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Στη γραμμή πλεύσης της διχοτο-
μικής φιλοσοφίας «λύση» των 
δυο κρατών εμμένουν Ταγίπ Ερ-
ντογάν με τις πληθωρικές δημό-
σιες τοποθετήσεις τους μετά την 
απομάκρυνση του Μουσταφά 
Ακιντζί από την ηγεσία της Τουρ-
κοκυπριακής Κοινότητας...Σελ 5

Ρεπορτάζ Λευκωσία-Π.Πασιάς
Οι πρώτοι Ευρωπαίοι πολίτες εν-
δέχεται να έχουν εμβολιαστεί κατά 
του Covid 19 ήδη πριν από τα 
τέλη Δεκεμβρίου, ανέφερε η πρό-
εδρος της Κομισιόν Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι 
«επιτέλους υπάρχει φως στο τέ-
λος του τούνελ»....            Σελ 8

Κομισιόν-Εμβόλιο COVID-19 ΗΠΑ-Εκλογές
o Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελικά 
το βράδυ της Τρίτης πράσινο 
φως για να αρχίσει η διαδικασία 
μεταβίβασης της εξουσίας στον 
Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει αρ-
χίσει ήδη, χωρίς να περιμένει, να 
σχηματίζει την κυβέρνησή του... 
                        Σελ 8 
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Κορωνο-Χριστούγεννα  
με χαλάρωση 
 περιορισμών
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  Άρση του lockdown από τις 2 Δεκεμβρίου, τι ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον (Σελ 3)

Μέχρι και τρείς οικογένειες θα μπορέσουν να γιορτάσουν μαζί τα Χριστούγεννα (Σελ 3)
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NEPOMAK UK 25 Ημέρες Χριστουγεννιάτικων  
Φιλανθρωπικών Εκδηλώσεων 

Τα τελευταία τρία χρόνια, η NE-
POMAK UK διοργάνωσε με επι-
τυχία την ετήσια καμπάνια 
Santa Shoe Box, παρέχοντας 
δώρα σε ευάλωτα και φτωχά 
παιδιά στην Κύπρο και στους 
μαθητές που είναι εγκλωβισμέ-
νοι στο Ριζοκάρπασσο. 
Δεδομένων των ατυχών δυσκο-
λιών και περιορισμών που μας 
έφερε η πανδημία του κορω-
νοϊού, δυστυχώς δεν μπορούμε 
να διεξάγουμε την εκστρατεία 
Santa Shoebox φέτος, αλλά τα 
ευάλωτα παιδιά στην Κύπρο 
χρειάζονται τώρα τη βοήθειά 
μας, περισσότερο από ποτέ. 
Φέτος, η NEPOMAK UK διορ-
γανώνει μια σειρά από απομα-
κρυσμένες εκδηλώσεις με επί-
κεντρο την κοινότητα για να 
συγκεντρώσει χρήματα που θα 
δωρίσουμε απευθείας σε φιλαν-
θρωπικές οργανώσεις που υπο-
στηρίζουν παιδιά στην Κύπρο. 
Φέτος θα συνεργαστούμε με 
δύο φιλανθρωπικά ιδρύματα: 
(1) Caritas Cyprus, οι οποίες 
έχουν ήδη βοηθήσει περισσό-
τερες από 3.200 οικογένειες φέ-
τος και σήμερα υποστηρίζουν 
700 ευάλωτα παιδιά στην Κύ-
προ. και (2) Βοηθήστε το Rizo-
karpasso UK, που υποστηρίζει 
τους μαθητές που είναι εγκλω-
βισμένοι στο Ριζοκάρπασσο, 
παρέχοντας ουσιαστική φιλαν-
θρωπική βοήθεια. 
Μία τέτοια πρωτοβουλία είναι η 
πολυετής εμπειρία μας για χρι-
στουγεννιάτικες φιλανθρωπικές 
προκλήσεις για όλες τις ηλικια-
κές ομάδες. Οι προκλήσεις μας 
θα πραγματοποιηθούν από την 
1η έως τις 25 Δεκεμβρίου και 
όλες μπορούν να γίνουν από το 
σπίτι. απλώς σας ζητάμε να 
υποβάλετε τη φωτογραφία σας 
με το hashtag # 
NEPOMAK25DaysofChristmas 
και να μας προσθέσετε ετικέτα 

στο @NEPOMAKUK. 
Θα ανακοινώνουμε κάθε καθη-
μερινή πρόσκληση στα κοινω-
νικά μας μέσα το πρωί και θα 
έχετε την ημέρα να υποβάλετε 
φωτογραφίες / βίντεο από εσάς 
που κάνετε την πρόκληση σε 
εμάς. Θα μοιραστούμε τις καλύ-
τερες υποβολές στο τέλος της 
ημέρας. 
Όπου κι αν βρίσκεστε στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, εγγραφείτε μαζί 
μας καθώς ξεκινάμε μια υπερ-
βολή ενός μήνα δημιουργικών, 
κοινοτικών και οικογενειακών 
προκλήσεων και συγκεντρώ-
νουμε χρήματα για μια φαντα-
στική αιτία ταυτόχρονα! 
Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου στις 8 
μ.μ., η Αντιγόνη θα ενταχθεί στο 
NEPOMAK UK στο Facebook 
Live και στο Instagram Live. 
Μετά από την καταπληκτική της 
συνεδρία μαζί μας νωρίτερα φέ-
τος, η Αντιγόνη θα μοιραστεί τα 
τελευταία της single μαζί μας, 
όπως: «Πάρα πολύ», «Όχι τόσο 
πολύ», «Good as Gold» και 
τραγούδια από το άλμπουμ της 
Α1. 
Με αληθινό εορταστικό πνεύμα, 
η NEPOMAK UK θα δημοσιεύει 
επίσης αιτήματα για χριστουγεν-
νιάτικα τραγούδια στο κοινό, 
ώστε η Αντιγόνη να μπορεί να 
εκτελέσει μερικές από τις αγα-
πημένες μελωδίες των μελών 
μας. Μη διστάσετε να μας στεί-
λετε μήνυμα στο Facebook: 
«NEPOMAK.uk - Σύνδεση νέων 
Κυπρίων» ή Instagram @ ne-
pomak.uk με τα αιτήματα τρα-
γουδιών σας! 
Εάν θέλετε να συμμετάσχετε και 
να μας βοηθήσετε να διαδώ-
σουμε κάποια ευθυμία Χριστου-
γέννων, μπορείτε να κάνετε μια 
δωρεά μέσω της σελίδας Just-
Giving: 
https://www.justgiving.com/cro
wdfunding/nepomak-uk-christ-

Τον περασμένο μήνα, η ΝΕΠΟ-
ΜΑΚ γιόρταζε την 60η επέτειο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
μέσω μιας εκστρατείας κοινω-
νικών μέσων που προβάλλει 
διάφορες πτυχές της χώρας. 
Ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, 
Κυπριακή Ημέρα Ανεξαρτησίας, 
η εκστρατεία της ΝΕΠΟΜΑΚ 
στοχεύει να γιορτάσει την Κυ-
πριακή Δημοκρατία στο Διαδί-
κτυο και επίσης να εκπαιδεύσει 
νέους Κύπριους της διασποράς 
για την πατρίδα τους. Οι δημο-
σιεύσεις καλύπτουν: 
Φίλτρο Instagram για την 
Ημέρα Ανεξαρτησίας 
Σχεδιάσαμε και ξεκινήσαμε ένα 
φίλτρο Instagram με τη σημαία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Χι-
λιάδες selfies τραβήχτηκαν χρη-
σιμοποιώντας το φίλτρο από 
την 1η Οκτωβρίου. 
Πρόεδροι της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας 
Σύντομα προφίλ των επτά προ-
έδρων της χώρας από την ανε-
ξαρτησία, με μια συγκεκριμένη 
ματιά στη συμβολή τους στην 
αυξανόμενη εθνική ιστορία του 
νησιού. 
Αγνοουμένοι 
Την Ημέρα των Αγνοουμένων 
της Κύπρου (29 Οκτωβρίου) δη-
μοσιεύσαμε πληροφορίες σχε-
τικά με το τραγικό ζήτημα των 
αγνοουμένων, τις συνέπειές του 
και τις συνεχιζόμενες προσπά-
θειες προσδιορισμού της τύχης 
των αγνοουμένων. 
Πόλεις της Κύπρου 
Χρησιμοποιήσαμε εκπληκτικά 
εναέρια βίντεο Λευκωσίας, Λε-
μεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αμ-
μοχώστου και Κερύνειας για να 
παρουσιάσουμε τις μεγάλες πό-

λεις της Κύπρου. Προσθέσαμε 
επίσης μια σύντομη ιστορία 
κάθε πόλης και περιγράψαμε 
βασικά ορόσημα. 
Γεωγραφία της Κύπρου 
Μοιραστήκαμε στοιχεία για το 
ίδιο το νησί, τη γεωγραφική του 
θέση, τις ακτές, τις οροσειρές, 
τη χλωρίδα και την πανίδα. 
Κυπριακή διάλεκτος 
Συλλέξαμε λέξεις που αποτε-
λούν μέρος της κυπριακής δια-
λέκτου για να δείξουμε ένα από 
τα πιο διάσημα και αξιοσημεί-
ωτα χαρακτηριστικά του νησιού. 
Οι αναρτήσεις είναι όλες διαθέ-
σιμες για προβολή στις σελίδες 
κοινωνικών μέσων της NEPO-
MAK, @NEPOMAK. Ρίξτε μια 
ματιά στο Instagram, το Twitter 
και το Facebook για να μάθετε 
περισσότερα για την υπέροχη 
πατρίδα μας και να επισκεφτείτε 
ξανά τους εορτασμούς μας για 
τα 60 χρόνια της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. 
Η Ημέρα της Ανεξαρτησίας γιορ-
τάζεται συνήθως από την κυ-
πριακή διασπορά σε κοινοτικές 
εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, 
αλλά λόγω της συνεχιζόμενης 
πανδημίας του COVID-19 ση-
μαίνει ότι δεν ήταν δυνατή η 
διοργάνωση για φέτος. 
* Η ΝΕΠΟΜΑΚ είναι η Παγκό-
σμια Ομοσπονδία Νέων Κυ-
πρίων και ιδρύθηκε το 2002. Δι-
οικείται από και για νέους 
υπερπόντιους Κύπριους. Για 
περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε το www.nepo-
mak.org ή στείλτε email στο 
info@nepomak.org.

Η ΝΕΠΟΜΑΚ γιορτάζει  
τα 60 χρόνια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας
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 Άρση του lockdown από τις 2 Δεκεμβρίου, τι ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον
COVID-19-Άρση μέτρων

Ο πρωθυπουργός της Βρετα-
νίας Μπόρις Τζόνσον παρου-
σίασε στο κοινοβούλιο τα νέα 
μέτρα που θα τεθούν σε εφαρ-
μογή όταν λήξει το γενικό lock-
down στην Αγγλία, στις 2 Δε-
κεμβρίου, προειδοποιώντας 
όμως ότι σε ορισμένες περιπτώ-
σεις αντί να χαλαρώσουν, μπο-
ρεί σε ορισμένες περιοχές να 
ενισχυθούν. 
Η ανακοίνωση που έκανε ο 
Βρετανός πρωθυπουργός 
μέσω τηλεδιάσκεψης για το χει-
μερινό σχέδιο της κυβέρνησής 
του διακόπηκε απότομα λόγω 
ενός τεχνικού προβλήματος 
στον ήχο. Ωστόσο ο Τζόνσον 
πρόλαβε να δηλώσει ότι είναι 
ορατή πλέον η έξοδος από το 

«τούνελ» της πανδημίας, αν και 
τα φετινά Χριστούγεννα, «δεν 
θα είναι φυσιολογικά». 
Ο Τζόνσον είχε δεσμευτεί ότι 
δεν θα υπήρχε παράταση στην 
καραντίνα πέραν της 2 Δεκεμ-
βρίου και επανέλαβε ότι ελπίζει 
πως όλο οι άνθρωποι στη χώρα 
θα μπορέσουν να βρεθούν με 
τους αγαπημένους τους κατά 
την περίοδο των Χριστουγέν-
νων. 
«Όλοι μας θέλουμε κάποιου εί-
δους Χριστούγεννα, τα χρει-
αζόμαστε» όμως «η Covid δεν 
ξέρει ότι έχουμε Χριστούγεννα», 
είπε χαρακτηριστικά. 
Αναφερόμενος στο εμβόλιο για 
την Covid-19, ο Τζόνσον χαιρέ-
τισε τη ανακοίνωση της Astra-

Zeneca, σύμφωνα με την οποία 
το δικό της παρασκεύασμα θα 
μπορούσε να είναι αποτελεσμα-
τικό σε ποσοστό έως και 90%. 
«Σαφώς, η πιο αισιόδοξη εξέ-
λιξη από όλες είναι το πώς τα 
εμβόλια μας φέρνουν πιο κοντά 
στην απελευθέρωση από τον ιό, 
καταδεικνύοντας εμφατικά ότι 
δεν πρόκειται για μια πανδημία 
χωρίς τέλος», είπε. Διαβεβαί-
ωσε επίσης ότι μόλις λάβουν 
έγκριση, θα διανεμηθούν «όσο 
γρηγορότερα γίνεται» και ότι 
υπάρχει αρκετή ποσότητα για 
το Ηνωμένο Βασίλειο και τα 
εδάφη που εξαρτώνται από το 
Βρετανικό Στέμμα. 
Με βάση την ανακοίνωση του 
Τζόνσον, από τις 2 Δεκεμβρίου 
θα τερματιστεί η εντολή για πα-
ραμονή των πολιτών στο σπίτι 
και θα επιτρέπονται και πάλι τα 
ταξίδια, ανάλογα με τα μέτρα 
που θα ισχύουν ανά περιοχή. 
Θα επαναλειτουργήσουν επί-
σης γυμναστήρια, χώροι ψυχα-
γωγίας, κέντρα αισθητικής και 
καταστήματα ενώ θα τελούνται 
κανονικά οι λειτουργίες σε χώ-
ρους λατρείας και οι γάμοι. 
Ο «κανόνας των 6», που αφορά 
τις συναθροίσεις, θα εξακολου-
θήσει να ισχύει για τους εξωτε-
ρικούς χώρους. Παμπ, εστιατό-

ρια και μπαρ θα κλείνουν στις 
23.00 ενώ γήπεδα, θέατρα και 
συναυλιακοί χώροι θα μπορούν 
να δέχονται περιορισμένο 
αριθμό θεατών. 
Οι περιοχές της Αγγλίας θα χω-
ριστούν σε τρεις διαφορετικές 
«βαθμίδες» στις οποίες θα 
ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, 
ανάλογα με τον αριθμό των νο-
σηλευομένων και τα κρούσματα 
στην καθεμιά από αυτές. Στην 
πρώτη βαθμίδα, θα ισχύει ο κα-
νόνας των 6, τόσο για εσωτερι-
κούς όσο και για εξωτερικούς 
χώρους και τα εστιατόρια και 
μπαρ θα επιτρέπεται να σερβί-
ρουν μόνο καθήμενους πελά-
τες. Στη δεύτερη θα απαγορεύε-
ται η ανάμιξη διαφορετικών 
νοικοκυριών και ο κανόνας των 
έξι θα ισχύει για τους εξωτερι-
κούς χώρους ενώ η πώληση αλ-
κοόλ θα επιτρέπεται μόνο όταν 
ο πελάτης παραγγέλνει και φα-
γητό. Στην τρίτη βαθμίδα τα γή-
πεδα, τα εστιατόρια και τα μπαρ 
θα κλείσουν και επιτρέπεται 
μόνο το φαγητό σε πακέτο. 
Τα μέτρα θα ισχύσουν μέχρι τα 
τέλη Μαρτίου και θα αναθεω-
ρούνται κάθε 14 ημέρες.

με τον Βύρωνα Καρύδη

Μέχρι και τρείς οικογένειες θα μπορέσουν να γιορτάσουν μαζί τα Χριστούγεννα 
Χαλαρούς περιορισμούς για την περίοδο των Χρι-
στουγέννων ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση, 
κάνοντας για πέντε ημέρες τα... στραβά μάτια στα 
μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού. 
Στο πλαίσιο των νέων μέτρων που θα ισχύσουν 
από τις 23 μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου, τρία νοικοκυριά 
θα μπορούν να σχηματίσουν μια «χριστουγεννιά-
τικη φυσαλίδα», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, 
ένα «προστατευμένο περιβάλλον» δηλαδή, προ-
κειμένου τα μέλη τους να συναντιούνται στο σπίτι, 
σε χώρους λατρείας ή σε εξωτερικούς δημόσιους 
χώρους. 
Θα απαγορεύεται ωστόσο να επισκεφθούν μαζί 
εστιατόρια, μπαρ και χώρους ψυχαγωγίας. 
Παράλληλα, για πέντε ημέρες, θα αρθούν επίσης 
οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, ώστε όλοι να μπο-
ρούν να ταξιδέψουν, ενώ οι ταξιδιώτες από και 
προς τη Βόρεια Ιρλανδία θα έχουν στη διάθεσή 
τους άλλη μία ημέρα. 
"Εποχικές συναθροίσεις" - ο τίτλος στην πρώτη 
σελίδα της Daily Mirror χθες Τετάρτη (25/11)  που 
είχε ως πρώτο θέμα την απόφαση της κυβέρνησης 
για τη χαλάρωση των περιορισμών Covid κατά τη 
διάρκεια των Χριστουγέννων.  
Η Daily Mail εκτιμά ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
γιορτάσει τα Χριστούγεννα “μέσα σε ένα κλίμα ευ-
θυμίας”, αλλά επισημαίνει ότι δεν θα επιτραπεί 
στους άνω των 65 ετών  που είναι σε οίκους φρο-
ντίδας (care homes) να γιορτάσουν μαζί με τις οι-
κογένειές τους.  
H Sun σημειώνει ότι στις εορτές οι οικογένειες θα 

μπορέσουν “να αγκαλιαστούν και να διασκεδά-
σουν”, αλλά τονίζει ότι “οι νέες διευρυμένες φυσα-
λίδες δεν θα είναι σε θέση να πάνε στην παμπ 
μαζί”. 
Η εφημερίδα συγχαίρει την κυβέρνηση που απο-
φάσισε τη χαλάρωση των περιορισμών για 5 ημέ-
ρες τα Χριστούγεννα και συνιστά στους “γκρινιά-
ρηδες του Covid”  που ήθελαν να καταργήσουν 
τελείως τις εορταστικές εκδηλώσεις για φέτος  “να 
σταματήσουν τη μουρμούρα”. “Αυτοί που αντι-
δρούν στη χαλάρωση των κανόνων καλά θα κά-
νουν να κλειστούν στα σπίτια τους και να γιορτά-
σουν τα Χριστούγεννα μόνοι τους”, γράφει η Sun.  
Ένα σχόλιο στους Times παρατηρεί ότι δεν είναι 
όλοι που θέλουν  "να περάσουν κανονικά τα Χρι-
στούγεννα". Υπάρχουν και αυτοί – “οι μισάνθρω-
ποι” - που με πρόσχημα το lockdown θα 
ήθελαν να μη χάσουν την ευκαιρία “να απο-
μονωθούν”, δια-
βάζουμε στους 
Times.  
H Daily Express 
προβάλλει την 
προειδοποίηση 
του πρωθυπουρ-
γού Μπόρις 
Τζόνσον για αυ-
τοσυγκράτηση – 
“για να μη τα πά-
ρει όλα ο άνεμος” 
– με αποτέλεσμα 

μετά τις εορτές να έχουμε ένα τρίτο θανατηφόρο 
κύμα της πανδημίας.  
Οι Times υπογραμμίζουν ότι επιστημονικοί σύμ-
βουλοι της κυβέρνησης έχουν τονίσει ότι η χαλά-
ρωση των προστατευτικών μέτρων κατά την πε-
ρίοδο των εορτών θα κοστίσει ζωές και υπάρχει 
κίνδυνος να επιβληθεί ένα νέο καθολικό lockdown 
στις αρχές του νέου έτους. 
Προβληματισμένοι οι επιστήμονες με το εμβό-
λιο της Οξφόρδης  
Το κεφάλι τους «ξύνουν» πολλοί επιστήμονες προ-
σπαθώντας να εξηγήσουν τα ενθαρρυντικά αλλά 
μάλλον ασυνήθιστα αποτελέσματα της κλινικής δο-
κιμής του εμβολίου του Πανεπιστημίου της Οξφόρ-
δης και της βρετανικής εταιρείας AstraZeneca, σύμ-
φωνα με τα οποία αυτό είναι πιο αποτελεσματικό 

(έως 90%), όταν η πρώτη 

από τις δύο δόσεις τους χορηγη-
θεί μισή. Αντίθετα από ό,τι θα πε-
ρίμενε κανείς, όταν η πρώτη δόση χορηγηθεί ολό-
κληρη, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου στις 
δοκιμές φάνηκε αρκετά χαμηλότερη (μόνο 62%). 
Όπως έδειξαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα 
της κλινικής δοκιμής φάσης 3, το εμβόλιο εμφάνισε 
μια αποτελεσματικότητα κατά μέσο όρο 70%, δύο 
εβδομάδες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης. 
Οι δύο δόσεις χορηγήθηκαν με διαφορά ενός μηνός 
και η αποτελεσματικότητα αφορούσε την πιθανό-
τητα οι εμβολιασμένοι να αρρωστήσουν από Covid-
19, σε σχέση με όσους είχαν κάνει εικονικό εμβόλιο 
(πλασέμπο). 
“Ένα μεγάλο μπράβο για το νέο εμβόλιο αλλά 
πρώτα απ’ όλα η εφαρμογή των μέτρων προστα-
σίας”, έγραψε η Daily Mail της Τρίτης (24/11) μετά 
την ευχάριστη είδηση για την αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου της Οξφόρδης και την προειδοποίηση 
του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον “να μην εί-
μαστε υπερβολικά αισιόδοξοι” και ότι οι επόμενοι 
μήνες θα είναι “σκληροί”. Είναι πολύ πιθανό οι αυ-
στηροί περιορισμοί να ισχύσουν μέχρι τουλάχιστον 
το Πάσχα, εκτιμά ο κ. Τζόνσον.  
Η Metro προβάλλει επίσης την προειδοποίηση του 
Βρετανού πρωθυπουργού μαζί με την παρότρυνση 
που έκανε “όλοι οι Βρετανοί με την πρώτη ευκαιρία 
να σπεύσουν να εμβολιαστούν”, ενώ επισημαίνει 
επίσης η εφημερίδα ότι το εμβόλιο του πανεπιστη-
μίου της Οξφόρδης “κοστίζει λιγότερο από ένα φλι-
τζάνι καφέ”.    

Η Αγγλία θα εισαγάγει ένα νέο 
σύστημα στις 15 Δεκεμβρίου 
βάσει του οποίου θα επιτρέπει 
στους ταξιδιώτες που φτάνουν 
από χώρες υψηλού κινδύνου 
(πχ Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία) 
να κάνουν τεστ για την COVID-
19 έπειτα από καραντίνα πέντε 
ημερών και στην περίπτωση 
που αυτό είναι αρνητικό θα 
απαλλάσσονται από την υπο-
χρέωση για περαιτέρω αυτοα-
πομόνωση. 
Οι αεροπορικές και οι λοιπές 
εταιρείες της ταξιδιωτικής και 
τουριστικής βιομηχανίας ζητού-
σαν την εφαρμογή ενός τέτοιου 
σχεδίου εδώ και μήνες, καθώς 
έχουν υποστεί καταστροφικές 
συνέπειες από τον κανονισμό 
για τήρηση καραντίνας 14 ημε-
ρών, ο οποίος λειτουργεί απο-
τρεπτικά γι' αυτούς που θέλουν 
να ταξιδέψουν. 

"Η κίνηση αυτή θα προσφέρει 
την ασφάλεια σε αυτούς που θέ-
λουν να ταξιδέψουν να κάνουν 
κράτηση για διεθνείς πτήσεις, 
γνωρίζοντας ότι θα μπορούν να 
επιστρέψουν στη χώρα τους και 
να τεθούν σε απομόνωση για 
μικρότερο χρονικό διάστημα αν 
είναι αρνητικό το τεστ τους", 
αναφέρει σε ανακοίνωση που 
εξέδωσε την Τρίτη η βρετανική 
κυβέρνηση. 
Όσοι ταξιδέψουν στην Αγγλία 
αεροπορικώς, με πλοίο ή τρένο 
από τις 15 Δεκεμβρίου και θέ-
λουν να επωφεληθούν του σχε-
δίου αυτού θα πρέπει να κά-
νουν κράτηση για ένα 
διαγνωστικό τεστ σε έναν ιδιω-
τικό πάροχο από αυτούς που 
περιλαμβάνονται σε έναν εγκε-
κριμένο από την κυβέρνηση κα-
τάλογο προτού ταξιδέψουν, 
όπως επίσης και να συμπληρώ-
σουν την αίτηση. Οι ίδιοι θα 
πρέπει να πληρώσουν για το 
τεστ τηρήσουν καραντίνα πέντε 
ημερών μετά την άφιξή τους 
στην Αγγλία. 
Από αυτούς που αποφασίζουν 
να μην κάνουν το τεστ θα εξα-
κολουθήσει να απαιτείται να τί-
θενται σε αυτοαπομόνωση για 
14 ημέρες.

Η Αγγλία θα μειώσει την καραντίνα για 
αυτούς που φτάνουν στη χώρα

COVID-19-Ταξίδια
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ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΣΕΜ

16ο Συνέδριο του Economist- YΠΕΞ

Η Τουρκία να συμπράξει με τις χώρες της περιοχής για την ειρήνη, λέει ο ΥΠΕΞ 
στο συνέδριο του Economist  Tηλεφωνικής  

επικοινωνίας ΠτΔ και 
Έλληνα Πρωθυπουργού
Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυ-
πριακό και στα ελληνοτουρκικά, 
στο επίκεντρο τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας του Προέδρου της 
Δημοκρατίας Νίκου Αναστα-
σιάδη με τον Πρωθυπουργό 
της Ελλάδας Κυριάκο Μητσο-
τάκη που έγινε την Τρίτη. 
Πρόεδρος Αναστασιάδης και 
Έλληνας Πρωθυπουργός συ-
ντόνισαν και τις ενέργειες τους 
σε σχέση με την επικείμενη Σύ-
νοδο του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, 
στις Βρυξέλλες. 
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
Κυριάκος Ι. Κούσιος, σε γρα-
πτή δήλωση του αναφέρει ότι 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης είχε την 
Τρίτη αργά το απόγευμα μακρά 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. 
Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Σημειώνει ότι κατά την τηλεφω-
νική τους επικοινωνία ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης ενημέ-
ρωσε τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό για τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και 
αντηλλάγησαν απόψεις υπό το 
φως της καθόδου της απεσταλ-
μένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυ-
πριακό Τζέιν Χολ Λουτ, στην 
περιοχή. Να ανασταλούν  οι εξετάσεις τετραμήνου

Η Τουρκία θα πρέπει να συμπράξει με 
τις χώρες της περιοχής για την υλοποί-
ηση ενός οράματος για την ειρήνη και 
την ευημερία, ανέφερε ο Υπουργός Εξω-
τερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημει-
ώνοντας παράλληλα πως η μόνη επω-
φελής οδός είναι αυτή του σεβασμού του 
διεθνούς δικαίου και όχι της διπλωματίας 
των κανονιοφόρων. 
Μιλώντας στο διαδικτυακό --- στην Κύ-
προ, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε 

παράλληλα αισιοδοξία ότι η περιφερει-
ακή συνεργασία μπορεί να αποτελέσει 
τον δρόμο για την ευημερία στην πε-
ριοχή, τονίζοντας παράλληλα ότι οι πο-
λυμερείς μηχανισμοί είναι ανοιχτοί και 
για άλλες χώρες στην περιοχή, υπό τον 
όρο ότι αυτές σέβονται το διεθνές δίκαιο. 
Είπε ακόμη ότι τέτοια φόρουμ έχουν μια 
θετική ατζέντα, λειτουργούν χωρίς απο-
κλεισμούς και είναι ανοιχτά σε όλες τις 
χώρες της περιοχής που σέβονται το διε-

θνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας, 
την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα όλων των γειτόνων τους. 
Αυτοί οι μηχανισμοί εξελίσσονται συνε-
χώς και επεκτείνονται, τόσο αναφορικά 
με τη θεματολογία τους, όσο και σε 
σχέση με τη μορφή και τη συμμετοχή σε 
αυτά, είπε. Προετοιμασίες βρίσκονται σε 
εξέλιξη για περισσότερες πολυμερείς συ-
ναντήσεις με χώρες της περιοχής, οι 
οποίες συμμετέχουν για πρώτη φορά, 
ανέφερε ο Υπουργός των Εξωτερικών. 
Μακροπρόθεσμα, η ίδρυση ενός τέτοιου 
σώματος όχι μόνο θα καλύψει ένα κενό 
που βλέπουμε στην περιοχή, αλλά θα 
στείλει επίσης ένα σαφές μήνυμα υπέρ 
της πολυμέρειας, σε μια εποχή που η 
προστιθέμενη αξία του δέχεται επίθεση, 
είπε. 
Εξίσου σημαντικό χαρακτήρισε ο κ. Χρι-
στοδουλίδης το γεγονός ότι θα σταλεί 
ένα σαφές μήνυμα σε χώρες της περιο-
χής που ενεργούν σε βάρος της σταθε-
ρότητας και της συνεργασίας, ότι η μόνη 
βιώσιμη, επωφελής οδός δεν είναι αυτή 
της διπλωματίας των κανονιοφόρων, 
αλλά αυτή του σεβασμού του διεθνούς 
δικαίου και των σχέσεων καλής γειτο-
νίας. 
Κάτι τέτοιο θα είχε ευεργετική επίδραση 
στην επίλυση μακροχρόνιων προβλημά-
των, όπως του Κυπριακού, συμπλή-
ρωσε. 
Ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε εξάλ-

λου ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν 
«δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι λαμ-
βάνει αποφάσεις στη βάση κανόνων της 
διεθνούς έννομης τάξης, το αντίθετο μά-
λιστα». 
Εξέφρασε ωστόσο την πεποίθηση ότι 
μια ορθολογικά σκεπτόμενη Τουρκία θα 
μπορέσει να καταλάβει ότι η πορεία, 
μέσω της οποίας εξυπηρετεί τα μακρο-
πρόθεσμα συμφέροντά της, δεν μπορεί 
να βασίζεται στην αντιπαράθεση, στην 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου, στην 
παρέμβαση και στην αποσταθεροποίηση 
- μιας πορείας που, όπως είπε, ακολου-
θεί αυτή τη στιγμή η Άγκυρα σε Ανατο-
λική Μεσόγειο, Λιβύη, Συρία και Ιράκ. 
Αντ’ αυτού, συνέχισε ο ΥΠΕΞ, η Τουρκία 
θα πρέπει να συμπράξει με άλλες χώρες 
της περιοχής, ώστε να συνεργαστεί για 
την υλοποίηση ενός οράματος για την 
ειρήνη και την ευημερία. 
«Η ενεργειακή διπλωματία, που αποτελεί 
μέρος ενός οράματος που μοιράζεται η 
συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της 
περιοχής, άνοιξε νέους δρόμους για συ-
νεργασία και κατανόηση» είπε ο κ. Χρι-
στοδουλίδης και κάλεσε όλες τις χώρες, 
που δεν το έχουν συνειδητοποιήσει 
ακόμη, να καταλάβουν ότι «η μόνη βιώ-
σιμη οδός είναι να εγκαταλείψουν τις πο-
λιτικές παλαιότερων εποχών και να ενώ-
σουν δυνάμεις μαζί μας για αυτό το 
όραμα».

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Δύο θανάτους ανδρών ηλικίας 
75 και 64 ετών από την Covid-
19 και συνολικά 252 θετικά 
αποτελέσματα από τα PCR 
tests και τα rapid tests, ανακοί-
νωσε το Υπουργείο Υγείας την 
Τρίτη. 
Στο μεταξύ, τα τρία περιστατικά 
από το πρόγραμμα ελέγχου 
των γηροκομείων αφορούν σε 
δύο ένοικους από το γηροκο-
μείο, στην Περιστερώνα και στο 
Λιοπέτρι. 
Επιπλέον εξήντα οκτώ άτομα, 
θετικά στη νόσο Covid – 19, νο-
σηλεύονται  στο Γενικό Νοσο-
κομείο Αμμοχώστου, το οποίο 
λειτουργεί ως νοσοκομείο ανα-
φοράς. 
Από τους εξήντα οκτώ ασθε-
νείς, οι τέσσερις νοσηλεύονται 
στην Μονάδα Αυξημένης Φρο-
ντίδας.

 Νοσοκομείο 
Αναφοράς

Επιστολή για τις εξετάσεις ανά τετράμηνο, 
απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομο 
Προδρόμου, η ΠΣΕΜ, ζητώντας να ανα-
σταλούν για φέτος. 
Στην επιστολή της, σύμφωνα με ανακοί-
νωση, η ΠΣΕΜ μεταφέρει στον Υπουργό 
«τις ανησυχίες των συμμαθητών μας, που 
καθημερινά μεταφέρονται σε εμάς». 
«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως πως, η κατά-
σταση όπως έχει διαμορφωθεί ένεκα της 

πανδημίας είναι πρωτόγνωρη και κάθε 
βδομάδα επιφυλάσσει εκπλήξεις. Ποτέ δεν 
ισχυριστήκαμε πως αυτή η χρονιά μπο-
ρούσε να είναι εύκολη. Παρόλα αυτά όμως, 
τα σχολεία μας δεν παρουσιάστηκαν έτοιμα 
να μας υποδεχτούν σε μια χρονιά που 
όπως φαινόταν θα ήταν πολύ δύσκολη από 
όλες τις απόψεις, και αυτό δεν είναι μόνο 
δική μας εκτίμηση..», προσθέτει. 
Μεταξύ άλλων, συνεχίζει στην επιστολή της 
η ΠΣΕΜ, «είχαμε προτείνει αναπροσαρ-
μογή στα αναλυτικά προγράμματα, ώστε 
να μπορούν όλοι οι μαθητές να ακολουθή-
σουν το πρόγραμμα της ύλης, σε στενά 
χρονικά περιθώρια». 
Αναφέρει, επίσης, ότι «η αβεβαιότητα που 
υπάρχει λόγω πανδημίας, οι δικαιολογη-
μένες ανησυχίες των συμμαθητών μας από 
Λεμεσό και Πάφο σε σχέση με τη περίοδο 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το κυνήγι 
της ύλης μέσα στα στενά χρονικά περιθώ-
ρια ενισχύουν τα προβλήματα άγχους, ενι-
σχύουν την παραπαιδεία, ενισχύουν τη 
βαθμοθηρία έναντι της γνώσης». 
Η ΠΣΕΜ αναφέρει στην επιστολή της ότι 
αναμένει πως το Υπουργείο Παιδείας θα 
απαντήσει στα αιτήματά της άμεσα.

OΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν ανατρέπεται ο προϋπολογισμός 2021

Οι εξελίξεις στην Κύπρο σε ό,τι αφορά την 
πανδημία δεν ανατρέπουν τον κρατικό 
προϋπολογισμό, ξεκαθαρίζει με δήλωση 
στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Οικονομικών Κων-
σταντίνος Πετρίδης, ωστόσο διαμηνύει ότι 
η ψήφισή του καθίσταται αναγκαία, ενώ το-
νίζει παράλληλα, ότι  η Κυβέρνηση θα συ-
νεχίσει να στηρίζει το σύστημα υγείας και 
σε αυτή τη στήριξη περιλαμβάνεται και η 
αγορά εμβολίου και ό,τι άλλο χρειάζεται. 

Όχι μόνο δεν ανατρέπεται ο προϋπολογι-
σμός του 2021 με τις τελευταίες εξελίξεις 
της πανδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο, 
«αλλά καθίσταται η ψήφισή του ακόμη πιο 
επιτακτική και αναγκαία», τόνισε ο Υπουρ-
γός Οικονομικών, απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση του ΚΥΠΕ.   
Παράλληλα, κληθείς να αναφέρει κατά πό-
σον υπάρχουν τα χρήματα για την αγορά 
εμβολίου κατά του κορωνοϊού, όταν αυτό 
θα κυκλοφορήσει, για να καλύψει τον πλη-
θυσμό της Κύπρου, ο κ. Πετρίδης επικαλέ-
στηκε στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), 
σύμφωνα με τα οποία η Κύπρος είναι από 
τις χώρες που κατέγραψε τις υψηλότερες 
δαπάνες, κατά κεφαλή, σε θέματα υγείας 
λόγω covid-19, όπως σημείωσε. 
«Αναμφίβολα, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει 
να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη στο σύ-
στημα υγείας για την καταπολέμηση του 
covid-19, συμπεριλαμβανομένης και της 
αγοράς εμβολίου και οτιδήποτε άλλο χρει-
αστεί», υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονο-
μικών.



