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 Ανοικτή επιστολή με αποδέκτες 
τους Αξιωματούχους της Εκτελε-
στικής, Νομοθετικής και Δικαστι-
κής Εξουσίας απεστάλη με στόχο  
την πάταξη της διαφθοράς.  Την 
επιστολή συνυπογράφουν 40 συ-
μπατριώτες μας...             Σελ 8

Ανοιχτή Επιστολή-διαφρορά
Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί σε Ελ-
λάδα και Κύπρο την περασμένη 
Κυριακή. Δώρο ζωής αποτελεί το 
εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, δή-
λωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης...                     Σελ 6,7&18

Εμβολιασμός Ελλάδα και Κύπρος ΟΙ ΜΠΟΝΑΜΑΔΕΣ του 2020 
Όπως κάθε χρονιά οι Παραδο-
σιακοί μποναμάδες από τον 
Βασίλη Παναγή. Αυτή τη χρο-
νιά με μια διαφορετική χροιά 
λόγω των δύσκολων καταστά-
σεων που περνάμε, παρ’όλα 
αυτά χρειαζόμαστε το γέλιο και 
τη χαρά περισσότερο από 
ποτέ....                  Σελ 9
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Αγαπητά μέλη της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας, 
Θα ήθελα να σας ευχηθώ εγώ 
προσωπικά και μαζί μου η επι-
τροπή του Συνδέσμου Αμμοχώ-
στου, Καλά Χριστούγεννα και 
Ευτυχισμένο το νέο Έτος  με 
Υγεία και Ευτυχία. 
Ταυτόχρονα θα θέλαμε να εκ-
φράσουμε την μεγάλη μας λύπη 
που χιλιάδες κόσμος έχει χαθεί 
τόσο άδικα εξαιτίας την Πανδη-
μίας συμπεριλαμβανομένων φί-
λων, γνωστών και συγγενών 
από την Παροικία. 
Η επιτροπή του Συνδέσμου Αμ-
μοχώστου Μεγάλης Βρετανίας 
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέ-
τος, εργάστηκε σκληρά για την 
συνεχή ανάδειξη του θέματος 
της Αμμοχώστου και την Κύ-
προ. Είχαμε ετοιμάσει ένα μο-
ναδικό επετειακό περιοδικό λεύ-
κωμα - ύμνο για την πόλη μας-  
και θα το παρουσιάζαμε στην 
χοροεσπερίδα μας που δυστυ-
χώς λόγω της πανδημίας ανα-
βλήθηκε. 
Ειδικά, εναντιωθήκαμε με τον 
πιο δυνατό τρόπο στις πρόσφα-
τες αναίσχυντες, χυδαίες και 
παράνομες ενέργειες της Τουρ-
κίας και τους εγκάθετους της, 
αυτούς, της ψευδό-Τουρκοκυ-
πριακής ηγεσίας που άνοιξαν 
μέρος της εναπομείναντας ακα-
τοίκητης πόλης της Αμμοχώ-
στου δηλαδή του υπόλοιπου 
18%, με σκοπό να το κατοικί-
σουν και αυτό. 
Η καμπάνια μας είχε τρείς βα-
σικούς πυλώνες.   
Α. Μία διαδήλωση έξω από το 
Βρετανικό Κοινοβούλιο και μία 
έξω από την Πρωθυπουργική 
κατοικία με σκοπό να διαμαρ-
τυρηθούμε εναντίον της Βρετα-
νικής στάσης απάθειας για τις 
εξελίξεις στην Αμμόχωστο αλλά 
και για την λύση του Κυπριακού 
σαν εγγυήτρια δύναμης της Ανε-
ξαρτησίας, Ασφάλειας και Εδα-
φικής Ακεραιότητας της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. 
Υποστηρίζουμε ότι η Βρετανία 
έπρεπε να επέμβει δυναμικά και 

να υποστηρίξει τις θέσεις μας 
και ακόμη να υποστηρίξει επι-
βολή μέτρων εναντίων της 
Τουρκίας. 
Β. Καμπάνια με επαναλαμβα-
νόμενα emails για τις δικές μας 
τις θέσεις δε όλους του 650 Βρε-
τανούς βουλευτές και στα 794 
μέλη της Βουλής των Λόρδων 
και στις πάμπολες πρεσβείες 
της υφηλίου που βρίσκονται στο 
ΗΒ. Καλώντας όλους να λάβουν 
μέρος σε τηλεδιάσκεψη για να 
υποστηρίξουν τις θέσεις μας, 
στέλνοντας ταυτόχρονα και 
ηχηρό μήνυμα συμπαράστα-
σης. Κάτι το οποίο πετύχαμε με 
μεγάλη επιτυχία με την παρου-
σία 31 συμμετεχόντων από όλα 
τα φάσματα πολιτικών αντιλή-
ψεων όπως Βουλευτές, Λόρ-
δους και αντιπροσώπους από 
Πρεσβείες, συμπεριλαμβανομέ-
νου του Ύπατου Αρμοστή της 
Κύπρου και του Πρέσβη της Ελ-
λάδας στο ΗΒ. 
Γ.  Καταφέραμε να προωθή-
σουμε δύο ψηφίσματα στη Βρε-
τανική Βουλή για την Αμμόχω-
στο, προερχόμενα από εμάς 
σαν Early Day Motions (EDM). 
Επίσης το ίδιο ψήφισμα προ-
ωθήθηκε στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης με τον απαιτούμενο 
αριθμό μελών του Assembly και 
εγκρίθηκε για συζήτηση το Γε-
νάρη. 
Με αυτούς τους εκπροσώπους 
προσπαθούμε και είμαστε σε 
συνεχή επικοινωνία έχουμε δε 
λάβει πάρα πολλές απαντήσεις 
μεταξύ αυτών και εκ μέρους του 
Βρετανού Πρωθυπουργού. 
Σαν Σύνδεσμος Αμμοχώστου 
έχουμε πάντα την σκέψη μας 
στραμμένη στην Αμμόχωστο ει-
δικά αυτές τις δύσκολες ημέρες 
που η πόλη μας είναι κάτω από 
την μπότα του Τούρκου εισβο-
λέα. Στην θύμηση μας έρχονται 
τα χαρούμενα Χριστούγεννα 
στην πόλι μας πριν την Τουρ-
κική εισβολή του 1974. 
‘Όλα πάγωσαν. Ο χρόνος λες 
και σταμάτησε εκεί, Αύγουστος 
1974. Μονάχα μια κλειστή ερη-

μωμένη πόλη! Μια πόλη φάντα-
σμα! Και έξω από το συρματό-
πλεγμα της ντροπής, το υπό-
λοιπο της πόλης κατοικημένο 
από αγνώστους. Χωρίς να τους 
ανήκει τίποτα από τα σπίτια 
μας, τις περιουσίες μας, τη γη 
μας. Να θέλουν και να απαιτούν 
να κατοικίσουν και την υπό-
λοιπη Αμμόχωστο. Τι μεγάλο αί-
σχος! Τι ντροπή! 
Χριστούγεννα έρχονται σε μια 
άδεια πόλη που ψάχνει να βρει 
καρτερικά τα παιδιά της. Και η 
ελπίδα όμως δεν έφυγε ποτέ! 
Έμεινε εκεί μόνη της να παλεύει 
με τον χρόνο. Θα ξαναβρεθούμε 
εκεί. Θα ξαναστολίσουμε την 
πόλη μας, θα την ξαναντύσουμε 
στα γιορτινά της και θα καλω-
σορίσουμε τα Χριστούγεννα με 
μεγαλοπρέπεια και σεβασμό. 
Τα μέλη και η επιτροπή του Συν-
δέσμου Αμμοχώστου δεν ξεχνά. 
Κανείς μας  να μην ξεχνά.  Η 
απαίτηση η ίδια, καμία αλλαγή! 
Τουρκία κάτω τα χέρια από την 
Αμμόχωστο!!!! 
Απαιτούμε να δοθεί η πόλης 
στους νόμιμους κατοίκους της 
κάτω από την νόμιμη Κυβέρ-
νηση της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Να ξανά-ηχήσουν τα κα-
μπαναριά! Να ξανακούσουμε 
χαρμόσυνες φωνές και χριστου-
γεννιάτικους ύμνους από τα 
παιδικά στόματα. Να γιορτά-
σουμε όλοι μαζί στην πόλη μας 
τα Χριστούγεννα. Ο χρόνος δεν 
σβήνει τη λαχτάρα και τον πόθο 
για επιστροφή. Ούτε και τα 
όραμα για μια ελεύθερη Αμμό-
χωστο ξεθωριάζει. Πάντα θα 
μας οδηγεί πίσω στα σπίτια 
μας. 
Και εμείς θα συνεχίσουμε τον 
αγώνα  για επιστροφή που θα 
σταματήσει μόνο την μέρα της 
δικαιοσύνης! Την μέρα της επι-
στροφής! 
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχι-
σμένο το Νέο Έτος. 
  
Μετά τιμής, 
Δρ Βασίλης Μαύρου

Μιλήσαμε με δύο συμπατριώτες 
μας γνωστούς στην Παροικία οι 
οποίοι έχουν λάβει την πρώτη 
δόση του εμβολίου στις αρχικές 
φάσεις του εμβολιασμού στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρώτο 
άτομο που μιλήσαμε ήταν ο κ. 
Κυριάκος Τσούπρας, πρώην δι-
ευθυντής της Παροικιακής, ο 
οποίος έλαβε την πρώτη δόση 
του εμβολίου την Κυριακή 20 
Δεκεμβρίου σε ηλικία, μόλις δύο 
ημέρες μετά τα ενενηκοστά του 
γενέθλια. Όπως ανάφερε στην 
παροικιακή ο κ. Τσούπρας η 
ενημέρωση για να βάλει την 
πρώτη δόση του εμβολίου είχε 
γίνει 4-5 ημέρες πριν από την 
ημέρα του εμβόλιο, όπου του 
έστειλαν τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες για την τοποθεσία και 
την ώρα της διαδικασία. 808 
green lanes ήταν η τοποθεσία 
του ιατρείου που παρευρέθηκε 
ο κ. Τσούπρας, με ραντεβού για 
τις 13:30, ενώ όπως ανάφερε 
όταν πήγε είχαν το γεύμα τους 
οι νοσοκόμοι και καθυστέρησαν 
λίγο την διαδικασία. Παρόλα 
αυτά ανάφερε ότι όλα κύλησαν 
πολύ καλά με οργάνωση και ιδι-
αίτερη ευγένεια από τους νοσο-
κόμους οι οποίοι τον είχαν ρω-
τήσει για τα θέματα υγείας του, 
εάν έχει κάτι σοβαρό, ιδιαίτερα 
εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε 
αλλεργίες σε συστατικά, ή τρο-
φές. Τον ενημέρωσαν ότι το εμ-
βόλιο το δίνουν σε 2 δόσεις και 
την επόμενη θα την λάβει σε 
τρεις εβδομάδες από την δόση 
του πρώτου εμβολίου, δηλαδή 
την Κυριακή 10 Ιανουαρίου. Ο 

κ. Τσούπρας μας διαβεβαίωσε 
για την αίσθηση του εμβολίου, 
ότι το ένιωσε σαν ένα κανονικό 
εμβόλιο όπως τα υπόλοιπα, 
όπου στο τέλος τον άφησαν να 
περιμένει για να είναι σίγουρο 
ότι δεν θα παρουσιαστεί οποι-
αδήποτε παρενέργεια, ενώ 
όπως σημείωσε, ούτε αυτός, 
ούτε τα υπόλοιπα άτομα που 
βρίσκονταν στην ίδια αίθουσα 
είχαν οποιονδήποτε παρενέρ-
γεια. Η όλη διαδικασία κράτησε 
περίπου 20 λεπτά καθώς 15 
από αυτά είναι η αναμονή για 
τυχόν παρενέργειες. Τα συναι-
σθήματα που ένιωθε εκείνη τη 
στιγμή ο κ. Τσούπρας ήταν 
έντονα και κυριαρχούσε η θετική 
σκέψη και εμπιστοσύνη στους 
ευεργέτες του εμβολίου και 
στους επιστήμονες που όλο 
αυτό τον καιρό πολεμάνε για να 
καταφέρουν να δημιουργήσουν 
αυτό το εμβόλιο για να σώσουν 
την ανθρωπότητα, ενώ όπως 
ανέφερε προσπαθούσε να αφή-
σει πίσω όλες της αμφιβολίες 
που ακούγονται για την μη απο-
τελεσματικότητα και την ελλιπή 
ασφάλεια του εμβολίου. Στο τέ-
λος αφού επιβεβαίωσαν πως ο 
κ. Τσούπρας δεν υπέστη καμία 
παρενέργεια, οι νοσοκόμοι έδω-
σαν εντολή στον κ. Τσούπρα να 
συνεχίζει να προσέχει και να τη-
ρεί τα μέτρα προστασίας 
Ακόμη ένας συμπατριώτης μας 
ο οποίος έκανε το εμβόλιο του 
κορωνοϊού ήταν ο κ. Αντρέας 
Μενελάου. Την Παρασκευή 18 
Δεκεμβρίου, καθώς του εστάλει 
μήνυμα 4 ημέρες πριν ο κ. Με-

νελάου ξεκίνησε από το σπίτι 
του για να βρεθεί στο Evergreen 
Surgery στο Εdmonton η ώρα 
15:00, όπου είχε το δικό του ρα-
ντεβού για το εμβόλιο. 
Oργάνωση και ευγένεια ήταν οι 
λέξεις που έκφραζαν το έργο 
τον νοσοκόμων όπως ανέφερε 
ενώ καθώς στον ίδιο χώρο βρί-
σκονταν περίπου 100 άτομα τη-
ρούσαν όλοι τα μέτρα προστα-
σίας. Καμιά παρενέργεια δεν 
εμφανίστηκε στον κ. Ανδρέα 
Μενελάου κάτι που επιβεβαί-
ωσε και τους γιατρούς προ-
ηγούμενος καθώς δεν έχει κα-
μία αλλεργία σε συστατικά και 
τροφές. Οι γιατροί ζήτησαν από 
τον κ. Μενελάου να συνεχίσει 
να προσέχει, να τηρεί τα μέτρα 
και να μην νιώσει οποιαδήποτε 
χαλάρωση λόγω της εμβολίου. 
Όπως μας είπε ο κ. Μενελάου 
μας είπε ως ήταν μια συνηθι-
σμένη ένεση, καμιά διαφορά 
από τα υπόλοιπα εμβόλια και 
έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος 
από την όλη διαδικασία και εξυ-
πηρέτηση των νοσοκόμων. 
Φεύγοντας τον ειδοποίησαν ότι 
στις 8 Ιανουαρίου, τρεις εβδο-
μάδες μετά την πρώτη δόση θα 
πρέπει  να ξαναπάει για να του 
βάλουν την επόμενη δόση του 
εμβολίου και θα του δώσουν πι-
στοποιητικό εμβολιασμού 
COVID-19. 
Ο αριθμός των περιπτώσεων 
και των θανάτων από κορωνοϊό 
συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 21 Κύ-
πριοι του Ηνωμένου Βασιλείου 
έχουν χάσει τη ζωη τους την τε-
λευταία εβδομάδα. 
Τρεις Ελληνοκύπριοι και 17 
Τουρκοκύπριοι και ένας Ελλη-
νοκύπριος στο Μπέρμιγχαμ. 
Τα εμβόλια συνεχίζονται και εί-
ναι η ελπίδα για την αρχή του 
τέλους της πανδημίας, παρ’ολα 
αυτά τίποτα ακόμη δεν έχει τε-
λειώσει κι αυτοί που έχουν λάβει 
το εμβόλιο θα πρέπει να συνε-
χίσουν να προσέχουν μέχρι να 
δοθεί ένα οριστικό τέλος στον 
εφιάλτη αυτό. Έχουμε κερδίσει 
αρκετούς αγώνες κατά του 
COVID-19 μέχρι τώρα, η υπο-
μονή θα πρέπει να συνεχίσει να 
μας διακατέχει για να μην χά-
σουμε την μάχη στο τέλος της.

Σύνδεσμος Αμμοχώστου Ην.Βασιλείου Οι εμβολιασμοί στην Παροικία μας
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Εγκρίθηκε το εμβόλιο της Οξφόρδης/ AstraZeneca  
Tο εμβόλιο της Οξφόρδης/AstraZeneca ενέκρινε 
η αρμόδια βρετανική αρχή όπως έγινε γνωστό 
την Τετάρτη (30/12/2020). Το Ηνωμένο Βασίλειο 
έχει παραγγείλει 100 εκατομμύρια δόσεις από τη 
φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca - αρκετές για 
τον εμβολιασμό 50 εκατομμυρίων ανθρώπων, 
δηλαδή ολόκληρης της χώρας. 
Η έγκριση, από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή 
φαρμάκων (Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency), σημαίνει ότι το εμβόλιο είναι 
ασφαλές και αποτελεσματικό.  
“Σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή και θα οδη-
γήσει σε μαζική επέκταση στην εκστρατεία ανο-
σοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία 
αποσκοπεί στην επαναφορά της ζωής στην κα-
νονικότητα” σχολιάζει το BBC. 
Οι Times αναφέρουν ότι στα νοσοκομεία στο 
Λονδίνο δεν επαρκούν τα κρεβάτια εντατικής θε-
ραπείας και καταρτίζονται σχέδια για τη μεταφορά 
ασθενών σε άλλα μέρη της χώρας. 
Ο Guardian γράφει ότι οι γιατροί φοβούνται ότι 
τα νοσοκομεία σύντομα ίσως  αντιμετωπίσουν 
"φρικτές επιλογές" για το ποιοι ασθενείς Covid-
19 λαμβάνουν δυνητικά θεραπεία διάσωσης, 
επειδή το NHS είναι τόσο επικίνδυνα υπερφορ-
τωμένο. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα i , η κυβέρνηση πρό-
κειται να θέσει τις περισσότερες περιοχές της Αγ-
γλίας στην υψηλότερη βαθμίδα τέσσερα - "μείνετε 
στο σπίτι" - περιορισμών. Η Sun μας ενημερώνει 
ότι το Λανκασάιρ,  τα Μίντλαντς και η Κάμπρια 
είναι πολύ πιθανό να επηρεαστούν.  
Η Daily Mirror γράφει ότι ορισμένοι υπεύθυνοι 
γηροκομείων και οίκων φροντίδας  έχουν κατη-
γορήσει την κυβέρνηση για την παραβίαση μιας 

υπόσχεσης για τον εμβολιασμό των ενοίκων και 
του προσωπικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 
η διαδικασία του εμβολιασμού έχει αρχίσει στους 
2.900 μεγαλύτερους οίκους  φροντίδας, αλλά 
υπάρχουν 15.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Εκπρόσωπος του NHS υπογραμμίζει  στην εφη-
μερίδα ότι παρά τις υλικοτεχνικές προκλήσεις, χι-
λιάδες άνθρωποι της τρίτης ηλικίας και εργαζό-
μενοι σε οίκους ευγηρίας   έχουν ήδη εμβολιαστεί. 
Ο αξιωματούχος προσθέτει ότι όταν εγκριθεί το 
εμβόλιο της Οξφόρδης τότε το μεγάλο εγχείρημα 
του  εμβολιασμού θα επιταχυνθεί.  
Σύμφωνα με την Daily Telegraph, ο πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να προ-
εδρεύσει σε συνεδρίαση σήμερα για να αποφα-
σίσει εάν η καθυστέρηση για μια εβδομάδα, μετά 
τις διακοπές των Χριστουγέννων, της επαναλει-
τουργίας των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης στην Αγγλία θα είναι επαρκής για να ανα-
κόψει την εξάπλωση της ασθένειας. 
Μια πηγή λέει στην εφημερίδα: "Η καθυστέρηση 
για μια εβδομάδα δεν θα είναι αρκετή, 
εκτιμούν οι επιστήμονες. Αν θέλουμε να 
κάνουμε κάτι, 
τότε τα σχολεία 
πρέπει να παρα-
μείνουν κλειστά 
ολόκληρο τον Ια-
νουάριο»." 
Έντονος προ-
βληματισμός 
για την επανα-
λειτουργία των 
σχολείων μετά 
τις διακοπές 

των Χριστουγέννων 
Η συζήτηση εντός της κυβέρνησης σχετικά με 
την επαναλειτουργία των σχολείων στην Αγγλία 
είναι το πρώτο θέμα σε πολλές από τις εφημερί-
δες της Τρίτης (29/12/2020). 
Ο Guardian γράφει ότι προς το παρόν είναι αβέ-
βαιο εάν τα σχολεία θα ανοίξουν αμέσως μετά 
τις διακοπές των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με 
την εφημερίδα, ο υπουργός παιδείας Γκάβιν Γουί-
λιαμσον προσπαθεί να διασκεδάσει τους φόβους 
ανώτερων συναδέλφων του που ανησυχούν από 
την προειδοποίηση ορισμένων ειδικών ότι με την 
επαναλειτουργία των σχολείων την επόμενη 
εβδομάδα θα είναι αδύνατο να διατηρηθεί το πο-
σοστό αναπαραγωγής του Covid - ο αριθμός R - 
κάτω από ένα. 
Οι Times μας ενημερώνουν ότι ο υπουργός 
υγείας Ματ Χάνκοκ και ο υπουργός Επικρατείας 
Μάικλ Γκόουβ πρότειναν σε μια συνάντηση που 
έγινε στη Ντάουνινγκ Στριτ ότι η επαναλειτουργία 
των σχολείων θα μπορούσε να καθυστερήσει. 
Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός 

Μπόρις Τζόνσον ζήτησε από  
αξιωματούχους να καταρτίσουν  
ένα  πιο “ρωμαλέο” σχέδιο για μαζικά τεστ κορω-
νοϊού. Οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να συμπερι-
ληφθούν στον κατάλογο προτεραιότητας για τα 
εμβόλια, προσθέτει η εφημερίδα. 
Η Daily Mail αναφέρει ότι βουλευτές και εμπει-
ρογνώμονες αντιδρούν στο ενδεχόμενο να κλεί-
σουν τα σχολεία για άλλη μια φορά. "Μην προ-
δώσετε τα παιδιά μας" – ο χαρακτηριστικός τίτλος 
του σχετικού δημοσιεύματος. 
Η Daily Mirror δημοσιεύει στην πρώτη σελίδα 
μια εικόνα  ασθενοφόρων να περιμένουν στην 
ουρά  έξω από Eastbourne District Hospital στο 
ανατολικό Σάσεξ. Η φωτογραφία  συνοδεύεται 
από τον τίτλο: "Βάλτος". 
Η Mirror τονίζει ότι τα νοσοκομεία αγωνίζονται 
να αντιμετωπίσουν τη χειρότερη εβδομάδα της 
κρίσης Covid-19 μέχρι στιγμής. 
Σύμφωνα με την Telegraph, τα έκτακτα νοσοκο-
μεία Nightingale “αποσυναρμολογούνται ήσυχα”, 
καθώς οι ιατροί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει 
αρκετό προσωπικό για να μπορέσουν αυτά τα 
νοσοκομεία να λειτουργήσουν. 
Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι οι επιστήμονες 
έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι δύο εκα-
τομμύρια εμβολιασμοί θα πρέπει να γίνονται την 
εβδομάδα – διπλάσιος αριθμός από τον τρέχοντα 
στόχο - για να αποφευχθεί ένα τρίτο κύμα κορω-
νοϊού. 
Το πρωτοσέλιδο της Sun αποπνέει μια νότα αι-
σιοδοξίας. Η εφημερίδα αναδεικνύει το αισιόδοξο 
μήνυμα του επικεφαλής του NHS Αγγλίας, σερ 
Σάιμον Στίβενς,  ο οποίος  εκτιμά ότι μέχρι τον 
Απρίλιο θα έχουν εμβολιαστεί 22 εκατομμύρια 
άνθρωποι.

Η Ενιαία Επιτροπή Εμβολιασμών στο Ηνωμένο 
Βασίλειο συνέστησε στην κυβέρνηση να δώσει 
προτεραιότητα από εδώ και στο εξής στη χορή-
γηση της πρώτης δόσης των εμβολίων κατά του 
κορωνοϊού σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
ευπαθείς πολίτες αντί να δίνει έμφαση στη χορή-
γηση της δεύτερης δόσης όσο πιο σύντομα γίνε-
ται. 
Το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε ότι υιοθετεί αυτή 
η νέα στρατηγική στο πρόγραμμα εμβολιασμών. 
Οι πολίτες θα λαμβάνουν πλέον τη δεύτερη δόση 
όχι απαραίτητα 21 ημέρες μετά από την πρώτη 

δόση όπως γίνεται μέχρι τώρα στην περίπτωση 
του σκευάσματος της Pfizer ή 28 ημερών στην 
περίπτωση του εμβολίου της AstraZeneca, αλλά 
«εντός 12 εβδομάδων». 
Στόχος είναι να αναπτυχθεί έστω μερική ανοσία 
σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του πλη-
θυσμού όσο πιο γρήγορα γίνεται. 
Η αλλαγή στρατηγικής υπαγορεύεται από τη με-
γάλη πίεση στα δημόσια νοσοκομεία. Οι υγει-
ονομικές υπηρεσίες στην κομητεία του Έσεξ κή-
ρυξαν το πρωί «μείζον περιστατικό», λόγω της 
«πρωτοφανούς» ζήτησης ιατρικής περίθαλψης 
από ασθενείς του κορωνοϊού. 
Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ 
επιβεβαίωσε ότι το εμβόλιο της Οξφόρδης που 
εγκρίθηκε το πρωί θα αρχίσει να χορηγείται από 
την προσεχή Δευτέρα. 
Είπε επίσης ότι πλέον οι περισσότεροι ασθενείς 
της COVID-19 είναι φορείς του νέου μεταλλαγμέ-
νου στελέχους που εντοπίστηκε αρχικά στο Κεντ 
της ΝΑ Αγγλίας και έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε όλη 
τη χώρα.

Αλλαγή εμβολιαστικής στρατηγικής με  
έμφαση στη μαζική χορήγηση της 1ης δόσης

Εμβόλιο COVID-19

Στο «μάτι» του κυκλώνα βρίσκεται το Λονδίνο, το 
οποίο έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα από τη σαρωτική 
επέλαση του δεύτερου κύματος πανδημίας, όπου 
σε συνδυασμό με τις μεταλλάξεις του ιού δημι-
ουργούν ένα «εκρηκτικό» μείγμα. 
Ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία έχει 
αυξηθεί δραματικά, ξεπερνώντας τις 20.000. 
Το συγκεκριμένο αριθμητικό στοιχείο δείχνει ότι 
οι νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία της Αγγλίας εί-
ναι περισσότεροι και από το πρώτο κύμα πανδη-
μίας, τότε που το καταγεγραμμένο ρεκόρ έδειξε 
στις 12 Απριλίου 18.000, περίπου, εισαγωγές. 
Το σύστημα υγείας στη Βρετανία βρίσκεται στα 
όριά του, καθώς -σύμφωνα με την ιστοσελίδα 

Health Service Journal, η πληρότητα στις εντατι-
κές του Λονδίνου «αγγίζει» το 114%.  
Αυτός είναι και ο λόγος που αποφάσισαν να με-
ταφέρουν ασθενείς με κορωνοϊό από το Λονδίνο 
σε νοσοκομεία του Γιορκσάιρ, προκειμένου να 
τους αδειάσουν κλίνες και να τύχουν της καλύτε-
ρης περίθαλψης οι πολίτες που το έχουν απόλυτη 
ανάγκη. 
Μάλιστα, υπάρχει σχέδιο να στηθούν σκηνές πο-
λέμου έξω από νοσοκομεία που ασφυκτιούν από 
ασθενείς με κορωνοϊό.. 
Τρόμος από το «μαύρο» ρεκόρ 
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σήμανε συναγερμός 
στη χώρα, καθώς ανακοινώθηκε μαύρο ρεκόρ 
ημερήσιων κρουσμάτων που ξεπέρασαν τα 
53.000. Συγκεκριμένα, την Τρίτη ανακοινώθηκαν 
53.135 νέες μολύνσεις, αριθμός που είναι ο υψη-
λότερος από την έναρξη της πανδημίας τον Μάρ-
τιο. Ο προηγούμενος χειρότερος ημερήσιος απο-
λογισμός ήταν της Τρίτης με 41.385 κρούσματα.  
Καταγράφηκαν επίσης 414 θάνατοι που προέκυ-
ψαν μέσα σε 28 ημέρες από ένα θετικό τεστ 
Covid, σε σύγκριση με τους 357 τη Δευτέρα. Ο 
συνολικός αριθμός των νεκρών λόγω Covid στη 
χώρα ανέβηκε στους 71.567. 

Χάος στα νοσοκομεία
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Η Βρετανία «Ψάχνει» 
εμπορικές συμφωνίες...

Έλαβε και τη δεύτερη 
δόση του εμβολίου

Βrexit 
Το Λονδίνο υπογράφει εμπορική συμφωνία με την Άγκυρα Η 90χρονη Μάργκαρετ Κίναν, ο πρώτος 

άνθρωπος στον δυτικό κόσμο που εμβο-
λιάστηκε κατά του κορωνοϊού με το εμ-

βόλιο της Pfizer-BioNTech, πριν από τρεις πε-
ρίπου εβδομάδες, έλαβε σήμερα και τη δεύτερη 
δόση του φαρμάκου στο πανεπιστημιακό νοσο-
κομείο του Κόβεντρι. 
 Η NHS England είχε αναφέρει στις 8 Δεκεμβρίου, 
μετά την πρώτη δόση, ότι η Κίναν, η οποία σε λί-
γες ημέρες συμπληρώνει τα 91, θα λάμβανε «ένα 
ενισχυμένο τρύπημα» 21 ημέρες αργότερα «για 
να εξασφαλίσει ότι έχει τις καλύτερες πιθανότητες 
να προστατευθεί από τον ιό». 
Ο καθηγητής Άντι Χάρντι, Διευθύνων Σύμβουλος 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκκομεπιου του Κό-
βεντρι, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 
καλωσορίσαμε τη Μάργκαρετ Κίναν πίσω στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρι για 
να λάβει με ασφάλεια τη δεύτερη δόση του εμ-
βολίου».

Με τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να έχουν επιτύχει μία συμφω-
νία για το Brexit, το Λονδίνο επιδιώκει 

τώρα την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών με 
την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, αλλά και χώρες που 
βρίσκονται στην περιοχή Ινδίας-Ειρηνικού 
ωκεανού, όπως έγραψε αργά την Δευτέρα το 
βράδυ, ο υπουργός των Εξωτερικών Ντομινίκ 
Ράαμπ, στην εφημερίδα «The Telegraph». 
«Επιδιώκουμε την υπογραφή εμπορικών συμ-
φωνιών από την Αυστραλία μέχρι τις ΗΠΑ, αλλά 
και με ολόκληρο τον κόσμο. Ιδιαίτερα, με την 
περιοχή Ινδίας-Ειρηνικού, που αποτελεί μία τε-
ράστια αναπτυσσόμενη αγορά για το μέλλον». 
Έγραψε ο Ράαμπ στην εφημερίδα: 
«Τον Ιανουάριο, ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί 
την Ινδία για την προώθηση των οικονομικών 
δεσμών μας με τη μεγαλύτερη δημοκρατία στον 
κόσμο και θα είναι μαζί με τον πρωθυπουργό 
Ναρέντρα Μόντι στους εορτασμούς για την 
Ημέρα της Δημοκρατίας της Ινδίας», πρόσθεσε 
ο Βρετανός ΥΠΕΞ.

Η Βρετανία κατέληξε σε εμπο-
ρική συμφωνία για το Brexit 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

μόλις επτά ημέρες πριν από την 
αποχώρηση της χώρας από το με-
γαλύτερο εμπορικό μπλοκ στον 
κόσμο. 
Mε το επίσημο τέλος της μεταβατι-
κής περιόδου για το Brexit σήμερα 
31 Δεκεμβρίου, το Ηνωμένο Βασί-
λειο αποκόπτεται πλήρως από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και ακόμα 
δεν έχει αποκαλυφθεί το πλήρες πε-
ριεχόμενο της συμφωνίας Βρετα-
νίας – ΕΕ, το Brexit αναμένεται να 
επηρεάσει τις ζωές εκατομμυρίων 
ανθρώπων. 
 
