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Από την αύριο Παρασκευή και ως 
τις 31/12 κλείνουν όλα τα εμπο-
ρικά κέντρα και οι χώροι εστίασης 
και οι εκκλησίες και στα Λύκεια 
εφαρμόζεται η τηλεκπαίδευση.  Ο 
Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος 
Ιωάννου σε διάσκεψη Τύπου 
ανακοίνωσε...          Σελ 6

Κύπρος-Νέα μέτρα COVID-19
 Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατηγό-
ρησε την Ελλάδα πως παρά τα θε-
τικά βήματα της Τουρκίας συνεχίζει 
τις προκλητικές ενέργειες. Ισχυρί-
στηκε επίσης πως η Ελλάδα απο-
φεύγει τις συναντήσεις αποκλιμάκω-
σης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ...  Σελ 7

Τουρκικές Προκλήσεις Ρεπορτάζ Πέτρος Χ. Πασιάς
«Σφίγγα» παραμένει ο Γ.Γ. των 
Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκου-
τέρες αφού δεν  έχει ακόμη δείξει 
τις προθέσεις του αναφορικά με τη 
σύγκληση της άτυπης Πενταμε-
ρούς για καθορισμό των όρων Ανα-
φοράς στο Κυπριακό με στόχο τη 
συνέχιση των συνομιλιών...  Σελ 5
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Ξανάρχισαν οι θάνατοι λόγω COVID-19  
στην Παροικία- Ποιo προσεκτικοί από ποτέ

Μια Χριστουγεννιάτικη εκστρα-
τεία ξεκίνησε από το Enfield 
Council για να βοηθήσει τους 
άστεγους να ξαναχτίσουν τη 
ζωή τους και να απολαύσουν 
ένα σπίτι. 
Το Συμβούλιο ξεκίνησε μια εκ-
στρατεία crowdfunding  όπου 
συγκέντρωσε μέχρι τώρα 
£17.430  που θα δαπανηθούν 
σε 10 οικιακά πακέτα που θα 
περιλαμβάνουν τα πάντα, από  
είδη πρώτης ανάγκης έως και 
απαραίτητα προϊόντα για το 
σπίτι. 
Ελπίζουμε ότι αυτά τα πακέτα 
θα βοηθήσουν έναν μικρό 
αριθμό ανθρώπων να ξαναχτί-
σουν τη ζωή τους, να βρουν ένα 
σπίτι και να μην βρεθούν ξανά 
σε μια κατάσταση όπου πρέπει 
να επιστρέψουν στους δρόμους 
του Λονδίνου για να ζήσουν 
Πολλοί από τους κατοίκους του 
Enfield που είναι άστεγοι, είναι 
ευάλωτοι - επιζώντες οικιακής 
κακοποίησης, αποφυλακισμέ-
νοι, άνεργοι, πρώην παραβάτες 
και άτομα που έχουν υποστεί 
ακραία φτώχεια. 
Το μέλος του Υπουργικού Συμ-
βουλίου για την Κοινωνική Στέ-
γαση του Enfield, Cllr Gina 
Needs, δήλωσε: «Από το ξέ-
σπασμα της πανδημίας 
COVID-19, το Enfield Council 
μετέφερε 221 άστεγα άτομα σε 
καταλύματα έκτακτης ανάγκης. 
Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. 
Πρέπει να υποστηρίξουμε τους 
ανθρώπους για να διατηρή-

σουμε τη μίσθωση και να ζούνε 
με σταθερότητα και ασφάλεια. 
«Ωστόσο, το Συμβούλιο απλά 
δεν έχει τη χρηματοδότηση για 
να προσφέρει όλα τα βασικά, 
όπως έπιπλα, και γι 'αυτό απευ-
θύνουμε έκκληση στους ανθρώ-
πους και τις επιχειρήσεις του 
Enfield για βοήθεια. 
«Δεν έχω καμία αμφιβολία στο 
μυαλό μου ότι η στέγαση των 
αστέγων θα βοηθήσει στη διά-
σωση ζωών. Η μέση ηλικία κατά 
το θάνατο των ατόμων που 
βιώνουν έλλειψη στέγης είναι 
44 για τους άνδρες και 42 για 
τις γυναίκες. Αυτό το έργο θα 
εξασφαλίσει ότι 10 πρώην 
άστεγα άτομα με ανάγκες υπο-
στήριξης έχουν ό, τι χρειάζονται 
για να κάνουν ένα δικό τους μέ-
ρος που μπορεί να μεταμορφω-
θεί σε ένα κατάλληλο σπίτι. Ταυ-
τόχρονα, το Enfield Council θα 
προσφέρει συμβουλές και βοή-
θεια για να διασφαλίσει ότι θα 
διευθετηθούν και θα έχουν τους 
πόρους για να ξεπεράσουν 
σύνθετα ζητήματα όπως ασθέ-
νειες ψυχικής υγείας και εθι-
σμός ». 
Ως τοπική αρχή, δεσμευόμαστε 
να χρησιμοποιήσουμε τους πό-
ρους και τις δεξιότητές μας για 
να κάνουμε την εμπειρία της έλ-
λειψης στέγης σπάνια, σύντομη 
και μη επαναλαμβανόμενη. Για 
δωρεά, επισκεφθείτε: 
www.spacehive. com/help-
homeless-enfield

Αυτά τα Χριστούγεννα υποστηρίξτε τους 
άστεγους του Enfield προσφέροντας  
σε ένα “πακέτο εκκίνησης”

Ο κορωνοϊός ξανακτυπά την 
παροικία μας. Έξι ακόμη ζωές 
από την Κυπριακή Κοινότητα 
του Ηνωμένου Βασιλείου, δύο 
ηλικίας κάτω των 60 ετών, δύο 
70 και δύο στα 80 απεβίωσαν 
καθώς ο μαζικός εμβολιασμός 
ξεκινά στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ο συνολικός αριθμός κρουσμά-
των στο Ηνωμένο Βασίλειο 
πλησίασε τα 1,5 εκατομμύρια, 
με περισσότερους από 62.000 
θανάτους να καταγράφονται 
από την έναρξη της πανδημίας.  
Μέχρι σήμερα, εκτιμάται ότι 329 
Κύπριοι του Ηνωμένου Βασι-
λείου (Έλληνες, Τούρκοι και Μα-
ρωνίτες) έχουν πεθάνει από τον 
Κορωνοϊό. Ο αριθμός περιλαμ-
βάνει 293 στο Λονδίνο και 37 
εκτός Λονδίνου. Οι θάνατοι της 
Παροικιακής φτάνουν μετά από 
επικοινωνία με τοπικά νοσοκο-
μεία, Εκκλησίες και Τουρκοκυ-
πριακά μέσα ενημέρωσης και 
κοινότητα, διευθυντές γραφείων 
κηδειών και ανακοινώσεις θα-
νάτου που έχουν έρθει στην 
εφημερίδα μας. 
Οι συνολικοί θάνατοι περιλαμ-
βάνουν τώρα 189 Ελληνοκύ-
πριους, 104 Τουρκοκύπριους 
και έναν Μαρωνίτη, όλοι από το 
Λονδίνο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 
συμπεριλαμβάνονται Ελληνοκύ-
πριοι τρία παντρεμένα ζευγάρια 

και δύο αδέλφια. 
Έξω από το Λονδίνο, υπήρχαν 
δέκα Ελληνοκύπριοι και ένας 
Τουρκοκύπριος από το Μπέρ-
μιγχαμ, τρεις Ελληνοκύπριοι 
από το Weston-super-Mare, οι 
οποίοι ήταν όλοι από την ίδια 
οικογένεια, ένας από το Ντέρ-
μπι, ένας από το Lowestoft, 
ένας από το Cambridge, ένας 
από Τσέλτεναμ, τρεις Ελληνο-
κύπριοι του Ηνωμένου Βασι-
λείου και ένας Βρετανός Μαρω-
νίτης Κύπρος και ένας 
Ελληνοκύπριος από το Λίβερ-
πουλ, ένας Ελληνοκύπριος 
Βρετανός από το Λούτον, ένας 
από το Σάουθεντ, ένας από τη 
Γλασκόβη, ένας από το Νιού-
πορτ, ένας από το Λιντς, ένας 
από τον Χέμελ Χάμσπιτ, ένας 
από το Μάντσεστερ από το Mid-
dlesborough, ένα από το Mar-
gate και ένα από το Wakefield. 
Τέσσερις Τουρκοκύπριοι, ένας 
από τους Colchester, Maid-
stone, δύο Northampton και 
Suffolk, απεβίωσαν, αυξάνο-
ντας τον συνολικό αριθμό των 
θανάτων των Κυπρίων της 
Ομογένειας εκτός Λονδίνου, σε 
37. 
Σε μια εβδομάδα που το Ηνω-
μένο Βασίλειο άρχισε μαζικό εμ-
βολιασμό, έχει καθυστερήσει 
πολύ για ορισμένους. 

Οι ασθενείς στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο γίνονται οι πρώτοι στον 
κόσμο που λαμβάνουν εμβόλιο 
Pfizer. 
Οι εργαζόμενοι στον τομέα της 
υγείας άρχισαν να εμβολιάζουν 
τους πιο ευάλωτους με το εμ-
βόλιο που ανέπτυξαν οι Pfizer 
και BioNTech, με τη χώρα να 
περνά μια δοκιμαστική περίοδο  
καθώς αντιμετωπίζει τη διανομή 
μιας ένωσης που πρέπει να 
αποθηκευτεί στους -70C (-94F). 
Η έναρξη του εμβολίου, μία από 
τις τρεις βολές που έχουν ανα-
φέρει επιτυχημένα αποτελέ-
σματα από μεγάλες δοκιμές, θα 
τροφοδοτήσει την ελπίδα ότι ο 
κόσμος μπορεί να γυρίσει μια 
γωνία στην καταπολέμηση μιας 
πανδημίας που έχει σκοτώσει 
περισσότερους από 1,5 εκατομ-
μύρια ανθρώπους. 
Ωστόσο, παρά την ανακούφιση 
των ατόμων που λαμβάνουν 
την πρώτη δόση του σχήματος 
δύο δόσεων, θα πρέπει να πε-
ριμένουν τρεις εβδομάδες για τη 
δεύτερη δόση τους και δεν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η ανο-
σοποίηση θα μειώσει τη μετά-
δοση του ιού. 
«Θα κάνει σταδιακά μια τερά-
στια, τεράστια διαφορά. Αλλά 
τονίζω σταδιακά, γιατί δεν είμα-
στε ακόμη εκεί. Δεν έχουμε νι-

κήσει ακόμα αυτόν τον ιό », δή-
λωσε ο πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον. 
Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάν-
κοκ είπε ότι αναμένει ότι θα εμ-
βολιαστούν εκατομμύρια έως το 
τέλος του έτους και χαρακτήρισε 
την έναρξη του δίσκου ως «V-
Day». Ωστόσο, προειδοποίησε 
ότι οι άνθρωποι πρέπει να σέ-
βονται τους κανόνες κοινωνικής 
απόστασης μέχρι την άνοιξη 
τουλάχιστον, όταν ήλπιζε ότι τα 
πιο ευάλωτα άτομα θα εμβολια-
στούν. 
Eμείς σαν παροικία θα πρέπει 
να δείξουμε σοβαρότητα και να 
συνεχίσουμε να προσέχουμε. 
Λόγω της άρσης των μέτρων 
και των γιορτών θα πρέπει να 
κρατηθούμε ώστε να νικήσουμε 
τον πόλεμο. Μέχρι τώρα έχουμε 
καταφέρει να κρατηθούμε δυνα-
τοί και σε μια τέτοια στιγμή όπου 
όλοι μας θέλουμε να περά-
σουμε χρόνο με τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα και να διασκεδά-
σουμε, θα πρέπει να είμαστε δι-
στακτικοί και προσεκτικοί, γιατί 
η χαλάρωση αυτή θα σημάνει 
και το καμπανάκι ενός τρίτου 
lockdown και πιθανόν πολλών 
ακόμα θανάτων.
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Οικονομία-Ανεργία Εμβόλιο

με τον Βύρωνα Καρύδη

V-Day: Η πρώτη ημέρα των εμβολιασμών στη Μ. Βρετανία
Πολλά πρωτοσέλιδα της Τετάρτης (09/12) είχαν τη 
φωτογραφία της Μάργκαρετ Κίναν που εμβολιά-
στηκε κατά του Covid-19 να εξέρχεται από το νο-
σοκομείο και το προσωπικό να την χειροκροτεί. Η 
Κίναν, 90 χρονών, από το Ενισκίλεν στη Βόρεια Ιρ-
λανδία είναι ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο χο-
ρηγήθηκε το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech στη 
Μεγάλη Βρετανία. 
Ο εμβολιασμός της 90χρονης άνοιξε τον κύκλο των 
μαζικών εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού στη 
Βρετανία η οποία έγινε η πρώτη της Δύσης που 
ενέκρινε το εμβόλιο που ανέπτυξαν οι Pfizer και 
BioNTech και η πρώτη που ξεκίνησε τους εμβολια-
σμούς σε μια εκστρατεία που το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας της χώρας (NHS) χαρακτήρισε ως την με-
γαλύτερη καμπάνια εμβολιασμού στην ιστορία του. 
Η Μάργκαρετ Κίναν, η οποία γίνεται 91 χρονών 
την επόμενη εβδομάδα, χαρακτήρισε τον εμβολια-
σμό “το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων”.  
“Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα που είμαι ο πρώτος 
άνθρωπος που εμβολιάζεται κατά της Covid-19”, 
δήλωσε η Μάργκαρετ Κίναν και προσέθεσε: “Είναι 
το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων που θα μπο-
ρούσα να ζητήσω, επειδή σημαίνει πως μπορώ 
επιτέλους να περάσω χρόνο με την οικογένεια και 
τους φίλους μου το νέο έτος, αφού έμεινα μόνη μου 
το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρονιάς. Αν μπό-
ρεσα να κάνω εγώ αυτό το εμβόλιο, τότε μπορείτε 
κι εσείς”. Η ίδια, μάλιστα, παρότρυνε τους πολίτες 
να κάνουν το εμβόλιο, δηλώνοντας ότι δεν φοβή-
θηκε καθόλου. 

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, 
Μπόρις Τζόνσον, έστειλε το μήνυμά του προς όλους 
τους Βρετανούς, λίγη ώρα μετά τον εμβολιασμό 
του πρώτου ατόμου κατά του κορωνοϊού. 
“Μαζί θα νικήσουμε τον κορωνοϊό”, έγραψε στο 
Twitter, καλωσορίζοντας την έναρξη του προγράμ-
ματος εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού και ευχα-
ριστώντας το υγειονομικό προσωπικό, τους επι-
στήμονες και τους εθελοντές. Ο Μπόρις Τζόνσον, 
κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν να τηρούν τα 
μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του νέου 
κορωνοϊού. 
"Ένα μικρό τσίμπημα για την Μάγκι , ένα γιγαντιαίο 
άλμα για όλους μας"-  ο χαρακτηριστικός τίτλος  
στην Daily Express. 
Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι η κ. Κίναν αποτελεί 
ένα θαυμάσιο παράδειγμα για όλους μας που πρέ-
πει να ακολουθήσουμε. "Αυτό το επικό πρό-
γραμμα εμβολια-
σμών θα κερδίσει 
πίσω τη ζωή που 
όλοι θέλουμε να 
ζήσουμε", γράφει 
η Express.   
"Ήρωες" είναι, 
κατά την  Daily 
Mail, οι πρώτοι 
άνθρωποι που 
θα κάνουν το εμ-
βόλιο - πολλοί 
από αυτούς ηλι-

κιωμένους. 
Η εφημερίδα σημειώνει ότι έχουν κάνει τη Βρετανία 
να αισθάνεται περήφανη ενώ εκφράζει τη βεβαι-
ότητα ότι “αυτό το εμβόλιο είναι το κλειδί για να απε-
λευθερωθεί η χώρα από τις αλυσίδες του Covid “. 
Για την Daily Star, η έναρξη του εμβολιασμού φέρ-
νει “νέα ελπίδα”, ενώ η Daily Mirror μας προτρέπει 
“να χαρούμε επειδή έρχεται βοήθεια”.  
Περισσότερο όμως “συγκρατημένη” σε σχέση με 
άλλες εφημερίδες  είναι η Mirror που επισημαίνει 
ότι – “ μία γυναίκα έκανε το εμβόλιο, αλλά υπάρχουν 
ακόμη 54 εκατομμύρια άνθρωποι, που περιμένουν 
να εμβολιαστούν”. 
Σύμφωνα με τους Financial Times, εξακολουθούν 
να υπάρχουν μεγάλες υλικοτεχνικές προκλήσεις. 
Και η Daily Telegraph συνιστά “αυτοσυγκράτηση”, 
όσον αφορά το υπερβολικό κλίμα αισιοδοξίας, προ-

βάλλοντας την προειδοποί-

ηση του επικεφαλής της επιστη-
μονικής ομάδας που συμβουλεύει 
την κυβέρνηση, σερ Πάτρικ Βά-
λανς, ότι ίσως χρειαστεί να φοράμε μάσκες για άλλο 
ένα χρόνο λόγω έλλειψης στοιχείων που να δεί-
χνουν ότι εμβόλιο εμποδίζει τη μετάδοση της νόσου.  
Δύο από τους πρώτους ανθρώπους που έκαναν 
το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού , οι Ρανζάν  και 
Χάρι Σούκλα, απεικονίζονταν στην πρώτη σελίδα 
των Times την Τρίτη (08/12). 
Το ζευγάρι είναι στα ογδόντα τους και ο δρ. Χάρι 
Σούκλα είπε ότι ήταν ευτυχής που “κάνει το χρέος 
τους” επειδή αποφάσισε να κάνει το εμβόλιο. Μαζί 
με τη σύζυγό του θα εμβολιαστούν στο νοσοκομείο 
Royal Victoria στο Νιούκαστλ - ένα από τα 50 νο-
σοκομεία εμβολιασμού στην Αγγλία. 
Σύμφωνα με τον Guardian, ένα μίγμα εμβολίων 
κατά του κορωνοϊού πρόκειται να δοκιμαστεί για 
την αποτελεσματικότητα του. Η εφημερίδα αναφέρει 
ότι η δοκιμή, που έχει προγραμματιστεί να γίνει τον 
Ιανουάριο, έχει στόχο να εξεταστεί κατά πόσον μία 
δόση του εμβολίου Pfizer και ένα από τα εμβόλια 
της Οξφόρδης μπορεί να παρέχουν καλύτερη προ-
στασία από δύο δόσεις του ίδιου εμβολίου. 
Το εμβόλιο της Pfizer παράγει μια μεγαλύτερη από-
κριση αντισωμάτων, ενώ το εμβόλιο της Οξφόρδης 
παράγει περισσότερα Τ-κύτταρα - ένα διαφορετικό 
είδος ανοσίας. 
"Iδανικά θα θέλαμε να έχουμε και τα δύο εμβόλια", 
σημείωσε στη Sun η πρόεδρος της ομάδας εργα-
σίας της κυβέρνησης για το εμβόλιο, Κέιτ Μπίνγκαμ. 

Επιφυλακτικοί αλλά και κάνοντας 
όνειρα για το επόμενο καλοκαίρι, που 
όλοι ελπίζουν ότι η πανδημία θα έχει 
καταπολεμηθεί, αν και δύσκολα θα 
αποτελεί ανάμνηση, ήταν την Τρίτη οι 
πρώτοι Βρετανοί που έλαβαν το εμ-
βόλιο της Pfizer.  
Το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε ένα 
πρώτο βήμα στη μακρά και επίπονη 
εκστρατεία για τη νίκη ενάντια σε ένα 
ιό που έχει σκοτώσει περισσότερους 
από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους πα-
γκοσμίως. Σήμερα η έγκριση του εμ-
βολίου στις ΗΠΑ, στα τέλη Δεκεμ-
βρίου οι αποφάσεις για την Ευρώπη 
Εκτός όμως από το Ηνωμένο Βασί-
λειο, σήμερα αναμένεται να πάρει 
έγκριση το εμβόλιο της Pfizer και στις 
ΗΠΑ από τον αρμόδιο οργανισμό 

(FDA), με τον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο 
Μπάιντεν να δηλώνει την Τρίτη πως 
στις πρώτες 100 ημέρες θα εμβολια-
στούν περίπου 100 εκατομμύρια άν-
θρωποι. Όσο για την Ευρώπη, η 
έγκριση του εμβολίου της Pfizer ανα-
μένεται να δοθεί στα τέλη Δεκεμβρίου, 
με τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών 
να ετοιμάζονται για τη διανομή και διά-
θεση του εμβολίου στο κοινό.  
Οι εικόνες από τους πρώτους ανθρώ-
πους που εμβολιάστηκαν μεταδόθη-
καν σε όλο τον κόσμo. Ανάμεσα στους 
πρώτους και ένας 81χρονος άνδρας 
με το απίθανο όνομα Ουίλιαμ Σαίξ-
πηρ. Γρήγορα, έγιναν έμβλημα της 
κούρσας όχι μόνο της Βρετανίας αλλά 
και ολόκληρου του πλανήτη για τον 
εμβολιασμό κατά της πανδημίας του 
κορωνοϊού και της αγωνιώδους ανα-
μονής του κόσμου για ανακούφιση και 
έξοδο από την εφιάλτη του ιού, που 
συνεχίζει να προκαλεί καθημερινά χι-
λιάδες θανάτους παγκοσμίως. 
Οι δυσκολίες του εγχειρήματος 
Ποτέ στο παρελθόν η Βρετανία, αλλά 
και ο υπόλοιπος κόσμος, δεν ανέλαβε 
ένα τόσο σκληρό και δύσκολο πρό-
γραμμα μαζικού εμβολιασμού. Οπως 
αναφέρουν οι New York Times, τα νο-
σοκομεία παρέλαβαν τις προηγούμε-
νες ημέρες δίσκους που έμοιαζαν με 
κουτιά πίτσας, καθένας εκ των 
οποίων περιείχε 975 δόσεις εμβολίου.  

«Το κάνουμε με στρατιωτική ακρί-
βεια», δήλωσε η Φιόνα Κίνγκχορν, 
υπεύθυνη νοσοκομείου για τα εμβόλια 
στην πρωτεύουσα της Ουαλίας, Κάρ-
ντιφ, όπου την Τρίτη ήταν προγραμ-
ματισμένο να γίνουν 255 δόσεις του 
εμβολίου. «Στην πραγματικότητα, μας 
βοήθησε ο στρατός στον σχεδιασμό», 
πρόσθεσε.  
Υποχρεωτική η χρήση μάσκας 
ακόμη και για όσους έχουν κάνει 
το εμβόλιο 
Κι ενώ ο κόσμος αρχίζει να κάνει ελ-
πίδες για ένα μέλλον covid free, οι ει-
δικοί προειδοποιούν ότι η χρήση μά-
σκας θα είναι υποχρεωτική για 
αρκετούς μήνες ακόμη. Και αυτό διότι 
οι κλινικές δοκιμές της Pfizer παρα-
κολούθησαν μόνο πόσο εμβολιασμέ-
νοι ασθενείς αρρώστησαν με κορω-
νοϊό. Αυτό αφήνει ανοιχτή την 
πιθανότητα κάποιοι εμβολιασμένοι να 
μολυνθούν χωρίς να εμφανίσουν συ-
μπτώματα και στη συνέχεια θα μπο-
ρούσαν να μεταφέρουν «σιωπηλά» 
τον ιό, ειδικά εάν έρθουν σε στενή 
επαφή με άλλους ή σταματήσουν να 
φορούν μάσκες.  
Οι βρετανικές Αρχές ανακοίνωσαν 
πως άνθρωποι με σοβαρό ιστορικό 
αλλεργικών αντιδράσεων δεν θα πρέ-
πει να κάνουν προσώρας το εμβόλιο 
της Pfizer/BioNTech.

Συνεχίζει τον εμβολιασμό η Βρετανία -Οι δυσκολίες του σχεδίου

Οι Βρετανοί εργοδότες προσέλαβαν λι-
γότερους μόνιμους υπαλλήλους κατά τη 
διάρκεια lockdown σε όλη την Αγγλία το 
Νοέμβριο και στηρίχθηκαν στους προ-
σωρινούς εργαζομένους για να καλύ-
ψουν το κενό, σύμφωνα με τη μηνιαία 
έρευνα για την αγορά εργασίας που δη-
μοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη. 
Ο αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων που 
προσλήφθηκαν μειώθηκε για δεύτερο 
διαδοχικό μήνα και έφθασε στο χαμηλό-
τερο επίπεδο από τον Ιούλιο, όταν η Βρε-
τανία εξήλθε από το πρώτο lockdown 
για τον κορωνοϊό, όπως δήλωσε η Συ-
νομοσπονδία Προσλήψεων και Απασχό-
λησης (REC). 
«Η μεγαλύτερη ζήτηση για μόνιμο προ-
σωπικό μετατέθηκε για τον Ιανουάριο, 

καθώς οι εταιρείες ελπίζουν ότι η κρίση 
του κορωνοϊού θα υποχωρήσει. Προς το 
παρόν όμως, η προσωρινή εργασία συ-
νεχίζει να βοηθά τις επιχειρήσεις να λει-
τουργούν και οι άνθρωποι βρίσκουν δου-
λειά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος 
της REC, Νιλ Κάρμπερι. 
Η κυβέρνηση της Βρετανίας έχει παρα-
τείνει το πρόγραμμα για την απασχό-
ληση μέχρι τα τέλη Μαρτίου, μετά την 
αναζωπύρωση των κρουσμάτων του κο-
ρωνοϊού και οι κυβερνητικοί προβλέψεις 
αναμένουν ότι το ποσοστό ανεργίας θα 
κορυφωθεί στο 7,5% μετά τη λήξη του 
προγράμματος. 
Περίπου το 29% των επιχειρήσεων που 
ρωτήθηκαν από το Ινστιτούτο Διευθυ-
ντών (IoD) την εβδομάδα που ολοκλη-
ρώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου, δήλωσαν ότι 
δεν ήταν σίγουρες εάν θα ήταν έτοιμες 
για τη μετάβαση, κάτι που θα απαιτήσει 
από τους εξαγωγείς να συντάσσουν τε-
λωνειακές δηλώσεις και ενδεχομένως να 
αντιμετωπίσουν δασμούς όταν αποστέλ-
λουν αγαθά στην Ε.Ε. 
«Αυτή τη στιγμή, το Brexit είναι ένας κι-
νούμενος στόχος για τους διευθυντές. Η 
προσπάθεια για την προετοιμασία, ενώ 
αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας, είναι πολύπλοκη», δήλωσε ο γενι-
κός διευθυντής του IoD Τζόναθαν Γκέλ-
νταρτ, προτρέποντας τον πρωθυπουργό 
Μπόρις Τζόνσον να καταλήξει σε συμ-
φωνία με την Ε.Ε.

Μείωση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού

Από τους περονιστές της Αργεντινής δεν εκπλήσ-
σεται κανείς όταν ακούει ότι φορολογούν τους 
εκατομμυριούχους για να χρηματοδοτήσουν την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και των κοινωνικών 
συνεπειών της (δημιουργία νέων ΜΕΘ, ενίσχυση 
του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ενίσχυση 
ευάλωτων επιχειρήσεων και πολιτών, ανέργων, 
φοιτητών κλπ). Από μια κυβέρνηση Συντηρητικών 
της Βρετανίας ανάλογες κινήσεις είναι μάλλον 
ασυνήθιστες. 
Και όμως, η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον με-
λετά την επιβολή εφάπαξ «φόρου στον μεγάλο 
πλούτο», θεωρώντας ότι είναι προτιμότερος για 
την εξεύρεση έκτακτων πόρων κατά του κορω-
νοϊού από την αύξηση των συντελεστών φόρου 
εισοδήματος ή, ακόμα χειρότερο, την αύξηση των 
εμμέσων φόρων στην κατανάλωση, όπως είναι ο 
ΦΠΑ, που ως γνωστόν επιπίπτουν εξίσου επί 
των ισχυρότερων και των πλέον αδυνάμων οικο-
νομικά, με αποτέλεσμα ενώ για τους πρώτους να 
περνά απαρατήρητος για τους δεύτερους να ισο-
δυναμεί ενίοτε με βρόχο. 
Πλαφόν 1,1 εκατ. ευρώ 

Σύμφωνα με την Επιτροπή Φορολόγησης του 
Πλούτου, που έχει συστήσει το βρετανικό υπουρ-
γείο Οικονομικών, η ιδέα είναι να επιβληθεί έκτα-
κτος φόρος 1% σε όσους διαθέτουν περιουσία 
πάνω από 1 εκατ. στερλίνες (1,1 εκατ. ευρώ). 
Στόχος της κυβέρνησης του Λονδίνου είναι να ει-
σπράξει περί τα 260 δισ. στερλίνες (288 δισ. 
ευρώ) την επόμενη πενταετία για να χρηματοδο-
τήσει τη μάχη κατά της πανδημίας. 
Εφέτος η κυβέρνηση Τζόνσον έχει ήδη δαπανήσει 
280 δισ. στερλίνες (310 δισ. ευρώ) για να εφαρ-
μόσει μέτρα αντιμετώπισης της Covid-19 και για 
να στηρίξει τη βρετανική οικονομία – εξ αυτών 
73 δισ. στερλίνες (81 δισ. ευρώ) δαπανήθηκαν 
για τη στήριξη της απασχόλησης. 
Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τε-
τάρτη ότι έχει κάνει τα πρώτα βήματα για να δια-
σφαλίσει ότι οι ισχυρότεροι οικονομικά Βρετανοί 
θα σηκώσουν δίκαια τα βάρη που τους αναλο-
γούν για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς 
υγειονομικής κρίσης και των οικονομικων και κοι-
νωνικών συνεπειών της.

Φόρο στους εκατομμυριούχους επιβάλλουν Βρετανία και Αργεντινή 
 

Οικονομία
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Συνωστισμός χωρίς κανένα 
μέτρο έξω από Harrods

Σκηνές χάους εκτυλί-
χθηκαν το βράδυ του 
Σαββάτου έξω από το 
πολυκατάστημα Har-
rods του Λονδίνου, 
όπου χιλιάδες Βρετα-
νοί έσπευσαν να ψω-
νίσουν, χωρίς αποστά-
σεις και δίχως μάσκες. 
Οι εικόνες που κυκλο-
φορούν θα προσκα-
λούσαν σοκ, ακόμα και 
αν δεν υπήρχε ο κο-
ρωνοϊός, πόσο μάλλον 
τώρα που ανάμεσά 
μας κυκλοφορεί ένας 
ιός που έχει σκοτώσει 
1,5 εκατομμύριο αν-
θρώπους σε ολόκληρο 
τον κόσμο και πάνω 
από 61 χιλιάδες στην 
Βρετανία. 
Οι εικόνες της «υγει-
ονομικής βόμβας» 
έκαναν τον γύρο του 
διαδικτύου, δημιουρ-
γώντας θύελλα αντι-
δράσεων, καθώς δια-
νύουμε το δεύτερο 
κύμα της πανδημίας 
με θανατηφόρες συ-

νέπειες. 
Στο σημείο είχαν μετα-
βεί δυνάμεις της αστυ-
νομίας που προσπά-
θησαν να επιβάλουν 
την τάξη, χωρίς μεγάλη 
επιτυχία, ενώ οι αρχές 
προχώρησαν στη στη 
σύλληψη τεσσάρων 
ατόμων. 
Βέβαια, δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που λένε πως 
οι εικόνες που παρου-
σιάζουν όλα τα βρετα-
νικά ΜΜΕ είναι παλαι-
ότερες, αφού δεν είναι 
δυνατόν κανένας άν-
θρωπος δεν φορούσε 
μάσκα. Βέβαια, μέχρι 
στιγμής το περιστατικό 
δεν έχει διαψευστεί 
από επίσημα χείλη. 
Εικόνες συνωστισμού 
και χάους σημει-
ώθηκαν και σε άλλες 
πόλεις και περιοχές 
της Βρετανίας, όπου 
πολίτες κατέκλυσαν 
τους εμπορικούς δρό-
μους και τις αγορές.

Αγώνας δρόμου για μια συμφωνία-Στις Βρυξέλλες ο Μπόρις Τζόνσον
BREXIT

Οι διαπραγματεύσεις Βρετανίας – 
ΕΕ για την εμπορική συμφωνία που 
θα διέπει τις σχέσεις τους στη μετά-
Brexit εποχή έχουν κολλήσει γι’ άλλη 
μια φορά.  
Μετά από ένα έντονο Σαββατοκύ-
ριακο οι διαπραγματεύσεις εξακο-
λουθούν να σκαλώνουν στα τρία 
γνωστά θέματα: την πρόσβαση των 
Ευρωπαίων αλιέων στα βρετανικά 
ύδατα, τη διασφάλιση εγγυήσεων 
για την καθιέρωση όρων ισότιμου 
ανταγωνισμού μεταξύ της ΕΕ και της 
Βρετανίας και το καθεστώς επίλυσης 
των διαφορών που θα προκύπτουν 
από την εφαρμογή της μετά-Brexit 
εμπορικής συμφωνίας. Κι οι ελπίδες 
για την απεμπλοκή τους στηρίζονται 
πλέον στη συνάντηση της ύστατης 
ευκαιρίας που θα έχει τις επόμενες 
ημέρες στις Βρυξέλλες ο Μπόρις 
Τζόνσον με την πρόεδρο της Κομι-
σιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κα-
θώς το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζε-
ται να αποχωρήσει στις 31 
Δεκεμβρίου από την κοινή αγορά 
της ΕΕ και την τελωνειακή ένωση. 
Τι θα σημάνει όμως για τη Βρετανία 

και την ΕΕ αν οι δύο πλευρές απο-
τύχουν τελικά να τα βρουν; 
Τέλος στην ειδική μεταχείριση για 
τη Βρετανία – Μεγάλες αυξήσεις 
στις τιμές καταναλωτικών προ-
ϊόντων 
Ως μέλος της ΕΕ η Βρετανία μετέχει 
σε μια ενιαία αγορά άνω των 450 
εκατ. Ευρωπαίων καταναλωτών κι 
η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπο-
ρικός εταίρος του Ηνωμένου Βασι-
λείου, αφού σ’ αυτήν κατευθύνθηκε 
πέρυσι το 43% των βρετανικών εξα-
γωγών. Αν δεν τα βρει το Λονδίνο 
με τις Βρυξέλλες, τότε όπως εξηγεί 
η DW, οι εμπορικές σχέσεις των δύο 
πλευρών θα διέπονται από την 1η 
Ιανουαρίου από τους κανόνες, που 
θέσπισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Εμπορίου το 1995. Η Βρετανία θα 
αρχίσει να καταβάλλει δασμούς για 
τις εισαγωγές από την ΕΕ και αντι-
στρόφως. 
Οι αυξήσεις στους δασμούς των 
τροφίμων μπορεί να επιβαρύνουν 
αρκετά την τσέπη των καταναλωτών 
στη Βρετανία, όπου τα σούπερ μάρ-

κετ αναμένεται να βρεθούν αντιμέ-
τωπα με πρόσθετα κόστη της τάξης 
των 3,1 δισ. λιρών ετησίως σύμ-
φωνα με το British Retail Consor-
tium.  
Ο τομέας των υπηρεσιών στη Βρε-
τανία, που αντιστοιχεί στο 80% του 
ΑΕΠ της χώρας, θα χάσει το δι-
καίωμα εξυπηρέτησης πελατών 
στην ΕΕ και για να διατηρήσουν την 
πρόσβασή τους στην αγορά αυτή 
βρετανικές εταιρείες ίσως αναγκα-
στούν να ανοίξουν γραφεία στην Ευ-
ρώπη, όπως ήδη έχουν κάνει ορι-
σμένες. Πέραν τούτου η Βρετανία 
θα αποκοπεί και από την αγορά 
ενέργειας στην ΕΕ. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της Allianz οι τιμές εισα-
γόμενης ενέργειας στη Βρετανία 
μπορεί να αυξηθούν συνολικά κατά 
15% λόγω των υψηλότερων δα-
σμών, της αναμενόμενης υποτίμη-
σης της αξίας της λίρας – που ήδη 
κλυδωνίζεται στην προοπτική ενός 
“no deal”- καθώς και γραφειοκρατι-
κών εμποδίων. Αναλυτές προβλέ-
πουν μια υποχώρηση του βρετανι-
κού ΑΕΠ κατά 5% και μια μείωση 
κατά 15% των συνολικών εξαγωγών 
της χώρας. 
Επιπτώσεις και για τις ευρωπαϊ-
κές οικονομίες 
Αλλά και για την ΕΕ ένα “no deal” 
θα έχει δυσάρεστες συνέπειες, αφού 
το κόστος της απώλειας πρόσβασης 
σε μια αγορά 65 εκατ. Βρετανών κα-
ταναλωτών μπορεί να στοιχίσει στην 
Ένωση έως και 33 δισ. ευρώ σε ετή-
σιες εξαγωγές. Το μεγαλύτερο πλή-
γμα (8,2 δισ. ευρώ) αναμένεται να 
δεχθούν η Γερμανία, η Ολλανδία 
(4,8 δισ. ευρώ) και η Γαλλία (3,6 δισ. 
ευρώ) καθώς οι εξαγωγές τους προς 
τη Βρετανία ξεπερνούν το 10% των 
συνολικών τους εξαγωγών. 
Ανοικτό παραμένει στο μεταξύ το 
ερώτημα κατά πόσον Ευρωπαίοι 
αλιείς θα έχουν το δικαίωμα να συ-

νεχίσουν να ψαρεύουν σε βρετανικά 
ύδατα, καθώς σε περίπτωση που 
δεν επιτευχθεί συμφωνία οικογενει-
ακές επιχειρήσεις ψαράδων σε πα-
ράκτιες περιοχές της Ευρώπης που 
γειτονεύουν με το Ηνωμένεο Βασί-
λειο απειλούνται με λουκέτο. Ισχυρό 
πλήγμα αναμένεται να δεχθούν και 
οικονομίες της ανατολικής Ευρώ-
πης, όπως η Πολωνία, με μεγάλο 
όγκο εξαγωγών προς τη Βρετανία 
κι οι πιέσεις θα ενταθούν προς τις 
Βρυξέλλες και τους Ευρωπαίους 
ηγέτες να αντιμετωπίσουν τέτοιες 
δυσάρεστες παρενέργειες από ένα 
σκληρό Brexit με μέτρα οικονομικής 
ενίσχυσης για τους πληγέντες, που 
θα απαιτούν ομόφωνη στήριξη και 
από τους 27 – εγχείρημα διόλου εύ-
κολο όπως απέδειξαν και οι μαρα-
θώνιες διαπραγματεύσεις για το Τα-
μείο Ανάκαμψης. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κι-
νηθεί στις συνομιλίες για το Brexit, 
διαφορετικά θα είναι πολύ δύσκολο 
για τη Βρετανία να συμφωνήσει μια 
εμπορική συμφωνία, δήλωσε την Τε-
τάρτη ο Μάικλ Γκόουβ, κορυφαίος 
υπουργός της κυβέρνησης του 
Μπόρις Τζόνσον. Ο Γκόουβ, ο 
οποίος προηγουμένως εκτιμούσε ότι 
οι πιθανότητες για εξασφάλιση της 
εμπορικής συμφωνίας κυμαίνονταν 
στο 66%,  δήλωσε ότι δεν θα δώσει 
νέες προβλέψεις τόσο κοντά στις 31 
Δεκεμβρίου, όταν και τελειώνει η με-
ταβατική περίοδος του Brexit. 
Εσπευσμένα στις Βρυξέλλες ο 
Μπόρις Τζόνσον. 
ο κ. Τζόνσον θα μετέβει την Τετάρτη 
αεροπορικώς στη βελγική πρω-
τεύουσα όπου είχε δείπνο εργασίας 
με την επικεφαλής της Κομισιόν 
κατά το οποίο έγινε εκτενής επισκό-
πηση και διεξοδική συζήτηση των 
εκκρεμών θεμάτων. Ο κ. Τζόνσον 
θα συμμετάσχει στη Συνόδο Κορυ-
φής της ΕΕ σήμερα Πέμπτη.
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

 Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Οι ηγέτες τριών κομμάτων στα κατεχόμενα υπέ-
γραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας για τρικομμα-
τική «κυβέρνηση» μειοψηφίας, που θα οδηγήσει 
το ψευδοκράτος σε «βουλευτικές εκλογές» τον 
Οκτώβριο του 2021. 
Το πρωτόκολλο υπέγραψαν ο εκτελών χρέη προ-
έδρου του Κομματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), 
Ερσίν Σανέρ μαζί με τους προέδρους του Δημο-
κρατικού Κόμματος Φικρί Ατάογλου  και κόμματος 
Αναγέννησης, Ερχάν Αρικλί. 
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο η προτεραιότητα 
της «κυβέρνησης» των κατεχομένων είναι να δια-
τηρήσει τα «δικαιώματά» της στην Α. Μεσόγειο, 
να είναι σε συνεργασία με την κυβέρνηση της 
Τουρκίας για το άνοιγμα των Βαρωσίων και να 
είναι σε συνεννόηση με την τουρκική προεδρία 
ώστε να λάβουν μέτρα για να πετύχουν μια λύση 
δύο κρατών στην Κύπρο. 