 5    | Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Νερό στο μύλο των διχοτομιστών!
Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Η ΧΑΛΑΡΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΑΤΑΡ

Ενώ οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ ξεκίνησαν ήδη τις 
διαδικασίες για αναζωπύρωση των προσπαθειών 
για αναζήτηση λύσης στο Κυπριακό, ο νέος Τουρ-
κοκύπριος ηγέτης δεν έχει αναστολές να δυναμι-
τίζει το κλίμα με εμπρηστικές δηλώσεις του.  
Θα συνεχίσε το άνοιγμα των Βαρωσίων μέχρι να 
ανοίξει και το τελευταίο τετραγωνικό μέτρο, δή-
λωσε ο Ερσίν Τατάρ ενώ είπε πως μέχρι σήμερα 
έχουν υποβάλει αιτήσεις στην ‘επιτροπή ακίνητης 
περιουσίας’ 300 Ελληνοκύπριοι. Ο Ερσίν Τατάρ 
είπε ακόμη πως οι συναντήσεις του με τον Πρό-
εδρο Αναστασιάδη θα συνεχιστούν. 
Σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα 
«Τουρκίγε», ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι “ήρθε η ώρα 
να σχεδιάσουμε έναν νέο χάρτη πορείας”. “Η ε/κ 
πλευρά πρέπει να καθίσει να σκεφτεί που έχει 
κάνει λάθος μέχρι σήμερα. Επειδή ούτε χρόνο 

έχουμε να χάσουμε σε συνομιλίες, ούτε και κίνη-
τρα έχουμε”, ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ.  
Για τα Βαρώσια, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι θα συνεχίσει 
να ανοίγει μέχρι να ανοίξει και το τελευταίο τε-
τραγωνικό μέτρο. “Στην πραγματικότητα επιδεί-
ξαμε μια ισχυρή θέληση που κανείς δεν έχει επι-
δείξει μέχρι σήμερα. Πλέον αυτοί που αντιτίθενται 
στα βήματα που θα κάνουμε πρέπει να αντιλη-
φθούν ότι δεν έχει μείνει κάτι που να λέγεται ‘δική 
τους αλήθεια’. Από δω και πέρα υπάρχει μια νέα 
συγκυρία. Δεν περιμένουμε ότι οι Ε/κ θα έρθουν 
σε επαφή μαζί μας σε σχέση με τα Βαρώσια. Δη-
μιουργήθηκε ένας μεγάλος ενθουσιασμός στην 
ε/κ πλευρά και οι πολίτες που ζουν στην ε/κ διοί-
κηση νοτίου Κύπρου ή στη διεθνή κοινότητα, προ-
σφεύγουν σε μας για να πάρουν πίσω τα δικαιώ-
ματά τους. Ο αριθμός των αιτήσεων στην 

Επιτροπή έφτασε μέχρι στιγμής τις 300”, υπο-
στήριξε ο Ερσίν Τατάρ. 
Για την Ανατολική Μεσόγειο, ο Τ/κ ηγέτης είπε 
ότι “η Τουρκία και οι Τ/κ έχουν δικαιώματα σε 
αυτή την περιοχή”. “Δεν θα γίνει κανένας διαμοι-
ρασμός στον οποίο δεν θα συμμετάσχει η Τουρκία 
και η τδβκ”, ανέφερε. 
Για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι ήταν μια κοινωνική 
συνάντηση. “Ήταν μια προσπάθεια να καθίσουμε 
στο ίδιο τραπέζι, να συνομιλήσουμε και να γνω-
ρίσουμε ο ένας τον άλλον. Φυσικά οι συναντήσεις 
μας θα συνεχιστούν. Όπως και να τις αποκαλέ-
σετε αυτές τις συναντήσεις, είτε ‘παράμετροι 
ΟΗΕ’, είτε ‘συγκυρία’, είτε ‘σχέδιο’, η μόνη πρα-
γματικότητα είναι πως οι συνθήκες έχουν πλέον 
αλλάξει”.  

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Στη γραμμή πλεύσης της διχοτομικής φιλοσοφίας 
«λύση» των δυο κρατών εμμένουν Ταγίπ Ερντογάν 
με τις πληθωρικές δημόσιες τοποθετήσεις τους 
μετά την απομάκρυνση του Μουσταφά Ακιντζί από 
την ηγεσία της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας, ενώ 
ξένοι διπλωμάτες, προεξάρχοντος του Πρέσβη της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο, Στανισλάβ 
Οσάτσι, προειδοποιούν για τους θανάσιμους κιν-
δύνους για την Κυπριακή Δημοκρατία από την ερω-
τοτροπία με άλλες μορφές λύση του Κυπριακού 
πέραν της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. 
Το θέμα της μορφής λύσης του Κυπριακού επα-
νήλθε στην ημερήσια διάταξη των πολιτικών συ-
ζητήσεων μετά και την ανάδειξη του εθνικιστή πο-
λιτικού Ερσίν Τατάρ, με τις προκλητικές επεμβάσεις 
της Άγκυρας στην εκλογική διαδικασία, στην ηγεσία 
των Τουρκοκυπρίων.  
Ενώ όμως οι διχοτομικές θέσεις του Ερσόν Τατάρ 
ήταν γνωστές και κατά συνέπεια αναμενόμενες 
ήταν και οι δημόσιες τοποθετήσεις του, ανέλπιστο 
«δώρο» έλαβαν από την επίσημη ηγεσία των Ελ-
ληνοκυπρίων με τον Νίκο Αναστασιάδη να μην 
απεμπολεί με σαφήνεια δημόσιες τοποθετήσεις 
του πρόσφατου παρελθόντος οι οποίες δίνουν 
τροφή στους διχοτομιστές. Η αναφορά γίνεται για 
το «εφεύρημα» το περί αποκεντρωμένης ή χαλα-
ρής ομοσπονδίας, περιγραφή που δεν παραπέ-
μπει σε κανένα απολύτως από τα γνωστά μοντέλα 
ομοσπονδιακής δομής κράτος. 
Ωστόσο δίνει το άλλοθι στους διχοτομιστές της 
Άγκυρας και της νέας υπό τον Ερσίν Τατάρ ηγεσίας 
των Τουρκοκυπρίων να «συμφωνούν» για την «μη 
λειτουργικότητα της ομοσπονδίας» και για την 
«ανάγκη αλλαγής της βάσης των συνομιλιών» επι-
καλούμενοι τις θέσεις του Νίκου Αναστασιάδη και 
του Νίκου Χριστοδουλίδη που επανέλαβε αυτές 
τις μέρες τα περί αποκεντρωμένης ή χαλαρής ομο-
σπονδίας, ακριβώς λίγες μέρες πριν από την κά-
θοδο στην Κύπρο της ειδικής απεσταλμένης του 
ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ!  
Ξένοι διπλωμάτες σημειώνουν τις «συμπτώσεις» 
στις ενέργειες της κυπριακής κυβέρνησης θυμίζο-
ντας και τα όσα στο πρόσφατο παρελθόν δήλωνε 
ο Νίκος Αναστασιάδης για ΑΟΖ των κατεχομένων 
αλλά και την ειδησεογραφία για τις βολιδοσκοπή-
σεις του με ξένους για το σενάριο λύσης δυο κρα-

τών, θέμα το οποίο η τουρκική πλευρά επιμένει 
ότι ο Ν. Αναστασιάδης συζήτησε και με τον Τούρκο 
υπουργό  Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.  
Οι συζητήσεις επανήλθαν ενόψει της εξαγγελίας 
από τον Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και την 
πρόθεση του για σύγκληση της Άτυπης Πενταμε-
ρούς Διάσκεψης για το μέλλον της Κύπρου. 
Η Ειδική Απεσταλμένη τουΤζέιν Χολ Λουτ άρχισε 
διαβουλεύσεις για να δημιουργήσει τις προϋπο-
θέσεις για να προετοιμαστεί μια νέα συνάντηση 
των λεγόμενων 5 + 1, δηλαδή των κυπριακών κοι-

νοτήτων, των εγγυητριών δυνάμεων, μαζί με τα 
Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ για να 
προσθέσει:  «Ελπίζουμε ότι αυτή η συνάντηση θα 
είναι δυνατή και ότι θα επιτρέψει την επανέναρξη 
των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο 
Crans-Montana και οι οποίες πρέπει να ξαναρχί-
σουν». 
Προβληματισμό προκαλεί η απάντηση που έδωσε 
ο Αντώνιο Γκουτέρες όταν του ζητήθηκε να σχο-
λιάσει τη δήλωση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ 
Ερντογάν περί λύσης δύο κρατών: 
«Προφανώς, είπε, στο πλαίσιο αυτών των συνο-
μιλιών και κατά τη διάρκεια αυτών των συζητή-
σεων, κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει 
τις πρωτοβουλίες που θέλει. Στόχος μας προς το 
παρόν είναι να μπορέσουμε να φέρουμε τα μέρη 
μαζί και να ξαναρχίσουμε από εκεί που σταματή-
σαμε πριν από λίγους μήνες». 
Προφανώς και σήμερα τα δεδομένα δεν είναι τα 

ίδια, δυστυχώς, που υπήρχαν στην εποχή του 
Γκραν Μοντανά, όχι μόνο απέναντι του ο Ν. Ανα-
στασιάδης δεν θα έχει τον Μουσταφά Ακιντζί, αλλά 
με τα όσα μεσολάβησαν, η τουρκική πλευρά δεν 
συζητά με βάση το μοντέλο λύσης με βάση τα μέ-
χρι τώρα συμφωνηθέντα. Ο κίνδυνος εκτροπής 
προς λύσης με διαιρετικά, διχοτομικά και με δυνα-
τότητες αποσχιστικών κινήσεων, στοιχεία είναι 
πλέον εμφανής.  
Γι’ αυτό και ο Επικεφαλής του Γραφείου Νομικών 
του ΑΚΕΛ, βουλευτής ΄Αριστος Δαμιανού, με τσε-

κουράτη γλώσσα υποδεικνύει:  
•Ο πρόεδρος Αναστασιάδης όταν έρθει στην Κύ-
προ η Τζέιν Χολ Λουτ πρέπει να πει ένα ξερό «δε-
σμεύομαι» σε λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομο-
σπονδίας, στη συνέχιση των  συνομιλιών από κει 
που έμειναν στο Κραν Μοντάνα και στην αξιοποί-
ηση των συγκλίσεων. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόνισε ο Αρ. Δα-
μιανού, πρέπει να ενεργήσει χωρίς αστερίσκους, 
παλινδρομήσεις, πειραματισμούς και σκοπιμότητες 
ενώ υπέδειξε ότι πρέπει να σταματήσει να δημι-
ουργεί όρους και προϋποθέσεις.  
Εμφανείς οι κίνδυνοι με τυχόν συνέχιση από το 
Νίκο Αναστασιάδη των αλλοπρόσαλλων τοποθε-
τήσεων. Η δήλωση του Αντώνιο Γκουτέρες είναι 
ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί μέσα στους 
κόλπους του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το μόνο για 
το οποίο νοιάζονται οι Δυτικές Δυνάμεις, τις οποίες 
εκφράζει ο Γ. Γ. του ΟΗΕ είναι να κλείσει το Κυ-

πριακό και μαζί του τα ενεργειακά στην Ανατολική 
Μεσόγειο και ασφαλώς το άνοιγμα θέματος μορ-
φής λύσης στο Κυπριακό θα αποτελέσει την τα-
φόπλακα για την Κυπριακή Δημοκρατία με δεδο-
μένες τις θέσεις της ΄Αγκυρας, την ισχύ της και 
την όλη συμπεριφορά της στη διεθνή πολιτική 
σκηνή.  
ΤΗΝ 1Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  
ΛΟΥΤ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΑΙ ΤΑΤΑΡ  
Οι χωριστές συναντήσεις της ειδικής απεσταλμέ-
νης του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, με τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον 
Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ, έχουν προγραμματιστεί 
για την ερχόμενη Τρίτη 1η Δεκεμβρίου.  
Η κάθοδος της κας Λουτ εντάσσεται στα πλαίσια 
της προετοιμασίας του ΟΗΕ ενόψει της νέας πρω-
τοβουλίας του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, 
για σύγκληση άτυπης διαδικαστικής διάσκεψης 
5+1 για το Κυπριακό.  
Η κα Λουτ θα φθάσει στην Κύπρο τη Δευτέρα 30 
Νοεμβρίου το βράδυ και θα αναχωρήσει την Τε-
τάρτη 2 Δεκεμβρίου το πρωί. Την Τρίτη 1η Δεκεμ-
βρίου το πρωί θα συναντηθεί με τον κ. Τατάρ στα 
κατεχόμενα και την ίδια ημέρα το απόγευμα με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό. 
Στόχος της αποστολής της, ανέφερε διπλωματική 
πηγή, είναι να ξαναβάλει τη διαδικασία για το Κυ-
πριακό πίσω στις ράγες μέσω της σύγκλησης από 
τον ΓΓ του ΟΗΕ, μιας άτυπης διαδικαστικής διά-
σκεψης τύπου 5+1 που θα γίνει για να συμφωνη-
θούν οι παράμετροι για τη διεξαγωγή μιας διάσκε-
ψης για την Κύπρο επί της ουσίας του 
προβλήματος. Η κα Λουτ θα ακούσει τις πλευρές 
προκειμένου να τον ενημερώσει τον ΓΓ για τις δυ-
νατότητες σύγκλησης της διαδικαστικής διάσκε-
ψης, σημείωσε η ίδια πηγή. 
Επεσήμανε ακόμη πως η ελληνοκυπριακή πλευρά 
δεν επιθυμεί να μπει σε διαπραγμάτευση επί της 
ουσίας πριν οι πλευρές παρακαθίσουν στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων και υπενθύμισε πως ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε, μετά την ανά-
δειξη του κ. Τατάρ στην ηγεσία της τ/κ κοινότητας, 
την ετοιμότητά του για επανέναρξη της διαδικασίας 
για το Κυπριακό από εκεί όπου έμεινε. 
Η ίδια πηγή σημείωσε, εξάλλου, πως η κα Λουτ 
αναμένεται μετά την επίσκεψή της στην Κύπρο να 
επισκεφθεί την Αθήνα για επαφές.

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις Τατάρ Βαρώσια και ΑΟΖ 



 6  | Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

ΤρομοκρατίαΟικονομία

«Αυτοσχέδιο» Ταμείο Ανάκαμψης - Χρήματα στην  
οικονομία από αρχές του 2021

Ο πόλεμος των Navtex και η επίθεση φιλίας

Προφυλακιστέος ο 27χρονος τζιχαντιστής 
που συνελήφθη στην Αθήνα

Στη σκιά της πανδημίας το τουρκικό σει-
σμογραφικό πλοίο "Oruc Reis" συνεχίζει 
τις βόλτες του νότια της Ρόδου και όλο 
και πιο κοντά στο Καστελλόριζο 
Οι Navtex πέφτουν σαν το χαλάζι, με την 
Τουρκία να έχει δεσμεύσει από τον 
Οκτώβριο μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου -
πιθανώς και αργότερα- την ευρύτερη πε-
ριοχή κάτω από τη Ρόδο και το Καστελ-
λόριζο για έρευνες από το 
σεισμογραφικό "Oruc Reis". Φροντίζει 
να... γλείφει τα 6 ναυτικά μίλια από τα 

ελληνικά νησιά, αλλά να μην παραβιάζει 
την περιοχή δυτικά του 28ου μεσημβρι-
νού, η οποία έχει οριοθετηθεί από τη 
συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου. 
Η αντίδραση της Αθήνας στην έκδοση 
της κάθε τουρκικής Navtex είναι να προ-
χωρά σε διάβημα διαμαρτυρίας και να 
ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους 
για το παράνομο των τουρκικών κινή-
σεων. Αυτό έκανε το υπουργείο Εξωτε-
ρικών και με την έκτη συνεχόμενη Navtex 
υποστηρίζοντας ότι η  Άγκυρα με αυτές 

τις ενέργειες ακυρώνει οποιαδήποτε 
προοπτική βελτίωσης των σχέσεων Ε.Ε. 
- Τουρκίας και έναρξης ενός εποικοδο-
μητικού διαλόγου με την Ελλάδα. 
Κατρούγκαλος: Αντίδραση, έστω τώρα 
Πάντως, όπως καταγγέλλει ο τομεάρχης 
Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κα-
τρούγκαλος, αυτή η Navtex προβλέπει 
παράνομη δραστηριότητα εντός των ελ-
ληνικών χωρικών υδάτων, στα 5,8 μίλια. 
“Η έλλειψη κόκκινων γραμμών και το 
κενό στρατηγικής της κυβέρνησης απο-
θρασύνουν την τουρκική επιθετικότητα” 
τονίζει ο Κατρούγκαλος και καλεί την κυ-
βέρνηση να αντιδράσει, έστω τώρα. 
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, 
πάλι, δηλώνει ότι το "Oruc Reis" ερευνά 
“στην τουρκική υφαλοκρηπίδα”. Και καλεί 
την Ελλάδα να απαντήσει θετικά στην 
“πρόσκληση της Τουρκίας για διάλογο 
και να αφήσει τις δηλώσεις”. 
Την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος της τουρκι-
κής Προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν έχει επι-
δοθεί σε επίθεση... φιλίας στην Ευρω-
παϊκή  Ένωση. Και προσπαθεί να πείσει 
ότι η Τουρκία θέλει τον διάλογο με την 

Ελλάδα και είναι έτοιμη να κάνει τα απα-
ραίτητα βήματα. 
Χθες, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο 
NTV, ξεκαθάρισε πως “το 'Oruc Reis' μέ-
χρι τέλος του μήνα είναι εκεί. Αργότερα 
μπορεί να ολοκληρώσει τις εργασίες του 
και να αποχωρήσει από την περιοχή. Δεν 
πρέπει να εστιάζουμε μόνο εκεί. Εμείς 
θέλουμε διερευνητικές επαφές. Να συ-
ζητήσουμε την υφαλοκρηπίδα, το καθε-
στώς των νησιών”. 
Δηλαδή θα μπορούσε να αποσυρθεί από 
την επίμαχη περιοχή το "Oruc Reis "στις 
αρχές Δεκεμβρίου, όταν θα πλησιάζει η 
σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. 
Για την ώρα, πάντως, ο εκπρόσωπος 
της Κομισιόν απαντά κάθε μέρα στις 
ερωτήσεις για τη συμπεριφορά της Τουρ-
κίας ή για τις δηλώσεις του Ερντογάν με 
το μονότονο ότι οι Βρυξέλλες περιμένουν 
από την Τουρκία να αποκλιμακώσει την 
ένταση. Και προσθέτει ότι στην προσεχή 
σύνοδο οι “27” θα αξιολογήσουν την κα-
τάσταση και θα κρίνουν αν θα προχω-
ρήσουν στη θετική ατζέντα ή θα λάβουν 
“μέτρα”.

Το lockdown θα παραταθεί μέ-
χρι τις 6 Δεκεμβρίου ανέφερε 
μεταξύ άλλων ο ο ΓΓ. Εμπορίου 
και Καταναλωτή Παναγιώτης 
Σταμπουλίδης μιλώντας στην 
τηλεόραση του ΣΚΑΙ. 
 
Όπως ο ίδιος σημείωσε αναφο-
ρικά με το σχέδιο του ανοίγμα-
τος της αγοράς μετά το lock-
down θα μπούμε σε μια 
κανονικότητα με συγκεκριμέ-
νους κανόνες για να μην χά-
σουμε ότι χτίσουμε με το υπάρ-
χον lockdown. «Θα ανοίξουμε 
με κανόνες όταν μας το επιτρέ-
ψουν οι ειδικοί» είπε χαρακτη-
ριστικά. 
 
Ο ίδιος επεσήμανε πως θα 
υπάρχουν κανόνες για την λει-
τουργία των επιχειρήσεων και 
πως οι κανόνες που ισχύουν 
σήμερα θα ισχύουν και για τις 
γιορτές.

Νέα κρούσματα  
και θάνατοι

Με πιο ήπιο ρυθμό φαίνεται να 
κινείται η επιδημία κορωνοϊού 
στην Ελλάδα με τον ΕΟΔΥ να 
ανακοίνωσε το απόγευμα της 
Τρίτης 2135 νέα κρούσματα. 
Πάνω από 100 οι νεκροί σε ένα 
24ωρο. 
 
Με την καταγραφή ενός υψη-
λού αριθμού νέων διαγνώσεων 
κορωνοϊού συνεχίζεται η πο-
ρεία της επιδημίας επιβεβαι-
ώνοντας ότι η Ελλάδα εξακο-
λουθεί να διανύει μια νέα 
ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. 
 
Συγκεκριμένα το απόγευμα της 
Τρίτης 24/11 ο Εθνικός Οργα-
νισμός Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε 2135 νέα 
κρούσματα του νέου ιού στη 
χώρα, εκ των οποίων 13 εντο-
πίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις 
πύλες εισόδου της χώρας. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έδωσε το απόγευμα της Τρίτης 
ο ΕΟΔΥ, 562 ασθενείς νοση-
λεύονταν διασωληνωμένοι σε 
ΜΕΘ.

Lockdown

Στη φυλακή οδηγείται ο 27χρονος Σύριος 
κατηγορούμενος για δύο κακουργήματα 
που αφορούν τρομοκρατικές ενέργειες 
του ISIS, μετά την απολογία του στην 
οποία αρνήθηκε ότι ήταν μαχητής της 
τζιχαντιστικής οργάνωσης. 
Ο 27χρονος κρίθηκε με απόφαση ανα-
κρίτριας και εισαγγελέα προφυλακιστέος 
μετά την απολογία του, κατά τη διάρκεια 
της οποίας διαφοροποιήθηκε εντελώς 
από όσα φέρεται να υποστήριξε στους 
αστυνομικούς μετά τη σύλληψη του την 
προηγούμενη εβδομάδα. 
Κατά τη σύλληψή του ο 27χρονος φέρε-
ται να ομολόγησε στους αστυνομικούς 
ότι ανήκε στον ISIS, υποδεικνύοντας μά-
λιστα τον εαυτό του σε βίντεο όπου 
έχουν καταγραφεί δολοφονικές πράξεις 
μαχητών του ISIS κατά αμάχων το 2014. 
Υποστηρίζει ότι βασανίστηκε από αστυ-

νομικούς 
Χθες, ωστόσο, ενώπιον της ανακρίτριας 
ο κατηγορούμενος φέρεται να ανέκρουσε 
πρύμναν αρνούμενος τις κατηγορίες και 
υποστηρίζοντας πως όσα είπε μετά τη 
σύλληψή του ήταν προϊόν βασανισμού 
που υπέστη από αστυνομικούς. 
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 
27χρονος, που διέμενε στην δομή φιλο-
ξενίας Ελαιώνα, αφορούν ένταξη σε τρο-
μοκρατική οργάνωση και άμεση συν-
δρομή σε ανθρωποκτονία από δόλο ως 
τρομοκρατική πράξη. 
Κρίσιμο ρόλο στην υπόθεση του Σύριου 
εκτιμάται ότι θα παίξουν τα αποτελέ-
σματα των εργαστηριακών εξετάσεων 
από τα κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλε-
κτρονικές συσκευές που εντοπίστηκαν 
στον οικίσκο, όπου διέμενε.

«Θα αρχίσουμε να δαπανούμε τα χρή-
ματα του Ταμείου Ανάκαμψης από την 
αρχή του χρόνου, με δικό μας ρίσκο, και 
από τα δικά μας διαθέσιμα» ξεκαθάρισε, 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 
Θεόδωρος Σκυλακάκης, την ώρα που το 
θέμα του Ταμείου έχει «σκαλώσει» σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω του ουγγρο-
πολωνικού βέτο. 
«Θα προπληρώσουμε χρήματα έχοντας 
ισχυρή πιθανολόγηση, γιατί μιλάμε με 
την Κομισιόν, είναι ανάγκη να ξεκινή-
σουμε πολύ νωρίτερα από τη στιγμή που 
θα έρθει η προκαταβολή» ανέφερε. 
«Τα χρήματα θα τα δώσουμε στον ιδιω-
τικό τομέα σε αυτούς που θέλουν να 
επενδύσουν, και όχι σε αυτούς που θέ-
λουν επιδοτήσεις» εξήγησε, μιλώντας 
στον ΣΚΑΪ. 
Η πανδημία του κορωνοϊού κατάφερε 
σοβαρό πλήγμα στην οικονομία και έχει 
μεταφερόμενη επίδραση στο 2021 δή-
λωσε ακόμα ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών, ξεκαθαρίζοντας ότι θα πρέ-
πει να γίνει συνετή διαχείριση των δη-
μόσιων οικονομικών. 
«Η ύφεση θα είναι 10,5% φέτος λόγω 
του 2ου lockdown και η ανάπτυξη στο 
4,8% το 2021 αν και θεωρώ ότι είμαστε 
αρκετά συντηρητικοί, μπορούμε να πάμε 

και κάπως καλύτερα» τόνισε, ενώ διευ-
κρίνισε ότι στα νούμερα έχει συνυπολο-
γιστεί και επέκταση του απαγορευτικού 
για μια με δυο εβδομάδες το Δεκέμβριο. 
Όπως επισήμανε, «η αντοχή της ελληνι-
κής οικονομίας είναι συνάρτηση της σύ-
νεσης με την οποία θα κινηθούμε στο 
επόμενο διάστημα. Έχουμε μπροστά 
μας ακόμη κάποιους μήνες κορωνοϊού 
μετά τους εμβολιασμούς. Θα νικήσουμε 
την ασθένεια το πρώτο μισό του ’21, μέ-
χρι τότε χρειάζεται προσοχή, γιατί η επό-
μενη φάση της ανάκαμψης δεν πρέπει 
να μας βρει σε οποιουδήποτε είδους δη-
μοσιονομική αναταραχή». 
«Εάν δούμε τα ομολόγα μας σήμερα 
ήταν στο 0,67% με 0,68% είμαστε σε 
καλή κατάσταση δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης. Του χρόνου θα πέσει κάτω από 
200% το χρέος και μετά το 2022 θα αρ-
χίσει μια κάπως πιο μεγάλη αποκλιμά-
κωση, αλλά πρέπει να είμαστε πάντα 
περιορισμένοι (στις δαπάνες) παρότι έχει 
καλή διάρθρωση. Χρειαζόμαστε ήπια 
πρωτογενή πλεονάσματα» σχολίασε ο 
κ. Σκυλακάκης. 
Παράδειγμα-Υπουργός 
«Εάν υποθέσουμε ότι ένα κατάστημα με 
υποδήματα πουλάει 10.000 ευρώ το 
μήνα και αγοράζει 5.000 ευρώ παπού-
τσια. Θα του δώσουμε το Νοέμβριο 
5.000 ευρώ εκ των οποίων 2.500 ευρώ 
καθαρή ενίσχυση και 2.500 ευρώ μακρό-
χρονο χαμηλότοκο δάνειο, και θα του 
δώσουμε και το 40% το ενοικίου εκ των 
οποίων το ήμισυ το παίρνουμε εμείς το 
ήμισυ ο ιδιοκτήτης και θα πάρουμε εμείς 
τον υπάλληλο αν έχει υπάλληλο με βα-
σικό μισθό, κι αν έχει επιταγή πάει μετά 
75 μέρες».
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ΚΟΜΙΣΙΟΝ 
Οι πρώτοι Ευρωπαίοι πιθανώς να εμβολιαστούν μέχρι τέλη Δεκέμβρη Η αστυνομία στην Ελβετία ταυ-

τοποίησε τη νεαρή, η οποία 
την Τρίτη άρπαξε από τον 
λαιμό μία γυναίκα και τραυμά-
τισε μία δεύτερη με ένα μαχαίρι 
σε πολυκατάστημα της πόλης 
Λουγκάνο, ως μια γνωστή τζι-
χαντίστρια. 
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς 
του νότιου καντονιού Τιτσίνο 
έχουν χαρακτηρίσει το περι-
στατικό τρομοκρατική επίθεση 
και έχουν αναλάβει τη διερεύ-
νησή του. 
«Η δράστρια είναι γνωστή 
στην Fedpol από έρευνες που 
διεξήγαγε η αστυνομία το 2017 
σε τζιχαντιστικούς κύκλους», 
επεσήμανε η ομοσπονδιακή 
αστυνομία της Ελβετίας. 
Η 28χρονη δράστρια που ζει 
στην περιοχή βρίσκεται υπό 
κράτηση, αφού ένας περαστι-
κός κατάφερε να την ακινητο-
ποιήσει μέχρι να φτάσει στο 
σημείο της επίθεσης η αστυ-
νομία. Ελβετικά μέσα ενημέ-
ρωσης, επικαλούμενα αυτό-
πτες μάρτυρες, μετέδωσαν ότι 
η γυναίκα φώναξε ότι ανήκει 
στο Ισλαμικό Κράτος στη διάρ-
κεια της επίθεσης. 
Το ένα από τα θύματα φέρει 
βαριά τραύματα, αλλά δεν κιν-
δυνεύει η ζωή του. Η δεύτερη 
γυναίκα έχει τραυματιστεί ελα-
φρά. 
Ο Νόρμαν Γκόμπι, ο πρό-
εδρος της κυβέρνησης του Τι-
τσίνο, τόνισε ότι η Ελβετία είναι 
μια ειρηνική χώρα και το κα-
ντόνι μια ασφαλής περιοχή.

ΕΛΒΕΤΙΑ

Οι πρώτοι Ευρωπαίοι πο-
λίτες ενδέχεται να έχουν 
εμβολιαστεί κατά του 
Covid 19 ήδη πριν από τα 
τέλη Δεκεμβρίου, ανέφερε 
η πρόεδρος της Κομισιόν 
Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν, προσθέτοντας ότι 
«επιτέλους υπάρχει φως 
στο τέλος του τούνελ». 
Η Επιτροπή έχει συμφω-
νίες με έξι πιθανούς προ-
μηθευτές εμβολίων και 
δουλεύει για μια έβδομη 
συμφωνία. Οι συμφωνίες 
της επιτρέπουν να αγορά-
σει πάνω από 800 εκα-
τομμύρια δόσεις, περισ-
σότερες από τον 
πληθυσμό της ΕΕ, που εί-
ναι περίπου στα 460 εκα-
τομμύρια. Μιλώντας στην 
Ευρωβουλή, η Φον ντερ 
Λάιεν προειδοποίησε 

ωστόσο ότι ενώ τα εμβό-
λια είναι σημαντικά, «αυτό 
που μετράει είναι οι εμβο-
λιασμοί». 
«Τα κράτη - μέλη πρέπει 
να ετοιμαστούν τώρα. Μι-
λάμε για εκατομμύρια σύ-
ριγγες, μιλάμε για ψυχρή 
αλυσίδα, μιλάμε για οργά-
νωση κέντρων εμβολια-
σμού, μιλάμε για την εκ-
παίδευση του 
προσωπικού που υπάρ-
χει, τα πάντα. Όλα αυτά 
πρέπει να προετοιμα-
στούν», προειδοποίησε. 
Επιπλέον, κάλεσε τους 
Ευρωπαίους να συνεχί-
σουν να σέβονται τους 
περιορισμούς, ακόμα και 
όταν τα μέτρα πλήττουν 
τις επιχειρήσεις, κατα-
στρέφουν περαιτέρω τις 
ήδη πληγείσες οικονομίες 

των χωρών και προκα-
λούν στους πολίτες κοι-
νωνικές και πνευματικές 
δυσκολίες. 
«Με περίπου 3.000 θανά-
τους την μέρα, η Covid 19 
ήταν η νούμερο ένα αιτία 
θανάτων στην Ευρω-
παϊκή Ένωση την περα-
σμένη εβδομάδα. Τα νο-
σοκομεία παραμένουν σε 
ασφυκτική κατάσταση», 
πρόσθεσε. 
«Πρέπει να μάθουμε από 
το καλοκαίρι και να μην 
επαναλάβουμε τα ίδια 
λάθη. Η υπερβολική χα-
λάρωση αποτελεί ρίσκο 
για ένα τρίτο κύμα μετά τα 
Χριστούγεννα», συνέχισε 
και συμπλήρωσε ότι αυτά 
τα Χριστούγεννα θα είναι 
διαφορετικά και, ναι, θα εί-
ναι πιο ήσυχα».

Ουδέποτε βρέθηκε τόσο 
κοντά στην παραδοχή της 
ήττας του: ο Ντόναλντ 
Τραμπ έδωσε τελικά το 
βράδυ της Τρίτης πράσινο 
φως για να αρχίσει η δια-
δικασία μεταβίβασης της 
εξουσίας στον Τζο Μπάι-
ντεν, ο οποίος έχει αρχίσει 
ήδη, χωρίς να περιμένει, 
να σχηματίζει την κυβέρ-
νησή του. 
Έπειτα από δύο εβδομά-
δες και πλέον μιας άρνη-
σης άνευ προηγουμένου 
στην αμερικανική πολιτική 
ιστορία, ο Ρεπουμπλικά-
νος απερχόμενος πρό-
εδρος απέφυγε μολα-
ταύτα να αναγνωρίσει 
καθαρά τη νίκη του Δημο-
κρατικού. 
Υποσχέθηκε, μέσω 

Twitter, να συνεχίσει τον 
«δίκαιο αγώνα» του, κα-
θώς οι δικηγόροι του 
έχουν πολλαπλασιάσει τις 
προσφυγές στη δικαιο-
σύνη, χωρίς επιτυχία, κα-
ταγγέλλοντας -χωρίς να 
προσκομίζουν αξιόπιστα 
αποδεικτικά στοιχεία- νο-
θεία στις προεδρικές 
εκλογές της 3ης Νοεμ-
βρίου. Δήλωσε πεπεισμέ-
νος ότι «θα θριαμβεύ-
σουμε».«Η Αμερική 
επέστρεψε. Είμαστε ξανά 
στην κεφαλή του τραπε-
ζιού». Αυτό δήλωσε ο 
εκλεγμένος πρόεδρος των 
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, στην 
πρώτη του συνέντευξη 
μετά την επικράτησή του 
στις αμερικανικές εκλογές 
της 3ης Νοεμβρίου. 

Στη συνέντευξη που 
έδωσε στο NBC News, ο 
Μπάιντεν μίλησε για την 
μεταβίβαση της εξουσίας, 
την πανδημία της Covid 
19 και τις προτεραιότητες 
που θα θέσει η διακυβέρ-
νησή του.  
Ο Μπάιντεν ξεκαθάρισε 
ότι δεν σκοπεύει να χρη-
σιμοποιήσει το τμήμα δι-
καιοσύνης «ως όχημά 
μου» για να κάνει έρευνες 
για τον Ντόναλντ Τραμπ 
και τους συμμάχους του. 
«Δεν θα κάνω αυτό που 
κάνει αυτός ο πρόεδρος», 
ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Επιπλέον, σημείωσε ότι 
έχει ήδη μιλήσει με αρκε-
τούς ηγέτες ξένων χω-
ρών.

