχωρήσεις και την εγκατάσταση 
μιας βάσης του ΝΑΤΟ.  Σύμφωνα με τον Πανα-
γιωτάκο, ο Μακάριος ζήτησε από το Σοβιετικό 
Πρέσβη στη Λευκωσία να ζητήσει από τη σοβιε-
τική κυβέρνηση να παρέμβει και να αντιταχθεί σε 
μια τέτοια συμφωνία, γιατί κάτι τέτοιο θα παρα-
βίαζε την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  

 
Η απόφαση για  την σύλληψη και καταδίκη 

του Ντεκτάς   
 
Μετά τα επεισόδια του Δεκέμβρη του 1963 ο 

Ραούφ Ντεκτάς είχε φύγει από την Κύπρο το 
1964 με σκοπό να μιλήσει στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας του ΟΗΕ. Στην επιστροφή του, ενώ βρισκό-
ταν στην Άγκυρα, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε 
αποφασίσει ότι, αν ο Ντεκτάς  επέστρεφε στην 
Κύπρο, θα συλλαμβανόταν και θα δικαζόταν για 
«προσβολή» του κράτους και για άλλα ποινικά 
αδικήματα. Δεν εξέδωσε όμως εντολή απαγόρευ-
σης εισόδου του στην Κύπρο γιατί αυτό θα ήταν 
αντίθετο με  το άρθρο 14 του Συντάγματος το 
οποίο αναφέρει : «Κανένας πολίτης δεν θα απο-
κλεισθεί ή εκδιωχθεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες 
από τη χώρα». 

 
Η επέμβαση – μεσολάβηση  του Γ.Γ. του ΟΗΕ 
 
Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, ο Ου Θάντ, που είχε πληροφο-

ρηθεί για την απόφαση της Κυβέρνησης, την κά-
λεσε (μέσω του τότε υπουργού Εξωτερικών Σπύ-
ρου Κυπριανού) να αναθεωρήσει την απόφαση 
της γιατί  θα ήταν απαράδεκτο να συλληφθεί και 
να σταλεί σε δίκη ένας πολιτικός ηγέτης ο οποίος 
ζήτησε να μιλήσει σ’ ένα διεθνή οργανισμό, τον 
ΟΗΕ. Την ίδια ώρα ο Ου Θάντ μέσω της μυστικής 
διπλωματίας διεμήνυσε στον Ντεκτάς να παρα-
μείνει στην Τουρκία μέχρι να διοριστεί μεσολαβη-
τής του ΟΗΕ για το Κυπριακό.  Ο Ντεκτάς έμεινε 
στην Τουρκία μέχρι τον Οκτώβριο 1967.  

 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Μέρος 23ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μέρος 24ον  
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ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:35 
Ζάλογγο, το Κάστρο της 
Λευτεριάς (1959). Ιστορική 
περιπέτεια με τους Ανδρέα 
Ζησιμάτο, Βύρωνα Πάλλη, 
Δήμο Σταρένιο. Οι Σουλιώτες 
υπερασπίζονται ηρωικά τη γη 
τους, παρά τις όποιες μικρο-
διαφορές μεταξύ τους, μέχρι 
που ο Αλή-πασάς, με τη βοή-
θεια ενός προδότη, του 
Γούση, καταφέρνει να κατα-
κτήσει το Σούλι. ΠΕΜΠΤΗ 24 
ΜΑΡΤΙΟΥ 22:55 Οι Σουλιώ-
τες (1972). Ιστορική περιπέ-
τεια με τους Χρήστο Πολίτη, 
Κάτια Δανδουλάκη, Γιάννη Κα-
τράνη, Αλέκα Κατσέλη, Στέ-
φανο Στρατηγό, Ελένη Ανου-
σάκη, Ανδρέα Φιλιππίδη, 
Λαυρέντη Διανέλλο. Οι Σου-
λιώτες πληροφορούνται ότι ο 
Αλή Πασάς ετοιμάζεται να 
τους επιτεθεί και να πατήσει 
το Σούλι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 
ΜΑΡΤΙΟΥ 21:25 Ενωμένοι 
στην Ζωή και στον Θάνατο 
(1964). Ιστορική περιπέτεια με 
την Μάρλεν Παπούλια, Αν-
δρέα Μπάρκουλη, Μάνο Κα-
τράκη, Γιώργο Τζαβέλλα. Στην 
Ελλάδα, στις αρχές του 19ου 
αιώνα, πριν την Ελληνική επα-
νάσταση, τα ήθη της εποχής 
απαγορεύουν την ένωση δυο 
ερωτευμένων νέων, ενός Έλ-

ληνα κλέφτη, του Δρόσου, 
γιου του καπεταν-Σεράτου, και 
της τουρκοπούλας Εσμέ. Αυ-
τοί όμως αγαπιούνται με ανεί-
πωτο πάθος. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 23:00 O Αλή 
Πασάς και η Κυρά Φροσύνη 
(1959). Ιστορικό δράμα με την 
Ειρήνη Παπά, Ανδρέα Μπάρ-
κουλη, Ανδρέα Ζησιμάτο, Θε-
ανώ Ιωαννίδου, Δημήτρη Κα-
λιβωκά, Ελένη Ζαφειρίου. Ο 
δημώδης θρύλος, που έχει 
αποτυπωθεί επίσης σε ένα 
μακροσκελές ποίημα του Αρι-
στοτέλη Βαλαωρίτη, αποτελεί 
το θέμα του προκείμενου συ-
ναισθηματικού δράματος με 
εθνικές- ιστορικές πτυχές. 
Αναφέρεται στον απελπι-
σμένο έρωτα της θρυλικής αρ-
χόντισσας της Ηπείρου, της 
περιώνυμης κυρα-Φροσύνης 
για τον γιο του Αλή Πασά, τον 
Μουχτάρ, καθώς και στον τρα-
γικό θάνατο της ερωτευμένης 
γυναίκας στη λίμνη των Ιωαν-
νίνων. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 
ΜΑΡΤΙΟΥ 00:20 Μπορτέλλο 
(1985). Κοινωνικό δράμα με 
τους Μαρίνα Βλαντή, Ελεο-
νώρα Σταθοπούλου, Βασίλη 
Λάγκο, Άρη Ρέτσο. 'Η εποχή 
της επαναστατημένης Κρήτης 
του 1897 μέσα από την ιστο-
ρία ενός πορνείου με επικε-

φαλής τη γνωστή από τον Κα-
ζαντζάκη Μαντάμ Ορτάνς.’ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 
21:40 Παπαφλέσσας (1971). 
Πολεμική ταινία με τους Δημή-
τρη Παπαμιχαήλ, Αλέκο Αλε-
ξαντράκη, Κάτια Δανδουλάκη, 
Στέφανο Στρατηγό και Χρήστο 
Πολίτη. Ο Παπαφλέσσας 
(κατά κόσμο Γρηγόριος Φλέσ-
σας) δεν  είναι ένας παπάς 
σαν όλους τους άλλους. Είναι 
ένας σκληρός και φιλόδοξος 
άνθρωπος με ταπεινή κατα-
γωγή αλλά δυναμικό και ατί-
θασο χαρακτήρα. 'Όταν το θε-
ώρησε απαραίτητο στην 
προσπάθεια του να πείσει 
τους προεστούς να αρχίσουν 
την επανάσταση για την απε-
λευθέρωση της Ελλάδας, είπε 
ψέματα ότι αρχηγός της επα-
νάστασης ήταν ο ίδιος ο Τσά-
ρος και έκανε χρήση πλαστο-
γραφίας. ΣΑΒΒΑΤΟ 26 
ΜΑΡΤΙΟΥ 23:10 Καλάβρυτα 
1821 (1970). Αισθηματική ται-
νία με τους Άννα Ιασωνίδου, 
Παύλο Λιάρο, Σπύρο Παππά, 
Περικλή Χριστοφορίδη και 
Μαλαίνα Ανουσάκη. Λίγο πριν 
ξεσπάσει η επανάσταση, ο 
Λάμπρος, σύνδεσμος των Ελ-
λήνων ανταρτών με τους άρ-
χοντες των χωριών, ερωτεύε-
ται την Τουρκάλα Αϊσέ.. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 
21:30 Μαντώ Μαυρογένους 
(1971). Αισθηματική ταινία με 
τους Τζένη Καρέζη, Πέτρο 
Φυσσούν, Άλκη Γιαννακά, 
Ελένη Ερήμου και Σταύρο Ξε-
νίδη. Στη Βιέννη του 1820, η 
Μαντώ Μαυρογένους συνα-
ντά μια ομάδα Ελλήνων φοι-
τητών και μιλάνε για την επα-
νάσταση που πρόκειται να 
γίνει. Επιστρέφοντας στην Ελ-
λάδα, ο Θείος της τη μυεί στη 
Φιλική Εταιρεία.  ΔΕΥΤΕΡΑ 
28 ΜΑΡΤΙΟΥ  Η Δίκη των Δι-
καστών (1974) 22:15 Ιστορικό 
Δράμα με τους Νίκο Κούρ-
κουλο, Μάνο Κατράκη, Δημή-
τρη Μυράτ, Νικηφόρο Μα-
νέρη.  Στο Ναύπλιο το 1930, 
μετά την δολοφονία του Κα-
ποδίστρια, ο βασικός πολέ-
μιος του Αθανάσιος Πολυζωί-
δης διορίζεται πρόεδρος του 
Εγκληματολογικού Δικαστη-
ρίου. ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 
20:35 Λασκαρίνα Μπου-
μπουλίνα (1959). Βιογραφική 
ταινία με την Ειρήνη Παππά, 
Κούλα Αγαγιώτου, Αντρέα 
Μπάρκουλη, Γκίκα Μπινιάρη. 
Πριν την επανάσταση του 
1821, στις Σπέτσες, η Λασκα-
ρίνα ήταν παντρεμένη με τον 
Δημητρό Γιανούζα, αλλά το 
μυαλό της ήταν πάντα στην 

επανάσταση. Μετά τον θά-
νατο του  Γιανούζα παντρεύε-
ται τον Μπούμπουλη και όταν 
γίνεται για δεύτερη φορά 
χήρα, ταξιδεύει στην Οδησσό 
όπου επικοινωνεί με τα μέλη 
της Φιλικής Εταιρείας. 
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:00 
Βαβυλωνία (1970). Κωμωδία 
με τους Αθηνόδωρο Προ-
ύσαλη, Γιάννη Κοντούλη, Δη-
μήτρη Ιωακειμίδη, Θάνο Πα-
παδόπουλο. Στο Ναύπλιο το 
1827, την περίοδο της σύστα-
σης της πρώτης κυβέρνησης 
του Ελληνικού Κράτους, ένας 
Χιώτης, ένας Μωραίτης, ένας 
Κύπριος, ένας Αθηναίος, ένας 
Αρβανίτης και ένας Ανατολί-
της, θα βρεθούν στο χάνι του 
Μπαστιά. ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡ-
ΤΙΟΥ 20:55 Ο Χάχας (1989). 
Κωμωδία με τους Παναγιώτη 
Σουπιάδη, Ηρώ Μουκίου, 
Ευαγγελία Σαμιωτάκη, Σπύρο 
Καλογήρου. Ο Πάνος είναι 
ένας καλόκαρδος νέος, που 
έχει όμως το ελάττωμα να γε-
λάει ακόμα και με τα πιο σο-
βαρά πράγματα. Έτσι έχει μό-
νιμο πρόβλημα εργασίας γιατί 
τον διώχνουν από παντού, 
λόγω του ελαττώματος του. 
Και κάποτε γίνεται το μεγάλο 
μπέρδεμα. 
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ΠΕΜΠΤΗ 24/03 
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 25/03 
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 26/03 
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 27/03 
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 28/03 
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 29/03 
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 30/03 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14:30 Όλα στον Αέρα 
16:00 Ειδήσεις  
17:20 Black Forest 
   18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας (Ε) 
20.45 Economic Echo  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας

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

ΠΕΜΠΤΗ 24 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: Ζάλογγο, το 
Κάστρο της Λευτεριάς (1959) 
22:55 Ελληνική Ταινία: Οι Σουλιώ-
τες (1972) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 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: Ενωμένοι 
στην Ζωή και στον Θάνατο (1964) 
23:00 Ελληνική Ταινία: O Αλή Πα-
σάς και η Κυρά Φροσύνη (1959) 
00:20  Ελληνική Ταινία: Μπορτέλλο 
(1985) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ     
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Ιστορικό Ντοκυμαντέρ:  
Η Εξέγερση της 25ης Μαρτίου  
1821-Μέρος Α'  
21:40 Ελληνική Ταινία: Παπαφλέσ-
σας (1971) 
23:10 Ελληνική Ταινία: Καλάβρυτα 
1821 (1970) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 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: Μαντώ 
Μαυρογένους (1971) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ    
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:00  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ιστορικό Ντοκυμαντέρ:  
Η Εξέγερση της 25ης Μαρτίου 
1821- Μέρος Β 
22:15 Ελληνική ταινία: Η Δίκη των  
Δικαστών (1974) 
23:45 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 29 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: Λασκαρίνα 
Μπουμπουλίνα (1959) 
22:00 Βαβυλωνία (1970) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 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: Ο Χάχας 
(1989) 
22:10 Ελληνική Ταινία: Ψηλά τα 
 Χέρια Χίτλερ (1962)
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Τέλος το τένις για την Άσλεϊ 
Μπάρτι, απρόσμενη η απόφαση 
απόσυρσης

Η Άσλεϊ Μπάρτι αποφάσισε να αποσυρθεί 
από το τένις, προκαλώντας σοκ στην πα-
γκόσμια κοινότητα του τένις. Η Αυστραλή 

τενίστρια, Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης απο-
φάσισε να αποσυρθεί από τη δράση, ένα μήνα 
πριν κλείσει τα 26 της χρόνια.  Σε μια αιφνίδια 
ανακοίνωση μέσω Instagram, το Νο1 της παγκό-
σμιας κατάταξης του γυναικείου τένις, Άσλει 
Μπάρτι ανακοίνωσε τη σοκαριστική απόφασή της 
να εγκαταλείψει το άθλημα, ένα μήνα πριν κλείσει 
τα 26 της χρόνια κι ενώ διένυε το 4ο καλύτερο 
ρεκόρ όλων των εποχών με 114 συνεχόμενες 
εβδομάδες στην κορυφή της WTA (121 συνο-
λικά). 