Όπως ανέφερε ο κ. Σανέρ υπέγραψαν συμφωνία 
για σχηματισμό «κυβέρνησης» έχοντας υπόψη 
τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται το «κράτος» 
και την ανάγκη διαμόρφωσης «κυβέρνησης». 
Ο κ. Ατάογλου είπε ότι ανέλαβαν την ευθύνη δια-
μόρφωσης «κυβέρνησης», αφού υπήρξε πρό-
βλημα τους τελευταίους δύο μήνες. Ευχήθηκε ο 
συνασπισμός των τριών κρατών να είναι καλός 
για τη χώρα. 
Ο κ. Αρικλί ανέφερε ότι όλες οι άλλες εναλλακτικές 
για μια «κυβέρνηση» δοκιμάστηκαν αλλά δεν 
μπόρεσε να διαμορφωθεί «κυβέρνηση» και κά-
λεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν 
τον συνασπισμό για να υπάρχει ενότητα στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας και της οικονομικής 
κρίσης. 
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που διάβασε ο κ. 
Σανέρ, το Κυπριακό βρίσκεται σε σημείο καμπής, 

υπάρχουν βήματα που πρέπει να γίνουν και μια 
νέα πολιτική που ακολουθείται. 
Παράλληλα αναφέρεται ότι ο συνασπισμός των 
τριών κομμάτων έχει ως στόχο να πάει σε πρό-
ωρες «βουλευτικές εκλογές» τον Οκτώβριο του 
2021. 
Αναφέρεται ακόμα στην πανδημία του κορωνοϊού 
και στην ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια 
αντιμετώπισής της, καθώς και των αρνητικών οι-
κονομικών συνεπειών της. Προστίθεται ότι ο συ-
νασπισμός θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την 
έλευση του εμβολίου και τη λειτουργία του νοσο-
κομείου στα κατεχόμενα. 
Για την οικονομία, αναφέρεται ότι θα εγκριθεί ο 
προϋπολογισμός και θα γίνει δουλειά για υπο-
γραφή νέου οικονομικού πρωτοκόλλου με την 
Τουρκία.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
«Σφίγγα» παραμένει ο Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών 
Αντώνιο Γκουτέρες αφού δεν  έχει ακόμη δείξει 
τις προθέσεις του αναφορικά με τη σύγκληση της 
άτυπης Πενταμερούς για καθορισμό των όρων 
Αναφοράς στο Κυπριακό με στόχο τη συνέχιση 
των συνομιλιών για εξεύρεση λύσης. Η Γραμμα-
τεία των Ηνωμένων που ασχολείται με το Κυ-
πριακό αναμένει τις εκτιμήσεις της Ειδικής Απε-
σταλμένης του Γ.Γ. του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ 
προτού προχωρήσει σε εκτιμήσεις και πιθανούς 
σχεδιασμούς για τις επόμενες κινήσεις. 
Η κα Λουτ είχε χωριστές συναντήσεις στη Λευ-
κωσία με τους ηγέτες των δυο Κοινοτήτων, των 
Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Η αξιωματούχος του ΟΗΕ με 
την ολοκλήρωση των επαφών της και με τις τρεις 
εγγυήτριες δυνάμεις, (Ελλάδα, Τουρκία, Αγγλία), 
θα έχει συνεργασία με τον Αντώνιο  Γκουτέρες 
προτού αυτός λάβει τις τελικές τος αποφάσεις.  
Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, 
ο προσανατολισμός που υπάρχει είναι η σύ-
γκληση της άτυπης, πλην ουσιαστικής σε περιε-
χόμενο, Πενταμερούς Διάσκεψης στα τέλη του 
Ιανουαρίου 2021.              
Στη Διάσκεψη προγραμματίζεται να πάρουν μέ-
ρος οι Δυο Κυπριακές Κοινότητες, οι τρεις εγγυή-
τριες χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη ενώ η Ε.Ε. πι-
θανόν να προσκληθεί ως παρατηρητής. 
Μπροστά σ’ αυτά τα δεδομένα, με άγνωστο το 
μέλλον το συνομιλιών και της Κύπρου, το ΑΚΕΛ 
ίσως είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν επα-
ναπαύεται. Το διχοτομικό και κατοχικό στάτους 
κβο συνιστά απειλή για ολόκληρο τον κυπριακό 
λαό και το ΑΚΕΛ απευθύνει έκκληση προς όλους 
και όλες να συναισθανθούν ότι οι στιγμές που 
διέρχεται το Κυπριακό και η Κύπρο είναι κυριο-
λεκτικά οριακές. Ασφαλώς και το Κόμμα των Κυ-
πρίων Εργαζομένων, δεν μένει στις διαπιστώσεις 
και τις παραινέσεις.  Μπροστά στα νέα τετελε-
σμένα και τους τεράστιους κινδύνους που ελλο-
χεύουν για την υπόθεση του Κυπριακού και την 
ίδια την Κύπρο επιλέγει το δρόμο της εποικοδο-
μητικής συμβολής με την υποβολή ολοκληρωμέ-

νης πρότασης για το πώς θα πρέπει να κινηθεί η 
ελληνοκυπριακή κοινότητα το αμέσως επόμενο 
διάστημα.  
Η Πρόταση η οποία εγκρίθηκε από την Κ.Ε. του 
Κόμματος επέδωσε την Τρίτη στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας διμελής αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ 
την οποία αποτελούσαν ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του Κόμ-
ματος Άντρος Κυπριανού και ο Επικεφαλής του 
Γραφείου Κυπριακού Τουμάζος Τσελεπής. 
Μόνος δρόμος, τονίζει το ΑΚΕΛ, για τη σωτηρία 
της Κύπρου είναι η λύση αρχών στο Κυπριακό, η 

απελευθέρωση και επανένωση. 
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Γ.Γ. της Κ.Ε. 
του Κόμματος Άντρος Κυπριανού, η πρόταση 
αφορά στο πώς μπορούν να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για επανέναρξη ουσιαστικών δια-
πραγματεύσεων με στόχο την λύση του Κυπρια-
κού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.  
Η ανάγκη για εκπόνηση αυτής της πρότασης, 
εξήγησε ο Α. Κυπριανού, πηγάζει από την ανη-
συχία μας για το πώς έχουν διαμορφωθεί τα δε-
δομένα, μετά την ανάδειξη του κ. Τατάρ στην ηγε-
σία της Τουρκοκυπριακής κοινότητας αλλά και 
μετά την έντονη κλιμάκωση της τουρκικής επιθε-
τικότητας και προκλητικότητας στην Ανατολική 
Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας αλλά και στην Αμμόχωστο. 

 Έχοντας αυτά ως δεδομένα, είπε ο Α. Κυπρια-
νού, θεωρούμε ως ΑΚΕΛ ότι ο μόνος τρόπος για 
να ανακόψουμε την τουρκική  επιθετικότητα και 
προκλητικότητα, ο μόνος τρόπος για να υποχρε-
ώσουμε την Τουρκία να επανέλθει στη σωστή 
βάση συζήτησης του Κυπριακού είναι η άμεση 
επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με 
στόχο την επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο 
δυνατό, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η τουρκική 
πλευρά θα συνεργαστεί προς την κατεύθυνση 
της επίτευξης σωστής λύσης. 

Η Πρόταση του ΑΚΕΛ περιλαμβάνει δυο σκέλη: 
Το ένα σκέλος αφορά την διαδικασία διαπραγμα-
τεύσεων και πώς αυτή μπορεί να ενθαρρυνθεί 
και το δεύτερο σκέλος αφορά τα θέματα των 
υδρογονανθράκων και πώς αυτά μπορούν να με-
τατραπούν σε κίνητρο για την επίλυση του Κυ-
πριακού. 
΄Όπως είπε ο Α. Κυπριανού, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας έχει αναλάβει να μελετήσει την πρό-
τασή μας και μετά από την επιστροφή του από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μάς έχει πει ότι θα ζη-
τήσει να έχουμε μια νέα συνάντηση για να συζη-
τήσουμε την πρόταση την οποία του έχουμε επι-
δώσει. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας μάς έχει ενημερώσει και για την 

συνάντηση που είχε με την κ. Λουτ αλλά και για 
τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 
θα διεξαχθούν τέλος αυτής της εβδομάδας. Θέλω 
να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
για αυτή την ενημέρωση και θέλω να πω ότι ως 
ΑΚΕΛ θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες δημιουρ-
γίας εκείνων των προϋποθέσεων που θα επιτρέ-
ψουν επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου με στόχο 
να φτάσουμε σε συμφωνία στο Κυπριακό, συμ-
φωνία η οποία θα εδράζεται -όπως είπα, προ-
ηγουμένως- στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ, 
τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου, το διεθνές δί-
καιο καθώς επίσης και τις αρχές πάνω στις οποίες 
εδράζεται η ΕΕ. 
Η ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΑΓΟΝΗ 
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΑ… 
Η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το συμφω-
νημένο πλαίσιο λύσης δικοινοτικής διζωνικής 
Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, ανάμεσα 
στους κκ. Ταλάτ, Ακιντζί και Τατάρ, υπογραμμίζει 
τη ζημιά που υπέστηκε η υπόθεση της λύσης 
από την άγονη έλευση των προηγούμενων τρει-
σήμισι χρόνων, μετά το ναυάγιο στο Κραν Μο-
ντανά. 
Δήλωσε σχετικά το μέλος του Π.Γ. του ΑΚΕΛ, 
βουλευτής Άριστος Δαμιανού: 
«Το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της τουρκο-
κυπριακής κοινότητας αντιστέκεται στις απαρά-
δεκτες μεθοδεύσεις της Τουρκίας και στη ρητορική 
Τατάρ για λύση δύο κρατών, αποτελεί μήνυμα 
προς όλους εκείνους στην ελληνοκυπριακή κοι-
νότητα, οι οποίοι φλερτάρουν επικίνδυνα με άλλες 
λύσεις, απορρίπτοντας τη δικοινοτική διζωνική 
Ομοσπονδία. 
Εν όψει των διεργασιών γύρω από το κυπριακό 
και με φόντο τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, ο κ. 
Αναστασιάδης οφείλει να πείσει τη διεθνή κοινό-
τητα και ιδιαίτερα τον ΟΗΕ για την ετοιμότητά του 
να εμπλακεί σε διάλογο, στη βάση του συμφω-
νημένου πλαισίου λύσης και των συγκλίσεων, 
από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, 
χωρίς να θέτει όρους και προϋποθέσεις και χωρίς 
να εκπέμπει μηνύματα αμφισβήτησης της πολιτι-
κής ισότητας, όπως καθορίζεται από τον ΟΗΕ».

Πρωτόκολλο με στόχο τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο

Προς άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη τον Γενάρη του 2021, για την Κύπρο 
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Covid-19

Οικονομία

 Στήριξη γυναικών 
μονογονιών

Την ανάγκη για άμεση λήψη μέ-
τρων που να αποτρέπουν κα-
ταστάσεις μονογοναιηκης οικο-
γένειας, τονίζει η ΠΕΟ. 
Σε ανακοίνωση της, η Συντε-
χνία σημειώνει πως πρεπει να 
αποτραπούν καταστάσεις όπου 
γυναίκες, ιδιαίτερα μονογονιοί 
και μετανάστριες οι οποίες βρί-
σκονται μπροστά σε τραγικά 
αδιέξοδα, μεταξύ της ανάγκης 
για εργασία για την εξασφάλιση 
της οικονομικής επιβίωσης της 
οικογένειας τους και της έλλει-
ψης δομών φροντίδας οικονο-
μικά προσιτών με βάση τα ει-
σοδήματα τους. 
Αυτά τα αδιέξοδα, αναφέρει η 
ΠΕΟ, είναι αποτέλεσμα της ανε-
πάρκειας της κοινωνικής πολι-
τικής του κράτους και των περι-
κοπών των τελευταίων χρόνων 
σε ότι αφορά τα προγράμματα 
και τις δομές φροντίδας. 
Προσθέτει πως η ίδια η ΕΕ στις 
εκθέσεις για την Κύπρο επιση-
μαίνει ότι η Κύπρος στην κοι-
νωνική προστασία για τις οικο-
γένειες και τα παιδιά ως 
ποσοστό του ΑΕΠ είναι από τις 
πιο χαμηλές και ισούται στο 
1.3% έναντι του 2.5% που είναι 
ο μέσος όρος στην ΕΕ. 

Έκτακτη συνεδρία Υπουργικού για λήψη νέων μέτρων 

Δεν μπορεί να θεσπιστεί κατώτατος μι-
σθός στην Κύπρο εν μέσω της πανδη-
μίας και της αβεβαιότητας που έχει δη-
μιουργηθεί στην αγορά εργασίας, 
δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων Ανδρέας Ζαχαριά-
δης, την ώρα που η Νομική Υπηρεσία 
ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Εργασίας ότι οι τρεις σχετικές 
προτάσεις νόμου είναι αντισυνταγματι-
κές. 

Η επιτροπή συνεχίζοντας τη συζήτηση 
των τριών προτάσεων νόμου, του Προ-
έδρου της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργου 
Λιλλήκα, του Λίνου Παπαγιάννη εκ μέ-
ρους του ΕΛΑΜ και του Βουλευτή του 
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 
Γιώργου Περδίκη. 
«Υπάρχει ταύτιση απόψεων, η θέση του 
Υπουργείου ήταν να προωθηθεί η ρύθ-
μιση ενός κατώτατου μισθού», ανέφερε 
ο κ. Ζαχαριάδης μιλώντας ενώπιον της 
επιτροπής, προσθέτοντας πως στις αρ-

χές του 2020 υπήρχε έτοιμη πρόταση 
για να ξεκινήσει ο κοινωνικός διάλογος 
με το αρχικό χρονοδιάγραμμα να προ-
έβλεπε υποβολή του νομοσχεδίου στο 
Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάρτιο για 
έγκριση. 
Πρόσθεσε ωστόσο ότι «προέκυψε η 
πανδημία (του κορωνοϊού) και το θέμα 
έχει πάρει μια άλλη μορφή», αφού κατα-
γράφεται διαφοροποίηση στην αγορά ερ-
γασίας σε σύγκριση με το 2019. 
«Η θέση ήταν και παραμένει η προ-
ώθηση του εθνικού κατώτατου μισθού. 
Αλλά, όπως είπε και η Υπουργός οι συν-
θήκες της αγοράς εργασίας δεν είναι ευ-
νοϊκές για προώθηση αυτή τη στιγμή αυ-
τής της πρωτοβουλίας», πρόσθεσε, 
σημειώνοντας ότι ο στόχος «είναι η δια-
τήρηση των θέσεων εργασίας εν μέσω 
της πανδημίας και όχι να προχωρήσουμε 
στο επόμενο στάδιο». 
Όπως είπε, ένας διάλογος που θα διε-
ξαχθεί σε αυτό το περιβάλλον δεν θα 
έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. «Υπάρχει 
ανασφάλεια, βλέπουμε την αγωνία που 
υπάρχει για το τι θα φέρει η πανδημία 
όσον αφορά την αγορά εργασίας. Οπότε 
θεωρούμε ότι το κλίμα είναι τόσο μετα-

βαλλόμενο και δεν βοηθά σε οποι-
οδήποτε διάλογο υπό τις σημερινές πε-
ριστάσεις», συμπλήρωσε. 
Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας 
ανέφερε ότι και οι τρεις προτάσεις νόμου 
είναι αντισυνταγματικές. 
Εξάλλου, ο Γιώργος Λιλλήκας ανέφερε 
ότι η δική του πρόταση μπορεί να ψηφι-
στεί  σήμερα Πέμπτη, αφού, όπως ανέ-
φερε, προνοεί εγκαθίδρυση εθνικού κα-
τώτατου μισθού, ο οποίος να καθοριστεί 
στη συνέχεια μετά από διαβούλευση χω-
ρίς καν να μπουν χρονοδιαγράμματα. 
«Είναι ουσιαστικά ένας νόμος πλαίσιο, 
ο οποίος κατοχυρώνει την ύπαρξη εθνι-
κού κατώτατου μισθού», είπε. 
Από την πλευρά του, ο Λίνος Παπαγιάν-
νης, ανέφερε τόσο μιλώντας ενώπιον της 
Επιτροπής όσο και σε δηλώσεις του πως 
πρέπει να θεσπιστεί η κατώτατος μισθός, 
καθώς η πρόταση εντάσσεται σε ευρύ-
τερο πλαίσιο που αφορά γενικότερα τα 
θέματα εργασίας και τα εργασιακά δι-
καιώματα. «Θεωρούμε ότι όπως και οι 
πλείστες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη 
καθορισμένο κατώτατο μισθό κάτι ανά-
λογο θα έπρεπε να πράξει και η Κύ-
προς», συμπλήρωσε.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης αναχώρησε 
την Τετάρτη για τις Βρυξέλλες, 
όπου θα συμμετάσχει στις εργα-
σίες της Συνόδου του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου που θα πρα-
γματοποιηθούν σήμερα 10 και 
αύριο 11 Δεκεμβρίου, με τις σχέ-
σεις Τουρκία - ΕΕ να βρίσκονται 
ανάμεσα στα θέματα που θα 
απασχολήσουν τη Σύνοδο. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Προεδρίας, ο Πρόεδρος θα 
ενημερώσει τους Ευρωπαίους 
αρχηγούς κρατών και κυβερνή-
σεων για τις έκνομες ενέργειες 
της Τουρκίας στην περίκλειστη 
πόλη της Αμμοχώστου και για 
τις συνεχιζόμενες τουρκικές 
προκλήσεις στην ΑΟΖ. 
Ανάμεσα στα θέματα που θα 
απασχολήσουν τη Σύνοδο είναι 
οι προσπάθειες για αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του κορω-
νοϊού, η Κλιματική Αλλαγή, η 
Ασφάλεια, οι Εξωτερικές Σχέ-
σεις της ΕΕ, θέματα που αφο-
ρούν τη Νότια Γειτονία και ζη-
τήματα που άπτονται των 
σχέσεων της ΕΕ με την Τουρ-
κία.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Από την αύριο Παρασκευή και ως τις 
31/12 κλείνουν όλα τα εμπορικά κέντρα 
και οι χώροι εστίασης και οι εκκλησίες και 
στα Λύκεια εφαρμόζεται η τηλεκπαίδευση. 
Ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάν-
νου σε διάσκεψη Τύπου ανακοίνωσε ότι 
δεν αποκλιμακώνονται τα μέτρα λόγω 
της επιδημιολογικής εικόνας και επιδεί-
νωσης των δεικτών. 
Μας ανησυχεί, είπε, η αύξηση θετικότη-
τας από τεστ αντιγόνου, και φαίνεται ότι 
ο ιός είναι παντού και πρέπει να τον κα-
ταστείλουμε προτού να είναι αργά. Είπε 
ότι τα μέτρα λαμβάνονται με επίκεντρο 
τους κλειστούς χώρους με αυξημένη επι-
κινδυνότητα. 
Ο Υπουργός είπε ότι παρατείνονται, από 
11/12 τα μέτρα που είναι σε ισχύ και πα-
ράλληλα αναστέλλεται η λειτουργία των 
εμπορικών κέντρων ενώ τα υπερκατα-
στήματα πέραν των 500 τμ θα λειτουρ-
γούν με πλαφόν, αναστέλλεται η λειτουρ-
γία των επιχειρήσεων εστίασης αλλά 
επιτρέπεται η κατ` οίκον διανομή και το 

take away και παράλληλα ο εκκλησια-
σμός θα γίνεται χωρίς παρουσία πιστών. 
Η λειτουργία των Λυκείων και Ανωτέρων 
και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
από τη Δευτέρα 14/12/2020 θα γίνεται 
με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Νηπια-
γωγεία, Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια 
συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους. 
Νοείται ότι αφορά τα δημόσια και τα ιδιω-
τικά σχολεία / ιδρύματα. 
Ακόμη, απαγορεύονται τα επισκεπτήρια 
σε νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και 
διαγνωστικά κέντρα και αναστέλλεται η 
λειτουργία των φροντιστηρίων. Επιπρό-
σθετα, επιτρέπεται η λειτουργία των χώ-
ρων εστίασης στον Αερολιμένα Πάφου 
και Λάρνακας. 
Το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζε-
ται νέα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων 
στον απόηχο των νέων μέτρων για ανά-
σχεση της εξάπλωσης της πανδημίας 
του κορωνοϊού, δήλωσε ο Υπουργός Οι-
κονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Παιδεία

Συζήτησαν Υπ. Παιδείας, οργανωμένοι γονείς και ΟΛΤΕΚ  

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρό-
μου συζήτησε μέσω τηλεδιασκέψεων με 
τους οργανωμένους γονείς μέσης εκπαί-
δευσης και την ΟΛΤΕΚ τα μέτρα υγειονομι-
κής προστασίας, τους σχεδιασμούς και τις 
προεργασίες για τη διαδικασία αξιολόγησης 
και των γραπτών εξετάσεων στο τέλος του 
πρώτου τετραμήνου. 
Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο 
Παιδείας, ο κ. Προδρόμου ενημέρωσε τις 
ηγεσίες της ΟΛΤΕΚ και των γονέων ότι το 
ΥΠΠΑΝ βρίσκεται σε συνεννόηση με το 
Υπουργείο Υγείας προκειμένου να διεξα-
χθεί αριθμός διαγνωστικών ελέγχων τα-
χείας διεκπεραίωσης (rapid test) στο σχο-
λικό πληθυσμό μέσα στην επόμενη 
περίοδο και ότι για το σκοπό αυτό διοργα-
νώνεται ταχύρρυθμη επιμόρφωση για τους 
σχολικούς ιατρικούς επισκέπτες, προκει-
μένου να χειριστούν τους διαγνωστικούς 

ελέγχους που θα τεθούν στη διάθεση των 
σχολείων. 
Περαιτέρω αναφέρεται στη σχετική ανακοί-
νωση ότι καταγράφηκαν εισηγήσεις της ΟΛ-
ΤΕΚ σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού 
της ύλης προς εξέταση και της θεματοθέ-
τησης, με τις δυο πλευρές να συμφωνούν 
ότι στην όλη διαδικασία θα πρέπει να λη-
φθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν, το γεγονός ότι μέρος της δι-
δασκαλίας έγινε σε κάποιες περιπτώσεις 
εξ αποστάσεως και ότι θα πρέπει να επι-
κρατήσει ανάλογη λογική μετριασμού των 
δυσχερειών που αντιμετώπισαν οι μαθητές 
και μαθήτριες, κατά τη θεματοθέτηση και 
διεκπεραίωση της αξιολόγησης του πρώ-
του τετραμήνου. 
Ο Υπουργός Παιδείας ζήτησε, επίσης, από 
την ΟΛΤΕΚ να υποβάλει προκαταρκτικές 
σκέψεις και εισηγήσεις, στη βάση και των 
διαβουλεύσεων που είχαν γίνει το χειμώνα 
του 2018, για να συνεχιστεί ένας δομημέ-
νος διάλογος για την υιοθέτηση ενός νέου 
Σχεδίου Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού 
Έργου και των Εκπαιδευτικών, ενώ τους 
ενημέρωσε, παράλληλα, ότι θα ξεκινήσει 
και ο διάλογος για την ολοκλήρωση του 
Σχεδίου Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας. 
Από την πλευρά της εκπαιδευτικής οργά-
νωσης ηγέρθη και το συνταξιοδοτικό θέμα 
για το οποίο βρίσκονται σε διαβουλεύσεις 
με την Κυβέρνηση, αναφέρει στην ανακοί-
νωση το Υπουργείο Παιδείας.

Όχι σε θέσπιση κατώτατου μισθού εν μέσω της πανδημίας, λέει το Υπ.Εργασίας  
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Μέτρα  COVID-19Tουρκικές Προκλήσεις

Για συνεχείς προκλήσεις κατηγορεί την  
Ελλάδα ο Τσαβούσογλου

Τι είπε ο πρωθυπουργός για τον εμβολιασμό

Κλειστή μέχρι τις 7 Ιανουαρίου  
παραμένει η εστίαση

Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος 
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού στη 
χώρα παρουσιάσε ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. 
Κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε , 
ο πρωθυπουργός επισήμανε: «Ο Άγιος 
Βασίλης έχει ένα πράγμα στο σάκο του, 
εμβόλια». 
«Το εμβόλιο είναι ίσως η πιο δυνατή 
αχτίδα αισιοδοξίας σε αυτό τον πολύ 
σκοτεινό χειμώνα» τόνισε ο πρωθυ-
πουργός χαρακτηρίζοντας «θαύμα της 

επιστήμης το γεγονός ότι έχουμε σε μή-
νες ασφαλή και αποτελεσματικά». 
Το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού 
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, εκτιμά-
ται ότι στις 30 Δεκεμβρίου θα εγκριθεί το 
εμβόλιο της Pfizer/ BioNTech από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, συ-
μπληρώνοντας ότι «εντός 48 ωρών θα 
το έχουμε στη χώρα μας και θα ξεκινή-
σουν οι εμβολιασμοί». 
Ο εμβολιασμός θα αρχίσει τον Ιανουάριο 
και θα χρειαστεί διπλή δόση, σημείωσε 

για να επισημάνει ότι: «Ανοσία δεν πρό-
κειται να αρχίζουμε να αποκτάμε πριν 
από το Φεβρουάριο». 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι 
θα το κάνει πρώτος, «ή από τους πρώ-
τους, μαζί με την Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας» και τόνισε: 
«Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι το 
εμβόλιο είναι ασφαλές. Είναι σημαντικό 
να ξεπεραστεί η καχυποψία ενός όχι ευ-
καταφρόνητου τμήματος την κοινωνίας 
που φοβάται. Σε ένα βαθμό καταλαβαίνω 
τη φοβία, όμως τα εμβόλια είναι ασφαλή 
και έχουν κάνει θαύματα. Τα εμβόλια 
δουλεύουν. Το ίδιο είμαι σίγουρος ότι θα 
γίνει με το εμβόλιο του Covid». 
Εν συνεχεία, είπε ότι συνωμοσιολόγοι 
υπάρχουν παντού και ότι το αντιεμβο-
λιαστικό κίνημα προϋπήρχε και προσέ-
θεσε: «Είμαστε μάλλον σε καλύτερη κα-
τάσταση από ότι άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Κυρίως οι πιο ηλικιωμένοι είναι 
και πιο πρόθυμοι να εμβολιαστούν και 
θα είναι οι πρώτοι μαζί με υγειονομικούς 
μας. Υπάρχουν αυτοί που δικαιολογη-
μένα μπορεί να φοβούνται και θα ήθελαν 
να το κάνουν άλλοι πρώτοι. Αυτούς θα 

τους πείσουμε. Δεν θα τελειώσουμε με 
αυτή την περιπέτεια παρά μόνο αν πε-
τύχουμε υψηλό ποσοστό εμβολιασμού». 
Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι τρεις φο-
ρές την εβδομάδα ο κ. Τσιόδρας του πα-
ρουσιάζει όλα τα δεδομένα και υπογράμ-
μισε: «Είναι ψέματα ότι υπάρχει δεύτερο 
σύστημα καταγραφής. Έχουμε πολύ 
καλά δεδομένα και με βάση αυτά έχουμε 
πάρει τις αποφάσεις μας.» Παρακολου-
θούμε πώς κινείται ο κόσμος στην επι-
κράτεια. Όλα τα δεδομένα διοχετεύονται 
σε σύστημα ανάλυσης. Τα ίδια δεδομένα 
βλέπουμε όλοι.» 
Επισήμανε, δε, ότι «είναι λάθος να εστιά-
ζουμε την αντιπαράθεση πάνω σε αυτή 
τη διάσταση του προβλήματος, διότι αν 
δεν πιστεύουμε στα δεδομένα δεν μπο-
ρούμε να καταλήξουμε στις σωστές απο-
φάσεις. Έχουμε κάνει το καλύτερο που 
θα μπορούσαμε να κάνουμε. Έχω κι εγώ 
εντοπίσει πτυχές που ενδεχομένως εκ 
των υστέρων, με τη γνώση του χρόνου 
θα κάναμε κάποια πράγματα διαφορε-
τικά. Τον Ιούλιο θα ήμουν πιο αυστηρός 
στο δημόσιο μήνυμα ότι η πανδημία θα 
επανέλθει».

Αχτίδα αισιοδοξίας εκτός από 
τα εμβόλια φέρνει και η αποκλι-
μάκωση της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία του ΕΟΔΥ. Δε-
δομένου, ωστόσο ότι η πίεση 
στο ΕΣΥ συνεχίζεται, η άρση 
του lockdown δεν φαίνεται ότι 
θα συνοδέψει τις εορταστικές 
ημέρες. 
Ωστόσο, μια μικρή «δόση» χα-
λάρωσης θα «γευτούμε» όπως 
όλα δείχνουν τα Χριστούγεννα 
και την Πρωτοχρονιά. 
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης κατά τη συνέ-
ντευξη που παραχώρησε στο 
κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 
Alpha αναφέρθηκε στον αριθμό 
των ατόμων που θα μπορού-
σαν να γιορτάσουν μαζί αυτές 
τις ημέρες. 
Συγκεκριμένα, κάλεσε τους πο-
λίτες να περάσουν τα Χριστού-
γεννα αυστηρά με την οικογέ-
νειά τους ή έστω με μία ακόμα 
και σε καμία περίπτωση με πε-
ρισσότερα από εννέα άτομα. 
Τέσσερις ημέρες, τις παραμο-
νές των αργιών και τις ημέρες 
των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς, αναμένεται να 
αρθούν κάποια μέτρα του lock-
down.

Πτήσεις
Νέα δεδομένα για όσους ταξι-
δεύουν στην Ελλάδα από το 
εξωτερικό ενόψει των Χριστου-
γέννων, καθώς όπως φαίνεται 
αυστηροποιούνται οι έλεγχοι. 
Πιο συγκεκριμένα, όπως ανα-
κοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Στέλιος Πέτσας κατά 
την καθιερωμένη ενημέρωση 
πολιτικών συντακτών, για 
όσους επιστρέφουν από το 
εξωτερικό, πέραν της γνωστής 
διαδικασίας υποβολής PLF, θα 
πρέπει να φέρουν αρνητικό μο-
ριακό τεστ (PCR) 72 ωρών ενώ 
θα υπόκεινται και σε rapid τεστ 
κατά την είσοδο. 
Την ίδια ώρα, θα μπαίνουν σε 
10ημερη προληπτική καρα-
ντίνα εφόσον εισέρχονται κατά 
το διάστημα από την Παρα-
σκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 έως 
την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021. 
Σε ό,τι αφορά την, άπαξ, επι-
στροφή στον τόπο μόνιμης κα-
τοικίας θα εφαρμόζονται οι ρυθ-
μίσεις που ήδη ισχύουν με την 
επίδειξη Ε1 και Ε.