ΗΠΑ ΕΚΛΟΓΕΣ
Η παραδοχή του Τράμπ και οι δηλώσεις Μπάιτεν

Τρομοκρατία
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Για όλη την ανθρωπότητα-TRUMP: Η μεγάλη πρόκληση Ο φόβος για το απροσδόκητο 

του Κυριάκου Τσιούπρα 
 

Τι θα σήμαινε για τις Ηνωμένες Πο-
λιτιείες και, δεδομένου του ηγετι-
κού ρόλου που αυτές διαδραματί-

ζουν διεθνώς, για όλη την 
ανθρωπότητα, τυχόν επανεκλογή του 
Donald Trump στην αμερικανική προ-
εδρία ; 
Μια υπεύθυνη απάντηση σ’αυτό το ση-

μαντικό ερώτημα θα ήταν ενδεικτική των τεραστίων,ανυ-
πολογίστων κινδύνων, που θα εγκυμονούσε ένα τέτοιο 
αποτέλεσμα.  
Από την επαύριο της νίκης του στις εκλογές του 2016, ο 
Τράμπ κατέδειξε τον πρόχειρο αλλά και επικίνδυνο εαυτό 
του με μια σειρά μέτρα που ο κοινός άνθρωπος δέν ήξερε 
πώς να τα δεχθεί: με σοβαρότητα, με ελαφρότητα ή με 
θυμηδία. Ανάμεσα τους,ο πλήρης αποκλεισμός πολιτών 
από μια σειρά χώρες, κυρίως μουσουλμανικές,για επί-
σκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παιδιά παρανόμων  με-
ταναστών  των οποίων οι γονείς θα διώκονταν θ’αποχω-
ρίζονταν απ’αυτούς τιθέμενα υπό την προστασία της 
πολιτείας. Κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό θ’ανε-
γειρόταν τείχος γι’αποκλεισμό των μεταναστών  από τη 
χώρα αυτή με δαπάνη μάλιστα του Μεξικού. Στην πρα-
γματικότητα κανένα απ’εκείνα τα μέτρα δεν υλοποιήθηκε 
λόγω της αντίδρασης που προκαλούσε η εφαρμογή τους.  
‘Ενας προκλητικός εθνικισμός με τον υπόλοιπο κόσμο 
ασυζήτητα υπάκουο στην Ουάσιγκτων ήταν η σφραγίδα 
της πολιτικής του Τράμπ και μια απεριόριστη εγωπάθεια 
με μεγάλη δόση ηγεμονισμού η πεμπτουσία του χαρα-
κτήρα του. Ανάλογη ήταν και η όλη πολιτεία του. Πρώτα 
έναντι των ιδίων των συνεργατών του. Σχεδόν αμέσως 
άρχισε τις αλλαγές. Σε διάστημα μερικών μηνών υπηρέ-
τησαν δύο υπουργοί Εξωτερικών. Πρόεδροι και πρωθυ-
πουργοί άλλων, φιλικών μάλιστα χωρών, δεν θεωρούνταν  
συνεργάτες αλλά εντολοδόχοι.  
Το περιβόητο ΝΑΤΟ τέθηκε σε ουσιαστική απραξία διότι 
πολλές χώρες-μέλη δεν ανταποκρίνονταν στις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις . Και αφού μέχρι  
τότε το καρότο δεν είχε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ο 
νέος ένοικος του Λευκού Οίκου κατέληξε στη μέθοδο των 
εκφοβισμών.  
Η ίδια τακτική, της επιβολής, επιχειρήθηκε και στις ευρύ-
τερες διεθνείς συνάξεις με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα 
τεράστιο χάσμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μια και 
σχεδόν τον υπόλοιπο κόσμο από την άλλη. Και αυτό πε-
ριελάμβανε ουσιαστικά και τη Βρετανία που στις διακηρύ-
ξεις αποτελούσε φιλική χώρα. Με τον Τραμπ να παραβιάζει 
τα “ιερά και τα όσια” των Βρετανών με τη συμπεριφορά 
του έναντι της Βασίλισσας κατά την επίσημη επίσκεψη 
του στο Λονδίνο. Και  με το στανιό που επέδειξε η Ουάσι-
γκτων στις συνομιλίες για νέα Εμπορική Συμφωνία μεταξύ 
των δύο χωρών παρά τις υποτιθέμενες φιλικές  σχέσεις. 
Αλλά και με τον αχαρακτήριστο κυνισμό που επέδειξε η 
Ουάσιγκτων αρνούμενη επίμονα να παραδώσει στη Βρε-
τανία Αμερικανίδα  κατηγορούμενη για θανάσιμο τραυμα-
τισμό Βρετανού πολίτη σε βρετανικό έδαφος.  
‘Ολ’αυτά είναι από τα λιγότερο σημαντικά. Ανάμεσα στα 
μεγάλα θέματα είναι η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολι-
τειών από τη Διάσκεψη του Παρισιού για τις Κλιματικές 
Αλλαγές, μια μεγάλη τορπίλλη στις πανανθρώπινες προ-
σπάθειες για το πρώτο θέμα που αφορά τη ζωή σ’αυτό 
τον πλανήτη. Και γιατί αυτή η προκλητική ανευθυνότητα, 
παρακαλώ; Διότι, σύμφωνα με τον Τράμπ, η υπερθέρ-
μανση του πλανήτη είναι μια απάτη. ‘Οπως είναι, σύμφωνα 
με τον ίδιο, απάτη και η πανδημία του κορωνοΪού που 
έστειλε στο θάνατο ρεκόρ αριθμό Αμερικανών.  

Τορπίλλη, ενάντια στη Μεσανατολική και Διεθνή ειρήνη εί-
ναι και η αποχώρηση της Ουάσιγκτων από τη Συμφωνία 
με την Τεχεράνη που ήταν αποτέλεσμα πολλών προσπα-
θειών για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης των πυ-
ρηνικών όπλων. Δεν άρεσε στον Τράμπ αυτή η Συμφω-
νία,που εκτός από τις ΗΠΑ, περιελάμβανε τη Ρωσία, τη 
Βρετανία, τη Γερμανία,και τη Γαλλία από τη μια πλευρά 
και το Ιράν από την άλλη. ΄Εκαμε ό,τι ήταν δυνατό να την 
αχρηστεύσει και να προκαλέσει μια νέα αναταραχή στη 
Μέση Ανατολή. Στούς ίδιους δόλιους στόχους απέβλεπαν 
και όλες οι σκανδαλώδεις μηχανορραφίες του υπέρ του 
Ισραήλ και εναντίον της υπόθεσης των Παλαιστινίων. 
Με ένα τέτοιο πολιτικό μητρώο, βεβαρυμένο μάλιστα με 
την εγκληματική ενοχή της απραξίας έναντι της πανδημίας, 
θ’ανέμενε ένας μια μεγάλη, για να μην πούμε τεράστια, 
πτώση της εκλογικής δύναμης του Τράμπ στις τελευταίες 
εκλογές. Προς οδυνηρή έκπληξη των πάντων, ο αδίστα-
κτος Τράμπ παρ’όλίγο ν’ αναρριχηθεί πάλι στην εξουσία. 
Επρόκειτο, μάλιστα, για τη μεγαλύτερη προσέλευση ψη-
φοφόρων από το 1900, ένα πολύ αξιέπαινο ρεκόρ για τον 
αμερικανικό λαό. Ο Joe Biden πήρε πέραν των 75 εκα-
τομμυρίων ψήφων, αριθμός που αντιστοιχεί πρός σχεδόν 
51%. Ο Τράμπ πήρε κάτι πέραν των 71 
εκατομμυρίων,δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό στην ιστορία 
των ΗΠΑ.   
Εγείρεται ένα πελώριο ερώτημα: Πώς είναι δυνατό, ο 
Τράμπ με ένα πολιτικό πορτραίτο όπως το περιγράφουμε 
πιο πάνω και με τον εξωφρενικό ισχυρισμό ότι, η πανδημία 
που έστειλε μόνο στις ΗΠΑ, τη χώρα του, μέχρι τώρα, 
240,000 ανθρώπους στο θάνατο,υπάρχει μόνο στη φα-
ντασία  μας, ν’ανταμειφθεί με τόσους ψήφους ;  
Tο μεγάλο αυτό ερώτημα οπωσδήποτε ίσχυε και για τις 
εκλογές του 2016 που τον ανέδειξαν μάλιστα στην προ-
εδρία της πιο σημαντικής, από πολλές απόψεις, χώρας 
στον κόσμο. Πολύ, πολυ περισσότερο, όμως, ίσχυε φέτος 
που ο μέσος Αμερικανός ψηφοφόρος ήξερε πρόσωπα και 
πράγματα.  
Πρώτος βασικός λόγος που προβάλλεται για εξήγηση των 
“αδικαιολογήτων” είναι η σχετικά καλή κατάσταση της οι-
κονομίας της χώρας. Που μπορεί να γίνει δεκτός όταν λη-
φθούν υπ’όψη οι ιδιαίτερες δυσκολίες από την πανδημία. 
Προσθέτουμε εμείς σαν δεύτερο παράγοντα την πλήρη 
αξιοποίηση του ρεπουμπλικανικού “μεγαλοΪδεατισμού” 
που πιστεύει στην αμερικανική  παντοδυναμία. Με ένα 
άνθρωπο, όπως ο Τράμπ, τόσο αφοσιωμένο  στα δόγματα 
της παντοδυναμίας, πρέπει να πέτυχαν τη μεγαλύτερη 
δυνατή κινητοποίηση του κόσμου τους. Πράγμα που πάλι 
δεν εξηγεί τέτοιο αποτέλεσμα.  
Υπάρχει, πιστεύουμε, και τρίτος παράγοντας: Οι Ρεπου-
μπλικάνοι ή τουλάχιστο, το πιό φανατικό μέρος τους, ου-
δέποτε “ηρέμησαν” από την ανάδειξη του Ομπάμα και, 
μάλιστα για δυο θητείες στην προεδρία. Χωρίς αμφιβολία 
οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν μεγάλα βήματα, 
άλματα, στο πρόβλημα των προβλημάτων τους, αυτό των 
φυλετικών διακρίσεων. Υπάρχουν, όμως, και ισχυρά κα-
τάλοιπα της Κλουξ-Κλουξ- Κλαν που αποτελούσε την ορ-
γανωμένη έκφραση της φυλετικής βαρβαρότητας.  Υπάρ-
χουν και εκείνοι που υποστηρίζουν ένα είδος ελεγχόμενης 
ισοτιμίας: “Ισα δικαιώματα, αλλά όχι και να μας κυβερνούν”.  
Aρκετά, όμως, για τον Τράμπ. ‘Οσο ανησυχητικός είναι ο 
μεγάλος αριθμός των ψήφων που πήρε, περισσότερο ελ-
πιδοφόρο είναι το ολικό αποτέλεσμα με τη βαρυσήμαντη 
νίκη των Δημοκρατικών. Και αν η εκλογή του Τράμπ το 
2016 ήταν αντίδραση προς την εκλογή Ομπάμα, το απο-
τέλεσμα των φετεινών εκλογών είναι αντίδραση στην 
εκλογή του Τράμπ. Ο συμβολισμός είναι πολύ ισχυρός: 
Νέος πρόεδρος, ο Joe Biden,που ήταν αντιπρόεδρος του 
Ομπάμα. Αντιπρόεδρος, η Kamala Harris, η πρώτη μάλι-
στα γυναίκα σε αυτό το αξίωμα, Αφρικανικής καταγωγής. 
Οι Ην.Πολιτείες, παρά τα τόσα  και τόσα προβλήματα, 
βρίσκονται  στο δρόμο της δικαίωσης.  

της Θεοδώρας Κυριάκου 

Ο φόβος για το απροσδόκητο εί-
ναι κάτι που πολλοί άνθρωποι 
φοβόμαστε. Έστω και αν κάτι 

απροσδόκητο μπορεί να αποδειχτεί εν 
τέλει σε καλό, ο φόβος για κάτι απρό-
σμενο, κάτι που δεν περνάει από το 
μυαλό του κάθε ανθρώπου, πάντα δη-
μιουργεί ένα αίσθημα αγωνίας για την 
πιθανή αλλαγή πλάνων και ανατάρα-
ξης της καθημερινότητάς μας. Το να 
χάσεις την δουλεία σου, το να σε προ-
δώσει κάποιος δικός σου άνθρωπος, 
το να μάθεις ότι ο σύντροφός σου σε 
απατάει ή και να μάθεις ότι κάτι σημα-
ντικό σου κρύβει, είναι κάποια από τα 
κακά απροσδόκητα της ζωής τα οποία 
μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε 
καλά. Αυτό γίνεται, όταν ο άνθρωπος 
ξεπερνάει το στάδιο της άρνησης, περ-
νάει στο στάδιο της αποδοχής και εν 
τέλει καταλήγει στην αναθεώρηση, που 
με ένα καθαρό τρόπο σκέψης, μπορεί 
να αντιληφθεί πως, ό,τι και να έγινε 
ήταν για καλό. Ήταν αφορμή για να έρ-
θει κάτι καλύτερο στη ζωή του, να ξε-
φύγει από την σταθερή γραμμή που 
έχει δημιουργήσει και να ρισκάρει ψά-
χνοντας και αποδέχοντας κάτι διαφορε-
τικό. Παρ’ όλα αυτά, πάντα οι αλλαγές 
φέρουν άγχος και ανυπομονησία. Είναι 
καλό όμως να συμβαίνουν, εκεί που η 
ζωή του ανθρώπου έχει φτάσει στην 
μονοτονία και στην προσαρμογή σε 
μια ρουτίνα για μεγάλο χρονικό διά-
στημα που μπορεί να οδηγήσει τον άν-
θρωπο στην αδράνεια και τη μιζέρια. 
Υπάρχει όμως και το κακό απροσδό-
κητο.. Αυτό που πιθανόν να σε οδηγήσει 
σε ένα αδιέξοδο χωρίς να μπορείς να 
δράσεις, χωρίς να περνάει κάτι από το 
χέρι σου και αυτό έχει να κάνει με πολύ 

πιο ευαίσθητα θέματα, όπως αυτό της 
υγείας, μιας ξαφνικής απώλειας ή και 
μιας κατάστασης η οποία είναι παγκό-
σμια και επηρεάζει τη ζωή σου σε αρκε-
τούς τομείς, αφήνοντας σε ανήμπορο να 
κάνεις οτιδήποτε, όπως είναι και η κα-
τάσταση που περνάμε τον τελευταίο 
χρόνο με την πανδημία. Αυτά είναι κα-
ταστάσεις οι οποίες ένας άνθρωπος στέ-
κεται ανήμπορος να διαχειριστεί και το 
μόνο που μπορεί να κάνει, είναι να τα 
βρει με τον εαυτό του, να τα αποδεχτεί 
και να προχωρήσει, βασισμένος στις δύ-
σκολες καινούργιες συνθήκες που αλ-
λάζουν ριζικά τη ζωή του. Δυστυχώς αυ-
τές οι απροσδόκητες καταστάσεις είναι 
κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να 
αναγνωρίσει κανένα όφελος από την 
ύπαρξή τους. Το πιο λυπηρό είναι ότι 
πολύ πιθανόν να υπάρξουν στιγμές που 
μπορεί να βρεθεί σε άρνηση αποδοχής 
των καταστάσεων, όπου δημιουργείται 
αρνητικότατα και αμφισβήτηση για οτι-
δήποτε άλλο συμβαίνει τριγύρω του, για 
οτιδήποτε μπορεί να θεωρείτο σημα-
ντικό μέχρι την στιγμή της αλλαγής στη 
ζωή του και την παγιοποίηση κάθε συ-
ναισθήματος του για τα υπόλοιπα γεγο-
νότα που του συμβαίνουν. Δεν υπάρχει 
ξεκάθαρη εξήγηση στο γιατί συμβαίνουν 
αυτά, και δεν θα υπάρξει ποτέ, ευτυχώς 
ή δυστυχώς. Το θέμα είναι να κρατάμε 
το μυαλό μας καθαρό κάνοντας το σύμ-
μαχό μας σε οτιδήποτε απροσδόκητο 
κακό εισέλθει στη ζωή μας, ώστε να 
μπορέσουμε να κρατήσουμε την λογική 
μας συνεχίζοντας με δύναμη την όποια 
πορεία μας. Πολλές φορές κάποια γε-
γονότα είναι πάνω από τις φυσικές δυ-
νάμεις μας για να τα αντιμετωπίσουμε, 
αλλά με ψυχική δύναμη και διαύγεια 
μπορούμε να πάμε παραπέρα.
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Oι άλλες διαστάσεις - επιλογές Ότι πάθει ο άδρωπος εν που 
την τζιεφαλή του

82 χρό-
νια 
από 

τον ιστο-
ρικό απο-
χαιρετιστή-
ριο λόγο 
της Πασιο-
νάρια κατά 
την απο-
χώρηση 

των Διεθνών Ταξιαρχιών 
 
Σ’ εκείνους που στάθηκαν 
πιο ψηλά 
από τις μικροφιλοδοξίες της 
ζωής 
και τα προσωπικά κέρδη. 
Σ’ εκείνους που η ζωή, τότε 
μόνο ήταν πολύτιμη 
όταν συνοδευόταν με την 
ελευθερία. 
Σ’ εκείνους που έδωσαν τη 
ζωή τους για να ζήσουν 
οι άνθρωποι πιο πλέρια και 
καλύτερη ζωή. 
Σ’ εκείνους που χάραξαν τη 
λεωφόρο 
προς το νέο πολιτισμό. 
Στους ηρωϊκούς αντιφασί-
στες εθελοντές 
του Δημοκρατικού Στρατού 
της Ισπανίας, 
Η Ανθρωπότητα οφείλει ένα 
μεγάλο χρέος! 
 
Ποίημα από έντυπο Ελλή-
νων εθελοντών («Λόχος Νί-
κου Ζαχαριάδη»), αφιερω-
μένο στους χιλιάδες 
φλογερούς εραστές της 
ελευθερίας και της δημο-
κρατίας, που έσπευσαν 
στην Ισπανία, από όλες τις 
γωνιές της γης, για να φρά-
ξουν το δρόμο του φασι-
σμού. 
Τον Ιούλη του 1936 εκδη-
λώθηκε στην Ισπανία το 
φασιστικό πραξικόπημα, το 
λεγόμενο στρατιωτικό κί-
νημα των στρατηγών που 
αποσκοπούσε στην ανα-
τροπή της δημοκρατικής 
κυβέρνησης του Λαϊκού 
Μετώπου, η οποία είχε 
εκλεγεί πέντε μόνο μήνες 
νωρίτερα και είχε ξεκινήσει 
ριζοσπαστικές μεταρρυθμί-
σεις που έθιγαν τα συμφέ-
ροντα του μεγάλου κεφα-
λαίου και των πάμπλουτων 
γαιοκτημόνων. 
Οι εργαζόμενοι με τις οργα-
νώσεις τους απέκρουσαν 
αποφασιστικά την επίθεση 
των στασιαστών. Με αυ-
θορμητισμό, γενναιότητα, 
ψυχικό σθένος και πάνω 
απ’ όλα με ταξικό ένστικτο, 
οι απλοί άνθρωποι υπερά-
σπισαν τις πολιτικές και κοι-
νωνικές κατακτήσεις τους, 
που είχαν κερδίσει στη σύ-
ντομη ζωή της κοινοβου-
λευτικής δημοκρατίας. Χι-
λιάδες κατέβηκαν στους 
δρόμους, έστησαν οδοφρά-
γματα, οργάνωσαν ομάδες 
περιφρούρησης στα εργο-
στάσια και τα αγροκτήματα, 

δημιούργησαν λαϊκές πολι-
τοφυλακές κλπ. σώζοντας 
την κοινοβουλευτική δημο-
κρατία και τη δημοκρατικά 
εκλεγμένη κυβέρνηση της 
Νέας Ισπανίας. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, 
οι κοινωνικές, ταξικές δυνά-
μεις της ισπανικής αντίδρα-
σης δεν ήταν διατεθειμένες 
να χάσουν τον «παρά-
δεισο» και δεν έμειναν με 
τα χέρια σταυρωμένα. Ζή-
τησαν και πήραν έξωθεν 
βοήθεια. Δύο ιμπεριαλιστι-
κές χώρες, η ναζιστική Γερ-
μανία και η φασιστική Ιταλία 
στήριξαν εμπράκτως τους 
φασίστες πραξικοπηματίες 
στρατηγούς, που εκπρο-
σωπούσαν τα συμφέροντα 
της ισπανικής αστικής τά-
ξης και των μεγάλων γαι-
οκτημόνων, επεμβαίνο-
ντας, απροκάλυπτα, στα 
εσωτερικά μιας ανεξάρτη-
της χώρας. 
Γερμανικά και ιταλικά αερο-
πλάνα μετέφεραν στην 
Ισπανία, από το Μαρόκο, 
όπου ήταν εγκλωβισμένος, 
τον Επίλεκτο Στρατό του 
στρατηγού Φράνκο, ο 
οποίος, λίγες βδομάδες 
μετά την άφιξή του στην 
Ισπανία, ενώθηκε με το 
Στρατό του Βορρά του στα-
σιαστή - πραξικοπηματία 
στρατηγού Μόλα. Η Γερμα-
νία και η Ιταλία υπέγραψαν 
με άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες Συμφωνία Μη Επέμβα-
σης στην ισπανική διένεξη, 
αλλά αυτό δεν τους εμπό-
δισε να βομβαρδίζουν βά-
ναυσα πόλεις και χωριά 
που ήταν κάτω από τον 
έλεγχο της δημοκρατικής 
κυβέρνησης του Λαϊκού 
Μετώπου. 
Η δημοκρατικά εκλελε-
γμένη κυβέρνηση, που εκ-
προσωπούσε τη μεγάλη 
πλειοψηφία του ισπανικού 
λαού, ούτε μια σφαίρα δεν 
πήρε από τις αστικοδημο-
κρατικές χώρες της Ευρώ-
πης, οι οποίες με την απα-
ράδεκτη στάση τους 
βοήθησαν το φασισμό. 
Την ώρα που η Δημοκρα-
τική Ισπανία δεχόταν τα 
πυρά των φασιστών του 
Φράνκο, του Χίτλερ και του 
Μουσολίνι, με την ανοχή 
των κυβερνήσεων της Γαλ-
λίας, Βρετανίας κ.ά. ευρω-
παϊκών χωρών, 40 και 
πλέον χιλιάδες άντρες και 
γυναίκες από 63 χώρες 
έτρεξαν να πολεμήσουν για 
τα ύψιστα ιδανικά της ελευ-
θερίας, της δημοκρατίας και 
της κοινωνικής δικαιοσύ-
νης. Οι θρυλικές Διεθνείς 
Ταξιαρχίες των αντιφασι-
στών εθελοντών, που θα 
ζουν στους αιώνες, διαδρα-
μάτισαν αποφασιστικό 
ρόλο στην άμυνα της Μα-

δρίτης και διακρίθηκαν σ’ 
όλες τις μάχες του Εμφυ-
λίου Πολέμου. 
Ανάμεσά τους ήταν και 60 
περίπου Κύπριοι, οι οποίοι 
ανταποκρίθηκαν επάξια 
στο πιο αλτρουϊστικό κάλε-
σμα διεθνιστικής αλληλεγ-
γύης που γνώρισε ποτέ η 
ανθρωπότητα. Εζεκίας Πα-
παϊωάννου (ΓΓ του ΑΚΕΛ 
1949-1988) Μιχαλάκης Οι-
κονομίδης (διετέλεσε Πολι-
τικός Κομισάριος) Ευάνθης 
Νικολαΐδης (έγινε λοχαγός) 
Κώστας Λαπηθιώτης (θείος 
του γνωστού στην παροικία 
Αντρέα Τουμάζου) Βενιζέ-
λος Ζαννέττου (θείος του 
πρώην μέλους του ΠΓ του 
ΑΚΕΛ Βενιζέλου Ζαννέτ-
του)Εύδωρας Ιωαννίδης 
(συγγραφέας, γνωστός με 
το ψευδώνυμο Άλαστος) 
Ελένη Νικηφόρου, Πανα-
γιώτης Κατσαρώνας, Σέρ-
γιος Ρωσσίδης (θείος του 
πάροικου δικηγόρου Ρωσ-
σίδη)Λούκας Ορφανίδης 
(συγγενής του πρώην  δι-
ευθυντή της Κεντρικής Τρά-
πεζας Κυπρου, Αθανάσιου 
Ορφανίδη) κ.ά. χάραξαν με 
χρυσά γράμματα το όνομα 
της μικρής σε μέγεθος, 
αλλά τεράστιας σε ψυχή, 
Κύπρου στις ένδοξες σελί-
δες της ισπανικής ιστορίας, 
μα και της ιστορίας του διε-
θνούς εργατικού και προ-
οδευτικού δημοκρατικού κι-
νήματος. 
Η Δημοκρατική Ισπανία 
έχασε σε μια άνιση μάχη. 
Ο Ισπανικός Δημοκρατικός 
Στρατός ηττήθηκε από ένα 
ενισχυμένο από τη Γερμα-
νία και την Ιταλία, υπέρτερο 
στρατιωτικό αντίπαλο, χω-
ρίς, ωστόσο, να θυσιάσει τί-
ποτα από την τιμή, την 
αξιοπρέπεια και τις ελπίδες 
της προοδευτικής ανθρω-
πότητας για ένα καλύτερο 
κόσμο.  
Ο Ισπανικός Εμφύλιος Πό-
λεμος, που ξεκίνησε το 
1936, τέλειωσε στις αρχές 
του 1939 με την επικρά-
τηση των φασιστικών δυ-
νάμεων. Γύρω στα τέλη του 
1938 άρχισαν να αποχω-
ρούν από τα πεδία των μα-
χών οι Διεθνείς Ταξιαρχίες 
των Εθελοντών. 
Στον ιστορικό αποχαιρετι-
στήριο λόγο που εκφώνησε 
από την πόλη προπύργιο 
της Δημοκρατικής Ισπα-
νίας, Βαρκελώνη, Καταλα-
νίας, την 1η Νοέμβρη 1938, 
κατά την αποχώρηση των 
Διεθνών Ταξιαρχιών των 
αντιφασιστικών εθελοντών, 
η Βουλευτής του Λαϊκού 
Μετώπου και κύριος προ-
παγανδιστής της δημοκρα-
τικής κυβέρνησης της Ισπα-
νίας, Ντολόρες Ιμπαρούρι 
(γνωστότερη ως Πασιονά-
ρια, «Άνθος του πάθους»), 
εξήρε τον ενθουσιασμό, τον 
ηρωϊσμό και τον αλτρουϊ-
σμό των εθελοντών των 
Διεθνών Ταξιαρχιών, τους 
οποίους ο λαός της Ισπα-
νίας πάντα θ’ αγκαλιάζει με 
στοργή και ευγνωμοσύνη. 
Ακολουθούν αποσπάσματα 
από τον αποχαιρετιστήριο 
λόγο της θρυλικής Πασιο-
νάρια. Απευθύνεται πρώτα 
στις γυναίκες της Ισπανίας: 
«Λάβαρα της Ισπανίας! 
Χαιρετίστε όλους αυτούς 
τους ήρωες. Υποκλιθείτε 
για να τιμήσετε τόσους 
μάρτυρες! Μανάδες και γυ-
ναίκες της Ισπανίας! Όταν 
τα χρόνια περάσουν και οι 

πληγές του πολέμου επου-
λωθούν, όταν η θολή ανά-
μνηση των θλιβερών αιμα-
τηρών ημερών ξεθωριάσει 
στην παρουσία της ελευθε-
ρίας, της ειρήνης και της 
ευημερίας, όταν τα μίση πά-
ψουν να υπάρχουν και όταν 
η περηφάνια στην ελεύ-
θερη χώρα μας γίνει κτήμα 
ισότιμο όλων των Ισπανών, 
μιλήστε στα παιδιά σας. 
Πείτε τους γι’ αυτούς τους 
άνδρες των Διεθνών Τα-
ξιαρχιών. Πείτε τους πως 
διασχίζοντας θάλασσες και 
βουνά, περνώντας σύνορα 
που τα έκλεισαν οι λόγχες 
και ενώ άγρια πουλιά τους 
παραμόνευαν, έτοιμα να 
κομματιάσουν τις σάρκες 
τους, αυτοί οι άνθρωποι 
έφτασαν στη χώρα μας 
σταυροφόροι της ελευθε-
ρίας. Τα παράτησαν όλα, τις 
αγάπες τους, τις πατρίδες 
τους, τα σπίτια τους και τα 
καλά τους - πατεράδες, μα-
νάδες, αδελφές, αδελφούς 
και παιδιά - και ήρθαν και 
μας είπαν: «Είμαστε εδώ, 
η υπόθεση της Ισπανίας εί-
ναι δική μας, είναι υπόθεση 
ολόκληρης της προοδευτι-
κής ανθρωπότητας». Σή-
μερα φεύγουν. Πολλοί απ’ 
αυτούς, χιλιάδες απ’ αυτούς 
μένουν εδώ με λίκνο τους 
την ισπανική γη και όλοι οι 
Ισπανοί θα τους θυμούνται 
με το πιο βαθύ αίσθημα.» 
Στη συνέχεια, η Πασιονάρια 
απευθύνεται στους αντιφα-
σίστες μαχητές των Διε-
θνών Ταξιαρχιών: «Σύντρο-
φοι των Διεθνών 
Ταξιαρχιών, λόγοι πολιτικοί, 
αίτια κρατικά, το συμφέρον 
αυτής της ίδιας της υπόθε-
σης για την οποία χύσατε 
το αίμα σας με απεριόριστη 
γενναιοδωρία, σας στέλ-
νουν τώρα πίσω, μερικούς 
από σας στην πατρίδα σας, 
άλλους σε αναγκαστική 
εξορία. Σήμερα πολλοί ανα-
χωρούν. Χιλιάδες άλλοι μέ-
νουν εδώ, θαμμένοι στην 
ισπανική γη, χαραγμένοι 
βαθιά στη μνήμη όλων των 
Ισπανών... Μπορείτε να 
φύγετε υπερήφανοι. Έχετε 
γράψει ιστορία. Είσαστε 
θρύλος. Είσαστε το ηρωϊκό 
παράδειγμα της δημοκρα-
τικής αλληλεγγύης και του 
διεθνισμού. Και όταν πάλι 
βγάλει φύλλα η ελιά της ει-
ρήνης πλεγμένη με τα νικη-
φόρα δάφνινα στεφάνια της 
Δημοκρατίας της Ισπανίας, 
επιστρέψτε. Επιστρέψτε 
στο πλευρό μας, εδώ θα 
βρείτε πατρίδα - αυτοί που 
δεν έχουν πατρίδα ή φί-
λους, που πρέπει να ζή-
σουν στερημένοι της φιλίας 
- όλοι, όλοι θα έχουν τη 
στοργή και την ευγνωμο-
σύνη του ισπανικού λαού, 
που σήμερα και αύριο θα 
ζητωκραυγάζει με ενθου-
σιασμό: Ζήτω οι ήρωες των 
Διεθνών Ταξιαρχιών!» 
Οι νεκροί από τον Ισπανικό 
Εμφύλιο Πόλεμο ήταν πέ-
ραν του μισού εκατομμυ-
ρίου. Μετά τη λήξη του, 50 
χιλιάδες αντιφασίστες οδη-
γήθηκαν στο εκτελεστικό 
απόσπασμα και πέραν των 
200 χιλιάδων φυλακίστη-
καν. 
Ψυχή βαθιά για τιμή, δίκιο 
και πραγματική λευτεριά!  
Εθελοντές επικών Διεθνών 
Ταξιαρχιών.Αθάνατοι φωτί-
ζουν άπλετα τους δρόμους 
μας!

του 
Βασίλη Κωστή 

Όταν είδα τόσα 
κολοκυθιά να 
παρελαύνουν 

τις προάλλες στους 
δρόμους χωρίς μά-
σκες και να μην κρα-
τούν κάποια από-
σταση, διότι όπως 
φώναζαν, ήθελαν 
την ελευθερία τους, 

τότε είπα στον εαυτό μου μετά από τό-
σους θανάτους εξαιτίας  του COVID-
19,  ακόμη αυτοί δεν έβαλαν μυαλά. 
Την στιγμή που τους άφησαν oι αρχές 
να παρελαύνουν στους δρόμους, είχαν 
ελευθερία,  μα την ίδια στιγμή δεν δι-
καιούνται αυτοί οι άμυαλοι να διαδί-
δουν με την δική τους συμπεριφορά 
και μάλιστα αυτοί να κινδυνεύουν και 
όχι μόνο να πιάσουν τον ιό αλλά και να 
τον μεταδώσουν και στους δικούς τους. 
Όχι όμως κατάχρηση της Ελευθερίας 
μας. 
Μετά την χαλάρωση των μέτρων  από 
το πρώτο Lockdown  που κατά την 
γνώμη μου ήλθε δύο εβδομάδες πιο νω-
ρίς,  όλοι έτρεξαν στις παραλίες πάρα 
τις εντολές να συνεχίσει ο λαός να κρατά  
κοινωνική απόστασή.  Αμέσως οι αερο-
πορικές εταιρίες κυκλοφόρησαν πάμ-
φθηνα εισιτήρια  και ο λαουτζίκος έπεσε 
στην παγίδα. “Μα γιατί όχι είναι τόσο 
φθηνά.” Ο λόγος ήταν ότι ο  πλέον λογι-
κός δεν ήθελε να το ρισκάρει και έτσι 
χωρίς καλά να το σκεφθούν οι υπόλοι-
ποι, βγήκαν στο αεροπλάνο στο άψε 
σβήσε σαν να  μην υπήρχε αύριο  αφού 
“τα εισιτήρια τα βρήκα φθηνά.”  
Εκ των υστέρων βλέπουμε ότι σε πολ-
λούς, έχει στοιχίσει πάρα πολύ ακριβά 
και κακά τα ψέματα σε πολλούς τους 
στοίχισε την ίδια τη ζωή τους.  
Όταν με ρώτησαν αν θα κατεβώ στην 
Κύπρο είπα ότι φέτος δεν θα πάω και  
ας περιμένει η γειτονιά στην Κύπρο μέ-
χρι του χρόνου. Το πρώτο Lockdown  
δηλαδή την  Άνοιξη του 2020, ήταν καλό 
πολύ καλό και δυστυχώς δεν συνέχισε 
ακόμη λίγο διότι οι μεγάλοι είχαν στον   
μυαλό τους την οικονομία πρώτιστα και 
όχι το κόστος ανθρώπινων ζωών.  
Το δεύτερο Lockdown του Φθινοπώρου 
2020 δεν είναι και τόσο αυστηρό και έχει 
προκαλέσει μάλλον σύγχυση αφού είναι 
εντελώς διαφορετικό από το πρώτο και 
όχι τόσο καλό και αυστηρό.  
Μοιάζει σαν ένα έργο που έχει το σί-
κουελ αλλά ουδέποτε τα σίκουελς ήταν 
τόσο καλά όσο το πρώτο  φίλμ. Τώρα 
έχουμε Lockdown 1 και 2 και φοβάμαι 
ότι με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε 
ίσως να έχουμε και  Lockdown 3  αν φυ-
σικά κάποτε τελειώσει το δεύτερο. 
Δεν γνωρίζω ακόμη σε ποια τάξη θα 
πρέπει να καταταχθεί αυτό το σενάριο. 
Ίσως θρίλερ ή κωμικοτραγικό. Μα την 
στιγμή που χάθηκαν τόσες ζωε΄ς και 
ακόμη υπάρχουν και άμυαλοι που λένε 
“μην φοβόσαστε,” τότε εξελίσσετε σε 
δράμα ή ακόμη και τραγωδία που δεν 
λέει να τελειώσει. 
Θα μου πείτε τα εμβόλια έρχονται. Ναι, 
μα μέχρι τότε γιατί δεν προσέχουμε πε-
ρισσότερο διότι ο κάθε ένας μας θα έχει 
να πάρει δύο δόσεις εμβολιασμού ενα-
ντίον του COVID-19 με την δεύτερη 
δόση σε  ένα μήνα μετά από την πρώτη. 
Αλλά ακόμη δεν είναι διαθέσιμα  και όταν 
μας λένε  ότι έχουν παραγγείλει εκατομ-
μύρια εμβόλια, ας λογαριάσουμε  όμως  
ότι είναι μισός ο αριθμός αφού ο κάθε 
πολίτης θα πάρει δύο εμβολιασμούς     
Λένε ότι έχουν  το   90% επιτυχία. Το 

ερώτημα τίθεται τι θα απογίνουν οι άλλοι 
του 10%. Θα έχουν τον ιό ποιες οι πιθα-
νότητες να τον μεταδώσουν.   
Για πόσο ακόμα καιρό θα συνεχίσει αυτή 
η κατάσταση, ακόμη και μετά το εμβο-
λιασμό θα χρειαζόμεθα το εμβόλιο κάθε 
χρόνο ή μας χειρίζονται σαν πειραματό-
ζωα. Χρειάζεται προσοχή μεγάλη προ-
σοχή και προσωπικά δεν θα ταξιδέψω 
εάν δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι  είναι 
ασφαλές, μα θα συνεχίσω να εξασκώ 
τις οδηγίες που μας έδωσαν οι ειδικοί 
και όχι όποιος και νάνε από το κοινό να 
λέει μην φοβόσαστε. Πλένω τα χέρια μου 
συχνά και για 20 δευτερόλεπτα, φοράω 
την μάσκα παντού όταν είμαι έξω   και 
κρατάω απόσταση δύο μέτρων. Όπως 
λένε προσέχετε να  σας προσέχει και ο 
Θεός Διότι “ότι πάθει ο άνθρωπος εν 
που την τζιέφαλη του.”    
Κέρδη πριν τις ανθρώπινες  ζωές  εν 
καιρώ COVID-19 
Κάτω από δεξιές και ακροδεξιές (διαβο-
λικές, σατανικές κυβερνήσεις και τα εί-
δαμε όχι μόνο στη Βρετανία αλλά και 
Αμερική και αλλαχού που βιάστηκαν να 
φέρουν εις τέλος τα Lockdowns χάριν 
κερδοσκοπίας, βάζοντας σε δευτερεύο-
ντα θέση τις ανθρώπινες ζωές. Στοίχισε 
μέχρι σήμερα περί τις 300,000 ζωές 
στην Αμερική. Καθιστά δε την Μ.Βρετα-
νία πρώτη σε σύγκριση με άλλες  χώρες 
της άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με την ΜΒ   
να αγγίζει τις 60,000. Βλέπουμε τις πρά-
ξεις ενός αλαζόνα Πρόεδρου της Αμερι-
κής που εξασκεί μίσος και ρατσισμό δια-
κρίσεις  εις βάρος του λαού της Αμερικής 
ενός ιμπεριαλιστικού, φασιστικού  και 
ρατσιστικού καθεστώτος.  
Καπιταλιστικού καθεστώτος που μιλούν 
από μόνα τους ποιο είναι το σατανικό 
καθεστώς που είναι κανένα άλλο από το 
ακροδεξιό  στοιχείο  που σπέρνουν δι-
χόνοια στην Αμερική να είναι στο χείλος 
εμφυλίου πολέμου που χάρις στην ψυ-
χραιμία των Δημοκρατών, που δεν  θα 
πέσουν στα σατανικά σχέδια της ακρο-
δεξιάς και δεν πρόκειται να τα επιτρέψει, 
ενώ όσοι ξεστομίζουν κάτι αρνητικό ας 
το ξανασκεφτούν στο μέλλον διότι οι δαί-
μονες και οι σατανιστές είναι οι δεξιοί 
που μοιάζουν σαν το Κου Κλάξ Καν και 
αυτοί που τους υποστηρίζουν  και το 
έτος 2020 τα φανέρωσε όλα και το πρα-
γματικό πρόσωπο της δεξιάς.  Αφού έθε-
σαν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο  για 
τα κέρδη  με  αίμα προδοσίας. Μα τα 
παραδείγματα των έργων της ακροδε-
ξιάς είναι παντού,  που τα βλέπουμε όχι 
μόνο στα βουνά μα και στην καθημερινή 
ζωή με σχεδόν 5 εκατομμύρια παιδιά να 
πεινούν.. και αυτό είναι στην Μ. Βρετα-
νία. Να κυβερνά η λιτότητα και η μιζέρια. 
Πρέπει η ακροδεξιά Κυβέρνηση Τζόνσον 
και οι οπαδοί τους  να ντρέπονται για 
την κατάντια αυτή κάτω από μία “αχά-
παρη” Κυβέρνηση. Ας μου πουν  τι 
έχουν  να περηφανεύονται αυτοί που 
υποστηρίζουν ένα καπιταλιστικό καθε-
στώς αυτοί  μόνο ντροπή πρέπει να αι-
σθάνονται. Έτσι ας σταματήσουν να μας 
κηρύττουν διότι δεν έχουμε ανάγκη από 
τέτοια. Οι πράξεις της καταραμένης χού-
ντας είναι πολύ φρέσκες στο μυαλό μας. 
Έτσι αυτοί πριν βγουν έξω να μας μιλή-
σουν, ας δώσουν μία ματιά του εαυτό 
τους στο καθρέπτη  και ας σκεφθούν κα-
λύτερα.  Έτσι θα παρακαλέσω τους συ-
νηθισμένους κύκλους παραπληροφόρη-
σης που ξεστομίζουν ένα σορό 
αρλούμπες έναντι της αριστεράς να μην 
προκαλούν για να μην  ακούν. 