Αύξηση των διδάκτρων 
 
Μία από τις επιπτώσεις του Brexit 
θα την καταλάβουν στην τσέπη τους 
οι Έλληνες φοιτητές που έχουν επι-
λέξει την Αγγλία για σπουδές, κα-
θώς θα αυξηθούν τα δίδακτρα. Όσοι 
θα εγγραφούν από το 2021, θα 

πρέπει να πληρώσουν τα δίδακτρα 
που καταβάλλουν οι διεθνείς φοιτη-
τές, τα οποία ανέρχονται, κατά μέσο 
όρο, σε 16.500 ευρώ τον χρόνο. 
Οσοι, όμως, είναι ήδη εγγεγραμμέ-
νοι, θα συνεχίζουν να πληρώνουν 
το ίδιο ποσό που πληρώνουν οι 
Βρετανοί συμφοιτητές τους, και 
αυτό δεν θα αλλάξει για όσο καιρό 
διαρκέσουν οι σπουδές τους. 
Επιπλέον, οι Έλληνες φοιτητές χά-
νουν τα βρετανικά κρατικά φοιτητικά 
δάνεια για την πληρωμή διδάκτρων. 
Με απόφαση της υπουργού Δημο-
σίων Πανεπιστημίων Μισέλ Ντόν-
λαν αποφασίστηκε ότι από το ακα-
δημαϊκό έτος 2021-2022 φοιτητές 
από την Ε.Ε. και την Ελβετία δεν 
δικαιούνται πλέον το φοιτητικό δά-
νειο για την κάλυψη των διδάκτρων 
σε βρετανικά πανεπιστήμια. 
Εκτός όμως από τα δίδακτρα, προ-
κύπτει και το θέμα της φοιτητικής 
βίζας. Ο λόγος για έναν νέο μηχανι-
σμό που ονομάζεται Student Route, 
τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουν 

οι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε. 
που θα φτάσουν στη Μεγάλη Βρε-
τανία για σπουδές μετά την 1η Ια-
νουαρίου 2021. 
 
Τέλος και το Erasmus 
 
Όπως αποκαλύπτει ο Guardian, οι 
φοιτητές από τη Βρετανία δεν θα 
μπορούν να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα Erasmus για ανταλλαγή 
φοιτητών με άλλα ευρωπαϊκά πα-
νεπιστήμια. Αντίστοιχα, ούτε οι Ευ-
ρωπαίοι φοιτητές θα μπορούν να 
πάνε στη Βρετανία για το Erasmus 
τους. 
Oι δύο πλευρές δεν μπόρεσαν να 
τα βρουν για το κόστος της συμμε-
τοχής της Βρετανίας στο πολύ επι-
τυχημένο αυτό πρόγραμμα. 
 
Ο Μπόρις Τζόνσον είχε υποσχεθεί 
ότι δεν απειλούνταν το Erasmus τον 
περασμένο Ιανουάριο. Σήμερα, είπε 
απλά ότι η έξοδος από το Erasmus 
ήταν «μια πολύ δύσκολη από-

φαση». 
Για τους Βρετανούς φοιτητές, θα δη-
μιουργηθεί ένα νέο πρόγραμμα, το 
πρόγραμμα Τούρινγκ, για να μπο-
ρούν να πηγαίνουν σε πανεπιστή-
μια της Ευρώπης όσο και του υπό-
λοιπου κόσμου. 
 
Τι γίνεται με τους Έλληνες που 
εργάζονται στη Βρετανία 
 
Όσο για τους Ελληνες που ζουν και 
δραστηριοποιούνται στη Βρετανία, 
δυσκολεύουν τα πράγματα όσον 
αφορά την επανένωσή τους με μέλη 
της οικογένειάς τους, στην περί-
πτωση που αυτά επιθυμούν να τους 
ακολουθήσουν στη χώρα. 
Φαίνεται ότι για τους Ελληνες που 
ζουν και δραστηριοποιούνται στη 
Βρετανία εδώ και χρόνια δεν αλλά-
ζει το σημερινό καθεστώς. Δυσκο-
λεύει, όμως, η επανένωσή τους με 
μέλη της οικογένειάς τους, στην πε-
ρίπτωση που αυτά επιθυμούν να 
τους ακολουθήσουν στη Βρετανία. 
Υπάρχουν πολλά ζευγάρια, στα 
οποία το ένα μέλος εργάζεται και 
διαμένει στην Αγγλία, ενώ το άλλο 
ετοιμαζόταν να ακολουθήσει. Η με-
τάβαση αυτή σε κάποιες περιπτώ-
σεις δεν θα είναι εφικτή μετά τις 31 
Δεκεμβρίου. Ακόμα και τέκνα ή σύ-
ζυγοι οφείλουν να πληρούν τους νέ-
ους και αυστηρούς κανόνες μετα-
νάστευσης που έχει θέσει η χώρα. 
Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα 
για όσους θα επιχειρήσουν να ερ-
γαστούν στη Βρετανία από το 2021 
και μετά. Σε περίπτωση που κά-
ποιος δεν διαθέτει το pre settled 
status, δηλαδή το καθεστώς της 
άδειας προσωρινής παραμονής, η 
μετανάστευση μετατρέπεται σε δύ-
σκολη υπόθεση. Προβλέπεται ένα 
point system για τους μετανάστες, 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μοριοδο-
τούνται με βάση τις δεξιότητες, τις 
γνώσεις, τις σπουδές και την εμπει-
ρία τους. Το σύστημα περιλαμβάνει 
μία κατηγορία βίζας για ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό, με ειδικές προ-
ϋποθέσεις.

Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες. 
Τετάρτη την υπογραφή 
εμπορικής συμφωνίας με 

την Τουρκία που επιτρέπει την πα-
ράταση των υφιστάμενων τελωνει-
ακών συμφωνιών με την Ευρω-
παϊκή Ένωση μετά την 1η 
Ιανουαρίου, με την ελπίδα να επι-
τευχθεί στη συνέχεια μια πιο ολο-
κληρωμένη συμφωνία ελευθέρου 
εμπορίου. 

Μετά το τέλος της μεταβατικής πε-
ριόδου του Brexit, οι εμπορικές συμ-
φωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΕ 
και τρίτων χωρών θα παύσουν να 
ισχύουν στη Βρετανία, η οποία πρέ-
πει να συνάψει νέες συμφωνίες για 
να αποφύγει τελωνειακούς φρα-
γμούς. 
Ένα τέτοιο έγγραφο υπογράφηκε 
σήμερα μεταξύ της Βρετανίδας 
υπουργού Διεθνούς Εμπορίου Λιζ 

Τρους και της Τουρκάλας ομολόγου 
της Ρουχσάρ Πεκτζάν μέσω τηλε-
διάσκεψης. Επιτρέπει "την εγγύηση 
των υφιστάμενων προτιμησιακών 
δασμών για 7.600 εταιρίες που έκα-
ναν εξαγωγές προς την Τουρκία το 
2019", εξήγησε το βρετανικό υπουρ-
γείο Εμπορίου σε ανακοίνωση. 
Αυτό επιτρέπει συγκεκριμένα την 
"προστασία των αλυσίδων εφοδια-
σμού στους τομείς της αυτοκινητο-
βιομηχανίας και της μεταποίησης", 
κυρίως τη χαλυβουργία, την κλω-
στοϋφαντουργία και τα ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων που αποστέλλονται 
από τη Ford στην Τουρκία για συ-
ναρμολόγηση εμπορικών οχημάτων 
που προορίζονται για τη βρετανική 
αγορά", διευκρίνισε. 
"Οι δύο πλευρές έχουν επίσης δε-
σμευτεί να εργαστούν για μια πιο 
επωφελή συμφωνία ελεύθερου 
εμπορίου", πρόσθεσε το Λονδίνο. 
Είναι "ένα πρώτο βήμα για την ενί-
σχυση των δεσμών μας", δήλωσε η 

Πεκτζάν τη Δευτέρα, ενώ ο πρό-
εδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χα-
ρακτήρισε τη συμφωνία που υπο-
γράφηκε "την πιο σημαντική 
συμφωνία από τότε που υπογρά-
φηκε η συμφωνία για την τελωνειακή 
ένωση" με την ΕΕ, το 1995. 
Η Βρετανία παρουσιάζεται ως πρω-
ταθλητής του ελεύθερου εμπορίου 
για την εποχή μετά το Brexit. Πα-
ράλληλα με τις διαπραγματεύσεις με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες 
επέτρεψαν την επίτευξη ιστορικής 
συμφωνίας την περασμένη Πέμπτη, 
η Βρετανία υπέγραψε εμπορικές 
συμφωνίες με 62 χώρες όπως η Ια-
πωνία, η Σιγκαπούρη, το Μεξικό και 
η Κένυα, για τις περισσότερες πα-
ρατείνονται οι υφιστάμενες ρυθμί-
σεις στο πλαίσιο της ΕΕ. 
Οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, ωστόσο, δεν απέφεραν συ-
γκεκριμένο αποτέλεσμα παρά τις 
υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Brexit-ΕΕ 
Υπογραφή εμπορικής συμφωνίας
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Πολιτικός σεισμός από το φλέρτ-Αναστασιάδη με τα δυο κράτη! 
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΓΑΖΕΙ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΟΣΑ ΤΟΥ ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΤΙ ΣΥΓΝΩΜΗ

Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού

Οι επιθέσεις της κυβέρνησης εναντίον όσων 
ασκούν κριτική στις θέσεις και ενέργειες του Προ-
έδρου, προκάλεσαν νέα αντίδραση από τον Γ.Γ. 
της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Υποχρεώνομαι, αναφέρει,  
να επανέλθω δυστυχώς, γιατί αντί η κυβέρνηση 
να απολογηθεί για την ζημιά που έχει προκαλέσει 
στο Κυπριακό επιτίθενται σε όσους λένε πως ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για μια περίοδο, πε-
ριφερόταν γύρω από το ενδεχόμενο της λύσης 
των δύο κρατών.  
Θα τους πω απλώς ότι είναι μερικές δεκάδες, αν 
όχι εκατοντάδες, αυτοί που κατ’ ιδίαν λένε ότι ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας τους έχει εκμυστη-
ρευτεί τις σκέψεις του για λύση δύο κρατών. Δεν 
μπορούν λοιπόν όλοι αυτοί να έχουν παραφρο-
νήσει, όπως δεν θεωρώ ότι έχει παραφρονήσει 
και ο Αρχιεπίσκοπος για να λέει αυτά τα οποία 
λέει.  

Αντί να συνειδητοποιήσουν λοιπόν  πόση ζημιά 
έχουν προκαλέσει στην προσπάθεια επίλυσης 
του Κυπριακού επιμένουν -και στο Κυπριακό 
όπως και στα ζητήματα διαφθοράς που δηλώνουν 
άμωμοι και αμόλυντοι- να λένε ότι δεν έχουν δια-
πράξει κανένα απολύτως λάθος. Οι αμφιταλα-
ντεύσεις και παλινδρομήσεις με τις οποίες  λει-
τούργησαν, το φλερτάρισμα με την λύση δύο 
κρατών, έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στις προ-
σπάθειες λύσης του Κυπριακού.  
Μάς έχουν οδηγήσει σε ένα παρατεταμένο αδιέ-
ξοδο οι παλινδρομήσεις και οι αντιφάσεις του 
Προέδρου της Δημοκρατίας. Ένα αδιέξοδο το 
οποίο έχει συσσωρεύσει τεράστια προβλήματα, 
κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, προσπάθεια 
πρόκλησης τετελεσμένων στην Αμμόχωστο, κάτι 
που θα αποτελεί την ταφόπλακα λύσης του Κυ-

πριακού, ενώ δυστυχώς για 3,5 ολόκληρα χρόνια 
δεν αξιοποιήσαμε την παρουσία του Ακιντζί στην 
ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας και τώρα 
έχουμε απέναντί μας τον κ. Τατάρ ο οποίος πρα-
γματικά λειτουργεί ως φερέφωνο της Άγκυρας.  
Βέβαια το χειρότερο από όλα είναι ότι το θέμα 
των δύο κρατών τίθεται πλέον κάτω πιεστικά και 
ασκείται πίεση από την Τουρκία να αποτελέσει 
τη βάση συζήτησης για λύση του Κυπριακού.  
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εμείς δεν τα λέμε αυτά 
γιατί θέλουμε να ασκούμε κριτική στον κ. Ανα-
στασιάδη, όπως επιχειρεί να πείσει η κυβέρνηση 
και ο ΔΗΣΥ. Τα λέμε γιατί αγωνιούμε για την πα-
τρίδα μας. Αγωνιούμε για τα παιδιά και τα εγγόνια 
μας. Αγωνιούμε για την προοπτική της χώρα μας. 
Εμείς έχουμε υποβάλει την πρότασή μας. Θέ-
λουμε να μάθουμε ποια είναι η δική του η αντι-
πρόταση. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος είναι ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης μετά την αποκάλυψη – βόμβα από 
τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄, ότι ο Πρό-
εδρος σε συζητήσεις που είχαν του έλεγε πως 
«έβλεπε τη λύση δύο κρατών» και ο ίδιος (ο Προ-
καθήμενος της Εκκλησίας), διαφώνησε έντονα 
μαζί του. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε 
ο Αρχιεπίσκοπος ήταν και ο μόνος που άκουσε 
τον Πρόεδρο να «πλασάρει» το συγκεκριμένο δι-
χοτομικό μοντέλο λύσης. Η «αξία» της δήλωσης 
του Αρχιεπισκόπου έγκειται στο γεγονός ότι έρ-
χεται όχι από κάποιο πολιτικό αντίπαλο του Προ-
έδρου αλλά από ένα στενό του συνεργάτη ο 
οποίος θεωρείται υπεράνω υποψίας για εσκεμ-
μένη ενέργεια για να πληγεί ο κ. Αναστασιάδης. 
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πολίτης», ο 
Προκαθήμενος της Εκκλησίας ανέφερε ακόμα ότι 
κατά την εκτίμησή του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
άλλαξε γνώμη, για να προσθέσει ότι μια τέτοιου 
τύπου λύση πρώτα-πρώτα δεν την θέλει η Ε.Ε. 
και επιπλέον ότι μόλις γίνουν δύο κράτη θα κατα-
κλυστεί η Κύπρος από Τούρκους από την Τουρκία.  
Στην αναφορά του Αρχιεπίσκοπου Χρυσόστομου 
απάντησε με γραπτή δήλωση ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, αναφερόμε-
νος σε πολλές συζητήσεις που είχαν οι δυο τους 
και  επιχειρώντας να διασκεδάσει τις αρνητικές 
εντυπώσεις για τον ίδιο από την Αρχιεπισκοπική 
αποκάλυψη. Βεβαίως κανένα δεν έπεισε ο Πρό-
εδρος δηλώνοντας μελοδραματικά ότι… εκφράζει 
τη λύπη του «αν εκ του όλου διαλόγου ο Μακα-
ριότατος αφέθη να αντιληφθεί άλλως από ό,τι οι 
θέσεις μου. Εξάλλου, στις πολυάριθμες συναντή-
σεις που ακολούθησαν, όπως και ο ίδιος δηλώνει, 
διαπίστωσε πως δεν υποστήριζα ανάλογες θέ-
σεις».  
Στο τρίτο και τελευταίο σημείο της γραπτής δή-
λωσής του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει 
ότι παραμένει σταθερός στις προτάσεις που υπέ-
βαλε από τον Σεπτέμβριο του 2017 προς τον ΓΓ 
των ΗΕ «και έκτοτε έχω, σε σωρεία επιστολών 
μου, επαναδιατυπώσει πως οι θέσεις της ελλη-

νοκυπριακής πλευράς παραμένουν αμετάβλητες, 
με στόχο τη συνέχιση των συνομιλιών από το 
σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά και 
στη βάση του Κοινού Ανακοινωθέντος του Βερο-
λίνου, της 25ης Νοεμβρίου 2019». 
ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ:  
ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Άμεση υπήρξε η αντίδραση του Γ.Γ. της Κ. Ε. του 
ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού, ο οποίος έγραψε στο 
Twitter: «Επιβεβαιώνονται (ξανά) δύο πικρές αλή-

θειες:  
1. Ο Πρόεδρος λέει ψέματα όταν ισχυρίζεται ότι 
ουδέποτε συζήτησε λύση δύο κρατών.  
2. Για πρώτη φορά στην ιστορία όχι απλώς πέ-
ρασε από το μυαλό ενός Προέδρου, αλλά το συ-
ζήτησε και με διάφορους, να δωρίσει τη μισή Κύ-
προ στην Τουρκία». 
Η προσπάθεια του Προέδρου να απαντήσει, ανέ-
φερε ο Α. Κυπριανού, δεν πείθει κανένα. Εκτός 
αν εννοεί ότι όλα αυτά, ο Αρχιεπίσκοπος και οι 
τόσοι άλλοι που επίσης ανέφεραν ότι ο Προέδρος 
τους μίλησε για λύση δύο κρατών, απλώς τα φα-
ντάστηκαν. 
Υπενθυμίζεται σχετικά ότι ο Άντρος Κυπριανού 
και γενικότερα το ΑΚΕΛ πολλές φορές είχαν ανα-
φερθεί σε δηλώσεις από διάφορους πολιτικούς 
παράγοντες (Κύπριους και ξένους) που συναντή-
θηκαν με τον Πρόεδρο ή είχαν έρθει σε επαφή με 

παράγοντες που συναντήθηκαν με τον Ν. Ανα-
στασιάδη και οι οποίοι επιβεβαίωναν ότι είχαν 
συζητήσει μαζί του το θέμα της λύσης δύο κρα-
τών. 
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι αρκετές φορές ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, είχε δηλώσει δημόσια ότι συζήτησε αυτό 
το θέμα με το Ν. Αναστασιάδη και ο Πρόεδρος 
δεν ήταν αρνητικός. 
Παρόμοια δήλωση είχε κάνει και ο Τουρκοκύπριος 

ηγέτης Ερσίν Τατάρ μετά την άτυπη συνάντηση 
που είχε με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στις 3 Νο-
εμβρίου. 
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είχε δηλώσει λίγο αρ-
γότερα ότι έθεσε ενώπιον του Προέδρου τη λύση 
δύο κρατών και ο Ν. Αναστασιάδης δεν ήταν από-
λυτα αρνητικός. Σημειώνεται επίσης ότι σε όλες 
τις περιπτώσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
διέψευδε τις αναφορές. 
ΑΝ ΤΑ ΕΚΑΝΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ  
ΘΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΠΡΟΔΟΤΗ 
Ο Αρχιεπίσκοπος είπε αυτά που κατάγγελλε το 
ΑΚΕΛ, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε διά-
φορες φάσεις συζήτησε λύση δύο κρατών, δή-
λωσε στον Άστρα ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος 
Δαμιανού, υπενθυμίζοντας ότι εκτός από το ΑΚΕΛ 
και τον Αρχιεπίσκοπο τα ίδια πράγματα τα είπαν 
κι άλλοι. 

Αν τα όσα έκανε ή δεν έκανε ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης τα έκανε ο Δημήτρης Χριστόφιας, πρό-
σθεσε, οι εθνικόφρονες θα τον χαρακτήριζαν προ-
δότη. Υπενθύμισε επίσης πως όταν τα έλεγε αυτά 
το ΑΚΕΛ, οι κυβερνώντες απαντούσαν ότι το 
ΑΚΕΛ μιλά με γλώσσα Τουρκίας. 
Τώρα, πρόσθεσε ο Α. Δαμιανού, ο Πρόεδρος 
έφτασε στο σημείο να αμφισβητεί και τον στενό 
συνεργάτη του, τον Αρχιεπίσκοπο. 
Υπενθύμισε επίσης ότι ο Νίκος Αναστασιάδης 
σημειώνει πολλές παλινδρομήσεις στο Κυπριακό, 
αρχίζοντας από τη δήλωση του για ΑΟΖ των 
Τουρκοκυπρίων, μέχρι και τις δηλώσεις για απο-
κεντρωμένη ομοσπονδία. 
Το προκλητικότερο, σημείωσε ο Α. Δαμιανού, 
ήταν ότι όλα αυτά ο Πρόεδρος τα έκανε όταν είχε 
απέναντι του τον Μουσταφά Ακιντζί και όχι τον 
Ερσίν Τατάρ ο οποίος είναι υποστηρικτής της λύ-
σης δύο κρατών! 
ΚΟΥΣΙΟΣ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ  
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ 
Υπερασπιζόμενος τον Πρόεδρο του κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος δήλωσε ότι… ο 
Ν. Αναστασιάδης δεν έχει στο πίσω μέρος του 
μυαλού του τη λύση δύο κρατών 
Αναλωνόμαστε σε αχρείαστες αντιπαραθέσεις 
από αχρείαστες δηλώσεις, είπε ο Κυριάκος Κού-
σιος προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας έχει ξεκαθαρίσει πολλές φορές για το ποια 
λύση προωθεί στο κυπριακό κι αυτό φαίνεται 
μέσα από τις θέσεις που η ε/κυπριακή πλευρά 
κατέθεσε και στα Ηνωμένα ΄Εθνη μετά το Κραν 
Μοντανά, ότι δηλαδή η βάση λύσης είναι η Δ.Δ.Ο.  
Ανέφερε ακόμη ότι ένα μήνα μετά τη συνάντηση 
του με τον Αρχιεπίσκοπο, τον Σεπτέμβριο του 
2017, ο πρόεδρος κατέθεσε έγγραφο στον Γ.Γ. 
του ΟΗΕ όπου ανέφερε ότι η λύση που προκρίνει 
είναι η λύση Δ.Δ.Ο. Ερωτηθείς αν όλοι όσοι ανα-
φέρθηκαν στο θέμα αυτό κάνουν λάθος ή δεν κα-
ταλαβαίνουν τι τους λέει ο πρόεδρος, ο κ. Κούσιος 
είπε ότι προφανώς δεν τον καταλαβαίνουν. Στην 
παρατήρηση ότι είναι πολλοί που μιλούν για τον 
Πρόεδρο και λένε το ίδιο πράγμα, ο κ. Κούσιος 
είπε ότι είναι καιρός αυτοί που τα λένε να σταμα-
τήσουν να τα λένε...

Ζημιά στην προσπάθεια για λύση του Κυπριακού 
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Νέα  μέτρα

Εμβολιασμός Κύπρος

 ΚΥ.Σ.Ο.Α. 
άτομα με αναπηρίες
Η υλοποίηση των πολιτικών και 
μέτρων που εισηγείται η Κυ-
πριακή Συνομοσπονδία Οργα-
νώσεων Αναπήρων 
(ΚΥ.Σ.Ο.Α.) των ατόμων με 
αναπηρίες θα συμβάλει στη 
σταδιακή και στην πράξη άρση 
του διαχωρισμού, των ανισοτή-
των, των διακρίσεων, του εξευ-
τελισμού και της περιθωριοποί-
ησης που βιώνουν σήμερα 
χιλιάδες μαθητές και οι ενήλικες 
με αναπηρίες στη χώρα μας, 
αναφέρεται σε ανακοίνωση της 
Συνομοσπονδίας. 
  
«Θα αποτελέσει το έναυσμα για 
ορθή υλοποίηση των αναφαί-
ρετων θεμελιωδών δικαιωμά-
των τους καθώς και στην πρα-
γμάτωση της πλήρους 
συμμετοχής και συμπερίληψης 
τους σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης σε ίση βάση με 
τους υπόλοιπους μαθητές και 
εκπαιδευόμενους πολίτες με 
αναπηρίες», προστίθεται. 
 
Μετά από τα νέα δεδομένα 
όπως αυτά προέκυψαν από 
την πανδημία του COVID-19, 
το κλείσιμο των σχολείων και 
την ανάγκη για εφαρμογή εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης, η περιθωριοποίηση των 
μαθητών και των εκπαιδευόμε-
νων με αναπηρίες συνεχώς 
επιδεινώνεται με αποτέλεσμα 
τον πλήρη αποκλεισμό τους 
από την εκπαίδευση, αναφέρει 
η ΚΥ.Σ.Ο.Α. 
 
Η ΚΥ.Σ.Ο.Α. κατάθεσε υπό-
μνημα, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση, στην Κοινοβουλευ-
τική Επιτροπή Παιδείας και 
πολιτισμού και απέστειλε σε 
όλα τα αρμόδια Υπουργεία και 
ανεξάρτητες Υπηρεσίες του 
Κράτους με σκοπό τη διασφά-
λιση ορθής εφαρμογής της εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης των 
παιδιών και των ενηλίκων με 
αναπηρίες σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης. 
 
Σε αυτό περιλαμβάνονται ειση-
γήσεις για εύλογες προσαρμο-
γές, μέτρα και διευκολύνσεις, 
που συμβάλλουν στον παρα-
μερισμό και στην κατάργηση 
των εμποδίων συμμετοχής 
στην ενιαία εκπαίδευση.

Απαγορεύονται οι επισκέψεις σε οικείες, με τηλεργασία το Δημόσιο και σύσταση στον ιδιωτικό τομέα  

Δώρο ζωής αποτελεί το εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης, ο οποίος έλαβε την Δευτέρα το εμ-
βόλιο κατά του COVID-19, στο Κέντρο 
Υγείας Λατσιών στη Λευκωσία. Εξερχό-
μενος του Κέντρου Υγείας ερωτηθείς τι 
δώρο του έκαναν μετά το εμβόλιο, απά-
ντησε: «δώρο ζωής». 
«Αυτό που θέλω να δηλώσω είναι πόσο 
ευτυχής νιώθω, γιατί πραγματικά γεννιέ-
ται η ελπίδα αντιμετώπισης μιας πανδη-
μίας που ανέτρεψε τη ζωή του καθενός. 
Που χάθηκαν ζωές, που χάθηκαν δου-

λειές, που κατανοώ απόλυτα πόσο ο κό-
σμος υπέφερε και υποφέρει ακόμα. Και 
είναι εδώ που θέλω, πρώτον, να ευχα-
ριστήσω τους επιστήμονες για την ανα-
κάλυψη, να ευχαριστήσω τους γιατρούς, 
τους νοσηλευτές, αυτούς όλους που στά-
θηκαν στην πρώτη γραμμή για να μας 
κάνουν να αντέξουμε - και όλο τον λαό 
για τις θυσίες του βεβαίως - και να φτά-
σουμε σήμερα στο σημείο που ξεκινά η 
αντίστροφη μέτρηση. Η αντίστροφη μέ-
τρηση που θα οδηγήσει τελικά στην ήττα 
του λεγόμενου αόρατου εχθρού. Υπάρ-
χει, όμως, απόσταση μέχρι την τελική 

νίκη. Χρειάζεται να συνεχίσουν οι πολί-
τες» ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης και 
έκανε έκκληση στους πολίτες «να τηρούν 
τα μέτρα υγιεινής, να τηρούν τα μέτρα 
που με πολλή δυσαρέσκεια, πολύ πόνο 
ψυχής η Κυβέρνηση παίρνει. Γνωρίζω 
πόσο ταλαιπωρείται ο κόσμος, γνωρίζω 
πόσο αισθάνονται ότι κάπου οι ελευθε-
ρίες τους καταπατούνται, το νιώθω. Την 
ίδια ώρα θέλω να κάνω μια έκκληση σε 
όσους έχουν αμφιβολίες ή ανησυχούν 
για το εμβόλιο. Δεν υπάρχει ασθένεια 
που δεν αντιμετωπίζεται με φαρμακευ-
τική αγωγή ή και ασθένεια που δεν αντι-
μετωπίζεται με εμβόλιο. Δεν νομίζω να 
υπήρξε ποτέ τέτοια αντίδραση, όπως 
παρατηρείται σήμερα. Είναι δικαίωμα 
του καθενός, βεβαίως, να πιστεύει ό,τι 
θέλει και με ελεύθερη βούληση να απο-
φασίσει αν θα εμβολιαστεί ή όχι. Όμως, 
για αυτό που κάνω έκκληση είναι να 
υπάρξει πραγματικά η αλληλεγγύη με-
ταξύ μας. Το εμβόλιο είναι που θα μας 
προστατεύσει, το εμβόλιο είναι που θα 
ενισχύσει όχι απλά την ελπίδα, αλλά το 
δικαίωμα ζωής. Σας ευχαριστώ θερμά. 
Εύχομαι σε όλους να είναι οι τελευταίες 
μέρες, οι τελευταίοι μήνες που δοκιμα-
ζόμαστε. Το 2021 να είναι η επανεκκί-

νηση μιας νέας, επιτέλους, ζωής ή μιας 
νέας πορείας προς την πραγματική ζωή, 
όπως την είχαμε ζήσει για τόσα χρόνια». 
Ερωτηθείς αν έχουν σταλεί στην τουρ-
κοκυπριακή κοινότητα τα εμβόλια που 
της αναλογούν, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας είπε ότι «έχουμε παραγγείλει, 
στις διευθετήσεις που έγιναν, για να κα-
λυφθεί ολόκληρος ο πληθυσμός της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας είτε Ελληνοκύ-
πριοι είτε Τουρκοκύπριοι. Η Τεχνική 
Επιτροπή για θέματα Υγείας βρίσκεται 
σε διαβούλευση. Είναι θέμα των απα-
ραιτήτων υποδομών που πρέπει να 
υπάρχουν και στο κατεχόμενο μέρος της 
πατρίδας μας, έτσι ώστε να προμηθευ-
τούν και οι Τουρκοκύπριοι με τα ανάλογα 
εμβόλια». 
Το πακέτο περιλαμβάνει 1950 φιαλίδια 
του εμβολίου, με το κάθε ένα από τα φια-
λίδια να περιέχει πέντε δόσεις. Κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2021 η Κυπριακή 
Δημοκρατία θα λάβει το 28% των εμβο-
λίων που της αναλογούν, τα οποία και 
θα διατεθούν σύμφωνα με το εμβολια-
στικό πρόγραμμα στους επαγγελματίες 
υγείας πρώτης γραμμής, καθώς και σε 
ένοικους, αλλά και εργαζόμέενους σε οί-
κους ευγηρίας.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, το διάταγμα του 
Υπουργού Υγείας, Κωνσταντίνου Ιωάν-
νου, για τα νέα μέτρα που τέθηκαν σε 
ισχύ από τις 6 το απόγευμα της Τρίτης 
με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλω-
σης του κορωνοϊού. 
Σε αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως 
από τις 21 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και 
τις 28 Δεκεμβρίου 2020 καταγράφηκαν 
2.690 νέα κρούσματα κορωνοϊού, ενώ ο 
μέσος όρος των νοσηλευομένων καθη-
μερινά αυξάνεται και κυμαίνεται από 140 
έως 155 ασθενείς την ημέρα. Εξάλλου, 
κατά την πιο πάνω περίοδο καταγράφη-
καν 18 θάνατοι ασθενών με τελική αιτία 
θανάτου την ασθένεια COVID-19, περί 

9 στα 10 περιστατικά που καταγράφονται 
είναι εγχώριες λοιμώξεις, και το ποσοστό 
θετικότητας των εργαστηριακών εξετά-
σεων κινείται κοντά στο 5%, βρίσκεται 
δηλαδή σε επίπεδα πάνω από το όριο 
ασφαλείας του 4% που καθορίζει το Ευ-
ρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 
Νοσημάτων (ECDC). 
Με βάση το διάταγμα από την 29η Δε-
κεμβρίου 2020 και ώρα 18.00 μέχρι την 
10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05.00 
απαγορεύεται η παρουσία οποιωνδή-
ποτε προσώπων σε οικία πέραν των μό-
νιμα σε αυτήν διαμενόντων προσώπων. 
Επιτρέπεται η παρουσία ανήλικων παι-
διών και ατόμων με αναπηρία, πέραν 
των μόνιμα διαμενόντων, αποκλειστικά 
και μόνο για σκοπούς φροντίδας και φύ-
λαξης για τη χρονική περίοδο που η φυ-
σική παρουσία των γονέων ή/και κηδε-
μόνων είναι απαραίτητη στον χώρο 
εργασίας τους, καθώς και επίσκεψη σε 
οικία για σκοπούς υποβοήθησης προ-
σώπων τα οποία αδυνατούν να αυτοε-
ξυπηρετηθούν.     
 Την 31η Δεκεμβρίου 2020 από τις 12.00 
μ.μ. μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021 και 
ώρα 01.00 π.μ., επιτρέπεται η παρουσία 
σε οικία των μόνιμα διαμενόντων σ΄ αυ-
τήν καθώς και προσώπων από ακόμα 
μια οικία, νοουμένου ότι ο συνολικός 
αριθμός προσώπων στην οικία δεν 

υπερβαίνει τα 10 άτομα, συμπεριλαμβα-
νομένων των ανήλικων τέκνων. 
Από την 30η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 
06.00 π.μ. μέχρι την 10η Ιανουαρίου 
2021 και ώρα 05.00 π.μ., ο κρατικός και 
ευρύτερος κρατικός τομέας, εξαιρουμέ-
νων των ουσιωδών υπηρεσιών εργάζε-
ται με φυσική παρουσία του απαραίτητου 
προσωπικού ασφαλείας στα γραφεία για 
διαχείριση επειγόντων θεμάτων και εξυ-
πηρέτηση πολιτών για την κάλυψη έκτα-
κτων αναγκών. Τα εξωτερικά 
εργοτάξια/συνεργεία συνεχίζουν τις εργα-
σίες τους με την τήρηση των σχετικών υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων.  
Ως ουσιώδεις καθορίζονται οι υπηρεσίες 
που είναι απαραίτητες για την εποπτεία 
και διαχείριση της πανδημίας του κορω-
νοϊού, για την παροχή κοινωνικών υπη-
ρεσιών και την καταβολή επιδομάτων και 
άλλων παροχών προς τους πολίτες για 
την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλε-
κτρικού ρεύματος, υδατοπρομήθειας, για 
σκοπούς ύδρευσης, για λειτουργία των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών/συστημά-
των, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, 
για τη λειτουργία των αερομεταφορών 
και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφο-
ρίας, για τη λειτουργία της πολιτικής άμυ-
νας, για τη λειτουργία των νοσοκομείων 
και παρεμφερών υπηρεσιών στον τομέα 
της υγείας, των φυλακών, ασύλου και 

μετανάστευσης, την επιδιόρθωση ή συ-
ντήρηση του εξοπλισμού και των ηλε-
κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της 
Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας 
περιλαμβανομένης και της Πυροσβεστι-
κής και τη λειτουργία των λιμανιών κα-
θώς και οι υγειονομικές υπηρεσίες του 
κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα. 
Το υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται εξ΄  
αποστάσεως, όπου είναι εφικτό και στις 
περιπτώσεις όπου λόγω της φύσης της 
εργασίας δεν επιτρέπεται η εξ΄ αποστά-
σεως εργασία, χορηγείται ειδική άδεια 
για λόγους δημόσιας υγείας, και έκτα-
κτων αναγκών. 
Αναφέρεται ακόμη πως από την 29η Δε-
κεμβρίου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ. μέχρι 
την 10η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05.00 
π.μ., η λειτουργία των ιδιωτικών και δη-
μόσιων σχολείων δημοτικής και μέσης 
εκπαίδευσης και Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων διενεργείται με εξ’ απο-
στάσεως εκπαίδευση. Σε περιπτώσεις 
όπου είναι άκρως απαραίτητη η φυσική 
παρουσία φοιτητών Ανώτερων και Ανώ-
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για 
σκοπούς διεξαγωγής εργαστηριακών μα-
θημάτων για προετοιμασία των φοιτητών 
για εξετάσεις, δύναται να διεξάγονται ερ-
γαστηριακά μαθήματα με φυσική παρου-
σία, τηρουμένων των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων. 