Χριστούγεννα

Κλειστή μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου θα 
παραμείνει η εστίαση, όπως ανακοίνωσε 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέ-
τσας, κατά τη σημερινή ενημέρωση των 
πολιτικών συντακτών. 
Ο κ. Πέτσας, στην εισαγωγική του τοπο-
θέτηση, επεσήμανε ότι η βελτίωση του 
επιδημιολογικού φορτίου είναι πιο αργή 
από όσο αναμενόταν «εξαιτίας και της 
κόπωσης όλων μας, μετά από 10 μήνες 
μάχης με τον αόρατο και ύπουλο εχθρό, 
τον κορωνοϊό». 
Στη συνέχεια παρέθεσε τα επιδημιολο-
γικά δεδομένα. 
«Είναι ενδεικτικό ότι, συγκρίνοντας το 
δεύτερο με το πρώτο lockdown, η κινη-
τικότητα είναι αυξημένη κατά περίπου 
20%, ενώ τα περιοριστικά μέτρα μετά 
και το κλείσιμο των σχολείων είναι ου-
σιαστικά τα ίδια», ανέφερε ο κ. Πέτσας. 
Με αυτά τα δεδομένα, «επειδή η προ-
στασία της δημόσιας υγείας και της αν-

θρώπινης ζωής δεν μπαίνουν σε καμία 
ζυγαριά, η όποια επάνοδος στην κανο-
νικότητα θα πρέπει να γίνει σταδιακά και 
με ασφάλεια», είπε. 
Εκτός από την εστίαση, κλειστά θα πα-
ραμείνουν επίσης μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 
η ψυχαγωγία, τα σχολεία, οι αθλητικές 
δραστηριότητες και τα δικαστήρια. 
Το ίδιο θα ισχύσει και για τα χιονοδρο-
μικά κέντρα. Επίσης, παρατείνεται, μέχρι 
την ίδια ημέρα και ώρα, η απαγόρευση 
των διαπεριφερειακών μετακινήσεων στη 
χώρα, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η απα-
γόρευση συναθροίσεων και κυκλοφορίας 
τη νύχτα. 
Για τα κομμωτήρια, το λιανεμπόριο και 
τις εκκλησίες θα γίνουν νέες ανακοινώ-
σεις, πρόσθεσε, στο τέλος της εβδομά-
δας, αξιολογώντας την εξέλιξη των επι-
δημιολογικών δεδομένων τις επόμενες 
ημέρες.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατηγόρησε 
την Ελλάδα πως παρά τα θετικά βήματα 
της Τουρκίας συνεχίζει τις προκλητικές 
ενέργειες. 
«Το τελευταίο διάστημα δώσαμε ευκαιρία 
στη διπλωματία. Την πρώτη φορά καθυ-
στερήσαμε την έξοδο του πλοίου (Oruc 
Reis) τη δεύτερη φορά το πλοίο επέ-
στρεψε στο λιμάνι. Σε αυτό το διάστημα 
είδαμε τα προκλητικά βήματα της Ελλά-
δας και των Ελληνοκυπρίων. Σε αυτό το 
διάστημα η Ε.Ε. θα μπορούσε να μας 
φέρει στο τραπέζι και του δύο, όμως δυ-
στυχώς δεν έγινε. Όμως και μετά τις 20 
Οκτωβρίου συνεχίζονται οι προκλήσεις 
της Ελλάδας», δήλωσε ο Τσαβούσογλου. 
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας 
στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον 
Ούγγρο ομόλογο του ανέφερε πως «εξέ-
δωσαν 11 NAVTEX, 12 NOTAM. Επι-

πλέον έκαναν προκλητικά βήματα γα να 
παραβιάσουν το καθεστώς αποστρατι-
κοποίησης των νησιών. Εμείς πραγμα-
τικά κάναμε υπομονή». 
Ο Τσαβούσογλου ισχυρίστηκε πως η Ελ-
λάδα αποφεύγει τις συναντήσεις αποκλι-
μάκωσης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ . «Η 
Ελλάδα έλεγε πως όσο το Oruc Reis πα-
ραμένει στην περιοχή δεν θα έρθουν στο 
διάλογο. Όμως το πλοίο αποσύρθηκε 
στην Αττάλεια αλλά πάλι βρίσκουν δι-
καιολογίες», δήλωσε. 
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας 
Πέτερ Σζιτζάρτο υποστήριξε πλήρως την 
Άγκυρα «αν τους αρέσει κι αν δεν τους 
αρέσει, η ασφάλεια της Ευρώπης σε με-
γάλο βαθμό εξαρτάται από την Τουρκία».
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Εμβόλιο
Το νέο αντιτρομοκρατικό θεμα-
τολόγιο της Κομισιόν για την ΕΕ 
ενέκρινε χθες το Κολέγιο των 
Επιτρόπων και παρουσίασαν 
οι Αντιπρόεδροι Σχοινάς και Γι-
ούροβα. Το πακέτο προτάσεων 
και μέτρων έχει στόχο "να εντεί-
νει τον αγώνα κατά της τρομο-
κρατίας και του βίαιου εξτρεμι-
σμού και να ενισχύσει την 
ανθεκτικότητα της ΕΕ στις τρο-
μοκρατικές απειλές". 
Η ατζέντα της Κομισιόν επιδιώ-
κει "να υποστηρίξει τα κράτη 
μέλη στην καλύτερη πρόβλεψη, 
πρόληψη, προστασία και αντι-
μετώπιση της τρομοκρατικής 
απειλής". Η Ευρωπόλ, ο Οργα-
νισμός της ΕΕ για τη συνεργα-
σία στον τομέα της επιβολής 
του νόμου, θα προσφέρει κα-
λύτερη επιχειρησιακή υποστή-
ριξη στις έρευνες των κρατών 
μελών στο πλαίσιο της αναθε-
ωρημένης εντολής που προτεί-
νεται σήμερα. 
Αναλυτικά σε ό,τι αφορά τα μέ-
τρα πρόβλεψης, πρόληψης, 
προστασίας και αντίδρασης, η 
Αντιτρομοκρατική Ατζέντα έχει 
ως στόχο τον προσδιορισμό 
τρωτών σημείων και οικοδό-
μηση ικανότητας για πρόβλεψη 
απειλών μέσω του κέντρου 
Πληροφοριών της ΕΕ (EU INT-
CEN).  
Με στόχο την ανθεκτικότητα 
των υποδομών ζωτικής σημα-
σίας, η Κομισιόν θα δημιουρ-
γήσει συμβουλευτικές αποστο-
λές για να υποστηρίξει τα κράτη 
μέλη στη διενέργεια αξιολογή-
σεων κινδύνου

Κομισιόν

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε τη 
Δευτέρα ότι οι εμβολιασμοί κατά 
της Covid-19 δεν πρέπει να κα-
ταστούν υποχρεωτικοί, εκτός 
από συγκεκριμένες επαγγελμα-
τικές περιστάσεις, τονίζοντας ότι 
είναι απαραίτητο να εξηγηθούν 
καλύτερα τα "οφέλη" των εμβο-
λίων παρά να καταστεί υποχρε-
ωτικός ο εμβολιασμός. 
Η άφιξη των εμβολίων είναι 
"καλά νέα", δήλωσε o επικεφα-
λής του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας για το πρόγραμμα 
Εκτάκτων Αναγκών, Μάικ Ράιαν 
σε συνέντευξη Τύπου, υποδει-
κνύοντας ότι η εμπειρία έχει δεί-
ξει ότι όταν οι χώρες επιχείρη-
σαν να καταστήσουν 
υποχρεωτικά ορισμένα εμβόλια, 
αυτό δεν είχε τα επιθυμητά απο-
τελέσματα. 
"Δεν πιστεύω ότι η υποχρέωση 
είναι ο τρόπος να προχωρή-

σουμε", υποστήριξε η Κέιτ Ο` 
Μπράιαν, η διευθύντρια του 
Τμήματος Εμβολιασμών του 
ΠΟΥ σε μια συνέντευξη Τύπου. 
"Μπορεί να υπάρχουν ορισμέ-
νες χώρες ή ορισμένες καταστά-
σεις σε χώρες όπου οι επαγγελ-
ματικές συνθήκες το απαιτούν 
ή θα συνίσταται ιδιαίτερα ο εμ-
βολιασμός", πρόσθεσε, λέγο-
ντας ότι τα νοσοκομεία μπορεί 
να είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. 
Ενημερωτικές καμπάνιες και η 
διάθεση εμβολίων σε ομάδες 
προτεραιότητας, όπως οι εργα-
ζόμενοι σε νοσοκομεία και οι 
ηλικιωμένοι, θα ήταν πιο απο-
τελεσματικές, δήλωσε ο ΠΟΥ, 
καθώς ο παγκόσμιος αριθμός 
θανάτων από την Covid-19 έχει 
φτάσει πλέον τα 1,5 εκατομμύ-
ρια, σύμφωνα με απολογισμό 
του Reuters. 
"Είναι πολύ καλύτερο να πα-
ρουσιάζουμε στους ανθρώπους 

δεδομένα, να παρουσιάζουμε 
στους ανθρώπους τα οφέλη και 
να τους αφήνουμε να αποφασί-
ζουν μόνοι τους, στα πλαίσια 
λογικής", πρόσθεσε ο Ράιαν. 
Ακόμα και αν αναπτύχθηκαν εμ-
βόλια, η έρευνα πρέπει να συ-
νεχιστεί, είπε η Ο` Μπράιαν, λέ-
γοντας ότι πολλά εμβόλια για 
άλλες ασθένειες βελτιώθηκαν 
με την πάροδο του χρόνου. 
Για να εμποδίσει τις πλουσιότε-
ρες χώρες να αγοράσουν όλες 
τις δόσεις εμβολίων που κατά 
τους πρώτους μήνες θα είναι 
διαθέσιμες μόνο σε περιορισμέ-
νες ποσότητες, ο ΠΟΥ έχει δη-
μιουργήσει έναν μηχανισμό που 
ονομάζεται ACT-Accelerator, ο 
οποίος θα πρέπει να καθιστά 
δυνατή τη δίκαιη διανομή του 
εμβολίου και άλλων πιθανών 
θεραπειών. Αλλά για αυτό χρει-
αζόμαστε 4,3 δισεκατομμύρια 
δολάρια αμέσως, σύμφωνα με 
τον ΠΟΥ, που εξέφρασε τη 
λύπη του για την έλλειψη χρη-
μάτων. 
Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής του 
ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκε-
μπρεγιέσους τόνισε πως ο ΠΟΥ 
περιμένει επίσης από την Κίνα 
να μελετά την προέλευση του 
νέου κορωνοϊού. "Σχεδιάζουμε 
και ελπίζουμε να βρεθούμε στο 
πεδίο το συντομότερο δυνατό", 
σημείωσε.

Τη «Στρατηγική για τη βιώσιμη 
και έξυπνη κινητικότητα» μαζί 
με ένα σχέδιο δράσης 82 πρω-
τοβουλιών για τα επόμενα τέσ-
σερα χρόνια, παρουσίασε σή-
μερα η Κομισιόν και 
συγκεκριμένα ο Αντιπρόεδρος 
Τίμμερμανς. 
Η στρατηγική θέτει τα θεμέλια 
για το πώς το σύστημα μεταφο-
ρών της ΕΕ μπορεί να επιτύχει 
τον πράσινο και ψηφιακό μετα-
σχηματισμό του και να γίνει πιο 
ανθεκτικό στις μελλοντικές κρί-
σεις. Το αποτέλεσμα θα είναι η 
μείωση των εκπομπών κατά 
90% έως το 2050. 
Το πλάνο προβλέπει ότι "όλοι οι 
τρόποι μεταφοράς πρέπει να γί-
νουν πιο βιώσιμοι, με πράσινες 
εναλλακτικές λύσεις ευρέως δια-
θέσιμες και τα κατάλληλα κίνη-
τρα για τη μετάβαση. 
Μέχρι το 2030: τουλάχιστον 30 
εκατομμύρια αυτοκίνητα μηδε-
νικών εκπομπών θα λειτουρ-

γούν σε ευρωπαϊκούς δρόμους 
100 ευρωπαϊκές πόλεις θα είναι 
ουδέτερες από το κλίμα. Η σι-
δηροδρομική κίνηση υψηλής τα-
χύτητας θα διπλασιαστεί σε όλη 
την Ευρώπη, τα προγραμματι-
σμένα συλλογικά ταξίδια κάτω 
των 500 χιλιομέτρων θα πρέπει 
να είναι κλιματικά ουδέτερα και 
πλοία μηδενικών εκπομπών θα 
πρέπει να είναι έτοιμα για 
αγορά. Μέχρι το 2035. Μεγάλα 
αεροσκάφη μηδενικών εκπο-
μπών θα είναι έτοιμα. Μέχρι το 
2050, σχεδόν όλα τα αυτοκί-
νητα, τα φορτηγά, τα λεωφορεία 
καθώς και τα νέα βαρέα οχή-
ματα θα έχουν μηδενικές εκπο-
μπές και η σιδηροδρομική 
εμπορευματική κίνηση θα δι-
πλασιαστεί. 
Η Κομισιόν ξεκίνησε ακόμη χθες 
το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το 
Κλίμα, μια πανευρωπαϊκή πρω-
τοβουλία που καλεί ανθρώ-
πους, κοινότητες και οργανι-
σμούς να συμμετάσχουν στη 
δράση για το κλίμα και να οικο-
δομήσουν μια πιο πράσινη Ευ-
ρώπη. Ως μέρος της Ευρωπαϊ-
κής Πράσινης Συμφωνίας, η 
πρωτοβουλία -πλατφόρμα θα 
προσφέρει χώρο σε όλους να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες, να 
συζητούν και να ενεργούν για 
την κλιματική κρίση και να συμ-
μετέχουν σε ένα συνεχώς ανα-
πτυσσόμενο ευρωπαϊκό κίνημα 
για το κλίμα.

Κομισιόν
Πρωτοβουλίες σε 10 τομείς για πιο πράσινες μεταφορέςΟ ΠΟΥ αντίθετος με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά Covid-19 

καταπολέμηση τρομοκρατίας 
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Πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα Προειδοποίηση "This is Cyprus" 

Τhis is Cyprus.. 
Δεν αναφέρομε 
μόνο στο πραξι-

κόπημα αλλά   στο τι 
“ στο τι επακολούθη-
σαν και ακόμη πριν 
από όλα αυτά.     

“This is Cyprus” 
όπου οι πραξικοπη-
ματίες ακόμη και το 

προεδρικό μέγαρο επιτέθηκαν. “This is 
definitely Cyprus” 
“This is Cyprus” ακόμη και τον πρόεδρο 
της προσπάθησαν να δολοφονήσουν.  
“This is Cyprus” όπου οι αίτιοι ακόμη   
κυβερνούν. Μπράβο μας.   
“This is Cyprus” όπου έλαβαν και λαμ-
βάνουν μέρος ένα σορό αποτρόπαια και 
οι εγκληματίες ακόμη κυκλοφορούν 
ελεύθεροι.“This is Cyprus”. Όπου η  
ΕΟΚΑ Β και ΕΛΑΜ προοδεύουν.  
Ένα μικρό δείγμα  στο τι ίσως να εννο-
ούσε (αν και αμφιβάλλω) όταν είπε κά-
ποιος  το γνωστό  “This is Cyprus “ 
Από πολύ μικρό  παιδί με έμαθαν να σέ-
βομαι όλους μικρούς η μεγάλους, τους 
αρχηγούς και αντιπροσώπους θρη-
σκειών είτε Χριστιανοί η Μουσουλμάνοι 
ή άλλες θρησκείες, τους διδασκάλους  
καθηγητές. Διότι μεγάλωσα σε ένα πε-
ριβάλλον που έμαθα να έχω εκτίμηση 
στον συνάνθρωπο μου,  όποιος και να 
ήταν και να συνεργάζομαι  με όλους. Κι’ 
αλίμονο μας αν  μας άκουγαν να εκφρά-
ζουμε κάτι αρνητικό για οποιονδήποτε.  
Τα έμαθα μεγαλώνοντας, αφού έβλεπα 
τον πατέρα μου να προσλαμβάνει  στην 
εργασία του και χωριανούς Τούρκους.  
Την γιαγιά μου να παραγγέλλει χαλούμια 
από Τούρκους Βοσκούς “γιατί ήταν κα-
λύτερα  από  τους  άλλους”. Την γιαγιά 
να προσλαμβάνει Κεντήντριες από την 
γειτονιά  μας  αφού ό δρόμος η μάλλον 
το σοκάκι (  βλέπετε είμαι και  σοκακό-
παιδο) όπου τα σπίτια  απέναντι του 
δρόμου  οι γείτονες  μας ήταν χωριανοί 
Τούρκοι. Πίσω από το σπίτι μας στον 
άλλο δρόμο ήταν το κατάστημά με όνομα  
“Λυσσαρίδη”  και το σπίτι όπου γεννή-
θηκε ο κος Βάσσος Λυσσαρίδης. Φυσικά 
υποστηρίζαμε όλους Τούρκους και Έλ-
ληνες  δεν ήταν μονόδρομος.  
Τον μιναρέ τον σχεδίασε και έκτισε Λευ-
καρίτης και σήμερα τον συντηρεί  και  
τον  προσέχει το Δημαρχείο Λευκάρων  
καθώς  και  το Τουρκικό νεκροταφείο.   
Ένας αριθμός Τούρκων Λευκαριτών 
ασπάσθηκαν  τον Χριστιανισμό.  Έτσι 
λίγο γύρω από τα Λεύκαρα  και το περι-
βάλλον όπου μεγάλωσα . Ήμασταν τότε 
όλοι Λευκαρίτες, όλοι Κύπριοι με τα ίδια 
όνειρα  να δούμε ένα καλύτερο αύριο. 
Θα παίρναμε  και ένα πιάτο φαγητό σε 
μια φτωχή Τουρκική η άλλη οικογένεια.  
Τα σημερινά συνθήματα αν τα προσέ-
ξουμε  κάπως  καλύτερα, θα καταλά-
βουμε ότι μάλλον δεν υποβοηθούν στο 
να βρεθεί κάποια επιβιώσημη  λύση 
παρά στο να απομακρυνόμαστε  όλο και 
ποιο μακριά της  με την συμπεριφορά 
μας.   Ο κάθε ένας μας  ας  το καταλάβει. 
Ακόμη και το ΕΛΑΜ το οποίον ίδρυσε 
γνωστός αρχηγός εκκλησίας, που είναι 
εν ζωή, και που   φαντάζομε  κάνει το αεί-
μνηστο Πρόεδρο και Αρχιεπίσκοπο Κύ-
πρου Μακάριο  να γυρίζει στον τάφο του.  
Η καταραμένη Χούντα τα έκανε όλα 
“μαύρα τζιαι γέρημα” με την βοήθεια των   
σκοτεινών οργάνων, και  μισαλλόδοξων   
ατόμων  που δυστυχώς  ευρίσκονται  εν 
δράσει  και σήμερα όπου η νεολαία μας, 
παίρνει λανθασμένα μηνύματα αφού τα 
ίδια σατανικά όργανα εργάζονται κρυφά 
διότι δεν θέλουν να δουν μία χώρα σαν 
την Κύπρο να δει  και να ζήσει  μια καλή 
μέρα.  

Μας χώρισαν μας μοίρασαν στα δύο  
μας έκαμαν κομμάτια και ακόμη μυαλά 
δεν βάλαμε  και αυτοί ακόμη συνεχίζουν. 
Μάλιστα θέλω  και λαχταρώ  να ξαναδώ  
τους παλιούς καλούς καιρούς που ζού-
σαμε όλοι αδελφωμένοι  και μοιράζαμε   
όλα στις λύπες και τις χαρές.   
Ακόμη δεν συγχώρεσα τους αίτιους που  
μας έκλεψαν και στέρησαν  όλη αυτήν 
την γαλήνη, και την χαρά. Δεν συγχώ-
ρεσα και δεν γνωρίζω πότε και αν  θα 
συγχωρέσω   αυτούς που ίδρυσαν η 
ιδρύουν ακροδεξιά κόμματα όποια και 
να είναι αυτά είτε στην Κύπρο η αλλού 
Το ΕΛΑΜ όπως και η ΕΟΚΑ Β είναι  το   
ανάθεμα για την Κύπρο και κάθε Κύπριο  
και ας το καταλάβουμε όσο είναι ποιο 
ενωρίς.  
Δεν λέω ότι η Τουρκική ακροδεξιά οργά-
νωση ΤΜΤ και άλλες ακροδεξιές Τουρ-
κικές οργανώσεις με τον Τουρκικό ρα-
διοσταθμό μπαϊράκ όπου υπέσκαπταν 
και συνεχίζουν ακόμη να υποσκάπτουν 
τη ομόνοια και ειρήνη με τις ψευδής προ-
παγάνδες τους   που σήμερα θα τα ονο-
μάζαμε “Fake News.” και τις ύπουλες και 
πονηρές πράξεις τους.  Να που βρίσκετε 
η Κύπρος σήμερα εξαιτίας αυτούς τους 
ακροδεξιούς φανατικούς.          
Μας στέρησαν την Ελευθερία και Ειρήνη  
Που πήγαν οι καιροί που δεν   γνώριζε 
ο άλλος και  που ούτε στο μυαλό του 
ερχόταν να κλέψει τον άλλο Τώρα είτε 
κτίστες είναι, είτε δικηγόροι η  υδραυλικοί 
η οποιονδήποτε άλλη εργασία το πρώτο 
που έρχεται στο μυαλό τους είναι  “ τι θα 
κάνω  για να τον κλέψω”. 
 Έχω τόσες κακές εμπειρίες από εργο-
λάβους, που έφθασα στο σημείο να 
προσλάβω εργολάβους από εδώ  για να 
κατεβούν στην Κύπρο. Είναι λυπηρό για 
μία χώρα να μη βρει κανείς κάποιον ει-
λικρινή  εργολάβο. Ίσως  να υπάρχουν . 
This is Cyprus με το μιτσοκάμισμα που 
σου λέει μεταξύ άλλων   κάμνουμε ότι 
θέλουμε με όποιον θέλουμε τζιαι   εν  
έσιει κανένα να μας πει τίποτε 
“This is Cyprus”  η χώρα της μπανανίας. 
This is Cyprus με το μιτσοκάμιμα που 
σου λέει έχεις λεφτά όλα περνούν. This 
is Cyprus που φιλοξενεί απατεώνες και 
εγκληματίες όπου   κυβέρνα η διαφθορά 
η ψευτιά και η κλεψιά Τα είπαμε πολλές 
φορές, αλλά καλό είναι να τα λέμε και 
να τα ξαναλέμε έτσι για να θυμόμαστε 
την κατάντια μιας χώρας που αγαπή-
σαμε.  
Τι κρίμα να αγωνιζόμεθα για δικαίωση 
και εμείς οι ίδιοι να προωθούμε κάθε 
αδικία  και κάθε ψέμα  και  ακόμη να 
προσπαθήσουμε  να κάνουμε εισαγωγή  
την  αδικία  γιατί θέσαμε ως προτεραι-
ότητα τα προσωπικά κέρδη και ουδέποτε 
τα συμφέροντα της Κύπρου  και το εν-
νοώ ουδέποτε.   
Πότε δεν βάλαμε τον κομματισμό πρώτα 
από όλα  τα άλλα, πότε δεν βάλαμε τους 
συγγενείς συμπεθέρους κουμπάρους 
πρώτα από όλα και όχι το συμφέρον της 
χώρας η ολοκλήρου του λαού. 
Ουδέποτε βάλαμε το συμφέρον της χώ-
ρας και ιδού σήμερα τα αποτελέσματα, 
όπου μερικοί πέφτουν  θύματα χάριν του 
φανατισμού  τους  η ζήλιας η φθόνου  η  
και μίσους προς το συνάνθρωπο είτε να 
προδώσει η να θέλει και να επιδιώκει να 
προωθήσει τα σχέδια των εχθρών της 
χώρα μας. Είναι στα χέρια του κάθε ένα 
από εμάς να αλλάξουμε την όλη πορεία. 
Ο έχων  ώτα   ακούειν ακουέτο.  
Επί του παρόντος το ποιο κάτω θα 
ισχύει μέχρι περαιτέρω ειδοποίησης.  
Προειδοποίηση  στα Αγγλικά Warning    
(Δεν το είπα εγώ)   “This is Cyprus.”   
Μην μας πείτε ότι δεν σας προειδοποι-
ήσαμε. 

του  
Γιώργου A.Σάββα

Πρωτόγονο κοινο-
τικό σύστημα, το 
θέμα.  

Θα γράψω κάτι σαν ει-
σαγωγή και την επόμενη 
φορά θα συνεχίσω απ' 
εκεί που θα μείνω.  
Το πρωτόγονο κοινοτικό 
σύστημα είναι ο πρώτος  

κοινωνικός σχηματισμός, 
που για δεκάδες χιλιάδες χρόνια κυριάρ-
χησε πάνω σ' όλους τους λαούς που βρί-
σκονταν στο πρωτόγονο στάδιο της εξέ-
λιξης τους.  
Στην πρωτόγονη κοινότητα, στο πρωτό-
γονο κοινοτικό σύστημα, οι σχέσεις πα-
ραγωγής βασίζονται πάνω στη συλλο-
γική ιδιοκτησία των μέσων 
παραγωγής.Τα εργαλεία, η γη, η κατοικία 
κλπ., αποτελούσαν κοινή, συλλογική 
ιδιοκτησία της φυλής, του γένους. 
Κοινή, ομαδική,κατά γένη, η παραγωγή, 
που γίνεται με πρωτόγονα εργαλεία και 
μοιράζεται σε ίσα μέρη.  
Τι ήταν η κοινότητες των γενών που απο-
τελούσαν τις διάφορες φυλές στην αρ-
χαιότητα; 
Το γένος, η γενεαλογική κοινότητα, είναι 
ομάδα ανθρώπων από το ίδιο αίμα, 
ομάδα ομοαίμων ανθρώπων που κατά-
γονται από ένα κοινό πρόγονο.  
Το γένος ήταν το βασικό παραγωγικό 
κύτταρο της πρωτόγονης κοινωνίας,του 
πρωτόγονου κοινοτικού συστήματος.  
Αριθμούσε πολλές εκατοντάδες μέλη.  
Τα γένη ενώνονταν σε φατρίες και οι φα-
τρίες σε φυλές.  
Στην αρχαία Ελλάδα, η φατρία αποτε-
λείτο από 30 γένη. Η κάθε φυλή είχε 3 
φατρίες και αριθμούσε μερικές χιλιάδες 
μέλη. 
Η φυλή είναι βιολογική ομάδα ανθρώ-
πων που σχηματίστηκε στα πρώτα στά-
δια της εξέλιξης της ανθρωπότητας. Οι 
φυλές διακρίνονται από τη χροιά της επι-
δερμίδας, τα χαρακτηριστικά του  προ-
σώπου, τη σωματική διάπλαση,τη 
μορφή και το χρώμα των μαλλιών κλπ.  
Οι φυλές σχηματίστηκαν κάτω από την 
επίδραση των φυσικών συνθηκών του 
περιβάλλοντος, από την απομόνωση 
των πρωτόγονων ανθρώπων και την έλ-
λειψη μεταξύ τους επικοινωνίας που 
οφειλόταν στην απουσία μέσων επικοι-
νωνίας. 
Ειρήσθω εν παρόδω, οι διαφορές ανά-
μεσα στις φυλές δεν είναι παρά ένας δευ-
τερεύον παράγοντας, συγκρινόμενος με 
τον κύριο τον βασικό παράγοντα, όπως 
τον διαπιστώνει,κατά τρόπον αναμφι-
σβήτητο, η επιστήμη, δηλαδή τη βιολο-
γική ενότητα του ανθρώπινου είδους.  
Οι διαφορές αυτές δεν ασκούν καμιά  
επίδραση  πάνω στην κοινωνική ζωή και 
εξαφανίζονται στο μέτρο που παύει η 

απομόνωση των διαφόρων  φυλών που 
ζουν μέσα σε διαφορετικές απομονωμέ-
νες γεωγραφικές περιοχές. Στα ανώτερα 
στάδια της κοινωνικής εξέλιξης,την πρω-
ταρχική απομόνωση τη διαδέχεται η 
αμοιβαία επικοινωνία, η αλληλεπίδραση 
και η επιμειξία των φυλών.  
Αμιγείς φυλές είναι πράγμα ανύπαρ-
κτο.Οι σημερινές φυλετικές θεωρίες για 
καθαρές δήθεν φυλές είναι παραμύθι. 
Επίσης παραμύθι να εξισώνονται οι έν-
νοιες φυλή και έθνος. Το έθνος είναι φαι-
νόμενο κοινωνικό, είναι προϊόν μακρό-
χρονης ιστορικής εξέλιξης της κοινωνίας. 
Μετά απ' αυτή την παρένθεση, επι-
στροφή στο θέμα. 
Βάση του πρωτόγονου κοινοτικού 
συστήματος το γένος. 
Στην περίοδο της εμφάνισης και της άν-
θισης του συστήματος των γενών, ο ρό-
λος της γυναίκας είναι κυρίαρχος. 
Έχουμε μητριαρχία. Με τη διάλυση του 
γένους καταργείται ο κυρίαρχος ρόλος 
της γυναίκας και περιέρχεται τώρα στον 
άντρα. Έχουμε πατριαρχία.  
Η οργάνωση του γένους και των κοινο-
τήτων των γενών βασίζεται στην κοινή, 
συλλογική ιδιοκτησία των μέσων παρα-
γωγής και στην από κοινού εργασία.  
Όλες οι υποθέσεις κανονίζονταν από τις 
συνελεύσεις του γένους, δηλαδή από τις 
συνελεύσεις όλων των αντρών και των 
γυναικών που ήταν σε ώριμη ηλικία.  
Η έλλειψη ατομικής ιδιοκτησίας και τά-
ξεων εξηγεί την έλλειψη μέσα στην κοι-
νότητα των γενών και της ανάλογης τα-
ξικής ψυχολογίας. Εδώ δεν υπάρχει 
θέση για την κυριαρχία και για την κατα-
πίεση.  
Η ανάπτυξη του γένους φτάνει στο πιο 
ψηλό σημείο της,στηριζόμενη στο καθε-
στώς του πρωτόγονου κοινοτικού συ-
στήματος. Στο μέτρο που  προχωρεί ο 
κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας  
προχωρεί και η παρακμή του πρωτόγο-
νου κοινοτικού συστήματος και κατ' επέ-
κταση και του γένους. Πρώτος μεγάλος  
κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας, 
ο χωρισμός της κτηνοτροφίας από τη γε-
ωργία και δεύτερος ο χωρισμός της χει-
ροτεχνίας από τη γεωργία. Με την  εμ-
φάνιση ενός νέου τρόπου παραγωγής 
εμφανίζεται και η ατομική ιδιοκτησία σε 
ορισμένα είδη και σαν αποτέλεσμα  αυ-
τής της ατομικής ιδιοκτησίας η οικονο-
μική ανισότητα ανάμεσα στα μέλη της 
κοινότητας του γένους. 
Εμφανίζονται οι κοινωνικές τάξεις.  
Καταργείται ο θεσμός των γενών.   
Θα συνεχίσω από εδώ που έμεινα.

του 
Βασίλη Κωστή 

Έλα Μαρία  

Είδα  

Σπάνια κλαίω.  

Έκλαψα!  

Η συγκίνηση μεγάλη  

 

Αυθεντική, αληθινή,  

ανθρώπινη!   

Πιστή σε αρχές κι ιδανικά  

Για όσα θυσιάστηκαν  

Ο Κυριάκος, ο Σωτήρης  

Η δικαιοσύνη άργησε...  

για πάντα 

 

Ο Παπαλάζαρος και η  

Αγαθονίκη  

Με αυτό τον καημό έφυγαν  

Η δικαιοσύνη άργησε...  

για πάντα!  

 

Αθάνατοι φωτίζουν άπλετα 

τους δρόμους μας  

Αυτή είναι η πραγματική  

Αριστερά 

Η  Αριστερά... τα νιάτα του  

κόσμου 

το μέλλον,  

του κόσμου,  

του πλανήτη  

που μας  

φιλοξενεί 

και μας ανέχεται 

 

Τιμή σε μας η φιλία σου  

Τιμή σε μας  

Η μνήμη τους

Φωτίζουν τους  
δρόμους μας 

Ποίημα του Βασίλη Κωστή 
(Λίγο μετά τη συνέντευξή 
της στην Ελίτα Μιχαηλίδου, 

έγραψα στη Μαρία  
Παπαλαζάρου Φράγκου)  
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ-Το χριστουγεννιάτικο  
δέντρο με τις αγιοβασιλιάτικες ευχούλες

Να προσέχεις άνθρωπε!

Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 

Xριστούγεννα έρχονται! Άντε κι από 
την αρχή! Μα αυτή η αρχή στις 
προετοιμασίες δεν θα είναι δύσκο-

λες φέτος άσχετα αν νοιώθουμε τα πόδια 
μας να είναι μέσα στον γύψο των δέκα 
τόνων βάρους. Να προετοιμαστούμε για 

μια ξεχωριστή χαρά γιατί αξίζει, άσχετα αν είναι δύσκολο 
και ψυχοφθόρο όταν το σκεφτόμαστε και μας δημιουργεί 
πολλές φορές άγχος. Θα πρέπει να το κάνουμε γιατί φα-
ντάζει τόσο ελπιδοφόρο! Εμείς πολεμιστές γεννηθήκαμε 
και τα δεν τα βάζουμε ποτέ κάτω και με τίποτε.  
Ας δούμε τελικά πώς μπορούμε να κάνουμε κάποια μικρά 
βηματάκια ώστε αυτά  τα απλά και συνηθισμένα πραγμα-
τάκια που κάναμε χωρίς κόπο και πολλές σκέψεις πριν,  
φέτος πιο όμορφα  και πιο πρωτότυπα μπορούμε να τα 
σκηνογραφήσουμε ώστε να αλλάξει τόσο η δική μας διά-
θεση όσο και των άλλων γύρω μας. Και δεν μιλάω για 
πράγματα δύσκολα! Απλά πολύ απλά που κάνουν όμως 
τη διαφορά στις μέρες αυτές που έρχονται, τις μέρες τις 
γιορτινές και μοναδικές. Ομολογουμένως τα Χριστούγεννα 
είναι η αγαπημένη γιορτή των περισσότερων αφού η χρι-
στουγεννιάτικη διακόσμηση μας φτιάχνει τη διάθεση. Είναι 
ένα τρόπος για διακοπές, όμορφα φαγητά, ευχάριστες στι-
γμές με τους αγαπημένους μας ανθρώπους και φυσικά 
πανέμορφους στολισμούς στο σπίτι. Το σπίτι μας είναι ο 
προσωπικός μας χώρος κι έχουμε πάντα την ανάγκη να 
είναι όμορφο και περιποιημένο. Γι΄αυτό τα Χριστούγεννα 
επιλέγουμε τον αγαπημένο μας τρόπο για να το στολί-
σουμε όπως εμείς θέλουμε για να νοιώθουμε μέσα σε 
αυτό γαλήνη. Φυσικά και στον χριστουγεννιάτικο στολισμό 
υπάρχουν trends. Τάσεις που είναι καλόγουστες και ται-
ριάζουν σε όλα τα σπίτια από παραδοσιακές μέχρι και 
άκρως μοντέρνες... Καλύπτουν όλα τα γούστα.  
 Και για να ξέρετε φέτος για τους παραδοσιακούς τύπους, 
πολύ της μόδας είναι ο στολισμός σε καρό χρώματα. Αυτά 
τα σκωτσέζικα που ξέρουμε, κόκκινο και πράσινο. Άρα 
για αυτούς που δεν ξεκολλάνε εύκολα από αυτό που έχουν 
συνηθίσει θα τους άρεσε πολύ αυτό. Όμως για τους πιο 
μοντέρνους που θέλουν να ακολουθήσουν τις μοντέρνες 
τάσεις ας διακοσμήσουν τα πάντα σε μπλε χρώμα. Τα 
μπλε φώτα, τα μπλε στολίδια στο χώρο θα κάνουν τη δια-
φορά. Αυτό θα ισχύει για φέτος τα Χριστούγεννα άσχετα 
ότι θεωρείται περισσότερο επιλογή των νέων, άσχετα αν 
θεωρείται και ψυχρό… Όμως συνάμα πολύ μοντέρνο είναι 
και αυτό ισχύει για τα φετινά Χριστούγεννα! 
Και τα πολλά κεριά. Σε όλα τα χρώματα και σχήματα! Πα-
ντού σε όλο το χώρο με μυρωδιές πολλές αλλά και τις 
υπέροχες αυτές….κανέλα και μήλο! Τα κεριά είναι κάτι 
που θέλουμε οπωσδήποτε στα χριστουγεννιάτικα και πρω-
τοχρονιάτικα ρεβεγιόν έστω και των τριών οικογενειών. 
Είναι μια ρομαντική νότα που προσφέρουν ακόμη περισ-
σότερη ζεστασιά στον χώρο. Φυσικά τα κεριά είναι μια 
εξαιρετική επιλογή για τη διακόσμηση του σπιτιού όλο το 
χρόνο. Πόσο μάλλον τα Χριστούγεννα που η ζεστασιά 
τους και ο ρομαντισμός τους «γεμίζει» τις καρδιές μας. 
Μια τόσο «ζεστή» και ρομαντική γιορτή, έχει ανάγκη μερικά 

κεριά για να αναδειχθεί περισσότερο.  Ρομαντισμός, ζε-
στασιά και χριστουγεννιάτικη θαλπωρή στο σπίτι μας.  
Όλα θα είναι μαγικά και θα μπορούμε να τα φτιάξουμε 
γιατί όλα θέλουν λίγη θέληση και φαντασία. 
Ας ασχοληθούμε μονάχα με ένα πραγματάκι τώρα. Τον 
χριστουγεννιάτικο στολισμό του δέντρου μας. Και γιατί θα 
μου πείτε; Απλά γιατί όσοι το στολίζουν νωρίς είναι πιο 
ευτυχισμένοι! Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων γενικά. Αυ-
τοί που ξεκινάνε να ανοίγουνε κούτες από νωρίς  και αυτοί 
που δεν τους αρέσουν τα Χριστούγεννα και όσα τα συνο-
δεύουν. 
Εμείς όμως στην πρώτη κατηγορία ανήκουμε άρα πάμε 
χωρίς αναστολές για την ομορφιά των ημερών και την 
διακόσμηση αυτή του φετινού χριστουγεννιάτικου δέντρου. 
Πολύ της μόδας φέτος για τον στολισμό θα είναι τα μεταλ-
λικά στολίδια όπως τα μεταλλικά αυτά κουδουνάκια που 
θυμίζουν αυτά που έχει ο Άη Βασίλη στο έλκηθρό του. Εί-
ναι μια άκρως μοντέρνα και συνάμα παραδοσιακή επιλογή 
που θα ήταν καλά να την υιοθετήσουν και οι αναποφάσι-
στοι… γιατί έχω μια πιο όμορφη πρόταση να κάνω. 
 Δεν ξέρω εσείς πώς το σκέφτεστε αλλά εγώ θα το στολίσω 
σήμερα. Παλιά στο παρά πέντε το στόλιζα μέσα στα τόσα 
που έτρεχα να προλάβω. Τώρα πιο χαλαρά θα είναι και 
πιο πολλή ώρα θα αφιερώσω για το κάθε τι. Όταν υπάρχει 
θέληση όλα γίνονται τελικά. 
 Αληθινό, φρέσκο και πολύ πολύ μεγάλο το έχω επιλέξει. 
Όλο ζωή για να γεμίζει το σαλόνι. Να του δίνεις αύρα και 
να παίρνεις από αυτό. Όμορφο, καταπράσινο και να μυ-
ρίζει δάσος και ζωή! Η διακόσμηση παντού θα είναι η συ-
νηθισμένη με τα φωτεινά χρωματιστά λαμπάκια στα χρώ-
ματα που ανάφερα πιο πάνω. Τα καρό και τα μπλε. 
Διαφορετική όμως αυτή του δέντρου, αν θέλουμε να κά-
νουμε φέτος όπως είπαμε τις γιορτές αυτές διαφορετικές.  
Σκέφτηκα λοιπόν αντί για τις γυάλινες μπαλίτσες στα κλα-
διά του δέντρου να βάλω ευχούλες αληθινές μέσα σε αυτά 
τα μεταλλικά κουδουνάκια του Άη Βασίλη. Και να η πρώτη 
που θα αναρτήσω σε λίγο. Ένα χαμόγελο! Πολύ μεγάλο 
χαμόγελο σε χρώμα ροζ. Θα έχει και κλος και θα είναι 
τόσο λαμπερό που ακόμα κι αν τραβήξω τις κουρτίνες για 
να μπει φως, αυτό θα λάμπει πιο πολύ κι από το φως της 
μέρας.  
Αν θελήσετε να κάνετε κι εσείς το ίδιο μην σκεφτείτε καθό-
λου παρακαλώ να στεναχωρηθείτε και  να μαραζώσετε 
από εδώ και στο εξής. Γιατί ξέρετε τι θα συμβεί; Αυτό το 
χαμόγελο με το ροζ χρώμα και το κλος θα μαραθεί και θα 
σβήσει και θα πάρει μαζί του όλα τα καλά και τα ωραία 
που έχετε τώρα δίπλα σας. Κάθε μέρα λοιπόν θα βάζετε 
και μια ευχούλα στο κάθε κουδουνάκι.  
Τις υπόλοιπες ευχούλες θα τις αφήσω να τις βάλετε εσείς. 
Υγεία, αγάπη, γαλήνη, έρωτα, μουσική και άλλες χίλιες… 
Ο καθένας με τη σειρά που τις θέλει και του αρέσει. Θα εί-
ναι προσωπική σας υπόθεση και θα καλύπτει όλα τα προ-
σωπικά σας θέλω και όνειρα...

