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Στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, σε μία 
αίθουσα γεμάτη με νέους, ο πρώην 
πρωθυπουργός της Ελλάδας και 
επίτιμος πρόεδρος της Σοσιαλιστι-
κής Διεθνούς, Γιώργος Παπαν-
δρέου, έδωσε ομιλία... 

σελ 10

Εnglish Section 17-27 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: ΤΟ ΑΚΕΛ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΩΣ «ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον της 
κυπριακής παροικίας του ΗΒ για 
τον αγώνα της Εθνικής Κύπρου 
Ποδοσφαίρου που θα δώσει στο 
Εδιμβούργο κόντρα στη Σκωτία το 
ερχόμενο Σάββατο... 

σελ 16

Το βιβλίο του Προέδρου της ΕΔΕΚ 
Μ. Σιζόπουλου «Κύπρος 1955-74, 
πορεία μιας προδοσίας» παρουσιά-
στηκε το βράδυ του Σαββάτου στο 
οίκημα της Κυπριακής Αδελφότητας 
στο βόρειο Λονδίνο... 

σελ 9

«Πορεία μίας προδοσίας» Ο Παπανδρέου στο ΗΒ Σκωτία VS Κύπρος

ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗ

50 χρόνια αγώνων

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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σελ 2 & 5

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΕΤΙΣΕ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
σελ 11, 17 & 19

Σημαντική δήλωση 
της Κοινοπολιτείας για την Κύπρο

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
σελ 3, 4 & 17

ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ
σελ 8

Τα ρολόγια μπροστά...
Μην ξεχάσετε την αλλαγή της ώρας 
την ερχόμενη Κυριακή 26/03. 
Τα ξημερώματα στη 1πμ, 
οι δείκτες των ρολογιών 
θα πρέπει να γυρίσουν 
μια ώρα μπροστά...

50 χρόνια αγώνων

Σημαντική δήλωση 
της Κοινοπολιτείας για την Κύπρο

«Με το χέρι 
στην καρδιά»

«Μας αναγκάζετε 
να απαντήσουμε»
«Μας αναγκάζετε 
να απαντήσουμε»

«Με το χέρι 
στην καρδιά»



Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των 
κατοίκων πολλών περιοχών του Λον-
δίνου για την κατάργηση υφιστάμενων 
δρομολογίων των λεωφορείων, άλλη 
μια απόφαση εταιρείας συγκοινωνιών 

προκαλεί την αγανάκτηση των επηρε-
αζόμενων πολιτών στο βόρειο Λονδίνο. 
Πρόκειται για την απόφαση της εται-
ρείας ‘Greater Anglia’ να διακόψει όλα 
τα δρομολόγιά της, από και προς το 
Edmonton Green. Σήμερα, σε ώρες αι-
χμής, εκτελούνται δύο δρομολόγια ανά 
60 λεπτά. 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον το-

πικό Τύπο, η επικεφαλής του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Enfield,  η κυπρια-
κής καταγωγής Nesil Caliskan, κάλεσε 
με επιστολή της, τον Υπουργό Συγκοι-
νωνιών να παρέμβει. 
Στην επιστολή της, η Cllr Caliskan 

επικρίνει την προφανή έλλειψη συντο-
νισμού μεταξύ της Greater Anglia και 
του TFL, καθώς από τις ανακοινώσεις 

προκύπτουν διαφορετικές εκτιμήσεις 
ως προς τη δυνατότητα του σταθμού 
να εξυπηρετεί συγκεκριμένο αριθμό 
πολιτών. Επίσης, κατηγορεί το αρμόδιο 
υπουργείο για έλλειψη σχεδιασμού, 
αφού, όπως επισημαίνει, έπρεπε το 
ίδιο το υπουργείο να λάβει μέτρα με-
τριασμού των επιπτώσεων από αυτή 
την απόφαση. 
Με δηλώσεις της στην τοπική εφημε-

ρίδα «Enfield Dispatch», η κ. Caliskan 
τόνισε μεταξύ άλλων: «Η απόφαση για 
την κατάργηση του εθνικού σιδηροδρο-
μικού δρομολογίου λήφθηκε χωρίς 
προγραμματισμό ή συνεννόηση μεταξύ 
των παρόχων σιδηροδρομικών υπη-
ρεσιών […] και σας καλούμε να πα-
ρέμβετε άμεσα».
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Kατάργηση δρομολογίων τρένων στο σταθμό Edmonton Green

Φόρος τιμής στους πρωτεργάτες του ΑΚΕΛ Βρε-
τανίας και στα επιτεύγματά τους, απέτισε το ΑΚΕΛ 
στην εκδήλωση για τα πενήντα χρόνια ζωής του 
παραρτήματος, που πραγματοποιήθηκε στο Κυ-
πριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Λονδίνο την περα-
σμένη Πέμπτη 16 Μαρτίου, στην παρουσία του Γε-
νικού Γραμματέα, Στέφανου Στεφάνου. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε σύ-

ντομο φιλμάκι με ιστορικές φωτογραφίες των αγώ-
νων του κόμματος στη Βρετανία, ενώ, ο επαρχιακός 
γραμματέας, Ανδρέας Γρηγορίου, υπογράμμισε το 
ρόλο που διαδραμάτισαν οι πρώτοι πυρήνες του 

κόμματος, στη διαμόρφωση αυτού που σήμερα 
αποκαλούμε κυπριακή παροικία του Ηνωμένου Βα-
σιλείου. «Η ταύτιση του ΑΚΕΛ Βρετανίας με τη ζωή 
και τις κατακτήσεις της παροικίας μας, είναι σχεδόν 
απόλυτη. Δεν υπάρχει κατάκτηση ή μεγάλο βήμα, 
που να μην φέρει τη σφραγίδα αυτού του οργανω-
μένου συνόλου», είπε ο κύριος Γρηγορίου. 

«Το ΑΚΕΛ στη Βρετανία, έκανε τις ζωές των αν-
θρώπων πιο πλούσιες σε περιεχόμενο, δημιουρ-
γώντας», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, 
που ήταν και ο κύριος ομιλητής στην εκδήλωση. 
«Το ΑΚΕΛ λειτούργησε και ως οικοδόμος της ζωής. 

Έφτιαξε σχολεία, έφτιαξε οργανώσεις νέων και γυ-
ναικών, εφημερίδες κ.α., για να δώσει περιεχόμενο 
στη ζωή των Κυπρίων που έφευγαν εξ ανάγκης 
από την Κύπρο», είπε χαρακτηριστικά. 
Στο ίδιο πλαίσιο, εξήρε την προσφορά και το έργο 

των πρωτεργατών αυτής της προσπάθειας, με συ-
γκεκριμένες αναφορές σε πολλά ονόματα, ενώ τό-
νισε τη σημαντική προσφορά του Τεύκρου Ανθία, 
ο οποίος χάραξε το δρόμο για τη δημιουργία ελλη-
νικών κυπριακών σχολείων στη Μεγάλη Βρετανία. 
Υπενθύμισε ακόμα ότι στην περίοδο του 1955 – 

59, και παρά την πολιτική διαφωνία του κόμματος 
για τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ, το ΑΚΕΛ, στά-
θηκε στο πλευρό των αγωνιστών, διοργανώνοντας 
διαδηλώσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Λον-
δίνο, αξιώνοντας την ακύρωση της απόφασης για 
εκτέλεση του Μιχαλάκη Καραολή και του Ανδρέα 
Δημητρίου. «Αυτό ονομάζεται πατριωτισμός», είπε 
δεικτικά ο Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος υπογράμ-
μισε ότι «το ΑΚΕΛ, πάντοτε λειτουργούσε ως πα-
τριωτικό κόμμα». 
Ανέδειξε, επίσης, και ένα από τα πολλά ιστορικά 

γεγονότα της συγκεκριμένης περιόδου που κατα-
δεικνύουν αυτή ακριβώς την πατριωτική στάση. 
Αναφέρθηκε στο εκφραστικό όργανο του ΑΚΕΛ, 
την εφημερίδα «Νέος Δημοκράτης», που ήταν τότε 
η μοναδική εφημερίδα η οποία αρνήθηκε να δημο-
σιεύσει την επικήρυξη των βρετανών για τον Γρη-
γόρη Αυξεντίου, με τον τότε γενικό γραμματέα του 
κόμματος, Εζεκία Παπαϊωάννου, να ξεκαθαρίζει ότι 
«το όργανο του λαού, δεν μπορεί να γίνεται όργανο 
των αποικιοκρατών». 

«Είναι πάνω σε αυτή την ιστορία που πρέπει να 
πατήσουμε για να συμπληρώσουμε τα 100 χρόνια 
ζωής και προσφοράς του ΑΚΕΛ το 2026», πρό-
σθεσε ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ και υπο-
γράμμισε, ότι η «πλούσια» ιστορία του κόμματος 
και ειδικότερα του ΑΚΕΛ Βρετανίας, «από τις πρώ-
τες κουμμουνιστικές ομάδες του 1930, μέχρι σή-
μερα», θα πρέπει να καταγραφεί. 
Σημείωσε, επίσης, ότι το ΑΚΕΛ Βρετανίας, ήταν 

διαχρονικά ο βασικός άξονας για το κίνημα των 
αποδήμων, ενώ συνεχάρη το παράρτημα και τα 
μέλη του, για τα καλά αποτελέσματα στις πρόσφα-
τες Προεδρικές Εκλογές. 
Στη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν μέλη του 

ΑΚΕΛ Βρετανίας για την πολυετή προσφορά τους 
στο κόμμα και στην παροικία. «Τιμούμε όλους εκεί-
νους που με τη σκληρή τους δουλειά, αγώνες και 
θυσίες, μας έδωσαν αυτό το οργανωμένο σύνολο, 
πάνω στο οποίο στηρίζουμε την καθημερινή μας 
δράση και τους αγώνες μας, στο πλευρό του λαού 

της Κύπρου», είπε ο γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρε-
τανίας, Ανδρέας Γρηγορίου. 
Τις απονομές έκανε ο Γενικός Γραμματέας, ο 

οποίος ευχαρίστησε προσωπικά τα μέλη που βρα-
βεύτηκαν, για τα πενήντα χρόνια συνεχούς προ-
σφοράς τους. 

Μισός αιώνας ΑΚΕΛ Βρετανίας | Φόρος τιμής στους πρωτεργάτες, αγωνιστές
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 50ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΒ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ, ΣΤΕΦΑΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠ. ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

Η βρετανική κυβέρνηση «δεν αναγνωρίζει την αυτοανακη-
ρυχθείσα τδβκ ως ανεξάρτητο κράτος» και «δεν έχει σχέδια 
να εξουσιοδοτήσει απευθείας πτήσεις μεταξύ του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου και του βορρά της Κύπρου», ξεκαθάρισε 
απαντώντας σε γραπτή κοινοβουλευτική ερώτηση ο Βρετανός 
Υπουργός Ευρώπης Λίο Ντόχερτι. Η ερώτηση είχε τεθεί από 
τον Συντηρητικό βουλευτή Μπρένταν Κλαρκ Σμιθ και αφο-
ρούσε το αν έχουν γίνει συζητήσεις με άλλες χώρες για την 
έναρξη απευθείας πτήσεων προς τα κατεχόμενα. 
Στην απάντησή του ο Υπουργός Ευρώπης πρόσθεσε πως 

η στάση της βρετανικής κυβέρνησης επ’ αυτού συνάδει με της 
υπόλοιπης διεθνούς κοινότητας, «με τη μόνη εξαίρεση της Τουρ-

κίας». Ο κ. Ντόχερτι συμπλήρωσε πως το ΗΒ αναγνωρίζει την Κυ-
πριακή Δημοκρατία ως την κυρίαρχη οντότητα στο νησί της 

Κύπρου. «Ως εκ τούτου, η βρετανική κυβέρνηση δεν μπορεί 
να διαπραγματευθεί μία αεροπορική συμφωνία με τη δι-

οίκηση στα βόρεια της Κύπρου», κατέληξε ο υπουρ-
γός Ευρώπης, Λίο Ντόχερτι.

«Δεν αναγνωρίζουμε την τδβκ ως κράτος»

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Γενικός Γραμματέας του 
ΑΚΕΛ αναφέρθηκε στη σημασία της προσφοράς των 
Τουρκοκύπριων αγωνιστών του κόμματος, μερικοί εκ 
των οποίων φυγαδεύτηκαν από την Κύπρο τη δεκαετία 
του ‘60, για να γλυτώσουν από τα δολοφονικά σχέδια 
των ακροδεξιών και εθνικιστικών στοιχείων, που έγιναν 
και η αιτία καταστροφής της Κύπρου. Στάθηκε ιδιαίτερα 
στην προσφορά του Νουρεττίν Σεφέρογλου, ο οποίος 
«έφυγε» από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο. Τον χα-
ρακτήρισε ως «θαυμάσιο σύντροφο, ο οποίος πρόσφερε 
πολλά στην Κύπρο μας, αλλά και στο κόμμα μας». 
Και όπως είπε από το βήμα της εκδήλωσης: «θεω-

ρούμε υποχρέωσή μας, να πάμε στο νεκροταφείο και 
να καταθέσουμε το στεφάνι της αγάπης και της εκτίμησής 
μας». 
Την Παρασκευή 17 Μαρτίου, αντιπροσωπεία του κόμ-

ματος, υπό τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, κατέθεσαν 
λουλούδια στον τάφο του συντρόφου Νουρεττίν Σεφε-
ρόγλου, στο κοιμητήριο του Harlow. 

«Τα λουλούδια της αγάπης και της εκτίμησής μας»
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Τα περισσότερα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης 
22/03 έκαναν προβλέψεις για το πολιτικό μέλλον 
του Μπόρις Τζόνσον εν όψει της εμφάνισής του σε 
επιτροπή του κοινοβουλίου το απόγευμα της ίδιας 
μέρας.  

Οι Times γράφουν ότι όσο ο κ. Τζόνσον ήταν 
πρωθυπουργός, ένας από τους πιο υψηλόβαθμους 
συμβούλους του τον προειδοποίησε ότι δεν ήταν 
"ρεαλιστικό" να υποστηρίξει  ότι οι οδηγίες για τον 
κορονοϊό  είχαν ακολουθηθεί στην Downing Street 
"ανά πάσα στιγμή". Σύμφωνα με την εφημερίδα, 
μισή ώρα αργότερα, ο κ. Τζόνσον δήλωνε στα κοι-
νοβούλια ότι είχαν τηρηθεί, γράφει η εφημερίδα.  

“D Day” για τον κ. Τζόνσον χαρακτήρισε την Τε-
τάρτη η i η οποία δεν αποκλείει την επιστροφή του 
στην κυβέρνηση εάν επιβιώσει μετά την έκθεση 
της επιτροπής για τα πεπραγμένα του όταν ήταν 
πρωθυπουργός την περίοδο της πανδημίας.  

Στο κύριο άρθρο της, η Daily Telegraph υιοθετεί 
μια ευρύτερη άποψη. Υποστηρίζει ότι εάν ο κ. Τζόν-
σον παραδεχτεί ότι οι κανόνες Covid είχαν παρα-
βιαστεί - ενώ  κανείς δεν είχε αντιληφθεί ότι αυτό 
συνέβαινε – τότε εγείρεται ένα σοβαρό ερώτημα: 
γιατί περιμέναμε από τους υπόλοιπους να τους 
ακολουθήσουν; 

Η Mirror είχε στην πρώτη σελίδα μια μακέτα με 
μια χειρόγραφη λίστα δικαιολογιών του πρώην 
πρωθυπουργού σε στυλ σχολιαρόπαιδου. Η 
πρώτη δικαιολογία για την αθέτηση των περιορι-
σμών: "Είχα τα γενέθλιά μου και δεν πήρα ούτε 
τούρτα". 

Την Δευτέρα 20/03  το απόγευμα αναμένονταν 
να δημοσιευτούν τα επιχειρήματα του Μπόρις Τζόν-
σον για τα «Partygate» που πραγματοποιηθήκαν 
στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας του κορωνοϊού.  Τον Δεκέμβριο του 2021, ο 
πρώην πρωθυπουργός είχε ισχυρισθεί  εντός του 
βρετανικού κοινοβουλίου ότι «αγνοούσε πως οι συ-
γκεντρώσεις αυτές παραβίαζαν τους κανόνες» που 
είχε επιβάλει η κυβέρνησή του και έχει παραπεμ-
φθεί σε επταμελή επιτροπή του κοινοβουλίου η 
οποία θα εξετάσει αν έλεγε ψέματα ή όχι.Ο Μπόρις 
Τζόνσον υποστηρίζει ότι έχει έναν "λεπτομερή και 
πειστικό" φάκελο για να αποκαταστήσει το όνομά 
του σχετικά με το σκάνδαλο Partygate, μας ενημέ-

ρωνε  η Metro (20/03). Η εφημερίδα έγραψε ότι ο 
φάκελος των 50 σελίδων περιλαμβάνει μηνύματα 
Whatsapp και φωτογραφίες από γεγονότα, τα 
οποία ο πρώην πρωθυπουργός θα τα παρέδιδε 
στην επιτροπή της Βουλής  πριν από την εξέταση 
της Τετάρτης.  

Κατά τη Metro , oι υποστηρικτές του πρώην πρω-
θυπουργού εξέφραζαν φόβους ότι η τηλεοπτική 
συνεδρίαση συνιστούσε  μέρος μιας συνωμοσίας 

με στόχο το τέλος της κα-
ριέρας του κ. Τζόνσον. 

Η i επεσήμαινε ότι ο πρω-
θυπουργός Ρίσι Σουνάκ 
αναγκάστηκε να καθυστε-
ρήσει τις ανακοινώσεις σχε-
τικά με βασικές πολιτικές 
για την εγκληματικότητα, 
την ενέργεια και τις συντά-
ξεις, καθώς ο κ. Τζόνσον 

πρόκειται να βρεθεί στο "επίκεντρο". Ο εκπρόσω-
πος του πρώην πρωθυπουργού λέει ότι τα στοιχεία 
του φακέλου του κ. Τζόνσον "θα δείξουν ότι δεν 
παραπλάνησε εν γνώσει του το Κοινοβούλιο", ανα-
φέρει η εφημερίδα. 

Oι Times έγραψαν ότι ο κ. Τζόνσον ετοιμάζεται 
να περάσει στην "επίθεση" με γραπτή υπεράσπιση 
- ισχυριζόμενος ότι η επιτροπή είναι προκατειλημ-
μένη. Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο κ. Τζόνσον είναι 
"εθισμένος στο να μπλέκει ο ίδιος σε μπελάδες" 
και μπορεί "να διαβάζει για την καταστροφή του 
στις εφημερίδες της Πέμπτης". 

 
Η Τράπεζα της Αγγλίας θα στηρίξει την εξα-

γορά της Credit Suisse από την UBS 
“Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει υποδείξει στους διε-

θνείς εταίρους της και την μεγαλύτερη τράπεζα της 
Ελβετίας (UBS) ότι θα υποστηρίξει την έκτακτη συ-
ναλλαγή, την οποία και οι δύο ευρωπαϊκοί τραπε-
ζικοί γίγαντες θέλουν να ανακοινώσουν αργότερα 
σήμερα”, μετέδιδε το Sky News (19/03). 

Οι Financial Times (20/03) επικεντρώθηκαν στην 
εξαγορά της Credit Suisse - σημειώνοντας ότι "θα 
εδραιώσει την UBS ως τον μεγαλύτερο διαχειριστή 
πλούτου στον κόσμο". Η Telegraph σημείωνε ότι 

η συμφωνία θα δώσει κί-
νητρο στην Τράπεζα της 
Αγγλίας να μην αυξήσει τα 
επιτόκια λόγω της πίεσης 
που θα ασκούσε στους 
αδύναμους δανειστές. 

Στην πρώτη σελίδα της 
City AM υπήρχε η εικόνα 
ενός Αγίου Βερνάρδου - ο 
οποίος χρησιμοποιείται σε 
επιχειρήσεις διάσωσης στις 
Άλπεις. "Πρόκειται για μια 
ελβετική διάσωση"  -  χα-
ρακτηριστικός ο τίτλος του 
σχετικού δημοσιεύματος. 

 
Στη Ρουάντα η ΥΠΕΣ 

για να υπερασπιστεί το 
σχέδιο απέλασης 

Η υπουργός Εσωτερικών 

Σουέλα Μπρέιβερμαν υπερασπίστηκε  από το Κι-
γκάλι, το σχέδιο απέλασης στη Ρουάντα των αι-
τούντων άσυλο που φτάνουν παράνομα στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, χαρακτηρίζοντάς το «ανθρωπιστικό» 
και «ευσπλαχνικό». 

Την Δευτέρα 20/03 η Daily Mail, η Daily Express 
και η Sun υποστήριξαν ότι οι δικαστές στο Στρα-
σβούργο - οι οποίοι εμπόδισαν πέρυσι μια πτήση 
που επρόκειτο να μεταφέρει μετανάστες στη Ρουά-
ντα - είναι "στα πρόθυρα υποχώρησης". 

 
Είκοσι χρόνια από τον πόλεμο στο Ιράκ  
Τα πυραυλικά χτυπήματα στη Βαγδάτη, πριν από 

ακριβώς είκοσι χρόνια, είχαν σημάνει την έναρξη 
της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης «Ιρα-
κινή Ελευθερία», η οποία είχε ως στόχο την ανα-
τροπή του Σαντάμ Χουσεΐν. Όμως εκείνες οι πρώ-
τες πρωινές ώρες της 20ης Μαρτίου του 2003, 
καθώς οι λάμψεις των εκρήξεων αντανακλούσαν 
πάνω στην επιφάνεια του Τίγρη, σήμαιναν τη βίαιη 
είσοδο του Ιράκ, της Μέσης Ανατολής και του πλα-
νήτη σε μια νέα περίοδο. Οι τελευταίες δύο δεκαε-
τίες έχουν σφραγιστεί από την απόφαση της Ουά-
σιγκτον  και “των προθύμων” να εισβάλλoυν στο 
Ιράκ και να ανατρέψoυν το καθεστώς του Χουσεΐν. 

Στον Guardian (20/03), ο αρθρογράφος Τζορτζ 
Μόνμπιοτ υποστηρίζει ότι η εισβολή στο Ιράκ - πριν 
από 20 χρόνια - είναι "ίσως το μεγαλύτερο έγκλημα 
κατά της ανθρωπότητας μέχρι στιγμής αυτόν τον 
αιώνα". Αναφέρει ότι οι αρχιτέκτονές της - συμπε-
ριλαμβανομένων των σερ Τόνι Μπλερ και Γκόρντον 
Μπράουν - είναι εξίσου ένοχοι με τον Βλαντιμίρ 
Πούτιν για τη διεξαγωγή ενός "προδήλως παράνο-
μου πολέμου". 

Ο συντάκτης παγκόσμιων θεμάτων του BBC, 
Τζον Σίμσον, γράφει στην i ότι η εισβολή είναι ο 
λόγος για τον οποίο το κοινό δεν εμπιστεύεται τους 
πολιτικούς. Δηλώνει ότι οι εκστρατείες για την ανε-
ξαρτησία της Σκωτίας και το Brexit μπορούν να 
αποδοθούν στην απόφαση αυτή. Ο  Σίμσον λέει 
επίσης ότι ο  Πούτιν "πιθανότατα" δεν θα είχε ει-
σβάλει στην Ουκρανία και ότι η Κίνα ίσως να μην 
είχε σκεφτεί να "συντρίψει" το Χονγκ Κονγκ ή να ει-
σβάλει στην Ταϊβάν, αν δεν υπήρχε ο πόλεμος στο 
Ιράκ.

Το πολιτικό μέλλον του Μπόρις μονοπώλει την επικαιρότητα στο ΗΒ

Έκθεση καταπέλτης | Ρατσιστική, σεξιστική και ομοφοβική η Αστυνομία
Την Τρίτη 21/03 κύριο θέμα στην εφημερίδα 

Metro ήταν η "καταδικαστική ετυμηγορία για τη 
Met", καθώς η καταπέλτης έκθεση 368 σελίδων 
της βαρόνης Κέισι, η οποία δημοσιεύθηκε την 
Τρίτη, αναφέρει ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία 
είναι θεσμικά ρατσιστική, σεξιστική και ομοφο-
βική. 

Η Daily Mail ανέδειξε ομοίως την καταδικα-
στική επισκόπηση Κέισι, εστιάζοντας στα συ-
μπεράσματα ότι η αστυνομία είναι "διαλυμένη", 
ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς ότι είναι σε 
θέση να ελέγξει τον εαυτό της και ότι η Met πρέ-

πει να μεταρρυθμιστεί ή να " αναμορφωθεί". 
Το πρωτοσέλιδο των Times έγραψε ότι η Met 

είναι "σάπια", καθώς αναφέρει ότι έχει "χάσει 
την εμπιστοσύνη του κοινού". 

 Στο πρωτοσέλιδο της Daily Telegraph δημο-
σιεύεται δήλωση του Επιτρόπου της Met, Μαρκ 
Ρόουλι, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη για τις πο-
λυάριθμες παραλείψεις, προσθέτοντας ότι η έκ-
θεση προκάλεσε αισθήματα "οργής και ντρο-
πής". Ο τίτλος της Daily Mail για την ιστορία 
ήταν : " Διαλυμένη και σάπια". Περιγράφει τα 
συμπεράσματα της βαρόνης Κέισι ως "'συντρι-

πτικά'" - επισημαίνοντας ότι η δημοσίευσή τους 
αποτελεί την τελευταία ευκαιρία να "βγει η Met 
από το βούρκο". 

Στο κύριο άρθρο της, η Sun υποστήριξε ότι "η 
ανοικοδόμηση αυτής της διαλυμένης δύναμης 
μοιάζει με αναρρίχηση στο Έβερεστ με σαγιο-
νάρες". 

Η εφημερίδα πιστεύει ότι "αν τα προβλήματα 
είναι πολύ μεγάλα, η Met πρέπει να διασπαστεί 
σε πιο διαχειρίσιμες μονάδες". Και έχει ένα προ-
αίσθημα ότι "η αστυνόμευση θα ήταν πολύ κα-
λύτερη" αν λαμβανόταν μια τέτοια δράση.
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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ κέρ-
δισε την Τετάρτη την υποστήριξη του κοινοβουλίου 
για ένα βασικό στοιχείο της αναθεωρημένης συμ-
φωνίας για τα σύνορα της Βόρειας Ιρλανδίας μετά 
το Brexit. Ο Σουνάκ προσπάθησε να βάλει τέλος 
στις πολυετείς διαμάχες για το Brexit επανεξετάζο-
ντας ένα από τα πιο δύσκολα σημεία των διαπρα-
γματεύσεων - να διασφαλίσει το ομαλό εμπόριο 
στη Βόρεια Ιρλανδία χωρίς να δημιουργηθούν 
σκληρά σύνορα με τη Βρετανία ή με την Ιρλανδία, 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συμφώνησε με την ΕΕ να εισαγάγει το «φρένο 

του Στόρμοντ», με στόχο να προσφέρει στη Βόρεια 
Ιρλανδία μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με το αν θα 
αποδέχεται τυχόν νέους νόμους της ΕΕ, ως μέρος 
του λεγόμενου πλαισίου μέτρων του Ουίνδσορ. 
Παρά τις αντιδράσεις, ο Σουνάκ κέρδισε την ψη-

φοφορία με ψήφους 515 έναντι 29, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι αρκετοί στο Συντηρητικό Κόμμα 
του απείχαν από την ψηφοφορία. 
Το βορειοϊρλανδικό κόμμα, σε αντίθεση με τις δη-

μοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το 45% των ψηφο-
φόρων στην επαρχία υποστηρίζει το πλαίσιο έναντι 
του 17% που είναι αντίθετο, δήλωσε ότι θα συνεχί-
σει να συνομιλεί με την κυβέρνηση για να προσπα-
θήσει να καθησυχάσει τις ανησυχίες του. 

Πλοίο έγειρε χάνοντας τα στηρίγματά του σε 
πλατφόρμα συντήρησης στο Λιθ, το λιμάνι του 
Εδιμβούργου  λόγω των ισχυρών ανέμων, τραυ-
ματίζοντας 25 ανθρώπους, σύμφωνα με τις 
αρχές που κάνουν λόγο για «σοβαρό συμβάν». 
Κατά πληροφορίες, το ερευνητικό πλοίο με 

την ονομασία Petrel, ανήκει στον συνιδρυτή της 
Microsoft, Πολ Άλεν.  
Πέντε ασθενοφόρα, ελικόπτερο και τρεις ειδι-

κές ομάδες περίθαλψης έφθασαν επί τόπου. 
«Οι υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών επενέβη-

σαν σε σοβαρό συμβάν στις αποβάθρες του Λιθ 
- ένα πλοίο έφυγε από τα στηρίγματά του λόγω 
των σφοδρών ανέμων», δήλωσε μέλος του το-

πικού δημοτικού συμβουλίου. 
Οι υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών κάνουν λόγο 

για 25 τραυματίες. Το βρετανικό ταμπλόιντ The 
Sun αναφέρει πληροφορίες για αγνοούμενους. 
Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter 

δείχνουν ένα μεγάλο πλοίο το οποίο ήταν τοπο-
θετημένο σε πλατφόρμα συντήρησης να έχει γεί-
ρει στο ένα πλευρό. Μέλος του τοπικού 
συμβουλίου δήλωσε ότι το συμβάν οφείλεται 
στους σφοδρούς ανέμους που πνέουν στην πε-
ριοχή. 
Η αστυνομία συμβούλευσε τους ανθρώπους 

να αποφύγουν την ζώνη και διευκρίνισε ότι το 
πλοίο που βρισκόταν σε πλατφόρμα συντήρη-

σης έφυγε από τα στηρίγματά του. 
Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας ανέ-

φερε πως «οι αστυνομικοί και οι συνάδελφοι 
των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθη-
καν άμεσα σε ένα περιστατικό στο Imperial Dock 
στο Λιθ του Εδιμβούργου, όπου ένα πλοίο σε δε-
ξαμενή έχει αποκολληθεί από την αποβάθρα 
του. Η αστυνομία κλήθηκε να παραστεί περίπου 
στις 8.35 π.μ. την Τετάρτη και οι αστυνομικοί πα-
ραμένουν στο σημείο. Ζητείται από το κοινό να 
αποφύγει την περιοχή για να επιτραπεί η πρό-
σβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης». 
Η ακτοφυλακή έστειλε επίσης ομάδες διάσω-

σης στο σημείο.

Εδιμβούργο | Πλοίο έπεσε από πλατφόρμα επισκευών στο λιμάνι
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Απορρίπτει «με το χέρι στην καρδιά» ότι παραπλάνησε εν γνώση του τη Βουλή
Στην ειλικρίνεια των διαβεβαιώσεων που είχε δώ-

σει στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι σε καμία περί-
πτωση δεν είχαν παραβιαστεί οι κανόνες των lock-
down στην Ντάουνινγκ Στριτ, επέμεινε ο πρώην 
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εμφανιζόμενος 
ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ασυλίας. 
Η πολυαναμενόμενη κατάθεση του κ. Τζόνσον 

στην επταμελή επιτροπή γίνεται στο πλαίσιο της 
διερεύνησης του κατά πόσο εν γνώση του και με 
τρόπο απερίσκεπτο παραπλάνησε το σώμα, καθώς 
αργότερα η Μητροπολιτική Αστυνομία έκρινε ότι 
αρκετές συναθροίσεις παραβίαζαν τους κανόνες. 
Ο κ. Τζόνσον είχε παρευρεθεί σε κάποιες από αυτές 
τις επιλήψιμες συναθροίσεις και έλαβε χρηματικό 
πρόστιμο για συνάθροιση στις 19 Ιουνίου 2020, 
ημέρα των γενεθλίων του. 

«Είμαι εδώ για να πω με το χέρι στην καρδιά 
ότι δεν είπα ψέματα στη Βουλή. Όταν έγιναν 
αυτές οι δηλώσεις, έγιναν καλόπιστα και στη 
βάση των όσων ειλικρινά γνώριζα και πίστευα 
εκείνη τη στιγμή», είπε στην εισαγωγική του το-

ποθέτηση ο πρώην πρωθυπουργός. 
Ως επιχείρημα υπέρ της ειλικρίνειας του είπε πως 

αν γνώριζε ότι οι συναθροίσεις ήταν παράνομες δε 
θα άφηνε τον επίσημο φωτογράφο της Ντάουνινγκ 
Στριτ να βγάζει φωτογραφίες. Είπε επίσης πως αν, 

όπως έχει ισχυριστεί η Επιτροπή Ασυλίας σε εν-
διάμεση έκθεσή της, θα έπρεπε να ήταν «προφα-
νές» στον ίδιο πως οι συναθροίσεις παραβίαζαν 
τους κανόνες των lockdown, τότε θα έπρεπε να 
ήταν προφανές και σε όλους τους υπόλοιπους πα-

ρόντες αξιωματούχους. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
σχολίασε ο κ. Τζόνσον, είναι σαν η επιτροπή να 
κατηγορεί τους αξιωματούχους αυτούς, περιλαμ-
βανομένου του νυν πρωθυπουργού, ως ψεύτες. 
Παρέπεμψε επίσης στα μηνύματα που είχε ανταλ-
λάξει με συνεργάτες και συμβούλους περισσότερες 
από μία φορές, με τα οποία τον διαβεβαίωναν ότι 
δεν υπήρχε παραβίαση κανόνων. Ο κ. Τζόνσον 
σημείωσε ότι είναι «γελοίο» να υπαινίσσεται η επι-
τροπή ότι ένας πρωθυπουργός που αντιμετωπίζει 
μια έκτακτη κατάσταση όπως η πανδημία δεν μπο-
ρεί να βασιστεί σε έμπιστους συμβούλους. 