Έναρξη εμβολιασμών Κύπρος- Εμβολιάστηκε ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης
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Ανησυχίες για το άνοιγμα η μη των σχολείων

Ξεκίνησαν οι πρώτοι εμβολιασμοί και στην Ελλάδα

«Η Ελλάδα δεν θέλει να διαπραγματευτεί»

Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί κατά του 
Covid-19 και στην Ελλάδα. 
Η Κυριακή 27 Δεκεμβρίου σήμανε την 
έναρξη των εμβολιασμών κατά του 
Covid-19, ταυτόχρονα σε όλες της χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ομαλά και όπως είχε προγραμματιστεί 
κύλησε η διαδικασία κατά τη διάρκεια της 
πρώτης ημέρας του εμβολιασμού στη 
Ελλάδα. Συνολικά την Κυριακή εμβολιά-
στηκαν 260 άτομα, οι οποίοι αναμένεται 
να «τσιμπηθούν» ξανά σε περίπου ένα 
μήνα. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν 50 
εμβολιασμοί στον “Ευαγγελισμό”, 60 στο 
“Σωτηρία”, 50 στο “Αττικόν”, 50 στο 

“Θριάσιο” και 50 στο “Ασκληπιείο” Βού-
λας. 
Στον εμβολιασμό μάλιστα των σημαντι-
κών πολιτικών προσώπων της χώρας 
ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. 
Ο καθένας ενημερωνόταν ξεχωριστά 
από το υγειονομικό προσωπικό, συ-
μπλήρωνε το σχετικό έγγραφο και μετά 
το εμβόλιο περίμενε 15 λεπτά σε ειδική 
αίθουσα σε περίπτωση που ένιωθε κά-
ποια αδιαθεσία. Πάντως σύμφωνα με 
πληροφορίες δεν παρατηρήθηκε καμία 
ανεπιθύμητη ενέργεια σε όσους έκαναν 
το εμβόλιο. 
Κατά την πρώτη ημέρα διενέργειας των 

εμβολιασμών, εμβολιάστηκαν πρώτοι 
μία νοσηλεύτρια ΜΕΘ και ένας φιλοξε-
νούμενος σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιω-
μένων. Ακολούθησαν οι συμβολικοί εμ-
βολιασμοί της Προέδρου της 
Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του 
Προέδρου της Βουλής, του Γραμματέα 
του Μέρα25, της Προέδρου της Εθνικής 
Επιτροπής Εμβολιασμών, του εκπροσώ-
που του Υπουργείου Υγείας για το νέο 
κορωνοϊό, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και του 
Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλα-
σίου. 
Τη Δευτέρα  εμβολιάστηκαν ο Πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ, ο Υπουργός Υγείας  και ο 
Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, ενώ συνεχίστηκαν οι 
εμβολισμοί επαγγελματικών υγείας σε 
πέντε νοσοκομεία αναφοράς της Αττι-
κής. 
Το σχέδιο εμβολιασμού του πληθυσμού 
Να σημειωθεί πάντως ότι οι παραδόσεις 
των εμβολίων θα γίνονται σταδιακά. Έτσι 
κρίθηκε απαραίτητη η προτεραιοποίηση 
των εμβολιασμών σε συγκεκριμένες 
πληθυσμιακές ομάδες. 
Ως εκ τούτου, το σχέδιο «Ελευθερία» αρ-
χικά θα εστιάσει στις ομάδες με την υψη-
λότερη προτεραιότητα, όπως έχει προ-
ταθεί από την Εθνική Επιτροπή 
Εμβολιασμών. 

Στην πρώτη φάση θα εμβολιαστούν: 
οι υγειονομικοί και προσωπικό κοινωνι-
κών υπηρεσιών, οι διαμένοντες και προ-
σωπικό οίκων ευγηρίας, οι διαμένοντες, 
ασθενείς και προσωπικό δομών φροντί-
δας χρόνιων πασχόντων και κέντρων 
αποκατάστασης και 
προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες 
λειτουργίες της Κυβέρνησης. 
Στην δεύτερη φάση θα εμβολιαστούν 
άτομα 70 ετών και άνω (ανεξαρτήτως 
ιστορικού νοσημάτων), με περαιτέρω 
προτεραιοποίηση: 
άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω, 
άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω, 
άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, 
άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω. 
Στη συνέχεια: 
Ασθενείς με νοσήματα που συνιστούν 
πολύ υψηλό κίνδυνο για νόσηση με 
COVID-19 ανεξαρτήτως ηλικίας, 
προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες 
λειτουργίες του Κράτους, 
άτομα 60 έως 69 ετών (ανεξαρτήτως 
ιστορικού νοσημάτων), 
ασθενείς 18 έως 59 ετών με νοσήματα 
που συνιστούν υψηλό κίνδυνο για νό-
σηση με COVID-19. 
Στην τρίτη φάση θα εμβολιαστούν άτομα 
18 ετών και άνω χωρίς υποκείμενα νο-
σήματα.

Σε συμπληρωματική απολογία 
κλήθηκε ο 47χρονος «ψευτογια-
τρός» που κατηγορείται ότι χο-
ρηγούσε σκευάσματα από βό-
τανα και άλλες ουσίες σε 
καρκινοπαθείς, αποσπώντας 
μεγάλα χρηματικά ποσά. 
Ο 47χρονος, ο οποίος είχε συλ-
ληφθεί στις 16 Ιουνίου 2020 και 
παραμένει προσωρινά κρατού-
μενος, ζήτησε και έλαβε προθε-
σμία για την 11 Ιανουαρίου 
2021. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά 
από έρευνα έξι μηνών εκτός 
από τις αρχικές τρεις περιπτώ-
σεις ασθενών που κατέληξαν 
(δύο ανήλικοι και ένας ηλικιωμέ-
νος ασθενής) έχουν προστεθεί 
στη δικογραφία και άλλες καταγ-
γελίες για τη δράση του «ψευ-
τογιατρού» από συγγενείς ασθε-
νών που απεβίωσαν αλλά και 
από καρκινοπαθείς. 
Στο μικροσκόπιο της ανάκρισης 
έχουν μπει συνολικά 12 περι-
πτώσεις θανάτων και ακόμα 14 
περιπτώσεις ασθενών που έλα-
βαν τα σκευάσματα του γιατρού 
- «μαϊμού».

Πολιτισμός
Την κατεπείγουσα ανάγκη για 
ενδοκυβερνητικό συντονισμό 
και για συνεργασία με τους 
επαγγελματίες του ελληνικού κι-
νηματογράφου,τόνισε στη συ-
νέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε στις 28/12 η Ελληνική 
Ακαδημία Κινηματογράφου, με 
αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις 
στο θεσμικό πλαίσιο του οπτι-
κοακουστικού τομέα 
Η Ελληνική Ακαδημία Κινημα-
τογράφου έδωσε συνέντευξη 
Τύπου με ένα σημαντικό στόχο, 
να κρούσει τον κώδωνα του κιν-
δύνου σε τρεις καίριους άξονες: 
«στην αλλαγή στον τρόπο 
εφαρμογής του 1,5% (ποσοστό 
του ετήσιου κύκλου εργασιών 
που τα τηλεοπτικά κανάλια και 
οι πάροχοι καλούνται να επα-
νεπενδύουν στην ελληνική κι-
νηματογραφική παραγωγή), 
στην αλλαγή στις απαιτήσεις 
της ΕΡΤ ως συμπαραγωγού 
και στην έλλειψη διαβούλευσης 
και συμμετοχής στις θεσμικές 
αποφάσεις, που πάρθηκαν 
πρόσφατα ερήμην των επαγ-
γελματιών του κινηματογρά-
φου». Στη συζήτηση που ακο-
λούθησε, τονίστηκε, μεταξύ 
άλλων, ότι εάν η έκκληση της 
ΕΑΚ δεν εισακουστεί, το επό-
μενο βήμα είναι ν' απευθυνθεί 
στους Ευρωπαίους ομολόγους 
για υποστήριξη.

Ψευτογιατρός

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις 
κατά της Ελλάδας προχώρησαν 
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερι-
κών Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
και ο υπουργός Ενέργειας Φα-
τίχ Ντονμέζ. 
Ο Ντονμέζ εγείρει θέμα επανα-
διαπραγμάτευσης της συνθή-
κης της Λωζάνης, ενώ ο Τσα-
βούσογλου κατηγορεί Αθήνα και 
Λευκωσία πως στοχοποιούν την 
Τουρκία και τους Τουρκοκύπρι-
ους, ενισχύοντας με αυτό τον 
τρόπο την εντύπωση ότι η Τουρ-
κία επικαλείται το διάλογο αλλά 
τον θέλει στα μέτρα της. 
Συγκεκριμένα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ 
δήλωσε πως «είμαστε έτοιμοι 
να συνομιλήσουμε με όλες τις 
παράκτιες χώρες με τις οποίες 
έχουμε διπλωματικές σχέσεις. 
Μετά από διαπραγματεύσεις 
σχετικά με με τον καθορισμό 
των θαλάσσιων συνόρων μας 

με την Λιβύη, υπογράψαμε μνη-
μόνιο συμφωνίας. Η Ελλάδα, 
παρόλα αυτά, δεν θέλει να δια-
πραγματευτεί μαζί μας. Οι Ελ-
ληνοκύπριοι δεν συνομιλούν με 
τους Τουρκοκύπριους. Το αντί-
θετο, η ελληνοκυπριακή κυβέρ-
νηση και η κυβέρνηση της Ελ-
λάδας, εισήλθαν σε μια οδό 
στοχοποίησης της Τουρκίας και 
της Βόρειας Κύπρου». 
Από την πλευρά του ο Φατίχ 
Ντονμέζ κατηγόρησε ξανά την 
Αθήνα ότι δεν προσέρχεται σε 
διάλογο. 
«Αν δείτε τι υποστηρίζει η Ελ-
λάδα, είναι σαν να μας εγκλω-
βίζει στις ακτές μας. Με τη βοή-
θεια του Θεού θα παραιτηθούν 
το συντομότερο δυνατόν από 
αυτά τα λάθη τους» δήλωσε. 
Αναφερόμενος στη συνθήκη της 
Λωζάνης τόνισε: «Με τον Α΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, υπήρξαν κά-
ποιες συνθήκες που δεν είναι 
ξεκάθαρες και ίσως αυτές έβα-
λαν τα θεμέλια των σημερινών 
συζητήσεων. Μία από αυτές εί-
ναι η Λωζάνη. Όμως πέρασαν 
100 χρόνια πιστεύω ότι αυτά 
μπορούμε να καθίσουμε να τα 
συζητήσουμε, να διαπραγμα-
τευτούμε».

Προτεραιότητα αποτελεί το άνοι-
γμα των σχολείων τόσο για την 
κυβέρνηση όσο και για τους ει-
δικούς, ωστόσο όλες οι πληρο-
φορίες συγκλίνουν στο ότι, 
προς το παρόν, δεν υπάρχει 
απόφαση για συγκεκριμένη 
ημερομηνία, καθώς υπάρχει δι-
χογνωμία για το ζήτημα στην 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. 
Κατά την ενημέρωση για την 
πορεία της πανδημίας στο 
υπουργείο Υγείας, ο επίκουρος 
καθηγητής της Ιατρικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ και μέλος της Επι-
τροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκί-
κας Μαγιορκίνης τόνισε ότι τα 
σχολεία «θα είναι από τα πρώτα 
που θα επαναλειτουργήσουν». 
Για το ίδιο θέμα η Βάνα Παπα-

ευαγγέλου επισήμανε ότι «η 
επαναλειτουργία των σχολείων 
δεν αποτελεί στόχο για εκπαι-
δευτικούς λόγους αλλά και γενι-
κότερα για την ψυχολογία και 
υγεία των παιδιών μας». 
Την ίδια ώρα συνεχιζόταν η τη-
λεδιάσκεψη της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων με την 
υπουργό Παιδείας Νίκη Κερα-
μέως με στόχο τον καθορισμό 
της ημερομηνίας ανοίγματος 
των σχολείων. Ωστόσο, κάτι τέ-
τοιο δεν κατέστη δυνατόν, κα-
θώς η μαραθώνια τηλεδιά-
σκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς να 
ληφθεί απόφαση. 
Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης 
παρατηρήθηκε διχογνωμία των 
ειδικών. 

Διχογνωμία στην Επιτροπή 
Συγκεκριμένα, υπάρχει μια 
ομάδα ειδικών που πιστεύει 
πως σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, 
αφού τα επιδημιολογικά δεδο-
μένα της χώρας δεν το επιτρέ-
πουν, καθώς το άνοιγμα των 
σχολείων θα φέρει και αύξηση 
κινητικότητας στους δρόμους, 
το οποίο με τη σειρά του μπορεί 
να προκαλέσει επικίνδυνο πι-
σωγύρισμα. 
Αντίθετα, άλλη μερίδα ειδικών 
τάσσεται υπέρ του άμεσου ανοί-
γματος των σχολείων μετά τις 
γιορτές, δηλαδή στις 8 ή τις 11 
Ιανουαρίου. Αυτή η ομάδα των 
ειδικών επισημαίνει ότι τα παι-
διά δεν νοσούν βαριά, ενώ ση-
μειώνει πως είναι πολύ κουρα-
σμένα ψυχολογικά και 
βρίσκονται πολύ καιρό μακριά 
από το φυσικό τους περιβάλλον. 
Ακόμη, υπάρχει η εκδοχή να 
ανοίξουν άμεσα τα δημοτικά 
σχολεία εφόσον τα επιδημιολο-
γικά στοιχεία είναι ικανοποιητικά 
μετά την Πρωτοχρονιά και στη 
συνέχεια, ενδεχομένως 15 ημέ-
ρες αργότερα, να ανοίξουν και 
τα γυμνάσια και τα λύκεια.



 8      | Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

Τουρκία  
Ισόβια σε 92 κατηγορούμενους για το πραξικόπημα του 2016

Η πολύνεκρη έκρηξη της 4ης 
Αυγούστου στο λιμάνι της Βη-
ρυτού προκλήθηκε από 500 τό-
νους νιτρικής αμμωνίας, δή-
λωσε χθες ο παραιτηθείς 
πρωθυπουργός του Λιβάνου 
Χασάν Ντιάμπ, επικαλούμενος 
τα αποτελέσματα της έρευνας 
του FBI. 
Την ημέρα της τραγωδίας, που 
είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 
200 και πλέον ανθρώπων και 
τον τραυματισμό άλλων 6.500, 
ο Ντιάμπ ισχυρίστηκε ότι 2.750 
τόνοι νιτρικής αμμωνίας, που 
βρίσκονταν αποθηκευμένοι για 
χρόνια «χωρίς μέτρα προφύ-
λαξης» σε μια αποθήκη στο λι-
μάνι, προκάλεσαν την έκρηξη. 
Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούσαν ότι 
η ποσότητα αυτού του υψηλού 
κινδύνου φορτίου, που έπιασε 
φωτιά, ήταν μικρότερη. 
Ενώ οι λιβανέζικες αρχές απέρ-
ριψαν τις εκκλήσεις για τη διε-
ξαγωγή διεθνούς έρευνας, επέ-
τρεψαν σε ερευνητές από τη 
Γαλλία και το αμερικανικό FBI 
να μεταβούν στον Λίβανο για 
να συμμετάσχουν στις προκα-
ταρκτικές έρευνες. 
Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν 
μπόρεσε να επαληθεύσει το 
περιεχόμενο της έκθεσης του 
FBI. 
Η έρευνα συνεχίζει να καθυστε-
ρεί σχεδόν πέντε μήνες μετά 
την έκρηξη που τραυμάτισε τη 
χώρα και κατέστρεψε ολόκλη-
ρες γειτονιές της πρωτεύου-
σας. 
Η κοινή γνώμη, εξαγριωμένη, 
περιμένει ακόμα να μάθει πώς 
μπόρεσε να συμβεί μια τέτοια 
τραγωδία και απαιτεί να λογο-
δοτήσουν οι υπεύθυνοι.

Έκρηξη στη Βηρυτό

Μετανάστευση

Τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε 
χθες σε ισόβια κάθειρξη 92 κα-
τηγορουμένους, μεταξύ των 
οποίων πρώην υψηλόβαθμοι 
στρατιωτικοί, για τους ρόλους 
τους στην αποτυχημένη από-
πειρα πραξικοπήματος του 
2016, μετέδωσε το κρατικό 
τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων 
Anadolu. 
Ποινές ισοβίων χωρίς αναστολή 
επιβλήθηκαν σε 12 κατηγορου-
μένους, ανάμεσα στους οποί-
ους πρώην επικεφαλής διευ-
θύνσεων του στρατού ξηράς, 
μετέδωσε το Anadolu. 
Τον περασμένο μήνα δικαστή-
ριο είχε επιβάλει χωριστές ποι-
νές φυλάκισης σε επικεφαλής 
της απόπειρας πραξικοπήμα-
τος, για την οποία η Άγκυρα κα-
τηγορεί τον μουσουλμάνο ιερο-
κήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, ο 

οποίος έχει την έδρα του στις 
ΗΠΑ. Ο ίδιος έχει αρνηθεί πως 
είχε οποιονδήποτε ρόλο. 
Περίπου 292.000 άνθρωποι 
έχουν συλληφθεί για φερόμενες 
σχέσεις τους με τον Γκιουλέν και 
100.000 εξ αυτών παραμένουν 
προφυλακισμένοι για να δικα-
σθούν, δήλωσε ο υπουργός 
Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, 
σύμφωνα με το Anadolu. 
Περίπου 150.000 δημόσιοι λει-
τουργοί έχουν απολυθεί ή τεθεί 
σε διαθεσιμότητα μετά την από-
πειρα πραξικοπήματος. Δικα-
στήρια έχουν επιβάλει 2.500 κα-
ταδίκες σε ισόβια και το 
υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε 
πως 20.833 άτομα έχουν εκδιω-
χθεί από τις ένοπλες δυνάμεις.

Ανοικτή επιστολή με αποδέκτες 
τους Αξιωματούχους της Εκτε-
λεστικής, Νομοθετικής και Δικα-
στικής Εξουσίας απεστάλη με 
στόχο  την πάταξη της διαφθο-
ράς. Την επιστολή συνυπογρά-
φουν 40 συμπατριώτες μας από 
Κύπρο, Ελλάδα, ΗΒ, ΗΠΑ, επι-
χειρηματίες, επιστήμονες, αν-
θρώποι των γραμμάτων και των 
τεχνών, νέοι και νέες επαγγελ-
ματίες, μέλη Ακαδημιών, μεταξύ 
άλλων και ο Νομπελίστας συ-
μπατριώτης μας. 
Αυτούσια η Επιστολή  
Προς τους Αξιωματούχους της 
Εκτελεστικής, Νομοθετικής και 
Δικαστικής Εξουσίας 
Ανοικτή επιστολή για τη δια-
φθορά στην Κύπρο 
Με μεγάλη αγωνία για το μέλλον 
της πατρίδας μας και βαθύ αί-
σθημα αγανάκτησης και ντρο-
πής για το διεθνή διασυρμό της, 
προσθέτουμε την φωνή μας σε 
αυτή των συμπολιτών μας που 
απαιτούν να τεθεί οριστικό τέλος 
στη διαφθορά. 
Η έκταση της διαφθοράς στην 
Κυπριακή Δημοκρατία έχει φτά-
σει σε τέτοιο σημείο που απειλεί 
το κράτος δικαίου και μειώνει 
την αξιοπιστία της χώρας τόσο 
στην ΕΕ όσο και διεθνώς. Η συ-
στημική διαφθορά καλλιεργεί 
τον κυνισμό στην κοινή γνώμη, 
στρέφει εκτός ή εναντίον της 

πολιτικής τους πολίτες, διώχνει 
τις νέες γενιές από τη χώρα, και 
συνιστά, πλέον, δραματική 
απειλή για τη δημοκρατία και 
την ασφάλεια της χώρας.  
Στόχος κάθε αξιοπρεπούς πο-
λίτη είναι η ολοσχερής εξάλειψη 
της διαφθοράς. Οι ανώτατοι πο-
λιτειακοί αξιωματούχοι και εκλε-
γμένοι εκπρόσωποι του λαού 
πρέπει να εργάζονται, και να 
φαίνεται ότι εργάζονται, για να 
εξαλειφθεί η διαφθορά και οι 
συνθήκες που την εκτρέφουν.  
Η ρητορική για αμείλικτη τιμω-
ρία των ενόχων επισκιάζεται 
από λάθη και παραλείψεις στις 
ανώτατες βαθμίδες του πολιτι-
κού συστήματος, σε σημείο που 
προσβάλλεται ωμά η νοημο-
σύνη και αξιοπρέπεια των πο-
λιτών. Αντί αμείλικτης τιμωρίας 
έχουμε διαχρονική ατιμωρησία.  
Θεωρούμε αδιανόητο να βρί-
σκονται σε πολιτικές θέσεις 
άτομα που με τις πράξεις ή πα-
ραλείψεις τους, από τη δημο-
σιοποίηση της πρώτης διεθνούς 
δημοσιογραφικής διερεύνησης 
για τη διαφθορά στην Κύπρο 
μέχρι την κυκλοφορία του γνω-
στού τηλεοπτικού ρεπορτάζ διε-
θνούς ΜΜΕ, προσπάθησαν να 
παραπλανήσουν τους πολίτες 
και εξέθεσαν τη χώρα διεθνώς. 
Εξίσου αδιανόητο είναι να πα-
ραγνωρίζεται η ολοφάνερη σύ-

γκρουση συμφερόντων όταν με-
τέχουν στη λήψη αποφάσεων 
για τις πολιτογραφήσεις άτομα 
των οποίων τα επαγγελματικά 
γραφεία, ή αυτά συνεργατών ή 
στενών συγγενικών προσώπων 
τους, χειρίζονται τις αιτήσεις πο-
λιτογράφησης. Επιπλέον, στα 
ανώτατα αξιώματα των ανεξάρ-
τητων θεσμών η επιλογή πρέ-
πει να γίνεται στην βάση της 
επαγγελματικής εμπειρίας, 
ήθους και κατάρτισης, και μόνο.  
Η Βουλή, ως εκλεγμένοι αντι-
πρόσωποι του λαού, οφείλει να 
πράξει πολύ περισσότερα. Ανα-
μένουμε την επίσπευση των 
διαδικασιών για έγκριση του Νο-
μοσχεδίου για Ανεξάρτητη Αρχή 
κατά της Διαφθοράς, καθώς και 
όλων των εκκρεμοτήτων που 
προκύπτουν από την Έκθεση 
GRECO του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Επιπλέον, είναι αδια-
νόητο για ένα σύγχρονο κράτος 
να μην έχει Κώδικα Δεοντολο-
γίας η Βουλή των Αντιπροσώ-
πων, με αξιόπιστο τρόπο ελέγ-
χου της εφαρμογής του. Η 
Κύπρος οφείλει να εφαρμόζει 
πιστά όλες τις Ευρωπαϊκές οδη-
γίες που αφορούν την διαφά-
νεια και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τα πολιτικά εκτεθειμένα 
πρόσωπα.  
Θεωρούμε ότι η χώρα δεν μπο-

ρεί να οδηγηθεί σε Βουλευτικές 
εκλογές χωρίς να γνωρίζουν οι 
πολίτες ποιοι βουλευτές βρίσκο-
νται στον κατάλογο μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων της Κε-
ντρικής Τράπεζας (“Λίστα 
Γιωρκάτζη”). Ο πολίτης δικαιού-
ται να γνωρίζει, όταν ψηφίζει, 
αν οι εκπρόσωποί του είναι συ-
νεπείς στις υποχρεώσεις τους. 
Αναμένουμε από τους ανώτα-
τους αξιωματούχους της κοινής 
μας Πολιτείας να αρθούν στο 
ύψος των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η χώρα και να τι-
μήσουν την εμπιστοσύνη με την 
οποία, κατ’ αρχήν, τους έχει πε-
ριβάλει το εκλογικό σώμα. Οφεί-
λουν να δράσουν όχι “επικοινω-
νιακά”, αλλά αποφασιστικά, 
αποτελεσματικά, και ηθικά, με 
γνώμονα την προστασία του 
κοινού καλού της πατρίδας μας. 
Αν αδυνατούν να το πράξουν, 
υπάρχει πάντοτε η αξιοπρεπής 
οδός της παραίτησης. Η χώρα 
δεν χρειάζεται τεχνικούς της 
εξουσίας που μας κάνουν να 
ντρεπόμαστε, αλλά αξιωματού-
χους για τους οποίους να αισθα-
νόμαστε υπερήφανοι.  
Υπογράφουν: 
Άντης Αδάμ, Γιατρός και Πανε-
πιστημιακός (ΗΒ) 
Γεώργιος Αρέστης, Δικαστής 
(πρώην) 
Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Ακτιβί-
στρια-επικοινωνιολόγος 
Μιχάλης Ατταλίδης, Πρώην δι-
πλωμάτης και Πανεπιστημιακός 
Ευέλθων Βασιλείου, Επιχειρη-
ματίας (ΗΒ) 
Αχιλλέας Δημητριάδης, Δικηγό-
ρος 
Γιάγκος Δημητρίου, Οικονομο-
λόγος 
Παναγιώτης (Peter) Δρουσιώ-
της, Νομικός και Σύμβουλος δι-
οίκησης επιχειρήσεων (ΗΒ) 
Σταύρος Ζένιος, Ακαδημαϊκός 
Mάριος Ηλιάδης, Νομικός-
πρώην Υπουργός 
Θεόφιλος Β. Θεοφίλου, Πρέ-
σβης ε.τ. 
Λένια Ιακωβίδου, Επιχειρημα-
τίας 
Μιχάλης Ιερείδης, Γενικός διευ-
θυντής ΜΚΟ 

Ελένη Κάνθου, Μουσικός 
Γλαύκος Καρυόλου, Θαλασσι-
νός 
Edith Kessler-Charalambous, 
Επιχειρηματίας 
Μάριος Κληρίδης, Οικονομολό-
γος 
Δρ Ερατώ Κοζάκου-Μαρ-
κουλλή, πρώην Υπουργός Εξω-
τερικών 
Αντώνης Κωνσταντινίδης, Ακα-
δημαϊκός (ΗΒ) 
Γιώργος Κωνσταντινίδης, Πανε-
πιστημιακός (ΗΠΑ) 
Sievert Larsson, Επιχειρημα-
τίας και ευεργέτης (Σουηδία, Κύ-
προς) 
Τιτίνα Λοϊζίδου, Ξεναγός-εκπαι-
δεύτρια 
Άννα Μαραγκού, Αρχαιολόγος 
και ιστορικός τέχνης 
Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Πανε-
πιστημιακός (ΗΒ) 
Έλενα Μουζάλα, Μουσικός-
Ακαδημαϊκός (Ελλάδα, Κύπρος) 
Πάμπης Νικολαΐδης, Γιατρός 
Βαλάντω Νικολάου, Νομοθετι-
κός Συντάκτης (ΗΒ) 
Νίκος Περιστιάνης, Κοινωνιολό-
γος-Πανεπιστημιακός 
Χριστόφορος Πισσαρίδης, Βρα-
βείο Νόμπελ Οικονομικών (ΗΒ, 
Κύπρος) 
Παναγιώτα Ποϊράζη, Πανεπι-
στημιακός (Ελλάδα) 
Μάριος Πολυκάρπου, Ακαδη-
μαϊκός 
Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγου-
μενίδου, Ακαδημαϊκός 
Μιχάλης Σαρρής, Οικονομολό-
γος-πρώην Υπουργός 
Πέτρος Σιέγκας, Πανεπιστημια-
κός (ΗΒ) 
Έρικ Σουκιούρογλου, Επιχειρη-
ματίας 
Στέλιο Στεφάνου, OBE, Επεν-
δυτής και ευεργέτης (ΗΒ) 
Χαρίδημος Τσούκας, Πανεπι-
στημιακός 
Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Ποι-
ητής-Ακαδημαϊκός 
Αντρέας Χαραλάμπους, Οικο-
νομολόγος 
Γιώργος Χαραλάμπους, Οικο-
νομολόγος 
Λούης Χριστοφίδης, Πανεπιστη-
μιακός (Κύπρος, Καναδάς).

Σχεδόν 2.200 μετανάστες χά-
θηκαν προσπαθώντας να φθά-
σουν στην Ισπανία δια της θα-
λάσσιας οδού το 2020, στην 
πλειονότητά τους ενώ προσπα-
θούσαν να πάνε στα Κανάρια 
νησιά, στον Ατλαντικό Ωκεανό, 
ανέφερε την Τρίτη μια μη κυ-
βερνητική οργάνωση. 
Οι αφίξεις μεταναστών σε αυτό 
το αρχιπέλαγος αυξήθηκαν φέ-
τος, εξαιτίας της επιβολής αυ-
στηρότερων μέτρων και ελέγ-
χων στη Μεσόγειο, όπου 
βρίσκονται οι πιο πολυσύχνα-
στες θαλάσσιες οδοί προς την 
Ευρώπη. 
Συνολικά, 2.170 μετανάστες 
πέθαναν αποπειρώμενοι να 
φθάσουν στην Ισπανία μέσω 
θαλάσσης, έναντι 893 το 2019, 
αναφέρει έκθεση της ΜΚΟ Ca-
minando Fronteras, η οποία 
παρακολουθεί τις μεταναστευ-
τικές ροές. Από το σύνολο 
αυτό, το 85% των θανάτων (οι 
1.851) καταγράφηκε σε 45 
ναυάγια πλεούμενων που κι-
νούνταν προς τα Κανάρια, δι-
ευκρινίζεται στην έκθεση. 
Η ισπανική κυβέρνηση έχει θέ-
σει σε εφαρμογή σχέδιο εκτά-
κτου ανάγκης με στόχο τη δη-
μιουργία 7.000 θέσεων 
προσωρινής υποδοχής στα Κα-
νάρια, αξιοποιώντας κεφάλαια 
ύψους 84 εκατομμυρίων ευρώ 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ενώ στεγάζει επίσης μετανά-
στες σε ξενοδοχεία και τουρι-
στικά συγκροτήματα, που 
έχουν μείνει άδεια εξαιτίας της 
πανδημίας του νέου κορω-
νοϊού.

