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Οι εμπορικές συνομιλίες του 
Brexit ‘σκαλώνουν’ στο θέμα της 
αλιεία, των κανόνων διακυβέρ-
νησης διότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση προβάλλει υπερβολικές 
απαιτήσεις, δήλωσε σήμερα 
υψηλόβαθμο μέλος της βρετανι-
κής κυβέρνησης..   Σελ 4&17

Tα σκαλώματα του Brexit
Την ικανοποίησή του για 
«ακόμη ένα σημαντικό βήμα» 
που αφορά τον εμπλουτισμό των 
υπηρεσιών υγείας που προσφέ-
ρει το ΓεΣΥ εξέφρασε με γραπτή 
του δήλωση το πρωί της Τρίτης, 
ο Υπουργός Υγείας...        Σελ 6

Υπ. Υγείας: σημαντικό βήμα ΓεΣΥ Αποχαιρετισμοί στον Μαραντόνα
Ο Μαραντόνα άφησε την τε-
λευταία του πνοή την περα-
σμένη Τετάρτη, μετά από καρ-
διακή προσβολή που υπέστη 
στο σπίτι του.. Tα μέσα ενημέ-
ρωσης σε όλο τον κόσμο αφιέ-
ρωσαν το τελευταίο διήμερο 
στον «Ντιεγκίτο». Σελ 16&27
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Οι εξελίξεις του COVID-19 στην Κύπρο 
Νέα μέτρα (σελ 6) 

 
Μητσοτάκης - Προαναγγέλλει νέα  
παράταση στο lockdown (σελ 7) 
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Βρετανία: Η πρώτη χώρα 
στην Δύση που ενέκρινε 
το εμβόλιο των Pfizer

Βρετανία: Η πρώτη χώρα 
στην Δύση που ενέκρινε 
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Εγκρίθηκε το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech (Σελ 3)

Τέλος το lockdown - Επιστρέφει το σύστημα τριών επιπέδων (Σελ 3)

UK becomes first country  to approve Pfizer vaccine (Page 17)

Making a ‘Christmas bubble’ with friends and family (Page 18)
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Έτοιμο για συμμετοχή σε συνάντηση για το  
Κυπριακό, δηλώνει το Λονδίνο  

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 
έτοιμο να συνδιαλεχθεί στο 
πλαίσιο οποιασδήποτε συνά-
ντησης συγκληθεί προς υπο-
στήριξη της διαδικασίας λύσης 
του Κυπριακού, αναφέρει σε 
επιστολή της προς την Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ην  Βα-
σιλείου η Υφυπουργός Εξωτε-
ρικών Γουέντι Μόρτον. 
Η αρμόδια για την Ευρωπαϊκή 
Γειτονιά Βρετανίδα υφυπουργός 
δηλώνει πως καλωσορίζει τη 
διαρκή προθυμία του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών να εργαστεί με τα μέρη 
ώστε να διεξαχθούν εις βάθος 
διαβουλεύσεις επί ενός τρόπου 
με τον οποίο θα επιτευχθεί πρό-
οδος και πως συμμερίζεται την 
ελπίδα του ότι οι εν εξελίξει δια-
βουλεύσεις θα οδηγήσουν σε 
μια επιστροφή στις διαπραγμα-
τεύσεις. 
«Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε 
αυτές τις διαβουλεύσεις μέσω 
διαλόγου με τα μέρη και την 
Αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ 
για την κυπριακή διένεξη κα 
Τζέιν Χολ Λουτ, με την οποία 

αξιωματούχοι είναι σε τακτική 
επαφή. Καλωσορίζω επίσης τη 
δέσμευση του ΓΓ των ΗΕ να διε-
ρευνήσει την πιθανότητα σύ-
γκλησης μίας άτυπης πενταμε-
ρούς συν τα Ηνωμένα Έθνη 
συνάντησης, σε μια κατάλληλη 
στιγμή», προσθέτει η κα Μόρ-
τον. 
Χαιρετίζει παράλληλα τη συνά-
ντηση των δύο ηγετών στις 3 
Νοεμβρίου κατά την οποία εξέ-
φρασαν την αποφασιστικότητά 
τους να ανταποκριθούν θετικά 
σε αυτή τη δέσμευση του ΓΓ 
των Ηνωμένων Εθνών. «Συνε-
χίζουμε να ενθαρρύνουμε όλες 
τις πλευρές να συνδιαλεχθούν 
εποικοδομητικά και να επιδεί-
ξουν ότι είναι δεσμευμένοι στην 
επίτευξη προόδου προς μία 
λύση ως ζήτημα επείγοντος», 
προσθέτει η κα Μόρτον. 
Η επιστολή απευθύνεται προς 
τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας 
Χρίστο Καραολή, ο οποίος είχε 
συντάξει επιστολή προς τον 
Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόν-
σον με αφορμή τη μαύρη επέ-
τειο της παράνομης ανακήρυ-

ξης του ψευδοκράτους στις 15 
Νοεμβρίου. 
Η κα Μόρτον διαβεβαιώνει τον 
κ. Καραολή πως η βρετανική 
κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι 
δυνατός υποστηρικτής μιας συ-
νολικής, δίκαιης και με διάρκεια 
λύσης του Κυπριακού, στη 
βάση του διεθνώς αποδεκτού 
μοντέλου της διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας. 
Ως εκ τούτου, το Λονδίνο χαιρε-
τίζει τη δεδηλωμένη ετοιμότητα 
των πλευρών να επαναρχίσουν 
συνομιλίες λύσης και προσβλέ-
πει στην επανάληψη του διαλό-
γου. 
Σημειώνεται δε ότι το ζήτημα 
των Βαρωσίων υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα επείγουσας επί-
τευξης μιας συνολικής λύσης 
του Κυπριακού. 
Η Βρετανίδα Υφυπουργός Εξω-
τερικών διατυπώνει την ανησυ-
χία του Ηνωμένου Βασιλείου για 
την κατάσταση στα Βαρώσια, 
περιλαμβανομένου του ανοί-
γματος της παραλίας στην πε-
ρίκλειστη πόλη. 
Επαναλαμβάνει ότι η βρετανική 

κυβέρνηση έχει προβεί σε πα-
ραστάσεις για το ζήτημα προς 
την Τουρκία μέσω διαφόρων δι-
πλωματικών οδών και ότι είχε 
καλέσει σε σύγκληση του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας στις 9 
Οκτωβρίου.  
Επαναδιατυπώνεται επίσης η 
υποστήριξη του Ηνωμένου Βα-
σιλείου στα πολυάριθμα ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας που άπτονται των 
Βαρωσίων, ιδιαιτέρως τα 550 
(1984) και 789 (1992), καθώς 
και η υποστήριξη στη δήλωση 
του προεδρεύοντος του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας που εξέ-
φραζε βαθιά ανησυχία για τις 
εξελίξεις. 
Στην επιστολή του προς τον 
Μπόρις Τζόνσον ο κ. Καραολής 
χαρακτήριζε τη 15η Νοεμβρίου 
«ημέρα ντροπής», εξέθετε τον 
αρνητικό ρόλο της Τουρκίας στο 
Κυπριακό και καλούσε τον Βρε-
τανό Πρωθυπουργό να ασκήσει 
«προληπτικά και εποικοδομη-
τικά» τη δύναμη που έχει να κά-
νει τη διαφορά σε σχέση με την 
Κύπρο.

Αγαπητοί μου, 
  
Η επιτροπή του Συνδέσμου Αμ-
μοχώστου ΜΒ, θα ήθελε να σας 
εκφράσει την απεριόριστη χαρά 
και ευγνωμοσύνη της για όλα τα 
θερμά και εγκάρδια μηνύματα 
συμπαράστασης που έχει λάβει, 
από την Κύπρο, από την Κυ-
πριακή Παροικία στο Λονδίνο 
και από Βρετανούς Βουλευτές 
με αφορμή την δραστηριότητα 
της να κάνει καμπάνια για την 
απελευθέρωση της Αμμοχώ-
στου και όλων των κατεχομένων 
εδαφών μας από τους Τούρ-
κους εισβολείς. 
 Η εκδήλωση σημαδεύτηκε με 
βαρυσήμαντες δηλώσεις υπο-
στήριξης Βρετανών βουλευτών 
και λόρδων αλλά και από πρε-
σβείες στο ΗΒ που εξέφρασαν 
την απέχθεια τους τους για τις 
χυδαίες και προκλητικές εξελί-
ξεις στην Αμμόχωστο, καλώντας 
τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέ-
τρα και να επιβάλει κυρώσεις 
στην επεκτατική  και αδίστακτη 
πολιτική της Τουρκίας. 
Οι συνεχείς μας προσπάθειες 
και πιέσεις προς όλους τους φο-
ρείς απέδωσαν καρπούς με μια 
σπάνια στο είδος της υποστή-
ριξη. Επιπλέον έγινε μια πάρα 
πολύ σημαντική καμπάνια για 
τις θέσεις μας σε Βρετανούς 
βουλευτές, λόρδους και σε πρε-
σβείες. 

Η προώθηση ψηφισμάτων, με 
την δική μας συμβολή για την 
Αμμόχωστο, στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης, μαζί και με τα δύο 
ψηφίσματα (EDMs) για την Αμ-
μόχωστο που κατατέθηκαν στο 
Βρετανικό Κοινοβούλιο είναι 
ίσως οι σημαντικότερες επιτυ-
χίες αυτής της εκδήλωσης. 
Σημαίνοντα επίτευγμα είναι και 
η επισυναπτόμενη απαντητική 
επιστολή από την αρμόδια Υφυ-
πουργό ΕξωτερικώνWendyMor-
ton. Η απάντηση της Υφυπουρ-
γού είναι σχετικά με επιστολή 
που παραδώσαμε στον Πρω-
θυπουργό του Ηνωμένου Βασι-
λείου στην πικετοφορία που 
πραγματοποιήσαμε στις 
20/10/2020 έξω από την Πρω-
θυπουργική κατοικία  διαμαρτυ-
ρόμενοι για τις Τουρκικές αναί-
σχυντες και προκλητικές 
ενέργειες στην Αμμόχωστο. 
Παρακαλώ δεχτείτε τις ευχαρι-
στίες μας ακόμη μια φορά για 
όλη σας την υποστήριξη. Από 
δική μας πλευράς υποσχόμαστε 
να συνεχίσουμε τον αγώνα για 
την πολυπόθητη επιστροφή. 
  
Μετά τιμής, 
  
Δρ. Βασίλης Μαύρου 
Πρόεδρος

Σύνδεσμος Αμμοχώστου  
Ημερά Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας  
και δηλώσεις Αξιωματούχων στο ΗΒ για το 
 παράνομο άνοιγμα της Αμμοχώστου.
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Εγκρίθηκε το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech
Η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα που ενέκρινε για 
χρήση το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer και BioNTech 
κατά του κορωνοϊού, με τη χορήγησή του να αρχίζει 
από την επόμενη εβδομάδα. 
«Η κυβέρνηση αποδέχθηκε τη σύσταση της ανε-
ξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Φαρμάκων και Προ-
ϊόντων Υγείας (MHRA) να εγκρίνει το εμβόλιο των 
Pfizer/ BioNTech για χρήση» ανακοίνωσε το Λον-
δίνο, σύμφωνα με το Reuters (02/12). 
Ο Βρετανός υπουργός υγείας Ματ Χάνκοκ σημεί-
ωσε ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού στη χώρα θα 
ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τα 
νοσοκομεία, είπε, βρίσκονται ήδη σε ετοιμότητα. 
«Από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα αρχί-
σουμε πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της COVID-
19», δήλωσε ο υπουργός στο Sky News, κάνοντας 
λόγο για «φανταστικά νέα». 
Όπως είπε, το πρόγραμμα εμβολιασμού θα αρχίσει 
από τους ηλικιωμένους και το προσωπικό σε μο-
νάδες φροντίδας. 
Η Pfizer έκανε λόγο για ιστορική στιγμή στον αγώνα 
κατά της COVID-19. «Αυτή η έγκριση είναι ένας 
στόχος για τον οποίο εργαζόμαστε από τότε που 
δηλώσαμε για πρώτη φορά ότι η επιστήμη θα κερ-
δίσει και επικροτούμε την MHRA για την ικανότητά 
της να διεξάγει προσεκτική αξιολόγηση και για τη 
λήψη έγκαιρων μέτρων για την προστασία των πο-
λιτών του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο CEO 
της Pfizer Aλμπερτ Μπούρλα. 
«Τρελή Τετάρτη» στη Βρετανία, με τη χαλάρωση 
των μέτρων 

Απολύτως ανυπόμονοι οι Βρετανοί, έσπευσαν το 
πρωί της Τετάρτης σε καταστήματα και γυμναστήρια 
στην πρώτη ημέρα εξόδου της χώρας από το δεύ-
τερο αυστηρό lockdown, με ορισμένους να πάνε 
σε γυμναστήρια από τα μεσάνυκτα και τα μαγαζιά 
να ανταγωνίζονται με εκτεταμένες προσφορές. 
Με την περιγραφή «Άγρια Τετάρτη» (Wild Wednes-
day), ο βρετανικός Τύπος (Guardian, Daily Mail, 
Daily Mirron, Sun) απεικονίζει μια έκρηξη κατανα-
λωτικής διάθεσης, με τα πολυκαταστήματα Deben-
hams να προσφέρουν εκπτώσεις έως και 70% προ-
καλώντας διαδικτυακή ουρά άνω του 1 
εκατομμυρίου πελατών για παραγγελίες στην ιστο-
σελίδα τους ενόψει του πρωινού ανοίγματος των 
καταστημάτων της στις περιοχές που δεν βρίσκο-
νται στο τρίτο κι έσχατο επίπεδο κινδύνου. 
Πόλεις όπως το Λονδίνο και το Λίβερπουλ 
πέρασαν από τα ξημερώματα της Τετάρτης 
στο δεύτερο επί-
πεδο, που επι-
τρέπει τη 
λειτουργία κατα-
στημάτων λιανι-
κής, κομμωτη-
ρίων και 
γυμναστηρίων, 
αλλά σύμφωνα 
με την εφημερίδα 
Daily Mail κά-
ποιοι εντελώς 
α ν υ π ό μ ο ν ο ι 

έσπευσαν από τα μεσάνυχτα σε τουλάχιστον ένα 
γυμναστήριο στο Λονδίνο που άνοιξε το… δευτε-
ρόλεπτο που έληξε η καραντίνα. 
Πρόκειται για γυμναστήριο που ανήκει στον Αγγλο-
κύπριο Ανδρέα Μιχλή, στο βόρειο Λονδίνο, ο οποίος 
μάλιστα είχε ανοίξει παρανόμως και τον Νοέμβριο 
και του επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 
75.000 ευρώ. 
Η επιχείρηση Debenhams πρόκειται να κλείσει σύ-
ντομα δεκάδες καταστήματά της λόγω οικονομικών 
προβλημάτων, επομένως εκποιεί όπως-όπως το 
εμπόρευμα που έχει μείνει σε ράφια και αποθήκες. 
Κρίσιμη για την κυβέρνηση ψηφοφορία στη 
Βουλή για τα περιοριστικά μέτρα Covid   
"Μυστικός φάκελος για τη ζημιά λόγω Covid-19” – 
ήταν  ο πρωτοσέλιδος τίτλος στους Times  της Τρί-
της (01/12). Η εφημερίδα αναφέρει ότι έχει ενημε-

ρωθεί για γραπτό κείμενο που συ-
νέταξαν κυβερνητικοί αξιωματού-
χοι το οποίο είναι μια σε βάθος 
ανάλυση για το πόσο κακό η πανδημία θα κάνει σε 
περίπου 40 τομείς της οικονομίας. Η εφημερίδα 
επικαλείται υπουργό που ισχυρίζεται ότι ο φάκελος, 
γνωστός ως "πίνακας επιπτώσεων", περιέχει "πολ-
λές λεπτομέρειες" - καμία από τις οποίες δεν ήταν 
στην επίσημη εκτίμηση των συνεπειών της πανδη-
μίας  που δημοσιεύθηκε από την κυβέρνηση τη 
Δευτέρα. 
Σε άρθρο γνώμης η Daily Mirror πιστεύει ότι ο αρ-
μόδιος υπουργός για τα εμβόλια, Ναντίμ Ζαχάουι, 
θα μπορούσε "κάτι να σκέπτεται να κάνει" – μετά  
τον υπαινιγμό  ότι είναι πιθανό στο μέλλον να επι-
τρέπεται η είσοδος στους χώρους φιλοξενίας μόνο 
στους ανθρώπους εκείνους που έχουν εμβολιαστεί 
κατά του Covid.  
“Η ιδέα μπορεί να ακούγεται αμφιλεγόμενη“, σημει-
ώνει η Mirror ,  “αλλά έχει περισσότερο νόημα όταν 
σκεφθείτε πόσο θα προστατεύονται η οικογένεια, 
οι γείτονες, οι φίλοι και  οι συνάδελφοι σας εάν 
εφαρμοστεί”.   
Άρθρο της Mail αναφέρεται στην προοπτική αυτή 
με τίτλο:"Δεν εμβολιαστήκατε; Είστε αποκλεισμένοι”.  
Ο Guardian υπογράμμιζε ότι ο πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον είχε την ελπίδα ότι θα μπορούσε  
να συγκρατήσει μια “εξέγερση” Συντηρητικών βου-
λευτών, στην ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτή-
των την Τρίτη το βράδυ, που αντιτίθενται στην επι-
βολή των νέων περιορισμών που αφορούν την 
αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Η Αγγλία βγήκε χθες από ένα lockdown διάρκειας 
τεσσάρων εβδομάδων και επιστρέφει σε ένα σύ-
στημα τριών βαθμίδων περιορισμών ανά περιοχή 
προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του κο-
ρωνοϊού, με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις 
Τζόνσον να ελπίζει να άρει τους περιορισμούς 
την άνοιξη χάρη στην έναρξη των εμβολιασμών 
κατά της covid-19 και μιας εκστρατείας διεξαγω-
γής μαζικών διαγνωστικών τεστ. 
Μέχρι τον Φεβρουάριο τίθεται σε ισχύ ένα σύ-

στημα προειδοποίησης τριών επιπέδων, σύμ-
φωνα με το οποίο επιβάλλονται τοπικοί περιορι-
σμοί ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης 
με την επιδημία. 
“Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να δεχθούμε 
ότι δεν υπάρχει ακόμη εμβόλιο” σε φάση ανά-
πτυξης, κάτι που θα επιτρέψει την επιστροφή 
στην κανονικότητα, εξήγησε ο Τζόνσον την Τρίτη 
μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων. 
“Μέχρι τότε δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να 
χαλαρώσουμε, κυρίως στη διάρκεια των κρύων 
μηνών του χειμώνα”, πρόσθεσε δικαιολογώντας 
την απόφαση της κυβέρνησής του να επιβάλει 
αυτό το σύστημα τριών βαθμίδων. 
Πλέον σε όλη την Αγγλία μπορούν να ανοίξουν 
και πάλι όλα τα μη απαραίτητα καταστήματα, 
προς μεγάλη ανακούφιση των καταστηματαρχών 
ενόψει Χριστουγέννων. Επίσης ανοίγουν ξανά τα 
γυμναστήρια, ενώ μπορούν να γίνονται θρησκευ-
τικές λειτουργίες και γάμοι. 
Οι κάτοικοι της Αγγλίας μπορούν να συναντώνται 
έως και έξι άτομα το μέγιστο, ενώ στις περιοχές 
που βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συνα-
γερμού μόνο σε εξωτερικούς χώρους. 
Εξέγερση 
Σχεδόν όλη η Αγγλία, μια περιοχή με περίπου 55 
εκατομμύρια κατοίκους, τέθηκε στο επίπεδο συ-
ναγερμού 2 ή 3, με εξαίρεση το νησί Ουάιτ, την 
Κορνουάλη και τα νησιά Σίλι που βρίσκονται το 
χαμηλότερο επίπεδο συναγερμού. 
Οι περιορισμοί – που αφορούν κυρίως τη λει-
τουργία των παμπ και των εστιατορίων αλλά και 

τις συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους-- είναι 
πιο αυστηροί σε σχέση με πριν το lockdown, κάτι 
που προκάλεσε την οργή πολλών βουλευτών, 
ακόμη και από το Συντηρητικό Κόμμα του Τζόν-
σον. Φοβούνται τις καταστροφικές συνέπειες που 
θα έχουν οι περιορισμοί στην οικονομία, η οποία 
έχει ήδη αποδυναμωθεί από την αρχή της παν-
δημίας covid-19. 
Για να στηρίξει τα καταστήματα την περίοδο των 
Χριστουγέννων η κυβέρνηση αποφάσισε να τους 
επιτρέψει να επιλέγουν μόνα τους το ωράριο λει-
τουργίας τους, με κάποιες αλυσίδες να αποφασί-
ζουν να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. 
Στη διάρκεια της ψηφοφορίας της Τρίτης για το 
κυβερνητικό σχέδιο οι βουλευτές των Εργατικών 
αποφάσισαν να απέχουν. Ο επικεφαλής τους Κιρ 
Στάρμερ εκτίμησε ότι η οικονομική στήριξη που 
προσφέρει η κυβέρνηση στις πλέον πληγείσες 
περιοχές είναι ανεπαρκής και εξέφρασε τις αμφι-
βολίες του για την αποτελεσματικότητα των νέων 
μέτρων απουσία ενός επαρκούς συστήματος 
ιχνηλάτησης. 
Η κυβέρνηση αναγνώρισε τις “σημαντικές” οικο-
νομικές επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων, 
αλλά υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις της ανεξέ-
λεγκτης εξάπλωσης του κορωνοϊού θα είναι “πολύ 
χειρότερες” για τη δημόσια υγεία. 
Όμως τα επιχειρήματα αυτά δεν έπεισαν κάποι-
ους Συντηρητικούς βουλευτές, 55 από τους οποί-
ους καταψήφισαν το κυβερνητικό σχέδιο και άλλοι 
16 απείχαν, φέρνοντας τον Τζόνσον αντιμέτωπο 
με τη μεγαλύτερη εξέγερση στο εσωτερικό του 

κόμματός του μετά την εκλογή του στην προεδρία 
των Τόρις. 
Ανακωχή για τα Χριστούγεννα 
Τα μέτρα, που υιοθετήθηκαν τελικά με 291 ψή-
φους υπέρ έναντι 78 κατά, θα επανεξετάζονται 
κάθε δύο εβδομάδες, με την πρώτη εκτίμηση να 
γίνεται στις 16 Δεκεμβρίου. “Αυτό θα μας επιτρέ-
ψει να διατηρήσουμε την πρόοδο που κάναμε 
τον προηγούμενο μήνα και να κρατάμε τον ιό υπό 
έλεγχο”, τόνισε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. 
Παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί στον 
περιορισμό της εξάπλωσης της covid-19, με τον 
αριθμό των νέων ημερήσιων μολύνσεων να μει-
ώνεται περίπου κατά ένα τρίτο στη διάρκεια του 
lockdown, σύμφωνα με έρευνα του Imperial Col-
lege, δεν είναι πιθανή η χαλάρωση των μέτρων 
πριν τα Χριστούγεννα. 
Οι Βρετανοί θα έχουν μια ανάπαυλα τα Χριστού-
γεννα, όταν θα επιτραπούν επί πέντε ημέρες –
από τις 23 ως τις 27 Δεκεμβρίου-- οι συγκεντρώ-
σεις, όχι όμως περισσότερων από τριών 
νοικοκυριών. 
Σε άλλες περιοχές της Βρετανίας η στρατηγική 
διαφέρει. Στη Σκοτία ισχύει επίσης ένα σύστημα 
τοπικών περιορισμών. Στην Ουαλία, μετά από 
μια καραντίνα 17 ημερών που ολοκληρώθηκε στις 
αρχές Νοεμβρίου, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι από 
την Παρασκευή οι παμπ θα κλείνουν στις 18:00 
και θα τους απαγορεύεται να πωλούν αλκοόλ, με 
την ελπίδα ότι η επιδημία θα διατηρηθεί υπό 
έλεγχο πριν τα Χριστούγεννα.

Τέλος το lockdown - Επιστρέφει το σύστημα τριών επιπέδων
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Κλείνουν τα Debenhams   
Χάνονται 12.000 θέσεις εργασίας

Τα βρετανικά πολυκαταστήματα Deben-
hams, με ιστορία 242 ετών, αναμένεται 
να οδηγηθούν προς ρευστοποίηση μετά 
από την ανεπιτυχή ολοκλήρωση της δια-
δικασίας αναζήτησης αγοραστή. 
Η εταιρεία είχε κηρύξει πτώχευση και είχε 
τεθεί υπό καθεστώς διαχείρισης τον 
Απρίλιο. Τα οικονομικά προβλήματα 
προϋπήρχαν της πανδημίας, η οποία 
έδωσε τη χαριστική βολή. 
Η διαδικασία πώλησης σε νέο αγοραστή 
κατέρρευσε μετά από την απόσυρση του 
ενδιαφέροντος από την εταιρεία ένδυσης 
JD Sports. 
Τα Debenhams θα συνεχίσουν να λει-
τουργούν όσο διαρκούν τα αποθέματα 
προϊόντων, με τους λογιστές που έχουν 
αναλάβει τη διαχείριση να συνεχίζουν να 
αναζητούν αγοραστές για ολόκληρη την 

εταιρεία ή τμήματά της. 
Ωστόσο, θεωρείται πλέον πιο πιθανό το 
οριστικό κλείσιμο των 124 καταστημάτων 
της εταιρείας που θα αφήσει χωρίς δου-
λειά περίπου 12.000 εργαζόμενους. 
Η ανακοίνωση έρχεται μετά από τη χθε-
σινοβραδινή κήρυξη πτώχευσης του με-
γάλου βρετανικού ομίλου ένδυσης και 
λιανικής Arcadia, με πιθανή την απώλεια 
13.000 θέσεων εργασίας. 
Η κατάρρευση της Arcadia, για την οποία 
επίσης είχε εκφράσει ενδιαφέρον ο ιδιο-
κτήτης της JD Sports Μάικ Ασλεϊ, συνέ-
βαλε στην απόσυρση του ενδιαφέροντος 
για την αγορά της Debenhams, λόγω 
έντονων ενδοιασμών για τη βιωσιμότητα 
μιας τέτοιας επιχειρηματικής κίνησης εν 
μέσω πανδημίας από τους μετόχους.

Οι εμπορικές συνομιλίες του Brexit "σκαλώνουν" γιατί 
η ΕΕ ζητά παρά πολλά 

Οι εμπορικές συνομιλίες του Brexit ‘σκαλώνουν’ στο θέμα 
της αλιεία, των κανόνων διακυβέρνησης που θα διέπουν 
την μελλοντική τους σχέση και του μηχανισμού επίλυσης 
μελλοντικών διαφορών διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προ-
βάλλει υπερβολικές απαιτήσεις, δήλωσε σήμερα υψηλό-
βαθμο μέλος της βρετανικής κυβέρνησης. 
Ενώ απομένει λιγότερο από ενα μήνα έως ότου η Βρετανία 
βγει από την τροχιά της ΕΕ ύστερα από μια μεταβατική 
περίοδο που τέθηκε σε εφαρμογή αφού αποχώρησε επί-
σημα από το ευρωπαϊκό μπλοκ, οι δύο πλευρές προσπα-
θούν να καταλήξουν σε μια εμπορική συμφωνία για να 
αποφευχθεί ένα ταραχώδες φινάλε στην πενταετή κρίση 
του Brexit. 
Και ενώ η κάθε πλευρά ζητά από την άλλη συμβιβασμούς, 
Γάλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Βρετανία πρέπει να 
αποσαφηνίσει τις θέσεις της και να «διαπραγματευτεί πρα-
γματικά», ενώ προειδοποίησε ότι η ΕΕ δεν θα δεχθεί μια 
«συμφωνία κατώτερου επιπέδου». 
Ακόμα κι αν διασφαλιστεί μια εμπορική συμφωνία, είναι 
πιθανόν να πρόκειται για ένα περιορισμένο σύμφωνο για 
προϊόντα, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί 
κάποια αναταραχή καθώς επανέρχονται οι συνοριακοί 
έλεγχοι μεταξύ της μεγαλύτερης στον κόσμο εμπορικής 
ένωσης και της Βρετανίας. 
Οι συνομιλίες καθυστερούν στο θέμα της αλιείας στα βρε-
τανικά ύδατα, στους ευρωπαϊκούς κανόνες που θα δεχθεί 
το Λονδίνο και στον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να επι-

λυθεί η όποια διαφορά. 
«Η ΕΕ συνεχίζει να θέλει να πάρει τη μερίδα του λέοντος 
της αλιείας στα ύδατά μας –το οποίο δεν είναι δίκαιο δε-
δομένου ότι αποχωρούμε από την ΕΕ», δήλωσε ο πρω-
θυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Μάικλ Γκόουβ στο 
δίκτυο Sky. 
«Η ΕΕ συνεχίζει να μας θέλει συνδεδεμένους με τον τρόπο 
που εκείνοι κάνουν τα πράγματα», δήλωσε ο Γκόουβ. «Η 
ΕΕ αυτή τη στιγμή διατηρεί το δικαίωμα, εάν υπάρχει κά-
ποιου είδους διαμάχη, να μην ‘ξηλώσει’ τα πάντα, αλλά 
να μας επιβάλλει κάποιους πραγματικά τιμωρητικούς και 
σκληρούς περιορισμούς και δεν νομίζουμε ότι είναι δίκαιο 
αυτό». 
Μια εμπορική συμφωνία δεν θα προστατεύει μόνο το 
εμπόριο αλλά και την ειρήνη στην υπό βρετανική κυριαρχία 
Βόρεια Ιρλανδία, αν και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προ-
κύψουν κάποια προβλήματα στα συνοριακά σημεία ΕΕ-
Βρετανία με τη μεγαλύτερη κίνηση. 
Η αποτυχία να επιτευχθεί μια συμφωνία θα δημιουργήσει 
προβλήματα στα σύνορα, θα τρομάξει τις χρηματοπιστω-
τικές αγορές και θα διαταράξει τις εύθραυστες εφοδιαστικές 
αλυσίδες σε όλη την ΕΕ και όχι μόνο --την ώρα που ο κό-
σμος βρίσκεται αντιμέτωπος με το τεράστιο οικονομικό 
κόστος της πανδημίας της COVID-19. 
Ο Γκόουβ δήλωσε ότι η διαδικασία είναι κοντά στην ολο-
κλήρωσή της, αλλά απέφυγε να επαναλάβει προηγούμενη 
πρόβλεψή του για πιθανότητες 66% για μια συμφωνία. Ο 
ίδιος αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένο ποσοστό προβλέ-
ψεων. 
«Η προτεραιότητα είναι οι Βρετανοί να αποσαφηνίσουν 
τις θέσεις τους και πραγματικά να διαπραγματευτούν για 
να βρεθεί μια συμφωνία», δήλωσε αξιωματούχος της γαλ-
λικής προεδρίας στο Reuters. «Και η ΕΕ έχει συμφέροντα 
για να υπερασπιστεί, αυτά του θεμιτού ανταγωνισμού για 
τις επιχειρήσεις και αυτά για τους αλιείς». 
«Η ΕΕ έχει κάνει μια ξεκάθαρη και ισορροπημένη προ-
σφορά για μια μελλοντική εταιρική σχέση με τη Βρετανία. 
Δεν θα δεχτούμε μια συμφωνία χαμηλότερου επιπέδου 
που δεν θα σέβεται τα δικά μας συμφέροντα», δήλωσε ο 
αξιωματούχος. 

BREXIT DEBENHAMS
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Ιχνηλάτηση για τη  σύγκληση άτυπης συνάντησης «5+1» 
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΑΤΥΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΑΛΛΑ… ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Διαδηλώσεις Τ/Κ οργανώσεων

Με πανό «Ομοσπονδιακή Κύπρος Αμέσως 
Τώρα», «Βήμα με βήμα προς την ειρήνη» και 
«Κάθε μέρα που ανατέλλει είναι ελπίδα»,  μια 
ομάδα μελών του συνδέσμου «Ειρήνη» περίμε-
ναν στα φώτα μετά το οδόφραγμα του Λήδρα Πά-
λας, στην κατεχόμενη Λευκωσία, την Ειδική Απε-
σταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ που πέρασε από εκεί 
στο δρόμο προς τον γραφείο του Τ/κ ηγέτη, όπου 
έγινε η συνάντηση το πρωί. 
Σχετικές φωτογραφίες ανάρτησαν στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης Τ/κ μέλη του συνδέσμου που 
ήταν παρόντα στην εκδήλωση, ενώ η ιστοσελίδα 
Κίπρις ποστασί αναφέρεται ειδησεογραφικά σε 
αυτή σημειώνοντας ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει πότε 
θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη της κ. Λουτ στην 
Άγκυρα. Σύμφωνα με την ίδια ιστοσελίδα, ο  Τούρ-
κος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ο Ερσίν 
Τατάρ είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία, για 

το περιεχόμενο της οποίας δεν δόθηκαν πληρο-
φορίες.  
Ο σύνδεσμος «Ειρήνη» μαζί με την τ/κ συνδικα-
λιστική πλατφόρμα, το κόμμα Ενωμένη Κύπρος 
και το κόμμα Νέα Κύπρος, με κοινή τους γραπτή 
δήλωσηΒζήτησαν από τον ΓΓ του ΟΗΕ να αρχίσει 
άμεσα τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό στο 
πλαίσιο που έθεσε στην τριμερή του Βερολίνου, 
λαμβάνοντας τη δέσμευση των πλευρών και να 
εντατικοποιήσει τις προσπάθειες εξεύρεσης λύ-
σης στο πλαίσιο των παραμέτρων που έγιναν 
αμοιβαία αποδεχτές από τις πλευρές μέχρι σή-
μερα.  
«Αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζό-
μαστε για επίτευξη μιας ομοσπονδιακής λύσης 
στην Κύπρο», αναφέρουν οι οργανώσεις προ-
σθέτοντας ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος 
στις διακοινοτικές συνομιλίες που άρχισαν ανά-

μεσα στις πλευρές το 1968 με τη μεσολάβηση 
του ΟΗΕ.  
Το πιο κατάλληλο μοντέλο λύσης, προσθέτουν, 
είναι η δικοινοτική, διζωνική ενωμένη ομοσπον-
διακή Κύπρος στη βάση της πολιτικής ισότητας 
με μια κυριαρχία, μια υπηκοότητα και μια διεθνή 
εκπροσώπηση όπως έγινε αποδεχτό και από τις 
δύο πλευρές. 
Στην αντίπερα όχθη, ο εκτελών χρέη προέδρου 
του εθνικιστικού κόμματος ΚΕΕ, Ερσάν Σανέρ 
κάλεσε τους αξιωματούχους του ΟΗΕ να αποδε-
χθούν πλέον ότι δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί 
μια δίκαιη και βιώσιμη λύση ομοσπονδίας στην 
Κύπρο, λόγω της στάσης της ελληνοκυπριακής 
πλευράς και να εργαστούν για συζήτηση εναλλα-
κτικών μοντέλων λύσης.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Κατόπτευση του εδάφους για να διαπιστωθεί κατά 
πόσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη σύ-
γκληση άτυπης Συνάντησης «5+1», κάνει η Ειδική 
Απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ η 
οποία άρχισε την περιοδεία της από τη Λευκωσία 
με χωριστές συναντήσεις την Τρίτη με τους ηγέτες 
των δυο Κυπριακών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν 
Τατάρ. 
Η Τζέιν Χολ Λουτ συνεχίζει τις επαφές της με τα 
άλλα εμπλεκόμενα μέρη. Μετέβη ήδη στην Αθήνα 
και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Άγκυρα και 
ακολούθως στο Λονδίνο για να ολοκληρώσει τις 
συναντήσεις της και με τις τρεις εγγυήτριες δυνά-
μεις.  
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά  τη συνάντηση 
του με Ειδική Απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ, 
εξέφρασε την ετοιμότητα του για συμμετοχή σε 
μια άτυπη συνάντηση, η οποία ωστόσο δεν θα 
πρέπει να έχει τη μορφή της ουσιαστικής δια-
πραγμάτευσης για το Κυπριακό. Η θέση της Ελ-
ληνοκυπριακής πλευράς είναι πως η όποια συ-
ζήτηση δεν μπορεί να ακυρώνει και να πετά στον 
κάλαθο των αχρήστων όλα όσα έχουν ήδη συμ-
φωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών και θα πρέπει 
να είναι σύμφωνη με τα σχετικά ψηφίσματα του 
ΣΑ του ΟΗΕ, όπως επίσης και στη βάση όσων 
έχουν συμφωνηθεί στην άτυπη συνάντηση της 
25ης Νοεμβρίου στο Βερολίνο.  
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος, 
ανέφερε ότι ο Πρόεδρος ενημέρωσε την κα Λουτ 
για την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της 
πλευράς μας να συμμετάσχουμε σε μια άτυπη 
διάσκεψη που θα καλέσει ο ΓΓ των ΗΕ μέσα στα 
πλαίσια των όρων εντολής του, όπως αυτοί κα-
θορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών. 
Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε 
και επιβεβαίωσε τις θέσεις της Ελληνοκυπριακής 
πλευράς για την επίλυση του κυπριακού προ-
βλήματος και εξέφρασε ετοιμότητα για συνέχιση  
των συνομιλιών από το σημείο που αυτές διακό-
πηκαν στο Κραν Μοντανά.  