του  
Γιώργου A.Σάββα
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ-Η ζωή είναι στιγμές 

Aλήθεια τι είναι 
το νόημα της      
ζωής στις μέ-

ρες μας; 
Το νόημα της ζωής εί-
ναι να αντιληφθούμε 
ότι από την ζωή θα 
περάσουμε όλοι για 
να φτάσουμε στην αι-
ωνιότητα. 

Οι άνθρωποι είμαστε όλοι περαστικοί, 
και διαβαίνουμε τον δρόμο ο κάθε ενας 
της δικης μας Ιθακης. 
Και όπως μας λέει και ο Κωνσταντίνος 
Καβαφης, πρέπει να διαλέγουμε. Και να 
διαλέγουμε καλές πραμάτειες. Να δια-
λέγουμε ιδανικά μυρωδικά. 
Ποια είναι τα ιδανικά μυρωδικά;  
Τα ιδανικά μυρωδικά καλοί μου φίλοι, εί-
ναι όλα εκείνα που δίδαξε ο Σωσίας. 
Ήλθε λέει στη Γη για να σώσει τους αν-
θρώπους από τις αμαρτίες τους.  
Αμάρτησαν οι άνθρωποι, και ο Σωσίας 
ήρθε στον κόσμο για να τους απαλλάξει 
από τα κακά που τους ταλαιπωρούσαν. 
Και τους έδωσε τις δέκα εντολές.  
Τι έλεγαν οι δέκα εντολές; 
Δεν θα τις σχολιάσω μια προς μια γιατί 
δεν είναι αυτός ο λόγος της αναφοράς 
τους. 
Γενικά όμως οι δέκα εντολές μιλούν για 
την αποφυγή κακών πράξεων και προ-
σπάθεια εξήσωσης των ανθρώπων με-
ταξύ τους, αλλά και την προσφορά κα-
λών πράξεων. 
Αγάπα  τον πλησίον σου. 
Αυτή είναι μια καλή πραμάτεια που ο 
άνθρωπος μπορεί να πάρει διαβαίνο-
ντας τον δρόμο ο καθένας προς τη δίκη 
του Ιθάκη. 
Δώσε αγάπη άνθρωπε και ο πλάστης 
μου θα σε ανταμείψει. Δώσε αγάπη και 
θα πάρεις αγάπη.  
Αυτό είναι το νόημα της ζωής! 
Γιατί όταν αγαπάς, όταν δίνεις λίγο κου-
ράγιο στον συνάνθρωπο σου, όταν δί-
νεις μια δυνατή αγκαλιά, πρώτα εσυ θα 
νοιώσεις την ψυχή σου να αγαλλιαζει.  
Ού κλέψεις, ού ψευδομαρτυρήσεις. 
Δυστυχώς είναι αισθητό το , ο κλέψας  , 
του κλέψαντος, και πάει λέγοντας. 
Να μην κλέψεις και να μην ψευδομαρ-

τυρήσεις άνθρωπε!  
Δυστυχώς σε αυτή τη θέση είναι το Γνω-
στο....ο θάνατος σου η ζωή μου. 
Δυστυχώς το ψέμα και η ψευδομαρτυρία 
είναι κάτι που για λόγους συμφέροντος 
ο άνθρωπος το πράττει και έτσι βλάπτει 
τον συνάνθρωπο του. 
Το νόημα της ζωής αγαπητοί μου είναι 
να πάρουμε στο διαβα μας πολλές πρα-
μάτειες και πολλά ιδανικά μυρωδικά. Να 
κάνουμε δηλαδή ότι μπορούμε,  να δώ-
σουμε αγάπη και πιο απλά να κάνουμε 
καλές πράξεις για να έχουμε καλύτερη 
θέση όταν θα φτάσουμε στην αιωνιό-
τητα. 
Αυτό λοιπόν είναι το νόημα της ζωής 
αγαπητοί μου. 
Σήμερα με όλα τούτα που ταλανίζουν 
την ανθρωπότητα, η ζωή έχει χάσει το 
νόημα της. Η πανδημία μας ανάγκασε 
να μένουμε στο σπίτι, και μας απομά-
κρυνε από τις οικογένειες μας και από 
τους ανθρώπους που αγαπάμε. Κά-
νουμε ότι είναι δυνατό να επικοινωνή-
σουμε με οποια μέσα διαθέτουμε.  
Ας κρατήσουν οι καιροί και ας έχουμε 
πίστη και ελπίδα, και αυτός που μας 
έπλασε θα κάνει και πάλι το θαύμα του,  
και οι δρόμοι του κάθε ενός από εμάς 
θα ανοίξουν και πάλι. 
Ας έχουμε όμως στο νου και στην καρδιά 
τους κύριους  λόγους της ύπαρξης μας,  
και για το νόημα της ζωής. 
Είμαστε όλοι ίσοι, και όλοι αξίζουμε το 
ίδιο. Παίζουμε όλοι τον ίδιο ρόλο και διεκ-
δικούμε τα ίδια βραβεία.  
Ας παίξουμε καλά τον ρόλο μας για να 
πάρουμε όταν έρθει η ώρα  το δικό μας 
βραβείο. 
Ας αρχίσουμε να μαζεύουμε τις καλές 
πραμάτειες και όλα τα ιδανικά μυρωδικά 
που βρίσκουμε στον δρόμο μας. 
Αυτό είναι το νόημα της ζωής. 
 
Καλή εβδομάδα σε όλους 
Βασίλης Παναγής 

του 
Βασίλη Παναγή 

Της Έλισ-
σας Ξενο-
φώντος 
Φιλόλογος 

Η ζωή 
είναι 
στι-

γμές. 
Όνειρα που θέλεις να ξε-
χάσεις, όνειρα που θέλεις 
να πραγματοποιήσεις… 
γιατί έρχεται κάποτε η στι-
γμή που το  παρελθόν εί-
ναι μεγαλύτερο από το 
μέλλον σου. Η ζωή είναι 
ακριβώς όπως μου είχες 
πει… «Αυτή είναι η ζωή… 
κομμάτια, φως - σκοτάδι, 
το μαύρο και το  λευκό…
Κυνήγα την! Κυνήγα το 
λευκό σου…» 
Οι ωραίες στιγμές είναι συ-
χνά μελαγχολικές. Ξέρεις 
ότι είναι φευγαλέες, θέλεις 
να τις κρατήσεις αλλά δεν 
μπορείς. Kι αυτό είναι λυ-
πητερό. Τις ζεις με μετριό-
τητα πολλές φορές γιατί 
αντί να τις χαρείς όσο δεν 
πάει άλλο, τις ζεις σαν δα-
νεικές. Το παράξενο με τη 
ζωή είναι ότι όταν περνάς 
ωραίες στιγμές τις θυμάσαι, 
αλλά δεν θυμάσαι ακριβώς 
πόσο ωραίες ήταν. Όταν 
πάλι περνάς δύσκολες στι-
γμές τις ξεχνάς αλλά ποτέ 
δεν ξεχνάς πόσο δύσκολες 
ήταν. 
Οι ωραίες στιγμές είναι αυ-
τές που δεν κοίταξες ποτέ 
το ρολόι. Άφησες τον χρόνο 
να περνά επάνω τους σιγά 
σιγά… γιατί τις ζούσες. 
Έτσι απλά… Περνούσες 
καλά. Και τα γύρω και τα 
παραδίπλα δεν τα έβλεπες. 
Ήσουν δοσμένος σε αυτό 
που ζούσες εκείνη τη συ-
γκεκριμένη στιγμή. Και πέ-
ρασαν και τα Καλοκαίρια 
και οι Χειμώνες και οι Άνοι-
ξες και τα Φθινόπωρα και 
εσύ μέσα στις στιγμές σου 
κουλουριασμένος. Τις κρα-
τούσες σφιχτά - σφιχτά και 
τις χάιδευες για  να νοι-
ώθεις πως υπάρχουν. Δεν 
αναλογίστηκες αν ήτανε μια 
ανατολή ή ένα ηλιοβασί-
λεμα γιατί πιο μοναδικές 
ήτανε! Οι πιο όμορφες στι-
γμές δεν παραμερίζονται 
για κάτι άλλο. Είναι ζωντα-
νές, πολύ ζωντανές και 

έντονες.  
Και τι αν είναι μικρής διάρ-
κειας! Δεν εξαρτώνται από 
το χρόνο που διαρκούν 
αλλά από την ένταση με 
την οποία τις ζεις. Και είναι 
εκεί που το μυαλό και η 
ψυχή καταλαγιάζουν. Και 
περνάς ό,τι κι αν είναι αυτό 
το ξεχωριστό, μοναδικό συ-
ναίσθημα της μοναδικής 
στιγμής σαν να είναι η 
πρώτη φορά που το ένοι-
ωσες και η τελευταία που 
θα το ζήσεις. Και το άλλο…
Η ευτυχία δεν είναι μια 
διαρκής κατάσταση, αλλά 
ένα σύνολο συγκεκριμένων 
στιγμών. Όλα μικρά πρα-
γματάκια που ζητάνε τη 
θέση τους σε ένα παζλ και 
βρίσκουν το καθένα το 
τόπο του και κολλάει. Και  
να μια όμορφη εικόνα και 
να ένας πίνακας γεμάτος 
χρώματα πολλά κι αρώ-
ματα. Έντονο χρώμα έχει 
για να κρατήσει την παρου-
σία του στον κατάλογο του 
τέλειου και ξεχωριστού. Αυ-
τού που  θα ζει για πάντα 
και θα κατακλύζει με φουρ-
τούνα συναισθημάτων και 
λογικής, την ύπαρξή σου. 
Στιγμές λαμπερές, από 
πλατίνα και χρυσό, διαμά-
ντια και ρουμπίνια και ό,τι 
άλλο εσύ λατρεύεις…  
Και σε ποιον δεν αρέσει να 
ψυχαγωγεί τον εαυτό του…
; Γέμισε τη ζωή σου στιγμές 
ευχαρίστησης… Μικρά μι-
κρά βοτσαλάκια ομορφού-
λια και μοναδικά. Βάλε τα 
σε ένα καλάθι, ένα ψάθινο 
καλάθι αν είναι, γιατί θα το 
ομορφύνουν τόσο πολύ 
που θα μοιάζει ονειρεμένο. 
Ναι, ένα καλάθι από βοτσα-
λάκια θα φαντάζει καλύτερα 
κι από τους βασιλικούς κή-
πους στα μάτια και στην 
ψυχή σου. «Και μόνο μια 
στιγμή αν βαθιά τη συλλά-
βεις, γεμίζεις αιώνες» Γ. Ρί-
τσος. 
Τις όμορφες στιγμές πρέπει 
να μοιραζόμαστε με όμορ-
φες ψυχές. Δεν είναι για να 
τις ζεις μονάχος. Δεν θα 
μπορείς να πεις «Πέρασα 
καλά και μόνος μου». Δεν 

πάει έτσι το πράγμα... Αυτή 
είναι η διαφορά τους. Άτομα 
που σε ξεχώρισαν, που σε 
αγάπησαν, που σε σεβά-
στηκαν, που σε αναγνώρι-
σαν και σε εκτίμησαν, σε 
νοιάστηκαν και σε πόνεσαν 
και πιο πολύ αυτά που εί-
χαν να λένε ήταν ότι και οι 
δικές τους ίδιες στιγμές οι 
πιο ωραίες στιγμές ήταν 
που έζησαν και είχαν να κά-
νουν με τη δική σου παρου-
σία. Κι αυτοί οι άνθρωποι 
μπορεί να είναι οι φίλοι σου 
από τα παλιά ή τα σημερινά 
τα χρόνια. Μπορεί να είναι 
οι κολλητοί σου μέσα από 
βιβλίο της ζωής σου ή 
ακόμα καινούριοι άνθρωποι 
και πραγματικοί που βρέ-
θηκαν έτσι αναπάντεχα 
στης ζωής το διάβα σου και 
ήρθαν από το πουθενά. 
Όμορφες και μοναδικές ψυ-
χές που τις έφερε το αεράκι 
της χαράς ή ένα τσουνάμι 
ή ένας ανεμοστρόβιλος της 
άφησε στης πόρτας το 
σκαλί σου και τις περιμάζε-
ψες χωρίς να ξέρεις πόσες 
όμορφες στιγμές θα σου 
χάριζαν. Αυτοί μπορεί να εί-
ναι και τα παιδιά σου, τα 
μονάκριβά σου, τα δικά 
σου! Αυτοί κι αν είναι που 
κάνουν τις καλές στιγμές 
υπέροχες, μοναδικές, ανε-
πανάληπτες, ονειρικές, 
χρυσάφι είκοσι τεσσάρων 
καρατίων και βάλε! Ένα χα-
μόγελο, κι αχνό πες πως εί-
ναι, φαντάζει διαμάντι στα 
μάτια και στην ψυχή σου. 
Μπορεί να είναι ο σύντρο-
φός σου ή η σύντροφός 
σου, ο κολλητός ή η κολ-
λητή σου.  
Κι έρχεται κάποια στιγμή 
που λες: 
-Ναι ρε φιλενάδα… μου λεί-
πει η αγκαλιά σου, το 
άρωμά σου, το χαμόγελό 
σου όταν με κοίταζες, το 
βλέμμα σου και τα μηνύ-
ματά σου…Μου λείπουν οι 
στιγμές που ήμασταν 
μαζί… ναι  εκείνες οι μικρές 
αλλά τόσο μεγάλες για μένα 
στιγμές…μου. Μου λείπει η 
φωνή σου, οι ατέλειωτες 
ώρες κλεισμένος μέσα για 

να σε ακούω… όλα αυτά τα 
λόγια σου που μου έλεγες 
και με έκαναν να κοιμάμαι 
τα βράδια  και να ξυπνάω 
το πρωί με ένα τεράστιο χα-
μόγελο. Μου λείπουν οι κα-
λημέρες σου… Μου λείπεις 
εσύ όσο και ας μην το κα-
ταλαβαίνεις… 
Κι όμως, αν έχεις την ευ-
καιρία να ζήσεις τέτοιες στι-
γμές άρπαξε τες και κράτα 
τες καλά, τόσο πολύ που 
να μην μπορούν να σου ξε-
φύγουν. Δεν θα είναι πάντα 
εκεί για σίγουρα, αλλά μέσα 
από τις αναμνήσεις τους θα 
ζήσουν και θα ανθίσουν 
στην ψυχή σου για πάντα 
όταν θες. Εκεί είναι και το 
μυστικό. Κανείς δεν μπορεί 
να πάρει από μέσα σου τις 
όμορφες στιγμές που έζη-
σες ή ζεις. Κι αυτές θα 
ομορφαίνουν και θα κάνουν 
την ψυχή σου να ζει κάθε 
στιγμή την ανάμνηση των 
ωραίων στιγμών που έζη-
σες. Γι΄αυτό: «Μη χαλάς 
αυτό που έχεις τώρα πο-
θώντας αυτό που δεν έχεις. 
Να θυμάσαι  ότι αυτό που 
τώρα έχεις, ήτανε κάποτε 
το πρώτο μεταξύ των όσων 
ποθούσες να έχεις.» (Επί-
κουρος). Γι΄αυτό φρόντισε 
να χαρείς τις μικρές στιγμές 
της ζωής. Μια μέρα θα συ-
νειδητοποιήσεις πως ήταν 
οι μεγάλες στιγμές! 
«Αυτή είναι η ζωή… κομ-
μάτια, φως - σκοτάδι, το 
μαύρο και το  λευκό…Κυ-
νήγα την! Κυνήγα το λευκό 
σου…» 
Εγώ αυτό κάνω… Κάντο κι 
εσύ και ο Α και ο Β… Όλοι 
μπορούμε! Κυνήγα το 
λευκό σου πριν μαραθεί και 
γίνει γκρίζο. Γιατί το γκρίζο 
χειρότερο από το μαύρο εί-
ναι. Σε μπερδεύει και σε ζα-
λίζει και σου αναστατώνει 
τη ψυχή. Δεν έχεις από πού 
να πιαστείς γιατί σε κάνει 
σβούρα και σε πετάει, τη 
μια από εδώ και την άλλη 
από εκεί. Μείνε στο λευκό 
σου γιατί αυτή είναι η ζωή 
και γιατί είναι ωραία όταν 
την ζεις. Η ζωή μας είναι 
μια όμορφη στιγμή!

Το νόημα της ζωής
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Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 26ο  
 

Η
 δολοφονική απόπειρα 
κατά του Λυσσαρίδη 

Οι φιλοχουντικοί οπαδοί της ΕΟΚΑ 
Β' δεν χώνευαν το γιατρό Βάσο 

Λυσσαρίδη, ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος 
ΕΔΕΚ, γιατί αυτός πάντα έγραφε και μιλούσε και 
πρωτοστατούσε σε όλες τις αντιχουντικές εκδη-
λώσεις από τη μέρα που οι Συνταγματάρχες ανέ-
τρεψαν τη Δημοκρατία στην Ελλάδα, την 21η 
Απριλίου 1967. Ο Λυσσαρίδης ήταν στο στόχα-
στρο της ΕΟΚΑ Β’ γιατί ζητούσε επίμονα την επι-
στροφή του Μακαρίου και η εφημερίδα της ΕΔΕΚ 
«Τα Νέα» έγραφαν καθημερίνα ζητώντας επι-
στροφή στη συνταγματική τάξη.  
Στις 30 Αυγούστου 1974, έγινε απόπειρα κατά 
της ζωής του Λυσσαρίδη στη Λευκωσία ενώ πή-
γαινε στο γραφείο του. Το αυτοκίνητο που μετέ-
βαινε, το οδηγούσε ο Δώρος Λοϊζου, έπεσε σε 
ενέδρα και παρόλο που διασώθηκε ο Λυσσαρίδης 
σκοτώθηκε ο Δώρος Λοϊζου ο οποίος ήταν γενικός 
γραμματέας της νεολαίας της ΕΔΕΚ.  Ο ίδιος ο 
Κληρίδης αναφέρει ότι όταν ήταν προεδρεύων, 
τρεις άντρες οπλοφόροι με στολή αξιωματικού 
μπήκαν στο γραφείο του και τον απειλούσαν να 
μην τολμήσει να φέρει τον Μακάριο πίσω στην 
Κύπρο. Ένας από αυτούς τους οπλοφόρους ήταν 
ο Χρήστος Σολωμής τον οποίο ο Κληρίδης διό-
ρισε υπουργό Υγείας όταν εκλέγηκε πρόεδρος το 
1998! 
 
Ο τραγικός απολογισμός  
Η τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου και 14ης 
Αυγούστου 1974 είχε τραγικές συνέπειες για ολό-
κληρο τον Κυπριακό λαό. Γύρω στις 200.000 άν-
θρωποι (έλληνες και τούρκοι) διώχτηκαν από τα 
σπίτια τους. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι περνού-
σαν ολόκληρες μέρες και νύχτες κάτω από τα δέ-
ντρα και τα αντίσκηνα, κάτω από άθλιες συνθήκες 
υγιεινής, και πολλοί βασίζονταν στη φιλευσπλα-
χνία των συμπατριωτών τους για να εξασφαλί-
σουν τροφή και ρούχα. Ήταν μια τραγική κατα-
στροφική έξοδος βιβλικών διαστάσεων. Το ένα 
τρίτο του πληθυσμού έγιναν πρόσφυγες στην ίδια 
τους την πατρίδα.  
Γύρω στις 3.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους, εκα-
τοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, και δεκάδες γυ-
ναίκες βιάστηκαν. Εκατοντάδες άνθρωποι συλ-
λήφτηκαν  και οδηγήθηκαν στην Τουρκία ως 
αιχμάλωτοι πολέμου, και ακόμα και σήμερα 
(2020) αγνοείται η τύχη εκατοντάδων  ανθρώπων.  
Λεηλατήθηκαν αρχαιολογικοί χώροι και θησαυροί. 
Πολλά αρχαία μνημεία, όπως αγάλματα, αγγεία, 
χάλκινα και χρυσά αντικείμενα με ιστορία 8.000 
ετών, λεηλατήθηκαν και πουλήθηκαν σε ξένες 
αγορές. Πολύτιμες εικόνες και μωσαϊκά των ελ-
ληνικών εκκλησιών κλάπηκαν και πουλήθηκαν ή 
καταστράφηκαν. Εκκλησίες μετατράπηκαν σε 
σταύλους ή τζαμιά, ακόμη και αυτά τα κοιμητήρια 
καταστράφηκαν. Όμως ο Τούρκος Πρωθυπουρ-
γός Μπουλέντ Ετσεβίτ είχε το θράσος να ανακοι-
νώσει στον κόσμο ότι «Η Τουρκία δεν έφερε τον 
πόλεμο αλλά την ειρήνη στην Κύπρο!»  Η τρα-
γωδία της Κύπρου, όπου ο Ετσεβίτ την αποκά-
λεσε  «ειρηνική αποστολή» θυμίζει τα λόγια του 
Ρωμαίου ιστορικού Τάκιτου, που κάποτε έγραψε: 
«Ερημώνουν τα πάντα και αυτό το αποκαλούν 
ειρήνη!». 

Εθνικό Ξεκαθάρισμα : Πόλεις και χωριά υπό 
τουρκική κατοχή 
Τα τουρκικά στρατεύματα, προκειμένου να θέ-
σουν σε εφαρμογή τη «γεωγραφική διαίρεση» 
του νησιού, υιοθέτησαν τη στρατηγική του εθνικού 
ξεκαθαρίσματος. Η τουρκική κυβέρνηση έβαζε σε 
εφαρμογή το «Σχέδιο Αττίλας» μια διαχωριστική 
γραμμή που  ξεκινούσε από την Αμμόχωστο στα 
ανατολικά και εκτεινόταν ως τον Πύργο στα δυ-
τικά. Για να δημιουργηθεί η παραπάνω «τουρκική 
περιοχή», 160.000 Ελληνοκύπριοι και 40.000 
Τουρκοκύπριοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν 
202 πόλεις και χωριά όπου έμεναν. 
Ο κατάλογος που ακολουθεί δίνει τις ονομασίες 
των 202 πόλεων και χωριών που είναι υπό τουρ-
κική κατοχή. 
 
Επαρχία Αμμοχώστου 
1. Αμμόχωστος 
2. Αγία Τριάδα 
3. Άγιος Ανδρόνικος 
4. Άγιος Γεώργιος 
5. Άγιος Ευστάθιος 
6. Άγιος Ηλίας 
7. Άγιος Θεόδωρος 
8. Άγιος Ιάκωβος 
9. Άγιος Νικόλαος 
10. Άγιος Σέργιος 
11. Άγιος Συμεών 
12. Άγιος Χαρίτων 
13. Αγκαστίνα 
14. Ακανθού 
15. Αλόα 
16. Άρδανα 
17. Αρναδί 
18. Άρτεμις 
19. Άσσια 
20. Αυγολίδα 
21. Αφάνεια 
22. Αχερίτου 
23. Άχνα 
24. Βαθύλακας 
25. Βασίλι 
26. Βατυλή 
27. Βιτσάδα 
28. Βουκολίδα 
29. Γαϊδουράς 
30. Γαλάτεια 
31. Γαληνόπορνη 
32. Γαστριά 
33. Γέναγρα 
34. Γεράνι 
35. Γιαλούσα 
36. Γούφες 
37. Γύψου 
38. Δαυλός 
39. Έγκωμη 
40. Επτακώμη 
41. Καλοψίδα 
42. Κοιλάνεμος 
43. Κοντέα 
44. Κορνόκηπος 
45. Κορόβια 
46. Κούκλια 
47. Κνώδαρα 
48. Κρίδια 
49. Κώμα του Γιαλού 
50. Κώμη Κεπήρ 
51. Λάπαθος 
52. Λειβάδια 
53. Λεονάρισσο 
54. Λευκόνοικο 
55. Λιμνιά 
56. Λυθράγκωμη 
57. Λύση 
58. Μακράσυκα 
59. Μάνδρες 

60. Μαράθα 
61. Μαραθόβουνο 
62. Μελάναρκα 
63. Μελούντα 
64. Μηλιά 
65. Μοναρκά 
66. Μουσουλίτα 
67. Μπογάζι 
68. Νέτα 
69. Όβγορος 
70. Ορνίθι 
71. Πατρίκι 
72. Περβόλια Τρικώμου 
73. Περιστερώνα 
74. Πηγή 
75. Πλατάνι 
76. Πλατανισός 
77. Πραστειό 
78. Πυργά 
79. Ριζοκάρπασο 
80. Σανταλάρης 
81. Σίντα 
82. Σπαθαρικό 
83. Στρογγυλός 
84. Στύλλοι 
85. Σύγκραση 
86. Ταύρου 
87. Τζιάος 
88. Τρίκωμο 
89. Τρυπημένη 
90. Φλαμούδι 
91. Ψυλλάτος 
 
Επαρχία Λευκωσίας 
92. Αγία Μαρίνα 
93. Άγιος Βασίλειος 
94. Άγιος Γεώργιος 
95. Αγκολέμι 
96. Αγυιά 
97. Αμμαδιές 
98. Αμπελικού 
99. Αργάκι 
100. Αυλώνα 
101. Γαληνή 
102. Γερόλακκος 
103. Δυο Ποταμοί 
104. Ελιά 
105. Επηχώ 
106. Έξω Μετόχι 
107. Καζιβερά 
108. Καλό Χωριό 
109. Καλυβάκια 
110. Κανλί 
111. Καπούτι 
112. Καραβοστάσι 
112. Κατωκοπιά 
113. Κάτω Ζώδια 
114. Κιόνελι 
115. Κόκκινα 
116. Κουρού Μοναστήρι 
117. Κυθρέα 
118. Κυρά 
119. Λεύκα 
120. Λιμνίτης 
121. Λουρουτζίνα 
122. Λουτρός 
123. Μάνδρες 
124. Μάσαρι 
125. Μια Μηλιά 
126. Μπέη Κιογιού 
127. Μόρα 
128. Μόρφου 
129. Νέο Χωριό 
130. Νικήτας 
131. Ξερός 
132. Ξερόβουνος 
133. Ορτά Κιογιού 
134. Παλαίκυθρο 

135. Πάνω Ζώδια 
136. Πεντάγυια 
137. Περιστερώνα 
138. Πέτρα 
139. Πέτρα του Διγενή 
140. Ποταμός του Κάμπου 
141. Πραστειό 
142. Πυρρόϊ 
143. Σκυλλούρα 
144. Συριανοχώρι 
145. Τραχώνι 
146. Τράχωνας 
147. Τύμπου 
148. Φιλιά 
149. Χρυσίδα 
150. Χρυσηλιού 
 
Επαρχία Κερύνειας 
151. Κερύνεια 
152. Αγία Ειρήνη 
153. Άγιος Αμβρόσιος 
154. Άγιος Γεώργιος 
155. Άγιος Επίκτητος 
156. Άγιος Ερμόλαος 
157. Αγίρτα 
158. Αγριδάκι 
159. Ασώματος 
160. Βαβυλάς 
161. Βασίλεια 
162. Βουνό 
163. Διόριος 
164. Ελιά 
165. Θέρμια 
166. Καζάφανι 
167. Καλογραία 
168. Καμπυλή 
169. Καραβάς 
170. Καράκουμι 
171. Κάρμι 
172. Καρπάσια 
173. Κάτω Δίκωμο 
174. Κιομορτσιού 
175. Κλεπίνη 
176. Κορμακίτης 
177. Κοντεμένος 
178. Κουτσοβέντης 
179. Κρηνί 
180. Λάπηθος 
181. Λάρνακας Λαπήθου 
182. Λιβερά 
183. Μπέλαπαϊς 
184. Μότιδες 
185. Μύρτου 
186. Όργα 
187. Παλαιόσοφος 
188. Πάναγρα 
189. Πάνω Δίκωμο 
190. Πυλέρι 
191. Συγχαρί 
192. Σύσκληπος 
193. Τέμπλος 
194. Τράπεζα 
195. Τριμίθι 
196. Φτέρυχα 
197. Φώττα 
198 . Χάρτζια 
 
Επαρχία Λάρνακας 
199. Άρσος 
200. Μελούσια 
201. Πέργαμος 
202. Τρεμετουσιά 
 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία 
του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να  
επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο  
020 8360 7968 ή στο e-mail:   
Tofallis@greekinstitute.co.uk.
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 Σαν Σήμερα

26 Νοεμβρίου 

1983- Λίγο μετά τη λη-
στεία... Η μεγαλύτερη 

κλοπή του κόσμου. Ράβδοι 
χρυσού, αξίας 40 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων, «κάνουν 
φτερά» από το αεροδρόμιο 
Χίθροου του Λονδίνου. 

 
2005- Ένας αστυνομικός 

πεθαίνει από ανακοπή καρ-
διάς, όταν δέχεται χτύπημα 
από πέτρα, κατά τη διάρ-
κεια επεισοδίων που σημει-
ώνονται πριν και μετά τον 
αγώνα της ΑΕ Λεμεσού με 
τον ΑΠΟΕΛ (1-1) στο Τσί-
ρειο Στάδιο για το Παγκύ-

πριο Πρωτάθλημα. Τραυμα-
τίζονται άλλοι 16 

αστυνομικοί και 11 πολίτες. 
 

27 Νοεμβρίου 

895- Άλφρεντ Νόμπελ 
Ο επιχειρηματίας Άλφρεντ 
Νόμπελ ανακοινώνει τη θε-
σμοθέτηση επιστημονικών 
βραβείων, που θα φέρουν 

το επώνυμό του. 
 

28 Νοεμβρίου 

1943- Συγκαλείται η Διά-
σκεψη της Τεχεράνης, με-
ταξύ Στάλιν, Ρούσβελτ και 
Τσόρτσιλ. Αποφασίζεται η 
επίθεση στη Νορμανδία για 

το Μάιο του 1944. 
 

29 Νοεμβρίου 
1899- Ο ελβετός επιχειρη-
ματίας Χανς Γκάμπερ ιδρύει 
την ποδοσφαιρική ομάδα 

της Μπαρτσελόνα. 
 

1975-Ο Μπιλ Γκέιτς και ο 
Πολ Άλεν ονομάζουν τη νέα 
εταιρία που ίδρυσαν Micro-

soft (Microcomputer  
oftware). 

 
30 Νοεμβρίου 

1963- Μετά τις διακοινοτικές 
ταραχές στην Κύπρο, ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
υποβάλλει στους Τουρκοκυ-
πρίους σειρά προτάσεων 
για την εξομάλυνση της κα-

τάστασης 
 

1 Δεκεμβρίου 
1944- Οι υπουργοί που 

ανήκουν στο ΕΑΜ αποσύ-
ρονται από την Κυβέρνηση 

Εθνικής Ενότητας του  
Γεωργίου Παπανδρέου.  
Δύο ημέρες αργότερα θα 
 ξεσπάσουν τα λεγόμενα  

«Δεκεμβριανά».