Δεκέμβρης μή-
νας! Σχεδόν ο 
μισός μήνας 

έφυγε και κάποιοι 
από εμάς άρχισαν να 
προβληματίζονται για 
το πώς θα περάσουν 
τα Χριστούγεννα, με 
ποιους θα τα περά-
σουν, και πού θα τα 
περάσουν. 

Και μετά πώς θα περάσουν, με ποιους 
θα περάσουν, και πώς θα περάσουν την 
παραμονή και την μέρα της πρωτοχρο-
νιάς. 
Είναι δύσκολες οι μέρες που διανύουμε 
και αυτό πρέπει να προβληματίσει όλους 
μας. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει, και 
το σημαντικότερο που πρέπει να έχουμε 
στο νου είναι πως να είμαστε ασφαλείς, 
και εμείς και οι γύρω μας.  
Να κρατάμε αποστάσεις, να φοράμε μά-
σκα, και να πλένουμε τα χέρια. Αυτά εί-
ναι τα σημαντικότερα,  τα λίγα που μπο-
ρούμε να κάνουμε για την ασφάλεια 
όλων μας.  
Ας αφήσουμε στη άκρη όλα τούτα που 
κάναμε στο παρελθόν, τις διασκεδάσεις 
και τα πολύχρωμα φώτα, και τα πολυέ-
ξοδα πάρτι και τα ακριβά δώρα, και ας 
συγκεντρωθούμε στο θέμα ασφάλειας, 
και στο θέμα εσωτερικής προετοιμασίας 
έχοντας υπόψη τον υιό του Θεού που 
θα έρθει και πάλι για να μας βοηθήσει 
να απαλλαχτούμε από το μεγάλο δράμα 
που αντιμετωπίζουμε.  
Την πανδημία!  
Ας ξεχάσουμε τις προετοιμασίες για τα 
μεγάλα πάρτι που κάναμε στο παρελ-
θόν, τα πολλά δώρα και τα φαγοπότια, 
τις διασκεδάσεις, και τα λούσα, και για 
πρώτη φορά ας βάλουμε σαν προτεραι-
ότητα τον Χριστό που θα έρθει και πάλι 
στη  Γη. Μόνο έτσι θα νιώσουμε γαλήνιοι 
και ευτυχισμένοι. 
Αυτή είναι η σημασία της λέξης Χριστού-
γεννα. Η γέννηση του Ιησού Χριστού του 
υιού του Θεού.  
Ο Σαίξπηρ είπε, είμαι ευτυχισμένος. Και 
ξέρετε γιατί; Γιατί λέει, δεν περιμένω τί-
ποτε από κανένα. Ας μην περιμένουμε 
λοιπόν τίποτε από κανένα. Ας δώσουμε 
αγάπη στους ανθρώπους που είναι 
γύρω μας, και να είστε σίγουροι ότι η 
αγάπη είναι πιο σημαντική από του να 
δώσουμε δώρα και από του να δώσουμε 
υλικά αγαθά και θα ξοδέψουμε χρήματα 
για να στείλουμε ακριβά δώρα σε αγα-
πημένα μας πρόσωπα.  
Αν δώσουμε αγάπη θα πάρουμε αγάπη.  
Ας μην προσδοκούμε σε μεγάλα πρά-
γματα γιατί οι προσδοκίες πάντα πλη-
γώνουν. Η ζωή είναι μικρή. Για τούτο ας 
ζήσουμε τη ζωή μας.  
Να αγαπάμε τη ζωή μας και να χαμογε-
λάμε. Να προσπαθούμε να ξοδεύουμε 
χρόνο για τον εαυτό μας, να κάνουμε 
παρέα με τον εαυτό μας, να αγαπάμε 
τον εαυτό μας, να προσπαθούμε να νιώ-
θουμε καλά, για να μπορέσουμε να αγα-
πήσουμε τους άλλους, και να μπορέ-
σουμε να δώσουμε ότι έχουμε δικό μας 

και στους άλλους.   
Το πολύ δικό μας είναι η αγάπη που ο 
κάθε ένας από εμάς κρύβει μέσα του. 
Ας ερευνήσουμε τον εσωτερικό μας κό-
σμο, και τότε θα ανακαλύψουμε ότι μέσα 
μας κρύβουμε πολλή αγάπη.  
Αυτή την χρονιά ας δώσουμε πολλή 
αγάπη, που αυτή η αγάπη θα βοηθήσει 
τους άλλους να νιώσουν λίγη ζεστασιά. 
Δυστυχώς η πανδημία δεν μας αφήνει 
περιθώρια για τις απαραίτητες αγκαλιές. 
Από την άλλη τα μοντέρνα μέσα  μαζικής 
επικοινωνίας μας επιτρέπουν να ερχό-
μαστε πιο κοντά ο ένας με τον άλλο για 
την ώρα.  
Ας το κάνουμε λοιπόν. Ας στείλουμε μη-
νύματα αγάπης. Μηνύματα ελπίδας και 
ευχές για να έρθουν τα καλύτερα.  
Ας προσευχηθούμε για να έρθουν κα-
λύτερες μέρες. Να απαλλαχτούμε από 
τούτο το κακό που μας βρήκε, και να 
επανέλθουμε στην ομαλότητα. Προσευ-
χόμενοι ας θυμηθούμε τα λάθη μας και 
ας διαλογιστούμε τις ευθύνες μας. Στη 
συνέχεια αφού προσευχηθούμε τότε 
μόνο έτσι μπορούμε να συγχωρεθούμε 
και να συγχωρέσουμε.  
Έχουμε ευκαιρία τώρα να κάνουμε ότι 
είναι δυνατόν να βρεθούμε κοντά στον 
Παντοδύναμο Θεό, και προσευχόμενοι 
να υποδεχθούμε τον Ιησού Χριστό  και 
να τον βάλουμε βαθιά μες, τις καρδιές 
μας κρατώντας τον εκεί για πάντα.  
Έτσι έχοντας τον Χριστό μέσα στην καρ-
διά μας θα μας θυμίζει για τις υποχρεώ-
σεις μας που έχουμε ο καθένας μας ένα-
ντι στον κάθε άλλο συνάνθρωπο του.  
Ας πάρουμε την ευκαιρία που έχουμε 
μπροστά μας τώρα με τις δύσκολες τού-
τες μέρες που περνάμε, και ας κάνουμε 
κάτι που θα μας δώσει χαρά και ευτυχία. 
Ας προσευχηθούμε και ας συγχωρέ-
σουμε αυτούς που πιστεύουμε ότι μας 
έχουμε βλάψει, και τότε θα συγχωρε-
θούμε και εμείς από τις αμαρτίες μας 
όποιες και αν είναι αυτές.  
Αν νιώθουμε ότι πληγωθήκαμε, τότε 
συγχωρώντας αυτούς που μας πλήγω-
σαν, θα συγχωρεθούμε και εμείς.  
Η ζωή είναι μικρή και το κέρδος μας είναι 
να τη ζήσουμε. Δεν τα παρατάμε λοιπόν. 
Προσπαθούμε να κάνουμε ότι είναι δυ-
νατόν να τη ζήσουμε τη ζωή όσο το δυ-
νατό πιο γαλήνια.  
Τι άλλο να κάνουμε από του να δώ-
σουμε αγάπη στο συνάνθρωπο μας, και 
να μοιραστούμε μαζί του το πιο ακριβό 
αίσθημα και αγαθό που θα μπορούσε 
να τον κάνει να νιώσει λίγη χαρά και ευ-
τυχία. Την αγάπη! 
Αγαπάτε αλλήλους όπως λέει και η 
εντολή του Χριστού.  
Ας τον τιμήσουμε λοιπόν τώρα που θα 
ξαναγεννηθεί και πάλι.  
Και να προσέχεις άνθρωπε. Να προσέ-
χεις για σένα, να προσέχεις για μένα.  
Να προσέχεις για να σε έχω και να με 
έχεις! 
Καλά Χριστούγεννα! 
 
Με την αγάπη μου, 
Βασίλης Παναγής

του 
Βασίλη Παναγή 
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Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ – Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΛΗΡΙΔΗ - ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1976 
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 28ο 
 
Ο Λυσσαρίδης επικρίνει τον 
Κληρίδη 

Στη συνάντηση του Εθνικού 
Συμβουλίου που έγινε στις 5 
Αυγούστου 1975 ο Λυσσαρί-

δης επέκρινε τον Κληρίδη για τη Συμφωνία με 
τον Ντεκτάς όπου επιτρεπόταν η μετακίνηση των 
Τουρκοκυπρίων στα κατεχόμενα γιατί αυτό σή-
μαινε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αποδεχόταν 
λύση διζωνικής ομοσπονδίας και αυτό θα δημι-
ουργούσε εμπόδιο για την επιστροφή όλων των 
προσφύγων στις εστίες τους.  Ο Μακάριος όμως 
και άλλα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου στήριξαν 
τον Κληρίδη ενώ ο Λυσσαρίδης διεχώρισε τη 
θέση του και στο τελικό ανακοινωθέν  αναφερό-
ταν ότι «Τα μέλη του Εθνικού και Υπουργικού 
Συμβουλίου διεπίστωσαν ωσαύτως ότι ο Δια-
πραγματευτής ενήργησεν εντός των πλαισίων 
των δοθεισών προς αυτόν οδηγιών. Ο κ. Λυσσα-
ρίδης διεφώνησεν ως προς την γενομένην διευ-
θέτησιν του θέματος της μετακινήσεως των Τουρ-
κοκυπρίων». 
Ο Δ’ γύρος των συνομιλιών στη Νέα Υόρκη 
Ο τέταρτος γύρος συνομιλιών έγινε στην έδρα των 
Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, στις 8 - 10 Σε-
πτεμβρίου 1975. Είχε συμφωνηθεί από πριν στη 
Βιέννη ότι οι δύο πλευρές θα παρουσίαζαν προ-
τάσεις για το εδαφικό. Η τουρκική πλευρά αρνή-
θηκε να παρουσιάσει τις προτάσεις όπως είχε αρ-
χικά συμφωνηθεί, και δήλωνε ότι ήταν αδύνατον 
να κάνει κάτι τέτοιο λόγω των εκλογών στην Τουρ-
κία τον Οκτώβριο. Ο Μακάριος και ο Κληρίδης ζη-
τούσαν από τον Γ. Γ.  να επιρρίψει ευθύνες στην 
τουρκική πλευρά γιατί δεν τήρησε τις υποσχέσεις 
της, αλλά εκείνος δε συμφωνούσε. Ο Ντενκτάς, 
από την άλλη, απειλούσε ότι, αν η ελληνοκυπριακή 
πλευρά αρνούνταν να συμφωνήσει σε μια νέα ημε-
ρομηνία για τον πέμπτο γύρο των συνομιλιών, 
αυτό θα σήμαινε και το τέλος των συνομιλιών. Θα 
προχωρούσε σε περαιτέρω ενέργειες και θα ολο-
κλήρωνε τη διχοτόμηση, η οποία θα ήταν και ορι-
στική.  Ο Μακάριος και ο Κληρίδης αποφάσισαν 
ότι δε θα έπρεπε να επαναληφθούν οι διακοινοτι-
κές συνομιλίες, εκτός αν η Τουρκική πλευρά συμ-
φωνούσε να υποβάλει εκ των προτέρων γραπτές 
προτάσεις όσον αφορά το εδαφικό ζήτημα.  
Συνάντηση Μακαρίου – Κίσσιγκερ – Γκρομύκο 
στη Νέα Υόρκη 
Στις 29 Σεπτεμβρίου 1975, ο Μακάριος μαζί με 
τον Ι. Χριστοφίδη (υπουργό Εξωτερικών) και τους 
πρέσβεις Ρωσσίδη και Ν. Δημητρίου συναντήθηκε 
στη Νέα Υόρκη με τον Χένρι Κίσιγγκερ και συζή-
τησε το Κυπριακό. Πρώτα τον ευχαρίστησε για την 
αναφορά που έκανε για την Κύπρο  στη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όπου έλεγε ότι 
η όποια διευθέτηση θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
ανεξαρτησία, την κυριαρχία και εδαφική ακεραι-
ότητα της Κύπρου. Ο Μακάριος του είπε ότι η ελ-
ληνοκυπριακή πλευρά δεν μπορεί να αποδεχτεί 
λύση στο εδαφικό όταν η έκταση που θα είναι υπό 
τουρκοκυπριακή διοίκηση είναι πέραν του 25%. 
Του ζήτησε επίσης οι ΗΠΑ να διαδραματίσουν ση-
μαντικό ρόλο για τη διευθέτηση του Κυπριακού 
γιατί μπορούν να εξασκήσουν πιέσεις στην Τουρ-
κία. Ο Κίσσιγκερ του απάντησε ότι η επιβολή 
εμπάργκο όπλων στην Τουρκία δεν ωφέλησε και 
είχε αντίθετο αποτέλεσμα και ότι ο ίδιος και η Αμε-
ρικανική Κυβέρνηση θα ασκήσουν πιέσεις στην 
Τουρκία για μια συνολική λύση. Στη Νέα Υόρκη ο 
Μακάριος συναντήθηκε και με τον Σοβιετικό 

υπουργό Εξωτερικών Αντρέι Γκρομίκο. 
Το Ψήφισμα 3395 του ΟΗΕ 
Στις 20 Νοεμβρίου 1975, η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών, αφού συζήτησε το Κυπριακό 
ζήτημα, ενέκρινε  με 117 ψήφους υπέρ, μία ψήφο 
κατά (της Τουρκίας) και 9 αποχές το Ψήφισμα 
3395. Το Ψήφισμα απλά επιβεβαίωνε το περιεχό-
μενο των προηγούμενων Ψηφισμάτων, ζητούσε 
την αποχώρηση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση 
όλων των ξένων στρατευμάτων, καθώς και τον 
τερματισμό όλων των ξένων παρεμβάσεων στην 
Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, ζητούσε «να επι-
στρέψουν με ασφάλεια οι πρόσφυγες στα σπίτια 
τους και να τακτοποιηθούν όλες οι άλλες πτυχές 
του προβλήματος των προσφύγων»  αλλά κανένα 
μέτρο δε λήφθηκε κατά της Τουρκίας. 
Η Συμφωνία των Βρυξελλών 
Στις 12 Δεκεμβρίου 1975, κατά τη διάρκεια μιας 
συνεδρίασης του ΝΑΤΟ που έγινε στις Βρυξέλλες, 
οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της 
Τουρκίας  Δ. Μπίτσιος και Caglayangil, συναντή-
θηκαν και συμφώνησαν για την επανέναρξη των 
διακοινοτικών συνομιλιών. Το περιεχόμενο της 
Συμφωνίας περιλήφθηκε σ’ ένα Πρωτόκολλο και 
ζητούσε από τους συνομιλητές να συζητήσουν 
τρεις πτυχές του Κυπριακού: 1. Το εδαφικό, 2. Το 
θέμα της Ομοσπονδίας και 3. Τις αρμοδιότητες 
της Κεντρικής Κυβέρνησης. Επίσης, συμφωνήθηκε 
ότι οι Ελληνοκύπριοι θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι 
που θα υπέβαλλαν προτάσεις σχετικά με το εδα-
φικό ζήτημα. Το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου 
επιβεβαιώθηκε από το Μακάριο κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου στις 28 
Ιανουαρίου 1976. 
Ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών 
Πριν από την έναρξη του πέμπτου γύρου των δια-
κοινοτικών συνομιλιών, που είχε προγραμματιστεί 
να γίνει στη Βιέννη στις 17 Φεβρουαρίου 1976, ο 
Ντενκτάς έθεσε δύο ζητήματα στον αντιπρόσωπο 
του ΓΓ του ΟΗΕ κ. Ντε Κουεγιάρ γιατί όπως ισχυ-
ριζόταν τα θέματα για συζήτηση αφορούσε τους 
αντιπροσώπους των δύο κοινοτήτων και δεν ήθελε 
ο συνομιλητής του (δηλαδή ο Κληρίδης) να αντι-
προσωπεύει την Κυπριακή Δημοκρατία την οποία 
ο Ντεκτάς δεν αναγνώριζε. Ήθελε λοιπόν να ξέρει:  
(α) Την ιδιότητα του διαπραγματευτή δηλαδή αν ο 
Κληρίδης εκπροσωπούσε την ελληνοκυπριακή 
κοινότητα ή αν εκπροσωπούσε την Κυβέρνηση 
και το Εθνικό Συμβούλιο.   (β) Αν ο Κληρίδης ήταν 
έτοιμος να πάει στη Βιέννη χωρίς συμβούλους, 
και επαναλάμβανε ότι δε θα συμμετείχε στις συ-
νομιλίες αν ο Κληρίδης επέμενε στην παρουσία  
συμβούλων. 
Ο πέμπτος  γύρος έγινε από τις 17 – 22 Φεβρουα-
ρίου 1976 και παρόλον ότι συζητήθηκαν διάφορες 
πτυχές του Κυπριακού, συμφωνήθηκε η κάθε 
πλευρά να υποβάλει γραπτές  προτάσεις στον Γ.Γ. 
του ΟΗΕ στα τρία βασικά θέματα: 1. Το εδαφικό,  
2. την ομοσπονδία, και  3. τις εξουσίες της Κεντρι-
κής Κυβέρνησης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν 
να ξανασυναντηθούν τον Μάιο 1976. 
Η παραίτηση του Κληρίδη 
Στις 3 Απριλίου 1976  ο Κληρίδης έδωσε τις γρα-
πτές προτάσεις της Ελληνοκυπριακής πλευράς 
στον κ. Πέρεζ ντε Κουεγιάρ αντιπρόσωπο του Γ.Γ. 
του ΟΗΕ για το κυπριακό (Βλ. Cyprus Bulletin 
7.4.76). H τουρκοκυπριακή πλευρά παρόλο ότι 
είχε δεσμευτεί να δώσει ταυτόχρονα και αυτή τις 
γραπτές προτάσεις δεν το έπραξε. Ο Κληρίδης 
χωρις τη συγκατάθεση του Μακαρίου και του Εθνι-
κού Συμβουλίου υπέβαλε τις προτάσεις στον Ντεν-
κτάς χωρίς να τους ενημερώσει και μάλιστα το 
κράτησε μυστικό. Κατηγορήθηκε  γι’ αυτή τη «μυ-

στικότητα», για «πολιτική ραδιουργία», ότι δηλαδή 
διαπραγματευόταν πίσω από την πλάτη της Κυ-
βέρνησης. Λίγο αργότερα, η ίδια η Κυπριακή Κυ-
βέρνηση δημοσίευσε τις προτάσεις εκείνες που ο 
Κληρίδης είχε παραδώσει στον Ντενκτάς. Όσον 
αφορά το εδαφικό θέμα, η πρόταση έλεγε ότι «η 
συνολική έκταση η οποία θα βρίσκεται υπό τουρ-
κοκυπριακή διοίκηση θα ισούται με το 20% του 
εδάφους της Δημοκρατίας». 
Η τουρκική πλευρά άφησε να διαρρεύσει η είδηση 
σε ένα Βρετανό δημοσιογράφο, ότι ο Κληρίδης 
τους είχε «μυστικά» παραδώσει τις προτάσεις.  Η 
είδηση ότι ο Κληρίδης ενεργούσε μυστικά και σε 
άγνοια του Μακαρίου προκάλεσε έντονη αγανά-
κτηση ανάμεσα  στους Ελληνοκυπρίους. Στα μέσα 
Απριλίου υπέβαλε την παραίτηση του από δια-
πραγματευτής, καθώς και από τη θέση του ως 
Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αντι-
καταστάθηκε από τον Τάσο Παπαδόπουλο. Μετά 
την παραίτηση του Κληρίδη, ο Ντενκτάς αποφά-
σισε να υποβαθμίσει το επίπεδο των συνομιλιών 
και διόρισε τον Umit Suleiman ως τον Τουρκοκύ-
πριο διαπραγματευτή. 
Η τουρκική εκδοχή σχετικά με την παραίτηση 
Κληρίδη 
Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο και συγ-
γραφέα Μεχμέτ Αλή Μπιράντ, ο Ντεκτάς δέχτηκε 
να απαντήσει για το εδαφικό δέκα μέρες μετά από 
την ανακοίνωση των προτάσεων των Ελληνοκυ-
πρίων. Ο Κληρίδης δέχτηκε να δώσει τις προτάσεις 
και μετά από δέκα μέρες να απαντήσει ο Ντεκτάς 
και να δώσει το δικό του χάρτη. Με τον όρο όμως 
ότι αυτό δεν θα ανακοινωθεί στον τύπο. Τις δέκα 
μέρες τις έκρυψε από τον Μακάριο, ενώ στον Τάσο 
Παπαδόπουλο και στον Μ. Τριανταφυλλίδη, που 
ήταν μαζί του, είπε ότι «οι προτάσεις θα δοθούν». 
Ο Ντεκτάς έκανε μυστική δήλωση στον δημοσιο-
γράφο Κωνσταντινίδη (της εφημερίδας Σημερινή 
και της αγγλικής Guardian) ότι θα δώσει τις προ-
τάσεις μετά από δέκα μέρες. Ο ελληνοκυπριακός 
τύπος αμέσως έγραψε: «Μυστική Συμφωνία. Ο 
Κληρίδης δεν ενημέρωσε τον Μακάριο».  Ο Κλη-
ρίδης διέψευδε διαρκώς αυτή την είδηση αλλά στις 
διαδηλώσεις που ακολούθησαν χαρακτηριζόταν 
«προδότης». Στην παρουσία του εκπροσώπου 
του ΟΗΕ κ. Μουρόζ, ο Κληρίδης ζήτησε από τον 
Ντεκτάς να τον βοηθήσει και να πει «δεν υπάρχει 
μυστική συμφωνία» αλλιώς θα υποχρεωθώ να 
παραιτηθώ. Ο Ντεκτάς απάντησε στον Κληρίδη:  
«Ο πατέρας μου έλεγε ότι τα μικρά ψέματα μας 
κάνουν πάντα να λέμε πιο μεγάλα. Πήγαινε και 
πες ξεκάθαρα ότι δέχτηκες τη διορία των δέκα 
ημερών. Μη με κάνεις συνένοχο....»  
Τι λέει ο ίδιος ο Κληρίδης για το ίδιο θέμα 
Ο Κληρίδης παραδέχτηκε ότι είχε αναλάβει κάποιο 
ρίσκο, αλλά εκείνο που δεν μπορούσε να καταλά-
βει ήταν το γιατί, επειδή ο Μακάριος είχε δηλώσει 
στο Εθνικό Συμβούλιο στις 28 Ιανουαρίου 1976 
τα ακόλουθα: «Νομίζω ορθώς εδέχθημεν ήδη να 
υποβάλωμεν πρώτοι ημείς προτάσεις επί του εδα-
φικού, διότι υποβάλλοντες πρώτοι προτάσεις επί 
του εδαφικού και εις έκτασιν ανάλογον προς την 
πληθυσμιακήν αναλογίαν, θέτομεν τας συζητήσεις 
επί της βάσεως της πληθυσμιακής αναλογίας..». 
Ο Κληρίδης στην προσπάθεια του να δικαιολογήσει 
την πράξη του αναφέρει ότι ο Μακάριος όσο και το 
Εθνικό Συμβούλιο εξουσιοδότησαν τον αντικατα-
στάτη του, τον Τάσο Παπαδόπουλο, να δώσει πρώ-
τος τις προτάσεις για το εδαφικό επάνω στο χάρτη. 
Οι εκλογές του 1976 στην Κύπρο και στις ΗΠΑ 
Στις 20 Ιουνίου 1976, έγιναν «Προεδρικές» εκλογές 
στα κατεχόμενα εδάφη. Ο Ραούφ Ντενκτάς έλαβε 
41,059 ψήφους και ο αντίπαλός του, Αχμέτ Μπερ-

πέρογλου, έλαβε 11,869. Στις «Κοινοβουλευτικές» 
εκλογές, το Κόμμα της Εθνικής Ενότητας του Ντεν-
κτάς κέρδισε 30 από τις 40 έδρες της «Βουλής».  
Κοινοβουλευτικές εκλογές έγιναν και στις ελεύθε-
ρες περιοχές της Δημοκρατίας στις 5 Σεπτεμβρίου 
1976. Ο Κληρίδης είχε σχηματίσει το κόμμα του 
Δημοκρατικού Συναγερμού και κατέβηκε στις εκλο-
γές του Σεπτεμβρίου του 1976. Η συμμαχία ενός 
κοινού μετώπου των άλλων τριών κομμάτων 
(ΑΚΕΛ, Δημοκρατικού Κόμματος και ΕΔΕΚ) εμπό-
δισαν τον Κληρίδη και το κόμμα του να κερδίσουν 
έστω και μία έδρα, παρόλο που ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός έλαβε 24,1% των ψήφων. Για την επι-
τυχία του κοινού μετώπου των τριών κομμάτων 
και τον πλήρη αποκλεισμό του Δημοκρατικού Συ-
ναγερμού συνέτεινε φυσικά και το πλειοψηφικό 
εκλογικό σύστημα. 
Ο Κληρίδης αρχικά υποστήριζε το πλειοψηφικό 
σύστημα ενώ το ΑΚΕΛ και η ΕΔΕΚ υποστήριζαν 
το σύστημα της απλής αναλογικής. Στη συζήτηση 
που έγινε στη Βουλή την 1η Ιουλίου 1976 αντι-
στράφηκαν οι όροι: Το ΑΚΕΛ που υποστήριζε το 
αναλογικό σύστημα επέμενε τώρα  να ισχύσει το 
πλειοψηφικό και χρησιμοποίησε το επιχείρημα ότι 
δεν υπήρχε χρόνος για την τροποποίηση του αφού 
οι εκλογές είχαν ανακοινωθεί για τον Σεπτέμβριο 
και αυτό θα σήμαινε αναβολή των εκλογών και ότι 
η αναβολή θα εξυπηρετούσε ξένα συμφέροντα.  
Στην ίδια συνεδρίαση της Βουλής ο Κληρίδης που 
μέχρι πρόσφατα  υποστήριζε το πλειοψηφικό σύ-
στημα όταν είδε τη συνεργασία των τριών κομμά-
των (ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ) και φοβόταν τον κίνδυνο 
της αποτυχίας του υποστήριξε το σύστημα της 
απλής αναλογικής ισχυριζόμενος ότι δεν χρειαζόταν 
αναβολή των εκλογών και ότι ο νόμος μπορούσε 
να τροποποιηθεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. 
Οι Βουλευτικές εκλογές έγιναν με το υφιστάμενο 
πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα και από τις 35 
έδρες της Βουλής το Δημοκρατικό Κόμμα με ηγέτη 
τον Σπύρο Κυπριανού κέρδισε τις  21,  το ΑΚΕΛ 
με ηγέτη τον Εζεκία Παπαϊωάννου κέρδισε 9,  το 
Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ με ηγέτη τον Βάσο 
Λυσσαρίδη  πήρε 4  και η άλλη έδρα πήγε στον 
Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε κατέβει στις 
εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος.  Το Νοέμβριο 
του 1976, η νίκη του Δημοκρατικού ηγέτη Τζίμι 
Κάρτερ στις Προεδρικές εκλογές των Η.Π.Α. ανα-
πτέρωσε τις ελπίδες των Ελληνοκυπρίων για λύση 
του Κυπριακού προβλήματος. Πριν από την 
εκλογή του, είχε υποσχεθεί ότι θα προσπαθούσε 
να βοηθήσει να επιλυθεί το πρόβλημα. 
Στο μεταξύ τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής συ-
νέχισαν το «έργο» τους με την εθνική εκκαθάριση. 
Ήθελαν να απομακρύνουν από τα κατεχόμενα 
μέρη στο βορρά οποιοδήποτε ιστορικό ίχνος των 
Ελληνοκυπρίων. Στις 20 Δεκεμβρίου 1976, το πα-
ράνομο καθεστώς του Ντενκτάς έδιωξε τρεις γη-
ραιούς μοναχούς από το Μοναστήρι του Αποστό-
λου Βαρνάβα, που βρίσκεται κοντά στην 
Αμμόχωστο.   Οι μοναχοί, ο 82χρονος ηγούμενος 
Στέφανος, ο 77χρονος αδελφός του Βαρνάβας και 
ο 82χρονος Νεκτάριος, διώχτηκαν από το μονα-
στήρι που εκεί έζησαν τα προηγούμεναα 60 χρό-
νια. Το ιστορικό μοναστήρι χτίστηκε το 447 μ.Χ. 
στο σημείο όπου είχε ταφεί ο Απόστολος  Βαρνά-
βας. Οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος κήρυξαν 
τη νέα χριστιανική θρησκεία στην Κύπρο το 45 
μ.Χ. Το μοναστήρι καταστράφηκε από τους Σαρα-
κηνούς το 649 και το σημερινό μοναστήρι  είχε 
χτιστεί το 1756. 
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

10 Δεκεμβρίου 
1893-Η Ελλάδα κηρύσσει 
πτώχευση. Ο Χαρίλαος Τρι-
κούπης δηλώνει στη Βουλή: 
«Δυστυχώς επτωχεύσαμεν». 

 
1963- Ο Γιώργος Σεφέρης 
βραβεύεται με Νόμπελ Λο-

γοτεχνίας. 
 

11 Δεκεμβρίου 
 

1946- Δημιουργείται η 
UNICEF, που θα βραβευτεί 
για την προσφορά της με το 
Νόμπελ Ειρήνης το 1965. 

 
12 Δεκεμβρίου 

 

2008- Θάνατος Τάσσου  
Παπαδόπουλου, ελληνοκύ-
πριος πολιτικός, πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(2003-2008). Η πολιτική δια-
δρομή του συνδέθηκε με τη 
σύγχρονη ιστορία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και 
ταυτίστηκε με ορισμένες 

από τις πλέον κρίσιμες πτυ-
χές του Κυπριακού. 

 
13 Δεκεμβρίου 

 

1943- Οι Ναζί κατακτητές 
καταστρέφουν τα Καλά-
βρυτα κι εκτελούν και τους 
1.101 άνδρες κατοίκους. 

 
14 Δεκεμβρίου 

 
1976- Η τρομοκρατική οργά-
νωση «17 Νοέμβρη» δολο-
φονεί στην Αθήνα τον χου-
ντικό βασανιστή Ευάγγελο 

Μάλλιο. 

 
15 Δεκεμβρίου 

 
1955- Ο πρώτος νεκρός του 
κυπριακού αγώνα. Ο Χαρά-
λαμπος Μούσκος, αντάρτης 
της ΕΟΚΑ, φονεύεται κατά 
τη διάρκεια της μάχης στους 
Αρχαίους Σόλους. Ήταν ξά-
δελφος του Αρχιεπισκόπου 

Μακάριου. 
 

16 Δεκεμβρίου 
2011- Ο κουβανός ηγέτης 
Φιντέλ Κάστρο κερδίζει μία 
θέση στο βιβλίο των ρεκόρ 
Γκίνες, ως ο άνθρωπος με 
τις περισσότερες απόπειρες 
δολοφονίας εναντίον του. 
Από το 1959, όταν ανέτρεψε 
τον δικτάτορα Μπατίστα, 
έως το 2006, οπότε παρέ-
δωσε την εξουσία στον 
αδελφό του, Ραούλ, έγινε 
στόχος 368 φορές!