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με την Ειδική 
Απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ, ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης ανέφερε ότι της μετέφερε την επιθυμία 
της Τουρκοκυπριακής πλευράς για το ξεκίνημα 
μιας νέας διαδικασίας στο κυπριακό η οποία να 
τεθεί σε νέα βάση και να αναγνωρίζει τις πρα-
γματικότητες στο νησί. 
Ο κ. Τατάρ δήλωσε επίσης ότι επεσήμανε στην 
κ. Λουτ ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι τα θύματα των 
προηγούμενων διαπραγματευτικών διαδικασιών 

και ότι οι επικείμενες συνομιλίες θα πρέπει να 
αρχίσουν σε νέα βάση. 
Ο κ. Τατάρ δήλωσε ότι επεσήμενα στην κ. Λουτ 
τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και υπέδειξε 
τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σημει-
ώνοντας ότι η Κύπρος δεν είναι η παλιά Κύπρος. 
Ζήτησε επίσης την άρση των εμπάργκο και της 
απομόνωσης κατά των Τ/Κ  ενώ μίλησε για κυ-
ριαρχική ισότητα.  
Οι συνομιλίες για μια ομοσπονδιακή λύση που 
διαρκούν εδώ και 52 χρόνια, δεν έφεραν κανένα 
αποτέλεσμα, υποστήριξε ο κ. Τατάρ και γι’ αυτό 
«θα είναι σημαντικό να υπάρξει μια διαδικασία 
διαπραγματεύσεων για δύο κράτη που βασισμένα 

στην κυριαρχική ισότητα θα ζουν δίπλα-δίπλα και 
θα συνεργάζονται». 
Η Τζέιν Χολ Λουτ, πρόσθεσε ο κ. Τατάρ, τον 
άκουγε, κρατούσε σημειώσεις, έκανε ερωτήσεις 
στις οποίες απάντησε με λεπτομέρεια. 
Δεν γνωρίζει, είπε, αν η κα Λουτ θα έχει και άλλη 
συνάντηση μαζί του μετά από εκείνη με τον Πρό-
εδρο Αναστασιάδη. «Εάν νιώσει την ανάγκη, θα 
έρθει», είπε ο κ. Τατάρ. Η κα Λουτ, πρόσθεσε ο 
Τουρκοκύπριος ηγέτης, πιστεύει ότι μπορεί να 

υπάρξει μια κατάσταση win – win γιατί αν υπάρξει 
μια λύση θα επωφεληθούν από αυτήν και οι Τ/κ 
και οι Ε/κ και η περιοχή ολόκληρη. 
Ο κ. Τατάρ δήλωσε επίσης ότι το θέμα της Αμμο-
χώστου δεν ήταν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ 
του ίδιου και της κ. Λουτ, αφού όπως είπε η ημε-
ρήσια διάταξη αφορούσε μονάχα την προετοιμα-
σία του εδάφους για την πραγματοποίηση μιας 
άτυπης διάσκεψης «5+1». 
Με βάση την ενημέρωση που θα έχει από την 
Τζέιν Χολ Λουτ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο θα  απο-
φασίσει κατά πόσο υπάρχει το κατάλληλο έδαφος 
για σύγκληση άτυπης συνάντησης «5+1», των δυο 
Κοινοτήτων των τριών εγγυητριών χωρών (Ελ-
λάδα, Τουρκία, Αγγλία) και με ποιο περιεχόμενο. 

ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ: Η ΠΛΕΥΡΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ ΣΤΗ ΔΔΟ 
Η Ελληνοκυπριακή πλευρά να είναι ξεκάθαρη, 
συνεπής και αταλάντευτη στη δέσμευση για λύση 
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική 
ισότητα όπως περιγράφεται από τον ΟΗΕ και 
στην ετοιμότητα για επανέναρξη των συνομιλιών 
από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μο-
ντανά, στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες και των 
συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν, υποδεικνύει το 
ΑΚΕΛ με γραπτή δήλωση του εκπροσώπου του, 
Στέφανου Στεφάνου. 
«Τυχόν άνοιγμα συμφωνημένων συγκλίσεων, φι-
λολογία για “νέες ιδέες” και νέες παλινωδίες στο 
ζήτημα της πολιτικής ισότητας ακυρώνουν την 
αξιοπιστία των διακηρύξεων της ελληνοκυπρια-
κής πλευράς και θα είναι, σε αυτή τη φάση, διπλά 
ζημιογόνες τακτικές. Όπως επίσης και η συζήτηση 
για «αποκεντρωμένη» και “χαλαρή” ομοσπονδία 
δεν μπορεί να βοηθήσει, την ώρα που δίνουμε 
μάχη απέναντι στην τουρκική προσπάθεια να εγκα-
ταλειφθεί η ομοσπονδία», αναφέρει ο κ. Στεφάνου. 
«Σήμερα όλοι αντιλαμβάνονται ποιες είναι οι συ-
νέπειες από τα 3,5 χρόνια διαπραγματευτικού κε-
νού στο Κυπριακό. 3,5 χρόνια αφέθηκαν να πα-
ρέλθουν ανεκμετάλλευτα, την ώρα μάλιστα που 
στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων βρισκόταν ένας 
υποστηρικτής της ομοσπονδιακής λύσης», 
«Τώρα, από πολύ δυσκολότερη θέση καλούμαστε 
να εξουδετερώσουμε την προσπάθεια της τουρ-
κικής πλευράς να τεθεί η λύση δύο κρατών στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το συμφωνη-
μένο πλαίσιο και βάση για τη λύση του Κυπρια-
κού, όπως καθορίζεται και από τα Ψηφίσματα 
του ΣΑ του ΟΗΕ, αποτελεί το ισχυρό μας όπλο». 
«Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με την 
διολίσθηση των πραγμάτων στην οριστική διχο-
τόμηση της πατρίδας μας. Η οριστικοποίηση της 
διχοτόμησης θα είναι η αρχή νέων περιπετειών 
και νέων κινδύνων για όλους του Κυπρίους, Ελ-
ληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Mόνη εγ-
γύηση για τον λαό μας και το μέλλον του είναι η 
απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας 
στο πλαίσιο μιας ειρηνικής, μέσω διαπραγματεύ-
σεων».

Υπερ της ομοσπονδίας τάχθηκαν Τ/Κ οργανώσεις, λύση δύο κρατών λέει ο Ερσαν Σάνερ 
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COVID-19

COVID-19-ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΥΓΕΊΑ
Εξακόσια εβδομήντα οκτώ νέα 
περιστατικά σημειώθηκαν στην 
Κύπρο τη χρονική περίοδο 
2000-2017, που αφορούσαν 
στον καρκίνο του στόματος, 
ενώ ειδικότερα την τελευταία 
πενταετία διαγιγνώσκονται περί 
τα 45 με 55 νέα περιστατικά 
ετησίως με τους άντρες να πα-
ρουσιάζουν διπλάσια πιθανό-
τητα προσβολής από τις γυναί-
κες, αναφέρει το Υπουργείο 
Υγείας. 
Σε ανακοίνωσή του, με αφορμή 
την εκστρατεία πρόληψης κατά 
Καρκίνου του Στόματος, το 
Υπουργείο Υγείας αναφέρει 
πως ο καρκίνος του στόματος 
και του στοματοφάρυγγα απο-
τελούν τον 8ο πιο συχνό καρ-
κίνο στην Ευρώπη, σημει-
ώνοντας ότι υπολογίζεται ότι 
ετησίως στην Ευρώπη κατα-
γράφονται περί τα 100.000 νέα 
περιστατικά αναφέροντας πως 
«Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκί-
νου του στόματος αυξάνει ιδι-
αίτερα μετά την ηλικία των 40 
ετών. Κύριοι προδιαθεσικοί πα-
ράγοντες για την εμφάνισή του 
είναι το κάπνισμα και το αλ-
κοόλ».

Με νέα μέτρα η Κύπρος

Τριακόσια δέκα οκτώ νέα περιστατικά 
της νόσου COVID-19 ανακοίνωσε την 
Τρίτη το Υπουργείο Υγείας  από σύνολο 
10.962 εργαστηριακών διαγνώσεων, 
που διενεργήθηκαν το προηγούμενο 
24ωρο. 
Σημειώνεται ότι από τα 318 κρούσματα, 
τα 132 αφορούν άτομα τα οποία τις προ-
ηγούμενες ημέρες είχαν παρουσιάσει θε-
τικό αποτέλεσμα σε rapid tests και ακο-
λούθως υποβλήθηκαν σε μοριακή 

εξέταση και επιβεβαιώνονται πλέον επί-
σημα ως κρούσματα. 
Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο άλλο 
ένα θετικό αποτέλεσμα με τη μέθοδο 
rapid test δεν επαληθεύτηκε με PCR. 
Επισημαίνεται ότι τα 14 θετικά αποτελέ-
σματα από rapid test στο γηροκομείο 
Παναγία 2 στην Λεμεσό που ανακοινώ-
θηκαν την Κυριακή, επαληθεύτηκαν όλα 
με τη μοριακή μέθοδο και περιλαμβάνο-
νται στις 132 επαληθεύσεις. 

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας 
από τις 10.962 εργαστηριακές εξετάσεις, 
οι 3.233 εργαστηριακές διαγνώσεις  διε-
νεργήθηκαν με τη μοριακή μέθοδο 
(PCR), από την οποία προέκυψαν 186 
περιστατικά. 
Συγκεκριμένα, από 591 δείγματα που 
λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας της 
ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαι-
ωμένων κρουσμάτων, εντοπίστηκαν 78 
κρούσματα, ενώ από 1.524 δείγματα 
που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας, εντοπίστηκαν 67 κρούσματα. 
Επίσης, από 366 δείγματα που λήφθη-
καν στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών και 
επαναπατρισθέντων, εντοπίστηκαν 11 
κρούσματα, από 282 δείγματα που λή-
φθηκαν από τα Μικροβιολογικά Εργα-
στήρια των Γενικών Νοσοκομείων, εντο-
πίστηκαν 22 κρούσματα και από 249 
δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος παραπομπών από Προ-
σωπικούς Ιατρούς και ελέγχου ειδικών 
ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας 
Υγείας, εντοπίστηκαν 3 κρούσματα. 

Εξάλλου, από 9 δείγματα που λήφθηκαν 
στην Επαρχία Λεμεσού στο πλαίσιο 
ελέγχου εργαζομένων που εμπίπτουν 
στις εξαιρέσεις για μετακίνηση από και 
προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, 
εντοπίστηκαν 5 κρούσματα. 
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Υγείας ανα-
φέρει ότι δεν εντοπίστηκαν κρούσματα 
από δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο 
του προγράμματος ελέγχου μαθητών, 
εκπαιδευτικών και προσωπικού σχολι-
κών μονάδων, όπου ολοκληρώθηκαν 37 
εργαστηριακές διαγνώσεις, από δεί-
γματα που λήφθηκαν στην Επαρχία Λευ-
κωσίας στο πλαίσιο ελέγχου εργαζομέ-
νων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις για 
μετακίνηση από και προς τις Επαρχίες 
Λεμεσού και Πάφου, όπου διεκπεραι-
ώθηκαν 15 εργαστηριακές εξετάσεις, και 
από δείγματα που λήφθηκαν στην Επαρ-
χία Πάφου στο πλαίσιο ελέγχου εργαζο-
μένων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις για 
μετακίνηση από και προς τις Επαρχίες 
Λεμεσού και Πάφου, όπου ολοκληρώ-
θηκαν 8 εργαστηριακές διαγνώσεις.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Η Κύπρια δικηγόρος, Μαρία 
Ραφαήλ, εξελέγη στη θέση της 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού των Επαγγελμα-
τιών Προσωπικών Δεδομένων/ 
European Association of Data 
Protection Professionals 
(EADPP), στο πλαίσιο της 
εκλογικής γενικής συνέλευσης 
που πραγματοποιήθηκε στις 27 
Νοεμβρίου. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
κυπριακού παραρτήματος του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού των 
Επαγγελματιών Προσωπικών 
Δεδομένων, η κ. Ραφαήλ, Πρό-
εδρος του Κυπριακού Παραρ-
τήματος του EADPP εκλέγηκε 
με ισχυρή πλειοψηφία, συγκε-
ντρώνοντας 75% των ψήφων.

Κύπρια στην  
προεδρία του ΕΑΔΠΠ

Με νέα μέτρα "ξύπνησε" τη Δευτέρα η 
Κύπρος, αφού τίέθηκαν σε ισχύ οι νέοι 
περιορισμοί που αποφασίστηκαν από 
την Κυβέρνηση και τους επιδημιολόγους 
την περασμένη Παρασκευή. Τα μέτρα 
ισχύουν σε όλες τις επαρχίες και θα τερ-
ματιστούν στις 13 Δεκεμβρίου. 
Σημαντικότερο μέτρο η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ αντί 
στις 11 που ίσχυε μέχρι την Κυριακή. 
Μεταξύ άλλων, απαγορεύονται: 
Τα επισκεπτήρια σε νοσηλευτήρια, κλι-
νικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα 
Επιεσκεπτήρια σε οίκους ευγηρίας, μο-
νάδες φροντίδας ηλικιωμένων, δομές και 
ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων 

όπως και δομές παιδικής προστασίας 
Συναθροίσεις πέραν των 2 ατόμων 
Μαζικές και άλλες εκδηλώσεις (συγκε-
ντρώσεις, παρελάσεις, εκδρομικούς χώ-
ρους, παραλίες, πεζοδρόμια και μαρίνες 
Αναστέλλεται η λειτουργία γυμναστη-
ρίων, σχολών χορού και άλλων αθλημά-
των. 
Αναστέλλεται η λειτουργεία κλειστών και 
ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων 
Ενώ επιτρέπονται: 
Η λειτουργία των χώρων εστίασης μέχρι 
τις 7 το βράδυ 
Οι θρησκευτικές τελετές με μέγιστο 
αριθμό ατόμων τα 75 άτομα 
Η διεξαγωγή γάμων και κηδειών με μέ-
γιστο αριθμό τα 10 άτομα 
Παρουσία σε οικία 10 ατόμων 
Η λειτουργία επιχειρήσεων λιανικού 
εμποριού και εμπορικών κέντρων 
Και οι εξαιρέσεις αφορούν... 
Στις μετακινήσεις μετά τις 9 το βράδυ 
εξαιρούνται για ιατρικούς λόγους όπως 
επίσκεψη σε νοσηλευτήρια και φαρμα-
κεία ή για σκοπούς εργασίας με σχετική 
βεβαίωση. 
Οι χώροι εστίασης μπορούν να παρέ-
χουν υπηρεσίες κατ'οίκον παράδοσης 
(delivery) και μετά τις 7 το βράδυ 
Στις συναθροίσεις εξαιρούνται περιπτώ-
σεις που καθορίζονται στο διάταγμα 
Από την Κυριακή σταμάτησαν και οι πε-
ριορισμοί στις διακινήσεις των επαρχιών.

ΓεΣΥ

Υπ. Υγείας: Κάνουμέ ακόμη ένα σημαντικό βήμα

Την ικανοποίησή του για «ακόμη ένα ση-
μαντικό βήμα» που αφορά τον εμπλουτι-
σμό των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει 
το ΓεΣΥ εξέφρασε με γραπτή του δήλωση 
το πρωί της Τρίτης, ο Υπουργός Υγείας.  
Σε αυτή αναφέρεται ειδικότερα:  
«Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στη 
συνεχή προσπάθεια για την αναβάθμιση 
των υπηρεσιών υγείας προς τους δικαιού-
χους του ΓεΣΥ, της μεγάλης αυτής κοινω-
νικής κατάκτησης του λαού μας, που τέ-
θηκε σε εφαρμογή παρά τις επιφυλάξεις, 
τις ενστάσεις, ακόμη και πολεμική που 
προηγήθηκε. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 
ΓεΣΥ συνεχώς αγκαλιάζεται από τους δι-
καιούχους, που κάνουν χρήση των υπηρε-
σιών, καθώς και τους συμβεβλημένους 
επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι αυξάνονται. 
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας: 
Oι δικαιούχοι που εγγράφησαν στο ΓεΣΥ 
και σε Προσωπικό Ιατρό ανέρχονται σε 

845,000. 
Προσωπικό ιατρό επισκέφθηκαν 755,347 
δικαιούχοι, ενώ ειδικούς ιατρούς άλλοι 
550,186 δικαιούχοι. Για διαγνωστικές εξε-
τάσεις επισκέφθηκαν ειδικό ιατρό 307,686 
δικαιούχοι. 
Τα πιο πάνω στοιχεία, μας γεμίζουν ικανο-
ποίηση και μας οπλίζουν με δύναμη για να 
συνεχίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια και να 
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που 
υπάρχουν. Το ΓεΣΥ ξεκίνησε και συνεχίζει 
αταλάντευτα την αποστολή του για την 
προσφορά υπηρεσιών υγείας υψηλού επι-
πέδου χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. 
Ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη ώρα της υγει-
ονομικής κρίσης, το ΓεΣΥ αποδεικνύεται 
πολύτιμος σύμμαχος στην μεγάλη προ-
σπάθεια για τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας. Εκ μέρους της Κυβέρνησης και της 
Πολιτείας γενικότερα επιθυμώ να ευχαρι-
στήσω όλους όσοι εργάζονται για την επι-
τυχία αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης, 
την οποία με περηφάνεια θα κληροδοτή-
σουμε στην επόμενη γενιά». 
Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, 1η Δεκεμ-
βρίου 2020, το Γενικό Σύστημα Υγείας 
(ΓεΣΥ) προσφέρει υπηρεσίες προληπτικής 
οδοντιατρικής, υπηρεσίες κοινοτικής νοση-
λευτικής από νοσηλευτές γενικής και ψυ-
χιατρικής νοσηλευτικής, καθώς επίσης και 
υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, λογοθερα-
πείας, εργοθεραπείας, κλινικής διαιτολο-
γίας και κλινικής ψυχολογίας.

Οι εξελίξεις του COVID-19 - ανακοίνωση του Υπουργείο Υγείας



 7  | Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Εργασία-ΑνεργίαΆνοιγμα Σχολείων

Mετά τα Χριστούγεννα το άνοιγμα των σχολείων 

Μητσοτάκης - Προαναγγέλλει νέα παράταση στο lockdown

Προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ

«Ο δρόμος μας ίσως να φανεί πιο αργός, 
αλλά θα είναι πιο σίγουρος και πιο ασφα-
λής» ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά 
την εισήγησή του στο υπουργικό συμ-
βούλιο. 
«Η κατάσταση βαίνει οριακά καλύτερη, 
Έχουμε πια, εκτός από τη μείωση στα 
κρούσματα και τις πρώτες ενδείξεις ότι 
αρχίζει σταδιακά να μειώνεται και η πίεση 

στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στη Βόρεια 
Ελλάδα» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, ωστόσο σημείωσε πως παρόλα 
αυτά «έχουμε ακόμα μπροστά μας κά-
ποιες δύσκολες μέρες και καθώς σε λίγο 
θα αρχίσει και η συζήτηση για τον τρόπο 
με τον οποίο θα βγούμε από τους αυ-
στηρούς περιορισμούς, θέλω να τονίσω 
για ακόμα μία φορά ότι δεν πρέπει να 

μιλάμε με ημερομηνίες, πρέπει να μιλάμε 
με δεδομένα», 
«Στις αποφάσεις που θα πρέπει να πά-
ρουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγή-
σεις των ειδικών, θα πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί. Ο δρόμος μας ίσως να φα-
νεί πιο αργός, αλλά θα είναι πιο σίγου-
ρος και πιο ασφαλής. Και κυρίως πρέπει 
να είναι ένας δρόμος χωρίς πισωγυρί-
σματα», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. 
Εκτίμησε δε πως τα εμβόλια θα είναι φτά-
σουν στη χώρα μας εντός του Δεκεμ-
βρίου. «Ο στόχος είναι συγκεκριμένος: 
όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες 
να φτάσουμε υγιείς στο εμβόλιο. Αυτό 
θα κριθεί από τις όσο το δυνατόν λιγότε-
ρες απώλειες έχουμε ως τότε και αυτό 
με τη σειρά του θα κριθεί από την όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια δεί-
ξουμε όλοι τώρα. Eκτιμούμε ότι τα πρώτα 
εμβόλια θα έχουν φτάσει στην Ελλάδα 
εφόσον, όπως αναμένουμε, εγκριθούν 
από τους αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Ορ-
γανισμούς πριν από τα τέλη του έτους», 

επεσήμανε. 
Τι συζητά το υπουργικό συμβούλιο 
Το υπουργικό συμβούλιο συζητά δύο νο-
μοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου 
Υγείας που αφορούν κύρωση συμβά-
σεων δωρεάς προς το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, με τον Κυριάκο Μτησοτάκης να 
υποστηρίζει ότι αυτές αποδεικνύουν 
«πόσο σημαντική είναι αυτή η Σύμπραξη 
του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό τομέα, με 
την Κοινωνία των Πολιτών, ώστε όλοι 
μαζί να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας». 
Παράλληλα συζητείται με το πλάνο με-
τασχηματισμού των Ελληνικών Ταχυδρο-
μείων, ενώ ο Κωστής Χατζηδάκης πα-
ρουσιάζει το Εθνικό Σχέδιο 
Αναδασώσεων, με σκοπό, όπως είπε ο 
πρωθυπουργός «να αναδασώσουμε πα-
ραπάνω από 500.000 στρέμματα την 
επόμενη πενταετία». Ο δε Κυριάκος 
Πιερρακάκης παρουσιάζει τη Βίβλο του 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Την πόρτα του εισαγγελέα θα 
πέρασε ο γνωστός τραγουδι-
στής Νότης Σφακιανάκης, μετά 
την επ' αυτοφώρω σύλληψή του 
την Κυριακή για παράνομη 
οπλοκατοχή και κατοχή μικρο-
ποσότητας ναρκωτικών.  
Η σύλληψη έγινε την Κυριακή 
λίγο μετά τις 8 το βράδυ όταν 
αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ 
σταμάτησαν για έλεγχο τον γνω-
στό τραγουδιστή στους καθιε-
ρωμένους ελέγχους που γίνο-
νται στα μπλόκα της ΕΛ.ΑΣ. για 
την τήρηση των μέτρων κορω-
νοϊού. 
Όταν όμως έκαναν έρευνα στο 
αυτοκίνητο, διαπίστωσαν ότι 
είχε παράνομα ένα όπλο εννέα 
χιλιοστών, ενώ μέσα στο αυτο-
κίνητο βρέθηκε ένα τέιζερ κα-
θώς επίσης και μικροποσότητα 
ναρκωτικής ουσία. 
Ο Νότης Σφακιανάκης, ο οποίος 
αφέθηκε ελεύθερος θα περάσει 
και πάλι 
το κατώφλι της Ευελπίδων στις 
2 Δεκεμβρίου προκειμένου να 
δικαστεί.

θρίλερ ομηρίας των 
Ελλήνων ναυτικών
Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπρα-
γματεύσεις για την απελευθέ-
ρωση των τριών Ελλήνων ναυ-
τικών που κρατούνται όμηροι 
από πειρατές στη Νιγηρία. 
Οι πειρατές ζητούν λύτρα, ενώ 
οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές 
παρακολουθούν στενά την 
υπόθεση. 
Οι τρεις όμηροι έχουν μεταφερ-
θεί στη ζούγκλα της περιοχής 
του Νίγηρα και σύμφωνα με 
πληροφορίες της ΕΡΤ είναι 
καλά στην υγεία τους. 
Οι δύο ναυτικοί του πλοίου, 
που δεν πιάστηκαν από τους 
πειρατές, κατάφεραν να το 
οδηγήσουν σε ασφαλές λιμάνι 
στο Λάγος της Νιγηρίας. 
Σε διαρκή επικοινωνία, βρίσκε-
ται το υπουργείο Εξωτερικών 
με τις τοπικές προξενικές Αρχές 
της Ελλάδας στο Λάγος, ενώ 
είναι σε εξέλιξη και οι επαφές 
με τους πειρατές της πλοιοκτή-
τριας εταιρείας για να εξασφα-
λιστεί η απελευθέρωση των 
ναυτικών. 
Η οικονομική συμφωνία -τα λύ-
τρα- και η καταβολή τους, είναι 
που θα κρίνει την απελευθέ-
ρωση των τριών Ελλήνων ναυ-
τικών.

Συνελήφθη o   
Σφακιανάκης

Συνολικά 4.350 νέες θέσεις εργασίας δη-
μιουργήθηκαν τον Νοέμβριο του 2020, 
μέσω των βελτιωμένων προγραμμάτων 
απασχόλησης του Οργανισμού Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 
σημειώνοντας αύξηση κατά 180% σε 
ετήσια βάση και κατά 220% σε σχέση με 
τον Νοέμβριο του 2018.   
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, παρά το lockdown και τις σημα-
ντικές επιπτώσεις της πανδημίας στην 
αγορά εργασίας, η απορροφητικότητα 
των ενισχυμένων προγραμμάτων επιδό-
τησης της εργασίας του ΟΑΕΔ συνεχίζει 
να κινείται σε ιδιαίτερα αυξημένα επί-
πεδα συγκριτικά με τα προηγούμενα 
χρόνια και η ζήτηση των επιχειρήσεων 
για τις νέες θέσεις εργασίας των προ-

γραμμάτων απασχόλησης που ενεργο-
ποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες πα-
ραμένει μεγάλη. 
Από τις 4.350 προσλήψεις ανέργων σε 
νέες θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο, οι 
2.100 υλοποιήθηκαν, μέσω του προ-
γράμματος απασχόλησης ανέργων 30 
ετών και άνω, που «έκλεισε» για νέες αι-
τήσεις, αφού υπερκαλύφθηκαν οι θέσεις, 
1.350 προσλήψεις ολοκληρώθηκαν, 
μέσω του προγράμματος απασχόλησης 
ανέργων 18-29, που έχει ξεπεράσει το 
50% σε απορροφητικότητα των προσφε-
ρόμενων θέσεων, ενώ 325 προσλήψεις 
αφορούν στο πρόγραμμα απασχόλησης 
πτυχιούχων ανέργων 22-29 ετών, που 
καταγράφει κάλυψη άνω του 35% των 
θέσεων.

Αν και η επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη 
αποφάσεις, οι απόψεις συγκλίνουν στο 
ότι ούτε τα δημοτικά δεν πρέπει να επα-
ναλειτουργήσουν πριν τις γιορτές 
Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να ανοί-
ξουν τα σχολεία πριν από τα Χριστού-
γεννα. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση 
επιμένει ότι τα δημοτικά σχολεία αποτε-
λούν τα πρώτα που θα επαναλειτουργή-
σουν, πληθαίνουν οι φωνές μεταξύ των 
ειδικών επιστημόνων που λένε ότι δεν 
πρέπει να επιστρέψουν οι μαθητές στα 
θρανία το επόμενο διάστημα. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο καθηγητής 
παθολογίας και μέλος της επιτροπής των 
εμπειρογνωμόνων του υπουργείου 
Υγείας, Χαράλαμπος Γώγος «βλέπει» 
άνοιγμα των σχολείων, ακόμη και των 
δημοτικών μετά τις γιορτές. Όπως τόνισε 
μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η 
επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη τις απο-
φάσεις της αλλά με τα έως τώρα δεδο-

μένα πιθανότατα τα γυμνάσια και τα λύ-
κεια θα ανοίξουν μετά τις γιορτές, ενώ 
κάτι τέτοιο ενδέχεται να γίνει και με τα 
δημοτικά. 
«Αυτό που “παίζει” είναι αν θα αρχίσουν 
στις 14. Αν δεν αρχίσουν στις 14 τα δη-
μοτικά, δεν έχει νόημα να το συζητάμε. 
Επομένως υπάρχει πιθανότητα να πάνε 
και αυτά μετά τις γιορτές», σημείωσε ο 
Χ. Γώγος. Ο καθηγητής είπε ότι υπάρ-
χουν στο συγκεκριμένο θέμα απόψεις 
και αρνητικές και θετικές και πως αυτό 
που προβληματίζει είναι η κινητικότητα 
γύρω από το άνοιγμα των σχολείων που 
θα επιβαρύνει το σύστημα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι την άποψη ότι 
δεν θα ανοίξουν τα σχολεία πριν από τις 
  γιορτές των Χριστουγέννων εξέφρασε 
στον ΣΚΑΪ και ο περιφερειάρχης Αττικής 
Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών.
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Σομαλία 
Πέντε νεκρούς – μεταξύ των 
οποίων ένα βρέφος εννέα μη-
νών – και 15 τραυματίες 
άφησε πίσω του ο οδηγός του 
αυτοκινήτου που το έριξε   την  
Τρίτη το απόγευμα πάνω σε 
πλήθος ανθρώπων στον κε-
ντρικό πεζόδρομο της πόλης 
Τρίερ, στη Ρηνανία - Παλατι-
νάτο, κοντά στα σύνορα της 
Γερμανίας με το Λουξεμ-
βούργο. 
Ο οδηγός, Γερμανός 51 ετών, 
κάτοικος της πόλης, βρισκό-
ταν, όπως έδειξαν οι πρώτες 
εξετάσεις, υπό την επήρεια αλ-
κοόλ. 
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της 
Αστυνομίας, κατηύθυνε το αυ-
τοκίνητό στο τιμόνι του οποίου 
βρισκόταν, SUV μάρκας 
Range Rover, προς τους πε-
ζούς, με ταχύτητα 70-80 
χλμ./ώρα, την οποία δεν ανέ-
κοψε. 
Επί τέσσερα λεπτά έκανε μά-
λιστα ζιγκ-ζαγκ καταδιώκοντας 
πεζούς σε διαδρομή ενός χι-
λιομέτρου, μέχρι την Porta 
Nigra, το κεντρικό ρωμαϊκό 
μνημείο της πόλης. 
Πλήθος κόσμου συνέρρεε στο 
σημείο ως αργά χθες βράδυ 
για να τιμήσει τα θύματα της 
επίθεσης. 
Όπως ανέφερε συντετριμμέ-
νος Βόλφραμ Λάιμπε, ο δή-
μαρχος του Τρίερ, το πιθανό-
τερο είναι ότι δεν επρόκειτο για 
επίθεση με πολιτικό, τρομο-
κρατικό ή θρησκευτικό κίνη-
τρο.

Γερμανία

Στις μάχες που ξέσπασαν 
αυτή την εβδομάδα ανά-
μεσα σε πολίτες, στρατιω-
τικούς και μέλη της τζιχα-
ντιστικής οργάνωσης 
Σεμπάμπ στο κεντρικό 
τμήμα της Σομαλίας έχα-
σαν τη ζωή τους τουλάχι-
στον 66 άνθρωποι, σύμ-
φωνα με νεότερο 
απολογισμό των αρχών 
που δόθηκε στη δημοσιό-
τητα την Τρίτη. 
Ο νεότερος απολογισμός 
συμπεριλαμβάνει 51 μα-
χητές της Σεμπάμπ. Τα 
υπόλοιπα 15 θύματα ήταν 
στελέχη των ένοπλων δυ-
νάμεων και οπλισμένοι 
πολίτες. Σύμφωνα με τις 
αρχές, πέντε τζιχαντιστές 
έπεσαν στα χέρια των κυ-
βερνητικών δυνάμεων ζω-
ντανοί. 

Η Σεμπάμπ, η οποία ορ-
κίζεται πίστη στην Αλ Κάι-
ντα, εξαπολύει συχνά επι-
θέσεις εναντίον 
στρατιωτικών βάσεων, 
κυβερνητικών κτιρίων και 
εγκαταστάσεων, ξενοδο-
χείων, αλλά και αμάχων. 
Οι μάχες ξέσπασαν τη 
Δευτέρα, όταν μέλη της 
επιτέθηκαν στην περιοχή 
Μπααντέιν, στην περιφέ-
ρεια Μούντουγκ. 
Μέλη της Σεμπάμπ στο 
μεταξύ επεδείκνυαν χθες 
στρατιωτικά οχήματα που 
απέσπασαν στις μάχες. 
Προχθές Δευτέρα, η τζιχα-
ντιστική οργάνωση ισχυ-
ρίστηκε ότι πολεμιστές της 
σκότωσαν 53 φιλοκυβερ-
νητικούς παραστρατιωτι-
κούς. Η Σεμπάμπ πολεμά 
εδώ και δεκαετίες με 

σκοπό να καταλάβει όλη 
τη χώρα. Έχει στα χέρια 
της μεγάλα τμήματα νό-
τιων και κεντρικών περιο-
χών της Σομαλίας. 
Δυνάμεις της Αφρικανικής 
Ένωσης και των ΗΠΑ 
υποστηρίζουν την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση 
στη Μογκαντίσου. Έχουν 
εκφραστεί ανησυχίες μετά 
τα δημοσιεύματα κατά τα 
οποία ο Ρεπουμπλικάνος 
απερχόμενος πρόεδρος 
των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ εξετάζει το ενδεχό-
μενο να αποσύρει το σύ-
νολο ή το μεγαλύτερο μέ-
ρος των δυνάμεων που 
είναι ανεπτυγμένες στη 
Σομαλία προτού αποχω-
ρήσει από τον Λευκό Οίκο 
τον επόμενο μήνα.

Ο Ρεπουμπλικάνος απερ-
χόμενος πρόεδρος των 
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, 
κάλεσε την Τρίτη τον κυ-
βερνήτη στην πολιτεία 
Τζόρτζια να ακυρώσει τις 
επικείμενες επαναληπτι-
κές εκλογές για την ανά-
δειξη δύο μελών της 
Γερουσίας, 
επαναλαμβάνοντας τους 
αναπόδεικτους ισχυρι-
σμούς του ότι έγινε εκτε-
νής νοθεία τον περα-
σμένο μήνα. 
«Κάνε κάτι, Μπράιαν 
Κεμπ. Επέτρεψες η πολι-
τεία σου να πέσει θύμα 
απάτης», «Πρέπει να 
ελέγξουμε τις υπογραφές 
και να αντιπαραβάλλουμε 
τους υπογεγραμμένους 
φακέλους με τα ψηφοδέλ-
τια. Ακύρωσε τις εκλογές. 
Δεν θα χρειαστούν. Θα νι-
κήσουμε όλοι!», έγραψε ο 
ένοικος του Λευκού Οίκου, 
που πληκτρολόγησε τη 
λέξη «νικήσουμε» με κε-
φαλαία γράμματα, όπως 
συνηθίζει, για έμφαση. 
Ο μεγιστάνας ηττήθηκε 

στην Τζόρτζια, που παρα-
δοσιακά ψηφίζει Ρεπου-
μπλικάνους, από τον Τζο 
Μπάιντεν, τον Δημοκρα-
τικό εκλεγμένο πρόεδρο. 
Ο Τραμπ αρνείται να πα-
ραδεχθεί την ήττα του, 
προτιμώντας να επιτίθεται 
σε μέλη του κόμματός του 
στην Τζόρτζια επιμένο-
ντας να διατείνεται πως 
έγινε «απάτη» στην πολι-
τεία. 
Στην Τζόρτζια θα διεξα-
χθούν ταυτόχρονα δύο 
επαναληπτικές ψηφοφο-
ρίες, που θα κρίνουν τον 
έλεγχο της Γερουσίας, 
στις αρχές Ιανουαρίου. 
Ο Τραμπ φάνηκε να υπο-
νοεί στη συγκεκριμένη 
ανάρτηση πως αν δεν είχε 
γίνει η νοθεία που καταγ-
γέλλει, οι Ρεπουμπλικάνοι 
υποψήφιοι για τη Γερου-
σία θα είχαν ήδη κερδίσει 
με μεγάλη διαφορά και 
δεν θα χρειαζόταν οι εκλο-
γές θα πάνε σε δεύτερο 
γύρο. 
ΟΡ ε π ο υ μ π λ ι κ ά ν ο ς 
υπουργός Εσωτερικών, 

Μπραντ Ράφενσπεργκερ, 
έχει τονίσει πως δεν έχει 
βρεθεί καμία απόδειξη 
εκτεταμένης νοθείας στις 
εκλογές της 3ης Νοεμ-
βρίου. Κεμπ και Ράφεν-
σπεργκερ κύρωσαν το 
αποτέλεσμα των προεδρι-
κών εκλογών στην Τζόρ-
τζια πριν από μία εβδο-
μάδα και πλέον. Ο 
Μπάιντεν κέρδισε με δια-
φορά 12.000 ψήφων και 
κάτι. 
Ο Γκάμπριελ Στέρλινγκ, 
υπεύθυνος για τα εκλο-
γικά συστήματα της πολι-
τείας, επισήμανε ότι δέχε-
ται τόσες και τέτοιες 
απειλές, που το σπίτι του 
φρουρείται από την αστυ-
νομία σε 24ωρη βάση. 
Συγκρατώντας, εμφανώς 
με δυσκολία, την οργή 
του, ο Στέρλινγκ απευθύν-
θηκε άμεσα στον πρό-
εδρο, καλώντας τον να 
«σταματήσει να υποκινεί 
ανθρώπους να διαπρά-
ξουν πράξεις βίας». 
Μέχρι στιγμής, τα δικα-
στήρια έχουν απορρίψει 
τις προσφυγές των δικη-
γόρων του Τραμπ για να 
ανατραπεί το αποτέλεσμα 
των εκλογών που έχουν 
εκδικαστεί. Ο υπουργός 
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο 
Ουίλιαμ Μπαρ, που θεω-
ρείται απόλυτα πιστός 
στον Τραμπ, είπε πως 
δεν έχει δει αποδείξεις ότι 
έγινε νοθεία.