 
H κάτοχος του τίτλου σε Wimbledon (2021) και 

Australian Open (2022) καθώς και πρωταθλήτρια 
στο Roland Garros (2019), δήλωσε γεμάτη από 
συναισθήματα και εμπειρίες που αποκόμισε από 
το τένις, όμως ένιωσε ότι ήρθε ο καιρός να ασχο-

ληθεί περισσότερο με τον εαυτό 
της και την ψυχική υγεία της. 

 
Τούτο σημαίνει ότι αν αλλάξει 

η σειρά στο ranking της WTA η 
Μαρία Σάκκαρη θα κερδίσει μία 
θέση και θ' ανέβει στη δεύτερη, 
πίσω μόνο από την Πολωνή 
Ίγκα Σβιόντεκ, από την οποία 
και ηττήθηκε την Κυριακή στον 
τελικό του Indian Wells. Μέχρι 
σήμερα η κατάταξη έχει ως 
εξής: Οι λόγοι που οδήγησαν 
την Μπάρτι εκτός κορτ 

 
Η Μπάρτι με 3 Grand Slam και 

συνολικά 15 τίτλους στο μονό 
και 12 στα διπλά, ολοκληρώνει 
μια φανταστική καριέρα που θα 

μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε θρυλική, έχοντας 
αποκομίσει και 24εκ. δολάρια από χρηματικά έπα-
θλα μόνο. 

"Σήμερα είναι δύσκολο για μένα καθώς ανακοι-
νώνω την απόσυρσή μου από το τένις. Δεν ήξερα 
πως να μοιραστώ τα νέα μαζί σας οπότε ζήτησα 
από την καλή μου φίλη Κάσεϊ Ντελάκουα να με 
βοηθήσει. Είμαι ευγνώμων για όσα μου χάρισε 
το άθλημα και αποχωρώ υπερήφανη" έγραψε στο 
αρχικό μήνυμά της η Μπάρτι η οποία ανέβασε το 
βίντεο με τη συνέντευξή. 

"Είναι η πρώτη φορά που το λέω ανοιχτά και 
δεν μου είναι εύκολο. Όμως, είμαι τόσο χαρού-
μενη και τόσο έτοιμη. Δεν έχω πια το σωματικό, 
το συναισθηματικό κίνητρο και ότι χρειάζεται για 
να προκαλέσω τον εαυτό μου στο πιο υψηλό επί-
πεδο. Όχι πια. Έχω αδειάσει..." είπε αρχικά η 
Μπάρτι στη συμπατριώτισσά της. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αυστραλέζα πα-

ρατάει το τένις αφού το είχε κάνει και στα εφηβικά 
της χρόνια, όταν σε ηλικία 18 ετών αποφάσισε 
να σταματήσει και ασχολήθηκε με το επαγγελμα-
τικό κρίκετ όπου επίσης διέπρεψε. 
Ποτέ δεν έκρυψε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε 

κάθε φορά που έπρεπε να ταξιδεύει και να λείπει 
για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σπίτι της 
στο Queensland. 

"Έχω πολλά όνειρα που θέλω να κυνηγήσω 
τώρα που δεν χρειάζεται να ταξιδεύω σε όλο τον 
κόσμο και να βρίσκομαι μακριά από την οικογέ-
νειά μου, μακριά από το σπίτι μου. Δεν θα στα-
ματήσω να αγαπάω το τένις. Ήταν ένα σημαντικό 
μέρος της ζωής μου αλλά ήρθε η στιγμή να απο-
λαύσω το επόμενο στάδιο της ζωής και να επικε-
ντρωθώ στην Άσλεϊ σαν άτομο, όχι στην Άσλεϊ 
ως αθλήτρια", τόνισε χαρακτηριστικά. 

"Το ξέρω ότι το έκανα ξανά, όμως είναι διαφο-
ρετικό συναίσθημα τώρα. Είμαι τόσο ευγνώμων 
για όσα μου έδωσε το τένις. Παραπάνω από όσα 
ονειρεύτηκα αλλά τώρα ξέρω ότι είναι η σωστή 
ώρα να αποσυρθώ και να κυνηγήσω τα άλλα 
όνειρά μου. Ήρθε η ώρα να αφήσω κάτω τη ρα-
κέτα", συμπλήρωσε η Μπάρτι. 

 
Ο τελευταίος αγώνας της Μπάρτι ήταν η νίκη 
επί της Ντάνιελ Κόλινς στον τελικό του Australian 
Open 2022 στον οποίο η Αυστραλή έβαλε τέλος 
στην 44ετη προσμονή των συμπατριωτών της 
για τίτλο από γυναίκα τενίστρια στη Μελβούρνη. 

 
Μένει να δούμε αν η Μπάρτι ζητήσει την αφαί-
ρεση του ονόματός της από την WTA Rankings. 
Αν αιτηθεί κάτι τέτοιο, η Ίγκα Σβιόντεκ θα είναι το 
νέο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και η Μαρία 
Σάκκαρη θα ανέβει στο Νο2!

Ρώσος χρυσός Ολυμπιονίκης έχασε τον χορηγό του επειδή  
εμφανίστηκε στη φιέστα του Πούτιν

Η εταιρεία αθλητικών ειδών 
Speedo ακύρωσε το συμβόλαιο συ-
νεργασίας της με τον Ρώσο Ολυ-
μπιονίκη της κολύμβησης Εβγκένι 
Ρίλοφ, όταν εκείνος παρευρέθηκε 
στην γιορτή που διοργάνωσε το 
προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο 
Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα, σύμ-
φωνα με το BBC, το οποίο επικα-
λείται την ιστοσελίδα insidethe-
games. 

 
Ο Ρίλοφ, ο οποίος κέρδισε δύο 
χρυσά μετάλλια στους περσινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, εθε-
άθη στη φιέστα του Κρεμλίνου για 
τα 8 χρόνια από την προσάρτηση 

της Κριμαίας στη Ρωσία να φέρει το 
γράμμα «Ζ» στη στολή του - το σύμ-
βολο που έχει ταυτιστεί με την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

 
Ο παγκόσμιος κυβερνητικός οργα-

νισμός του αθλήματος, Fina, είχε εκ-
φράσει νωρίτερα τη «βαθιά απογοη-
τευσή της» για την εμφάνιση του 
Ρίλοφ στη γιορτή λέγοντας ότι θα 
διερευνήσει το ζήτημα. 
Η εταιρεία κατασκευής μαγιό 

Speedo είπε στο insidethegames, 
ότι «τερμάτισε τη χορηγία του Ρου-
λόφ με άμεση ισχύ» μετά την πα-
ρουσία του στην εκδήλωση.

Indian Wells: Μυθική πρόκριση της Σάκκαρη στον τελικό 

Τη μυθική πρόκριση της Μαρίας Σάκκαρη 
στον τελικό του Indian Wells, που της 
εξασφάλισε την άνοδό της από το Νο 6 

στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης απόλαυσε 
από την κερκίδα και ο Αμερικανός επιχειρηματίας 

Μπιλ Γκέιτς, μεγάλος φαν του 
αθλήματος. 

 
Η Μαρία Σάκκαρη έγινε η 

πρώτη ελληνίδα τενίστρια που 
προκρίθηκε σε τελικό WTA 1000 
και μετά τη σπουδαία νίκη της η 
συγκίνησή της ήταν τόσο με-
γάλη που ξέσπασε σε κλάματα. 

 
Τον σπουδαίο ημιτελικό από-

λαυσε και ο Μπιλ Γκέτς που βρί-
σκεται κάθε χρόνο στην Καλι-
φόρνια στο Indian Wells. Αυτή 
τη φορά παρακολούθησε χαμο-
γελαστός και ευδιάθετος με την 
παρέα του, την Μαρία Σάκκαρη 
να αποσπά τη νίκη από την Πά-
ουλα Μπαντόσα. Ο Μπιλ Γκέιτς 
είναι φίλος με τον Ρότζερ Φέ-

ντερερ και μάλιστα είχε παίξει και τένις στον 
αγώνα που διοργάνωσε πριν από λίγα χρόνια ο 
Ελβετός στη Νότια Αφρική και «έσπασε» το πα-
γκόσμιο ρεκόρ προσέλευσης σε παιχνίδι τένις. 

 

Η Σάκκαρη στον τελικό του Indian Wells την 
Κυριακή 
Η 25χρονη πρωταθλήτρια απέκλεισε την Πά-

ουλα Μπαντόσα με 6-2, 4-6, 6-1 σε 1 ώρα και 49 
λεπτά και προκρίθηκε στον τελικό του Indian 
Wells, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο του BNP 
Paribas Open απέναντι στην Ίγκα Σβιάτεκ την 
Κυριακή (20/3, 22:00). 

 
Μάλιστα σε περίπτωση που κατακτήσει το τουρ-
νουά της Καλιφόρνια θα «σκαρφαλώσει» στο Νο 
2 του κόσμου με νέο career high, με την Ελληνίδα 
πρωταθλήτρια να έχει ήδη κάνει ένα όνειρό της 
πραγματικότητα, αφού δεν είχε φτάσει ποτέ πριν 
σε τελικό WTA 1000! 

 
Η Μαρία Σάκκαρη μετρά τρεις νίκες απέναντι 
στην τενίστρια από την Πολωνία, σε σύνολο τεσ-
σάρων συναντήσεων, ενώ στην τελευταία τους 
συνάντηση η Σβιάτεκ επικράτησε για πρώτη φορά 
της Σάκκαρη, στα ημιτελικά του Qatar Open 2022. 

 
Εκτός από το Νο 2 η Μαρία Σάκκαρη θα φύγει 

από την Καλιφόρνια κατά 1.2 εκατ. δολάρια πλου-
σιότερη. 

 
Η 25χρονη πρωταθλήτρια, δήλωσε μετά την 

επιτυχία της στις ΗΠΑ: 
 
«Δούλεψα όλη την ζωή μου για να βρεθώ εδώ. 
Ίσως για κάποιον είναι χαζό που κάνω έτσι επειδή 
πήγα απλώς προκρίθηκα στον τελικό και δεν κα-
τέκτησα ακόμα κάτι, αλλά σημαίνει πολλά για 
εμένα». Για τον ημιτελικό με την Μπαντόσα, η 
Ελληνίδα τενίστρια εξήγησε: 

 
«Ανησυχούσα, επειδή η Πάουλα παίζει διαφο-

ρετικά από τις άλλες παίκτριες. Έπρεπε να έχω 
πίστη. Πίστεψα στον εαυτό μου κι έχω χάσει τα 
λόγια μου. Σημαίνει πολλά αυτό για εμένα και την 
ομάδα μου». 

 
Η Μαρία Σάκκαρη ενόψει του τελικού με τη Σβιά-

τεκ δήλωσε: 
 
«Ανυπομονώ. Ξέρω καλά την αντίπαλό μου εί-

ναι υπέροχη παίκτρια, απίστευτη παίκτρια. Την 
σέβομαι και την θαυμάζω. Θα είναι απίστευτη 
μάχη και για τους δυο μας. Ξέρω ότι και οι δυο 
μας θέλουμε να νικήσουμε».

Τζόκοβιτς: Η πρώτη του συμ-
μετοχή σε Masters το 2022

Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει επιλέξει να μην κά-
νει το εμβόλιο του κορονοϊού, αγωνίζεται σε 
όσα τουρνουά του επιτρέπουν να δώσει το πα-
ρών.Η χαλάρωση των μέτρων στη Γαλλία δίνει 
τη δυνατότητα στον «Νόλε» να καταγράψει την 
πρώτη του συμμετοχή σε «1000άρι» τουρνουά. 
Όπως γνωστοποίησαν επίσημα κι οι διοργα-
νωτές, ο Τζόκοβιτς θα αγωνιστεί στο Masters 
του Μόντε Κάρλο.ο τουρνουά αποτελεί πρόβα 
τζενεράλε για το δεύτερο Grand Slam της σεζόν, 
το Roland Garros, στο οποίο ο Σέρβος θα έχει 
την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του, κάτι 
που δεν έγινε στο Australian Open.