Κώστας Βάρναλης

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 
10 Δεκεμβρίου:  Μαριανός, Μαριανή 
12 Δεκεμβρίου: Σπυρίδων, Σπυριδούλα 
13 Δεκεμβρίου: Αυξέντιος, Αυξεντία, Ευγένιος, Ευστράτιος, Ευστρατία, Λουκία, 
Μαρδάριος, Μαρδαρία, Ορέστης, Ορεστιάς, Ρεβέκκα 
14 Δεκεμβρίου: Θύρσος, Λεύκιος, Λευκία, Λευκή 
15 Δεκεμβρίου: Ανθίας, Ανθία, Ανθή, Ελευθέριος, Ελευθερία, Σωσάννα, Σουζάνα 
16 Δεκεμβρίου: Μόδεστος, Μοδεστία

Ποιητής, συγγραφέας, κριτικός, με-
ταφραστής και εν γένει διανοού-
μενος της Αριστεράς, ο Κώστας 

Βάρναλης μας κληροδότησε ορισμένα 
σημαντικά έργα, όπως τις ποιητικές 
συνθέσεις «Το φως που καίει» (1922) 
και οι «Σκλάβοι Πολιορκημένοι» (1927), 
τη ριζοσπαστική μελέτη «Ο Σολωμός 
χωρίς μεταφυσική» (1925) και το πολύ-
κροτο αφηγηματικό έργο « Η αληθινή 
απολογία του Σωκράτη» (1931). 
Ο Κώστας Βάρναλης, γεννήθηκε στον 
Πύργο της Ανατολικής Ρωμυλίας (σημε-
ρινό Μπουργκάς Βουλγαρίας), στις 21 
Φεβρουαρίου 1884. Την εποχή της γέν-
νησής του η Ανατολική Ρωμυλία, με πο-
λυπληθή ελληνική κοινότητα, ήταν αυτό-
νομη επαρχία της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας Η καταγωγή του πατέρα 
του Γιάννη Βάρναλη ήταν από την 
Βάρνα, εξ ου και το επώνυμο Βάρναλης, 
που το υιοθέτησε, επειδή δεν ήθελε να 
ακούει το πραγματικό επώνυμό του, που 
ήταν Μπουμπούς. 
Ο Κώστας ήταν το μικρότερο από τα πέ-
ντε παιδιά της οικογένειας και το πιο ατί-
θασο. Τον πατέρα του δεν πρόλαβε 
καλά-καλά να τον γνωρίσει, αφού πέθανε 
το 1887 και την ανατροφή ανέλαβαν η 
μητέρα του Αλισάφα Μαυρομάτη, μιια 
αγράμματη αλλά έξυπνη γυναίκα την 
οποία υπεραγαπούσε και ο μεγαλύτερος 
αδελφός του Παναγιώτης. 
Τα πρώτα γράμματα διδάχτηκε στο ελ-
ληνικό σχολείο της της γενέτειράς του 
και συνέχισε την φοίτησή του, κατόπιν 
εξετάσεων, στο ονομαστό Ζαρίφειο Δι-
δασκαλείο της Φιλιππούπολης (σημε-
ρινό Πλόβντιβ). Ολοκλήρωσε τις εγκύ-
κλιες σπουδές του με άριστα το 1902 και 
αμέσως διορίστηκε δάσκαλος στο σχο-
λείο του Πύργου. 
Δεν πρόλαβε όμως να αναλάβει υπηρε-
σία, καθώς με την υποστήριξη του μη-
τροπολίτη Αγχιάλου και της κοινότητας 
της Βάρνας, σπούδασε φιλολογία στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, απ’ όπου πήρε 
το πτυχίο του το 1908. Κατά την διάρκεια 
των σπουδών του πήρε μέρος στη δια-
μάχη για το Γλωσσικό Ζήτημα ως υπο-
στηρικτής των δημοτικιστών και το 1907 
συμμετείχε στην ίδρυση του ποιητικού 
περιοδικού «Ηγησώ», που φιλοδοξούσε 
να ανανεώσει την μορφή της ελληνικής 
ποίησης και να την απαλλάξει από την 
«παλαμική ευκολογραφία». 
Μετά την αποφοίτησή του, διορίστηκε 
στην αρχή ελληνοδιδάσκαλος στην Αμα-
λιάδα, αργότερα σχολάρχης στην Αργα-
λαστή και μετά την εμπλοκή στην υπό-
θεση των «Αθεϊκών» του Βόλου 
μετατέθηκε στα Μέγαρα. Επιστρατεύτηκε 
στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο (1913) και 
μετά την απόλυσή του φοίτησε στο Δι-
δασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης που δι-
ηύθυνε ο Δημήτρης Γληνός. Το 1915 διο-

ρίστηκε σχολάρχης στην Κερατέα Αττι-
κής. Το 1916 επιστρατεύτηκε ξανά, μετά 
την εμπλοκή της χώρας μας στον Α’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο και υπηρέτησε στην Λή-
μνο. 
Το 1917, διορίστηκε καθηγητής σε Γυ-
μνάσιο του Πειραιά και δυο χρόνια αρ-
γότερα , με υποτροφία παρακολούθησε 
στο Παρίσι μαθήματα φιλοσοφίας, φιλο-
λογίας και κοινωνιολογίας. Εκεί, επικοι-
νώνησε με τα νέα φιλοσοφικά ρεύματα, 
έζησε από κοντά τις μεγάλες ιδεολογικές 
ζυμώσεις, που ακολούθησαν την Οκτω-
βριανή Επανάσταση του 1917 και την 
λήξη του Α' Παγκόσμιου πολέμου (1918), 
και ενστερνίστηκε στην επαναστατική 
μαρξιστική (κομμουνιστική) ιδεολογία. 
Μετά την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές 
του 1920 και την ανάληψη της εξουσίας 
από τους αντιβενιζελικούς, η υποτροφία 
του διακόπηκε και ο Βάρναλης επέ-
στρεψε στην Αθήνα, όπου στις αρχές του 
1821 διορίστηκε καθηγητής στο Γ Γυ-
μνάσιο Πειραιά. 
Το φθινόπωρο του 1923 μετά από ανά-
κληση της διακοπής της υποτροφίας του 
ξαναπήγε στο Παρίσι, όπου έμεινε στο 
σπίτι του φίλου του χαράκτη Γιάννη Κε-
φαλληνού. Το 1924 γύρισε στην Αθήνα 
και δίδαξε νεοελληνική λογοτεχνία στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία, την οποία διηύ-
θυνε ο Γληνός. 
Το 1926 παύτηκε από τη θέση του εξαι-
τίας της ιδεολογίας του, αρχικά προσω-
ρινά και στη συνέχεια οριστικά, με 
αφορμή ένα δημοσίευμα της «Εστίας» 
που κατηγόρησε για αντεθνική δράση 
τους μεταρρυθμιστές Παιδαγωγούς εκεί-
νης της εποχής. Ο Βάρναλης αποκλεί-
στηκε από κάθε δημόσια θέση και ανα-
γκάστηκε να εργαστεί έκτοτε κυρίως ως 
δημοσιογράφος. Τον ίδιο χρόνο έφυγε 
για τη Γαλλία ως ανταποκριτής της εφη-
μερίδας «Πρόοδος». 
Επέστρεψε το 1927 και δυο χρόνια αρ-
γότερα νυμφεύτηκε την φιλόλογο και ποι-
ήτρια Δώρα Μοάτσου (1895-1979). Το 
1935 πήρε μέρος ως αντιπρόσωπος των 
ελλήνων συγγραφέων στο Συνέδριο Σο-
βιετικών Συγγραφέων στη Μόσχα μαζί 
με τον Δημήτρη Γληνό και ύστερα από 
εντολή του Γεωργίου Κονδύλη εξορί-
στηκε στη Μυτιλήνη και τον Άγιο Ευστρά-
τιο. 
Παρέμεινε πιστός στην ιδεολογία του 
κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής 
και του Εμφυλίου Πολέμου. Το 1956 τι-
μήθηκε από την Εταιρεία Ελλήνων Λο-
γοτεχνών και το 1959 με το βραβείο Λέ-
νιν. 
Ο Κώστας Βάρναλης πέθανε στηνΑθήνα 
στις 16 Δεκεμβρίου 1974.

10 Δεκεμβρίου- Παγκόσμια Ημέρα 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (Human Rights 
Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 

10 Δεκεμβρίου, σε ανάμνηση της υπο-
γραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από 
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 
Δεκεμβρίου 1948. Όραμα των εμπνευ-
στών της, ένας κόσμος με δικαιώματα 
και ελευθερίες χωρίς διακρίσεις.Φέτος, 
ο εορτασμός συμπίπτει με την 72ή επέ-
τειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εγγράφου- 
ορόσημου για τα ίσα και αναφαίρετα δι-
καιώματα όλων των ανθρώπων και την 
προστασία τους, με γνώμονα τις δια-
χρονικές αξίες της ελευθερίας, της δι-
καιοσύνης και της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας.Η διεθνοποίηση της 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων ήταν αποτέλεσμα των συνε-
πειών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και 
της αποφασιστικότητας της διεθνούς 
κοινότητας να μην ξανασυμβούν ποτέ 
στο μέλλον οι αγριότητες και η κτηνω-
δία που προκάλεσε ο φονικός αυτός 
πόλεμος με τα 60 εκατομύρια νεκρούς. 
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου, αποτελείται από 

το Προοίμιο και 30 άρθρα,  όπου συ-
νήλθε στο Παρίσι με ψήφους 48 υπέρ, 
0 κατά και 8 αποχές. Είναι σημαντικό 
ότι καμία από τις χώρες που αντιπρο-
σωπεύονταν στην Γενική Συνέλευση 
δεν ψήφισε ενάντια στη Διακήρυξη και 
ότι ακόμη και αυτές που απείχαν από 
την τελική ψηφοφορία, είχαν συμμετά-
σχει και συνεργαστεί στις ενδιάμεσες 
διαδικασίες σύνταξης.Η Γενική Συνέ-
λευση διακήρυξε ότι η παρούσα Οικου-
μενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
ανθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό 
στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι 
οι λαοί και όλα τα έθνη. Με τη διακή-
ρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη και την 
εφαρμογή της στη διδασκαλία και την 
παιδεία, δημιουργείται η προσπάθεια 
για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των δι-
καιωμάτων και των ελευθεριών αυτώ. 
Eπιπλέον στοχεύεται να εξασφαλιστεί 
προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή 
μέσα, η παγκόσμια και αποτελεσματική 
εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα στους 
λαούς των ίδιων των κρατών μελών 
όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς 
χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία 
τους.

Στις 13 Δεκεμβρίου του 1959 διεξή-
χθησαν oι πρώτες Προεδρικές 
Εκλογές στην Κύπρο, κατά τη 

διάρκεια της μεταβατικής περιόδου 
προς την ανεξαρτησία. 
Σ’ αυτήν την πρώτη αναμέτρηση αντί-
παλοι ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, 
υποστηριζόμενος από την πλειονότητα 
των αγωνιστών της ΕΟΚΑ και του νεοϊ-
δρυθέντος κόμματος «Πατριωτικό Μέ-
τωπο», και ο Ιωάννης Κληρίδης, τον 
οποίον στήριξαν η Δημοκρατική Παρά-
ταξη, το ΑΚΕΛ και μερίδα αγωνιστών, 
που αντιτίθετο στις Συμφωνίες Ζυρίχης-

Λονδίνου. 
Νικητής και πρώτος Πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας αναδεικνύεται ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, με ποσοστό 
66,29%. 
Ταυτόχρονα έγιναν εκλογές και για τον 
Αντιπρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και εξε-
λέγη ο Φαζίλ Κουτσιούκ, χωρίς ανθυπο-
ψήφιο. Πρόκειται για τον πρώτο και 
τελευταίο Αντιπρόεδρο του κράτους, κα-
θότι με την τουρκοκυπριακή ανταρσία 
του 1963, οι Τουρκοκύπριοι αποχωρούν 
από την Κυβέρνηση.

13 Δεκεμβρίου 1959: Διεξάγονται οι  
πρώτες Προεδρικές εκλογές στην Κύπρο
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wΤα τελευταία τρία χρόνια, η 
NEPOMAK UK διοργάνωσε με 
επιτυχία την ετήσια καμπάνια 
Santa Shoe Box, παρέχοντας 
δώρα σε ευάλωτα και φτωχά 
παιδιά στην Κύπρο και στους 
μαθητές που είναι εγκλωβισμέ-
νοι στο Ριζοκάρπασσο. 
Δεδομένων των ατυχών δυσκο-
λιών και περιορισμών που μας 
έφερε η πανδημία του κορω-
νοϊού, δυστυχώς δεν μπορούμε 
να διεξάγουμε την εκστρατεία 
Santa Shoebox φέτος, αλλά τα 
ευάλωτα παιδιά στην Κύπρο 
χρειάζονται τώρα τη βοήθειά 
μας, περισσότερο από ποτέ. 
Φέτος, η NEPOMAK UK διορ-
γανώνει μια σειρά από απομα-
κρυσμένες εκδηλώσεις με επί-

κεντρο την κοινότητα για να συ-
γκεντρώσει χρήματα που θα 
δωρίσουμε απευθείας σε φιλαν-
θρωπικές οργανώσεις που υπο-
στηρίζουν παιδιά στην Κύπρο. 
Φέτος θα συνεργαστούμε με 
δύο φιλανθρωπικά ιδρύματα: 
(1) Caritas Cyprus, οι οποίες 
έχουν ήδη βοηθήσει περισσό-
τερες από 3.200 οικογένειες φέ-
τος και σήμερα υποστηρίζουν 
700 ευάλωτα παιδιά στην Κύ-
προ. και (2) Βοηθήστε το Rizo-
karpasso UK, που υποστηρίζει 
τους μαθητές που είναι εγκλω-
βισμένοι στο Ριζοκάρπασσο, 
παρέχοντας ουσιαστική φιλαν-
θρωπική βοήθεια. 
Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στις 
7:30 μ.μ., το NEPOMAK UK θα 

φιλοξενήσει ένα εικονικό φιλαν-
θρωπικό χριστουγεννιάτικο 
κουίζ στο Zoom. Είναι ανοιχτό 
σε όλες τις ηλικίες, γι 'αυτό ελάτε 
μαζί μας με τους φίλους και την 
οικογένειά σας καθώς δοκιμά-
ζουμε τις γνώσεις μας και αγω-
νιζόμαστε για τον τίτλο του πρω-
ταθλητή κουίζ! 
Αν αυτό δεν ήταν αρκετό κίνη-
τρο, υπάρχουν επίσης πολλά 
φανταστικά βραβεία για τους νι-
κητές του κουίζ και του λοτα-
ριού, όπως ένα εμπόδιο ομορ-
φιάς, μια μηχανή καφέ Bosch, 
μια εμπειρία αγώνων GoKart-
ing, κουραμπιέδες και πολλά 
άλλα! 
Για να συμμετάσχετε, θα πρέπει 
να επισκεφθείτε τη σελίδα 
Eventbrite και να αγοράσετε ένα 
εισιτήριο με τιμή 11 £ (συμπερι-
λαμβανομένης της χρέωσης 
κράτησης), όλα τα έσοδα προ-
ορίζονται για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς: 
https://www.eventbrite.com/e/ne
pomak-uk-does-qu izmas-
tickets-130295404061 
Θα σας αποσταλεί ένας μονα-
δικός σύνδεσμος στο κουίζ 
Zoom και θα λάβετε μια αυτό-
ματη καταχώριση. Μπορείτε να 
αγοράσετε επιπλέον εισιτήρια 
λότο σε 2,99 £ το καθένα. 
Μπορείτε είτε να παίξετε είτε  
ως ομάδα είτε ξεχωριστά. 
Υπάρχει το πολύ 6 παίκτες ανά 
ομάδα, αλλά λάβετε υπόψη ότι 
κάθε παίκτης πρέπει να αγορά-
σει το δικό του ατομικό εισιτήριο 
για να έχει την ευκαιρία να κερ-
δίσει ένα έπαθλο. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει 
το Zoom πριν από την εκδή-

λωση και βεβαιωθείτε ότι έχετε 
κινητό για να συνδεθείτε στο 
«myquiz.org» για να παίξετε 
μαζί διαδραστικά. Θα διεξα-
χθούν 5 γύροι κουίζ, συμπερι-
λαμβανομένων των Χριστου-
γέννων και ενός κυπριακού 
γύρου γνώσης… γι 'αυτό πάρτε 
τους φίλους σας και τους αγα-
πημένους σας και ανυπομο-
νούμε να σας δούμε εκεί! 
Όλα τα χρήματα που θα συγκε-
ντρώνονται θα μεταφερθούν 
απευθείας στις φιλανθρωπικές 
οργανώσεις που επιλέξαμε οι 
οποίες υποστηρίζουν ευάλωτα 
παιδιά στην Κύπρο. Η κοινοτική 
υποστήριξη και το φιλανθρω-
πικό πνεύμα δεν παύει ποτέ να 
μας εκπλήσσει. Ως μια σφιχτή 
κυπριακή παροικία, είναι σημα-
ντικό να συνεργαστούμε στενά 
σε φιλανθρωπικές εκστρατείες 
όπως αυτή για να κάνουμε ό, τι 
μπορούμε για να υποστηρί-
ξουμε Κύπριους που βρίσκονται 
σε πολύ λιγότερο τυχερές θέ-
σεις από εμάς. 
Μπορείτε επίσης να κάνετε μια 
δωρεά απευθείας μέσω της σε-
λίδας JustGiving: 
https://www.justgiving.com/crow
dfunding/nepomak-uk-christ-
mas-charity-campaign-2020 
Μου αρέσει και ακολουθήστε τη 
σελίδα μας στο Facebook - 
«NEPOMAK.uk - Σύνδεση νέων 
Κυπρίων» - για τακτικές ενημε-
ρώσεις και περαιτέρω λεπτομέ-
ρειες του οργανισμού μας.

Η ΝΕΠΟΜΑΚ Η.Β ΚΑΝΕΙ ΚΟΥΙΖΜΑΣ Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

                Επήα εις την Κύπρο μας 
πέρσι το καλοτζιαίρι 

τζιε λυπηρόν που βρίσκετε 
 ακόμα σκλαβωμένη 

 
Πραγματικά η λύπη μου  
ήταν πολλά μεγάλη  

γιατί εν με αφήσαν να την δω 
που μια μερκά ως την άλλη 

 
Πόμακρα πάλε στάθηκα  
τζιαι είδα το χωρκό μου 
τζιαι ερείπιο που γίνηκεν 
το σπίτι το δικό μου 

 
Τι ένιωσα αδύνατον 
να σας το περιγράψω 

 όμως λαλώ σας που καρκιάς  
εμπόρεσα να κλάψω 

 
Οι βάρβαροι επιάσασιν, 

 τες πόλεις τα χωρκά μας, 
τζιαι μας στερήσασιν την χαρά  
που μέσα στην καρκιά μας 

 
Είπα να πάω για να δώ 
τζιαι το όμορφο Βαρώσι  
μα σαν εκόντεψα κοντά, 
η στράτα μου εκόπιν 

 
Ήσιεν συρματομπλέγματα 

τζίνα με εμποδίσαν 
τζιε το όμορφο Βαρώσι μας 
να δω δεν με αφίσαν 

 
Θα ήταν προτημώτερον 
να έχανα το φως μου 

παρά το συρνατόμπλεγα 
 που βρέθηκεν ομπρός μου 

 
Τζίντα συρματομπλέγματα, 
ούλλους εμπού ματώνουν 
τζι’αυτούς που τα εβάλασειν  
τζιας δεν το φανερώνουν 

 
Άχνα, Βαρώσι, Καραβάς 
Τζιερίνια, τζιε καρπάσι 
λίην ακόμα πομονή 

τζιε τούντο συρματόμπλεγμα 
 σύντομα εννα σπάσει.

Τζίηντα Στρματομπλέγματα
της Μαρίνας Α.Σκάγια Αχνιώτισσα

Από την αρχαιότητα, η ψυχική 
ασθένεια έφερε το στίγμα μιας με-
γάλης ατυχίας, η οποία κατά και-
ρούς είχε βιωθεί τόσο άσχημα 
όσο μια κατάρα. Αυτό το στίγμα 
είναι ακόμα εμφανές σήμερα και 
για πολλούς ανθρώπους στις κοι-
νότητές μας που ζητούν βοήθεια 
δεν εκλαμβάνεται ως πιθανή επι-
λογή, εν μέρει λόγω της δυσπι-
στίας και του φόβου να θεωρη-
θούν στην καλύτερη περίπτωση 
ως αδύναμοι και στη χειρότερη 
ως «ψυχικά ασταθείς». Ιστορικά, 
αυτή η ευθύνη αποδόθηκε στο ια-
τρικά προσανατολισμένο επάγ-
γελμα που επικρίθηκε ότι ασχο-

λήθηκε μόνο με τη διάγνωση και τη θεραπεία της ψυχικής 
ασθένειας μέσω της χρήσης ψυχοτροπικών φάρμακων. 
Υπάρχει επίσης ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που επιλέγουν 
να μην ενοχλήσουν τους οικείους τρόπους με τους οποίους βιώ-
νουν την καθημερινότητά τους, παρά το γεγονός ότι αγωνίζονται 
με ζητήματα που μειώνουν την ποιότητα της ζωής τους. Εμπνευ-
σμένοι από πολιτισμικές δομές, που ξεκινούν από τη Σπαρτιάτικη 
λατρεία της αυτοπειθαρχίας και τη στωική φιλοσοφία, ορισμένοι 
προτιμούν να υιοθετήσουν τη στάση που μπορεί να περιγραφεί 
καλύτερα σε μια γλώσσα που έχει μια σχετικά παγκόσμια απήχηση, 
όπως για παράδειγμα το συγκρατημένο βρετανικό «άκαμπτο χεί-
λος». Στις κλινικές μας εμπειρίες συναντάμε τακτικά τη δυστυχία 
των ανθρώπων που σχετίζεται με μια εσωτερική πάλη που κρύβε-
ται βαθιά, καλύπτεται ή εμφιαλώνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων συ-
μπεριφορών. Και παρά το γεγονός ότι τώρα είμαστε περισσότερο 
εκτεθειμένοι στην επιλογή της ψυχοθεραπείας και τα πιθανά οφέλη 

της από ποτέ, ακόμη και με τη «σφραγίδα της βασιλικής έγκρισης», 
πάρα πολλοί από εμάς δεν χτυπάμε την πόρτα ενός θεραπευτή 
όταν χρειαζόμαστε βοήθεια. 
Βεβαίως, ενώ αυτή η επιλογή θεραπείας δεν μπορεί να θεωρηθεί 
πανάκεια, δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως αδυναμία ή να υποβαθ-
μιστεί λόγω άγνοιας και προκατάληψης. Ερευνητικά στοιχεία δεί-
χνουν ότι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα μπορούν να μιλήσουν 
ανοιχτά για την ψυχική υγεία, αλλά το φύλο καθορίζει τον δρόμο 
για την αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας. Οι γυναίκες είναι πιο 
πιθανό να κάνουν το πρώτο βήμα στις προσπάθειές τους να βρουν 
τέτοια υποστήριξη σε αντίθεση με τους άνδρες. Κατά τη διάρκεια 
των αιώνων οι ανδρικές γενιές έχουν υποστεί τον κοινωνικοπολιτι-
σμικό πρότυπο ότι οι άνδρες δεν κλαίνε και σίγουρα δεν εκφράζουν 
συναισθήματα με τον τρόπο που κάνουν οι γυναίκες, καθώς αυτή 
η συμπεριφορά θα έθετε σε κίνδυνο την αρρενωπότητά τους. Δυ-
στυχώς, ούτε κανείς μπορεί να αγνοήσει τις στατιστικές που δεί-
χνουν ότι ο αλκοολισμός και η κατάχρηση ναρκωτικών είναι σε 
εξαιρετικά ανησυχητικά επίπεδα στις σύγχρονες κοινωνίες μας ότι 
ένας στους τέσσερις άνδρες στο Ηνωμένο Βασίλειο πάσχει από 
πρόβλημα ψυχικής υγείας﮲ και ότι η ανδρική αυτοκτονία είναι σο-

καριστικά η μοναδική και πιο μεγάλη αιτία θανάτου των Βρετανών 
ανδρών κάτω των σαράντα πέντε ετών. Οι δύσκολες στιγμές που 
βιώνουμε όλοι κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας, μας επέτρε-
ψαν συλλογικά να ξανασκεφτούμε και να επανεκτιμήσουμε ότι ήταν 
γνωστό μέχρι τώρα και θεωρήσαμε δεδομένο, συμπεριλαμβανο-
μένης της ψυχικής μας υγείας που απαιτεί εξίσου την προσοχή 
μας και τις προσπάθειές μας να τη προσεγγίσουμε κατά τον ίδιο 
τρόπο, με φροντίδα και σεβασμό! 
Antony Sigalas Psychotherapist 
for the Alpha Care Counselling Services  
Tel: 02083736287.

Mε θετική προσέγγιση της ψυχική μας υγείας
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ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:00 
Καραγκούνα (1961). Μελόδραμα με την Χριστίνα 
Σύλβα, Ανδρέα Μπάρκουλη, Γιώργο Καμπανέλλη, 
Τατιάνα Γαϊτάνου, Μαλαίνα Ανουσάακη, Γιάννη Αρ-
γύρη, Νίκο Τσαχιρίδη, Μίμη Στεφανάκο. Ο Γιώργης 
και ο Δημητρός είναι ορκισμένοι αδελφικοί φίλοι, 
αφού ο φτωχός Γιώργης έσωσε τον άρχοντα Δημή-
τρη από βέβαιο θάνατο. Κάποτε όμως θα βρεθούν 
αντιμέτωποι, όταν ο Δημήτρης σε πείσμα της πλού-
σιας Μαρίνας, που δεν ανταποκρίθηκε στην πρό-
τασή του για γάμο, ζητάει με συνοικέσιο την όμορφη 
καραγκούνα Μάρω. Η μητέρα της Μάρως, η Χρύσα, 
δέχεται με ενθουσιασμό την πρόταση, χωρίς να γνω-
ρίζει ότι η κόρη της και ο Γιώργης αγαπιούνται εδώ 
και καιρό... 
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  23:10 
Καρδιακός Φίλος (2005). Κωμω-
δία με την Ελένη Γερασιμίδου, Χρή-
στο Βαλαβανίδη, Γιάννη Ζουγανέλη 
Δέσποινα Μοίρου, Άντζελα Μέμου. 
Η Τασία, σύζυγος του πλούσιου 
Παρμενίωνα, δεν χρειάστηκε να 
σκεφτεί πολύ για να καταστρώσει 
το σχέδιο που θα την απαλλάξει μια για πάντα από 
το σύζυγό της. Έτσι, όταν ο Παρμενίων παθαίνει 
καρδιακή προσβολή, η Τασία προσλαμβάνει δύο 
πανέμορφες νοσοκόμες. Είναι σίγουρη ότι τα ερω-
τικά τους θέλγητρα θα τον στείλουν σύντομα στον 
άλλο κόσμο, αφήνοντας της το πεδίο ελεύθερο. Τότε, 
και την περιουσία του Παρμενίωνα θα κληρονομήσει 
και με τον καλύτερό του φίλο, τον καρδιολόγο, θα 
μπορέσει να ζήσει τον έρωτα της. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:30 
Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας (1956). Μελό-
δραμα με τους Χριστόφορο Νέζερ, Δημήτρη Παπα-
μηχαήλ, Ανδρέα Φιλιππίδη, Στέλλα Γεωργιάδη, Καίτη 
Λαμπροπούλου, Μιχάλη Μπούχλη, Μιχάλη Καλο-
γιάννη. Ένας μεγαλοτσέλιγκας, ο Μήτρος, χαρίζει 
στην πεντάμορφη Κρουστάλλω ένα χρυσαφένιο 
σταυρό για να της δείξει τα τρυφερά του αισθήματα. 
Δεν γνωρίζει όμως πως αυτή είναι ήδη ερωτευμένη 
με τον Λιάκο, ένα πάμπτωχο τσοπανόπουλο, στο 
οποίο ο Μήτρος χρωστά τη ζωή του, γιατί παλιότερα 
τον είχε σώσει από βέβαιο πνιγμό στο ποτάμι. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:45 
Ήταν Όλοι τους Κορόιδα (1964). Κωμωδία με τους 
Βασίλη Αυλωνίτη, Γεωργία Βασιλειάδου, Νίκο Ρίζο, 
Γιάννη Φέρμη, Τάσο Γιαννόπουλο, Θανάση Μυλωνά. 
Σ’ ένα μακρινό χωριό ζουν ο Γιάγκος με την αδελφή 

του Παγώνα και τις επτά ανιψιές τους. Τα κορίτσια 
είναι ερωτευμένα και καυχιούνται, η καθεμιά πως ο 
δικός της αγαπημένος είναι ο καλύτερος του χωριού. 
Ο Γιάγκος όμως, που διετέλεσε και πρόεδρος, δεν 
θέλει να τις παντρέψει χωρίς προηγουμένως να έχει 
παντρευτεί η Παγώνα. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:55 
Η Επιστροφή της Μήδειας (1968). Ψυχολογικό 
δράμα με την Μαριάννα Κουράκου, Αλέκα Κατσέλη, 
Άννα Φόνσου, Γιώργο Μούτσιο. Η Αφέντρα της Βρυ-
σομάνας επιστρέφει στον τόπο της, μαζί με τον κατά 
πολλά χρόνια νεώτερο σύζυγο της Λάμπρο. Ο Λά-
μπρος έχει σχέσεις με τη Φιλιώ. Όταν η Φιλιώ μείνει 
έγκυος, θα αρνηθεί να ρίξει το παιδί αλλά και να 
αποκαλύψει το όνομα του πατέρα. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  23:15 
Τρεις Τρελοί Ντετέκτιβς (1957). Κωμωδία με τους 
Κούλη Στολίγκα, Νίκο Ρίζο, Φραγκίσκο Μανέλλη, 
Κώστα Χατζηχρήστο, Μάγια Μελάγια, Σπεράντζα 
Βρανά. Οι γκάφες τριών ανεκδιήγητων ντετέκτιβς 
που θαλασσώνουν όλες τις υποθέσεις τους. Οι τρεις 
«ντετέκτιβς» αναλαμβάνουν να βρουν τη γυναίκα 
ενός βιομηχάνου, η οποία το έσκασε με τον αγαπη-
μένο της. Στην ιστορία όμως μπερδεύεται και μία 
κασετίνα, μέσα στην οποία κάποιος κατάσκοπος 
έκρυψε κάτι. Έτσι άθελά τους μπλέκουν σε μία υπό-
θεση που διερευνά η Ιντερπόλ. 
KYΡIAKH 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:20 
Στο Πυρετό της Δόξας και της Λό-
ξας (1986). Κωμωδία με την Κατε-
ρίνα Γιουλάκη, Ντίνο Ηλιόπουλο, 
Θόδωρο Συριώτη, Γιάννη Βουγιου-
κλή, Κλαίρη Κατσαντώνη, Άκη Φλω-
ρεντή. Μια πρώην φτασμένη θεα-
τρίνα διευθύνει τη σχολή θεάτρου 
του κυρίου Σωκράτη. Γύρω της μια 
παρέα μαθητών με φιλοδοξίες και 
όνειρα για επιτυχία. Η Μάρθα προ-
σπαθεί να μεταδώσει στα παιδιά το πάθος του πρα-
γματικού καλλιτέχνη.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:05 
Θέατρο της Δευτέρας: Παγωτό μες τον Χειμώνα 
(1984). Κωμωδία με την Μάρθα Καραγιάννη, Βασίλη 
Τσιβιλίκα, Πάνο Μιχαλόπουλο, Λίλα Καφαντάρη. 
Ένας φοιτητής της ιατρικής, την παραμονή των εξε-
τάσεων του στη γυναικολογία, προσπαθεί να συ-
μπαρασταθεί στον φίλο του ο οποίος θέλει να πεθά-
νει από την απελπισία του, αφού δεν έχει δουλειά 
όταν η ταινία του σταμάτησε στην μέση, του κόψαν 

το τηλέφωνο που ήταν απλέρωτο, έχει μια γέφυρα 
στο στόμα την οποία χρωστά ακόμα και ένα κορίτσι 
που το έχει φέρει σε απελπισία.  
ΤΡΙΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  20:35 
Απόντες (1996). Δράμα με τους Αιμίλιο Χειλάκη, 
Βαγγέλη Μουρίκη, Τάσο Νούσια, Νίκο Γεωργάκη, 
Κωνσταντίνο Σταρίδα, Γιώργο Ευγενικό, Αντώνη 
Αντωνίου. Έξι παιδικοί φίλοι από τη Σαλαμίνα συ-
ναντιούνται σποραδικά από το Ευρωμπάσκετ του 
1987 μέχρι το Μουντιάλ του 1994. Μέσα σε αυτήν 
την επταετία η ζωή τους εξελίσσεται και οι σχέση 
τους περνά στάδια. Βλέπουμε τις διαφορετικές τους 
κοσμοθεωρήσεις, τις ιδεολογικές τους διαφωνίες, 
τους καβγάδες, τις σχέσεις τους με τις γυναίκες, τους 
διαφορετικούς επαγγελματικούς δρόμους, την από-
σταση που τους χωρίζει και τη φθίνουσα πορεία της 
φιλίας τους. 
ΤΡΙΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:25 
Ο Πολίτεκνος (1964). Κωμωδία με τους Θανάση 
Βέγγο, Νίτσα Μαρούδα, Χρήστο Νέγκα, Χρήστο Τσα-
γανέα, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Λαυρέντη Δια-
νέλλο. Ένα φτωχό γκαρσόνι αγωνίζεται σκληρά για 
το μεροκάματο, καθώς η γυναίκα του γεννάει παιδιά 
με ασταμάτητο ρυθμό. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  20:30 
Αδικία (1966). Μελόδραμα με την Μάρλεν Παπού-
λια, Κώστα Θεοδώση, Εφη Οικονόμου, Καίτη Γκρέυ, 
Μαλαίνα Ανουσάκη, Λαυρέντη  Διανέλλο. Ο Χάρης 
είναι εισαγγελέας και η γυναίκα του Λιάνα, αν και 
ασύνηθες, χορεύτρια σε νυχτερινό κέντρο. Η Λιάνα 
μαθαίνει ότι είναι έγκυος και ταυτόχρονα ότι πάσχει 
από καρκίνο και δεν έχει πολλή χρόνο ζωής. Κρύβει 
από τον άνδρα την αρρώστια της  και δεν προλα-
βαίνει να του πει ότι είναι έγκυος! Μια παλιά φίλη 
του άνδρα της, η οποία ήταν ερωτευμένη μαζί του 
την κατηγορεί ψευδώς για απιστία και αυτός την 
διώχνει άδικα. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:55 
Μπλου τζην και Πέτσινα Μπουφάν        
 (1982). Κωμωδία με τους  Φάνη Κε-
ρανίδη, Λίλα  Καφαντάρη, Τάσο Μα-
σμανίδη, Βύρωνα Κολάση,  Στηβ 
Ντούζο, Μάκη Δεμίρη, Ρούλα Δημη-
τρίου. Τα παιδιά δύο φτωχών οικογε-
νειών ερωτεύονται μεταξύ τους και βυ-
θίζουν τους συγγενείς τους στη θλίψη. 
Οι οικογένειές τους είχαν την ελπίδα 
ότι εκείνα θα ξέφευγαν από τη φτώχεια, κάνοντας 
ένα γάμο με κάποιο πλούσιο σύντροφο.
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ΠΕΜΠΤΗ 10/12 

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 11/12 
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 12/12 
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 13/12 

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 14/12 
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 15/12 
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 16/12 

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 10 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: 
Μουσείο Θεσσαλονίκης  ιστορίας 
και των πολιτιστικών 
22:00 Ελληνική Ταινία: Καραγκούνα  
23:10 Ελληνική Ταινία: Καρδιακός 
Φίλος  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 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: Ο Αγαπητι-
κός της Βοσκοπούλας  
22:45 Ελληνική Ταινία: Ήταν Όλοι 
τους Κορόιδα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 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:   
1) Η Μαριά Ιωαν́νου-Γκεμ́μα μιλάει 
για την βία κατά των γυναικών και 
την ενδο-οικογενειακή βία στην Βα-
σούλα Χριστοδούλου. 2) H Ιφιγένεια 
Μουμτζή φιλοξενεί τον Δρ. Σωτήρη 
Βανδώρο, αναπληρωτή καθηγητή 
στο King's College London, που 
μιλά για την ανόρθωση μετά την 
ύφεση της πανδημίας COVID-19 και 
οχι μόνο, 
21:10 Ακάλυπτος Επ 31 
21:55 Ελληνική Ταινία: Η Επι-
στροφή της Μήδειας  
23:15 Ελληνική Ταινία: Τρελοί Ντετέ-
κτιβς  

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 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: Στο Πυρετό 
της Δόξας και της Λόξας  
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 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 Σκουρογιάννη  
21:05 Ελληνική Ταινία: Παγωτό μες 
τον Χειμώνα  
22:45 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 15 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: Απόντες 
22:00 Ελληνική Ταινία: Η Γυναίκα 
μου Τρελάθηκε 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 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: Αδικία 
22:55 Ελληνική Ταινία: Μπλου τζην 
και Πέτσινα Μπουφάν
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Η Ομόνοια κέρδισε ντέρμπι «αιωνίων» μετά από 7 χρόνια

Πρώτη νίκη για Ομόνοια στην ΕυρώπηΗ ποδοσφαιρική δράση στα κυριότερα 
πρωταθλήματα της Ευρώπης 

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε μια σπουδαία νίκη με ανατροπή 
ενώ η Τότεναμ πήρε το ντέρμπι με την Άρσεναλ. Η Μπαρτσε-
λόνα δέχθηκε νέα ήττα στην Ισπανία, Παρί και Λιλ προχώρησαν 
με νίκες στη Γαλλία, όπως και οι πρωτοπόρες Γιουβέντους και 
Ίντερ στην Ιταλία. 
  
Στην Αγγλία, στις αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής σημει-
ώθηκαν τα αποτελέσματα: 
Μπέρνλι-Έβερτον        
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ      
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γ.      
Τσέλσι-Λιντς                 
Γουέστ Μπρομ-Κρίσταλ Πάλας    
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Λέστερ   
Τότεναμ-Άρσεναλ            
Λίβερπουλ-Γουλβς             
Άστον Βίλα-Νιούκαστλ       
  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες) 
Τότεναμ           
Λίβερπουλ        
Τσέλσι            
Λέστερ            
Μάντσεστερ Γ.      
Μάντσεστερ Σίτι   . 
Γουέστ Χαμ         
Σαουθάμπτον      . 
Έβερτον           
Γουλβς             
Κρίσταλ Πάλας     
Άστον Βίλα        . 
Λιντς              
Νιούκαστλ          
Άρσεναλ          
Μπράιτον           
Φούλαμ              
Γουέστ Μπρομ        
Μπέρνλι            . 

Σέφιλντ Γιουν.     1 
Στην Ισπανία, στις αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστικής  
σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: 
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Θέλτα         
Λεβάντε-Χετάφε                 
Σεβίλη-Ρεάλ Μαδρίτης           
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαγιαδολίδ    
Κάντιθ-Μπαρτσελόνα            
Γρανάδα-Ουέσκα                  
Οσασούνα-Μπέτις               
Βιγιαρεάλ-'Ελτσε                 
Αλαβές-Σοσιεδάδ                 
  
ΒΣτη Γαλλία, στις αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής σημει-
ώθηκαν τα αποτελέσματα: 
Νιμ-Μαρσέιγ        
Ρεν-Λανς            
Μονπελιέ-Παρί ΣΖ    
Λιλ-Μονακό         
Ανζέ-Λοριάν         
Μπορντό-Μπρεστ      
Ναντ-Στρασμπούρ    
Ντιζόν-Σεντ Ετιέν   
Ρεμς-Νις           
Μετς-Λιόν           
Στη Ιταλία, στις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής  
σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: 
Σπέτσια-Λάτσιο         
Γιουβέντους-Τορίνο    
Ίντερ-Μπολόνια        
Βερόνα-Κάλιαρι         
Πάρμα-Μπενεβέντο     
Ρόμα-Σασουόλο          
Κροτόνε-Νάπολι         
Σαμπντόρια-Μίλαν     

Η Ομόνοια πέτυχε την πρώτη 
της νίκη στην Ευρώπη, κερδί-
ζοντας με 2-1 τον ΠΑΟΚ, στο 
ΓΣΠ, για την 5η αγωνιστική των 
ομίλων του Europa League. 
Η Ομόνοια, μόλις στο 8ο λεπτό 
άνοιξε το σκορ με τον Ανδρό-
νικο Κακουλή. Στο 39', οι 
ασπρόμαυροι ανταπέδωσαν με  
γκολ του Χρήστου Τζόλη, και η 
λήξη του πρώτου ημιχρόνου 
βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες. 
Με πέναλτι στο 84ο λεπτό της 
αναμέτρησης, μετά από ανα-
τροπή του Λοϊζου από τον Ελ 
Καντουρί, η Ομόνοια πέτυχε το 
2-1 με τον Ζόρντι Γκόμεθ. 
Στο μεταξύ, ο ΠΑΟΚ αποκλεί-
στηκε από την φάση των ομί-
λων του Europa League, αφού 
αν και απομένει μία (η τελευ-
ταία) αγωνιστική δεν έχει ελπί-
δες πρόκρισης στους 32 του 
Europa League. 