ΗΠΑ
Τραμπ: Ζητά την ακύρωση των επαναληπτικών εκλογών στην ΤζόρτζιαΣτους 66 οι νεκροί από τις μάχες στο κεντρικό τμήμα της χώρας  Επίθεση με αυτοκήνιτο
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Στο Στάλινγκραντ ξεψύχησε ο φασισμός Μήπως είναι εμάς που “καταδικάζουν” 
και όχι τον εισβολέα;

H κολοσσια ίων 
δ ι ασ τάσ εων 
Μάχη του Στά-

λινγκραντ, που άρχισε 
στις 23 Αυγούστου 
1942 και τελείωσε στις 
2 Φεβρουαρίου 1943, 
απετέλεσε σημείο 
στροφής στην πολε-
μική αναμέτρηση με-

ταξύ της ναζιστικής, ιμπεριαλιστικής 
Γερμανίας με επικεφαλής τον Χίτλερ 
και της σοσιαλιστικής Σοβιετικής Ένω-
σης με επικεφαλής τον Στάλιν. Ήταν 
η μάχη που έκρινε όχι μόνο τα απο-
τελέσματα των μαχών του Ανατολικού 
Μετώπου, αλλά τη συνολική έκβαση 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι Σο-
βιετικοί απέκτησαν την πρωτοβουλία 
των στρατιωτικών επιχειρήσεων και 
δεν την έχασαν μέχρι το τέλος του πο-
λέμου. Ήταν εκείνο το σημείο στρο-
φής, που άλλαξε τη ροή του πολέμου. 
Δεν έδωσε «φτερά» μόνο στα συμ-
μαχικά στρατεύματα, αλλά και στο σύ-
νολο των εθνικοαπελευθερωτικών κι-
νημάτων που δρούσαν στις 
κατεχόμενες από τη Γερμανία και τις 
άλλες δυνάμεις του Άξονα χώρες. 
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 
που κόστισε περίπου 60 εκατομμύρια 
ανθρώπινες ζωές και είχε ως εμπλε-
κόμενες πλευρές τις δυνάμεις του 
Άξονα (Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία κ.ά. 
χώρες) από τη μια και τις δυνάμεις 
των Συμμάχων (Ηνωμένο Βασίλειο, 
ΗΠΑ, Ελεύθερη Γαλλία, Σοβιετική 
Ένωση κ.ά. χώρες) από την άλλη, ξέ-
σπασε την 1η Σεπτεμβρίου 1939 με 
την επίθεση που εξαπέλυσε η Γερμα-
νία ενάντια στην Πολωνία, εφαρμόζο-
ντας την τακτική του κεραυνοβόλου 
πολέμου. Πριν κλείσει το έτος 1940 
ολόκληρη η Δυτική Ευρώπη είχε κα-
ταληφθεί από τις δυνάμεις του Άξονα. 
Στις 22 Ιουνίου 1941 η Γερμανία ει-
σέβαλε στη Σοβιετική Ένωση, παρα-
βιάζοντας τους όρους του «Συμφώνου 
μη Επίθεσης», που είχαν υπογράψει 
οι εν λόγω δυο χώρες στις 23 Αυγού-
στου 1939. Μέσα σε λίγους μήνες, η 
Γερμανία κατάφερε, βέβαια με σοβα-
ρές απώλειες, να καταλάβει την Ου-
κρανία και τη Λευκορωσία, να αρχίσει 
την πολιορκία της πόλης του Λένιν-
γκραντ το λίκνο της Επανάστασης και 
να φτάσει έξω από τη σοβιετική πρω-
τεύουσα Μόσχα. Έφτασε 23 χιλιόμε-
τρα έξω από την Μόσχα όταν ο Αδόλ-
φος ανακοίνωσε ότι η Μόσχα 
κατελήφθη. Το όνειρο του όμως στα-
μάτησε εκεί. Μετά τις πρώτες τους 
επιτυχίες, οι υπερφίαλοι Γερμανοί ναζί 
μέθυσαν και άρχισαν να κάνουν 
όνειρα θερινής νυκτός! Δυστυχώς, για 
αυτούς και τις υπόλοιπες δυνάμεις του 
Άξονα, που συμμετείχαν στο σχέδιο 
κατάληψης της Σοβιετικής Ένωσης 
«Μπαρμπαρόσα» και ευτυχώς για την 
ανθρωπότητα, η εξέλιξη του πολέμου 
στο Ανατολικό Μέτωπο ακολούθησε 
διαφορετική πορεία από ό,τι αρχικά 
υπολόγισαν οι λεγόμενοι στρατιωτικοί 
ειδήμονες. Μετά την πρώτη μεγάλη 
ήττα που υπέστησαν στη Μόσχα, οι 

Γερμανοί αναγκάστηκαν να αλλάξουν 
τα σχέδιά τους και στις 23 Αυγούστου 
1942 εξαπέλυσαν τεραστίων διαστά-
σεων επίθεση στη στρατηγικής ση-
μασίας πόλη του Στάλινγκραντ, ο Χί-
τλερ ήθελε πάση θυσία την κατάληψη 
της πόλης που με το όνομα της τι-
μούσε τον Στάλιν, η κατάληψη της 
οποίας θα τους άνοιγε το δρόμο προς 
τα πετρέλαια του Καυκάσου. 
Ως «τη μεγαλύτερη μάχη στην ιστορία 
των πολέμων», χαρακτήρισε τη Μάχη 
του Στάλινγκραντ, ο ηγέτης της Σο-
βιετικής Ένωσης και Ανώτατος Διοι-
κητής των Σοβιετικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων, Στάλιν, ο οποίος στον πρώτο 
ραδιοφωνικό του λόγο προς το σο-
βιετικό λαό, που ακολούθησε την 
ύπουλη γερμανική εισβολή στη Σο-
βιετική Ένωση, έκανε διαλεκτική ανά-
λυση του πολέμου και πρόβλεψε την 
ήττα της Γερμανίας. Όταν κάνουμε 
λόγο για «Μάχη του Στάλινγκραντ» 
εννοούμε μια σειρά πολεμικών συ-
γκρούσεων μεταξύ Γερμανών και Σο-
βιετικών που έλαβαν χώρα στα περί-
χωρα και στο κέντρο της πόλης του 
Στάλινγκραντ (πρώην Τσαρίτσιν και 
νυν Βόλγκογκραντ) και κράτησαν από 
τις 23 Αυγούστου 1942 μέχρι τις 2 Φε-
βρουαρίου 1943. Υπολογίζεται ότι 
πάνω από 1,500,000 άνθρωποι, 
στρατιώτες και πολίτες, έχασαν τη 
ζωή τους. 
Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020, 
έκλεισαν 78 χρόνια από την αντεπί-
θεση τριών σοβιετικών στρατιών υπό 
τον στρατάρχη Βατούνιν με την κω-
δική ονομασία «Ουρανός», που πρα-
γματοποιήθηκε βάσει σχεδίου, το 
οποίο είχε εκπονηθεί από τους στρα-
τάρχες Ζούκοφ και Βασιλέφσκι και 
προέβλεπε την προσβολή εφεδρικών 
δυνάμεων της Έκτης Γερμανικής 
Στρατιάς. Όταν εκδηλώθηκε η αντε-
πίθεση «Ουρανός» το 90% του Στά-
λινγκραντ βρισκόταν ήδη υπό γερμα-
νική κατοχή! Το υπερασπίζονταν 
όμως, και το κρατούσαν όρθιο με νύ-
χια και με δόντια αξεπέραστοι πολε-
μιστές που έδιναν μάχες εκ του συ-
στάδην και ανεπανάληπτοι ελεύθεροι 
σκοπευτές, όπως ο Σιντορένκο και ο 
Ζάιτσεφ, που δρούσαν υπό την κά-
λυψη ερειπίων. Επικεφαλής της τιτά-
νιας προσπάθειας να μην πέσει το 
Στάλινγκραντ στα χέρια των Γερμα-
νών ήταν ο στρατάρχης Τσούικοφ. 
Η αντεπίθεση «Ουρανός» στέφθηκε 
με πλήρη επιτυχία. Οι Γερμανοί, χω-
ρίς να το καταλάβουν, εγκλωβίστηκαν 
από τις τρεις σοβιετικές στρατιές που 
ξεκίνησαν έξω από το Στάλινγκραντ 
και μόνο μέσα σε μια περιοχή ελάχι-
στων τετραγωνικών χιλιομέτρων βρέ-
θηκαν περικυκλωμένοι 250,000 στρα-
τιώτες. Μια αερογέφυρα που στήθηκε 
για τον ανεφοδιασμό τους κατέληξε 
σε αποτυχία. Η σοβιετική αντιαερο-
πορική άμυνα κατέρριψε 490 γερμα-
νικά αεροπλάνα! Στις 16 Δεκεμβρίου 
1942 οι Σοβιετικοί πραγματοποίησαν 
νέα επίθεση με την κωδική ονομασία 
«Κρόνος» και τελικά στις 2 Φεβρουα-
ρίου 1943 οι περικυκλωμένοι Γερμα-
νοί αναγκάστηκαν να παραδοθούν, 

μη έχοντας άλλη επιλογή. Παραδόθη-
καν 23 στρατηγοί με επικεφαλής τον 
Φον Πάουλους και 91,000 εναπομεί-
ναντες στρατιώτες. 
Οι συνολικές απώλειες των Γερμανών 
από τη Μάχη του Στάλινγκραντ ξεπέ-
ρασαν τους 800,000 νεκρούς και 
τραυματίες. Οι Σοβιετικοί είχαν μεγα-
λύτερες απώλειες τόσο σε νεκρούς 
όσο και σε τραυματίες (στρατιώτες και 
πολίτες). 
Στη Μάχη του Στάλινγκραντ πήραν 
μέρος και πέντε κατοπινοί Σοβιετικοί 
στρατάρχες, που είχαν υπηρετήσει ως 
στρατιωτικοί σύμβουλοι των δημοκρα-
τικών δυνάμεων στον Ισπανικό Εμ-
φύλιο (1936-1939) και ο Ρούμπεν 
Ρουίζ Ιμπαρούρι, γιος της Βάσκας Ισι-
δώρας Ντολόρες Ιμπαρούρι(Πασιο-
νάρια),επιφανούς και θαρραλέας ηγέ-
τιδας του ισπανικού και διεθνούς 
εργατικού κινήματος, η οποία διετέ-
λεσε υπεύθυνη επικοινωνίας των δη-
μοκρατικών δυνάμεων και σε ένα από 
τους πύρινους λόγους της είχε πει : 
«Καλύτερα χήρα ενός ήρωα παρά σύ-
ζυγος ενός δειλού»! Γαλουχημένος με 
τα ιδανικά και το ασυμβίβαστο πνεύμα 
της μάνας του, ο Ρούμπεν Ρουίζ 
Ιμπαρούρι έπεσε ηρωικά μαχόμενος 
στο Στάλινγκαντ στις 3 Δεκεμβρίου 
1942. Η θυσία του συνεχίζει να απο-
τελεί φωτεινό παράδειγμα και αιώνιο 
σύμβολο διεθνιστικής αλληλεγγύης, 
που δείχνει το δρόμο του ανένδοτου 
αγώνα για πανανθρώπινη λευτεριά. 
Στο Στάλινγκραντ ξεψύχησε ο φασι-
σμός και κανένας παραχαράκτης δεν 
μπορεί να σβήσει την ιστορία και να 
την ξαναγράψει. 
Και κάτι σαν υστερόγραφο. 
Ιστορία ν Μυθολογία  
Τα άτομα, οι προσωπικότητες δεν κα-
θορίζουν τις εξελίξεις, την ιστορική πο-
ρεία,μα οι συνθήκες,μέσα από τις 
οποίες δρουν οι κοινωνικές τάξεις. 
Πρέπει να παίρνουμε στοιχεία,πλη-
ροφορίες από όλες τις μεριές και να 
κρίνουμε. 
Ο Χίτλερ εκπρόσωπος του γερμανι-
κού καπιταλισμού ιμπεριαλισμού.  
Αστείο να λέμε ότι ο Στάλιν 
εκπρόσωπος του σοσιαλισμού έχει 
σχέση με Χίτλερ.  
Στο Στάλινγκραντ ξεψύχησε ο φασι-
σμός.  
Κανένας παραχαράκτης  δεν μπορεί 
να σβήσει την ιστορία και να την ξα-
ναγράψει. 
Το τι λένε οι δυτικοί και όχι μόνο για 
τον Στάλιν είναι ένα πράγμα,το τι λέει 
η ιστορία άλλο πράγμα. 
"Για όλους τους εκμεταλλευτές για 
όλους τους εχθρούς της προόδου ο 
Στάλιν είναι ο πιο μισητός αντίπαλος 
ο πιο φοβερός εφιάλτης τους και στον 
ύπνο και στον ξύπνιο τους" 
Νίκος Μπελογιάννης 
Η αφρόκρεμα της προοδευτικής δη-
μοκρατικής διανόησης στη Δύση με 
Στάλιν  
Και στην Ελλάδα το ίδιο. 
Έγραψε υπέροχα για τον Στάλιν ο Τσε 
Γκεβάρα,  ο Τάσος Λειβαδίτης, ο Θε-
οδωράκης στον Αρχάγγελο,ο Πάμπλο 
Νερούντα,ο Πολ Ρόμπσον κ.ά. 
Και οι αξεπέραστοι στρατάρχες του 
Κόκκινου Στρατού, με πρώτο και κα-
λύτερο τον Ζούκοφ, έγραψαν για το 
δημοκρατικό δημιουργικό  τρόπο που 
έλυναν τα στρατιωτικά προβλήματα. 
Σπάνια επικρατούσε η άποψη του 
Στάλιν. 
Τα πιο σπουδαία έγραψαν μετά τη λε-
γόμενη αποσταλινοποίηση,η οποία 
δεν  ήταν παρά  το πρόσχημα για να 
προωθηθεί η αναθεώρηση βασικών 
αρχών του ιστορικού και διαλεκτικού 
υλισμού και να στρωθεί το χαλί της  
καπιταλιστικής παλινόρθωσης.

του 
Βασίλη Κωστή 

Εισβολή, κα-
τοχή…  φοβέ-
ρες   ένα σορό 

συνοδευόμενες  με 
την καταπάτηση αν-
θρωπίνων δικαιωμά-
των  όπου  ο Σουλτά-
νος τώρα γύρισε να 
απειλεί και χώρες 
της Ευρώπης και τι 

ακούμε από μερικούς πολιτικούς. “Κα-
ταδικάζουμε τις πράξεις και τις φοβέρες  
της Τουρκίας”.   Μα την λέξη “Καταδι-
κάζουμε”  την έχουμε ακούσει χιλιάδες 
φορές από γνωστούς πολιτικούς και 
άλλους κύκλους που κάνει τον κάθε 
ένα από εμάς να διερωτηθεί αν είναι 
πράγματι φίλοι της Κύπρου. 
Με τι τρόπο παρακαλώ καταδικάζεις τις 
αδικίες και πράξεις ενός κράτους που 
έχει φέρει σε χείλος πολέμου μεταξύ 
κρατών. Εισέβαλαν στην Κύπρο και 
τώρα σιγά σιγά παίρνουν και άλλα 
εδάφη όπως την Αμμόχωστο. Εμείς 
ακούμε μέσω ανακοινώσεων από συνη-
θισμένους κύκλους  πολιτικών την λέξη 
“καταδικάζουμε”. Η απάντηση μου είναι, 
σας ευχαριστούμε που “καταδικάζετε”  
αλλά αυτό δεν είναι αρκετό αφού δεν 
μας λέτε τι πράξεις έχετε υπόψιν σας  
για να μας πείτε τι θα κάνετε και  πως 
θα καταδικάσετε. Μόνο με λόγια;  
(Ήταν μία φορά και ένα καιρό που τρώ-
γαμε κουτόχορτο σαν τα πρόβατα).  Γιατί 
τότε περίμεναν οι της Κυβέρνησης αρ-
χηγοί,  τόσο της Βρετανίας όσο και της 
Κύπρου  περίμεναν για  μα μπει ο Σουλ-
τάνος στην πόλη προτού αρχίσουν να 
καταδικάζουν την πράξη του. Όλα τα 
γνώριζαν προ πολλού γιατί δεν έκαναν 
διαβήματα να τον σταματήσουν. Μα ποι-
ους νομίζουν ότι κοροϊδεύουν; Και ακόμη 
εάν κάνουν δουλειά στα παρασκήνια, 
από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι την 
εργασία που κάνουν είναι μάλλον ενα-
ντίον μας ή δεν ξέρουν να μιλήσουν.    
Καταδικάζετε ολόκληρο τον Κυ-
πριακό λαό. 
Με την λέξη σας   “Καταδικάζουμε” χωρίς 
πράξεις  δεν αξίζει ούτε και το χαρτί που 
τα γράφετε  και εάν νομίζετε ότι αυτό εί-
ναι αρκετό, τότε μάλλον εμάς τους αδι-
κημένους καταδικάζετε, δηλαδή τον κάθε 
πρόσφυγα και την κάθε οικογένεια  
αγνοουμένου/ων. Καταδικάζετε δυο και 
τρεις και χίλιες, τους εκτοπισμένους με 
τη απουσία οποιασδήποτε άλλης πρω-
τοβουλίας που θα φέρει εις τέλος τον 
επεκτατισμό ενός κράτους που δεν λέει 
να σταματήσει από την μία την όλη αλ-
λόκοτη  συμπεριφορά και από την άλλη, 
να αρχίσουν να ασκούν πιέσεις  για να 
αρχίσει να συμμορφώνετε στα δεδομένα 
του 21ου αιώνα, όπου ζει ο   κάθε πολι-
τισμένος άνθρωπος. 
Προσπαθούν να μας σταματήσουν να 
λέμε τα σύκα, σύκα  και τη σκάφη, 
σκάφη. 
Τι στα αλήθεια πράγματι καιρούς φθά-
σαμε, να μας  κατηγορούν ειδικά οι αν-
θέλληνες  όταν λέμε την αλήθεια , διότι 
η Τουρκία ακόμη δεν έχει παραδεχθεί 
ότι είναι υπεύθυνη για την Γενοκτονία 
Αρμενίων και ότι  υπήρξε και συνεχίζει,  
η εισβολή της Κύπρου και συνεχίζετε 
ακόμη και σήμερα οι Αρμένιοι να ζουν 
με φόβο και τρόμο στην Τουρκία με τους 

Κούρδους και Αλεβήτες.   
Αν έχουμε φίλους της Κύπρου, (αν 
υπάρχουν τέτοιοι γνήσιοι φίλοι) και αυτό 
πολλοί το αμφιβάλλουν τότε ειλικρινά δη-
λώνω ότι υπάρχει το ανθελληνικό στοι-
χείο και μάλιστα σε έντονο βαθμό. Προ-
σποιούνται ότι είναι φίλοι μας, μα δεν 
σημαίνει   ότι πράγματι είναι φίλοι μας 
αφού μία μέρα θα το αποδείξουν από 
μόνοι τους στο τι λένε και στο τι κάνουν 
για να διεκδικήσουν η όχι την φιλία μας. 
Ποιοι έχουν στα αλήθεια μιλήσει για την 
Αμμόχωστο, η την ιεροσυλία της Αγίας 
Σοφίας.  
Ποιοι είναι αυτοί που έχουν καταχραστή  
την λέξη “καταδικάζουμε” χωρίς να ζη-
τήσουν κάποια  μέτρα εναντίον της Τουρ-
κίας  είτε αυτά είναι οικονομικά, η άλλα 
μέτρα που θα φέρει τον Σουλτάνο στα 
μυαλά του, εάν  στα αλήθεια έχει μυαλά, 
διότι οι πράξεις του μέχρι τώρα  δείχνουν 
ένα αλαζόνα αρχηγό μίας χώρας που 
την κατευθύνει σε αυτοκαταστροφή. Πως 
είναι δυνατό ένας αρχηγός μιας  χώρας  
να κατηγορεί  μία χώρα της Ευρώπης  
όπως την Γαλλία η οποία υπέφερε  τόσα 
και τόσα από τους τρομοκράτες τα τε-
λευταία 10 χρόνια  Τι μήνυμα στέλνει 
στους τρομοκράτες αυτός ο πολεμοχα-
ρής Σουλτάνος. Φταίει ο Σουλτάνος 
φταίει μα φταίνε και αυτοί που τον ανέ-
χονται και απλά τον καταδικάζουν  η όχι   
Είναι λυπηρό εάν όχι  τραγικό μερικοί 
συμπατριώτες να υποβοηθούν στο να 
προωθήσουν την όλη αυτή υποκρισία  
και ανθελληνισμό. Διότι μερικοί πολιτικοί 
είναι πάρα πολύ  επικίνδυνοι, σαν  λύκοι 
ντυμένοι κάτω από  δέρμα αρνιού.   Εάν 
μπορούσα να αναφερθώ εδώ στα σί-
γουρα θα είχε σοκάρει την Παροικία. 
Προσωπικά δεν με σοκάρει διότι τους 
έχω γνωρίσει και από κοντά. Και γνώ-
ρισα την υποκρισία τους. Κακά τα ψέ-
ματα αλλά ακόμη και δικοί μας της πα-
ροικίας δεν είναι καθόλου διαφορετικοί  
και  όπως λένε και στα Κυπριακά “μα-
κριά τα ρούχα σου”.    
Έτσι  ας μην νομίζουμε ότι έχουμε φίλους 
της Κύπρου, ας λέμε ότι έχουμε πολλούς 
υποκριτές φίλους της Κύπρου. 
Εάν η Παροικία δεν λέει να συμμορφω-
θεί, για να αλλάξει γνώμη,  για μπει στο 
πνεύμα συνεργασίας και να  εργάζεται 
ενωμένα για ένα κοινό συμφέρον, και 
μακριά από προσωπικές επιδιώξεις τότε 
ίσως, λέω ίσως, διότι δεν είναι εύκολο 
να αλλάξουν τα πράγματα   και δεν γνω-
ρίζουμε τι και πόσα εμπόδια θα συνα-
ντήσουμε μέχρις ότου  επανέλθει κάποια 
ομαλότητα  και αρχίσουμε να συνεργα-
ζόμαστε με πνεύμα ομόνοιας. Διότι θα 
συνεχίσουν μερικοί όπως έκαναν για 46 
και πλέον τόσα χρόνια να μας  κοροϊ-
δεύουν, με το “καταδικάζουν”. Η ομόνοια 
είναι το καλύτερο και ισχυρότερο όπλο  
που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  
στον αγώνα μας.  
Οι υπόλοιπες προσπάθειες θεωρούνται  
μάλλον  σπατάλη χρόνου  αφού “ο ένας 
τραβά πετσί τζιαι ο άλλος τομάρι”.  Και 
οι υπόλοιποι θα συνεχίζουν να μας γρά-
φουν ότι  “καταδικάζουν”.   
Κακά τα ψέματα οι Τ/Κ δεν είναι καθόλου  
ευχαριστημένοι με την εκλογή του νέου 
αρχηγού του ψευδοκράτους. Ο Ταλάτ 
ήταν ο πλέον συνεργάσιμος δυστυχώς 
ο εισβολέας δεν θέλει λύση.  

του  
Γιώργου A.Σάββα
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Της Έλισσα Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 

Σε λίγες μέρες θα αρχίσω να ανοίγω 
τα παραθυράκια με τις σοκολατί-
τσες. Advent calendar, ημερολόγιο 

εμφάνισης! Αυτές τις σοκολατίτσες, τις 
κρυμμένες πίσω από ένα παραθυράκι, με 
τις ημερομηνίες που καταλήγουν τελικά 
στη μέρα των Χριστουγέννων. Διαφορετι-

κές σε σχήμα, αλλά η γεύση η ίδια. Φυσικά για εμάς 
έχουνε διαφορετικότητα και η κάθε μια μοναδική γεύση, 
ανάλογα με τις εμπειρίες της μέρας και της νύχτας που 
ζήσαμε. Τις έχουμε συνήθως στο δωμάτιό μας γιατί είναι 
προσωπική μας υπόθεση. Τις βάζουμε στο στόμα, χωρίς 
να βιαζόμαστε και τις αφήνουμε να λιώσουν σιγά σιγά 
για να τις γευτούμε απόλυτα. Να νοιώσουμε τη γεύση 
του κακάου, της ζάχαρης και αν τα καταφέρουμε να ξε-
χωρίσουμε κι αυτά τα άλλα συστατικά που καταγράφο-
νται στο κουτί. Σε αυτά που κάνουν την διαφορά σε όλες 
τις γεύσεις των γλυκών αλλά και των αλμυρών μα πιο 
πολύ στις λεπτομέρειες αυτές σε όλα τα καθημερινά 
αλλά και σε όλα τελικά εκείνα που αξίζουν σήμερα. Και 
όλα αυτά κάθε βράδυ για εικοσιπέντε μέρες, πριν πάμε 
για ύπνο. Και κάθε βράδυ η ίδια ευχή: «Καλά Χριστού-
γεννα να φτάσουμε!» 
Γινόμαστε μικρά παιδιά  σε κάποια χρονική στιγμή μέσα 
στις στις τρακόσιες εξήντα πέντε μέρες του χρόνου. Κι 
αυτό συμβαίνει πιο πολύ μέσα στις είκοσι πέντε μέρες 
που μένουν για τη μοναδική αυτή γιορτή. Κι όλα αυτά 
συμβαίνουν το βράδυ. Αυτή τη χρονική στιγμή που όλα 
ησυχάζουν και όλα καταλαγιάζουν και γίνονται τόσο 
όμορφα. Οι ομιλίες και οι ήχοι απορροφώνται από τους 
τοίχους και τα χαλιά και τα κλειστά παράθυρα και τις κουρ-
τίνες.  
Τέτοια χαρά φέρνει η αναμονή των Χριστουγέννων…  
Κι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση... Είκοσι πέντε, είκοσι 
τέσσερις, είκοσι τρεις… 
Λέτε τα φετινά Χριστούγεννα να μοιάζουν με τα προηγού-
μενα που ζήσαμε; Ή τα περισσότερα Χριστούγεννα που 
ευτυχήσαμε να ζήσουμε; Διαφορετικά μάλλον θα είναι. Σε 
όλα! Διασκέδαση, ψώνια, διάθεση, αισθήματα, προγραμ-
ματισμό! Οι μέρες όμως έρχονται και φεύγουν και οι σο-
κολατίτσες σε κάποια στιγμή θα λιγοστέψουν που σημαίνει: 
Στην στροφή βρίσκονται τα Χριστούγεννα! Όπου νάναι 
θάρθουν και στην τροχιά τους κανένας δεν θα μπορεί να 
μπει τροχοπέδι. 
Μια βόλτα σήμερα με προβλημάτισε πραγματικά. Όμορφη, 
ζεστή χωρίς συννεφιές και κρύο μέρα!  
Ηλιόλουστη θα έλεγα και ο κόσμος δεν περιορίστηκε στο 
σπίτι τους, στην καραντίνα του, στον εγκλεισμό του. Κό-
ντρα στον καιρό των προηγούμενων ημερών ο Θεός μας 
την χάρισε απλόχερα για να την χαρούμε κι όσο πάει. Και 
να οι δρόμοι γεμάτοι από τα αυτοκίνητα και να τα αυτοκί-
νητα γεμάτα με τα όλα τα μέλη των οικογενειών τους.  Θέ-
λουν να βγουν να ταξιδέψουν λίγα χιλιόμετρα. Έστω κι 
αυτό, μια βόλτα με το αυτοκίνητο για να τους αλλάξει τη 
διάθεση.  
Προορισμός της εξόδου ένα φυτώριο κοντά στο Ένφιλτ. 
Γνωστή περιοχή σε όλους εμάς. Οικογένειες σε ουρές 
υπομονετικά, καρτερικά περίμεναν απ΄έξω από την είσοδο 
για να το επισκεφτούν. Άλλοι με μάσκες κι άλλοι χωρίς 
στον εξωτερικό χώρο. Η διάθεση όμως όλων αρκετά καλή 
και η αδημονία να περάσουν την είσοδο, ζωγραφιστή στο 
πρόσωπο τους.  
Τώρα, τι σχέση έχει το φυτώριο με τα Χριστούγεννα… θα 
πείτε! Κι όμως έχει σχέση. Σε αυτό το φυτώριο εκτός από 
λουλούδια για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους έχει 
και χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, χριστουγεννιάτικα δέ-
ντρα,  παιχνίδια, κάρτες και κορδέλες. Ακόμη κεράκια, 
μαρμελάδες και μοναδικά πραγματάκια που φτιάχνουν 
την διάθεση του καθενός... Τώρα τι ήθελε να ψωνίσει ο 

καθένας στο μεγάλο αυτό χώρο… άγνωστο. Σίγουρα κάτι 
που θα χρειαζόταν. Κάτι ίσως για κάποιον που αγαπάει. 
Χριστούγεννα πλησιάζουν δεν είπαμε; Αυτό και μόνο φτά-
νει. Ο πανικός θα αρχίσει ίσως σε λίγες μέρες που ο κα-
θένας θα συνειδητοποιήσει ότι τα Χριστούγεννα πλησιά-
ζουν και θα φτάσουν σύντομα και  γιατί τα μικρά 
παραθυράκια με τις σοκολατίτσες θα στριφογυρίζουν συ-
νεχώς στο μυαλό του καθενός μας.  
Ο χώρος πολύ όμορφα διακοσμημένος. Μια γωνιά εκεί 
μοιάζει να έχει διαμορφωθεί ώστε  να μοιάζει με το σπιτάκι 
του Άη Βασίλη. Και να τα παιδάκια να τρέχουν και να γε-
λούν και να φωνάζουν και να ανεβαίνουν στα παιχνίδια 
που έχουνε στηθεί εκεί γι’ αυτή τη όμορφη στιγμή. Το σπι-
τάκι του Άη Βασίλη! Οι γονείς, κι αυτοί χαμογελαστοί και 
ευτυχισμένοι θα έλεγα φαινόντουσαν αλλά σίγουρα δεν 
ήταν. Έπαιζαν σωστά τον ρόλο τους γιατί δεν θα ήθελαν 
να  αντιληφθεί κανείς πώς πραγματικά νοιώθουν. Αδυνα-
μίες και φοβίες ποιος ξέρει πραγματικά! Πρέπει κάποιοι 
να είναι δυνατοί για να κάνουν και τους άλλους γύρω τους 
να κρατηθούν από κάτι. Κανείς δε θα μπορούσε να πει 
και να κάνει  κάτι διαφορετικό γιατί μόνο οι λίγοι καταλα-
βαίνουν τα αισθήματα των πολλών… και οι πολλοί υπο-
ψιάζονται αυτά  των λίγων.  
Μια διαφορετική σκηνή σε σχέση με την περσινή σίγουρα. 
Η ίδια διακόσμηση, τα ίδια στολίδια μα  όλα διαφορετικά 
τα έβρισκαν οι πελάτες εκεί. Τα μικρά παιδιά όμως, δεν 
έβλεπαν κάτι διαφορετικό γιατί δεν τους άγγιζε η αύρα 
των μεγάλων… Ήθελαν να ανέβουν στα παιχνίδια που 
έμοιαζαν με αυτά του λούνα παρκ. Απλά περνούσαν καλά 
γιατί σκεφτόντουσαν ότι μπορεί να μην υπάρξει άλλη ευ-
καιρία ξανά να απολαύσουν μια τέτοια έξοδο. Γι’  αυτό την 
χάρηκαν πολύ. Την έζησαν πολύ. Την απόλαυσαν πολύ. 
Και πιο πολύ δεν γινόταν αφού θα ήταν και η μοναδική 
τους έξοδο στο διάστημα αυτό του δεύτερου lockdown! 
Κάποιοι άλλοι επισκέπτες, βουβοί οι περισσότεροι, με αι-
σθήματα άχρωμα κρυμμένα βαθιά μέσα τους. Μιλούσαν 
σιγανά, που δυσκολευόσουν να τους ακούσεις. Αναπο-
φάσιστοι στις πρώτες επιλογές τους. Έπαιρναν  και αφή-
ναν πράγματα. Τα έβαζαν στο καλάθι ή στο καροτσάκι και 
πάλι τα τοποθετούσαν πίσω στα ράφια. Αναποφάσιστοι ο 
σωστός χαρακτηρισμός… έτσι ακριβώς. Και να τα παιδιά 
να ανακατεύονται στα πόδια τους και να προσπαθούν να 
δείξουν τις προτιμήσεις τους. Και τότε όλα καταλήγανε σε 
κάποια απόφαση, όχι δική τους αλλά ανάγκης.  Απόφαση 
ανάγκης! 
Αναλύοντας λοιπόν τις συμπεριφορές αυτές, πολύ διαφο-
ρετικά τα βλέπω τα φετινά Χριστούγεννα. Σίγουρα η διά-
θεσή μας έχει αλλάξει. Από την μια, τα περιμένουμε για 
να δώσουν κάποιο όμορφο χρώμα στην ζωή μας όπως 
κατάντησε τον τελευταίο καιρό κι από την άλλη μάς έχει 
συνεπάρει η θλίψη και δεν ξέρω και γω τι άλλο. Κι όμως! 
Ας κρατήσουμε αυτήν την αναμονή της πιο μεγάλης γιορ-
τής που ζούμε σαν ένα γεγονός. Θα έρθουν τα Χριστού-
γεννα γιατί ο χρόνος δεν θα σταματήσει  και το ρολόι να 
κτυπά τικ τακ… Ας το κάνουμε πρώτα για μας. Ας κάνουμε 
την διαφορά σε αυτήν την πρόκληση. Και στις υπόλοιπες 
μέρες που υπολείπονται  να τις στολίζουμε με φωτάκια, 
καμπανούλες, χρυσές κλωστές και αστεράκια και μέχρι 
την μέρα αυτή να καταφέρουμε να αλλάξουμε τη διάθεση 
μας. 
Σίγουρα θα είμαστε με την οικογένειά μας! Αυτό ας το θε-
ωρήσουμε δεδομένο.  Ίσως όχι με τους φίλους μας. Μια 
μικρή λεπτομέρεια στις τόσες μέρες που ζούμε. Σε αυτούς 
τους πιστούς φίλους δεν χρειάζεται να δικαιολογήσουμε 
κάτι. Τους αγκαλιάζουμε και όταν δεν είναι δίπλα μας. Άρα 
γιατί να βάζουμε λυπητερά συναισθήματα στις απουσίες. 
Κι από την άλλη ας σκεφτούμε σοβαρά ότι θα  ελαττωθούν 
τα κρούσματα αν είμαστε μόνο η οικογένεια. Ας  θεωρή-
σουμε ότι η καραντίνα συνεχίζει και κάνουμε το σωστό 
τόσο για μας αλλά και για αυτούς που αγαπάμε. 
Τα Χριστούγεννα φέτος θα είναι όμορφα. Πολύ όμορφα. 
Θα είναι τα καλύτερα να λέμε. Σκεφτείτε ας πούμε ότι για 
πρώτη φορά θα αποφύγουμε συνειδητά την υπερκατανά-
λωση. Τα ψώνια τα ατέλειωτα. Τις μετακινήσεις στα εμπο-
ρικά κέντρα και το πιο αγχωτικό: Θα αρέσει αυτό που 
πήρα στη θεία και στο βαφτιστήρι;  Άρα θα είναι καλύτερα 
για το περιβάλλον από πολλές απόψεις. Και βενζίνα και 
τσάντες και όλα! Λιγότερα ψώνια λιγότερη κατανάλωση. 
Άρα να μια μοναδική ευκαιρία για κάτι πιο ουσιαστικό. Πιο 
πολλά αισθήματα στους ανθρώπους που αγαπάμε και 
αυτούς που νοιάζονται για εμάς! Μια περισσότερη προ-
σπάθεια για επικοινωνία. Και ποιοτικό χρόνο με αυτούς 
που ζούμε καθημερινά. Κι σε κάποια χρονική στιγμή που 
θα μας επιτραπεί να αγκαλιαστούμε με τους κολλητούς 
μας και τους αγαπημένους μας και τους συγγενείς μας 
και όλους τέλος πάντων που παίζουν ρόλο στη ζωή μας 
θα νοιώσουμε όμορφα. Πιο όμορφα από ποτέ! 
 Εύκολα όλα είναι τελικά! Φτάνει να το θέλουμε. Και ξέρετε 
κάτι; Στο χέρι μας είναι να κάνουμε αυτά τα Χριστούγεννα 
να είναι ξεχωριστά για μας και για τους άλλους. Ζούμε 
στο τέλος της μέρας. Τι πιο σημαντικό και ουσιαστικό. 
Ζούμε κι αγαπάμε τον κόσμο όλο και τον εαυτό μας! 
Μέτρησε πόσες σοκολατίτσες έχουν απομείνει στα παρα-
θυράκια του ημερολογίου! Ζήσε τις επόμενες μέρες γεμί-
ζοντας όσα κουτάκια άδειασαν με φιλιά και αγάπη. Και σε 
αυτά που είναι κλειστά ξεχείλισε τα με όνειρα πολλά! Έρ-
χονται τα Χριστούγεννα! Ας τα ζήσουμε όσο πιο όμορφα 
μπορούμε!