 Όσον αφορά την παρουσία πολλών ανθρώπων 
σε κλειστό χώρο, είπε ότι όλοι προσπαθούσαν να 
κρατούν τις αποστάσεις, κάτι όμως που δεν ήταν 
πάντα δυνατό σε ένα εργασιακό περιβάλλον με 
στενούς χώρους όπως η Ντάουνινγκ Στριτ. 

 Εξέφρασε σοκ για το γεγονός ότι η Αστυνομία 
του επέβαλε εν τέλει πρόστιμο για τη συνάθροιση 
που έχει περιγραφεί ως πάρτι για τα γενέθλια του.

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΑΝΟΔΟ ΣΤΟ 10.4%

Οι εργαζόμενοι στη Βρετανία έχουν σήμερα 
ετήσιο εισόδημα κατά 11.000 λίρες (12.550 
ευρώ) χαμηλότερο από όσο θα είχαν αν οι μισθοί 
συνέχιζαν να αυξάνονται την τελευταία 15ετία με 
τους ρυθμούς που αυξάνονταν προ της χρηματο-
πιστωτικής κρίσης του 2008. 
Ο υπολογισμός έγινε από τη δεξαμενή σκέψης 

Resolution Foundation και έχει λάβει επίσης 
υπόψη τον υψηλό πληθωρισμό του τελευταίου 
έτους. Τα πορίσματα της αναλυτικής έκθεσης θα 
παρουσιαστούν το βράδυ της Δευτέρας από την 
εκπομπή Panorama του BBC. 
Όπως τονίζεται, «οι πραγματικοί μισθοί δεν 

έχουν καταγράψει κάποια αύξηση με διάρκεια επί 
15 χρόνια». Κατά τον επικεφαλής του Resolution 
Foundation Τόρστεν Μπελ, η στασιμότητα των μι-
σθών την τελευταία 15ετία «είναι σχεδόν εντελώς 
χωρίς προηγούμενο» στη Βρετανία. 

Εν τω μεταξύ, στο 10,4% ανέβηκε o πληθωρι-
σμός στο ΗΒ για το μήνα Φεβρουάριο, σε μια εξέ-
λιξη που προκαλεί έκπληξη, καθώς έρχεται μετά 
από τρεις συναπτούς μήνες με πτώση.

Xαμηλότερος ο μισθός των εργαζομένων στο HBΠέρασε από τη Βουλή η Συμφωνία του Ουίνσδορ

(Image: @Tomafc83)

Εδιμβούργο | Πλοίο έπεσε από πλατφόρμα επισκευών στο λιμάνι
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ΚΑΤΗΓΟΡΗΤHΡΙΟ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΔΙΑΒΑΤHΡΙΑ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

 
Προτού «στεγνώσει το με-

λάνι» των όσων γράφαμε στην 
προηγούμενη ανταπόκριση 
μας, το μεγάλο κόμμα της Δε-
ξιάς, ο ΔΗΣΥ επιβεβαίωσε πως 

και με την Αννίτα Δημητρίου σ’ αυτό το κόμμα τί-
ποτα το ουσιαστικό δεν αλλάζει. Απεναντίας φαίνε-
ται πως ο τρομερός Νίκος Αναστασιάδης συνεχίζει 
και κάνει κουμάντο στο κόμμα από τα παρασκήνια! 
Με τη νέα ηγέτιδα όπως δείχνουν τα πράγματα 

απλώς… άλλαξε η Μανωλίτα και έβαλε τα ρούχα 
της αλλιώς… Επιβεβαιώνεται ξανά πως δεν έχει 
και τόσο σημασία εάν στην ηγεσία είναι άνδρας ή 
γυναίκα αλλά τι πολιτικές εφαρμόζει το κόμμα και 
η συλλογική ηγεσία του, ακόμη εάν ο ηγέτης ή η 
ηγέτιδα επιτρέπει παρεμβάσεις ή κάνει εκπτώσεις 
σε θέματα αρχών και ηθικών αξιών. 
Μα γελά και το παρδαλό κατσίκι με τα καμώματα 

της Συναγερμικής ηγεσίας. Και εξηγούμαστε: 
Άνοιξε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 

(ΠΔΣ) υπόθεση για δικηγορικά γραφεία που φέρο-
νται να εμπλέκονται ή να είχαν ανάμειξη στο σκάν-
δαλο με τη βιομηχανία των πολιτογραφήσεων  και 
τα «χρυσά διαβατήρια» που δίνονταν σε εγκλημα-
τίες, απατεώνες, δικτάτορες και καταζητούμενους 
για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος έναντι της αγοράς 
πολυτελών επαύλεων και διαμερισμάτων σε ουρα-
νοξύστες με τη μεσολάβηση μεγαλοδικηγορικών 
και ελεγκτικών γραφείων. 
Αναμενόμενο και φυσιολογικό οι ερευνητές του 

ΠΔΣ, απευθύνθηκαν και στο Δικηγορικό Γραφείο 
που φέρει το όνομα του τέως Προέδρου της Δημο-
κρατίας Νίκου Αναστασιάδη, το οποίο είναι ένα από 
τα μεγαλύτερα γραφεία της χώρας και με δεδομένη 
την δημόσια πληροφόρηση από αρμόδιες αρχές, 
πως ασχολήθηκε με τις πολιτογραφήσεις αλλοδα-
πών που έκαναν επενδύσεις  στην Κύπρο έναντι 
της παραχώρησης Κυπριακού και κατά συνέπεια 
ευρωπαϊκού διαβατηρίου. Ποιος είδε τον… «θεό 
και δεν τον φοβήθηκε»! Ενώ σε ένα σωρό άλλα δι-
κηγορικά γραφεία έδωσαν χωρίς κανένα πρό-

βλημα τα ζητηθέντα στοιχεία, στην περίπτωση του 
τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και επίτιμου προ-
έδρου του ΔΗΣΥ παρενέβη ο βουλευτής του ΔΗΣΥ 
Δημήτρης Δημητρίου, για να αποπροσανατολίσει 
και να πολιτικοποιήσει την υπόθεση απλώνοντας 
δίκτυ προστασίας του πολιτικού του μέντορα. 
Όπως έγινε γνωστόν ο Παγκύπριος Δικηγορικός 

Σύλλογος επέδωσε κατηγορητήριο στο δικηγορικό 
γραφείο «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης» και την εταιρεία 
Imperium Services Limited, στα πλαίσια της έρευ-
νας για τα χρυσά διαβατήρια και ο ΔΗΣΥ δεν 
έβγαλε άχνα! 

 
• Γιατί κα Αννίτα Δημητρίου; Αυτό είναι το νέο 

ήθος και η νέα εποχή που επαγγέλλεσθε; Να 
στρέφετε αλλού την προσοχή σας όταν δεν 
σας βολεύει ένα ζήτημα στην πολιτική ή κοινω-
νικο-οικονομική ζωή του τόπου; 
Βεβαίως το «αμίλητο νερό» ήπιαν και τα νυν συ-

γκυβερνώντα κόμματα του ΔΗΚΟ, της ΝΕΔΗΠΑ 
και της ΕΔΕΚ τα οποία διαρρήγνυαν τα ιμάτια τους 
γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση την οποία χαρα-
κτήριζαν ως «την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση», 
έριξε τη χώρα στον πάτο και την έκανε διεθνώς ρε-
ζίλι με το σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων»… 
Στον ΔΗΣΥ όχι μόνο άφησαν να περάσει απαρα-

τήρητο το γεγονός αλλά όταν το ΑΚΕΛ ανέδειξε το 
θέμα στηλιτεύοντας τη στάση του ΔΗΣΥ, της κυβέρ-
νησης Χριστοδουλίδη και των κομμάτων που την 
στηρίζουν και την εκκωφαντική σιωπή τους, ο Συ-
ναγερμός αντί να κάνει την αυτοκριτική του ως 
κόμμα ζήτησε και τα ρέστα επιχειρώντας να απο-
προσανατολίσει την κοινή γνώμη επαναφέροντας 
στη δημοσιότητα ένα προβοκατόρικο δημοσίευμα 
για τη δράση του «ρωσικού λόμπι» στην Κύπρο! 
Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κατά… διαβολική σύ-

μπτωση αυτός που διαβολοστέλνει ή… «δαιμονο-
στέλνει», ο Νίκος Αναστασιάδης την Τρίτη, την 
μέρα που ξέσπασε η αντιπαράθεση για το Δικηγο-
ρικό Γραφείο της οικογένειας του, αίφνης βρέθηκε 
στα Κεντρικά Γραφεία του ΔΗΣΥ και είχε συνά-
ντηση με την κα Αννίτα  Δημητρίου. 
Βεβαίως στις δηλώσεις τους δεν είπαν λέξη για 

το θέμα της ημέρας. Προφανώς το εξάντλησαν 

πίσω από τις κλειστές πόρτες.  
Στις δηλώσεις της μετά τη συνάντηση με τον Νίκο 

Αναστασιάδη η κα Αννίτα Δημητρίου ήταν πολύ συ-
γκρατημένη και λακωνική…  
Για τη κα Αννίτα Δημητρίου το ζήτημα ήταν ένα 

γερό «τεστ αντοχής» και τα απογοητευτικά αποτε-
λέσματα δείχνουν πως «δεν το έβγαλε»! Έδειξε 
αδυναμία να αντισταθεί στα κελεύσματα του Νίκου 
Αναστασιάδη ή αυτή ήταν η επιλογή της, να συνε-
χίσει η ηγεσία  του ΔΗΣΥ να υπερασπίζεται με 
«κλειστά μάτια» το έργο της διακυβέρνησης Ανα-
στασιάδη – ΔΗΣΥ; Ότι και να συμβαίνει, όποια κι 
αν είναι η αιτία η σημερινή ηγέτιδα του ΔΗΣΥ απο-
γοήτευσε τους πολίτες. 

 
ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
Δεν είναι όμως στα ζητήματα εσωτερικής διακυ-

βέρνησης που δοκιμάστηκε αυτές τις μέρες η πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται 
και το Κυπριακό. Τα Ηνωμένα ΄Εθνη έστειλαν εδώ  
την  Αναπληρώτρια Γ.Γ. του ΟΗΕ για Πολιτικές και 
Ειρηνευτικές Υποθέσεις Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο για να 
διερευνήσει τις προθέσεις των ηγετών των δυο Κυ-

πριακών Κοινοτήτων, προκειμένου ο Γ.Γ. του ορ-
γανισμού Αντώνιο Γκουτέρες να πάρει τις αποφά-
σεις του για το χειρισμό του Κυπριακού με 
δεδομένη την αλλαγή στην ηγεσία της Ελληνοκυ-
πριακής Κοινότητας.  
Ωστόσο ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιλέγει να μην 

τοποθετείται ξεκάθαρα αναφορικά με το ζητούμενο 
από τα Ηνωμένα Έθνη. Εάν αποδέχεται το πλαίσιο 
Γκουτέρες και εάν συμφωνεί με τη συνέχιση των 
συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στο 
Κραν Μοντανά το 2017. Ο Χριστοδουλίδης δεν το 
κάνει δημόσια στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όπως 
λένε ενημερωμένες πηγές, δεν μιλά ξεκάθαρα. 
Αναφέρεται μεν στην ανάγκη για συνομιλίες αλλά 
τοποθετείται με τρόπο που να προσεγγίζουν οι θέ-
σεις του εκείνες των πολιτικών δυνάμεων που τον 
στήριξαν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών 
εκλογών. Των θέσεων Νικόλα Παπαδόπουλου να 
παραμείνουν όλα ως έχουν, χωρίς λύση και του 
Μαρίνου Σιζόπουλου που τάσσεται κατά της Διζω-
νικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. 
Είναι για τον ίδιο λόγο που ο Πρόεδρος μετέβη 

στις Βρυξέλλες χωρίς καν να συγκαλέσει το Εθνικό 
Συμβούλιο για να ακούσει έστω τις απόψεις και των 
πολιτικών κομμάτων, γεγονός που προκαλεί την 
έντονη αντίδραση του ΑΚΕΛ το οποίο επικρίνει τον 
Πρόεδρο γιατί ο κ. Χριστοδουλίδης ενώ δηλώνει 
πως έχει συγκεκριμένες ιδέες για το ρόλο που ανα-
μένει να διαδραματίσει η Ε.Ε., δεν ενημέρωσε καν 
τα πολιτικά κόμματα. 
Ωστόσο, από πλευράς ΔΗΣΥ καμιά απολύτως 

αντίδραση. Καμιά τοποθέτηση. Λες κι αφήνονται 
όλα στον αυτόματο πιλότο. Η νέα ηγεσία του κόμ-
ματος ίσως θεωρεί πως με επικοινωνιακού τύπου 
τοποθετήσεις θα αφήνει τον Νίκο Χριστουδουλίδη 
στην  Ε.Ε. να εμφανίζεται ως Συναγερμικός Πρό-
εδρος, γι’ αυτό και η συμμετοχή του στις συνόδους 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στην Κύπρο 
να είναι Πρόεδρος για όλα τα… γούστα «και Συνα-
γερμικός» και υπεράνω των… κομμάτων. 
Και στο «τεστ αντοχής» για το Κυπριακό η κα Αν-

νίτα Δημητρίου μέχρι στιγμής φαίνεται να μην τα κα-
ταφέρνει…

Απογοητευτικά τα πρώτα «τεστ αντοχής» για την Αννίτα Δημητρίου

«Πολιτικά είναι λάθος και επιζήμιο για τον 
αγώνα μας και για τα μηνύματα που στέλνει 
διεθνώς», τόνισε από το Λονδίνο ο Γενικός 
Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, 
σχολιάζοντας τα περί κοινών συνεδριών των 
υπουργικών συμβουλίων Κύπρου και Ελ-
λάδας, που είχε εξαγγείλει ο ΠτΔ, 
Νίκος Χριστοδουλίδης. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 

50χρονα του ΑΚΕΛ Βρετανίας (σε-
λίδα 2), υπογράμμισε ότι «επιτέλους 
στην Κύπρο θα πρέπει κάποια πρά-
γματα να τα βλέπουμε στα μάτια και 
να εκτιμούμε σωστά τα πολιτικά δια-

κυβεύματα. Ποια είναι η προπαγάνδα της 
Τουρκίας; Είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία 
έπαψε να υπάρχει από το 1964 και λέει η 
Τουρκία ότι αυτό το οποίο ονομάζεται Κυ-
πριακή Δημοκρατία ουσιαστικά είναι οι Έλ-
ληνες που τη σφετερίζονται. Άρα εμάς ο 
στόχος μας ποιος θα πρέπει να είναι; 
Την ώρα που αγωνιζόμαστε για ΔΔΟ, 
για να μετεξελίξουμε το ενιαίο δικοινο-
τικό κράτος σε διζωνικό, ομοσπον-
διακό, όπως έχουμε συμφωνήσει 
(ως ε/κ πλευρά) από το ‘77 και επα-
ναβεβαιώσαμε το ‘79 και με διάφο-
ρες άλλες ευκαιρίες και είναι μέσα 

στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και μέσα στις αποφάσεις 
της ΕΕ, την ίδια ώρα θα πρέπει να στηρίζουμε και 
να προβάλλουμε την υπόσταση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας την οποία αμφισβητεί και προσπαθεί 
να διαγράψει η Τουρκία. Και επειδή το κράτος μας 
είναι δικοινοτικό και πάντοτε σωστά λέμε ότι εμείς 
εκφράζουμε και πρέπει να εκφράζουμε και τους 
Τουρκοκύπριους, δεν πρέπει να προβαίνουμε σε 
ενέργειες που στέλνουν διαφορετικά μηνύματα 
από αυτά που κανονικά θα πρέπει να στείλουμε», 
συνέχισε. 
Προειδοποίησε δε πως «βρισκόμαστε πολύ 

κοντά στην οριστική διχοτόμηση», λέγοντας ότι 
θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η παθητική στάση και 

να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
ώστε να ενεργοποιηθεί ξανά το ενδιαφέρον του 
διεθνούς παράγοντα και ειδικά των Ηνωμένων 
Εθνών για να αναλάβει ο κ. Γκουτέρες μια νέα 
πρωτοβουλία ώστε να συνεχίσουν οι διαπραγμα-
τεύσεις που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 
2017. «Για εμάς δεν υπάρχει άλλος τρόπος και 
άλλος δρόμος για να επιδιώξουμε τη συνέχιση 
των διαπραγματεύσεων πέρα από αυτό που για 
τέσσερα συναπτά έτη έλεγε ο ΓΓ των ΗΕ και το 
ΣΑ, να συνεχίσουμε από εκεί που διακόψαμε το 
‘17, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, διαφυλάσ-
σοντας τις συγκλίσεις», είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. Το 
ερώτημα, πρόσθεσε, είναι τι λέει ο ΠτΔ επ’ αυτού.

ΓΓ ΑΚΕΛ από το Λονδίνο | Επιτέλους, πρέπει να εκτιμούμε σωστά τα διακυβεύματα



Μετά από παραστάσεις του ΑΚΕΛ και διαβήματα μέσω 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ο υπουρ-
γός παρουσιάστηκε και ανέλυσε το πλάνο του για το 
θέμα που προκύπτει από τις μη επισκευάσιμες πολυκα-
τοικίες σε προσφυγικούς συνοικισμούς, έχοντας υπόψη 
τη μελέτη του Τμήματος Πολεοδομίας που έγινε το 2020. 
Σε δηλώσεις του ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, 

σημείωσε ότι η μελέτη κρύφτηκε στα συρτάρια και υπέ-
δειξε ότι «η προηγούμενη κυβέρνηση επέδειξε ασύγγνω-
στη αμέλεια σε σχέση με ένα θέμα που έχει να κάνει με 
την ασφάλεια των πολιτών. 
Το να γνωρίζεις ότι υπάρχουν επικίνδυνες πολυκατοι-

κίες σε μια σεισμογενή περιοχή, να αδιαφορείς και να 
μην προχωράς στη λήψη μέτρων, πρόκειται για εγκλη-

ματική αδιαφορία. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον ισχυρό 
σεισμό στην Κύπρο». 
Η πρόταση της κυβέρνησης, όπως είπε, έχει βάθος 

δέκα χρόνων και κοστολογείται στα 100 εκ. ευρώ και επι-
διώκει με προτεραιότητα να δώσει λύση στο πρόβλημα 

και να αντιμετωπίσει νομικά ζητήματα που εγείρονται 
από το γεγονός ότι η κυριότητα πολλών οικιών και δια-
μερισμάτων, με την παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας, δεν 
ανήκει στο κράτος. Όσον αφορά θέματα στατικής επάρ-
κειας και αντισεισμικότητας, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου 
είπε ότι θα διαμορφωθεί σχέδιο χορηγιών για τις 358 
πολυκατοικίες. Προτεραιότητα, ανέφερε, θα δοθεί στην 
επιδιόρθωση των 43 πολυκατοικιών που αντιμετωπίζουν 
τα περισσότερα στατικά προβλήματα. Το ΑΚΕΛ άκουσε 
προσεκτικά το Σχέδιο Δράσης του υπουργού και έχει κα-
ταθέσει προτάσεις, απόψεις και παρατηρήσεις επ’ αυτού. 
Θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα και να είναι 
εποικοδομητικό για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας σύν-
θετης και δύσκολης κατάστασης. 

  6      | Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

                    
      Ειδήσεις σε 2’
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Την πλήρη υποστήριξη της βρετανικής κυβέρνησης 
στην πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου 
Χριστοδουλίδη για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
για λύση του Κυπριακού, εξέφρασε την Παρασκευή ο 
Ύπατος Αρμοστής της Βρετανίας στην Κύπρο Ιρφάν Σι-
ντίκ, μετά την πρώτη του συνάντηση με τον Πρόεδρο Χρι-
στοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο. 
Ο Ύπατος Αρμοστής ανέφερε ότι μίλησαν για τις διμε-

ρείς σχέσεις των δύο χωρών που είναι πολύ ισχυρές και 
αναπτυσσόμενες, καθώς και για το ενδιαφέρον και την 
επιθυμία τους να τις δουν να αναπτύσσονται ακόμη πε-
ρισσότερο. Μίλησαν επίσης, όπως σημείωσε, για την 
ανάγκη μετάβασης από τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνερ-
γασίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον περασμένο Νο-
έμβριο, σε πιο πρακτικούς τρόπους βελτίωσης της 
σχέσης τους. 

Πρόσθεσε ότι μίλησαν επίσης αρκετή ώρα για το Κυ-
πριακό και την επιθυμία του Προέδρου Χριστοδουλίδη 
για επανέναρξη, επειγόντως των διαπραγματεύσεων, για 
να επανέλθουν στο τραπέζι και να συμφωνήσουν για επί-
λυση του Κυπριακού. 

«Εξέφρασα την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου για την πρωτοβουλία του και 
συμφωνήσαμε να εργαστούμε μαζί για να προσπαθή-
σουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτό και να εργα-
στούμε για να φέρουμε την άλλη πλευρά, την 
τουρκοκυπριακή πλευρά, την Τουρκία, πίσω στο τραπέζι, 
για τον κοινό μας στόχο για μια διευθέτηση στη βάση 
όλων των παραμέτρων του ΟΗΕ, μιας διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας με πλήρη πολιτική ισότητα», είπε. 
Ο κ. Σιντίκ εξέφρασε την άποψη ότι κάτι τέτοιο «θα είναι 

λίγο δύσκολο, γιατί η άλλη πλευρά βρίσκεται σε διαφο-
ρετικό μέρος», ωστόσο είπε ότι «είμαστε όλοι πεπεισμέ-
νοι ότι μπορούμε να εργαστούμε μαζί με δημιουργικό και 
ενεργητικό τρόπο για να προσπαθήσουμε να φέρουμε 
την άλλη πλευρά πίσω στο τραπέζι και να σημειώσουμε 
πρόοδο σε αυτό το ζωτικής σημασίας ζήτημα».

ΑΚΕΛ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ | ΑΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

To 57.3% των Τ/κ 
σκέφτεται να 
μεταναστεύσει!

Το ΑΚΕΛ ενέγραψε στην 
Επιτροπή Οικονομικών της 
Βουλής θέμα για την πρα-
γματοποίηση ειδικής συνε-
δρίας, για να εξεταστούν «οι 
πιθανές επιπτώσεις στην κυ-
πριακή οικονομία από τις εξε-
λίξεις στο διεθνές τραπεζικό 
σύστημα και η αναγκαιότητα 
λήψης προληπτικών μέτρων 
και δράσεων από την Κύ-
προ». Ζητείται στην συνεδρία  
να συμμετέχουν ο ΥΠΟΙΚ, ο 
Διοικητής της Κεντρικής Τρά-
πεζας, ο πρόεδρος Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς και εκ-
πρόσωποι του Συνδέσμου 
Τραπεζών και Συνδέσμου 
Εγκεκριμένων Λογιστών.

«Δεν μας τρομάζουν οι εμπρησμοί»
Απτόητος δήλωσε ο Πρόεδρος της 

ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος ερωτηθείς στο 
Λονδίνο για τη νέα εμπρηστική επίθεση 
κατά υποστατικού του κόμματος, στο 
Τσιακκιλερό. Όπως είπε, δεν μπορεί να 
γνωρίζει τους δράστες, αλλά το γεγονός 
πως ο εμπρησμός ήταν τόσο καθολικός 
«επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν ένα αυθόρ-
μητο και τυχαίο γεγονός ενός κάποιου 
συγκεκριμένου ατόμου, αλλά ότι ήταν 
μια οργανωμένη πράξη», όπως και η 
προσπάθεια εμπρησμού των κεντρικών 
γραφείων της ΕΔΕΚ στη Λευκωσία προ 
μερικών μηνών. 
Πρόσθεσε πως πλέον είναι η αστυνομία 

που έχει την ευθύνη να διακριβώσει τα αί-
τια και τους δράστες. «Όμως θέλω κατά 
τρόπο ξεκάθαρο να στείλω το μήνυμα ότι 
-κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες- και 
την ηγεσία και τα στελέχη της ΕΔΕΚ αλλά 
και την ΕΔΕΚ δεν μας τρομάζουν ούτε 
οι εμπρησμοί, ούτε οι απειλές, ούτε εν-

δεχομένως η πολεμική την οποία δε-
χόμαστε από πάρα πολλές πλευρές», συ-
νέχισε ο κ. Σιζόπουλος. 
Στο ερώτημα για τη διαφαινόμενη πρό-

θεση σύστασης νέου κόμματος από 
πρώην στελέχη της ΕΔΕΚ, ο κ. Σιζόπου-
λος απάντησε ότι ο καθένας έχει την ελευ-
θερία να λειτουργήσει όπως θέλει. «Ούτως 
η άλλως η υπονόμευση και η υπόσκαψη 
του κόμματος βρισκόταν στο παρασκήνιο 
εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Καιρός 
είναι να βγουν στο προσκήνιο και να μπο-
ρέσει ο κόσμος να τους δει», είπε.

Έγκλημα η απόκρυψη της μελέτης για τις επικίνδυνες πολυκατοικίες

Το 57,3% των νέων σκέφτο-
νται να μεταναστεύσουν, 
λόγω της οικονομικής κατά-
στασης, της υποχρεωτικής 
στράτευσης και του άγχους 
για το μέλλον, σύμφωνα με 
έρευνα που έγινε στα κατε-
χόμενα, με δείγμα 302 νέους 
ηλικίας 18-30 ετών. Το έργο 
μελετά πτυχές όπως η ψυ-
χική τους κατάσταση, οι οικο-
νομικές συνθήκες, η εμπιστο-
σύνη στους θεσμούς και στο 
«κράτος».

Προωθούν επιδιόρθωση και όχι γκρέμισμα

Η Κυβέρνηση έχει καταρτίσει άμεσο 
πλάνο για το θέμα των προσφυγικών πο-
λυκατοικιών που χρήζουν συντήρησης, 
επιδιόρθωσης ή ακόμα και ανακατα-
σκευής, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερι-
κών Κωνσταντίνος Ιωάννου, την Τρίτη, 
μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Προσφύγων για το θέμα. 
Το Σχέδιο, όπως είπε, αναμένεται να 

πάει προς έγκριση στην επόμενη συνε-
δρία του Υπουργικού Συμβουλίου. 
Η πρόταση της Κυβέρνησης, όπως 

υποστήριξε, επιδιώκει να δώσει άμεση 

λύση στο πρόβλημα και να αντιμετωπίσει 
νομικά ζητήματα που εγείρονται από το 
γεγονός ότι η κυριότητα πολλών οικιών 
και διαμερισμάτων, με την παραχώρηση 
τίτλων ιδιοκτησίας, δεν ανήκει στο κράτος.  
Όσον αφορά θέματα στατικής επάρ-

κειας και αντισεισμικότητας, ο κ. Ιωάννου 
είπε ότι θα διαμορφωθεί σχέδιο χορηγιών 
και για τις 358 υφιστάμενες πολυκατοικίες, 
ώστε να μπορέσουν οι ένοικοι να εξασφα-
λίσουν ασφαλή στέγη και να μην υπάρχει 
εξάρτηση από το κράτος. Με την έγκριση 
του σχεδίου χορηγιών, είπε, θα υπάρξουν 
και προσωρινές διευθετήσεις για μεταστέ-
γαση των ενοίκων για να αρχίσει η επι-
διόρθωση των οικιών. 

Προτεραιότητα, ανέφερε, θα δοθεί 
στην επιδιόρθωση των 43 πολυκατοι-
κιών που αντιμετωπίζουν τα περισσό-
τερα στατικά και οικοδομικά 
προβλήματα, σύμφωνα με τη μελέτη 
του Τμήματος Πολεοδομίας το 2020.

ΕΔΩΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΝΕΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Νέες διαβεβαιώσεις από τον Ύπατο Αρμοστή του ΗΒ στην Κύπρο για τις προσπάθειες λύσης

Ειδική συνεδρία για 
την τραπεζική κρίση

Δραματικές αυξήσεις
Στα ύψη κόλλησαν οι τιμές 

των κατασκευαστικών υλικών, 
οι οποίες τα τελευταία δύο 
χρόνια είδαν αυξήσεις της τά-
ξης του 35%. Ο Δείκτης Τιμών 
Κατασκευαστικών Υλικών 
ανήλθε στις 136,10 μονάδες, 
σημειώνοντας αύξηση της τά-
ξης του 10,73% σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο περσινό 
μήνα. Σημειώνεται ότι μέχρι 
τα τέλη του 2020 ο Δείκτης 
βρισκόταν κοντά στις 100 μο-
νάδες. Παρά ταύτα, ακολού-
θησε τσουνάμι αυξήσεων που 
έχει φέρει το δείκτη στις 
136,10 μονάδες, που αποτε-
λεί ίσως το υψηλότερο επί-
πεδο στο οποίο έφτασε ποτέ.
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Εν συντομία

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ

Βράβευση Δήμου  
Αθηναίων στο Λονδίνο
Βραβείο για το πρόγραμμα 

«Πρόληψη θανάτων από 
υπερδοσολογία οποιοειδών» 
απονεμήθηκε το απόγευμα 
της Τετάρτης 15/3 σε τελετή 
στο Λονδίνο από την πρωτο-
βουλία “Partnership for 
Healthy Cities”, ένα παγκό-
σμιο δίκτυο που περιλαμβάνει 
70 πόλεις. Το βραβείο παρέ-
λαβε ο Δήμαρχος Αθηναίων 
Κώστας Μπακογιάννης από 
τα χέρια του πρώην Δημάρ-
χου Νέας Υόρκης, πρωτο-
στάτη αυτής της πρωτοβου-
λίας και παγκόσμιου πρε-
σβευτή του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας, Μάικλ 
Μπλούμπεργκ.

ΣΥΡΙΖΑ | «Κρεσέντο επικοινωνιακής αναισθησίας από Μητσοτάκη»
Για άλλη μια φορά απέφυγε να δώσει ημερομηνία εκλο-

γών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς σε συνέντευξη στον 
Σταύρο Θεοδωράκη ανέφερε αόριστα ότι θα γίνουν κάποια 
στιγμή τον Μάιο. «Μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητος 
ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο. Δεν θα γίνουν τον 
Ιούλιο. Και δεν θα γίνουν -θα ήταν και αδιανόητο να 
λέγαμε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούλιο- διότι μπο-
ρεί να χρειαστεί δεύτερη κάλπη. Πολύ πιθανό. Και 
δεν θα πάμε να κάνουμε εκλογές τον Αύγουστο. Και 
φυσικά έχουμε και την περίοδο των Πανελληνίων, 
την οποία πρέπει να προστατεύσουμε ως "κόρη 
οφθαλμού"» σημείωσε μεταξύ άλλων. 
Παράλληλα δήλωσε με θράσος ότι συγκρούστηκε με 

το κομματικό κράτος, επανέλαβε τα ψέματα της κυβέρνη-
σης σχετικά με την τηλεδιοίκηση στη Λάρισα που σταμά-
τησε να λειτουργεί το καλοκαίρι του 2019 και έμεινε πι-
στός στο αφήγημα του «φταίμε όλοι». 
Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε τηλε-

διοίκηση έναν τοπικό πίνακα σταθμάρχη που βλέπει μόνο 
την είσοδο και την έξοδο του σταθμού, σε μία προσπάθεια 
να αντιστρέψει την πραγματικότητα. «Είναι απολύτως βέ-
βαιο κ. Θεοδωράκη ότι το τοπικό -το τονίζω- σύστημα τη-

λεδιοίκησης λειτουργούσε στη Λάρισα από τον Νοέμβριο 
του ‘22. Αυτό δεν επιδέχεται καμίας αμφιβολίας και θέλω 
να το τονίσω και θέλω να διαψεύσω κατηγορηματικά 
όποιον ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό» σημείωσε.  «Υπήρχε 
η τοπική τηλεδιοίκηση. Ο σταθμάρχης έβλεπε ότι το τρένο 
ήταν στη λάθος γραμμή άσχετα αν δεν το είδε εκείνη τη 
στιγμή» ανέφερε σε άλλο σημείο. 
Στο ερώτημα εάν φταίει μόνο ο σταθμάρχης, ο πρωθυ-

πουργός απάντησε (μεταξύ άλλων): «Προφανώς και έγι-
ναν μια σειρά από ανθρώπινα λάθη, αλλά εάν τα πρά-
γματα στα τρένα ήταν διαφορετικά, αν ενδεχομένως είχαμε 

διαφορετική εκπαίδευση, εάν είχαμε φροντίσει να ολο-
κληρώσουμε την περιβόητη σύμβαση 717, είναι πολύ πι-
θανό το ατύχημα αυτό (σ.σ. δυστύχημα) να μην είχε συμ-
βεί. Άρα, πρέπει να ψάξουμε σε δύο διαφορετικά πεδία 
ερευνών». 
Άμεση ήταν η απάντηση από την αξιωματική αντιπολί-

τευση. Ασεβή, αδιάφορο και απαθή χαρακτήρισε τον πρω-
θυπουργό η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
Η Πόπη Τσαπανίδου έκανε λόγο για κρεσέντο πρωτό-

γνωρης επικοινωνιακής αναισθησίας, τονίζοντας ότι ο 
πρωθυπουργός εμφανίστηκε αμέτοχος της μεγάλης εθνι-
κής τραγωδίας και μοίρασε ευθύνες χωρίς αντίλογο, ενώ 
ο ίδιος δεν ανέλαβε καμία. 
Σημείωσε ακόμα ότι «με ψέματα, στρεψοδικία και υπεκ-

φυγές ο Κυρ. Μητσοτάκης πούλησε το παραμύθι της επα-
ναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης με τη Hellenic Train, 
όταν ο δικός του υπουργός, Κ. Καραμανλής ήταν αυτός 
που τους χάρισε 600 εκατομμύρια». 
Η Πόπη Τσαπανίδου παρατήρησε, επίσης, ότι ο πρω-

θυπουργός ξέχασε τον «γαλάζιο» σταθμάρχη που είχε 
βύσμα στη Νέα Δημοκρατία, και τα έβαλε με το σύνολο 
των υπαλλήλων των σιδηροδρόμων.

ΠΡΟΚHΡΥΞΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΔΩΣΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Το μέγεθος της βίας που υπέστη ο Μα-
νώλης Ψαρρός της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Κυκλάδων καταγράφουν οι φω-
τογραφίες του που δημοσιεύει η βρετανική 
Telegraph, τραβηγμένες τις πρώτες ώρες 
μετά την μαφιόζικη επίθεση της Τρίτης 14 
Μαρτίου. «Θυμάμαι ότι πλησίασα το αυ-
τοκίνητό μου και μετά η επόμενη ανάμνηση 
που έχω είναι όταν με έβαλαν στο ασθε-
νοφόρο», όπως περιέγραψε ο ίδιος. Ο 
άτυχος επιστήμονας έπεσε στο έδαφος 
λιπόθυμος και αιμόφυρτος, με κάταγμα 

στη μύτη και σοβαρά τραύματα. 
Η Telegraph σημειώνει ότι η μαφιόζικη 

επίθεση ενώ το θύμα επέστρεφε στην κα-
τοικία του, έγινε από έναν άνδρα μετρίου 
αναστήματος, περίπου 35 ετών, ο οποίος 
και εξαφανίστηκε στη συνέχεια. Ο τρόπος 
που έδρασε ήταν «επαγγελματικός», είπε 
στην ίδια πηγή η πρόεδρος του Συλλόγου 
Ελλήνων Αρχαιολόγων Δέσποινα Κου-
τσούμπα. Το κίνητρο της επίθεσης συν-
δέεται με το ότι το θύμα ανακάλυψε πα-
ραβιάσεις της νομοθεσίας για την 
προστασία χώρων αρχαιολογικού ενδια-
φέροντος. «Ο συνάδελφός μας δεν είχε 
άλλη επαφή με άτομα που θα μπορού-
σαν να οργανώσουν ένα τέτοιο χτύ-
πημα, πέρα από την επαγγελματική 
του εμπλοκή σε υποθέσεις παράνομης 
ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν 
από επιχειρηματικά συμφέροντα στη 
Μύκονο», είπε η κα Κουτσούμπα.

Έκθεση του Βρετανού ιστορικού του 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σερ Νόελ 
Μάλκολμ με την οποία απορρίπτεται το 
ελληνικό αίτημα περί επανένωσης των 
Γλυπτών του Παρθενώνα δημοσιεύει η 
συντηρητική δεξαμενή σκέψης Policy 
Exchange. 
Η έκθεση υποστηρίζει πως οι αιτιάσεις 

περί παράνομης αφαίρεσης των Γλυ-
πτών από το λόρδο Ελγιν είναι «ψευ-
δείς», όπως και ο ισχυρισμός πως οι 

ενέργειές του είναι απορριπτέες λόγω 
δωροδοκίας. «Οπωσδήποτε μη αποδε-
δειγμένο και πιθανότατα ψευδές» χαρα-
κτηρίζεται και το επιχείρημα ότι ο Έλγιν 
ενήργησε ενάντια στις ξεκάθαρες επιθυ-
μίες της ελληνικής κοινότητας. 
Αντιθέτως, κρίνει ο σερ Νόελ, ο Σκω-

τσέζος αριστοκράτης διέσωσε τα Γλυπτά 
από σοβαρή καταστροφή. Προσθέτει δε 
πως δεν μπορεί να επανενωθεί το σύ-
νολο των Γλυπτών στον Παρθενώνα και 

πως το επιχείρημα ότι η απουσία των 
Γλυπτών πλήττει την ελληνική ταυτότητα 
είναι υπερβολικό. 
Στα επιχειρήματα υπέρ της παραμονής 

των Γλυπτών στο Λονδίνο, ο Βρετανός 
ιστορικός περιλαμβάνει το ότι πλέον 
έχουν γίνει κομμάτι της «βρετανικής πο-
λιτιστικής κληρονομιάς» και ότι η απο-
μάκρυνσή τους θα έπληττε το κύρος του 
Βρετανικού Μουσείου και θα θεωρού-
νταν ως «προηγούμενο».

«Τα Ελγίνεια είναι νόμιμα στο ΗΒ και δεν πρέπει να σταλούν στην Αθήνα»

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ

«Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία 
H νέα τραπεζική κρίση αναμένεται να 

επηρεάσει και τις οικονομίες, σύμφωνα με 
τους περισσότερους αναλυτές. Το ζήτημα 
είναι σε ποιον βαθμό. 
Το παραπάνω αποτελεί πλέον το βασικό 

ερώτημα σε σχέση με όσα λαμβάνουν 
χώρα μετά την κατάρρευση της SVB και 
τα μεγάλα προβλήματα της Credit Suisse, 
την οποία ήρθε να διασώσει η UBS. Σε 
κάθε περίπτωση πάντως, φαίνεται ότι θα 
εμφανιστούν συνέπειες για τις οικονομίες 
(ενδεχομένως και για την ελληνική), πα-
ρότι οι διεθνείς θεσμικοί παράγοντες 
σπεύδουν να προχωρήσουν σε καθησυ-
χαστικές δηλώσεις. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η βασική εκτί-

μηση της Oxford Economics είναι πως μία 
γενικευμένη τραπεζική κρίση θα αποφευ-
χθεί, εντούτοις σημειώνει ότι ιστορικά οι 
τραπεζικές κρίσεις επηρεάζουν τις οικο-
νομίες με επιπτώσεις ακόμη και στη μεί-

ωση του μακροπρόθεσμου ΑΕΠ κατά 5%-
10%. Οι δίαυλοι μέσω των οποίων οι τρα-
πεζικές κρίσεις επηρεάζουν τις οικονομίες 
περιλαμβάνουν διακοπές πληρωμών, επί-
πτωση στον πλούτο των νοικοκυριών, ζη-
μιά στην παραγωγή και στον χρηματοπι-
στωτικό τομέα, και αυστηρότερους όρους 
πίστωσης συνολικά στην οικονομία. 
Το δημοσιονομικό κόστος, επίσης, μπο-

ρεί να οδηγήσει και σε αύξηση των υψη-
λότερων μακροπρόθεσμων επιτοκίων με 
επιπτώσεις και στις αγορές.

Επιστρέφουν 
29 αρχαιότητες

Εικοσι-εννέα ελληνικά αρ-
χαιολογικά ευρήματα μεγάλης 
αξίας, τα οποία έπεσαν στα 
χέρια των κυκλωμάτων αρ-
χαιοκαπηλίας μέσω παρά-
νομων ανασκαφών και εντο-
πίστηκαν σε διαφορετικές 
συλλογές στην πόλη της 
Νέας Υόρκης, επεστράφησαν 
στην ελληνική Πολιτεία από 
τη Γεν. Εισαγγελία του Μαν-
χάταν την περασμένη Τρίτη. 
Τα αρχαιολογικά ευρήματα  

θα εκτεθούν σύντομα σε ελ-
ληνικά μουσεία.

Στο δημόσιο 
ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Με απόφασή της την Δευ-
τέρα η Επιτροπή Συμμόρφω-
σης του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας επαναβεβαίωσε ότι 
το Δημόσιο δεν έχει σεβαστεί 
την προηγούμενη απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας για την ΕΥΔΑΠ και δια-
τάζει το υπουργείο Οικονομι-
κών να την εκτελέσει, με επι-
στροφή των μετοχών της ΕΥ-
ΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στο Δη-
μόσιο εντός εξαμήνου. 
Την απόφαση χαρακτηρί-

ζουν «μεγάλη νίκη» οι εργα-
ζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ που εί-
χαν προσφύγει στο ΣτΕ.

Telegraph | Μαφιόζικη επίθεση στη Μύκονο
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      Ειδήσεις σε 2’

Νέα εποχή στις 
σχέσεις Ρωσίας-Κίνας

Για «νέα εποχή» στις σχέ-
σεις «καθολικής εταιρικής σχέ-
σης και στρατηγικής συνερ-
γασίας», που έχουν  Ρωσία 
και Κίνα, κάνει λόγο η κοινή 
δήλωση των Προέδρων των 
δυο χωρών, Βλαντίμιρ Πούτιν 
και Σι Τζινπίν, η οποία δόθηκε 
στη δημοσιότητα με το πέρας 
των επίσημων συνομιλιών 
των δύο αντιπροσωπειών στο 
Κρεμλίνο και η οποία από 
Ρώσους σχολιαστές χαρα-
κτηρίζεται ως «ιδιαίτερης ιστο-
ρικής βαρύτητας». 
Οι δύο χώρες ξεκαθαρίζουν, 

πάντως, ότι οι σχέσεις τους 
δεν είναι μια στρατιωτική, πο-
λιτική συμμαχία, όπως εκείνες 
της περιόδου του ψυχρού πο-
λέμου, αλλά ότι «υπερβαίνουν 
αυτή τη μορφή διακρατικής 
συνεργασίας».

Στις ΗΠΑ αναλογεί 
το 70% των δαπανών 

του NATO
Τα 30 κράτη μέλη του 

NATO ξόδεψαν ποσό που 
υπολογίζεται πως ανήλθε σε 
1,2 τρισεκ. δολάρια για την 
άμυνα το 2022, ποσό αυξη-
μένο κατά 2,2% σε πραγμα-
τικές τιμές σε σύγκριση με το 
2021, με τις ΗΠΑ να παρα-
μένουν η χώρα που καλύπτει 
το μεγαλύτερο μέρος αυτού 
του λογαριασμού, αναφέρει 
η ετήσια έκθεση του Οργανι-
σμού του Συμφώνου του Βό-
ρειου Ατλαντικού που δόθηκε 
στη δημοσιότητα την Τρίτη. 
Ο Γενικός Γραμματέας του 

NATO Γενς Στόλτενμπεργκ 
αποκάλυψε τους αριθμούς 
αυτούς δίνοντας στη δημο-
σιότητα την ετήσια έκθεση 
της συμμαχίας, που δείχνει 
πως στις ΗΠΑ αναλογεί το 
70% των στρατιωτικών δα-
πανών της. «Σ' έναν πιο επι-
κίνδυνο κόσμο, οι σύμμαχοι 
ολοένα περισσότερο βλέπουν 
το 2% του ΑΕΠ που δαπα-
νούν για την άμυνα ως βάση, 
όχι ως οροφή», εκτίμησε ο κ. 
Στόλτενμπεργκ στον πρόλογο 
του κειμένου.

Γαλλία | «Ούτε διάλυση, ούτε ανασχηματισμός, ούτε δημοψήφισμα» λέει ο Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη 

(21/3) ότι δεν σκοπεύει να διαλύσει την Εθνο-
συνέλευση, ούτε να κάνει ανασχηματισμό, 
ούτε και να προκηρύξει δημοψήφισμα, αψη-
φώντας την δημόσια οργή που έχει προκα-
λέσει η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. 
Αυτό δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο, 

σύμφωνα με το France 24, πρόσωπο που 
συμμετείχε σε σύσκεψη, που πραγματοποι-
ήθηκε το Μέγαρο των Ηλυσίων. «Ούτε διά-
λυση, ούτε ανασχηματισμός, ούτε δημοψή-
φισμα» είπε η πηγή - πρόκειται για όλα τα 
αιτήματα των αντιπάλων του Μακρόν. 
Αντίθετα ο πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε 

από το κυβερνητικό στρατόπεδο την παρου-

σίαση εντός «δύο ή τριών εβδομάδων το 
πολύ» «προτάσεων» για την «αλλαγή της με-
θόδου και της ατζέντας των μεταρρυθμί-
σεων». Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε 
ότι ο πρόεδρος θα δώσει ζωντανή τηλεοπτική 
συνέντευξη την Τετάρτη (22/3). 
Η αστυνομία συνέλαβε άλλα 234 άτομα 

στο Παρίσι το βράδυ της Δευτέρας κατά τη 
διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών 
και δυνάμεων ασφαλείας. Η τελευταία κινη-
τοποίηση ήρθε αφότου απορρίφθηκαν οριακά 
οι δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνη-
σης, κάτι που σημαίνει ότι  αύξηση της ηλικίας 
συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 φαίνεται 
σχεδόν βέβαιο ότι θα περάσει. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Μακρόν να πε-
ράσει την εν λόγω ρύθμιση από τη γαλλική 
Εθνοσυνέλευση χωρίς ψηφοφορία, έχει προ-
καλέσει την οργή του κόσμου και έχει απο-
γοητεύσει πολλούς βουλευτές του κυβερνώ-
ντος κόμματος. 

«Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε, αλλά δεν θε-
ωρείται νόμιμη στα μάτια των Γάλλων», δή-
λωσε ο πολιτικός επιστήμονας Ζερόμ Ζαφρέ 
στο ραδιόφωνο France Inter την Τρίτη. «Αυτό 
είναι μια πηγή προβλημάτων, πικρίας και 
απέχει πολύ από το να επιλυθεί» πρόσθεσε. 
Συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν καλέσει 

σε νέο κύκλο απεργιών και διαμαρτυριών, 
για σήμερα Πέμπτη.

Απάντηση με απειλητικούς τόνους έδωσε ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν, σε ό,τι αφορά στην πρόθεση της Μ. Βρετανίας, 
να στείλει πυρομαχικά και εξοπλισμό στην Ουκρανία. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Πούτιν ανέφερε σε σχετική του 

δήλωση ότι «σήμερα, μάθαμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
(…) είχε ανακοινώσει όχι μόνο την παράδοση αρμάτων 
μάχης στην Ουκρανία αλλά και οβίδων που περιέχουν 
μη εμπλουτισμένο ουράνιο (…) Εάν αυτό συμβεί, η Ρω-
σία θα αναγκαστεί να απαντήσει». 
Νωρίτερα, η Βρετανίδα υφυπουργός Άμυνας Αναμπελ 

Γκόλντι δήλωσε ότι μερικά από τα πυρομαχικά για τα 
άρματα μάχης Challenger 2 που η Βρετανία στέλνει στην 
Ουκρανία περιλαμβάνουν βλήματα που περιέχουν μη 
εμπλουτισμένο ουράνιο. 
Ταυτόχρονα, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι 

Σόιγκου, άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο της 
«πυρηνικής» σύγκρουσης, εάν η Δύση ενισχύσει ακόμη 
περισσότερο την Ουκρανία. 
Υπενθυμίζεται, ότι τις προηγούμενες μέρες οι υπουργοί 

Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ, συμφώνησαν στην δα-
πάνη  2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά και απο-
στολή πυρομαχικών για το πυροβολικό της Ουκρανίας. 
Λίγο αργότερα, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας κατη-

γόρησε τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν για εσκεμμένη δια-
σπορά ψευδών πληροφοριών αναφορικά με την από-
φαση να σταλούν από το Λονδίνο στους Ουκρανούς 
πυρομαχικά αρμάτων μάχης που περιέχουν απεμπλου-
τισμένο ουράνιο. Ο Πούτιν καταδίκασε το σχέδιο να στα-

λούν αυτού του είδους τα πυρομαχικά στην Ουκρανία 
κάνοντας λόγο για «όπλα με πυρηνικό συστατικό» η 
χρήση του οποίου θα χρήζει αντιποίνων από τη Ρωσία. 
Στην απάντησή του το Υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο 

σημείωσε ότι το απεμπλουτισμένο ουράνιο είναι πάγιο 
συστατικό σε πυρομαχικά που έχουν την ικανότητα διά-
τρησης θωρακισμένων στόχων και ότι δεν συνδέονται 
κατά κανέναν τρόπο με πυρηνικά όπλα. «Τέτοιου είδους 
πυρομαχικά είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην 
αντιμετώπιση σύγχρονων αρμάτων μάχης και τεθω-
ρακισμένων οχημάτων», είπε εκπρόσωπος του Υπουρ-
γείου Άμυνας στο Λονδίνο. «Ο βρετανικός στρατός χρη-
σιμοποιεί απεμπλουτισμένο ουράνιο στις οβίδες 
διάτρησης θωράκισης επί δεκαετίες. Είναι ένα πάγιο 
συστατικό και δεν έχει τίποτα να κάνει με πυρηνικά 
όπλα ή ικανότητες. Η Ρωσία το γνωρίζει αυτό, αλλά 
προσπαθεί εσκεμμένα να παραπληροφορήσει» προ-
στίθεται, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο κίνδυνος επιπτώσεων 
από τη χρήση τους είναι χαμηλός.

ΑΥΣΤΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΜΕ ΜΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΟΥΡΑΝΙΟ

Ρωσία προς ΗΒ | «Μας αναγκάζεται να απαντήσουμε με αντίστοιχα όπλα»

«Επιτίθενται παράνομα στην Εκκλησία»

Tο Κρεμλίνο υποστήριξε ότι η Ουκρανία 
«επιτίθεται παρανόμως» στην Ουκρανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία (ΟΟΕ), η οποία μέχρι 
πρόσφατα παραδεχόταν την εξουσία του 
πατριάρχη της Μόσχας, και πρόσθεσε ότι 
αυτό επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα για 
την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της 
Ρωσίας. 
Την περασμένη εβδομάδα Ουκρανοί 

αξιωματούχοι κάλεσαν την Ουκρανική 
Ορθόδοξη Εκκλησία να εγκαταλείψει 

το μοναστηριακό συγκρότημα Λαύρας 
Κιέβου-Πετσέρσκ (γνωστό ως η μονή 
των σπηλαίων του Κιέβου) όπου εδρεύει, 
προκαλώντας την δριμεία αντίδραση της 
Μόσχας. «Με αυτές τις παράνομες επι-
θέσεις στην εκκλησία, το καθεστώς του 
Κιέβου επιδεικνύει για μια ακόμη φορά 
τον χαρακτήρα του, αυτόν ακριβώς τον 
χαρακτήρα που πολεμάμε, αυτόν ακρι-
βώς τον χαρακτήρα τον οποίο πρέπει 
να σταματήσουμε μέσω της (στρατιω-
τικής) επιχείρησης που πραγματοποι-
είται», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου 
Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. 
Η Ρωσία υποστηρίζει ότι ένας από τους 

λόγους που έστειλε στρατεύματα στην Ου-
κρανία πριν από πάνω από ένα χρόνο 
ήταν για να υπερασπιστεί τους ρωσόφω-
νους και τον ρωσικό πολιτισμό από τις 
διώξεις των ακροδεξιών.

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Τουρκία | Οι Κούρδοι θα είναι ρυθμιστές
Το φιλοκουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα 

του Λαού (HDP) κι οι σύμμαχοί του δεν 
θα κατεβάσουν υποψήφιο στις προεδρικές 
εκλογές της 14ης Μαΐου, ανακοίνωσε η 
Πέρβιν Μπουλντάν, μέλος της προεδρίας 
του κόμματος που έχει τον ρόλο του ρυθ-
μιστή στις τουρκικές εκλογές, θέτοντας ένα 
ακόμη πρόσκομμα στις προοπτικές επα-
νεκλογής του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, 
σύμφωνα με ανταπόκριση του Αθηναϊκού 
Πρακτορείου από την Πόλη. 
Ανακοινώνοντας την απόφαση του κόμ-

ματος κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύ-
που, η Περβίν Μπουλντάν δεν αποσαφή-
νισε αν η περί το HDP συμμαχία θα 
υποστηρίξει τον υποψήφιο της αντιπολί-
τευσης και πρόεδρο του Ρεπουμπλικανι-
κού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Κεμάλ Κιλι-
τσντάρογλου μετά την συνάντησή τους το 
περασμένο σαββατοκύριακο. Το HDP είναι 

το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα του τουρκικού 
κοινοβουλίου και συγκεντρώνει την υπο-
στήριξη του 10% του εκλογικού σώματος, 
διαδραματίζοντας ρόλο κλειδί στις προ-
εδρικές εκλογές, κατά την ίδια πηγή. 
Σημειώνεται ότι στις προεδρικές εκλογές 

του 2018 ο υποψήφιος του HDP είχε εξα-
σφαλίσει το 8,4% των ψήφων, ενώ ο ηγέ-
της του Σελαχατίν Ντεμιρτάς βρίσκεται 
στην φυλακή από το τέλος του 2016 για 
«τρομοκρατική προπαγάνδα».

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΨΗ�ΦΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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Το βιβλίο του Προέδρου της ΕΔΕΚ Μαρίνου 
Σιζόπουλου «Κύπρος 1955 – 1974, πορεία 
μιας προδοσίας» παρουσιάστηκε το βράδυ 
του Σαββάτου 18 Μαρτίου στο οίκημα της Ελ-
ληνικής Κυπριακής Αδελφότητας στο βόρειο 
Λονδίνο. 
Ο συγγραφέας Δρ. Μαρίνος Σιζόπουλος ανέ-
λυσε στο πλαίσιο της εκδήλωσης μια σειρά από 
άκρως απόρρητα έγγραφα και ιστορικά ντοκου-
μέντα που περιέχονται στο βιβλίο, τα οποία προ-
έκυψαν από την έρευνα που είχε γίνει για τον φά-
κελο της Κύπρου και αφορούν την περίοδο 1955 
- 1974. 
Όπως είπε ο Δρ Σιζόπουλος, «μέσα από τα έγ-
γραφα καταγράφεται κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο 
η προδοσία που έγινε σε βάρος της πατρίδας 
μας, οι επεκτατικοί στόχοι της Τουρκίας, ο τρόπος 
με τον οποίο ο αμερικανο-βρετανικός παράγοντας 
στήριξε τα τουρκικά σχέδια, αλλά δυστυχώς και 
τα προδοτικά λάθη τα οποία διέπραξαν κυβερνή-
σεις της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να φτάσουμε 
στο 1974, στο πραξικόπημα και στην τουρκική 
εισβολή». 
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ακόμα 
ότι τα δύο αυτά γεγονότα «Δεν ήταν τυχαία και 
δεν ήταν μεμονωμένα. Ήταν σε άμεση συσχέτιση 
μεταξύ τους και αποτελούσαν τη σταδιακή κλιμά-
κωση των ενεργειών, που είχαν ξεκινήσει - φα-
νερά πια – το 1964, με προφανή στόχο τη διάλυση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη διχοτόμηση 
της Κύπρου». 
Πρόσθεσε πως «το συγκεκριμένο είναι το πρώτο 

από μια σειρά βιβλίων, αφού όπως τα έχω προ-
γραμματίσει, θα ακολουθήσουν τουλάχιστον άλλα 
2 – 3  βιβλία τα οποία θα εξειδικευτούν σε ορι-
σμένες περιόδους. Το ένα οπωσδήποτε θα αφορά 

την έναρξη της τουρκανταρσίας τον Δεκέμβριο 
του 1963 και στην συνέχεια μέχρι την αποχώρηση 
της ελληνικής μεραρχίας, το επόμενο θα αφορά 
την εκκλησιαστική κρίση, τις προεδρικές εκλογές 
του 1968 την δολοφονική απόπειρα και το σχέδιο 
πραξικοπήματος σε βάρος του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου τον Μάρτιο του 1970 και την δολοφονία 
του Πολύκαρπου Γιωρκάτζη». 
Σημείωσε ακόμα ότι «το τελευταίο βιβλίο θα 

αφορά την επίμαχη περίοδο 1971 - 1974 αφετηρία 
η παράνομη άφιξη στην Κύπρου του Γρίβα, η 
ίδρυση της ΕΟΚΑ Β` και πως φτάσαμε στο τέλος 
το 1974 τον Ιούλιο στο Πραξικόπημα και την τουρ-
κική εισβολή». 
Η εκδήλωση, οικοδεσπότης της οποίας ήταν ο 
αναπληρωτής πρόεδρος ΣΚ ΕΔΕΚ ΗΒ, Γιώργος 
Κουττούκης, ξεκίνησε με μονόλεπτη σιγή στη 
μνήμη του ιστορικού μέλους της ΕΔΕΚ, Θεολόγου 
Παπαπαύλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην 
αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς και 
στη μνήμη του ιδρυτή του Hellenic TV, Τάκη 
Φελλά ο οποίος μας «έφυγε» αναπάντεχα πριν 
από λίγες εβδομάδες. 
Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΔΕΚ ΗΒ τίμησε μετά θάνα-
τον τον Θεολόγο Παπαπαύλου για την πολυετή 
προσφορά του στο κόμμα και στην παροικία, με 
μια ασημένια ελιά, σύμβολο της ειρήνης, της σο-
φίας και της αθανασίας.  
Σημειώνεται ότι ενώ αρχικά η εκδήλωση προ-
γραμματίστηκε για να είχε τη μορφή χοροεσπερί-
δας, οι διοργανωτές ακύρωσαν τελικά τη ζωντανή 
μουσική, μετά την πρόσφατης σιδηροδρομικής 
τραγωδίας στην Ελλάδα.

Βιβλίο Μ. Σιζόπουλου | Κύπρος 1955 – 1974, Πορεία μιας προδοσίας
ΓΕΜΑΤΗ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΔΕΚ ΗΒ ΣΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
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Στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, σε μία 
αίθουσα με πολύ κόσμο, κυρίως νέ-
ους, ο πρώην πρωθυπουργός της 
Ελλάδας και πρώην πρόεδρος 
της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γιώρ-
γος Παπανδρέου, έδωσε μία πολύ 
ενδιαφέρουσα ομιλία για το μέλλον 
της ανθρωπότητας, τις ευκαιρίες 
αλλά και τις προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζει η νέα γενιά. 
Ο κ. Παπανδρέου ήταν προσκε-

κλημένος του ιδρύματος της νεο-
λαίας των Φάμπιανς, μίας δεξαμε-
νής σκέψης που επικεντρώνει το 
έργο της στις νέες δημόσιες πολιτικές 
και πολιτικές ιδέες. Πρόκειται για 
«ένα κίνημα μελών» που είναι «εξαι-
ρετικά ενεργό σε όλη τη Βρετανία» 
και απευθύνεται, όπως το ίδιο επι-
σημαίνει, σε «όλους τους αριστε-
ρούς». Άλλωστε αποτελεί παρακλάδι 
του Εργατικού Κόμματος και μία από 
τις οργανώσεις που το ίδρυσαν με 
ιστορία που ξεκινάει το 1884. 

«Καταρχάς αποτελεί τιμή για εμένα 
που μου ζητήθηκε να μιλήσω στους νέους του κινήματος Φάμπιανς. 
Μία κοινότητα που έχει επηρεάσει τη σοσιαλιστική και δημοκρατική 
σκέψη όχι μόνο εδώ στη Βρετανία αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Με μία παράδοση που ξεπερνάει τα 100 χρόνια και με μέλη της πολύ 
μεγάλους διανοούμενους, όπως ο Μπέρναρντ Σω και πολλοί άλλοι», 
δήλωσε, λίγο μετά την ομιλία του, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων ο κ. Παπανδρέου. 
Παράλληλα, όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, «το μήνυμα 

που ήθελα να περάσω είναι πως μπορεί να ζούμε σε μια εποχή αστά-
θειας, χωρίς τη σιγουριά και την ασφάλεια του αύριο, με πολλές προ-
κλήσεις και δυσκολίες αλλά ίσως η νέα γενιά, αυτή η οποία με κάλεσε 

να μιλήσω, οι νέοι Φάμπιανς, έχουν πολύ περισσότερες 
δυνατότητες, μεγαλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη παιδεία 
από κάθε άλλη γενιά για να ανταποκριθούν στις προκλή-
σεις που έχουν μπροστά τους». Ο ίδιος σημείωσε ότι 
«ίσως είναι η τελευταία γενιά που μπορεί να σώσει τον 
πλανήτη μας ή μάλλον τον πολιτισμό μας από τις τεράστιες 
απειλές όπως αυτή της κλιματικής αλλαγής αλλά και της 
πυρηνικής απειλής. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι δράση 
με αρχές και αξίες αλλά και μια ηθική στάση απέναντι σε 
αυτά τα προβλήματα ώστε να σιγουρευτεί ο κόσμος πως 
υπάρχουν λύσεις. Λύσεις, οι οποίες θα βασίζονται σε μια 
δημοκρατική διαδικασία διαλόγου, συζήτησης και κοινής 
αναζήτησης. Για έναν κόσμο καλύτερο, ειρηνικότερο και 
πιο δίκαιο». 
Σε ερώτηση εάν υπάρχει χρόνος για να δράσουμε και 

να καταφέρουμε να αλλάξουμε την πορεία που έχει πάρει 
η ανθρωπότητα, ειδικά στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, 
ο κ. Παπανδρέου απάντησε πως «ακριβώς επειδή υπάρ-
χει αυτή η πολύ γρήγορη και απότομη κλιματική αλλαγή, 
γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι απαραίτητο να υπάρχει ο 
ακτιβισμός των νέων. Δεν πρέπει οι νέοι να αφεθούν μοι-
ρολατρικά στη σκέψη ότι η πολιτική δεν μπορεί να κάνει 
τίποτα και πως όλα είναι μαύρα. Αυτή η σκέψη πολύ απλά 
επιτείνει το πρόβλημα. Γι’ αυτό και η σημερινή μου ομιλία 
-εκτός των άλλων- ήταν και μια έκκληση προς τους νέους 

να πάρουν τη ζωή και την τύχη στα χέρια τους». 
Oπως τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, «ο κόσμος 

ανήκει στους νέους, αυτοί θα πρέπει να κάνουν τις αλλαγές. Να πα-
λέψουν γι’ αυτές και εμείς θα είμαστε εδώ για να συμβάλουμε, να 
βοηθήσουμε με όποια εμπειρία έχουμε αποκτήσει». 
Αναφορικά με το μοντέλο διακυβέρνησης, ο κ. Παπανδρέου επε-

σήμανε ότι «σε μια εποχή ανασφάλειας, έλλειψης σιγουριάς, όλοι 
έχουμε ανάγκη να πιαστούμε από μια ελπίδα, από τον λόγο ενός πο-
λιτικού που τάζει, που θεωρεί ότι έχει λύσεις για όλα και τον εαυτό του 
σωτήρα». Oπως, όμως, διευκρίνισε, «αυτό το μοντέλο δεν έχει μέλλον 
γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα. Γιατί 

πολύ απλά δεν λέει τα πράγματα όπως έχουν. Δεν λέει τις αλήθειες. 
Αν δεν μιλήσουμε με αλήθεια και αν δεν πούμε ότι δεν έχουμε μόνοι 
μας τις λύσεις, δεν έχουμε δογματικά τις λύσεις, τότε δεν θα μπορέ-
σουμε να τις βρούμε. 

Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να βρούμε τις λύσεις».