200 χρόνια από τη γέννηση του 
Φρίντριχ Ένγκελς

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS 

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 

26 Noεμβρίου: Νίκων, Στέργιος, Στεργία, Στεργιανός, Στεργιανή, Στυλιανός, 
Στυλιανή 
28 Noεμβρίου: Ειρήναρχος 
29 Noεμβρίου: Φαίδρα, Φαίδρος, Φιλούμενος, Φιλουμένη 
30 Noεμβρίου: Ανδρέας, Ανδρεάνα, Φρουμέντιος 
1 Δεκεμβρίου: Ναούμ, Ναούμα, Φιλάρετος, Φιλαρέτη 
2 Δεκεμβρίου: Μερόπη, Μυρόπη

H συμπλήρωση φέτος 200 χρόνων 
από τη γέννηση του Ένγκελς δεν 
έχει τύχει μιας προσοχής συγκρί-

σιμης με εκείνη που έλαβε προ διετίας 
η αντίστοιχη επέτειος του Μαρξ. Ο Έν-
γκελς ήταν ένας βαθύς πολιτικός ανα-
λυτής, ιδιαίτερα ικανός στο να συλλαμ-
βάνει την ουσία μιας κατάστασης. Αν 
και δεν είναι ευρέως γνωστό, ήταν ο 
πρώτος μαρξιστής που συνέλαβε την 
έννοια των μεταβατικών αιτημάτων και 
επεξεργάστηκε το πρώτο μεταβατικό 
πρόγραμμα των κομμουνιστών στις 
επαναστάσεις του 1848–49. Στην 
μπροσούρα του Αρχές του Κομμουνι-
σμού (1848) [βλ. τις Αρχές στο παράρ-
τημα της συλλογής δοκιμίων των Λένιν 
και Τρότσκι για τους Μαρξ–Ένγκελς 
170 χρόνια από το Μανιφέστο του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος, εκδ. Εργατική 
Πάλη] βρίσκουμε μια εκτενή παρου-
σίαση των μεταβατικών αιτημάτων, η 
οποία ενσωματώθηκε στο Κομμουνι-
στικό Μανιφέστο από τον Μαρξ, ενώ η 
θεωρητική τους θεμελίωση δόθηκε 
στην πολεμική του στον Καρλ Χάιντσεν 
(Σεπτέμβρης 1847). Πολυάριθμες ήταν 
επίσης οι πολιτικές αναλύσεις που συ-
νεισέφερε ο Ένγκελς, γράφοντας άρ-
θρα για τον Μαρξ, στη Νιου Γιορκ 
Ντέιλι Τρίμπιουν. Σε αυτές διακρίνει κα-
νείς τη θαυμαστή δεξιότητά του σε αυτό 
που αποκαλείται σήμερα «γεωπολιτική 
ανάλυση», μια ανάλυση των εθνικών, 
πολεμικών, θρησκευτικών κ.ά. συ-
γκρούσεων, την οποία εκπλήρωνε 
όμως από την σκοπιά όχι της αστικής 
πολιτικής αλλά του προλεταριάτου. Ιδι-
αίτερα στις αναλύσεις των πολεμικών 
γεγονότων της εποχής, εκτίμησε τις 
υποχρεώσεις που έθεταν στο προλετα-
ριάτο οι αλλαγές των τεχνικών και με-
θόδων του πολέμου αναφορικά με την 
επαναστατική κατάκτηση της πολιτικής 
εξουσίας. 
Η συνεισφορά του Ένγκελς στη μαρξι-
στική πολιτική οικονομία δεν ήταν μικρό-
τερη. Η επιμέλεια των τόμων ΙΙ και ΙΙΙ του 
Κεφαλαίου αποτέλεσε ασφαλώς την πιο 
περίοπτη συμβολή του σε αυτό το πεδίο, 
αλλά όχι και τη μόνη. Ζώντας για μια 
15ετία περίπου μετά τον Μαρξ, ο Έν-
γκελς ήταν ο πρώτος μαρξιστής που συ-
νέλαβε και ανέλυσε τη σημασία των 
τραστ και της κρατικής παρέμβασης στην 
οικονομία, προοιωνίζοντας τις μετέπειτα 
αναλύσεις του Λένιν. 
Στα πρόσφατα χρόνια, οι αστοί κριτικοί 
του μαρξισμού, οπαδοί της «νέας ανά-
γνωσης του Μαρξ» και άλλοι, έχουν επι-
χειρήσει να εμφανίσουν τον Ένγκελς σαν 
ένα «διαστρεβλωτή» του Μαρξ, που ει-
σήγαγε στο Κεφάλαιο δικά του στοιχεία, 
παρανοώντας και διαστρεβλώνοντας το 
πρωτότυπο. Οι επιθέσεις αυτές στερού-
νται βάσης, όντας ουσιαστικά μια προ-
σπάθεια να απορριφθούν στο πρόσωπο 
του Ένγκελς οι πιο θεμελιώδεις αρχές 
και προτάσεις της μαρξιστικής πολιτικής 
οικονομίας, ώστε να παρουσιαστεί στη 
συνέχεια ένας Μαρξ ευνουχισμένος σε 
«επιστημονικό» μελετητή του καπιταλι-
σμού, αντί για τον επαναστάτη κριτικό 
του, που πραγματικά ήταν. 
Ο Ένγκελς μας άφησε λαμπρές εφαρ-
μογές του ιστορικού υλισμού σε γεγονότα 
και ζητήματα της εποχής του καθώς και 
του μακρινού ιστορικού παρελθόντος. 
Μπροσούρες του όπως Η Εκστρατεία 
για το Γερμανικό Αυτοκρατορικό Σύντα-
γμα και Επανάσταση και Αντεπανάσταση 
στη Γερμανία δίνουν έξοχες αναλύσεις 

των σύγχρονών του ιστορικών γεγονό-
των. Ο Ένγκελς εξηγεί εκεί την ήττα της 
επανάστασης του 1848–49 στη Γερμανία 
από τη διαδοχική ηγεμονία των αστών 
και των μικροαστών, διατυπώνοντας με 
σαφήνεια την ιδέα της ηγεμονίας του 
προλεταριάτου σε ένα μπλοκ των επα-
ναστατικών τάξεων. Ο Πόλεμος των Χω-
ρικών στη Γερμανία, από την άλλη, συ-
ζητά τον πρώιμο πρόλογο του 1848 που 
αποτέλεσαν οι αγροτικές εξεγέρσεις του 
1524–25, συγκρίνοντας τα δυο ιστορικά 
γεγονότα μεταξύ τους. Βέβαια, η κυριό-
τερη συμβολή του σε αυτό το πεδίο ήταν 
Η Καταγωγή της Οικογένειας, της Ατομι-
κής Ιδιοκτησίας και του Κράτους, όπου 
συμπλήρωσε την ανάλυση των εκμεταλ-
λευτικών κοινωνικών σχηματισμών από 
τον Μαρξ με μια ανάλυση του πρωτόγο-
νου κομμουνισμού, της περιόδου που 
προηγήθηκε από το χωρισμό της κοινω-
νίας σε τάξεις. 
Άλλες μπροσούρες του όπως Η Κατά-
σταση της Εργατικής Τάξης στην Αγγλία 
και Για το Ζήτημα της Κατοικίας, πέρα 
από τις ζωηρές περιγραφές των δεινών 
της εργατικής τάξης περιέχουν λαμπρές 
ενοράσεις σε ζητήματα όπως η άναρχη 
καπιταλιστική ανάπτυξη των πόλεων, οι 
αρρώστιες, η μόλυνση του περιβάλλο-
ντος. 
Η κυριότερη όμως συμβολή του Ένγκελς 
στον μαρξισμό θα βρεθεί στις φιλοσοφι-
κές του εργασίες, από τις οποίες ξεχω-
ρίζουν το Αντί–Ντίρινγκ και η Διαλεκτική 
της Φύσης. 
Στο Αντί–Ντίρινγκ, ο Ένγκελς υπερασπί-
στηκε επάξια τις βάσεις του διαλεκτικού 
υλισμού, ασκώντας πολεμική ενάντια στη 
μηχανιστική διαστρέβλωσή τους από τον 
Ντίρινγκ, έναν εκπρόσωπο του αστικού 
καθηγητικού «σοσιαλισμού». Αυτή η πο-
λεμική ήταν ιδιαίτερα σημαντική, αν λη-
φθεί υπόψη ότι οι απόψεις του Ντίρινγκ 
υιοθετήθηκαν από τους ρεφορμιστές 
όπως ο Μπέρνσταϊν, χρησιμεύοντας ως 
θεωρητική βάση για τις απόψεις τους 
περί βαθμιαίας και ειρηνικής, κοινοβου-
λευτικής προσέγγισης στον σοσιαλισμό. 
Παρέχει έτσι όχι μόνο μια ανασκευή των 
θεωρητικών θεμελίων των ρεφορμιστι-
κών δογμάτων (άρνηση της διαλεκτικής, 
εκλεκτικισμός) αλλά και μια απτή από-
δειξη του πόσο λαθεμένη είναι η σύν-
δεση του Ένγκελς με τον ρεφορμισμό, η 
οποία έχει επιχειρηθεί συχνά από αρι-
στεριστές διανοούμενους. 
Η Διαλεκτική της Φύσης, γραμμένη στα 
1873–86, περιέχει σημειώσεις του Έν-
γκελς σχετικά με την υλιστική διαλεκτική 
και τη διαλεκτικοϋλιστική ερμηνεία των 
επιστημονικών θεωριών της εποχής, τις 
οποίες δεν μπόρεσε να επεξεργαστεί και 
να δημοσιεύσει ενόσω ζούσε. 
Συνολικά ο Ένγκελς υπήρξε ένας μεγά-
λος διανοητής, συνθεμελιωτής του επι-
στημονικού σοσιαλισμού στο πλευρό του 
Μαρξ. Αξιόλογοι βιογράφοι του όπως ο 
Γκούσταβ Μάγιερ υπογράμμισαν εύ-
στοχα ως γνωρίσματά του τη φιλομάθεια, 
την έλλειψη προσωπικής φιλοδοξίας και 
το αυτοκριτικό πνεύμα του, που του επέ-
τρεπαν να εκτιμά τις ελλείψεις του και να 
διορθώνει αδυναμίες και λάθη. Το έργο 
του αντιπροσωπεύει ένα ορόσημο στην 
ανάπτυξη του μαρξισμού και έναν διαρκή 
οδηγό στα ζητήματα του ταξικού αγώνα 
ως την τελική νίκη του προλεταριάτου.

H 1η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS 
το 1988, με απόφαση της Παγκό-

σμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) και 
στη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ. 
Το AIDS είναι μία από τις φονικότερες 
επιδημίες στην παγκόσμια ιστορία. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της ΠΟΥ, από το 
1981 που παρατηρήθηκε κλινικά στις 
ΗΠΑ, περί τα 75 εκατ. άνθρωποι έχουν 
προσβληθεί από το ιό HIV και πάνω από 
32 εκατ. άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή 
τους (2018). Το 2018, 37,9 εκατ. άνθρω-
ποι είναι φορείς του ιού HIV. 
 
Ο ιός HIV και το AIDS 
 
Ο ιός HIV στοχεύει στο ανοσοποιητικό 
σύστημα του ανθρώπου, καθιστώντας 
τον οργανισμό του ευάλωτο έναντι των 
λοιμώξεων και ορισμένων τύπων καρκί-
νου. Καθώς ο ιός καταστρέφει και εμπο-
δίζει τη λειτουργία των ανοσοκυττάρων, 
τα μολυσμένα άτομα σταδιακά γίνονται 
ανοσοανεπαρκή. Η κατάσταση αυτή, 
οδηγεί σε αυξημένη ευαισθησία σε ευρύ 
φάσμα λοιμώξεων, καρκίνων και άλλων 
ασθενειών. Το πλέον προχωρημένο στά-
διο της λοίμωξης από τον HIV είναι το 
Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής 
Ανεπάρκειας (AIDS), το οποίο μπορεί να 
χρειαστεί από 2 έως 15 χρόνια για να 
αναπτυχθεί, ανάλογα με το άτομο. Το 
AIDS καθορίζεται από την ανάπτυξη ορι-

σμένων καρκίνων, λοιμώξεων ή άλλων 
σοβαρών κλινικών συμπτωμάτων. Σύμ-
φωνα με τον ΠΟΥ, οι ομάδες ανθρώπων 
που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμ-
φάνισης του HIV, είναι άνδρες που έχουν 
σεξουαλική επαφή με άνδρες, χρήστες 
ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, 
άτομα σε φυλακές και άλλα κλειστά πε-
ριβάλλοντα, διεμφυλικοί και εργαζόμενοι 
στην πορνεία και οι πελάτες τους. 
Θεραπεία για τις λοιμώξεις από τον HIV, 
δεν υπάρχει. Ωστόσο, τα αποτελεσμα-
τικά αντιρετροϊκά φάρμακα μπορούν να 
ελέγξουν τον ιό και να βοηθήσουν στην 
πρόληψη της μετάδοσης έτσι ώστε τα 
άτομα με HIV λοίμωξη να απολαμβάνουν 
υγιή, μακρά και παραγωγική ζωή. Με-
ταξύ του 2000 και του 2017, οι νέες μο-
λύνσεις από τον HIV μειώθηκαν κατά 
36% και οι θάνατοι που σχετίζονται με 
τον HIV μειώθηκαν κατά 38%, λόγω της 
θεραπείας με αντιρετροϊκά φάρμακα. Ση-
μειωτέον ότι το 2005 λάμβαναν θεραπεία 
2 εκατ. ασθενείς, 8 εκατ. το 2010, 21,7 
εκατ. το 2017, ενώ ο στόχος για το 2020 
είναι 30 εκατ. και για το 2030, 33 εκατ. 
άτομα. Η UNAIDS, η υπηρεσία του ΟΗΕ 
για την καταπολέμηση του AIDS, εκπέ-
μπει αισιόδοξα μηνύματα για την τιθά-
σευση του ιού και τονίζει ότι «το τέλος 
της επιδημίας του AIDS δεν είναι πλέον 
απλώς ένα όραμα, μπορεί να γίνει πρα-
γματικότητα έως το 2030».

O ποιητής, δραματουργός, μυθι-
στοριογράφος και κριτικός 
Όσκαρ (Φίνγκαλ Ο' Φλάιερτι 

Γουίλς) Ουάιλντ [Oscar Wilde] γεννή-
θηκε στις 16 Οκτωβρίου του 1854 στο 
Δουβλίνο. 
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών 
του το 1878 εγκαταστάθηκε μόνιμα στο 
Λονδίνο. Εστέτ εκ χαρακτήρος, αφιέ-
ρωσε τη ζωή του στην αναζήτηση του 
ωραίου και του παράδοξου. Γρήγορα 
γνώρισε τον θαυμασμό της λονδρέζικης 
αριστοκρατίας, που τον παρακολου-

θούσε και τον μιμούταν ως πρότυπο. 
Όλοι επαναλάμβαναν τις πνευματώδης 
φράσεις του, αγόραζαν πολύτιμες πέτρες 
και κοιτούσαν με υπεροψία τη ζωή, όμοια 
μ' αυτόν. Η λογοτεχνική του δόξα έφτασε 
στο αποκορύφωμα το 1891 με το μονα-
δικό του μυθιστόρημα «Το Πορτρέτο του 
Ντόριαν Γκρέι». 
Αν και ήταν παντρεμένος και πατέρας 
δύο παιδιών, η προσωπική ζωή του 
Όσκαρ Ουάιλντ ήταν ανοιχτή σε κουτσο-
μπολιά. Το 1895 κατηγορήθηκε για ομο-
φυλοφιλία, για τις στενές σχέσεις του με 
τον νεαρό ομότεχνό του Άλφρεντ Ντά-
γκλας και οδηγήθηκε στο δικαστήριο, 
όπου καταδικάσθηκε σε δύο χρόνια κα-
ταναγκαστικών έργων (στη Βικτωριανή 
Αγγλία η ομοφυλοφιλία ήταν ποινικό αδί-
κημα). Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής 
του έγραψε τον δραματικό αυτοβιογρα-
φικό μονόλογο «De Profundis» (Εκ Βα-
θέων), με παραλήπτη την «πέτρα του 
σκανδάλου», τον Άλφρεντ Ντάγκλας. 
Η αυλαία της τραγικής ζωής του έπεσε 
στις 30 Νοεμβρίου του 1900, σ' ένα 
φθηνό ξενοδοχείο του Παρισιού.

Θάνατος Όσκαρ Ουάιλντ
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Αναρωτιέται κανείς τι θα είχαν 
κάνει οι προκάτοχοί μας για τη 
συλλογική μας αντίδραση στη 
διάδοση του κορωνοϊού μέχρι 
τώρα. Όπως γνωρίζουμε ιστο-
ρικά, οι πανδημίες εξαφάνισαν 
τους πληθυσμούς σε μεγάλη 
κλίμακα και άφησαν τις κοινό-
τητες να καταστρέφονται από 
τις καταστροφικές συνέπειες 
μιας ασθένειας. Η πείνα και η 
φτώχεια είναι πραγματικότητες 
που έχουν επηρεάσει τις γενιές 
μέχρι σήμερα ως αποτέλεσμα 
πολέμων, σφαγών και αναγκα-
στικής μετανάστευσης ανάμεσα 
σε τόσες πολλές άλλες φρικα-
λεότητες που τεκμηριώνονται 

στα βιβλία της ιστορίας και τις 
ειδήσεις σε όλο τον κόσμο. Παι-
διά, νέοι και ενήλικες βρίσκονται 
σε μια βάρκα στη μέση της θά-
λασσας προσπαθώντας απε-
γνωσμένα να διασχίσουν τα σύ-
νορα, ούτε καν για την 
προοπτική μιας καλύτερης 
ζωής, αλλά για βασική επι-
βίωση. Παρακολουθούμε καθη-
μερινά τι αναγκάζεται να υπο-
μένει η ανθρωπότητα και μας 
συνθλίβει η σοβαρότητα των 
εμπλεκόμενων ταλαιπωριών. 
Ωστόσο, μαρτυρούμε επίσης 
επανειλημμένα μια ανθρώπινη 
ικανότητα που μας εμπνέει και 
αυτή είναι το ψυχικό μας σθέ-

νος. Αυτή η ψυχική μας δύναμη 
και ανθεκτικότητα που σίγουρα 
δεν απεικονίζεται σε πόσο 
χρόνο περιμένουμε στην ουρά 
έξω από τα σούπερ μάρκετς για 
να γεμίσουμε το αυτοκινήτό μας 
με τεράστιες προμήθειες φαγη-
τού και χαρτιού τουαλέτας, αλλά 
με τον τρόπο που προσαρμο-
ζόμαστε ψυχικά σε εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες και βρί-
σκουμε τρόπους για να ανακτή-
σουμε τη δυνάμεις μας. Όπως 
ακριβώς τις ανακτούμε μετά 
από ένα σεισμό, ή μία πυρκαγιά 
και μετά από την απώλεια ενός 
αγαπημένου προσώπου. Με 
τον τρόπο που βρίσκουμε το 
θάρρος να απομακρυνθούμε 
από μια καταχρηστική σχέση ή 
να σταματήσουμε μια καταστρο-
φική συμπεριφορά. Με τον 
τρόπο που επιλέγουμε μέσα 
από τους ρόλους μας ως γονείς, 
φίλοι ή φροντιστές να μην σκε-
φτόμαστε πρώτα τον εαυτό μας, 
αλλά εκείνους που εξαρτώνται 
από εμάς και είναι πιο ευάλωτοι. 
Και με τον τρόπο που προσπα-
θούμε να ξαναχτίσουμε τη ζωή 
μας μετά από οποιαδήποτε 
«καταιγίδα», ενώ εκτιμούμε τις 
συνθήκες με συμπόνια και χω-
ρίς πρόθεση ασέβειας, επίκρι-
σης ή καταδίκης. Και πάνω απ 
'όλα, με τον τρόπο που προ-
σπαθούμε να αποκτήσουμε αυ-
τοκατανόηση (γνώθι σε αυτόν) 
κατά τη διάρκεια των δύσκολων 
καιρών μας. 

Είναι πράγματι αυτή η εμπειρία 
της αυτογνωσίας που μας επι-
τρέπει να ξανασυνδεθούμε με 
τη δύναμη και τον αυτοσεβασμό 
μας όταν βρεθούμε χαμένοι ή 
εξαντλημένοι στη ζωή, που με-
ρικές φορές μπορεί να περιλαμ-
βάνει τη βοήθεια ενός επαγγελ-
ματία που θα βρίσκεται εκεί για 
να διευκολύνει τη διαδικασία και 
να προσφέρει κάποια υποστή-
ριξη. Δεν είμαι σίγουρος πώς οι 
παππούδες μας θα είχαν αντι-
ληφθεί την προοπτική ψυχολο-
γικής βοήθειας για τις τραυμα-
τικές εμπειρίες των πολέμων και 
των ακραίων καθημερινών δυ-
σκολιών στις οποίες εκτέθηκαν 
και κατάφεραν να επιβιώσουν, 
αλλά είμαι απόλυτα βέβαιος ότι 
θα είχαν επωφεληθεί από την 
επιλογή κάποιας τέτοιας βοή-
θειας εάν τους προσφερόταν 
εκείνο το καιρό. Είμαι επίσης 
πεπεισμένος ότι θα μας υπεν-
θύμιζαν το γεγονός ότι το ψυ-
χικό τους σθένος μαζί με την 
υποστήριξη των κοντινών τους 
ανθρώπων και των κοινοτήτων 
τους, τους βοήθησαν να ξεπε-
ράσουν τα χειρότερα και να κα-
ταφέρουν να ανακάμψουν και 
να προσαρμοστούν στη ζωή 
τους, ακριβώς όπως προσπα-
θούμε να κάνουμε εμείς τώρα 
με τις συνθήκες του κορωνοϊού. 

 
Antony Sigalas  

Psychotherapist for the Alpha 
Care Counselling Services  

Tel: 020 8373 6287

Ξεπερνώντας τις δύσκολες στιγμές μας Γωνιά Παροικιακής ποίησης 
O νούς μπροστά,  
ταπισόν η γλώσσα

του Ειρήναρχου Στεφάνου
O λόγος είναι η Αρχή, Βάσις της κοινωνίας,  

τρόπος που μεταδίδονται, ακούονται, διδάσκονται,  
παραδόσεις ιστορίας! 

 
Πασίγνωστα συγγράμματα, ορθές διδασκαλίες  
πολιτικά, θρησκευτικά κοινωνικά και ηθικά, 

σκέψεις  και προφητείες. 
 

Άλλοι μιλήσαν για θεό, κάποιοι γι΄αστρολογίες, 
για τα φαινόμενα της Γής, τα χρειαζόμενα ζωής, 

του κόσμου θεωρίες! 
 

Ελάχιστοι οι εκλεχτοί, με ιδεολογίες, 
οι ακουστοί και διαλεκτοί, πούχουν την σκέψη τους 

σοφή, αφήσαν ρητορείες! 
 

Έτσι και μας τα λόγια μας, λίγα σωστά να είναι, 
βγαλμένα μέσα απ’ το μυαλό, απλά χωρίς εγωισμό, 

μελετημένα κρίνε! 
 

Γιατί τα λόγια τα πολλά, είναι μεγάλη φτώσια, 
συνήθως φέρνανε δεινά, αποτελέσματα κακά, 

αναποδιές-αντρόσια. 
 

Αυτά λοιπόν, προσεκτικά, με σκέψη τι θα πούμε, 
να μην  βρεθούμε σε βαθιά, νερά, ποτάμια σιγανά και 

τότες πώς θα βγούμε! 
 

Ασφαλισμένοι στην στεριά, με ρούχα στεγνωμένα  
χωρίς τον φόβο για πνιγμό μπλεξίματα και μπερδεμό 

και όνειρα χαμένα! 
 

Να περπατά μπροστά ο νους, τζιαι ταπισόν η γλώσσα, 
σσίηλλος που λάσσει δεν δαγκά, ύστερα 

 φούρνος την πηρά, την φέρνει με την φόρσα.
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ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  22:00 
Ντετέκτιβ για Κλάματα 
(1988). Κωμωδία με τους 
Γιώργο Κωνσταντίνου, Μάρκο 
Λεζέ, Βάσια Τριφύλλη, Βίνα 
Ασίκη, Τάσο Ψωμόπουλο, Βέτα 
Μπετίνη, Νίκο Βερλέκη. Ο Μι-
χάλης Πόντικας είναι γνωστό-
τερος ως ιδιωτικός ντετέκτιβ 
Μάικ Χάμστερ. Στην τελευταία 
του αποστολή μια μοιραία γυ-
ναίκα του αναθέτει να κλέψει 
πολύτιμα  έγγραφα από το χρηματοκιβώτιο του 
άντρα της, πριν αυτά βρεθούν στα χέρια Ρώσων 
κατασκόπων. Γρήγορα όμως, αυτό που διαφαίνο-
νταν ως η υπόθεση της ζωής του, θα εξελιχτεί σε 
επικίνδυνο παιχνίδι κατασκόπων με αυτόν στον επί-
κεντρο. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:30 
Ηλέκτρα (1962). Δραματική ταινία βασισμένη στην 
ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη με την Ειρήνη 
Παππά και Γιάννη Φέρτη. Πρωταγωνίστρια και τρα-
γικό πρόσωπο  είναι η Ηλέκτρα, η οποία παντρεμένη 
μ’ ένα χωρικό περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για 
να εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα της Αγαμέμνονα, 
βασιλιά των Μυκηνών, ο οποίος δολοφονήθηκε από 
τη γυναίκα του Κλυταιμνήστρα και τον εραστή της 
Αίγισθο. Η ευκαιρία παρουσιάζεται όταν συναντά και 
πάλι τον αδερφό της Ορέστη πάνω από τον τάφο 
του πατέρα της. Και οι δυο μαζί σχεδιάζουν και σκο-
τώνουν τη μητέρα τους Κλυταιμνήστρα και τον Αίγι-
σθο.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  23:20 
Η Γκαρσονιέρα της Τρέλλας (1986). Κωμωδία με 
τους Βασίλη Τσιβιλίκα, Λίλα Καφαντάρη, Θάνο Πα-
παδόπουλο, Ευτυχία Μοσχάκη, Κώστα Μποζώνη, 
Γιάννη Κώστογλου, Σπύρο Μισθό, Ευαγγελία Σα-
μιωτάκη. Ο Δαμιανός μαλώνει συνέχεια με τον 
Αντώνη, συνεταίρο και παιδικό του φίλο, που το 
μυαλό του έχει μόνο στο σαξόφωνο του και στο 
ωραίο φύλο. Φλερτάρει ακόμα και τη γυναίκα του 
Δαμιανού και όταν την παρασύρει στη γκαρσονιέρα 
του γίνεται της “τρελλής”. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:25 
Το Κορίτσι της Μάνης (1986). Μελόδραμα στα Αγ-
γλικά με Ελληνικούς υποτίτλους με την Άντζελα Γκε-
ρέκου, Alex Hyte White, Ανδρέα Μανολικάκη, Γιώργο 
Φούντα, Γιώργο Κοτανίδη, Εμιλία Della Rocca, Δέ-
σποινα Τομαζάνη, Λουκά Μεταξά, Ρενάτα Παπακώ-
στα. Η πανέμορφη Ελένη κατάγεται από την Μάνη. 
Ο πάμπτωχος πατέρας της Πανάγος την είχε αρρα-
βωνιάσει, όταν ήταν ακόμη παιδούλα, με τον Πέτρο, 
τον περήφανο γιο ενός προύχοντα ο οποίος πλη-
ρώνει και τις σπουδές της στην Αθήνα. Η Ελένη 
θέλει να τα αφήσει όλα αυτά πίσω της και ονειρεύεται 
ένα άλλο μέλλον. Στην Αθήνα, όπου σπουδάζει μου-
σική, ερωτεύεται τον αισθαντικό Αμερικανό καθηγητή 
της Άλαν, ο οποίος την προετοιμάζει εντατικά για το 
διαγωνισμό «Ασημένιο Ρόδο». 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  23:10 
Καυτά Θρανία (1986). Κωμω-
δία με τους Γιώργο Κωνσταντί-
νου, Μαίρη Χαλκιά, Τάκη Πα-
παμαθαίου, Σπύρο Ιωάννου, 
Φραίζη Μαχαίρα, Χριστίνα 
Παπά, Άκη Φλορέντη, Θεό-
δωρο Συριώτη.  Ένας ιδιόρρυθ-
μος καθηγητής αποφασίζει να διδάξει στους μαθητές 
του, στην τελευταία τάξη του Λυκείου, ό,τι τουλάχι-
στον γνωρίζει αυτός γύρω από το σεξ. Με μεγάλη 
απορία όμως αντιλαμβάνεται ότι οι μαθητές του 
έχουν μεγαλύτερες και πιο παράξενες εμπειρίες απ' 
αυτόν. Έτσι τους βάζει να του διηγηθούν τις ιστορίες 
και το μάθημα εξελίσσεται σε μια απίθανη κωμωδία...  
KYΡIAKH 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  23:00 
Μια Παπαδιά στα Μπουζούκια Νο 1 (1983). Κω-
μωδία με τους Νίκο Τσούκα, Καίτη Παπανίκα, Ντίνο 
Ιλιόπουλο, Γιάννη Γκιωνάκη, Ηλία Λογοθέτη, Βίνα 
Ασίκη, Μανώλη Δεστούνη, Στηβ Ντούζο. Η παραμε-
λημένη σύζυγος ενός παπά αποφασίζει να το ρίξει 
στη διασκέδαση. Ο σύζυγός της, απασχολημένος 
με τη διαμάχη του με τον Δήμαρχο, θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει τα καμώματά της, αλλά και να διαχει-
ριστεί την αποκάλυψη ότι η ανιψιά του είναι ερωτευ-
μένη με τον γιο του Δημάρχου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:05 
Η Πινακοθήκη των Ηλιθίων (1980). Θεατρικό έργο 
του Νίκου Τσιφόρου με τους Χρήστο Πάρλα, Πέγκυ 
Σταθοπούλου, Γιώργο Κιμούλη, Αθηνόδωρο Προ-
ύσαλη, Γιάννη Αργύρη. Ένας τζέντλεμαν σχεδιάζει 
ένα παράξενο πείραμα. Αναμιγνύει πέντε συστατικά, 
έναν άνδρα, μία γυναίκα, τον έρωτα, το χρήμα και 
την ανθρώπινη ηλιθιότητα. 
ΤΡΙΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  20:35 
Αστέρι στην Λάσπη (1988). Κοινωνικό δράμα με 
την Μαρία Αλιφέρη, Γιάννη Αργύρη, Έλενα Αλεξο-
πούλου, Ζωή Βουδούρη, Τώνη Γιακωβάκη, Κώστα 
Δίγκα, Γιώργο Λουκάκη. Η Αλεξάνδρα, μια αγνή καλ-
λιτέχνης - ηθοποιός- η οποία εργάζεται σε ένα τοπικό 
θέατρο με ένα θίασο που την περιβάλλει, δέχεται 
συχνά την επίσκεψη της κυρίας Ζέπου μιας πλού-
σιας και παλιάς ηθοποιού, αλλά συνάμα και πάμ-
φτωχης στο ξεκίνημα της, η οποία παρότι έφτασε 
ψηλά δεν έχασε τις αρχές της. Η κυρία Ζέπου θέλο-
ντας να αναδείξει το ταλέντο της Αλεξάνδρας προ-
τρέπει το γιο της, τον Κανέλη, ο οποίος είναι παρα-
γωγός, και την ίδια να συνεργαστούν μεταξύ τους. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  20:30 
Το Φράγμα (1982). Κοινωνικό δράμα με τους Νίκο 
Κούρκουλο, Δανιέλλα Μορέτη, Δάνη Κατρανίδη, 
Γιώργο Μιχαλόπουλο, Θάλεια Παπάζογλου, Γρηγόρη 
Βαφιά.  Ένας μηχανικός επιβλέπει ως πραγματο-
γνώμονας τις ρωγμές που έχει υποστεί ένα φράγμα. 
Οι φήμες που θέλουν το φράγμα να καταρρέει και 
να παρασύρει ανθρώπους, πανικοβάλει τους κατοί-
κους της γύρω περιοχής. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:10 
Οικογένεια Παπαδο-
πούλου (1960). Κωμω-
δία με τους Ορέστη Μα-
κρή, Κάκια Αναλυτή, 
Παντελή Ζερβό, Θανάση 
Βέγγο, Ντίνο Ηλιόπουλο, 
Γιάννη Βογιατζή, Τζόλη 
Γαρπή. Ο Αλέξης εργάζεται ως οικονομικός διευθυ-
ντής σε μια αθηναϊκή επιχείρηση. Ζει με τον θείο και 
με τη θεία του. Ερωτεύεται μια κοπέλα, την Βαρβάρα, 
η οποία εργάζεται ως γραμματέας στην επιχείρηση 
και είναι γειτόνισσά του. Οι αντιδράσεις των οικογε-
νειών τους είναι έντονες.
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ΠΕΜΠΤΗ 26/11 

07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.20 Τελετή έναρξης Eras-
mus Dates 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Προκλήσεις 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11 
7.30 Όμορφη Μέρα 
9.00 Είναι θέμα υγείας 
9.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις  
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Χρονογράφημα 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11 
7.30 Καμώματα τζι Αρώματα  
9.00 Λούνα Πάρκα 

10:00 Κοίτα με στα Μάτια  
10.30 Γυναίκα της Κύπρου 
11.30 Σπίτι στη Φύση 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Μαζί/Birlikte  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς  
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 H Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11 

05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
09.00 Γυναίκα 
09.30 Χρονογράφημα 
12.15 Επιστήμη και Κοινωνία  
14.00 Σε προσκυνώ 
Γλώσσα  
15.00 Aφανείς Ήρωες 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή 
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ  
20.30 Παραδοσιακή Βραδιά  
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι Θέμα Υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16:20 Κοντά Έπεσες 
20.00 Ειδήσεις 
18.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-

λούδας 
ΤΡΙΤΗ 1/12 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 

07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της 
Πεταλούδας

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα από τον LGR. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Μόνο 
Λαϊκά Τραγούδια 14:00 Λαϊκές 
Επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύτου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 Ελληνικές Επι-
τυχίες 20:00 London Greek 
Radio Hits 22:00 Μουσικές Επι-
λογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα από τον 
LGR. 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 
12:00 Χρυσές Επιτυχίες 14:00 
Party time με τη Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Drive Time 
Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλαλάς 20:00 Ελλη-
νικές Επιτυχίες 21:00 Friday 
Night με τον Κρις Θεοχάρους 
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 
Box 07:00 Σάββατο Πρωί με τον 
Βασίλη Παναγή 10:00 Μουσικές 
Επιλογές με τον Γιάννη Αγιασ-
λάρη 12:00 Σαββατοκύριακο με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 14:00 
Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια 
Γερολέμου 16:00 Ελληνικές επι-
τυχίες με τον DJ Magis 19:00 
19:00 Σαββατόβραδο στον 
LGR,  22:00 Greek Party με τον 
Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 
01:00 LGR Jukebox 07:00 Κα-
λημέρα Κυριακή με τη Σούλα 
Βιολάρη 10:00 Μια φορά και 
έναν καιρό 10:45 Θεία Λειτουρ-
γία 12:30 Μουσικές Επιλογές 
13:00 Απόγευμα της Κυριακής 
με τον Γιάννη Ιωάννου 16:00 Στις 
γειτονιές με την Κατερίνα Μπα-
ροτσάκη 17:00 Ζήτω το Ελλη-
νικό Τραγούδι με τον Μιχάλη 
Γερμανό 19:00 Τα τραγούδια της 
ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα από 
τον LGR 10:00 Λίγο πριν τη μια 
το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Μόνο 
Ελληνικές Επιτυχίες 16:00 
Drive Time με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 19:00 The Greek Music Mon-
day Mix 22:00 Δευτέρα βράδυ με 
τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 
Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-
χίες με την Κατερίνα Μπαρο-
τσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με 
τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00 
Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαη-
λίδη 19:00 Ελληνικές Επιτυχίες  
20:00 Young and connected 
scandalous με την Κατερίνα Νε-
οκλέους 22:00 Hellenic Show με 
τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 
Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες 
με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊ-
κές επιτυχίες με την Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
με τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 
Family Law Show με την Lucy 
Loizou, ή την εκπομπή Talking 
Property 20:00 Ελληνικές Επι-
τυχίες 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 
τον Γιάννη Ιωάννου.

ΠΕΜΠΤΗ 26 NOEMΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Δελτίο Ειδήσεων 
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ- Χάλκινα 
Χρόνια  
21:05 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: H 
Πόλη της Καβάλας 
22:00 Ελληνική Ταινία: Ντετέκτιβ 
για Κλάματα  
23:35 Ελληνοτουρκικά-Αιγαίο και 
Χωρικά Ύδατα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 NOEMΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με 
την Άντα Μουράτη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Ηλέκτρα 
22:20 Ελληνική Ταινία: Η Γκαρσο-
νιέρα της Τρέλλας  
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 NOEMΒΡΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:05 Με τον Φακό του Hellenic TV:  
Η Βασούλα Χριστοδούλου Φιλοξενεί 
τον καταξιωμένο Κύπριο επιστή-
μονα Γεώργιο Μικελλίδη  Ψυχίατρο- 
Consultant Psychiatrist at Cyprus 
RTMS, PhD Researcher at Maas-
tricht University and ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ-
ΚΡΑΝΙΑΚΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑΣ –TRANSCRANIAL 
MAGNETIC THERAPY CENTRE 
20:40 Ακάλυπτος Επ 29 
21:25 Ελληνική Ταινία: Το Κορίτσι 
της Μάνης  
23:10 Ελληνική Ταινία: Καυτά Θρανία 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 NOEMΒΡΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 

Δώδεκα Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αθλητική Κυριακή 
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά 
21:00 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
21:30 Πρόσωπα με τον Βασίλη  
Παναγή 
22:20 Ελληνική Ταινία: Μια Παπα-
διά στα Μπουζούκια 
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 NOEMΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρο-
γιάννη  
21:05 Ελληνική Ταινία: Η Πινακο-
θήκη των Ηλιθίων 
22:50 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 1 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:35 Ελληνική Ταινία: Αστέρι στην 
Λάσπη τεχνείο 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Βασούλα Χριστοδούλου 
20:30 Ελληνική Ταινία: Το Φράγμα    
22:10 Ελληνική Ταινία: Οικογένεια 
Παπαδοπούλου 
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Σαλαμίνα – Ομόνοια: Ήττα για τους ”Πράσινους”

Ήττα Τσιτσιπά από Ναδάλ 
και αποκλεισμός από το 
Nitto ATP Finals  

Πρέμιερ Λιγκ: Αποτελέσματα, βαθμολογία, highlights

Η Λίβερπουλ έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Λέστερ και 
τη νίκησε με 3-0 στο ντέρμπι κορυφής της 9ης αγωνιστικής της 
Πρέμιερ Λιγκ. 
Με αυτό το τρίποντο, η Λίβερπουλ έμεινε στην κορυφή μαζί με 
την Τότεναμ και έγραψε νέο ρεκόρ στην ιστορία της, καθώς δι-
εύρυνε το αήττητο σερί στα 64 παιχνίδια, σπάζοντας το ρεκόρ 
των 63 της ομάδας του Μπομπ Πέισλι από το διάστημα Φε-
βρουάριος 1978 – Δεκέμβριος 1980! 
Νέο ρεκόρ έγραψε και ο Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος με το γκολ 
που πέτυχε, έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει στα πρώτα 
τέσσερα επίσημα παιχνίδια της ομάδας στο «Άνφιλντ». Το γκολ 
φάνηκε να… χάρηκε περισσότερο ο Κλοπ όμως, ήταν αυτό του 
Φιρμίνο! 
Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Europa League ηττήθηκε για πρώτη 
φορά φέτος εκτός έδρας, όμως η ομάδα του Κλοπ ήταν πολύ 
καλή και σήμερα και δείχνει πως δεν θα λυγίσει εύκολα από τα 
προβλήματά της. 
Το σκορ άνοιξε στο 21′ με αυτογκόλ του Τζόνι Εβανς, ενώ ο 
Ζότα στο 41′ έκανε το 2-0 για τους Reds. Το τελικό σκορ δια-
μορφώθηκε στο 86′ από τον Ρομπέρτο Φιρμίνο. 
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ: 
Νιούκαστλ-Τσέλσι 0-2 
(10΄ αυτ. Φερνάντεζ, 65΄ Έιμπραχαμ) 
Άστον Βίλα-Μπράιτον 1-2 
(47΄ Κονσα – 12΄ Γουέλμπεκ, 56΄ Μαρκ) 
Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι 2-0 
(5΄ Χιουνγκ-Μιν, 65΄ Λο Σέλσο) 
Μάντσεστερ Γ.-Γουέστ Μπρομ 1-0 
(55΄ πεν. Φερνάντες) 
Φούλαμ-Έβερτον 2-3 

(15΄ Ριντ, 70΄ Λόφτους-Τσικ – 1΄, 29΄ Κάλβερτ-Λιούιν, 35΄ Ντου-
κουρέ) 
Σέφιλντ Γιουν.-Γουέστ Χαμ 0-1 
(56΄ Αλέ) 
Λιντς-Άρσεναλ 0-0 
Λίβερπουλ-Λέστερ 3-0 
(21΄ αυτ. Έβανς, 41΄ Ζότα, 86΄ Φιρμίνο) 
Μπέρνλι-Κρίσταλ Πάλας 
Γουλβς-Σαουθάμπτον  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες) 
Τότεναμ 20 
Λίβερπουλ 20 
Τσέλσι 18 
Λέστερ 18 
Σαουθάμπτον 16 -8αγ. 
Έβερτον 16 
Άστον Βίλα 15 -8αγ. 
Γουέστ Χαμ 14 
Κρίσταλ Πάλας 13 -8αγ. 
Μάντσεστερ Γ. 13 -8αγ. 
Άρσεναλ 13 
Γουλβς 13 -8αγ. 
Μάντσεστερ Σίτι 12 -8αγ. 
Λιντς 11 
Νιούκαστλ 11 
Μπράιτον 9 
Φούλαμ 4 
Γουέστ Μπρομ 3 
Μπέρνλι 2 -7αγ. 
Σέφιλντ Γιουν. 1

Την ήττα με 2-1 σετ ( 6-4, 4-6, 
6-2) από τον Ράφαελ Ναδάλ 
γνώρισε την περασμένη Παρα-
σκευή ο Στέφανος Τσιτσιπάς και 
δεν θα μπορέσει να υπερασπι-
στεί τον τίτλο που κατέκτησε 
πέρυσι στο Λονδίνο στο Nitto 
ATP Finals. 
«Δεν ξέρω καν τι προσπα-
θούσα να κάνω, ειλικρινά», είπε 
ο Τσιτσιπάς. «Προσπάθησα να 
είμαι πολύ επιθετικός. Του έδινα 
εύκολους πόντους χωρίς πρα-
γματικά, ξέρετε, ο ίδιος κάνει 
πολλά. Θα έπρεπε να το χειρι-
στώ λίγο πιο έξυπνα και υπο-
μονετικά, αλλά δεν συνέβη. Το 
σερβίς μου δεν ήταν εκεί όταν 
το χρειαζόμουν, και με αυτούς 
τους παίκτες, απλά πρέπει να 

είσαι εκεί. Δεν ήμουν πλήρως 
παρών. Και είμαι αρκετά απο-
γοητευμένος με αυτό. Αλλά 
αυτή είναι η ζωή», ανέφερε στις 
δηλώσεις του μετά τον αγώνα 
ο Έλληνας πρωταθλητής. 
Από την άλλη, με τη νίκη του 
αυτή, ο Ναδάλ προκρίθηκε για 
έκτη φορά στα ημιτελικά του 
Nitto ATP Finals , εκεί όπου θα 
αντιμετωπίσει τον Ντανίλ Με-
ντβέντεφ.  
«Το να είσαι στον ημιτελικό, στο 
τελευταίο τουρνουά της χρο-
νιάς, είναι σημαντικό πράγμα», 
είπε ο Ναδάλ. «Είμαι χαρούμε-
νος γι αυτό και ανυπομονώ για 
τους ημιτελικούς εναντίον του 
Ντανίλ (Μεντβέντεφ)», είπε ο 
Ισπανός τενίστας.