Σιγά σιγά μπή-
καμε και στον 
τελευταίο μήνα 

αυτού του χρόνου. 
Δωδέκατος μήνας. 
Μήνας Δεκέμβριος 
που τα περασμένα 
χρόνια τον περιμέ-
ναμε και πως τον πε-
ριμέναμε για να αρχί-
σουμε τις 
προετοιμασίες για τα 

Χριστούγεννα. Την μεγαλύτερη γιορτή 
του Χριστιανισμού. Αν και η γιορτή των 
Χριστουγέννων πήρε μια άλλη μορφή 
από την εορτή της γέννησης του Ιησού 
Χριστού που ήρθε στη Γη για να σωσει 
τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους.  
Όπως και να το κάνουμε δυστυχώς οι 
πιο πολλοί περίμεναν τα Χριστούγεννα 
για να στολίσουν τα δεντράκια τους, να 
τρέξουν στα μαγαζιά για τις αγορές των 
δώρων, των ακριβών ειδών ενδυμασίας, 
των παιχνιδιών, και των άλλων εξωφρε-
νικών πράξεων για να συμπληρώσουν 
τα όσα είχανε στη φαντασία τους τα 
οποία δεν είχαν και δεν έχουν καμία 
σχέση με την γέννηση του Θεανθρώπου. 
Τούτη η χρονιά έφερε τα πάνω κάτω και 
όλα έχουν αλλάξει. Η πανδημία δεν μας 
δίνει το δικαίωμα να ασχοληθούμε με 
όλα τούτα που έχω προαναφέρει.  
Μαζευτήκαμε στο πετσί μας και προ-
σπαθούμε να συμβιβαστούμε με την νέα 
πραγματικότητα.  
Είμαστε εσώκλειστοι και το μόνο που 
μπορούμε να κάνουμε είναι να βρούμε 
τρόπους να πλησιάσουμε έστω και λίγο 
αυτά που κάναμε στο παρελθόν. 
Νιώθουμε την ανάγκη να ερευνήσουμε 
τον λόγο που πρέπει να εορτάσουμε τον 
ερχομό του Χριστού στη Γη, και πως 
πρέπει αλήθεια να τον περιμένουμε, και 
τι θα θέλαμε αυτή την φορά που θα ξα-
νάρθει να μας φέρει.  
Τι είναι αυτό που θα θέλαμε αλήθεια να 
μας φέρει ο Χριστός; 
Ένα ασφαλές εμβόλιο που το περιμένει 
όλη η ανθρωπότητα για να σωθεί  και 
να γλυτώσει από τούτο το κακό που μας 
βρήκε. Τον κορωνοιό.  
Τον κορωνοιό που μας έχει στερήσει τα 
πάντα. Η σωτηρία της ψυχής είναι με-
γάλη υπόθεση. Για να τη σώσουμε ομως 
τη ψυχή πρέπει να πιστέψουμε σε αυτόν 
που μας έπλασε. Ο πλαστής μας είναι 
αυτός που θα μας σώσει. Θα στείλει και 
πάλι τον υιο του για να μας σώσει και 
πάλι από τις αμαρτίες μας. Γιατί αγαπη-
τοί μου αμαρτήσαμε οι άνθρωποι. Ξε-
χάσαμε τον λόγο της ύπαρξης μας σε 
τούτο τον πλανήτη , και κάναμε αμαρτίες 
πολλές. Αλληλοφαγοθήκαμε, αλληλο-
σκοτωθήκαμε, και γίναμε θηρία να φάμε 
ο ένας τον άλλο. 
Τα προηγούμενα Χριστούγεννα οι πιο 
πολλοί από εμας δεν τον είδαμε τον Χρι-
στο που ήρθε στη Γη για να μας σώσει. 
Είχαμε ξεχάσει για το νόημα των Χρι-
στουγέννων. Τρέξαμε στις διασκεδάσεις 
και τα φωτεινά πάρτις και ξεχαστήκαμε.  
Τούτα τα Χριστούγεννα ας έχουμε στο 
νου τον ερχομό του Σωσία και πάλι στη 
Γη, και ας του κρατήσουμε μια θέση στην 
καρδιά μας. 
Θα κλείσω αυτή τη σκέψη με ένα κομ-
μάτι ποιητικό που πιστεύω είναι πιο εκ-
φραστικό και στέλνει ένα πιο δυνατό μύ-
νημα στις ανθρώπινες ψυχές. 
Φέρτε μου έναν όργανο φκιολίν, είτε λα-

ούτο. 
Τζιαι βαρτε φτιν ν’ ακούσετε τον πονον 
μου ετούτο. 
Τούτος ο χρόνος εκαμεν πούκουππα την 
ζώην μας. 
Έχασαμεν τζιαι συγγενείς φίλους μα τζιαι 
γνωστούς μας. 
Έμείναμεν εσσώκλειστοι  τζιαι χωρισμέ-
νοι ζιουμεν. 
Τους φίλους μα τζιαι συγγενείς κανέναν 
εν θωρούμεν.  
Ερκουντε τα Χριστούγεννα ουλλοι τα 
καρτερούμεν. 
Μια προσευχήν ας κάμουμεν  να τον 
παρακαλούμεν. 
Χριστέ μου φέρε πας την Γην υγείαν που 
ποθούμεν. 
Στην γένναν σου βοηθά μας ουλλοι ν’ 
αναστηθούμεν.  
Αφού, εχωριστήκαμεν ο πόνος μιαληνί-
σκει, 
Τα βάσανα πεδεύκουν  μας Τζ’ η θλίψη 
μας μινήσκει.  
Το μόνον που μας έμεινεν είναι να τρα-
γουδούμεν,  
Καθένας με τον τρόπον του τον πονον 
μας να πούμεν. 
Είσαι μακρά μου τζ’ εν μπορώ με δίχα 
τα φιλιά σου, 
Λείπει μου τζ’ η αγάπη σου λείπει τζ’ η 
αγκαλιά σου. 
Τώρα που ναν Χριστούγεννα μεν ηξιχά-
ςεις φως μου. Κάμε για μας μιαν προ-
σευχήν να φτάσει μα τζιαι ν’ ακουστεί 
στα πέρατα του κόσμου. Το σ’ αγαπώ 
τζιαι μ’ αγαπάς πέτο τζιαι μεν φοβάσαι. 
Τζιαι όπου πάω αν να πας πάντα μιτα 
μου θασαι. Πέτο για να τ’ ακούσουσιν 
στα πέρατα του κόσμου, Πως είσαι 
ούλλη μου η ζωή πνοή μου τζιαι το φως 
μου. Εμείναμεν εσσώκλειστοι  ουλλοι 
μαραζωμένοι. Μέσα στο σπίτι μόνοι μας 
τέλεια συκκιρτησμένοι. Παρηορκά η μο-
ναξιά ο χωρισμός εν πόνος. Μακρά ο 
ένας τ’ άλλουνού με σιήλια βάσανα στο 
νου. 
Τώρα πόν τα Χριστούγεννα μεν ιξιχάσεις 
φως μου. Κάμε για μας μιαν προσευχήν 
να φτάσει μα τζιαι ν’ ακουστεί στα πέ-
ρατα του κόσμου. Άμα τελειώσουν τα 
κακά μεν μείνεις μακρυά μου, 
Έλα τζιαι σουνη εσσω μας ππέσε στην 
αγγαλιάν μου. 
Τώρα που ζιουμεν μακρυά ορκίστου μου 
καλή μου. 
Πως όπου πάω αν να πας χαρά μου 
τζιαι ψυσιη μου! 
Ο πόνος βγαλμένος μέσα από την ψυχή 
όπως μαζεύτηκε μέσα από τις τόσες 
αγωνίας και τις αγχώδεις μέρες των ημε-
ρών. Οι εσώκλειστες σκέψεις που ξεχει-
λούν και βγαίνουν στην επιφάνεια. 
Μοιράζομαι μαζί σας τα αισθήματα των 
φίλων και τα δικά μου όπως φτιάχνονται 
στην καθημερινότητα των ημερών εν τη 
αναμονή των Χριστουγέννων, σε συν-
δυασμό με την ελπίδα για ένα  επιτυχη-
μένο εμβόλιο που θα μας απαλλάξει από 
το άγχος που μας διακατέχει. Γιατί πίσω 
από όλα  
τούτα αγαπητοί μου κρίβεται το άγχος 
και η αγωνία για το ποτέ θα ξημερώσουν 
καλύτερες μέρες δίχως τη φοβία που 
σκόρπισε η πανδημία. 
Καλό μήνα και είθε οι ευχές και τα πα-
ρακάλια μας να ευδοκιμούν! 
Καλά Χριστούγεννα να φτάσουμε όλοι 
μας! 
Με την αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής 

του 
Βασίλη Παναγή 
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ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ – ΤΟ «ΟΜΟΣΠΟΝΔΟ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ»
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 27ο  
 
Μακάριος και Βουλή  
ευχαριστούν τον Κληρίδη 
 

Λίγο μετά την άφιξη του στην 
Κύπρο ο Μακάριος έκανε 
την πιο κάτω δήλωση: 

«Επιθυμώ να εκφράσω την βαθείαν εκτίμησιν 
μου προς τον κ. Γλαύκον Κληρίδην δια το έργον 
το οποίον επετέλεσεν ως Προεδρεύων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Κληρίδης υπό 
άκρως δραματικάς συνθήκας δια την νήσον μας 
ειργάσθη με υψηλόν αίσθημα ευθύνης και 
έπραξε παν το δυνατόν δια την αντιμετώπισιν 
σωρείας προβλημάτων εκ του πραξικοπήματος 
και της τουρκικής εισβολής». Η Βουλή των Αντι-
προσώπων με ψήφισμα της στις 12 Δεκεμβρίου 
1974 εξέφραζε «την βαθείαν εκτίμησιν της Βου-
λής δια το επίμοχθον και σημαντικόν έργον το 
οποίον ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Γλαύκος Κλη-
ρίδης υπό άκρως και αντιξόους δραματικάς 
συνθήκας επετέλεσε κατά την διάρκεια της πε-
νταμήνου υπ’ αυτού ασκήσεως των καθηκόντων 
Προέδρου της Δημοκρατίας». 
«Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας» ή «Εθνικό 
Συμβούλιο» 
Ο Κληρίδης και ο Παπαϊωάννου δίνουν διαφορε-
τικές ερμηνείες σχετικά με την αποτυχία της δη-
μιουργίας «Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας» πα-
ρόμοιας με εκείνης του Καραμανλή μετά την 
πτώση της Χούντας. Ο Κληρίδης λέει ότι ο Εζε-
κίας Παπαϊωάννου, Γ.Γ. του ΑΚΕΛ πίεζε το Μα-
κάριο ότι για τη δημιουργία ενός ισχυρού μετώ-
που, όφειλε να σχηματίσει μια κυβέρνηση εθνικής 
ενότητας στην οποία να αντιπροσωπεύονται όλα 
τα πολιτικά κόμματα αναλογα με τη δύναμη που 
είχαν στη Βουλή.  Σε περίπτωση που ο Μακάριος 
αποδεχόταν την πρόταση του, το ΑΚΕΛ δεν θα 
πρότεινε ως υπουργούς ηγετικά στελέχη του Κόμ-
ματος αλλά πρόσωπα αριστερού προσανατολι-
σμού όπως του πρώην δημάρχου της Λεμεσού 
Κώστα Παρτασίδη. (Βλ. Γ. Κληρίδη: «Η Κατάθεση 
μου», τόμος Δ’  σελ. 210). 
Ο Εζεκίας Παπαϊωάννου λέει ότι ο Μακάριος είχε 
αποκαλύψει στην αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ ότι 
σκεφτόταν να σχηματίσει κυβέρνηση Εθνικής 
Ενότητας και ότι σ’ αυτήν θα διόριζε και τον Κώ-
στα Παρτασίδη από μέρους της Αριστεράς σαν 
Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. Επίσης απο-
κάλυψε  ότι θα σχημάτιζε Εθνικό Συμβούλιο από 
εκπροσώπους όλων των κομμάτων για να τον 
συμβουλεύουν σε θέματα χειρισμού του Κυπρια-
κού. Την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας την τορ-
πίλλισαν οι Κληρίδης και Τάσσος Παπαδόπουλος 
του Ενιαίου Κόμματος και ο Μακάριος εγκατέλειψε 
την ιδέα. Προχώρησε όμως στον σχηματισμό του 
Εθνικού Συμβουλίου στο οποίο εκπροσωπούνταν 
το ΑΚΕΛ, το Ενιαίο και η ΕΔΕΚ. Αργότερα κλή-
θηκε και ο Ευδόκας σαν εκπρόσωπος του ΔΕΚ . 
Ο Μακάριος αποφάσισε ότι θα συμφωνούσε σε 
μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας αν όλα τα κόμ-
ματα συμφωνούσαν. Ο Παπαϊωάννου (ΑΚΕΛ) ο 
Λυσσαρίδης (ΕΔΕΚ) και ο Ευδόκας (ΔΕΚ) συμ-
φωνούσαν με  τον σχηματισμό αλλά ο Τάσσος 
Παπαδόπουλος και ο Στ. Ποσκώτης (Ενιαίο 
Κόμμα) διαφώνησαν. Ο Παπαϊωάννου αναφέρει 
και τον Κληρίδη σαν έναν από τους διαφωνήσα-
ντες. Ο Κληρίδης υποστηρίζει ότι ο Μακάριος δεν 
ήθελε μια τέτοια κυβέρνηση γιατί θα ήταν ανα-
γκασμένος να διορίζει ως υπουργούς άτομα από 
τα διάφορα κόμματα και φοβόταν ότι το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο δεν θα ελεγχόταν πλέον από τον 

Πρόεδρο αλλά από τα διάφορα κόμματα. 
Ο Μακάριος δεν ακολούθησε το παράδειγμα του 
Καραμανλή στον σχηματισμό Κυβέρνησης Εθνι-
κής Ενότητας   και επεξηγούσε τη στάση του 
στους εξής δύο λόγους: 
(α) Οι Δυτικές δυνάμεις, ιδιαίτερα οι  ΗΠΑ, που 
θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξεύρεση λύ-
σης δε θα ενέκριναν μια τέτοια κυβέρνηση που 
θα περιλάμβανε και κομμουνιστές!  
(β) Το Ενιαίο Κόμμα και το Προοδευτικό Κόμμα 
ήταν αντίθετα με μια τέτοια ιδέα, συνεπώς δεν 
υπήρχε απόλυτα κοινή συναίνεση ή ομοφωνία. 
(Βλ. Γ. Κληρίδη: «Η Κατάθεση μου» τόμος Δ’  σελ. 
210-211). 
Τελικά ο Μακάριος δέχτηκε αντί «Κυβέρνηση 
Εθνικής Ενότητας»  να σχηματίσει ένα Εθνικό 
Συμβούλιο που θα είχε Συμβουλευτικό χαρακτήρα 
και θα απαρτιζόταν από τους ηγέτες όλων των 
πολιτικών Κομμάτων. Το Εθνικό Συμβούλιο συ-
νήλθε για πρώτη φορά στις 21 Ιανουαρίου 1975, 
και συμφωνήθηκε ότι θα είχε δικαιοδοσία σε όλες 
τις πλευρές του κυπριακού προβλήματος, τόσο 
σε θέματα ουσίας όσο και σε θέματα τακτικής. 
Η επανάληψη των διακοινοτικών συνομιλιών 
Στις 19 Δεκεμβρίου 1974 στην επιμονή του Κλη-
ρίδη, ο Μακάριος του έδωσε  γραπτώς και ενυ-
πόγραφους τους  όρους εντολής για να ξαναρχί-
σει τις διαπραγματεύσεις (βάσει των όσων 
συμφωνήθηκαν στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου 
και την 1η Δεκεμβρίου). Οι διακοινοτικές συνομι-
λίες Κληρίδη - Ντενκτάς ξανάρχισαν το απόγευμα 
της ίδιας μέρας (19 Δεκεμβρίου). Οι συνομιλίες 
διεξήχθησαν στο γραφείο του Ντενκτάς, παρου-
σία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΟΗΕ, κ. 
Weckmann-Munoz. Στη διάρκεια των συναντή-
σεων αυτών, συζητήθηκαν και ανθρωπιστικά ζη-
τήματα, όπως το ζήτημα των αγνοούμενων και οι 
συνθήκες διαβίωσης των εγκλωβισμένων. 
Το παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού 
Μετά την τουρκική εισβολή και την παρουσία των 
τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, η θέση 
και ο ρόλος του Ντεκτάς είχαν αλλάξει. Από την 
αρχική διαπραγματευτική θέση του «αμυνόμε-
νου» πριν την εισβολή είχε μετατραπεί στη θέση 
του «επιθετικού» και άρχισε να βάζει αυτός τους 
«νέους όρους του πολιτικού παιχνιδιού». Χρησι-
μοποιώντας το επιχείρημα ότι στο παρελθόν ενώ 
συμφωνούσαν σε ορισμένα θέματα οι αποφάσεις 
τους δεν εφαρμόζονταν, στην πρώτη τους συνά-
ντηση ο Ντενκτάς ήθελε να βεβαιωθεί ότι ο Κλη-
ρίδης είχε την πλήρη εξουσιοδότηση της Ελλη-
νοκυπριακής κοινότητας!  Ο Κληρίδης τον 
βεβαίωσε γι αυτό και του είπε ότι είχε υπογραμ-
μένους όρους εντολής.  Ο Ντεκτάς εξέφρασε επί-
σης τις αμφιβολίες του σχετικά με την ειλικρίνεια 
των προθέσεων του Μακαρίου προς την τουρκική 
κοινότητα και ήθελε  να γνωρίζει  αν ο Κληρίδης 
είχε την εξουσία να υπογράψει οτιδήποτε συμ-
φωνούσαν μεταξύ τους. 
Συνταγματικές προτάσεις 
Στις 10 Φεβρουαρίου 1975 ο Κληρίδης και ο Ντε-
κτάς αντάλλαξαν προτάσεις για τη συνταγματική 
πτυχή του Κυπριακού. Οι προτάσεις του Κληρίδη 
υποστήριζαν ότι η Κύπρος θα πρέπει να είναι μια 
ανεξάρτητη κυριάρχη Δημοκρατία και το σύνταγμά 
της θα έχει χαρακτήρα δικοινοτικού και πολυπε-
ριφερειακού ομόσπονδου κράτους. Επίσης πρό-
τεινε οι περιοχές που θα διοικούνται  από τους 
Τουρκοκυπρίους θα καλύπτουν τη βόρεια περιοχή 
της Λευκωσίας μέχρι την Κερύνεια και σε άλλες 
περιοχές όπου είναι συγκεντρωμένα τουρκικά χω-
ριά και η συνολική έκταση θα είναι ανάλογη με 
τον πληθυσμό των τουρκοκυπρίων δηλαδή 18-

20%. Η Κεντρική Κυβέρνηση του ομοσπονδιακού 
κράτους θα έχει ουσιαστικές εξουσίες. 
Οι προτάσεις του Ντεκτάς υποστήριζαν ότι η Κύ-
προς θα πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη κοσμική 
Δημοκρατία με σύνταγμα ενός δικοινοτικού και 
διζωνικού κράτους. Υποστήριξε τη δημιουργία 
δύο ισότιμων ομόσπονδων  κρατών και τη συνέ-
χιση των διεθνών συμφωνιών του 1960 σχετικά 
με τις εγγυήσεις. Υποστήριξε επίσης ότι μόνο οι 
αναγκαίες εξουσίες να αφεθούν στην Κεντρική 
Κυβέρνηση του Ομοσπονδιακού κράτους. 
Ο Ντεκτάς ανακηρύσσει το «Ομόσπονδο 
τουρκοκυπριακό κράτος» 
Στις 13 Φεβρουαρίου του 1975, ο Ντενκτάς με 
τις «ευλογίες» και ιδιαίτερα τη στήριξη των κατο-
χικών στρατευμάτων κήρυξε τα κατεχόμενα 
εδάφη σε «Ομόσπονδο Τουρκοκυπριακό Κρά-
τος», και τον εαυτό του ως «Πρόεδρο» αυτού του 
παράνομου καθεστώτος. Το Συμβούλιο Ασφα-
λείας του ΟΗΕ συνήλθε στις 20 Φεβρουαρίου 
1975 και συζήτησε αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. 
Ο Γλαύκος Κληρίδης που συμμετείχε σαν αρχη-
γός της Κυπριακής αντιπροσωπείας, κάλεσε το 
Συμβούλιο να λάβει επειγόντως αποφασιστικά 
μέτρα για να αποτρέψει την κατάλυση της ανε-
ξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις δη-
λώσεις του είχε αναφερθεί και στις προτάσεις που 
είχε δώσει στην Τουρκοκυπριακή ηγεσία. 
Στις 12 Μαρτίου 1975, το Συμβούλιο Ασφαλείας 
υιοθέτησε ομόφωνα το Ψήφισμα 367 (1975) το 
οποίο έλεγε: 
1. Καλεί γι άλλη μια φορά όλα τα κράτη να σέβονται 
την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα 
και το αδέσμευτο της Δημοκρατίας της Κύπρου και 
ζητεί επειγόντως απ’ αυτά, ως και από τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη, να απέχουν από κάθε ενέργεια που 
θα μπορούσε να προδικάσει την εν λόγω κυριαρ-
χία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και το αδέ-
σμευτο, ως επίσης και από κάθε προσπάθεια που 
αποβλέπει στη διχοτόμηση της νήσου ή την ένωση 
της με οποιαδήποτε άλλη χώρα. 
2. Λυπείται για τη μονομερή απόφαση της 13ης 
Φεβρουαρίου 1975, η οποία διακήρυξε ότι τμήμα 
της Δημοκρατίας της Κύπρου θα αποτελούσε 
“ομόσπονδο τουρκικό κράτος”». 
3. Ζητεί από το Γ.Γ.  να αναλάβει μια νέα απο-
στολή και να καλέσει τα μέρη σε συνομιλίες, υπό 
νέες συμφωνημένες διαδικασίες.  Καλεί τους αντι-
προσώπους των δύο κοινοτήτων να συνεργα-
στούν στενά με το Γενικό Γραμματέα.... 
Οι Συνομιλίες της Βιέννης – Ο Α’ γύρος 28 
Απριλίου – 3 Μαϊου 1975 
Μετά την παραπάνω Απόφαση του ΟΗΕ, ο Γ.Γ. 
του ΟΗΕ, Δρ. Κουρτ Βαλτχάιμ, διευθέτησε νέες 
διακοινοτικές συνομιλίες στη Βιέννη. Ο πρώτος 
γύρος των συνομιλιών άρχισε στις 28 Απριλίου 
και έληξε στις 3 Μαϊου 1975 και το ανακοινωθέν 
ανάφερνε τα ακόλουθα: 
«Έγινε ανταλλαγή απόψεων επί των εξουσιών 
και λειτουργιών της κεντρικής κυβέρνησης και 
υποβλήθηκαν ορισμένα έγγραφα. Συμφωνήθηκε 
η σύσταση επιτροπής ειδικών των δύο μερών για 
να εξετάσει λεπτομερώς προτάσεις και να υπο-
βάλει έκθεση στους διαπραγαματευτές. Έγινε λε-
πτομερής εξέταση του ζητήματος των εκτοπισμέ-
νων προσώπων και των γεωγραφικών πτυχών 
μιας δυνατής μελλοντικής ρύθμισης του Κυπρια-
κού. Συζητήθηκε το θέμα των αγνοουμένων πα-
ρόλο που οι δύο πλευρές επανεβεβαίωσαν ότι 
δεν κατακρατούσαν αδήλωτους αιχμαλώτους πο-
λέμου. Επιτεύχθηκε συμφωνία για το άνοιγμα του 
Διεθνούς Αεροδρομίου Λευκωσίας». 
Στις μετέπειτα συζητήσεις που έγιναν στο Εθνικό 

Συμβούλιο, πρώτα ο Τάκης Χατζηδημητρίου και 
μετά ο Βάσος Λυσσαρίδης της ΕΔΕΚ διαφώνη-
σαν με τους χειρισμούς Κληρίδη γιατί κατά την 
άποψη τους ήταν σφάλμα η διαπραγμάτευση 
πάνω σε οποιοδήποτε θέμα χωριστά και επέμε-
ναν ότι η ορθή προσέγγιση ήταν ότι το Κυπριακό 
ήταν πρόβλημα εισβολής και κατοχής που πρέπει 
να τερματιστεί. 
Ο Β΄ γύρος συνομιλιών στη Βιέννη  5 – 7 Ιου-
νίου 1975 
Στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών που έγιναν 
στη Βιέννη  στις 5 – 7 Ιουνίου 1975, στην παρου-
σία του Γ.Γ. του ΟΗΕ Βάλντχαϊμ, συζητήθηκαν τα 
ακόλουθα: Το τουρκικό δημοψήφισμα  για το Σύ-
νταγμα του «Ομόσπονδου Τουρκοκυπριακού Κρά-
τους», οι ισχυρισμοί για εγκατάσταση Τούρκων 
στον ελληνικό τομέα της Αμμοχώστου, οι παράνο-
μοι μετανάστες από την Τουρκία, η τουρκική αξίωση 
για πολιτική ισότητα και οι τουρκικές απόψεις για 
τις εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. 
Στο τέλος των συνομιλίων εκδόθηκε ένα ανακοι-
νωθέν που έλεγε: «Διατυπώθηκαν λεπτομερείς 
απόψεις για τις εξουσίες και λειτουργίες της κε-
ντρικής κυβέρνησης ενός Ομοσπονδιακού Κυ-
πριακού Κράτους. Έγινε εισήγηση για την εγκα-
θίδρυση μιας μεταβατικής ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης....». 
Επιστρέφοντας για την Κύπρο ο Κληρίδης στα-
μάτησε στην Αθήνα και ενημέρωσε τον Καρα-
μανλή για τις συνομιλίες που είχε με τον Ντεκτάς. 
Στη συνάντηση αυτή παρόντες ήταν επίσης ο Δ. 
Μπίτσιος (υπουργός Εξωτερικών), ο Πέτρος Μο-
λυβιάτης (διπλωμάτης και μετέπειτα υπουργός 
Εξωτερικών) και ο πρέσβης Νίκος Κρανιδιώτης. 
Ο Κρανιδιώτης έστειλε στο Μακάριο ενημερωτική 
έκθεση από αυτή τη συνάντηση και έλεγε ότι ο 
Ντεκτάς ζητούσε από τον Κληρίδη ίση συμμετοχή 
στην Κεντρική Κυβέρνηση και σε όλα τα διορι-
στικά Συμβούλια.  
Η εκδίωξη των εγκλωβισμένων και τα επει-
σόδια στην Πάφο 
Στις αρχές Ιουλίου 1975 άρχισε η εκδίωξη των 
εγκλωβισμένων της Καρπασίας. Γύρω στα 788 
άτομα που έμεναν σε χωριά της Καρπασίας διώ-
χτηκαν από τα σπίτια τους. Η κατοχική διοίκηση 
πρόβαλε σαν επιχείρημα και δικαιολογία  τη σύλ-
ληψη ενός αριθμού τουρκοκυπρίων που προ-
σπάθησαν να διαφύγουν από το Δάσος Πάφου 
για να πάνε στα κατεχόμενα. Οι συλληφθέντες 
αντέδρασαν και στην επιστροφή τους προς την 
Πάφο, οδηγήθηκαν κοντά στη Μονή Κύκκου και  
κακοποιήθηκαν από τις Δυνάμεις Ασφαλείας γιατί 
ισχυρίστηκαν ότι τους είχαν εξυβρίσει. Η κυβέρ-
νηση καταδίκασε το επεισόδιο και υποσχέθηκε 
ότι θα τιμωρούσε  τους υπεύθυνους. 
Τον Ιούλιο 1975 είχαν απομείνει γύρω στις 10,000 
τουρκοκύπριοι στις ελεύθερες περιοχές και περί-
που 10,000 ελληνοκύπριοι στις κατεχόμενες πε-
ριοχές, σε χωριά της Καρπασίας. Προτού φύγει 
ο Κληρίδης για τη Βιέννη είχε συμφωνήσει με το 
Μακάριο σχετικά με το θέμα της ελεύθερης μετα-
κίνησης των τουρκοκυπρίων στα βόρεια. Σαν 
αντάλλαγμα, ο Μακάριος και ο Κληρίδης ζητού-
σαν να τερματιστεί η εκδίωξη των εγκλωβισμένων 
ελληνοκυπρίων καθώς και την επιστροφή των 
788  που είχαν ήδη διωχτεί  και ότι θα μπορούσαν 
να λειτουργούν ελεύθερα τα σχολεία  και τις εκ-
κλησίες τους.  
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

3 Δεκεμβρίου 

1963- Στην Ελλάδα, αποφασί-
ζεται ότι τα διδακτικά βιβλία 
θα διανέμονταν δωρεάν στους 
μαθητές των Δημοτικών Σχο-
λείων και των Γυμνασίων 

 
1967- Οι τελευταίες μονάδες 
της ελληνικής μεραρχίας, η 
οποία εστάλη στην Κύπρο επί 
Γεωργίου Παπανδρέου, εγκα-
ταλείπουν το νησί και το αφή-
νουν ανυπεράσπιστο, σε 

εφαρμογή της Συμφωνίας Πα-
παδόπουλου - Τσαγλαγιαγκίλ 

 
4 Δεκεμβρίου 

 
2002- Αποκωδικοποιείται 
σχεδόν ολόκληρο το γονι-
δίωμα του ποντικού, αποκα-
λύπτοντας ότι περισσότερα 
από το 80% των γονιδίων 
του είναι ίδια με τα ανθρώ-
πινα, ενώ στο 99% είναι πα-
ρόμοια. Από τις ομοιότητες 
αναμένεται να καταστεί κα-
τανοητή η γενετική βάση αν-

θρώπινων ασθενειών 
 

5 Δεκεμβρίου 
 

2001- Ο Πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, Γλαύ-
κος Κληρίδης, αποδέχεται 
πρόσκληση που του απηύ-
θυνε ο τουρκοκύπριος ηγέ-
της Ραούφ Ντενκτάς για δεί-
πνο στο σπίτι του στα 
Κατεχόμενα. Ο Κληρίδης 
περνά από το οδόφραγμα 
του Λήδρα Πάλας στην κατε-
χόμενη Λευκωσία για πρώτη 
φορά από το 1974. Το γεγο-
νός προσελκύει τεράστιο εν-
διαφέρον στον ελληνικό, 

τουρκικό και το διεθνή Τύπο 
 

6 Δεκεμβρίου 
 

1865- Ψηφίζεται από το Κο-
γκρέσο η 13η Τροποποίηση 
του Αμερικανικού Συντάγμα-
τος, που προβλέπει την  
κατάργηση της δουλείας 

 
1878- Γέννηση Στάλιν 

 
1990- Θάνατος Παύλου  
Σιδηρόπουλου, Έλληνας 

 ρόκερ 
 

9 Δεκεμβρίου 

 
2002- Ο Γενικός Γραμμα-
τέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, 
παραδίδει στην ελληνοκυ-
πριακή και την τουρκοκυ-
πριακή πλευρά το αναθεω-
ρημένο σχέδιό του για 
επίλυση του Κυπριακού 

(«Σχέδιο Ανάν») 

θάνατος Νέλσον Μαντέλα

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 

4 Δεκεμβρίου:  Βαρβάρα, Δαμασκηνός, Δαμασκηνή. 

5 Δεκεμβρίου: Διογένης, Διογενία, Σάββας, Σαββούλα 

6 Δεκεμβρίου: Νικόλαος, Νικολία, Νικολέτα 

7 Δεκεμβρίου: Αθηνόδωρος, Αθηνοδώρα, Αμβρόσιος, Αμβροσία 

8 Δεκεμβρίου: Καίσαρ, Καισαριανή, Πατάπιος, Παταπία, Σωσθένης 

9 Δεκεμβρίου: Άννα

Η δολοφονία Γρηγορόπουλου

Δολοφονία Τζόν Λένον

Σαν σήμερα (8 Δεκεμβρίου) δολο-
φονήθηκε ο θρυλικός τραγουδι-
στής των Beatles και ένας από 

τους πλέον δραστήριους ακτιβιστές της 
γενιάς του, ο John Lennon.  
Ήταν 11 η ώρα το βράδυ όταν ο Λένον 
επέστρεφε στο σπίτι του έχοντας στο 
πλευρό του τη σύζυγό του Γιόκο Όνο, 
έπειτα από την ηχογράφηση των τρα-
γουδιών Walking on Thin Ice και It Hap-
pened για τον επόμενο δίσκο του. Έξω 
από το σπίτι του, ένα διαμέρισμα του κτι-
ρίου Ντακότα σε δυτική συνοικία του 
Μανχάταν και απέναντι από το Σέντραλ 
Πάρκ, η μοίρα του επιφύλασσε μια δυ-
σάρεστη έκπληξη. Εκεί, τον περίμενε ο 
Μαρκ Τσάπμαν, που έμελλε να μείνει 
στην ιστορία ως ο άνθρωπος που δολο-
φόνησε τον θρυλικό Τζον Λένον κι έκανε 
το αίμα των απανταχού φαν να παγώσει. 
Ο Τσάπμαν τον πυροβόλησε πολλές φο-
ρές στην πλάτη (υπήρξαν μαρτυρίες που 
έκαναν λόγο για έξι πυροβολισμούς), 
τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Ο Λένον 
μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκο-
μείο Ρούσβελτ, όπου λίγα λεπτά αργό-
τερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Σύμ-
φωνα με την αυτοψία, οι σφαίρες 
προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία, 
αλλά μία ήταν η θανάσιμη που διαπέ-

ρασε την αορτή του. 
Ο Λένον του συγκροτήματος The Beatles 
είχε πρώτα κατακτήσει τον κόσμο με τα 
τραγούδια και τα μηνύματά του που μι-
λούσαν για ειρήνη και αγάπη, όταν 
έσβησε σε ηλικία μόλις 40 ετών. Η ζωή 
τον έκανε μοναδικό, ο θάνατος τον έκανε 
θρύλο. Τα τραγούδια του συνεχίζουν 
ακόμη και σήμερα να μιλούν στις καρδιές 
των ανθρώπων, με πρώτο και καλύτερο 
το Imagine, ένα από τα δημοφιλέστερα 
τραγούδια της εκατονταετίας. 
Ο τραγουδοποιός-τραγουδιστής από το 
Λίβερπουλ, με τα μεγάλα στρογγυλά 
γυαλιά και την ταξιδιάρικη φωνή, δε γνώ-
ρισε πατέρα, αφού τον εγκατέλειψε πριν 
ακόμη γεννηθεί. Η μητέρα του ακολού-
θησε το ίδιο παράδειγμα, όταν ο μικρός 
Τζον ήταν μόλις 5 ετών, αφήνοντας την 
ανατροφή του στην αδελφή του. Στα 18 
του χάνει τη μητέρα του όταν την πάτησε 
με το αυτοκίνητο ένας μεθυσμένος οδη-
γός. Δώδεκα χρόνια αργότερα έγραφε: 
«Μητέρα, με είχες αλλά δεν σε είχα. Σε 
χρειαζόμουν, αλλά εσύ δεν με χρει-
αζόσουν». 
Πολλά τα σενάρια για το θάνατο του θρυ-
λικού μέλους των Beatles. Αρκετοί μι-
λούν για προσχεδιασμένο έγκλημα, ενώ 
άλλοι κάνουν λόγο για ψυχωτικό θαυμα-
στή. Ο Μαρκ Τσάπμαν, που νωρίτερα 
την ημέρα της δολοφονίας είχε αποσπά-
σει αυτόγραφο από τον τραγουδιστή, κα-
ταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. 
Σε ψυχιάτρους του δικαστηρίου διηγή-
θηκε πως «κακά πνεύματα» τον παρό-
τρυναν να δολοφονήσει τον Λένον ενώ 
το 2004 ομολόγησε επίσης πως ένας 
από τους λόγους που τον ώθησαν στην 
εγκληματική του ενέργεια ήταν η επιθυ-
μία του να προβληθεί, αισθανόμενος 
πως μέχρι τότε ήταν ασήμαντος.

Το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου 2008 
ο 37χρονος αστυνομικός (ειδικός 
φρουρός για την ακρίβεια) Επα-

μεινώνδας Κορκονέας πυροβόλησε και 
σκότωσε στα Εξάρχεια τον 15χρονο 
μαθητή Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Την 
επομένη ξέσπασε ένα κύμα νεανικής 
αγανάκτησης πανελλαδικής εμβέλειας, 
που οδήγησε σε πρωτοφανούς έντα-
σης ταραχές, κυρίως στη Αθήνα, τις 
«χειρότερες από την αποκατάσταση 
της Δημοκρατίας το 1974», σύμφωνα 
με την εφημερίδα «Καθημερινή». Το αι-
ματηρό περιστατικό και τα επακόλουθά 
του έλαβαν διεθνείς διαστάσεις και σε 
πολλές μεγαλουπόλεις του κόσμου 
διοργανώθηκαν εκδηλώσεις αλληλεγ-
γύης και συμπαράστασης. 
Το μοιραίο βράδυ 
Η μοιραία συνάντηση δράστη και θύμα-
τος έγινε λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ 
του Σαββάτου στη συμβολή των οδών 
Τζαβέλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια. 
Αρχικά υπήρξε φραστική αντιπαράθεση 
μιας ομάδας νεαρών με τον ειδικό 
φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα και τον 
συνάδελφό του Βασίλη Σαραλιώτη. Στη 
συνέχεια, οι δυο άνδρες διατάχθηκαν να 
αποσυρθούν από τον τόπο του επεισο-
δίου. Προς στιγμή υπάκουσαν στις εντο-
λές των προϊσταμένων τους, αλλά λίγο 
μετά επανήλθαν πεζή στην οδό Τζαβέλα, 
όπου βρισκόταν η παρέα των νεαρών. 
Ανάμεσά τους ήταν και ο συνομήλικος 
του Γρηγορόπουλου, Νίκος Ρωμανός, 
που απασχολεί έκτοτε τις αρχές και τη 
δημοσιότητα με την αναρχική του δράση. 
Η προσαγωγή του Επ. Κορκονέα 
στον ανακριτή 
Η φραστική αντιπαράθεση συνεχίστηκε 
και τότε ξαφνικά ο Κορκονέας έβγαλε το 
υπηρεσιακό του περίστροφο και πυρο-
βόλησε τρεις φορές. Μία από τις σφαίρες 
χτύπησε τον 15χρονο μαθητή Αλέξανδρο 
Γρηγορόπουλο και τον άφησε άπνου.  
Αμέσως μετά, οι δυο ειδικοί φρουροί ενη-
μέρωσαν, ως όφειλαν, την υπηρεσία 
τους για το συμβάν, αναφέροντας ότι δέ-
χθηκαν επίθεση με πέτρες και μπουκάλια 
από τους νεαρούς. Είναι και το σενάριο 
που διακινεί η αστυνομία τις πρώτες 
ώρες. Στις ανακοινώσεις της κάνει λόγο 
για τον εξοστρακισμό της σφαίρας που 
προκάλεσε το θάνατο του νεαρού παι-
διού. Οι δυο ειδικοί φρουροί συνελήφθη-
σαν και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, όπως 
και ο διοικητής του αστυνομικού τμήμα-
τος Εξαρχείων, στη δύναμη των οποίων 
ανήκαν. Στην πρώτη του κατάθεση, ο 
δράστης υποστήριξε ότι πυροβόλησε 
τρεις φορές, δύο στον αέρα και μία στο 
έδαφος. Οι αυτόπτες μάρτυρες, όμως, 
τον διέψευσαν, καθώς κατέθεσαν ότι πυ-
ροβόλησε κατευθείαν προς την πλευρά 
των νεαρών, οι οποίοι δεν προκάλεσαν 
τους δύο αστυνομικούς. 