Ο Ελληνοκύπριος, Νικ Κάντι τινάζει 
την μπάνκα για την Τσέλσι 

Η αρχική πρόταση του 49χρονου κατασκευα-
στή ακινήτων ήταν 2.400.000.000 ευρώ, αλλά, 
σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, η νέα βελτιω-
μένη πρόταση που κατέθεσε, έχει ως στόχο να 
«καθαρίσει» τον ανταγωνισμό. Μάλιστα, ο Κάντι 
υποσχέθηκε να δώσει στους φίλους των «μπλε» 
μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο, υπογραμ-
μίζοντας σε μήνυμα του ότι: «παραμένει μια ευ-
καιρία που δίνεται μια φορά στη ζωή για να επι-
στρέψουμε το ποδόσφαιρο στους οπαδούς και 
να τους βάλουμε στο επίκεντρο των λειτουργιών 
και της στρατηγικής της Τσέλσι. Δεσμευόμαστε 
να διατηρήσουμε την απίστευτη κληρονομιά του 
συλλόγου και την προώθηση της συμμετοχής 
της κοινότητας και μπορούμε να παρέχουμε την 
οικονομική σταθερότητα για να διασφαλίσουμε 
τη μελλοντική ανάπτυξη του συλλόγου στην πα-
γκόσμια σκηνή». 
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Sunak unveils mini budget in 
bid to tackle cost of living crisis

Rishi Sunak has raised 
the national insurance 
threshold by £3,000 and 

announced a cut in fuel duty 
tax by 5p a litre in an attempt 
to ease the burden of the cost 
of living crisis. 

Unveiling his spring statement 
in the Commons, the chancellor 
announced that he is increasing 
the rate at which workers start 
paying National Insurance to 
£12,570 to ease the burden on 
the low paid. 

The National Insurance thres-
hold will now be in line with        
Income Tax from July this year. 

The chancellor had been under 
pressure to scrap the health and 
social care levy - effectively an 
increase in National Insurance 
payments - will involve serious 
increases in tax payments for 
most families next month. 

Mr Sunak insisted that the levy 
will stay despite rising inflation 
rates, but told MPs: "A long-term 
funding solution for the NHS and 

social care is not incompatible 
with reducing taxes on working 
families." 

Mr Sunak also said a cut in fuel 
duty of 5p a litre will be in place 
for a year as petrol costs conti-
nue to rise. He told MPs the move 
was being made "for only the 
second time in 20 years." 

On Tuesday, the average cost 
of a litre of petrol at UK forecourts 
was 167.3p, the latest figures from 
data firm Experian Catalist show 
- another record high after multi-
ple days of new peaks. For diesel, 
the average cost was 179.9p. 

In a surprise move, Mr Sunak 
also told MPs that the basic rate 
of income tax will be cut from 20p 
to 19p in the pound by the end of 
this Parliament - 2024. He said 
this equates to a £5bn tax cut 
for 30 million people. 

The announcement came as 
the chancellor announced that 
he is publishing a new tax plan 
which will see "a principled        

approach to cutting taxes.” 
Mr Sunak said the new tax plan 

will help families with the cost of 
living, create conditions for higher 
growth and ensure the proceeds 
of growth to be shared fairly. 

Other announcements in the 
chancellor's mini budget included: 

• VAT scrapped on energy     
efficiency measures such as 
solar panels, heat pumps and 
insulation installed for five years 

• The doubling of the House-
hold Support Fund to help vulne-
rable families to £1bn - with local 
authorities to receive the money 
from April. 

• The Employment Allowance 
will increase to £5,000 from April 
- which he described as a "new 
tax cut" worth up to £1,000 for 
half a million small businesses 

• An intention to reform R&D 
credits 

"My tax plan delivers the      
biggest net cut to personal taxes 
in over a quarter of a century," 
the chancellor said as he conclu-
ded his statement. 

But Labour accused the Mr 
Sunak of "making the cost-of-
living crisis worse, not better." 

Shadow chancellor Rachel 
Reeves said the chancellor could 
have "introduced a windfall tax 
on oil and gas companies", "prop-
erly scrapped his national insur-
ance hike" and "set out a proper 
plan to support businesses and 
create jobs", adding: "But he didn't." 

She continued: "We said it was 
the wrong tax at the wrong time, 
the wrong choice. Today, the 
chancellor has finally admitted 
he got that one wrong. 

"Inflation is at its highest level 

for 30 years and rising. Energy 
prices at record highs. People 
are worried sick. 

"For all his words, it is clear that 
the chancellor does not under-
stand the scale of the challenge. 
He talks about providing secu-
rity for working families, but his 
choices are making the cost-of-
living crisis worse, not better." 

Ms Reeves also said the Con-
servatives "have become the 
party of high taxation because 
they are the party of low growth." 

Before unveiling the contents 
of his fiscal plan, Mr Sunak 
warned that the nation must pre-
pare for "the economy and public 
finances to worsen, potentially 
significantly" because of the   
impacts of Russia's invasion of 
Ukraine. 

He said the UK's actions 
against Russian President        
Vladimir Putin are "not cost-free 
for us at home." 

"It is too early to know the full 
impact of the Ukraine war on 
the UK economy," he told the 
Commons.  

"But their initial view, combined 
with high global inflation and 
continuing supply chain pres-
sures, means the OBR now 
forecast growth this year of 3.8%. 

"The OBR then expect the 
economy to grow by 1.8% in 
2023, and 2.1%, 1.8% and 1.7% 
in the following three years." 

The chancellor said he would 
unveil proposals intended to build 
"a stronger, more secure eco-
nomy" as people across the UK 
face growing household bills 
which have been exacerbated 
by the war in Ukraine.

Chinese searchers found 
on Wednesday one of 
two black boxes from 

a China Eastern Airlines 
600115.SS plane that crashed 
this week in forest-clad moun-
tains with 132 people onboard, 
the aviation regulator said. 

The device was severely 
damaged, and it was not imme-
diately clear if it was the flight 
data recorder or the cockpit voice 
recorder, an official of the Civil 
Aviation Administration of China 
(CAAC) told a media briefing. 

Flight MU5735 was en route 
from the southwestern city of 
Kunming to Guangzhou on the 
coast on Monday when the 
Boeing 737-800 jet suddenly 
plunged from cruising altitude 
at about the time when it should 
have started its descent ahead 
of landing. 

Most of the jet appears to have 
disintegrated upon impact and 
no survivors have been found. 

The cause of the crash has 
yet to be determined, with avia-
tion authorities warning that 
their investigation would be very 
difficult because of the severe 
damage to the aircraft. 

“We found a black box on the 
scene but this black box has 
been severely damaged on the 
outside, so the investigation 
team on the front-line is still as-

certaining whether it is the flight 
data recorder or the cockpit 
voice recorder,” Mao Yanfeng, 
head of aircraft investigation 
at CAAC, told the briefing. 

Weather along the flight path 
on Monday did not pose any 
danger to the aircraft, and air 
controllers had maintained 
communication with it after its 
take-off and prior to its rapid 
descent, Mao told reporters. 

During its descent, the plane 
did not respond to repeated calls 
from the air controllers, CAAC 
said previously. 

The jet had met airworthiness 
standards before take-off, and 
the three pilots – one more than 
normally required on a 737 – 
were in good health, authorities 
have said. 

In response to the crash, 
China Eastern has tightened 
precautions, requiring two 
senior captains and a senior 
co-pilot on a three-person crew 
on some aircraft types. 

China Eastern and two  
subsidiaries have grounded 
their fleet of more than 200 
Boeing BA.N 737-800 jets. 

China had made great strides 
in improving air safety standards 
over the past two decades, 
and Monday’s disaster was the 
first major crash in a dozen 
years.

Black box found from 
China plane crash 

Ukraine says talks with Russia moving forward as West plans more sanctions
Talks between Ukraine 

and Russia are con-
frontational but moving      

forward, President Volodymyr 
Zelenskiy said on Wednesday, 
as the West plans to announce 
more sanctions against the 
Kremlin amid a worsening 
humanitarian crisis. 

Intense Russian air strikes 
are turning besieged Mariupol 
into the “ashes of a dead land”, 
the city council said on Tuesday, 
as street fighting and bombard-
ments raged in the port city. 

Hundreds of thousands are 
believed to be trapped inside 
buildings, with no access to food, 
water, power or heat. Both civi-
lians and Ukrainian troops were 
coming under Russian fire, said 

regional governor Pavlo Kyry-
lenko. 

Russian forces and Russian-
backed separatist units had taken 
about half of the port city, normally 
home to around 400,000 people, 
Russia’s RIA news agency said, 
citing a separatist leader.  

But in an early morning          
address, Zelenskiy held out hope 
for negotiations, which have 
yielded little since the February 
24 invasion began. 

“It’s very difficult, sometimes 
confrontational,” he said. “But step 
by step we are moving forward.” 

Russian President Vladimir 
Putin’s incursion into Ukraine has 
forced more than 3.5 million to 
flee, brought the unprecedented 
isolation of Russia’s economy, and 

raised fears of wider conflict in the 
West unthought-of for decades. 

Mariupol has become the 
focus of the war that erupted 
when Putin sent his troops over 
the border on what he calls a 
“special military operation” to 
demilitarise Ukraine and replace 
its pro-Western leadership. 

The port city lies on the Sea 
of Azov and its capture would 
allow Russia to link areas in the 
east held by pro-Russian sepa-
ratists with the Crimean penin-
sula, annexed by Moscow in 
2014. 

Western nations plan to heap 
more pressure on the Kremlin. 

Alongside European leaders, 
U.S. President Joe Biden is      
expected to announce new 

sanctions against Russia and 
new measures to tighten existing 
ones when he visits Brussels 
this week. 

“We will have additional sanc-
tions measures to announce 

that will be rolled out in conjunc-
tion with our allies on Thursday 
when the President has the      
opportunity to speak with them,” 
said a White House spokesper-
son.

Clocks go 
forward

This Sunday sees         
the beginning of            

British Summer Time 
(BST) for 2022. Clocks 

go forward at 1.00am on 
Sunday 27th March, to 
2.00am. Do not forget!



Cyprus authorities on 
Monday announced a new 
categorization of countries 

based on their epidemiological 
risk as regards Covid-19 which 
is put into effect March 24. 

Green Category countries – 
Low risk countries at current stage 

Third countries: United Arab 
Emirates, Qatar, Rwanda, Saudi 
Arabia 

Red Category countries –        
Increased risk countries com-
pared to the Green and Orange 
Category 

European Union member 
states: Austria, Belgium, Bulga-

ria, France, Germany, Denmark, 
Greece, Estonia, Ireland, Spain, 
Italy, Croatia, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, Netherlands, 
Hungary, Poland, Portugal,      
Slovakia, Slovenia, Sweden, 
Czech Republic, Finland 

Small states: Andorra, Monaco, 
Vatican City, San Marino 

Schengen members: Switzer-
land, Iceland, Lichtenstein,  
Norway 

Third countries: Egypt, Argen-
tina, Armenia, Australia, Georgia, 
United States of America, United 
Kingdom, Japan, Indonesia, Jor-
dan, Israel, Canada, (Hong Kong 

and Macau included), Colombia, 
Kuwait, Belarus. Lebanon, Bah-
rain, New Zealand, South Korea, 
Oman, Ukraine, Uruguay, Peru, 
Russia, Serbia, Chile 

It is noted that all passengers, 
regardless of the country’s     
category, including those hold-
ing a valid certificate of vaccina-
tion, are obliged to apply for the 
CyprusFlightPass within 48 hours 
before the departure of their 
flight. Moreover, for the protection 
of public health and the moni-
toring of the epidemiological     
situation, passengers of selected 
flights (including passengers 
holding a vaccination certificate) 
may undergo a random labora-
tory molecular testing carried out 
by the Ministry of Health.  

Categories of countries for 
vaccinated or unvaccinated  
passengers or those who were 
not previously infected are green, 
red and grey, as listed by the 
Ministry of Health. 

EU countries, Iceland, Liech-
tenstein, Norway and Switzerland 
are categorized based on the 
assessment by ECDC. 

As regards third countries or 

any other countries listed in an 
updated list by the European 
Council are included in green 
and red category by the Cyprus 
Ministry of Health.  

It is noted that the categoriza-
tion of countries, based on the 
epidemiological risk assessment, 
is extremely dynamic and may be 
modified at any moment as the 
pandemic evolves and the epi-
demiological data changes. For 
this reason, new data will be  
announced and the list of coun-
tries will be updated frequently.  

Unvaccinated passengers or 
those who do not carry a valid 
infection certificate can travel to 
Cyprus but need to fulfil all      
conditions for entrance from the 
country they are traveling from. 

All vaccinated persons or  
previously infected with a valid 
certificate can travel to Cyprus 
without having to fulfil the condi-
tions for the country of departure 
i.e. COVID test or self-isolation/ 
quarantine or special permit, as 
long as they fulfil the prerequisites 
as listed at https://cyprusflight-
pass.gov.cy/el/vaccinated-      
passengers
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Cyprus announces new categorization 
of countries as regards Covid-19

UK Cypriot Andreas 
Evangelou continues his 
mercy mission in Ukraine

Andreas Evangelou was 
born in London in 1959 
and grew up on Great 

Titchfield Street in the West End, 
in his parent’s Greek grocery 
shop. 