Η Ομόνοια ηττήθηκε στην Λάρνακα από την Νέα Σαλαμίνα με 2-1, 
χάρις σε γκολ των Ντανίλο και Βάγκνερ ενώ προσωρινά είχε ισο-
φαρίσει ο Φώτης Παπουλλής. 
Αυτό είναι το 4ο συνεχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος στο οποίο 
η Ομόνοια μένει μακριά από τη νίκη και 7ο συνεχόμενο εάν συ-

μπεριληφθούν και οι αγώνες της Ευρώπης. 
Αυτή είναι η πρώτη νίκη της Νέας Σαλαμίνας έπειτα από 7 σερί ήτ-
τες και ισοπαλίες. 
Πρωταγωνιστής της σπουδαίας αυτής νίκης των ερυθρολεύκων, ο 
Βάγκνερ, ο οποίος με την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, 
χάρισε την νίκη στην ομάδα του με το προσωπικό του γκολ. 
Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων: 
Νέα Σαλαμίνα : Βεσελόφσκι, Σεργίου, Σιαθάς (46′ Λεμέσιος), Ντα-
νίλο, Βάγκνερ, Οσέι, Νικολάου (58′ Μπρένο), Χριστοφόρου, Κμοβς 
(68′ Αντιόλο), Κονφέ, Σανγκόχ (58′ Ανδρέου) 
Στον πάγκο:  Κίσσας, Αντρέου, Μπρένο, Λεμέσιος, Παύλου, Πική, 
Αντιόλο, Τσίκο 
Ομόνοια: Φαμπιάνο, Σέχου, Λούφτνερ, Λανγκ, Λέτσιακς, Γκόμες 
(83′ Κούσουλος), Γκόμεθ, Παπουλής (83′ Κακουλλής), Ασάντε (76′ 
Μποτεάκ), Τιάγκο (76′ Τζιωνής), Ντούρις 
Στον πάγκο: Κυριακίδης, Κίκο, Μποτεάκ, Μαυρίας, Χούμποτσαν, 
Τζιωνή, Κούσουλος, Λοϊζου, Κακουλλής 
Σκόρερς: 8′ Ντανίλο, 80′ Βάγκνερ/43′ Παπουλής 
Κίτρινες: 57′ Χριστοφόρου, 80′ Οσέι/68′ Ασάντε

Σούπερ Λιγκ: Άρης, ΠΑΟΚ, Oλυμπιακός 
και ΑΕΚ προχώρησαν με νίκες  

Άρης, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ προχώρησαν με νίκες κατά την 9η αγωνι-
στική της Super League στην Ελλάδα, πιάνοντας ή μειώνοντας 
τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό που κέρδισε το Σάβ-
βατο τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι αιωνίων. 
Ο ΠΑΟΚ με ανατροπή και με γκολ στις καθυστερήσεις επικράτησε 
με 2-1 στην Τούμπα του ΠΑΣ Γιάννινα, ο Άρης πήρε μια σπουδαία 
εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού και η ΑΕΚ κέρδισε 
εύκολα της Λάρισας στο ΟΑΚΑ με 4-1. 
Συνοπτικά, στις αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής της Super 
League, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 
 
Λαμία - Αστέρας Τρίπολης     2-2 
Ατρόμητος - Απόλλων Σμύρνης  2-2 
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός    1-0 
ΑΕΚ - Λάρισα                 4-1 
Παναιτωλικός - Άρης          0-1 
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα          2-1
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Three-household bubbles can 
mix for five days at Christmas

Households across the 
UK will be able to form 
a "Christmas bubble" 

with two other households 
during a five-day window over 
the festive period, it has been 
announced. 

Between 23 to 27 December, 
people will be able to meet      
with those two other house-
holds in their bubble - but only 
in a private home, a place of 
worship or outdoor public 
spaces. 

Travel restrictions across      
the whole of the UK will also      
be lifted during the five-day    
period, allowing people to travel 
between countries or between 
tiers in order to meet with those 
in their bubble.  

People in Northern Ireland 
will be allowed an extra day  
either side of the five-day      
window to travel, in order to 
allow for flights. 

The relaxation of COVID rules 
for Christmas was finalised at a 
meeting of the government's 
emergency COBRA committee 
on Tuesday afternoon, which 
was attended by the first minis-
ters of the devolved administra-
tions in Scotland, Wales and 
Northern Ireland.  

Cabinet Office minister          
Michael Gove, who chaired      

the meeting, said: "We all know 
that Christmas this year won't 
be as it has been in years past. 
But all the governments agreed 
we should balance the need to 
protect public health with also 
allowing people to be with their 
loved ones." 

Under the Christmas rules, 
once a three-household bubble 
is formed it cannot be changed 
or extended further at any point. 
And - beyond private homes, 
places of worship and outdoor 
public spaces - people should 
continue to follow all other local 
restrictions in their area. 

This means Christmas        
bubbles are unlikely to be able 
to meet in pubs, bars or restau-
rants. 

Each country will clarify their 
own rules on support bubbles 
and extended households. In 
England, support bubbles will 
continue to be counted as one 
household. 

England's second national 
lockdown will be lifted on               
2 December when a revised 
three-tiered system of restric-
tions will allow shops, gyms 
and hairdressers to reopen       
across the country. 

The prime minister's "stay at 
home" instruction to the country 
will end a week next Wednes-

day, following a month of 
tougher national instructions. 

Under his 56-page COVID 
Winter Plan, which Mr Johnson 
revealed to the House of       
Commons on Monday, the        
national shutdown will be           
replaced by a new "tougher" 
version of the tiered system of 
restrictions that preceded it. 

The lifting of the national 
lockdown from 2 December will 
mean: 

- Non-essential shops,        
hairdressers, gyms and leisure 
facilities can reopen across the 
whole of England 

- Collective worship, weddings 
and all outdoor sports can         
resume, subject to social          
distancing, across the whole of 
England 

- The "rule of six" will return - 
meaning people will no longer 
be limited to seeing only one 
other person outdoors - across 
the whole of England 

The previous 10pm curfew 
for pubs, bars and restaurants 
will be extended to 11pm, with 
last orders at 10pm. 

The prime minister warned 
that the next few weeks will       
still prove to be a "hard winter" 
and "Christmas cannot be       
normal", but he said the country 
had "turned a corner and the 

escape route is in sight." 
"We must hold out against 

the virus until testing and      
vaccines come to our rescue 
and reduce the need for restric-
tions," he added. 

In Tier 1 areas, people will  
be urged to work from home 
wherever possible. 

In Tier 2 areas, pubs and 
bars must close unless they are 
serving substantial meals along 
with alcoholic drinks. 

In Tier 3 areas all pubs, bars 
and restaurants must close      
except for delivery, takeaway 
and drive-through. Hotels and 
indoor entertainment venues 
must also close in these areas. 

The prime minister is expec-
ted to announce today which 
areas of England will be in which 
tier - a decision that will be 
based on local infection rates 
and pressures on hospitals. 

"I'm sorry to say we expect 
that more regions will fall at 
least temporarily into higher 
levels than before," he added. 

"But by using these tougher 
tiers and by using rapid turn-
around tests on an ever greater 
scale to drive R below one      
and keep it there, it should be 
possible for areas to move 
down the tiering scale to lower 
levels of restrictions." 

The government will review 
tiering allocations for each      
part of the country every two 
weeks. 

Meanwhile, for the first          
time since the country's first           
lockdown in March, fans will      
be allowed back into sports           
stadiums in areas with the         
lowest cases of coronavirus. 

In Tier 1, 50% capacity or 
4,000 spectators - whichever       
is lower - will be allowed in      
outdoor venues, with a maxi-
mum 1,000 indoors. 

In Tier 2, 50% capacity or 
2,000 spectators - whichever is 
lower, will be allowed in outdoor 
venues, with a maximum 1,000 
indoors.

UN Secretary General’s 
Special Envoy Jane 
Holl Lute, is expected 

to arrive in Cyprus on 30th 
November and will hold sep-
arate meetings  with Cyprus 
President Nicos Anastasiades 
and Turkish Cypriot leader 
Ersin Tatar on 1st December.  

She will meet with Tatar in 
the morning, in the Turkish  
occupied areas of the island, 
and late in the afternoon with 
President Anastasiades at the 
Presidential Palace. 

Lute will be on the island for 
contacts as part of UN Secre-
tary-General Antonio Guterres’ 
initiative for an informal five-
party plus one conference on 
Cyprus, between the two com-
munities, the three guarantors 
Greece, Turkey and the UK, 
and the UN. 

The aim of her mission is to 
put the process back on track 
through the convening of an 
informal procedural 5+1 meet-
ing on Cyprus that will take 
place in order to agree on       
the parameters for holding a       
conference on the substance 
of the Cyprus problem. Lute 
will listen to the sides with a 
view to brief the UNSG about 
the potential of convening the 
procedural meeting. 

Guterres said last week, 
“We hope that this meeting 
would be possible and hope 
that this meeting will allows to 
restart the discussions that 
took place in Crans Montana 
and that they need to restart,” 
he said during a press confer-
ence at the UN headquarters 
in New York. 

“In the context of these con-

versations and in the course 
of these discussions, each party 
has the right to take the initia-
tives that each party wants. 
Our objective at the present 
moment is to be able to bring 
the parties together and to      
restart where we ended a few 
months ago.”  

Meanwhile, the issue of      
Varosha, the fenced-off area 
in Famagusta that the Turkish 
side plans to open, and has 
partially done so, will remain 
a top priority for the EU, Com-
mission Vice President Josep 
Borrell said on Tuesday. 

“Varosha is and will remain 
high on our collective agenda, 
to help ensure that the UN  
Security Council’s Resolutions 
are respected in full by all,” 
Borrell told the plenary of the 
European Parliament. 

“There is no doubt that res-
pecting the status of Varosha, 
as set out in relevant UN       
Security Council Resolutions, 
is of paramount importance,” 
he added. 

“We are all deeply concerned 
about developments on the 
ground,” he continued. “Like the 
United Nations, the European 
Union holds Turkey responsible 
for the situation on the ground.” 

Borrell said recent events 
around Varosha, including Pres-
ident Tayyip Erdogan’s visit 
and statements, come at a time 
when attempts are underway 
to create space for dialogue 
on Cyprus settlement issues. 

“This is the time to support 
United Nations Secretary-Gen-
eral Guterres in his efforts to 
resume the Cyprus settlement 
talks,” Borrell said. 

Lute to hold meetings 
with Cyprus leaders



England will introduce a new 
system on 15 December 
allowing passengers arri-

ving from high-risk countries to 
take a COVID-19 test after five 
days of quarantine and to be   
released from any further self-
isolation if they test negative. 

Airlines and other companies 
in the travel and tourism indus-
tries had been calling for such 
a scheme for months, having 
suffered devastating consequen-
ces from a 14-day quarantine 
rule that has deterred people 
from travelling. 

England’s current lockdown 
bans most international travel 
but when it ends on 2 December, 
people will be free to go abroad 

whatever restrictions are imposed 
in their local area, transport  
minister Grant Shapps said on 
Tuesday. 

“You can go abroad but of 
course there’s a penalty to       
pay for that in terms of having  
a potential quarantine period 
when you come back,” he told 
BBC radio, when asked about 
the end of lockdown. 

The potential for shorter  
quarantine and more travel       
following the end of lockdown 
buoyed shares in London-listed 
travel companies. Holiday group 
TUI was up 12%, while British 
Airways-owner IAG and easyJet 
were both up 6%. 

The new scheme will apply  

to passengers arriving from 
countries not featured on the 
government’s safe travel list, 
such as France, Italy, Spain   
and a number of other major 
destinations usually favoured by 
British tourists. 

People travelling to England 
by plane, ferry or train from      
15 December and wishing to 
take advantage of the scheme 
will have to book a test with a 
private provider from a govern-
ment-approved list. They will 
have to pay for their test. 

Wizz Air, which serves a hand-
ful of British airports, announced 
a partnership with a testing 
company to offer its passengers 
cheaper tests, while Gatwick 
Airport, Britain’s no.2 airport, 
has set up a testing centre. 

“With this announcement 
there is now light at the end of 
the tunnel not just for carriers 
and UK aviation but consumers 
looking to get away at Christmas 
and beyond,” said Tim Alders-
lade, chief executive of industry 
group Airlines UK. 

British Airways said the new 
scheme was “a significant step 
in the right direction.” 

Those who decide not to      
take a test will still be required 
to self-isolate for 14 days. 

Meanwhile, Ryanair’s Chief 
Executive, Michael O’Leary, has 
said that although the airline  
will fly fewer passengers than 
planned this winter, vaccines 
should mean a “very impressive” 
summer and a return to pre-
pandemic passenger numbers 
by autumn. 

Europe’s biggest low-cost   
airline expects to fly just 30% 
of pre-pandemic capacity during 
its Christmas season this year, 
but that should climb to 60-80% 
from the spring as the first 
COVID-19 vaccines are rolled 
out. 

“By the time we get to the end 
of the summer into winter 2021 
we expect to be back to pretty 
much close to all of our 2019 
schedules,” O’Leary said in an 
interview. 

“We’ve got to get our hotels, 
restaurants, tourist facilities, 
beaches open for summer 2021 
because I think the numbers will 
be very impressive as people 
holiday within Europe rather than 
going longer haul next summer.” 

O’Leary called for support 
from European governments, in 
particular in scrapping passenger 
taxes and allowing pre-depar-
ture COVID-19 testing to replace 
quarantines for more travellers. 
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England to use testing to shorten 
quarantine for incoming passengers

FCO restates support 
for bizonal bicommunal 
settlement in Cyprus

The UK Foreign Office has 
expressed anew the British 
government’s support for 

a bizonal bicommunal federation 
settlement in Cyprus in a response 
letter to 25 members of the UK 
Cypriot community. The 25 had 
asked Foreign Secretary Dominic 
Raab to send a strong message 
against Turkey’s provocations, 
following the illegal opening of 
Varosha’s beachfront. 

In the letter dated 18 Novem-
ber, the relevant Foreign Office 
department states that “the UK 
continues to be concerned” by 
the situation in Varosha, inclu-
ding the opening of the beach 
within the fenced-off area of  
Varosha on 8 October. 

“We have made representa-
tions to Turkey through our  
Embassy in Ankara both prior 
to and following the announce-
ment. These have been reinforced 
by conversations held with the 
Turkish Representative at the 
United Nations in New York and 
with the Turkish Ambassador in 
London,” the letter notes. 

It adds that in response to the 
announcement, the UK called 
for the UN Security Council to 
hold closed consultations on 
the matter on 9 October.  

“The UK continues to support 
the numerous Security Council 
Resolutions covering the issue 
of Varosha, notably 550 (1984) 
and 789 (1992). In this regard, 
we support the UN Presidential 
Statement reaffirming its support 
for the relevant Security Council 

Resolutions and expressing 
deep concern regarding the  
announcement,” reiterates the 
Foreign Office. 

It is also stressed that the 
British Government “continues 
to be a strong supporter of a 
comprehensive, just and lasting 
settlement of the Cyprus issue, 
based on the internationally      
accepted model of a bizonal, 
bicommunal federation”, that it 
welcomes the “stated readiness” 
of the sides to resume settlement 
talks and that it looks forward 
to the resumption of dialogue. 

“The issue of Varosha under-
lines the importance of reaching 
a comprehensive Cyprus Settle-
ment as a matter of urgency, and 
as such we continue to encourage 
the parties to engage construc-
tively and demonstrate their com-
mitment,” concludes the Foreign 
Office letter. 

The letter is addressed to Mr 
Doros Partasides on behalf of the 
following group of UK Cypriots: 
Antonis Savvides, Andreas Tam-
bourides, Leonidas Leonidou, Spy-
ros Papacharalambous, Tasos 
Poyatzis, Stella Protopapa-Dine-
nis, Nikos Savvides, Marie Nich-
olsby, Seraphim Diakou, Yiannis 
Kouvaros, George Pippas, Spyros 
Neophytou, Nicholas Galazis, 
Pantelis Demosthenous, Elissa 
Xenophontos, George Georgiou, 
Kikis Christofidis, Elias Dinenis, 
Denis Zenon, Clarissa Germanos, 
Glaukos Vassiliou, Orestes 
Rossides, John Stergides and 
George Hadjipaulis.

UK to ban sale of new petrol 
and diesel cars from 2030
New petrol and diesel 

cars will be banned from 
sale after 2030, the      

government has announced. 
The ban had been planned 

for 2040 but has been brought 
forward under Boris Johnson's 
10-point plan to tackle climate 
change. 

The plan also includes          
producing enough offshore wind 
to power every home, developing 
the first town heated entirely        
by hydrogen by the end of the 
decade, and developing the 
next generation of small and   
advanced nuclear reactors. 

Currently fewer than 1% of 
cars on UK roads are powered 
entirely by electricity, so the 
prime minister's plan to end the 
sale of new petrol and diesel 
cars will require an enormous 
investment in the infrastructure 
needed for electric vehicles. 

The government says it will 
spend £12bn on the plan. It        
includes £1.3bn to accelerate 
the roll-out of charge points           
for electric vehicles in homes, 
streets and on motorways         
across England. 

Some £582m will help people 
afford zero or ultra-low emission 

vehicles and nearly £500m is to 
be spent in the next four years 
on the development and mass 
production of electric vehicle 
batteries. 

The prime minister said:      
"Our green industrial revolution 
will be powered by the wind      

turbines of Scotland and the 
North East, propelled by the 
electric vehicles made in the 
Midlands and advanced by the 
latest technologies developed 
in Wales, so we can look ahead 
to a more prosperous, greener 
future."
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Keble School in Winchmore Hill 
passes with flying colours

Keble School is not alone 
in facing some extraor-
dinary challenges this 

year but the resilience of the 
school community in adversity 
has made headmaster Perran 
Gill justifiably proud. 

“I’m proud that the school has 
continued to earn that trust in 
challenging circumstances and 
live up to our values of hard 
work, honesty and consideration 
for others,” he said. 

The boys’ prep school in 
Winchmore Hill is already well 
into the new school year and 
the focus is firmly on providing 
a Covid-secure, safe and happy 
environment for learning and a 
sense of stability. 

Boys are back in the class-
rooms, science lab, music rooms, 
art studio and on the astro 
courts. The clubs and activities 
programme is in full swing so 
boys can pursue their interests 

and develop new ones as part 
of their own bubble, from Lego 
modelling to debating, karate to 
chess. Hot lunches are served 
each school day to maintain      
energy levels and special events 
such as Harvest Festival, World 
Mental Health Day and Egyptian 
Day enable boys to learn about 
the world around them. 

“I think the real test of any       
organisation is how it responds 
in adversity,” says Perran.   

“I already knew Keble was a 
nurturing and happy environment 
but it’s been incredibly rewarding 
to see staff, pupils and their   
parents working together and 
supporting each other through 
this difficult time. This isn’t over 
but we have shown we have the 
collective strength and positivity 
to overcome any obstacles, from 
remote learning to virtual parents’ 
evenings!” 

Perran himself embodies this 

can-do attitude, being appointed 
to take charge at Keble at the 
start of lockdown. He was un-
daunted by the responsibility of 
leading the school, despite the 
exceptional situation: “Whether 
as the captain of a rugby team 
or in my teaching career, I have 
always liked solving problems 
and inspiring the people around 
me. These are skills that every 
headmaster should have but       
of course they are especially  
important during this extraor-     
dinary situation.” 

As Deputy Head at Keble for 
six years, Perran is already a 
familiar face to parents and 
boys and has a strong sense of 
what makes the School special.  

“Since Keble was founded 
more than 90 years ago, we have 
been a traditional prep school for 
boys aged 4-13 but at the same 
time, we have a modern approach 
to learning and development. 
We are non-selective but        
challenge pupils academically 
with a broad curriculum which 
includes ICT. In fact, technology 
is one of our strengths. We have 
long provided supervised oppor-
tunities for younger pupils to   
engage safely with online learn-
ing, while each senior school boy 
is given their own iPad to help 
enhance independent learning. 
The goal is to develop essential 
IT skills for the future but it        
certainly helped to put us on the 
front foot when lockdown began. 

“We pride ourselves on our 
warm, family community and I 
think this friendly atmosphere is 
something you feel from the   

moment you walk into the school 
grounds. Pastoral care underlines 
everything we do and we really 
feel this approach helps the boys 
develop life skills, confidence 
and self-respect so they can be 
the best version of themselves.”  

From their first days in           
Reception, Keble’s dedicated 
early years team encourages 
boys to share, be independent 
and develop their curiosity for 
learning. As they move through 
the junior school, they receive 
specialist teaching in French, 
Music, Art and have a chance   
to compete in team sports,          
including football, rugby and 
cricket. At senior level, teaching 
staff prepare the boys for the 
next stage of their education,  
including sitting the Common 
Entrance exam. It is testament 
to the inspirational teaching, 
small class sizes and pupils’ 
commitment to learning that 
Keble boys are routinely offered 
places at the top Independent 
and Grammar Schools locally 
and nationally. 

“Everyone at Keble recognises 
the huge trust that parents place 
in us to provide the best all round 
education we possibly can for 
their sons,” concludes Perran.  

“I’m proud that the School has 
continued to earn that trust in 
challenging circumstances and 
live up to our values of hard work, 
honesty and consideration for 
others.” 

To discover more about 
Keble, visit kebleprep.co.uk,  
call 020 8360 3359 or email       
admissions@kebleprep.co.uk

How NEPOMAK has celebrated  
60 years of  the Republic of  Cyprus

Helen’s Sandwich Bar,  
located at Vrisaki in 
Myddleton Road, brings 

a new taste to Wood Green. 
Helen serves up appetizing 

sandwiches filled with delicious 
fillings, as well as specials         
including the Big Brekkie, 
Greek Street, Skinny Greek, 
Beef Lover, Tuna Melt, Classic 
Halloumi and Mozzarella Twist, 
and all with a choice of breads 
including Cyprus franzoles,       
baguettes and pitta bread. 

There is a selection of      
daily soups available with self-
service from large soup kettles, 
hot and cold drinks, and of 
course everyone’s favourite, 
frappe. 

You’re find Helen’s Sandwich 
Bar at Vrisaki, 71 Myddleton 
Road, London N22 8LZ.  

It’s open Monday to Friday 
7.00am to 5.00pm, Saturday 
8.00am to 5.00pm and Sunday 
11.00am to 4.00pm. Call 0208 
881 5041 to pre-order.

Helen’s Sandwich Bar in 
Myddleton Road brings a 
new taste to Wood Green 

For the past month, NEPO-
MAK have been celebrat-
ing the 60th anniversary of 

the Republic of Cyprus through 
a social media campaign high-
lighting various aspects of the 
country.  

Launched on 1st October, 
Cypriot Independence Day,      
NEPOMAK’s campaign aims to 
celebrate the Republic of Cyprus 
online, and also educate young, 
diaspora Cypriots about their 

homeland. The posts cover: 
 

Independence Day  
Instagram Filter 

We designed and launched 
an Instagram filter featuring the 
flag of the Republic of Cyprus. 
Thousands of selfies have been 
taken using the filter since 1st 
October. 

 
Presidents of the  
Republic of Cyprus 

Short profiles of the seven 

presidents of the country since 
independence, with a specific 
look at their contributions to the 
island’s growing national story. 

 
Missing Persons 

On Missing Persons of           
Cyprus Day (29th October) we 
posted information about the 
tragic missing persons issue, its 
consequences and the ongoing 
efforts to determine the fate of 
the missing. 

 
Cities of Cyprus 

We used stunning aerial videos 
of Nicosia, Limassol, Larnaka, 
Pafos, Famagusta and Kyrenia 
to showcase the major cities of 
Cyprus. We also added a brief 
history of each city and outlined 
key landmarks. 

 
Geography of Cyprus 

Shared facts about the island 
itself, its geographic location, 
coastline, mountain ranges, flora, 
and fauna. 

 
Cypriot Dialect 

We collected words that are 

part of the Cypriot dialect to 
showcase one of the island’s 
most famous and noticeable 
features. 

 
The posts are all available        

to view on NEPOMAK’s social 
media pages, @NEPOMAK.  

Take a look on Instagram, 
Twitter and Facebook to learn 
more about our wonderful home-
land and revisit our celebrations 
of 60 years of the Republic of 
Cyprus. 

Independence Day is usually 
celebrated by the Cypriot            
diaspora at community events 
across the world but the              
ongoing COVID-19 pandemic 
means that was not possible 
this year. 

 
*NEPOMAK is the World  

Federation of Young Overseas 
Cypriots and was founded in 
2002. It is run by, and for, young 
overseas Cypriots.  

For more information, please 
visit www.nepomak.org or email 
info@nepomak.org. 

AKEL in Britain, having   
listened to requests from 
members and friends, 

and with respect and honour      
to our late comrade Demetris 
Christofias, have translated and 
reprinted the book of the former 
President of the Republic of  
Cyprus, in English.  

Titled Πως η ανάγκη γίνετε 
Ιστορία / Necessity: the seed  
of History, it’s a political and   
historical legacy to the younger 
generation of British Cypriots, 
and at the same time, a tool in 
the party’s hands for its interna-
tional activity. 

The book is priced £20 and 
can be ordered by emailing 
akelbritain@gmail.com or call 
07387 265 018. 

Demetris Christofias was born 
in Dikomo in the Kyrenia District 
on 29 August 1946. He passed 
away on 21 June 2019 at the 
age of 72. 

He was the sixth President of 
the Republic of Cyprus. He was 
elected President on 24 February 
2008, and held the office until 
28 February 2013. 

At the time of his election he 
was serving his second term  
as President of the House of 
Representatives. 

Throughout his political    
career, Christofias held close 
ties with the Cypriot community 
in the UK, visiting frequently as 
General Secretary of AKEL and 
maintained as President.  

Parikiaki was honoured to 
have Demetris officially open 
our new premises in Septem-
ber 2005 and attend various         
functions organised by our 
newspaper and AKEL in Britain, 
not forgetting his presence       
at the Cypriot Wine Festival 
both as Leader of the House of      
Representatives and as Presi-
dent of the Republic of Cyprus. 
He enjoyed good relations with 
Turkish Cypriots, describing the 
minority “not as our enemies, 
but our brothers.”  

He would always take time 
during his trips to London to meet 
with the Turkish Cypriot commu-
nity, addressing their concerns 
regarding the Cyprus problem 
and other issues. 

Demetris Christofias’ book 
now available in English
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Below is my speech on a 
motion on racism I sub-
mitted. This motion was 

unanimously supported follow-
ing a very emotional full council 
meeting on 18 November 2020 
at the Enfield Civic Centre,       
and watched virtually by a large 
number of people. Thank you to 
all councillors from all political 
sides who have supported it.  

What kind of society or family 
brings up people that stand on 
another person’s neck for nine 
minutes until the person is dead? 
What kind of society or govern-
ment tolerates and protects  
racists such as these? I am   
also referring to the Stephen 
Lawrence murder - thanks and 
credit to perseverance, the      
racist thugs who murdered him 
were brought to justice and as 
a result, the scandal within       
the police establishment was 
uncovered.  

Has anything changed since 
Martin Luther King or Nelson 
Mandela? Sadly, very little. When 
are we ever going to learn?  

As I have mentioned in the 
past, no-one is born racist; it 
starts from a young age, not 
from school, but from home.  

When a child as young as six 
or seven is expelled from school 
because of a racist remark or  
behaviour in the classroom or 
playground, one must take a 
closer look at what he/she is 
saying as it most probably is 
something they heard in the 

home. Perhaps while watching 
TV or reading a newspaper, the 
child’s father or mother makes 
a careless and racist comment 
– the child hears this and will 
repeat it in the neighbourhood, 
park or school.  

The education around racism 
and discrimination we all talk 
about starts from the family, from 
the parents, the older brother 
or sister, the uncle, auntie, 
grandfather, grandmother and 
so on. It’s the adults that should 
be held responsible and be 
punished, not the young child. 
Let’s say from tomorrow, we fine 
parents of a child who shouted 
a racist comment at school or 
elsewhere; the parents should 
be held to account, there should 
be no two ways about it.  

If we start now, it will take a 
whole generation before any 
improvement is noticed. Yes, it 
is that bad, because we are 
talking about institutionalised 
racism that was left to grow and 
spread like a virus, like a disease 
similar to cancer that eats into 
the very fabric of society.  

Yes, all lives matter but let’s 
make no mistake about it,   
Black Lives Matter. Black Lives 
Mattered yesterday, Black Lives 
Matter Today, and Black Lives 
Matter, Now and Forever. 

Racism has no place in our 
society. Lets start a programme 
of stamping out racism from all 
walks of life.     

George A Savva 

Stamp out racism

“Η καρδιά μου είναι μεγάλη,  
Η καλύβα μου μικρή” 

—  Γιώργος Μητσάκης, 1965 
 
Sometimes, acts of subversive kindness, and 

altruistic dignity, can break our prejudices and 
misconceptions about people.  

Saving Nazis 
Patrick Hutchinson is a personal trainer from 

London. In June, Hutchinson was photographed 
at a Black Lives Matter protest in London carrying 
a bloodied counter-protester to safety. The photo 
went viral, a rare image of unity in a summer of 
rage. 

He had not planned to go to the protest that 
day, and certainly not to play guardian angel to a 
far-right protester. “Whoever needs help, you help 
them, in my opinion,” he says.  

A friend had appealed to him to help keep the 
peace after English Defence League leader Tommy 
Robinson told his supporters to attend the Black 
Lives Matter protest, supposedly to protect statues.  

After a skirmish at Waterloo Bridge, a man was 
left on the ground, unconscious. Hutchinson walked 
into the middle of the crowd and put him over his 
shoulder. He was later identified as Bryn Male, a 
former British Transport Police officer and a Millwall 
fan. Hutchinson says he has yet to hear from Male. 
 
Saving legacy 

Rewind 200 years. Greece won its independence 
from Ottoman rule in 1821. In the preceding years, 
the Turks occupied the 2,200-year-old Parthenon. 

The Greeks found out that the Turks were making 
improvised bullets from lead, taken from clamps on 
the temple’s columns. The Greeks were incensed 
– a sacrilegious act. Abomination, desecration. 
So, they sent the Turks a consignment of bullets, 
so they’d leave the Parthenon alone.  

 
Intimations of Christianity  
among the ancient Greeks 

The French philosopher Simone Weil recognised 
precursors to Christian ideas which can be found 
in ancient Greek literature and philosophy. She 
looks at evidence of Christian feelings in the plays 
Electra, Orestes, and Antigone, and in the Iliad, 
going on to examine divine love in creation, as seen 
by the ancient Greeks.  

Even though these texts predate the parable of 
The Good Samaritan, she outlines some “revelations 
in our sensibility.” She goes on: “when we analyse 
human life, we find a tissue of reality completely 
impenetrable to the intelligence. These are images 
of supernatural mysteries of which we can have an 
idea only by means of this resemblance. A divine 
mediation, the ‘Logos’, and mediation is the same 
thing as Love. A fragment of infinite distance.”  

Grief, said Plato, is the dissolution of harmony, 

the separation of conflicting adversaries. Joy is their 
reunion. We can learn a lot from that in our tribal, 
partisan, identity-driven time. We spend too long 
with people that hold the same opinions as us - 
an echo chamber, a festival of ignorance.  

As a boy I remember a school Assembly on 
the passage in Luke’s Gospel “And unto him that 
smites thee on the one cheek offer also the other.”� 
Our headmaster told us not to take it literally,         
as that’d be asking for trouble. I was distinctly 
disappointed by his words. I thought he was being 
pedestrian and philistine. Although I didn’t have 
those words in my vocabulary when I was twelve.  

The Roman Emperor and Stoic philosopher 
Marcus Aurelius (121 - 180 CE) was the first ruler 
to stop persecuting Christians. He said it best: 
“The best revenge is not to be like your enemy”.  

 
Sources: ‘The Parthenon Marbles’ by Christo-

pher Hitchens; ‘Meditations’ by Marcus Aurelius; 
‘Intimations of Christianity among the Ancient 
Greeks’ by Simone Weil.  

Picture: Patrick Hutchinson saves the life of 
Bryn Male, June 2020; The Good Samaritan by 
Vincent van Gogh, 1890 

James Neophytou

Saving Nazis: Good Samaritans can smash the echo chamber

UK Cypriot Michaela Kyriacou of Bean + Brew 
featured in The Guardian

In many ways, coffee and 
winter go hand-in-hand: its 
throat-warming alchemy the 

perfect balm for the bone-chilling 
weather. But winter isn’t just about 
giving coffee shops an excuse 
to add comforting pick-me-ups 
such as gingerbread lattes to the 
mix: they typically do a stronger 
trade in the colder months. 

However, an ongoing level of 
consumer uncertainty combined 
with a drop in footfall, due to the 
rise in remote working, has left 
many coffee shop owners fretful 
about the months ahead. 

“Winter’s usually a good season, 
but with people not commuting 
and further lockdowns affecting 
customer confidence, I don’t know 

whether they’d leave their houses 
for a comforting drink,” says       
Michaela Kyriacou, founder and 
director of London-based coffee 
bar Bean + Brew. 

However, the news that the 
coronavirus Job Retention 
Scheme (furloughing) has been 
extended until spring 2021 has 
been a salve to Kyriacou: “It’s 
meant I’ve managed to retain all 
of my four staff,” she says.  

“Yes, furloughing still costs the 
business, but these costs are 
relative to the wages staff mem-
bers receive while furloughed. 
It’s much more affordable.” 

A new clause introduced to 
the scheme means anyone 
made redundant on or after 23 

September may be able to be 
rehired and returned to furlough. 
Having made the difficult decision 
to make one member of staff      
redundant in October, Kyriacou 
says the revised scheme allows 
Bean + Brew to keep this emplo-
yee on payroll.  

“Retracting her redundancy 
has meant I’ve kept all four of 
my team this year,” she says. 

When the first lockdown hit       
in March, Bean + Brew had just 
celebrated its first birthday.         
Kyriacou had worked hard to    
set up the cafe, having left her 
corporate tax job at a big four 
accountancy firm to train as a 
barista.  

Closing the store for three 

months was “gutting”, she says, 
but during this time the store 
sold online, with Kyriacou and 
her father delivering coffee 
around London. Kyriacou also 
furloughed her staff for this 
period, giving her confidence 
the scheme will benefit Bean + 
Brew once again. 

“We’ve had part-time furlough-
ing before, so we know how it 
works,” she says. “Not only is it 
familiar, but it’s effective, too – 
furloughing definitely did its job. 
As a business-owner, it gave me 
peace of mind that my team 
were covered.”  

She also believes the fur-
loughing extension can provide 
succour to other hospitality firms: 
“The industry still isn’t out of the 
woods yet, but continued support 
is crucial to keeping them going.” 

Kyriacou also hopes that one 
silver lining from the pandemic 
will continue. “(The crisis) has 
brought home that local busi-
nesses are the staple of the 
community: people are going out 
of their way to visit local shops, 
and we’re getting to know our 
customers more personally.      
Ultimately, we’re in the business 
of hospitality, not just selling  
coffee.” 

 
Source: The Guardian

The Butterfly AVM Virtual Charity Night
As there are limitations 

placed on events due to 
COVID-19 this year, The 

Butterfly AVM Charity is not able 
to hold its annual ball, instead, 
there will be a virtual event night 
on Saturday 28th November at 
8pm.  