Η δίκη για την δολοφονία Γρηγορό-
πουλου 
Στο δικαστικό σκέλος της δολοφονίας 
Γρηγορόπουλου, στις 10 Δεκεμβρίου οι 
δύο ειδικοί φρουροί κρίθηκαν προφυλα-
κιστέοι μετά την απολογία τους στον ανα-
κριτή. Και οι δύο κατηγορούμενοι παρέ-
δωσαν στον ανακριτή δια του συνηγόρου 
τους Αλέξη Κούγια απολογητικά υπομνή-
ματα. Ο Κορκονέας ισχυρίστηκε ότι δεν 
είχε πρόθεση να δολοφονήσει τον Γρη-
γορόπουλο και ότι έριξε δύο προειδο-
ποιητικές βολές στον αέρα, ευρισκόμε-
νος, αυτός και ο συνάδελφός του, σε 
καθεστώς φόβου, καθώς είχαν δεχθεί 
επίθεση με πέτρες και δοκάρια από 
ομάδα τριάντα αναρχικών. Ανέφερε ότι 
οι νέοι αυτοί, ενώ είναι γόνοι πλούσιων 
οικογενειών, συνηθίζουν να συχνάζουν 
στα Εξάρχεια, αλλά και σε διάφορα γή-
πεδα, όπου προκαλούν επεισόδια. Επί-
σης, είπε ότι ο θανών είχε αποβληθεί 
από τη Σχολή Μωραΐτη και άλλαζε συχνά 
σχολεία, γεγονός που αποτυπώνει μία 
αποκλίνουσα συμπεριφορά. 
Στις 18 Δεκεμβρίου κατατέθηκε στον ανα-
κριτή το πόρισμα της βαλλιστικής εξέτα-
σης, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν 
«στοιχεία απολύτως συμβατά με πρό-
σκρουση της βολίδας σε σκληρή - ανέν-
δοτη επιφάνεια με το πλαϊνό τμήμα της 
και στη συνέχεια εποστρακισμού της 
από την επιφάνεια αυτή». Στις 14 Ια-
νουαρίου 2009 παραδόθηκε στον ανα-
κριτή η έκθεση της βλητικής αυτοψίας. 
Οι πραγματογνώμονες δέχονται ότι η 
σφαίρα εποστρακίστηκε σε τσιμεντένια 
μπάλα και στη συνέχεια έπληξε το θύμα. 
Αντίθετα, οι τεχνικοί σύμβουλοι της οι-
κογένειας Γρηγορόπουλου δεν δέχτηκαν 
τον εποστρακισμό της σφαίρας, ισχυρι-
ζόμενοι ότι «πρόκειται για μία πολυσυ-
ζητημένη λέξη, για την οποία έχει ανα-
πτυχθεί φιλολογία και παραφιλολογία, η 
οποία στην ουσία δεν προσδιορίζει τί-
ποτα». 
Ο Β. Σαραλιώτης (αριστερά) και ο Ε. 
Κορκονέας 
Στις 24 Αυγούστου 2009 το Συμβούλιο 
Εφετών Αθηνών επικύρωσε το πρωτο-
βάθμιο βούλευμα (του Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών Αθηνών) και διέταξε 
την παραπομπή των δύο ειδικών φρου-
ρών στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, 
προκειμένου να δικαστούν για ανθρω-
ποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ο Κορκο-
νέας και για απλή συνέργεια σε ανθρω-
ποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ο 
Σαραλιώτης. 
Η δίκη της υπόθεσης ορίστηκε για τις 15 
Δεκεμβρίου 2009 στο Μικτό Ορκωτό Δι-
καστήριο Χαλκίδας για λόγους ασφα-
λείας. Ύστερα από αντίδραση τοπικών 
φορέων, ο Άρειος Πάγος μετέφερε τη 
δίκη στην Άμφισσα και όρισε την έναρξη 
διεξαγωγής της την 20η Ιανουαρίου 
2010. Η ακροαματική διαδικασία διάρ-
κεσε σχεδόν δέκα μήνες και χρειάστηκαν 
συνολικά 84 συνεδριάσεις για να εκδώσει 
το δικαστήριο την απόφασή του.

Εμβληματική μορφή του αγώνα για 
την εξάλειψη των ανισοτήτων και 
των διακρίσεων, φυλακισμένος για 

27 χρόνια προτού γίνει ο πρώτος μαύ-
ρος πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής στις 
πρώτες εκλογές χωρίς φυλετικούς δια-
χωρισμούς, ο Νέλσον Μαντέλα έχει ξε-
χωριστή θέση στην ιστορία του 20ού αι-
ώνα ως μαχητής εναντίον του 
τελευταίου ρατσιστικού καθεστώτος 
στον δυτικό κόσμο. 
Ο Μαντέλα γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου του 
1918 στο μικρό χωριό Μβέζο, στο νοτι-
οανατολικό τμήμα της χώρας, και του δό-
θηκε το όνομα Ρολιλάχλα Μαντέλα. Το 
όνομα Νέλσον το πήρε από έναν δά-
σκαλό του την πρώτη του μέρα στο σχο-
λείο, αλλά στη χώρα θα γινόταν αργότερα 
γνωστός και απλά ως Μαντίμπα, το 
όνομα της φυλής του. 
Το 1937 στάλθηκε σε κολέγιο μεθοδιστών 
ιεραποστόλων, όπου για πρώτη φορά στη 
ζωή του απέκτησε φιλική σχέση με αν-
θρώπους από διαφορετική φυλή από αυ-
τόν. Τελικά, για να αποφύγει ένα προξε-
νιό, κατέληξε στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου 
ξεκίνησε σπουδές Νομικής. 
Στην πολιτική θεώρηση του Μαντέλα θα 
μπλέκονταν ο αντιαποικιακός αγώνας, η 
μάχη κατά των θεσμοθετημένων διακρί-
σεων βάσει φυλής, ο μαρξισμός και 
ακόμη και η αρχή της αντίστασης χωρίς 
βία του Μαχάτμα Γκάντι. 
Το 1952 ήλθε αντιμέτωπος για πρώτη 
φορά με το δικαστικό σύστημα του Απαρτ-
χάιντ,όταν του επιβλήθηκαν περιοριστικοί 
όροι για την πολιτική του δραστηριότητα, 
με βάση τον νόμο για την "αντιμετώπιση 
του κομμουνισμού. 
Η εκστρατεία για την καταπολέμηση του 
Απαρτχαϊντ και η φυλάκιση 

Αργότερα τον ίδιο χρόνο άνοιξε, μαζί με 
τον Όλιβερ Τάμπο, το πρώτο δικηγορικό 
γραφείο της Νοτίου Αφρικής μόνο με μαύ-
ρους νομικούς. Εξασκώντας τη δικηγορία, 
ο Μαντέλα έκανε εκστρατεία για την κα-
ταπολέμηση του Απαρτχαϊντ και το 1956 
κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία. 
Μετά την πολύχρονη δίκη εναντίον του 
ίδιου και των συγκατηγορούμενών του, 
οι κατηγορίες τελικά κατέπεσαν. 
Το καθεστώς του Απάρτχαιντ σκλήραινε 
όμως όλο και περισσότερο την στάση του 
και τελικά το 1960 το Εθνικό Αφρικανικό 
Κογκρέσο κηρύχθηκε παράνομο. Μαζί 
του πέρασε στην παρανομία και ο Μα-
ντέλα, που απομακρύνθηκε από την αρχή 
της μη βίας. Τελικά, συνελήφθη ξανά, κα-
τηγορήθηκε για σαμποτάζ και απόπειρα 
ανατροπής της κυβέρνησης και καταδι-
κάστηκε το 1964 σε ισόβια. 
Με τον Μαντέλα στη φυλακή και την ηγε-
σία του εξόριστη, τα μέλη του ANC οι αυ-
τόχθονες της Νοτίου Αφρικής προχωρού-
σαν σε εξεγέρσεις που κατέληγαν σε 
αιματηρή καταστολή. Τα στελέχη του ANC 
που βρίσκονταν στο εξωτερικό επέλεξαν 
να ξεκινήσουν εκστρατεία στη διεθνή κοι-
νότητα εναντίον του Άπαρτχαϊντ γύρω 
από ένα πρόσωπο -τον φυλακισμένο 
Νέλσον Μαντέλα. 
Εντός και εκτός Νοτίου Αφρικής, ο Μα-
ντίμπα έγινε το σύμβολο της καταπίεσης 
και το σύμβολο του αγώνα για ελευθερία 
και ισότητα. 
Η απελευθέρωση και το Νόμπελ Ειρήνης 
Οι εξελίξεις, στις οποίες συνέβαλε και η 
διεθνής κατακραυγή, οδήγησαν στην 
αποκατάσταση του ANC και την απελευ-
θέρωση του Μαντέλα στις 11 Φεβρουα-
ρίου του 1990. Από την ηγεσία του ANC, 
ξεκίνησε τις συνομιλίες με την κυβέρνηση 
για ένα κράτος, στο οποίο όλοι οι πολίτες 
θα ήταν ίσοι απέναντι στο νόμο ανεξαρ-
τήτως φυλής με την κατάρτιση νέου Συ-
ντάγματος. 
Τιμήθηκε, μαζί με τον τότε πρόεδρο της 
χώρας Φρέντερικ ντε Κλερκ, με το βρα-
βείο Νόμπελ Ειρήνης το 1993. Στις εκλο-
γές του επόμενου χρόνου, το ANC κέρ-
δισε με απόλυτη πλειοψηφία και στις 9 
Μαΐου ο Μαντέλα εξελέγη από το νέο Κοι-
νοβούλιο ο πρώτος πρόεδρος της Νοτίου 
Αφρικής.
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Συγχαρητήρια στον Αγγλοκύ-
πριο  Θείο Κωνσταντή που κέρ-
δισε το βραβείο Santander Most 
Inspirational Business Mentor 
of the Year. Αυτό προκύπτει 
από ένα βραβείο που κέρδισε 
πριν από λίγα χρόνια για τον 
καλύτερο Έλληνα Επιχειρημα-

τία της Χρονιάς. 
Ο Θείο, ο οποίος ζει στο Βόρειο 
Λονδίνο, μαζί με τον φίλο του 
Μιχάλη Νίκολας, διευθύνει το 
The Marble Group, τη μεγαλύ-
τερη εταιρεία κατασκευής λίθων 
στη Νοτιοανατολική Αγγλία. 
Ο Θείο δήλωσε στην Παροι-

κιάκη: «Μετά από μια τρελή 
χρονιά, χαίρομαι που κέρδισα 
τον πιο εμπνευσμένο επιχειρη-
ματικό μέντορα της Santander 
για αυτή τη δύσκολη χρονιά! Εί-
ναι μεγάλο προνόμιο να είμαστε 
σε θέση να βοηθήσουμε τους 
ανθρώπους με το επιχειρημα-
τικό τους ταξίδι. Δεν υπάρχει τί-
ποτα καλύτερο από το να βοη-
θάμε τις επιχειρήσεις να 
αναπτυχθούν και να πετύχουν. 
Ευχαριστώ εκείνους που με 
πρότειναν για το βραβείο. Χάρη 
σε όλη την ομάδα του The Mar-
ble Group που πάνω από 15 
χρόνια μου έδωσε την πλατ-
φόρμα για να βοηθήσω τους κα-
ταπληκτικούς ανθρώπους να 
εξελιχθούν σε σούπερ σταρ." 
Το Marble Group ιδρύθηκε από 
τον Θείο και τον επιχειρηματικό 
συνεργάτη του Michael Nich-
olas το 2007, αλλά το πώς αυτοί 
οι δύο επίδοξοι νεαροί άνδρες 
ενώθηκαν από το υπόβαθρό 
τους, είναι μια αληθινή ιστορία 
όπως αυτή της Σταχτοπούτας. 
Ο Μιχάλης μεγάλωσε σε ένα τα-
πεινό μονογονικό σπίτι στο 
North Finchley με τη μητέρα του 
και τον μεγαλύτερο αδερφό του. 
Ο Μιχάλης αποφάσισε να εγκα-
ταλείψει το σχολείο στα 16 για 
να μάθει τον κλάδο του εμπο-
ρίου. Άρχισε να εργάζεται σε μια 
εταιρεία με μάρμαρα, 15 μίλια 
μακριά από το σπίτι του, ως μα-
θητευόμενος όπου ανέπτυξε τις 
δεξιότητές του. 
Έμαθε γρήγορα τον κλάδο του 
εμπορίου και κατασκευής πά-
γκων κουζίνας. Μετά την εκπαί-
δευση του, μετακόμισε σε έναν 
από τους μεγαλύτερους κατα-
σκευαστές πέτρας του Λονδί-
νου, όπου η άλλη πλευρά του 
εμπορίου ήταν πρότυπο (μέ-
τρηση) και τοποθέτηση πάγκων 
γρανίτη. Όταν ήταν 20 ετών, 
ήταν ένας έμπειρος πλέον κα-
τασκευαστής και του αναθέτη-
σαν  πολλά περίπλοκα έργα πέ-
τρας. 
Στα 22, ο Μιχάλης πλησίασε τον 
Θείο με αυτοπεποίθηση εξηγώ-
ντας του ότι ήταν ένας από τους 
καλύτερους σε αυτό που έκανε 
και ήθελε να ξεκινήσει μια επι-
χείρηση στον κλάδο. Χρει-
άστηκε έναν συνεργάτη με επι-
χειρηματικό πνεύμα στις 
πωλήσεις για να επαινέσει τη 
σπουδαία ηθική του. Τον Μάιο 
του 2007, ιδρύθηκε το The Mar-
ble Group. 
Ο Θείο δεν είχε εύκολη αρχή, 
έχοντας χάσει το χέρι του όταν 
ήταν 17 ετών σε ατύχημα με μο-
τοσικλέτα. Ανάρρωσε και πήγε 
κατευθείαν στο Πανεπιστήμιο 
όπου και πήρε πτυχίο Οικονο-
μικών. Ο πατέρας του, ένας 
έμπορος ψαριών, πάντα ενθάρ-
ρυνε τον Θείο να εργάζεται από 
νεαρή ηλικία και να μάθει για τις 
επιχειρήσεις. Έτσι και δημιούρ-
γησε μια πρώιμη καριέρα στον 
κλάδο των πωλήσεων και της 
διαφήμισης, όπου απέκτησε 
εμπειρία στη διαχείριση ενός 
αναπτυσσόμενου οργανισμού. 
Άρχισε να στηρίζει όλη την οι-
κογένειά του όταν ήταν μόλις 22 

ετών. Στα 23, ένωσε τις δυνά-
μεις του με τον Μιχάλη για να 
σχηματίσει την εταιρεία,  
The Marble Group. 
Η εταιρεία ξεκίνησε στο γκαράζ 
της μαμάς και του μπαμπά του 
Θείο σε μια οικιστική κατοικία 
στο Friern Barnet. Τα αγόρια ξε-
κίνησαν με μια επένδυση 
£5.000 για να αγοράσουν ένα 
φορτηγό, να αγοράσουν κάποια 
εργαλεία, να κάνουν έναν ιστό-
τοπο και να αγοράσουν μερικές 
επαγγελματικές κάρτες. Ο Θείο 
θα έπαιρνε τις δουλειές και ο 
Μιχάλης θα τις κατασκεύαζε. Το 
2008, μετακόμισαν από το γκα-
ράζ σε ένα μεγάλο υπόστεγο 
στο Colney Heath, όπου η εται-
ρεία άρχισε αργά αργά να εξε-
λίσσεται. Αρχικά έκανε πάγκους 
κουζίνας για τους φίλους και την 
οικογένειά τους, η The Marble 
Group Ltd παρέχει τώρα πά-
γκους κουζίνας, μάρμαρο, πέ-
τρα, πλακάκια και κατασκευές 
σε αρχιτέκτονες, εταιρείες κου-
ζίνας, εσωτερικούς σχεδιαστές, 
κύριους εργολάβους και κατα-
σκευαστές. Το Marble Group 
έχει ολοκληρώσει έργα σε Har-
rods, Selfridges και Harvey 
Nicholls, καθώς και σε ορισμένα 
από τα κορυφαία ξενοδοχεία 
στον κόσμο (The Dorchester, 
Hilton, W και άλλα). 
Η εταιρεία εκτελεί έργα για προ-
γραμματιστές όπως οι Berkeley 
Homes, Galliard Homes και κύ-
ριοι εργολάβοι όπως οι Mulalley, 
Higgins, Ellmers και Kier, φρο-
ντίζει 125-150 εκθεσιακούς χώ-
ρους κουζίνας στα νοτιοανατο-
λικά της Αγγλίας και έχει έναν 
βραχίονα λιανικής πώλησης 
απευθείας στο κοινό στο παρα-
στάσεις, στο διαδίκτυο και από 
την αίθουσα εκθέσεών τους. 
Πρόσφατα εγκατέστησαν πέτρα 
στο Wembley Stadium. 
Από τότε η επιχείρηση έχει επε-
κταθεί σε μια ομάδα 60+ υπαλ-
λήλων που περιλαμβάνει πο-
λυετή εξειδικευμένη γνώση και 
εμπειρία στη βιομηχανία μαρ-
μάρου και γρανίτη. Εργάζεται 
τώρα από 20.000 τετραγωνικά. 
Το εργοστάσιο Ft στο Welham 
Green, το Marble Group γίνεται 
γρήγορα ένας από τους κορυ-
φαίους κατασκευαστές και προ-
μηθευτές πάγκων γρανίτη στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ο Θείο και ο Μιχάλης ενθαρρύ-
νουν και υποστηρίζουν κάθε μέ-
λος του προσωπικού να προ-
σπαθήσει να αγοράσει το δικό 
του σπίτι.  
Ο Θείο είναι σήμερα μέλος της 
Ακαδημίας Επιχειρηματικών 
Ηγετών και δίνει τακτικά διάφο-
ρες ομιλίες σε σχολεία, επιχει-
ρήσεις και επαγγελματικά ιδρύ-
ματα.

Κύπριος του Ηνωμένου Βασιλείου κερδίζει 
κύρος Βραβείο Business Mentor of the Year

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Ελληνίδα Γυναίκα 
του Δημήτρη Κουρουσιακλή

        Θλιμμένη σαν την Παναγιά  
        Όμορφη σαν την Αφροδίτη  

      Αγέρωχη σαν την Αθηνά  
  Αρχοντική σαν τη Ρήγαινα του κάστρου  

 
Λύκαινα σαν την Κλυταιμνήστρα  

Πιστή σαν την Πηνελόπη 
Αμαζόνα σαν την Άρτεμη 
Κόρη σαν την Ιφιγένεια  

 
Αδελφή σαν την Αντιγόνη  
Ζηλιάρα σαν την Ήρα  
Ωραία σαν την Ελένη  

Αιώνια Ελληνίδα Γυναίκα! 

Κάποιος Άγιος σοφός, προφήτης, κάποτε είπε 
πως κάθε τόσο οι ουρανοί  τις πόρτες τους  εύ-

σπλαχνα ανοίγουν 
 

Και όταν με αγνή ψυχή και καθαρή καρδιά, 
μετάνοιας ταπεινότητα 

πάνω τους στείλεις προσευχή 
 

Τις λέξεις σου και ιερή παράκληση 
ο Θεός και όλοι δίπλα, γύρω του 
ευπρόσδεχτα  θ' ακούσουν 

 
 Με χέρι γενναιόδωρο 

την πίστη και πράξεις σου καλές 
σύντομα θα ανταμείψουν

του Ανδρέα.Ν.Δημητριου

Όταν Ανοίγουν Οι  Ουρανοί

Ξημέρωσε φανταχτερή, Ηλιόλουστη ημέρα, 
Γαλήνια, Φθινοπωρινή, Ειρηνική και φωτεινή, 

χωρίς βροχή και αέρα! 
 

Έβαλα πόδια μου μπροστά, είπα να περπατήσω, 
να δω της φύσης τα δεντρά, κίτρινα φύλλα σαν χαλιά,  

πάνω τους να πατήσω! 
 

Στους δρόμους μας στην γειτονιά, στο πυκνωμένο δάσος, 
μαγευτικά απ την ομορφιά, του πίνακα την ζωγραφιά, 

δεν μπορώ να ξεχάσω! 
 

Φύλλα π’ αλλάζουν χρώματα, στο χώμα πεταμένα,  
στρώμα στην γη σαν πάπλωμα, μεταξωτά, πολύχρωμα, 

σεντόνια κεντημένα! 
 

Κλαδιά δεντρών αραίωσαν, σκιές αδυνατίσαν, 
οι Ηλιαχτίδες και το φως, σαν στοργικός, καλός γονιός  

την γη ξαναφιλήσαν! 
 

Πανέμορφα ψηφιδωτά, το πάντρεμα της φύσης, 
Γη ουρανός και τα δέντρα, πανόραμα ειλικρινά, 

ότι και αν αντικρίσεις! 
 

Τα σύννεφα και οι βροχές, μέρες μικρές σκοτάδι 
είναι σαν μάνας αγκαλιές οι βιταμίνες και οι τροφές 

της φύσεως το χάδι! 
 

Φθινόπωρο η εποχή, που γίνετε θυσία,  
ο θάνατος είναι ζωή, λιπάσματα να συντηρεί,  

της γης καρποφορία! 
 

Ευχή τα χρόνια μου κλαίμε, που φεύγουν ένα ένα, 
να γίνουν δρόμος και σκαλιά, για την επόμενη γενιά 

να ζει ευτυχισμένα!!

του Ειρήναρχου Στεφάνου

Περίπατος
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ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:00 
Το Μυστικό μιας Μητέρας 
(1966). Κοινωνικό δράμα με 
τους Στέφανο Στρατηγό, 
Θάνο Μαρτίνο, Μιρέλλα 
Τσάρου, Λίζα Κουντούρη, 
Νόντα Καστανά, Καίτη Μη-
τροπούλου. Μια γνωστή 
τραγουδίστρια, η Τζένη Δε-
μίρη, γνωρίζει τυχαία ένα παντρεμένο αρχιτέκτωνα, 
τον Θάνο Τερζή, και ερωτεύονται παράφορα. Αυτός 
αρχίζει να συχνάζει στο κέντρο όπου εμφανίζεται η 
Τζένη και να ξενυχτά. Η γυναίκα του Μίνα μπαίνει 
σε υποψίες από την ξαφνική αλλαγή ζωής του άνδρα 
της. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:30 
Δύο Χιλιάδες Ναύτες κι Ένα Κορίτσι (1960). Κω-
μωδία με την Ξένια Καλογεροπούλου, Νίκο Κούρ-
κουλο, Γιάννη Γκιωνάκη, Τάκη Χριστοφορίδη, Νίκο 
Σταυρίδη, Κώστα Στράντζαλη. Ο ναύτης Ρένος 
«τρώει» εικοσαήμερη φυλάκιση επειδή επέστρεψε 
καθυστερημένος στη μονάδα του. Βρισκόταν σε ένα 
ραντεβού με μια μπαλαρίνα, τη Μπέττυ. Η Μπέττυ 
απελπισμένη και μην αντέχοντας άλλο μακριά από 
τον αγαπημένο της, μπαίνει στο ναύσταθμο χωμένη 
σ’ ένα κιβώτιο με στολές του διοικητού. Η είσοδός 
της γίνεται αντιληπτή κι ο οπλονόμος σημαίνει συ-
ναγερμό. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:55 
Η Λιμουζίνα (2013). Κομεντί με τους Νίκο Κουρή, 
Δημήτρη Καταλειφό, Παύλο Χαϊκάλη, Άντριν Φρέι-
λινγκ, Δούκισσα Νομικού. Ο Μαξ και ο Μάρκος, ένας 
Γερμανός κι ένας Έλληνας, συνοδεύουν την όμορφη 
Γαλλίδα Κολέτ σ’ ένα οδικό ταξίδι, από το Παρίσι 
της δεκαετίας του ’60 στην Ελλάδα του σήμερα. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:55 
Χαμός στο Αιγάλεω Σίτι (1987). Κωμωδία με τους 
Μιχάλη Μόσιο, Τέτη Σχοινάκη, Αλέκα Λαμπρινού, 
Τάσο Ψωμόπουλο, Λευτέρη Μελέτη, Δημήτρη Βα-
σματζή, Δήμητρα Σερεμέτη. Ο Ταμτάκος έχει έναν 
τράγο, τον Σαρδανάπαλο, και εκμεταλλεύεται εμπο-
ρικά την αναπαραγωγή του με τις κατσίκες της πε-
ριοχής. Δηλαδή πληρώνεται για να γκαστρώσει ο 

Σαρδανάπαλος τις κατσίκες. Πέφτει όμως στα δίχτυα 
της εφορίας που δεν μπορεί να κατατάξει το "πή-
δημα" του τράγου σε κατηγορία Φ.Π.Α., δηλαδή VAT. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  23:25 
Το Κολ́πο του Τουν́ελ (1979). Αστυνομική κωμωδία 
με τους Λάκη Κομνηνό, Βασίλη Διαμαντόπουλο, Θύ-
μιο Καρακατσάνη, Χαριτίνη Καρόλου, Χρήστο Νέγκα, 
Νίκο Τσαχιρίδη. Έξι αρχαιοκάπηλοι σκάβουν ένα 
υπόγειο τούνελ προκειμένου να κλέψουν το άγαλμα 
του Ηνίοχου από το μουσείο των Δελφών. Την επι-
χείρηση τους χρηματοδοτεί ένας εκατομμυριούχος 
ο οποίος φιλοδοξεί να προσθέσει το άγαλμα στο 
ιδιωτικό του μουσείο. 
KYΡIAKH 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:20 
Ξαφνικός Πειρασμός (1988). 
Κωμωδία με τους Βασίλη Τσιβι-
λίκα, Ερρίκο Μπριόλα, Καίτη 
Ιμπροχώρη, Χριστίνα Παππά, 
Βέρα Γκούμα, Πόπη Μοντα-
νάρη, Κώστα Φλωράτο. Ο Πέ-
τρος ήταν ένας καλός, αφοσιω-
μένος και πιστός σύζυγος, ο 
οποίος δεν ήθελε και δεν απο-
λάμβανε τίποτε περισσότερο στον κόσμο από την 
ηρεμία της οικογενειακής ζωής. Όταν όμως κάποια 
μέρα, συναντά έξω από το γραφείο του μια νεαρή 
και ευπαρουσίαστη γυναίκα, τα μυαλά του παίρνουν 
αέρα, με αποτέλεσμα να αρχίσει να το παίζει σε δύο 
ταμπλό. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:05 
Θέατρο- Ματωμένος Γάμος(1988). Από το έργο 
του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα σε σενάριο του Νίκου 
Γκάτσου και σκηνοθεσία του Σταμάτη Χονδρογιάννη 
με την Άννα Συνοδινού, Νίκο Τσόγια, Στράτη Τσο-
πανέλλη, Μαρία Δημητριάδου, Πίτσα Καπιτσινέα, 
Λήδα Δημητρίου, Κώστα Αποστολίδη, Τασσώ Καβ-
βαδία, Ελένη Παναγιώτου. Η Μάνα ζει με τον μονά-
κριβο γιο της αφού ο άντρας και το άλλο της παιδί 
φονεύθηκαν από την οικογένεια των Φελίξ. Ο γιος 
της, Γαμπρός, ετοιμάζεται να παντρευτεί. Η Νύφη 
ήταν παλιότερα αρραβωνιασμένη με τον Λεονάρντο 
–της οικογένειας των Φελίξ-που τώρα ζει παντρεμέ-
νος με μια εξαδέλφη της και το παιδί τους. Οι ετοι-

μασίες ξεκινούν και φτάνει η μέρα του γάμου... 
ΤΡΙΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  20:35 
Μας Φάγανε οι Τρέλλες στις Σευχέλλες (1988). 
Κωμωδία με τους Θέμη Μάνεση, Έλενα Τσαβαλιά, 
Μαρία Γιαννοπούλου, Νίκο Χύτα, Γιώργο Παληό, 
Νίκο Ρεντίφη, Κόνυ Ροστάν, Αλέκο Ζαρταλούδη, 
Θάνο Παπαδόπουλο, Νίκο Ρίζο. Ο Βάγγος είναι λαϊ-
κός τραγουδιστής και δουλεύει στο μαγαζί του Σπέ-
κουλα. Το όνειρό του είναι ένα ταξίδι στις Σεϋχέλλες. 
Έτσι αποφασίζει να ανοίξει δικό του νυκτερινό μαγαζί 
με χρήματα που δανείστηκε από τον γαμπρό του. 
Πέφτει όμως θύμα ληστείας μέσα στο γραφείο του 
εργολάβου ο οποίος θα του έκλεινε τον χώρο για το 
νέο του νυχτερινό μαγαζί. 
ΤΡΙΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:00 
Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε (1966). Κωμωδία με την 
Νίτσα Μαρούδα, Γιάννη Βογιατζή, Λάμπρο Κωνστα-
ντάρα και Μαίρη Αρώνη. Η Άννα και ο Μάνος είναι 
20 χρόνια παντρεμένοι και ένα αγαπημένο αντρό-
γυνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Μάνος δεν μπορεί κά-
που κάπου να ξεσκάει στα καμπαρέ με το φίλο του, 
Τέλη και τη χαριτωμένη μπαλαρίνα, Μπίλλυ. Η 
Μπίλλυ είναι πελάτισσα του γιατρού Γιώργου, που 
κι αυτός αγαπάει τη γυ-
ναίκα του Γιούλη, χωρίς η 
αγάπη του να τον εμποδί-
ζει να γλυκοκοιτάζει και τη 
Μπίλλυ. Η Άννα αποφασί-
ζει να δράσει για λογαρια-
σμό της Γιούλης.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  20:30 
Πληγωμένα Νιάτα (1969). Κωμωδία με την Τζένη 
Ρουσσέα, Κατερίνα Γώγου, Χρήστο Νέγκα, Λευτέρη 
Νέγκα και Λευτέρη Βουρνά. Η παράλληλη ιστορία 
δύο γυναικών που συγκατοικούν σε ένα διαμέρισμα 
αλλά έχουν διαμετρικά αντίθετους χαρακτήρες.                                                
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:05 
Δυο Κούκλες στο Κρεβάτι μου (1988). Κωμωδία 
με τους Σταμάτη Γαρδέλη, Τέτα Κωνσταντά, Ελένη 
Κεφαλοπούλου, Δημήτρη Μπάνο. Ο πλασιέ Γιάννης 
δεν έχει μάτια παρά μόνο για την όμορφη Μαίρη, 
αλλά τον κρυφοκοιτάζει και η Άννα, η εγγονή ενός 
στρατηγού εν αποστρατεία.
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ΠΕΜΠΤΗ 3/12 

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 Τελετή έναρξης Eras-
mus Dates 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Προκλήσεις 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 
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 5/12 
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 6/12 

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 7/12 
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 
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 8/12 
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 9/12 

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 3 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
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: 
Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης 
22:00 Ελληνική Ταινία: Το Μυστικό 
μιας Μητέρας  
23:15 Ελληνοτουρκικά-Αιγαίο Υφα-
λοκρηπίδα και ΑΟΖ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
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: Δύο Χιλιά-
δες Ναύτες κι Ένα Κορίτσι  
22:55 Ελληνική Ταινία: Η Λιμουζίνα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
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:  
Α) Ιφιγεν́εια Μουμτζη ́& Λια Γυιοκ́α, 
καθ. Ιστοριάς και Θεωρίας της 
Τέχνης και του Πολιτισμου ́στο 
Τμημ́α Αρχιτεκτον́ων. Β) Η Βασούλα 
Χριστοδούλου φιλοξενεί την Ελλη-
νίδα εκπαιδευτικό και μεγάλη γνώ-
στης της Πολίτικης κουζίνας Ειρην́η 
Κριμιτ́σου 
20:40 Ακάλυπτος Επ 30 
21:55 Ελληνική Ταινία: Χαμός στο 
Αιγάλεω Σίτι  
23:25 Ελληνική Ταινία: Το Κόλπο του 
Τούνελ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
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: Ξαφνικός 
Πειρασμός  
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 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 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρο-
γιάννη  
21:05 Ελληνική Ταινία: Θέατρο- 
Ματωμένος Γάμος 
22:05 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 8 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: Μας Φάγανε 
οι Τρέλλες στις Σευχέλλες  
22:00 Ελληνική Ταινία: Η Γυναίκα 
μου Τρελάθηκε 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 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: Πληγωμένα 
Νιάτα    
22:05 Ελληνική Ταινία: Δυο Κού-
κλες στο Κρεβάτι μου 
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Αποτελέσματα Champions League

Αντίο Ντιέγκο ΜαραντόναΠρέμιερ Λίγκ

«Πεντάστερη» και καταιγιστική η Μάντσεστερ Σίτι, έστησε πάρτι 
κόντρα στην Μπέρνλι, την οποία συνέτριψε 5-0 εντός έδρας 
και συνέχισε με φόρα από το διπλό επί του Ολυμπιακού. 
Oι «πολίτες» επέστρεψαν στις νίκες στην Πρέμιερ Λιγκ μετά 
από 2 αγωνιστικές και πλησίασαν τη Λίβερπουλ, η οποία νωρί-
τερα υποχρεώθηκε σε ισοπαλία με την Μπράϊτον, 
Ήταν σίγουρο ότι κάποια στιγμή τα γκολ θα ερχόταν για την 
Σίτι. Ήρθαν κόντρα στην Μπέρνλι, παρότι ο Γκουαρδιόλα άφησε 
στον πάγκο τον Στέρλινγκ ενώ ο Αγουέρο έμεινε εκτός αποστο-
λής, προφανώς λόγω συναισθηματικής φόρτισης από τον θά-
νατο του πεθερού του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Ριγιάντ Μαχρέζ 
ανέλαβε το ρόλο του εκτελεστή και τα πήγε μια χαρά, οδηγώντας 
με τρία γκολ. 
Ο Αλγερινός εξτρέμ άνοιξε το σκορ στο 6΄ και στο 22΄… καθά-
ρισε το ματς κάνοντας το 2-0. Στο 41΄ ο Μπεντζαμίν Μεντί έκανε 
το 3-0 με ωραίο σουτ μετά από υπέροχη ασίστ του Ντε 
Μπρούιν. Στο 66΄ ο Φεράν Τόρες σκόραρε για το 4-0 και στο 
69΄ ο Μαχρέζ σφράγισε το σκορ στο 5-0, ολοκληρώνοντας το 
δικό του χατ τρικ. 
Νωρίτερα, η Μπράϊτον σόκαρε την Λίβερπουλ στις καθυστερή-
σεις ισοφαρίζοντας σε 1-1. Οι «κόκκινοι» έμειναν μόνοι στην 
κορυφή, ένα βαθμό πάνω από την Τότεναμ έχοντας όμως ένα 

ματς περισσότερο. 
Οι γηπεδούχοι που είναι στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη, κέρ-
δισαν πέναλτι στο 20’ σε ανατροπή του Κόνολι από τον Γουί-
λιαμς, όμως ο Μοπέι που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε τη 
μπάλα άουτ.Η Λίβερπουλ άνοιξε το σκορ στο 60’ με ατομική 
προσπάθεια και πλασέ του Ζότα, όμως δεν κατάφερε να σκο-
ράρει ξανά και να «καθαρίσει» το ματς και το πλήρωσε στο 93’, 
όταν ο Ρόμπερτσον βρήκε τον Γουέλμπεκ μέσα στην περιοχή 
και η Μπράιτον κέρδισε και δεύτερο πέναλτι. Ο Πασκάλ Γκρος 
εκτέλεσε αυτή τη φορά, νίκησε τον Άλισον και ισοφάρισε στο 
τελικό 1-1. 
 
Αποτελέσματα 
Γουέστ Χαμ 2- 1 Άστον Βίλα 
Λέστερ 1-2 Φούλαμ 
Άρσεναλ 1-2 Γούλβς 
Τσέλσι 0-0 Τότεναμ 
Σαουθάμπτον 2-3 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
Γουέστ Μπρομ 1-0 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 
Έβερτον 0-1 Λιντς 
Μάντσεστερ Σίτι 5-0 Μπέρνλι 
Μπράιτον 1-1 Λίβερπουλ

Ο Μαραντόνα άφησε την τελευ-
ταία του πνοή την περασμένη 
Τετάρτη, μετά από καρδιακή 
προσβολή που υπέστη στο 
σπίτι του στα προάστια του 
Μπουένος Άιρες.   Η σορός του 
Ντιέγκο Μαραντόνα μεταφέρ-
θηκε στην Casa Rosada (έδρα 
της κυβέρνησης της Αργεντι-
νής), όπως αναφέρει η εφημε-
ρίδα της Αργεντινής Clarín. Τα 
ξημερώματα της Παρασκευής 
(27/11) ο Ντιέγκο Μαραντόνα 
ετάφη δίπλα από τον οικογνει-
ακό τάφο των γονιών του, βυ-
θίζοντας στην θλίψη τους λά-
τρεις της «στογγυλής θεάς» και 
όχι μόνο. 
Οι συμπατριώτες του, νωρί-
τερα, τον τίμησαν με λαϊκό προ-
σκύνημα. 
Τα μέσα ενημέρωσης σε όλο 
τον κόσμο αφιέρωσαν το τελευ-
ταίο διήμερο στον «Ντιεγκίτο», 
με τα περισσότερα πρωτοσέ-
λιδα για το «τελευταίο αντίο» 
στον Pibe de Oro να προκα-
λούν ανατριχίλα. 

Η Gazzetta dello Sport έγραψε 
χαρακτηριστικά: «Όλος ο πλα-
νήτης κλαίει για τον Μαραντόνα. 
Για πάντα 10» 
Η ιταλική Tuttosport αναφέρει: 
«Νάπολη-Στάδιο Μαραντόνα-
Μπουένος Άϊρες: Αντίο Ντιέ-
γκο» 
Η Corriere dello Sport στο πρω-
τοσέλιδο της γράφει: «Ο ιδιο-
φυής φίλος» 
Στο ίδιο μήκος κύματος και η 
ισπανική Marca: «Έφυγε απ΄  
όλους»    Σε δηλώσεις του ο 
πρόεδρος της Αργεντινής, Αλ-
μπέρτο Φερνάντες είπε ότι αι-
σθάνεται «μεγάλη θλίψη» για 
τον θάνατο του Μαραντόνα.   
«Δούλευα με τον (Σαντιάγκο) 
Καφιέρο (προϊστάμενος του 
προσωπικού του) όταν μου το 
είπαν. Δεν μπορώ να το πι-
στέψω. Είμαι συντετριμμένος. 
Είναι τα χειρότερα νέα που 
μπορεί να ακούσει ένας θαυμα-
στής της Αργεντίνος Τζούνιορς. 
Το αγαπάμε. Μεγάλη η θλίψη», 
είπε.  