In July 1974, the Turkish       
invasion of Cyprus displaced 
90% of his family, and his house 
in Arnos Grove became a refu-
gee home for several months 

He says, “I witnessed the 
trauma first hand, but at the age 
of 14, I seemed to have sup-
pressed my emotions. When I 
first heard about the peaceful 
military operation in Ukraine, it 
awoke the suppressed emotions 
as the same rhetoric was used 
by Turkey in 1974. 

“I have been traumatised for 
48 years and I am compelled to 
help in any way possible. I left my 
Herefordshire home last week 
and headed for the Ukrainian 

border using Google Maps. 
“My wife booked accommo-

dation at Dortmund and Poznan 
and I arrived near the border 
last Monday.” 

Andreas continued, “I have 

been operating a free taxi       
service for families wanting to 
go to towns and villages that the 
main coaches are not offering 
help from - two refugee centres 
Hrubieszow and Zamosc. I am 
doing as many journeys as  
possible and I have some funds 
available from a GoFundMe 
page. 

“I have been buying food 
supplies and essentials that are 
running low, and today I bought 
60 pairs of sandals and flip flops 
for the women to wear after 
they use the communal showers 
as they have to walk across the 
gymnasium floor to get to their 
camp beds,” Andreas concluded.

Spring Covid booster jab 
launches for over-75s
The NHS COVID vaccination 

programme began inviting 
eligible people on Monday 

to come forward for their Spring 
booster jabs. 

People aged 75 and over and 
those who are immunosup-
pressed are now able to book. 

The Joint Committee on Vacci-
nation and Immunisation has 
advised a spring jab should be 
offered to those most vulnerable 
to COVID-19 as a precautionary 
measure. 

The NHS will invite people to 
arrange a jab through the national 
booking service when it is their 
turn. It can be accessed online at 
nhs.uk/covidvaccine or by calling 
119. 

Around five million people will 

be able to get a Spring booster 
during the campaign and this 
week, the NHS will be contacting 
over 600,000 people to invite 
them to book their jab. 

Nikki Kanani, GP and Deputy 
SRO for the NHS COVID Vacci-
nation Programme, said: “Sadly, 
we are still seeing large numbers 
of people seriously unwell in 
hospital with COVID so it remains 
vital that those most at risk come 
forward when they are invited to 
do so. 

“The response so far from the 
public to the largest and most suc-
cessful vaccination programme in 
NHS history has been incredible, 
with more than nine in 10 people 
aged 75 and over getting their 
initial booster. The NHS COVID 

vaccination programme is once 
again ready to get people protec-
ted, so when you are invited 
please do come forward for your 
spring dose”. 

Recent research from the UK 
Health Security Agency has 
shown that the NHS booster 
programme has helped prevent 
around 157,000 hospitalisations 
since mid-December. 

Despite this, NHS hospitals 
have treated more than 100,000 

patients with COVID since the 
start of the Omicron wave. 

Health and Social Care Secre-
tary Sajid Javid said: “Spring 
boosters will help top up the      
immunity of the elderly and the 
most vulnerable to ensure they 
are protected and will help us 
continue to live with this virus. 
Thanks to the NHS for rising to the 
challenge yet again to get people 
boosted. Please come forward 
as soon as you are contacted.” 
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National Federation President addresses  
Kurdish community Newroz celebration

On Sunday 20th March 
2022, the President of 
the National Federation 

of Cypriots in the UK addressed 
the UK Kurdish community’s  
annual Newroz celebration in 
Finsbury Park, north London.  

Mr Karaolis represented the 
Cypriot community at the vibrant 
and busy community celebration 
that was also attended by the 
Chair of the Armenian National 

Committee (ANC) UK, Annette 
Moskofian. The UK Cypriot,        
Armenian and Kurdish commu-
nities have developed a close 
working relationship on areas of 
mutual interest over the last few 
years and the Co-Chair of the 
Kurdish Assembly of Britain, Elif 
Sarican, welcomed Mr Karaolis 
and Ms Moskofian to the Newroz 
celebration. 

In his address to the com- 

munity-wide celebration, Mr        
Karaolis wished UK Kurds a 
happy Newroz that will bring 
“peace, prosperity and justice.”  

He spoke fondly about the 
close connections between the 
Cypriot and Kurdish communities 
in north London who “live and 
work side-by-side.” 

Mr Karaolis then spoke about 
the importance of the “productive 
and close cooperation” between 

the communities that has “grown 
from a shared solidarity campaign-
ing for justice for our peoples 
against historic crimes committed 
by the Turkish State, and a com-
mon opposition to the aggressive 
and authoritarian regime of 
President Erdogan of Turkey.”  

He added, “collectively, we 
are clear that Erdogan’s illegal 
actions destabilise the Eastern 
Mediterranean and wider region.” 

Niki Pieri, mother of three, 
flew to Cyprus last week-
end to complete the         

Limassol Marathon. She ran  
the legendary 26.2 mile race on 
Sunday 20th March, in a time 
of 6 hours and 9 minutes.  

Niki smashed her charity 
fundraising target by generating 

£1,787 for the Multiple Sclerosis 
Society.  

She said, “I’ve been harping 
on about running a marathon for 
the best part of 10 years, but it 
was never the right time, always 
something more important to 
focus on, but it has been a goal 
of mine which I said I would 

achieve before a certain mile-
stone birthday.”  

She had been training hard 
for the last 4 months, and 
thanked her friend Madeline 
Hodge, who coached her 
through this intensive 16 week 
preparation.   

Niki adds, “I would like to pay 

tribute and remember a wonder-
ful lady, Lisa Chandler, who sadly 
passed recently, taken away 
suddenly from her husband and 
two young children.” 

Joining Niki on the trip to       
Cyprus were her sister Maria 
Neophytou, and her two older 
sons Luca and Nico. 

General Meeting of the 
Organisation of Relatives 
of Missing Cypriots (UK)

The General Meeting of the 
Organisation of Relatives 
of Missing Cypriots (UK) 

will be held on Friday 29th April 
2022, 8pm at the Cypriot Com-
munity Centre, Earlham Grove 
N22. 

The ORMC (UK) was Founded 
in April 1983. It’s aims and objec-
tives are: 

- To Lobby those in a position 
to influence a resolution of the 
Cypriot Missing Persons prob-
lem. 

- To inform public opinion in 
the UK about the plight of the 
Missing of the Cyprus tragedy  

- To co-ordinate the efforts of 
the relatives in the UK and all 
those that work towards a reso-
lution  

- To collect information that 
can lead to the discovery of the 

fate and whereabouts of any of 
the Missing Cypriots.  

 
Members of the Organisation 

- All the Relatives of the Cypriot 
Missing who accept and abide 
by the constitution. 

- Persons who are not relatives 
of the Missing, irrespective of 
religion or nationality, who accept 
and abide by the constitution of 
the Organisation. 

 
A message from the current 
ORMC (UK) Committee:  

If you, or anybody you know 
wishes to become a member, 
please get in touch by phone or 
leave a message on 020 8805 
6939. You can also call / send 
a text to 07718 801 889 or email: 
ormc1974@btopenworld.com 
so you can be sent you the       
appropriate form.   

Nikoletta Michael flies the 
flag for Cyprus at Royal 
Commonwealth Ceremony

On Friday 11th March 
2022, Nikoletta Michael 
was honoured to          

represent Cyprus at the Royal 
Commonwealth Ceremony at 
Westminster Abbey.  

“It was a privilege most of all, 
to share this day with other young 
professionals from across the 
globe,” she told Parikiaki.  

“Having the opportunity to      
exchange and share ideas and 
experiences with them was incre-
dibly enriching and a reminder 
of the important role we play in 
promoting Commonwealth values.” 

“The Commonwealth countries 
are among the world’s biggest, 
smallest, richest and poorest 

countries spanning the globe. 
Our duty is to uplift our Com-
monwealth family and ensure 
that every member of this     
community from each corner of 
the world is afforded opportunity 
and prosperity,” Nikoletta con-
tinued. 

“Along with the other specta-
cular 53 countries, our island 
harnesses beauty, resources 
and talent. It was a privilege to 
have the platform to showcase 
this at the service, and fly our flag 
with pride! Thank you to the High 
Commission of Cyprus and the 
Royal Commonwealth Society 
for selecting me as a represen-
tative,” she concluded.

UK Cypriot Niki Pieri completes Limassol Marathon

First Cypriot diaspora podcast
Introducing the first podcast to archive 

and explore Cypriot roots in the diaspora! 
From Root To Vine was created because 

Maria Christodoulou was frustrated with the 
lack of mainstream Cypriot representation 
and education. As a British-Born Cypriot, she 
has always been aware of how vibrant our 
community is, and how much we contribute 
to wider society, and she believe it deserves 
more recognition. 

Maria explained, “From Root To Vine is 
celebrating and amplifying voices from the 
diaspora as well as educating Cypriots and 
non-Cypriots about our beautiful culture and 
heritage. How can we celebrate modern 
Cypriots whilst still cherishing the past? 
From Root To Vine aims to do just this.       
We cannot celebrate who we are without 
understanding where we come from, and as 
a diaspora we cannot forget the journey of 

migration that got us to where we are 
today.” 

By interviewing amazing people at the 
heart of the community, From Root To Vine 
explores the everyday things that define 
our Cypriot roots and the brilliant work being 
done by and for Cypriots. Most importantly, 
this podcast is for all Cypriots. It is a multi-
communal effort proving the power of unity 
and showing the amazing things that can be 
achieved when all members of the commu-
nity come together. 

“So far, we have interviewed artists, acti-
vists, actors, musicians, comedians, writers, 
academics and everything in between - all 
have amazing stories to tell and their       
Cypriot roots are at the heart of what they 
do. Everyone deserves to fully embrace their 
identity, and we are helping our listeners to 
do this one conversation at a time,” said 

Maria. 
The podcast is available to stream on       

all major streaming platforms, just search 
'From Root To Vine'. Season 2 is currently 
streaming, episodes are released bi-weekly 
on Sundays at 6pm. 
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Greek Hospitality: The ancient Homeric roots

Greece and Cyprus are 
known as welcoming 
destinations, where visi-

tors are treated as honoured 
guests. Where does this open-
armed approach stem from? 
Myth and history hold the clues.  
Τhe tradition of hospitality is a 

timeless characteristic of Greek 
culture, dating back thousands 
of years, and commemorated in 
the pages of Homer, whose fre-
quent descriptions of hospitality 
highlight the tradition’s religious, 
social and political functions. 

It was a ritual that encouraged 
social, political or military “net-
working” – a sacred responsibility. 
Regardless of a guest’s identity 
– king, general, dignitary, friend, 
simple messenger – one had to 
welcome him with food, drink and 
shelter before asking any ques-
tions. A guest was equally respect-

ful, listening attentively to his 
host and returning his favour      
by entertaining the assembled  
banqueters with his own story. 

From the Late Bronze Age to 
the Iron Age, hospitality thrived 
in the Eastern Mediterranean and 
Near East as a vital practice, a 
religious duty, a facilitator of com-
merce and, of state diplomacy. 
Respect was demonstrated by 
both parties and an exchange 
of gifts indicated the acceptance 
or continuance of friendship. 
 
Homeric hospitality 

In the Iliad, top-level diplomatic 
hospitality is demonstrated when 
Agamemnon dispatches an em-
bassy to the disgruntled Achilles. 
His ambassadors, Odysseus, Ajax 
and Phoenix, are received in grand 
style and offer lavish gifts to 
Achilles, including: “…seven        
tripods, that the fire hath not 

touched, twelve strong horses…
seven women skilled in goodly 
handiwork.”  

The tale of the Iliad recalls the 
Trojan War, the Greeks’ reaction 
to a blatant violation of the proper 
conduct for hosts and guest, which 
occurred when Paris, leaving 
Sparta, “stole” his host’s wife. 
The Odyssey, which recounts 
Odysseus’s tireless search for 
hospitality on his homeward 
journey, serves as a vehicle for 
examining the nature of exile. 

At least eighteen scenes of 
hospitality are found in Homer’s 
works, including four in the Iliad, 
twelve in the Odyssey and two 
in the Homeric Hymns. 

These scenes reflect a tradi-
tional formula for the giving and 
receiving of hospitality: arrival; 
the wait at the threshold; the 
supplication; the reception; the 
seating; the feast; the after-dinner 
drink; the identification of the vis-
itor; an exchange of information; 
entertainment; the visitor’s bless-
ing on the host, the shared libation 
or sacrifice, the request for sleep; 
the bed; the bath; the host’s       
attempts to detain the visitor; the 
guest-gifts; the departure meal 
and libation; the farewell blessing; 
the departure omen and interpre-
tation; and the escort to the visitor’s 
next destination. 

In the Christian World, the  
importance of hospitality as an 

element of morality continued to 
be transmitted through religion. 
Hospitality is central to virtually 
all Old Testament ethics. Leviticus 
19: 33 pronounces: “When a 
foreigner resides among you in 
your land, do not mistreat them. 
The foreigner must be treated as 
your native-born. Love them as 
yourself, for you were foreigners 
in Egypt.” Thus, the “golden rule”: 
do unto others as you would have 
them do unto you. 