Κύπρος 
Ανοικτή επιστολή  για πάταξη της διαφθοράς
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ΟΙ ΜΠΟΝΑΜΑΔΕΣ 2020 
 

Καλωσορίζω όλους σας φίλους γνωστούς και ξένους 
Ελεύθερες ελεύθερους μονούς και παντρεμένους. 
Χρόνια πολλά θα ήθελα να πω στο τσάκα – τσάκα, 
Λίγο να σατιρίσουμε να σπάσουμε και πλάκα. 

 
ΑΡΧΗΜΗΝΙΑ ΚΙ’ ΑΡΧΗΧΡΟΝΙΑ,  Κι’ αρχή καλός μας χρόνος, 

Χαίρομαι που είμαστε μαζί … Και δεν έμεινα μόνος. 
Άης Βασίλης έφτασε Με δώρα φορτωμένος 

Μου τα δώσε τα κουβαλώ .. Να πνάσει ο καημένος. 
 

Ήτανε δύσκολος πολύ Ο περασμένος χρόνος 
Όλους μας ταλαιπώρησε Μας έπνιξε ο πόνος. 
Τις μάσκες εφορμήσαμε Όλοι στα πρόσωπα μας 
Κρύψαμε τα χαμόγελα Κι’ όλη την ομορφιά μας. 

Μα τέλος πάντων φίλοι μου Θα πρέπει ν’ αντακώσω, 
Τα δώρα του Αγίου μας  Σ’ όλους να παραδώσω. 

Θ’ αρχίσω από την Κύπρο μας Τρέχοντας για να πάρω. 
Πρώτα εις το προεδρικό….  Θα φτάσω μ’ ένα Γάρο! 

Θα δώσω έτσι βιαστικά Μαντίλι με τα κλώσια 
Στον Νίκο για να μην ξεχνά … Ποτέ του τα… Βαρώσια! 

Με την ευχή να πολεμά Για να τα καταφέρει 
Στην πονεμένη Κύπρο μας .. Την ΛΥΣΗ για να φέρει. 

 
Μα δεν θα μείνω και πολύ  Στης Κύπρου τα λημέρια 
Απλά τους δίνω συμβουλή Να πλένουνε τα χέρια. 
Να βάλουν το εμβόλιο  Τ’ αστεία να τ’ αφήσουν, 
Για να’ χουν αντισώματα ποτέ να μην νοσήσουν, 
Μετά θα είναι λεύθεροι να το αποφασίσουν,  

Την μάσκα να πετάξουνε Και να πανηγυρίσουν. 
 

Έτσι στα γρήγορα λοιπόν Τα δώρα θα αφήσω, 
Κι’ αμέσως εις την βάση μου  Γρήγορα θα γυρίσω. 

Εδώ στην Παροικία μας και πάλι θα βρεθώ, 
Και θα αρχίσω άμεσα… να μην ξημερωθώ! 
Θα κάνω διαδίκτυο Όλους για ν’ ανταμώσω 

Τα δώρα που μου άφησε…   Ο Άγιος να δώσω. 
 

Στον νεαρό Καραολή Τον Χρίστο που προσμένει 
Παίρνει το δώρο της χρονιάς … Πρόεδρος … παραμένει! 

Εις την Ομοσπονδία μας  Θα είναι ο αρχηγός 
Με δώρο μία Μερσεντές Κι’ αυτός… ο οδηγός! 

 
Εις τον Αρχιεπίσκοπο.. Τον Εξ Αμερικής, 

Του έχω δώρο ιδανικό..  Το Κήρυγμα της Κυριακής. 
Πολλές ευχές και υπομονή Και όλα θα περάσουν 

Στις εκκλησιές και στη Μονή Οι αμαρτωλοί… θ’ αγιάσουν! 
*** 

Θα ήθελα εδώ να πω… ευχαριστώ μεγάλο, 
Σε ένα φίλο μου καλό … χωρίς να υπερβάλλω, 

Της ΑΜΜΩΧΩΣΤΟΥ Πρόεδρος στον Σύνδεσμο με πάθος, δου-
λεύει αφιλόκερδος για όλων μας το όφελος, και πρώτο εγώ τον 

βάλλω!  
 

Βασίλη μου σου εύχομαι χρόνια πολλά να ζήσεις,  
Σύντομα στην Αμμόχωστο σπίτι σου να γυρίσεις! 
Για δώρο την Αμμόχωστο ελεύθερη να δούμε,  
Στο νέο χρόνο που θα μπει,.. εκεί να κατοικούμε!  
Θα πάω και στα MEDIA  Έτσι για να μπορούν 
Τα δώρα που τους έφερε , Ο Άγιος να δουν. 

Εκεί στην Παροικιακή, Στον Πάμπο Χαραλάμπους, 
Τα δώρα παίρνω και θα δει… Βιβλίο για μαγειρική! 
Με συνταγές για θέματα Δια τους αναγνώστες, 

Για να διαβάζουν να γινούν  Όλοι τους…. Παντογνώστες! 
Εις τον Μιχάλη Έλληνα και στην Ελευθερία, 

Ευχές πολλές του εύχομαι, 
Να’ ναι γερός και δυνατός, και πάντα ..με υγεία! 

 
Θα πάω εις το LGR  Θα φτάσω με τη ΜΑΣΚΑ 

Να τους χαρίσω μουσική  Που έχω στην παλάσκα! 
Μια ποικιλία τραγουδιών Για τους εκφωνητές του 

Γι’ αφιερώσεις και ευχές Και στους διευθυντές του! 
Κυριακίδη και Πιερή, ακόμα και τον Τώνη, 

Να έχουν πάντα ακροατές… να μην ηνιώθουν .. μόνοι! 
Θέλω να δώσω μήνυμα Στον φίλο τον Γιωργάκη 
Να παίζει πάντα λαϊκά..  Και με πολύ μεράκι. 
Και να μας λέει μερικά Ανέκδοτα ν’ ακούμε 

Για να μπορούμε δηλαδή ….Μαζί του να γελούμε. 
Φέρνει ο άγιος πολλά… Δώρα για να χαρίσει 

Και δεν θέλει παράπονα … Πίσω του για να αφήσει! 
Πριν συνεχίσω φίλοι μου Θα σας παρακαλέσω 
Να με χειροκροτήσετε Τάχα… αν σας αρέσω! 
Γι’ αυτό σας λέω μονομιάς Και όταν με ειδή τε 

Κάθε φοράν που σιήφκω εγιώ.. Να με χειροκροτείτε. 
Για να με ‘όμως σίγουρος  Πως δεν θα το ξεχνάτε 
Λέω να δοκιμάσουμε Σιήφκω… τζαι αρκινάτε! 
Να είστε καλά ευχαριστώ Το χειροκρότημα σας 
Να είστε πάντα υγιείς Και σεις και τα παιδιά σας! 

 
Εις τη ζωή την σύντομη Που  έτυχε  να βρεθούμε 
Πρέπει να προσπαθήσουμε Καλά να την περνούμε. 

Αφήστε όλοι το λοιπόν Βάσανα και μαράζι 
Κι’ αν είχατε κακό χρόνο..  Πέστε πως δεν πειράζει. 
Ας κάνουμε προσπάθειες  πολλές τον νέο χρόνο 
να έχουμε μόνο χαρές να διώξουμε τον πόνο. 

Βλέπω μες’ τη σακούλα μου Πως έχω κι’ άλλα δώρα 
Κι’ αμέσως πάλι αρχινώ Να τα μοιράσω τώρα! 

Θ άθελα ιδιαίτερα πίσω να μην αφήσω, 
Το γυναικείο φύλο και εγώ λίγο να το…  τιμήσω. 
Στην πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων της Αγγλίας  
Την Παλαζίδου Έλενα θα πάω απ’ ευθείας. 

Συγχαίρω την και μπράβο της, και θα της παραδώσω,  
Κι’ ένα χωράφι εύπορο πάνω στον Πενταδάκτυλο,  

Γεμάτο με πολλές ελιές…  δικό της …. Θα της δώσω!!  
Ακόμα ένα άτομο θέλω να επαινέσω, 

Είναι παρουσιάστρια και με μεγάλη χάρη, 
Την Κατερίνα ήθελα που ναι και Κρητικιά, 
Που πάντα έτσι όμορφα και με πολύ μεράκι,  

Μιλάμε για το LGR,  
Χαρίζει μπόλικη χαρά… Μπράβο  σου Μπαροτσάκη! 

                                              *** 
Εις το HELLENIC το  TV …  Στον δόκτορα Φελλά, 

Του έφερε ο Άγιος Σενάρια πολλά! 
Να κάνει ένα σίριαλ Με γέλιο Ναν γεμάτο, 

Με αγωνία πιο πολύ… Να ‘θρουν τα πάνω κάτω! 
Να γίνω πρωταγωνιστής .. Τους ρόλους για να παίζω, 
Να παίρνω κάμποσα λεφτά και να τους περιπαίζω! 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ Οφείλω και  το λέω 
Ομολογώ τους το χρωστώ. Που μ’ έκαναν σπουδαίο!! 
Τώρα αυτό που έμεινε Γιώργο μου του HELLENIC 
Το λέω για ν’ ακούς και σύ Και να το πεις στον Τάκη, 
Πες του το σε παρακαλώ,  Είναι η αύξηση μισθού 
Γιώργο μου αν κατάλαβες, Είναι το …. Παραδάκι! 
Νομίζω πως εφκέρωσεν … Φίλοι μου η σακούλα, 
Ακούστε όμως τι θα πω  μετά που τούτα ούλλα! 

*** 
Αφήστε τη μιζέρια σας Πιάστε και σεις μια φίλη, 

Κι’ αν η γυναίκα μουρμουρά Και της εμπήκαν … ψύλλοι, 
Φορτώστε τα εις τον καλό.. Τον … Άγιο Βασίλη! 
Πέστε πως σας την έφερε Για δώρο να περνάτε 
Τις ώρες τις ελεύθερες…. Μαζί για να … κεντάτε! 

Αυτά έχουνε φίλοι μου Οι γιορτινές ημέρες 
Πέστε πως σας την έφερε…  Να παίζετε…. Κουμέρες! 

 
Η ώρα όμως τέλειωσε Πρέπει να σας αφήσω 

Μα πρέπει πρώτα φίλοι μου,  Να σας ευχαριστήσω. 
Χρόνια πολλά να έχουμε. Να φύγει η πανδημία, 

Την μάσκα να πετάξουμε… Διάθεση ν’ αλλάξουμε… 
Χαμόγελα να φτιάξουμε …. Να ζούμε  με υγεία! 
Τώρα που το εμβόλιο έφτασε εις την χώρα, 
Ας ευχηθούμε να έχουμε … υγεία όλοι τώρα. 
Και μ’ ένα στόμα όλοι μας ευχαριστώ να πούμε, 

Στον  Μπόρις Τζόνσον   Ναν καλά ,  
Και να του ευχηθούμε,   

Σύντομα λύση να βρεθεί  σαν  βγούμε απ’ την Ευρώπη,   
Και ευτυχία και χαρά να ζούμε οι ανθρώποι!!  

 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ… ΜΑ ΤΖΙΑΙ ΚΑΛΑ!



 10      | Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

 Ελληνικό εργατικό κίνημα - μια σύντομη ιστορική μάτια Ψηφο μη Εμπιστοσύνης

Όταν ιδρύ-
θηκε το ελ-
ληνικό κρά-

τος το 1832 με τη 
Συνθήκη της Κων-
σταντινούπολης (ή 
Καλεντέρ Κιοσκ) 
αυτό απαριθμούσε 
σχεδόν 600 χιλιά-

δες κατοίκους και περιλάμβανε τη 
Στερεά  Ελλάδα,την Πελοπόννησο, 
την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Τα 
Επτάνησα έμειναν κάτω από βρε-
τανική κατοχή μέχρι το 1864,η 
Θεσσαλία κάτω από οθωμανική 
κατοχή μέχρι το 1881, ενώ η 
Κρήτη, η Ήπειρος, η Θεσσαλονίκη, 
η Μακεδονία και τα νησιά του Αι-
γαίου απελευθερώθηκαν μόλις το 
1912/13. 
Κιόλας από τον 18ο αιώνα είχε αρ-
χίσει ένα μαζικό μεταναστευτικό 
ρεύμα από την κυρίως Ελλάδα προς 
το εξωτερικό,βασικά προς την Ευ-
ρώπη,τη Μικρά Ασία και τα Βαλκά-
νια. Αποτέλεσμα η δημιουργία ελλη-
νικών παροικιών και η ανάδειξη 
κεφαλαιούχων που έπαιξαν σημα-
ντικό ρόλο στην πολιτική,οικονομική, 
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 
της Ελλάδας. 
Ο αγώνας για την Απελευθέρωση/ 
Ανεξαρτησία από την οθωμανική κυ-
ριαρχία,που περιλάμβανε και την 
ένοπλη μορφή, προξένησε μεγάλες 
καταστροφές. 
Πολλά χωριά καταστράφηκαν, ολό-
κληρες πόλεις ερημώθηκαν, ενώ 
προκλήθηκε ρεύμα χιλιάδων προ-
σφύγων από Ήπειρο, Θεσσαλία και 
τα νησιά του Αιγαίου προς την απε-
λευθερωμένη Ελλάδα. 
Δεν ήταν ,όμως, αυτό το κύριο πρό-
βλημα. Εκείνο που σημάδεψε την 
κατοπινή εξέλιξη,είναι ότι κανένα 
από τα μεγάλα προβλήματα του 
λαού δεν βρήκε τη λύση του. 
Τα οθωμανικά,τουρκικά τσιφλίκια 
παρέμειναν κρατικά μέχρι μέχρι το 
1870. Αλλά και όταν έγινε η απαλ-
λοτρίωση, 
αυτή απέβη  προς όφελος των κο-
τζαμπάσηδων (προύχοντες)των 

πλουσίων και των τοκογλύφων. Η 
πλειονότητα του πληθυσμού έμεινε 
έξω από τη διανομή. Χιλιάδες ακτή-
μονες, εργάτες της γης και φτωχοί 
αγρότες ρίχτηκαν σε συνθήκες 
αθλιότητας και πείνας. Οι συνθήκες 
αυτές γέννησαν τα αγροτικά ξεσπά-
σματα της περιόδου 1834- 1862. 
Η  απελευθέρωση του ελληνικού 
λαού  από τον οθωμανικό, τουρκικό, 
ζυγό δεν ήταν μόνο θέμα 
εθνικό,αλλά και ταξικό. Άρρηκτα 
συνδεδεμένα τα δύο.  
Μόλις μετά το 1870 άρχισε να δια-
μορφώνεται μια νέα κατάσταση,από 
τη συγκέντρωση του πληθυσμού 
στις πόλεις και την ανάπτυξη του 
εμπορίου, της ναυτιλίας και της βιο-
τεχνίας.  
Το κέντρο του διαμετακομιστικού 
εμπορίου μετατοπίστηκε από τη 
Σύρα στον Πειραιά. Αυτό έδωσε νέα 
ώθηση στην ανάπτυξη της  ναυτι-
λίας. Το 1823 το  εμπορικό ναυτικό 
διέθετε 615 καράβια,ενώ το 1870 
έφτασε τα 5,422 καράβια και απα-
σχολούσε 51,290 ναύτες.  
Όταν άνοιξε η Διώρυγα του Σουέζ 
το 1869 και η Διώρυγα της Κορίνθου 
το 1893, δημιουργήθηκαν νέες δυ-
νατότητες για μια παραπέρα ανά-
πτυξη της ναυτιλίας και όχι μόνο. 
Όμως, όπως και από προηγουμέ-
νως, η Ελλάδα είχε ειδωθεί ως  με-
σοσταθμός στην ανάπτυξη των 
ανταλλακτικών σχέσεων ανάμεσα 
στην Ανατολή και τις ευρωπαϊκές 
χώρες. 
Πάνω σ' αυτή τη βάση προχώρησε 
το ξένο κεφάλαιο σ' επενδύσεις χρη-
σιμοποιώντας το ελληνικό κεφάλαιο 
ως βοηθητικό. Έτσι αναπτύχθηκε 
πρώτα το εμπορικό κεφάλαιο και 
παράλληλα το εφοπλιστικό και κα-
τόπιν το τραπεζικό, για να εξυπηρε-
τηθούν οι πιστωτικές ανάγκες του 
εμπορικού και του εφοπλιστικού κε-
φαλαίου.  
Το βιομηχανικό κεφάλαιο άρχισε ν' 
αναπτύσσεται πολύ αργότερα για αι-
τίες που έχουν σχέση με την έλλειψη 
πρώτων υλών και εσωτερικής κατα-
νάλωσης. 

Αιτίες που έχουν σχέση και με τις 
περιορισμένες συγκοινωνίες ξηράς 
και την καθυστέρηση στον τομέα της 
τεχνικής.  
Αυτές οι αιτίες και το γεγονός ότι το 
ξένο κεφάλαιο έπιασε τα κλειδιά της 
οικονομίας,συνετέλεσαν ώστε ο ρό-
λος του ελληνικού κεφαλαίου να πε-
ριοριστεί για ένα μεγάλο χρονικό διά-
στημα σε εμπορομεσιτικό και κατά 
συνέπεια παρασιτικό, κομπραδό-
ρικο,  μέσα στην όλη λειτουργία του 
παγκόσμιου καπιταλισμού.  
Με τις πρώτες βιομηχανικές μονά-
δες, που δημιουργήθηκαν σε ορι-
σμένες πόλεις, άρχισε και ο σχημα-
τισμός της εργατικής τάξης.  
Τον Φεβρουάριο του 1879 ιδρύθηκε 
το πρώτο εργατικό σωματείο στη 
Σύρα από εργάτες ξυλουργούς των 
εκεί ναυπηγείων. Μετά τους ξυλουρ-
γούς, οργανώθηκαν οι εργάτες βυρ-
σοδεψείων.  
Τον Ιούλιο του 1882, ίδρυσαν οι τυ-
πογράφοι στην Αθήνα το πρώτο 
τους σωματείο και ακολούθησαν οι 
ραφτάδες και οι τσαγκάρηδες. 
Το 1889 ιδρύθηκε το πρώτο σωμα-
τείο μηχανικών και θερμαστών των 
καραβιών με έδρα τον Πειραιά. Ιδρύ-
θηκαν σωματεία και σε άλλες πό-
λεις. 
Οι πρώτες αυτές οργανώσεις εργα-
τών δεν στηρίχτηκαν σε ταξική 
βάση. Άλλες είχαν συντεχνιακό χα-
ρακτήρα κι άλλες εκφράζανε φιλαν-
θρωπικά αισθήματα. Αυτό φαίνεται 
από τα καταστατικά τέτοιων οργα-
νώσεων στην περίοδο 1880 - 1910 
και από το ότι πρόεδροι και γραμ-
ματείς ορισμένων σωματείων ήταν 
εργοδότες, δημοσιογράφοι και αστοί 
παράγοντες. Τα μέλη των περισσό-
τερων σωματείων ήταν εργάτες και 
εργοδότες μαζί. Αυτό έχει τις αιτίες 
του, κοντά στις άλλες,στη μικροα-
στική σύνθεση του πληθυσμού, στις 
φεουδαρχικές παραδόσεις και στην 
ελάχιστη, κι αυτή αργοπορημένη, 
βιομηχανική ανάπτυξη.   
Οι προοδευτικές ιδέες άρχισαν να 
εμφανίζονται από το 1875. 
Εφημερίδες της εποχής μαρτυρούν 
για την ύπαρξη σοσιαλιστών στα 
τότε κέντρα, όπως η Σύρα, η Αθήνα, 
η Πάτρα, η Κεφαλονιά. 
Ο πρώτος όμιλος σοσιαλιστών δη-
μιουργήθηκε στην Πάτρα το 1877 
και κυκλοφόρησε την εφημερίδα 
"Ελληνική Δημοκρατία". 
Πρόκειται για τον πρώτο ελληνικό 
σοσιαλιστικό όμιλο, που συνδέθηκε 
με σοσιαλιστικές οργανώσεις του 
εξωτερικού. 
Οι αρχηγοί του ομίλου  διώχτηκαν 
και η εφημερίδα απαγορεύτηκε.Ένα 
χρόνο αργότερα κυκλοφόρησαν και 
άλλες εφημερίδες, χωρίς όμως σαφή  

προσανατολισμό. 
Ωστόσο αποτέλεσαν το ξεκίνημα για 
μια συστηματική προπαγάνδιση των 
σοσιαλιστικών ιδεών. Έτσι το 1885 
κυκλοφόρησε το "Άρδην", ενώ μέχρι 
το 1907 κυκλοφόρησαν συνολικά 
άλλες 13  εφημερίδες που προπα-
γάνδιζαν τις σοσιαλιστικές ιδέες.  
Κάποιες εφημερίδες προπαγάνδιζαν 
και αναρχικές ιδέες. 
Στο διάστημα αυτό διαμορφώθηκαν 
τρία ρεύματα,οι σοσιαλιστές, οι 
αναρχικοί και οι κοινωνιολόγοι, ενώ 
άρχισαν να δημιουργούνται τα 
πρώτα εργατικά και σοσιαλιστικά κέ-
ντρα, που αποτέλεσαν τους πρώ-
τους οργανωμένους πυρήνες της ελ-
ληνικής εργατικής τάξης.  
Τα κέντρα αυτά δεν προπαγάνδιζαν 
μόνο τις προοδευτικές ιδέες, αλλά  
οργάνωσαν ακόμη και υποστήριξαν 
μια σειρά απεργίες και εργατικούς 
αγώνες. Τέτοια κέντρα δημιουργή-
θηκαν στον  Βόλο, στην Πάτρα,στην 
Αθήνα στον Πειραιά στη Θεσσαλο-
νίκη και αλλού και κυκλοφόρησαν 
μια σειρά εφημερίδες, φυλλάδια και 
μεταφράσεις.Στην περίοδο 1908 - 
1918 κυκλοφόρησαν άλλες 12  εφη-
μερίδες και δεκάδες βιβλία.  
Σταθμό αποτελεί η ίδρυση της Φε-
ντερασιόν (Ομοσπονδία) στη Θεσ-
σαλονίκη, για το ρόλο που έπαιξε 
στο εργατικό και σοσιαλιστικό κίνημα 
της Ελλάδας. Κιόλας πριν από τους 
βαλκανικούς πολέμους, η Φεντερα-
σιόν ανέπτυξε σχέσεις σχεδόν με 
όλα τα σοσιαλιστικά και εργατικά της 
Ελλάδας με κατεύθυνση τη δημιουρ-
γία μιας πανελλαδικής οργάνωσης.  
Τρεις προσπάθειες που είχαν γίνει 
είχαν αποτύχει. Ωστόσο, έγινε τελικά 
δυνατό να πραγματοποιηθούν δύο 
ιστορικές συνδιασκέψεις. 
Η πρώτη σοσιαλιστική συνδιάσκεψη 
το 1915 που αποφάσισε τη δημιουρ-
γία κόμματος της εργατικής τάξης.  
Τον Ιανουάριο του 1918 πραγματο-
ποιήθηκε η δεύτερη σοσιαλιστική 
συνδιάσκεψη που έθεσε το ζήτημα 
σύγκλησης πανελλαδικού εργατικού 
συνεδρίου.  
Το συνέδριο αυτό πραγματοποι-
ήθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου χρό-
νου,1918, με συμμετοχή 44 εργατι-
κών κέντρων, όπου αποφασίστηκε 
και ιδρυθηκε η Γενική Συνομοσπον-
δία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ). 
Στις αρχές του Νοεμβρίου του 1918 
πραγματοποιήθηκε το πρώτο πα-
νελλαδικό σοσιαλιστικό συνέδριο, 
που ίδρυσε το Σοσιαλιστικό Εργα-
τικό Κόμμα Ελλάδας 
(ΣΕΚΕ), το οποίο μετά την προσχώ-
ρησή του στην Τρίτη Διεθνή (Κομ-
μουνιστική Διεθνής) μετονομάστηκε 
σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 
(ΚΚΕ).

του 
Βασίλη Κωστή 

Σκέψη της ημέρας  

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη είναι αποφασι-
σμένη να απαλλαγεί από τον Οδυσσέα 
Μιχαηλίδη, τον Γενικό Ελεγκτή. Δεν έχει 

την εξουσία να τον απολύσει και αντ 'αυτού έχει 
ξεκινήσει τη διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστή-
ριο. Το έγκλημα που διαπράχθηκε; Ο ΓΕ κάνει 
τη δουλειά του με διαφάνεια και αποκαλύπτει τη 
διαφθορά και αν αυτό είναι έγκλημα τότε ζούμε 
σε μια χώρα κωφών και τυφλών!  
Το θέμα, η κυβέρνηση αρνείται να παραδώσει 
εκατοντάδες αρχεία “Χρυσών Διαβατηρίων” για 
διερεύνηση από το Τμήμα Ελέγχου και Γενικό 
Ελεγκτή. Αυτή η απατηλή συμπεριφορά αποκα-
λύπτει ξεκάθαρα μια επίσημη συγκάλυψη και συ-
νενοχή. Την ίδια στιγμή εφαρμόζονται τακτικές 
εκβιασμού από την κυβέρνηση που διακινδυ-
νεύουν τον 2021 προϋπολογισμό του έθνους. 
Ολα αυτά για χάρη κάλυψης  και προστασία πο-
λιτικών, δικηγορικών γραφείων και άλλων που 
εμπλέκονται στο σκάνδαλο αξίας 9 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ.  
Για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός με συντρι-
πτική πλειοψηφία δεν εγκρίθηκε από το Κοινο-
βούλιο και τώρα η Κύπρος αντιμετωπίζει ένα σο-
βαρό δημοσιονομικό πρόβλημα λόγω μιας 
κυβέρνησης που επιθυμεί να προστατεύσει μια 
διεφθαρμένη συμπεριφορά. 
Η κοινοβουλευτική απόφαση τελικά δείχνει μια 
“Ψηφο μη Εμπιστοσύνης”στην κυβέρνηση και 
στην πραγματικότητα πρέπει να ξεκινήσουν νέες 
προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές έκτα-
κτης ανάγκης έτσι οι στάβλοι της διαφθοράς τε-
λικά να καθαριστούν με ένα νέο εκλεγμένο Πρό-
εδρο και νέους βουλευτές με βάση τη διαφάνεια 
και την αξιοκρατία. 
Όλα αυτά τα χρόνια, οι Κύπριοι μπορεί να ήταν 
μισοκοιμισμένοι, αλλά σίγουρα δεν ήταν μισοπε-
θαμένοι! Τελικά ξύπνησαν και απαιτούν δικαιο-
σύνη… 
Ανδρέας Χ Χρυσάφης  
Συγγραφέας / Καλλιτέχνης 
Σημείωση: Η Έρευνες του Al Jazzeera “Cyprus 
Papers Investigations Undercover” αξίζει να το 
δείτε στο U-Tube. 
NOTE: Ένας αναγνωρισμένος καλλιτέχνης, ο Αν-
δρέας Χ Χρυσάφης είναι επίσης συγγραφέας πέ-
ντε βιβλίων και πάνω από 400 άρθρων τύπου. 
Δεν είναι πολιτικά συνδεδεμένος αλλά ισχυρός 
υποστηρικτής της Δημοκρατίας, της Διαφάνειας, 
της Ισότητας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
αλλά και κατά της Διαφθοράς! 
h t t ps : / /www.amazon .com/And reas -C . -
Chrysafis/e/B00478I90O… 
 www.artpal.com/chrysafis
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ-Οι στόχοι για τη νέα χρονιά 2021 Χρόνια πολλά με υγεία πάνω από όλα!

Της Έλισ-
σας Ξενο-
φώντος 
Φιλόλογος 

1η του 
1ου 
του 

2021…  
Είναι  η 

πρώτη σελίδα ενός βιβλίου 
365 σελίδων αν το σκε-
φτείτε... Του δικού σου και 
του δικού μου βιβλίου. Ξε-
κίνησε λοιπόν να γράφεις 
από σήμερα τη δική σου 
καθημερινή ιστορία, 
όμορφα και με υπομονή, με 
ωραίο και ενδιαφέρον πε-
ριεχόμενο, με πολλές λε-
πτομέρειες και  με καλλι-
γραφία, με ωραίο 
εξώφυλλο και με πολλή πε-
ριπέτεια γέμισε τις σελίδες 
του! Κάνε καταγραφή της 
κάθε στιγμής που ζεις στο 
εικοσιτετράωρο.  Γίνε ο 
συγγραφέας της βιογρα-
φίας σου, έχεις όλο το 
χρόνο αν θες. Σκέψου το 
λοιπόν σήμερα γιατί την 
Παρασκευή αυτή είναι η 1η 
του 1ου του 2021! 
Πολλοί μη συναισθηματικοί 
τύποι, θα μπορούσαν να 
μειδιάσουν ειρωνικά... Μα 
ευτυχώς που υπάρχουν και 
οι πολλοί και ευαίσθητοι 
που θέλουν να βγάλουν 
προς τα έξω είτε τις ανησυ-
χίες τους και τους προβλη-
ματισμούς τους είτε ακόμα 
τις σκέψεις που περνάνε 
αστραπιαία από το μυαλό 
τους και πριν εξαφανιστούν 
στον ροζ ορίζοντα θέλουν 
να τις καταγράφουν στο 
τώρα. Θέλουν ακόμα την 
αγάπη που νοιώθουν για 
τους άλλους γύρω τους  να 
την δώσουν απλόχερα χω-
ρίς να τσιγκουνευτούν το 
μελάνι ή το χαρτί.  Και αυτό 
συμβαίνει γιατί γνωρίζουν 
ότι αυτό που μπορούν να 
κάνουν και να πουν σήμερα 
δεν θα το αναβάλουν για 
αύριο. 
 Μπορείτε να διαλέξετε ό,τι 
γραφικό υλικό εσείς επιθυ-
μείτε και να αρχίσετε το 
γράψιμο στο τέλος της μέ-
ρας όταν όλα καταλαγιά-
σουν και η ψυχή σας είναι 
ήρεμη και γεμάτη από τις 
εμπειρίες της μέρας. Το 
στυλό ή το μολύβι, το ημε-
ρολόγιο ή το σημειωματά-
ριο ή το λευκό χαρτί θα μυ-
ρίζουν τόσο όμορφα από 
τον απολογισμό της μέρας! 