Young Fabians | Ομιλία Παπανδρέου σε αίθουσα του Βρετανικού Κοινοβουλίου
Η�ΤΑΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ «ΝΕΩΝ ΦΑΜΠΙΑΝΣ» Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Λευκαριτών Μεγάλης Βρετανίας, Λευκαρίτες 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα τιμήσουν την αρχηγό του Δημαρχείου 

του Enfield Cllr Nesil Caliskan, η οποία κατάγεται από τα Λεύκαρα.  
Παρούσα θα είναι η οικογένεια της Nesil, πολλοί Λευκαρίτες, ελληνοκύπριοι, 

τουρκοκύπριοι και φίλοι του Συνδέσμου.   
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο εστιατόριο Babinondas 

598, Green Lanes N13 5RΥ την Τετάρτη 5 Απριλίου και ώρα 7.30 μ.μ. 
Tιμή μόνο £20.00 (συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε φαγητό από το menu 

ή μεζέ και δωρεάν αναψυκτικά).  
Την όλη εκδήλωση θα καλύψει τηλεοπτικά το κανάλι HellenicTV 

Για κρατήσεις στο 020 8807 7824 και στο email: gsavva49@hotmail.co.uk

Ε/κ & Τ/κ Λευκαρίτες μαζί, 
για να τιμήσουν την αρχηγό 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Enfield
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Η Ευτυχία είναι ελληνική δρα-
ματική βιογραφική ταινία του 
2019, σε σενάριο Κατερίνας 
Μπέη και σκηνοθεσία Άγγελου 
Φραντζή. Μια υπερπαραγωγή 
που ξεπέρασε κάθε προηγού-
μενο. Πρωταγωνιστούν η Κάτια 
Γκουλιώνη και η Καρυοφυλλιά 
Καραμπέτη.  
Η ταινία είναι εμπνευσμένη από 

τη ζωή της μεγάλης Ελληνίδας 
ποιήτριας και στιχουργού Ευτυ-
χίας Παπαγιαννοπούλου. Μια 
εξαιρετική γυναίκα και καλλιτέ-
χνης που έχει δημιουργήσει έναν 
τεράστιο όγκο διαχρονικών και 
δημοφιλών τραγουδιών. 
Μία γυναίκα-μύθος. Η Ευτυχία 

έζησε μια έντονη και περιπετει-
ώδη ζωή, στην Ελλάδα αρχικά 
σταδιοδρόμησε ως ηθοποιός, 
δασκάλα και ποιήτρια, ενώ αρ-
γότερα αναδείχθηκε σε μια ση-

μαντική λαϊκή στιχουργό. 
Η μοναδική της προσωπικό-

τητα αποτυπώθηκε στους στί-
χους της που έγιναν μερικές από 
τις μεγαλύτερες και διαχρονικό-
τερες επιτυχίες, όπως: «Περα-
σμένες μου αγάπες», «Όνειρο 
απατηλό», «Είμαι αϊτός χωρίς 
φτερά», «Ηλιοβασιλέματα», «Η 
φαντασία», «Είσαι η ζωή μου», 
«Μαντουμπάλα», «Στ΄ Αποστόλη 
το κουτούκι», «Πετραδάκι, πε-
τραδάκι». 

 
Πλοκή 
  Ένα κορίτσι, που παντρεύτηκε 

όταν ήταν πολύ μικρή και γρή-
γορα έγινε μητέρα δύο μικρών 
κοριτσιών, ταξιδεύει αναγκαστικά 
μετά την Μικρασιατική κατα-
στροφή στην Ελλάδα με τη μη-
τέρα και τα παιδιά της. Στο πλοίο 
του ξενιτεμού παίρνει απόφαση 

να μην αφήσει τη ζωή να την 
προσπεράσει, αλλά ορκίστηκε να 
τη ζήσει με τους δικούς της 
όρους. 
Το όνομά της σημαίνει Ευτυ-

χία, αλλά η μοίρα φρόντισε να 
ξέρει πολύ λίγα από αυτήν. Προ-
καλούσε τον θάνατο κάθε μέρα 
της ζωής της, ελπίζοντας να απο-
κρούσει την ψυχρή, αδίστακτη 
λαβή του. 
Κράτησε τον εαυτό της και τα 

παιδιά της στη ζωή μέσα από τη 
σφαγή στη Σμύρνη, κι έτσι απο-
φάσισε να αντιμετωπίσει τον Θά-
νατο σε ένα παιχνίδι τράπουλας. 
Ζούσε κάθε μέρα της ζωής της 

σαν να ήταν η τελευταία της. 
Έγραφε ασταμάτητα σε όποια 
επιφάνεια έβρισκε. Ερωτεύτηκε 
παράφορα. Αγαπούσε τον τζόγο 
και το τσιράρο. Ξενυχτούσε σε 
λέσχες, ενώ συχνά βρισκόταν να 
χρωστάει πολλά λεφτά γι’ αυτό 
και κάποια από τα τραγούδια της 
αναγκάστηκε να τα πουλήσει 
πολύ φθηνά προκειμένου να έχει 
χρήματα για να παίζει. 

“Πολλοί γνωρίζουν τα τραγού-
δια μου. Λίγοι το όνομά μου.” Η 
ζωή της ασυμβίβαστης Ελληνί-
δας στιχουργού Ευτυχίας Παπα-
γιαννοπούλου ζωντανεύει στην 
μεγάλη οθόνη από την Tanweer 
Productions. Στους κινηματο-
γράφους από τις 24 Μαρτίου.

Ευτυχία | Μια ταινία για τη συναρπαστική ζωή 
της στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου

Μέρα Κοινοπολιτείας | Μεγάλη τιμή η παρουσία 
Παροικιακού σχολείου στο Westminster Abbey

Περηφάνεια και τιμή προκαλεί 
για το Σχολείο της Αγίας Τριά-
δας Birmingham η πρόσκληση 
για να παραστούμε και να συμ-
μετέχουμε στις εκδηλώσεις για 
τη Μέρα της Κοινοπολιτείας, 
που έγινε στο Westminster 
Abbey τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 
2023. 
Ομάδα εννέα παιδιών και δύο 

εκπαιδευτικών  με τη διευθύ-
ντρια του σχολείου Δρ Στέλλα 
Τρύφωνος,παρακολούθησε την 
λειτουργία που έγινε στα πλαί-
σια των εκδηλώσεων για τη 
Μέρα της Κοινοπολιτείας, και εί-
χαν την ευκαιρία να συμμετέ-
χουν στην όλη διαδικασία της 
λειτουργίας, μαζί με παιδιά από 
άλλα σχολεία από όλη την Αγ-
γλία και χώρες της Κοινοπολι-
τείας όπως ο Καναδάς, η Αυ-

στραλία, Νότιος Αφρική κτλ. Το 
Σχολείο της Αγίας Τριάδας είναι 
το πρώτο Ελληνοκυπριακό Πα-
ροικιακό σχολείο που συμμετέ-
χει στην Μέρα της Κοινοπολι-
τείας  και για δεύτερη φορά στην 
τελετή στο Αββαείο Westmin-
ster. 
Ήταν μια πραγματικά σημα-

ντική ευκαιρία για τα παιδιά και  
τους εκπαιδευτικούς να παρα-
βρεθούν στην τελετή και να συ-
ναντήσουν απο κοντά τη Βασι-
λική Οικογένεια καθώς επίσης 
και σημαντικές προσωπικότη-
τες. 

 Αυτό που θα τους μείνει αξέ-
χαστο βέβαία είναι ο χιλιάδες 
κόσμος που βρισκόταν σε όλη 
την γύρω από το Αββαείο πε-
ριοχή περιμένοντας την έναρξη 
της εκδήλωσης. Ξεχωριστή 

εντύπωση μας άφησε και το 
εσωτερικό του Αββαείου, οι τρο-
μπέτες, η μουσική εισόδου, κα-
θώς επίσης και η Κυπριακή χο-
ρωδία που γέμισε με ελληνικές 
φωνές την εκδήλωση. 
Να σημειωθεί ότι το σχολείο 

της Αγίας Τριάδας, έχει ενεργό 
ρόλο σε θέματα της Κοινοπολι-
τείας τα τελευταία δέκα χρόνια 
και είναι ενεργό μέλος του 
Royal Commonwealth Soci-
ety, καθώς επίσης παιδιά συμ-
μετέχουν σε διαγωνισμούς της 
Κοινοπολιτείας. 
Το σχολείο έχει στη κατοχή του 

20 διακρίσεις παιδιών στους 
διαγωνισμούς Εκθέσεων Κρα-
τών μελών της Κοινοπολιτείας 
μεταξύ των οποίων gold, silver 
και bronze διακρίσεις παιδιών.



Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στο Μπέρμιγχαμ
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Μεγαλοπρεπώς εορτάσθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος και Αποστόλου 
Λουκά Έρντινγκτον η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. 

 Προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συλλειτουργούντων 
του Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Χρήστου Στεφάνου και του Οικονόμου κ. Νικολάου Λουκά 
Καραφυλλίδη.

Βραδιά κινηματογράφου και δείπνο για τους νέους της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
Την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, με την ευλογία 

του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρεταννίας κ. Νικήτα, σχεδόν 90 νέοι συγκεντρώ-
θηκαν για δείπνο και προβολή της εξαιρετικής ται-
νίας «Ο άνθρωπος του Θεού», στον ιστορικό 
Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Λονδίνου. 
Μετά την προβολή της ταινίας, ο Πανοσιολογιώ-

τατος Αρχιμ. κ. Νήφων Τσιμαλής, Πρωτοσύγκελ-
λος της Ι. Αρχιεπισκοπής, και ο Αιδ. Πρωτοπρε-
σβύτερος κ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, 
προέβησαν σε έναν σύντομο προβληματισμό και 
συζήτηση για τις δοκιμασίες του Αγίου Νεκταρίου 
και την αρετή της υπομονής. 
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, προτάθηκε από 

την κα Μαγδαληνή Παρούτη και συζητήθηκε μια 
πιθανή φιλανθρωπική συνεργασία μεταξύ των 

συνδέσμων COTY και Kind at Heart Founda-
tion. 
Αυτή η πρώτη συνάντηση για δείπνο και προ-

βολή ταινίας, διοργανώθηκε από τον νεοσύστατο 
σύνδεσμο νέων της Ι. Αρχιεπισκοπής (Ηλικίες 
16-35), που ονομάζεται Χριστιανική Ορθόδοξη 
Νεολαία Θυατείρων (COTY). Μία Πέμπτη το 
μήνα θα πραγματοποιείται στον Καθεδρικό Ναό 
αυτή η συνάντηση νέων, μεταξύ των πολλών 
άλλων δραστηριοτήτων που θα οργανώνει ο 
COTY. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες 
ανακοινώσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να εγγρα-

φείτε στη λίστα αλληλογραφίας, στείλτε email 
εδώ: archdiocesanprivateoffice@gmail.com
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Ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του φω-
τίζουν τους λαϊκούς δρόμους! Αθάνατοι φωτίζουν 
τους λαϊκούς αγώνες για πραγματική ελευθερία, 
δημοκρατία και κοινωνική αλλαγή! Αθάνατοι 
φωτίζουν το Αύριο που αστραποβολά! 

Αυτό τον μήνα το ρολόι της Ιστορίας γυρίζει πίσω 
71  χρόνια. Τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Μαρ-

τίου 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 κατασκο-
πία, ύστερα από δύο στημένες δίκες παρωδία που είχαν γελοιοποι-
ήσει τους κατήγορους του αμερικανόδουλου "ελληνικού" καθεστώτος. 
Τίποτα δεν είχε αποδειχτεί 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, 
ανορθόδοξη εκτέλεση διά τουφεκισμού των τεσσάρων κομμουνιστών, 
έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα και προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις. 
Ο Μπελογιάννης 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 Πα-
ραπετάσματος" για υπονόμευση της "εθνικής ασφάλειας της Ελλά-
δας" 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 
αδιάβαστοι, αλλά και ιδιαίτερα απρόσεκτοι στις λεπτομέρειες. Το 
έγκλημα που διαπράχτηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Μαρτίου 
1952 αποτελεί παράδειγμα αντικομμουνιστικού φανατισμού και σκλη-
ρότητας του αμερικανόδουλου μετεμφυλιακού καθεστώτος που είχε 
επιβληθεί 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 ανθελληνικό 
καθεστώς που 22 χρόνια μετά κατέστρεψε και την Κύπρο που ο 
λαός της ζει μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από το μαύρο καλοκαίρι 
του 1974. 

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μαργαρίτα Καλούμενου, κόρη του 
Νίκου Καλούμενου, είπε μεταξύ άλλων: "1952, 30 Μαρτίου, Κυριακή 
αξημέρωτα! Εκτελέστηκαν από την ελληνική κυβέρνηση με εντολή 
των Αμερικανών οι Νίκος Μπελογιάννης, Νίκος Καλούμενος, Ηλίας 
Αργυριάδης και ο σπουδαίος οικονομολόγος Δημήτρης Μπάτσης 
που το σύγγραμμά του είχε σκοπό να υποδείξει τις πλουτοπαραγω-
γικές πηγές της Ελλάδας και να βοηθήσει στην ανάπτυξή της. Αυτή 
είναι η ιστορία."  

Από τη Μακρόνησο που εξέτιε ποινή ως πολιτικός εξόριστος για τα 
πολιτικά του φρονήματα, όπως και χιλιάδες άλλοι δημοκράτες, ο λαϊ-
κός αγωνιστής και ποιητής, Γιάννης Ρίτσος, ανήμερα της εκτέλεσης 

του Νίκου Μπελογιάννη που 
ήταν μόλις 37 χρονών, έγραψε 
μεταξύ άλλων: 
 
"Καλημέρα αδέλφια μου 
Καλημέρα ήλιε  
Καλημέρα κόσμε   
Ο Μπελογιάννης  
μάς έμαθε άλλη μια φορά  
πώς να ζούμε και πώς να πε-
θαίνουμε   
Με ένα γαρύφαλλο ξεκλεί-
δωσε 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 γνωστό σκίτσο "Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο" 
εμπνευσμένο από φωτογραφία που είχε τραβηχτεί κατά τη διάρκεια 
της δεύτερης δίκης τον Φεβρουάριο του 1952, στην οποία ο Νίκος 
Μπελογιάννης κρατούσε ένα γαρύφαλλο.  

Ο Νίκος  Μπελογιάννης γεννήθηκε το 1915 στην Αμαλιάδα, πόλη 
του νομού Ηλείας της Πελοποννήσου. Ήταν μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΚΚΕ (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας), αγωνιστής 
της Εθνικής Αντίστασης κατά των Γερμανών μέσα από τις γραμμές 
του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο - Ελληνικός Λαϊ-
κός Απελευθερωτικός Στρατός) και στέλεχος του ΔΣΕ (Δημοκρατικός 
Στρατός Ελλάδας) στον ελληνικό εμφύλιο (1946 -1949). Μετά  την 
ήττα του ΔΣΕ, εγκαταστάθηκε στην Πολωνία ως πολιτικός πρόσφυ-
γας. Τον Ιούνιο του 1950 επέστρεψε στην Ελλάδα με σκοπό να ανα-
συγκροτήσει τις οργανώσεις του παράνομου ΚΚΕ. Συνελήφθη το 
Δεκέμβριο του 1950.  

Όπως ανέφερα πιο πάνω, ο Νίκος Μπελογιάννης πέρασε μαζί με 
τους  συντρόφους του από δύο στημένες δίκες. Στην ομιλία του στη 
δεύτερη δίκη, ο Νίκος Μπελογιάννης είπε μεταξύ άλλων: "Αγαπάμε 
την Ελλάδα και τον λαό της περισσότερο από τους κατηγόρους μας. 
Το δείξαμε όταν κινδύνευε η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η ακεραι-
ότητά της και ακριβώς αγωνιζόμαστε για να ξημερώσουν στη χώρα 
μας καλύτερες μέρες χωρίς πείνα και πόλεμο. Για τον σκοπό αυτό 
αγωνιζόμαστε και όταν χρειαστεί θυσιάζουμε και τη ζωή μας. Πιστεύω 
ότι δικάζοντάς μας σήμερα, δικάζετε τον αγώνα για την ειρήνη, δικά-
ζετε την Ελλάδα. Το ΚΚΕ δεν έχει ανάγκη να ζητάει από άλλους πα-
τριωτικά εύσημα, γιατί τα πήρε με το αίμα του και το σπαθί του. 
Πρώτα με το αίμα του στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, στο Κούρ-
ναβο  και σ' όλους τους τόπους εκτελέσεων των Γερμανοϊταλών. Και 
ύστερα με το σπαθί του, πολεμώντας τους Γερμανοϊταλούς στους 
κάμπους και στα βουνά της Ελλάδας. Ακόμα το ΚΚΕ έχει και άλλο 

μεγάλο εθνικό τίτλο: Ό,τι κέρδισε ως τα σήμερα ο λαός, τη βελτίωση 
της ζωής και του πολιτισμού του τα χρωστάει στους αδιάκοπους 
αγώνες του ΚΚΕ, αγώνες πολύμορφους και ηρωικούς... 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 Παπανδρέου, που μοναδική του 
επιδίωξη ήταν να χτυπήσει με κάθε μέσο το λαϊκό απελευθερωτικό 
κίνημα. Έτσι προκλήθηκε ο Δεκέμβρης και υποχρεωθήκαμε να υπο-
γράψουμε τη συμφωνία της Βάρκιζας. Εδώ κάναμε λάθη. Γιατί με τη 
συμφωνία αυτή παραδίναμε χειροπόδαρα 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 υπε-
ρασπίζεται τη ζωή του με το όπλο. Το αντάρτικο είναι δημιούργημα 
της αντεθνικής 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 στον λαό γι' αυτό βαστάξαμε τρία 
χρόνια. Τελικά όμως νικηθήκαμε γιατί κοντά στις άλλες αιτίες μάς 
χτύπησε 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 πρά-
κτορας δίνει με τέτοια απλοχεριά τη ζωή του όπως τη δίνουν χιλιάδες 
κομμουνιστές; Τη δίνουν για  ν' ανατείλει στην ανθρωπότητα ένα κα-
λύτερο ευτυχισμένο αύριο που αυτοί δεν θα το ζήσουν. Ποιο όργανο 
των ξένων μπορεί να προσφέρει τη ζωή του σ' ένα τέτοιο μεγάλο 
σκοπό; Αγωνιζόμαστε για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο, 
για να δημιουργήσουμε 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 Μπελογιάννης δίνει το νόημα της ζωής: "Δεν 
έχει σημασία 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  
συγκλονιστικό.Τ ο 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 λουλούδια, 
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 Μπελο-
γιάννης πέθανε. Δεν θυσίασε τίποτα από την τιμή και την ελπίδα μας 
στο Αύριο που αστραποβολά!"

Ο Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του 

Του Βασίλη  
Κωστή

Με ποιο τρόπο παίρνεις τις απο-
φάσεις σου; Ακολουθείς κάποιο 
σύστημα που σε βοηθά να παίρ-
νεις την κατάλληλη απόφαση ή 
αποφασίζεις τυχαία ή παρορμη-
τικά; Κάπου στην μέση βρίσκεται 
η αλήθεια. Η μεγαλύτερη αλήθεια 
είναι ότι «Οι αποφάσεις σου υφαί-
νουν το μέλλον σου!» Κυριολε-
κτικά καθορίζουν το πώς εξελίσ-

σεται η ζωή σου. Όπου βρίσκεσαι σήμερα είναι 
επειδή κάποια στιγμή αποφάσισες κάτι. Αποφάσι-
σες τι θα σπουδάσεις,  τι δουλειά θα κάνεις, αν να 
παντρευτείς ή όχι, αν θα κάνεις παιδιά, όλα είναι 
αποφάσεις.  

Κάθε φορά που παίρνεις μια απόφαση επιλέγεις 
κάποια διαδρομή και απορρίπτεις άλλες πιθανές 
διαδρομές. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα 
που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος στη ζωή 
του είναι να εξασκηθεί στο πώς θα παίρνει πρα-
γματικά καλές αποφάσεις. Αυτό ξεκινάει από το 
εξής σημαντικό: να γίνεις ένας πολύ καλός διαχει-
ριστής των συναισθημάτων σου διότι τα συναι-
σθήματά σου καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις 
αποφάσεις σου. Τα συναισθήματά σου μπορούν 
να σε εμπνεύσουν να αναλάβεις δράση και να κυ-
νηγήσεις τα όνειρά σου ή μπορεί να σε κρατήσουν 
πίσω και να σε εμποδίσουν από το να αξιοποιήσεις  
τις δυνατότητες σου.    

Μπορείς να αποφεύγεις τα σχέδια πρόβλεψης;  
Συχνά οι άνθρωποι κάνουν το εξής σφάλμα. Πι-

στεύουν ότι για να πάρουν σωστές αποφάσεις 
χρειάζεται να φύγουν μακριά από το συναίσθημα 
τους και να επιστρατεύουν αποκλειστικά την λογική 
τους. Αυτό δεν ισχύει εκατό τοις εκατό.  Ένας από-
λυτα ορθολογικός λήπτης αποφάσεων, ένα ευφυές 

ρομπότ χωρίς συναισθήματα θα δυσκολευότανε 
πολύ να πάρει τις σωστές αποφάσεις για την πλει-
οψηφία των ζητημάτων που μας απασχολούν κα-
θημερινά επειδή είμαστε όντα συναισθηματικά. Το 
συναίσθημα μας μάς επιτρέπει να υπολογίζουμε 
κινδύνους, οφέλη, πιθανότητες για επιπτώσεις που 
μπορεί να έχουμε από τις πολλές διαφορετικές 
ενέργειες που μπορούμε και κάνουμε. 

Οι συναισθηματικές μας αντιδράσεις όμως θέ-
λουν προσοχή διότι τείνουμε να ενεργούμε αυτό-
ματα και απερίσκεπτα.  Σαν παράδειγμα, όταν βρι-
σκόμαστε σε μια αρνητική συναισθηματική 
κατάσταση  είναι πιο πιθανόν να πάρουμε παρορ-
μητικές και κοντόφθαλμες αποφάσεις  που μπορεί 
να έχουνε αρνητικές συνέπειες. Είναι επίσης πιο 
πιθανόν να γίνουμε σκληροί, λίγο πιο ευέλικτοι, 
καυστικοί ή να ενδώσουμε σε μη ωφέλιμες συνή-
θειες. Από την άλλη όταν βρισκόμαστε σε θετική 
συναισθηματική κατάσταση είναι πιο πιθανόν να 
επικοινωνήσουμε πιο αποτελεσματικά με τους 
γύρω μας ή να προσεγγίσουμε τις προκλήσεις 
μας με διαύγεια, με αυτοπεποίθηση, με αισιοδοξία 
και να εστιάσουμε στην εύρεση λύσης. Πολλά από 
τα θέματα που μας απασχολούν προκύπτουν γιατί 
παίρνουμε αποφάσεις χωρίς να καθίσουμε πρώτα 
να επεξεργαστούμε ποια είναι τα συναισθήματά 
μας. Φέρτε στο μυαλό σας, που σας έχει οδηγήσει 
ο ανεξέλεγκτος θυμός. Δεν λέμε συχνά «με τύ-
φλωσε ο θυμός;» Αυτό το λέμε  για να περιγρά-
ψουμε τι μας συμβαίνει όταν δεν έχουμε έλεγχο 
επάνω στο συναίσθημα. Βαδίζουμε στα τυφλά. 
Όταν αισθάνεσαι θυμωμένος καλά είναι να μην 
παίρνεις καμιά απόφαση για οτιδήποτε. Μπορούμε 
όλοι να μάθουμε να  καθυστερούμε την αντίδραση 
μας στο συναίσθημα μας ώστε να  δίνουμε χώρο 
για λογική επεξεργασία κι έτσι να εμφανιστεί και 

να λάβει δράση ο πιο σοφός εαυτός μας. Το να 
κάθεσαι να εξετάζεις πως αισθάνεσαι πριν πάρεις 
αποφάσεις είναι μια συνήθεια. Και είναι μια συνή-
θεια που μπορεί να καλλιεργηθεί από όλους τους 
ανθρώπους μέσα από εξάσκηση. Καθώς τα συ-
ναισθήματα μπορούν να μας παρασύρουν σε λά-
θος αποφάσεις που επηρεάζουν την ροή της ζωής 
μας προφανώς είναι πολύ σημαντικό να κατανοεί 
κανείς τι είναι τα σφάλματα συναισθηματικής πρό-
βλεψης.  

Τι είναι τώρα τα σφάλματα συναισθηματικής πρό-
βλεψης; Ο εγκέφαλος μας προβλέπει συνεχώς  
πως αναμένεται να αισθανθούμε μέσα σε διαφο-
ρετικές καταστάσεις. Αν η πρόβλεψη διαφέρει από 
αυτό που τελικά θα συμβεί στην πραγματικότητα 
τότε έχουμε κάνει ένα σφάλμα συναισθηματικής 
πρόβλεψης. Ας υποθέσουμε ότι έχεις να κάνεις 
μια παρουσίαση στη δουλειά σου και αγχώνεσαι 
ότι δεν θα πάει καλά και ότι θα ακούσεις αρνητικά 
σχόλια. Τελικά η παρουσίαση πάει καλά. Ο προ-
ϊστάμενος σου σε επαινεί κι εσύ τελικά νιώθεις 
όμορφα. Εκεί έχεις κάνει ένα σφάλμα συναισθη-
ματικής πρόβλεψης που δεν βασίζεται σε αντικει-
μενικά στοιχεία. Τα σφάλματα αυτά μας συμβαί-
νουν συνέχεια και έχουν και κάποια χρησιμότητα. 
Βοηθούν τον εαυτό μας να συλλέγει πληροφορίες 
και να μαθαίνει προσαρμόζοντας έτσι πιο εύστοχα 
τις προσδοκίες του για την επόμενη φορά. 

Αυτό που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα εί-
ναι να μην αναγνωρίζουμε ότι λειτουργούμε κατ΄ 
αυτόν τον τρόπο. Όταν μπερδεύουμε το τι είναι 
προσδοκία και το τι είναι γεγονός είναι πιο εύκολο 
να πάρουμε λάθος απόφαση κι έτσι να απογοη-
τευτούμε βαθιά αλλά και να μπλοκαριστούν διά-
φορα συναισθηματικά εμπόδια. 

Είναι ουσιαστικό να αναγνωρίζουμε το διαχωρι-

σμό μεταξύ δεδομένων και των προσδοκιών μας. 
Αυτών που φανταζόμαστε. Αυτά  που είναι πρα-
γματικά, που χρειαζόμαστε ώστε  να  παίρνουμε 
ορθολογικές αποφάσεις. Οι ιστορίες που λέμε στον 
εαυτό μας για το τι πρόκειται να γίνει  καθορίζουν 
το πως θα βιώσουμε κάποια εμπειρία. Όταν σου 
είναι ξεκάθαρο τι είναι αυτό που προσδοκείς  και 
σου είναι ξεκάθαρο ποια είναι τα δεδομένα, προ-
φυλάσσεις τον εαυτό σου από παρορμητικές αντι-
δράσεις. Είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος 
να βοηθήσεις το μυαλό σου  να εστιάσει σε ό,τι εί-
ναι χρήσιμο αντί να γίνεται έρμαιο των συναισθη-
μάτων.  

Με το συναίσθημα αλλά και τη λογική μπορούμε 
να πάρουμε τις πιο σωστές αποφάσεις. Άρα οι 
σωστές αποφάσεις παίρνονται όταν ακούσουμε 
το συναίσθημα και τη λογική μας! 
Να τα ζυγίζουμε πρώτα και μετά να παίρ-

νουμε τις αποφάσεις μας.

Οι αποφάσεις σου υφαίνουν το μέλλον σου!

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 
Φιλολόγου
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Καλά – καλά δεν πέρασαν 
10 μήνες από τις Δημοτικές 
Εκλογές του ‘22 και να που 
έχουμε ήδη, επαναληπτικές 
εκλογές για την πλήρωση μίας 
έδρας Δημοτικού Συμβούλου 
στο Bullsmoor Ward, στον 
δήμο του Enfield. 

Οι καταστάσεις και οι συνθήκες της ζωής, αλ-
λάζουν κάποτε, με τρόπο που δεν επιτρέπουν 
στους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους να 
ασκήσουν τα καθήκοντά τους, όπως θα έπρεπε. 
Και είναι έντιμο και σωστό, να το παραδέχεται 
κάποιος και να παραχωρεί τη θέση του στον επό-
μενο που μπορεί να προσφέρει περισσότερα, 
αντί να καπηλεύεται την εκλογή του. 
Και με αφορμή αυτό το γεγονός, έφερα στη 

μνήμη μου ένα περιστατικό που μου είχε κάνει 
εντύπωση. Ρώτησα παλαιότερα κάποιον, έτσι 
από περιέργεια, για ποιο λόγο διεκδικεί τη θέση 
του Δημοτικού Συμβούλου. Περίμενα ότι θα μου 
έλεγε για τη θέλησή του να υπηρετήσει τον τόπο, 
να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του και γιατί όχι 
την κοινότητά του. Αλλά, η απάντηση (αν και αυ-
θόρμητη) ήταν απογοητευτική. «Για τα χρήματα, 
φυσικά», μου απάντησε. 
Αλήθεια; Ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει 

μόνο με την αμοιβή που λαμβάνουν σήμερα οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι; Μεγάλο θέμα… 
Κάποτε, άκουσα κάποιον ταξιδιωτικό πράκτορα 

να λέει ότι εάν κάθε πελάτης που ταξίδευσε με 
την εταιρεία του, του έδινε έστω και 50 πέννες, 
σήμερα θα ήταν εκατομμυριούχος. Εγώ, τι να 
πω; Ότι αν έπαιρνα 50 πέννες για κάθε δημότη 
με τον οποίο συναντήθηκα για να προωθήσω το 
πρόβλημα του προς επίλυση, στα σχεδόν 40 
χρόνια που υπηρετώ ως Δημοτικός Σύμβουλος, 
σίγουρα θα ήμουν εκατομμυριούχος; Δεν θα το 
πω. Διότι δεν είναι για αυτό τον σκοπό που τά-
χθηκα να υπηρετώ το Enfield και τους ανθρώ-
πους του. 
Και τα γράφω αυτά, διότι θέλω να υπογραμ-

μίσω κάτι. Ότι για μια ακόμη φορά, δεν εκδήλωσε 
ενδιαφέρον κανένας Κύπριος της περιοχής. Γιατί, 
άραγε; 
Φυσικά, δεν με εξέπληξε. Όπως δεν με εκ-

πλήττει καθόλου η απουσία μας, ως κοινότητα, 
από την πολιτική ζωή της χώρας στην οποία 

ζούμε. Και ακόμη χειρότερα από τα δρώμενα της 
τοπικής κοινωνίας και των τοπικών Αρχών. Στο 
ίδιο το σπίτι μας δηλαδή. 
Την ίδια ώρα, παραπονιόμαστε ότι δεν έχουμε 

αρκετούς συμπατριώτες μας στα Δημοτικά Συμ-
βούλια, εφόσον, αριθμητικά έχουμε τη δυνατό-
τητα να το πετύχουμε. Τι να φταίει άραγε; Μήπως, 
τα μυαλά που κουβαλάμε; Μήπως είναι το απο-
τέλεσμα μιας εντελώς ανοργάνωτης και κυρίως, 
διχασμένης παροικίας;  
Η παροικία και η Κύπρος, έχουν ανάγκη από 

τη δυναμική παρουσία και την προσφορά όλων 
μας. Και πρέπει να σταματήσουμε να παραμερί-
ζουμε τους δικούς μας ανθρώπους, επειδή, 
ακόμα και σήμερα επικρατεί η φιλοσοφία… «ο 
ένας να φάει τον άλλον». 
Και αν διαφωνείτε, απλά κοιτάξτε γύρω σας. 