Στους τέσσερις αγώνες που 
προηγήθηκαν, η Ομόνοια πήρε 
ένα βαθμό, από την εκτός 
έδρας ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ 
στην πρώτη αγωνιστική. 
Στην τελευταία αγωνιστική την 
ερχόμενη Πέμπτη, η Ομόνοια 
παίζει εκτός έδρας με την PSV 
ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη 
Γρανάδα.  
Οι ενδεκάδες: 
Ομόνοια: Φαμπιάνο, Κούσου-
λος (59' Γκόμεθ), Χούμποτσαν, 
Λανγκ, Λούφτνερ, Κίκο (59' Λέ-
ζιακς), Λοΐζου, Τζιωνής, Γκόμες, 
Κακουλλής (20' Σιεού), Σενέ 
(59' Ντούρις) 
ΠΑΟΚ: Ζίφκοβιτς, Κρέσπο, Σο-
άρες, Βαρέλα, Ουαγκέ (46' Για-
νούλης), Σβάμπ (46' Μούργκ), 
Τσιγγάρας (79' Μπίσεσβαρ), Ελ 
Καντουρί, Ζίβκοβιτς, Σβιντέρσκι, 
Τζόλης.

Η καθολική επικράτηση της Ομόνοιας το βράδυ τηε Δευτέρας επί 
του αιώνιου αντιπάλου της, ΑΠΟΕΛ, ήρθε 7 χρόνια και 8 μήνες 
μετά την τελευταία της νίκη με το ίδιο μάλιστα σκορ, 3-0. 
Οι «πράσινοι» έσπασαν ακόμα ένα αρνητικό σερί πολλών ετών. 

Συγκεκριμένα, η Ομόνοια κέρδισε ξανά το ΑΠΟΕΛ σε αγώνα πρώ-
του γύρου πρωταθλήματος μετά από 22 ολόκληρα χρόνια καθώς 
η τελευταία νίκη της σε πρώτο γύρο είχε καταγράφει στις 28 Νοεμ-
βρίου του 1998. 
Η νίκη αυτή της Ομόνοιας ήρθε μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη καμπή 
του φετινού πρωταθλήματος, καθώς εκτός από τη διακοπή της 
πολυετούς «ανομβρίας» σε νίκες απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, έσπασε 
και ένα αρνητικό σερί στο φετινό μαραθώνιο που είχε αρχίσει να 
δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα και μια «μουρμούρα» στους φιλά-
θλους. 
Η Ομόνοια ήταν σαφώς ανώτερη από το ΑΠΟΕΛ και έφθασε στη 
νίκη δικαιότατα. Ήταν καλύτερη ολοκληρωτικά και το 3-0 είναι ο 
απόλυτος καθρέφτης του γηπέδου. Το τριφύλλι είχε την κατοχή 
της μπάλας, είχε περισσότερες ευκαιρίες και δεν απειλήθηκε ιδιαί-
τερα, εκτός από 2 περιπτώσεις στο 2ο ημίχρονο. 
Στο 38ο λεπτό ο Λούφτνερ άνοιξε το σκορ για την Ομόνοια, στο 
80ο λεπτό ο Κούσουλος πέτυχε το 2-0 και στο 86ο λεπτό ο Ντούρις 
διαμόρφωσε το 3-0. 
Η νίκη αυτή ήταν η πέμπτη φετινή νίκη για την Ομόνοια που ανέ-
βηκε στην έκτη θέση της βαθμολογίας με 20 βαθμούς. Παρέμεινε 
στους 16 βαθμούς το ΑΠΟΕΛ.

AΠΟΕΛ 1 Ομόνοια 0 
Cinar 7 Ομόνοια Νεολαίας 2 
Ακάνθου 2 Νίσι 1 
Παναθηναϊκός-Παντέλ  
(ακθρώθηκε) 
Σε μια σταδιακή στάση και 
έναρξη της ποδοσφαίρου, του 
πρωταθλήματος ΚΟΠΑ, επα-
νεκκινήθηκε και κατάφερε να ξε-
κινήσει ξανά μετά το τελευταίο 
lockdown την Κυριακή. 
Πραγματοποιήθηκαν μόνο τρία 
παιχνίδια και μετά από ένα 
μήνα χωρίς αγώνες ποδοσφαί-
ρου και προπόνηση, δεν ήταν 
έκπληξη το γεγονός ότι μερικές 
από αυτές τις ομάδες ένιωσαν 
αποδυναμωμένες. 
Το Aποέλ εναντίον της Ομόνοια 
δεν αποτελεί εξαίρεση και οι 
δύο ομάδες έπαιξαν το πρώτο 
ημίχρονο χωρίς να δημιουρ-
γούν ευκαιρείς και μέχρι το τέ-
λος του παιχνιδιού οι αδυναμίες 
ήταν αισθητές. Στο δεύτερο ημί-
χρονο ο Αποέλ πήρε ένα με-
γάλο προβάδισμα από τον De-
metri Frangeskides ο οποίος 
έσπασε τον πάγο, δέχτηκε την 
μπάλα ακριβώς μέσα στο μισό 
της περιοχής της Ομόνοιας και 
προχώρησε και σουτάροντας 
από 40 μέτρα ένα blockbuster 
κατευθείαν στο πίσω μέρος του 
διχτυού δίνοντας το το 1-0 και 
την νίκη για το Aποέλ. 

Η Cinar ξέφυγε σε σκορ γρή-
γορα από την Omonia Youth και 
ηγήθηκε 5-0 στο ημίχρονο με 
το δεύτερο ημίχρονο να γίνεται 
τυπικό. Γιάνικ 3, Ζεν 1 και Κίρι 
1 σκόραρε στο πρώτο ημί-
χρονο. Η Cinar έβγαλε τον Yan-
nick στα μέσα του παιχνιδιού 
για να δώσει την ευκαιρία σε 
άλλους παίκτες να σκοράρουν. 
Η Οmonia Youth  σημείωσε νω-
ρίς στο δεύτερο ημίχρονο, ένα 
δικό της γκολ και  ένα πέναλτι 
μειώνοντας το σκορ σε 5-2. Στη 
συνέχεια, η Cinar πρόσθεσε 2 
ακόμη γκολ τα τελευταία 15 λε-
πτά. Οι σκόρερ του δεύτερου 
ημιχρόνου ήταν ο Kyri και ο 
Teon. 
Στο τελευταίο παιχνίδι στο Ha-
ringey Borough, η Akanthou νί-
κησε τη Nissi 2-1, ήταν μια καλή 
νίκη για την Akanthou με τον 
Chris Spyrou να σκοράρει στο 
23ο λεπτό και ένα ακόμη γκολ 
από τη νέα υπογραφή της 
Akanthou, από τον 18 ετών, 
Chris Stylianou που σημείωσε 
με τη δεύτερη εμφάνιση του ένα 
κρίσιμο γκολ όταν πέρασε τέσ-
σερις παίκτες με ένα υπέροχο 
σουτ στο πίσω μέρος του δι-
χτυού. Η Nissi κατάφερε να μει-
ώσει το σκορ σε 2-1 με ένα 
γκολ στις καθυστερήσεις.

Πρωτάθλημα ΚΟΠΑ
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British grandma is first in 
world to get Pfizer vaccine

Margaret Keenan, a 90-
year-old grandmother, 
on Tuesday became 

the first person in the world 
to receive the Pfizer COVID-19 
vaccine shot outside of a trial 
as Britain began vaccinating 
its population. 

Keenan received the vaccine 
at her local hospital in Coventry, 
central England, on Tuesday 
morning at 0631 GMT, a week 
before she turns 91. 

Britain began rolling out the 
COVID-19 vaccine developed 
by Pfizer and BioNTech on 
Tuesday, the first Western 
country to start vaccinating its 
general population in what was 
hailed as a decisive watershed 
in defeating the coronavirus. 

“I feel so privileged to be the 

first person vaccinated against 
Covid-19,” said Keenan, as she 
received the jab from a nurse 
originally from the Philippines in 
front of a photographer and TV 
crew. 

“It’s the best early birthday 
present I could wish for because 
it means I can finally look forward 
to spending time with my family 
and friends in the New Year 
after being on my own for most 
of the year.” 

Keenan, known as Maggie to 
her friends, is a former jewellery 
shop assistant who only retired 
four years ago. She has a daugh-
ter, a son and four grandchildren. 

Video footage shows her 
wearing a medical mask along 
with a blue t-shirt and cardigan 
while she receives the shot from 

nurse May Parsons. 
Parsons, who has worked in 

Britain’s National Health Service 
for 24 years, said the last few 
months had been tough on      
everyone but it felt like there 
was now light at the end of the 
tunnel. 

Britain is the worst-hit Euro-
pean country from COVID-19, 
with over 61,000 deaths, but 
Prime Minister Boris Johnson 
hopes to turn the tide against 
the disease by rolling out the 
Pfizer/BioNTech vaccine before 
the United States or European 
Union. 

The mass inoculation will fuel 
hope that the world may be turn-
ing a corner in the fight against 
a pandemic that has crushed 
economies and killed more than 
1.5 million, although ultra-cold 
storage and tricky logistics will 
limit its use for now. 

British Health Secretary Matt 
Hancock and Stephen Powis, 
medical director for NHS        
England, said they both found it 
very emotional watching the 
vaccine programme roll out. 

Britain has ordered 40 million 
doses of the Pfizer/BioNTech 
shot. As each person requires 
two doses, that is enough to 
vaccinate 20 million people in 
the country of 67 million. 

About 800,000 doses are     
expected to be available within 
the first week, with care home 
residents and carers, the over 
80s and some health service 
workers the top priority to get 
them 

 
Covid-19 claims six more lives 
from the UK Cypriot community  

 
Coronavirus has claimed six 

more lives from the UK Cypriot 
community; two aged under 60, 
two in their 70's and two in their 
80's.  

To date, we estimate 330    
UK Cypriots (Greek, Turkish 
and Maronite) in total have died 
from Covid-19.  

The figure includes 293 in 
London and 37 outside London. 
Parikiaki's figures are arrived 
after contacting local hospitals, 
churches, Turkish Cypriot media 
and community, funeral direc-
tors and death announcements 
that have been published to our 
newspaper. 

The total fatalities now            
include 189 UK Greek Cypriots, 
104 UK Turkish Cypriots and 
one UK Maronite Cypriot, all 
from London.  

The total number of UK      
Cypriot deaths outside London 
is 37.

Malls, restaurants and 
churches will tempo-
rarily close in a bid 

to curb the spread of corona-
virus following an alarming 
spike, Cyprus Health Minis-
ter Constantinos Ioannou 
announced on Wednesday. 

Speaking after an extraor-
dinary meeting of cabinet, the 
minister said measures already 
in force would be extended 
until December 31. He also 
announced a few, additional 
measures targeting closed 
spaces where people congre-
gate.  

From Friday morning,     
malls and food and beverage        
businesses, will close. Restau-
rants and cafes will be able to       
offer take away and delivery        
services. After 9pm, when the      
curfew starts, only delivery  
will be allowed. This measure 
concerns restaurants, taverns, 
cafes, pubs, snack bars and 
bars, coffeeshops and canteens 
in sports clubs, cultural clubs, 
clubs and associations. 

Catering facilities within     
hotels and tourist accommo-
dation may be open until 9pm 
only for the service of custo-
mers staying at these places. 

The operation of dining areas 
at the Paphos and Larnaca 
airports is allowed. 

Large department stores and 
shops over 500 square metres 
– excluding supermarkets – 
will be allowed to operate but 
must comply with the rule of one 
person per 10 square metres, 
while a ceiling will be set on 
the number of customers. 

Church services will be  

without congregations with the     
exception of weddings, funerals 
and christenings where they 
will be a 10-person limit. 

These measures will be in 
effect from 6am on Friday. 

From Monday, December 14, 
classes in lyceums, both in 
private and public schools as 
well as higher education, will 
be through distance learning. 
Kindergartens, primary and high 
schools will operate normally. 

In addition to the suspension 
of sports and social activities 
for people under 18 which is an 
existing measure, the operation 
of afternoon tutoring centres is 
suspended. 

All measures will be in effect 
until December 31. 

“The virus is everywhere in 
all cities, districts and villages,” 
Ioannou said. 

Some measures that had 
been implemented did not yield 
the expected results, he said, 
due to the fact that people are 
tired of the situation. 

“If the epidemiological     
picture allows us, we will give 
some relaxations at Christ-
mas,” Ioannou said. 

The minister also said that 
next week, more information 
would be given to the public 
about the Covid-19 vaccine and 
the vaccination programme. 

“If all goes well, we will have 
the first doses in early January,” 
he said. The minister stressed 
that for there to be immunity, 
three weeks must pass.  

“So, those who will be       
vaccinated first will have      
developed immunity in early 
February,” he added.

Cyprus Health       
Minister announces 
tougher restrictions

Brexit: ‘EU must move’, UK says
British Prime Minister 

Boris Johnson was in 
Brussels yesterday for 

dinner with European Commis-
sion President Ursula von der 
Leyen in a last ditch attempt 
to avoid a tumultuous Brexit 
without a trade deal in three 
weeks’ time. 

With growing fears of a chao-
tic no-deal finale to the five-year 
Brexit crisis when the United 
Kingdom finally leaves the EU’s 
orbit on Dec. 31, the dinner was 
hurled as a chance to unlock 
the stalled trade talks. 

A British government source 
stressed that a deal may not be 
possible, as did EU chief Brexit 

negotiator Michel Barnier.         
Ireland also signalled it was 
pessimistic about a deal. 

“The EU has to move,”        
Michael Gove, a senior minister 
in Johnson’s government deal-
ing with Brexit issues, told 
Times Radio. 

While Gove refused to give 
odds on a deal, he said that 
often a one-on-one meeting      
between leaders could result in 
a breakthrough. 

“It is often around the table, 
when you have two political 
principals one-on-one, that you 
can often find a way through,” 
Gove told the BBC. 

Failure to secure a deal would 

snarl borders, shock financial 
markets and sow chaos through 
supply chains across Europe 
and beyond as the world faces 
the vast economic cost of the 
COVID-19 pandemic. 

The British pound was flat 
against the dollar at around 
1.3369, after three straight days 
of losses. It stands around 1% 
off 2-1/2 year highs hit at the 
end of last week. 



On Wednesday 2nd      
December 2020, young      
diaspora Cypriots 

around the world came together 
for an online discussion on       
‘Cyprus: Blue Growth & Climate 
Change’.  

The event was co-hosted       
by NEPOMAK; the Presidential 
Commissioner of Cyprus, Photis 
Photiou; and the Environmental 
Commissioner of Cyprus, Klelia 
Vasiliou. 

The purpose of the event  
was to familiarise the Cypriot   
diaspora with the environmental 
challenges facing Cyprus and the 
efforts being made on the island 
to combat these challenges.         
It also created an opportunity 
for NEPOMAK members and 
environmental experts to share 
ideas and look at ways to co-
operate to assist Cyprus’ efforts 
against climate change. 
 
What is blue growth? 

 
Blue growth is a strategy that 

has become a vital part of the 
UN and EU’s climate change 
agenda. It emphasises the      
sustainable development of the 
maritime sector, oceans, and 
rivers in an effort to protect bio-
diversity and the environment. 
As an island with a thriving and 
diverse blue/maritime economy, 
blue growth is an important part 
of Cyprus’ economic future. 

 
Dr Xenia Loizidou and  
Dr Michael Ierides 

 
Two of Cyprus’ leading            

environmental experts Dr Xenia 
Loizidou, Chair of the Board        
of Directors of AKTI, and            
Dr Michael Ierides, Secretary  
General of the Cyprus Marine 
Environment Protection Asso-
ciation, gave presentations      
explaining the concept of blue 
growth and highlighted some      
of the key initiatives taking place 
in Cyprus. The presenters des-
cribed the severe consequences 
of climate change for Cyprus  
including desertification, water 
scarcity, unbearable summer 
temperatures, reduced agricul-
tural output, and damage to      
Cyprus’ ecosystem. 

They emphasised that blue 
growth is vitally important for 
Cyprus and explained that sub-
stantial initiatives and projects 
are already underway on the      
island. They highlighted suc-
cessful local initiatives such as 
‘Ocean Heroes’, ‘the Seanergy 
Project’, ‘Fishing for Litter’, as well 
as efforts to support maritime 
ecosystems such as submerged 
reefs, and biodiversity conserva-
tion projects. 

Following the presentations, 
NEPOMAK members had the 
opportunity to ask questions 
and discuss the issues with        
Dr Loizidou and Dr Ierides. There 

were also discussions on Cyprus’ 
progress on the UN 2030       
Sustainable Development Goals, 
the role that the Cypriot diaspora 
can play in helping Cyprus on 
environmental issues, and how 
locals and tourists should help 
clean up litter that they see on 
beaches. 

 
Opening remarks 

 
During his welcome remarks, 

Presidential Commissioner 
Photis Photiou highlighted the 
initiatives that the Government 
of Cyprus has taken on climate 
change and its proactive            

approach to the 2015 Paris 
Agreements. 

Mr Photiou also praised        
NEPOMAK for their engagement 
and passion about environmen-
tal issues and said that it’s impor-
tant to “share the challenges 
and problems that Cyprus faces 
with our compatriots in the      
Cypriot diaspora.”  

On blue growth specifically, 
he noted that it presents a 
“practical solution that allows 
growth, whilst minimising threats 
to the environment.” 

Cyprus’ Environmental       
Commissioner, Klelia Vasiliou, 
echoed Mr Photiou’s comments 

about the diaspora’s engage-
ment on climate change and 
said that a lot can be achieved 
by the Cypriot Government,      
environmental experts and        
the diaspora working closely            
together.  

She also paid tribute to            
Dr Loizidou and Dr Ierides for 
their environmental activism 
and efforts to protect Cyprus’ 
biodiversity. 

Christos Tuton, President of 
NEPOMAK, who chaired the 
event, said that “as passionate 
and invested diaspora Cypriots, 
we (NEPOMAK) want to help 
Cyprus on environmental issues 
and support the Cypriot Gov-
ernment’s initiatives on climate 
change.”  

He also noted the importance 
of the issues being discussed 
and warned that “climate 
change could negatively impact 
Cyprus in ways that would       
fundamentally change the island 
that we know and love.” 

 
NEPOMAK is the World      

Federation of Young Overseas 
Cypriots and has branches in 
the UK, USA, Australia & New 
Zealand, Greece, Canada, 
South Africa, Zimbabwe, and 
continental Europe.  

The organisation is run        
day-to-day by volunteers across 
the world, motivated by their 
love for Cyprus and the Cypriot 
diaspora. 

 
Website: www.nepomak.org 
Instagram/Twitter/Facebook: 

@NEPOMAK
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NEPOMAK hosts online discussion 
on blue growth & climate change

Cyprus to open borders 
in March for travellers 
vaccinated for Covid-19

Cyprus has become the 
first European Union 
Member State to warn   

it is planning to abolish entry          
requirements like testing and 
quarantine for travellers who get 
vaccinated against COVID-19. 

According to a government 
plan set to come into force in 
March next year, vaccinated 
travellers will not need to meet 
other COVID-related entry rules 
as a part of the action plan for 
the resumption of flights to the 
country. The plan was revealed 
by the Cyprus Transport Minis-
ter Yiannis Karousos.  

“The amended action plan is 
expected to further boost the       
interest of airline companies to 
carry out additional flights to  
Cyprus, improve connectivity and 
increase passenger traffic,” the 
Minister said, noting that. the new 
action plan includes a four-tier 
safe travel list, replacing a three-
tier system. 

Category A will be replaced by 
the “green category”. Countries 
included in this group will not be 
required to follow testing proce-
dure or quarantine measures, 

upon their arrival in Cyprus. 
Category B will be replaced by 

the “orange category”. Citizens of 
countries listed in this category 
will be required to present a 
negative result of the Corona-
virus test, not older than 72 hours. 

Category C will be replaced by 
the “red category”. Citizens of 
countries in this category will be 
required to present two negative 
results of the PCR test but will not 
have to follow quarantine rules. 

The last category is the “grey”, 
or the “special permit category.” 
Travellers arriving in Cyprus from 
any country included in this group 
will have to present a negative 
result of the Coronavirus test, and 
complete quarantine requirements.
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Support Enfield’s rough sleepers with 
a home starter pack this Christmas 

A Christmas campaign has 
been launched by Enfield 
Council to help former 

rough sleepers rebuild their 
lives and enjoy a settled home.  

The Council has launched a 
crowdfunding campaign to raise 
£17,430 to be spent on 10 home 
starter packs that will include 

everything from white goods to 
bedding.  

It is hoped that these packs  will 
help a small number of people  
rebuild their lives, find a home 
and never be in a situation    
again where they have to return 
to living on the streets of London.      
Many of Enfield’s rough sleeper 

clients are vulnerable - domestic 
abuse survivors, care leavers, ex-
service personnel, ex-offenders 
and people who have suffered 
extreme poverty.  

Enfield Council’s Cabinet       
Member for Social Housing,  
Cllr Gina Needs, said: “Since 
the outbreak of the COVID-19      
pandemic, Enfield Council has 
rehoused 221 rough sleepers 
into emergency accommodation. 
But this is not enough. We need 
to support people to maintain a 
tenancy and live with stability 
and safety.  

“However, the Council simply 
does not have the funding to offer 
all the basics such as furniture, 
which is why we are appealing 
to the people and businesses 
of Enfield for help.  

“I have no doubt in my mind 
that the housing of rough 

sleepers will help to save        
lives. The average age at death 
of people who experience 
homelessness is 44 for men 
and 42 for women. This project 
will ensure 10 former rough 
sleepers with support needs 
have what they need to make a 
place of their own which they 
can transform into a proper 
home. At the same time, Enfield 
Council will offer advice and 
help to ensure they are settled 
and have the resources to      
overcome complex issues such 
as mental health illness and 
addiction.” 

As a local authority, we are 
committed to using our resources 
and skills to make the experience 
of homelessness rare, brief   
and non-recurring. To donate, 
please visit: www.spacehive. 
com/help-homeless-enfield

The Vicky Sergides       
Foundation (TVSF) was 
set up to raise awareness      

of stomach cancer, to support 
cancer research and to support 
vulnerable families.  

This year, we are proud to put 
on a 24 hr DJ marathon with DJ 
Minty on Friday 18th December 
2020, 8pm – all proceeds will 
go to the North London Hospice 
and to vulnerable families in 
Enfield & Barnet. 

To join us on 18th December, 
and to request your favourite 
tune, please go to: 
www.playdj.tv/dj/djminty/live 

To sponsor DJ Minty and         
to support TVSF, please visit 
www.justgiving.com/vickysergi-
desfoundation 

We all need that Christmas 
party vibe so please join us and 
DJ Minty for some classic tunes! 
www.facebook.com/milton.  
charalambous/videos/4109005
842447267/ 

As Christmas is fast              
approaching, here at The Vicky 
Sergides Foundation they have 
been busy putting together gifts 
to donate to both Homestart – 
Barnet and the Salvation Army 

– Enfield. These charities collect 
and distribute presents for chil-
dren within the community that 
would not get a Xmas present 
due to the circumstances they 
find themselves in which is sad 
and heart-breaking. All children 
should receive a gift. If you all 
can help these charities, more 
children will benefit from the 
kindness. 

Vicky Evridiki Sergides    
sadly passed away on Tuesday 
17th November 2015, aged 38. 
She left behind her husband        
Onoufrio (Fraggy), two children: 
Zoe, 8, and George, 6, her      
parents George and Nitsa      
Sergides, her brother Yianni 
and sister Marina. 

Evridiki Sergides was a lawyer 
who attended Highbury Fields 
Secondary School, Woodhouse 
College, Queen Mary Westfield 
College and University College, 
London. 

Evridiki’s mother, Nitsa    
Sergides OBE, is well known       
in our community as the     
headteacher of Grafton Primary 
School in Holloway and Chair 
of St Anthony and St John the 
Baptist Church in Holloway.

Vicky Sergides Foundation    
supports vulnerable families  
and North London Hospice 

Journalist: “Mr. Gandhi, what do you think of 
Western civilisation?” 
Mohandas K. Gandhi: “It would be a good idea.” 

 
The period of British rule on the Indian             

subcontinent lasted between 1858 and 1947. In 
1886, Sir Henry Yule and Arthur Coke Burnell 
first published Hobson-Jobson, “A Glossary of 
Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases,       
and of Kindred Terms, Etymological, Historical, 
Geographical and Discursive.” It is a collection of 

2,000 Anglo-Indian words, imbibed through            
osmosis and habitual use, from Indian languages 
during this colonial British period in India. 

 
Law of Hobson-Jobson 

 
The term Hobson-Jobson itself referred to a 

festival or ceremony of mourning. The term is a 
corruption by British soldiers of "Ya Hasan! Ya 
Hosain!” which is repeatedly chanted by Shia 
Muslims as they mourn and beat their chests 
throughout a procession; this was then converted 
to Hosseen Gosseen, Hossy Gossy, Hossein 
Jossen and then ultimately Hobson-Jobson. It’s an 
archetypal use of English rhyming, that is normally 
either juvenile: such as Humpty Dumpty, hanky-
panky or knitty-gritty, or it’s pejorative: namby-
pamby, mumbo-jumbo, wishy-washy, willy-nilly or 
dilly-dally.  

The term "law of Hobson-Jobson" is used in 
linguistics for the process of phonological change 
where loaned words are adapted into the dialect 
of the new language. Examples of this law are the 
Spanish cucaracha, which became the English 
"cockroach", and the English riding coat becoming 
French “redingote.” 

For your jovial contrafibularities, and for your   
rum johnny tip-top enjoyment, I interfrastically       
include some key words from the dictionary 
below. 

“Words. Words. Words” - Hamlet 
 
Avatar: From Hindi and Sanskrit, descent of a 

deity from heaven.  
Blighty: "Britain" (term of endearment among 

British troops in colonial India): from Hindi-Urdu 
vilayati "foreign", from Arabo-Persian "provincial, 
regional." 

Bungalow: from Urdu bangla, "(house) in the 
Bengal style." 

Chutney: from chatna or chantni, meaning         
'to lick'. 

Cushy: from Khushi, originally from Persian 
"easy, happy, soft."  

Guru: from Hindi guru meaning "teacher, priest," 
from Sanskrit guru "one to be honoured,” literally 
"heavy, weighty." 

Juggernaut: from Sanskrit: jagannatha, a form 
of Vishnu god worshipped at the Jagannath       
Temple, where during festival time thousands of 
devotees pull three temple carts 14m tall, weighing 
hundreds of tons through the streets. These      
carts seat three statues of the deities. They are 
fed by thousands of worshipers with holy food, 
as if the icons were living. Early European visitors 
witnessed these festivals and returned with reports 
of religious fanatics throwing themselves under the 
wheels of the carts. The word became a metaphor 
for something immense and unstoppable through        
institutional procrastination or physical inertia. 

Jungle: from jangal of Persian origin, another 
word for wilderness or forest, which was borrowed 
from the Sanskrit jangala, meaning "uncultivated 
land, desert." 

Khaki: of dust colour, dusty, grey, Hindi Urdu.  
Karma: from Sanskrit, the result of a person's 

actions as well as the actions themselves. It is a 
term about the cycle of cause and effect. 

Punch: from Hindi and Urdu panch, meaning 
"five". The drink was originally made with five   
ingredients: alcohol, sugar, lemon, water, and      
tea or spices. The drink was initially named 
paantsch. 

Pundit: from pandit, meaning a learned scholar 
or Priest. 

Pukka: (UK slang: "genuine") from pakka 
meaning cooked, ripe, solid. 

Pyjamas: from Hindi and Urdu, (paijaamaa), 
meaning "leg garment", coined from Persian "foot, 
leg" and "garment."  

Shampoo: Derived from Hindustani champo 
(verb imperative, meaning "rub!"), dating from 1762. 

Thug: from Thagi / Thag in Hindi-Urdu, mean-
ing "thief or con man." 

Tickety-boo: from Hindi (thik hai, babu), meaning 
"it's all right, sir."  

Typhoon: from Urdu toofan. A cyclonic storm. 
Veranda: from Hindi baramdaa, ultimately from 

Portuguese. 
James Neophytou

Hobson-Jobson: English words adapted from the Indian language

Sister of youngest Manchester Arena bombing victim 
Saffie Rose names baby after her in tribute
The youngest victim of the Manchester 

Arena terror attack has received a 
moving tribute from her sister more 

than three years after her death. 
Saffie-Rose Roussos, eight, whose father 

is Cypriot, was among 22 people killed in      
the bomb blast following an Ariana Grande 
concert in May 2017.  

The bomb detonated by Salman Abedi 
injured hundreds more, including Saffie’s 
sister Ashlee Bromwich, 29, while their 
mother Lisa Roussos, 50, needed a series 
of operations to walk again. 

Ms Bromwich has now given birth to a 
healthy baby girl, who she has named  
Ever-Rose in memory of her beloved little 
sister. 

Well wishers have been delighted by the 
news, knowing the awful heartache the 
family has suffered since the tragedy in 
Manchester. 

Saffie was a pupil of Tarleton Community 
Primary School, where the school has done 
much to honour her memory. 

Her parents Andrew and Lisa ran The 
Plaice fish and chip shop in Leyland and 
she was adored by many in the community. 

An inquiry into the terror attack heard 
lives could have been saved if security had 
been quicker to shut the doors of the foyer. 

Plans to introduce a new law to improve 
safety and security at public venues and 
spaces has been delayed due to the         
coronavirus pandemic.
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"Here's looking at you, kid." 
"Open the pod bay doors, please, 
Hal." "I have a feeling we're not in 
Kansas anymore."  

Everyone has their favourite 
movie quote. They’re the lines  
that stay with us long after the 
end credits have rolled, the things       
we say to friends, family and       
colleagues when we want to make 
a point or raise a smile – indeed, 
film quotes are all around us. 

Below, we’ve collated another 
45 of our favourites (in date order.) 
So…Lights, camera… action! 
Take 2. 

 
1: “Mother of mercy, is this 

the end of Rico?” Little Caesar 
(1931) This film was Edward G. 
Robinson's breakthrough role and        
immediately made him a major 
film star.  

2: Look! It's moving. It's alive. 
It's alive... It's alive, it’s moving, 
it's alive, it's alive, it's alive, it's 
alive, IT'S ALIVE! Frankenstein 
(1931) Upon placing a brain inside 
the head of the monster, Dr. Henry 
Frankenstein and his assistant 
Fritz are amazed that the experi-
ment is alive. 

3: “It was beauty killed the 
beast. ”King Kong (1933) Top 
of the Empire State Building, four 
airplanes attack King Kong. Kong 
destroys one, but finally succumbs 
to their gunfire. He gazes sorrow-
fully at Ann (Fay Wray) one last 
time before falling to his death. 
Denham (Robert Armstrong)        
arrives and pushes through a 
crowd surrounding Kong's corpse 
in the street. When a policeman 
remarks that the planes got him, 
Denham tells him, "No, it wasn't 
the airplanes. It was Beauty killed 
the Beast." 

4: “Sawyer, you’re going out 
a youngster, but you’ve got to 
come back a star!” 42nd Street 
(1933) This film was so financially 
successful that it saved Warner 
Brothers from bankruptcy. 

5: “Look, I know you're a smart 
lawyer - very smart - but don't 
get smart with me.” Angel with 
Dirty Faces (1938) The film 
chronicles the relationship of the 
notorious gangster William "Rocky" 
Sullivan (Jimmy Cagney) with his 
childhood friend and now priest 
Father Jerry Connolly (Pat O’Brian). 

6: "There's no place like home." 
The Wizard of Oz (1939) The 
film adaption took a lot of liberties 
with L. Frank Baum's 1900 fantasy 
novel. The filmmakers did, how-
ever, take this jewel straight from 
the book. 

7: “You may need me and this 
Winchester, Curly. Saw a ranch 
house burnin' last night.” Stage-
coach (1939) This was John 
Wayne's 80th film and the one 
that finally made him a star. 

8: "After all, tomorrow is 
another day!" Gone With the 
Wind (1939) Though the screen-

play has four credited writers, this 
line is lifted directly from Margaret 
Mitchells book, where it is the 
closing line of the novel.   

9: We’re the people…we’ll go 
on forever.” The Grapes of Wrath 
(1940) Henry Fonda kept the hat 
he wore in the movie for the rest 
of his life, until before he passed 
away in 1982 he gave it to his old 
friend Jane Withers.  

10: “Rosebud.” Citizen Kane 
(1941) The film was a box-office 
flop and was quickly consigned      
to the RKO vaults. It was only            
re-released to the public in the 
mid-'50s. It is now considered one 
of the greatest films of all time. 

11: "Play it, Sam. Play 'As Time 
Goes By." Casablanca (1942) 
Rick (Humphrey Bogart) never 
says "Play it again, Sam." He says: 
"You played it for her, you can play 
it for me. If she can take it, I can take 
it so Play it!" Ilsa (Ingrid Bergman) 
says "Play it, Sam. Play 'As Time 
Goes By.".  

12: "You know how to whistle, 
don't you? You just put your lips 
together and blow." To Have and 
Have Not (1944) Humphrey      
Bogart and Lauren Bacall fell in 
love during the production. At the 
funeral for her husband, Bogart, 
Bacall put a whistle in his coffin. 

13: "Every time a bell rings, 
an angel gets his wings." It's a 
Wonderful Life (1946) There are 
42 rings heard during the movie, 
meaning, if Clarence (Henry 
Travers) is right, 42 new angels. 

14: Could you really say good-
bye? Never see me again? Brief 
Encounter (1946) This movie's 
international success has made 
Carnforth Station (Lancashire) a 
Mecca for romantic movie fans.  

15: Take 'em to Missouri, Matt! 
Red River (1948) The contrasting 
performances  between John 
Wayne and Montgomery Clift     
establish the various complexities 
of manhood in this rattlingly grand, 
sweeping, epic cattle driving classic. 

16: Badges? We ain't got     
no Badges! We don't need no 
Badges! I don’t have to show 
you any stinkin' Badges!! 
Treasure of the Sierra Madre 
(1948) Humphrey Bogart’s portrayal 
of 'Fred C. Dobbs' in this film was 
cited by Steven Spielberg as the 
main inspiration for the character 
of Indiana Jones. 

17: Made it, Ma! Top of           
the world! White Heat (1949).          
Madonna's song "White Heat",   
off of her 1986 album "True Blue" 
used this film as a backdrop,      
with some lines from the film 
used throughout the song. 

18: "Stella! HEY, STELLA!" A 
Streetcar Named Desire (1951)  
Marlon Brando rose to prominence 
as a major Hollywood film star, and    
received the first of four consecu-
tive Academy Award nominations 
for Best Actor.  

19: “One thing in the world I 

hate: leeches. Filthy little devils.” 
The African Queen (1951) "The 
African Queen" sank and had to 
be raised twice during filming of 
the movie. Walt Disney used this 
film as the basis for Disneyland's 
"Jungle Cruise" attraction. 

20: “O.K. Fatso, if it's killin' ya 
want, come on.” From Here to 
Eternity (1953) The classic scene 
between Burt Lancaster and      
Deborah Kerr in the rushing water 
on the beach was not written to 
take place there. The idea to film 
with the waves hitting them was a 
last minute inspiration from direc-
tor Fred Zinnemann.  

21: “Shane! Shane! Come 
back!” Shane (1953) The final 
scene, in which the wounded 
Shane (Alan Ladd) explained to 
the distraught Joey (11 year old 
Brandon deWilde) why he had to 
leave, was a moving moment for 
the entire cast and crew except 
deWilde. Every time Ladd spoke his 
lines of farewell, deWilde crossed 
his eyes and stuck out his tongue. 

22: “I've been looking for a 
girl every Saturday night of my 
life.” Marty (1955) At 91 minutes, 
Marty (Ernest Borgnine) was the 
shortest film to win an Academy 
Award Best Picture. This movie 
tells the story of Marty, a chubby, 
lonely butcher in Bronx, New York, 
falling in love for the first time. 