Λίβερπουλ και Πόρτο εξασφάλισαντην Τρίτη το βράδυ την πρό-
κρισή τους στους «16» του Champions League, ενώ ο 2ος όμιλος 
«πήρε φωτιά» με τις τέσσερις ομάδες να διεκδικούν τα δύο «εισι-
τήρια» για τα νοκ άουτ. Απόψε διεξάγονται οι αγώνες των Ομίλων 
4 με 8. Ξεχωρίζει το ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με Παρί. 
 Στον 2ο Όμιλο, η Ίντερ πήρε το «διπλό» επί της Γκλάντμπαχ με 3-
2 και σε συνδυασμό με τη νίκη της Σαχτάρ επί της Ρεάλ άλλαξαν 
όλα τα δεδομένα του Ομίλου. Τα πάντα πλέον θα κριθούν την ερ-
χόμενη εβδομάδα σε Μαδρίτη όπου η Ρεάλ φιλοξενεί την Γκλά-
ντμπαχ και στο Μιλάνο όπου η Ίντερ υποδέχεται τη Σαχτάρ Ντό-
νετσκ). Στη βαθμολογία η Μπορούσια έχει 8 βαθμούς, Σαχτάρ και 
Ρεάλ από 7, ενώ στους 5 ανέβηκε η Ίντερ.  
Η Λίβερπουλ επικράτησε την Τρίτη με 1-0 του Άγιαξ και ταυτόχρονα 
να εξασφαλίσει την είσοδό της στα νοκ άουτ παιχνίδια της διοργά-
νωσης. Την τελευταία αγωνιστική Άγιαξ και Αταλάντα θα παλέψουν 
για το δεύτερο «εισιτήριο» στη μεταξύ τους αναμέτρηση στο Άμ-
στερνταμ, με την ιταλική ομάδα να «βολεύεται» και με την ισοπαλία. 
Στον 1ο Όμιλο, η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν τα κατάφερε να κερδίσει 
την αδιάφορη Μπάγερν και μετά το τελικό 1-1 είναι υποχρεωμένη 
να κερδίσει στην Αυστρία την Σάλτσμπουρκ στο «τελικό» για τη 2η 
θέση του Ομίλου. Οι Αυστριακοί με το «διπλό» την Τριτη στη Μόσχα 
επί της Λοκομοτίβ (3-1) ελπίζουν σε πρόκριση στους «16», αρκεί να 
νικήσουν τους «ροχιμπλάνκος» στην έδρα τους.    
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε την Τρίτη το βράδυ από τη Μαρσέιγ με 2-1 

για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League και πλέον 
έβαλε σε περιπέτεια την συνέχιση της ευρωπαϊκής του πορείας. 
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής των ομί-
λων του Champions League: 
1o ΟΜΙΛΟΣ 
Λοκομοτίβ Μόσχας - Σάλτσμπουργκ 1-3 
Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπάγερν 1-1 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5αγ.) 
Μπάγερν Μονάχου 13 
Ατλέτικο Μαδρίτης 6 
Σάλτσμπουργκ 4 
Λοκομοτίβ Μόσχας 3 
2ος ΟΜΙΛΟΣ 
Σαχτάρ Ντόνετσκ - Ρεάλ Μαδρίτης 2-0 
Γκλάντμπαχ - Ίντερ 2-3 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5αγ.) 
Γκλάντμπαχ 8 
Σαχτάρ Ντόνετσκ 7 
Ρεάλ Μαδρίτης 7 
Ίντερ 5 
3ος ΟΜΙΛΟΣ 
Μαρσέιγ - Ολυμπιακός 2-1 
Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-0 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5αγ.) 
Μάντσεστερ Σίτι 13 
Πόρτο 10 
Ολυμπιακός 3 
Μαρσέιγ 3 
4ος ΟΜΙΛΟΣ 
Λίβερπουλ - Άγιαξ 1-0 
Αταλάντα - Μίντιλαντ 1-1 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5αγ.) 
Λίβερπουλ 12 
Αταλάντα 8 
Άγιαξ 7 
Μίντιλαντ 1

Νέα δεδομένα έχουν προκύψει 
στο βαθμολογικό πίνακα μετά 
το τέλος της 12ης αγωνιστικής 
του πρωταθλήματος, με τις εκ-
πλήξεις να μην απουσιάζουν 
ούτε αυτή την αγωνιστική. 
Στην κορυφή της βαθμολογίας 
ανέβηκε μόνη πρώτη ξανά η 
Ανόρθωση η οποία επικράτησε 
της Ένωσης με 4-2 στο «Αντώ-
νης Παπαδόπουλος». Η ομάδα 
της Αμμοχώστου εκμεταλλεύ-
τηκε την ήττα του Απόλλωνα 
στο Λεμεσιανό ντέρμπι και τον 
προσπέρασε στη βαθμολογία. 
Πέραν από την Ανόρθωση 
όμως, τον Απόλλωνα στη βαθ-
μολογία προσπέρασε και η ΑΕΛ 
η οποία τον κέρδισε στο ντέρ-
μπι της πόλης με 2-1. Αξιοση-
μείωτο για την ΑΕΛ είναι πως 
σε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα 
με τρία μεγάλα παιχνίδια σε 
πρωτάθλημα και κύπελλο πήρε 
τρεις νίκες. 
Δε λέει να σηκώσει... κεφάλι η 
Ομόνοια. Η ομάδα του Χένινγκ 
Μπεργκ έμεινε για πέμπτο δια-
δοχικό παιχνίδι χωρίς νίκη αφού 
δεν κατάφερε να επικρατήσει 
του Ερμή στο ΓΣΠ, με τις δύο 
ομάδες να μένουν στην ισοπα-

λία χωρίς τέρματα (0-0). 
Ανεβασμένος εμφανίστηκε ο 
ΑΠΟΕΛ ο οποίος «καθάρισε» 
με 3-0 τη Νέα Σαλαμίνα εκτός 
έδρας και πάει με άλλο... αέρα 
στο ντέρμπι αιωνίων της ερχό-
μενης αγωνιστικής. Μεγάλος 
πρωταγωνιστής για τον ΑΠΟΕΛ 
ο Βίκτωρ Κλωναρίδης ο οποίος 
πέτυχε χατ-τρικ. Με το ίδιο σκορ 
επικράτησε εκτός έδρας και η 
ΑΕΚ του Εθνικού Άχνας.  
Τη ξέφρενη πορεία του συνεχί-
ζει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα της 
Λευκωσίας επικράτησε και της 
Καρμιώτισσας με 3-2 και πλέον 
φιγουράρει στην τέταρτη θέση 
του βαθμολογικού πίνακα. Στο 
«Στέλιος Κυριακίδης» η Πάφος 
επικράτησε με 2-0 της Δόξας η 
οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι 
με εννέα ποδοσφαιριστές.  
Τα αποτελέσματα της 12ης 
αγωνιστικής              
Ολυμπιακός Λ/σίας – Καρμιώ-
τισσα Πολεμιδιών 3-2                 
Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ε.Ν. 
Παραλιμνίου 4-2 
Νέα Σαλαμίνα Αμ/στου – 
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας 0-3   

Κυπριακό Ποδόσφαιρο
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UK becomes first country  
to approve Pfizer vaccine

The UK on Wednesday 
became the first coun-
try in the world to          

approve the Pfizer-BioNTech 
COVID-19 vaccine for use and 
said that it will be rolled out 
from early next week. 

“The government has today 
accepted the recommendation 
from the independent Medicines 
and Healthcare products Regu-
latory Agency (MHRA) to approve 
Pfizer-BioNTech’s COVID-19 
vaccine for use,” the government 

said. 
“The vaccine will be made 

available across the UK from 
next week.” 

Britain’s vaccine committee 
will decide which priority groups 
will get the jab first such as care 
home residents, health and care 
staff, the elderly and people who 
are clinically extremely vulner-
able. 

Both Pfizer-BioNTech and U.S. 
biotech firm Moderna have      
reported preliminary findings of 

more than 90% effectiveness – 
an unexpect-edly high rate – in 
trials of their vaccines, which are 
both based on new messenger 
RNA (mRNA) technology. 

Pfizer said Britain’s emergency 
use authorization marks a histo-
ric moment in the fight against 
COVID-19. 

“This authorization is a goal 
we have been working toward 
since we first declared that 
science will win, and we applaud 
the MHRA for their ability to 
conduct a careful assessment 
and take timely action to help 
protect the people of the U.K.,” 
said CEO Albert Bourla. 

“As we anticipate further      
authorizations and approvals, 
we are focused on moving with 
the same level of urgency to 
safely supply a high-quality 
vaccine around the world.” 

Health Secretary Matt Han-
cock said the programme would 
begin early next week. Hospitals, 
he said, were already ready to 

receive it. “It is very good 
news,” he said. 

Ten million doses are             
expected in the UK by the end 
of the year and patients need 
two each. 

A vaccine is seen as the best 
chance for the world to get back 
to some semblance of normality 
amid a global pandemic which 
has killed nearly 1.5 million people 
and upended the global economy. 

However, emergency approval 
of the experimental COVID-19 
vaccine is “problematic” as it was 
done too hastily, a prominent      
European Union lawmaker said 
on Wednesday. 

“I consider this decision to be 
problematic and recommend that 
EU Member States do not repeat 
the process in the same way. A 
few weeks of thorough examina-
tion by the European Medicines 
Agency (EMA) is better than a 
hasty emergency marketing   
authorisation of a vaccine,” said 
Peter Liese.

The two leaders on 
Tuesday conveyed 
their willingness to 

participate in an informal 
five-party summit to discuss 
the way forward on the       
Cyprus problem to the UN 
secretary-general’s special 
envoy Jane Holl Lute. 

Cyprus President Nicos 
Anastasiades reiterated his 
readiness for the resumption 
of the talks from where they 
left off in Crans-Montana in 
2017. Turkish Cypriot leader 
Ersin Tatar, however, restated 
his determination to discuss a 
two-state solution. 

After a two-hour meeting 
between Anastasiades and 
Lute on Tuesday evening at the 
Presidential Palace, Govern-
ment Spokesman Kyriacos 
Koushos said the president 
reiterated the Greek Cypriot 
side’s positions “on the solution 
of the Cyprus problem and  
our readiness to resume the 
talks from where they left off in 
Crans-Montana. The president 
informed Lute of his readiness 
to participate in an informal five-
party meeting to be convened 
by the UN secretary-general 
within the terms of his mandate, 
as set out by the UN Security 
Council.” 

This was an indirect refer-
ence to the government’s 
stated rejection of a two-state 
solution, which is promoted by 
the new Turkish Cypriot leader 
and Ankara. 

According to Koushos, Lute 
will continue her contacts with 
the other parties and brief the 
UN secretary-general. 

Lute, who arrived on Sunday, 

is on the island for meetings 
with the two leaders to probe 
the prospect of an informal 
five-party summit. She did not 
make any statements after her 
separate meetings with the 
two leaders. 

Earlier in the day, she met 
Tatar in his office in north     
Nicosia. The meeting lasted 
two-and-a-half hours. 

Tatar said after the meeting 
he explained to the UN official 
his position on a two-state     
solution and that realities on 
the island have changed, citing 
failure to reach a federal solu-
tion during the past 52 years. 

He also said he told Lute that 
a five-party meeting with the 
participation of the two commu-
nities, guarantors Greece, Tur-
key and the UK, plus the UN, 
would give him the opportunity 
to elaborate on his position. 

“It will be important for there 
to be a negotiation process  
for two states that, based on 
sovereign equality, will co-exist 
side by side and cooperate,” 
Tatar said. He reiterated that 
the talks should not resume 
from where they left off in 2017. 

He also said that he      
explained to Lute that the 
Turkish Cypriots “have the right 
to live in this country in peace, 
prosperity and security,” and 
pointed out that based on the 
1960 agreements, they are 
one of the two parts of these 
agreements.  

“The Turkish Cypriot people 
are one of the two peoples         
living here and they have       
sovereign rights stemming 
from these agreements,” he 
said. 

Both Cypriot leaders 
willing to attend  
five-party summit

Brexit: Gove admits no-deal is a distinct possibility
Brexit trade talks are 

stuck on fishing,        
governance rules and 

dispute resolution because 
the European Union is asking 
too much of Britain, a senior 
member of the British govern-
ment said on Tuesday. 

Brexit supremo, Michael Gove, 
said on Tuesday that there was 
a chance that Brexit trade talks 
may end without a deal, the 
nightmare finale to the five-year 
Brexit crisis. 

“We have intensified the        
negotiation process, but it’s       
important that the EU also lives 
up to its responsibilities as well,” 
Chancellor of the Duchy of  
Lancaster Gove told ITV’s Good 
Morning Britain. 

Asked whether a no deal was 
closer than anyone would admit, 
he said: “I think it’s certainly the 
case that there is a chance that 
we may not get a negotiated 
outcome, that’s why it’s impor-
tant business prepares for all 

eventualities, but I very much 
want a deal and I believe that 
we can secure one.” 

Less than a month before  
Britain leaves the EU’s orbit      
following a transition period 
since it formally quit the bloc, 
the sides are trying to agree a 
trade deal to avoid a turbulent 
rupture that could snarl almost 
$1 trillion in annual trade. 

With each side urging the 
other to compromise, a French 
official said Britain must            
clarify its positions and “really              
negotiate”, and cautioned that 
the EU would not accept a  
“substandard deal.” 

Even if a trade accord is       
secured, it is likely to be just a 
narrow deal on goods, and some 
disruption is almost certain as 
border controls are erected      
between the world’s biggest 
trading block and Britain. 

Talks have snagged on fishing 
in Britain’s rich waters, on what 
EU rules London will accept and 

on how any dispute might be 
resolved. 

“The EU still wants to take  
the lion’s share of the fishing        
in our waters – which is just not 
fair given that we are leaving the 
EU,” Gove said, adding “The EU 
still want us to be tied to their 
way of doing things,”  

A trade deal would not only 
safeguard trade but also           
buttress peace in British-ruled 

Northern Ireland, though some 
disruption is almost certain          
at the busiest EU-UK border 
points. 

Failure to secure a deal would 
snarl borders, spook financial 
markets and disrupt delicate 
supply chains that stretch          
across Europe and beyond - 
just as the world grapples with 
the vast economic cost of the 
COVID-19 outbreak.



The government has       
published information on 
how you can see friends 

and family safely over the       
upcoming festive season. 

 
What you can and can't do 
 

The government is changing 
some social contact restrictions 
for a short period of time over 
the upcoming festive season 
between 23rd - 27th December 
so that people can spend time 
with their friends and family. 

Between the 23rd and 27th 
December: 

• you can form an exclusive 
‘Christmas bubble’ composed 
of people from no more than 
three households 

• you can only be in one 

Christmas bubble 
• you cannot change your 

Christmas bubble 
• you can travel between tiers 

and UK nations for the purposes 
of meeting your Christmas      
bubble 

• you can only meet your 
Christmas bubble in private 
homes or in your garden, places 
of worship, or public outdoor 
spaces 

• you can continue to meet 
people who are not in your 
Christmas bubble outside your 
home according to the rules in 
the tier where you are staying 

• you cannot meet someone 
in a private dwelling who is       
not part of your household or 
Christmas bubble 

You should travel to meet 

those in your Christmas bubble 
and return home between the 
23 and 27 December. Anyone 
travelling to or from Northern 
Ireland may travel on the 22 and 
28 December. 

A fixed bubble is a sensible 
and proportionate way to balance 
the desire to spend time with 
others over the Christmas 
period, while limiting the risk of 
spreading infection. However, 
the more people you see, the 
more likely it is that you will 
catch or spread Coronavirus. 
You can spread Coronavirus       
to others even if you and the 
people you meet have no symp-
toms. You and the other people 
in your Christmas bubble need 
to consider these risks carefully 
before agreeing to form a       
bubble.  

You should consider ways       
to celebrate Christmas in other 
ways, such as the use of tech-
nology and meeting outdoors, 
without bringing households      
together or travelling between 
different parts of the country. 

 
Advice for those clinically   
extremely vulnerable 
 

Forming a bubble if you are 
vulnerable or clinically extremely 
vulnerable carries additional 
risks. 

You are still able to form a 
Christmas bubble if you are  
clinically extremely vulnerable 

but it does involve greater risks 
for you. You will minimise your 
risk of infection if you limit social 
contact with people that you do 
not live with. 

Forming a Christmas bubble 
is a personal choice and should 
be balanced against the            
increased risk of infection. If you 
do decide to form a Christmas 
bubble you can take extra       
precautions set out in Guidance 
for the Clinically Extremely      
Vulnerable. Others in your      
bubble should be mindful of 
your increased risks and be 
extra vigilant in the days before 
you get together. 

 
Other ways you can  
protect yourself and 
those around you 

 
You should keep taking       

steps to reduce the spread of 
the virus, and this will help        
ensure that the festive period is 
as safe as possible. 

This includes ensuring indoor 
spaces get as much fresh air 
as possible, washing your hands 
regularly and for 20 seconds, and 
following rules on self-isolation 
if you develop symptoms or test 
positive for coronavirus. 

You should get a free NHS 
test if you have symptoms, have 
been asked to by your local 
council or your hospital, or are 
taking part in a government pilot 
project.
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Making a ‘Christmas bubble’ with 
friends and family

Scotland becomes 
first country to make 
period products free

Scotland has become the 
first country in the world 
to pass legislation making 

period products freely available 
to all. MSPs at the Scottish par-
liament unanimously approved 
a bill brought forward by Labour 
health spokeswoman Monica 
Lennon, bringing in the legal right 
of free access to items such as 
tampons and sanitary pads. 

Ms Lennon said the Period 
Products (Free Provision) (Scot-
land) Bill was a "practical and 
progressive" piece of legislation, 
made all the more vital because 
of the coronavirus pandemic.  

She said: "Periods don't stop 
for pandemics and the work to 
improve access to essential 
tampons, pads and reusables 
has never been more important." 

The Labour MSP has been 
working to tackle period poverty 
since she was elected to          
Holyrood in 2016. She said: 
"On the issue of period dignity, 
I am beyond proud that Scotland 
is leading the way and we have 
moved at a fast pace in a short 
space of time." 

Ms Lennon told MSPs: "We 
have got here because we 
have worked together. We have 
shown that this parliament      
can be a force for progressive 
change when we collaborate. 
Our prize is the opportunity to 
consign period poverty to history. 
In these dark times we can 

bring light and hope to the world 
this evening." 

Her bill was passed by 121 
votes to zero after winning the 
support of the Scottish govern-
ment and the other opposition 
parties in Holyrood. 

Scotland's Communities  
Secretary Aileen Campbell 
hailed the passing of the legis-
lation as a "significant moment 
for gender equality."  

She said it was a "great       
privilege to be here today on        
a day that we will commit to  
Scotland becoming the first 
country in the world to legislate 
to ensure that free period      
products are available to all 
who need them." 

Ms Campbell added: "This 
legislation will do much to       
advance equality and social   
justice here in Scotland and 
elsewhere, as other countries 
seek to follow our path." 

Rose Caldwell, chief executive 
of the charity Plan International 
UK, said: "With this landmark 
legislation, Scotland could soon 
become the first country in the 
world to eliminate period poverty 
once and for all, and with house-
hold finances under strain from 
the coronavirus restrictions, the 
need has never been greater. 
This new law will help to ensure 
that no girl or woman in Scotland 
struggles to afford period     
products."

Gove: No plan for vaccine 
passports in the UK
Senior British minister     

Michael Gove said that 
the government was not 

planning a system of vaccine 
passports which would prevent 
those who hadn’t had a COVID-
19 jab from going to the pub or 
attending events. 

“I certainly am not planning 
to introduce any vaccine pass-
ports and I don’t know anyone 

else in government (who is),” 
Gove said on Tuesday. 

The minister in charge of  
vaccines, Nadhim Zadhawi, said 
on Monday that he expected 
people who refused the COVID-
19 vaccine could find that they 
were refused entry to restau-
rants, bars, cinemas and sports 
venues. 

When asked about that, Gove 

said he did not think people 
would need a vaccine passport 
to go to the pub, the theatre or 
to sports events. 

“The most important thing to 
do is to make sure we vaccinate 
as many people as possible,” 
he said.
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UK Cypriot wins prestigious  
Business Mentor of the Year award

Congratulations to UK 
Cypriot Theo Constanti 
for winning the Santander 

Most Inspirational Business 
Mentor of the Year award. This 
follows from an award won a few 
years ago for Greek Business 
Entrepreneur of the Year. 

Theo, who lives in North      
London, along with his friend 
Michael Nicholas, run The      
Marble Group, the biggest stone 
manufacturing company in the 
South East of England. 

He told Parikiaki, “After what 
has been a crazy year, I am      
delighted to win Santander's Most 
Inspirational Business Mentor of 
the year! It is a great privilege to 
be able to help people with their 
business journey; there is nothing 
quite like helping businesses 
grow and succeed. Thank you to 
those that put me forward for the 
award. Thanks to all the team at 
The Marble Group who over 15 
years have given me the platform 
to help amazing people develop 
into superstars.” 

The Marble Group was 
founded by Theo (full name 
Theodoros Constanti) and his 
business partner Michael       
Nicholas in 2007, but how these 
two aspiring young men joined 
together from their respective 
backgrounds is a true Cinderella 
story. 

Michael grew up in a humble 
single parent home in North  
Finchley with his mother and  
his older brother for company. 
Michael made the decision to 
leave school at 16 to learn a 
trade. He started working in a 
marble company 15 miles away 
from home as an apprentice 
where he developed his stone 
masonry skills. 

He quickly learnt the trade of 
manufacturing of kitchen work-
tops. After his apprenticeship, 
he moved on to one of London’s 
largest stone fabricators where 
the other side of the trade which 
was template (measuring) and 
fitting granite worktops. By the 
time he was 20, he was an         
experienced stone mason and 
fixer that would lead multiple 
complicated stone projects.  

At 22, Michael approached 
Theo confidently explaining that 
he was one of the best at what 
he did and wanted to start a 
business in the industry. He 
needed a partner with business 
acumen or salesmanship to 
compliment his great work ethic. 
In May 2007, The Marble Group 
was formed. 

Theo didn’t have an easy start 
either, having lost his hand when 
he was 17 years old in a motor-
bike accident. He recovered well 
and went to University and        

obtained an Economics degree. 
His father, a fishmonger by 
trade, always encouraged Theo 
to work from a young age and 
learn about business. Theo 
formed an early career in the 
sales and advertising industry, 
where he gained experience in 
managing a growing organisa-
tion. He started supporting his 
whole family when he was just 
22 years old. At 23, he joined 
forces with Michael to form The 
Marble Group.  

The company began in Theo’s 
mum and dad’s garage on a 
residential housing estate in 
Friern Barnet. The boys started 
with a £5,000 investment to buy 
a van, buy some tools, make a 
website and purchase some 
business cards. Theo would get 
the jobs in and Michael would 
fabricate them. In 2008, they 
moved from the garage to a 
large shed in Colney Heath 
where the company slowly 
gained traction. Originally doing 
kitchen worktops for their friends 
and family, The Marble Group 
Ltd now provides kitchen work-
tops, marble, stone, tiling and 
construction services to archi-
tects, kitchen companies, interior 
designers, main contractors and 
builders. The Marble Group has 
completed works in Harrods, 
Selfridges and Harvey Nicholls 
as well as a number of the world’s 

leading hotels (The Dorchester, 
Hilton, W and more). 

The company does projects 
for developers such as Berkeley 
Homes, Galliard Homes and main 
contractors such as Mulalley, 
Higgins, Ellmers and Kier, looks 
after 125-150 kitchen showrooms 
in the south east of England and 
has a retail arm selling directly 
to the public at shows, online 
and from their showroom. They 
most recently installed stone at 
Wembley Stadium. 

The business has since          
expanded to a team of 60+       
staff comprising many years        
of specialist knowledge and      
experience in the marble and 
granite industry. Working now 
from a 20,000 Sq. Ft factory in 
Welham Green, The Marble 
Group are fast becoming one of 
the leading manufacturers and 
suppliers of granite worktops in 
the United Kingdom. 

Theo and Michael encourage 
and support every member of 
staff to try and buy their own 
home. They believe every        
person should attempt to “build 
their cathedral” as they have 
built theirs. 

Theo is currently a member 
of the Academy of Business 
Leaders and regularly gives   
various talks to schools,           
businesses and professional      
institutions. 

Ella Gilchrist Constantinou taken too soon

We recently interviewed 
Greek Cypriot Lucy 
Loizou about her pro-

fessional experiences through 
the first lockdown and now the 
second.  

Lucy is regarded as a leading 
family lawyer in England and 
has become the “go to” family 
lawyer for the Greek community.  

Both she and her firm, based 
in London, remain as committed 
as ever to helping families     
during this difficult period.   

As many of our readers know, 
Lucy also created and presents 
a live fortnightly family law show 
on London Greek Radio. Her 
show is seen as the pinnacle 
and backbone of the Greek 
community for family law and 
has been on air for over 10 
years now.  

Lucy is always happy to      
help those in the community; 
her contact details are as         
follows:  

Address:  
Hudson House, 8 Tavistock 

Street, Covent Garden,  
London, WC2E 7PP 

Tel: +44 (0) 203 178 5668 
Email: lucy.loizou@iflg.uk.com  

Interview with leading 
family lawyer Lucy Loizou

Our community is mourning the tragic 
loss of 13-year-old Ella Gilchrist 
Constantinou who passed away       

so suddenly and unexpectedly on Thursday 
26th November 2020.  

Her family, absolutely heartbroken and 
devastated, have shared their story… 

Ella was a 13-year-old girl who was funny, 
caring and loving; she touched the hearts of 
everyone that met her. Her life wasn’t meant 
to tragically end like this, it was only just the 
beginning. 

She was a funny, kind and caring girl, loved 
by all who knew and met her. She truly was 
special.  

Whenever you saw Ella, she was always 
on her phone, either taking selfies or doing 
snapchats, she didn’t care where she was 
or who was around - our funny crazy girl! 

Our nightmare began on the evening of 
24th November 2020 when Ella collapsed 
and stopped breathing. Her heart stopped 
beating for approximately 10 minutes and 
she wasn’t breathing for around 45 minutes. 
She was immediately rushed to hospital and 

placed in an induced coma. After several 
tests, it showed our Ella had suffered severe 
brain damage. She tragically died on 26th 
November 2020. We are still unsure of the 
reason for her to collapse and be taken from 
us. 

We have set up a JustGiving page to bring 
something positive at this devastating time 
in loving memory of Ella. So many people 
want to show support for Ella and her family. 
We are hoping to raise £15,000 to give this 
beautiful angel the most amazing send-off 
she deserves. She was a special girl, loved 
by so many and will never, ever be forgotten. 
We share this page with broken hearts. 

To donate, please visit www.justgiving.com/ 
crowdfunding/athena-charalambous-1? 
utm_term=43NnWmj4D&fbclid=IwAR3C8kU
pqOWQa4omV2cPAJTEYYdX7CakzrGM9J
LnIna_5Pzg0XB-0N2niNQ 

Any support is so appreciated. Thank you 
from the bottom of our shattered hearts.

The Leader of Enfield 
Council has called on the 
Government to provide 

resources or funding over mass 
testing procedures amidst con-
cerns that the borough is yet to 
receive its rapid testing kits. 

Enfield was one of 67 areas 
that was selected to receive 
10,000 testing kits by the gov-
ernment a fortnight ago, but to 
date the council has received no 
test kits, no funding or resources 
to set up test centres and roll out 
mass testing or any guidance 
on which priority groups should 
be targeted for the first wave 
over testing. 

The situation has prompted 
Enfield Council Leader, Cllr  
Nesil Caliskan, to write to the 
Secretary of State for Health, 
Matt Hancock, urging clarity 
and for additional resources to 
be made available to enable  
the Council to protect residents 
and fight the virus. 

In the letter she writes       
“..despite the offer of 10,000 
tests Enfield have yet to receive 
our allocation. I also understand 
that there will be no further        
resource or funding provided to 
support their use once received.  

“The lack of any additional 
funding would cause significant 

resourcing issues for Enfield 
Council as rolling out the tests in 
the borough is resource inten-
sive. Is the Government able  
to confirm whether local NHS 
partnerships, who are under 
pressure to deliver primary care 
and vaccines, will be asked to 
assist with the roll out of the 
tests? 

“Whilst local determination in 
how the tests will be deployed 
is welcomed, I urge the Govern-
ment to provide greater clarity 
on the settings and priority 
groups that should be targeted.” 

The Council is urgently seek-
ing a meeting with the Depart-
ment of Health to address the 
issues identified. 

In the absence of guidance 
from the Government on who 
should be tested, Enfield Council 
is getting on with a plan to       
deliver the rapid testing kits to 
5,000 Homecare workers in the 
borough, for when the kits arrive. 
Homecare workers are frontline 
keyworkers who interact with 
the borough’s most vulnerable 
residents on a daily basis and 
who are also often from higher 
risk groups because they live 
in more deprived areas or come 
from BAME communities. 

Government yet to deliver 
10,000 Covid tests to Enfield
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The mild winter tempera-
tures in Cyprus are perfect 
for making the most of a 

new self-guided Cultural Walk 
around Larnaka city. For those 
unable to participate on foot, all 
the sights can be effortlessly 
discovered at home via the new 
Larnaka Cultural Walk Virtual 
360° project. 

The innovative virtual tour 
was launched last week and 
showcases 30 of Larnaka city’s 
most popular and significant 
landmarks and places of interest; 
split into three categories: Sea-
front & Town Centre, Archaeo-
logy & Museums, and Culture 
& Nature. In the same way that 
visitors would choose a route 
and sights on a physical walk, 
anyone can custom create their 
own virtual tour. 

Combining vibrant visual     
material with additional infor-
mation and facts on places of 
interest, this virtual tour is very 
simple to take. After clicking on 
a chosen sight, navigate the 
image from all angles to enjoy 
a complete 360° view with extra 
aerial views also available for 

some sights.  
A VR option for mobile device 

users adds further dimension to 
the tour. Additional information, 
such as historical facts or    
opening hours and contact      
details, are indicated by square 
markers that can be accessed 
to provide more information. 

The virtual tour is another 
way to connect with Larnaka, 
especially for the many UK        
repeater guests that could not 
travel to these shores this year. 
It is also ideal for those travellers 
planning a trip for the first time 
and looking to familiarise them-
selves with the most popular 
areas, or wishing to prepare a 
list of what they would most      
like to see when they arrive in        
Larnaka.  

Experience the tour by visiting: 
http://culturalwalk.virtuallarna-
karegion.com/ 

The project is yet another 
2020 initiative of Larnaka     
Tourism Board, created by The 
360 Production by Okkas & 
Vrachimis and supported by 
Cyprus’ Deputy Ministry of   
Tourism.

This Winter experience 
Larnaka’s Cultural Walk 
360° Virtual Tour

Book review:  
‘A Promised Land’,  
by Barack Obama 

“Geronimo ID’d … Geronimo EKIA.”  
— U.S. Navy Seals announce the 

death of Osama bin Laden, in real time  
 

‘YES WE CAN’ 
 
Barack Obama’s new book, a record 

of his early years in office as President 
of the United States (POTUS), runs to 
706 pages, but it just flies by. It’s like 
drinking water. He has a fluid, clear, lucid, 
transparent and visually strong writing 
style that pulls you in and sweeps you 
along his meteoric rise.  

This is his third book. Penguin        
Random House secured the rights in 
2017 for $60 million. His other two 
books were both bestsellers, ‘Dreams 
from my Father’ (1995) and ‘The          
Audacity of Hope’ (2006).  

He had intended to write his           
presidential memoirs in around 500 
pages, and within a year. It’s taken four 
years and will fill two volumes. The 
publication date for the second volume 
hasn’t yet been determined.   

‘Promised Land’ is chock-a-block full 

of exquisite, scintillating details. Like 
the moment he met an elderly White 
House gardener for the first time, who 
“reached into his back pocket for a 
cloth to wipe off the dirt before shaking 
my hand.” 

Obama describes the minutiae of 
events and incidents in an engaging, 
clear cut way, and with a rigorous eye 
for detail. Like watching the LA Lakers 
against the Hornets and seeing Kobe 
Bryant “launch a turnaround jumper in 
the paint,” while deciding whether or 
not to green light the covert mission to 
take out ‘UBL’ (Usama bin Laden).  

“Birthergate” gets the withering 
contempt it deserves – the tedious 
questioning of Obama’s birth certificate 
(whether he was really American, or 
maybe even a Muslim). Obama des-
cribes it “like algae on a stagnant pond, 
conspiracy stories proliferated each 
week.” He looked the press reporters 
in the eye, having released his full birth 
certificate – from the vaults of Hawaii’s 
Vital Records office - and told them, 
“We’re better than this. We have           

serious decisions to make. We can’t 
just make stuff up.” Unfortunately, that 
was a prelude to the real philistine-
criminal-con-artistry that would befall 
America from 2016 to 2020.  

 
“WE GOT HIM” –  
BIN LADEN BURIED AT SEA 

 
After the successful mission to kill 

UBL (codenamed ‘Geronimo’), the Navy 
Seal team met the President. They gave 
him a signed American flag that they’d 
taken with them on their raid in Abbot-
tabad, Pakistan, launched from nearby 
Jalalabad in Afghanistan.  

Obama thought the trickiest call that 
he’d have to make would be to the 
president of Pakistan, Asif Ali Zardari, 
over the US violation of Pakistani          
airspace. But in the event, Zardari         
expressed congratulations and support: 
“Whatever the fallout, it’s very good 
news.”  

Zardari’s wife, Benazir Bhutto,          
had been killed by extremists linked to 
al-Qaeda.  

LEGACY 
 

Obama has a job on his hands to 
out-sell his wife. Michelle Obama’s 
book, ‘Becoming’ (2018), has sold 14 
million copies worldwide, with 1.4m in 
its first week. ‘Becoming’ was made 
into a hit Netflix documentary. But he’s 
on his way: ‘A Promised Land’ sold 
890,000 copies on its release date, 
17th November.  

Barack has said that he did very        
well with the “zero to eight-year old” 
demographic. Young children loved 
him for two reasons: “I have big ears, 
so I look like a cartoon character. And 
secondly, they like saying my name as 
one word - Barackobama. It’s a bit like 
‘Nickelodeon’ or panorama. Anything 
‘orama’ is fun.” 

The last word goes to the hugely       
impressive Michelle Obama: “Strong 
men, men who are truly role models, 
don't need to put down women to make 
themselves feel powerful.” 

 
James Neophytou

“Geromino Identified. Geromino Enemy Killed In Action. Over”

A positive approach to mental health

Since the ancient times, 
mental illness carried the 
stigma of a great misfor-

tune, which at times was experi-
enced as bad as a curse. This 
stigma is still evident today and 
for many people in our commu-
nities, asking for help is not  
considered as a potential option, 
partly due to the mistrust and 
the fear of being seen and          
labelled at best as weak, and at 
worse as ‘mentally unstable’. 
Historically, this was attributed to 
a medically oriented profession 
that was perceived as being 
preoccupied only with the diag-

nosis and treatment of mental 
un-healthiness with psychotropic 
medication.  

There is also a large percent-
age of people who choose not 
to unsettle their familiar ways of 
‘getting on with things’, despite 
having to struggle with issues 
that compromise the quality of 
their lives. Inspired by cultural 
constructs, going as far back as 
the Spartan cult of self-discipline 
and the stoic philosophy, some 
actually prefer to adopt the         
attitude that can be best described 
in a language that has a rather 
universal resonance, as for        

instance in reference to the        
reserved British ‘stiff upper lip’. 
In our clinical experiences we 
regularly come across people’s 
unhappiness associated with 
inner struggles that are hidden 
away, camouflaged or bottled 
up as a result of such attitudes. 
And despite the fact that we are 
now more exposed to the option 
of therapy and its potential bene-
fits than ever before even with 
the ‘seal of a Royal approval’, far 
too many of us would not knock 
at a therapist’s door when we 
need help.  

Admittedly, whilst this option 
of therapy cannot be regarded 
as a panacea, it should not be 
experienced as a weakness or 
be compromised by ignorance 
and prejudice either. Research 
evidence shows that more people 
nowadays are able to talk openly 
about mental health, but gender 
determines the road to seeking 
psychological help. Women are 
more likely to make the first step 
in their efforts to finding such 
support in contrast to men. Over 
the centuries male generations 

have been subjected to the 
socio-cultural norm that men       
do not cry and certainly do not 
express feelings in the way 
women do as it would compro-
mise their masculinity. Sadly, 
one cannot either ignore the 
statistics which indicate that       
alcoholism and drug misuse is 
alarmingly high in our modern 
societies; that one in four men 
in the UK suffers from a mental 
health problem; and that male 
suicide is shockingly the single 
biggest killer of British men 
under forty-five. The difficult times 
that we are all going through 
during this pandemic have         
allowed us collectively to re-think 
and re-evaluate whatever had 
been familiar to us so far and 
we took for granted, including 
our mental health that demands 
equally our attention and our      
efforts to approach it in the 
same way with care and respect!    

  
Antony Sigalas  

Psychotherapist for the Alpha 
Care Counselling Services  

Tel: 020 8373 628 

1.5 tonnes of rubbish collected from Larnaka seabed
With a reputation for      

having some of the 
cleanest coasts in      

Europe and beyond - including 
Blue Flag awarded beaches – 
efforts are continuous when it 
comes to keeping Cyprus’ sands 
and seawaters pristine, including 
regular beach and sea cleaning 
campaigns in cooperation with 
various organisations and bodies. 

The most recent campaign took 
place in November at Mckenzie 
beach, Larnaka Marina and 
Psarolimano (where the small 
harbour is located) and collected 
a whopping 1.5 tonnes of assorted 
waste following the Covid-19 
lockdown that had delayed         
regular maintenance. 

Organised by the Cyprus 
Sustainable Tourism Initiative 
(CSTI), in cooperation with       
Larnaka Tourism Board and with 
the support of Larnaka Munici-
pality and the Deputy Ministry   
of Tourism, the event took      
place under the ‘Combat Plastic        
Pollution of the Mediterranean 
Sea’ campaign which is held 
within the framework of the 
BeMed ‘Plastic Free Entertain-
ment Cruises and Water Sports         
Activities’ programme – a joint 
initiative between the Prince      
Albert II of Monaco Foundation, 
the Tara Ocean Foundation, 
Surfrider Foundation Europe, 
and the Mava Foundation. 

The sands and seas were 

tirelessly combed for three  
hours by 60 volunteers. Well 
done to everyone involved for 
their hard work, which has 
greatly contributed to maintain-
ing Larnaka  Region beaches in      
tip-top condition both for users 
and for the benefit of the         
environment. 

Special thanks to the diving 

centres and watersports operators 
that participated: Viking Divers, 
Zenobia Divers, Podvodnyi Mir, 
Dive-In Larnaca, Ippokambos, 
Aquadream Scuba Academy, 
A.A.K. Larnaca Napa Sea Cruises, 
Atlantis Cruises, Windsurf City 
Cyprus, Mackenzie Beach Water 
Sports and K & L Finikoudes 
Watersports. 
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In loving memory of UK Cypriot 
singer/songwriter Irini Toufexis 
Irini Toufexis’ family relocated  

to the UK following the troubles 
of 1974, when she was aged 

three. She grew up in Stamford 
Hill, proudly self-defining both as 
a Hackney girl and as Cypriot. Irini 
was also known for her creative 
flair. She was a gifted vocalist and 
lyricist, her lyrics notebook always 
close by. Her mum Carol recalls 
that as a child, Irini started singing 
more or less as soon as she         
realised that she could.  