Δείτε πως εργάζονται οι υπόλοιπες οργανωμένες 
κοινότητες. Πάρτε παράδειγμα πως στηρίζουν ο 
ένας τον άλλον. Ακριβώς το αντίθετο με αυτά που 
κάνουμε εμείς… 
Ως κοινότητα, έχουμε πολλές διαφορές μεταξύ 

μας. Κάποτε αυτό, ίσως να είναι και φυσιολογικό. 
Αλλά είναι δυνατόν να μην εργαστήκαμε ποτέ 
ενωμένοι; Είναι δυνατόν, ο κάθε ένας από εμάς 
να έχει τη δική του ατζέντα; Αντί να έχουμε έστω 

μια κοινή ατζέντα για το καλό της παροικίας και 
της Κύπρου; 
Να δούμε πότε θα το καταφέρουμε. Διότι το 

βλέπω και από αυτήν εδώ τη στήλη. Όταν γράφει 
αλήθειες, ξεκινά ο «πόλεμος». Φυσικά, είμαι προ-
ετοιμασμένος για τέτοιους «πολέμους», διότι δεν 
πρόκειται να σταματήσω να λέω τα πράγματα 
με το όνομά τους.   
Πραγματικά, είναι απίστευτο πως σκέφτονται 

και λειτουργούν μερικοί. Μπορώ να γράφω και 
να περιγράφω αρνητικά παραδείγματα, μέχρι τις 
επόμενες προγραμματισμένες εκλογές… Αλλά 
χρειάζεται; Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. 
47 ολόκληρα χρόνια κατοχής του τόπου μας, 
αλλά ούτε ένα ουσιαστικό βήμα προς τη λύση 
δεν έγινε ακόμα. 
Θα μου πείτε, φταίει ο Τούρκος εισβολέας. Ε, 

«ιδού η Ρόδος». Δεν είναι η συμμετοχή μας στα 
κοινά αυτής της χώρας, που θα μας βοηθήσει να 
ασκήσουμε πιέσεις στην Τουρκία, η οποία σή-
μερα αλωνίζει σε όλα τα επίπεδα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο; Με διασυνδέσεις στη Βουλή των Κοι-
νοτήτων, με την ενεργό εμπλοκή χιλιάδων πολι-
τών στα βρετανικά κόμματα, με τη μαζική και ορ-
γανωμένη συμμετοχή υποψηφίων και 
ψηφοφόρων στις εθνικές και στις τοπικές εκλογές, 
με τη συμμετοχή της σε διεθνείς εκθέσεις, με 
ακριβοπληρωμένες διαφημίσεις σε βρετανικά 
ΜΜΕ που προβάλλουν τα κατεχόμενα ως τουρι-
στικό προορισμό…  
Εμάς; Που είναι ο σχεδιασμός; Που είναι η ενό-

τητα; 
Το Bullsmoor, λοιπόν, είναι ένα μικρό παρά-

δειγμα. Μπορούσαμε, αλλά δεν… 
Αλλά, έστω και τώρα, έχουμε την ευκαιρία να 

κάνουμε κάτι. Στο Bullsmoor Ward, ζει κι έχει δι-
καίωμα ψήφου ένας αξιοσέβαστος αριθμός Κυ-
πρίων. Ας ενωθούμε λοιπόν, γύρω από το κόμμα 
που ξέρουμε ότι μας στηρίζει διαχρονικά και δεν 
είναι άλλο από το Εργατικό Κόμμα.  
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 20 Απριλίου 

2023. Οι κάλπες ανοίγουν στις 7πμ και κλείνουν 
στις 10μμ. Υποψήφια του Εργατικού Κόμματος 
είναι η Destiny Karakus. Ας μη λείψει κανείς 
από τις κάλπες. Και προσωπικά σας καλώ να 
δώσετε τη ψήφο σας στην DESTINY. 

Οι επαναληπτικές εκλογές στο Bullsmoor και η παροικία  

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ

Και αφού ταξίδεψα... στο τότε! 
Σε εκδήλωση στο Οίκημα της Κυπριακής Αδελ-
φότητας βρέθηκα το περασμένο Σάββατο με 
την παρουσία αρκετών συμπατριωτών μας 
όπου έγινε παρουσίαση βιβλίου με θέμα ιστορικού 
περιεχομένου γύρω από την μικρή μου πατρίδα 
την Κύπρο.  
Σε κάποια στιγμή με πλησίασε κάποιος κύριος 

και με ρώτησε αν κατάγομαι από το κατεχόμενο χωριό Συγχαρί. 
«Ναι» του είπα. «Από το Συγχαρί είμαι». «Εγώ είμαι από τη 
Μια Μηλιά» μου είπε. «Ξέρεις πολλοί συγχωριανοί σου έρχονταν 
στη Μια Μηλιά για να εργαστούν στο εργοστάσιο του Χαράκι.» 

«Το ξέρω.» του είπα. «Το ξέρω από πρώτο χέρι. Η δική μου η 
μάνα όπως και πολλές άλλες συγχωριανές μου, στου Χαράκι 
δούλευαν.» 

-Και αναπλάθω εικόνες στα χρόνια τα παλιά. Εκεί που η μάνα 
και ο πατέρας δούλευαν για το μεροκάματο έτσι ώστε να βγάλουν 
τα προς το ζην! 
Ήταν από τα ξημερώματα στο δρόμο για το εργοστάσιο για να 
έχουμε εμείς το βραδινό φαγητό έτοιμο, και την άλλη μέρα πάλι 
από την αρχή. Δύσκολα τα χρόνια, αλλά χρόνια αγαπημένα, 
γεμάτα ανθρωπιά, γεμάτα αγωνία. Φτωχικά, αλλά χρόνια νο-
σταλγίας που δεν μπορούν να ξεχαστούν. Και ο Ντίνος συνεχίζει 
να με ρωτά και να με παίρνει πίσω στα παλιά,  και να με ρωτά 
αν γνωρίζω τον Αντώνη, και να με ρωτά αν γνωρίζω την Γεωργία 
και να με ρωτά… και να με ρωτά… 
Και ανακατεύονται οι μνήμες και με παίρνουν σε αναμνήσεις 
που ξυπνούν πολλά και διάφορα. Και φεύγω για το σπίτι, μα οι 
μνήμες με κρατούν εκεί. Στη Μια Μηλιά… στο Βουνό στο Συγχα-
ρί…Και αφού ταξίδεψα στο τότε… Σιγά, σιγά αποκοιμήθηκα με 
τις μνήμες να μένουν και να μπερδεύουν τα όνειρα μου!  
Οι εφιάλτες να με αναστατώνουν και να με παίρνουν και πάλι 

στα παλιά. Ένα βράδυ, το οποίο ξύπνησα από τον ύπνο τον 
βαθύ, που δυστυχώς μου σκότωσε τα όνειρα μου όπως σκότωσε 
τα όνειρα όλων όσων χάσαμε τα σπίτια μας και τους αγαπημένους 
μας τόπους από τους οποίους διωχθήκαμε και σιγά σιγά 
χανόμαστε με απραγματοποίητα τα όνειρα της επιστροφής.  
Και στο ταξίδι στις μνήμες, στο ταξίδι  των αναμνήσεων, επι-
στρέφοντας βρίσκουμε μπροστά μας τον Ιούλιο του 1974. Και 
κλαίμε για τον χαμό των αγαπημένων μας που χάσαμε. Κλαίμε 
για τον χαμό των σπιτιών μας και των περιουσιών μας. 
Εδώ οι ήρωες είναι ολόκληρος ο κυπριακός λαός που ακόμα 
υποφέρει κάτω από την μπότα του κατακτητή! Η ιστορία είναι 
ακόμα φρέσκα χαραγμένη βαθιά στη μνήμη.  
Εμείς που τα καταφέραμε να φύγουμε, είμαστε εδώ για να θυ-
μούμαστε και για να λέμε την αλήθεια. Την αλήθεια, γιατί… εμείς 
τη ζήσαμε. Τη γράψαμε την ιστορία. Κανείς δεν μπορεί να μας 
αμφισβητήσει! 
Και βιώνουμε όλα τούτα, τα τελευταία 49 έτη. Φύγαμε παιδιά 
φορτωμένοι με αναμνήσεις εκείνων των εποχών, και νιώθουμε 
υποχρέωση να αναφερόμαστε σε αυτές τις αναμνήσεις, που 
είναι αναγκαίο να μεταφέρονται και στους νέους ανθρώπους. 
Έτσι απλά για να έχουν κάπου να βασίζονται. Κάπου να πια-
στούν… για να μην ξεχαστούν! 
Αυτά για σήμερα. Με σεβασμό πάντα σε όλους που υπέφεραν 
και ακόμα υποφέρουν. Ζω με την ελπίδα να τελειώσουν οι 
αχρείαστοι πόλεμοι. Να βάλουν μυαλό οι κρατούντες τα ινία, και 
να τερματίσουν τον καταστροφικό πόλεμο όποιος και να είναι 
αυτός.  
Ας καθίσουν κάτω να βρούμε λύσεις και να μοιράσουν τα συμ-
φέροντα τους ειρηνικά. Δεν φταίει σε τίποτα ο αθώος κόσμος 
που τον διώχνουν από τα σπίτια και τις περιουσίες του.   
Κανένας πόλεμος είναι επιθυμητός. Ας κάνουμε όλοι προσευχές 

να φωτίσει ο Πλάστης μας τους κακούς να μαλακώσουν και να 
βρούνε τρόπους να αφήσουν τα όπλα και να λύσουν ειρηνικά 
τις διαφορές τους!  
Μακάρι! 
Και πριν σας αφήσω θα επανέλθω στη μάνα μου… στη μάνα 
σου… στην οποιαδήποτε μανούλα στον κόσμο. Είδαμε το κλάμα 
της στα τελευταία λυπηρά γεγονότα, τον βλέπουμε καθημερινά 
παντού. Η μανούλα που γιόρταζε πριν λίγες μέρες, αξίζει περισ-
σότερη προσοχή! Αξίζει περισσότερη αγάπη. Να την αγαπάμε 
κάθε μέρα. Όχι μόνο την ημέρα που κάποιοι αποφάσισαν ότι 
τάχα γιορτάζει. Και όσοι την έχουμε ακόμα μαζί μας… να είμαστε 
κοντά της. Να της δίνουμε αγάπη και να την προσέχουμε. Να 
την προσέχουμε γιατί μόνο όταν φύγει θα δούμε πόσο πραγματικά 
άξιζε!  
Να ζήσουν οι μανούλες όλου του κόσμου! Χρόνια τους πολλά!  
Καλή σας μέρα.

Του Βασίλη 
Παναγή

Πριν από μερικές μέρες, καθώς παρακολου-
θούσα το δελτίο ειδήσεων στο ΡΙΚ, άκουσα κά-
ποιον να λέει ότι είναι περήφανος για την κατά-
σταση που επικρατεί στην Κύπρο. 
Δυστυχώς εκείνη τη στιγμή, μόλις το άκουσα, 

τα έχασα και δεν κατάφερα να παρακολουθήσω 
τη συνέχεια. 
Ο λόγος που αναφέρομαι σε αυτό το περι-

στατικό είναι διότι αυτός ο άνθρωπος που ξε-
στόμισε αυτά τα λόγια, μου προξένησε ανα-
γούλα, έστω κι αν ήταν από την τηλεόραση.  
Κάποιος σαν κι εμένα, δηλαδή ένας άντρας ο 

οποίος συνήθισε από τους γονείς του να λέει 
την αλήθεια όσο πικρή κι αν είναι, δε θα μπο-
ρούσε να ακούσει τη συνέχεια η οποία σίγουρα 
δεν θα αντικατόπτριζε την πραγματικότητα. 
Ντρέπομαι γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν…ο 

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μιας 
χώρας που τελεί υπό κατοχή σχεδόν 50 χρόνια, 
που έχει διασυρθεί διεθνώς με τα σκάνδαλα των 
τελευταίων ετών και που ο λαός της έχει γονατί-
σει λόγω των πολλών προβλήματων. Γι’ αυτά, 
πρέπει να είμαστε περήφανοι; 
Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι και ρωτώ τον εαυτό 

μου πως είναι δυνατό να πάει μπροστά μια τέ-
τοια χώρα με αυτό τον Πρόεδρο; Σ’ αυτό το ερώ-
τημα προκαλώ τον κάθε ένα να με βοηθήσει να 
βρω την απάντηση. 
Αν και αμφιβάλλω ότι θα βρεθεί κάποιος...

του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Μήπως θα ήταν καλύτερα 
αν ντρεπόμασταν και λίγο;
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ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:35 
Θυμήσου Αγάπη μου (1969). 
Μελόδραμα με τους Κώστα 
Καρρά, Μπέτη Αρβανίτη, Χρή-
στο Πολίτη. Στα φοιτητικά της 
χρόνια, η γυναίκα ενός πλού-
σιου βιομηχάνου ήταν ερωτευ-
μένη με ένα φίλο του σημερι-
νού άνδρα της και το παρελθόν 
της έρχεται να την κυνηγήσει. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 23 MARTΙΟΥ 23:55 
Ένα  Έξυπνο Μούτρο (1965). 
Κωμωδία με τους Κώστα Βου-
τσά, Βασίλη Αυλωνίτη, Νίκο 
Ρίζο, Κώστα Φυσσούν. Ο Πό-
της, αντίθετα με το συνέταιρο 
του Ιορδάνη, είναι αρκετά 
μπερμπάντης, φροντίζοντας να 
έχει πάντα μια σχέση, κρυφή 
από την αρραβωνιαστικιά του 
Αμαλία. Τελευταίο του αμόρε η 
Νανά, που με τη φίλη της Μίνα 
κατάφερε τελικά να μπλέξει τον 
Ιορδάνη.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 
20:30 Παπαφλέσσας (1971). 
Πολεμική ταινία με τους Αλέκο 
Αλεξαντράκη, Στέφανο Στρα-
τηγό και Χρήστο Πολίτη. Ο Πα-
παφλέσσας είναι ένας σκληρός 
και φιλόδοξος άνθρωπος. Όταν 
το θεώρησε απαραίτητο να πεί-

σει τους προεστούς να αρχί-
σουν την επανάσταση για την 
απελευθέρωση της Ελλάδας, 
είπε ψέματα ότι αρχηγός της 
επανάστασης ήταν ο ίδιος ο 
Τσάρος και έκανε χρήση πλα-
στογραφίας. Δεν δίστασε να ρί-
ξει στη φυλακή μεγάλες μορφές 
της Ελληνικής επανάστασης.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 
22:00 Καλάβρυτα 1821 
(1970). Αισθηματική ταινία με 
τους Παύλο Λιάρο, Σπύρο 
Παππά και Μαλαίνα Ανου-
σάκη. Λίγο πριν την επανά-
σταση, ο Λάμπρος, σύνδεσμος 
των Ελλήνων ανταρτών με 
τους άρχοντες των χωριών, 
ερωτεύεται την Τουρκάλα Αϊσέ. 
Ο πατέρας του δεν εγκρίνει τον 
έρωτά τους, ούτε κι όταν η Αϊσέ 
ζητάει να βαπτισθεί Χριστιανή. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 
22:25 ΜΠΟΡΝΤΕΛΟ (1985). 
Κοινωνική ταινία σε σκηνοθε-
σία του Νίκου Κούνδουρου με 
πρωταγωνιστές τους, Μαρίνα 
Βλαντή, Ελεονώρα Σταθοπού-
λου, Βασίλης Λάγκος, Αρης Ρέ-
τσος, Αγάπη Μανούρα, Βλαντι-
μίρ Σμιρνόφ. Η εποχή της 
επαναστατημένης Κρήτης του 
1897 μέσα από την ιστορία 

ενός πορνείου με επικεφαλής 
τη γνωστή από τον Καζαντζάκη 
Μαντάμ Ορτάνς. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:00 
Οι Σουλιώτες (1972). Ιστορική 
με τους Χρήστο Πολίτη, Γιάννη 
Κατράνη, Αλέκα Κατσέλη. Οι 
Σουλιώτες πληροφορούνται ότι 
ο Αλή Πασάς ετοιμάζεται να 
τους επιτεθεί και να πατήσει το 
Σούλι. Ο Φώτος Τζαβέλλας, 
όμως, και τα παλικάρια του εί-
ναι έτοιμοι να υπερασπιστούν 
την ελευθερία τους. Ο Αλή Πα-
σάς αποφασίζει να πολιορκή-
σει το Σούλι, αλλά οι γενναίοι 
Σουλιώτες δεν πρόκειται να πέ-
σουν στα χέρια των Τούρκων 
ζωντανοί. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:00 
Ο Αρχοντοχωριάτης (1977). 
Θέατρο της Δευτέρας με τους 
Ανδρέα Φιλιππίδη, Γιώργο Γε-
ωγλερή, Γιώργο Μπάρτη. Με 
τον «Αρχοντοχωριάτη» ο Μο-
λιέρος προχωρά σε μια καυ-
στική σάτιρα του νεοπλουτι-
σμού και της αστικής τάξης που 
προσπαθεί να μιμηθεί την 
υψηλή κοινωνία, μαϊμουδίζο-
ντας τρόπους, συνήθειες και 
συμπεριφορές, φτάνοντας στα 

όρια του γελοίου. 
 
ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 20:30 O 
Αλή Πασάς και η Κυρά Φρο-
σύνη (1959). Ιστορικό δράμα 
με την Ειρήνη Παπά,  Ανδρέα 
Ζησιμάτο, Ελένη Ζαφειρίου. Η 
ταινία αναφέρεται στον απελ-
πισμένο έρωτα της θρυλικής 
αρχόντισσας 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, όπου την έπνιξε ο Αλή 
Πασάς μαζί με άλλες δεκαεπτά 
γυναίκες, επειδή δεν δέχτηκε 
να γίνει και δική του ερωμένη. 
 
ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:50.     
Η Δίκη των Δικαστών (1974). 
Δράμα με τους Νίκο Κούρ-
κουλο, Μάνο Κατράκη, Δημή-
τρη Μυράτ. Στο Ναύπλιο το 
1930, μετά την δολοφονία του 
Καποδίστρια, ο βασικός πολέ-
μιος του Αθανάσιος Πολυζωί-
δης διορίζεται πρόεδρος του 
Εγκληματολογικού Δικαστη-
ρίου. Οι οπλαρχηγοί Κολοκο-
τρώνης και Πλαπούτας συλ-
λαμβάνονται με την κατηγορία 
της εσχάτης προδοσίας. Μετά 

την ακροαματική διαδικασία η 
πλειοψηφία των δικαστών 
αποφασίζει τον θάνατο των κα-
τηγορουμένων. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:55 
Ζάλογγο, το Κάστρο της λευ-
τεριάς (1959). Με τους Βύρων 
Πάλλης, Δήμος Σταρένιος, Λά-
κης Σκελάς. Οι Σουλιώτες υπε-
ρασπίζονται ηρωικά τη γη τους, 
παρά τις όποιες μικροδιαφορές 
μεταξύ τους, μέχρι που ο Αλή-
πασάς, με τη βοήθεια ενός 
προδότη, καταφέρνει να κατα-
κτήσει το Σούλι. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ   
00:00 Βαβυλωνία (1970). Κω-
μωδία με τους Αθηνόδωρο 
Προύσαλη, Γιάννη Κοντούλη, 
Δημήτρη Ιωακειμίδη. Στο Ναύ-
πλιο το 1827, την περίοδο της 
σύστασης της πρώτης κυβέρ-
νησης του Ελληνικού Κράτους, 
ένας Χιώτης, ένας Μωραίτης, 
ένας Κύπριος, ένας Αθηναίος, 
ένας Αρβανίτης και ένας Ανα-
τολίτης, θα βρεθούν στο χάνι 
του Μπαστιά. Εκεί έρχεται η 
τραγουδίστρια της όπερας Ρο-
ζίνα μαζί με τη συνοδεία της.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 23/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
09.30 Γευστικό Ταξίδι   
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Γευστικό Ταξίδι  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Καμώματα Τζι 
Αρώματα  
17.30 Κυπριώτικα Σκετς 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση   
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Κοίτα με στα Μάτια  
09.30 Γευστικό Ταξίδι   
10.00 Από Μέρα σε Μέρα 
12.00  Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας  
13.30 Γευστικό Ταξίδι 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Θεία Λειτουργία 
Χαιρετισμοί 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Καμώματα Τζι 
Αρώματα  
21.00 Ειδήσεις 
21:15 Το καφενείο 
                
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/3 
05.30 Λούνα Παρκ 
06.00 Κώδικας Σιωπής 
07.00 Ειρήνη Πάσι 
09.00 Ποπ Κορν - Παίζω 

και Μαθαίνω  
09.30 Αθλητικό Πανόραμα  
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό 
17.00 Ειρήνη Πάσι   
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Μήνυμα του 
Πρεσβευτή της Ελλάδας 
21:15 Ειδήσεις 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/3 
05.30 Θεία Λειτουργία   
08.10 Σε προσκυνώ, 
Γλώσσα 
9.00 Σπίτι στη Φύση   
9.30 Κύπρος, ένα προσκύ-
νημα   
10.00 PlayList  
11.30 Κοίτα με στα μάτια  
12.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό ταξίδι στο 
χωριό   
17.00 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Παραδοσιακή 
Βραδιά   
21:00 Ειδήσεις 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση   
09:00 Ειρήνη Πάσι  
12.00 Ειδήσεις   
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Γευστικό Ταξίδι  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 

16.30 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
17.30 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις 
 
ΤΡΙΤΗ 28/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα 
09:00 Ειρήνη Πάσι  
10:00 Από Μέρα σε Μέρα 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Γευστικό Ταξίδι  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30  Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
17.30 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09:00 Κυπριώτικα Σκετς   
10:00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Γευστικό Ταξίδι  
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Καμώματα Τζι 
Αρώματα  
17.30 Κυπριώτικα Σκετς 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης  
Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι  13:00 Απογευμα-
τινή απόλαυση 14:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run  19:00 Alternate 
#CommunityChest or 
#ThrowbackThursday 21:00 
#ThrivingThursday 23:00 The 
Golden Hour Best of the 
1980s 
 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 The Live Gentle 
Touch  21:00 The Live Gentle 
Touch  
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Mid-
Morning Madness 12:00 
Laiko Apogevma 14:00  
Sporty Saturday 16:00  #Sat-
urdayShoutOut 19:00 #Sat-
urdayStyle,  21:00 
#SaturdayStyle 
 ΚΥΡΙΑΚΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Chil-
dren’s Programme Followed 
by Church Broadcast From 
St J / 12 A / AA 13:00 The 
Cypriot Hour / Sunday After-
noon Show 16:00 #Weekend-
WindDown 19:00 
#SoothingSunday 22:00 
#SundayFunday  
 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση  16:00 
Home-Run 19:00 LGR’s WISH 
[W.eekly I.nformation & S.up-
port H.our] #CommunityChest 
20:00 Chai, Kanella Je Kou-
venta 23:00 The Golden 
Hour Best of the 1950s 
ΤΡΙΤΗ 07:00The Big Greek 
Breakfast 10:00  Λίγο πριν το 
μεσημέρι 13:00 Απογευμα-
τινή απόλαυση16:00 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 Scandalous 
20:00 Scandalous21:00 Scan-
dalous

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 
10:00 Από Μέρα σε Μέρα - ΡΙΚ 
12:00 Μεσημβρινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
16:00 Απογευματινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
20:05 Προκλήσεις-ΡΙΚ 
22:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 
22:35 Έλ/κη ταινία: Θυμήσου 
Αγάπη μου (1969) 
23:55 Έλ/κη ταινία:  Ένα  Έξυπνο 
Μούτρο (1965) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ   
12:00 Μεσημβρινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
16:00 Απογευματινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
18:50 Τρικυμία 
19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV:  
1ο UK Yeeros Workshop  
20:30 Ελ/κή ταινία: Παπαφλέσσας 
(1971) 
22:00 Ελ/κή ταινία: Καλάβρυτα 1821 
(1970) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ    
12:00 Μεσημβρινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
14:00 ΑrtCafe  
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα 
19:35 : Ο Ακάλυπτος  
20:20 Mε το Φακό του Hellenic TV: 
Παρουσίαση του του Μουσικοθεα-
τρικού έργου του Νίκου Παπακλεο-
βούλου «Από το ΄21 στο ΄55» 
22:25 Ελ/κή ταινία: ΜΠΟΡΝΤΕΛΟ 
(1985) σε σκηνοθεσία και ερμηνεία 
Χρήστου Κάλλοου 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ    
11:00 Ζωντανή Μετάδοση της 
Θείας Λειτουργείας από τον Ιερό 

Ναό των 12 Αποστόλων 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:00 Αθλητική Κυριακή - ΡΙΚ  
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά 
21:00 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
21:25 Πρόσωπα με τον Β. Παναγή 
22:00  Ελ/κή ταινία: Οι Σουλιώτες 
(1972) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ     
10:00 Από Μέρα σε Μέρα – ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:05 Τρικυμία   
20:00 Greekstories:  Αυγ. Γαλιάσσος  
20:25 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:00 Θεάτρο της Δευτέρας: Ο Αρχο-
ντοχωριάτης 
22:40 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ    
10:00 Από Μέρα σε Μέρα – ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία 
20:00 Δράξασθε Παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωσήφ Παλιούρα 
20:30 Ελ/κή ταινία: O Αλή Πασάς και η 
Κυρά Φροσύνη (1959) 
21:50 Ελ/κή ταινία: Η Δίκη των Δικα-
στών (1974) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ   
10:00 Από Μέρα σε Μέρα – ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
19:50 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:30 Ελ/κή ταινία: Λασκαρίνα 
Μπουμπουλίνα (1959) 
21:55 Ζάλογγο, το Κάστρο της Λευ-
τεριάς (1959)
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Europa Conference League 
ΑΕΚ | Τελευταίος «σταθμός» το Λονδίνο

Eπαναληπτικός αγώνας για 
την φάση των 16 του Εuropa 
Conference League, με την κυ-
πριακή μας ομάδα να αντιμετω-
πίζει την West Ham στο επιβλη-
τικό London Stadium και να 
χάνει με 4-0, oλοκληρώνοντας 
με αυτό τον τρόπο την εκπλη-
κτική φετινή Ευρωπαϊκή της πο-
ρεία. Tο ξεκίνημα ήταν ισορρο-
πημένο, με την ΑΕΚ να έχει την 
πρώτη της καλή στιγμή με τον 
Nikolic (10') και στην συνέχεια 

με Jakolis (12'), αλλά στο 21ο 
βρέθηκε πίσω στο σκορ, με τον 
Scamacca να σκοράρει για τους 
γηπεδούχους. Η ΑΕΚ κατάφερε 
να βρει τον δρόμο προς τα δί-
κτυα στο 30' με τον Nikolic, το 
γκολ ωστόσο ακυρώθηκε για 
οφσάιντ του Ούγγρου.  

Στο τελευταίο λεπτό του ημι-
χρόνου η ΑΕΚ έμεινε με παίκτη 
λιγότερο, με τον Gustavo να 
αποβάλλεται με απευθείας κόκ-
κινη κάρτα.  

Στην επανάληψη το έργο της 
ομάδας της Λάρνακας έγινε 
πολύ δύσκολο, με τον Bowen 
να σκοράρει δυο απανωτα γκολ 
για τους γηπεδούχους μέσα σε 
δύο λεπτά (47', 49') και να ανε-
βάζει τον δείκτη του σκορ στο 
3-0. O Mubama στο 65' πέτυχε 
το 4-0. 

 Ο Altman (82') και ο Faraj 
(84') είχαν τις τελευταίες καλές 
στιγμές για την ΑΕΚ.

Μεγάλο το ενδιαφέρον της παροικίας για 
την αγώνα της Κύπρου κόντρα στη Σκωτία

Άρχισε ήδη την προετοιμασία 
ενόψει Σκωτίας η Εθνική Αν-
δρών της Κύπρου στο ποδό-
σφαιρο. Οι προπονήσεις θα συ-
νεχιστούν στο ΓΣΖ μέχρι 
σήεμρα Πέμπτη, όταν και η 
Εθνική θα αναχωρήσει για την 
Σκωτία. 

Ο αγώνας Σκωτία  - Κύπρος 
είναι για την 1η αγωνιστική του 
1ου ομίλου των προκριματικών 
του EURO 2024 και θα διεξα-
χθεί το Σάββατο 25 Μαρτίου 
στις 14:00 (ώρα ΗΒ) στο Hamp-
den Park στη Γλασκώβη.  

Του επίσημου αγώνα με την 
Σκωτία, θα ακολουθήσει για την 
Εθνική φιλικό με την Αρμενία 
στο Ερεβάν στις 28 Μαρτίου.  

Στην κλήση βρίσκονται οι ακό-
λουθοι ποδοσφαιριστές: 

Ανόρθωση: Δημήτρης Χρι-
στοφή, Κωστάκης Αρτυματάς, 
Μάριος Αντωνιάδης, Μηνάς 
Αντωνίου, Μιχάλης Ιωάννου 

ΑΠΟΕΛ: Ανδρέας Καρώ, 

Γιώργος Εφραίμ 
Απόλλων: Ανδρέας Παναγιώ-

του, Βαλεντίν Ρομπέρζ, Δημή-
τρης Δημητρίου, Ιωάννης Πίτ-
τας, Ντανίλο Σπόλιαριτς, 
Χαράλαμπος Κυριάκου 

Καρμιώτισσα: Αλεξάντερ Σπό-
λιαριτς 

Ομόνοια: Ανδρόνικoς Κα-
κουλλή, Ιωάννης Κούσουλος, 

Κωνσταντίνος Παναγή, Λοϊζος 
Λοϊζου, Νικόλας Παναγιώτου, 
Χαράλαμπος Χαραλάμπους 

Como 1907: Νικόλας Ιωάννου 
Kansas City: Μαρίνος Τζιωνής 
St Mirren: Αλεξάντερ Γκόγκιτς 
Standard de Liege: Κωνστα-

ντίνος Λαϊφης 
Salernitana: Γρηγόρης Κά-

στανος 

Ο Άρης Λεμεσού επικράτησε 
με 4-0 της ΑΕΚ Λάρνακας στο 
στάδιο ”Αλφαμέγα” στο πλαίσιο 
του μεταξύ τους αγώνα για την 
2η αγωνιστική των πλέι οφ. Με 
τη νίκη της αυτή, η ”ελαφρά τα-
ξιαρχία” έφτασε τους 57 βαθ-
μούς όσους έχουν και οι Λαρ-
νακείς. 

Στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης 
ξεκίνησε πιο δυνατά και κατά-
φερε να προηγηθεί μόλις στο 
10ο λεπτό. Έπειτα από γρή-
γορη αντεπίθεση, η μπάλα 
έφτασε στον Μπαμπίκα ο 
οποίος έστρωσε στον Κακόριν 
και ο Ρώσος στην με διαγώνιο 
σουτ από δεξιά έκανε το 1-0. 
Στο δεύτερο ημίχρονο και πιο 
συγκεκριμένα στο 54′ η ΑΕΚ 
είχε μεγάλη ευκαιρία όταν μετά 
από σέντρα του Φαράζ από δε-
ξιά, ο Τρισκόφσκι  έκανε εξ επα-
φής την κεφαλιά αλλά η μπάλα 
χτύπησε στο κεφάλι του Μου-
σούντα και πήγε κόρνερ. 

Τρία μόλις λεπτά αργότερα, 
ωστόσο, ο Άρης κατάφερε να 
διπλασιάσει τα τέρματά του. Στο 
57′ μετά από κάθετη του Κακό-
ριν στον Γκομίς ο τελευταίος 
βγήκε στο τετ-α-τετ με τον Πίριτς 
και περνώντας τη μπάλα πάνω 
από τον τερματοφύλακα της 
ΑΕΚ έκανε το 2-0. 

Μάλιστα ο Άρης ήταν αυτός 
που κατάφερε να σκοράρει το 
74′ ο Μπαμπίκα πήρε την 
μπάλα κάτω από το κέντρο, πέ-
ρασε όλους τους αντιπάλους και 
τον Πίριτς και πλάσαρε προ κε-
νής εστία πετυχαίνοντας ένα 
εντυπωσιακό γκολ. 

Το ”κερασάκι στην τούρτα” για 
την ομάδα της Λεμεσού, έβαλε 
ο Μαγιαμπέλα στο 89ο λεπτό ο 
οποίος με δυνατό διαγώνιο 
σουτ διαμόρφωσε το 4-0 υπέρ 
του συνόλου του Αλεξέι Σπιλέφ-
σκι. 

Ισόπαλο χωρίς γκολ έληξε το 
ντέρμπι στο ΓΣΠ μεταξύ 
ΑΠΟΕΛ και Πάφος FC για την 

2η αγωνιστική των πλέι οφ. 
Πήρε το ντέρμπι ο Απόλλω-

νας κόντρα στην Ομόνοια με 3-
1.  

Η Ομόνοια μπήκε λίγο καλύ-
τερα στο παιχνίδι και στο 10′ δη-
μιούργησε την πρώτη επικίν-
δυνη προϋπόθεση στο παιχνίδι. 
Γύρισμα του Ανσαριφάρντ από 
δεξιά εντός περιοχής, η μπάλα 
κόντραρε και ο Γιοβάνοβιτς 
έπεσε και μπλόκαρε.Τέσσερα 
λεπτά αργότερα μετά από φάση 
διαρκείας ο Εκπολό από κοντά 
άνοιξε το σκορ για τον Απόλ-
λωνα. 

Η Ομόνοια δεν άργησε να 
αντιδράσει αφού στο 18′ ο Σρά-
ντι δεν αστόχησε στο τετ ατ τετ 
που βρήκε και έκανε το 1-1. 

Στο 45′ ο Παπουλής ανά-
τρεψε τον Μαυρία και ο Απόλ-
λωνας κέρδισε πέναλτι. Την 
εκτέλεσε ανάλαβε ο Πίττας και 
έκανε το 2-1. 