Και ξέρετε γιατί; Απλά 
επειδή δεν θα είναι η ζωή 
σας γεμάτη λυπητερά κι 
ανούσια πράγματα πλέον. 
Κάθε μέρα θα είναι μια ξε-
χωριστή γιατί εσείς θα την 
κάνετε να φαντάζει έτσι. 
Γιατί μετά από αυτά που 
περνάμε η φετινή χρονιά 
θα έχει στόχο να ευτυχή-
σετε για να ζήσετε ξεχωρι-
στές μοναδικές 365 μέρες! 
Και αφού κάθε βιβλίο έχει 
τρία μέρη τον πρόλογο, το 
κύριο θέμα και τον επίλογο 
ας δοκιμάσουμε μαζί να 
φτιάξουμε το σχεδιάγραμμα 
που θα ακολουθήσουμε 
γιατί όμορφο παιχνίδι θάναι 
τελικά στις στιγμές που 
ζούμε! 
Μπορείτε να αρχίσετε κά-
πως έτσι… 
«Εύχομαι 12 μήνες χαράς 
52 εβδομάδες ευτυχία 
365 μέρες υγεία 
8.760 ώρες αγάπης 
525.600 λεπτά επιτυχίας 
31.536.000 δευτερόλεπτα 
τύχης και 2021 ευχές 
Εύχομαι αυτή η νέα χρονιά 
να είναι η καλύτερη για 
μένα και όσους αγαπώ!» 
Για το κύριο θέμα τι θα λέ-
γατε αν βάζατε πολλούς 
στόχους γι΄ αυτή τη χρονιά 
και τα καθημερινά να περι-
στρέφονται γύρω από την 
επίτευξη τους! Ακούγεται 
πολύ ενδιαφέρον. Το μόνο 
όμως που θα πρέπει να 
σκεφτείτε σοβαρά είναι ότι 
πριν τους ονομάσετε θα 
πρέπει να είναι μετρήσιμοι 
και ρεαλιστικοί! Βάζουμε 
στόχους πολλές φορές την 
πρωτοχρονιά και λέμε θέλω 
να χάσω δέκα κιλά, θέλω 
να σταματήσω το κάπνι-
σμα, θέλω να πετύχω 
επαγγελματικά και συναι-
σθηματικά… Όμως δεν 
τους πετυχαίνουμε πολλές 
φορές γιατί ενώ υπάρχει το 
«θέλω», δεν έχουμε έτοιμη 
και την στρατηγική για να 
τους πετύχουμε. Άρα σε ό,τι 
θέλουμε να πετύχουμε θα 
πρέπει να έχουμε υπόψη 
μας το συγκεκριμένο πλάνο 
που θα ακολουθήσουμε. Οι 
στόχοι δεν επιτυγχάνονται 
από μόνοι τους! Έτσι θα 
πρότεινα αντί για τους με-
γάλους αυτούς στόχους 
που μέχρι τον Μάρτη θα τα 
έχουμε παρατήσει να βά-
λουμε 21 μικρούς στόχους. 
Πάλι θα μου πείτε…δεν 

μπορώ να πετύχω ένα 
στόχο και θα πετύχω τους 
21 στόχους; Μα οι μικροί 
αυτοί στόχοι έχουνε 
νόημα…γιατί κάνω μικρά 
πράγματα που θα με οδη-
γήσουν σε κάτι μεγαλύτερο. 
Πες για παράδειγμα θέλω 
να χάσω 10 κιλά… Αυτό 
ακούγεται πολύ δύσκολο. 
Αν το σπάσουμε όμως αυτό 
και πω: «Στο καθημερινό 
μου πρόγραμμα θα βάλω 
μια σαλάτα παραπάνω» ή 
να αφαιρέσουμε ένα κύριο 
γεύμα προσθέτοντας αυτή 
τη σαλάτα έτσι θα αποφύ-
γουμε τα πατατάκια και τις 
σοκολατίτσες! Πολύ εύκολο 
δεν είναι; Ακόμη μπορούμε 
να βγαίνουμε για βόλτα 
κάθε μέρα στο διπλανό 
πάρκο αντί ένα περίπατο 
στην γειτονιά κάθε τρεις μέ-
ρες. Αυτό θα μας βοηθήσει 
να ξεφύγουμε  την κλει-
σούρα και θα νοιώσουμε 
πιο όμορφα ψυχολογικά! 
Ας ονομάσουμε  όμως και 
άλλους στόχους…. Αυτό το 
χρόνο θα διαβάσω 21 βι-
βλία! Ας παραμερίσω αυτά 
τα ρομαντικά μυθιστορήμα-
τος του καλοκαιριού που οι 
περισσότεροι διαβάζουμε 
κάτω από την ομπρέλα 
στην παραλία, στην ξαπλώ-
στρα ατενίζοντας τη θά-
λασσα ή απολαμβάνοντας 
την ομορφιά του τοπίου. Ας 
τα τακτοποιήσουμε μέσα 
στις 365 και να δώσουμε 
χρόνο στο μυαλό μας να 
χορτάσει την περιπέτεια 
μέσα από αστυνομικές 
ιστορίες ή ό,τι άλλο μας 
αρέσει από μυθιστορήματα, 
διηγήματα ή και ποιητικές 
συλλογές!  
Ακόμα να δοκιμάσουμε 21 
διαφορετικά πιάτα φαγη-
τού, κάποια που δεν είχαμε 
δοκιμάσει ποτέ και έτσι 
μπορούμε να τα φτιάξουμε 
εμείς ή όταν η κατάσταση 
το επιτρέψει  να βγούμε σε 
εστιατόρια που δεν έχουμε 
πάει προηγουμένως. Αυτό 
με τις νέες δημιουργίες 
πολύ μου αρέσει η ιδέα να 
γυρίσουμε πάλι στα παλιά 
στον πρώτο εγκλεισμό του 
Μάρτη! Νέες μυρωδιές, 
ακαταστασία στην κουζίνα 
και αγωνία για το αποτέλε-
σμα. Πλάκα θα έχει γενικά 
και συνάμα η γλυκιά ανη-
συχία για το αποτέλεσμα 

θα δημιουργεί σασπένς.  
Μπορείτε να βάλετε στόχο 
ακόμη να γνωρίσετε 21 νέα 
άτομα. Το λέω χαριτολογώ-
ντας αυτό. Μπορεί να είναι 
και είκοσι ή τριάντα, δεν εί-
ναι απαραίτητο να είναι 
μόνο 21 άτομα… Απλά νά-
ναι πολλά…καινούρια 
άτομα που δεν είχατε γνω-
ρίσατε στο παρελθόν, κι 
έτσι θα σας δώσει χαρά 
γιατί θα μπείτε στη διαδικα-
σία της νέας γνωριμίας που 
αυτό συνεπάγει ανάλυση… 
Τι όμορφη διαδικασία να 
αναλύεις χαρακτήρες! Παι-
χνιδάκι θάναι τώρα νομίζω. 
Η κατάσταση αυτή μας έχει 
φέρει τόσο κοντά με τον 
εαυτό μας που η κάθε νέα 
γνωριμία μας δίνει μια χαρά 
και περιέργεια συνάμα να 
αναλύσουμε, να συγκρί-
νουμε κλπ. Μοιάζει παιχνίδι 
όμορφο και διασκεδαστικό.  
Ακόμη θα έλεγα την ίδια 
στιγμή να αποφύγετε 21 
είδη τοξικών ανθρώπων, 
άρρωστων ψυχολογικά 
ατόμων που γκρινιάζουν, 
μιζεριάζουν, όλο κάτι τους 
φταίει…. Να τους αποφεύ-
γετε λοιπόν όλη τη χρονιά 
για να μην ασχημαίνουν οι 
σελίδες στο βιβλίο σας με 
ανούσιες συναντήσεις, συ-
νομιλίες, επαφές που βα-
σικά αχρείαστες θα είναι αν 
το καλοσκεφτείτε γιατί για 
εξαιρετικό βιβλίο θα πρό-
κειται… Άρα, αποφεύγουμε 
αυτούς για να μην έχουμε 
ακαταστασίες στο περιεχό-
μενο της καθημερινότητάς 
μας.  
Τον στόχο όμως που όλοι 
θα έχετε στη λίστα σας είναι 
να αγαπάτε τον εαυτό σας. 
Άρα να βρείτε τον τρόπο να 
βάλετε 21 χαρές, αισθή-
ματα, δωράκια ψυχολογικά 
στον εαυτό σας! Θα μπο-
ρούσατε να πείτε για παρά-
δειγμα… να συγχωρώ τον 
εαυτό μου για τα μικρά λα-
θάκια που κάνω. Θέλω επί-
σης να βρίσκω χρόνο νάμαι 
μόνος μου για να βρίσκω 
ψυχική ηρεμία…μια φορά 
την εβδομάδα να κάνω κάτι 
που μου αρέσει και να το 
προσφέρω στον εαυτό μου. 
Τι πιο όμορφο δώρο στον 
εαυτό σας γιατί το αξίζετε 
γι΄αυτά που περνάτε και 
αντέχετε! 
Τώρα τι θα γράφατε στον 
επίλογο του βιβλίου σας 
του χρόνου τέτοια μέρα; Τα 
καλύτερα φαντάζομαι γιατί  
η φετινή χρονιά θα είναι η 
πιο ενδιαφέρουσα που θα 
έχετε ζήσει μέχρι τώρα. 
Στο λογαριασμό μου, στην 
τράπεζα της  Αγάπης, με 
αριθμό ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2021 
έχω καταθέσει 365 ημέρες 
γεμάτες ευτυχία.  Καλοξό-
δευτες ήταν! Υγεία, αγάπη, 
χαμόγελο και δύναμη ήταν 
γεμάτη κάθε μου στιγμή και 
κάθε στόχος που έθεσα τον 
έχω επιτύχει!» 

Eίναι παραμονή 
Πρωτοχρονιάς 
και το μόνο 

που έχουμε στο νου 
είναι να φύγει επιτέ-
λους αυτός ο χρόνος 
ο κακός και να έρθει 
με το καλό ο επόμε-
νος που να είναι 
ασφαλώς καλύτε-
ρος από αυτόν που 

φεύγει.  
Μας κούρασε παρα πολύ και μας γέμισε 
με αγωνία, άγχος και πολλές δύσκολες 
στιγμές στο πέρασμα του το 2020. 
Ολοι μας ζήσαμε στιγμές βασανιστικές. 
Έχουμε αποκτήσει παράξενες συνήθειες 
και κατά κομματιάσαμε τα όνειρα μας. 
Μείναμε  μακριά από τους ανθρώπους 
που αγαπάμε, χάσαμε ο ένας τον άλλο, 
αφήσαμε στη μέση όλα όσα προγραμ-
ματίζαμε, και κλείσαμε τους εαυτούς μας 
στο σπίτι για να φυλάξουμε και εμάς και 
τους άλλους γύρω μας. 
Κάτι τέτοιο δεν ζήσαμε ποτέ στο παρελ-
θόν. Βιώσαμε δύσκολες καταστάσεις και 
πήραμε μαθήματα που μας δίδαξαν αρ-
κετά πράγματα που δεν θα μαθαίναμε 
ποτέ αν δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε 
αυτή την πανδημία.  
Αυτά τα παθήματα ας γίνουν μαθήματα 
και ας μας φωτίσουν να βρούμε δρό-
μους που θα μας οδηγήσουν σε ποθητά 
πράγματα που τα χάσαμε στο πέρασμα 
του χρόνου. Τις πολυπόθητες σγγαλιές, 
τα φιλια, και τα χαμόγελα που τα κρύ-
ψαμε πίσω από τις μασκες.  
Στο πέρασμα του χρόνου μάθαμε  πρά-
γματα που μας βοήθησαν να καταλά-
βουμε και να νιώσουμε την αλήθεια της 
ζωής, και να δούμε την ανάγκη που 
υπάρχει μεταξύ εμάς και των  άλλων συ-
νανθρώπων  γύρω μας. Μάθαμε το 
ποσό χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο.  
Τρέξαμε και αναζητήσαμε την οποι-
αδήποτε βοήθεια από συγγενείς και φί-
λους.  
Αν και είχαμε χάσει κάθε προσωπική 
επαφή μεταξύ συγγενών και φίλων, εί-
χαμε προτρέξει στα μέσα μαζικής επι-
κοινωνίας για να μοιραστούμε τις αγω-
νίες μας, να μοιραστούμε τους φόβους 
μας, και να σπάσουμε την ρουτίνα του 
άγχους και του στρες που ήταν το απο-
τέλεσμα της μοναξιάς που έφερε η κα-
ταναγκαστική καθημερινή ρουτίνα λόγω 
της πανδημίας.  
Κάναμε πράγματα που κατά κάποιο 
λόγο είχαμε παραγνωρίσει, και που 
λόγω εγωισμού δεν τολμούσαμε να πα-
ραδεχτούμε ότι τα είχαμε ανάγκη. 
Μάθαμε κάνοντας αυτές τις ενέργειες ότι 
παίρναμε μια σχετική ανακούφιση, και 
τα εντάξαμε ολα αυτά στην καθημερινό-
τητα. Ανακαλήψαμε ότι τα πιο σημαντικά 
πράγματα στον άνθρωπο πάνω από 
όλα, είναι η υγεία, είναι η ηρεμία, και η 
αγάπη που την είχαμε στερήσει και στε-
ρηθεί στο παρελθόν στον εαυτό μας και 
στους αλλους αφήνοντας την να φεύγει 
απαρατήρητη ασχολούμενοι με υλικά 
αγαθά, και ασχολούμενοι με τόσα αλλά 

πράγματα που μας έτρωγαν κυριολε-
κτικά τον χρόνο και δεν μας άφηναν να 
ασχοληθούμε με ένα πολύ σημαντικό 
αγαθό. Το αγαθό της αγάπης που έχει 
τα συστατικά και την δυνατότητα να για-
τρεύει τις καρδιές μας και να απαλύνει 
τον πόνο της ψυχής μας. 
Έφερε λοιπόν καλοί μου φίλοι η πανδη-
μία και κάτι καλό. Τα κατάφερε να μας 
αφυπνίσει και να μας βγάλει από το 
βαθύ σκοτάδι που βρισκόμασταν, αλλά 
και να μας φωτίσει ούτως ώστε να 
βρούμε τον δρόμο προς την ανάσταση 
της καρδιάς και της ψυχής μας. 
Η ανάγκη να μοιραστούμε τις δύσκολες 
στιγμές,  να μοιραστούμε τους φόβους 
που αντιμετωπίζαμε με αποτέλεσμα να 
νιώθουμε ας το παραδεχθούμε πολλές 
φορές κατάθλιψη, σηκώναμε το ακου-
στικό ή παίρναμε το κινητό και καλού-
σαμε τους φίλους, η ακόμα καλούσαμε 
κάποιους συγγενείς που τους είχαμε ξε-
χάσει για κάποιο λόγο, και βρίσκαμε ένα 
οποιοδήποτε θέμα να συζητήσουμε μαζί 
τους. Το πρώτο όμως θέμα που μας 
απασχολούσε ήταν και είναι η υγεία του 
κάθε ενός από εμάς.  
Η διαπίστωση ότι οι συνομιλητές μας εί-
ναι υγειής μας έδινε κουράγιο και μας 
άλλαζε την διάθεση. Μας βοηθούσε να 
διώξουμε το άγχος και μας έδινε κουρά-
γιο για να ελπίζουμε για τα καλύτερα 
που θα έρθουν. 
Ας συνεχίσουμε λοιπόν να μιλάμε με 
συγγενείς και φίλους, και ας διώξουμε 
τον εγωισμό μας αφήνοντας πίσω τα 
όσα ίσως να μας έχουν στο παρελθόν 
πληγώσει. Η επικοινωνία είναι ένα καλό 
φάρμακο στην προκειμένη περίπτωση.  
Σήμερα είναι μια καινούργια μέρα και 
αύριο αρχίζει ένας καινούριος χρόνος.  
Ας ευχηθούμε ακόμα μια φορά να είναι 
καλύτερος από τούτο που φεύγει, και 
ότι θα φέρει την υγεία στην ανθρωπό-
τητα και θα μας απαλλάξει από τούτο 
το κακό που μας βρήκε, φέρνοντας την 
ομαλότητα σε όλο τον κόσμο. 
Όσο για τον Άγιο Βασίλη, τα δώρα του 
ας είναι όλα τούτα τα αγαθά που έχουμε 
όλοι ανάγκη τόσο πολύ.  
Υγεία, αγάπη, χαρά, και ευτυχια!  
Με όλα τούτα στο μυαλό σας αφήνω με 
τις πιο καλές ευχές για να έχουμε όλοι 
και να απολαμβάνουμε τα σημαντικό-
τερα αγαθά που έχουμε ανάγκη οι άν-
θρωποι.  
Υγεία, αγάπη, γαλήνη, και με τούτα μπο-
ρούμε να κάνουμε όλα τα αλλά, καθώς 
και να ελπίζουμε ότι θα γίνουμε καλύτε-
ροι απέναντι στους συνανθρώπους μας, 
καλύτεροι απέναντι στη φύση,  και έτσι 
θα είμαστε ευτυχισμένοι!  
Καλό νέο έτος!  
 
Χρόνια πολλά πάνω από όλα με υγεία, 
χαρά και ευτυχία! 
 
Με την αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής.

του 
Βασίλη Παναγή 
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977 – Ο ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟ
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 32ο  
 
Η κηδεία του Μακαρίου 
  

H κηδεία του Μακαρίου 
έγινε στις 8 Αυγούστου 
1977 και την παρακολού-

θησαν χιλιάδες κόσμος. Η ταφή έγινε στο Θρονί 
κοντά στο μοναστήρι του Κύκκου. Οι εφημερί-
δες της Κύπρου σε ένδειξη πένθους ανακοιί-
νωναν τον θάνατο του με μαύρα πρωτοσέλιδα 
και με τίτλους όπως «Ορφάνεψε η Κύπρος», 
«Αθάνατος» κλπ.  Στον τάφο του, που είχε γίνει 
τόπος προσκυνήματος είχε στηθεί μια μεγάλη 
επιγραφή που έλεγε: «Χίλιοι Μακάριοι θα συνε-
χίσουν τον αγώνα σου».  Ο θάνατος του Μακα-
ρίου υπήρξε για την Κύπρο πράγματι το τέλος 
μιας εποχής γιατί από τότε που εκλέχτηκε Αρ-
χιεπίσκοπος τον Οκτώβρη 1950 μέχρι τον θά-
νατο του τον Αύγουστο 1977 σημάδεψε την πο-
ρεία του εθνικού θέματος της Κύπρου. 
  
Η συνάντηση των 4  ηγετών 
Αμέσως μετά το θάνατο του Μακαρίου συναντή-
θηκαν οι ηγέτες των τεσσάρων πολιτικών κομ-
μάτων (ο Σπύρος Κυπριανού πρόεδρος του 
ΔΗΚΟ και πρόεδρος της Βουλής, ο Εζεκίας Πα-
παϊωάννου Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, ο Γλαύκος Κληρίδης 
πρόεδρος του ΔΗΣΥ και ο Βάσος Λυσσαρίδης 
πρόεδρος της ΕΔΕΚ) για να συζητήσουν το θέμα 
της διαδοχής και των αναπληρωματικών προ-
εδρικών εκλογών που είχαν προγραμματιστεί να 
γίνουν στις 10 Σεπτεμβρίου 1977.  Το ΑΚΕΛ, το 
ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ υποστήριξαν να μη γίνουν 
εκλογές το Σεπτέμβρη και να αναλάβει Προεδρικά 
καθήκοντα ο Σπύρος Κυπριανού μέχρι τον Φε-
βρουάριο 1978 οπότε θα έληγε κανονικά η θητεία 

του Μακαρίου. 
  
Ο Γλαύκος Κληρίδης εισηγήθηκε να γίνουν κα-
νονικά οι εκλογές στις 10 Σεπτεμβρίου και ο Πρό-
εδρος που θα αναδειχθεί  να αναγνωριστεί και 
σαν ο μόνος υποψήφιος για τις εκλογές του Φε-
βρουαρίου 1978. Στην επιμονή των άλλων τριών 
κομμάτων  ο ΔΗΣΥ συμφώνησε να μην γίνουν 
εκλογές τον Σεπτέμβριο και έτσι στις 31 Αυγού-
στου 1977 ο Σπύρος Κυπριανού ανακηρύχτηκε 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 
υπόλοιπο της Προεδρικής θητείας του αποθανό-
ντος Μακαρίου (μέχρι το Φεβρουάριο 1978). 
  
Στη δήλωση που έκανε αμέσως μετά την ανακή-
ρυξη του στο προεδρικό αξίωμα ο Κυπριανού βε-
βαίωνε τον Κυπριακό λαό ότι θα ακολουθούσε 
πιστά το δρόμο που χάραξε ο Μακάριος. Τη θέση 
του Προέδρου της Βουλής ανέλαβε ο Αλέκος Μι-
χαηλίδης.  Ο νέος Πρόεδρος Σπύρος Κυπριανού 
γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1932. Σπούδασε νομικά 
στην Αγγλία, ίδρυσε τη φοιτητική οργάνωση 
ΕΦΕΚΑ και από το 1952 ως το 1956 εκτελούσε 
καθήκοντα Γραμματέα της Εθναρχίας στο Λον-
δίνο. Εκτιμώντας την προσφορά του στο εθνικό 
θέμα και τη στενή συνεργασία του, ο Μακάριος 
τον διόρισε το 1960  Υπουργό Εξωτερικών. Αρ-
γότερα, στην επιμονή της Χούντας, ο Μακάριος 
αναγκάστηκε να παραιτήσει τον Κυπριανού. 
  
Ο Κυπριανού στον ΟΗΕ – Συνάντηση με τον 
Κάρτερ 
  
Την 1η Οκτωβρίου 1977 ο Κυπριανού πήγε στην 
Αμερική όπου προσφώνησε τη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ και ζήτησε να ληφθούν επειγόντως μέ-
τρα για την εφαρμογή των αποφάσεων για την 
Κύπρο από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Στην ομιλία 

του  αναφέρτηκε στην στάση της Τουρκίας που 
περιφρονεί τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, για τη δημο-
γραφική δομή της Κύπρου, για τον εποικισμό της 
Αμμοχώστου, για τις διακοινοτικές συνομιλίες, για 
τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης και κατέληξε 
λέγοντας ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν ζητά 
παρά μόνο δικαιοσύνη. 
  
Κατά την παραμονή του στην Αμερική ο Κυπρια-
νού είχε συναντηθεί με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ Βάλ-
ντχάϊμ,  και  στις 5 Οκτωβρίου 1977 με τον Πρό-
εδρο Τζίμι Κάρτερ. Με τον Αμερικάνο Πρόεδρο 
συζήτησε  τις εξελίξεις και τις προοπτικές για το 
μέλλον της Κύπρου και του ζήτησε να αναλάβει 
πιο ενεργό δράση και μεσολάβηση γιατί πίστευε 
ότι οι ΗΠΑ μπορούσαν να επηρεάσουν την Τουρ-
κική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τις αποφά-
σεις και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. 
  
Το Κυπριακό συζητείται στη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ 
  
Στις 7 Νοεμβρίου 1977 ο υπουργός Εξωτερικών 
Ιωάννης Χριστοφίδης προσφώνησε τη Γενική Συ-
νέλευση του ΟΗΕ και ζήτησε την ανάληψη απο-
φασιστικής δράσης που να υλοποιεί τη δέσμευση 
των Ενωμένων Εθνών για την προώθηση μιας 
δίκαιης και διαρκούς λύσης του Κυπριακού προ-
βλήματος. Ανάφερε ότι «η ουσία του Κυπριακού 
προβλήματος είναι η στρατιωτική επιδρομή της 
Τουρκίας εναντίον της Κύπρου και η κατάφωρος 
παραβίασις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό 
των Τουρκικών στρατιωτικών κατοχικών δυνά-
μεων».   Στο τέλος της συζήτησης προτάθηκε 
ψήφισμα από τις αδέσμευτες χώρες που υπο-
στήριζαν τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας 
το οποίο εγκρίθηκε με 116 ψήφους υπέρ, 6 ενα-
ντίον και 20 αποχές. 

 Ο Μητροπολίτης Πάφου Χρυσόστομος Νέος 
Αρχιεπίσκοπος 
  
Στις 12 Νοεμβρίου 1977 ο Μητροπολίτης Πάφου 
Χρυσόστομος εκλέγηκε στο αρχιεπισκοπικό 
αξίωμα και την επόμενη μέρα (13.11.77) έγινε η 
ενθρόνιση του.  Ο νέος αρχιεπίσκοπος γεννήθηκε 
στο χωριό Στατός της Πάφου στις 27 Σεπτεμβρίου 
1927 και ακολούθησε περίπου την ίδια ιερατική 
πορεία με τον Μακάριο, πρώτα δόκιμος μοναχός 
στη Μονή Κύκκου, μετά στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 
και μετά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας για Θεο-
λογικές Σπουδές. Αργότερα εργάσθηκε ως καθη-
γητής στο Γυμνάσιο Αρρένων Κύκκου και το 1968 
εκλέγηκε από την Ιερά Σύνοδο Χωρεπίσκοπος 
Κωνσταντίας και το 1973 Μητροπολίτης Πάφου. 
  
Κατά την ενθρόνισή του ανάφερε ανάμεσα σ’ 
άλλα και τα ακόλουθα: «Ποτέ δε θα διαγράψουμε 
τα αρπαγέντα από τους Τουρκους εισβολείς Κυ-
πριακά εδάφη και ουδέποτε θα υποστείλουμε τη 
σημαία του αγώνα.... Η εκκλησία θα εργάζεται 
και θα συνεργάζεται με την εκάστοτε νόμιμη Κυ-
βέρνηση προς εξασφάλιση της επιβίωσης της 
ελευθερίας και της δικαίωσης του Κυπριακού Ελ-
ληνισμού.....» 
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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Μαθθαίνω Κυπριακά, ένα βιβλίο για εκμάθηση της Κυπριακής γλώσσας του Αναστάση Πισσούριου 

«Μαθθαίννω Κυπριακα ́» 

Tο εγχειρίδιο εκμάθησης της Κυπριακής 
Ελληνικής «Μαθθαίννω Κυπριακά» συνι-
στά την πρώτη απόπειρα να καταγραφεί 

όσον το δυνατό με συστηματοποιημένο τρόπο 
μια μέθοδος εκμάθησης της Κυπριακής Ελλη-
νικής. Το «Μαθθαίννω Κυπριακά» είναι 
βασισμένο στην καθομιλουμένη χρήση της 
γλώσσας. Είναι διαμορφωμένο και συστηματο-
ποιημένο για να χρησιμοποιηθεί ως ένα βοηθη-
τικό εργαλείο, ως δηλαδή ένα συμπληρωματικό 
εγχειρίδιο, για τον μαθητή και τον δάσκαλο. 
Αποτελείται από έξι κεφάλαια. 
Συμπεριλαμβάνονται απλοί διάλογοι, ένα χρη-
στικό και απαραίτητο λεξιλόγιο, γνωστές 
εκφράσεις και χαιρετισμοί οι οποίοι αντιπροσω-
πεύουν τη σημερινή χρηστική γλωσσική πρα-
γματικότητα της Κύπρου. Τα γραμματικά και τα 
συντακτικά φαινόμενα παρουσιάζονται με απλό 
τρόπο χωρίς τυπικές φιλολογικές αναλύσεις. Το 
κάθε κεφάλαιο συμπεριλαμβάνει ασκήσεις 
γραμματικής και συντακτικού, λεξιλόγιο, 
ηχητικές ασκήσεις και πρακτική κατανόησης. Τα 
ηχογραφημένα κείμενα παρέχουν τη 
δυνατότητα να οικειοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος 
τόσο την προφορά όσο και το ύφος της Κυ-
πριακής Ελληνικής. 
 
Απόσπασμα από τον Πρόλογο του βιβλίου 
«Μαθθαίννω Κυπριακά»  
«Το ζητ́ημα της γλωσ́σας εν τεράστιον τζιαι ειδικά 
άμαν περιπλέκεται – τζιαι ίνταλοης άλλως πως 
να εγίνετουν – με την πολιτικήν ιστορία ενός 
τόπου. Τι εν τα κυπριακά σε σχεσ́η με τα ελληνικά 
καλλίττερα ν’ αφήσω τούντην σχέση στους 
ειδικούς της γλώσσας. Πέρα που το καθαρά 
γλωσσικόν ζήτημα που τίθεται που την ίδιαν την 
γλώσσα προκύπτει έναν πολιτικόν ζήτημα όσον 

αφορά την κυπριακότητα τούτου του τόπου. (…) 
Η ιδέα τούτη να γίνει έναν μιτσή βιβλίον εν για να 
μάθει κάπκοιος την Κυπριακή Ελληνική γλώσσα 
ως προς το γεγονός ότι τα κυπριακά τζιαι κατ’ 
επέκτασην η κυπριακή κουλτούρα, μουσική, 
ποίηση τζιαι σκέψη εν κάτι άλλο πέραν που την 
ελληνικη ́τζιαι την τούρτζικη κουλτουρ́α. (…) Τούτη 
η σειρά βιβλίων εν μια βοήθεια για τζείνους που 
χρειάζεται να μάθουν Κυπριακά Ελληνικά γιατί 
ακριβώς ζούν τζιαι δουλεύκουν στην Κύπρο ή 
γιατι ́θελ́ουν η ́αναγκάζουνται να ερ́τουν σε τουτ́ον 
τον τόπο. (…) Εν μια προσπάθεια για τον ξένον 
τζιαι όι μόνο να έσσει τουλάχιστον την εικόνα της 
Κυπριακής Ελληνικής λέξης ομπρός του. Εν 
κρίμα να κουράζουνται οι λέξεις σε μια μόνον 
προφορική χρήση χωρίς να πνάζουν έστω τζιαι 
λλίο πας το χαρτί.» 
Ιστοσελίδα του βιβλίου:  
https://mathenokipriaka.com/ 
https://www.facebook.com/mathenokipriaka 
Εκδόσεις Αρμίδα: 
https://www.armidabooks.com/book/mathenoki-
priaka/ 
Βιογραφικό συγγραφέα  
Ο Αναστάσης Πισσούριος εγεννήθηκεν στην 
Κύπρο το 1980. Εν απόφοιτος του Τμήματος Φι-
λοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών τζιαι 
εκ́αμεν μετα-πτυχιακες́ σπουδές στην Αγγλιά στο 
τμημ́α Modern European Phi- losophy στο Kings-
ton University. Έμεινεν στην Αγγλία για δέκα 
χρόνια τζιαι εδίδασκεν την Νέαν Ελληνικήν τζιαι 
την Κυπριακήν σαν δεύτερη γλώσσα. Σήμερα, 
ζει τζιαι δουλεύκει στην Κύπρο σαν εκπαιδευτικός.
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Ήλθαν τα Χριστούγεννα 2020

 Ήλθαν και τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Φέτος 
και μας βρήκαν με κλάματα και λύπες 

Γιατί μοιρολογούμε τους πεθαμένους μας που μας 
προκάλεσαν οι κορωνοϊοί οι αγύρτες 

 
Οι μάνες κι’ οι πατέρες και όλοι οι συγγενείς 
που κλαίνε κι’ οδύρονται τον αγαπητό 
που μας έφυγε τόσο πολύ νωρίς 

από ασθένεια των πανδημιών και κορωνοϊών  
 

Τα παιδιά και όλοι μας οι μεγάλοι θα εξαιρούνται τις 
χαρές και τα τραγούδια 

και όλοι μαζί θα γλεντούσαν με χάρη 
Όμως τώρα με λύπες και κλαμένα μούτρα 

 
Οι κοπέλες μας όμορφα όλες ντυμένες 

με χαρές, γέλια, κι’ όλες όμορφες κυκλοφορούσαν 
και όλοι μαζί θα γλεντούσαν με χάρη 

Όμως τώρα με λύπες και κλαμένα μούτρα. 
 

Οι κοπέλες μας όμορφα όλες ντυμένες 
με χαρές, γέλια κι’ όλες όμορφες κυκλοφορούσαν 
και τώρα με κλάματα στα σπίτια κλειδωμένες χάνουν 

την χαρά την ευτυχία που καρτερούσαν. 
 