It will be hosted by the charity’s 
founder, the inspirational BAFTA 
and Emmy award winning Nikki 
Lilly, with music from DJ Tony 

Perry and magic from the master 
of illusion and Britain’s Got        
Talent finalist, Marc Spelmann.  

It’s going to be an amazing, 
fun packed evening, with magic, 
music, a quiz, prize draw and lots 
of surprises, so don’t miss it! 

Join The Butterfly AVM Charity 
team on Zoom by purchasing a 
household ticket for only £10 
and log on from 7.30pm on      
Saturday to ensure you don’t 

miss a minute! 
If you would like to make a 

donation to this excellent     
cause, you can do so via 
www.justgiving.com/fundraising/ 
butterflyvirtual2020  

Together we can make a 
change! 

For tickets to the virtual event 
and further information, visit 
www.butterflyavmcharity.org.uk/
zoom-live-charity 



Sony Music and TikTok partner on 
George Michael channel 

As part of the 30th anniversary of Freedom! ‘90, Sony Music 
UK has partnered with TikTok to bring George Michael's iconic 
music to a new generation of fans. TikTokers are now able to        
use George’s repertoire in their video creations and access his        
greatest hits on the Sounds page including Careless Whisper, 
Faith, Heal the Pain, Outside and Fast Love.   

An official TikTok account (@GeorgeMichaelOfficial) was 
launched at the end of October, with archival footage of George’s 
interviews, performances and video excerpts reimagined for        
TikTok's community. The channel celebrates his lengthy career, 
from his days as part of pop duo Wham! through to his critically 
acclaimed legacy as a solo artist.  

Heidi Boston-Thompson, Head of Digital Marketing & Audience 
Growth at Sony Music Commercial Group/Sony Music UK said: 
“The TikTok community are aligned with so many of George          
Michael’s values. George championed individualism, activism and 
friendship. His songs will always be relevant, and we love nothing 
more than seeing new generations discovering the meaning 
alongside the iconic music. We’re delighted to bring George’s 
unique soul to the platform to inspire future creations.” 

George Michael's hits is the latest catalogue of incredible music 
to join the expansive TikTok sounds library. Recently, the work         
of fellow British song writing legend John Lennon was made          
available on TikTok in celebration of his 80th birthday.  
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Andrea Georgiou 

NEPOMAK UK’s 
live acoustic night 
with Antigoni 

 
For the last three years,      

NEPOMAK UK has success-
fully run its annual Santa Shoe 
Box campaign delivering gifts 
to vulnerable and impoverished 
children in Cyprus and to the 
school children enclaved in       
Rizokarpasso. 

Due to the international            
crisis caused by COVID-19,  
the campaign is unable to run        
this year, however, vulnerable 
children in Cyprus need help 
now more than ever before.  

This year, NEPOMAK UK        
is running a range of remote 
events to raise funds which will 
be donated directly to charities 
supporting children in Cyprus.  

On Tuesday 1st December  
at 8pm, Antigoni will be joining 
NEPOMAK UK on Facebook 
Live and Instagram Live, sharing 
her latest singles including: 
Way Too Much, Not So Much, 
Good As Gold and songs from 
her A1 album.  

In true festive spirit,                
NEPOMAK UK will also be      
putting Christmas song 
requests out to the public so 
that Antigoni can perform some 
of the members’ favourite 
tunes. Feel free to message  
the team on Facebook:            
NEPOMAK.uk – Connecting 
Young Cypriots or Instagram 
@nepomak.uk with your song 
requests!  

You can make a donation        
by visiting  www.justgiving.com/ 
crowdfunding/nepomak-uk-
christmas-charity-campaign-
2020

Kylie Minogue has become the 
first female artist to top the UK 
albums chart in five consecutive 
decades. 

She broke the record with the 
release of her new studio album 
Disco, released earlier this 
month and entered the Official 
Charts at Number One.  

In a video posted on social 
media, Kylie said “I’m lost for 
words. Thank you to everyone 

who’s supported this album and 
this campaign. It means the world 
to me and I’m so touched that 
it’s found its way to your hearts.” 

The singer’s first chart-topping 
release was her self-titled debut 
in 1988, followed by Enjoy Your-
self a year later, her Greatest Hits 
in 1992, 2001’s Fever, 2010’s 
Aphrodite, 2018’s Golden and 
2019’s Step Back In Time: The 
Definitive Collection.

Kylie Minogue first female artist to 
top UK charts five decades in a row

2020 has been a tough 
year for many but          
NEPOMAK UK is as 

committed as ever to helping 
those less fortunate than us 
this Christmas.  

For the last three years,   
NEPOMAK UK has success-
fully run its annual Santa Shoe 
Box campaign delivering gifts 
to vulnerable and impoverished 
children in Cyprus and to the 
school children enclaved in  
Rizokarpasso. 

Given the unfortunate           
difficulties and limitations that 
the Coronavirus pandemic has 

brought upon us, we are sadly 
unable to run our Santa Shoe-
box campaign this year, but 
vulnerable children in Cyprus 
need our help now, more than 
ever before.  

This year, NEPOMAK UK       
is running a range of remote 
community-centred events to 
raise money which we will        
donate to directly to charities 
supporting children in Cyprus.  

This year we will be working 
with two charities: (1) Caritas 
Cyprus, who have already       
assisted more than 3200      
families this year and currently 

support 700 vulnerable children 
in Cyprus; and (2) Help Rizo-
karpasso UK, who support       
the schoolchildren enclaved       
in Rizokarpasso by providing      
essential charitable aid.  

One such initiative is our 
month-long experience of 
Christmas charity challenges 
for all age groups. Our challen-
ges will take place from          
1st-25th December and they 
can all be done from home; 
we just ask you to submit your 
photo with the hashtag        
#NEPOMAK25DaysofChristmas 
and tag us @NEPOMAKUK. 

We will announce each daily 
challenge on our social media 
in the morning and you will 
have the day to submit photos/ 
videos of you doing the challenge 
to us. We will share the best 
submissions at the end of the 
day.  

Wherever you are in the   
UK, join us as we embark         
on a month-long extravaganza 
of creative, community and 
family-based challenges and 
raise money for a fantastic 
cause at the same time! 

If you would like to get           
involved and help us in 
spreading some Christmas 
cheer, you can make a dona-
tion through our JustGiving 
page: www.justgiving.com/ 
crowdfunding/nepomak-uk-
christmas-charity-campaign-
2020

NEPOMAK UK: 25 Days of  Christmas 
Charity Challenges
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EUREKA! 

While I have been here in Cyprus for several 
weeks (renovating a house), I have enjoyed 
several organised walks with The Cyprus 

Ramblers. It’s on one of these walks that I met Geoff 
Fryatt, a retired Lieutenant Colonel and occasional 
author on hiking. One of his books is Happy Hiking 
in Sunny Cyprus. 

So if you’re looking for some hiking inspiration,       
in-depth tips or enthralling history stories, choosing 
a thoughtful gift for an outdoor lover or want to treat 
yourself, here’s one of the best hiking books to get 
you in the mood to hit the trails in sunny Cyprus. 

This book that combines hiking, culture and history 
provides everything from recommendations and    
descriptions of epic trails to maps, photographs and 
grades of walks, so you can quickly find your next 
great hike... 

There is no doubt that the best way to get to know 
the beautiful island of Cyprus is to put your backpack 
on and start walking around the countryside. After 
more than two decades of exploring the hills and 
valleys, we have got to know the topography pretty 
well, but most importantly we have met many really 
hospitable and interesting people. 

One can hardly stroll through a village without 
being greeted with a smile, often accompanied with 
an invitation to drink a coffee. The language doesn’t 
matter so much as the genuine desire to make you 
feel welcome - the Greeks have a word for it kopiaste. 

The countryside itself is an ever-open door - it is 
for us all to enjoy, endaxi? 

Up until a few decades ago, life for most Cypriot 
families centred on hundreds of remote villages and 
even today, they will talk of their home village routes 
with nostalgic pride. Transport then was either your 
legs or a donkey, and market days meant a trip in the 
handsome mountain buses piled high with every-
thing from grandma to gas-bottles. The remnants of 
this not-so-ancient way of life can still be discovered 
in the ruins of derelict villages where giant oil-presses 
slumber in dusty sheds, worn down millstone or 
crusty iron relic. Who built those miles and miles of 
terrace walks, the bridges and water mills? 

All the walks in this book are circular and can be 
done any time of the year, but in winter, those walks 
in the high mountains should only be attempted with 
respect for the extreme cold and low clouds that can 
blanket the peaks in the afternoons. 

A high-temperature morning on the coast could 
become a high wind-chill afternoon in the Troodos 
so pack a light jacket just in case. Some of the shorter 
walks could be combined to suit your day.  

 
About the Author 

Londoner Geoff Fryatt joined the Royal Artillery in 
1960 and rose quickly through the ranks to become 
an RSM and later a Lieutenant Colonel, ending his 
career with his last posting being in Episkopi.  

His service time took him to Germany 51 years ago 
where he met and married his wife Doris. Together 
they were stationed in Germany for 18 years, then 
to UK, Brunei, and Cyprus.  

Geoff is President of ABF The Soldiers' Charity in 

Cyprus and last year the charity donated over £7000 
to the remaining veterans of the Cyprus Regiment.  

An amateur military historian, hiker and hasher 
with his wife, they are retired and have lived in         
Cyprus for 27 years. He has walked well over 
10,000 kilometres around the island with Doris and 
their friends. They have enjoyed doing the 30 walks 
listed in this book many times and in all sorts of 
weather. He has had so much pleasure from explor-
ing Cyprus and meeting interesting people that he 
felt obliged to put it all in a book, so that others could 
also experience the peace and freedom of the       
Cypriot countryside. Perhaps also learn a little bit 
about the history and culture along the way. 

Here are a few highlight hikes from the book: 
 

TROODOS NATIONAL FOREST PARK  
ATALANTE TRAIL 

 
Berengaria hotel 
Berengaria Hotel, a majestic building that silently 

stands in Prodomos, the highest village in Cyprus, 
was once the most luxurious hotel in Cyprus and 
served as a haven for royals and other titled guests. 
However, mysterious deaths, screams and other 
strange apparitions appearing in the abandoned 
hotel, all combine to create a horrifying conundrum. 

The property is situated on a plot of 26,520 square 
metres while the main building covers an area of 
4,980 square metres. The hotel consists of 80 rooms 
in two wings, while there is also a guest house, a 
restaurant and a swimming pool. It was the creation 
of British architect Walter Henry Clarke who designed 
it for the Ioannis Kokkalos family. Work was in progress 
from 1927 and it was opened on June 10, 1931. Its 
peak years were in the mid-twentieth entury when it 
was dubbed a “crown jewel of the Cyprus mountains.” 

The hotel was named after Berengaria of Navarre, 
the queen consort to King Richard I of England. 
Richard the Lionheart was to wed Berengaria but a 
ship taking her to the Holy Lands was shipwrecked 
off the Cyprus coast and she was taken prisoner by 
the island’s ruler, Isaac Komnenos. Richard did not 
take the insult lightly, taking a break from the crusades 
to conquer Cyprus. Komnenos was taken prisoner 
while Richard and Berengaria were wed at a chapel 
in Limassol. They are said to have spent their         
honeymoon in Prodromos which is why Ioannis 
Kokkalos decided on the name for the hotel. 

According to legend, the hotel owner had three 
sons. Before his death, he left the business to his 
three sons to share equally. However, upon his death, 
the sons, driven by jealousy, greed, and pride ran 
down the hotel. Subsequently, all three of them died 
under mysterious circumstances. For instance, the 
eldest of the brothers, they say, threw himself over 
the bridge, when faced with serious financial prob-
lems. Locals also believe that his father avenged 
him and his beloved “Berengaria” brothers for their 
unfulfilled promise. This, together with other stories 
including that of a manager who committed suicide 
at the hotel added to the conversation around the 
village that the hotel was haunted. Some people 
claimed to have seen shadows through the shattered 
windows and heard screams and cries. 

Additionally, another story holds that two female 
ghosts roam the hotel. One of them was found dead 
in the swimming pool, and it’s said she still hangs 
around trying to avenge her death. The other is that 
of a young woman with black raven hair who is seen 
at the hotel dressed in white linen and can allegedly 
be seen leaning against one of the windows at        
sunset. Another myth says that inside the hotel there 
was a fresco, depicting the dance of hell and that, 
whoever saw it, would be doomed for the rest of his 
life. All these stories have now made the hotel a 

place sought after visitors that still having a lust for 
the thrill of this location. 

The hotel has been abandoned for more than 30 
years. At this point, the question still remains: Will the 
majestic hotel be able to open once again its doors 
to welcome guests from around the world? Until then, 
the hotel is covered by a gloomy veil of mystery,        
remaining a hot spot for adventure junkies - beware 
though do not enter. 

 
KALAVASOS - MINES AND TRAINS 

Kalavasos is 25 kms east of Limassol where the 
late yellow tent covers a Neolithic village site. As you 
drive towards the village, stop at the car park on your 
left, opposite a taverna, and have a look at the last 
railway train in Cyprus displayed on a bridge across 
the riverbed. The first leg of this walk takes you up 
the West side of the valley to the Kalavasos Dam, the 
4th largest on the island, with a capacity of 17 million 
cubic metres of water, yet sometimes it is almost dry! 

Kalavasos means ‘good wooded valley’ and so 
this area has been settled and farmed for thousands 
of years. The Vasilikos River supplied their water    
before the dam was constructed. 

As well as ancient mines, there are tombs and 
graves near the village dating from the stone age as 
well as the Bronze and pre-Cypriot eras. The piles 
of rusty tools and other mining leftovers found in       
this region provide proof of mining activity by the 
Phoenicians and the Romans.  

This walk takes you past the entrance to two of 
the mines where the ore was loaded into tipper 
lorries to be dumped into a huge hopper that filled 
the narrow-gauge railway trucks for its journey down 
to Vasilikos 10km south to be loaded into ships.  

 
THE FAMOUS THREE VENETIAN BRIDGES 

Built during the Venetian rule (1489-1571) a series 
of hidden bridges are dotted around the villages of 
Cyprus. The bridges formed part of the old camel trail, 
built by the Venetians to extract anything valuable 
they found on the island, such as copper from Pera 
Paidi village.  

Make a fun day-trip out of exploring them and go 
for a walk on the Venetian Bridges nature trail opened 
by the Department of Forests. Nestled amongst 
vegetation and built over streams, there’s usually a 
cool climate surrounding the bridges which is an 
ideal break during the hot months and an enjoyable 
excursion in autumn and winter.  

Here are three you shouldn’t miss out on: 
 

Tzelefos Bridge, Paphos district 
Definitely the most known bridge of the island, you’ll 

find it in Paphos’ forest and it can easily be accessed 
from Limassol and Troodos as well, with all routes 
offering beautiful views of cypress and pine trees. 
Its popularity is due to the fact that that it’s the largest 
stone bridge ever built in Cyprus and goes over River 
Diarizos. Found in an area of rich green vegetation, 
the forest area engulfing it is beautiful and has various 
nature spots to be explored. Many hikers, tourists 
and even newly-weds make a stop to be photographed 
with the charming Tzelefos Bridge.  

 
Elia Bridge, Paphos/Limassol district 

Very near Kaminaria village (4km) and only 2 km 
from Tzelefou bridge, Elia bridge is built where the 
river of Kaminaria and Diarizos meet. The name of the 
bridge translates to “olive” and as the name suggests, 
there was a vast reach of olive trees in the area. 
Look out for the carving of crosses on both sites of 
the bridge, considered to be its main characteristics. 
To experience its vegetation bloom, visit over winter 
or spring when the river will most likely be running. 

 
Akapnou Bridge, Limassol district 

A lesser known Venetian bridge, even for locals, 
is that of Akapnou and surprisingly features two 
arches rather than the typical Venetian style of one.  

25 minutes from Limassol, finding it might be a 
tricky task as it’s buried in wilderness at the end of 
a dirt road. Whilst on the Akapnou – Eptagonia road, 
pass by Akapnou village, cross the modern bridge 
and look for a sign for the Venetian medieval bridge 
on the right. This will lead onto the dirt road. If with a 
rental car and worried about taking it down a bumpy 
road, park and walk around 300 meters to get to the 
bridge. Approaching you have a wonderful view of 
the two arches. 

 
KRITOU TERRA 

With the wild west of the island blessed with beau-
tiful age-old villages speckled across the undulating 
sunkissed countryside, it’s hardly surprising that many 
independent holidaymakers choose to set up base 
in one of the stone-built villages of the Paphos district 
for a summer getaway that dreams are made of.  

And when it comes to inland explorations, one of 
the most gorgeous spots in the area simply has to be 
the quaint village of Kritou Terra; situated 570 meters 
above sea level and home to one of the most stunning 
natural sights on the island – the Kremmiotis Waterfall.  

Only recently made accessible, a gorgeous trail 
leads up to the fall – but do be warned, you’ll be 
clambering over slippery rocks and you’ll need good 
walking shoes. Set in an incredibly lush green envi-
ronment, the water here rarely stops flowing and 
provides for an incredibly refreshing day out when 
temperatures rise.  

How to get there? Located on the east side of        
Kritou Terra, keep your eyes peeled for roadside 
signs leading the way. You can park your car at a 
small picnic area and pool, before embarking on a 
900-metre nature walk. Once you reach a small cave, 
you’ll need to crawl through it to get to the falls on 
the other side. And you can take our word of it; it will 
be worth the effort! Aside from comfy shoes, be sure 
to take your swimsuit if you fancy a splash, a towel, 
and your cameras.  

 
To purchase a copy of Hiking in Cyprus please 

email fryattgeoff@gmail.com 
 

Links to walking groups:  
c3a-cyprus.org, csrc-ws and cyprus-strollers.org 

Source: mycyprustravel.com,  
visitcyprus.com and wikiloc.com 

Happy Hiking in 
Sunny Cyprus

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 
 

Audrey 
 
Everybody loves Audrey Hep-

burn - the wonderful Hollywood 
star who began her career playing 
small parts in British movies like 
THE LAVENDER HILL MOB and 
SECRET PEOPLE before she 
conquered the world with her 
ROMAN HOLIDAY. “I had two big 
breaks in that year,” Audrey says 
in this compelling documentary, 
which celebrates her life and       
career. She was in London in the 
early fifties dreaming of becoming 
a ballet dancer when she met 
Collette, the writer of “Gigi”, who 
suggested her for the role on 
Broadway. The same year she met 
Robert Wyler who was looking for 
an unknown to play the princess 
in ROMAN HOLIDAY and the rest 
as they say is history, especially 
after her Academy Award triumph 
at the age of 24.  

Helena Coen tells Audrey’s       
incredible story from the beginning, 
when she was a young girl in an 
English boarding school before 
she went back to Holland during 
the war. She always longed to see 
her father with whom she had lost 
contact in 1939 and this desire 
had a huge effect on Audrey’s 
subsequent relationships with men.  

Coen discovers some rare       
archive material with her family but 
her decision to use ballet dancers 
in order to highlight Audrey’s inner 
world is redundant. Still, an enjoy-
able film of a genuine star that 
reached iconic status thanks to 
films like BREAKFAST AT          
TIFFANY’S and MY FAIR LADY.  

 

Possessor 
 
Brandon Cronenberg proves 

he has inherited a lot of the         
fantastical and the bizarre from 

his veteran father David. I first saw 
this imaginative sci-fi thriller at  
the recent London Film Festival 
and on a second viewing, I still 
found the labyrinthine plot as 
complex but ultimately rewarding.  

The story of an agent named 
Voss (Andrea Riseborough), who 
works for a secretive organisation 
that uses brain-implant technology 
to inhabit other people’s bodies, 
thus allowing the company to 
commit assassinations for vast 
amounts of money…  

The ultra-violent opening 
sequence focusing on the first of 
many gruesome killings suitably 
sets up the tone before Christopher 
Abbott enters the scene as the 
sympathetic Colin Tate, the next 
person to be “possessed”.          
Intriguing, mysterious and hugely 
atmospheric! 

 

The Ringmaster 

Soren Juul Petersen’ night-
marish film is based on the Nordic 
Noir thriller “Finale” and follows 
the story of two young women 
working on a late-night shift at a 
remote gas station in Denmark. 
The sporadic clients are from      
the eccentric and threatening 
kind before the women find them-
selves held captive by a sadistic 
ringmaster in front of an unseen 
audience… 

Petersen’s intense film plays 
with time, and by inserting early 
on snippets of the women being 
tortured while they are still at the 
station, it certainly adds to the 

suspense. A circus of horrors, or 
torture porn if you like, in the      
spirit of films like HOSTEL and         
PARADISE LOST that keeps the 
tension going till the final credits. 

 

Nimic 

Yorgos Lanthimos’ eagerly 
awaited follow up to his Oscar 
winning THE FAVOURITE is a    
little gem. An 11 minute 47 second 
short film about a professional 
cellist (Matt Dillon) whose life takes 
an unexpected turn when he asks 
a stranger (Daphne Patakia) for 
the time on the tube… 

It is cleverly scripted by Lanthi-
mos’ regular collaborator Efthimis 
Philippou. An utterly unpredictable 
and enjoyable film. See it and 
after 12 minutes watch it all over 
again! (MUBI) 

 

Finding  
Steve McQueen 

This enjoyable heist comedy 
based on a true story affectionately 
recreates the early seventies. It is 
1972 to be precise and a group 
of thieves prepare to steal $30 
million from President Nixon’s  
secret fund secured in a Californian 
bank from illegal campaign contri-
butions. The mastermind of the 
gang is Enzo Rotella (William 
Fichter) and one of his cousins 
Harry Barber (Travis Fimmel) - a 
Steve McQueen wannabe who 
loves BULLITT - is the driver… 

The Steve McQueen references 
are fun while Fimmel is very          
effective as the star’s biggest fan 
but curiously for a heist movie it 
lacks tension.  

 

Mothra 

This is Ishiro Honda’s 1961  
Japanese monster fantasy          
adventure that first introduced 
MOTHRA to the screen. A group 
of international explorers discover 
human life on Infant island despite 
numerous atomic bomb tests. 
The natives appear to be friendly 
until one of the exploders kidnaps 
a pair of tiny twin fairies and take 
them for public display (like they 
did to KING KONG) in a Tokyo 
theatre. Meanwhile, a giant egg 
on the island is about to burst…  

Superb production values for 
this entertaining and colourful  
adventure which follows closely 
to Honda’s previous spectacular 
GODJILLA. (Blu-Ray from Eureka)  

 
ROPES: The spirit of CUJO is 

alive and hungry for blood in this 
tense Spanish chiller about Athos, 
a Belgian Shepherd dog, who  
becomes rabid after being bitten 
by a bat. Meanwhile, Elena (Paula 
del Rio), a teenage quadriplegic girl 
is all alone in their remote country 
house struggling to survive against 
the odds…Jose Luis Montesinos’ 
perfectly crafted thriller benefits 
tremendously from del Rio’s intense 
and luminous performance.  

 
THE END OF THE STORM: 

James Erskine, the celebrated 
documentary filmmaker of the  
recent BILLIE, returns to his ONE 
NIGHT IN TURIN territory with 
another triumphant football story. 
Jurgen Klopp, the German man-
ager of Liverpool Football Club 
leads his team into an unexpected 
glory in one of the most difficult 
years of recent times. Filmed      
across the globe with some         
invaluable interviews this is a real 
treat for football fans.  

 
OVERSEAS: Yoon Sung-A      

focuses her illuminating documen-
tary on a training centre in Philip-
pines, where a group of women 
are preparing for work abroad as 
domestic workers and through 
some role playing they begin to 
learn how to cope in difficult situ-
ations. A few have already some 
experience in working abroad in 
places such Doha and Dubai  
and warn the newcomers about 
certain difficulties and abuse. It is 
a sad film about desperate women 
forced by circumstances to leave 
their families and young children 
behind for work. (MUBI)

“Ebyame do depresho” our 
loquacious, curtain twitching 
neighbour Mariou would say. 
My childhood was full of such 
characters as my mother played 
surrogate social worker and 
advisory service to the local 
Cypriot community in Kentish 
Town. Mainly due to linguistic 
challenges and documents 
written in archaic Anglo-Saxon 
gobbledegook by the local  
authority, who then expected 
immigrants to understand and 
respond to it. Now for those of 
you not yet au fait with Gringlish 
Mariou, who was also the local 
mobile hairdresser capable      
of beehives, crinkly perms and 
everything in between, was 
actually saying she was feeling 
depressed. The problem is    
she said it so often that for me 
and my siblings, it soon became  
an in joke of the yidonissa who 
cries wolf.  

Remembering Mariou in  
this way also brought to mind      
several other Gringlish phrases 
of which there are many       
thousand. Two of my favourites 
are the literal translation of  
Bethamenon Delos – Dead End 
and one that my uncle stumbled 
upon, a classic case of semantic 
serendipity. Arriving in London 
circa 1962, he approached        
a policeman and asked in his       
finest Pigeon English “Help 
please, Soudigadi”. Resisting 
the temptation to say “the same 
to you with brass knobs on top”, 
he tried his darndest to do his 
bit for the Anglo Cypriot entente 
(Independence had recently 
been given to Cyprus in 1960) 
and work out what he was being 
asked. Two hours later, Uncle 
Spyro found himself in Stamford 
Hill. He was trying to get to 
Southgate.  

You will have your own          
favourites, so please do send 
them in. I am planning on        
approaching the compilers of 
the Oxford English Dictionary 
to see if they will add the      
word Gringlish to the ever 
evolving language now being 
spoken across the UK. Recent         
additions include lockdown 
and the Westminster Bubble. 
You see we ‘Bubbles’ get        
everywhere. 

Ah yes, Westminster. At a 
time when many of us have got 
the ‘Mariou’ syndrome one way 
or another (my own “depresho”, 
or consternation, continues to 
be dominated by press night 
invites post 2 December which 
are very unlikely to happen), 
the denizens of Palace of 
Westminster continue to       
provide eccentric and bizarre 
entertainment, at which you 
either laugh or cry. Anything 
else is to take them far too      
seriously, unless of course 

you are bullied into doing so.  
I always thought, especially 

in this day and age, that when 
allegations of bullying are made 
in a workplace, what follows  
is an investigation to ascertain 
the facts/evidence via a disci-
plinary cum grievance process. 
After which a report is written 
and appropriate action is 
taken. Now that is far too fair 
and logical if you work in the 
Civil Service, especially when 
the arbiter of such reports is 
the Prime Minister and the      
accused person is one of his 
favoured ministers, Home 
Secretary Priti Patel, aka “The 
Prittster” by the PM. Indeed 
Boris Johnson instructed his 
MP’s to “form a square around 
The Prittster”. Translated into 
colonial speak probably means 
protect her with your swords 
and shields.  

She had been accused of 
bullying and more seriously, 
breaching the ministerial code. 
The independent adviser 
chosen by the PM himself,      
Sir Alex Allan, resigned as 
soon as the prime minister  
decided to ignore the contents 
of his report deciding that       
Ms Patel had not actually 
breached the ministerial code.  

According to my two sources 
(ehoumen da messa in all sorts 
of places) the Home Office       
is “not a happy place to be in 
right now” and more tellingly 
“others want to speak up but 
are terrified of being victim-
ised.”  

The Home Secretary   
unreservedly apologised to       
all those who she had inadver-
tently upset or behaved inap-
propriately to. This included 
the inexplicable statement that 
her breach of the ministerial 
code “may not have been        
intentional.” Which suggests 
to me that she knew had   
done something wrong, as did 
Sir Alex, which is why he 
legged it the moment Boris 
Johnson chose to trash the 
findings.  

Last week was Anti-Bullying 
Week in the UK, the theme        
of which was “United Against 
Bullying.” Canned Heat, a       
brilliant Blues band from the 
1960’s wrote a song Let’s 
Work Together which included 
the lyrics – “Together we stand, 
divided we fall.” Cronyism is 
alive and well. 

Yes it’s been a pretty awful 
week for some and right now 
“Ebyame do depresho” good 
and proper. Lockdown 2.0 
ends soon and then we are 
back to Tiers. Vaccines arise, 
we need you more than ever. 
Especially those with ‘Mariou 
Covid Syndrome’.

My lockdown diary 

George Savvides Barney Efthimiou

A pretty  
awful week... 
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There are many people 
that are unable to use 
gyms or even exercise at 

home, yet they keep fit with 
some good walking. I have an 
elderly aunt that has never used 
a gym, but keeps herself fit by 
simply walking to the shops, 
around the store to get her      
groceries and then walks back 
- this is her exercise routine. 
She looks amazing for her age 
and keeps herself youthful not 
only with physical fitness but 
with attitude; she keeps her 
personal appearance in order, 
with hair and nails done and       
a little subtle make up. If she     
told people her age, they just 
wouldn’t believe her! 

There are many people like 
this, and if you pardon the pun, 
we should follow in their foot-
steps by taking a leaf out of their 
book of activity. In the past, I 
personally was not one for taking 
a stroll in the park or going for 
walks very often. In fact, I would 

drive to the local post box        
instead of walking - what would 
take me probably only three  
minutes. I hold my head down in 
shame. I did so partly because 
I thought I was too active in 
general from the dancing, kick-
boxing, weight training and 
teaching of other subjects, all   
of which the majority involved 
walking around. If I wasn’t   
walking around at work, I was 
always walking around at home 
or in the garden doing things, 
so a walk anywhere unneces-
sary seemed pointless for me. 
However, things changed, and 
I now think differently of course. 
Every little bit of activity can 
count as aerobic activity towards 
health. I could now use that walk 
or run to the post box as part      
of my warm up before training, 
even more so now as there      
is limited choice to our usual 
activity. 

We may not be able to meet 
our friends for a sing-along and 

dance at present, however, a 
good walk outside in the fresh 
air is great for both the mind 
and body; whether you choose 
to take a walk with others or 
walk solo for some meditative 
thought and inward contempla-
tion, it is all good for you. I was 
inspired by a friend who I hadn’t 
seen for a while that goes for 
local walks regularly. She sug-
gested I join her for a walk and 
a coffee stop, so for a change, 
I actually decided to stop the 
project I was working on and 
take a walking coffee break. I 
wrapped up well, put on my 
toning fitness boots and off we 
went. It was great, I couldn’t  
believe it, she showed me a 
local, hidden retail area and 
coffee place I didn’t even know 
existed. I wondered how many 
other areas I had not discovered 
in my surroundings. It opened 
my eyes and made me think it 
was time to make a change. 
Taking time out for a walk and 

a coffee every now and then, 
just switching off, is the ideal 
break from everything and great 
for supportive spirit and morale 
for one another - a new fitness 
regime for body and mind. 

 
The benefits of walking 

 
Walking is suitable for all ages 

and abilities. It can improve       
fitness and can help tone phy-
sique, increase strength and 
endurance and can also help 
shed unwanted weight. It can 
help speed up metabolism and 
boost calorie energy burning. 
The more intense the energy, 

the bigger the burn, so if you 
want to make it a workout at the 
same time, step up the pace 
with some top tips to get results: 

1. Pick a direction and           
discover your local area. Start 
off with a journey and distance 
that seems manageable to 
begin with. Allow energy for 
walking back of course. 

2. Always start by walking on 
flat ground to warm up and then 
gradually make it harder by 
finding a small hill to go up. 

3. Each time you can improve 
and find bigger hills to walk up. 

4. If you are able to, use the 
downward slope of hill with its 

useful gravitating assistance,  
to either make it a brisk walk or 
run down. 

5. Gradually reduce the pace 
of your run or brisk walk to a 
comfortable pace, as you walk 
back to your home destination. 

 
Get fit and toned with a friend 

or alone, as you take in and  
absorb the beauty of nature’s 
outdoor space. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Walk it off

Cooking with Loulla Astin 
Afelia / Αφέλια / Pork in red wine

Celebrity chef Loulla Astin 
was born in Avgorou, 
Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 
she owns Kosmos Taverna. 

Loulla appeared regularly on 
ITV, Carlton and Sky and was a 
Resident Chef on Granada TV’s 
The Afternoon Show. She even 
recorded her own 52-part TV 
series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares      
her recipe for Afelia / Αφέλια 
(Pork in red wine with coriander 
seeds), a Cypriot speciality 
made all year round. 

At Christmas time in the 
olden days, a homebred pig 
would be slaughtered and the 
Afelia would be served to the 
helpers with cracked wheat     
pilaff and yoghurt.  

Its fame has also spread to 
Greece and the islands.   

Ingredients (serves 4-6):  
1 kilo (21b) boneless pork 

shoulder, cut into medium 
cubes with a little fat left on  

100ml (½ cup) vegetable oil  
2 glasses dry red wine  
½ glass red wine vinegar  
2 tbsp coriander seeds, 

coarsely crushed  
1-2 small cinnamon sticks  
2 bay leaves 
½ tsp ground cinnamon  
½ tsp ground cumin 
1 tsp tomato purée  
Salt and freshly ground black 

pepper 
Fresh coriander leaves, 

chopped, to garnish 
 
Method: 

If you have the time, it is best 
to marinate the pork in the red 
wine, wine vinegar and crushed 
coriander seeds for several hours 
or overnight. Drain the pork well 
and reserve the marinade for 
later.  

Pat the meat dry with kitchen 
paper, heat the oil in a heavy 

based saucepan and brown  
the pork in batches until golden 
brown all over.  

Return all the meat to the pan, 
add the cinnamon sticks and 
bay leaves, and season with 
salt, pepper, ground cinnamon 
and cumin.  

Mix the tomato purée and 
marinade and enough warm 
water to only just cover the 
meat. Bring to the boil, skim if 
necessary, cover the pan and 
simmer for 40-50 minutes or 
until the meat is tender and the 
sauce has thickened. 

Serve with Pourgouri (cracked 
wheat pilaff) and thick Greek 
yoghurt and decorate with fresh 
coriander leaves and crushed 
coriander seeds. 

TO GET 10% OFF
. mx

USE CODE: PARIKIAKI10

Your Food, Our History 

Your Online 
Cypriot & Greek Deli 

www.greekdeli2u.co.uk
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Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 27th November 2020 
Premier League 
Crystal Palace v Newcastle United 20:00 Amazon Prime Video 
Saturday 28th November 2020 
Brighton & Hove Albion v Liverpool 12:30 BT Sport  
Man City v Burnley 15:00 BT Sport 1 

Everton v Leeds United 17:30 Sky Sports  
West Brom v Sheffield United 20:00S Sky Sports  
Sunday 29th November 2020 
Southampton v Man Utd  14:00 Sky Sports  
Chelsea v Tottenham Hotspur 16:30 Sky Sports  
Arsenal v Wolves 19:15 Sky Sports  

Emirates FA Cup Second Round 
Barnet v MK Dons 
13.30pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware HA8 6AG 
Monday 30th November 2020 
Leicester City v Fulham 17:30 Sky Sports  
West Ham United v Aston Villa 20:00 Sky Sports  

Winchmore Brickwork 
new sponsor of 
KOPA football League

15 year old UK Cypriot 
signs for Arsenal

UK Cypriot Mathaeus Matty 
Roberts has signed for Arsenal, 
the 15 year old’s mother Angie 
Roberts maiden name Kalou is 
from Akanthou, Cyprus. The tal-
ented midfielder has been of-
fered a scholarship by Arsenal 
where he will head to the first 
team training ground next year 
to embark on his football career 
full time.  
Scouted at the age of four when 

playing for Potters Bar Cru-
saders,Mathaeus joined the 
Arsenal academy thereafter 
signing his first official contract 
at eight.  
After suffering a set back with 
an injury lasting a year aged 14, 
he has worked hard to regain 
his fitness and recoup to secure 
his place as a scholar. 
Parikiaki Newspaper wishes 
Mathaeus continued success.

Winchmore Brickwork have 
proudly agreed to sponsor the 
KOPA League for up to the next 
3 seasons. Winchmore Brick-
work was established in 1985 
and are based in the heart of 
north London, serving blue chip 
clients nationally. The business 
is owned by UK Cypriot, Tony 
Yianni, who has received the 
Freeman of the City of London 
for services to the Worshipful 
Company of Tylers and Brick-
layers. The sponsorship has 
come at a difficult time with 
COVID-19 impacting both busi-
ness and sport. It is a fantastic 
boost and vote of confidence for 
the KOPA league from a local 
business that is very respected 
in the construction industry. 
Kypros Kyprianou, Chairman of 
KOPA said, ‘It has been several 
years since KOPA had a lead 
sponsor and I would like to 
thank Tony Yianni for his gen-
erosity in supporting our activ-
ities and plans. Tony and I met 
by chance very recently and we 
got talking about KOPA. The vi-
sion to build the league up 
again beyond just football but 
to be a community focal point 
for young people to compete in 
sport, to network, build friend-
ships and relationships through 
this, resonates with Tony. Tony 
has used his business to inspire 
young people to get into the 
construction sector and we 
would like to use football and 
KOPA to extend beyond a game 
of football on a Sunday morn-
ing. When the league was 
formed in 1975, it was a key pil-
lar of the Cypriot community in 
London and we want it to con-
tinue this for future generations. 
Tony has stepped forward at a 

difficult time for business and 
sport and we are grateful for 
this. He also agreed to continue 
with the sponsorship despite the 
recent lockdown as he sees this 
as a long term partnership’. 
Tony Yianni, Owner and Man-
aging Director of Winchmore 
Brickwork responded ‘I am de-
lighted to sponsor KOPA and 
hope that my involvement will 
extend beyond the financial 
commitment made by our busi-
ness to the league. I would like 
to get involved in helping to at-
tract and inspire young people 
into community sport and to 
help them with their aspirations 
both on and off the field. The 
league can play an important 
part in our community, espe-
cially as we work and live 
through the challenges of 
COVID-19. I look forward to 
being part of it’. 
As part of the relationship be-
tween KOPA and Winchmore 
Brickwork, we will see the 
launch of the Winchmore Brick-
work Careers in Construction 
Scheme. This will encourage 
young people in our community 
interested in a career in con-
struction to sign up for a work 
based training programme. 
Tony added ‘I want to give 
young people an opportunity to 
experience what a career in 
construction can look like and 
the rewards available. I have 
personally benefited so much 
from the industry, I want to in-
spire the next generation. Many 
of us once dreamed of being 
footballers but if it hasn’t worked 
out and young people are inter-
ested in a rewarding career, I 
think this is a good option. It’s 
been great for me.’ 