Following an introduction by a 
mutual friend and neighbour,        
Irini was discovered by Everton 
McCalla, drummer and lyricist with 
Light of the World and Freeze. 
McCalla immediately recognised 
her potential which led to Irini’s 
initial studio recording experience. 
Her talent first came to the atten-
tion of a wider audience in the 
early 1990s after Irini ended up by 
chance recording 24-7 Love, a 
song she co-wrote with her sister 
Marina. The girls wrote the song 
for another artist and when the 
singer did not arrive at the studio, 
Irini was asked to step in and 
record it herself. She sung the 
song to the top of the UK Soul 
music charts in 1993. Her voice 
and style reflected her dedication 
to ‘rare groove’, the eclectic soul 
music that she had grown up with. 
The UK Soul scene welcomed the 
song as a unique contribution and 
in 1994 24-7 Love was celebrated 
at the Black Music Awards where 
Irini won best newcomer. Irini’s 
work continued to generate much 
interest. After the success of 24-7 
Love, she followed up with another 
chart topper with the song Don’t 
Let Them Know on the same label, 
Stone Cold Gentleman Records. 

At home, Irini was at the centre 
of an ever-expanding community 
of friends who often met around 
the kitchen table to share so many 
chats, joy and laughter. The family 
moved back to Cyprus in the mid-
1990s. Soon after, Irini, still in the 
UK, received a misdiagnosis for a 
condition that was later identified 
as multiple sclerosis back in Cyprus. 
She returned to be near her family 
and continued doing what she loved 
most, which was writing songs.  

Irini passed away peacefully on 
Friday 20th November 2020. The 
funeral took place in Lythrothondas 
on Saturday 28th November at 
11am Cyprus time. At the same 
time in the UK, her friends gath-
ered outside the old family home 
in Stamford Hill to give thanks for 
and celebrate Irini’s wonderful life.  

Our thoughts are all with Irini’s 
parents Carol and George Toufexis, 
her sister Marina and family. 

Christalla Michael 
 

LINKS: 
 
www.mixcloud.com/soveksloizou/  
irini-247-singer-songwriter-the- 
everyday-story 
www.youtube.com/watch?v=Q9oj
xZGTCos 
www.youtube.com/watch?v=xgzj
GAZdG-g 

Irini – our tributes  
to a unique soul 

 
Irini, the beautiful, charming,  

talented artist and songwriter was 
just a baby of 16 or 17 years old 
when we were introduced as 
neighbours. I was blown away by 
the love songs and melodies she 
wrote at such a young age. So I 
met the family and asked if I could 
produce a few songs in my studio 
with her. And they said yes, and 
that’s when we knew she had real 
talent. Motown inspired love songs 
were oozing out of her WOW! 
Then shortly after she had a hit 
record entitled “24/7 Love” that 
made the British Soul Charts which 
she performed up and down the 
country… Irini you’re a star, singing 
with Angel’s R I P, Never forgotten! 

Everton McCalla –  
musician / producer –  

Light Of The World & Freeez 
 
I met Irini in 1986 when we were 

teenagers as her and her family 
lived around the corner from my 
family, plus we went to the same 
secondary school. On first meeting 
Irini, I was blown away by her      
natural beauty and artistic flair. 
Not only was Irini beautiful but she 
was also so funny and always 
made me laugh with her crazy 
jokes over cups of tea in Northfield 
Road. I remember when my cousin 
got married and Irini came to the 
reception on Holly Street estate 
and wowed everyone with her 
dancing moves. Irini had rhythm! 
She definitely stole the show,        
albeit unintentionally, but even my 
cousin (the bride) loved Irini’s 
dancing. I was last in Cyprus 2017 
but didn’t get to see Irini at that 
time due to her illness although, 
on previous visits we did spent time 
together which I’m eternally grate-
ful for. Thank you for being in my 
life Irini. I’ll never forget you. RIP 
beautiful. 

Hayley Bailey – 
 Friend & Photographer 

 
We can all be so proud of Irini, 

beautiful, stylish, poetic, writer, 
singer, performer but what stands 
out most was her fearless courage. 
Whether it would be to stand up 
and perform in front of crowds in 
clubs or being in Lythrodontas in 
a coffee shop full of men. None of 
that bothered Irini, who in her own 
elegant way, just walked in and 
owned the stage and the coffee-
shop. Not scared of the stares, she 
had a style and swagger second 
to none. Her family should also be 
so proud of themselves, as Irini’s 
illness progressively worsened, 
they really stood by her and made 
her life more comfortable. Irini was 
a blessing, so just think about those 
wonderful moments she brought 
into all our lives that soulful spirt 
we all know as 24/7. 

Skevos Loizou  
friend / podcaster / broadcaster 

 
I never had the pleasure of 

meeting Irini but I heard her music 

and felt the warmth of her soul as 
she sang. I learnt later that she had 
MS which was the contributing 
factor to us not hearing more of her 
work and that individualistic voice. 
She has left great memories for 
those who use her music as a tap-
estry to their life, something rarely 
achieved by artists whose careers 
where cut short. The love she 
shared lives on, her spirit and  
courage I’m sure has left its mark, 
forever in embedded in the minds 
and hearts of those who knew her 
best and enjoyed her art… Music 
has the capacity to realign and heal 
the inner soul. She will never be 
forgotten…. 

Junior Giscombe –
Singer/Songwriter 

 
Irini was truly loved. Whether you 

had met Irini in person or not, you 
fell in love with her because of her 
beautiful music. We spoke to each 
other through her older sister      
Marina for years and years and I 
know she was a warm, loving and 
wonderful person. Her very close 
bond with her family and friends 
also makes that clear. I was so 
looking forward to meeting Irini in 
April but coronavirus put a stop to 
that… but her music is her legacy 
and I will never forget her. 

Lorraine King - 
Journalist & Radio Presenter 
 
I was around Irini when I was 

growing up as a young man. Irini 
was a beautiful soul with an amaz-
ing talent in singing. She sang with 
her heart and soul and you really 
felt it when she sang, her voice 
touched people. She was a great 
person, always smiling and laugh-
ing and that’s how I will always 
remember her. RIP Irini. 

Jimmy Mixologist –  
Sound Engineer, Producer, 

Bassist Spartacus Band 
 
Irini means so much to so many 

people. She reached far and wide 
with her wonderful voice and in a 
short life time, she achieved so 
much and yet so much was taken 
away from her. Despite all that, she 
always smiled, never complained 
and fought on…A beautiful soul is 
now flying free…We will miss you, 
always, Irini xxx 

Haji Mike –  
brother-in-law / DJ / Associate 
Professor University of Nicosia 

 
I had the pleasure of working 

with Irini at my studio. She had 
such a great and unique voice 
and was such a humble soul. 
Being in the studio with her was 
always a pleasure…Irini will be 
sadly missed RIP XXX 

Mike Minas –  
Bouzouki player / music 

producer Minas Studio 
 
Remembering you is easy, I do 

it every day. With love and respect 
for the beautiful music you sent 
my way. Rest in peace my sweet 
angel. Your memory be eternal 
now and every day. 

Love you Irini for your creativity 
and joy. We will always have that 
feeling in our hearts…eternally… 

Marios Avraam  
DJ on Greekbeat Radio 

 
I first met Irini back in the year 

1993 at The Black Music Awards 
at a venue in Trafalgar Square 
London. I actually heard her before 
I saw her as Irini was making an 
impact on Urban Radio with her 
song ’24/7 Love’ which was fast 
becoming a Club hit. We both      
collected Awards that night and 
struck up a friendship which has 
lasted up until her passing. After 
Irini set up home in Cyprus, I saw 
less of her but always held her 
dear in my memories as she was 
warm, funny and talented. I will 
miss her presence and her flame 
will never go out in my heart and 
mind. Thank you Irini for gracing 
us with your talent, personality and 
warmth. Until we meet again Rest 
In Paradise. 

Jack Rueben – MC & MD at 
Launchpad Multi – Media 

 
Irini was a lovely person inside 

and out. I met her on the music 
scene in the 90s as we were both 
out at the same time. I remember 
’24/7 love’ it was a massive choon! 
We both connected at various soul 
shows in London and she always 
rocked. Irini will be greatly missed, 
she is a UK soul legend and I’m 
sure she is singing with the angels 
now. God bless her. 

Don-e –singer / songwriter / 
musician / producer 

 
My memory of Irini is jumping… 

and all consuming. I remember 
her modesty most… her beauty, 
her ease of self. I remember her 
dancing, wearing trousers more 
than dresses, modelling, clubbing, 
smoking (whilst popping polo 
mints) singing and being happy. I 
remember men drooling over her, 
and women wanting to be just like 
her. I remember her great love. 

I remember her being paralysed 
in bed (on more than one occasion) 
and not knowing what was wrong. 
I remember her going to Cyprus 
to re-join her family and learning 
there that she had Multiple        
Sclerosis (MS); the doctors in the 
UK misdiagnosed her. I remember 
speaking to her after her first bout 
of being in a wheelchair, unable 
to walk, and she telling me point 
blank that by hook or crook she will 
walk again; and she did, with a limp 
that she stylised. She fought MS 
with so much faith, confidence and 
courage. I will always miss you, Irini, 
but I’m thankful that today you’re 
at peace, out of pain and renewed 
to your former self. Irini’s star 
shines brightly over everyone now. 

Helen Mitchell –  
friend / Blue Enigma 

 
I would like to wish Irini eternal 

peace now that she has ended her 
struggle, now being able to enjoy 
the afterlife … the next chapter. I 
am not aware of how the condition 

affected her but I just pray that she 
didn’t suffer too much. I know she 
had loving people around her and 
I hope that had some effect. I did 
not know Irini personally but I      
certainly knew and played her 
music. I would like to send my 
condolences to all the family and 
friends. I am proud to refer to her 
as our original and unique Cypriot 
Soulstress when spinning those 
special tunes in her memory. 
Sending all our love from Greek-
beat Radio. 

Paul Funksy –  
founder / MD Greekbeat Radio 

 
I first met Irini at the very begin-

ning of my own music career while 
I was training alongside her sister 
Marina at the School of Audio 
Engineering in London many years 
ago. I remember that we begged 
Marina to bring her younger sister 
in to class one day so that we 
could record her vocals after the 
lessons finished, just to practise 
our amateur engineering skills. 
When Irini walked in, I remember 

being totally speechless, a little shy 
and completely blown away by her 
beauty and presence, and maybe 
a little star struck as I knew who 
she was at the time. She was a 
friendly, confident and a talented 
artist to work with and I was totally 
hooked as a fan from that day  
onwards. I was lucky enough to 
stay good friends with the family 
including Haji Mike over the years, 
who I went on to work with when 
I flew over to Cyprus a few times 
and spent lots of time with the 
whole family, as well as working 
with Irini again in the studio. 
There’s not many artists who I 
have worked with over the years 
who totally had it all in my opinion 
- beauty, brains, personality and 
the ability to light up the room when 
they walked in and who was totally 
down to earth and funny at the 
same time. We’ve lost a beautiful 
soul, an angel and one of a kind, 
and I for one will never forget her 
from the very first time I met her. 

Tony Matthew –  
music producer 
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Surge in flat-screen TV 
claims as lockdown 
took its toll Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

From flying toys to anti-bac sprays, new 
data released today shows flat-screen TVs 
have been paying the price of lockdown.  

There has been a reported 22% rise in claims 
for flat screen TVs since lockdown began, with 
the average cost of damage at £580.  

Incidents have included a customer whose 
son accidentally threw his toy hammer at his 
sister, and while she had a near miss, the TV 
didn’t, causing £400 worth of damage. Another 
policyholder suffered £500 of damage when their 
child tried to help out around the house and     
decided to deep clean the TV with antibacterial 
spray, causing discolouration and water damage. 

But it is not just the beloved TV that's come 
under attack during lockdown; Insurers have also 
seen claims for accidental damage to glass 
rocket by 57%, with an average replacement 
cost of £680. One policyholder racked up £1000 
worth of damage when her son accidentally 
threw a stone in the direction of the patio door.  

There have also been a number of claims 
since lockdown for home electronics including a 
milk-covered games console and a laptop       
damaged by a child using it as a trampoline. 
Another family experienced a different type of 
blues when a child knocked over a tin of blue 
paint in the hallway, causing 10m² of damage 
and costing £445 to replace. 

Insurers have said, “With schools closed for 
the majority of children and families spending 
more time at home, accidents were to be           
expected. While most people try to look after 
their belongings and remind their children how 
to play safely, we all know mishaps can happen. 
This is why having good home contents insurance 
and accidental damage cover is so important. 
Our team is there to help fix or replace the items 
that matter to us the most.” 

In addition, as retailers report a big rise in sales 
of expensive bikes, home electronics and exercise 
equipment, this is a reminder to homeowners       
to contact their insurer and add any new single 
high value items (over £1000) to their cover. 

 
Some insurers have paid out nearly £10m       
in storm damage claims this year 

 
An insurer has paid out nearly £10m in storm 

damage claims this year to its general insurance 
customers, which is almost double the amount 
claimed for storm damage in 2019. 

These high claims pay-outs to storms that hit 
the UK in the latter half of 2019, as well as storms 
that have blighted the UK this year – this includes 
Storm Ciara in February, where an insurer paid 
out £3.2m in claims. 

Also in February was Storm Dennis, which saw 
pay-outs up to £1.7m to policyholders for storm 
damage claims. Storm Brendan in January saw 
claims amounting to £471,000, while Storms 
Jorge, Ellen and Francis also generated £50,000 
to £60,000 worth of claims each. 

Claims made for storm damage included the 
loss of roof tiles, water penetration, guttering 
and chimney stack damage, damage to walls 
and outbuildings and damage caused by or to 
garden equipment, including damage caused by 
trampolines. 

It is reported that York suffered the most damage 
from 2020’s storms, accounting for 13.8% of all 
claims received by the insurer. This was followed 
by Wolverhampton (12.2%), Tunbridge Wells 
(8%), Warrington (7.9%) and Wakefield (6.6%). 

Research further showed that one in three 
homeowners are unprepared for storms, while 
22% expect wear and tear damage to covered 
as standard on their home insurance policy.

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
The estate agents with honesty at their core 

Martin Stone of Muswell 
Hills Soup Kitchen       
unveiled the new Next 

Meal electric van which will be 
helping to deliver meals to the 
homeless and in need during 
the pandemic and extend the 
efforts of the Soup Kitchen.  

The local community in      
Muswell Hill and beyond were 
able to raise nearly £60,000 in 
just six weeks to fund the van.  

One of the founders of David 
Astburys Estate Agency in 
Crouch End, George Sifonios, 
was there on Saturday along-
side Martin Stone, Tony Gale, 
Catherine West MP, DJ Spoony, 
ex-Fulham FC player Les Strong 
and former England cricketer 
Gladstone Small.  

George Sifonios said: “We 
have been supporters of the 
Soup Kitchen for a few years, 
so when Martin Stone called 
me and asked me to be a        

part of this special day, I was         
honoured.  

“I asked DJ Spoony to       
come and support and help 
raise awareness for this great 
initiative which will help reach 
many homeless people who 
don’t have access to hot meals 
as a result of the pandemic.” 

The Muswell Hill Soup 
Kitchen, which is led by Martin 
Stone, provided food for those 
in need of a hot meal and was 
open seven days a week prior 
to the lockdown in March.         

The charity was forced to 
only provide meals by delivering 
them to those in need which 
was challenging without trans-
portation.  

George Sifonios added: “It is 
amazing that the community 
pulled together and raised the 
£60k needed for the electric 
van so quickly, it speaks to the 
giving spirit we have here in 

North London.  
David Astburys Estate Agency 

will continue to support the 
Soup Kitchen and Next Meal 
and any other charitable initia-
tives making an impact in the 
community we love.” 

 
Address:  

15 Park Road 
Crouch End 

London N8 8TE 
 

Email:  
crouchend@davidastburys.com 

 
Website:  

www.davidastburys.com 
 

Tel: 020 3000 6787

George Sifonios 

Specialising in Sales, 
Lettings & Property 
Management 

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS 
for an agency in London

Most Lets agreed on

97% of transactions achieved the 
asking price.

FREE no obligation property valuation

15 Park Road, London N8 8TE
t 020 3000 6787
e crouchend@davidastburys.com
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David Astburys and DJ Spoony       
unveil Muswell Hill Soup 
Kitchen’s electric van 

Left to right; Tony Gale, Catherine West MP, DJ Spoony,  
Les Strong, Gladstone Small, George Sifonios
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Falling 
 
To say this passionate drama is 

a labour of love for Viggo Morten-
sen is a huge understatement. 
He makes a remarkable directorial 
debut while his eloquent screen-
play features a couple of incidents 
from his own childhood. He pro-
duces, composes the score and 
plays the piano for the soundtrack. 
And as if all these were not 
enough, he also plays the leading 
role of John Peterson, a middle-
aged gay man forced by circum-
stances to re-examine his relation- 
ship with his deeply unpleasant 
father Willis (Lance Henriksen).  

The story begins in the early 
sixties when John was a little boy 
living a happy existence on their 
farm until his loving father begins 
to turn nasty and abusive towards 
his family. The action intercuts with 
the past and the present where 
the almost saintly John needs to 
sort out his father’s affairs follow-
ing his increasing symptoms of 
dementia… 

The performances are tremen-
dous - Lance Henriksen is very 
effective as a monster of man, a 
deeply homophobic and conser-
vative individual, who never misses 
an opportunity to cause offense 
all around him. Mortensen’s con-
trolled performance is a perfect 
study of quiet patience and dignity 
- a sensitive man utterly unflinch-
ing towards his father’s endless 
insults and verbal abuse.  

A touching film worth seeing just 
for the amazing performances 
alone! 

 

County Lines 

Writer/director Henry Blake 
makes an impressive debut with 
this harrowing film inspired by true 

events. It tells the story of a lonely, 
vulnerable 14-year-old called Tyler 
(Conrad Khan) who is taken        
advantage by the charismatic 
Simon (Harris Dickenson). Their 
first casual meeting soon leads 
into an unlikely friendship and       
recruitment into a dangerous 
drug-selling network… 

It is a grim, bleak tale but also 
curiously optimistic like a faint 
light at the end of the tunnel. An 
essential film about the dangers 
and exploitation of young,            
vulnerable children with excellent       
performances especially by      
newcomer Khan. 

 

Crock Of Gold: A 
Few Rounds With 
Shane MacGowan 

An amazing documentary from 
the expert music film director       
Julien Temple, who puts his sharp 
editing skills to great effect in 
celebrating his subject’s life.  

Shane MacGown is the unlikely 
Irish hero who found fame in  
London during punk rock and later 
with the Poques. An epic film mix-
ing animation, archive material and 
interviews with members of his 
family and friends including Johnny 
Depp, who also acts as producer. 
A real treat for music fans! 

 

Host 
 

If you want to go to the movies 
and escape from months of lock-
down and endless zoom meetings, 

this is not for you! Six friends         
organise their usual zoom get      
together during lockdown, but this 
time instead of having a quiz or       
a gossip, they decide to invite a 
medium for a séance. Unsurpris-
ingly, the evening’ s entertainment 
fails to go according to plan… 

The setting is rather familiar, but 
the performances are fresh and 
engaging. It is suitably creepy but 
most importantly at 57 minutes 
running time it certainly does not 
outstay its welcome. 

 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 

 

Happiest Season 

Clea DuVall’s delicious Christmas 
comedy is one of the best of its 
kind in recent years. She tells the 
story of Abby (Kirstin Stewart), a 
free-spirited young woman very 
much in love with Harper (Macken-
zie Davis). She wants to propose 
but first she needs to spend Christ-
mas with Harper’s family, who know 
nothing about their relationship… 

It is beautifully scripted with   
delectable performances. There 
is a genuine chemistry between 
Stewart and David, but their scenes 
are threatened to be eclipsed 
whenever scene stealer Daniel 
Levy makes an entrance as Abby’s 
best friend and confidant. Levy 
fresh from his SCHITT’S CREEK 
success cements his reputation 
as one of the most watchable 
young actors around. 

Jungleland 
 

The story of two brothers Stanley 
(Charlie Hunnam) and Lion (Jack 
O’Connell), who travel across the 
country in search of the American 
Dream. They live dangerously in 
the world of knuckle boxing but 
still dreaming of hitting the big 
time despite threats from a brutal 
crime boss.  

British actors Hunnam and 
O’Connell along with Jessica 
Bardem, as the girl they meet 
along the way, are very persuasive 
as Americans under Max Wnkler’s 
efficient direction.    

VISUAL ACOUSTICS - THE 
MODERNISM OF JULIUS 
SHULMAN: This terrific docu-
mentary celebrates the masterly 
vision of the great architectural 
photographer Julius Shulman, 
whose incredible work brought to 
light many iconic modern houses, 
especially those in the Californian 
desert. Dustin Hoffman lends       
his voice for the narration in this 
must-see film about modern art! 

 
TRIPPING WITH NILS 

FRAHM: I must confess I have 
never heard of Nils Frahm but 
after watching this celebrated 
composer and artist performing 
live in concert in a beautiful Berlin 
theatre, I am now a huge fan. An 
utterly mesmerising, satisfying 
experience and a must for any 
music lover especially during 
these difficult times! (MUBI) 

 
LONDON KOREAN FILM 

FESTIVAL: An eclectic choice of 
films from this year’s Festival 
screened in London cinemas and 
online across the UK: MOVING ON 
marks the impressive directorial 
debut of Dan-bi Yoon, who tells the 
touching story of two kids after 
they move into their grandfather’s 
house. INTIMATE STRANGERS 
follows a group of childhood 
friends, who along with their wives 
spend an evening at a house-
warming dinner party, where deep 
secrets are about to be revealed. 
ASHFALL is an epic, spectacular 
blockbuster to rival Hollywood 
disaster movies, where the whole 
Korea is not only threatened by a 
nuclear explosion but also by an 
earthquake and an erupting       
volcano. GULL is a daring film from 
first time filmmaker Kim Mi-jo, who 
tells the story of a middle-aged 
woman on the verge of a nervous 
breakdown. UNDERDOG is a 
lovely animation feature about        
a pack of dogs abandoned in      
the country by their owners and 
struggling to survive.

Just before the second 
lockdown began, which 
was going to end last 

night, the circus were due in 
town. The colourful Big Top was 
in place, a posse of caravans 
parked close by and now all 
they needed was an audience. 
That very day Leo, one of our 
pet cats, and not one to stand 
on ceremony, decided to wake 
me at an ungodly hour for his 
breakfast. I slid ungracefully out 
of my slumber, almost falling 
on top of Luna, pet cat two, 
and fed them a full cat English 
without fries. Having been 
awakened so early, I decided 
to go for a morning stroll.       
The birdsong was heavenly, 
the deserted streets a haven 
of tranquillity, apart from the        
occasional intrusion of an urban 
fox in search of easy pickings. 
The sunrise meanwhile was a 
picture of melancholic beauty. 
The icing on the cake was the 
frost, giving the lush grass a 
shimmering serenity. I chose 
to do as Wordsworth advised 
and carried on wandering 
lonely as a cloud.  

Some of the shop windows 
were already in a festive frame 
of mind and the fairy lights 
guided me to the top of the 
high street where I turned and 
breathed in the view up onto 
the downs. My strolling led me 
all the way to the park where 
the Big Top stood proud but 
forlorn. How so I asked myself 
and as I did, my eyes caught 
sight of a solitary figure sat       
on a bench but shrouded 
slightly in the morning mist. I 
approached tentatively, early 
risers often prefer their solitude, 
and as I neared, I made out 
that this person was dressed 
in a costume. Initially I thought 
clown but in fact it was a       
Pierrot, a key character of 
pantomime and commedia 
dell'arte with origins in the       
late seventeenth-century. Now 
spotted in suburbia. His all 
white face accentuated the sad 
black teardrops. I wanted to 
give him a cuddle but before I 
could, he arose and sloped off 
in silence leaving the paper  
as a memento mori. Alas, this 
was the day the circus cried 
and died, caught in the grip      
of pandemic panic. Scrawled 

across the publicity leaflets in 
red, for that is what the paper 
was, was the word “cancelled”. 
“Isn't it rich? Are we a pair? 
Me here at last on the ground, 
You in mid-air, Where are the 
clowns?” Alone in parks and 
elsewhere in hordes.  

It’s not often that I’m left 
speechless but this unexpected 
silent encounter brought home 
the existential horror of Covid 
and the impact across all areas 
of our lives. When I returned 
home, I turned to tea and the 
radio for comfort. The news 
bulletin brought little cheer and 
the clip of Boris Johnson talking 
about the impending lockdown 
with spurious talk of “evidence 
and science” offering no succour 
to the morning gloom. The   
language has surreptitiously 
morphed from the urgent      
validity of March, to the more 
recent apocalyptic desperation, 
with scientists and politicians 
dancing to different tunes.  

“Now if there's a smile on  
my face, it's only there trying           
to fool the public,” Smokey      
Robinson sang these words 
and today they are more      
poignant than ever. But the 
real question for you and I is 
whether you feel like you are 
being fooled or believe that 
the newly imposed tiers, which 
began today, are the way ahead 
and out of this global malaise. 
Personally, I’m all tiered out, 
which in reality are another 
lockdown, a semantic ruse. As 
Abraham Lincoln said: “You can 
fool some of the people all of 
the time, and all of the people 
some of the time, but you  
cannot fool all of the people  
all of the time.” Unless you are 
a clown. “But where are the 
clowns? Send in the clowns. 
Don't bother, they're here.” 
Here, there and everywhere. 
So let us include a new clause 
in the tiers, If in Doubt, Leave 
it Out and allow common sense 
to prosper. 

And going back to my sighting 
of the disconsolate Pierrot let 
us not forget…“Now they're 
some sad things known to 
man, But ain't too much sadder 
than, The tears of a clown when 
there's no one around.” But 
these tiers are one clown joke 
too far. 

My lockdown diary 

George Savvides Barney Efthimiou

Tiers of  
a clown 
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We have actually hit      
December! As strange 
as this year has been 

for us all, before we knew it, a year 
has almost passed and many felt 
as though it was almost lost in 
space and time. For those who are 
older in years and try to live life to 
the maximum, it may have felt like 
time was almost robbed from them. 
For those who are younger, they 
may feel like part of their future 
has been held up. Whatever ones 
views and thoughts are, the fact 
remains we always want and need 
to work on longevity and quality 
of life.  

With a few simple but effective 
changes to our lifestyle, we can 
hold back the ageing, physical 
years and make 40 the new 30...  
 
Getting a regular health check  
Many things may go unnoticed. 
From the age of forty, cholesterol 
levels should be checked regularly, 
as well as blood pressure as they 
can lead to heart attack and stroke. 

Often there are no obvious signs 
that they are high, and if they are 
found to be a little above average, 
some diet changes can often bring 
it down. 

Diabetes can also go undetected 
- take note if diabetes runs in your 
family. Type 2 diabetes can be 
controlled by dietary changes; if 
left unmanaged, it can add to 
further problems. 

Healthy weight reduces the risk 
of weight related problems such 
as breathlessness, heart disease, 
leg and back pain. Being over-
weight puts pressure on many 
parts of the body including the      
internal organs.  

Stress is part of life and a little 
is shown to be good and keeps us 
on our toes, but for many people, 
stress overload is a health hazard 
and can be a contributing factor  
towards many physical ailments, 
heart attack and strokes. 

 
Long life action plan 

Eat sensibly by eating when you 

are hungry and just stop when you 
are full. It sounds crazy to say, but 
people just don't do that. Just     
because your plate is full of food, 
doesn't mean it has to be finished 
all in one sitting. You can simply 
eat what you want for the moment 
to fill you up, then place a lid or 
another plate on top and pop into 
the fridge for later. If out, ask for a 
take-out pack. Eat to live and enjoy 
it, but don't live to eat and make 
yourself susceptible to weight     
related problems.  

 
Reduce sugar 

Sugar slows down your immune 
system. Eating 100g of sugar, and 
that includes not only chocolates 
and cake but healthy forms     
such as honey, slows the immune       
defences and the white blood cells 
lose the ability to fight off bacteria 
and viruses. 

 
Drink in moderation 

Alcohol changes the way the 
immune system acts and can alter 

the way the body fights off viruses 
and bacteria. Drink sensibly and 
don't abuse with high daily doses 
of alcohol. Remember that excess 
alcohol also dehydrates the body 
dramatically so drink plenty of 
water in between. 

 
Include beta-glucans 

Beta-Glucans are natural sugar 
molecules found in cell walls of 
certain plants and other substan-
ces. In the past, diets were high in 
them as food wasn't so modified 
and aesthetically perfected. The 
dark marks seen on naturally 
grown fruit and vegetables are 
packed with beta-glucans. Those 
found in oats can lower cholesterol, 
some found in fungi and baker’s 
yeast can enable immunity system 
cells to act more quickly and fight 
off infections. Include oats and 
mushrooms in your diet. 

Eat oily fish 
Oil fish contains Omega 3 fatty 

acids which can reduce the risk of 
heart disease and joint pain. It is 
good for boosting brain power and 
increases protein synthesis which 
is the process the body goes 
through when turning the protein 
eaten to the fuel the muscles 
need for growth and strength. 

 
Eat some carbohydrates 

Your body needs carbohydrates 
to fully function at its best. If you 
avoid carbs, you can actually use 
up important muscle tissue and 
slow down the metabolic rate, and 
in the long term, more prone to 
weight gain. Don't cut out carbs, 
just replace the bad carbs for good 
carbs like those of low glycaemic 
carbs such as wholegrains, oats 
and pasta. No need to overload 
just eat sensible portions daily. 

Eat in technicolour  
Eat foods of variety colours. It 

sounds insane but the different 
pigments that give the different 
colours of food will provide the 
variation of important antioxidants, 
bioflavonoids and polyphenols 
intake which equals more protec-
tion and immunity. 

 
Get active exercise 

Do the activities you love and 
you are exercising without it being 
a chore. Doing the active things 
you love to do helps you switch 
off a little and can help de-stress. 
Use active energy to help get 
tired, to get a good night's sleep 
and to feel fully recharged for the 
next day’s activities. 

Look great and be ageless! 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 

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

Long life workout program

Cooking with Loulla Astin 
Loukoumathes / Λουκουμάδες

On 30th November, we 
celebrated St. Andrew’s 
day, the Patron Saint of 

the city of Patras. According to 
a centuries-old tradition, he is 
known as the Saint who brings 
the cold weather. Traditionally 
on this day, housewives prepare 
Loukoumathes or Xerodigana, 
(fried dough balls), donuts or 
Pishies to honour his name day. 
These crispy deep-fried dough 
ball fritters dipped in honey syrup, 
were also served to the winners 
of the Olympic Games. “Lokmas” 
in Turkish means mouthfuls. 
Today they are served all over 
Greece and Cyprus! 

 
Ingredients (makes 55/60): 

For the dough: 
500g (1lb) bread-strong flour  
2 sachets x 7g easy-blend 

dried yeast 
2 tsp sugar 
1 tsp salt 
570ml (1 pint) lukewarm water 
1 tbsp vinegar  
4 tbsp cornflour or 1 potato, 

boiled and mashed (optional)  
1 tsp ground mastic gum  

(optional) 
For deep frying: 
Corn, sunflower or peanut oil 
Ground cinnamon for dusting 
Honey syrup  
2 cups water 
1 cup sugar  
125ml clear honey, warm 
Juice of ½ lemon 
2 tbsp rosewater 

Make the syrup first by placing 
the sugar and water in a sauce-
pan, bring to the boil until sugar 
dissolves, then add the honey 
and lemon juice and simmer for 
five minutes. Then remove from 
the heat, add rosewater and cool.  

Put the warm water in a large 
bowl with the yeast, sugar, salt, 
vinegar, flour, cornflour or potato 
and mastic gum and whisk (you 
can use an electric hand whisk) 
until smooth and elastic; it should 
be stretchy when lifted. Cover 
with a damp towel and let it rest 
for 1-2 hours until doubled in 
size or until bubbles appear. 

Fill a saucepan or a wok  
one-third full of oil and heat to 
100 degrees Celsius - test with 
a thermometer or until hot but 
not smoking. 

Have a cup of cold water ready 
into which you can wet a teas-
poon and your fingers between 
batches of frying to keep the 
dough from sticking. Now here’s 

the tricky part…Put some dough 
in the palm of your hand, making 
a fist, squeeze out the dough 
from your hand, your thumb and 
index finger, and drop the balls 
in the fryer! Or if you prefer, when 
oil is hot, dip the teaspoon in the 
cold water, take a full teaspoon 
of dough and carefully push the 
dough with wet fingers into the 
hot oil, or use 2 teaspoons to do 
this. Put approximately 10 balls 
at a time, on a medium heat - 
each one will puff up and rise  
to the surface, flip them over  
as they cook until crisp and 
golden all over. Remove with a 
slotted spoon.  

Place them into the cold syrup 
for a minute or two (do not leave 
longer or they will become soggy 
and lose the crispiness),  remove 
with a slotted spoon and place 
on a plate, sprinkle with ground 
cinnamon and serve immediately, 
5-6 for each person on small 
plates with a glass of iced water.

TO GET 10% OFF
. mx

USE CODE: PARIKIAKI10

Your Food, Our History 

Your Online 
Cypriot & Greek Deli 

www.greekdeli2u.co.uk



Mariah Carey’s All I Want For  
Christmas Is You could claim UK No1 

Mariah Carey’s All I Want For Christmas Is You is one of the 
all-time biggest Christmas songs, in fact, it’s one of the biggest 
songs of all time, full stop! But believe it or not, it has never 
achieved the ultimate crowning glory in the UK, until now. 

It may have taken a whopping 26 years, but the festive classic 
is finally set to top the UK singles charts this Friday. 

On Monday’s Official Chart Update, the single climbed to 
Number 2 and was just 900 chart sales behind the midweek 
Number 1, Ariana Grande's Positions.  

If the song continues on its current course, All I Want For 
Christmas Is You could very well reach the UK’s Official Chart 
summit for the first time in its long and storied history. 

This week’s Number 1 will be unveiled from 4pm Friday on 
BBC Radio 1’s The Official Chart with Scott Mills, with the Top 
100 published on OfficialCharts.com. 

Mariah’s much-loved festive hit is one of four Christmas songs 
set to break the Official Chart Top 10 on Friday - streams of 
Christmas songs in 2020 are surging strongly as Britain wishes 
away the troubles of 2020. Official Charts Company data shows 
that year-to-date streams of Christmas songs now stand at 
252m, up nearly 44% on the same period in 2019. 

First released in 1994, All I Want For Christmas Is You           
famously lost out on that year's Official Christmas Number 1 
crown to East 17's Stay Another Day, peaking at Number 2. 
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JLo’s skincare 
and beauty line 
launches  
1st January 

 
Jennifer Lopez is the latest 

celebrity to start a skincare and 
beauty line.  

The performer announced 
last month that her first name-
sake beauty brand, JLo Beauty, 
will be launching skincare on 
January 1. 

“This isn’t just a passion      
project, it’s a 30-year dream,” 
Lopez wrote in her Instagram 
caption. 

“I can’t wait to share my          
skincare secrets with you!!      
JLO BEAUTY DROPS 1/1/21.”  

Specific details on exactly 
what JLo is launching still  

haven't been shared, although 
the superstar has been sharing 
sneak peeks of the upcoming 
brand with a lot of behind-the-
scenes imagery and a new 
commercial.  

In the promotional clip,       
Jennifer poses in the water, 
showing off her iconic glow       
on her face and body. She       
also shared the hashtag 
#BeautyHasNoExpirationDate.  

In 2018, the singer revealed 
that she was working on a  
skincare line but was taking  
her time to make sure she got 
it right.  

“I've been working on it for a 
long time because I don't want 
to put (just) anything out,” she 
said. 

She has encouraged fans      
to sign up on the JLo Beauty 
website for early access to the 
launch on December 8. 

Cypriot broadcaster CyBC has 
announced that Elena Tsagrinou 
will represent the island at the 
Eurovision Song Contest 2021 in 
Rotterdam.  

The singer, who is signed to 
PANIK Records will perform the 
song El Diablo, composed by 
Thomas Stengaard, Laurell 
Barker, Jimmy Joker and Oxa. 

26-year-old Elena, from Athens, 
has been in the music industry 

since the age of 14, when she 
reached the semi-finals of Greece 
Has Talent. In 2013, she joined 
the band OtherView but after     
five successful years with the 
band, Elena embarked on her 
solo career, releasing her debut 
single, titled Pame Ap’Tin Arhi. 

 Elena takes over from Sandro, 
who would have represented  
Cyprus in the cancelled 2020 
contest. 

Elena Tsagrinou will represent       
Cyprus at Eurovision 2021

This 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 successfully run its Santa Shoebox        
campaign delivering gifts to 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 unable to run our Santa 
Shoebox campaign this year but vulnerable          
children in Cyprus need our help more than ever 
before. We have been working hard to organise a 
whole host of community-centred events to raise 
money which we will donate to charities supporting 
children in Cyprus.   

This year we will be working with two charities: 
(1) Caritas Cyprus, who have already assisted more 
than 3,200 families this year and currently support 
700 vulnerable children in Cyprus; and (2) Help 
Rizokarpasso UK, who support the school children 
enclaved in Rizokarpasso by providing essential 
charitable aid.  

On Sunday 20th December at 7:30pm, NEPO-
MAK UK will be hosting a virtual charity Christmas 

quiz on Zoom. It is open to all ages so join us with 
your friends and family as we put our knowledge 
to the test and battle for the title of quiz champion! 

If that was not incentive enough, there are also 
a number of fantastic prizes up for grabs for the 
winners of the quiz and raffle, including a beauty 
hamper, a Bosch coffee machine, GoKarting race 
experience, kourabiedes and more! 

To participate, you will need to visit our Eventbrite 
page and purchase a ticket priced at £11                   
(incl. booking fee), all proceeds going to charity: 
www.eventbrite.com/e/nepomak-uk-does-           
quizmas-tickets-130295404061  

You will be sent a unique link to the Zoom quiz 
and receive an automatic entry into our raffle.       
Additional raffle tickets can be purchased at £2.99 
each. You can either play in a team or individually. 
There is a maximum of 6 players per team, but 
please note that each player must purchase their 
own individual ticket to be in with a chance of       
winning a prize. 

Please ensure you download Zoom prior to the 
event and ensure you have a mobile to hand to 
log into ‘myquiz.org’ to play along interactively. 
There will be 5 quiz rounds including a Christmas 
and a Cypriot knowledge round… so grab your 
friends and your favourite Christmas jumper and 
we look forward to seeing you there! 

All the money raised on the night will go directly 
to our chosen charities supporting vulnerable       
children in Cyprus. The community support and 
charitable spirit never ceases to amaze us; as a 
tight-knit Cypriot diaspora it is important that we 
work closely together on charitable campaigns 
such as this one to do what we can to support 
Cypriot children who find themselves in much less 
fortunate positions than ourselves.  