Οι νέοι μας οι λεβέντες με τις παλικαριές τους όπως 
κι’ όλοι κάθε χρονιά τα Χριστούγεννα καρτερούν 

Να διασκεδάσουν να χορέψουν με τις κοπελιές τους 
για να γνωριστούν να φιληθούν και τελικά ίσως να 

παντρευτούν 
 

Τα παιδάκια μας κι’ όλοι μας 
Να περιμένουμε τα δώρα γενικά 

Να τα παίρνουμε και άλλα να τα δίνουμε 
και να αισθανόμαστε μεγάλη χαρά 

 
Όμως τώρα δεν υπάρχουν τα δώρα αυτά 
αλλά μύρια κρούσματα και θάνατοι 
Σε ολόκληρο τον κόσμο μας τη Χαρά  
την Πρόοδο και την πλήρη ελευθερία. 
 Ως και την ολοκληρωτική καταστροφή  
εις τον κορωνοϊοί και στην Πανδημία 

 
Και ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΩΡΑ MERRY  
CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR 

 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΝΗΣΙ ΝΑ  

ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΟΡΘΗ ΚΑΙ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

τoυ Αντώνη Αντωνιάδη

Ακούμε επανειλημμένα ότι ο γη-
ράσκων πληθυσμός μας είναι 
ένας από τους χειρότερους που 
επηρεάζεται από την ανισότητα 
στην παροχή υγειονομικής πε-
ρίθαλψης. Μέσα από τη δέ-
σμευσή μου με τον εθελοντικό 
τομέα ως ψυχοθεραπευτής της 
κοινότητας και οικογενειακός θε-
ραπευτής πάνω από 21 χρόνια, 
συναντώ μεγάλο αριθμό Ελλη-
νοκυπρίων πρώτης και δεύτε-
ρης γενιάς που μετανάστευσαν 
σε αυτήν τη χώρα για την προ-
οπτική μιας καλύτερης ζωής. 
Δούλεψαν σκληρά σε διάφο-
ρους τομείς και συχνά στον το-
μέα ειδών ένδυσης και φιλοξε-
νίας, όπως γνωρίζουμε, και 
μεγάλωσαν τις οικογένειές τους 
κάτω από δύσκολες συνθήκες, 

έχοντας να αντιμετωπίσουν 
πολλές προκλήσεις, όπως 
γλωσσικά προβλήματα, προκα-
τάληψη και διακρίσεις. Μετά 
από όλα τα χρόνια της σκληρής 
δουλειάς τους, περιμένουν να 
βρουν τη φροντίδα που τους 
αξίζει όπως οποιοδήποτε άλλο 
μέλος της κοινωνίας επί ίσοις 
όροις. Ωστόσο, υπάρχουν συ-
χνές αναφορές στη εκφρασμένη 
δυσαρέσκεια για αυτό το επί-
πεδο φροντίδας, το οποίο 
επλήγη σημαντικά το τελευταίο 
καιρό από την παγκόσμια εξά-
πλωση της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού, επηρεάζοντας όλους 
μας με έναν τρόπο που δεν εί-
χαμε φανταστεί και που σίγουρα 
δεν ήμασταν προετοιμασμένοι . 
Κατά τη διάρκεια των περιόδων 

εγγλεισμού και περιορισμού οι 
ηλικιωμένοι μας βρίσκονται 
απομονωμένοι και πιο ευάλωτοι 
χωρίς την απαραίτητη βοήθεια 
και την πρόσβαση στις ήδη πε-
ριορισμένες επιλογές της κοινω-
νικής ζωής τους, όπως τα κοι-
νωνικά κέντρα, ή τα πολιτισμικά 
κλαμπ στα οποία βιώνουν την 
οικία ομαδική συναναστροφή 
και το κοινοτικό πνεύμα ως ενί-
σχυση του ηθικού και του θετι-
κού πνεύματος. Πολλοί με εξα-
σθενημένες μακροχρόνιες 
καταστάσεις σωματικής και ψυ-
χικής υγείας, όπως οι καρδιακές 
παθήσεις και η άνοια, πρέπει 
να αντιμετωπίσουν περισσότε-
ρες προκλήσεις που επηρεά-
ζουν τον καθένα μέσα σε κάθε 
οικογένεια - τους γονείς και τους 
παππούδες από τη μία πλευρά 
που μπορεί να αγωνιούν και να 
αναπτύσσουν ανησυχίες για τις 
αβέβαιες συνθήκες τους` και τα 
παιδιά τους και τα εγγόνια τους 
από την άλλη, που νιώθουν την 
πίεση να μην είναι σε θέση να 
βρίσκονται στο πλάι τους όπως 
ήταν στο παρελθόν, ή / και την 
απόγνωση ότι πρέπει να είναι 
η μόνη πηγή βοήθειας για αυ-
τούς. Μπορούμε επίσης σί-
γουρα να κατανοήσουμε πόσο 
δυσοίωνη μπορεί να είναι η ει-
κόνα και για εκείνους τους μο-
ναχικούς ηλικιωμένους που δεν 
έχουν οικογένειες να βασίζονται, 
να πρέπει να αντιμετωπίσουν 
τις αυξημένες καταστάσεις της 
μοναξιάς τους. Και ενώ ο κό-
σμος βρήκε σύντομα τρόπους 
προσαρμογής, κυρίως μέσω τε-
χνολογικών μέσων σε αυτές τις 
επιβεβλημένες αλλαγές στην 
τρέχουσα ζωή μας, δεν μπο-

ρούμε να υποθέσουμε το ίδιο 
για τα ηλικιωμένα μέλη της κοι-
νωνίας μας που είναι πιο πι-
θανό να υποχρεώνονται στον 
αποκλεισμό από τέτοιες εναλ-
λακτικές λύσεις. 
Γι 'αυτό είναι σημαντικό για εμάς 
να τους ενημερώσουμε ότι εί-
μαστε εδώ για αυτούς. Είτε 
εντός των ρόλων μας στην κοι-
νότητα να παρέχουμε τη φρο-
ντίδα που χρειάζονται στα σπί-
τια τους όταν τα μέλη της 
οικογένειάς τους και οι συγγε-
νείς τους δεν είναι διαθέσιμα; ή 
μέσω τηλεφώνου όταν τους 
προσφέρουμε κάποια ψυχολο-
γική υποστήριξη ή ενώ τους δια-
τηρούμε συντροφιά στο τοπικό 
ραδιόφωνο με τη πολιτισμικά 
γνωστή, νοσταλγική μουσική και 
γλώσσα, ή με την ανάγνωση 
της κοινοτικής εφημερίδας, θέ-
λουμε να γνωρίζουν ότι τους 
σκεφτόμαστε και ότι δεν έχουμε 
σταματήσει να νοιαζόμαστε. Θέ-
λουμε να τους διαβεβαιώσουμε 
ότι ακολουθώντας τα χνάρια 
τους, οι κοινές πολιτιστικές μας 
αξίες συνεχίζουν να μας καθο-
δηγούν στο να δείχνουμε τον 
σεβασμό που τους αξίζει, κα-
θώς εμείς δεν θα περιμέναμε τί-
ποτα λιγότερο όταν θα βρε-
θούμε στη θέση τους τα 
επόμενα χρόνια!   
Θερμές ευχές για τις εορταστι-
κές ημέρες  με σωματική και ψυ-
χική υγεία σε όλους!  
Antony Sigalas Psychothera-
pist  
for the Alpha Care Counsel-
ling Services  
Tel: 02083736287.’

‘Η ηλικιωμένοι της κοινότητά μας

Να σταθεί στο πλευρό της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας ως εγγυή-
τρια δύναμη ζητούν από τη βρε-
τανική κυβέρνηση με επιστολή 
προς τον Υπουργό Εξωτερικών 
Ντόμινικ Ράαμπ τα μέλη του νε-
οσύστατου Συμβουλίου Βρετα-
νοκυπρίων, επισημαίνοντας τις 
συνεχείς παραβιάσεις του διε-
θνούς δικαίου της θάλασσας και 

την απειλητική συμπεριφορά εκ 
μέρους της Τουρκίας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. 
Η επιστολή σημειώνει επίσης τη 
βούληση της κυπριακής κυβέρ-
νησης για επανέναρξη των συ-
νομιλιών λύσης από εκεί που 
σταμάτησαν το 2017 και τονίζει 
πως «κορυφαία προτεραιότητα 
πρέπει να παραμείνει η επανέ-

νωση της Κύπρου και η θεμε-
λίωση μίας ανεξάρτητης, κυ-
ρίαρχης χώρας χωρίς εγγυήσεις 
και ξένα στρατεύματα». 
Οι υπογράφοντες επισημαίνουν 
ότι είναι ως επί το πλείστον 
πρόσφυγες ή παιδιά προσφύ-
γων που ζουν στη Βρετανία που 
παλεύουν για το ανθρώπινο δι-
καίωμά τους για επιστροφή στις 
πατρογονικές εστίες στον κατε-
χόμενο βορρά. 
Επιστολή με το ίδιο περιεχό-
μενο εστάλη και στον ηγέτη του 
Εργατικού Κόμματος της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης σερ Κιρ 
Στάρμερ. 
Οι υπογράφοντες-μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων 
είναι οι Κίκης Χριστοφίδης, Πα-
ντελής Δημοσθένους, Σεραφείμ 
Διάκου, Ηλίας Δινένης, Ελίσα 
Έλληνα, Νικόλας Γαλάζης, 
Γιώργος Γεωργίου, Γιώργος Χα-
τζηπαυλής, Ιωάννης Κούβαρος, 
Λεωνίδας Λεωνίδου, Σπύρος 
Νεοφύτου, Μαρί Νίκολσμπι, 
Σπύρος Παπαχαραλάμπους, 
Δώρος Παρτασίδης, Γιώργος 

Πίππας, Τάσος Πογιατζής, 
Στέλλα Πρωτόπαπα-Δινένη, 
Ορέστης Ρωσίδης, Νίκος Σαβ-
βίδης, Αντώνης Σαββίδης, Τζον 
Στεργίδης, Ανδρέας Ταμπουρί-
δης, Γλαύκος Βασιλείου, Ντένις 
Ζήνων. 
Τα μέλη του Συμβουλίου έλαβαν 
εξάλλου απαντητική επιστολή 
σε προηγούμενη επικοινωνία 
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, 
με την οποία επαναβεβαιώνεται 
η «ακλόνητη» βρετανική στή-
ριξη σε μια λύση του Κυπρια-
κού, η οποία θα πρέπει να είναι 
στη βάση διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας. 
Επαναδιατυπώνεται επίσης η 
βρετανική στήριξη στα ψηφί-
σματα που αφορούν τα Βαρώ-
σια, η αποδοκιμασία από το 
Λονδίνο των τουρκικών γεωτρη-
τικών δραστηριοτήτων στα 
ύδατα γύρω από την Κύπρο, 
καθώς και η αναγνώριση του 
κυριαρχικού δικαιώματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας να 
αξιοποιεί τα κοιτάσματα υδρο-
γονανθράκων στη διεθνώς ανα-
γνωρισμένη ΑΟΖ της.

Στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι των τουρκικών  
απειλών ζητούν από το Λονδίνο Κύπριοι της Βρετανίας 
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ΠΕΜΠΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ21:15 
Ο Φαλακρός Στόχος (1987). 
Κωμωδία με τους Κώστα Τσά-
κωνα, Μάγδα Τσαγκάνη, Μι-
χάλη Γούναρη, Κική Πέρση, Σο-
φία Μουζακίτη, Τρύφωνα 
Παπουτσή. Παραμονή πρωτο-
χρονιάς στην Αθήνα και ο Βασίλης  που ζει με την 
γυναίκα του, την πεθερά και την μικρή του κόρη, 
ετοιμάζονται για πάρτι, όπου έχουν καλέσει κόσμο. 
Η πεθερά, ημι-παράλητη δεν τους αφήνει στιγμή 
στο να προετοιμαστούν με αποτέλεσμα να συμβαί-
νουν διάφορα ατυχήματα. Τίποτε όμως δεν μπο-
ρούσε να προβλέψει την επερχόμενη καταστροφή. 
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:40 
Γραφείο Συνοικεσίων (1956). Κωμωδία με τους 
Νίκο Σταυρίδη, Γιάννη Αργύρη, Τάκη Μηλιάδη, Αρ-
τέμη Μάτσα, Γιάννη Φέρμη, Μπέττυ Μοσχονά. Ένα 
γεροντοπαλίκαρο, ο Κοσμάς, έχει μπλέξει σ’ έναν 
καβγά και προσπαθώντας να ξεφύγει από την αστυ-
νομία, πέφτει πάνω στη Μαρίτσα η οποία στημένη 
στον κήπο του Μουσείου περιμένει τον άνδρα των 
ονείρων της. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:30 
Η Λίζα και Όλοι οι Άλλοι (2003). Κωμωδία με την 
Κατερίνα Μουτσάτσου, Γιώργο Καραμίχο, Αντώνη 
Καφετζόπουλο, Σπύρο Καλογύρου, Ευαγγελία Σα-
μιωτάκη. Η νεαρή Λίζα είναι όμορφη, γράφει σε γνω-
στό γυναικείο περιοδικό, γυμνάζεται για να είναι σέξι 
και αναλύει πάντα τις ατυχίες της στις σχέσεις με το 
άλλο φύλο. Αναζητά τον μεγάλο έρωτα, προσδοκώ-
ντας στην εμφάνιση του τέλειου αρσενικού και μοι-
ράζεται τα πάντα με την κολλητή της. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  23:15 
Πάμε Για Καφέ (1981). Κωμωδία με τους Γιώργο 
Πάντζα,  Στάθη Ψάλτη, Δημήτρη Ιωακειμίδη, Νέλλη 
Γκίνη και Μαρία Κώνστα. Ο Γιώργος Πάντζας και ο 
Στάθης Ψάλτης περιπλανιούντε, σε αναζήτηση του 
αντίθετου φίλου για να του προτείνουν να πάνε για 
καφέ στην αρχή, για να γνωριστούν καλύτερα και 
έπεται συνέχεια… 
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:45 
Το Μυστικό του Νοέμβρη (2003). Αστυνομική πε-
ριπέτεια θρίλερ με τους Γιώργο Διαλεγμένο, Αθηνά 
Μαξίμου, Πασχάλη Τσαρούχα, Νίκο Καλογερόπουλο, 
Μπέσσυ Μάλφα. Ο επιχειρηματίας Μιχάλης Συρια-
νός μετά την καταδίκη του για οικονομικά εγκλήματα 
και την φυλάκισή του, απελευθερώνεται αιφνιδια-

στικά. Υποστηρίζει ότι είναι θύμα πλεκτάνης στημέ-
νης από τους ανθρώπους του Ομίλου εταιριών VOX, 
όπου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος. Προσεγγίζει 
τον εισαγγελέα Δημητρίου, ο οποίος εισηγήθηκε την 
καταδίκη του. Σκοπός του είναι να πείσει τον εισαγ-
γελέα να ανακινήσει την υπόθεση του. Σαν αντάλ-
λαγμα προσφέρει πληροφορίες που έμαθε στη φυ-
λακή, σχετικά με το "Μυστικό Νοέμβρη", μια 
τρομοκρατική οργάνωση η οποία δολοφόνησε τον 
προκάτοχο του εισαγγελέα. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  23:35 
Χριστίνα (1960). Κωμωδία με την 
Τζένη Καρέζη, Ανδρέα Μπάρκουλη, 
Ντίνο Ηλιόπουλο, Σταύρο Ξενίδη 
και Σάσα Καζέλη. Θεσσαλονίκη. 
Όμορφες πλατείες, καινούρια κτί-
ρια, χαρούμενη άνθρωποι και ξέ-
φρενη νυχτερινή διασκέδαση. Λένε πολλά για τη νυ-
χτερινή διασκέδαση της Θεσσαλονίκης. Όμως δεν 
είναι πάντα ήσυχες αυτές οι νύχτες. Κάποτε, έρχεται 
κάτι να αλλάξει την γαλήνη τους… Μυστηριώδεις 
ληστείες ταράσσουν την ησυχία της πόλης . Πλού-
σιος καπνοβιομήχανος δίδει μεγάλη αμοιβή σε 
όποιον βρει τον δράστη που έκλεψε τα κοσμήματα 
της γυναίκας του. 
KYΡIAKH 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:25 
Το Κορίτσι της Κυριακής (1964). Μελόδραμα με 
τους Γιώργο Φούντα, Ξένια Καλογεροπούλου, Μαίρη 
Χρονοπούλου, Φαίδωνα Γεργίτση, Κώστα Κούρτη, 
Δέσπω Διαμαντίδου, Κατερίνα Γώγου, Μαλαίνα 
Ανουσάκη. Μια πεταλουδίτσα της νύχτας, η δεκαε-
ξάχρονη Μαρίνα, αφού το έσκασε από το ορφανο-
τροφείο, κάνει πιάτσα στο λιμάνι του Πειραιά. Γνω-
ρίζεται μ’ ένα νεαρό μουσικό, τον Ορφέα, ο οποίος 
γυρίζει στα λαϊκά κέντρα και παίζει μπουζούκι. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 
Θέατρο από την Τηλεόραση: Το Ψάθινο Καπέλο 
(1985). Κωμωδία με τους Βασίλη Τσιβιλίκα, Θάλεια 
Παπάζογλου, Σπύρο Μισθό, Σάσα Σοφού, Γιώργο 
Παρτσαλάκη, Νίκο Ντουφεξιάδη, Γιώργο Τερζάκη, 
Βάσια Παναγοπούλου, Παύλο Χαϊκάλη. Ένα καπέλο 
από ψάθα Ιταλίας που το μάσησε ένα άλογο, γίνεται 
η αφορμή για μια σειρά παρεξηγήσεων που είναι 
πιθανόν να οδηγήσουν στη διάλυση ενός γάμου, 
στην αναβολή ενός άλλου, στην επανασύνδεση δυο 
πρώην εραστών και σε διάφορες άλλες ακραίες κα-
ταστάσεις. Υπάρχει άλλο αντίστοιχο και ποιος θα το 
βρει πρώτος; Θα σωθεί η τιμή μιας κυρίας;  

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:35 
Magic Hour (2011). Κωμωδία με τους Ρένο Χαρα-
λαμπίδη, Γιώργο Σουξέ, Κώστα Τσάκωνα, Τάσο 
Αντωνίου. Ο Διομήδης και ο Αριστείδης, δύο εντελώς 
διαφορετικοί μεταξύ τους άντρες, συναντιούνται τυ-
χαία και ξεκινούν μια διασκεδαστική περιήγηση στην 
ελληνική επαρχία. Για τους δικούς του λόγους ο κα-
θένας προσπαθεί να ξεπεράσει μια προσωπική 
κρίση. Ο πρώτος έχει μόλις ανακαλύψει ότι η γυναίκα 
του τον έχει απατήσει με τον καλύτερο του φίλο, ενώ 
ο δεύτερος προβληματίζεται για τη ματαιωμένη πο-
ρεία του ως σκηνοθέτης. 
ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:05 
Ο Σατράπης (1968). Κωμωδία με τον Ντίνο Ιλιό-
πουλο, Ξένια Καλογεροπούλου, Σταύρο Ξενίδη, Μα-
τίνα Καρρά, Κατερίνα Γιούλη, Χρήστο Τσαγανέα, 
Θάνο Παπαδόπουλο.  Ο Ναπολέων, ένας κοσμη-
ματοπώλης δύστροπος και σκληρός στις σχέσεις 
του, αποφασίζει να παντρευτεί τη Βαρβάρα. Ο ίδιος, 
ωστόσο, έχει ήδη δύο γάμους στο ενεργητικό του, 
οι οποίοι τέλειωσαν γρήγορα, αφού πέθαναν οι 
πρώην γυναίκες του και ένα γιο στην εφηβεία. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:35 
 O Αδέξιος Εραστής (1984). Δραματική ταινία με 
τους, Γιώργο Σίσκο, Άννυ Πασπάτη, Μάρα Θρασυ-
βουλίδου, Νίκο Βανδώρο, Αγνή Βλάχου, Ντίνο Ηλιό-
πουλο. Η κατάσταση για το ζευγάρι δεν είναι η ίδια 
με αυτήν από τις πρώτες μέρες του γάμου τους. Η 
γυναίκα είναι παραμελημένη από τον σύζυγό της, ο 
οποίος έχει εξωσυζυγική σχέση. Θα καταφέρει άραγε 
η γυναίκα να ενώσει την οικογένειά της, να γλυτώσει 
από την κακιά πεθερά για να είναι όλα όπως πριν;  
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:15 
Η Ταξιτζού (1970). Κωμωδία με την 
Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Νίκο Ρίζο, 
Άλκη Γιαννακά, Αντώνη Παπαδό-
πουλο, Γιώργο Παπαζήση, Νικήτα 
Πλατή, Ρίκα Διαλυνά.  Η Δέσποινα Στυ-
λιανοπούλου είναι η καλύτερη Ταξιτζού 
της Αθήνας. Ο μεγάλος της καημός εί-
ναι ο συνάδελφός της Αναστάσης, ο 
οποίος συνεχώς την σνομπάρει με 
αποτέλεσμα να μαλώνουν πολύ συχνά. Η Δέσποινα 
σκέφτεται να τον κάνει να ζηλέψει για να κερδίσει το 
ενδιαφέρον του. Ζητάει την βοήθεια λοιπόν, του Ζεν 
Πρεμιερ  Άλκη Γιαννακά και τον παρακαλάει να υπο-
δυθεί τον ερωμένο της. Εκείνος δέχεται και το παι-
χνίδι αρχίζει!                                                                                                                                             
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ΠΕΜΠΤΗ 31/12 

07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Κυπριώτικο έργο «Ο 
Καφενές των Γεναικών»  
09.30 Καλαντισμοί - Ελληνι-
κές και Κλασσικές Χριστου-
γεννιάτικες Μελωδίες  
10.30 Κυπριώτικο Σκετς «Η 
Κληρονομιά του Αείμνηστου 
Θείου»  
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 
19.15 Aπό το Σπίτι μας» 
Πρωτοχρονιά στο ΡΙΚ 
22.30 Συναυλία Κώστα Μα-
κεδόνα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/1 
8.45 Τηλεταινία «Γύρω 
Γύρω Όλοι» 
10.00 Τηλεταινία «Η Επι-
στροφή» 
11.00 Μανώλης και Κατίνα  
14.30 Κυπριώτικο Σκετς 
«Παρεξηγήσεις»   
15.35 Ο Γάμος του Χαραλά-
μπη 
16.00 Ειδήσεις  
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Η Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/1 
7.00 Καμώματα τζι Αρώματα  
9.00 Λούνα Πάρκα 
10:00 Κοίτα με στα Μάτια  
11.30 Σπίτι στη Φύση  
13.00 Μαζί/Birlikte  
14:00 Κυπριώτικο Σκετς «Οι 
Γαλίνες του Νικόλα» 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς  
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Καράβι Καραβάκι  

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/1 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
09.30 Η Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι  
13.30 Travel Diary 
14.00 Σε προσκυνώ 
Γλώσσα  
15.00 Aφανείς Ήρωες 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά  
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/1 
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 5/1 

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  
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Κυπριώτικο Σκετς «Ο 
Έχων δύο χιτώνας»  
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
11.00 Κυπριώτικο Σκετς «Τα 
Λουκάνικα, Ο Σκαλαπούντα-

ρος τζαι ο μάστρε Πέρικλος 
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 31 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 Μήνυμα του Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 
19:15 Από το Σπίτι μας-Πρωτοχρο-
νιά στο  ΡΙΚ 
21:15 Ελληνική Ταινία: Ο Φαλακρός 
Στόχος  
22:40 Ελληνική Ταινία: Γραφείο Συ-
νεκαισίων  
00:10 Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Πρωτοχρονιάτικα Μηνύματα 
από το Hellenic TV 
20:00 Πρωτοχρονιάτικο Επεισόδιο: 
Ο Ακάλυπτος  
21:30 Ελληνική Ταινία: Η Λίζα και 
Όλοι οι Άλλοι  
23:15 Ελληνική Ταινία: Πάμε Για 
Καφέ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:05 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Η Βασούλα Χριστοδούλου παρου-
σιάζει την φωτογράφο τον Ευζώνων 
Δημ́ητρα Χατζηαδαμ́ 
20:55 Ακάλυπτος Επ 34 
21:45 Ελληνική Ταινία: Το Μυστικό 
του Νοέμβρη  
23:35 Ελληνική Ταινία: Χριστίνα 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
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 
22:25 Ελληνική Ταινία: Το Κορίτσι 
της Κυριακής  
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρο-
γιάννη  
21:05 Ελληνική Ταινία: Το Ψάθινο 
Καπέλο 
22:45 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
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: Magic Hour  
22:05 Ελληνική Ταινία: Ο Σατράπης  
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
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 
20:35 Ελληνική Ταινία: O Αδέξιος 
Εραστής  
22:15 Ελληνική Ταινία: Η Ταξιτζού 
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Globe Soccer Awards:  
Κορυφαίος παίκτης του 
21ου αιώνα ο Ρονάλντο

Πρέμιερ Λιγκ

Η Αρσεναλ επικράτησε 3-1 της 
Τσέλσι χάρη στα γκολ του Λα-
καζέτ, του Τσάκα και του Σάκα 
Είναι άγραφος κανόνας στο 
ποδόσφαιρο και επιβεβαι-
ώθηκε μέχρι κεραίας στη λον-
δρέζικη μάχη της Αρσεναλ με 
την Τσέλσι για την Premier 
League. Οταν πρόκειται για 
ντέρμπι, δεν παίζει ρόλο ούτε 
η ποιότητα των ρόστερ, ούτε 
η αγωνιστική φόρμα, ούτε η 
βαθμολογική διαφορά που 
χωρίζει δυο ομάδες. Το μόνο 
που μετράει είναι η... στιγμή. 
Και στην προκειμένη περί-
πτωση οι ντεφορμέ Κανονιέ-
ρηδες των μύριων όσων προ-
βλημάτων, που... κατόρθωσαν 
να βρίσκονται λίγο πάνω από 
τη ζώνη του υποβιβασμού, 
έκαναν πάρτι απέναντι στους 
διεκδικητές του τίτλου Μπλε 
επικρατώντας με 3-1. 
Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε 
ότι και οι παραδόσεις δίνουν 
ένα πανίσχυρο κίνητρο στο 

αγγλικό ποδόσφαιρο αν ανα-
λογιστεί κανείς ότι η Αρσεναλ 
παραμένει αήττητη στην Box-
ing Day από το 1987! Η ομάδα 
του Μικέλ Αρτέτα ήταν εξαιρε-
τικά αποτελεσματική στο ντέρ-
μπι με την Τσέλσι και βρέθηκε 
να προηγείται με 3-0 στο 56' 
σκοράροντας τρία τέρματα σε 
ένα εικοσάλεπτο: στο 34' με 
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του 
Λακαζέτ, στο 44' με θαυμάσια 
εκτέλεση φάουλ του Τσάκα και 
στο 56' με τον Σάκα. Επειδή 
όμως η Αρσεναλ παραμένει... 
Αρσεναλ ακόμη και στην καλή 
ημέρα της, καρδιοχτύπησε 
στο φινάλε καθώς στο 85' ο 
Εϊμπραχαμ μείωσε σε 3-1, 
ενώ στο 90' κι ενώ απέμεναν 
τα πέντε λεπτά τον καθυστε-
ρήσεων, η Τσέλσι κέρδισε πέ-
ναλτι. Ωστόσο, ο Λένο αντέ-
δρασε σωστά και απέκρουσε 
το πέναλτι του σπεσιαλίστα 
Ζορζίνιο επαναφέροντας τους 
σφυγμούς των Κανονιέρηδων 

σε φυσιολογικά επίπεδα. 
Ηταν η πρώτη νίκη της Αρσε-
ναλ έπειτα από επτά σερί παι-
χνίδια δίχως τρίποντο στην 
Premier League κι αν μη τι 
άλλο ένα καλό δώρο στον Αρ-
τέτα, ο οποίος βρίσκεται υπό 
πίεση τις τελευταίες εβδομά-
δες. Παράλληλα, η Τσέλσι επι-
βεβαίωσε πως είναι ή του 
ύψους ή του βάθους παρά το 
ταλέντο που διαθέτει. Η ομάδα 
του Φρανκ Λάμπαρντ βρίσκε-
ται πλέον εκτός πεντάδας κα-
θώς ισοβαθμεί με την εξαιρε-
τική Αστον Βίλα που σάρωσε 
3-0 την Κρίσταλ Πάλας κι έχει 
και δύο ματς λιγότερα. 
Η αναβολή του αγώνα της 
Έβερτον κόντρα στη Μάντσε-
στερ Σίτι προκάλεσε έντονη 
δυσαρέσκεια στους ανθρώ-
πους των Ζαχαρωτών, καθώς 
ανακοινώθηκε επίσημα μόλις 
τέσσερις ώρες πριν από την 
έναρξη. 
Παρά τη «σφραγίδα» της Pre-

mier League στην απόφαση, 
κατόπιν αιτήματος των Πολι-
τών που εξακρίβωσαν πολλα-
πλά νέα κρούσματα κορο-
νοϊού στις τάξεις τους, οι Τόφιζ 
δεν καλύφθηκαν και ζητούν 
«στο φως» όλα τα στοιχεία 
που απέστειλαν οι Πολίτες κι 
έπεισαν τη διοργανώτρια αρχή 
να αναβάλει τον αγώνα. 
Η Γιουνάιτεντ αποχαιρετά το 
2020 με χαμόγελα και πίστη 
πως μπορεί να επιστρέψει 
ξανά στην κορυφή της Premier 
League. Για να βρεθεί όμως 
στο -2 από τη Λίβερπουλ χρει-
άστηκε να έρθει στο 93΄ το 
γκολ... λύτρωσης από τον Ρά-
σφορντ. Η τύχη βοήθησε τον 
διεθνή φορ, ο οποίος με το 
έβδομο φετινό του τέρμα και 
πρώτο στο Ολντ Τράφορντ 
χάρισε στη Μάντσεστερ πολύ-
τιμη νίκη 1-0 επί της Γουλβς! 

Globe Soccer Awards: Κορυ-
φαίος παίκτης του 21ου αιώνα 
ο Ρονάλντο 
Θεωρείται δίκαια ένας από τους 
καλύτερους παίκτες όλων των 
εποχών στην ιστορία του ποδο-
σφαίρου, έχει κατακτήσει σχε-
δόν τα πάντα στην καριέρα του, 
όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν 
σταματάει να μαζεύει βραβεία 
και διακρίσεις. 
Τι κι αν είναι 35 ετών; Συνεχίζει 
να βρίσκεται στο κορυφαίο επί-
πεδο υπενθυμίζοντας σε όλους 
μας ότι η ηλικία είναι απλά ένας 
αριθμός και πως εκείνος δεν 
πρόκειται να… γεράσει (ποδο-
σφαιρικά) ακόμα. 
Αυτή τη φορά ο Πορτογάλος 
σούπερ σταρ της Γιουβέντους 
κατέκτησε το βραβείο «του παί-
κτη του 21ου αιώνα» στα 
«Globe Soccer Awards» που 
διοργανώθηκαν για ακόμη μία 

χρονιά. 
Στέλνοντας έτσι μήνυμα προς 
όλες τις κατευθύνσεις πως θα 
συνεχίσει να… τρομοκρατεί τις 
αντίπαλες άμυνες και να φορ-
τώνει τα δίχτυα με γκολ για αρ-
κετό καιρό ακόμα. 
Στους προπονητές κορυφαίος 
του 21ου αιώνα αναδείχθηκε ο 
Πεπ Γκουαρδιόλα, αφήνοντας 
πίσω του τους Ζοσέ Μουρίνιο, 
Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Ζι-
νεντίν Ζιντάν. 
Όσο αφορά τους νικητές της 
χρονιάς, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφ-
σκι έκανε… χατ-τρικ στις ατομι-
κές διακρίσεις, μετά τα βραβεία 
της UEFA και της FIFA, ενώ ο 
Χάνσι Φλικ άφησε πίσω του Γι-
ούργκεν Κλοπ και Τζανπιέρο 
Γκασπερίνι για τον τίτλο του κο-
ρυφαίου προπονητή για το 
2020.

Άλμα τριών θέσεων έκανε η 
ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού επι-
κράτησε 3-0 του Ολυμπιακού 
στο Τσίρειο σε εξ αναβολής παι-
χνίδι της 14ης αγωνιστικής και 
θα κάνει Πρωτοχρονιά στη 2η 
θέση με 31 βαθμούς, δύο λιγό-
τερους από τον πρωτοπόρο 
Απόλλων. Οι γαλαζοκίτρινοι ξε-
πέρασαν στη βαθμολογία ΑΕΚ, 
Ομόνοια και Ανόρθωση. Οι μαυ-
ροπράσινοι έμειναν χωρίς νίκη 
για τρίτο σερί παιχνίδι και στην 
6η θέση με 23 βαθμούς. 
Στο άλλο εξ αναβολής παιχνίδι 
της 14ης αγωνιστικής η Καρ-
μιώτισσα πέτυχε ιστορική νίκη 
επί του αποδεκατισμένου λόγω 
κορωνοϊού ΑΠΟΕΛ. Ήταν η 
τρίτη νίκη για την ομάδα του 
Χρύση Μιχαήλ στο πρωτά-
θλημα με την οποία έφτασε τους 
14 βαθμούς και είναι στη 12η 
θέση. Στην 16η ο ΑΠΟΕΛ που 
κάνει τη χειρότερη σεζόν των τε-
λευταίων τουλάχιστον 50 χρό-

νων. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1. Απόλλων 15
10-3-2 33-11 33 
2. ΑΕΛ 15 10-1-4
28-15   31 
3. Ανόρθωση 16 9-
3-4       24-16 30 
4. Ομόνοια 15 8-
5-2       25-10 29 
5. ΑΕΚ 15 9-2-4
23-9     29 
6. Ολυμπιακός 15 7-
2-6       16-20 23 
7. Πάφος FC 16 5-
6-5       16-13 21 
8. Δόξα16 5-6-5
15-17   21 
9. ΑΠΟΕΛ 14 4-
4-6       11-14 16 
10. Ερμής 16 3-
7-6         9-21 16 
11. Νέα Σαλαμίνα 16 4-
3-9       13-23 15 
12. Καρμιώτισσα 16 3-
6-7       16-27 14 

13. Εθνικός 16 1-
6-9       11-26 9 
14. Παραλίμνι 15 1-
5-9       10-28 8 
17η αγωνιστική 
2 Ιανουαρίου 2021 
Καρμιώτισσα-ΑΕΛ 16:00 
Νέα Σαλαμίνα-Δόξα 17:00 
ΑΠΟΕΛ-Παραλίμνι 18:00 
Ολυμπιακός-Ερμής 20:00 
3 Ιανουαρίου 2021 
Εθνικός-Πάφος FC 16:00 
ΑΕΚ-Ομόνοια 18:00 
Απόλλων-Ανόρθωση 20:00 
18η αγωνιστική 
5 Ιανουαρίου 2021 
Παραλίμνι – Καρμιώτισσα 16:00 
Ερμής – Νέα Σαλαμίνα 18:00 
Δόξα – ΑΠΟΕΛ 20:00 
6 Ιανουαρίου 2021 
Ανόρθωση – Εθνικός 16:00 
Ομόνοια – Απόλλων 18:00 
ΑΕΛ – ΑΕΚ 20:00 
7 Ιανουαρίου 2021 
Πάφος – Ολυμπιακός 19:00

Κυπριακό Ποδόσφαιρο
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More areas put into Tier 4 
as Oxford vaccine approved

A total of 44 million people 
are now under Tier 4 
Covid restrictions follow-

ing the government’s announce-
ment yesterday to extend the 
toughest rules to cover more 
areas in England. 