 
Duties end at the door 

Hospitality’s rituals and codes 
that include showing a guest to 
the door, underline a concern in his 
welfare as long as he is a guest. 
The guest remained deferential 
to his host while accepting his 
hospitality – with the understand-
ing that the kindness would later 
be returned. 

Key elements of hospitality were 
reciprocity and alternating roles, 
even among bitter enemies – like 
King Priam’s visit to Achilles’ tent 
to request the body of his son, 
Hector.  

In the climax of the Odyssey, the 
rules of hospitality are dramatically 
reversed; Odysseus’ slaughter of 
his “guests,” the suitors, is rightful 
justice, after which order and 
peace are restored. 

(Source: John Leonard) 
 

James Neophytou

Averof Neofytou, member 
of the House of Represen-
tatives and President of 

the Democratic Rally, had a very 
informative and interesting visit 
to St Andrew the Apostle Greek 
Orthodox School, the only state 
funded Greek Orthodox Secon-
dary School in the UK.  

It opened in 2013 and its first 
and second year students are 
now studying at a number of 
universities. The current 6th form 
students are hoping to start at 
various universities in the Autumn 
including Oxford, Cambridge and 
Leicester Medical School. Half 
the places at St Andrew’s are 
reserved for Greek Orthodox 
students and half for students 
of all other faiths who live in the 
school’s catchment area.   

Mr Neofytou was received by 
the Headteacher, Mrs Warwick 
and the Senior Deputy Head-
teacher, Mr Michael. Mr Neofytou 
met with students from all age 
groups ranging from 11 to 18 years.  

Mr Neofytou was accompanied 
by Mr Andreas Papaevripides 
President of the World Federation 
of Overseas Cypriots, Mr George 
Hadjigeorgiou, International Sec-
retary of the Democratic Rally and 
Mr Louis Loizou, Chairman of the 
Hellenic Bankers Association. He 
also met Mary Karaolis OBE, Chair 
of Governors of St Andrew the 
Apostle Greek Orthodox School. 

Mr Neofytou presented the 
school with a beautiful olive tree 
statuette which will be on display 
and admired by students, staff, 
parents, governors and visitors.

Averof Neophytou visits  
St Andrew the Apostle School



Il Divo add shows to  
‘Christmas with Il Divo’ tour 

Il Divo have added two shows to their Christmas With Il Divo tour. 
The vocal group will now also play Southend's Cliffs Pavilion on 
December 2 and Portsmouth's Guildhall on December 6. Tickets 
are now on sale. 

Other stops on the run include Manchester (3 Dec), Birmingham 
(8 Dec), Nottingham (9 Dec), Harrogate (10 Dec), Hull (12 Dec), 
Edinburgh (14 Dec) and London (16 Dec), where they'll perform 
at the OVO Arena Wembley. 

The trek was originally scheduled for 2021, but was rearranged 
to 2022 after founding member Carlos Marín fell ill. He died 
aged 53, less than two weeks after being admitted to hospital 
with COVID-19.  

Il Divo are a vocal group from France, Switzerland, Spain and 
the United States, consisting of Urs Bühler, Sébastien Izambard 
and David Miller. 

Widely regarded as one of the most successful music stories 
of the millennium, they have sold tens of millions of albums 
worldwide, and topped charts across the globe. 

Since their formation by music mogul Simon Cowell in 2004, 
Il Divo have achieved over 150 gold and platinum awards in 33 
different countries, as well as countless #1 albums slots all over 
the world. 

The group have released a total of ten albums to date including, 
most recently, For Once in My Life: A Celebration of Motown in 
2021.
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Andrea Georgiou 

Helena Paparizou 
announces  
Antique reunion 

 
Helena Paparizou caused        

a stir this week, teasing an       
Antique reunion on social media. 

Effectively, she will be re-
united with Nikos Panagiotidis, 
the man with whom she took 
her first great steps in her music 
career. 

Without giving away too many 
details, the singer simply cap-
tioned an image of her and Nikos: 
ANTIQUE 2022 💛 #Antique #TiTi 
#ComingSoon. 

The reunion was born through 
a proposal from Sweden, the 
country where they were born 
and raised. The duo have 
agreed to a joint tour in different 

cities in Sweden throughout the 
summer. 

Though a concert in Greece 
has not been announced, fans 
can look forward to a duet, Ti Ti, 
a cover of Giorgos Alkaios’      
biggest hit of the 90s, expected 
to be released in April. 

It’s been 23 whole years since 
Helena and Nikos burst onto the 
Greek music scene with a cover 
of Notis Sfakianakis’ Opa Opa.  

In 2001, they represented 
Greece in Eurovision with Die 
For You, gaining third place. 

Helena later decided to follow 
a solo career and this lead her to 
the Eurovision stage once again, 
this time with the song Number 
One which won first place for 
Greece. 

The reunion of Antique two 
decades later, is a gift both for 
the artists and the fans of the 
duo!

NEPOMAK.uk presents Revo-
lution @ The Elysée Bar, in 
Central London with Greek and 
English hits by DeeJay Rezii, in 
collaboration with East London 
Hellenic Cypriot Society. 

Standard Entry: £10.00 + 
Booking Fee 

2022 marks 20 years of       
NEPOMAK UK running events 
and initiatives that connect young 
Cypriots in our region to their roots 

in Cyprus. This event is part of a 
year long calendar of celebration, 
which includes opportunities to 
promote our traditions, culture, 
history, cuisine, music, and every-
thing else that the UK Cypriot 
diaspora is extremely proud of.  

Join them on Friday 25 March 
to mark this important anniver-
sary for the official representa-
tive organisation of the Cypriot 
youth in the UK.

NEPOMAK.uk presents Revolution 
@ The Elysée Bar
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Dame Elizabeth Rosemond 
Taylor DBE (1932 - 2011) 
was a British-American 

actress. She began her career as 
a child actress in the early 1940s 
and was one of the most popular 
stars of classical Hollywood cinema 
in the 1950s. She then became 
the highest paid movie star in the 
1960s, remaining a well-known 
public figure for the rest of her life. 

During a career that spanned 
six decades, the legendary beauty 
with lavender eyes won two Oscars 
and made more than 50 films, 
performing alongside such fabled 
leading men as Spencer Tracy, 
Montgomery Clift, Marlon Brando 
and Richard Burton.  

Long after she faded from the 
screen, she remained a mesmeri-
zing figure, blessed and cursed 
by the extraordinary celebrity that 
moulded her life through its many 
phases. 

Her passions were legend. She 
loved to eat, which led to well-
publicized battles with weight over 
the years. She loved men, dating 
many of the world’s richest and 
most famous, including Frank       
Sinatra, Henry Kissinger and Mal-
colm Forbes, and married eight 
times, including the two visits to 
the altar with Burton. 

She loved jewels; amassing 
huge and expensive baubles the 
way children collect toys. But  
Taylor attracted misfortune too. 
According to one chronicler, she 
suffered more than 70 illnesses. 
In 1997, she had a benign brain 
tumour removed. By her own 
count, she nearly died four times. 
In 2004 she disclosed that she 
had congestive heart failure and 
crippling spinal problems that left 
her in constant pain. For much of 
her life she struggled with alcohol 
and prescription painkillers. 

Elizabeth Rosemond Taylor was 
born in London of American parents 
on Feb. 27, 1932. Her mother, a 
former stage actress named Sara 
Sothern, and her father, art dealer 
Francis Taylor, gave her and 
brother Howard seaside holidays, 
servants and plenty of toys.  

When she was 7, her family 
moved to Beverly Hills, where 
Francis managed an art gallery in 
the Beverly Hills Hotel. With her 
fetching little-woman looks and a 
mother who aggressively pushed 
her into auditions, Elizabeth was 
noticed by talent scouts and soon 
had a contract at Universal Pictures. 
In 1942 at age 10 she made her 
film debut in a little-noticed comedy, 
There’s One Born Every Minute. 
Soon she was earning more than 
her father, whose resentment of 
this fact deepened his reliance on 
alcohol and fuelled occasional 
beatings of his daughter. 

She changed studios in 1943 
when Metro-Goldwyn-Mayer was 
looking for a dog-loving English 
girl to play a small role in Lassie 

Come Home. Elizabeth landed 
the part and became an MGM 
contract player. 

Critics did not really take notice of 
her until MGM cast her in National 
Velvet as Velvet Brown, a girl   
who dreams of riding in England’s 
Grand National steeplechase.  

After the success of National 
Velvet, it was difficult for Taylor to 
call her life her own. Her contract, 
she said later, “made me an MGM 
chattel” for the next 18 years. The 
studio chose her roles, controlled 
her public appearances, picked her 
dates and stage-managed her first 
wedding. After a string of ingénue 
roles, she won her first romantic 
lead opposite Robert Taylor in the 
forgettable melodrama Conspira-
tor (1950). 

Taylor won her first critical praise 
as an adult actress in A Place in 
the Sun (opposite Montgomery 
Clift), directed by George Stevens. 
Playing a restless, sexually eager 
society girl drawn to a young man 
from a lower - class background. 

Stevens later hired her for 
another demanding role in Giant 
(1956), an epic about two genera-
tions of Texans. She played the 
wife of cattleman Rock Hudson, 
and James Dean, who died in a car 
crash before the movie was re-
leased, played a wild young ranch 
hand.  

Her next three films would 
bring her Oscar nominations. The 
first was for Raintree County, a 
1957 release directed by Edward 
Dmytryk, in which Taylor played a 
passionate Southern belle capable 
of madness. 

The next nomination was for her 
portrayal of Maggie in Tennessee 
Williams’ Cat on a Hot Tin Roof 
(1958). Taylor played the beauti-
ful, sexually seething wife of Paul 
Newman, the alcoholic, latently 
homosexual son of a Mississippi 
plantation owner. Although the 
actress was widowed in the midst 
of filming when Todd’s plane 
crashed, she managed to turn in 
a performance widely considered 
one of the best of her adult career. 

Her third nomination recognised 
her work in Suddenly, Last Summer, 
another Williams story, which       
explored insanity, homosexuality 
and cannibalism. A commercial 
success like Cat on a Hot Tin Roof, 
it boosted Taylor into the box-        
office top 10 for the first time. She 
remained in the top 10 almost 
every year for the next decade. 

In 1961 she won her first Oscar 
for her portrayal of a call girl in a 
tortured affair with a married man 
in Butterfield 8. Although she hated 
the part and the script, she agreed 
to the role because it ended her 
contractual obligations to MGM. 

Her next project was Cleopatra 
for Twentieth Century Fox, the epic 
about the Egyptian queen who dies 
for love. The production launched 
the most turbulent period of Taylor’s 

life. She contracted pneumonia 
during filming in Rome and under-
went an emergency tracheotomy. 
She was reported to be near death 
for days. After she recovered and 
returned to the Cleopatra set, head-
lines around the world began to 
scream details of her affair with 
Burton. When the movie was finally 
released in 1963, the reviews were 
brutal, but audiences flocked to 
see its shameless-in-love stars. 

Richard Burton met Taylor at a 
Sunday afternoon swim party in 
California, beginning a tumultuous 
affair on the set of Cleopatra.      
Because both were huge stars 
married to other people, their adul-
tery caused a worldwide scandal.  

After a two-year separation, Tay-
lor divorced Eddie Fisher in early 
1964 and married Burton. Theirs 
was a marriage on a grand scale. 
She gave him a Van Gogh; he 
lavished her with priceless gems, 
including the behemoth Krupp 
diamond and a 25-carat, heart-
shaped pendant of diamonds, 
rubies and emeralds originally 
made for the bride of the man who 
built the Taj Mahal. Burton also 
outbid shipping magnate Aristotle 
Onassis for a $1.1-million, 69-carat 
diamond ring from Cartier in New 
York that became known as the 
Taylor-Burton diamond. 

America’s most famous couple 
not only spent extravagantly, but 
also fought and drank to excess. 
When their union finally unravelled, 
a Swiss court divorced them on 
June 26, 1974. The next year they 
retied the knot before an African 
tribal chief in Botswana. Less than 
a year later, in 1976, they severed 
the tie in a Haitian divorce, but 
their love for each other continued. 

Taylor said that if Burton had 
not had a fatal brain haemorrhage 
in Geneva in 1984 she probably 
would have wound up with him a 
third time. “I was still madly in love 
with him until the day he died,” 
she said.  

Taylor co-starred with Burton in 
several more movies, including 
The V.I.P.s (1963); The Sandpiper 
(1965); Doctor Faustus, The Come-
dians and The Taming of the Shrew 
(all 1967); Boom! (1968); Under 
Milk Wood and Hammersmith Is 
Out (both 1972); and an aptly titled 
television movie, Divorce His,      
Divorce Hers (1973). Critics found 
most of their collaborations unre-
markable. 

The exception came in 1966, 
when the ritzy couple were cast 
against type in Edward Albee’s 
drama of marital angst, Who’s 
Afraid of Virginia Woolf? 