Στο 81′ μάλιστα έχασε τερά-
στια ευκαιρία για την ισοφάριση. 
Φάουλ ο Λοΐζου από δεξιά, ο 
Κούσουλος από κοντά έκανε 
την δυνατή κεφαλιά, αλλά ο Γιο-
βάνοβιτς… απογειώθηκε και 
έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ 

Τρία λεπτά αργότερα ο Απόλ-
λωνας με μια αντεπίθεση ”σκό-
τωσε” το παιχνίδι… Ο Κολ στην 
κάθετη πάσα, ο Ουάρντα μόνος 

απέναντι στον Φαμπιάνο, πλά-
σαρε εύστοχα για το 3-1. 

Ισόπαλο με σκορ 2-2 έληξε το 
παιχνίδι μεταξύ Ακρίτα και ΕΝΠ 
στο ”Στέλιος Κυριακίδης”  

Ματσάρα με πέντε γκολ στο 
Αμμόχωστος με νικήτρια την 
ΑΕΛ με 2-3.  

Στο πρώτο μέρος ήταν η Νέα 
Σαλαμίνα που μπήκε πιο δυ-
νατά και στο 12′ έχασε την 
πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Ο Ντο-
ρεγκαράι έπιασε το δυνατό σούτ 
αλλά ο Ολιβέιρα απέκρουσε. 

Εφτά λεπτά αργότερα η ΑΕΛ 
κέρδισε πέναλτι. Την εκτέλεση 
ανάλαβε ο Μιραλάς και έκανε το 
0-1. Ένα λεπτό αργότερα η Νέα 
Σαλαμίνα απάντησε με γκολ του 
Ντορεγκαράι! 

Δύο λεπτά αργότερα ο Μιραλ-
λάς πέτυχε ένα φοβερό γκολ με 
μακρινό σουτ διαμορφώνοντας 
το 1-2! 

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε 
ιδανικά για την ΑΕΛ αφού μόλις 
στο 46′ κατάφερε να κάνει το 1-
3 με προβολή του Ρομό 

Στο 78′ η Νέα Σαλαμίνα ξα-
ναμπήκε στο παιχνίδι αφού 
έκανε το 2-3 με τον Ντορεφκα-
ράι. Στην συνέχεια οι γηπεδού-
χοι πίεσαν για την ισοφάριση 
αλλά το σκορ παρέμεινε όπως 
είχε έτσι η ΑΕΛ πήρε την νίκη

O Άρης επικράτησε 
με 4-0 της ΑΕΚ Λάρνακας
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Boris Johnson: No evidence I  
deliberately misled parliament

Former Prime Minister 
Boris Johnson told a 
parliamentary inquiry 

there was no evidence that 
he intentionally misled law-
makers about illegal parties 
held at his Downing Street   
office during COVID-19 lock-
downs. 

Parliament’s Committee of 
Privileges has been investiga-
ting statements that Johnson 
made to the chamber in Decem-
ber 2021 to establish whether he 
intentionally set out to mislead 
lawmakers about the parties, 
some of which he attended  

himself. 
In his 52-page evidence docu-

ment submitted to the commit-
tee and published on Tuesday, 
Johnson said he accepted that 
the House of Commons had 
been misled by his statements 
but that there was nothing to 
show he had deliberately lied. 

He described some of the        
allegations he faced from the 
committee – made up of seven 
lawmakers with a majority of 
members from Johnson’s gover-
ning Conservative Party – as     
illogical and absurd, accusing it 
of being unfair, highly partisan 

and going beyond its terms of          
reference. 

“It is clear from that investiga-
tion that there is no evidence at 
all that supports an allegation 
that I intentionally or recklessly 
misled the House,” said Johnson. 

The committee questioned 
Johnson in person when he pro-
vided oral evidence in a televised 
session on Wednesday. 

On its website, the committee 
said Johnson’s written statement 
contained “no new documentary 
evidence”, adding that it would 
“consider carefully the further 
arguments made by Mr Johnson 
and respond to them” in its final 
report. 

Johnson took office in 2019 on 
the back of his support for Brexit, 
winning a subsequent election 
with a huge majority after attrac-
ting swathes of working class 
voters who usually shun the 
Conservatives. But his popular-
ity suffered from the revelations 
about the parties, held while   
coronavirus laws were keeping 
Britons at home and barred from 
indoor gatherings, meaning some 
people were even unable to       
attend funerals of loved ones. 

Johnson was finally forced       
to resign last September after 

dozens of his ministers quit over 
a series of scandals. 

At the centre of the inquiry 
into his actions are statements 
Johnson made to parliament in 
December 2021 when he said no 
rules were broken. But he was 
later fined by police over a party 
to celebrate his 56th birthday and 
a report by senior civil servant 
Sue Gray detailed the illegal 
gatherings. 

In an interim report published 
this month, the committee said 
Johnson might have misled par-
liament on four occasions and 
said the rule-breaking should 
have been “obvious” to him. 

Johnson said he honestly be-
lieved the events he had atten-
ded were lawful work gatherings 
and that he had trusted assur-
ances given by senior aides. 

He said the presence of the 
official Downing Street photo-
grapher on some occasions was 
testament to the fact they were 
believed to be within the rules. 

The outcome of the inquiry 
could determine what, if any, 
political future Johnson has. 
Some Conservatives hope he 
can stage a comeback as leader 
while others believe he is now 
too toxic with voters.

Inflation unexpectedly rises to 10.4 per cent

The rate of inflation has 
taken a surprise leap, 
driven by a rising cost 

of alcoholic drinks in pubs and 
food - partly a consequence of 
the recent salad shortage. 

The Office for National       
Statistics (ONS) calculated the 
consumer prices index (CPI) 
measure of inflation at 10.4% 
over the 12 months to February. 

That was up from an annual 
rate of 10.1% the previous month, 
dashing expectations of an eas-

ing that has been seen since the 
41-year high of 11.1% in October 
last year, as the cost of living 
crisis gathered steam. 

At that time, unprecedented 
energy prices were being swal-
lowed by businesses and house-
holds alike amid the war in Ukraine 
despite financial support from 
the government. 

Since then, wholesale energy 
costs have gradually eased. 

However, it takes time for 
those to filter down through the 

economy to goods and services. 
Some supply chains are also 

complicated by related factors 
such as wider commodity cost 
shifts and shortages, such as the 
lack of tomatoes and other veg 
items that struck in February but 
has since eased. 

The latest figures come after 
Chancellor Jeremy Hunt said      
in last week's budget that the 
Office for Budget Responsibility 
had forecast inflation would fall 
to 2.9% by the end of 2023. 

The inflation data will also        
be closely watched by the Bank 
of England ahead of its next       
interest rate decision on Thurs-
day, which had been thought to 
be finely balanced in advance 
of the figures. 

But financial markets now 
firmly believe that policymakers 
will raise Bank rate again though 
slow the pace of increase - 
helping the pound make some 
gains. 

Like the European Central Bank 
last week, the Bank's monetary 
policy committee is expected to 
send a clear signal that it is          
focused fully on inflation and not 

worried by the effect its rate 
rises have had on bank balance 
sheets amid the recent turmoil 
for shares in the sector. 

There had been a popular 
school of thought, ahead of 
Wednesday's data, that the Bank 
would pause for breath after  
consistently raising rates since 
December 2021. 

That was because core CPI 
inflation figures, which strip out 
volatile elements such as energy, 
had undershot the Bank's most 
recent forecasts. 

Private sector wage growth 
had done the same. 

The latest inflation figures 
showed core inflation rising to 
6.2% from 5.8% in January. 

Mr Hunt said of the inflation 
spike: "Falling inflation isn't          
inevitable, so we need to stick 
to our plan to halve it this year. 

"We recognise just how tough 
things are for families across the 
country, so as we work towards 
getting inflation under control 
we will help families with cost 
of living support worth £3,300 
on average per household this 
year."

Foreign Ministers from 
across the Common-
wealth met on 15 March 

for the 22nd annual Common-
wealth Foreign Affairs Minis-
ters Meeting (CFAMM). The 
meeting was held in person 
at the Commonwealth Sec-
retariat headquarters, Marl-
borough House, in London. 

The agenda focused on     
enhancing the resilience of 
Commonwealth countries, rec-
ognising the concurrent crises 
and challenges faced by many 
members such as climate 
change, the ongoing impacts of 
the pandemic and spiralling food 
and energy costs, which pose 
risks to peace and stability.   

During the meeting Ministers 
also received an update on 
ongoing country situations in 
Guyana, Belize, Cyprus as well 
as the plight of the Rohingya 
in Bangladesh.  

A full statement was issued 
on Cyprus where member 
states reiterated calls for Turkey 
to reverse its actions in Varosi 
and for the resumption of talks 
for a free united Cyprus.  

The full statement reads as 
follows: 

The Commonwealth member 
states, having been briefed by 
the Foreign Minister of Cyprus, 
reaffirm herewith the status of 
Varosha as set out in relevant 
UN Security Council Resolu-
tions, including Resolutions 550 
(1984), 789 (1992) and 2674 
(2023).  

We express deep regret     
regarding unilateral actions that 
run contrary to previous UNSC 
resolutions and statements on 
Varosha and reiterate the call 
made by the UN Security Coun-
cil and most recently by our 
Heads of Government in Kigali 
in June 2022 for the immediate 
reversal of this course of action 
and of all steps taken on Varo-
sha since October 2020.  

In this regard, we fully sup-
port and reiterate the call made 
by the UN Security Council in 

its Presidential Statements 
S/PRST/2021/13 of 23 July 2021 
condemning the announce-
ment in Cyprus by Turkish and 
Turkish Cypriot leaders and 
S/PRST/2020/9 of 9 October 
2020 following the announce-
ment in Ankara.  

We underscore the impor-
tance of full respect and imple-
mentation of UN Security Coun-
cil Resolutions and take due 
note of the Security Council’s 
caution in its most recent Reso-
lution 2674 (2023) against any 
further actions in relation to Va-
rosha that are not in accordance 
with its resolutions, emphasising 
that any further unilateral action 
may prompt its response.  

We support the commitment 
reaffirmed by the UN Security 
Council and our Heads of Gov-
ernment to an enduring, com- 
prehensive and just settlement     
in accordance with the wishes  
of the Cypriot people and based 
on a bicommunal, bizonal fede-
ration with political equality, as 
set out in relevant Security Coun-
cil resolutions.  

We note that UN Security 
Council Resolution 2674 (2023) 
urges all sides to step up their 
efforts to promote intercommu-
nal contacts, intra-island trade, 
reconciliation, and active en-
gagement of civil society.  

We recall CHOGM Commu-
niques and reaffirm our full and 
enduring support for the sove-
reignty, independence, territorial 
integrity and unity of the Repub-
lic of Cyprus.  

We reiterate our support for 
the resumption of negotiations, 
under the auspices of the UN 
Secretary General’s Good Offi-
ces Mission, for a comprehen-
sive settlement of the Cyprus 
problem based on the UN Char-
ter and the UN Security Council’s 
Resolutions on Cyprus.  

The next Commonwealth 
Foreign Affairs Ministers Meet-
ing is expected to take place in 
September 2023 in the margins 
of the UN General Assembly.

Commonwealth Foreign 
Affairs Ministers issue 
statement on Cyprus



A Scottish-Cypriot woman 
is trying to take on the 
Turkish Government after 

losing land and property during 
the occupation of northern Cyprus 
in the 1970s. 

Maria Norwell, 81, inherited a 
home and a large swathe of land 
in Kyrenia in northern Cyprus 
from her parents. But she has 
been unable to claim this inheri-
tance because the area of the 
island is occupied by Turkey as 
a self-proclaimed republic. 

Ms Norwell, who is one of six 
children, lived in Cyprus until she 
was 14 years old. Her father had 
come from nothing, but rose 
through the ranks working closely 

with the British. He ended up 
becoming a wealthy business-
man and bought up property and 
orchards in the area. However, 
during riots and unrest in 1957 in 
a battle for Cyprus to gain inde-
pendence from the UK, her father 
was shot dead.  

Ms Norwell believes he was 
targeted because of his close 
affiliation with the British colonial-
ists. She and her older sister were 
sent to the UK after her father’s 
murder. 

But 17 years later came the 
Turkish occupation of northern 
Cyprus. In 1974 a Greek military 
coup aimed to unite the entire 
island with Greece. This lead to 

an invasion from Turkey, and the 
country has been split in two ever 
since. 

Ms Norwell could only watch on 
from her new home in Scotland 
as her family fled their home in 
Cyprus. 

She said: “My mum, like most 
people, didn’t want to leave her 
house. She had to go to Nicosia 
instead. One of my cousins ended 
up getting shot and some of my 
friends were beheaded. It was 
terrible.” 

Turkish forces took over Ms 
Norwell’s family home and built 
property on their land. After      
her mother’s death, Ms Norwell         
inherited the plot – but has not 
been able to claim it. She now 
wants to be compensated by the 
Turkish Government for this loss. 

She said: “The Turkish Gov-
ernment is under pressure from 
human rights groups. They brought 
out a commission which allows 
people who lost land during the 
war to apply for compensation. 
It is a significant amount of land 
in a prime area, it is not just a 
little patch of ground I inherited.” 

The Immovable Property Com-
mission was set up in 2006 after 
input from the European Court 

of Human Rights. This commis-
sion looks to financially compen-
sate those who were forced from 
their homes in northern Cyprus 
in 1974. Over 7,200 applications 
have been made so far and 
£382.5 million has been awarded 
to over 1,300 people. 

Four years ago Ms Norwell 
got herself a Turkish lawyer and 
applied to get compensation 
through this commission – but 
has not heard anything since. She 
said she wants to get this issue 
sorted quickly for her daughters 
before she dies. 

Ms Norwell said: “It would be 
nice to get the compensation 
while I am still alive. I don’t know 
if anyone else will be able to do 
anything about it. 

“Turkey is under pressure, but 
I don’t think they have any inten-
tion to give me anything. They 
have compensated many people 
over the years, but this is now 
the fourth or fifth year of me 
waiting.” 

Ms Norwell is now working 
with John Swinney MSP and 
Pete Wishart MP to try for a reso-
lution. 

 
Source: The Courier 
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Scottish-Cypriot woman fights Turkey 
for land and property compensation

Ministers agree pay deal 
with healthcare unions

The government and health-
care unions last Thursday 
agreed on a pay proposal 

with a 5% wage increase in the 
coming year and urged workers 
to accept it, potentially ending 
strikes that have disrupted the 
National Health Service (NHS) 
for months. 

The new agreement would 
cover 1 million nurses, parame-
dics, midwives and other workers 
in England for two years through 
early April 2024. The strikes will 
end only if members approve the 
deal after a period of consultation 
by trade unions, almost all of which 
recommended the new offer. 

"This offer is good for NHS 
staff, it’s good for the taxpayer 
and most importantly it is good 
news for patients whose care will 
no longer be disrupted by strike 
action," Prime Minister Rishi 
Sunak said. 

Sunak has been under growing 
pressure to quell the worst wave 
of British worker unrest since 
the 1980s, with strikes affecting 
almost every aspect of daily life 
from healthcare and transport to 
schools and border checks. 

Both sides believe the new 
offer represents a "fair and      
reasonable settlement," a joint 
statement by the government 
and a group of NHS employers 
and unions said. The deal does 
not apply to junior doctors, who 
are in a separate dispute. 

The offer includes a one-off 
payment of 2% of 2022/23    
salaries and a 5% pay rise for 
2023/24, which begins in early 

April, the government said. No 
overall cost to the public purse 
was provided. 

Three of the unions - Unison, 
GMB and the Royal College of 
Nursing (RCN) - said they recom-
mended their members accept 
the offer, arguing that while it did 
not address all of their concerns, 
it did represent progress. Unions 
generally sought wage hikes more 
in line with inflation, which has 
been near 10%. 

"Members took the hardest 
of decisions to go on strike and 
I believe they have been vindica-
ted today," RCN General Secre-
tary Pat Cullen said. "It is not a 
panacea, but it is real tangible 
progress." 

Unite said it would pause 
strike action while members were 
consulted, but it was unable to 
recommend the offer. The union 
did not give a specific reason for 
this decision. 

The NHS, which has been free 
at the point of use since 1948 and 
a source of pride for many Britons, 
has been particularly affected by 
strikes as it was already grappling 
with a staffing crunch and strug-
gling to recover from pandemic-
induced strain. 

The agreement is a significant 
breakthrough, coming a day after 
half a million Britons went on 
strikes to coincide with the gov-
ernment's budget. Last month, 
tens of thousands of nurses and 
ambulance service staff staged 
the biggest strike in the NHS' 
75-year history.

Passport delay warning as 
five-week strike called
More than 1,000 Passport 

Office workers will go 
on strike for five weeks 

over a dispute about jobs, pay 
and conditions, unions say. 

Members of the Public and 
Commercial Services union work-
ing across England, Scotland and 
Wales will take part in the action 
from 3 April to 5 May. 

The union warned of delays to 
applications and the delivery of 
passports in the run-up to summer. 

The Home Office said it was 
“disappointed” with the PCS’s 
decision. 

A spokesperson said it had been 
engaged in “constructive talks” 
to end the dispute, adding: “We 

are working to manage the im-
pact of strike action whilst ensur-
ing we can continue to deliver 
vital services to the public, with 
comprehensive contingency plans 
in place.” 

More than 4,000 people are 
employed by the Passport Office 
across the UK, meaning that  
according to the union figures 
around one in four workers will 
be walking out. 

The offices affected in England, 
Scotland and Wales will include 
Durham, Glasgow, Liverpool, 
London, Newport, Peterborough 
and Southport. Those working in 
Belfast are being balloted and 
could join the strike. 

At peak times – including the 
month of April when the strike will 
take place – the Passport Office 
can receive 250,000 applications 
per week. It means that more than 
one million applications could be 
sent during the strike period. 

The Home Office says the 
strike does not affect its guidance 
which is still to allow up to ten 
weeks to get a passport, with 
preparations under way to meet 

demand. 
A UK adult passport is valid for 

10 years, but if it is due to expire 
you may be refused entry into 
some countries. Most countries 
require the passport you are trav-
elling with to be valid for the dura-
tion of your planned stay, but other 
countries – mainly ones where you 
need visas for entry – require a 
passport with a certain period of 
time left until the expiry date. 
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Peter Andre celebrating 
30 years in showbiz with 
five intimate shows

Peter Andre and his man-
agement team, The Can 
Group, have joined forces 

with Renovi Studios to create a 
series of real-life and digital 
events to celebrate the singer’s 
30 years in show business, kick-
ing off with five intimate shows 
offering one-of-a-kind experien-
ces, including meet and greets, 
music, competitions, memorabi-
lia and plenty more to reminisce 
about the past three decades, 
with every ticket holder receiving 
a free souvenir digital collecta-
ble!    

As part of the celebration, all 
ticket holders will be gifted a digi-
tal collectable for attending the 
show. A collectable in the form 
of a ticket will also be given for 
the ‘Mysterious Girl’ competition 
which is taking place during the 
celebrations. Participants can win 
one in five exclusive video calls 
with Peter Andre himself. The 
collectables will serve as souve-
nirs for the celebrations, allowing 
fans to own a piece of Peter's 
remarkable journey in the music 
industry. Don't miss out on the 
opportunity to secure one and be 
a part of this unforgettable event! 

One show took place on 18 
March at The Princess Theatre 
in Hunstanton with the others to 

follow on 24 March at The Hawth 
in Sussex, 6 May at the Wycombe 
Swan Theatre in High Wycombe, 
25 May at the Westlands Enter-
tainment Venue in Yeovil and 27 
May at the Lyceum Theatre in 
Crewe.  

Share Peter's amazing jour-
ney by visiting www.peterandre 
30.com/#buyticket 

Peter Andre became the sixth 
highest selling artist in the UK 
during the ‘90s. With numerous 
number one hit singles, two 
number one albums and tours all 
over the world, the global media 
star also collected a multitude of 
national and international awards 
along the way.  

He has many TV shows and 
appearances under his belt,       
including recently hosting Miss 
World, and has also moved into 
the world of film and theatre, 
with a nomination for Best Actor 
in a short film at The North       
Hollywood Cinéfest, alongside 
starring roles in the West End 
for Grease: the Musical and 
Thriller.  

With an incredible social      
following of over 8 million, the 
happily married father of four is 
busier than ever and cannot wait 
to celebrate his amazing 30-year 
career milestone.

Meet Theo Lucas, the flag bearer of 
Cyprus for Commonwealth Day

UK Cypriot Julia Huetson, a nursery 
practitioner from North London, 
whose mother is from Akanthou, is 

raising money for Macmillan Cancer Support 
in memory of her sister-in-law Pernilla who 
recently passed away from secondary breast 
cancer. 

To help towards this cause, Julia had her 
head shaved by Liza from Elysium Hair  
Studio in Southgate, on 17th February 2023. 

She made this promise to Pernilla when she 
was going through chemo and was true to 
her word. 

Though the cancer spread was aggres-
sive and traumatic for the whole family,   
Pernilla stayed strong for her husband Steve 
and children Nora May, 13, and Alex, 8. Her 
positive, happy energy saw her through 
right up to the very end. 

In her final days, Pernilla wanted to be at 

home with her family. The home care she 
received by Macmillan Cancer Support      
was unbelievable, available at all hours and         
incredibly supportive. They made her last 
wish, to die at home supported by the family 
she loved so much, come true. 

Please help raise as much as possible for 
these very special nurses who give their all 
to support families going through desperate 
times. Nothing is too much trouble for them, 
yet they never get the gratitude they truly 
deserve. 

Macmillan Cancer Support gives people 
with cancer everything they’ve got. If you’re 
diagnosed, your worries are their worries. 
They will move mountains to help you live 
life as fully as you can. And they don’t stop 
there. They’re going all out to find even better 
ways to help people with cancer, helping to 
bring forward the day when everyone gets 
life-transforming support from day one. 
They’re doing whatever it takes. But without 
your help, they can’t support everyone who 
needs them. 

You can donate by visiting www.gofundme. 
com/f/macmillan-nurses-in-memory-of-
pernilla-huetson 

Every donation will help. Thank you in 
advance for your contribution.

Theo Lucas is a Cypriot 
singer-songwriter based 
in South London. He was 

born in Paphos and represented 
Cyprus at this year’s service       
of Celebration of the Common-
wealth Day in the presence of 
King Charles III.  

Theo has performed at several 
prestigious events such as the 
Queen’s Platinum Jubilee and 
the opening of the iconic Batter-
sea Power Station.  

His music is receiving increa-
sing support, being featured on 
local and international radio  
stations such as Riverside Radio, 
London Greek Radio, Caribbean 
Broadcast Network and VIBE 
107.6.  

On Monday 13th March, Theo 
Lucas proudly carried the Cypriot 
flag, promoting unity, diversity and 
inclusivity. The young musician 

was also congratulated by his 
Excellency High Commissioner 
Mr. Andreas Kakouris, the Presi-
dent of the National Federation 
of Cypriots Mr. Christos Karaolis, 
as well as by the winner of The 
X Factor 2018, Alexandra Burke. 
The service broadcasted live on 
BBC One and BBC World. 

In a public statement, Theo 
commented: “I am very proud to 
represent my country, and I wish 
to inspire more Cypriots who 
live abroad to be proud of their 
Cypriot identity and celebrate 
the uniqueness of our nation.”  

Follow Theo Lucas:  
Facebook: www.facebook. 

com/theolucasmusic/  
Instagram: www.instagram. 

com/theolucasmusic/  
YouTube: https://bit.ly/2SSH 

tHR 

WE’RE HIRING 
 
 
 

is looking for talented individuals to join our ever-evolving team!  
 

Entrants must be enthusiastic, and either be skilled across                   
multidisciplinary systems or possess the eagerness to learn and         

develop new skills across different platforms. 
 

We are looking for individuals to be content creators and work as part 
of a team, contributing to our development as an organisation.  

Ideal applicants should be bi-lingual and be able to read and write 
 in both English and Greek. 

 
FULL or PART TIME 

 
If this sounds like something you’re interested in,  
then do not hesitate to email bc@parikiaki.com  

 
We look forward to hearing from you! 

UK Cypriot Julia Huetson shaves head to 
raise money for Macmillan Cancer Support

Clocks go 
forward

This Sunday sees the       
beginning of British 

Summer Time (BST) for 
2023. Clocks go forward 

at 1.00am on Sunday 
26th March, to 2.00am. 
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New sustainable fashion project inspired 
by Cypriot cultural heritage

‘Stuff happens.’ 
– Donald Rumsfeld 

 
Ray Jennings is a politics lec-

turer at Georgetown University. 
He visited Iraq in 2003, and was 
in the Green Zone at the former 
presidential palace, in Baghdad, 
where the Coalition Provisional 
Authority (CPA) had set up its 
compound. 

He met one of his graduates, 
and asked her what she was 
doing.  

“I can’t believe my luck. I’m 
being asked to do the traffic plan 
for city.”  

She had no training in munici-
pal planning.   

The CPA was set up to begin 
post-war operations in Iraq.     
Virtually nobody spoke Arabic 
in the CPA; maybe only five did, 
out of the 70 officials.  

Paul Bremer was the presi-

dential envoy who led the CPA. 
He made two fateful policy deci-
sions.  

 
CPA Order Number 1:  
De-Ba’athification 

 
This was to ensure that the 

structure and influence of the 
Ba’ath Party, which had ruled 
Iraq under Saddam Hussein, was 
eliminated.  

This purged 50,000 members 
– meaning permanent unem-
ployment. The order crippled 
Iraq’s government, educational 
system and economy. Most 
joined the party just to survive 
under Saddam’s regime. People 
were kicked out of their jobs, 
even though they were just pro-
fessionals. Engineers, directors, 
the technocrats, the intelligentsia, 
the elementary school librarian. 
Being conquered and then not 

being able to support your family 
was humiliating.  
CPA Order Number 2:  
Disbanding the Iraqi Military 
and Intelligence services 

 
Previously these were the 

most important institutions in 
Iraq.  

Overnight Bremer’s order ren-
dered unemployed, and thereby 
infuriated, half a million armed 
men. Equivalent to firing all the 
staff in the NHS. So these men, 
rather than helping to prevent an 
insurgency, instead created one.   

Millions of people depended on 
army incomes. It was no surprise 
that they turned to joining the 
insurgency, to feed their families, 
and to regain some pride.  

Iraq contained 70 large wea-
pons storage depots and many 
more unguarded ammunition 
dumps.  There were not enough 
American troops to secure them. 
They were looted and the arms 
were used against the Americans.  

American Colonel Paul 
Hughes, could not believe what 
was happening. He had spent 
months building relationships 
with senior Iraqi army officers. 
The army was standing there, 
waiting for an overture, that some-
one would come to them and 
say, “This is the plan. And you’re 
integral to that plan. And we need 
you.” No-one ever did that.    

One of the Iraqi officers said to 
Hughes, “Colonel Paul, I can have 
10,000 military policemen for 
you next week. You just tell me.” 
Hughes took that to Bremer and 

nothing was done with it. Bremer 
issued the disbanding order. 
Those men could have kept the 
peace.  

Even more remarkable than 
the decision to disband the army, 
was how that decision was made 
– secretly, over a single week, 
by four men in Washington DC: 
Paul Wolfowitz, Donald Rums-
feld, Dick Cheney, and Walter 
Slocombe (Under Secretary for 
Defence, responsible for Iraq’s 
post-war military).   

This was all done without con-
sulting the US military comman-
ders in Iraq, or the Joint Chiefs 
of Staff, the State Department, 
the CIA, the National Security 
Council ... or even the President 
of the United States.  

The State department had pre-
pared a list of twenty sites that 
needed to be protected – histori-
cal, cultural, artistic, religious, 
strategic. 

Number one on the list was 
the Iraq National Museum. It 
contained artefacts from the ear-
liest human civilisations. 7,000 
years of historical treasures. It 
was never protected. Looting 
ensued. Iraq’s National Library 
and Archives containing thou-
sands of ancient manuscripts 
was burnt down.  

The only major facility to be 
protected by the U.S. military 
was ... the oil ministry.  

 
(Source:  No End in Sight, 
Charles Ferguson, 2007) 

 
James Neophytou

Iraq, 2003

On Thursday 16th March 
2023, with the blessing 
and encouragement of 

His Eminence Archbishop Niki-
tas, nearly 90 young adults 
gathered for dinner and an extra-
ordinary viewing of the film, 
Man of God at the historic Arch-
diocesan Cathedral of the Divine 
Wisdom.  

Following the film, the V. Rev. 
Archimandrite Nephon Tsimalis, 
Chancellor, and the Rev. Proto-
presbyter Christodoulos Chris-
todoulou, offered a brief reflec-
tion on the trials of St. Nektarios 
and the virtue of patience.   

During dinner, a brief presen-
tation concerning a potential 
charitable partnership between 

COTY and Kind at Heart Foun-
dation was offered by Ms. Mag-
dalene Parouti. 

This first ever dinner and movie 
night was organised by the newly 
establish Youth and Young Adult 
Ministry of the Archdiocese (Ages 
16-35), called Christian Orthodox 
Thyateira Youth (COTY).  

This youth organisation will 
host dinner and fellowship events 
on a Thursday every month at 
the Cathedral, among the mani-
fold other initiatives COTY will 
offer. Stay tuned for more an-
nouncements. 

For more information or to 
join the mailing list, please email: 
archdiocesanprivateoffice@   
gmail.com

First COTY dinner and 
movie night a success

Fashion Heritage Network 
Cyprus (FHNC) is a new 
youth-oriented and pio-

neering project, which aims to 
celebrate and redefine Cypriot 
Fashion Heritage through con-
temporary sustainable fashion.  

The FHNC brings together 
young Cypriot fashion designers 
and artists from different com-
munities across the island, and 
within the wider diaspora, and 
gives them the opportunity to work 
together collaboratively, exchan-
ging ideas, and showcasing their 

work. Through art, the project 
creates dialogue and bridges of 
communication across cultural and 
linguistic divides.  

The FHNC was previously 
known, as the Tsemberi Fashion 
Project - this group hosted a 
fashion exhibition in May 2022, 
which was visited by 300 people.  

In its current format, the FHNC 
consists of young Cypriot fashion 
designers and creatives (living 
both in Cyprus and its diaspora) 
who aim to explore the beauty and 
uniqueness of Cypriot fashion 

heritage through zero-waste and 
sustainable fashion designs and 
art pieces. Since its establishment, 
the network has already hosted 
two fashion sustainability events in 
Cyprus ( a second-hand fashion 
bazaar in the form of a car boot 
sale as well as a workshop on 
natural dying fabrics). 

In the next few months, the 
FHNC will showcase its members' 
work via fashion shows, videos, 
online content, and exhibitions 
in Britain and Cyprus. Additionally, 
the network will host educational 
workshops and seminars to edu-
cate both its members and the 
broader Cypriot community about 
Cypriot fashion heritage and 
sustainability. 

Cyprus’ cultural DNA, moulded 
by the influence of the various 
communities on the island, im-
pacts on its unique fashion herit-
age. The FHNC aims to showcase 
these cultural influences through 
their content and fashion pieces. 
Alongside this, a crucial part of 
the FHNC project is its focus on 
innovation and sustainability. 
The FHNC commits to creating 
designs that are environmentally 
friendly and zero-waste which 
have a minimum impact on the 
environment. Whilst the FHNC 

is fundamentally forward-looking 
by nature, the project also aims 
to like incorporate natural dyes in 
fabric production, as well as up-
cycling/mending clothes that were 
commonplace in the past, and by 
incorporating and utilizing these 
techniques in the present day 
incorporate traditional garments, 
techniques and materials in its 
design. Sustainable techniques 
in their designs, the FHNC wants 
to reintroduce this notion into peo-
ple's everyday lives once again. 

Fashion Heritage Network 
Cyprus is an important new orga-
nisation that offers an innovative 
and sustainable approach to cele-
brating Cypriot fashion heritage. 
Their project is an exciting oppor-
tunity for young Cypriot fashion 
designers and artists to showcase 
their work, collaborate, and learn 
from one another. The network 
is supported by the British High 
Commission in Cyprus, the Royal 
Commonwealth Society, Home for 
Cooperation, Student Life, Frede-
rick University, Gardens For the 
Future, Cyprus Inno, the Circular 
Economy Alliance and many more.  

For more information, visit 
https://fashionheritagecy.com/ 
or email fashionheritage.cy 
@gmail.com.

Beloved British DJ, produ-
cer, label owner and pro-
moter Jason Kaye, once 

quoted as Prince William’s favou-
rite DJ, passed away on Friday 
11th March at the age of 54, from 
a heart attack.  

Born Jason Kyriakides in Lon-
don in 1969, (his grandparents 
from Limassol), he attended 
Southgate School before making 
his name as one third of hardcore 
trio Top Buzz alongside Mikee B 
and MC Mad P.  

Formed in 1988, the band 
helped pioneer the emerging 
jungle techno sound with head-
line slots at key raves such as 
Amnesia House, Fantazia and 
Dreamscape. Their 1992 track 
“Livin’ In Darkness” was a huge 
hit, popular at Fabio & Groove-
rider’s seminal London party, 
Rage.  