More of the Midlands, the 
North East, parts of the North 
West and South West of England 
today entered the highest coro-
navirus measures. This means 
three quarters of England are 
now in Tier 4, or 78% of the 
population of England.  

Addressing MPs in the      
Commons, Health Secretary 
Matt Hancock said: "The       
NHS is under very significant          
pressure... and we can see the 
impact this is happening, the 
threat to life is real." 

He added: "The new variant 
means that three quarters of the 

population are now going to be 
in Tier 4 and almost all of the 
country in Tiers 3 and 4." 

The latest tiers announcement 
came on the same day the      
Oxford/AstraZeneca coronavirus 
vaccine was approved for use 
in the UK. 

The vaccine has become the 
second coronavirus jab to be 
approved for UK use. It has been 
given the go-ahead by the 
Medicines and Healthcare pro-
ducts Regulatory Agency (MHRA). 

A first dose of the jab gives 
around 70% effectiveness from 
three weeks after immunisation, 
according to the MHRA and the 
Joint Committee on Vaccination 
and Immunisation (JCVI). 

Data showed the vaccine was 
then up to 80% effective when 
the second dose was given three 
months after the first. 

Rival Pfizer/BioNTech and 
Moderna jabs have an efficacy 
of 95% and 94% respectively. 

At a briefing in Downing Street, 
experts revealed the second 
Oxford dosage would be given 
later than originally planned in 
order to give as many people as 
possible the coverage of the first 
vaccine. 

The Health Secretary said the 
UK has 530,000 doses of the 
Oxford vaccine which will be 
rolled out from 4 January and that 
it will help "accelerate" vaccina-
ting the nation. 

He said: "It's very good news 
for accelerating the vaccine roll-
out. It brings forward the day we 
can get our lives back to normal. 
I am now, with this approval this 
morning, highly confident that 
we can get enough vulnerable 
people vaccinated by the spring 
that we can now see the route out 
of this pandemic. The vaccine is 
our way out of the pandemic." 

Mr Hancock added that the 
jab, which can be stored more 
easily than the Pfizer vaccine, 
means GPs and care homes will 
have better access to the vaccine. 

Prime Minister Boris Johnson 
said: "It is truly fantastic news - 
and a triumph for British science 
- that the vaccine has been      
approved for use. We will now 
move to vaccinate as many 
people as quickly as possible." 

It comes amid increasing strain 
on hospitals in England, where 

the number of coronavirus       
patients is at its highest ever 
level during the pandemic and a 
new, more transmissible variant 
of the virus is circulating. 

This week alone, coronavirus 
claimed another 21 members of 
the UK Cypriot community; three 
Greek Cypriots and 17 Turkish 
Cypriots in the capital, and one 
Greek Cypriot in Birmingham. 

 
Return to school delayed  
for secondary pupils  

 
Meanwhile, the return of sec-

ondary schools will be delayed 
beyond the government's earlier 
promise, the education secretary 
announced yesterday. 

Exam year students will return 
on 11 January, with other secon-
dary school students to follow a 
week later on 18 January. 

The majority of primary schools 
will open as planned on 4 January. 

Some primary schools in areas 
with the highest rates of corona-
virus will not open on that date, 
Gavin Williamson said. 

Setting out a new plan in the 
House of Commons, Mr William-
son said schools up and down the 
country face a "rapidly changing 
situation." 

The news comes just 24 hours 
after the government insisted       
it was pushing ahead with plans 
for primary school and older 
secondary school children to 
return to classrooms next week. 

AKEL leader Andros 
Kyprianou said Presi-
dent Nicos Anastasi-

ades would go down in      
history as the leader of the 
island’s partition if he conti-
nued to vacillate and contra-
dict himself over the basis of 
a solution. 

Kyprianou was referring to 
an interview by Archbishop 
Chrysostomos in which he 
said the president had spoken 
of a two-state solution in a 
meeting they had “but then 
changed his mind.” 

Anastasiades has since 
said the Archbishop must have 
misunderstood what he told 
him at the time. 

The president said in the 
wake of Crans-Montana talks 
in 2017, he had meetings with 
many people, including the 
Archbishop, to explain why 
they had failed and that it was 
due to Turkey’s insistence       
on various issues that would 
have proved negative for the 
Greek Cypriot side. 

The president said that      
during his meeting with the 
Archbishop, he explained to 
him the reasons for the failure 
in Switzerland, and analysed 
Turkey’s ultimate aims and 
they had both agreed that a 
two-state solution could not  
be accepted “as this would 
jeopardise the security of the 
Greek Cypriots and would not 
have been accepted by the 
UN and the EU.” 

Anastasiades said he           
regretted if the Archbishop 

had understood otherwise. 
The Church leader would      
also understand that from all 
subsequent meetings they 
had, he should have realised 
there was no such notion as 
a two-state solution. 

Kyprianou said he was       
revisiting the issue because 
instead of apologising for the 
damage it did to the Cyprus 
problem, the government      
attacked all those who sugges-
ted Anastasiades had been 
toying with the potential of a 
two-state solution. 

“I’ll simply let them know 
that they are a few dozens, if 
not hundreds, those who say 
the president had confided       
in them his thoughts of a       
two-state solution,” Kyprianou 
said. “All these people cannot 
have gone insane, and I don’t 
think the Archbishop too has 
gone insane.” 

Kyprianou said the vacilla-
tions and the flirting with a 
two-state solution has caused 
huge damage to efforts to 
solve the Cyprus problem. 

First of all it has hurt our 
credibility towards the interna-
tional community and Cyprus’ 
EU partners and the presi-
dent’s dithering has led to a 
protracted deadlock, the AKEL 
leader added. 

He warned that if “Mr Anas-
tasiades continues to vacillate 
and contradict himself he 
should have no doubt that    
history would be impartial with 
him. It will put him down as 
the leader of partition.” 

Anastasiades could 
go down in history 
as leader of partition

Cyprus: new decree bans visitors to homes
Cyprus’ Ministry of Health 

has issued a decree 
banning all house visits 

until 10 January 2021, with the 
exception of New Year’s Eve, 
and has imposed working from 
home in the public sector and 
advised the private sector to 
follow suit. 

According to a press release, 
due to the adverse epidemiolo-
gical situation in Cyprus and in 
an effort to contain the corona-
virus, the presence of persons 

in a house other than the perma-
nent residents is prohibited until 
January 10. 

The Ministry of Health says 
exceptions are permitted for 
providing care to minors and 
persons with disabilities in the 
case that the physical presence 
of their parents and guardians 
at their workplace is necessary. 
All measures of personal pro-
tection must be observed. 

On December 31, up to ten 
persons are allowed in a house, 

including the permanent residents 
and minors, as long as the per-
sons are from only two families. 

Furthermore, the Ministry of 
Health reminds the restrictions 
for outdoor activities: 

No gatherings exceeding       
two persons, excluding minors 
accompanying their parents, in 
public and private places, such 
as parks, squares, dams, picnic 
sites, beaches, pavements,   
marinas etc.  

No mass or other events, gath-

erings, demonstrations, parades, 
concerts, festivals, Christmas 
markets and other events in 
public and private places. 

Furthermore, in order to con-
tain the spread of the coronavirus 
in workplaces, from December 
30 till January 10, the public and 
broader public sector will be 
working with skeleton staff to 
deal with emergencies. The       
remaining staff will be working 
from home. The private sector 
is urged to do the same.



President of the Republic 
of Cyprus Nicos Anasta-
siades received on Mon-

day morning the first dose of the 
COVID-19 vaccine at the health 
centre of Latsia, in Nicosia. 

In statements after his vacci-
nation, which was shown live on 
TV, the President described the 
vaccine as a gift of life and added 
that there is now hope that the 
pandemic, which turned our lives 

upside down and lead to the loss 
of lives and jobs, will finally be 
addressed. 

The President thanked the 
scientific community for the   
vaccine, the doctors and nurses 
who are at the front line, and 
said that we have now reached 
the countdown to defeat the       
invisible enemy. 

Noting that there is still a way 
to go until the final victory, he 

said that citizens must continue 
taking protective measures and 
complying with the government’s 
measures, noting that he fully 
understands how people are  
affected and may feel that their 
freedoms are being violated. 

The President appealed to all 
those who have concerns about 
the vaccine, saying that solidarity 
is needed. 

“I want to make an appeal        
to those who have doubts or 
concerns about the vaccine. 
There is no disease that is not 
treated with medication or      
vaccine. I do not think that there 
has ever been such a reaction 
as there is today,” he said. 

Noting that everyone has the 
right to have their own beliefs 
and decide with free will whether 
to be vaccinated or not, the 
President said that there has to 
be solidarity among us, as it is 

“the vaccine that will protect us 
and strengthen not just the hope 
but the right to life.” 

He expressed hope that these 
will be the last months for trial 
and that 2021 will be the restart 
of a new path to the life as we 
knew it.  

Asked if vaccines have       
been sent to the Turkish-Cypriot   
community, he said that the       
arrangements made by the  
government of Cyprus are to 
cover the entire population of 
the Republic, Greek Cypriots 
and Turkish Cypriots. 

“The Technical Committee on 
health issues is in consultation, 
it is a matter of the necessary 
infrastructure that must exist in 
the occupied part of our country 
so that the Turkish Cypriots can 
be supplied with the appropriate 
vaccines,” the President conclu-
ded.
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President Anastasiades receives Covid 
vaccine live on TV calling it gift of life

How will Brexit affect 
my holidays to the EU?

Rules on travelling to and 
from European Union 
countries will change on 

1 January 2021. A post-Brexit 
deal between the UK and the 
EU has now been reached, with 
lots of new rules on trade and 
in other areas. 

 
Can I go on holiday to the EU 

after 1 January? At the moment, 
no. Because of Covid, travellers 
from most non-EU countries can’t 
visit except for essential reasons. 
After 31 December, the UK       
will no longer be treated like a 
member of the EU, so becomes 
subject to these rules.  

When the pandemic ends, you’ll 
be able to travel to all EU countries 
as a tourist, without needing a visa. 

 
How long can I go for? You’ll 

be able to stay for up to 90 days 
in any rolling 180-day period. The 
rules for Bulgaria, Croatia, Cyprus 
and Romania are different. You 
could make a 90-day trip to any 
of them and still not use up your 
90-day allowance for other EU 
countries. You may need a visa 
or permit to stay for longer, to work 
or study, or for business travel. 

From 2022, UK nationals will 
have to pay for a visa-waiver 
scheme in order to visit many 
European countries. 

 
Will I need a new passport? 

No. Your current passport will be 
valid as long as it is less than 10 
years old and has six months left 
before it runs out. If you need a 
new passport – which will be a 
different colour, you should apply 
in plenty of time. 

 
What about health insurance? 

All European Health Insurance 
Cards (EHIC) issued before the 

end of 2020 will be valid until 
their expiry date. After that, the 
UK will issue a new card. The 
government says it will be called 
the UK Global Health Insurance 
Card (GHIC), but there are no 
details yet on how to obtain it. 

 
What queue can I use at pass-

port control? You’ll no longer be 
able to use EU fast-track pass-
port control and customs lanes. 
When you arrive in an EU country 
(except Ireland) be prepared to 
show your return ticket. You could 
also be asked to show that you 
have enough money for your stay. 
It could also take longer to cross 
the UK border. 

 
Will I face mobile phone 

roaming charges? The guaran-
tee of free roaming throughout the 
EU, Iceland, Liechtenstein and 
Norway ends on 1 January 2021. 
You should check with your mobile 
provider to see if you’re likely to 
face extra charges when you 
travel. The four main UK operators 
have said they have no plans 
to reintroduce roaming fees. 

 
Will I be able to drive in   

Europe? Yes, but you’ll need 
to take your driving licence, log 
book (V5C) and valid insurance 
documents. You will need to     
contact your insurer six weeks 
before you travel to get a green 
card that will prove you have     
insurance that covers you in 
Europe. 

 
Can I buy duty free? Passen-

gers from Great Britain travelling 
to EU countries can take advan-
tage of duty-free shopping from 
January 2021. There’ll no longer 
be tax-free airport sales of goods 
like electronics and clothing.

14 Turkish Cypriot children 
murdered by EOKA B buried
Fourteen Turkish Cypriot 

children murdered by the 
EOKA B Greek Cypriot 

paramilitary organisation in      
1974, were buried in the north 
on Saturday. 

The remains of the 14 children, 
seven girls and seven boys,   
were found in mass graves during  
excavations in the village of      
Maratha. Their identities were 
confirmed through DNA tests, 46 
years after the massacre. It was 
determined that the youngest of 
the children was only 4 months 
old, while the oldest was 15. 

The remains of 89 people 
found in the grave belonged to 
residents of the villages of Aloa, 
Sandalaris and Maratha, all in 
the district of Famagusta. 

The youngest children, two 
girls, were four and six months 
old. The oldest was a boy, 15. 
Four of the 14 buried on Saturday 
were siblings aged 3, 6, 9 and 11. 
Three other children were also 
siblings. 

The mass grave had been   
excavated in three phases       
between October 14, 2015 and 
February 5, 2016. 

In total, 126 children and women 
were murdered by the paramili-
taries on August 14, 1974. 

The villages of Sandalaris, 
Maratha and Aloda, inhabited 
entirely by Turkish Cypriots, were 
located next to each other in the 
Famagusta district.  

It is believed that the shooters 
came from the neighbouring      
village of Peristeronopigi. 

The Committee on Missing 
Persons in Cyprus (CMP), estab-
lished in 1981 by an agreement 
between the Greek Cypriot and 
Turkish Cypriot communities with 
the backing of the U.N., is tasked 
with finding people that went 
missing during the conflicts in 
the 1960s and 1970s. 

The funeral of the 14 children 
reminds us of yet another dark 
page in our homeland’s history, 
namely the massacres of Turkish 

Cypriot women and children by 
the fascists of EOKA B. AKEL 
expresses its sincere condolen-
ces to the families of the children. 

The attempt by the Greek 
Cypriot extreme-right to silence 
or downplay the terrible crimes 
that it is responsible for, is both 
provocative and hypocritical,      
as is, respectively, the attempt 
by the Turkish Cypriot chauvinist 
extreme-right to exploit the  
massacres in order to justify the      
occupation and to convince of the 
supposedly impossible coexis-
tence of the two communities. 

History has written that the 
fascists in the two communities 
were the best instruments serving 
the plans for the partition of      
Cyprus, which culminated in the 

coup d’état, the invasion and 
occupation of Turkey and the 
atrocities that were committed 
by the Turkish army. It was the 
people who paid the price with 
their own blood and uprooting 
becoming refugees. 

For AKEL, there is no collec-
tive responsibility of the Greek 
Cypriot community for the crimes 
committed by the Greek Cypriot 
fascists, as there is no collective 
responsibility of the Turkish Cyp-
riot community for corresponding 
crimes committed. However, there 
is a responsibility of all Cypriots 
to demand the investigation of 
all the horrific crimes that were 
committed against our people, 
regardless of the nationality of 
the murderers and their victims.
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NEPOMAK UK’s New Year wishes and AGM 2020

The Executive Officers of 
NEPOMAK UK would like 
to take this opportunity       

to wish our compatriots a    
Happy New Year, with health and 
happiness. Concluding this diffi-
cult year for all, with the pleasant 
news of a vaccination to protect 
us from Coronavirus, fills us with 
hope that 2021 will enable us 
to connect young Cypriots as we 
have traditionally done, but also 
reconnect with our family mem-
bers and friends, especially with 
our παππούdes and γιαγιάdes 
who were most at risk during  
the pandemic. The bond our     
members have with their grand-
parents is often how young  
Cypriots are introduced to Cyp-
riot culture, history and tradi-
tions. Our thoughts and prayers 
are with all those who lost a 
loved one during the pandemic. 
We urge all those who are invited 
to get vaccinated to do so as 
soon as possible, to protect the 
ones we love and cherish.   

2020 will certainly be remem-
bered as a year that caused a 
lot of stress, pain and fear, but 
also as a year that brought us 
all together. We are extremely 
grateful to our 60+ volunteers, 
who were there for the elderly 
and vulnerable, collecting and 
delivering groceries and pres-
criptions, but also all those who 
helped us to continue connect-
ing young Cypriots virtually. Our 
community also came together to 
protest the unacceptable, illegal 
and provocative actions of Turkey 
in Varosi. NEPOMAK UK, will 
continue to work  closely with the 

National Federation of Cypriots 
in the UK, the High Commission 
of the Republic of Cyprus in the 
UK, and other community orga-
nisations to speak up against the 
ongoing injustice on our island 
and redouble our efforts towards 
a free, united Cyprus with no 
occupation troops, no anachro-
nistic guarantees and no foreign 
influence.  

 
Annual General Meeting  

 
On Sunday 6th December 

2020, NEPOMAK UK hosted its 
Annual General Meeting (AGM) 
virtually via Zoom, due to the 
unfortunate developments of the 
COVID-19 pandemic. During the 
AGM, NEPOMAK UK reviewed 
the previous term (Dec 2019 – 
Dec 2020) and provided a fore-
cast for 2021. 

The NEPOMAK UK members 
were joined by guest speaker, 
the Consul General of the High 
Commission of the Republic of 
Cyprus in the UK, Mr Theodoros 
Gotsis, who provided attendees 
with an update on current affairs 
in Cyprus. Greetings were also 
offered by his Excellency the High 
Commissioner of the Republic 
of Cyprus in the UK, Mr Andreas 
Kakouris, as well as the President 
of the National Federation of 
Cypriots in the UK, Mr Christos 
Karaolis. They both paid tribute 
to the members and leadership 
of NEPOMAK UK, for the work 
they have done this year during 
a global pandemic, to continue 
connecting young Cypriots         
despite the difficulties, but also 

for giving back to older genera-
tions, who were shielding due 
to COVID-19. 

While reviewing the previous 
term, NEPOMAK UK President 
Constantine Alexandrou said that 
despite the challenges posed  
by the global health crisis, 2020 
was a very successful year for 
NEPOMAK UK; having run an 
event or initiative every month 
and thanked the committee,   
volunteers and members for all 
their hard work, dedication and 
support. 

At the beginning of the year, 
NEPOMAK UK hosted a team 
building workshop in which mem-
bers set goals and objectives for 
the 2020 calendar. In February, 
NEPOMAK UK members had an 
exclusive opportunity to explore 
ancient Cyprus, during an event 
at the British Museum, in collabo-
ration with the Cultural Section of 
the High Commission of Cyprus 
in the UK. When COVID-19 hit 
in March, the committee had to 
quickly pivot and adapt to the 
changing circumstances. Toge-
ther with the National Federation 
of Cypriots in the UK, NEPOMAK 
UK ran a community support 
campaign running errands for 
elderly and vulnerable members 
of the community, by collecting 
and delivering groceries or their 
prescriptions from their local 
pharmacy. It united the commu-
nity during a period of great       
uncertainty and helped promote      
Cypriot businesses who adapted 
to accommodate for the needs 
of our community. 

Over the next few months, 

NEPOMAK UK hosted a whole 
host of virtual events which      
engaged members in a COVID-
19 secure way. In July, a social 
media campaign was launched 
to promote NEPOMAK UK,       
our goals and objectives and 
provided members with an         
introduction to our committee. 
In September, NEPOMAK UK 
launched a brand-new Cyprus 
News Bulletin to provide           
engaged members with updates 
on Cyprus politics, current affairs 
and international relations. The 
same month, NEPOMAK UK 
launched its virtual Christmas 
Charity Campaign. 

For the last three years,       
NEPOMAK UK has successfully 
run its Santa Shoebox campaign 
delivering gifts to impoverished 
children in Cyprus and to the 
children enclaved in Rizokar-
passo. Given the unfortunate   
difficulties and limitations that 
the COVID-19 pandemic 
brought upon us, we changed 
our approach and decided to 
run a series of virtual fundraising 
events. These events included 
a 2,000-mile charity walk, an  
exclusive webinar with award-
winning author Victoria Hislop, 
a live cooking masterclass with 
celebrity chef Tonia Buxton, a 
live acoustic event with rising 
star Antigoni, a Christmas charity 
quiz and the 25 Days of Christ-
mas Charity challenges. 

NEPOMAK UK President, 
Constantine Alexandrou, expres-
sed his gratitude to the committee 
for their hard work and to the 
wider UK Cypriot community for 
their continued support; 

"We started off this year 
strong with an amazing event 
at the British Museum, exploring 
ancient Cyprus. We were set       
to continue this trend as our       
calendar of events for the year 
was diverse and ambitious.       
We were very sad to cancel     
our plans due to COVID-19.   
However, I am delighted that the       
NEPOMAK UK committee pulled 
together to create a fantastic 
range of online and remote events 
to run for our membership during 
these difficult times. 

“This included our Christmas 
Charity Campaign which has 
been incredibly successful. This 
initiative was run to raise funds 
for vulnerable children in Cyprus 
and also the UK Greek Schools 

who have helped us greatly with 
our Santa Shoe Box Appeals 
over the years. For the next year, 
we hope for a return to normality 
and run our usual flagship events 
such as the annual Boat Party 
but also create new and exciting 
events for our members. Overall, 
I am extremely proud of what 
we have achieved in 2020 and 
excited for what we can accom-
plish in 2021." 

Gregory Demou, NEPOMAK 
UK’s Treasurer provided mem-
bers with an annual financial      
report. Given the circumstances 
with the COVID19 pandemic, 
there was limited financial          
activity in comparison to other 
years, especially since in-person 
events were not possible with 
the restrictions imposed by the 
UK Government. 

Following the review of           
the previous term, the Consul      
General Mr Theodoros Gotsis 
addressed the AGM and up-
dated those present on the latest 
developments of the Cyprus 
Problem as well as the illegal 
activities in Cyprus’ Exclusive 
Economic Zone and the fenced 
of town of Varosi. In an inter-
active discussion with members, 
the importance of continuing to 
apply pressure on the UK gov-
ernment, especially as they seek 
to strike a post-Brexit trade deal 
with Turkey, was highlighted. 
Members were encouraged to 
continue monitoring develop-
ments on the Cyprus issue, keep-
ing in mind the latest initiative 
to resume talks, by the United 
Nations General Secretary         

Mr Antonio Gutteres, something 
that has been welcomed by the 
President Anastasiades, who 
has expressed his determination 
to secure a just and lasting        
solution to the Cyprus problem, 
in line with UN resolutions and 
high level agreements. 

After the update, the NEPO-
MAK UK Executive officers Con-
stantine Alexandrou, Carolina 
Mantzalos, Gregory Demou and 
Adrian Patsalos hosted a Q&A, 
presenting their forecast for 
2021 which includes: COVID-19 
secure committee meetings 
(both in-person and virtual),      
increased political engagement 
through workshops and panel 
discussions around the Cyprus 
problem, and lastly, revisiting 
NEPOMAK UK’s flagship events 
in line with government guide-
lines. 

 
NEPOMAK UK is the UK 

branch of NEPOMAK which is 
run day-to-day by 150 volunteers.  

We run activities in over 40 
cities globally, directly reaching 
15,000 young Cypriots around 
the world.  

We are always looking for 
more enthusiastic, driven, young         
individuals to help develop our 
organisation. By getting involved, 
our members have the chance 
to learn new skills, challenge 
themselves and develop life-
long friendships. 

Sign up as a member with 
your local organisation today       
by visiting our website    
www.nepomak.org or visit our 
social media pages for regular 
updates! 

How To Eat Your Christmas Tree: Innovative recipes by Julia Georgallis 

Evergreen trees are pillars 
of the winter - through   
extreme temperatures 

across the most bitter terrains, 
they stand tall and thriving,       
resilient in the face adversity. 
However, as the festive season 
draws to a close, these comfort-
ing conifers can often be found 
lining the streets, cast off and 
disused with wilted branches 
dotted across dustbins. 

How to Eat Your Christmas 
Tree is a cookbook which           
explores the unsung edible       

heroes of our forests - the     
humble Christmas trees and 
their evergreen friends. Featur-
ing recipes for ferments and 
preserves, feasts, sweet treats 
and drinks, you will learn how 
to extend the life of your beloved 
Christmas tree and turn them 
into delectable delights to enjoy 
throughout the year.  

From simple ideas such as   
infusing pine needles to make a 
delicious and warming Pine Tea 
to more lavish spreads such as 
a decadent Fur-Cured Salmon, 

How to Eat Your Christmas Tree 
is a refreshing and innovative 
cookbook that encourages you 
to think about food waste and 
to be more resourceful in an age 
of deforestation and climate       
crisis. 

Author Julia Georgallis is an 
artisan baker who currently runs 
a nomadic microbakery called 
The Bread Companion.  

The How To Eat Your Christ-
mas Tree project came about in 
2015 as a collaboration between 
her and friend, Lauren Davies. 

Lauren and Julia were both      
interested in sustainability and 
wanted to collaborate to encour-
age people to think about food 
waste so they began to experi-
ment with cooking with various 
Christmas trees and launched 
their first ever supper club series.  

UK Cypriot Julia was born 
and raised in London, but now 
lives in Lisbon. 

How To Eat Your Christmas 
Tree is available to purchase 
online from all good book 
stores.
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The festive season is 
nearly over with the new 
year leading us all to the 

prospect of change, with the 
shared hope for recovery and 
for regaining our familiar ways 
of living that the pandemic has 
claimed throughout most of 2020.  

For many people, it is a time 
for contemplation and reflection 
on the year that passed to       
prepare us for the new one 
ahead. It is the time when we 
think of new resolutions, of 
what we learned, what has 
worked and what has not; and 
of who disappointed us, failed 
our expectations, or hurt us. 
And most certainly the time      
we think of who was there for 
us to support us, care for us, 
and was generous in showing 
us kindness, respect and love.      

It is also sadly the time that 
many people are coming to 
terms with the loss of loved 
ones and discover ways of       
adjusting to a life without them. 
The prospects in the new year 
feel rather different to them      
and certainly not as optimistic 
or promising as they do to 
others. Similarly so, for those 
who lost their independence        
in whatever context of cause 
that maybe – financial, health 
or otherwise. Yet, amid all the 
negativity that has surrounded 
us in the months that passed, it 

is important to acknowledge 
that we have indeed learned        
a great deal. If anything, our  
experiences have taught us    
and reminded us first and       
foremost that we can no longer 
ignore the fact that taking       
whatever has been familiar in 
life for granted is not only prob-
lematic, but almost delusional 
too. And secondly that what is 
unique in us all is our humanity 
and our capacity to relate to 
each other in a compassionate 
manner that helps us endure 
our challenges and sufferings.  

When we are affected by a 
common threat, problem, or 
misfortune, we find ourselves 
united and able to better under-
stand each other. Yet, being  
understanding and kind to one 
another should always guide us 
in the way we approach human 
experience, since everyone has 
also their own secret battles       
to fight in addition to the ones 
we are compelled to share.  

Let us hold on to a positive 
spirit for this new year and to 
those thoughts that should       
indeed prevail in our efforts to 
get on with life in the best way 
possible!    

  
Antony Sigalas  
Psychotherapist for the Alpha 

Care Counselling Services  
Tel: 020 8373 6287

Welcoming the New YearOnce We Were Here, debut novel by  
Greek author set in Greece during WWII

Greek-American author 
Christopher Cosmos has 
published his debut novel 

titled Once We Were Here, an 
epic and multi-generational love 
story set in Greece during WWII.  

The book was published in 
the United States by Arcade  
and Simon & Schuster on 20th 
October 2020, to commemorate 
the 80th anniversary of OXI Day 
the following week, and it’s now 
also available in the UK and 
around the world. 

As World War II intrudes upon 
their home, three young friends 
risk everything for freedom, love, 
and a chance at a better life. 

On October 28th, 1940,     
Mussolini provided Greek Prime 
Minister Ioannis Metaxas with 
an ultimatum: either allow Axis 
forces to occupy their country, or 
face war, and Greece's response 
was swift. "Oxi!" they said. "No!" 

In a small village nestled 
against the radiant waters of the 
Aegean Sea, we find Alexei, the 
son of a local fisherman, and his 
best friend Costa, who were both 
born on the same night eighteen 
years earlier and have been like 
brothers ever since, though now, 
like all the other young men         
in their village and throughout 
Greece, they will leave their 

homes to bravely fight for their 
country. 

But before they go, Alexei  
asks Philia, the girl that he's 
loved his entire life, to marry 
him, which sets into motion the 
events which will change the 
lives of these three and their 
family and friends forever. 

Thus begins the story in Once 
We Were Here. The book, which 
Steven Pressfield (Gates of Fire, 
The Legend of Bagger Vance) 
has called “a stunning literary 
debut about legacy and history, 
war and peace, fate and destiny, 
the power of family and stories, 
and how young love can still 
shine and endure, even in the face 
of the greatest evils, and long 
after we’re gone,” was released 
in honour of the 80th Anniversary 
of OXI Day, and in celebration 
of the untold story of how Greece 
helped the Allies to win WWII. 

As Winston Churchill once said, 
“We shall not say that Greeks 
fight like heroes, but that heroes 
fight like Greeks,” and you're      
invited in the pages of Once We 
Were Here to experience first-
hand the extraordinary story of 
these men and women and their 
courage, sacrifice, love, and 
strength of spirit and homeland.  

"Growing up, I heard stories 
of Greece and WWII for as long 
as I can remember, especially 
at the Greek Orthodox church 
that I attended in Michigan, and 
I wanted to honour those who 
fought and what they gave," 
Cosmos said.  

"Those stories that I heard 
were the inspiration for this 
novel, which I hope will do just 
that, and help honour and make 
the memories of our ancestors, 
and what they did, eternal, both 
for us now, and for all genera-
tions to come." 

The novel is available to order 
via links at the author’s website, 
and all good book stores.  

  
About the Author 

  
Christopher Cosmos is a 

Greek-American author and 
Black List screenwriter who was 
raised in the Midwest and atten-
ded the University of Michigan 
as the recipient of a Chick Evans 
Scholarship.  

Once We Were Here is his 
debut novel, from Arcade        
Publishing, and more informa-
tion and links to purchase can 
be found at www.christopher-
cosmos.com. 

Yesterday, 137,000 people escaped from 
extreme poverty. That could have been the 
headline in The Times, or the Parikiaki, 

every day, for the last 25 years. Why wasn’t it?  
Every day, when we click on the news, we read 

stories about terrorism, war, inequality, crime,  
racism, pollution, pandemics and fraud. It can 
feel like the world is spiralling out of control.  

Enlightenment Now 
 
News is about what happens. Not what doesn’t 

happen. Bad is psychologically stronger than 
good. 

And even though bad news has increased over 
time, this does not reflect the objective stated of 
the world. Let’s read the data.  

(1) For most of human history, life expectancy 
hovered around 30 years. Today it is over 80 years 
for the developed world and 70 for the rest of the 
world.  

(2) Two hundred years ago, only 10% of the 
world’s population lived above the poverty line or 
could read. Today, it’s more than 85%. 

(3) Fewer people are dying in wars, and fewer 
dying of starvation.  

Paying attention to the hard cold facts, and  
recognising human progress, changes your       
view of the world. Such is the prevalence of       
misinformation and rumours and fake news,       
that the BBC has created a post of Disinformation 
Correspondent, currently filled by the excellent 
Marianna Spring.  

 
Act now 

 
If we want to change the world, there are a few 

steps to take. 
 
1. Be humble: none of us is infallible, we have 

to learn from our mistakes.  
2. Have some rational confidence: many 

things have become better, thanks to the              
confidence of many people in the past. That 
should embolden us to try to solve the formidable 
problems facing us now.  

3. Have a problem-solving mind-set: don’t 
begin by looking at who to blame, who the           
evildoers are, whose fault it is. Things naturally 
fall apart. Problems are inevitable, but they’re 
solvable. 