Taylor gained 25 pounds and 
donned a grey wig and extra  
padding to play Martha, the frumpy, 
foul-mouthed, highly educated 
wife of Burton’s henpecked college 
professor. She was reportedly 
terrified by the challenge of playing 
a role so far removed from her 

glamorous persona. 
The director Mike Nichols put 

the Burtons and the other two cast 
members - George Segal and 
Sandy Dennis - through weeks of 
private rehearsals and closed the 
set during filming. Gradually, Taylor 
said, she grew so comfortable in 
her Martha suit that it freed her 
acting. Critics lavished praise on 
her performance, calling it the best 
of her career. The film won five 
Oscars, including Taylor’s second 
for best actress. 

Her next film, Reflections in a 
Golden Eye (1967) with Marlon 
Brando, showed more of Taylor as 
a serious actress, but it was       
followed by a torrent of bad movies 
that made it easy for critics to      
dismiss her again. Nonetheless, 
she played a surprisingly broad 
range of roles, including a rollick-
ing performance as a bitchy wife 
in the 1972 movie X Y & Zee.  

Taylor portrayed an aging movie 
star in The Mirror Crack’d (1980), 
an all-star adaptation of Agatha 
Christie’s novel. She also dabbled 
in television movies and returned 
to the stage, earning mixed reviews 
on Broadway in 1981 in The Little 
Foxes. In 1983, she reunited pro-
fessionally with Burton in the Noel 
Coward farce Private Lives, a play 
about a divorced couple whose 
romance is rekindled by a chance 
meeting. 

The end of 1983 she was bloated 
and abusing alcohol and pills. 
Confronted by her family and close 
friend Roddy McDowall, she 
checked into the Betty Ford Centre 
in Rancho Mirage, where she slept 

in a dormitory, went on clean-up 
detail. Her public announcement 
that she was being treated for sub-
stance abuse encouraged other 
celebrities, including Liza Minnelli, 
to disclose their own struggles. 

A clean and sober Taylor held 
on to her newfound health for a few 
years, until pain from a crushed 
vertebra sent her back to pills and 
booze. According to an investigation 
some years later by the attorney 
general of California, her addictions 
were enabled by three of her per-
sonal doctors, who wrote more than 
1,000 prescriptions over seven 
years for painkillers, tranquilizers, 
antidepressants and stimulants. 

With her acting career in decline, 
she turned to business. In 1987 
she introduced Elizabeth Taylor’s 
Passion, a perfume sold in a purple, 
heart-shaped flask for $165 an 
ounce. It would eventually become 
the fourth-bestselling women’s 
fragrance in America, grossing 
$70 million a year. In the 1990s 
she introduced another successful 
scent, White Diamonds. 

Among her last acting jobs was 
the modest role of Fred Flintstone’s 
mother-in-law in the 1994 release 
The Flintstones, Universal’s live-
action version of the cartoon series. 
She also lent her voice to a charac-
ter on the popular animated show 
The Simpsons. 

In 2001, she co-starred with 
Debbie Reynolds in the ABC movie 
These Old Broads, in which Rey-
nolds played an aging Hollywood 
actress and Taylor her agent. The 
movie brought a happy ending to 
one of Hollywood’s most famous 

feuds. 
Taylor had many gay friends and, 

as the AIDS epidemic mushroomed, 
some of them were dying. In 1985, 
she became the most prominent 
celebrity to back what was then a 
most unfashionable cause. She 
agreed to chair the first major AIDS 
benefit, a fundraising dinner for the 
non-profit AIDS Project Los Angeles. 

She began calling her A-list 
friends to solicit their support. Some 
of Hollywood’s biggest stars turned 
her down. Taylor redoubled her 
efforts, aided along the way by 
the stunning announcement that 
Rock Hudson, the handsome mati-
nee idol and Giant co-star, had the 
dreaded disease. She stood by 
Hudson, just as years later she would 
stand by pop-idol Jackson during 
the latter’s struggle to defend him-
self against child abuse allegations. 

Thanks to Taylor’s high profile 
and public sympathy for Hudson, 
the star-studded AIDS fundraiser 
netted $1 million and attracted 2,500 
guests. Hudson was too ill to attend 
but used the occasion to release a 
major public statement about       
his illness. Through her various           
efforts she would eventually raise 
more than $270 million for AIDS 
prevention and care. 

The film star Elizabeth Taylor, 
died of heart failure aged 79, at 
Cedars-Sinai Medical Center in 
Los Angeles. She was in the public 
eye from the age of 11 and remained 
there even decades after her last 
hit movie.   

Source:  
elaine.woo@latimes.com and 

en.wikipedia.org

Elizabeth Taylor
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

BFI FLARE  
FILM FESTIVAL 
 

Benediction 

 
Terence Davies’ remarkable 

film was also one of the high-
lights at last October’s London 
Film Festival and is screening 
here again before its general 
release on May 13th.  

The action of his intelligent 
screenplay opens during World 
War I and the story follows Sieg-
fried Sassoon (Jack Lowden), a 
sensitive man and a poet extra-
ordinaire. After he survives the 
horrors of war and fighting in 
the trenches Siegfried begins to 
write anti-war poetry based on 
his own experiences. Soon after 
he becomes an outspoken critic 
against the government but is 
sent to a special hospital for 
those suffering from traumas of 
conflict, where Siegfried meets 
the love of his life, the fellow poet 
Wilfred Owen (Mathew Tenny-
son). But when Wilfred returns 
to the front he is killed which     
inspires Siegfried to become an 
even stronger writer … 

Davies’ most ambitious film to 
date spans through several 
decades and boasts superb pro-
duction values. It is a passionate 
film which explores the amazing 
talent of this graceful man, who 
becomes a key figure in British 
society of the twenties and thirties 
but keeps on searching for love 
after he loses his soul mate so 
tragically.  

The acting is excellent –   
Lowden is brilliant as the young 
poet and so is Peter Capaldi      
as his older incarnation. Jeremy 
Irvine is also effective as Ivor 
Novello, one of Sassoon’s lovers 
and Ben Daniels as the sympa-
thetic doctor at the “specialist” 
hospital.  

Girl Picture 

The opening choice of this 
year’s Festival is Alli Haapasalo’s 
terrific film from Finland which 
takes place on three consecutive 
Fridays and follows the story of 
three young girls, Mimmi, Emma 
and Ronkko, all ready to fall in 
love and experiment with their 
sexuality. Even though Mimmi 
and Emma are the total oppo-
sites they fall in love at first sight 
and feel an immediate attraction 
towards each other at the exotic 
juice drink shop, where Mimmi 
and Ronkko work. Meanwhile 
Ronkko is experimenting with 
boys until she finds the right 
one… 

Haapasalo’s enjoyable film 
works a treat thanks to the 
careful development of her cha-
racters. There have been many 
films about young love but this 
is told from a fresh and original 
perspective. 

 
Boulevard! A 
Hollywood Story 

Jeffrey Schwartz, the director 
of I AM DIVINE and TAB CONFI-
DENTIA, tells another jaw drop-
ping jaw story from Hollywood, 
which has been one of its best 

kept secret until now.  
Gloria Swanson, soon after 

her remarkable success with 
SUNSET BOULEVARD in 1950 
- the film that brought her back 
into the limelight - decided to 
turn the film into a musical long 
before Andrew Lloyd Webber 
even went to a nursery.  

Swanson hired upcoming 
songwriters Richard Stapley and 
Dickson Hughes and everything 
was going according to plan until 
she falls in love with one of them 
even though she knew he was 
gay… 

A joyous, illuminating docu-
mentary not to be missed! 

 
This Is Not Me 

Saeed Gholipour’s powerful 
documentary highlights two 
young men’s struggle with      
bureaucracy and prejudice 
amongst their community, in 
order to begin their transition.  

Both Shervin and Samar are 
trapped into women’s bodies 
from birth and now the only way 
to achieve their transition is 
through Iranian courts.  

Thankfully their parents are 
understanding and supportive, 
so their only true obstacle is still 
trying to convince the judges… 

A moving film about freedom 
and the desire to express one’s 
true identity! 

 
The Outlaws 
 

Another feature first 
screened at last year’s London 
Film Festival - inspired by a true 
story written and directed by 

Henrik Martin Dahlsabakken.  
The action is set during the 

twenties and follows the story 
of Johannes (Asmund Hoeg), a 
hard working teenage lumber-
jack in the forests of Norway. 
His life is shattered when his 
best friend is killed in a tragic 
accident but finds a way out and 
a new life start when he meets 
Mikael (Filip Berg), a confidence 
trickster who lures him into a 
world of crime…  

A Norwegian version of  
BONNIE AND CLYDE with two 
male drifters whose originally 
petty thefts soon escalate into 
more serious crimes.  

Solid direction and two strong 
lead performances! 

 
Borekas 

An assured film debut from 
Palestine’s 23–year-old Salah 
Saadi, which is screening in the 
EVERYTHING CHANGES short 
films programme.  

Saadi examines eloquently 
the relationship between a      
Palestinian father and his grown 
up son. Before they begin their 
drive to the airport father and 
son visit their favourite bakery 
for some Borekas and crois-
sants - one of their favourite  
activities like they used to when 
the son was still a small boy. 
But the car breaks down on the 
way to the airport which gives 
them plenty of opportunity to 
talk about personal issues, 
something they haven’t done is 
years… 

Silences speak volumes in 
this well acted first feature      
from a promising young film-
making. He is certainly a talent 
to watch! 

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

George Savvides 

When Andrea Levy wrote 
Small Island (National 
Theatre) in 2004 she 

said “If every writer in Britain were 
to write about the war years 
there would still be stories to 
be told…and Caribbean people 
got left out of the telling of that 
story, so I am attempting to put 
them back into it…[but] I want 
to tell stories from the black and 
white experience.” Set in 1948, 
as Britain emerged from the 
trauma of World War II it revolves 
around four main characters - 
Hortense (Leonie Elliott), Queenie 
(Mirren Mack) Gilbert (Leemore 
Marrett Jr) and Bernard (Martin 
Hutson).  

Helen Edmundson’s adapta-
tion is ambitious in scope and 
scale and she carefully reframes 
the story to give it an easy to 
follow chronology of post-war 
Jamaican immigrants coming to 
the ‘Mother Country’ shortly after 
many of them had fought in the 
War. Despite the enormity of its 
significance in colonial history 
there is an intimacy and expo-
sition of human frailty in Rufus 
Norris’s production (a revival 
from 2019) which emotionally 
connects us to the lives of indi-
viduals impacted by the events 
in different ways.   

Hortense is itching to get away 
from her small island as is RAF 
pilot Gilbert believing that their 
prospects in England are great, 
in his case believing that fight-
ing in the war gives him ideal 
credentials. Meanwhile white 
working-class Queenie finds 
herself in a passionless marriage 
with stilted Bernard who leaves 
to join the war effort, taking his 
limp libido with him. She takes 
the opportunity to try her luck in 
London, soon hooking up in an 
interracial relationship with dash-
ing Jamaican war pilot Michael 
(Elliot Barnes-Worrell). All their 
experiences meld into one as 
their dreams turn into the reali-
ties of prejudice, discrimination 
and loss. Much of the first half 
is seen through the prism of 
Queenie’s ups and downs set-
ting the scene for what follows 
in a tumultuous second part. 
That is immediately preceded 
by the poignant moment when 
we see HMT Empire Windrush 
(a name that has become syno-
nymous with the UK govern-
ment’s “hostile environment”) 
setting sail for the United King-
dom with over one thousand 
West Indian immigrants on 
board. This is one of Jon Driscoll’s 
panoply of evocative projec-
tions which convey beautiful 
pictorial and politically impor-
tant context.   

The portrayal of the lead char-
acters are excellent with Marrett 
Jr bringing charm, charisma and 
dignity to Gilbert while Elliott’s 

Hortense, energised and deter-
mined, soon crumbles when 
confronted with vitriol and oppo-
sition in the supposed land of 
opportunity. Mack meanwhile, 
in the role that provides much 
of the theatrical glue to a com-
plex story, gives us a Queenie 
whose outward appearance of 
fun and frivolity belies a woman 
with true grit. This reflective and 
moving production is a testa-
ment to Levy and all those like 
her who are attempting to give 
a voice to those who were the 
products of the British Empire 
and Colonialism. Something you 
rarely find in school history 
books.  

And Sotira Kyriakides is 
charmed by the boys, also at 
war… 

The faded Victorian grandeur 
of Wilton’s Music Hall is the 
perfect setting for Sasha Regan’s 
lively and imaginative all-male 
production of Gilbert and Sulli-
van’s popular opera, HMS Pina-
fore. This opera exemplifies the 
poignancy of war and the sad-
ness of forbidden love. Set in the 
hold of a World War II battleship, 
the show opens in the sparsely 
furnished crew’s quarters, where 
we see the men exercising 
energetically – performing push 
ups and sparring in their unde-
rwear, a sight for leering eyes! 