Tony Yianni owner of Winchmore Brickwork recieving 
Freeman of the City of London for services to the  
Worshipful Company of Tylers and  Bricklayers.

At St James’ Park an own goal 
by Federico Fernandez and 
Tammy Abraham’s second-half 
effort secured a third straight 
win for Chelsea. 
A twice-taken penalty from 
Bruno Fernandes gave United 
a 1-0 win over West Bromwich 
Albion, their first Premier 
League win at Old Trafford this 
season. Fernandes’s first effort 
was saved by West Brom 
keeper Sam Johnstone but the 
referee ordered the kick be re-
taken after ruling the keeper 
had come off his line and the 
Portuguese midfielder made no 
mistake with the second at-
tempt. 
Brighton & Hove Albion won at 
Aston Villa for the first time with 
an enthralling 2-1 victory. Solly 
March grabbed the winner with 
a lovely finish after Ezri Konsa’s 
equaliser had cancelled out 
Danny Welbeck’s first goal for 
Brighton, a clever chip. 
Liverpool moved level with 
leaders Tottenham Hotspur at 
the top of the Premier League 
after a club record-setting 3-0 
victory over Leicester City at 
Anfield on Sunday. 
Tottenham claimed their 4th 
straight win beating Man 
City.Son Heung-min struck his 
league-leading ninth goal City 
pushed for an equaliser after 
half-time but Spurs doubled 
their advantage in the 65th mi-
nute through substitute Giovani 
Lo Celso. 
put through by Harry Kane, the 
Argentinian fired under the on-
rushing Ederson just 35 sec-
onds after coming on. 
Ten-man Arsenal earlier hung 
on for a 0-0 draw at Leeds 
United after Nicolas Pepe was 
sent off for a headbutt early in 
the second half at Elland Road. 
Liverpool are now unbeaten in 
64 league games at Anfield set-
ting a new club record and they 
were full value for the win. The 
defending champions took the 
lead in the 21st minute when 
Leicester’s Jonny 

Evans,headed a James Milner 
corner into his own net. The 
second was a trademark Liver-
pool goal with Andy Robertson’s 
perfect cross from the left 
turned in by an equally impres-
sive glancing header from 
Diogo Jota. Leicester keeper 
Kasper Schmeichel kept his 
side in the game with some ex-
cellent saves before Roberto 
Firmino made sure of the three 
points with a header from a Mil-
ner corner. The win took Liver-
pool level on 20 points with 
Spurs, who beat visiting Man-
chester City 2-0 on Saturday, 
leaving Chelsea and Leicester 
two points behind the leaders 
after nine games. 
Leeds had a goalless draw with 
Arsenal. 
After three straight losses, Carlo 
Ancelotti’s Everton beat Fulham 
Calvert-Lewin who delivered, 
opening the scoring after 42 
seconds. Fulham hit back 
through Bobby De Cordova-
Reid’s neat finish after 15 mi-
nutes Calvert-Lewin scored his 
10th goal this season as he 
moved top of the scoring charts. 
Abdoulaye Doucoure made it 3-
1 with a 35th minute header and 
although Fulham’s Ivan Cava-
leiro missed a penalty after the 
break, Scott Parker’s side did 
get a return for their efforts with 
a goal from substitute Ruben 
Loftus-Cheek. 
West Ham striker Sebastien 
Haller’s powerful second-half 
strike condemned Sheffield 
United to a defeat that leaves 
them rooted to the bottom with 
one point after nine games. 
Burnley secured their first win 
of the Premier League season 
as Chris Wood’s eighth minute 
goal was enough to earn a 1-0 
victory over Crystal Palace at 
Turf Moor on Monday. 
Wolverhampton Wanderers’ 
Pedro Neto came off the bench 
to cancel out a Theo Walcott 
strike for high-flying Southamp-
ton as the two sides battled to 
an entertaining 1-1 draw. 

Premier League

Tottenham players on a high

Cyprus football
After the international break 
Cypriot football got to kick off 
again  
The introduction of a new man-
ager in Mick McCarthy has not 
woken up Apoel in fact losing 
at home to Olympiakos in their 
second game under the new 
manager and falling to 11th 
place in the league. Olympiakos 
scored in the 28th minute 
through Mantzis.  
Nea Salamina started the 
weekend at the bottom of the 
table and went up by two places 
to third from bottom by beating 
Omonia 2-1 they took an early 
lead through De Oliveira in the 
9th minute, Omonia equalised 
in the 43rd minute through Pa-
poulis and Nea Salamina scor-
ing a winning goal through 
Wagner. A great win for Nea Sa-

lamina new manager Savvas 
Damianou who has now man-
aged them for three games and 
looking good with two draws 
versus Ethnikos and Olympia-
kos and now a win versus Omo-
nia 
.In Limassol, third placed AEL 
beat league leaders Anorthosis 
with a 66th minute goal from 
Mmaee. 
Apollon beat AEK 2-1 to share 
top spot with Anorthosis, Apol-
lon  led from the 29th min with 
a Pittas goal AEK equalised  
66th minute through Acoran 
Apollon took the leadto win 
through Diguiny  
 Doxa and Ermis Aradippou 
fought out a goalless draw as 
did Enosis Neon Paralimni ver-
sus Pafos. Karmiotissa drew 1-
1 with Ethnikos Achnas.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Μαρούλλα Παπουής 

(από τον Κόρνο (Σάουθέντ))

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Maroulla Papouis 

(from Kornos (Southend)) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Adamos Panayi Papadamou (Poulaki) 
(from Avgorou, Famagusta) 

18.12.1932 -14.11.2020 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αδάμος Παναγή Παπαδάμου (Πουλάκι) 
(από το Αυγόρου, Αμμόχωστος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, 
Αδάμου Παναγή Παπαδάμου, που απεβίωσε στις 16 Νοεμβρίου 2020 σε ηλικία 69 ετών. 
Αφήνει τη σύζυγό του, Λίζα, δύο γιους και δύο κόρες: την Αιμιλία, τον Παναγιώτη, τη  
Χαρούλα και τον Ζήνωνα, καθώς και δύο εγγόνια, την Ελίσια και τον Βασίλιο. Επίσης,  
αφήνει τους γαμπρούς και τις νύφες του, τον Μάθιου, τον Ανδρέα, τη Λάρα και τη Βίκυ. 

Αποτελούσε ένα τεράστιο μέρος των κοινοτήτων του Μπράιτον και του Τσίτσεστερ, ενώ ήταν επίσης 
αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της ελληνικής εκκλησίας στο Μπράιτον για πάνω από 40 χρόνια. 
Η κηδεία θα τελεστεί, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ. στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας 

στο Μπράιτον. Η Ταφή θα γίνει στο Hove Cemetery στις 12.30μμ. 
Βάση των περιορισμών της πανδημίας η κηδεία θα μεταδοθεί ζωντανά και θα είναι  

διαθέσιμη μέσω της σελίδας του La Fish στο Facebook. 
Oι δωρεές ως έσοδα θα δωθούν στο StonePillow (Chichester,) The Royal Marsdens,  

The Martlets Hospice. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το Γιώτη 07919271701 ή την ‘Εμη 
07969687313.

12.11.1951 - 16.11.2020

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, father, grandfather 
Adamos Panayi Papadamou who passed away on the 16th November 2020 at the age of 69.  

He leaves his wife, Liza, two sons and two daughters: Emelia, Panayiotis, Haroula, Zinon and two 
grandchildren, Ellisia and Vasilios. Also leaving his sons and daughter in-laws, Matthew,  

Andreas, Lara and Vicki. 
He was a huge part of Brighton and Chichester communities while also being integral to the  

running of the Greek Church in Brighton for over 40 years. 
The Funeral will take place on Wednesday 2nd December at 11.00am at The Holy Trinity Church, 

Brighton. The Burial will be at Hove Cemetery at 12.30pm. 
Due to Covid restrictions a live link will be available via the La Fish Facebook page. 

Donations are preferable, as proceeds will go to the StonePillow (Chichester,) The Royal 
 Marsdens, The Martlets Hospice.  

For more information call Yiotis 07919271701 or Emi 07969687313.

Maroulla Papouis passed away peacefully in her sleep on Saturday  
14th November after a long illness (Alzheimer’s disease). She leaves behind 
her husband George (from Nisou), her daughter Anita, her son-in-law Savva, 
grandchildren Mario and Georgia, great granddaughter Kalliopi, her brother 

Michael, and sisters Katerina, Eleni and Stella. 
 She came to England in 1951 at age 19 and worked as a seamstress in the 
West End. She married George Papouis from Nisou in 1958. They moved to 

Southend 10 years later and opened a unisex hairdressing salon, where 
they worked until  

retirement. She was a wonderful wife, mother and grandmother and was fun 
to be around, always singing and dancing. 

The funeral will be held at the Greek orthodox church of Saint Barbara in 
Southend-on-Sea on Thursday 26th November. Due to COVID restrictions 

only immediate family will be able to attend. 
If you would like to donate to St Barbara’s church in memory  

of Maria Papouis, please click on the link below. 
https://mariapapouis.muchloved.com/?fbclid=IwAR1ytrHjOn-
eakEnk7VdC9VR_bWmmh_1FInpSJXiz3b0lTcL1Nzfr4vtUlY 

Με  μεγάλη  αναγγέλουμε το θάνατο της αγαπημένης μας Μαρούλλας 
που απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο της το Σάββατο 14 Νοεμβρίου μετά 
από μια μακρά ασθένεια (νόσος του Alzheimer) σε ηλικία 88 ετών. 

Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Γιώργο (από τη Νίσου), την θυγατέρα της 
Ανίτα, τον γαμπρό της Σάββα, τα εγγόνια Μάριο και Γεωργία, τη  
δισέγγονη της  Καλλιόπη, τον αδελφό της Μιχαήλ και τις αδελφές  
Κατερίνα, Ελένη και Στέλλα. Ήρθε στην Αγγλία το 1951 σε ηλικία  

19 ετών και εργάστηκε ως μοδίστρα στο West End. Παντρεύτηκε τον 
Γιώργο Παπούη από τη Νίσου το 1958. Μετακόμισαν στο Σάουθεντ  

10 χρόνια αργότερα και άνοιξαν δικό τους κομμωτήριο unisex.  
Ήταν μια υπέροχη σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, ήταν πολύ διασκεδαστική 

την έβρισκες πάντοτε στην πίστα να χορεύει και να τραγουδά. 
Η κηδεία θα τελεστεί στην Ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Αγίας  
Βαρβάρας στο Southend-on-Sea την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020. 
Λόγω περιορισμών της COVID 19, μόνο η στενεί οικογένεια θα  

μπορεί να παρευρεθεί. Αν θέλετε να κάνετε εισφορές στην εκκλησία 
της Αγίας Βαρβάρας στη μνήμη της Μαρίας Παπούη, κάντε κλικ στον 

παρακάτω σύνδεσμο. 
https://mariapapouis.muchloved.com/?fbclid=IwAR1ytrHjOn-
eakEnk7VdC9VR_bWmmh_1FInpSJXiz3b0lTcL1Nzfr4vtUlY 
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7ον ετήσιο 
† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Κωνσταντίνα Αδάμου Γρηγόρη 
(Λονδίνο - καταγωγή γονέων Ακαπνού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 29.11.2020, στην Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, 19 Wycliffe Road, London SW11 5QR,  
το 7ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, θυγατέρας, αδελφής και νύφης  

 

Κωνσταντίνας Αδάμου Γρηγόρη  
 

Δυστυχώς λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, κανείς δεν μπορεί να παρευρεθεί, αλλά καλούμε αυτούς που την γνώριζαν 
να προσευχηθούν μαζί μας.  

 
Ο σύζυγος Τώνης, η μητέρα Περσεφόνη, αδελφός Αδάμος, κουνιάδες: Ήβη και Μαρίτσα και λοιποί συγγενείς 



† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σοφούλλα Κλεάνθους 
(από την Πάφο, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Sofoulla Kleanthous 

(from Pafos, Cyprus) 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης 
μας Σοφούλλας Κλεάνθους στις 24 Οκτωβρίου 2020. Ήταν 
μια υπέροχη σύζυγος, μητέρα και γιαγιά. Aφήνει τον σύζυγό 
της Αριστοτέλη Κλεάνθους ο οποίος εργάστηκε σκληρά για 
το αριστερό κόμμα και την Kυπριακή κοινότητα, δύο κόρες 
Ανδρούλλα, Χαρούλλα και τους συζύγους τους καθώς και τις 
εγγονές της Σόνια, Νάταλυ και τους συζύγους τους. Είχε μια 

πολύ καλή ζωή γεμάτη περιπέτεια, ταξίδια και είχε μια  
τεράστια υποστήριξη με πολλές επιχειρήσεις από πούλμαν, 
εμπόριο κουρελιών, το ουίσκι Jolly Runner και πολλά άλλα. 
Δυστυχώς, έφυγε πολύ νωρίς και την απρόσμενη απώλεια 
της δεν θα την δεχτούμε ποτέ. Θα μας λείπει για πάντα. 

Μέχρι να ξανασυναντηθούμε. 
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στο κρεματόριο του  

Southgate την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 στις 14.00.  
Με περιορισμένο αριθμό παραβρισκόμενων. 27.02.1937 -24.10.2020 

It is with great sadness that we announce the passing of Sofoulla 
Kleanthous on the 24th October 2020. She was a wonderful wife, 
mother and grandmother leaving behind her husband Aristotelis 

Kleanthous who worked hard for the left party and Cypriot  
community, two daughters Androulla, Haroulla and their husbands 

and granddaughters Sonia, Natalie and their husbands.  
She had a very good life full of adventure, travel and was a huge 
support with many businesses from coaches, the rag trade, Jolly 

Runner whisky and many more. Sadly we were robbed of her life of 
which we will never accept. We will for ever miss her. Until we meet 

again rest in peace. 
The funeral will be held at Southgate Crematorium on Friday 
 27th November 2020 at 14.00.  With restriction to numbers.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρούλλα Βιολάρη 
(από τη Χούλου, Πάφος)

Είναι με μεγάλη θλίψη που αναγγέλλουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς 
και αδελφής Μαρούλλας Βιολάρη, συζύγου του αείμνηστου εκπαιδευτικού και παροικιακού 

παράγοντα Γλαύκου Βιολάρη.  
Aφήνει τα παιδιά της: Σαλώμη, Αντώνη, Καίτη, Πάτροκλο και Χριστόδουλο, γαμπρούς:  

Vernon και Ανδρέα, νύφες: Νάτια, Γεωργία και Jane,11 εγγόνια: Δημήτρης, Μαριος, Σοφία, 
Έλενα, Σωτήρη, Ελισαβετ, Μαρία, Καθρυν, Ελενόρ, Θέκλη και Γλαύκo και λοιπούς  

συγγενείς. 
Την Μαρούλλα διέκρινε η αφοσίωση της προς την οικογένεια της η απαράμιλλη αγάπη που 

έτρεφε προς τα εγγόνια της και η απέραντη φιλοξενία που επέδειχνε σε φίλους και  
μακρινούς επισκέπτες. 

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη στις 3 Δεκεμβρίου και ώρα 12:30 μμ από το Ιερό Nαo 
Αγίου Ιωάννου Βαπτιστή, Wightman Rd, Hornsey, London, N8 0LY και η ταφή στο κοιμτήριο 

του New Southgate. 
Αντί στεφάνων η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνουν εισφορές στο Φιλανθρωπικό ίδρυμα 

Demelza Hospice care for children μέσω της ιστοσελίδας JustGiving.com-search Maroulla 
Violaris για πληροφορίες αποταθείτε στο 07824809707. 

Γνωστοποιείτε ότι η προσέλευση στην επικήδεια ακολουθία θα περιοριστεί σε 30 άτομα 
λόγω Κορωνοϊού. 

 
The sound of my mother’s voice 

Transforms me 
Into a magical world 
Where spring begins 

And ends with summer 
Where trees blossom 

Flowers grow 
And Angels sing 

Rest in peace sweet mother 
Cuddled by God’s eternal love 

Salome Violaris19.02.1933 - 14.11.2020 
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Angeli  
(from Ayios Loukas, Famagusta)  

It is with great sadness that we announce the passing of Andreas Angeli  
on Tuesday 17th November 2020, aged 72. 

Barely nine months after the passing of his beloved wife Christina, with a broken heart, Andreas 
bravely fought through his ongoing medical issues, but eventually lost the battle. With his life 

changed forever, we saw the toll that his wife’s passing had on him, with a sadness within that 
wouldn’t go away and we take some comfort in that they are now together again, in peace. 

Andreas was a much loved and respected man and leaves behind three children; Steven, Simon 
and Paul, with their extended families, including 5 grandchildren and a great many close and 
dear friends. A truly amazing person, who inspired us all and was always there to help, advise 
and support everyone, and we know that he will be greatly missed by all his family and friends. 
His infectious smile, cheeky humour and kind generosity will live forever within our hearts and 
souls, with thousands of wonderful memories to help us through this difficult and sad time, in 

what is an already challenging year for us all.  
The funeral will take place at 12pm on Monday 30thNovember 2020 at the Greek Orthodox 
Church of St Katherines, Friern Barnet Lane, N20 0NL, followed by a burial at Trent Park 

Cemetery, Cockfosters Road, EN4 0DZ at approx. 1pm. Due to government restrictions, the 
church service will unfortunately be strictly limited to immediate family only and there will be no 

wake at this time, but we will organise something to commemorate his life when permitted to do so.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας Αγγέλη  
(από τον Άγιο Λουκά, Αμμόχωστος) 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του Αντρέα Αγγέλη, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020, σε 
ηλικία 72 ετών.  

Μόλις εννέα μήνες μετά το θάνατο της αγαπημένης του συζύγου Χριστίνας, με ραγισμένη καρδιά, ο 
Ανδρέας πολεμούσε γενναία τα ιατρικά του θέματα, αλλά τελικά έχασε τη μάχη. Με τη ζωή του να 
αλλάζει για πάντα, είδαμε την στεναχώρια του, όταν έφυγε η σύζυγός του, μια θλίψη που δεν πήγε 

μακριά και νιώθουμε παρηγοριά από το γεγονός ότι είναι τώρα μαζί ξανά, με γαλήνη. 
 Ο Ανδρέας ήταν ένας πολύ αγαπητός και σεβαστός άνθρωπος και αφήνει τα τρία παιδιά του, τον 
Steven, τον Simon και τον Paul, καθώς και την υπόλοιπη οικογένειά τους, συμπεριλαμβανομένων 
 5 εγγονιών και πολλών στενών και αγαπητών φίλων. Ήταν πραγματικά εκπληκτικό άτομο, που 
μας ενέπνευσε όλους και ήταν πάντα εκεί για να βοηθήσει, να συμβουλεύει και να υποστηρίζει 
όλους. Γνωρίζουμε ότι θα λείψει πολύ σε όλη την οικογένεια και τους φίλους του. Το υπέροχο του 
χαμόγελο, το θρασύ του χιούμορ και η ευγενική γενναιοδωρία του, θα ζήσουν για πάντα μέσα στις  
καρδιές και τις ψυχές μας, με χιλιάδες υπέροχες αναμνήσεις που θα μας παρηγορούν σε αυτή τη 

δύσκολη και λυπηρή στιγμή, σε μια ήδη δύσκολη χρονιά για όλους μας. 
Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 στις 12 μ.μ., στην Ελληνική  

Ορθόδοξη Εκκλησία των Αγίων Αικατερίνων, Friern Barnet Lane, N20 0NL. Θα ακολουθήσει η 
ταφή στο κοιμητήριο του Trent Park, Cockfosters Road, EN4 0DZ περίπου στις 1μμ. Λόγω των 

 κυβερνητικών περιορισμών, η εκκλησιαστική υπηρεσία δυστυχώς θα περιορίζεται αυστηρά μόνο 
στην στενή οικογένεια. Θα οργανώσουμε  όμως αργότερα όταν θα επιτρέπεται ένα μνημόσυνο για 

να τιμήσουμε όλοι μαζί την μνήμη του.  

07.09.1948 - 17.11.2020 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  † MEMORIAL SERVICE 
Τελούμε το προσεχή Σάββατο  28.11.2020, στην  

Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, 
London N20 0NL, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο του 

 πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα, υιού και 
 αδελφού  

Φίλιππος Φιλίππου  
(Λονδίνο, καταγωγή γονέων Άγιο Σέργιο και Ακανθού) 

Δυστυχώς λόγο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, 
κανείς δεν μπορεί να παρευρεθεί, αλλά καλούμε  

αυτούς που τον γνώριζα να προσευχηθούν μαζί μας. 

Ο υιός Andrew, γονείς: Μιχάλης και Κίκα Φιλίππου 
Στρόγγου, αδέλφια: Σάββας και Άντρος και λοιποί  

συγγενείς.

The 5th year memorial service for our beloved and dearly 
missed father, son and brother  

Philippos Philippou  
(London) 

will take place on Suturday 28.11.2020, at The Greek  
Orthodox Cathedral of St. Catherine, Friern Barnet Lane,  

London N20 0NL.  
Unfortunately, due to lockdown no one can attend, but we 

are kindly asking those who knew the deceased, to join us in 
our prayers. 

His son Andrew, parents: Michael and Kika Philippou 
Strongou, brothers: Savva and Andy, his partner Cheryl and 

other relatives. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Γιώργος (Γιωρκής) Λιάσης Κεφάλα 

(Από τον Άγιο Ηλία, Αμμόχωστο)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
George (Giorkis) Liasis Kefala 

(From Agios Elias, Famagusta)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του Γιώργου 
(Γιωρκή) Λιασή Κεφάλα (15 Νοεμβρίου 2020) σε ηλικία 91 ετών. 

 Ο Γιώργος ήταν αγαπητός σύζυγος της Φανούς (οικογένεια 
Μιλή από την Άχνα) με την οποία έζησε 62 ευτυχισμένα χρόνια. 
Αφήνει επίσης τον γιο του Αντρέα και τα εγγόνια του Γιώργο και 
Δέσποινα. Ο Γιώργος γεννήθηκε το 1929 και ήρθε στην Αγγλία 
το 1946, όπου έζησε στο Folkstone, Northampton και Λονδίνο. 
Θα τον θυμόμαστε για την καλοσύνη του, τα πολλά χαρίσματα 

του και το υπέροχο του χιούμορ. Η κηδεία θα γίνει στις 
 2 Δεκεμβρίου (Τετάρτη) στις 11:00 π.μ. στην Εκκλησία της  

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, N22 8LB. Η ταφή θα γίνει 
στο νεκροταφείο Islington and St Pancras, 278 High Road, 

 East Finchley N2 9AG σε περίπου η ώρα 12:30μ.μ., όπου θα 
ακολουθήσουμε τους κανονισμούς για την πανδημία. Αντί  
λουλούδια, μπορείτε να δωρίσετε χρήματα στο MS Society, 
μέσω της ιστοσελίδας www.justgiving.com/fundraising/giorkis 

Θα υπάρχει επίσης κουτί δωρεών. 17.07.1929 - 15.11.2020

It is with great sadness that we announce the death of 
George (Giorkis) Liasis Kefala (15th November 2020), aged 91. 

  
George was a loving husband to Fanou (Milis family from Achna) 

with who he shared 62 happy years, and he also leaves behind his 
son Andrew and his grandchildren George and Despina. 

George was born in 1929 and came to England in 1946, where he 
lived in Folkestone, Northampton and London. He will be  

remembered for his generosity, warmth, charm and great sense of 
humour. He will be deeply missed. 

The funeral will take place on 2nd December at 11am at St Mary's 
Greek Orthodox Church, Wood Green, N22 8LB. Followed by the 

burial service at Islington and St Pancras Cemetery, 278 High Road, 
East Finchley N2 9AG, where we will be adhering to COVID-19 

regulations. 
In place of flowers, donations can be made to the MS Society via 

www.justgiving.com/fundraising/giorkis 
 A donation box will also be available on the day. 
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Efterpi (Pongourou) Gavriel 
(from Rizokarpaso)  

It is with great sadness that we announce the death of our mother, grandmother, sister and aunt 
EFTERPI Gavriel on 7 November 2020 in Nicosia, Cyprus. She was a loving mother to Sonia, 
Maria and Stavros and adoring grandmother to Christina and Andrew.  She also leaves her 4 
sisters and many beloved nephews and nieces, all of whom will miss her strength and love. 

Born on 12 December 1940 in Rizokarpaso, she moved to London in 1957 and soon met and 
married her husband Christakis.  Always happiest when surrounded by family and friends, 

especially when feeding them, she had time for everyone and a kind word for all, helping where 
she could and living life to the full right up to the end. 

She will be sorely missed by all who knew her 
Rest in peace Mum, Yiayia, Sister, Theia.  

The funeral will take place on 4th December 2020 at St Marys Cathedral Wood Green at 
12.30pm. Due to current regulations, the Church service will be by invitation only.  The burial will 
be at New Southgate Cemetery at 2pm where family and friends can pay their respects subject 

to social distancing measures. 
We request that instead of flowers, donations be made which will be shared between the Royal 

Marsden Cancer Hospital and the Cathedral of St Marys.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ευτέρπη (Πονγκούρου) Γαβριήλ 
(από το Ριζοκαρπάσο) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της μητέρας, της γιαγιάς, της αδελφής και θείας μας  
Ευτέρπης Γαβριήλ, στις 7 Νοεμβρίου 2020 στη Λευκωσία, Κύπρος. Ήταν μια στοργική μητέρα για τη 
Σόνια, τη Μαρία και τον Σταύρο και λατρευτή γιαγιά της Χριστίνας και του Ανδρέα. Αφήνει επίσης τις 

4 αδελφές της και πολλούς αγαπημένους ανιψιούς και ανιψιές, που σε όλους θα λείψει η  
δύναμη και η αγάπη της. 

Γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1940 στο Ριζοκαρπάσο, μετακόμισε στο Λονδίνο το 1957 και  
σύντομα συνάντησε και παντρεύτηκε τον σύζυγό της Χριστάκη. Πάντα ευτυχισμένη όταν  

περιβάλλόταν από οικογένεια και φίλους, ειδικά όταν τους μαγείρευε. Είχε χρόνο και ένα καλό λόγο  
για όλους, βοηθώντας εκεί που μπορούσε και ζώντας τη ζωή στο έπακρο μέχρι το τέλος. Θα λείψει 

πολύ σε όλους όσους την γνώριζαν. Αναπαύσου εν ειρήνη Μαμά, Γιαγιά, Aδελφή, Θεία. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2020 στο St Marys Cathedral Wood Green στις 12:30. Λόγω 

των υφιστάμενων κανονισμών, η τελετή στην Εκκλησία θα γίνεται μόνο κατόπιν  
πρόσκλησης. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate στις 2μμ, όπου η  

οικογένεια και οι φίλοι μπορούν να αποτίνουν τα σέβη τους τηρώντας τα μέτρα κοινωνικής απόστασης. 
Ζητούμε, αντί για λουλούδια, να γίνουν δωρεές που θα μοιραστούν μεταξύ του Royal Marsden 

Cancer Hospital και του καθεδρικού ναού St Marys.

12.12.1940 - 07.11.2020 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maroulla Ioannou 
(from Mandres, Famagusta)  

It is with heavy hearts that we announce the death of our beloved mother, 
grandmother and great-grandmother Maroulla Ioannou, who passed away 

peacefully at the Whittington hospital early morning Monday 16 November, at 
the age of 89. Maroulla was  born in Mandres, Cyprus 31 October 1931.  

She leaves behind 5 children, Michael, Andrew, Loukia, Ntina and Spiroulla, 9 
grandchildren and 3 great grandchildren.  

The funeral service will take place on Monday 7th December 2020 at  
St. Mary’s, Wood Green, 1.00pm followed by the burial at New Southgate 

Cemetery. 
Mum, the kindest, brightest light you will always be in our hearts. 

Rest in peace-Memory eternal.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρούλλα Ιωάννου 
(από τις Μάντρες, Αμμόχωστος) 

Με βαριά καρδιά που ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας  
μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Μαρούλλας Ιωάννου, που απεβίωσε ειρηνικά 
στο νοσοκομείο Whittington, νωρίς το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, 

 σε ηλικία 89 ετών.  
Η Μαρούλλα γεννήθηκε στις Μάνδρες, Κύπρος 31 Οκτωβρίου 1931. 

 Αφήνει πίσω 5 παιδιά, τον Μιχαήλ, Ανδρέα, Λούκια, Ντίνα και τη Σπυρούλλα, 
 9 εγγόνια και 3 δισεγγόνα. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 
2020 στην Ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green, 

1.00μμ και ακολουθεί η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 
Μαμά, ήσουν  το πιο ευγενικό, και λαμπρότερο φως. Θα είσαι πάντα στις 

καρδιές μας. Αναπαύσου εν ειρήνη- Αιωνία σου η μνήμη.

31.10.1931-16.11.2020
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Elisavet (Loukia) Joseph 
(Nee - Loukia Daughter of  † Leonidas from Mazotos and †Fotini Leonidou from Larnaca) 

(Born - Larnaca Raised - Varosi, Famagusta and London England)  

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Mother and grandmother 
Loukia Joseph on Tuesday 17/11/2020, aged 74. 

Loukia leaves behind her 3 children Vasiliki, Maria, and Pavlos, son-in-laws Alan & Michael, 
daughter-in-law Tomoko, 5 grandchildren Francis, Nicholas, Olivia, Alexia and Leonidas, nephew 

Leo, wife Amanda and family, sister Yiannoulla, 
Brother-in-laws Panayotis, Sharbel, Manolis, Solomis, extended family and friends. 

Loukia came to England in 1954 aged 8. 
Married her beloved Frank in 1965 and worked as a hairdresser and then went on to open Frank's 
Fish Bar in Abbey Wood with her husband Frank who sadly passed away in April 2018, leaving her 

broken hearted. 
May you rest in peace, now that are both reunited. 

We shall miss you both dearly. 
Always in our hearts. 

The funeral will take place on Thursday 3/12/2020 at 11.00am at the Greek Orthodox Church of 
Christ the Saviour, Upper Wickham Lane, Welling, Kent DA16 3AP and the burial at Kemnal Park 

Cemetery, A20 Sidcup, Bypass, Chislehurt BR7 6RR. 
Donation and flowers welcome (The National kidney Foundation) 

Due to the coronavirus guidelines only immediate family are able to attend the funeral.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελισάβετ (Λουκία) Ιωσήφ 
(Γνωστή σαν Λουκία- Κόρη του μ. Λεωνίδα από τον Μαζωτό και της μ. Φωτεινής Λεωνίδου 
από τη Λάρνακα) (Γεννήθηκε στην Λάρνακα αλλά μεγάλωσε στο Βαρώσι και Λονδίνο) 

 
Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς Λουκίας Ιωσήφ  

η οποία απεβίωσε την Τρίτη 17/11/2020, σε ηλικία 74 ετών. 
Η Λουκία εκτός από τα 3 παιδιά της Βασιλική, Μαρία και Παύλο, αφήνει τους γαμπρούς Άλαν,  

Μιχαήλ, νύφη Τομόκο, 5 εγγόνια, Φράνσις, Νικόλας, Ολίβια, Αλεξία και Λέων, ανιψιός Λέων, σύζυγος 
Μάντυ και οικογένεια, αδελφή Γιαννούλα, κουνιάδους Παναγιώτης, Σαρπέλ, Μανώλη, Σολωμή και οι 

οικογένειες τους, επίσης πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Η Λουκία ήρθε στην Αγγλία το 1954 σε ηλικία 8 ετών. Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Φρανκ το 

1965 και εργάστηκε  κατά αρχή ως κομμώτρια, μετά άνοιξα το Franks Fish Bar στο Abbey Wood με 
τον σύζυγό της Φρανκ που δυστυχώς πέθανε τον Απρίλιο του 2018, αφήνοντας την Λουκία με  

ραγισμένη την καρδιά. 
Τώρα που ξανά συναντηθήκατε ξεκουραστείτε και οι δύο εν ειρήνη 

Θα μας λείψετε και οι δύο. 
 Πάντοτε στην καρδιά μας. 

Η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη 3/12/2020 στις 11:00 π.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του 
 Χριστού Σωτήρος, Upper Wickham Lane, Welling, Kent DA16 3AP και την ταφή στο κοιμητήριο 

Kemnal Park, A20 Sidcup, Bypass, Chislehurt BR7 6RR .

14.06.1946 - 17.11.2020 

Τελέσθηκε την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, στην εκκλησία των Δώδεκα  
Αποστόλων,Brookmans Park, Hatfield, σε συνθήκες υπαγορευμένες από την 
επιδημία της πανδημίας του κορωνοϊού, το δεύτερο ετήσιο μνημόσυνο της 

 πολυαγαπημένης και αξέχαστης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς      

 ΠΟΛΑΣ ΤΣΙΟΥΠΡΑ 
Σύζυγος: Kυριάκος Τσιούπρας 

Παιδιά: Ρούλα-Θύσος  
               Λουϊζα-Godfrey  

Eγγόνια: Πόλα, Στέλιος, Αλεξάνδρια, Λούης 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Οι οικογένειές, Νεόφυτου Νικολάου,  Πάμπου Χαραλάμπους, Κώστα Γεωργίου και ▪
Σάββα Χρήστου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στα παιδιά  του εκλιπόντος 
Αντρέα ( Κίκκου) Αγγελή που απεβίωσε πρόσφατα, Στέλιο, Σίμο, Παύλο, εγγόνια,  
Andrew,Christina,  Alex, Anthony and Michael. Τα δικά της συλλυπητήρια προσθέτει 
και η εφημερίδα Παροικιακή.  
Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας η εφημερίδα Παροικιακή και η ΚΟ ΑΚΕΛ Finchley, ▪

εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον Αντρέα Γεωργίου, Μάρω, Χρυστάλλα 
και Κούλα για τον θάνατο του αδελφού τους Χρήστου που απεβίωσε πρόσφατα στην 
Κύπρο.  
Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας, η εφημερίδα Παροικιακή, και η ΚΟ ΑΚΕΛ  ▪

Οakwood εκφράζουν τα θερμά μου τους συλλυπητήρια στον σύζυγο Γιώργο,  
θυγατέρα Ανίτα, γαμπρό Σάββα, εγγόνια , Μάριο, Γεωργία Καλλιόπη, Σταυρούλα και 
Larne,  δισέγγονη Καλλιόπη,αδέλφια, Μιχάλη, Ελένη, Στέλλα, Κατερίνα, για τον  
θάνατο της συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Μαρίας που απεβίωσε πρόσφατα.  
Το αθλητικό σωματείο Ομόνοιας Λονδίνου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια ▪

στον σύζυγο Γιώργο, θυγατέρα Ανίτα, γαμπρό Σάββα, εγγόνια και αδέλφια για τον 

θάνατο της συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Μαρίας που απεβίωσε πρόσφατα.  
Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας, η εφημερίδα Παροικιακή εκφράζουν τα θερμά τους ▪

συλλυπητήρια στον Αριστοτέλη Κλεάνθους, θυγατέρες Χαρούλα, Ανδρούλλα και  
σύζυγοι, εγγόνια Σόνια και Νάταλι, για τον θάνατο της συζύγου, μητέρας και 
 γιαγιάς Σοφούλας που απεβίωσε πρόσφατα.  
Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας και η εφημερίδα Παροικιακή, εκφράζουν τα θερμά ▪

τους συλλυπητήρια στον Σάββα, Ρένα και Μαίρη Τουφεξή για τον θάνατο της  
ξαδέλφης τους Ειρήνης Τουφεξή που απεβίωσε πρόσφατα στην Κύπρο.  
Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας και η εφημερίδα Παροικιακή, εκφράζουν τα θερμά ▪

τους συλλυπητήρια στις οικογένειες Γιάννη και Συμεού Παπαδάμου για τον θάνατο 
του αδελφότεχνου τους Αδάμου Παπαδάμου ( Πουλάκης). 
Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας και η εφημερίδα Παροικιακή, εκφράζουν τα θερμά ▪

τους συλλυπητήρια στον Σάββα, Ρένα και Μαίρη Τουφεξή για τον θάνατο της 
ξαδέλφης τους Ειρήνης Τουφεξή που απεβίωσε πρόσφατα στην Κύπρο.

† Συλλυπητήρια †
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