23: “You're tearing me apart!” 
Rebel Without a Cause (1955) 
James Dean died on September 
30, 1955, nearly a month before 
the film was released on October 
27, 1955. 

24: “That’ll be the Day” The 
Searchers (1956) Buddy Holly 
and his friend and band-mate      
Jerry Allison saw the movie and 
heard John Wayne use the 
phrase throughout the film. One 
night, while Holly and Jerry were 
working together, Holly said to 
him that it sure would be great if         
they could write a hit song. Jerry           
replied “That’ll be the day.” Imme-
diately inspired, they wrote the 
rock-and-roll song of the same 
name. 

25: “What Have I Done?” The 
Bridge on the River Kwai (1957) 
Colonel Nicholson (Alec Guinness)  
has helped the enemy build a 
bridge.  It goes against everything 
in his training as a soldier and        
an officer. He has just fought       
and stopped one of his own       
from blowing up the bridge. 

26: “I'd hate to take a bite outta 
you. You're a cookie full of arse-
nic.” Sweet Smell of Success 
(1957) Burt Lancaster initially      
considered Orson Welles for the 
role of J.J. Hunsecker, but after the 
success of "Trapeze (1956)," he 
decided to play the role himself. 

27: “I don't care how rich he 
is, as long as he has a yacht, his 
own private railroad car, and his 
own toothpaste.” Some Like it 
Hot (1959) Marilyn Monroe wanted 

the movie to be shot in colour, but 
Billy Wilder convinced her to let it 
be shot in black and white. 

28: “A boy's best friend is his 
mother.” Psycho (1960) Although 
Janet Leigh was not bothered by 
the filming of the famous shower 
scene, but seeing it on film          
profoundly moved her. She later        
remarked that it made her realize 
how vulnerable a woman was in 
a shower.  

29: “I’m Spartacus!” Spartacus 
(1960) We all remember the        
famous scene from the movie. 
Kirk Douglas plays the famous 
slave leader. A Roman general 
announces to a group of former 
slaves that unless they identify 
Spartacus they will all be crucified. 
Spartacus prepares to speak up 
but then all around him others 
stand to declare: “I’m Spartacus!” 

30: “That's right. I'm just 
CRAZY about Tiffany's!” Break-
fast at Tiffany’s (1961) The famous 
black Givenchy dress worn by 
Audrey Hepburn in the opening 
scenes of this movie was sold for 
$807,000 on December 4, 2006 
at Christie's Auction House in      
London. 

31: “I'm not hurt at all. Didn't 
you know? They can only kill me 
with a golden bullet.” Lawrence 
of Arabia (1962) Peter O'Toole 
won his career-making part as T.E. 
Lawrence.  

32: “I haven't seen Berlin yet, 
from the ground or from the 
air, and I plan on doing both 
before the war is over.” The 
Great Escape (1963) During the 
climactic motorcycle chase, direc-
tor John Sturges allowed Steve 
McQueen to ride (in disguise) as 
one of the pursuing German sol-
diers, so that in the final sequence, 
through the magic of editing, he's 
actually chasing himself.  

33: "Truly, this man was the 
Son of God." The Greatest Story 
Ever Told (1965) Director George 
Stevens did many takes of John 
Wayne's single line. A rumour has 
long persisted that at one stage, 
Wayne was asked by the director 
to add a little more ‘awe’ into his 
delivery. During the next take, 
Wayne changed the line to, "Aw, 
truly this man was the Son of God." 

34: “I love you wildly, insanely, 
infinitely.” Doctor Zhivago (1965) 
Despite its highly diverse interna-
tional cast, the movie contains      
almost no Russian actors and 
was not allowed to be shown in 
Russia until 1994. 

35: “You see, in this world 
there's two kinds of people, my 
friend: Those with loaded guns 
and those who dig. You dig.” The 
Good, the Bad, and the Ugly 
(1966) In their introductory scenes, 
Clint Eastwood, Lee Van Cleef, 
and Eli Wallach each shoot three 
people. 

36: “They call me Mister 
Tibbs!” In the Heat of the Night 

(1967) Sidney Poitier slept with       
a gun under his pillow during     
production in Tennessee. He did 
receive threats from local racist 
thugs, so the shoot was cut short 
and production returned to Illinois. 

37: "Open the pod bay doors, 
please, Hal." 2001: A Space 
Odyssey (1968) Stanley Kubrick 
used Homer's The Odyssey as 
inspiration for the title.  

38: "Not to be a sore loser, but, 
when this is done if I'm dead, kill 
him." Butch Cassidy and the 
Sundance Kid (1969) If Paul 
Newman was the biggest movie 
star in the world at the time, Steve 
McQueen was right up there with 
him, but there was a problem: 
whose name would go first in the 
credits? McQueen wouldn’t ac-
cept anything other than top billing, 
so Robert Redford got the part. 

39: “If they move, kill 'em!” 
The Wild Bunch (1969) The      
climactic shoot-out is arguably 
the best-directed and best-choreo-
graphed action sequence in the 
history of cinema. 

40: “Which’ll it be?” True  
Grit (1969) When accepting his     
Academy Award for his perfor-
mance, John Wayne said, "Wow. 
If I'd have known that, I'd have put 
that patch on 35 years earlier." 

41. "Are you not entertained?" 
Gladiator (2000) After contemp-
tuously taking out a gang of burly 
fighters with a few swings of his 
sword, gladiator Maximus Decimus 
Meridius (Russell Crowe), lobs a 

blade into the stands. "Are you 
not entertained?" he shouts into 
the crowd when they scream at 
the hint of real danger. "Is this not 
why you are here?"  

42: "60% of the time, it works 
every time." Anchorman: The 
Legend of Ron Burgundy (2004) 
With Anchorman, Will Ferrell   
shot to superstardom, and Ron 
Burgundy became the legend the 
full title of the movie promised. 

43: “Quaffable but far from 
transcending.” Sideways (2004) 
A wine tasting road trip to salute 
Jack's (Thomas Haden Church) 
final days as a bachelor careens 
woefully sideways as he and Miles 
(Paul Giametti) hit the gas en route 
to mid-life crises. 

44: "I wish I knew how to 
quit you." Brokeback Mountain 
(2005) Heath Ledger declined to 
go to the one month cowboy 
camp that had been organized, 
as he had grown up on farms in 
Western Australia.  

45: "This is Sparta!" 300 (2006) 
The line "This is Sparta!," bellowed 
by Leonidas (Gerard Butler) before 
kicking a Persian messenger into 
a bottomless pit, was ripped directly 
from a panel of Frank Miller's 
graphic novel of the same name.  

 
Source:  

www.hollywoodreporter.com, 
www.radiotimes.com,  

en.wikipedia.org  
www.vulturehound.co.uk and 

www.thrillist.com

Great Movie Quotes - Take 2
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Godfather 
Coda: The Death Of 
Michael Corleone 

 
Francis Ford Coppola’s last 

chapter of his remarkable trilogy, 
originally known as THE GOD-
FATHER PART III, is given a new 
lease of life and a new title - back 
to the one he originally envisaged 
along with his writer Mario Puzo. 
This version has a new beginning 
as well as ending and is newly  
re-edited with restored picture 
and sound.  

THE GODFATHER PART III 
was released in 1990 to a hostile 
reception especially for casting his 
daughter Sofia as a last-minute 
replacement to Winona Rider, but 
seeing this trimmed version, it is 
clear that Sofia’s freshness and 
innocence add to the story. She 
plays Maria, daughter of Michael 
Corleone (Al Pacino), who falls in 
love with her cousin Vincent Man-
cini (Andy Garcia), the illegitimate 
son of Sonny (James Caan from 
the first film). The time is the late 
seventies, and the Corleone family 
is now facing new enemies as well 
as new business dealings with 
the Vatican….  

The acting is superb - Pacino is 
as powerful as ever while Andy 
Garcia’s grand entrance makes 
him the natural choice to be the 
successor of the family dynasty. 
Talia Shire and Diane Keaton     
return in style while newcomers 
Eli Wallach and Raf Vallone make 
a fine contribution. A monumental, 
neglected masterpiece ready to 
be rediscovered! 

 

Jack And The 
Beanstalk 
 

I remember seeing Peter      
Duncan, the highly watchable 
“Blue Peter” presenter, playing 
“Barnum” at the London Palladium 
some years ago. Since then, his 
name has been associated with 

Christmas pantos across the 
country, but now since he is unable 
to perform live on stage because 
of the pandemic, Duncan has  
decided to bring his usual family 
pantomime to the screen. It is 
written and directed by Duncan 
with much enthusiasm and energy 
and is filmed in his own garden 
with old friends and associates, 
including Ian Talbot, who also      
co-directs. Duncan also plays  
the Dame, mother of Jack (Sam 
Ebenezer), a flamboyant and 
bigger than life character to say 
the least.  

An enjoyable film that will put a 
smile on your face with up-to-date 
references about the current       
climate and ideal entertainment 
for the whole family! 

 

Space Dogs  
Return To Earth 

This likable Russian animation 
feature is the third in the series and 
as the title suggests the heroic 
space dogs Belka and Strelka are 
now assigned back to earth in 
order to save the planet. A dange-
rous whirlpool appears out of the 
blue in the Atlantic Ocean, near 
Cuba to be exact, and the daring 
duo soon realise that something 
fishy is happening deep under-
water…  

Inna Evlannikova, the director of 
all three in this franchise, delivers 
another fun adventure and intro-
duces some new colourful charac-
ters. The voice work may not be 
always up to scratch but still this 
is solid family entertainment. 

Cocoon 
 

A terrific coming of age story 
from Germany about two sisters 
during a hot summer in Berlin. 
14-year-old Nora is experiencing 
her first sexual awakening while 
her older sister Jule is busy getting 
drunk and dating boys along with 
her best friend Aylin… 

This compelling film marks the 
assured debut from writer/direc-
tor Leonie Krippendorff and is the 
perfect antidote to all those pre-
dictable Hollywood teenage angst 
comedies coated with saccharine. 

 

A Girl From  
Mogadishu 

The inspirational story of activist 
Ifrah Ahmed is brought vividly to 
the screen by Irish filmmaker Mary 
McGuckian. The action begins in 
Somalia in 2006, where a young 
Ifrah (Aja Naomi King) manages 
to escape the brutal war that   
devastates her country and boards 
a plane hoping to join her relatives 
in Minnesota. But her trafficker 
(Barkhad Abdi) abandons her in 
Ireland instead, where Ifrah claims 
asylum and subsequently becomes 
a passionate campaigner against 
Female Genital Mutilation… 

It is a powerful film beautifully 
filmed and exquisitely performed 
by Naomi King whose luminous 
presence lights up the screen.  

 

Murder Me  
Monster  

A highly original horror/fantasy 

thriller from Argentina about        
the brutal killing of a decapitated 
woman in a remote area near the 
Andes mountains. But when police 
officer Cruz (Victor Lopez) begins 
to investigate this bizarre case he 
soon finds himself sinking deeper 
into a fantastical world of monsters 
and more inexplicable killings… 

Alejandro Fadel’s compelling 
film demands attention from its 
very first sequence with the   
headless woman and does not 
let go till the final moments.  

 
ONE WAY TO MOSCOW: 

This uplifting film from Switzerland 
is based on true events and takes 
place during October 1889 just 
before the fall of the Berlin wall. It 
is the time of communist paranoia 
and in Zurich a cop goes under-
cover posing as an extra in a stage 
production of “Twelfth Night” in 
order to spy on those involved.       
A dark comedy and a celebration 
of the arts beautifully directed  
and expertly acted by a strong 
ensemble. 

 
LOST AT CHRISTMAS:      

Ryan Hendrick expands his 
PERFECTLY STRANGERS short 
into a full feature, which tells the 
story of two strangers stranded in 
the Scottish Highlands on Christ-
mas Eve. The strangers have no 
choice but to join forces in order 
to reach Glasgow for Christmas. 
It is an affable film with likable 
performances but is predictable, 
feels overextended and lacks in 
pace. 

 
WE ARE THE GEORDIES: 

The third documentary this month 
celebrating football – it is New-
castle United’s turn and its loyal 
fans, who are the real stars. This 
enjoyable film follows a group of 
supporters as they travel across 
the country in order to watch their 
team play, while the team’s popular 
manager Rafael Benitez is deter-
mined to lead Newcastle United 
back into the premier league…A 
real treat for the fans! 

 
A CHRISTMAS CAROL: 

Charles Dickens’ novel has been 
adapted for the stage and screen 
on numerous occasions but never 
like this. A mixture of styles, a sort 
of dance performance accompa-
nied by the voices of celebrated 
actors including Simon Russell 
Beale as Scrooge and Leslie 
Caron as the voice of The Ghost 
of Christmas Past. The result is a 
mish mash of ideas, more like a 
Russian salad, sounding more like 
a radio play rather than a film. 
georgesavvides@hotmail.co.uk

Never one to look a gift 
horse in the mouth,  
unless it’s of the Trojan 

type, I was invited by a well 
known individual, who wishes 
to remain anonymous, to be 
their guest at a live West End 
show. Yes live and direct from 
the heart of our deserted capital 
- it’s a queer feeling being in 
town at the moment. The venue 
was The Sondheim Theatre 
and the event a staged concert 
of Les Miserables. Nothing like 
a group of sad singing French 
folk to cheer British hearts just 
as the Brexit trade talks reached 
an impasse (as we went to 
press both sides were talking 
of “sticking points” better des-
cribed as halia mavra). Though 
not there in my usual capacity 
as a reviewer I could not resist 
the opportunity to revel in the 
moment and jot down a few 
notes. 

Capturing the spirit of our 
times producer Sir Cameron 
Mackintosh, who of course first 
brought this smash hit show to 
London thirty five years ago, 
gave a rousing pre-concert    
introduction. “We have missed 
you,” he exclaimed, and a lady 
close by echoed back “we have 
missed you too.” Thus the tone 
was set for an emotion packed 
evening. Regular readers will 
know that I am not a huge fan 
of the show but I too got caught 
up in the passion of the occa-
sion. The palpable feeling of 
relief at being able to sit in the 
theatre, with masks of all        
colours and designs including 
French flags (Boris would not 
be pleased), enjoying some-
thing that felt so special gave 
the whole audience a badly 
needed fillip. 

These small morsels of big 
time entertainment are a rare 
treat and with a company of 
fifty actors and musicians, it is 
quite a feat to make it happen. 
Imagine all the swabbing that 
is going on to ensure they are 
all Covid free. Incredible to think 
that in the twentieth year of the 
twenty first century the whole 
of mankind is involved in an 
ongoing tussle with a simple 
virus. I doubt the ebullient       
audience had that in mind as 
they responded enthusiastically 
to some excellent singing. 
Carrie Hope Fletcher (Fantine) 
gave a rendition of I Dreamed 
a Dream that would warm Susan 
Boyle’s cockles and Alfie Boe 
(John Valjean) was terrific 
throughout. The cheap shots 
at lockdowns and tiers were 
inevitable and when it’s Matt 
Lucas doing the sniping all        
is forgiven as we recall his        
hilarious mickey-take video of 
a bumbling and indecisive 
prime minister during the early 

days of this wretched pandemic. 
A night to remember in the midst 
of global pain and heartache. 

Meanwhile with advent in full 
swing, many of you will have 
been preparing all sorts of 
goodies for the Christmas binge. 
Variety is the spice of life so I 
would like to offer a recipe of 
my own as I believe it is both 
delicious and beneficial for your 
physical and mental health. The 
ingredients are simple enough. 
Work out quantities as you go 
along, it sometimes works. My 
mum did when making flaounez 
and so does Matt Hancock 
every day. You will require some 
skinned pork sausages, 
shredded cooked ham, sage, 
apple and onion stuffing mix, 
dried breadcrumbs, a mixture 
of pepper, chopped sage, 
thyme and parsley, a little plain 
flour, sunflower oil for frying 
and piccalilli to serve. Last but 
not least free range eggs. 
Caged hens are an ethical 
abomination and will destroy 
the final pièce de résistance. 
For method and how those 
ingredients are made into a 
“substantial meal” please see 
Michael Gove’s Facebook page 
where he has simplified the 
technique and made a wonder-
ful dogs dinner of it all. Yes 
Music was my first love, And it 
will be my last, Music of the  
future, And music of the past. 
But for now Scotch eggs are my 
present and near future espe-
cially if I fancy a pint or a wee 
dram. If cooking is not your 
thing, those delicious oeufs 
are widely available in all major 
supermarkets and non-vegan 
food stores. Covid will yet make 
gourmands of us all and then 
we can tap up the Oxbridge 
alumni in government for      
nutritional tips and get them to 
understand why remaining as 
a United Kingdom is so impor-
tant in dealing with the existen-
tial threat to les oeufs écossais. 

 
Stop press: EU and UK in last 

desperate attempt to finalise 
trade deal…where the hell is 
Yanis Varoufakis when you 
need him.

My lockdown diary 

George Savvides Barney Efthimiou

Vive la musique  
et les oeufs 
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It has been a difficult year      
for the majority of us to say 
the least. It is now December, 

approaching Christmas, and with 
all of what Christmas is really 
all about - a time of hope, faith, 
the wish that all will resolve,  
and with belief that the New 
Year will bring change for the 
better good.  

The festive month is not the 
time to feel sorry for ourselves 
and think we deserve to eat      
everything in sight. It is a time 
to remember we have been given 
life, and to appreciate it, to look 
after ourselves and our health 
as best as we can.  

“Eat to live, don't live to eat”, 
should be the motto. Make it 
your new affirmation of positive 
thinking. It should just remind 
you that you can still eat and 
drink some of the luxuries that 

you enjoy, but please, just do it 
in moderation.  

Eating becomes gluttonous 
when a person consumes far 
more than is necessary for  
their body, on a regular basis. It 
is defined as the over indulgence 
and consumption of food, drink 
or items to the point of extrava-
gance or waste. That is to say, 
having a little bit of what you 
fancy is fine, but be sensible 
and don't overdo it.  

The rule is simple to follow, 
eat only what you need to curb 
your appetite. I always reiterate: 
‘eat when you are hungry and 
STOP when you are full.’ It is       
a simple rule that can work        
effectively if we are in relatively 
good health.  

There are some  illnesses or 
medications that can open the 
appetite and you should be 

aware of this, as that will not 
give you your true natural      
body reading of fullness of      
food consumption, just as salty 
foods or sugary foods make us 
more thirsty. So if you are on 
medication, take note, as you 
may have to try and follow 
healthy eating manually rather 
than let the natural body run on 
auto set - eating when hungry 
and stopping when full.  

For those that are not on 
medication and of reasonable 
health, and even for those who 
are, the best thing one can do 
is to try and at least speed up 
the metabolism to work faster 
and more efficiently. So make 
sure exercise is top of the list; 
even if you can't get out for a 
jog or go to the gym, some 
brisk walking outside or even 
around the shops, can really 

help. 
 Your body can burn off       

the food much faster after    
some high intensity exercise, it 
results in extra calories burned 
post workout. Excess post-      
exercise oxygen consumption, 
also known as the afterburn        
effect, is the number of calories 
burned after a workout, when 
the body extends energy to       
return to resting level. When 
the body is working out, the 
body is breaking down and 
using energy fuel, the muscles 

are breaking down before the 
strengthening repair. Before the 
body returns to homeostasis, it 
has to use what calories are left 
for energy, therefore the best 
time to eat is straight after any 
form of exercise, especially in 
the first fifteen minutes after 
vigorous exercise. Take advan-
tage of it, eat then, as it burns it 
all off so much faster at that 
time. 

The answer to keeping a 
stable weight over the festivities 
is to exercise well before eating 

or any slight over indulgence 
eating, should you do so. Get 
that music on, get dancing, 
jumping, walking, frolicking with 
some good hearty laughter,       
before tucking into those big 
dinners and pies. 

Eat, live and love the life you 
live with good health! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Who ate all the pies? Don’t 
overindulge this Xmas!

Cooking with Loulla Astin 
Melomakarona / Μελομακάρονα 

Melomakarona are oval 
shaped honey-dipped 
cookies offered to guests 

at Christmas time. Finikia are 
Melomakarona stuffed with a 
date or half a walnut. It is said 
that the recipe was brought to 
Greece by the Phoenicians. In 
some places in Greece, they  
flavour them with Mastiha, and 
it’s also becoming quite popular 
to cover them in chocolate.  

 
Ingredients (makes 28-30): 

For the syrup: 
500g (1lb) sugar 
570ml (1pint) water 
2 cinnamon sticks 
4 whole cloves  
1/2 cup honey 
A few drops of lemon juice  
For the biscuit: 
150ml (¼  pint) olive oil 
150ml (¼ pint) vegetable oil 
100g (4oz) caster sugar 
Juice of 2 large oranges and 

grated zest of 1 orange 
1 liqueur glass brandy 
1 tsp bicarbonate of soda 
1 tsp baking powder 
1 tsp ground cinnamon 
½ tsp ground cloves  
½ tsp freshly ground nutmeg  
200g (7oz) fine semolina 
700g (1½ lb) plain flour, sifted  
To decorate: 
Honey 
Ground or finely chopped 

walnuts 
Ground cinnamon 

Method: 
Make the syrup by placing all 

the syrup ingredients in a sauce-
pan, apart from the honey, slowly 
bring to the boil until the sugar 
dissolves, add the honey and 
simmer for 8-10 minutes. Then 
remove from the heat. 

In a medium bowl, mix and  
whisk the orange juice, bicarbo-
nate of soda, oils, grated zest, 
sugar, brandy and spices. In 
another larger bowl, add the 
sifted flour, baking powder and 
semolina. Gradually add the      
flour to the wet ingredients and 
mix lightly with a wooden spoon, 
then use your hands until the 
mixture comes together and you 
have a light, pliable, but firm 
dough. If the dough is too soft 
to handle, add more flour and if 
too stiff, add more orange juice 
and allow to rest for 10 minutes. 

Preheat the oven to 180/190c. 
Break off egg-sized pieces of 
the dough, squeeze and roll in 
the palm of your hands to  make 

them malleable. Shape into ovals 
and then with a fork, gently make 
ridges patterns on top of each 
biscuit – careful not to flatten! 

Space out on a tray lined with 
baking paper and bake for 25-30 
minutes or until golden brown. 
Remove from oven and allow to 
cool. Store in airtight containers. 

When required, warm syrup, 
dip the biscuits in a few at a time 
for 3 seconds only and place on 
a rack to drain. Arrange on a 
platter, drizzle with honey and 
sprinkle with ground cinnamon 
and walnuts. 

NB: You can also fill the       
biscuits with half a walnut;       
just press the walnut into the 
biscuit before you bake. If you          
prefer Melomakarona dipped in     
chocolate, melt 600g Couverture 
Chocolate with 100g of butter  
in a bain-marie and after you 
dip the biscuits in syrup, dip 
them into the chocolate and 
allow to drain on a rack. Happy 
Christmas! Καλά Χριστούγεννα!

TO GET 10% OFF
. mx

USE CODE: PARIKIAKI10

Your Food, Our History 

Your Online 
Cypriot & Greek Deli 

www.greekdeli2u.co.uk
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1 to One Events Ltd are      
excited to announce        
that Basile, the American 

Greek comedian who had to 
postpone this year’s World Tour, 
is offering a unique “Basile-ized” 
live, interactive, virtual, comedy 
concert for all non-profit          
fundraisers, corporate events 
and private parties to help raise 
much needed fundraising for all 
the local communities affected 
by Covid-19, and to bring a bit 
of fun whilst we are worried 
about joining large community 
gatherings. 

Basile has spent many years 
sharing his comedy with the       
diaspora around the world and 
was due to tour himself this      
autumn before the pandemic. 
He has over 2.5 million world-
wide YouTube views with his 
different comedy sketches. 

Basile has been described as 
a “A lovable nut, not nasty! He 
has a special comic presence 
and a real talent for creating a 
character; his DVD Growing up 
Greek in America has sold in 
excess of a million copies and 
continues to amuse and enter-
tain new audiences around the 
globe” – Prodijee.com 

Here is a direct message 
from Basile to tell you all about 
how he can help you raise 
money for your community with 

an interactive show which is    
tailored individually to you.  

Communities can even join 
together to make this more  
suitable….  

 
BASILE... LIVE, Virtual, 
Interactive & In Concert!  

 
I believe we can all agree  

that there is nothing like Live 
Entertainment! However, at this 
time during the COVID-19       
Pandemic and the fears that 
many of us face with this           
unpredictable virus, it’s just not 
possible, not with the numbers 
that can help you raise money 
for your non-profit organization. 
Therefore, I have created a NEW 
conceptual way to entertain the 
masses with my unique talent 
combined with the technology 
that is now available to us!  

Hi! My name is Basile, I am 
an international entertainer who 
can entertain in two different 
languages. From my ethnic 
Greek, Growing Up Greek In 
America bilingual comedy show 
to my General Audience comedy 
show of Dysfunctionally Yours, 
you and your organization will 
be thoroughly entertained from 
beginning to end, no matter 
what show you watch!  

I have devised a NEW concep-
tual way to have a fundraiser, 

while protecting all of those who 
have paid to see show, while in 
the safety of their own home! 
Welcome to: BASILE... LIVE, 
Virtual, Interactive & In Concert!  

From Australia to Europe, 
South Africa, South America and 
throughout all of North America, 
I have performed in front of      
millions of fans while on stage, 
television, internet, and believe 
it or not, now virtually on the 
computer, while in front of a      
virtual audience!  

With the use of ZOOM, I can 
entertain up to 5 panellists    
who represent the organization,         
allowing me to improvise and 
interject my material for an hour, 
under the watchful eye of up to 
500 viewers who have “paid” to 
watch this show! That is the LIVE 
& Virtual aspect of the show. 
The Interactive aspect comes 
into view when my ZOOM          
assistant brings in individual 
“paid” fans and mingling them 
with the 5 original panellists from 
the organization. Those fans are 
chosen under the watchful eye 
of my ZOOM assistant. These 
“fans” are typically those who 
seem to be having a fun time, 
based on the comments made 
by the viewing audience.  

The “paid” fans can purchase 
their tickets from a 3rd party 
ticket outlet such as Eventbrite, 

for example. The “paid” fans 
would buy their ticket and          
receive a link to the BASILE... 
LIVE, Virtual, Interactive & In 
Concert show along with a 
password and enter the Virtual 
Concert Hall, at the specified 
time.  

I will be performing this 
PG/13 show for exactly an hour, 
after that, I will allow up to 30 
minutes for a question/answer 
period for both the “Paid” fans 
and panellists. I will also promote, 
to the viewing audience my 
website at www.BasileLive.com 
so the viewing audience can 
purchase and download any       
of our products from the 
www.BasileLive.com for up to a 
24-hour period. From whatever 
we sell in that 24-hour period, 
we will donate 10% of total sales 
back to the organization that 
have contracted my services. 

The charge for my service         
is $2,500.00 USD. This is a flat 
fee, and this covers the expense 
cost of the ZOOM assistant and 
the added license for the ZOOM 
viewership for up to 500 viewers. 
We will supply ALL of the raw 
images that you will need for 
promotion and post on ALL of 
our Social Outlets and website 
at www.BasileLive.com.  

We will offer suggestions to 
help with the advertising of the 

show and be available to answer 
ALL your questions! Thank you 
so much for your interest and I 
look forward to working with 
your organization. 

Sincerely, 
Basile 

For further details, please 
contact Maria on 07368 455 
272 or Peter on 07368 458 843 
at 1 to One Events Ltd, email 
1toOneEvents@gmail.com or  
contact Basile direct at Basile-
Booking@BasileLive.com

Last Friday, Apple TV+  
debuted Mariah Carey’s 
Magical Christmas Spe-

cial, the latest festive offering 
from the undisputed Queen      
of Christmas. It features Ariana 
Grande, Jennifer Hudson, Billy 
Eichner, Snoop Dogg, Jermaine 
Dupri and narrator Tiffany 
Haddish in a story that unfolds 
as Carey is recruited to the 
North Pole to help Santa Claus 
solve a holiday cheer crisis. 

While Apple TV+ does not 
release viewership data, 
sources close to the steaming 
platform confirmed that Carey's 
special hit No.1 in more than 
100 countries. It arrived with a 
companion soundtrack that was 
released exclusively on Apple 
Music on Dec. 4 before hitting 
other platforms on Friday. It 
featured new interpretations  
of some of Carey's holiday       

classics, and the album is a 
hit, too, scoring the largest 
number of holiday album first-
day streams on Apple Music. 

The much-buzzed-about song 
"Oh Santa!" - featuring the first 
pairing of Carey with Grande  
and Hudson - briefly topped the 
Apple Music charts at No. 1 
across the globe. It has since 
been displaced by Carey's      
perennial holiday hit "All I 
Want for Christmas is You." 

Carey has been on a media 
blitz as of late, promoting the 
special while spreading annual 
holiday cheer in a year when 
some, like Good Morning America 
host George Stephanopoulos, 
said, "We do need this more 
than ever." Carey also enjoyed 
a push from famous friends 
like Oprah Winfrey, who posted 
a live viewing of the special 
from her home. "Mimi is bring-

ing on the holidays," said the 
mogul and Apple collaborator, 
who recently interviewed Carey 
about her best-selling memoir 
The Meaning of Mariah Carey 
on her series The Oprah Con-
versation. 

Carey executive produced 
the special with Ian Stewart, 
Raj Kapoor and Ashley Edens 
for Done + Dusted. BAFTA 
winner Hamish Hamilton and 
Oscar nominee and Golden 
Globe winner Roman Coppola 
teamed to direct from a script 
by Caroline Fox. 

In an recent interview, Carey 
said that the most important 
thing for her in terms of a vision 
for the special was that the spirit 
of Christmas came through 
during a challenging 2020 
dominated by the COVID-19 
pandemic. "I know that for me, 
there's a certain spirit that 
happens during that time of 
year. I was even thinking about 
it the other day, sitting around 
wondering, why is it different  
for me when I look at Christmas 
decorations or decorate? But 
it is. There’s just a different feel-
ing that I get. It's like an actual, 
tangible feeling that comes over 
me that I just want everybody to 
feel this happy," she explained. 
"I know everybody can’t, but I 
wish that everybody could have 
the mindset of let’s really make 
it through. Let’s be unstoppable 
and power through this."

Mariah Carey’s ‘Magical Christmas Special’ 
tops Apple TV+ Charts in 100 countries

Raise money for your community with Greek American comedian 
BASILE... Live, Virtual, Interactive & In Concert!
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Community Youth 
football
Sunday 6th December 2020 
U18 Alexandra Pk 2 AEK Black 4, Cassiobury 6 Omonia Green 0 
U16 Omonia White 1 Whetstone 8 
U15 Whetstone 5 Omonia Silver 6 
U14 Omonia White 5 Maccabi 4 
U13 Omonia Gold 6 AFC Southgate 3, Omonia Green 2 Bushey 3 
U12 Omonia White 3 Northwood 0,Omonia Green 4 Boreham 
Wood 2, Hendon 3 Omonia Gold 3

A return to action for the Omonia Youth U16 Girls

AEK Youth U12’s great performance v Alexandra Park

Omonia Youth U12 Gold: looking good in new kit

Omonia Youth U14 Green are happy to be back playing

U18’s AEK Youth v Alexandra Park

Premier League
Chelsea, Manchester City and 
Manchester United enjoyed 
comfortable wins in the Premier 
League on Saturday as fans re-
turned to stadiums after an 
eight-month absence. 
Chelsea beat Leeds United 3-1 
in front of 2,000 spectators at 
Stamford Bridge while Man-
chester United fought back from 
a goal down to win 3-1 at West 
Ham United — their fifth straight 
comeback victory on the road 
— in front of the same size 
crowd. 
Clubs in less restricted areas of 
England were allowed to wel-
come back 2,000 fans but in 
higher risk places games car-
ried on behind closed doors 
with Manchester City beating 
Fulham 2-0 and Everton held to 
a 1-1 draw at Burnley. 
Chelsea came from behind to 
beat Leeds United 3-1 at home, 
set on their way by a fifth goal 
in four days from French for-
ward Olivier Giroud. Giroud, 34, 
marked his first league start of 
the season – reward for his four 
goals in Chelsea’s thrashing of 
Sevilla in the Champions 
League – by stretching to turn 
in a whipped cross by Reece 
James in the 27th minute. That 
cancelled out a fourth-minute 
opener for Leeds by Patrick 
Bamford. 
Chelsea went ahead in the 61st 
minute when Kurt Zouma 
jumped higher than everyone to 
power a Mason Mount corner 
into net and Christian Pulisic 
sealed the win in added time 
when he turned in a cross by 
Timo Werner. 
Manchester United recovering 
from a poor first-half display 1-
0 down at West Ham. Por-
tuguese midfielder Fernandes 
set up Paul Pogba for the equal-
iser in the 65th minute, the 
French midfielder scoring with 
brilliant side-foot curler from out-
side of the box. 

Mason Greenwood put United 
ahead with a superb short on 
the turn and Rashford com-
pleted the comeback in the 78th 
minute with a delicate chip. 
Manchester City first-half goals 
from Raheem Sterling and 
Kevin de Bruyne secured a 
comfortable home win over 
struggling Fulham. 
Dominic Calvert-Lewin can-
celled out Robbie Brady’s 
opener as Carlo Ancelotti’s Ev-
erton earned a point at Turf 
Moor. 
Burnley grabbed the lead in the 
third minute when Ashley West-
wood fed Brady who drilled the 
ball into the bottom corner from 
the edge of the box. 
Crystal Palace forward Wilfried 
Zaha scored twice on his return 
to the team following illness and 
Christian Benteke also grabbed 
a double in the second half as 
they cruised to a 5-1 win over 
10-man West Bromwich Albion 
in the Premier League on Sun-
day.Furlong made amends later 
in the first half by setting up 
Conor Gallagher, who rolled in 
the equaliser for his second 
goal in as many league games. 
But the game changed when 
promoted West Brom went a 
man down as Matheus Pereira 
was dismissed for kicking out 
at Patrick van Aanholt after a 
tussle, following the intervention 
of the Video Assistant Referee 
(VAR). 
A 90th-minute goal from striker 
Jamie Vardy gave Leicester City 
a 2-1 win at Sheffield United in 
the Premier League on Sunday, 
lifting the Foxes back into the 
top four while leaving the 
Blades rooted to the bottom of 
the table. 
Leicester moved up to third on 
21 points from 11 games, while 
Sheffield United stayed in last 
place with one point, after 
stretching their winless league 
run to 14 games dating back to 

the end of last season. Vardy 
netted a trademark winner as 
he raced clear through the mid-
dle and steered his shot past 
Sheffield United goalkeeper 
Aaron Ramsdale after Oliver 
McBurnie had cancelled out an 
Ayoze Perez opener for the vis-
itors. Perez gave the Foxes a 
24th-minute lead when he pow-
ered in a close-range volley but 
McBurnie equalised three mi-
nutes later as he headed home 
a John Lundstram corner. 
The Premier League’s deadliest 
current double-act struck again 
as Son Heung-min and Harry 
Kane photo above were both on 
target as Tottenham Hotspur 
beat Arsenal 2-0 to return to the 
top of the table on Sunday.Vic-
tory means Jose Mourinho’s 
side move two points clear of 
Chelsea who had claimed top 
spot on Saturday. They have 24 
points from 11 games and are 
unbeaten in the league since 
losing on the opening day of the 
season. 

Arsenal were ineffective in at-
tack despite having almost 70% 
possession, although they did 
threaten in the second half with 
Spurs keeper Hugo Lloris mak-
ing a couple of saves. 
But Mikel Arteta’s side remain 
in 15th place with 13 points after 
their worst start to a season 
since 1981. 
Mohamed Salah scored one 
and made another as Liverpool 
thrashed a hapless Wolver-
hampton Wanderers 4-0 in front 
of 2000 fans in the Premier 
League on Sunday  marked a 
triumphant return to Anfield for 
Liverpool’s supporters, who had 
to watch on TV due to the 
COVID-19 pandemic as their 
club secured a first league title 
since 1990. 
Southampton came from be-
hind to beat traditional south 
coast rivals Brighton & Hove Al-
bion 2-1 on Monday as Jannik 
Vestergaard and Danny Ings 
cancelled out a Pascal Gross 
opener for the home side.

In normal times a dead-rubber 
Europa League clash against 
Rapid Vienna on a cold evening 
in the build-up to Christmas 
would be a tough sell even to 
Arsenal diehards but Thurs-
day’s tie was perhaps the most 
eagerly-awaited game of the 
season.That is because, for the 
first time since March 7, fans 
were allowed inside the Emi-
rates stadium, even if it was 
only 2,000 of them. 
With England emerging from 
national lockdown and London 
placed in the government’s Tier 
2 level of COVID-19 restrictions, 
Arsenal’s match against Rapid 
was the first involving any Pre-
mier League team to have fans 
present for a competitive fixture 
since the pandemic took hold. 
Mikel Arteta’s team are already 
qualified from Group B so the 
result is academic, but it was  a 
landmark night for the club’s 
fans who, like those all over the 
country, have had to make do 
with cheering on their teams 
from the sofa. 
“Football is a community, for 
many it’s their family. I know 
many people out there who are 
suffering.” 
There were 350 stewards work-
ing at the game, compared to 
around 50 for ‘behind closed 
doors’ games and 900 normally. 
“But 2,000 is not sustainable. I 
read that they will be making a 
loss of around half a million 
pounds. 