Whilst all the performers are 
superb, special mention must 
be made of Sam Kipling’s falsetto 
Josephine, whose enthusiastic 
ovation in the second act was 
thoroughly deserved. Richard 
Russell Edwards’ cousin Hebe 
was complemented by his part 
in the chorus in a different voice. 
Scott Armstrong’s Little Buttercup 
– by several inches the tallest 
player in the cast – again por-
trayed love and regret. Ashley 
Jacobs on piano played Sulli-
van’s score to perfection, and 
Lizzie Gee’s choreography was 
inspired and assured. Go and 
be uplifted and delighted by 
this vigorous and joyous show, 
which runs until 19 April. 

 
Small Island –  

www.nationaltheatre.org.uk 
 

H.M.S Pinafore – 
www.wiltons.org.uk 

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Sailing  
into history 
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As we head into spring, it 
is the time to get out more 
into the beautiful scenes 

of the feel good summer ahead. 
It is good for us to venture out 
and appreciate what nature has 
to offer us - the beautiful sky, 
sun, a gentle breeze and listen-
ing to the birds amongst the 
trees and pastures. It is good for 
us, not only for some fresh air 
and to relax, but to absorb some 
of those natural sun rays of       
Vitamin D.  

The vitamin D will benefit our 
health in general, for strong 
bones, teeth, hair and nails, but 
it will also give us that gentle 
healthy glow on our skin that 
will radiate a warmth of summer 
presence. This in return will mean 
a much lesser amount of make-
up is required during the spring 
and summer months, as nature 
will take care of the basic         
enhanced skin tone. 

Get out and grab a little       
sunshine whenever possible; 

no need to bask all day in it,  
just enough to dose up on that         
Vitamin D and looking and feel-
ing a little better. Everyone will 
need an amount to suit them 
according to their skin type, so 
for maybe a fair skinned person, 
10-20 minutes may be ample, 
while a medium to darker skin 
tone may require a little more. 

When a little summer sun has 
been caught on the facial area, 
foundation creams and powder 
can be almost eliminated, even 
those all over glow powders 
can sometimes be unnecessary, 
unlike in winter when we need 
all the help and assistance of 
colour to look sun kissed.  

If you go out there and get 
naturally sun kissed, you may 
notice all that may be required 
is a little concealer for any 
blemished areas. So grab that 
concealing cream and just apply 
it sparingly on those uneven 
areas only. Allow the skin to 
breath on the remaining area as 

there shouldn't really be a        
necessity for all over concealing. 
All you should need to do is 
apply some eyeliner, mascara 
and lip colour for a beautiful 
you. 

 
Eyeliner 
 

Eyeliner is used to make the 
eyes stand out. It also gives  
the illusion of when the pupil of      
the eye dilates during arousal, 
which makes the appearance 
more attractive and even more 
appealing.  

For day time, eyeliner needs 
to be more natural looking. It 
can be a brown or gentle soft 
charcoal grey black and doesn't 
need to be applied on too thick. 
Apply a thin line on the top  
middle upper to outer corner of 
the eyelid near to the eye,  
gradually getting a little thicker 
towards the outer corner.  

Do the same on the lower 
line of the eye. On the inner 

corner, apply a softer or lighter 
colour of green or light brown. 
They are natural colours of      
eye colour and therefore will 
not look artificial. Blend gently 
with a blending brush or tip       
applicator; a cotton bud will do 
if you do not have the blending 
tools.  

For the evening, use the same 
technique but use liquid eye-
liner which is usually thicker and 
more dense in colour pigment 
and will most definitely draw      
attention to the defined eye 
area. The colours do not have 
to be blended out. The colours 
can be as previously stated for 
day time, if eyes are too close 
set or smaller, and all over black 
line if larger or to stand out fully. 
Using waterproof eyeliner in 
pencil or liquid form is a personal 
choice but makes the difference 
when trying to remove. Separate 

eye make-up remover may be 
necessary but worth it if you 
don't want it to wear off quickly.  

 
Mascara  
 

Day time mascara should also 
be a little more subtle than 
evening, so a soft gentle black 
or brown is adequate. Usually 
the top lashes are enhanced 
more than the lower lashes for 
the natural look. 

For the evening, both top and 
lower lashes are brushed with a 
few thin coats of darker intense 
colour mascara to create a build-
up of thicker looking lashes and 
help make those eyes really 
stand out. Of course waterproof 
is a personal choice. 

 
Lip colour 
 

For day, use lip colours that 

are close to natural lip colour 
like pinks or plums. Use a light 
line around the edges, leaning 
in or out according to desired lip 
shape, then fill with the colour, 
allow to dry and apply a trans-
parent gloss.  

For evening, stronger and 
bolder, matt or frosted shades 
can be applied such as shades 
of deeper plum, pink or siren 
reds. Once again line the outer 
lip, fill with colour and use an 
even lighter colour for the centre 
of the lips to give a pouted look. 
Use a transparent frosted gloss 
to add some luscious lustre. 

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

Make-up matters

Cooking with Loulla Astin 
Fried salted cod in beer batter

This popular dish is tradition-
ally eaten on 25th March, a 
public holiday as it is the 

Annunciation of the Virgin Mary 
(in Greek - Evangelismos Tis 
Theotokou) and the War of Greek 
Independence (against the Turks 
in 1821) is also celebrated on this 
day. 

During Greek Orthodox Easter 
Lent period, anything derived 
from an animal is forbidden for 
50 days, apart from two days - 
25th March and Palm Sunday 
when fish is allowed. 

Fried cod with garlic sauce 
(Bakaliaros Skorthalia), is tradi-
tionally served with garlic sauce, 
but is also made with bread, garlic 
and walnuts, or mash potatoes 
and garlic; whichever way it’s 
made, it’s not for the faint hearted 
as it is very strong and garlicky! 

 
Ingredients (serves 4): 

1 kilo (2 lb) salt cod fillets – 
not the tails (you can use fresh 
cod)  

Vegetable or olive oil for 
deep-frying 

 
For the batter: 

100g (4oz) plain flour 
100g (4oz) corn flour 
1 egg white (if you are fasting, 

replace with 1 tbsp baking powder)  
½ tsp oregano 
150ml (¼ pint) Mythos beer 

or ice-cold fizzy water  
A few drops of oil 
A little salt and pepper 

Method: 
Wash cod very well to remove 

salt and cut into 8-10cm  pieces. 
Soak in cold water overnight or 
for two days, changing the water 
regularly to remove the salt. 

After it has been soaking for 
a few hours, the skin can be  
removed more easily, so do so 
at this point. 

Drain the cod, pat dry, and 
remove the bones if not using 
fillets. I like to blanch it in hot 
water, drain, run under cold water 
and then pat dry. If salted-cod 
is semi-dry, it is not necessary 
to do this because is soft. 

To make the batter, beat the 
egg white (if using) until stiff. Sift 
the flour in a bowl with the corn 
flour, then make a well, add the 
egg white or baking powder, 
oregano, salt, pepper, paprika 
and the beer or iced fizzy water, 
and then gradually incorporate 
into the flour and beat to a 

smooth consistency. Try to keep 
as many bubbles as you can so 
the batter stays light. Mix in the 
few drops of oil; this will stop the 
batter sticking to the pan. The 
batter can be made well in       
advance and refrigerated - if it 
becomes too thick, just add a 
little more water. 

Heat the vegetable oil in a 
deep-fryer to 350f (180c) or in a 
pan or wok, dip the fish pieces in 
the batter to coat, let some of it 
to drip of then lower into the hot 
oil, fry a couple of pieces at a 
time briskly on both sides for 6 
minutes or until golden brown. 
Drain on kitchen paper, and      
repeat with the remaining fish.   

Serve Bakaliaros with lemon 
wedges and skorthalia (Greek 
yogurt Aioli sauce)  

  
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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Cyprus participates at the  
International Food & Drink event 2022

Cyprus had a strong presence at the International Food & 
Drink event (IFE2022), held from 21st to 23rd March 2022 
at ExCel, London. 

Twenty-one foodstuff exporters could be found at the Cyprus 
Pavilion where visitors could taste unique flavours from our island 
and see exciting and innovative ideas toinspire their business. 

The participating companies included: 
 

A.HADJIPIERIS 
A.P. POLYCARPOU & SONS FARM 
CHRISTINA CONSTANTINOU 
ELEFTHERIOS ELEFTHERIOU “ACHNAGAL” 
PANTZIAROS BROS DAIRY PRODUCTS 
PAPOUIS DAIRIES 
PETROU BROS DAIRY PRODUCTS 
STROUTHOS FARM 
TYRAS DAIRIES CYPRUS 
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 PLANTATIONS 
S.C. TWIST TRADING 
THREE BAKERS
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Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 25th March 2022 
International Friendlies 
Romania v Greece 
Saturday 26th March 2022 
International friendly 
England v Switzerland 
League Two 
Leyton Orient v Barrow 
National League 
Maidenhead v Barnet 15.00pm 
Isthmian League 
Haringey Borough v Pitsea 15.00pm White Hart Lane, N17 7PJ 
Spartan South Midlands League 

Milton Keynes Irish v New Salamis 15.00pm 
Combined Counties League  
St Panteleimon v Southhall 15.00pm Enfield FC Donkey Lane, 
Enfield, EN1 3PL 
Sunday 27th March 2022 
KOPA League 
Division One Group 
Olympia v Apoel 10.15am Whittington Park, Holloway road, Lon-
don, N19 4RS  
Omonia v Komi Kebir 11.30am Powerleague Enfield, Edmonton 
County School,  
Division Two Group  
Panathinaikos v Nissi 12.00pm Enfield Playing Fields Astro, 

Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL 
Pantel v Omonia Youth 12.00pm Southgate School, EN4 0BL 
Monday 28th March 2022 
International Friendly 
Montenegro v Greece 17.00pm 
Tuesday 29th March 
UEFA Nations Cup 
Cyprus v Estonia 19.00pm 
International Friendly  
England v Ivory Coast 19.45pm 
U21 International 
Cyprus v Iceland 14.00pm 
Greece v Portugal 17.00pm
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KOPA League Cup round up

Cyprus Football
Results 
Apoel 0 Apollon 0 
Aris 2 AEK 0 
Pafos 2 Anorthosis 2 
AEL 1 Omonia 1 
Paeek 0 Olympiakos 1 
Ethnikos Achna 0 Doxa 0 

KOPA League 
Top scorer 2021/22

Elia Katsoloudis, top goal scorerIn the next two weeks there 
are group stage cup games; 
the top four teams from the 

league Olympia, Apoel, Komi 
Kebir play each other in Group 
One, and the bottom four teams 
Panathinaikos, Omonia Youth, 
NIssi and Pantel play each other 
in group 2. The winners of each 
group play each other in the Final 
that will be played at Haringey 
Borough stadium. 

In the first game of the day on 
Sunday at Southgate School in 
the Division One Group Olympia 
beat Komi Kebir 4-1 in a very 
exciting game and it was 1-1 at 
one stage. Sam Bartram scored 
the first with a header for Olympia, 
Komi Kebir equalised through a 

Lefteris Antzaras penalty goal. 
Olympia regained the lead 
through a Rafael Kaphouris goal 
came from a cross, Elias Katso-
loudis added the third with an 
amazing half volley. 

Komi Kebir continued to play 
good football and created chances 
and one great chance from their 
midfielder Mike Melanarkitis hit 
the bar with a powerful shot from 
just outside the box, but could 
not get back into the game.  

To finish the game, Ricky Louka 
went an a hazy and placed the 
ball past the oncoming Komi 
Kebir goal keeper to finish the 
game 4-1 to Olympia. 

The other game in the group 
ended with Apoel beating Omonia 

2-1 with their goals coming from 
Danny Coolridge and Alex Roussi 
and Omonia’s from Mario Lazari. 

In Group Two Pantel pulled off 
a surprise and beat Panathinai-
kos 3-2. One nil half time when a 
Nico Constantinides cross found 
Ronaldo shot the player saved it 
and Chris Spyrou tapped it in for 
Pantel to lead.  

Four of the goals came in the 
second half, another from Chris 
Spyrou and one from Ronaldo 
to give Pantel a 3-0 lead two goals 
came late from Panathinaikos - 
their scorers were Stanley Sur-
pong and Reece White. 

Omonia Youth began their      
divisional cup campaign with a 
comprehensive 5-0 win at home. 

 The team were hungry for a 
win and the match was all over 
by half time. The team played 
some really good possession 
football and managed to create 
plenty of good opportunities  
and then taking their chances 
to go into the half time break      
5-0 up.  

The second half was predict-
ably scrappy and was probably 
due to making so many changes 
and giving some players much 
needed game time to keep every-
one ticking over and fresh for 
the upcoming games.  

Goalscorers were Andreas 
Kyprianou (2), Donaldo Ndoj, 
Kay Kyprianou and Demitris  
Michalaris. 

Komi Kebir versus Olympia

Pantel’s Christos Charalambous with his  
Grandfather Sophoclis Panayioti Pantel versus Panathinaikos
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Michael Yiakoumi

FA Cup

Community Youth 
Football

New Salamis buzzing 
on a high

Omonia Youth
Local and  
Community football

Crystal Palace, who beat 
Everton 4-0 and have 
never won the FA Cup, 

play last year’s beaten finalists 
Chelsea in a London derby in 
the other game. 

Liverpool were made to work 
hard against Nottingham Forest 
but eventually progressed thanks 
to Diogo Jota’s goal. 