Several years later, Kyriakides 
turned his attention to another 
rising London sound, UK garage, 

founding the essential label       
Social Circles and co-founding 
the iconic party Garage Nation 
- which remains active today - 
alongside Steve “Turbo” Stone.  

He also played a pivotal role 
in the careers of UK rappers 
Romeo and Ms. Dynamite.  

DJ Slipmatt, who spoke to 
Kyriakides just a week before his 
passing, remembers helping him 
put together his triple-CD Pure 
Garage Anthems mix, which 
landed in 2011. More recently, he 
featured in 25 Years of UK Garage, 
a 2022 documentary charting 
the history of the genre.  

Slipmatt told online music mag-
azine Resident Advisor. “We’ve 
always got on like a house on fire. 
He had a real strong opinion on 
stuff but was so positive at the 
same time. Positivity and smiles, 
all the time. He was an absolute 
pleasure to be around - and I really, 
really do mean that from the 
bottom of my heart.”

UK Cypriot DJ Jason Kaye 
dies aged 54



Strictly’s Giovanni Pernice is back 
in 2024 with brand new live tour 

Dancer, performer and the ultimate showman, Giovanni Pernice, 
will return next year with his brand new live tour, Let Me Entertain 
You. 

The Strictly Come Dancing champion and BAFTA winner is 
the epitome of live entertainment. He will be joined by a world 
class cast of professional dancers and West End performers to 
bring you an unforgettable experience.  

The shows kick off on 18 January 2024 at the Beck Theatre      
in Hayes and will see him travel across the country throughout 
February and March, concluding on 29 April at the Theatre Royal 
in Brighton. A London date is set for Sunday 21 April with the 
venue to be confirmed. For a full list of show dates and to book 
tickets, visit www.giovannipernice.com/2024-tickets 

Giovanni was born on the Italian island of Sicily. He moved to 
Bologna at the age of 14 to train full time in dance. He first 
started competing as an adult in 2008, winning competitions all 
over Europe. Specialising in Latin, his greatest achievement 
was winning the Italian Championships in 2012.  

Giovanni burst onto British TV screens in 2015 as a new      
professional dancer on BBC1’s Strictly Come Dancing. He made 
the final with Georgia May Foote in 2015 and went on to win in 
2021 with EastEnders actress, Rose Ayling-Ellis. Other partnered 
celebs have included Laura Whitmore, Debbie McGee and 
Faye Tozer. 
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Andrea Georgiou 

Maestro In Blue 
is first Greek 
series to stream 
on Netflix  

 
Acclaimed Greek television 

series Maestro in Blue, a roman-
tic drama originally created for 
Mega TV, has become the first 
ever Greek series to be picked 
up by Netflix.  

Starring Christoforos Papaka-
liatis, who is also the show’s crea-
tor, Haris Alexiou, Maria Kavo- 
yianni, Fanis Mouratidis, Marisa 
Triantafyllidou, Giannis Tsortekis, 
Antinoos Albanis, Stefania Gou-
lioti, Klelia Andriolatou, Orestis 
Halkias and Giorgos Benos, the 
series launched worldwide on 
17 March. 

Set in Greece, on the island 

of Paxos, it follows a musician 
named Orestis, who arrives on 
the island during the Covid-19 
pandemic to organise a music 
festival at the request of Fanis, 
a businessman running for 
mayor. But once Orestis lands 
on the island, he experiences an 
unexpected romance and finds 
himself involved with the islan-
ders’ problems. 

Papakaliatis recently stated:      
”I hold Maestro very close to my 
heart and I feel deeply honoured 
and happy that this story will 
travel around the world through 
Netflix. I’m looking forward to 
this journey.” 

The actor/writer/director also 
revealed that filming of the      
second series of Maestro In Blue 
will begin on April 1 in Athens 
and Paxos, adding that there will 
be some new faces joining the 
cast. 

Greek singer Nikos Oikono-
mopoulos has always kept his 
personal life out of the public 
eye, however, recent reports in 
Greece claim that the laiko star 
has found love and is currently 
in a relationship with model 
Asimenia Kamtsi. 

According to morning TV 
show Proino Mas, the couple 
fell for each other whilst filming 
in Paris, France, for the music 

video to Nikos’ hit single Prepi 
Den Prepi. 

They have reportedly been 
together for six months, while 
Asimenia is said to regularly 
visit the nightclub where he  
performs.  

Neither have officially admit-
ted to being in a relationship, 
and sources say the pair are 
keen to keep their relationship 
low-key.

Nikos Oikonomopoulos reportedly 
dating Asimenia Kamtsi 



 22      | Thursday 23 March 2023



 23      | Thursday 23 March 2023

The International Food & 
Drink Event (IFE) took place 
at ExCel in London, from     

20-22 March, welcoming 25,000 
food and drink professionals who 
came together to sample new pro-
ducts, make lasting business con-
nections, and find suppliers who'll 
give their business a competitive 
edge. 
 

25 Cypriot foodstuff exporters 
exhibited at the Cyprus Pavilion, 
giving the opportunity to retailers, 
wholesalers, distributors and res-
taurant caterers to taste unique     
flavours from Cyprus and see exci-
ting and innovative ideas to inspire 
their business.  

 
Some of the products exhibited 

by the Cypriot companies were 
Halloumi – the traditional cheese 
of Cyprus, other dairy products, 
frozen pastries, olive oil, wines, 
beer, bakery/confectionary, sweets, 
honey, herbal teas, tahini, peanut 
butters and many more.

CYPRUS PARTICIPATES IN UK’S LARGEST 
FOOD AND DRINK INDUSTRY EVENT

The participating companies were: 
 
• A.P. POLYCARPOU & SONS FARM LTD     
(Halloumi and other dairy products) 
• EL. ELEFTHERIOU ACHNAGAL (Halloumi 
and other dairy products) 
• G. STROUTHOS FARM (Halloumi and other 
dairy products) 
• LEFKONITZIATIS DAIRY LTD (Halloumi and 
other dairy products) 
• NIKI ONOUFRIOU TYR. LTD (Halloumi and 
other dairy products) 
• PANTZIAROU BROS DAIRY PRODUCTS 
LTD (Halloumi and other dairy products) 
• PAPOUIS DAIRIES LTD (Halloumi and other 
dairy products) 
• PETROU BROS DAIRY LTD (Halloumi and 
other dairy products) 
• TYRAS DAIRIES CYPRUS LTD (Halloumi and 
other dairy products) 
• AVGOUSTINOS FOOD INDUSTRY LTD 
(frozen food, pastries, ravioli) 
• A. ARMEFTIS CO LTD (tahini, halva) 
• A. AGATHOKLEOUS LTD KING OF OLIVES 
(olives, olive oil, bio olives/olive oil) 
• G.N.D.GOLD NUTRITION (various nuts and 
seeds butters) 
• K&K VASILIKO WINERY LTD (wines) 
• OROS MAXAIRA LTD (honey, bee pollen, royal 
jelly 
• AMBROSIA OILS LTD (vegetable oils, extra 
virgin olive oil, margarine and emulsified sauces) 
• A.ZORBAS & SONS LTD (frozen bakery and 
confectionery products) 
• NIKI AGATHOKLEOUS LTD (spoon sweets, 
marmalades and jams) 
• APHRODITE DELIGHTS LTD (Loukoumi, nut 
brittles, grape rolls) 
• PAN.  M. MATSOUKAS LTD (organic extra 
virgin olive oil, early harvest olive oil) 
• MGP CYPRUS SALT LTD (natural sea salt 
products, flakes with flavours) 
• ASSIA MARE LTD (raw honey, natural fruit 
syrups, extra virgin oil, balsamic vinegar, herbal 
infusions) 
• S. C. TWIST TRAD.  LTD (herbal tea, spices, 
herbal infusions) 
• PH. PHOTIADES BREWERIES LTD (beer, 
wine, water, non-alcoholic beverages) 
 

Further information regarding the partici-       
pating companies can be obtained from the         
Cyprus High Commission Trade Centre       
(tel: 020 7321 4141, email: info@cyprustrade. 
co.uk).  

 
More photos in next week’s edition 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Infinity Pool 
 
It must be in the family genes 

– Brandon, the son of David Crone-
berg, follows his POSSESSOR 
success with another intriguing 
and highly original film and     
cements his reputation as a new 
voice in science fiction horror. His 
enigmatic screenplay follows the 
story of James Foster (Alexander 
Skarsgard), a struggling novelist 
who travels to the fictional sea-
side resort of La Tolga with his wife 
Em (Cleopatra Coleman) seeking 
inspiration for a new novel and 
hoping that the trip to this exotic 
location would help him get rid of 
his writer’s block. James is thrilled 
when a young married woman 
called Gabi (Mia Goth) approaches 
him declaring her passion for his 
first and only novel. Both couples 
have dinner together on that night 
and agree to go on trip the follow-
ing day which unfortunately it 
leads to a tragic accident… 

The first half is suitably intri-
guing but as the story develops       
it takes a total unpredictable 
turn and unlike the recent THE 
FORGIVEN the protagonist here 
begins a long journey into hell 
following the accident involving 
a local man. Skarsgard is superb 
as the vulnerable hero caught in 
a labyrinthine plot of mystery 
where there is no escape. Goth, 
fresh from last week’s success 
as the eponymous heroine in 
PEARL, delivers another unpre-
dictable performance as the 
woman who lures James into this 
living nightmare. Cronenberg is 
a talent to be treasured! 

 

The Beasts 
 

This brilliant psychological 
thriller is superbly directed by 
Spanish filmmaker Rodrigo Soro-
goyen, who sets his action in a 
small village in Galicia. The story, 
based on real life events, follows 

Antione (Denis Menochet) and 
Olga (Marina Fois), a French 
married couple whose decision 
to move into the Spanish coun-
tryside and grow vegetables in 
their small farm turns into an 
agonising experience when the 
locals begin to treat them with 
immense hostility… 

The acting is of the highest 
order especially by the two prota-
gonists whose dignified presence 
lights up the screen. It is an intense 
and compelling film that brings 
to mind the French classic JEAN 
DE FLORETTE. It will keep you 
in suspense until the final credits 
and it is not to be missed! 

 

Shazam! Fury 
Of The Gods 

Just when you thought you 
won’t see another mediocre  
superhero adventures adventure 
for at least one more month here 
comes another tiresome comic 
to defy expectations. The original 
director David F. Sandberg returns 
but this time the winning formula 
of the first one feels and looks 
tired. Even the presence of the 
gods in the shape of Helen Mirren 
and Lucy Liu as Atlas daughters 
Hespera and Kalypso fail to res-
cue this from oblivion. The gods 
are furious with Billy Branston 
Aka Shazam (Zachary Levi) and 
land on earth in order to claim 
back their magic stolen away 
from them… 

The repetitive action has the 
feeling of déjà vu and the fun 
from the original is a distant 
memory. 

 

1976 

A powerful film from first time 
director Manella Martelli, who 
deservedly won The Sutherland 
Award at last year’s London Film 
Festival. It is 1976 in Chile during 
the appalling Pinochet rule, a few 
years after the military coup which 
overthrew the democratically 
elected President Allende. The 
story is seen through the eyes 
of Carmen (Aline Kuppenheim), 
a happily married woman with 
children and grandchildren whose 
secure life takes an unexpected 
turn when the priest asks her to 
look after a wounded man he is 
protecting from the authorities… 

An intense film that sizzles 
with atmospheres and develops 
like a nail biting thriller. Kuppen-
heim is magnificent as the intelli-
gent leading lady who like fish out 
of water finds herself in a strange 
predicament where it is difficult 
to know whom to trust and she 
is right! 

 

65 

This sci-fi adventure directed 
by Scott Beck and Bryan Woods 
follows the story of Mills (Adam 
Driver), a pilot from an unknown 
planet who crashes on another 

planet that is ruled by dinosaurs. 
It is actually Earth but 65 million 
years ago. He believes he is the 
only survivor until he discovers 
Koa (Ariana Greenplatt), a young 
girl… 

It is a fascinating premise a 
bit like the ending of the original 
THE PLANET OF THE APES but 
overall, the film lacks tension and 
suspense despite Driver’s valiant 
efforts.  

 

Nolly 

Helena Bonham Carter is  
superb as Noele Gordon (Nolly 
to her close friends), the legen-
dary soap opera actress and one 
of the most famous woman in 
Britain thanks to her role as Meg 
Richardson from the long running 
television series CROSSROADS. 
The time is 1981 and one day 
totally out of the blue, without a 
warning or any explanation Nolly 
gets the sack… 

Celebrated writer Russel T 
Davies from DR WHO and IT’S A 
SIN seeks to find the truth behind 
the headlines in this hugely enjoy-
able 3 part series. Bonham Carter 
bears no resemblance to the real 
Nolly but manages to capture her 
spirit most magnificently. (ITVX) 

 

Total Control 

Season 2 of this must see 
Australian series follows further 
the story of Alex Irving (Deborah 
Mailman), an indigenous woman 
and an ambitious politician, who 
in an attempt to achieve her 
vaulting ambition puts the lives 
of those around her in danger.… 

Mailman, well known from 
THE SAPPHIRES, delivers a 
highly committed performance 
in this excellent drama about 
modern day politics in Australia, 
still threatened by extreme pre-
judice. Mailman gets solid sup-
port from Rachel Griffiths as her 
rival politician and friend in her 
long journey towards the elec-
tions. (Sundance Now) 
 
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

George Bernard Shaw. 
The very mention of his 
name musters up auda-

city, wit and a writing talent   
superior in quality to most. His 
Mrs Warren’s Profession 
(Yvonne Arnaud) was written 
in 1893 but London audiences 
had to wait over 30 years for a 
public performance as produc-
tions were banned or shut down 
due to the candid discussion of 
prostitution that forms a central 
tenor of the play. The “oldest 
profession”, as it is known by 
some, dating back to 2400 BC 
ancient Babylonia, still divides 
opinion on whether it is amoral 
or an economic necessity for 
sex workers as they are known 
today. Fearless and contentious 
Shaw tackles the subject head 
on exposing the hypocrisies and 
contradictions of how women 
are viewed and treated in a 
patriarchal society.   

Bringing genetic chemistry to 
Anthony Banks’s accomplished 
and handsome production is 
the casting of Caroline Quentin 
as the eponymous Mrs Warren 
with her real life daughter Rose 
Quentin playing Vivie, her strong 
and determined offspring, who 
knows little about her mother’s 
successful business which has 
given Vivie a sybaritic upbring-
ing, a Cambridge graduation and 
a very generous monthly allow-
ance. All funded by ill-gotten gains 
or by an astute mother who has 
exploited a limp male dominated 
world. The show bristles with 
controversy and hilarity. Shaw’s 
verbosity sometime errs into a 
Speaker’s Corner speech but his 
witticisms provide laugh out loud 
moments as the insightful social 
commentary makes light of the 
situation. Mother Quentin gives 
a performance worthy of her sta-
ture, skilfully manoeuvring the 
transformation from an assured 
businesswoman into somebody 
whose façade finally falls, she     
is revealed as an emotional 
charlatan. Daughter Quentin’s 
performance has poignance, 
strength and resilience, standing 
up to the myopic and destructive 
misogyny which pervades in 
Victorian London. 

Excellent support comes from 
Simon Shepherd as Sir George 
Crofts, a capricious individual 
(maybe based on Shaw himself) 
sometimes genteel and then 
immediately gruff, and Stephen 
Rahman-Hughes who offers what 
seems like quite a modern pers-

pective on proceedings. One 
hundred and twenty five years 
later Shaw remains relevant and 
provocative. 

And Susanna Mujendra feels 
slightly marooned… 

On a remote volcanic island 
in the middle of the Atlantic, a 
community has lived undisturbed 
for centuries, defying modernity  
and capitalism. Cut off and ex-
posed, their survival has created 
a complex bind with their land. 
But when one of the inhabitants 
brings an outsider to the island, 
their way of life is changed for-
ever. Based on real events on 
the island of Tristan da Cunha, 
Jennifer Tang’s visionary inter-
pretation of Zinnie Harris’ award-
winning modern classic Further 
Than the Furthest Thing (Young 
Vic)  is a story of a community 
haunted by its past and under 
threat from a modern world in 
crisis.  

Set in the round, the lighting 
and effects make up for the 
sparseness on stage. The six 
person cast are always in view, 
including a singer who provides 
a haunting melody from the aisles 
to introduce (and close) much 
of the drama. It's a play of two 
very different acts both in style 
and mood. The first act takes 
place in the island community 
before a volcanic eruption, the 
second in a glass jar factory 
with the same now displaced 
and fractured island community.  

Each of the islanders has a 
different dialect - Scots, Irish, 
Cornish and northern English 
and this takes a bit of getting 
used to but Jenna Russell's per-
formance in the second act is 
worth every penny of the ticket 
price. It includes an extended 
monologue which is intensely 
moving with other members of 
the talented cast providing      
atmospheric chanting which is 
almost otherworldly. A tough 
watch but worth it. 

  
Mrs Warren’s Profession – 

on tour  
 

Further Than the Furthest 
Thing - www.youngvic.org

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

No, not like mother 
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When the weather is 
fine, we seem to have 
this energized feeling, 

a get-up-and-go attitude where 
we tend to move around with a 
little spring in our step. Where 
does that seem to be right now? 
It just isn't there for me at the 
moment and I am pretty sure for 
the many of us. In countries, that 
have longer summer months and 
less of the dull, cold and wet 
winter days and nights, it may not 
be so bad, but in places where 
the winter seems extended, the 
cold and miserable damp wet just 
drags on, till finally a hint of spring 
actually physically emerges with 
a glimmer of a few sunny days 
and a little warmer. In the mean-
time, we have just lost a lot of that 
zest and sparkle, because we 
have simply just had enough and 
been without those warm, sunny 
days and all the enjoyment it 
brings, for so long. So, we need to 
create our own invigorating enthu-
siasm till it finally arrives. 

Let's prepare ourselves with 
plans of what we will be doing in 
the spring and summer, as this 
gives us hope and things to look 
forward to. I try to start with my-
self personally, getting healthier 
and fitter, ready to really enjoy the 
summer. In the winter, we may 
be lacking some nutrients as we 
tend to eat and drink less of those  
fruits, juices, salads etc, instead 
we go for those comforting drinks, 
possibly the hot chocolate and 
creamy laden teas and coffee, 
and eat those hot pies and sweet 
or savoury pastries. In reality, our 
winter eating tends to be far more 
than in the summer; it is a natural 
desire to do so because eating 
helps to generate internal heat, 
leading to a rise in body tempera-
ture. In the winter, the body works 
harder and spends more energy 
just trying to keep warm, so the 
increase of energy use leads to 
the increased appetite. People 
tend to pad out a little in those 
cold, winter months, carrying a 

little extra weight. It doesn't help 
that those who tend to enjoy the 
outdoors for their exercise, be it 
cycling, running, soccer, tennis, 
horse riding, climbing, this all 
tend to come to an end as soon 
as it gets a little too cold and un-
comfortable. Get out there now, 
find a gym or some indoor classes 
and before you know it, you will 
be fit for the summer. 

Start now, make plans and use 
energy and time effectively. I tend 
to do all those indoor jobs through-
out the wet and cold months, so 
that when those sunny days arrive, 
I can have some time to enjoy the 
outside. I work on any decorating,  
decluttering and cleaning out of 
cupboards, all this can be exer-
cise in itself if you work it well. 

If you are fortunate to have a 
patio or garden area, get creative, 
transform and change it for the 
better - flowers, faux foliage or 
screening, give it a theme and 
then add some pots of herbs and 
grow useful produce that can be 

enjoyed without any of those 
added additives of any sort.  

Work on healthy, lighter eating, 
with all the nutrients required, 
enjoy good food and cook wisely 
with a little olive oil; avoid deep 
fat fried food, air fryers are great 
as an alternative. Avoid all full 
fat milks and cheeses, switch to 
semi-skimmed or skimmed milk 
versions. Eat good quality com-
plex carbohydrates which are 
mostly found in whole plant foods 
- they maintain their natural fibre 
and fuel the body with the energy 
it needs. Complex carbohydrates 
turn to glucose (blood sugar) in the 
body and used for energy. Foods 
such as peas, beans, wholegrains 
and vegetables, oats, quinoa, 
buckwheat, wild rice, potatoes, 
sweet potatoes and wholewheat 
pasta. Complex carbohydrates 
pack in more nutrients, are higher 
in fibre, digest more slowly and 

makes them more filling - a good 
option for weight control. 

Avoid simple carbohydrates 
found in processed foods and re-
fined sugars such as table sugar, 
syrups and soft drinks. These 
include sugars and refined grains 
that have been stripped of all 
bran, fibre and nutrients like 
white bread, pizza dough, pasta, 
pastries, white flour, white rice, 
many breakfast cereals and 
sweet desserts.  

Eat healthy carbohydrates that 
are minimally processed.  

Ensure sufficient amounts of 
fruit, vegetables, legumes and 
wholegrains are eaten. Bananas 
are made up of mostly complex 
carbohydrates including resistant 
starch that doesn't get digested 
in the small intestine, instead it 
ferments in the large intestine and 
feeds 'good' gut bacteria which 
offers digestive health benefits. 

The vitamins and potassium in 
bananas are good for blood pres-
sure and overall health. This has 
been found to positively contribute 
to good heart, digestive and brain 
health.  

Avoid concentrated juices as 
they lack fibre that whole fruits 
provide, therefore triggering lar-
ger spikes in sugar than whole 
fruits; fibre helps stabilize your 
blood sugar levels, concentrates 
also contain more carbs and calo-
ries per serving than whole fruit. 

Get energized and get the 
spring back in your step. Come 
and join me for Bellydance class 
7pm every Tuesday at the Cypriot 
Community Centre, Wood Green 
N22 5HJ.  

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 
Facebook: Samsara Kyriakou

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

Energize yourself

Cooking with Loulla Astin 
Deep fried battered Salt Cod

Salted Cod is traditionally 
eaten in Greece and  
Cyprus on 25th March 

which is a public holiday celebra-
ting the Revolution against the 
Turks in 1821, as well as the  
Annunciation of the Virgin Mary 
(Evangelismos Tis Theotokou), 
when Mary was visited by Arch-
angel Gabriel who told her that 
she would bear the son of God.  

During the Greek Orthodox 
Lent period, nothing derived from 
an animal is allowed for 48-50 
days, apart from two days, 25th 
March and “Palm Sunday” when 
you can eat fish. 

Fried cod with garlic sauce 
(Bakaliaros Skordalia), is tradi-
tionally served with garlic sauce.  

For me, the best salted cod is 
from Iceland, Portugal, Italy or 
Spain. I prefer to use the semi-
salted cod fillets without bones 
or skin, but unfortunately they’re 
not usually available in the UK.   

 
Ingredients (serves 4-6): 

1 kilo (2lb) salt cod fillets (not 
the tails) 

Vegetable or olive oil for deep-
frying 

 
For the beer batter: 

100g (4oz) plain flour 
100g (4oz) corn flour 
1 tbsp baking powder or 1 egg 

white 
½ tsp oregano 
½ tsp paprika 
½ a 330ml can Mythos beer 

or 150ml (¼ pint) iced 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 (3-4 
inches) pieces. Soak in cold water 
overnight or for two days, chang-
ing the water regularly.  

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

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

Make the batter; if you are using 
egg white, beat the egg white 
until stiff. Sift the flour in a bowl 
with the cornflour, make a well, 
add the egg white or baking 
powder, oregano, salt, pepper, 
paprika and the beer or iced fizzy 

water, gradually incorporating 
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 a 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 
goes 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 skordalia; it’s also 
nice served with beetroot salad. 

 
Follow Loulla on Facebook:  

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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Community Football Community Youth

What a fantastic start to 
the golfing year! Stathi 
Liasi, the 2023 incom-

ing Captain, known for his flam-
boyant dress sense, decided to 
push the boundaries, and take the 
society to the flamboyant Carib-
bean Island of Dominican Repub-
lic. 

40 eager members set off       
to this warm exotic location in  
February 2023, escaping the cold 
winter in the UK. The golf courses 
played, Espada, Teeth of The Dog 
and Corales were amongst the 
best and most challenging in the 
world. The spectacular ocean 
backdrops and immaculate con-
ditions of the courses left a mem-
orable and lasting impression on 
all present. 

The overall winner, and player 
of the holiday was Savva Savva. 
Savva started the final round at 
Corales Golf Club, with a 5 shot 
lead over Captain Stathi Liasi and 
Tony Koureas, only to find himself 
level on points with both players 
after the first 9 holes! Savva then 
showed his class by shooting a 
fantastic 4 over par, 23 points on 
the back 9, to win by a comfortable 
margin of 10 shots with a total 
score of 130 points over 4 rounds. 
Congratulations to the Champ. 

Winners of the Pink Ball on day 
1 were, Stathi Liasi, Andy Savva, 
Chris Michanicou and Michael 
Falekkos, with 86 points 

Winners of the Amigos better-

ball were Andrew Savva and  
Michael Tsangarides with 42 
points. 

 
Results: 

Day 1 Pink Ball: 
1st Stathi Liasi, Andy Savva, 

Chris Michanicou, Michael Falek-
kos 86 points 

2nd Sam Aristidou, Andy Cole, 
Tom Theodorou, Chris Penn 86 
points 

Day 2 Singles: 
1st Tony Koureas 36 points 
2nd Michael Falekkos 34 points 
3rd Andy Savva 33 points 
Day 3 Singles: 
1st Savva Savva 28 points 
2nd Michael Falekkos 27 points 
3rd Georgebelts Georgiou 26 

points 
Day 4 Amigos: 
1st Andrew Savva and Michael 

Tsangrides 42 points 
2nd Andy Symeou and Gilly 

Takkas 41 points 
Day 5 Singles: 
1st Sam Aristidou 38 points 
2nd Andy Symeou 36 points 
3rd Savva Savva 35 points 
Day 6: 
1st Andrew Adams 36 points 
2nd Tony Philippou 36 points 
3rd Savva Savva 35 points 
Overall leaderboard: 
1st Savva Savva 130 points 
2nd Stathi Liasi 120 points 
3rd David Blackwood 118 points 
4th Andrew Adams 117 points 
5th Sam Aristidou 115 points

Cypriot Golf Society 
Holiday Competitions

Overall winner Savva Savva

Former Arsenal player Jack Wilshere’s NCF elites a 
school of excellence included 3 New Salamis Youth FC 
U13 players. Huseyin-Emre Denizer, Jemiah Edwards 
and GK Hermann Steiner.

New Salamis Youth News

New Salamis Youth FC U13’s Team and Coaches 
come together as one. If you would like to join New 
Salamis Youth FC drop their head of youth a message 
on joinus@newsalamisyouthfc.com

l-r: Club welfare officer coach K, head of youth and youth 
vice chairman Ban, Youth chairman Mario and Coach 
Muzo are the lead coaches behind our under 13’s. 

Barnet FC were under  
pressure in the first half. 
Walker was called into 

action with two terrific saves to 
keep the score at 0-0.  

County took the lead on 42 
minutes through Macauley Lang-
staff. That lead didn’t last long as 
Barnet levelled the score deep 
into first half stoppage time.    
Jordan Cropper’s throw-in found 
the head of Idris Kanu whose 
effort came crashing down off the 
bar and over the line. 

A goal midway through the first 
half gave home team  Haringey 
Borough the lead when Alfred 
Bobson Bawling finished off a 
cross from the left. 1-0, but Char-
lie Stimson of Isthmian league 
Premier leaders Hornchurch FC 
came off the bench to salvage 

a point with a goal deep into 
stoppage time, on a day when all 
the other championship conten-
ders won away from home. Never 
was a point more precious. 

St Panteleimon FC chasing a 
promotion spot in the Spartan 
South Midlands Premier drew 
2-2 with Arlesey Town.  

The Saints took the lead in 
the 5th minute Arlesey equalised 
in the 72nd minute through     
Gabriel Ryan then St Pantelei-
mon retook the lead in the 82nd 
minute with Arlesey equalising 
in the 88th minute through a      
Dimagio Robinson header. 

The Isthmian League match 
between Wroxham v New Sala-
mis was postponed waterlogged 
pitch.

Haringey Borough versus Hornchurch

The Hive the home ground of Barnet FC

UEFA Champions, Europa and  
Europa Conference League
Chelsea will face holders 

Real Madrid in the Cham-
pions League quarter-     

finals. 
Pep Guardiola faces his former 

club as Manchester City play six-
time winners Bayern Munich. 

Inter Milan face Benfica and 
Serie A champions AC Milan take 
on current leaders Napoli. 

If Chelsea and Manchester City 
get through, they will meet in an 
all-Premier League semi-final 
while AC Milan or Napoli will face 
Inter Milan or Benfica in the other 
semi-final. 

The first legs of the quarter-
finals take place on 11-12 April, 
with the return games on 18-19 
April. 

The first legs of the semi-finals 
will be on 9-10 May, and the 
second legs on 16-17 May. 

The Ataturk Olympic Stadium 
in Istanbul, Turkey, will host the 
final on 10 June. 

Chelsea beat Real in the semi-
finals on their way to winning the 
trophy in 2020-21.  

Champions League quarter-
final draw: 

Real Madrid v Chelsea 
Inter Milan v Benfica 
Manr City v Bayern Munich 
AC Milan v Napoli 
Champions League semi-final 

draw: 
AC Milan or Napoli v Benfica 

or Inter Milan 
Real Madrid or Chelsea v 

Manchester City or Bayern Munic 
Manchester United will meet 

record six-time winners Sevilla in 
the quarter-finals of the Europa 
League. 

In the other last-eight ties, 
Roma face Feyenoord and Bayer 
Leverkusen meet Union Saint-
Gilloise. 

West Ham will meet Gent in 
the quarter-finals of the Europa 
Conference League. 

It will be the first meeting bet-
ween the sides since the 1964-
65 Cup Winners’ Cup, which 
West Ham went on to win. 

If they defeat their Belgian  
opponents, West Ham face AZ 
Alkmaar or Anderlecht in the 
semi-finals. 

Lech Poznan take on Fiorentina 
and Basel play Nice in the other 
ties. 

The first legs of of both com-
petitions take place on 13 April, 
with the return games on 20 April. 

The semi-finals are scheduled 
to be played on 11 and 18 May. 

West Ham reached the semi-
finals of the Europa League in 
2021-22. 

Europa League quarter-final 
draw: 

Manchester United v Sevilla 
Juventus v Sporting Lisbon 
Bayer Leverkusen v Union 

Saint-Gilloise 
Feyenoord v Roma 

Europa League semi-final 
draw: 

Juventus or Sporting Lisbon 
v Manchester United or Sevilla 

Feyenoord or Roma v Bayer 
Leverkusen or Union Saint-     
Gilloise 

Europa Conference League 
quarter-final draw: 

Lech Poznan v Fiorentina 
Gent v West Ham 
AZ Alkmaar v Anderlecht 
Basel v Nice 
Europa Conference League 

semi-final draw: 
Lech Poznan or Fiorentina v 

Basel or Nice 
Gent or West Ham v AZ       

Alkmaar or Anderlecht



Michael Yiakoumi

Fixtures: 
Thursday 23rd March 2023 
European Championship Qualifying 
GROUP J 
Bosnia-Herzegovina v Iceland 
Portugal v Liechtenstein 
Slovakia v Luxembourg 
GROUP C 
Italy v England  
North Macedonia v Malta 
GROUP H 
Kazakhstan v Slovenia 
Denmark v Finland 
San Marino v Northern Ireland 
Friday 24th March 2023 
European Championship Qualifying 
GROUP B 
France v Netherlands 
Gibraltar v Greece 
GROUP E 
Czech Republic v Poland 
Moldova v Faroe Islands 
GROUP F 
Austria v Azerbaijan 
Sweden v Belgium 
GROUP G 
Bulgaria v Montenegro 
Serbia v Lithuania 
Saturday 25th March 2023 
European Championship Qualifying 
GROUP A 
Scotland v Cyprus 14.00pm 
Spain v Norway 
GROUP D 
Armenia v Turkey 
Croatia v Wales 

GROUP I 
Belarus v Switzerland 
Israel v Kosovo 
Andorra v Romania 
Vanarama National League 
Wealdstone v Barnet 15.00pm BT Sport 3 
Isthmian League Premier 
Kingstonian v Haringey Borough 15.00pm 
Isthmian League North 
Bury Town v New Salamis  15.00pm 
Spartan South Midlands League 
Bigggleswade v S Panteleimon 15.00pm 
Sunday 26th March 2023 
GROUP J 
Liechtenstein v Iceland 
Luxembourg v Portugal 
Slovakia v Bosnia-Herzegovina 
GROUP C 
England v Ukraine 17.00pm 
Malta v Italy 
GROUP H 
Kazakhstan v Denmark 
Slovenia v San Marino 
Northern Ireland v Finland 
European Championship Qualifying 
GROUP J 
Liechtenstein v Iceland 
Luxembourg v Portugal 
Slovakia v Bosnia-Herzegovina 
GROUP C 
England v Ukraine 17.00pm BT Sport 3 
Malta v Italy 
GROUP H 
Kazakhstan v Denmark 
Slovenia v San Marino 

Northern Ireland v Finland 
Monday 27th March 2023 
European Championship Qualifying 
GROUP B 
Netherlands v Gibraltar 
Republic of Ireland v France 
GROUP E 
Moldova v Czech Republic 
Poland v Albania 
GROUP F 
Austria v Estonia 
Sweden v Azerbaijan 
GROUP G 
Hungary v Bulgaria 
Montenegro v Serbia 
Tuesday 28th March 2023 
European Championship Qualifying 
GROUP A 
Georgia v Norway 
Scotland v Spain 
GROUP D 
Turkey v Croatia 
Wales v Latvia 
GROUP I 
Kosovo v Andorra 
Romania v Belarus 
Switzerland v Israel 
Vanarama National League 
Woking v Barnet 19.45pm 
Isthmian League North 
Wroxham v New Salamis 19.45pm 
London County Cup 
Semi Finals 
Haringey Borough v Wingate Finchley 19.45pm (COLES PARK) 
White Hart Lane, London N17 7P 
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Premier League and FA Cup

Manager Mikel Arteta 
challenged his Arsenal 
players to maintain their 

mindset following the interna-
tional break after they beat Crys-
tal Palace to go eight points clear 
at the top of the Premier League. 