English clubs had hoped fans 
would have been allowed to re-
turn in limited numbers in Oc-
tober, but with infections rising 
again the government pressed 
the pause button. 
With much of England in stricter 
Tier 3 restrictions, including 
Greater Manchester, the Mid-
lands and the North East, many 
top-flight clubs are not allowed 
to welcome fans back yet. 
Arsenal’s fans had waited nine 
long months to return to the 
club’s north London stadium but 
the 2,000 people sprinkled ac-
ross the red seats had to wait 
only nine minutes to enjoy the 
thrill of celebrating a goal in the 
flesh on Thursday. 
Appropriately, it was French-
man Alexandre Lacazette who 
struck the opener in a 4-1 vic-
tory against Rapid Vienna — 
the same player who 272 days 
earlier had scored the winner 
against West Ham United, days 
before the COVID-19 pandemic 
swept in. 
After a three-month hiatus, Eng-
lish soccer cranked back into 
action in June, but the country’s 
gleaming Premier League sta-
diums have since been eerily 
silent and sad places on match 
days — stripped of atmosphere. 
With the capital placed in the 
government’s Tier Two restric-
tions following the end of na-
tional lockdown, Arsenal were 
the first top-flight club to have 
the opportunity to open the turn-

stiles to a limited number of 
fans. 
Normally a dead-rubber Europa 
League group game against 
such modest opposition, with 
Christmas looming, might have 
been an excuse for a night on 
the sofa or the local shopping 
centre. 
But it felt like a momentous oc-
casion for the lucky few with 
tickets on a cold and damp 
north London night. 
Once inside and socially-dis-
tanced in neat lines, most wea-
ring face coverings, it felt like 
business as usual. 
Much-loved mascot Gunner-
saurus, threatened with extinc-
tion a few months ago because 
of cost savings, plodded around 

the touchline and it did not take 
long for the fans to get their 
lungs working with a rendition 
of “We Hate Tottenham”. 
Arsenal’s players applauded the 
fans before kickoff and when 
Lacazette smashed home his 
side’s opening goal the whole 
team joined him on the touch-
line to milk the applause. 
It was music to their ears. 
Further goals by Pablo Mari and 
Eddie Nketiah raised the deci-
bel levels again. Koya Kitagawa 
pulled one back for Vienna just 
after the break but there was no 
recriminations. 
Instead the fans were on their 
feet again when Emile Smith 
Rowe rounded off a comfortable 
Arsenal win.

Fans back at Arsenal
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Fixtures  
Friday 11th December 2020 
Premier League 
Leeds United v West Ham United 20:00 Sky Sports  
Saturday 12th December 2020 
Premier League 
Wolves v Aston Villa 12:30 BT Sport  
Newcastle United v West Brom 15:00 Sky Sports  
Man Utd v Man City 17:30  
Everton v Chelsea 20:00 BT Sport  
Vanarama National League 
Chesterfield v Barnet 
3.00pm 1866 Sheffield Road, Chesterfield,  S41 8NZ 
Spartan South Midlands League 
Enfield Borough v St Panteleimon 

3.00pm Wingate & Finchley, Summers Lane, N12 0PD 
Park View v New Salamis  
3.00pm No spectators allowed 
Sunday 13th December 2020 
Premier League 
Southampton v Sheffield United 12:00 Sky Sports  
Crystal Palace v Tottenham Hotspur 14:15 Sky Sports  
Fulham v Liverpool 16:30 Sky Sports  
Arsenal v Burnley 19:15 Sky Sports  
Leicester City v Brighton 19:15 Amazon Prime Video 
KOPA League 
 Pantel v Omonia,  
12.00pm Southgate School, EN4 0BL  
Anorthosis Famagusta v Olympia   

10.15am Whittington Park, N19 4RS  
Omonia Youth v Komi Kebir  
12.00pm Enfield Grammar School, EN2 0AA  
Apoel v Cinar Enfield Playing Fields, 3G    EN1 4LP  
Tuesday 15th December 2020 
Wolves v Chelsea 18:00 Amazon Prime Video 
Man City v West Brom 20:00 Amazon Prime Video 
Wednesday 16th December 2020 
Arsenal v Southampton 18:00 Amazon Prime Video 
Leeds United v Newcastle 18:00 Amazon Prime Video 
Leicester City v Everton 18:00 Amazon Prime Video 
Fulham v Brighton 20:00 Amazon Prime Video 
Liverpool v Tottenham Hotspur 20:00 Amazon Prime Video 
West Ham United v Crystal Palace 20:00 Amazon Prime  

KOPA League

In a staggered football stop and 
start season the KOPA League 
got rebooted and was able to 
kick off again after the latest 
lockdown on Sunday . 
Only three games took place 
and after one month of no foot-
ball matches and training it was 
no surprise that some of these 
teams felt rusty. 
Apoel versus Omonia was no 
exception both teams played a 
cautions goalless first half with 
not creating any real chances 
and when the they did the fin-
ishing was poor. This trend con-
tinued into the second half and 
it took a great solo goal from 
Apoel striker Demetri Franges-
kides to break the ice , he re-
cieved the ball just inside the 
Omonia half and moved forward 
and shot from 40 yards a block-
buster straight into the back of 
the net giving the Omonia 
keeper no chance of saving it 
and an important 1-0 win for 
Apoel. 
Cinar were quick off the mark 
against Omonia Youth and lead-

ing 5-0 half time with the second 
half just becoming a formality. 
Yannick 3, Zaine 1 and Kyri 1 
scored in the first half. Cinar 
took Yannick off at half time to 
give other fringe players a 
chance. Omonia youth scored 
early in the second half, through 
an own goal and a penalty re-
ducing the score to 5-2. Then 
Cinar added 2 further goals in 
the last 15 minutes. Their Sec-
ond half scorers were Kyri and 
debutant Teon. 
In the late kick off match 5pm 
at Haringey Borough Akanthou 
beat Nissi 2-1 it was a convinc-
ing win for Akanthou with Chris 
Spyrou scoring in the 23rd mi-
nute and a cracking goal from 
Akanthou’s new signing 18 year 
old left back Chris Stylianou 
who only making his second ap-
pearance scored a cracking 
goal when he went past four 
players before unleashing a 
great curling shot into the back 
of the net. Nissi reduced the 
score to 2-1 with a goal in 
added time. 

Cyprus football

Omonia were unstoppable ver-
sus their Nicosia rivals Apoel on 
Monday beating them 3-0 giving 
the new manager of Apoel Mick 
McCarthy more heartbreak and 
he must now be thinking it’s a 
bigger job than he thought. 
Henning Berg the former Man-
chester United player and man-
ager of Omonia needed this win 
to boost the confidence of his 
team and give them a big boost. 
Omonia had not beaten Apoel 
since 2013 and seven years is 
a long time. 
Omonia led from the 38th mi-
nute with a Luftner close range 
shot and went into the half time 
break 1-0 up and in a five mi-
nute spell in the last ten minutes 
Omonia scored twice in the 80th 
minute through Kousoulou and 
in the 85th minute through Duris 
to give Omonia  a comfortable 
3-0 win. 
Doxa Katokopias shocked title 
challengers Anorthosis with a 2-
1 win they led through a 27th 
minute penalty scored by Sadik 
Anorthosis equalised early sec-
ond half in the 50th minute with 
Manias and not long after in the 
57th minute Karmiotissa re-
gained their lead with a goal 

from Mesca 
League leaders AEL beat Eth-
nikos Achnas 5-0 their goals 
came from a hat trick from 
Babic, Torres and Adamovic. 
AEK scored twice in each half 
to beat Olympiakos 4-0, their 
four goals coming from Naranjo 
17th minute, Acoran 36, Maktis 
60 and Taulemesse 75th minute 
AEK are in 4th place five points 
behind league leaders AEL> 
Second placed Apollon had a 
good 5-1 away win against Eno-
sis Neon Paralimniou Apollon’s 
last three goals came in the final 
eight minutes of the game. 
Paralimni scored in the 69th mi-
nute through Dening to reduce 
the score to 2-1.Apollon’s goals 
came from Gianniotas 29, Pittas 
33,85 Pedro 88 and Diguiny in 
added time. 
Ermis Aradippou drew 1-1 with 
Pafos the away team Pafos tas-
ing an early lead in the 2nd mi-
nute through Valakari who also 
got sent off in the 30th 
minute.Ermis equalised in the 
74th minute with Roushias. 
New Salamis had a good 1-0 
away win versus Karmiotissa 
with their goal coming as early 
as the 4th minute with Osei, 

Omonia beat Nicosia rivals 
Apoel

Omonia players celebrate their win over Apoel

Akanthou new signing and 
scorer Chris Stylianou

Apoel scorer  
Demetri Frangeskides

Greece Super League

Youssef El Arabi scored a hat-
trick to see Olympiakos alone 
on top of the Super League 
table after its win over Volos, 
but it was Panathinaikos that 
stole the weekend’s show with 
its Athens derby win over AEK 
on Sunday. 
The Greens beat AEK 2-1 away 
to climb to the fifth spot with 15 
points from 11 games, four shy 
of its Athens rival, thanks to 
goals by Federico Macheda and 
Dimitris Kourbelis.  
Nelson Oliveria scored fourth-
placed AEK’s late consolation. 
Olympiakos found itself trail vis-
iting Volos on Saturday, from a 
Jean Barrientos penalty kick, 
but equalized before half-time 
with Giorgos Massouras. Then 
El Arabi scored a second-half 

hat trick to top the scorers’ chart 
with eight goals. The Reds have 
25 points from nine games, with 
PAOK in second having 24 from 
10 games after downing As-
teras Tripolis 2-0 on Sunday in 
Thessaloniki. Its second-half 
goals came from Christos Tzolis 
and Andrija Zivkovic. 
Aris stands third, a further point 
behind, after a brave fightback 
at Peristeri that saw it turn a 2-
0 deficit to Atromitos into a 2-2 
draw having only 10 men for 
about an hour. 
In the weekend’s other games, 
Apollon Smyrnis upset host OFI 
2-0 on Crete and PAS Giannina 
overcame bottom team Lamia 
2-0. 
In mondays fixture Panetolikos 
beat Larissa 2-1.

Panathinaikos climbing up the table after beating AEK 
in the Athens derby

Global Sports Division in part-
ner with International Devel-
opment Academy offers prepar-
atory/private schools in the USA 
and UK. We provide the best 
environment for International 
students with access to higher 
education, while playing high  
level football. 
 For ages (10-19 years old) – 
(5th to 12th grade)  
• Extensive network of connec-
tions with in the private school 
world, in New England and New 
Jersey, and in the UK in London 
and in Birmingham. 
• GSD & IDA provides support 

with finding the right school, ap-
plication and onboarding. 
• All year around consultancy 
For more information please 
contact us by phone 22 785022 
or email  
sports@globaleducationcy.com

Prep School placement 
for footballers
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† Note of Thanks 
Andreas Angeli 
(from Ayios Loukas, Famagusta)  

We would like to thank everyone who attended the funeral last week and we 
were overwhelmed by the messages, cards and flowers received. 

Andreas was a very popular, well liked and respected man and we are sorry 
that more people could not attend to pay their respects. 

We would like to thank everyone who kindly donated to our nominated charity; 
the Kidney Association and we know the proceeds will be put to good use. 

As we slowly come to terms with our loss and the reality eventually sets in that 
Andreas is not returning to us, we cherish all the memories we have and the 

many wonderful stories that so many of his family and friends have shared and 
recounted, bringing smiles to our pain. 

Andreas’s sons certainly won’t forget the year 2020, for so many reasons, but 
especially the loss of both parents within 9 months of each other, may they rest 

in peace x

† Ευχαριστήριο 
Aνδρεας Αγγελή 
(από τον Άγιο Λουκά, Αμμόχωστος) 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους παρευρέθηκα  στην κηδεία την  
περασμένη εβδομάδα και συγκλονιστήκαμε από τα μηνύματα, τις κάρτες και τα  

λουλούδια που λάβαμε. 
Ο Αντρέας ήταν ένας πολύ δημοφιλής, πολύ αγαπητός και σεβαστός άνθρωπος και 
λυπούμαστε που περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούσαν να παρευρεθούν για να 

αποτίνουν φόρο τιμής. 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους ευγενικά  εισφορές στη φιλανθρωπική  
οργάνωση the Kidney Association, είμαστε εις θέση να γνωρίζουμε ότι τα έσοδα θα 

αξιοποιηθούν σωστά. 
Καθώς σιγά σιγά συνειδητοποιούμε ότι απώλεια του Αντρέα μας είναι πραγματικότητα 
και  τελικά δεν θα επιστρέφει σε εμάς, φέρνουμε στο μυαλό μας  όλες τις  ωραίες  
αναμνήσεις που έχουμε και τις πολλές υπέροχες ιστορίες που έχει μοιραστεί και  

διηγηθεί σε όλη την οικογένεια και τους φίλους του, φέρνοντας χαμόγελα στον πόνο μας. 
Οι γιοι του Αντρέα σίγουρα δεν θα ξεχάσουν το έτος 2020, για τόσους πολλούς  

λόγους, αλλά ειδικά η απώλεια και των δύο γονέων μέσα σε 9 μήνες ο ένας από τον 
άλλο, ας αναπαυθούν ειρηνικά.

† DEATH ANNOUNCEMENT

Andreas Stavrou  
(From Kyra, Morphou) 

It is with heavy hearts that we announce the passing of 
our beloved husband, father, and grandfather,  
Andreas Stavrou, from Kyra, Morphou,  
Andreas passed away on Friday 27.11.2020, at King's 
College Hospital, age 88. He leaves behind his wife 
Despina, from Pallouriotissa, Nicosia, his brother and 
sister, 4 children, Marios, Stavroulla, Myria and Xenia, 
son in laws and daughter in law, 6 grandchildren,  
2 great grandchildren, and many friends and relatives.  
The funeral will take place on Tuesday 15th December 
2020 at the Greek Orthodox Church of St Marys,  
305 Camberwell New Road, SE5 0TF at 11.00am and the 
burial at Streatham Park Cemetery, Rowan Road SW16 
5JQ at 12.30pm.  
Flowers may be sent to the Funeral Directors, W. Uden, 
265 Southampton Way, Camberwell SE5 7EN, 
02077033212. Donations also welcome to  
St Christopher's Hospice. 29.05.1932 - 27.11.2020

Το Αθλητικό σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ Λονδίνου εκφράζει τα ειλικρινείς  
συλλυπητήρια στους οικείους του Κυριάκου(Κούλλη) Αντωνίου που  

απεβίωσε στις 24.11.2020 σε ηλικία 66 ετών. 
Ο μ. Κούλλης, ήταν ένας ακούραστος αθλητικός παράγοντας στην  

παροικία, για χρόνια μάνατζερ και coach της ΟΜΟΝΟΙΑ  Λονδίνου και 
μέλος του Διοικητικού συμβουλίου. Θα λείψει σε όλους. 

Αιωνία του η μνήμη ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. 
 Η Παροικιακή προσθέτει κα τα δικά της συλλυπητήρια. 

Ο σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας Εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια 
στους οικείους του Γιώργου Λιασής Κεφάλα που απεβίωσε στις 

15.11.2020. Αιωνία του η μνήμη. 
Το ΑΚΕΛ Βρετανίας, η Παροικιακή και το Αθλητικό σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ 
Λονδίνου εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του Παναγιώτη 
Πιερέττη  που απεβίωσε ξαφνικά μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο στις  

25 Νοεμβρίου 2020. Αιωνία του η μνήμη, ας αναπαυθεί εν ειρήνη.

Συλλυπητήρια
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Feelings of emotion and deep sadness were felt in the community of 
Agios Andronikos Karpasias here and in Cyprus by the sudden death 
of Lambros Alexandrou which happened on Wednesday 2nd  
December at University College London Hospital as a result of  
Coronavirus. Everything was normal for Lambros and Niki  
Alexandrou and their two daughters, Christina and Anita, until Friday 
13th November afternoon. That day Lambros returned from work  
- a Maintenance Manager of  
several residential complexes - 
feeling unwell to which he didn’t 
attach much importance.  
However, his condition worsened 
over the weekend and he was 
admitted to North Middlesex  
Hospital on Monday. After 7 days 
in North Middlesex he was trans-
ferred to University College  
London. After a further 7 days his 
condition worsened. The  
information Lambros’ family had 
was that his condition was  
fluctuating, which is natural in his 
condition. At 02:30 on  
Wednesday morning, Lambros 
succumbed to his illness.  
He was 59 years old. 
The late Lambros came to 
 London in 1984. He soon  
married Niki Kalli Koiza, a Cypriot 
girl from England to parents from 
Yialousa whom Lambros had met 
in Cyprus when she went there to 
visit. The couple’s first daughter, 
Christina, lives with her husband, 
Michael, and their two year old 
son George in Cockfosters. 
Anita’s second daughter and her 
fiancé Eren are temporarily  
staying at the family home in 
Southgate. He also leaves behind 
his mother-in-law Christina and 
brother-in-law Louis. Lambros, be-
fore he came to London, had a sister, Christina, with whom he had a 
close bond. Two other brothers and a sister live in Cyprus. Another 
brother passed away about two years ago.  
Uncomplicated and friendly, the unforgettable Lambros was  
generous, well connected, consistent and helpful, always ready to 
offer help whenever he could, he was truly a good Samaritan. He 
was charismatic and much loved amongst his own, including the 
neighbouring and wider community. 
Everyone has expressed the deepest sadness, shock and sorrow 
upon hearing of his passing, with them only having the best words for 
him and his everlasting memory.  
The funeral of Lambros Alexandrou is scheduled for Friday 18th  
December at St. Katherine’s Church, Barnet at 09:30, followed by the 
burial at New Southgate Cemetery.

Αισθήματα βαθιάς θλίψης και γενικής συγκίνησης προκάλεσε στην εδώ  
κοινότητα του Αγίου Ανδρονίκου Καρπασίας και στην Κύπρο, όπως και σε 

στρώματα της παροικίας, ο αιφνίδιος θάνατος από τον κορωνοϊό, του  
Λάμπρου Αλεξάντρου, που συνέβη την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στο  

νοσοκομείο University College London. ‘Ολα έβαιναν κανονικά για το  
ζεύγος Λάμπρου και Νίκης Αλεξάντρου και τις δύο κόρες, Χριστίνα και  
Αννίτα, μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, το απόγευμα. Εκείνη την 

ημέρα ο Λάμπρος επέστρεψε από τη 
δουλειά του- τεχνικός φροντιστής  

συγκροτήματος κατοικιών-αισθανόμενος 
αδιαθεσία στην οποία δεν απέδωσε  

ιδιαίτερη σημασία. Η κατάσταση 
του,όμως, έγινε χειρότερη το  

Σαββατοκυρίακο με αποτέλεσμα να  
εισαχθεί στο νοσοκομείο North  

Middlesex, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 
όπου και έμεινε μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 

για να μεταφερθεί στη συνέχεια στο 
νοσοκομείο του University College  

London  λόγω επιδείνωσης της κατάστα-
σης του.  Η ενημέρωση που είχαν οι δικοί 
του Λάμπρου στο διάστημα αυτό  ήταν 
ότι παρουσίαζε διακυμάνσεις. Στίς 2.30 

το πρωΪ της Τετάρτης ο Λάμπρος  
υπέκυψε στο μοιραίο. ‘Ηταν 59 χρόνων.  

Να σημειώσουμε ότι και τα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειας όπως και εκείνα 
της αδελφής του προσβλήθηκαν από 

τον ιό αλλά  ελαφράς μορφής. 
Ο αείμνηστος Λάμπρος ήλθε στο  

Λονδίνο το 1984. Σε σύντομο διάστημα 
παντρεύθηκε τη Νίκη Καλλή ΚοΪζά,  

κυπριοπούλλα της Αγγλίας, με γονείς 
από τη Γιαλούσα, την οποία είχε  

γνωρίσει ο Λάμπρος στην Κύπρο όταν 
αυτή  μετέβη εκεί για επίσκεψη.  

‘Η πρώτη κόρη του ζεύγους, Χριστίνα,  
διαμένει μαζί με το σύζυγο της, Μιχάλη, 
και το παιδί τους  Γιώργο δυο  χρόνων, 
στην περιοχή Cockfosters. Η δεύτερη 

κόρη Αννίτα με τον αρραβωνιαστικό της, 
Eren, διαμένουν προσωρινά  στο  
οικογενειακό σπίτι, στην κεντρική  

περιοχή του Southgate. Ο αξέχαστος 
Λάμπρος αφήνει επίσης την πεθερά του 

Χριστίνα και κουνιάδο Λούη.  
Ο Λάμπρος, προτού ακόμη έλθει στο 
Λονδίνο, είχε εδώ μια αδελφή, τη Χρι-

στίνα, με την οποία κρατούσε μια σπάνια στενή σχέση αγάπης και αφοσίω-
σης. Στην Κύπρο ζουν άλλοι δυο αδελφοί  και μια  αδελφή. ΄Αλλος ένας 

αδελφός πέθανε πρίν δυο περίπου χρόνια.  
Απλός και φιλικός στους τρόπους του, ο αξέχαστος Λάμπρος ήταν  

φιλάνθρωπος και καλοσχέτιστος, συνεπής και εξυπηρετικός στη  
συμπεριφορά του, έτοιμος πάντα να προσφέρει τη βοήθεια του όταν  

μπορούσε και όπως μπορούσε, πρόθυμος στο ρόλο του καλού Σαμαρείτη.  
Χαρίσματα και πλεονεκτήματα που τον ανέδειξαν ιδιαίτερα αξιοαγάπητο  

ανάμεσα στη δική του κοινότητα , στο γειτονικό και ευρύτερο κυπριακό, και όχι 
μόνο, κόσμο του Southgate, και όπου ήταν γνωστός στην ευρύτερη παροικία.  
Τα σχόλια όλων όταν άκουσαν για το απίστευτο θλιβερό γεγονός, ήταν η 

οδυνηρή έκπληξη, βαθύτατη λύπη και τα καλύτερα λόγια για τον εκλιπόντα 
και την αιωνία μνήμη του.  

Η κηδεία του Λάμπρου Αλεξάντρου έχει καθορισθεί για την Παρασκευή  
 18 Δεκεμβρίου, 9.30 το πρωΪ, απο την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης.  

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate. 

† DEATH ANNOUNCEMENT †
Lambros Alexandrou 

(From Agios Andronikos Karpasias)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Λάμπρος Αλεξάντρου  
(από τον Άγιο Ανδρόνικο Καρπασίας)

του Κυριάκου Τσιούπρα

30.05.1961 - 02.12.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Πετρού Παναγιώτου (Κούλουρου) 

(από την Αυγόρου)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Petrou Panayiotou (Koulourou) 

(From Avgorou) 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
wife, mother and grandmother, Petrou Panayiotou (Koulourou) who 

died on the 29th November 2020 at the age of 88. 
She leaves behind her husband Nicola, daughters Helen and 

 Dimitra, son Sotiri, son-in-laws Tasso and Antoni, daughter-in-law 
Androulla, 6 grandchildren Andrea, Nicola, Lefteri, Petro, Nicola 

and Thea, 7 siblings, friends and family. 
Petrou came to London in 1954 and soon after married her 

 husband Nicola.  She was a hardworking, kind, generous lady who 
always wanted to help others.  She was loved and respected by all.  

She will be greatly missed. 
The funeral will take place on Friday, 18th December at St. John 

the Baptist Church, Wightman Road at 12.00 noon, and the burial 
at Edmonton Cemetry, Church Street. 

Instead of flowers, there will be a donation box for the Dementia UK 
Charity. 

Due to the corona virus, numbers are restricted to 30. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας 
σύζυγου, μητέρας και γιαγιάς Πετρού Παναγιώτου (Κούλουρου) 
που απεβίωσε στις 29 Νοεμβρίου 2020 σε ηλικία 88 ετών. 
Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Νικόλα Παναγιώτου, θυγατέρες, 

Ελένη και τη Δήμητρα, γιο Σωτήρη γαμπρούς, Τάσο και Αντώνη, 
νύφη Αντρούλλα, 6 εγγόνια, Ανδρέα, Νικόλα, Λευτέρη,  Πέτρο,  
Νικόλα και Θέα, 7 αδέλφια και πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Η Πετρού ήρθε στο Λονδίνο το 1954, λίγο μετά συνάντησε και  
παντρεύτηκε τον σύζυγό της Νικόλα και εργάστηκε σκληρά στην 

ζωή της. Ήταν μια ευγενική, γενναιόδωρη κυρία και πάντα  
πρόθυμη να βοηθήσει. Θα μας λείψει πολύ. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου στο Άγιο 
Ιωάννη τον Βαπτιστή , Wightman road, 12.00 το μεσημέρι και η 
ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, Church street.Αντί για  

λουλούδια θα υπάρχει κουτί εισφορών για το Dementia UK Charity. 
Λόγω των τρεχόντων περιορισμών  του κορωνοϊού,  

μόνο 30 άτομα μπορούν να παρευρεθούν. 26.01.1932-29.11.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Παναγιώτης Πιερέττη  

(από το Τρίκομο, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Panayiotis Pieretti 

(From Trikomo, Cyprus) 
It is with great sadness that we announce the passing of Panayiotis  

Pieretti on Wednesday 25 November, at the age of 76, following a stroke.  
He was a devoted family man, especially to his beloved wife Niki (from 
Morphou, Cyprus) his 3 children, Rena, Maria and Chris, 2 sons in law, 
John and Mario and daughter in law Elena, 8 grandchildren, Christos 

and his finance Naomi, Angela, Niki, Alex, Anthony, Isabella, Peter and 
Eva, siblings and many other friends and relatives who he leaves behind, 

he will truly be missed by all.  
The funeral will take place on Wednesday 16 December 2020 at 12:30 at 
St. Demetrios Greek Orthodox Church, Logan Road, N9 OLP. The burial 
will be held 14:00 and take place at Edmonton Cemetery, Church Street, 

N9 9HP, where the family can pay their respects, subject to social  
distancing measures. There will be a box for donations to St. Demetrios 
Church or, for those wishing to leave flowers, they can be taken directly 

to the cemetery during the burial.   
Please call 020 88072063, if you require any more information. 

Με μεγάλη λύπη αναγγέλλουμε το θάνατο του Παναγιώτη Πιερέττη,  
ο οποίος απεβίωσε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, σε ηλικία 76 ετών, 

μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. 
Ήταν αφοσιωμένος οικογενειάρχης, στην αγαπημένη του σύζυγο Νίκη 

(από τη Μόρφου, Κύπρος) τα 3 παιδιά του, Ρένα, Μαρία και Κρις,  
γαμπρούς, Γιαννάκη και  Μάριο, νύφη Έλενα, 8 εγγόνια, Χρήστος και 
αρραβωνιαστικιά του Ναόμι, Αγγέλα, Νίκη, Άλεξ, Αντώνη, Ισαβέλλα, 
Παναγιώτη και Εύα, αδέλφια και πολλούς συγγενείς και φίλους, που 

θα τους λείψει πάρα πολύ. 
Η κηδεία θα τελεσθεί  την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 στις 12:30 
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Logan 

Road, N9 OLP. Η ταφή θα γίνει στις 14:00 στο κοιμητήριο του  
Έντμοντον, Church Street, N9 9HP, όπου η οικογένεια συγγενείς και 
φίλοι θα τιμήσουν την μνήμη του, πάντοτε εφαρμόζοντας τα μέτρα  

κοινωνικής απόστασης. Θα υπάρχει κουτί εισφορών για την  
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, ενώ για όσους επιθυμούν να αφήσουν 
λουλούδια, μπορούν να τα μεταφέρουν απευθείας στο κοιμητήριο. 

Παρακαλούμε καλέστε το 020 88072063, εάν χρειάζεστε  
περισσότερες πληροφορίες. 06.04.1944 - 25.11.2020

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 13.12.2020, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP το 14ον ετήσιο μνημό-

συνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και παππού Κώστα 
Ζορπά και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Τα παιδιά, Δημήτρη, Ντίνα, εγγόνιά και δισέγγονα.

Κώστας Ζορπάς
(Άγιο Επίκτητο)

The 40 Day Memorial of our beloved and greatly missed mother, 
grandmother, sister and aunt 

Efterpi (Pongourou) Gavriel 
(from Rizokarpaso) 

 
Will take place on the 13 December 2020 at St.Marys  

Cathedral, Wood Green. 
Relatives and friends can attend subject to the current restrictions 

 
Note of Thanks: 

We would like to thank everyone who attended the funeral for all 
the flowers, donations and their condolences and also everyone 

who has supported us during this difficult time. 
Her children, grandchildren, sisters and relatives. 

Donations can be made using the following link: 
https://uk.gofundme.com/f/charity-donations-for-eftirpi039s-funeral 

All donations will go to St.Marys Cathedral and Royal Marsden 
Cancer Hospital.

Τελούμε την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 το 40ήμερων της  
πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας  

 ΕΥΤΕΡΠΗ (Πονγκούρου) Γαβριήλ 
(Ριζοκάρπασο) 

Συγγενείς και φίλοι μπορούν να παρευρεθούν, τηρώντας  
πάντοτε τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Ευχαριστήριο 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους  

παραβρέθηκαν στην κηδεία, για όλα τα όμορφα 
 λουλούδια, τις δωρεές και όλα τα συλλυπητήριά σας.  
Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας 

 στήριξαν σε αυτή την δύσκολη περίοδο. 
Τα παιδιά της, εγγόνια, αδέλφια  και λοιποί συγγενείς. 

Για όσους επιθυμούν να κάνουν εισφορές μπορούν να το  
κάνουν στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://uk.gofundme.com/f/charity-donations-for-eftirpi039s-funeral 
Όλες οι εισφορές θα πάνε στην εκκλησία της Παναγίας και στο 

Royal Marsden Cancer Hospital.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ † ΜEMORIAL
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Αντρούλλα Τσιάτταλου

3ον ετήσιο

(από το Πατρίκι)

3 Years 
3 years or 3 lifetimes no amount of time can heal 

The sadness, loss and pain I always constantly feel 

Forever impossible to extinguish your loving flame 

Your ethics, standards and wisdom I strive to aim 

 

An intimate Saturday night service to share our prayers 

A second old lady who sings sweetly on the alter stairs 

The same old lady who prepares the candles and bread 

Food you would have lovingly given for others to be fed 

 

Are you the red Robin in my garden where ever I go 

You’re the warmth comforting me in the hand knitted throw 

Or you’re the spirit in my daughter who has your name 

And you’re what makes my moon, stars & sun glow 

 

Awake or asleep you’re always in my mind; I’m glad 

Pictures on my phone without you in them make me so sad 

My heaven and my earth I miss you my beautiful mother 

The way you did to me now my kids the same I smother 

 

God bless you mama, your rest now is very well deserved 

In the community your legend and you’re legacy preserved 

What you achieved in life so widely admired and respected 

A statue to you in my mind shall forever and always be erected

Τελέσθηκε το προηγούμενο Σαββατοκυρίακο, στην  
Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London  

N8 0LY, το 3ον ετήσιο μνημόσυνο και το τρισάγιο στο  
κοιμητήριο, της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας  

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Αντρούλλας Τσιάτταλου 
 

Ο σύζυγος Μιχάλης, κόρη Lefi- σύζυγος Franco, 
εγγόνια: Αντριάνα και Μιχάλης, αδέλφια: Χρυσή και Κοκής, 

αδελφότεκνες: Μάρω, Μελανή και Άντρη.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Ero Karatzas  
(from Akaki, Cyprus)  

We are sad to announce the passing of our dearest Mother and Grandmother Ero 
Karatzas on 1st December 2020 who was born in Akaki, Cyprus on 21st April 1937. 

She leaves behind daughters Irene, Eleni, Daphne, sons-in-law Michael and George, 
grandchildren Paul, Christopher, Katie, Anthony and Kieran. 

The funeral will take place on Friday 18th December 2020 at St. Katherines Church, 
Friern Barnet Road, London N20 0NL at 1.00pm which regrettably due to COVID 

restrictions only family members will be able to attend. 
The burial will be at New Southgate Cemetery at 2.00pm for those who would like to pay 

their respects, please remember to adhere to social distancing rules. 
Floral tributes are welcomed and can be sent to Demetriou and English Funeral Directors, 

131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 0NG. 
There will also be a donation box at the Cemetery for those wishing to make a donation to 

the Alzheimer’s Society. 
For any enquiries, please call 07956845701 or 07910734578

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ηρώ Καράτζα 
(από το Ακάκι, Κύπρος) 

Με μεγάλη λύπη, ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μητέρας και γιαγιάς  
Hρώ Καράτζα που απεβίωσε την 1η Δεκεμβρίου 2020 σε ηλικία 83 ετών.   
Η εκλιπούσα γεννήθηκε στο Ακάκι της Κύπρου στις 21 Απριλίου 1937. 

Αφήνει πίσω τις θυγατέρες της, Ειρήνη, Ελένη, Δάφνη, γαμπρούς Μιχαήλ και Γιώργο,  
εγγόνια Παύλο, Κρίστοφερ, Καίτη, Αντώνη και Κείραν. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 στην εκκλησία Αγίας  
Αικατερίνης, Friern Barnet Road, London N20 0NL στις 1.00 μ.μ., και λόγω περιορισμών 

COVID19 μόνο άτομα από τη στενή οικογένεια μπορούν να παρευρεθούν. 
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate στις 2.00μμ και για όσους θέλουν να 

παρευρεθούν, παρακαλούμε να τηρείτε τους κανόνες κοινωνικής απόστασης. 
Λουλούδια  είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλούν στο γραφείο κηδειών  

Demetriou και English, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 0NG. 
Θα υπάρχει επίσης κουτί εισφορών στο κοιμητήριο, για όσους επιθυμούν να κάνουν  

εισφορές στο Alzheimer’s Society. 
Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε, 07956845701 ή 

07910734578

21.04.1937 - 01.12.2020
A small little woman, that’s what you was 

Your smile and your laugh will be a big loss 
Not just for us but the people you touched 

Mum I can’t believe you’re gone, we’ll miss you so much 
It won’t be the same without our daily talks 

But you’re free from pain now and able to walk 
Walk to find dad to be together once more 

As he’s been waiting for you at heaven’s door 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Χριστοφής Γρηγορίου 

(από την Επτακώμη, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Christofis Gregoriou 

(From Eptakomi, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved husband, father, grand-
father and great grandfather Christofis Gregoriou, who died on the 17 November at the age of 92. 
He leaves behind his wife Melani, children, Androulla (Andie) and husband Andreas (Riko), 

Gregory and wife Jackie, Helen, Apostola and Theophanis, grandchildren, Christos and 
wife Victoria, Constantinos, Christina and husband Chris and Alexandra,  

great grandchildren, Alina Maria and George. Christofis was well known for his kindness 
and hospitality towards, his siblings, cοusins, fellow villagers, friends and relatives.  

He will be greatly missed. Funeral will take place on the 21st December 2020 at the Greek  
Orthodox Church of the Holy Cross & Archangel Michael12.30pm, followed by the burial at 

Hendon Cemetery & Crematorium Holders Hill Road, Mill Hill NW7 1NB. Flowers are  
welcome and can be sent to the Funeral Director Demetriou & English. There will be a  

donations box in the church and proceeds will go to Alkyonides UK Charity. 
Due to COVID-19 the number of church attendees is restricted.  

All wishing to pay their respect may do so at the Cemetery.

Με μεγάλη λύπη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού 
και προπάππου Χριστοφή Γρηγορίου, που απεβίωσε στις 17 Νοεμβρίου σε ηλικία 92 ετών. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μέλανη, τα παιδιά, την Ανδρούλλα (Άντι) και σύζυγο Αντρέα 
(Ρίκο), Γρηγόρη και σύζυγο Τζάκι, Ελένη, Αποστόλα και Θεοφάνη, εγγόνια, Χρίστος και  

σύζυγο Βικτώρια, Κωνσταντίνο, Χριστίνα και σύζυγό της Κρις και Αλεξάνδρα, δισεγγόνα, 
Αλίνα Μαρία και Γιώργος. Τον πατέρα μας Χριστοφή θα τον θυμόμαστε πάντα για την  

φιλοξενία και την καλοσύνη του προς αδέλφια, ξαδέλφια, χωριανούς και ξένους.  
Θα λείψει σε όλους.  

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2020 στην Ελληνική  
Ορθόδοξη Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού & Αρχάγγελος Μιχαήλ 12:30 μ.μ., και η ταφή στο 

κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill Road, Mill Hill NW7 1NB. Λουλούδια είναι  
ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλούν στο γραφείο κηδειών Demetriou & English,  

ενώ θα υπάρχει και κουτί εισφορών στην εκκλησία για τις Alkyonides UK Charity. 
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ο αριθμός των ατόμων που θα παρευρεθούν στην  

Εκκλησία θα είναι περιορισμένος. Αυτοί που επιθυμούν να τιμήσουν τον εκλιπόντα,  
μπορούν να παρευρεθούν στο κοιμητήριο.22.10.1928 - 17.11.2020
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