Chelsea won 2-0 at Middles-
brough on Saturday, while  
Manchester City picked up a      
4-1 success at Southampton. 

Carabao Cup winners Liverpool 
are chasing a quadruple this year, 
while Premier League leaders 
City are in the hunt for a Treble. 

The semi-final ties will both be 
held at Wembley on the week-
end of 16 and 17 April. 

Romelu Lukaku scored his 
12th goal of the season as 
Chelsea beat Championship 
side Middlesbrough to reach the 
FA Cup semi-finals. 

Middlesbrough had knocked 
out Manchester United and       
Tottenham on their way to the 
quarter-finals but their hopes of 
claiming another Premier League 
victim were dealt an early blow 
when Lukaku tapped in from 
Mason Mount’s cross after a 
quick Chelsea counter. 

Hakim Ziyech made it 2-0 
midway through the first half with 
a superb dipping effort from the 
edge of the box before Lukaku 
was denied a second when    
Anfernee Dijksteel cleared off 

the line. 
The Saints were in contention 

for more than an hour in a tight 
encounter at St Mary’s after 
Aymeric Laporte’s own goal on 
the stroke of half-time cancelled 
out Raheem Sterling’s early      
effort. 

This FA Cup quarter-final 
turned on Mohammed Salisu’s 
reckless challenge on Gabriel 
Jesus that saw Kevin de Bruyne 
restore City’s lead from the  
penalty spot after 62 minutes, 
effectively ending Southampton’s 
challenge. 

Foden came off the bench       
to score a magnificent third     
and Riyad Mahrez rounded the   
afternoon off with 12 minutes 
left. 

Liverpool will play Manchester 
City in the FA Cup semi-finals at 
Wembley after edging past     
Nottingham Forest in a pulsating 
encounter at the City Ground. 

Diogo Jota scored the only 
goal of the game for the visitors, 
prodding in Konstantinos Tsimi-
kas’ cross from the left with 12 
minutes remaining. 

Jurgen Klopp’s quadruple-
chasing side dominated posses-
sion but were made to work for 
their victory by their relentless 
Championship opponents. 

Steve Cooper’s side saw a 
late penalty appeal turned down 
by VAR when midfielder Ryan 
Yates fell after a challenge with 
Liverpool goalkeeper Alisson.

Premier League
Fourth-placed Arsenal 

opened up a three point  
and four-point gap over 

Tottenham and Manchester 
United, respectively, in the       
Premier League standings after 
Bukayo Saka’s first-half strike 
earned them a 1-0 victory at 
Aston Villa on Saturday. 

Looking to get back to winning 
ways following their midweek 
defeat to Liverpool - their first 
loss in seven games in all com-
petitions - Arsenal dominated 
the opening period in the Villa 
Park sunshine. 

Their fine flowing first-half 
football deserved more than the 
one goal given to them by Saka 
on the half-hour mark - Arsenal’s 
2,000th Premier League strike. 

Striker Son Heung-min scored 
twice as Tottenham Hotspur rose 
to fifth in the Premier League 

table with a 3-1 win over West 
Ham United on Sunday that left 
them three points off the top four 
and the chance of Champions 
League football next season. 

The afternoon got off to a      
terrible start for Hammers defen-
der Kurt Zouma when he steered 
Harry Kane’s low centre to Son 
into the net in the ninth minute, 
the 10th own goal of the season 
that Spurs have benefited from. 

Son made it two for Spurs, 
collecting a defence-splitting 
pass from Kane before firing a 
left-foot shot that glanced 
Zouma’s outstretched leg. Son 
came to the rescue again in the 
88th minute, chasing down a 
long ball from Kane and firing 
home to send Spurs fifth in the 
table, three points behind North 
London rivals Arsenal, who have 
a game in hand over Spurs. 

Poland’s Iga Swiatek blew 
away Greece’s Maria 
Sakkari 6-4 6-1 to win a 

windswept Indian Wells final on 
Sunday and move up to number 
two in the world rankings. 

Another windy day in the Cali-
fornia desert made life miserable 
for both players, the gusts contri-
buting to an uneven contest littered 
with nine breaks of serve. The 
20-year-old Swiatek claimed six 
of those breaks including two in 

a one-sided second set, clinching 
a second consecutive WTA 1000 
title with a thundering forehand 
winner.  

The title is the fifth of 2020 
French Open champion Swiatek’s 
career. 

Despite the loss, Sakkari will 
jump to number three in the 
world rankings on Monday, 
matching Stefanos Tsitsipas for 
the highest position achieved by 
a Greek player. 

Sakkari third in  
world rankings

New Salamis are really  
on a high at the moment 
beating Dunstable FC   

3-1, leaving them top of the  
Spartan South Midlands League. 
They are three points clear of 
second placed Risborough 
Rovers FC who have two games 
in hand, and thirteen points ahead 
of third placed Hadley who have 
two games in hand.  

Risborough drew 1-1 with 
Leighton FC and Hadley 2-2 
with Ardley. 

New Salamis began well, the 
first chance they got was when 
George Asamoah laid off the ball 
to Harrison Georgiou whose shot 
hit the post and rolled across 
the line. 

The opening goal came when 
George Asamoah crossed for 
Artyto score in the 20th minute. 

Soon after in the 30th minute, 
Asamoah crossed for Harisson 
to leave it for Elijah to score. 

A tangle between New Salamis 
keeper and opposing forward 
left the Dunstable forward free 
to stroke the ball home. 

Dunstable put pressure on 
New Salamis for a equaliser  
forward. 

The third vital goal for the reds 
came when Harrison laid the off 
the ball for George Asamoah     
to stroke the ball home with 15 
minutes to that turned out to be 
the winner and final score 3-1 
to New Salamis.

UK Cypriots Ruel Sotiriou 
and Hector Kyprianou 
shine for Leyton Orient 

both seen in the photo above. 
Leyton Orient finally got back 

to winning ways this afternoon, 
when goals from Paul Smyth, 
Ruel Sotiriou and Harry Smith 
saw them overcome Rochdale 
in Richie Wellens’ first home 
match in charge. 

Margate continued their fine 
home form at Hartsdown Park 
as they overcome Haringey      
Borough 3-1 in the Isthmian 
Premier Division on Saturday 
afternoon. 

These two sides met again on 
Tuesday evening at Coles Park 
in the Semi-Final of the Velocity 
Trophy. That had five goals, but 
was far less one-sided. All five 
of them came within a thirteen 
minute spell midway through 
the second half, and supporters 
who had watched through an 

hour without a goal must have 
wondered what had just hap-
pened! The visitors, Margate, 
went ahead on sixty one minutes, 
Ben Greenhalgh converting a 
spot kick, but within five minutes 
Haringey Borough were level, 
Adam Morgan with the equaliser.  

Sam Blackman restored the 
away lead only for Scott Mitchell 
to equalise almost immediately, 
then up the other end we went 
and Bernas Vaivada got the 
winner. Borough must be sick      
of the sight of Greenhalgh and   
Vaivada, as they both scored 
when the two sides met in the 
league on Saturday, too. 

Barnet’s three-game unbeaten 
run ended after losing 2-0 to 
Woking at The Hive London in 
the Vanarama National League. 

In the Combined Counties 
League The Saints St Pante-  
leimon lost to North Greenford 
1-0. 

Mixed age Omonia Youth girls teams red nose day

AEK Youth in Cup final

EK v Borehamwood –  
Junior League Cup Semi-Final 

 
In front of a well-supported 

crowd, AEK’s U13s started this 
semi final with real purpose and 
strong desire which showed when 
they went 1-0 ahead through 
captain Lucca. With both teams 
playing good football, AEK     
doubled their lead after some 
tenacious work by Michael who 
won the ball and played in Lucca 
for his second to take AEK 2-0 

ahead at half time.  
Borehamwood came out on 

the second half with intent which 
gave AEK space to play their 
football and midway into the half, 
after a hatful of chances, AEK 
finally increased their lead with 
a fine goal from Michael.  

With the game reaching the 
final stages, AEK grabbed their 
fourth from the dangerous      
Michael to cap off a fine team 
performance winning 4-0 to 
send AEK into the final.
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†  NOTE OF THANKS 

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Νίκης Σπύρου Τιμοθέου 

(από Ζώδια, Κύπρος)
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους  

παρευρέθηκαν στην κηδεία της μαμάς μας Nikki  
την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, και για όλες τις  
γενναιόδωρες δωρεές και τα λουλούδια.  

Συγκεντρώσαμε πάνω από £2.000, τα οποία θα  
μοιραστούν μεταξύ του Motor Neurone Disease  

association και της εκκλησίας του Saint Panteleimon.

We would like to thank everyone who attended our mum 
Nikki’s funeral on Monday 21st of March 2022  
and for all the generous donations and flowers.  

We raised over £2,000 which will be shared between  
the Motor Neurone Disease  

association and Saint Panteleimon church.

†  40 Day Memorial
The 40 day memorial service 

 of our beloved 

 George ‘O Kalamaras’ 
Skamiotis 

will take place on Sunday 27th March 
2022, at the Greek Orthodox Church  
of St. Anthony the Great and St. John 
 the Baptist, 1 Sussex Way, N7 6RT.  
We invite all those who honour his 
 memory to attend. Family: wife  

Panayiota, children Alex, Demetrios  
& Anna, daughter-in-law Androulla  

and granddaughter Loukia

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Andreas Michael 

(from Vasili, Cyprus)We are sad to announce the death of our 
much-loved Andreas Michael who sadly 

passed on the 18th March 2022 at the age  
of 86. He lived a full and happy life having 
arrived in London UK as a young man in 

1960. He met his beloved wife, Anastasia, 
and married several years later in London 

and went on to have 2 boys, Christakis and 
Michael. He was a hardworking family and 
businessman in clothing manufacturing for 
many years. He will be sorely missed by  

all who knew him. He leaves behind his wife, 
Anastasia, sons Christakis and Michael and 
their wives Sandra and Anthea, and not least 

his beloved grandchildren: Andreas,  
Christian, Anastasia and Rafael.  

The funeral service will be held at 9am  
on the 1st April 2022 at St Marys Church 

Wood Green, Trinity Road, London N22 8LB. 
He will be laid to rest at Trent Park Cemetery 

Cockfosters Road, Barnet, EN4 0DZ. 
The wake will be advised on the day.  
The family have requested in place of 

flowers donations for Cancer Research  
UK will be at the church.

Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
αγαπημένου μας Ανδρέα Μιχαήλ, ο οποίος  

 απεβίωσε στις 18 Μαρτίου 2022 σε ηλικία 86 
ετών. Έζησε μια γεμάτη και ευτυχισμένη ζωή 

έχοντας φτάσει στο Λονδίνο, Ηνωμένο  
Βασίλειο ως νεαρός άνδρας το 1960.  
Συνάντησε την αγαπημένη του σύζυγο  

Αναστασία και παντρεύτηκαν μερικά χρόνια 
αργότερα στο Λονδίνο και απέκτησε 2 αγόρια, 

τον Χρηστάκη και τον Μιχαήλ.  
Ήταν ένας σκληρά εργαζόμενος  

οικογενειάρχης και επιχειρηματίας στην 
 κατασκευή ρούχων για πολλά χρόνια.  

Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι τον γνώριζαν.  
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Αναστασία, τους 
γιους Χρηστάκη και Μιχαήλ και τις συζύγους 

τους Σάντρα και Ανθέα, καθώς και τα  
αγαπημένα του εγγόνια: τον Ανδρέα,  

τον Κρίστιαν, την Αναστασία και τον Ραφαήλ. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 9π.μ. την 1η  

Απριλίου 2022 στην εκκλησία της Παναγιάς 
στο Wood Green, Trinity Road, London N22 

8LB. Θα κηδευτεί στο κοιμητήριο του  
Trent Park Cemetery Cockfosters Road, 

 Barnet, EN4 0DZ. 
Για την παρηγοριά θα ενημερωθείτε την ημέρα 

της κηδείας. Η οικογένεια ζητά  αντί για  
λουλούδια  δωρεές για το Cancer Research UK 

στο κουτί εισφορών που θα βρίσκεται 
 στην εκκλησία.  
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ανδρέας Βλάμης 

 
 

(ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 
ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ) 

Με θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του Γενικού Γραμμα-
τέα της Οργάνωσής μας Ανδρέα Βλάμη.  

Ο Ανδρέας Βλάμης υπήρξε ένας από τα πιο δραστήρια 
μέλη του Κινήματος των Αγνοουμένων για τέσσερις  

δεκαετίες. Υπηρέτησε όσο ολίγοι την Οργάνωση Συγγε-
νών Αγνοουμένων από τις θέσεις του Αντιπροέδρου και 
του Γενικού Γραμματέα, που κατείχε από σειρά ετών. 

Ο Ανδρέας Βλάμης υπηρέτησε επίσης  
το θέμα των Αγνοουμένων ως Αντιπρόεδρος του  
Ιδρύματος «Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου»  

τα τελευταία δέκα χρόνια. 
Διαβιβάζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην  

οικογένεια του εκλιπόντος, του οποίου η κηδεία θα πρα-
γματοποιήθηκε  την Τρίτη στις 2:30μ.μ. στον  ιερό Ναό 

Τιμίου Σταυρού Στροβόλου.
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