The Gunners have won six 
consecutive league games as 
they aim to become champions 
for the first time since 2003-04. 

They have 10 matches left, 
including clashes with Liverpool, 
second-placed Manchester City, 
Chelsea and Newcastle.  

The Gunners went ahead at 
Emirates Stadium through Gab-
riel Martinelli’s left-footed strike 
– his sixth goal in six league 
matches. Bukayo Saka doubled 
the lead when he collected Ben 

White’s pass and curled an effort 
past 19-year-old goalkeeper Joe 
Whitworth. 

Granit Xhaka made it 3-0 with 
a first-time finish from Leandro 
Trossard’s assist, before Jeffrey 
Schlupp pulled one back from 
close range following a corner for 
Palace’s first goal in five matches. 

Palace sacked manager Pat-
rick Vieira on Friday and have 
now not won in 13 games in all 
competitions and are only three 
points above the relegation zone. 

Tottenham Hotspur’s hopes of 
a top-four finish in the Premier 
League suffered a dent as South-
ampton earned a last-gasp 3-3 
home draw with a James Ward-
Prowse penalty that would have 
been cheered in Newcastle on 

Saturday. 
Antonio Conte’s side looked 

set to move into third place as 
goals by Harry Kane and Ivan 
Perisic put them 3-1 ahead with 
around 15 minutes of normal time 
left on the clock. But bottom club 
Southampton battled back to 
salvage a point in their quest to 
beat the drop  

A big day at the foot of the table 
saw Leeds United move out of the 
relegation zone with a 4-2 victory 
at fellow-strugglers Wolverhamp-
ton Wanderers while second-
from-bottom Bournemouth came 
down to earth after last week’s 
defeat of Liverpool as they went 
down 3-0 at Aston Villa. 

Leicester City snapped a run of 
four consecutive league defeats 
to draw 1-1 at Brentford while  

Brentford, dreaming of a Euro-
pean qualification spot, had gone 
ahead in the 32nd minute through 
Danish midfielder Mathias Jen-
sen’s deflected drive. 

Chelsea were on course for 
their third successive league win 
thanks to goals by Joao Felix and 
Kai Havertz’s penalty after Ever-
ton’s Abdoulaye Doucoure had 
equalised. 

But an 89th-minute strike from 
substitute Ellis Simms sealed a 
crucial point for Everton. 

Newcastle’s Alexander Isak 
scored a dramatic stoppage-time 
winner at Nottingham Forest from 
the penalty spot to keep their 
hopes of a top-four finish firmly 
alive. 

Isak, who had earlier cancelled 
out Emmanuel Dennis’ opener in 
the first half, coolly placed his 
spot-kick into the right corner after 
Moussa Niakhate was penalised 
for handball in the box. 

 
FA Cup 
 

Tommy Doyle struck a stop-
page-time winner to send Shef-
field United into the FA Cup semi-
finals as they got the better of 
fellow Championship side Black-
burn Rovers in a breathless      
encounter. Rovers went ahead on 
21 minutes a Ben Brereton penalty. 

But the lead was short-lived 
as the Blades equalised eight 
minutes later with a large chunk 
of fortune, Max Lowe's long-
range shot deflecting in off visi-
ting striker Sam Gallagher. 

Sammie Szmodics put Rovers 
back in front on the hour before 
Oli McBurnie equalised in the 
81st minute to set up an exciting 
finale, crowned by on-loan Man-
chester City midfielder Doyle's 
excellent long-range drive. 

Teenager Evan Ferguson 
scored twice to send Brighton 
through to their third FA Cup 
semi-final and bring Grimsby 
Town's dream run to an end at 
the Amex Stadium.Deniz Undav 
put the hosts in front after six 
minutes, following in to slot past 
Max Crocombe after the visiting 
goalkeeper had parried Moises 
Caicedo's shot. Ferguson added 
a superb second fives minutes 
into the second half. 

The 18-year-old Republic of 
Ireland striker stretched to bring 
down Alexis Mac Allister's clipped 
pass with his left foot, set him-
self and then stroked the ball into 
the bottom corner. 

Ferguson burst through to 
score his second on 70 minutes, 
Solly March made it four with a 
diving header and Kaoru Mitoma's 
deflected 90th-minute strike crept 
in at the near post to complete 
the scoring. 

Manchester United came from 
a goal down to beat nine-man 
Fulham and reach the FA Cup 
semi-finals with a controversial 
victory at Old Trafford. 

Referee Chris Kavanagh      
initially gave a corner, but VAR 
advised the official to check the 
pitchside monitor, with Willian 
protesting and manager Silva 

furious. 
Silva was red carded before 

Kavanagh could even reach a 
decision. Once he did, Willian was 
dismissed as well. Then Aleksan-
dar Mitrovic, who had put Fulham 
in front, pushed the referee's arm 
as he angrily remonstrated and 
became the third visitor to be sent 
off. 

Once order was restored, 
Bruno Fernandes tucked home 
the penalty. In the space of two 
minutes, Fulham had lost two 
men, their manager and the lead. 
Two minutes later, Marcel Sa-
bitzer turned home Luke Shaw's 
cross to make it 2-1 to United be-
fore Fernandes added an injury-
time third to knock Fulham out of 
the FA Cup. United will now play 
Brighton in the semi-final at 
Wembley. 

Erling Haaland scored his 
second hat-trick in five days as 
Manchester City cruised into the 
FA Cup semi-finals by hammer-
ing Championship leaders Burn-
ley at Etihad Stadium. 

Julian Alvarez added two goals 
and substitute Cole Palmer also 
scored on a sobering night for 
former City skipper Vincent Kom-
pany, whose Burnley side have 
surged 13 points clear at the top 
of the Championship. 



Artemis (Artemoula)  
Christodoulou

Άρτεμις (Αρτεμούλα) 
Χριστοδούλου
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(Άγιος Αμβρόσιος, Κερύνεια) (from Larnaca, Cyprus)

 07.02.1930 – 08.03.2023

Jo Georgiou
 † OBITUARY - THANK YOU NOTE

Παρασκευού Φιλίππου
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

We sadly announce the passing of our beloved, Jo Georgiou, 
aged 32.  Jo grew up in Larnaca and moved to London in 2004. 

She attended East Barnet School where she achieved her GCSEs 
and A-levels. After leaving school, Jo worked her way up from a 

Retail Sales Assistant to an Area Manager. 
Jo was diagnosed with Synovial Sarcoma, a rare and aggressive 
cancer, in August 2021. After a year and a half of chemotherapy, 

surgery and other treatments, her battle came to an end. 
She passed away at North London Hospice surrounded by her 
loved ones. She will be greatly missed by her mother, sister, 
extended family and friends. Her funeral service was held at 
GreenAcres Epping Forest on Monday 27th February. 
Thank you to all who read Jo's story in Parikiaki in 2021, 

and we are grateful to everyone who donated 
to her GoFundMe page.

20.10.1933 – 12.03.2023

 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας 
και  γιαγιάς Αρτεμούλας, η οποία απεβίωσε 
την Κυριακή 12 Μαρτίου σε ηλικία 89 ετών. 

Αφήνει τα τέσσερα της παιδιά Φωτούλλα, Τόνι, Δώρα και Μαρίνα, 
δύο γαμπρούς, μία νύφη, δέκα εγγόνια και πέντε δισέγγονα, τα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειας στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και πολλούς 
φίλους και γνωστούς στους οποίους θα λείψει πάρα πολύ. 

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, ώρα 12.45μμ από την 
ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 8 Westbrook Cottages, 
Margate, CT9 5BE και η ταφή στο κοιμητήριο του Margate, Manston Road, 
Margate, CT9 4LY. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο Κοινοτικό Κέντρο της 
εκκλησίας, Walmer Castle, 39 Canterbury Road, Westgate-On-Sea CT8 8JT. 
Εισφορές για το Pilgrims Hospice Thanet Margate, θα είναι ευπρόσδεκτες. 

ΑΙΩΝΙΑ ΤΗΣ Η ΜΝΗΜΗ

We are deeply saddened to announce the death of our beloved mother 
and yiayia Artemoula, who died on Sunday 12th March 2023, aged 89. 
She leaves behind her four children, Phodoulla,Tony,Thora and Marina, 

two sons-in-law, one daughter-in-law, ten grandchildren, 
five great-grandchildren, the rest of her beloved family in Cyprus and in the 

United Kingdom and many friends who will all miss her very dearly. 
The funeral will take place on Tuesday 28th March 2023 at 12.45pm, at the 
greek orthodox church of the Archangel Michael, 8 Westbrook Cottages, 

Westbrook, Margate CT9 5BE, followed by the burial 
at the Margate cemetery, Manston Road, Margate, CT9 4LY.  
The wake will take place at the church’s Community Centre, 

Walmer Castle, 39 Canterbury Road, Westgate-On-Sea CT8 8JT. 
We shall welcome donations in aid of the Pilgrims Hospice Thanet in Margate. 

MAY SHE REST IN PEACE 

(από Γιαλούσα, Κύπρου – κάτοικος του Margate, Kent) (from Yialousa, Cyprus – resident of Margate, Kent)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Νικόλα Κολάτση ο 
οποίος απεβίωσε την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 σε ηλικία 93 χρονών. 
Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγό Δήμητρα, δύο γιους Κώστα και 
Ονούφριο και τα εγγόνια του Φράνκι, Ελίσσα, Έλλα-Μαρί και 

Άγγελο. 
ΘΑ ΜΑΣ ΛΕΙΨΕΙ ΠΟΛΥ 

Η κηδεία θα τελεστεί στις 10.00πμ την Τετάρτη 29 Μαρτίου από τον 
ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, London, N22 8PA. 
Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του Edmonton, Church 

Street, London, N9 9HP στις 12.00μμ και η παρηγοριά 
στο αθλητικό και κοινωνικό κέντρο του Edmonton, 

169 Church Street, London, N9 9HL. 
Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλούν στο 

γραφείο κηδειών Demetriou & English, 131-133 Myddleton Road, 
London, N22 8NG πριν τις 5.00μμ της Τρίτης 28 Μαρτίου.

(από Ριζοκάρπασο, Κύπρος)
Νικόλας Κολάτσης

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

It is with great sadness that we announce the death of Nicolas Kolatsis 
who passed away on Wednesday 8th March 2023 at the age of 93. 
He leaves behind his beloved wife Demetra, two sons Costa and 

Onoufrios and grandchildren Frankie, Elissa, Ella-Marie, and Angelo. 
HE WILL BE GREATLY MISSED 

The funeral service will be at 10:00am on Wednesday 29th March 
at St. Barnabas greek orthodox church, Finsbury Road, London, N22 
8PA. The burial will be at Edmonton cemetery, Church Street, London, 

N9 9HP, at 12:00pm, followed by the funeral reception at Edmonton 
sports and social club, 169 Church Street, London, N9 9HL. 

Flowers are most welcome and can be sent to Demetriou & English 
Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road, London, N22 8NG by 

Tuesday 28th March before 5.00pm.

(From Rizokarpaso, Cyprus)
Nicolas Kolatsis

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της 
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς 
Παρασκευούς Φιλίππου την Παρασκευή 3 Μαρτίου 

σε ηλικία 88 ετών.  
Καταλείπει τον γιο της Φίλιππο και τις τέσσερις της κόρες, 

Κούλλα, Μαρία, Κατίνα και Χριστίνα, 12 εγγόνια 
και 15 δισέγγονα. 

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου 
στις 12.00μμ από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου του 
Βαπτιστού, Hornsey / Haringey, Wightman Road, 

London N8 0LY και η ταφή θα ακολουθήσει στις 2.00μμ στο 
κοιμητήριο του Edmonton, Church St, London N9 9HP. 

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα.
20.04.1934 – 03.03.2023
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† ΤΡΙΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 
στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο 

Weston-super-Mare, Grove Road, Milton, 
North Somerset BS22 8HE, το τρίτο ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου 

Γεώργιου Αγγελή Κυριάκου 
από το χωριό Άρδανα της επαρχίας 

Αμμοχώστου. Μας άφησε ξαφνικά στις 30 
Μαρτίου 2020 σε ηλικία 78 ετών. 

Αγαπημένε μας Γιώργο, μας λείπεις πολύ. 
Αιωνία σου η μνήμη...

Γεώργιος Αγγελή Κυριάκου

(από το Λονδίνο, με καταγωγή από την Ακανθού και τη Λεμεσό)(from London with parents from Akanthou and Limassol)

Ντίνος Αριστείδου

It is with heavy hearts that we announce the loss of our 
beloved brother Dinos Aristidou who passed away peacefully on 
Wednesday 8th March 2023 at the age of 57. Dinos was born in 

London to Christalla and Takis Aristidou.  
Dinos grew up in East Finchley where his lifelong passion for 

youth theatre began. He nurtured this passion into a global career 
of education through theatre teaching and directing at 

international schools in Athens, Milan and Vienna. Dinos settled 
in Brighton and continued to travel the world, inspiring many, and 

creatively leading innovative projects. 
He is survived by his brother Andros, sister Mariella, sister-in-law 

Indy and his three beloved nieces Zoë, Melanie and Sofia. 
Amongst his nearest and dearest, Dinos leaves behind David, Jan, 

Mary and his beloved godchildren. 
The funeral will take place on Monday 27 March 2023 at 

12.00pm at St. Mary’s Greek Orthodox Church, 21 Trinity 
Road, London N22 8LB, and the burial at 2.00pm at New 

Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 
The wake will follow at 3.30pm at St Stephens House and 

Gardens, 17 East End Road, London N3 3QE (in the grounds 
of Avenue House). 

Dinos loved flowers and floral tributes can be arranged with 
Burgeon Floral Design, 108 Cockfosters Road, Barnet EN4 0DP 

via the telephone number 020 8441 6661. For those wishing to 
donate, the family kindly request donations to the International 

School Theatre Association (ISTA) in his memory at 
https://www.justgiving.com/crowdfunding/DinosAristi-

douMemorial. The funds will be used to support young people 
accessing education through theatre. 16.04.1965 – 08.03.2023

Με βαριά καρδία ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 
αδερφού Ντίνου Αριστείδου ο οποίος απεβίωσε την Τετάρτη 8 

Μαρτίου 2023 σε ηλικία 57 ετών. 
O Ντίνος γεννήθηκε στο Λονδίνο. Γονείς του, η Χρυστάλα (από την 

Ακανθού) και ο Τάκης Αριστείδου (από τη Λεμεσό). 
Μεγάλωσε στο Ανατολικό Finchley, απ’ όπου ξεκίνησε την καριέρα 
του στο Θέατρο. Από παιδί συμμετείχε σε παραστάσεις στο Finchley 
Youth Theatre, κάθως και στα βρετανικά και ελληνικά σχολεία που 
φοιτούσε. Το ντεπούτο του στο West End έγινε όταν ήταν ακόμα 

έφηβος. Μετά τις σπουδές του, η αγάπη του και το πάθος του για την 
Τέχνη του Θεάτρου, τον ανέδειξαν διεθνώς, αφού κλήθηκε να 

γράψει, να διδάξει, αλλά και να σκηνοθετήσει θεατρικές παραγωγές 
σε σχολεία στην Αθήνα, στο Μιλάνο και στη Βιέννη. Αν και 

εγκαταστάθηκε στο Μπράιτον, συνέχισε το εμπνευσμένο του ταξίδι 
στον κόσμο του Θεάτρου και της δημιουργικότητας, μεταβαίνοντας 
σε διάφορες χώρες για να ηγηθεί πρωτοποριακών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και έργων. 
Ο Ντίνος, καταλείπει τον αδερφό του Άντρο, την αδερφή του 
Μαριέλλα, την κουνιάδα του Ίντι και τις πολυαγαπημένες του 
ανιψιές Ζωή, Μέλανι και Σοφία. Επίσης, θα λείψει πολύ στον 

Ντέιβιντ, στην Τζαν, στη Μαίρη, καθώς και 
στα πολυαγαπημένα του βαφτιστήρια. 

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 στις 12μμ 
από τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 21 Trinity 

Road, London N22 8LB. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του New 
Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ στις 2μμ και θα 
ακολουθήσει η παρηγοριά στις 3.30μμ στο St Stephens House and 

Gardens, 17 East End Road, London N3 3QE (στην περιοχή 
του Avenue House). 

Ο Ντίνος λάτρευε τα λουλούδια και έγινε διευθέτηση ώστε να 
αποστέλλονται μέσω του Burgeon Floral Design, 108 Cockfosters 
Road, Barnet EN4 0DP καλώντας στο 020 8441 6661. Για όσους 

προτίθενται να κάνουν εισφορές, επιθυμία την οικογένειας είναι όπως 
γίνουν εισφορές εις μνήμη του για το International School Theatre 
Association (ISTA) μέσω του https://www.justgiving.com/crowd-
funding/DinosAristidouMemorial. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη 
βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των νέων στην Εκπαίδευση.

Dinos Aristidou
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Εφυγε από τη ζωή στα 100 του χρόνια ο τελευταίος αντιστα-
σιακός στην Ελλάδα, ο Ηλίας Καραγιάννης. Αγωνιστής της 
Αντίστασης ο Ηλίας Καραγιάννης, στο χωριό του ήταν γνωστός 
ως ΙΛΑΡΧΟΣ λόγω του αξιώματος που είχε στον ΔΣΕ κατά τη 
διάρκεια του αιματηρού εμφυλίου. Σύμφωνα με τον Σύλλογο 
ΣΙΜΕΑ που κατέγραψε την ιστορία του, ο Ηλίας Καραγιάννης 
γεννήθηκε στην Ανάβρα το 1923 και ήταν το δεύτερο από τα 
επτά παιδιά του Θωμά και της Μαρίας Καραγιάννη. 
Σχολείο πήγε μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού. Μετά δούλευε στις 
γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες της οικογένειας που 
ήταν φτωχή και με βενιζελικές καταβολές. Το 1943 οι Ιταλοί 
έκαψαν όλο το χωριό εκτός από δύο εκκλησίες. Ο Ηλίας Καρα-
γιάννης μίλησε για τον φόβο που επικρατούσε στο χωριό στη 
διάρκεια της Κατοχής, κυρίως για τις αριστερές οικογένειες, 
που υπέφεραν όχι μόνο από τους κατακτητές αλλά κυρίως από 
τους συνεργάτες των Γερμανών και τους χωροφύλακες.

Πέθανε σε ηλικία 100 ετών 
ο τελευταίος αντιστασιακός στην Ελλάδα
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† 6ΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

The 6-month memorial service of our beloved parents 
Kyriacou and Gregorios Xenophontos  

will take place on Sunday 26th March 2023 at St John the 
Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Road, London 

N8 0LY, and we invite anyone who wishes to honour their 
memories to attend.  

  
With thanks: daughters Erene, Anastasia and Elena, son-in-law 

Andreas, grandchildren Barry, Greg, Dimitris, Christina, 
Kyriaki, Alexandra, Sophia, George, Greg and Alberto, 

siblings and family. 

Kyriacou and Gregorios 
Xenophontos

† 6-MONTH MEMORIAL

(από την Παλώδια Λεμεσού)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

01.01.1933 – 18.03.2023

(from Palodia, Limassol)
Androulla Panayi Αντρούλα Παναγή

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

«Η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύ-
νειας ανακοινώνει με βαθύτατη θλίψη το θάνατο του 
Σταύρου Χαραλάμπους, ιστορικού στελέχους του ΑΚΕΛ 
και του Λαϊκού Κινήματος», σημειώνεται σε σχετική 
ανακοίνωση. 
Αποσπασματικά η δήλωση αναφέρει: 
«Ο Σταύρος Χαραλάμπους εντάχθηκε στο ΑΚΕΛ το 
1948. Αφιέρωσε τη ζωή του για το καλό της εργατικής 
τάξης και του τόπου. Εργαζόταν στην Επαρχιακή Επι-
τροπή του ΑΚΕΛ – Κερύνειας μέχρι και την συνταξιοδό-
τηση του, δεν έπαψε όμως στιγμή να βρίσκεται πρώτος 
στις δράσεις και του αγώνες του Λαϊκού Κινήματος. 
Συνέδεσε τη ζωή του με το ΑΚΕΛ. Διετέλεσε μέλος της 
Επαρχιακής Γραμματείας, Γραμματέας της Επιτροπής 
Υπαίθρου του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας και μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ για δεκαετίες. Διακρί-
θηκε για την αφοσίωση του στην ιδεολογία και τις αξίες 
της Αριστεράς, για το ήθος και την ακεραιότητά του.»

Απεβίωσε ιστορικό στέλεχος του ΑΚΕΛ

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, το 6μηνο 
μνημόσυνο των αγαπημένων μας γονιών 
Κυριακούς και Γρηγόριου Ξενοφώντος 

στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστού, Wightman Road, London N8 0LY, και καλούμε 
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τους, όπως παρευρεθούν.  

 
Οι τεθλιμμένοι: κόρες Ειρήνη, Αναστασία και Έλενα, γαμπρός 
Ανδρέας, εγγόνια Μπάρι, Γρηγόρης, Δημήτρης, Χριστίνα, 
Κυριακή, Αλεξάνδρα, Σοφία, Γιώργος, Γρηγόρης και 

Αλμπέρτο, αδέλφια και συγγενείς.

Κυριακού και Γρηγόριος 
Ξενοφώντος

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου και μητέρας 
Αντρούλας Παναγή, η οποία απεβίωσε γαλήνια στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν, 

περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, την Κυριακή 5 Μαρτίου. 
Ήταν επί 54 χρόνια αφοσιωμένη σύζυγος στον Δημήτρη, ιδανική μητέρα για τους δύο γιούς της, 

Αρτέμη και Τόνι, στοργική πεθερά για τη Χρυστάλλα και τη Ρόζι, και πολυαγαπημένη γιαγιά για τα 
εγγόνια της Δημήτρη και Έλενα. Την αποκαλούσαν «Γιαγιά ΛΑ ΛΑ ΛΑ», όπως το παιδικό τραγούδι 

που τους τραγουδούσε στον κήπο της, κρατώντας τους το χέρι. 
Γεννήθηκε στην Παλώδια της επαρχίας Λεμεσού, στις 13 Μαρτίου 1938, με γονείς την Ρεβέκκα και 
τον Αντώνη Ονουφρίου Πέρδικο. Ήταν η τέταρτη στη σειρά από τα οκτώ αδέρφια της, τα οποία 
αγαπούσε πολύ. Το 1969, μετά τον γάμο της με τον Δημήτρη, μετανάστευσε οικογενειακώς στο 

Λονδίνο αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. 
Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 28 Μαρτίου, στις 12μμ από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 

Brunswick Park Road, New Southgate, N11 1EZ στις 2.30μμ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο 
Penridge Banqueting Suite, 470 Bowes Road, Arnos Grove, London N11 1NL. Τα λουλούδια είναι 
ευπρόσδεκτα. Εναλλακτικά μπορούν να γίνουν εισφορές στην κηδεία για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

It is with great sadness we announce the loss of our beloved wife and mother Androulla Panayi, 
who passed away on Sunday 5th March 2023 in hospital surrounded by her family. 

She was a devoted wife to Demetris Panayi for 54 years and a mother to two sons, Artemis and 
Tony. Androulla was a caring mother-in-law to Christalla and Rosi, and was given the name 

“Yiayia La La La” by her loving grandchildren Dimitris and Elena who she loved dearly, and 
would hold their hands and sing to them in the garden. 

Androulla was born in Palodia, Limassol, Cyprus on 13th March 1938 to Rebecca and 
Antonis Onoufriou Perdikou, the fourth eldest of eight siblings who she deeply loved. After 

marrying Demetris in 1969, they immigrated to London. 
The funeral will take place on Tuesday 28th March 2023 at St John the Baptist church, 
Wightman Road, London N8 0LY at 12.00pm, followed by the burial at New Southgate 

cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ at 2.30pm. The wake will be held at The 
Penridge Banqueting Suite, 470 Bowes Road, Arnos Grove, London N11 1NL. 

Flowers are welcome, or alternatively, there will be a collection box placed in the church and 
wake for the family’s chosen charity.

(από την Κώμη Κεπήρ)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(from Komi Kebir)
Vasiliki Vrondis Βασιλική Βρόντης

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

We are deeply saddened to announce that our beloved mother, 
grandmother, great-grandmother and sister Vasiliki Vrondis passed away on 

Saturday 18th March 2023 at the age of 90. 
She leaves behind her daughter Eleftheria (Rita), son Paniko, grandchildren 
Dean, Andreas and Alex, great-grandchildren Jervani and Tristan, siblings 

Sotiraki and Dina and her extended family and friends who all miss her dearly. 
Vasiliki lived a long and happy life. She was an outstanding wife, mother, 

grandmother, and great-grandmother who would do anything for her 
family, which she loved so much.  

The funeral service will be held on Friday 31st March at 12.30pm at The 
Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Wightman Road, 
London N8 0LY. The burial will follow at New Southgate cemetery, 

Brunswick Park Rd, London N11 1JJ at 2.30pm. The wake will be held at the 
family home at 14 Corbyn Street, London, N4 3BZ. 

Flowers are welcome.

Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε ότι η πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, 
προγιαγιά και αδελφή Βασιλική Βρόντης, απεβίωσε το Σάββατο 18 

Μαρτίου 2023, σε ηλικία 90 ετών. 
Καταλείπει την κόρη της Ελευθερία (Ρίτα), τον γιο της Πανίκο, τα εγγόνια 
της Ντιν, Αντρέα και Άλεξ, τα δισέγγονα της Τζερβάνι και Τρίσταν, τα 
αδέλφια της Σωτηράκη και Ντίνα, καθώς και πολλούς συγγενείς και 

φίλους στους οποίους θα λείψει πολύ. 
Η Βασιλική έζησε μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή. Υπήρξε εξαιρετική 
σύζυγος, μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά και έκανε τα πάντα για την 

οικογένειά της, την οποία λάτρευε και υπεραγαπούσε. 
Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 12.30μμ 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New 
Southgate στις 2.30μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι της οικογένιας 

στο 14 Corbyn Street, London, N4 3BZ. 
Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα.

13.03.1938 – 05.03.2023
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(born in Argaki Village, Morphou)

08.02.1939 - 26.02.2023

Argyroulla Yiannakou
 † DEATH ANNOUNCEMENT - MEMORIAL SERVICE

(από Λευκωσία)

Σωτήρης Γεωργιάδης
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι ο πολυαγαπημένος μας 
σύζυγος, πατέρας, πεθερός και παππούς Σωτήρης Γεωργιάδης 
απεβίωσε την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 σε ηλικία 74ων ετών. 
Καταλείπει τη σύζυγο του Λουκία, τον γιο του Μάριο με την 

σύζυγο του Κούλλα, την κόρη του Αντιγόνη με τον σύζυγο της 
Φράνκι, την κόρη του Τζένι, όπως επίσης και τέσσερα εγγόνια. 
Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου στη 1μμ 
από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Wood 

Green, Trinity Road, London N22 8LB και θα ακολουθήσει η 
ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park 

Rd, London N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα της 
εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα, Wood Green, Finsbury 

Road, London N22 8PA.

(από Καλό Χωριό, Λάρνακα) (from Kalo Chorio, Larnaca)

13.07.1931 – 16.03.2023

Anna Plastiras
 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, αδελφής και γιαγιάς Άννας Πλαστήρα, η οποία απεβίωσε 

στο σπίτι της στις 16 Μαρτίου σε ηλικία 91 ετών. 
Αφήνει τα τέσσερα παιδιά της Νίκη, Χρηστάκη, Ανδρούλλα, Χριστίνα 

και τους συζύγους τους, έξι εγγόνια, δύο αδέλφια 
καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 4 Απριλίου στις 12.30μμ από την 
εκκλησία Αγίου Δημητρίου, Corner of Logan Rd &, Town Rd, London N9 

0LP. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill Rd, 
London NW7 1NB περίπου στις 2.30μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο The 

Walker Cricket Ground, 175 Waterfall Rd, London N14 7JZ από τις 3.30μμ. 
Αντί για λουλούδια, η οικογένεια παρακαλεί για όποιον επιθυμεί, να κάνει 
εισφορά σε ένα από τα δύο ιδρύματα που παρέχουν βοήθεια στα παιδιά: 

Noah's Ark Children's Hospice: https://www.noahsarkhospice.org.uk/ 
Alkionides UK: https://www.alkionides.org 
Θα υπάρχει κουτί εισφορών στην εκκλησία. 

It is with great sorrow that we announce the passing away 
of our beloved mother, sister and grandmother, Anna Plastiras 

who died at home on 16th March 2023 aged 91. 
Anna leaves behind her children Nikki, Christopher, Androulla, Christina 

and their spouses, six grandchildren, one brother, one sister 
and many relatives and friends. 

The funeral service will be held on Tuesday 4th April at 12.30pm at 
St Demetrios Orthodox Church, Corner of Logan Rd &, Town Rd, 

London N9 0LP. The burial will follow at Hendon Cemetery, Holders Hill 
Rd, London NW7 1NB at approximately 2.30pm. The family will hold a wake 

at The Walker Cricket Ground, 175 Waterfall Rd, N14 7JZ from 3.30pm. 
In lieu of flowers, there will be a donation box for two children’s charities: 

Noah's Ark Children's Hospice: https://www.noahsarkhospice.org.uk/ 
Alkionides UK: https://www.alkionides.org 

Άννα Πλαστήρα

05.07.1948 – 14.03.2023

(from Nicosia)

Soteris Georgiades
 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness we announce that our beloved husband, 
father, father-in-law and grandad Soteris Georgiades passed 

away on Tuesday 14th March 2023 at the age of 74. 
He leaves behind his wife Loukia, his son Mario with his wife 
Koulla, his daughter Antigone with her husband Frankie, his 

daughter Tzeni and four grandchildren. 
The funeral will be held on Thursday 30th March at 1pm at 
St Mary's Church, Wood Green, Trinity Road, London N22 
8LB and the burial will follow at New Southgate cemetery, 

Brunswick Park Rd, London N11 1JJ. The wake will be held at 
the hall of St Barnabas Church, Wood Green, Finsbury Road, 

London N22 8PA.

A memorial service will be on 
Saturday 22nd April at 11.30am 

at St. Andrews Greek Orthodox Cathedral, Kentish Town. 
This will be followed by buffet reception at 

The Grafton Pub, Prince of Wales Rd, NW5 3LG 
at 12.30 - 2.00pm. All are invited but please let us know 

if you are attending the reception for our numbers. 
Please RSVP to: 

pan@swarmtechnology.com, +375 96614258 
yan.yiannakou@nhs.net, +44 7584387147 

Donations to: Cyprus Anti-Cancer Society https://eshop.anticancerso-
ciety.org.cy/en/make-a-donation 

St Andrew's Greek Church 
https://www.standrewsgreekorthodoxcathedral.co.uk/make-a-donation/

We are sad to announce the death of Argyroulla 
Yiannakou, on 26th February 2023 at the age of 84. 

Born and raised in Argaki Village, Morphou, 
Argyroulla moved to London with her beloved 

husband Christodoulos in 1960. She was predeceased by 
Chris, but leaves behind a family who loved her dearly: 

her sons Yan and Pan, and grandchildren Fin, Senna, 
Luke, and Anna, all of whom she adored. 

Argyroulla was a woman dedicated to caring for others 
and she did that with energy, honesty and integrity. 

Argyroulla's hospitality was legendary, and her home 
was always open to anyone who needed a fabulous meal 
and some shelter. She had a gift for making friends with 

anyone, and her warmth and kindness meant that she 
was always at the centre of family and community life. 

 
Her love and generosity 

touched the lives of so many, 
and her memory 

will be cherished forever.
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