You can also make a donation directly through our 
JustGiving page: www.justgiving.com/crowdfund-
ing/nepomak-uk-christmas-charity-campaign-2020 

Like and follow our Facebook page -               
‘NEPOMAK.uk – Connecting Young Cypriots’ – for 
regular updates and details of our organisation. 

NEPOMAK UK does Quizmas!
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Fixtures  
Friday 4th December 2020 
Premier League 
Aston Villa v Newcastle United  20:00 Sky Sports  
Saturday 5th December 2020 
Burnley v Everton Premier League 12:30 BT Sport  
Man City v Fulham Premier League 15:00 BT Sport  
West Ham United v Man Utd 17:30 Sky Sports  
Chelsea v Leeds United 20:00 Sky Sports  
Vanarama National League 
Barnet v Wealdstone 
3.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware HA8 6AG 
Sunday 6th December 2020 

West Brom v Crystal Palace 12:00  
Sheffield United v Leicester City 14:15 Sky Sports  
Tottenham Hotspur v Arsenal 16:30 Sky Sports  
Liverpool v Wolves 19:15 Amazon Prime Video 
Monday 7th December 2020 
Brighton & Hove Albion v Southampton 20:00 Sky Sports  
KOPA League 
Apoel v Omonia  
11.30am  Edmonton County School, EN1 1HQ  
Cinar v Omonia Youth  
10.30 am Enfield Playing Fields, EN1 3PL 
Akanthou FC v Nissi 

12.30pm Highlands School Astro, Worlds End Lane, N21 1QQ 
LFA Sunday Challenge Cup 
Panathinaikos v Springhill  
12.00pm Enfield Playing Fields, EN1 3PL 
Tuesday 8th December 2020 
FA Trophy 
First Round 
Haringey Borough v Bishops Stortford 
7.45pm Haringey Borough, White Hart Lane, London N17 7PJ 
Vanarama National League 
Barnet v Stockport 
6.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware HA8 6AG 

Mike Tyson and the 
Cyprus flag

With Mike Tyson making a re-
turn to the ring we thought we 
would share Yiannis Panayi 
story. 
For Yiannis, Tyson was his fa-
vourite boxer… he was so fero-
cious the fight was won before 
it even started… He was a fan 
for many years then he finally 
got a chance to meet him at the 
London Film and Comic Con 
2010, where he was promoting 
his latest DVD release. 
Mike Tyson was pleasantly sur-
prised when he met Yiannis… 
The first thing Yiannis  re-
members was when shaking his 
hand was the size of his wrists, 
even many years after his 
prime, Tyson was huge and 
wouldn’t want to mess with him! 
What surprised Yiannis the 
most was, despite being told 
that he couldn’t, Tyson ignored 
the committee stewards and 
was more than happy to pose 
with the Cyprus flag. He took 
several seconds studying the 
Cypriot flag and was asking me 
Yiannis Cyprus itself, its location 
and what it was like to visit. He 
then instigated a conversation 
about Greece and Macedonia 
and showed there is more to the 
man that meets the eye… You 
hear stories of people being dis-
appointed when they meet their 
idols, not Yiannis , he showed 
him that you should never judge 

a book by it’s cover and was 
happy to show his Love for Cy-
prus! 
Mike Tyson dominated in his re-
turn to the boxing ring on Sat-
urday night in an exhibition fight 
against Roy Jones Jr. that was 
surprisingly scored as a 
draw.Mike Tyson showed age 
has not robbed him of his power 
as the former heavyweight 
champion, in his long-awaited 
return to the ring, dominated 
Roy Jones Jr. in an exhibition 
fight on Saturday in Los Angeles 
that was surprisingly ruled a 
draw. 
While there were no ringside 
judges to score the eight-round 
contest between two of boxing’s 
all-time greats, both over 50, 
and no official winner, the World 
Boxing Council formed a set of 
judges that remotely scored the 
bout. 
Tyson, 15 years removed from 
his ignominious defeat to Irish-
man Kevin McBride in the last 
professional fight of his career, 
came out firing and was in con-
trol of the bout the entire way. 
Jones Jr, 51, was the more 
visibly fatigued of the two 
fighters but managed to pick up 
the pace in the later rounds 
enough to earn the win on one 
scorecard and a draw on the 
other while Tyson took the third 
scorecard.

Cyprus football

Despite their coronavirus-in-
duced absences, Anorthosis 
managed to grab a vital win 
against Enosis  to top the Cy-
prus First Division. 
Going into the weekend, Anor-
thosis shared top spot with 
Apollon – who lost 2-1 to AEL 
on Sunday in the Limassol 
derby. 
The game between Anorthosis 
and Enosis featured three pen-
alties within a 50-minute win-
dow, with the first goal scored 
from open play coming in the 
73rd minute of the game when 
Kvilitaia made it 3-1 for Anor-
thosis. Before speaking on the 
game in his post-match press 
conference, Anorthosis man-
ager Temur Ketsbaia paid his 
respects to Mario Frangous, a 
31-year-old Anorthosis sup-
porter who recently died in a 
paragliding accident. Ketsbaia 
also touched on Diego Mara-
dona’s passing last week, say-
ing that “he was an idol for all 
generations”. 
Sunday’s Limassol derby was 
marked by its generally high 
levels of determination and ag-
gression, particularly by AEL 
who accumulated a whopping 
eight yellow cards by the end of 
it. AEL have the second-highest 
number of yellow cards in the 
league so far with 39 in 12 
games. For reference, Apoel 
are first with 41, while Apollon 
and Omonia are in the bottom 
two spots with 20 and 18 yellow 
cards respectively. 
Meanwhile, Apollon manager 
Giannis Petrakis said that Apol-

lon were better than AEL de-
spite the final score, particularly 
highlighting his team’s superior-
ity in the second half. 
“AEL were better than us in the 
first half despite us having the 
first good chance to score. In 
the second half, we were much 
better than our opponents. We 
hit the post twice, we missed a 
penalty, and we had two other 
good chances. The opponent 
only threatened to score once”, 
said Petrakis. 
“The result is not exactly unfair 
overall, but perhaps it’s unfair 
considering our second half per-
formance. Trust is needed for 
both the players and the tech-
nical team. The league has a 
long way to go and the big 
teams will be the ones who will 
be able to manage any negative 
moments which I consider to be 
unavoidable. 
“We keep learning from such 
moments and become stronger 
from them. We want to be better 
with every game and get the re-
sults we want”, the Apollon 
manager added. 
Elsewhere, Mick McCarthy’s 
Apoel registered a precious 3-0 
win at Salamina, Olympiakos 
beat Karmiotissa 3-2 at home, 
while Pafos continued their 
good run by getting their fourth 
win in the past five games. 
The 12th round of fixtures con-
cluded on Monday night, with 
Omonia drawing 0-0 with Ermis, 
and AEK winning away to Eth-
nikos Achnas with their goals 
coming from Garcia 2 and  one 
from Taulemesse.

Greece Football 
SuperLeague

HelloTwo Andreas Bouchalakis 
goals saw Olympiakos beat Aris 
at Thessaloniki on Saturday to 
go alone on top of the Super 
League. 
The Reds have a near-perfect 
record of 22 points from eight 
games, after defeating Aris 2-1 
away thanks to goals by Bou-
chalakis at either side of half-
time. Facundo Bertoglio pulled 
one back for the hosts that have 
now dropped to fourth, with 19 
points. 
PAOK is second, one point off 
the pace but having played nine 
games, courtesy of its 2-0 win 
at winless Lamia on Sunday. 
Christos Tzolis and Andre Viei-
rinha were on target for the 
Thessaloniki giant. 
AEK had to work hard at Tripoli 
to beat host Adteras 2-1 on 
Sunday, goals coming from 
Marko Livaja and Karim Ansar-
ifard. Jeronimo Barrales had 
equalized for Asteras. AEK is 
on 19 points from eight games. 
Panathinaikos scored only its 
third win in 10 games, a 2-1 re-
sult over visiting Panetolikos on 
Sunday, to rise to eighth. Fede-
rico Macheda and an own goal 
by Giorgos Liavas gave the 
Greens all three points, that a 
late Javier Mendoza penalty 
strike did not affect. 
In other weekend games, OFI 
downed PAS Giannina 2-1, with 
match-winner Juan Angel Neira 
dedicating the goal to the mem-
ory of his compatriot Diego Mar-
adona, and Larissa shared a 

goalless draw with Atromitos.. 
Manchester City midfielder Phil 
Foden finished off a brilliant 
team move as his side saw off 
Olympiakos 1-0 away from 
home on Wednesday to book 
its place in the Champions 
League’s last 16. 
After dominating possession 
with little reward, City found a 
breakthrough in the 36th minute 
when Gabriel Jesus trapped a 
crossfield ball and fed Raheem 
Sterling, who produced a sub-
lime backheel pass for Foden 
to slam the ball into the net. 
The Greek side stayed in the 
game and was not far from find-
ing a late equalizer when Kos-
tas Fortounis pulled his shot just 
wide of the far post from a tight 
angle, while defender Pape 
Cisse headed over the bar in 
added time. 
City’s fourth consecutive win in 
Europe’s elite competition left it 
top of Group C with 12 points, 
while Olympiakos is third with 
three. 
Sterling saw a thumping free 
kick tipped over the bar by 
Olympiakos keeper  while Ber-
nardo Silva and Foden missed 
the target from clear openings. 
Olympiakos nearly made them 
pay with its late chances but 
City saw the game out to make 
the knockouts for the eighth 
consecutive campaign. 
“Fair play to them, they came 
out fighting in the second half 
and made it hard for us,” said 
match-winner Foden.
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Barnet out of the 
Emirates Cup, after 
battling display

The Bees went out of the Emi-
rates Cup, after a battling dis-
play, losing 1-0 to MK Dons. De-
spite enjoying some good 
phases of possession and a few 
good chances, it was MK Dons 
who would get the win with just 
under ten minutes of the game 
to play, when Cameron Jerome 
scored to clinch his side a place 
in the next round. 
The Bees were aiming to cause 
yet another cup upset, as they 
welcomed League One opposi-
tion again to the Hive, this time 
in the form of MK Dons. 
It was nearly the perfect start 
for the Bees, when Ephron 
Mason-Clark pounced on a 
loose ball straight after kick off, 
only for his shot to be palmed 
away by Lee Nicholls in the 
Dons goal. 
This lightening start continued 
for the National League outfit, 
with Michael Petrasso inches 
away from being one on one 
with the keeper, only for Richard 
Keogh to pull off a superb last 
ditch challenge. 
Neither side were really having 
any meaningful chances, but 
the Bees were the team having 
the greater joy on the ball. 
Mason-Clark especially was 
causing a lot of bother to the 
visitors backline. 
Just after the half hour mark, 
the Dons had a fantastic oppor-
tunity to break the deadlock 
when Regan Poole hit the un-
derside of the crossbar. 
This instilled some confidence 
in the League One side, as they 
began to take a foothold in the 
game, with Stephen Walker 
blasting just over the bar, after 
his side had broken in numbers. 
The Bees were resolute in de-
fence to hold off some late 
surges from their visitors to 
keep the scores level as they 
went into the break. 
Just like the first half, the Bees 
tried to get off the mark quickly, 
this time with JJ Hooper, who 
was given space to shot from 
25 yards over, but his shot went 
well over. 
The game really picked up with 
just under 35 minutes to go. An-
thony Wordsworth played in an 
inch-perfect cross, with it even-
tually falling to Mason-Clark 
who attempted an acrobatic ef-
fort after Muhammadu Faal had 
guided the ball to him. 
About five minutes later, the 
Dons had a near effort of their 
own, when they broke on the 
left with the incoming ball being 
cleared away by Jerome Bin-
nom-Williams, as the game be-
came real end to end stuff. 
Chances were really starting to 

pick up for both sides, as we 
entered the last 20. The visitors 
were inches away from curling 
in the opener, before Wes Fon-
guck glided in a cross which 
somehow just evaded Hooper. 
James Dunne was unlucky not 
to score from range, when he 
was laid off from about 30 yards 
out, but Nicholls got down to 
hold the ball well. 
However, it was the Dons who 
would take the lead, when 
former Premier League striker 
Jerome poked home with back 
of his heel, from close range, 
on 81 minutes. 
In stoppage time, the Bees 
threw everything at trying to find 
that vital equaliser, even with 
Ben Nugent playing high up the 
field and could have easily 
scored himself but decided to 
play in Antonis Vasiliou whose 
shot was blocked and so it was 
the Dons who would advance 
to the next round of the FA Cup 
 
FA Cup draw. 
Northern Premier League side 
Marine will play Jose Mou-
rinho’s Premier League leaders 
Tottenham in the third round of  
arine are just the second eighth-
tier side to reach the third 
round. 
Draw in full 
Huddersfield Town v Plymouth 
Argyle 
Southampton v Shrewsbury 
Town 
Chorley v Derby County 
Marine v Tottenham Hotspur 
Wolverhampton Wanderers v 
Crystal Palace 
Stockport County v West Ham 
United 
Oldham Athletic v Bournemouth 
Manchester United v Watford 
Stevenage v Swansea 
Everton v Rotherham 
Nottingham Forest v Cardiff 
Arsenal v Newcastle 
Barnsley v Tranmere Rovers 
Bristol Rovers v Sheffield 
United 
Canvey Island/Boreham Wood 
v Millwall 
Blackburn Rovers v Doncaster 
Stoke City v Leicester 
Wycombe v Preston 
Crawley v Leeds 
Burnley v MK Dons 
Bristol City v Portsmouth 
QPR v Fulham 
Aston Villa v Liverpool 
Brentford v Middlesbrough 
Manchester City v Birmingham 
Luton v Reading 
Chelsea v Morecambe 
Exeter v Sheffield Wednesday 
Norwich v Coventry 
Blackpool v West Brom 
Newport County v Brighton 
Cheltenham v Mansfield 

West Bromwich Albion cele-
brated their first win of the sea-
son as they beat bottom team 
Sheffield United 1-0 to move 
out of the bottom three after 
Conor Gallagher scored his 
maiden Premier League goal. 
Liverpool moved top of the 
table, for a day Juergen Klopp’s 
team, beaten by Atalanta in the 
Champions League on Wed-
nesday, were left raging against 
VAR after they had two goals 
ruled out by reviews and saw 
two points slip away when ref-
eree Stuart Attwell awarded a 
penalty near the end after going 
to the pitchside monitor. 
Brighton & Hove Albion’s Pas-
cal Gross slotted home his 
spot- kick after Attwell decided 
to punish Andy Robertson for 
kicking the foot of Danny Wel-
beck while clearing. Liverpool 
had taken the lead through a 

well-taken strike from in-form 
Diogo Jota, the Portuguese for-
ward’s ninth goal in all compe-
titions since joining the cham-
pions from Wolverhampton 
Wanderers. 
Manchester City also had a 
goal ruled out by VAR but will 
have barely cared given they 
had already taken a 5-0 lead 
by the time Gabriel Jesus’s ef-
fort was overturned. It was the 
fourth straight 5-0 win for City 
against Burnley at the Etihad 
and Sean Dyche’s side were 
fortunate to leave with that 
scoreline.Slack defending from 
the Clarets allowed Mahrez to 
score twice early in the game 
Benjamin Mendy headed in the 
third goal before the break and 
Ferran Torres added the fourth 
before Mahrez completed his 
hat-trick with a rare header. 
City had managed just 10 goals 

in eight games before Sat-
urday’s rout and manager Pep 
Guardiola was relieved. 
Brazilian winger Raphinha 
scored his first goal for Leeds 
United. 
Substitute Edinson Cavani pro-
duced a second-half master-
class, scoring twice and cre-
ating another goal as 
Manchester United hit back 
from a two-goal deficit to beat 
Southampton 3-2 in a Premier 
League cracker on Sunday. 
Southampton had looked in 
control after Jan Bednarek 
headed in James Ward-
Prowse’s corner in the 23rd mi-
nute before Ward-Prowse beat 
De Gea 10 minutes later with a 
curling free kick. 
United were much sharper and 
Cavani showed his quality to 
pick out Bruno Fernandes in 
space to score on the hour. 
Tottenham Hotspur went back 
to the top of the Premier 
League on Sunday after a 0-0 
draw at Chelsea.  
Arsenal slumped to a fourth de-
feat in six Premier League 
games as Wolverhampton 
Wanderers shrugged off a wor-
rying early injury to Raul Jime-
nez to claim a 2-1 win at The 
Emirates on Sunday. 
Pedro Neto out Wolves the 
ahead in the 27th minute and 
although Gabriel headed the 
hosts level, a clever finish by 
Daniel Podence restored the 
visitors’ lead before halftime. 
Wolves hung on for their first 
league win at Arsenal since 
1979 Mexican forward Jimenez 
was involved in a sickening 

clash of heads as he chal-
lenged for an aerial ball with Ar-
senal defender David Luiz and 
required oxygen before being 
taken to hospital. After a 10-mi-
nute stoppage Brazilian Luiz 
soldiered on with his head 
bandaged but did not emerge 
for the second half. 
Fulham fixed their penalty jinx 
as Ivan Cavaleiro’s spot kick 
eased them out of the rele-
gation zone with a shock 2-1 
win at high-flying Leicester City 
in the Premier League on Mon-
day.Scott Parker’s struggling 
side were leading thanks to 
Ademola Lookman’s well-taken 
30th minute opener before Ca-
valeiro beat Kasper Schmei-
chel from 12 yards. 
West Ham United climbed to 
fifth in the Premier League with 
a 2-1 victory over Aston Villa 
on Monday as for the second 
successive home game they 
benefited from a missed pen-
alty.Goals by Angelo Ogbonna 
and Jarrod Bowen at the start 
of each half earned West Ham 
the points, although Villa will 
rue an Ollie Watkins penalty 
that rattled the crossbar. 
Jack Grealish had levelled with 
a deflected effort in the 25th mi-
nute but it was a frustrating 
night for Villa who could have 
gone fourth with a win. 
West Ham’s third successive 
victory leaves them on 17 
points from 10 games, only four 
points behind leaders Totten-
ham Hotspur and Liverpool. 
Villa have slipped down to 10th 
with 15 points, having played a 
game less. 

Premier League

The former Argentina attacking 
midfielder and manager had a 
cardiac arrest at home. 
He had successful surgery on 
a brain blood clot earlier in No-
vember and was to be treated 
for alcohol dependency. 
One of the greatest players of 
all time, Maradona was captain 
when Argentina won the 1986 
World Cup, producing a series 
of sublime individual perform-
ances. 
He played for Barcelona and 
Napoli during his club career, 
winning two Serie A titles with 
the Italian side. 
Beloved in his homeland after 
leading Argentina to World Cup 
glory in 1986 and adored in Italy 
for taking Napoli to two Serie A 
titles, Maradona was a uniquely 
gifted player who rose from the 
tough streets of Buenos Aires 
to reach the pinnacle of his 
sport. 
He died four years to the day 
after one of his political heroes, 
former Cuban leader Fidel Cas-
tro, and 15 years to the day 
after another troubled but tal-
ented football folk hero, George 
Best, whom Maradona cited as 
one of his boyhood inspirations. 
He suffered a heart attack at his 
home on the outskirts of Bue-
nos Aires on Wednesday, ac-
quaintances of the former 
player said. His death was con-
firmed by his lawyer. 
In Buenos Aires, people began 
pouring on to the streets to 
mourn the nation’s favourite 
son, gathering in the San An-
dres neighbourhood where he 
lived, in Boca, the gritty barrio 
where he first became a star, 
and in the nearby city of La 

Plata where he had lately been 
technical director for local team 
Gimnasia y Esgrima. 
The Argentine government de-
clared three days of mourning. 
President Alberto Fernandez 
said in a tweet, “You took us to 
the highest point in the world, 
and made us immensely happy. 
You were the greatest of all. 
Thank you for having been with 
us, Diego. We will miss you all 
our lives.” 
A wake took place at Casa Ro-
sada presidential palace from 
Thursday until Saturday,At Bue-
nos Aires metro stations, digital 
billboards replaced messages 
about trains with the words: 
“Gracias Diego”. 
As well as many match-winning 
performances, Maradona 
charmed the world with ball-jug-
gling skills that he first showed 
off as a 12-year-old ball boy. 
Pele, the Brazilian footballer 
who is considered one of the 
only players to have come close 
to Maradona’s skill level, was 
quick to pay tribute to the Ar-
gentine. Certainly, one day we’ll 
kick a ball together in the sky 
above,” he said. 
At club level, Maradona broke 
on to the scene with Buenos 
Aires’ Boca Juniors before play-
ing in Spain with Barcelona. He 
was idolised in Italy after lead-
ing Napoli to their first ever Ital-
ian league title in 1987. 
The mayor of Naples, Luigi de 
Magistris, called for the team’s 
stadium to be renamed after the 
player. 
“Diego made our people dream, 
he redeemed Naples with his 
genius.  
Maradona ended his playing ca-

reer back in Argentina, returning 
to Boca. He had a brief and 
controversy-packed spell as Ar-
gentine national team coach 
from 2008 to 2010 before club 
coaching in the Middle East and 
Mexico. 
He had five acknowledged chil-
dren from relationships with 
several women but others have 
also claimed he was their father. 
His daughter Giannina was 
married for four years to Argen-
tine player Sergio Aguero, who 
is a striker for the English Pre-
mier League club Manchester 
City. 
Maradona became friends with 
Castro while receiving medical 
treatment in Cuba and he had 
tattoos of the Cuban leader and 
his former comrade Che Gue-
vara. He was also a supporter 

of ex-Venezuelan leader Hugo 
Chavez. 
Years of drug use, overeating 
and alcoholism truncated his 
stellar career and altered his ap-
pearance from a lithe athlete 
who could slalom effortlessly 
through teams to a bloated add-
ict who nearly died of cocaine-
induced heart failure in 2000. 
But at his peak he was, said 
Portugal’s Cristiano Ronaldo, 
an “unparalleled magician”. 
“Today I say goodbye to a friend 
and the world says goodbye to 
an eternal genius,” he said. 
“One of the best ever. An un-
paralleled magician. He leaves 
too soon, but leaves a legacy 
without limits and a void that will 
never be filled. Rest in peace, 
ace. You will never be for-
gotten.”

Football legend Diego Maradona has died  
at the age of 60
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Χρυστάλλα Μάρκου 

(από την Αραδίππου, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Christalla Markou  

(From Aradippou, Cyprus) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Kyriacos Orthodoxou Sandamas 

(from Kondea, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριάκος Ορθόδοξου Σαντάμας 
(από την Κοντέα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου συζύγου, πατέρα και παππού, Κυριάκου Ορθοδόξου 
Σαντάμα, που απεβίωσε στις 24 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 78 ετών. Ο Κυριάκος μολύνθηκε από τον κορωνοϊό και 

μετά από έναν αγώνα τριών εβδομάδων στο Γενικό Νοσοκομείο του Barnet, έχασε τη μάχη του για τη ζωή.  
Ο Κυριάκος αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μαρούλλα, θυγατέρα του Ελένη, γιους Γιώργο, Χριστόφορο και Νικόλα και τα 

οκτώ πολύ αγαπημένα εγγόνια του, Κωνσταντίνο, Σοφία, Κατερίνα, Έλενα, Μιχαήλ, Άλεξ, Τόμας και τον Έλιοτ. 
Ο Κυριάκος γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1942 στο χωριό Κοντέα της Κύπρου. Ήρθε στο Λονδίνο το 1959, με πλοίο, 
με £10 στην τσέπη του, τα βράδια παρακολουθούσε μαθήματα για να μάθει αγγλικά ενώ εργαζόταν σε γκαράζ ως  

μαθητευόμενος μηχανικός την ημέρα. Γνώρισε τη Μαρούλλα  με προξενιά, αλλά πάντα έλεγε στα παιδιά του: «Ήμουν 
με το άσπρο άλογό μου στο Finsbury Park και η μαμά πνιγόταν στη λίμνη, την έσωσα και την έβαλα καβάλα πίσω 
από εμένα στο άλογο μου." Ο Κυριάκος συνέχισε να διευθύνει δύο επιτυχημένες επιχειρήσεις K S Car Electrics και 
G&N Garages στο Wightman Road, Haringey. Το στοιχείο του εκλιπόντος ήταν να περιβαλλόταν από τη στενή του  

οικογένεια, να τρώει, να πίνει και να παίζει  ποδόσφαιρο μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του.  
Ο Κυριάκος ήταν ελεύθερο πνεύμα, έζησε και πέθανε από τους δικούς του όρους.  

Άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην ζωή και θλίψη στις καρδιές μας. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2020 στο κρεματόριο του New Southgate στις 11πμ. 
Λόγω των ισχυόντων κανονισμών κορωνοϊού, η τελετή θα γίνεται μόνο κατόπιν πρόσκλησης. 

Αντί για λουλούδια, να γίνονται  εισφορές στο οργανισμό Save the Children. Επιλέξαμε αυτό τον φιλανθρωπικό  
οργανισμό καθώς τα παιδιά και τα εγγόνια του ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής του, και αφήνει πίσω τους 

μια μεγάλη κληρονομιά.https://www.justgiving.com/fundraising/Kyriacos-sandamas

25.04.1942 - 24.11.2020

It is with great sadness that we announce the passing of Kyriacos Orthodoxou Sandamas on 24th November 2020, 
loving husband, father and grandfather.  

Kyriacos contracted Coronavirus, and after a three-week fight in Barnet General Hospital, lost his battle to come back 
to us. Kyriacos leaves behind his wife Maroulla, daughter Heleni, sons George, Christopher and Nicholas, along with 

his eight greatly loved grandchildren, Constantino, Sophia, Katerina, Elena, Michael, Alex, Thomas and Elliot.  
Kyriacos was born 25th April 1942 in the village of Kondea, Cyprus.  

Kyriacos came to London in 1959, on a boat, with £10 in his pocket, and attended evening classes to learn English 
whilst working in a garage as an apprentice. He met Maroulla by Broxenia, but always told his children, “I was on 
my white horse in Finsbury Park and Mum was drowning in the Lake. I rescued her and put her on the back of my 

horse.” Kyriacos went on to own and run two successful businesses K S Car Electrics and G & N Garages in 
Wightman Road, Haringey. Kyriacos was always in his element when surrounded by his close family, eating,  

drinking and kicking the football around with his children and grandchildren. Rarely running with the herd, Kyriacos 
lived and died by his own rules. He has left a huge hole in all our lives and sadness in our hearts. 

The funeral will take place on 8th December 2020 at New Southgate Crematorium at 11am.  
Due to the current Coronavirus regulations, the service will be by invitation only.  

We request that instead of flowers, donations be made with the link below for Save the Children. We have chosen 
this charity as his children and grandchildren were a very important part of his life, and he leaves behind a great 

legacy in them. https://www.justgiving.com/fundraising/Kyriacos-sandamas

It’s with great sadness that we’d like to announce the passing of 
 Christalla Markou on Sunday 15 November 2020, at the age of 79. 

Christalla came to England in 1958. She leaves her beloved husband 
Eftichios, originally from Thromolalshia, her 4 children: Angie, Gina,  

Markou and Eve, 1 son in-law Chris, 5 grandchildren: Krystal, Eftyhia, 
Mikaella, Alex and Costa and 1 great-grandchild Maria.  

She was a loving and caring person loved by all that knew her.  
She will forever be missed.  

The funeral will take place on Friday 11 December 2020 at 12pm at the 
Greek Orthodox Church of St. Demetrius, 2 Logan Road, London N9 

0LP. 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, masks must also be worn.  

Flowers can be taken to the cemetery during the burial.  
Telephone: 07530742924

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας 
 Χρυστάλλας Μάρκου την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020,  

σε ηλικία 79 ετών. 
Η Χρυστάλλα ήρθε στην Αγγλία το 1958. Αφήνει τον αγαπημένο της 

σύζυγό της Ευτύχιο, που κατάγεται από τη Δρομολαξιά,  
τα 4 της παιδιά: Αγνή, Τζίνα, Mάρκο και Εύη, το γαμπρό της Κρίς,  

5 εγγόνια: Kρίσταλ, Eυτυχία, Mικαέλλα, Άλεξ και Κώστα και την 
 δισέγγονη του Μαρία. 

Ήταν ένα στοργικό άτομο που την αγαπούσαν όλοι όσοι την γνώριζαν. 
Θα μας λείπει για πάντα. 

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 
στις 12 μ.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

2 Logan Road, London N9 0LP. Λόγω των ισχυόντων κανονισμών,  
οι παρευρισκόμενοι θα παρευρεθούν μόνο κατόπιν πρόσκλησης. 

 Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του New Southgate στις 2μμ, όπου η 
οικογένεια και οι φίλοι μπορούν να αποτίνουν φόρο τιμής,  

εφαρμόζοντας τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και φορώντας μάσκες. 
Λουλούδια μπορούν να δοθούν στο κοιμητήριο κατά τη διάρκεια της 

ταφής. Τηλέφωνο: 07530742924 03.06.1941- 15.11.2020
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It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, 
father, grandfather, son, brother and uncle 

Kyriacos (Koulli) Antoniou peacefully passed away on 24th November 2020 at 
the age of 66. 

He leaves behind his wife Katy, daughter Maria and sons Anthony and Elias, his 
son in-law Andy, daughters in-law Niki and Glori, 

Grandchildren Ellis, Rico, Katianna, Kyri, Nico, Alex, Luca and Pedro as well as 
his Mother Zoe, Brothers Andreas, Polivios, Marios and sister Pola also many 

other family members and friends. 
Koulli was born in Pentayia on the 28th March 1954 and played professional  

football for Apoel and PAEK Kerynias. During 1974 Cyprus invasion he served 
and fought for his country in the 33 Commando Battalion Kerynias 

He came to London in his early twenties and was very well known in the  
community as Koulli the driving instructor also for his passion for community  

football especially Omonia FC. 
He will be sadly missed by many 

The funeral will take place on Monday 14th December 11am at Ayios Yiannis 
Church, Wightman Road N8 followed by the burial at New Southgate Cemetery,  

Brunswick Park Road N11 1JJ at 12.30pm 
Due to Covid restrictions only family members will be permitted inside the church 

but a live facebook link will be made available 
Instead of flowers , donations can be made to the North London Hospice 

https://northlondonhospice.org/  - donation boxes will also be available on the day 
of the funeral for those wishing to attend 

For more information call Katy 07985 425 073 or Maria 07951 041 114

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, γιου, αδελφού και θείου Κυριάκος (Κούλλη) Αντωνίου, που απεβίωσε  

ειρηνικά στις 24 Νοεμβρίου 2020 σε ηλικία 66 ετών. 
Αφήνει τη σύζυγό του Καίτη, θυγατέρα Μαρία, γιους Αντώνη και Ηλία, γαμπρό Άντι, 
νύφες Νίκη και Glori, εγγόνια Ellis, Rico, Katianna, Kyri, Nico, Alex, Luca and Pedro, 
καθώς και τη μητέρα του Ζωή, αδέλφια, Ανδρέα, Πολύβιο, Μάριο και Πόλα, όπως  

επίσης και πολλά άλλα μέλη της οικογένειας και φίλους. 
Ο Κούλλης γεννήθηκε στην Πεντάγεια στις 28 Μαρτίου 1954 και έπαιξε  
επαγγελματικό ποδόσφαιρο για το ΑΠΟΕΛ και για την ΠΑΕΚ Κερύνειας. 

 Κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Κύπρο το 1974, υπηρετούσε στο 33 Τάγμα   
καταδρομέων και πολέμησε στην Κερύνεια 

Μετά από τον πόλεμο, ήρθε στο Λονδίνο και ήταν πολύ γνωστός στην παροικία   
ως ο Κούλλης ο δάσκαλος οδήγησης και διακρινόταν για το πάθος του για το 

 παροικιακό ποδόσφαιρο ειδικά με την Ομόνοια. 
 Δυστυχώς θα λείψει σε όλους. 

Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, 11πμ στην Εκκλησία του Αγίου 
Γιάννη του Βαπτιστή, Wightman Road N8, και η ταφή στο Κοιμητήριο του New 

Southgate, Brunswick Park Road N11 1JJ στις 12.30μμ. 
Λόγω των περιορισμών του COVID-19, μόνο η στενή οικογένεια θα παρευρεθεί 

στην εκκλησία, αλλά θα γίνεται ζωντανή μετάδοση μέσω του Facebook. 
Αντί για λουλούδια, μπορούν να γίνονται εισφορές στο North London Hospice 

https://northlondonhospice.org/ - επίσης θα υπάρχουν κουτιά διαθέσιμα την ημέρα 
της κηδείας για όσους επιθυμούν να προσφέρουν. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε, Καίτη 07985 425 073 ή 
Μαρία 07951 041 114

† DEATH ANNOUNCEMENT †

Κυριάκος (Κούλλη) Αντωνίου 
(από την Πεντάγεια, Κύπρος)

Kyriacos (Koulli) Antoniou
(From Pentayia, Cyprus)

28.03.1954-24.11.2020

It’s Safe To Say 

We All Miss Him In Every Way 

We All Know We Want To Turn Back Time 

And Remember The Days He Was Here And 

Fine 

He Left In The Blink Of An Eye  

And It’s Sad To Say We Never Said Goodbye 

He Was A Hero That Wore No Cape 

And He Delivered Savior In A Clear Slate  

He Was The Man We All Looked Up To And 

That 

We All Adore 

And We Miss Him Everyday More And More 

But Now He’s A Angel Stomping In The Sky 

And Let This Be Reminded 

Legends Never Die.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

ΣΟΦΟΥΛΑ ΚΑΡΙΔΗΣ 
(γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο, Κυπρο - στο Λονδίνο απο 14 ετών) 

Με μεγάλη λύπη αναγγέλλουμε το θάνατο της 
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής, θείας, ξαδέλφης και φίλης Σοφούλας 
Καρίδη η οποία απεβίωσε στις 20/11/2020. 
Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, 
2020,  στις 12:00, στην εκκλησία του  Αγίου  
Δημητρίου, 2 Logan Rd, Edmonton, N9 0LP. 
Η ταφή θα ακολουθήσει στις 1:30 μ.μ. στο 
Chingford Mount Cemetery, 121 Old Church 
Rd, E4 6ST. 
Λόγω των μέτρων για τον COVID-19, η τελετή 
θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. 25.01.1945-  20.11.2020

 † MΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 06.12.2020, στην Εκκλησία της Αγίας  
Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL, το 21ον ετήσιο  

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και παππού  
 Ανδρέα Ευσταθίου  

(Πεντάγεια) 
όπως επίσης και το 8ον μνημόσυνο της πολυαγαπημένης μας  

μητέρας και γιαγιάς 
 Παναγιώτας Ευσταθίου  

(Πεντάγεια)  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τους όπως παρευρεθούν.  

Παιδιά: Chris και Μάρω, γαμπρός Παντελής, νύφη Αύρα,  
εγγονές: Τούλα, Μύρια, Άντρη, Πένυ και Άντρια.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Despina Papadopoulos 
(from Brighton)  

It is with great sadness and broken hearts that we announce the tragic loss of our beautiful 
daughter, Despina (Des) on Sunday 8th November, at the age of 34. 

She leaves behind her heartbroken parents, Stephen and Maria, her sister Angelina, her brother 
Michael, her brother-in-law Emilio, her sister-in-law Elena, her nephews Stephano, Mario and 

Angelo, her niece Renata and many relatives and friends.  
Des will always be remembered in our hearts for her extraordinary pure soul, her kindness, her 

sense of humour and her smile that could melt the hardest of people. Des touched so many lives 
in so many ways. Her life was a blessing, her memory a treasure and she will always be loved 

beyond words and missed beyond measure by her family and friends.  
Despina's funeral will take place at 11am on Friday 11th December at The Greek Orthodox 

Church of the Holy Trinity, Brighton, BN2 0GW. The burial will proceed at Brighton and Preston 
Cemetery. Due to the current restrictions, attendance will be by invite only.  

In Des’s memory, our funeral directors will be accepting donations for our chosen charities in lieu 
of flowers. Our chosen charities are Young Minds and The Greek Orthodox Church of the Holy 

Trinity, Brighton. If you wish to leave a donation, please send an email to 
inmemoryofdes@gmail.com and you will be sent a link to the donation page. Thank you!

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δέσποινα Παπαδόπουλος 
(από το Μπράιτον) 

Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένες τις καρδιές μας αναγγέλλουμε την τραγική απώλεια της 
όμορφης θυγατέρας μας Δέσποινας (Des) την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, σε ηλικία 34 ετών. 

Αφήνει πίσω τους απαρηγόρητους γονείς της, Στίβεν και Μαρία, τα αδέλφια της  
Αντζελίνα, Μιχάλη και συζύγους Εμίλιο και Έλενα, τους ανιψιούς της Στέφανο, Μάριο και 

Άντζελο, την ανιψιά της Ρενάτα και πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Θα θυμόμαστε την Des και θα είναι πάντα στην καρδιά μας, για την εξαιρετική αγνή ψυχή της, 

την καλοσύνη της, το καλό χιούμορ και το χαμόγελό της που αφόπλιζε και  
τους πιο σκληρούς ανθρώπους. 

Η Des άγγιξε τις καρδιές πολλών ανθρώπων με διάφορους τρόπους. Η ζωή της ήταν μια  
ευλογία, η μνήμη της ένας θησαυρός και τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν την αγάπη μας. 

Είναι μια τεράστια απώλεια για την οικογένεια και τους φίλους της. 
Η κηδεία της Δέσποινας θα τελεσθεί στις 11 π.μ. την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στην  

Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, Μπράιτον, BN2 0GW. Θα ακολουθήσει η ταφή στο 
κοιμητήριο του Μπράιτον και Πρέστον. Λόγω των τρεχόντων περιορισμών, η παρεύρεση θα 

γίνεται μόνο με πρόσκληση. 
Στη μνήμη της Des, το γραφείο κηδειών, θα δέχεται εισφορές για τις φιλανθρωπικές  

οργανώσεις που επιλέξαμε, Young Minds και η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας  
Τριάδας στο Μπράιτον, αντί λουλουδιών. Εάν θέλετε να κάνετε εισφορές, στείλτε ένα email 
στη διεύθυνση inmemoryofdes@gmail.com και θα σας αποσταλεί ένας σύνδεσμος προς τη 

σελίδα εισφορών. Ευχαριστώ! 

Forever with the Angels
Always in our Hearts

25.02.1986 - 08.11.2020
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