 
The absence of number 3 is one of the main 

reasons why the parties of the left are perennially 
losing elections. They appeal to the ‘Young Adult’ 
demographic group, that has idealism untarnished 
with experience. If only people aged between 18 
and 24 had voted in the general election, the UK 
Labour party would have won an enormous          
majority. No doubt this is partly because of its 
promise to abolish student tuition fees and the 
difficulties young people face in the housing         
and jobs markets. But their support is also a by-         
product of beliefs and values they have absorbed 
at school and university. According to the progres-

sive ideology that has been instilled in them, the 
West is uniquely malignant, the ultimate source 
of injustice and oppression throughout the world, 
and Western power and values essentially       
illegi-timate.   

And yet, it is these same values and powers that 
have lifted the world out of extreme poverty.  In 1990, 
the UN set within its Millennium Development 
Goals a target to “Eradicate extreme poverty and 
hunger” by the year 2015. Specifically, to halve the 
proportion of people whose income is less than 
$1 a day, and who suffer from hunger. This goal 
was met ten years ahead of plan, in 2005.  

Countless research studies have shown and 
proven what we instinctively know, and the numbers 
don’t lie – it’s not the rich, privileged, healthy or 
good-looking who are happy; it is those who have 
friends, community bonds, religion, purpose, and 
challenging, meaningful work.  

 
Source: The books and interviews of Steven 

Pinker, Professor of Psychology at Harvard        
University. “Why does the left keep losing”, by 
John Gray, January 2020, New Statesman.  

 
Picture: Steven Pinker 
 

James Neophytou

The Better Angels of  our Nature: A case for optimism and reason

On the last day of term, the 
Government published 
guidance on mass rapid 

testing in schools for staff and 
pupils. 

There are a range of issues 
for schools to address to set up 
mass rapid testing including find-
ing a suitable testing site and     
the recruitment of staff as recom-
mended by the NHS, to manage 

the testing sites in schools. 
The short timescale for the     

introduction of the new testing 
regime in schools for the new term 
is challenging to say the least. 
Many of our Enfield teachers have 
already expressed their concerns 
about the Government’s support 
for the new testing regime. 

Enfield Council has contacted 
all headteachers in the borough 

to ask them to complete a survey 
on the preparations for the          
introduction of COVID testing in 
schools and what support they 
require. Over the coming weeks 
Enfield Council will make repre-
sentations to the Government 
about the challenges headteach-
ers tell us Enfield schools face. 

Mass rapid testing in schools 
must be rolled out properly and 

efficiently to keep our communities 
safe from coronavirus, but our 
schools need adequate support 
to do this and they must be reim-
bursed for the costs they incur. 

 
Cllr Nesil Caliskan,  

Leader of Enfield Council 
 

Cllr Rick Jewell,  
Enfield Council’s Cabinet 

Member for Children’s Services

Enfield schools voice concerns on mass rapid testing



Anna Vissi and Despina Vandi together 
on stage for the first time ever! 

Greek Cypriot superstar Anna Vissi and pop diva Despina 
Vandi made history on Saturday night after performing on stage 
together during the live final of Greek talent show Just the 2 of 
Us. It was the first time ever that the two top performing female 
artists have shared the same stage. 

Shocked fans watched as the singers set the stage on fire 
performing not only each other’s songs, including Den Me       
Agapas and Anaveis Foties, but also timeless hits such as       
Atmosfera Electrismeni as duets. 

Could this mean that the longest ever running celebrity feud 
is over? Possibly! Only a few days ago, Vissi and Vandi surprised 
fans when they started following each other on Instagram. 

The two also exchanged a kiss, Britney Spears – Madonna 
style, at the end of their joint appearance. 

Furthermore, the singers caused an outbreak of excitement 
on social media amongst their respective fans, who had been 
waiting for days for the big moment, broadcast on Open TV. 

Rumours of the feud first started when Vissi, who was the then 
top-selling artist in Greece, went to the US to pursue an interna-
tional career. During her absence, Vandi’s career started to take 
off, leading her to claim Vissi’s position as top-selling artist. It 
seems they’ve now put all that behind them! 
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Andrea Georgiou 

Tribute to  
George Michael 
on 4th anniversary 
of his death  

 
George Michael’s family has 

posted a beautiful tribute to the 
singer and his beloved sister 
Melanie Panayiotou who both 
died on Christmas Day;     
George tragically passed away 
at the age of 53 in 2016,      
hairdresser Melanie died on 
Christmas Day 2019, the third 
anniversary of her brother’s 
death. 

In the emotional message, 
George and Melanie's older 
sister Yioda wrote: 

 
Hello Everybody, Lovelies 

and Friends everywhere, 
At this time last year Melanie 

was writing to you, as she had 
done so beautifully since George 
passed away on Christmas Day 
2016, to thank you all for the 
love and good wishes you had 
sent to the family in 2019. 

Melanie loved to communicate 
with George’s fans and Lovelies 
all over the world, but when she 
wrote… We will be swerving the 
bad and enjoying the good as 
much as we can this coming 
year…, none of us could have 
known just what a tough year 
2020 would turn out to be, and 
none of us could have known 

that within a few days she would 
be taken from us so suddenly. 

We want to thank all of you 
who sent us your thoughts       
and love last Christmas when 
Melanie passed away; we read 
every message and your words 
and love were a huge comfort 
at a time of terrible sadness. 

There were so many beauti-
ful messages, but one stood 
out for me….and thank you to 
the group of fans who sent it. 

 
Dear Melanie 

Your messages and support 
gave the Lovelies  

such strength. 
They motivated us to support 

charity and ‘pay it forward’. 
We will continue  
our good deeds 

in both your names. 
May you now rest in  
heavenly peace with  

George and your Mother. 
Heaven Sent 
Heaven Stole 

 
Perfect words to close with…

. 
Sending hopes for a peaceful 

and loving Christmas break      
however you will be spending it. 

With love 
Yioda, Jack and David xxxx 
 
George Michael, (Georgios 

Kyriacos Panayiotou), was born 
in London on 25th June 1963. 
He attended Kingsbury High 
School.  

The star, who launched his 
career with Wham! in the 1980s 
and later continued his success 
as a solo performer, died at his 
home in Goring-on-Thames.  

In March 2017, a senior        
coroner in Oxfordshire attributed 
the superstar’s death to dilated 
cardiomyopathy with myocardi-
tis and a fatty liver.  

George’s funeral was held  
29 March 2017. In a private cere-
mony, he was buried at High-
gate Cemetery in north London, 
near his mother Lesley's grave.  

Melanie Panayiotou, 55, was 
found dead at her Hampstead, 
North London home, previously 
owned by her brother, after      
falling into a diabetic coma as a 
result of diabetic ketoacidosis. 

A post-mortem report also 
recorded that other contributing 
factors to her death included 
hypertensive heart disease, 
obesity and bronchopneumonia. 

Melanie was buried in        
Highgate Cemetery in an          
unmarked grave next to her 
brother and mother in a private 
ceremony attended by a hand-
ful of close family and friends, 
including Shirlie and Martin 
Kemp. 

Melanie and George are      
survived by their father Kyriacos, 
known as Jack, from Patriki, 
and their oldest sister Yioda.
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A few ways you may be       
invalidating your insurance

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

Buying insurance means buying peace of 
mind. If anything unexpected happens to 
rock your finances or your family, you at 

least know that there’s a certain amount of        
protection in place to help you pick up the pieces 
again afterwards. 

It’s the bill you pay for a service you hope you 
never have to use. When you do need to turn to 
it, you need to know you can trust the insurer to 
pay out quickly and without trying to find a way 
out. Yet insurers are well within their rights to  
declare a policy invalid if you have failed to keep 
up your end of the deal. 

You might be surprised at just how many  
commonplace things you can do that mean you 
breach that contract and risk invalidating your 
cover. Here are some ways you can invalidate 
your cover. 

Failing to activate your alarm. Your insurance 
may reduce in cost if you have a burglar alarm 
or particularly good locks but that’s for a reason 
– it makes you less of a risk. It’s really important 
to understand exactly when your insurer expects 
you to activate any security systems so that      
you don’t risk finding your cover is invalidated 
because you didn’t. Read the insurance docu-
ments. They may be dull but being bored is 
better than being broke. 

Underestimating your value. Around 11       
million UK households are not confident that 
they have valued their possessions correctly for 
home insurance or they have no insurance at 
all. It is also found that 44 per cent of contents-
insurance customers had not reviewed the high-
value items they had in their home for the last 
five years, potentially leaving them dangerously 
underinsured. 

Home Insurance and building works 
 
Find out how making home improvements, 

building an extension and converting a loft or 
basement can affect your Home Insurance.  

Rather than moving, many people choose to 
improve their home, often to increase its value, 
but also to accommodate a growing family or 
simply because they fancy an upgrade. Improve-
ments might include updating a bathroom, and 
creating more space with an extension, a loft or 
a basement conversion. And they might also 
have an influence on your Home Insurance.  

 
How can building works affect your Home 

Insurance? Any major home improvements you 
carry out are likely to have an impact on your 
Home Insurance, both during the construction 
work itself and in the longer term. Knocking down 
walls, reworking plumbing and electrics, and 
taking up floors all have the potential to cause 
the kind of damage to your home that could lead 
to an insurance claim. Similarly, if you have   
scaffolding outside your home and have builders 
with spare keys going in and out, the security of 
your home is at greater risk. 

You also need to consider the long-term           
impact on your Home Insurance before building 
an extension or making other improvements. 
Adding extra rooms, fixtures and fittings may       
increase your insurance premiums, as they could 
also push up the costs of rebuilding covered by 
your insurance. And if you add any new furniture 
or valuables to your extension, you might want 
to reassess what’s covered by your Contents  
Insurance. 

 
Notifying your insurer about building work. 

You should notify your insurer as early as         
possible if you’re doing any building work on 
your home – preferably at the planning stage – 
and keep them updated if anything changes 
while the work is carried out. If you don’t and 
something does go wrong during the building 
process, you may find your policy is invalid. 

Make sure to also check that your builder is 
covered for any damage they may cause to     
your home during the building work. It’s also 
worthwhile checking that anyone you hire has 
references and do indeed know what they’re 
doing, as poor work or faults that develop         
later as a result may not be covered by your        
insurance. 

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

This Christmas Eve was 
very different to any other, 
the pandemic and tier 4 

restrictions meant that many 
were unable to spend the festive 
season with their families.  

The number of homeless 
people in London has risen to 
disturbing levels since the start 
of the pandemic and there is an 
increasing number of people 
struggling to make ends meet 
and feed themselves and their 
families, making this time of 
year even more challenging.   

Local estate agents            
David Astburys, who are based 
in Crouch End, have always      
been closely connected to the 
local community with a focus   
on supporting many charitable         
initiatives and organisations. 
Every year on Christmas Eve, 
the David Astburys team colla-
borate with The Soup Kitchen   
in Muswell Hill and purchase 
essential items; scarfs, gloves, 
hats and foods, wrap them and 
spend the evening giving them 
out to the homeless and those 
in need.  

This year was a little different 
as a result of the tier 4 restric-
tions, the Soup Kitchen has 

been closed since March but 
Martin Stone, the founder, has 
been servicing those in need 
through his other charity, The 
Next Meal, who have been      
delivering meals to the home-
less in the Next Meal van which 
was purchased after a £60k 
fundraiser.  

The David Astburys team      
donated, and hand delivered  
50 parcels of essential items        
to the homeless on Christmas 
Eve.  

Yianni Aresti, Partner and Let-
tings Director at David Astburys, 
has been the driving force         
behind many of the charitable 
initiatives of this local Crouch 
End estate agents.  

He said, “We see that people 
in our community are struggling 
and it is our civic responsibility 
to react and get involved. We 
have been supporting The Soup 
Kitchen and working with Martin 
Stone for a few years and this 
year we felt our involvement was 
critical, because of the volume 
of people in need. We also        
connected with The Alexandra 
WI, who kindly donated the hats 
which were part of our gift       
parcels, so a big thank you to 

them for getting involved. 
“2021 will be an even more 

impactful year for many so we 
have lots more planned to      
support our community, if want 
to stay updated on all the initia-
tives we are involved in and 
how you can help, sign up for 
our newsletter at davidastburys. 
com.” 

 
Pictured (left to right): Martin 

Stone, Yianni Aresti, George   
Sifonios, The Alexandra WI 

Address:  
15 Park Road 
Crouch End 

London N8 8TE 
 

Email:  
crouchend@davidastburys.com 

 
Website:  

www.davidastburys.com 
 

Tel: 020 3000 6787

George Sifonios 

Specialising in Sales, 
Lettings & Property 
Management 

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS 
for an agency in London

Most Lets agreed on

97% of transactions achieved the 
asking price.

FREE no obligation property valuation

15 Park Road, London N8 8TE
t 020 3000 6787
e crouchend@davidastburys.com
w davidastburys.com 
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Santa came bearing gifts to the 
homeless in Muswell Hill 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Soul 
 
The word PIXAR has now      

become synonymous with highly 
innovative and hugely entertaining 
animation features following such 
modern classics as TOY STORY, 
MONSTERS INC. and COCO.  

This terrific new film tells the story 
of Joe (Jamie Foxx), an aspiring 
jazz musician now teaching music 
to unresponsive middle school 
children. He is offered a full-time 
job at the school but on the same 
day, as fate would have it, he gets 
the chance to audition for the leg-
endary jazz performer Dorothea 
Williams (Angela Bassett)...  

A brilliant opening for a tremen-
dous animation feature that is both 
intelligent and entertaining and 
does not take its audience for 
granted. But after Joe is offered 
the job as Dorothea’s pianist the 
film suddenly changes gear when 
he is transported to a different 
parallel of life and paired with an 
infant, cynical soul (Tina Fey)… 

The pairing of Foxx and Fey is 
ingenious and their smart, razor-
sharp dialogue is truly hilarious. 
Visually the film is striking        
especially in the other universe 
sequences which recall films like 
INSIDE OUT and A MATTER OF 
LIFE AND DEATH. An engaging, 
unpredictable and classy enter-
tainment with a heart and a soul 
that will bring a lot of joy to the 
whole family! 
 

Mayor 

David Osit’s award-winning 
documentary follows Musa Hadid, 
the hard-working Christian mayor 
of Ramallah, the fast-developing 

city of Palestine - only 10 miles from 
Jerusalem. It is a quick journey  
to the holy city but still, it takes 
Palestinians more than a couple of 
hours to drive through the hostile 
Israeli checkpoints.  

Musa Hadid is an intelligent, 
humble man, now serving his 
second year in office and still 
struggling to make the city a more 
beautiful and dignified place to live 
in. He spends his days attending 
meetings or visiting sites for      
development, but he never fails 
to show his frustration when it 
comes to getting planning permis-
sion for which he absurdly needs 
Israel’s permission.  

“It’s taken us fifteen years to get 
permission to build a cemetery,” 
he comments to some foreign 
visitors attending one of his meet-
ings.  

“It is all a matter of dignity,”        
he says, “especially when some 
16-year-old Israeli soldier comes 
around and orders us about, while 
feeling extremely powerful and 
hiding behind his gun.”  

And things get even worse 
when Trump opens an American 
embassy in Jerusalem declaring 
it as the new capital of Israel, which 
prompts even more protests from 
the long-suffering Palestinians.  

A compelling film about a man 
of great dignity - a shining light 
among the rubble! 

 

Sing Me A Song 

This ambitious documentary 
boasts superb cinematography 
and follows the story of Pevangki, 
an eight-year-old boy, studying       
in an isolated monastery deep       
in the mountains of Bhutan, one 
of the last countries in the world 
to introduce TV and internet to its 
people. Then the story picks up 

ten years later with a teenage  
Pevanghi, now hooked on using 
his mobile phone at all occasions 
especially when to chat with a 
young singer from the city of 
Thimphu… 

This elegant film is a careful 
study of a young man torn           
between his desire to discover 
his identity with his true vocation 
and commitment to Buddhism.  

 

A Night Of Horror: 
Nightmare Radio 

An anthology of eight horror 
stories each filmed by a different 
director across the globe. The 
stories are told by Rod, a radio 
show DJ hosting a night of horror, 
who takes calls from his listeners 
while adding his own twist to        
the storytelling until he gets a      
distressed call from a child… 

These dark tales are told with 
imagination and style but most 
memorably in the Australian “The 
Disappearance of Willie Bingham”, 
a creepy short with a new take on 
capital punishment.  

“Into the Mud” from Netherlands 
is the only story that takes place 
outdoors- deep in the forest with 
a slimy hunter and a mysterious 
young woman with a deep secret.  

 
BLOODY NOSE, EMPTY 

POCKETS: I first saw this add-
ictive film at the recent London 
Film Festival. An effortless mix-
ture of documentary and fiction 
which takes place in a Las Vegas 
bar known as the Roaring 20’s.  

It is its last day before closure 
and all its loyal clients gather in   
to celebrate, get pissed as well as 
to reminisce about the good old 
times. By the end Bill and Turner 
Ross’s unobtrusive direction and 

careful camera movements         
become part of the action!        
(Curzon Home Cinema) 

 
THE INSECT WOMAN:       

Shohei Imamura’s 1963 Japa-
nese classic looks as fresh and 
ground-breaking as the day it was 
first released. He tells the epic 
story of Tome Matsuki from the 
time she was born in 1918 until 
the early sixties when she, like        
a modern “Madam Butterfly,”      
becomes the Madam in a house 
of prostitution.  

Striking black and white cinema-
tography and a mesmerising  
performance by Sachiko Hidari! 
(Blu-ray from Eureka) 

 
FRENCH FILM FESTIVAL        
 
A couple of highlights from the  

recent Festival screened virtually 
and at cinemas across England 
and Scotland. 

INTO DAD’S WOODS           
(LA FORET DE MON PERE) - 
This marks Belgian director       
Vero Cratzborn’s impressive debut 
which tells the story of Gina, a 
teenage girl struggling to come to 
terms with her beloved father’s 
unstable mental condition. At first, 
she thinks Jimmy is a free and 
uncompromising spirit, but she 
soon begins to have her doubts 
following his admission into a 
psychiatric hospital… 

The performances are exquisite 
in this sensitive and assured piece 
of filmmaking very much worth 
discovering. 

 
JUST KIDS - Christophe Blanc 

tells the story of three siblings 
forced by circumstances to fend 
for themselves. Both their parents 
tragically die, and it is now up to 
19-year-old Jack to look after       
his 17-year-old sister Lisa and 
10-year-old brother Mathis. But 
after Lisa moves to the South of 
France with her boyfriend, Jack 
takes his younger brother Mathis 
and heads for Spain… 

A dangerous and daring story 
devoid of any Hollywood senti-
mentality with fully fleshed char-
acters especially in the creation 
of Mathis, a character not often 
seen in movies. 

George Savvides 

Fengaros, Cyprus’ open-
air summer festival is 
moving out of its quaint, 

rural landscape and heading 
into the digital realm with its 
very first online edition, named 
Fengaros Reacts.  

From 10th - 31st January 2021, 
Fengaros Reacts will present 
a programme of ten Cypriot acts, 
streamed on Louvana Records’ 
and Fengaros Festival’s Face-
book and YouTube channel. 

With an exclusively local line-
up, Fengaros Reacts is gathering 
some of Cyprus’ most exciting 
independent acts and promoting 
the music that the secluded  
island’s new generation of artists 
have been brewing recently - 
all available for audiences to 
tune in to the musicians’ live sets 
for free! From now and until the 
end of the festival, fans will be 
able to donate and support the 
artists and art workers involved 
in Fengaros Reacts, plus grab 
some artist merch from the 
festival platform.  

With Fengaros re-scheduling 
the tenth anniversary of its sum-
mer edition, Fengaros Reacts 
is a reaction to the pandemic’s 
toll on Cyprus’ music sector  
including musicians, art workers 
and technicians.  

“We believe that nothing can 
replace the experience of an 
in-person live show but people 
need music, artists need to 
perform and we decided to 
make sure that we will make 
that happen,” say festival 
founders Lefteris Moumtzis 
and Andreas Trachonitis. 

As an island nestled in        
the east Mediterranean and 
functioning as a crossroad  
between three continents,      
Cyprus’ music scene cooks up 
a unique amalgamation of       
artistic styles. Expect intimate 
singer-songwriter dreamscapes, 
gutsy and energised rock      
performances, and fresh takes 
on the island’s traditional music 
- all to be streamed locally, live 
from Studio eleven63. 

 Fengaros Reacts is           
promoting the discovery of 
current Cypriot talent by 
spreading online where local 
audiences, fans from abroad 
and anyone on the lookout for 
the island’s fresh new music 
can tune in.  

PROGRAMME 
 

Sunday 10th January  
21:15 EET 

Laliá: Polyphonic singing 
taking the listener on a journey 
across the Balkans and Medi-
terranean  
Wednesday 13th January 
21:15 EET 

Delirium Elephants: A tasty 
cocktail of high-energy, melo-
dic pop-rock, fusing influences 
from the 60s, 90s and psyche-
delia. 
Friday 15th January       
21:15 EET 

George Sidiropoulos: Indie-
soul melodies and grooves that 
flow between throwback refer-
ences and current sounds 
Sunday 17th January  
21:15 EET 

Private Garden: Power trio 
influenced by rock, indie and 
blues, performed with soulful 
vocals and virtuosity  
Tuesday 19th January 
21:15 EET 

Nama Dama: An experimen-
tal, piano-driven amalgam of 
musical stories and theatrical, 
powerhouse vocals with a back-
drop of classical, folk, rock and 
soul music 
Thursday 21st January 
21:15 EET 

Demetris Mesimeris: A    
collection of songs and poems 
with rebetiko, urban Greek folk 
and traditional elements with a 
modern take on orchestrations  
Sunday 24th January  
21:15 EET 

Metaxas: Emotive, sunshine 
pop delivered with silky vocals 
to leave a positive aftertaste 
Wednesday 27th January 
21:15 EET 

The smallest Creature: A 
grungy and propulsive alt-rock 
force to be reckoned with 
Friday 29th January      
21:15 EET 

Erika Soteri: Jazzy and 
soulful tunes that cut through 
the mainstream 
Sunday 31st January  
21:15 EET 

Vassilis Philippou: Original 
songs written in the tradition of 
Cypriot roots music and poetry 

 
For further information, visit 

http://www.fengaros.com/     
reacts

Fengaros Reacts 
festival to showcase 
Cypriot acts
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The festivities are on, and for 
many, we are celebrating   
in most unfamiliar ways. I 

too could not be with many of my 
friends or some family members 
that I would normally see at this 
time of year. Though some of those 
people, who are within my bubble 
as it were, had asked me to join 
them for Christmas, I decided to 
decline. I thought it was going to 
be a day of catch up TV and movies, 
and my own choice of menu - I was 
so wrong; the phone constantly 
rang, with kind friends checking 
up on me. I am indeed blessed to 
have such kind and caring people 
within my matrix of gems.  I didn’t 
get a moment to watch movies or 
even get any luxuries done in home 
baking. In fact, the only time I   
had a break was when the phone 
battery had drained out, a few 
times, and had to be charged 

throughout the day.  
There were more phone calls 

on Boxing Day and the next day, 
and it then started to become      
exhausting, especially when a 
particular someone rang, and      
although had asked how I was, 
and how my Christmas went, with-
out actually letting me complete a 
sentence, started talking about 
their own Christmas and the     
disappointment with their family. I 
noticed that as always, I was never 
permitted to finish what I was say-
ing, and they would continue to 
switch the conversation around 
and talk about their own version or 
issues. I had noticed this before, 
with a few particular people, and 
in all honesty, when I would see 
the caller ID, I would have to brace 
myself for what would be a one 
sided conversation, and I would 
only get to listen. Why bother      

calling I wondered? On this occa-
sion, this one sided conversation 
had become tiring and had almost 
spoilt the previous day's blessing 
of wonderful communication.       
So as I had had enough of not 
being able to communicate, I 
simply politely said "sorry I have 
to go" and put the phone down.  

All this made me stop and think. 
I questioned myself and hoped 
that I did not behave like this.     
Uplifting friendship is a two way 
conversation. If we ask a question, 
it should be because we genuinely 
want an answer, because we are 
interested in what the other person 
has to say, and we should stop and 
listen. I am one for details, and 
when I ask something, I like details 
- in my eyes it is like one telling a 
story or writing a script. Without 
detailing, it would not give you  
the full picture of what the story     

is about. So if someone is telling 
me something, I like the full story, 
if something is missed, one has 
to ask a question to get the full     
picture, and in order to do that, 
you need to allow to hear an       
answer. Those who don’t allow 
for answers, don't really sound 
very interested at all, in anything 
but themselves, and then it all  
appears to be superficial. 

This type of friendship or rela-
tionship is not healthy or good for 
the soul, as it is one sided. It will 
merely drain your energy as you 
are becoming a source for some-
one to just 'off load' their anger 
and resentment. They may ask 
for your advice, but only LISTEN 
because it now involves them. 
Uplifting friendships are a two-way 
conversation as it is about listen-
ing fully to one another, absorbing 
what is said, sharing any advice 
with some thought involvement 
and possible hope for resolving a 

solution or at least being there to 
actually listen to one another.  

I believe a lesson can be learned 
from all situations. It has made me 
re-evaluate a few things that I need 
to deal with. I would like to think  
and hope I am thoughtful, as well 
as being a good listener, because 
I love to listen to fun, loving, kind 
and caring people. I know some-
times I have to jump in and say 
things quickly before I forget them, 
but I make sure I try to get back 
to the original path of conversa-
tion and am evidently interested 
and want to listen to the answer. 

It a simple test, when you 
choose a gift for someone you 
love, be it Christmas, Birthday or 
Anniversary, how do you know 
what to pick for them? Well hope-
fully if you were actively listening, 
you will know. Somewhere in a 
conversation, they will mention 
their likes or dislikes, a personal 
clue will be there. How many of 

your friends or family remember 
what your likes or dislikes are? 
How many know what your      
allergies are, or you, theirs? Who 
actually remembers what you have 
said in the past? Who was listen-
ing when you said you liked a 
particular food, drink, flower or 
item? What was in that Christmas 
parcel? A personal thought is  
worth more, it shows you took 
note. It is not about the monetary 
value, it is about the thought        
of listening, sharing and caring 
about one another. Christmas        
is a time for giving and one of         
the greatest gifts of all, is that of 
sincere friendship. 

Uplifting conversation is a      
two-way conversation. So let's stop 
and LISTEN to one another! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Uplifting friends is a 
two-way conversation

Cooking with Loulla Astin 
Vasilopita / Βασιλόπιτα 

Vasilopita (New Year’s 
Cake) translates to St 
Basil’s cake, Santa Claus 

(Άγιος Βασίλης) or King, and is 
traditionally made on New Year’s 
Eve to celebrate the New Year. 

There are various recipes for 
this cake and it can be decorated 
with icing sugar, chocolate, soft 
icing or almonds.  

The cake is cut shortly before 
midnight on New Year’s Eve or 
early morning on New Year’s Day 
by the head of the household.  

A gold or a £1 coin is wrapped 
in baking paper and inserted into 
the cake before it is baked. Who-
ever receives the slice containing 
the coin is greeted with lots of 
cheers, for this is a sign of good 
luck and fortune in the coming 
year. The first slice goes to Christ, 
then the oldest member of the 
family, finishing with the youngest.  

 
Ingredients (serves 8-10): 

250g soft butter 
250g caster sugar 
4 large organic eggs (room      

temperature), separated 
Grated zest and juice of an       

orange  
100ml (4fl oz) yoghurt or milk 
4 tbsp brandy 
½ tsp ground mahlepi (optional) 

or ground cinnamon  
½ tsp ground mastic – gum 

(optional) 
½ tsp mixed spice 
400g self-raising flour 

1 tsp baking powder  
Few drops of vanilla extract 
100g sultanas (optional) 
 

To decorate: 
200g chocolate (optional) melted 

over a pan of boiling water  
Blanch whole almonds (optional) 
Icing sugar  
 

Method: 
Pre-heat oven to 170c / 325f / 

Gas mark 3. Grease and baseline 
a 24cm (9 ½ inch) round cake tin.  

Whisk the egg whites with a 
pinch of salt in a very clean bowl 
until stiff.  

Cream the butter with a hand 
electric whisk until very fluffy and 
light. Add the sugar and whisk 
again, then gradually add the egg 
yolks, one at a time with the orange 
zest, orange juice, yoghurt or 
milk, brandy, vanilla and spices.  

Sift in the flour with the baking 
powder, a bit at the time and       
mix lightly with a wooden spoon 
until smooth. If you are adding 
sultanas, mix them in as well. 

Fold in the egg whites a bit at 
a time and pour the mixture into 

the prepared cake tin. Don’t forget 
to insert the coin (covered with foil) 
in the side of the cake, never the 
middle, gently level the top and if 
using almonds to decorate, add 
them at this point. 

Place the cake in the pre-
heated oven for 45-50 minutes - 
do not open the oven too early or 
the cake will crack on top; open 
gently after 25 minutes and cover 
with double greaseproof paper or 
foil. Bake for another 25 minutes 
and test with a fine skewer.       
Remove from the oven, allow to 
cool in the tin and then remove 
from tin and place on a wire rack. 

If dusting with icing sugar, 
place a lace paper doily on top 
and sift icing sugar all over,      
carefully remove the doily so the 
pattern remains on the cake.  

The cake can be decorated with 
the number of the coming year 
using blanched whole almonds      
before the cake is baked, or cut 
numbers with ready to roll icing 
and place on top.  
Χρόνια πολλά! Happy New 

Year! Let’s hope 2021 is a better 
one!

TO GET 10% OFF
. mx

USE CODE: PARIKIAKI10

Your Food, Our History 

Your Online 
Cypriot & Greek Deli 

www.greekdeli2u.co.uk
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Michael Yiakoumi

UK Cypriots in abundance at the Leyton Orient v Southend match

Parikiaki Sports Section wishes all its readers  
 a Ηappy Νew Υear

UK Cypriots prevailed in the mid week Leyton 
Orient v Southend League Two match on the 
team sheet there was three Cypriots for Leyton 
Orient Ruel Sotiriou and Hector Kyprianou and 
for Southend Jason Demetriou and  in addition 
signed up for Southend is Harry Kyprianou who 
was not playing. 
Leyton Orient won their first derby versus South-
end since 2007 as Captain Jobi Mcanuff free kick 
and Conor Wilkinson’s fantastic dinkmade all the 
difference. 
The O’s made two changes from the defeat at 
Cambridge United, with Tunji Akinola returning 
to the side, this time partnering Dan Happe at 
the centre of defence, whilst It was almost a per-
fect start for The O’s, as Vigouroux’s inch-perfect 
kick set up a rapid counterattack for The O’s, 
with Lee Angol delivering into the box. Johnson 
was kept at bay, before Wilkinson remained com-
posed and looked set to fire home – but saw his 
effort blocked on the line by Sam Hart. Wilkinson 
was no doubt Orient’s bright spark, and came 
close again to opening the scoring, just after the 
half-hour mark. 
Craig Clay’s clever reverse ball found Wilkinson 

in space on the right-hand side of the box, but 
once more Oxley was equal to it with a smart low 
save. 
The O’s largely dominated the first half, but were 
given a reminder of the visitor’s recent threat just 
before the break, with Simeon Akinola glancing 
a header wide of the post from a deftly delivered 
free-kick.  
And after the break it was Simeon Akinola who 
looked sharpest, reacting well to his own control, 
before firing on the half volley just wide of the 
Orient goal. 
The O’s soon found themselves back in the driv-
ing seat after Conor Wilkinson’s quick feet won a 
free-kick 20 yards from goal, with captain Jobi 
McAnuff standing over it, ready to strike. 
And strike he did, curling a powerful effort over 
the wall and into the top corner, giving Oxley no 
chance, and The O’s a 1-0 lead. 
Soon after, Wilkinson had a chance of his own to 
bury a free-kick, and make a repeat of Orient’s 
set-piece joy against Bolton Wanderers – ho-
wever this time, his effort flew over the bar. 
For all of his hard work though, Wilkinson was 
soon to be rewarded – with Jobi McAnuff repaying 

the favour. 
McAnuff slid Wilkinson through on goal, and al-
though it seemed as if Oxley may beat him to the 
ball, Wilkinson was composed enough to dink it 
over the keeper, and secure the win. 
From there, Orient controlled the game – and 
could have had a third when Angol headed into 
the net – but it had run out of play before the 
cross. 
The whistle soon followed, and with it, a welcome 
three points for The O’s. 
FULL-TIME: LEYTON ORIENT 2-0 SOUTHEND 
UNITED TEAMS 
Leyton Orient: Vigouroux (GK), Ling, Cisse, 
Happe, McAnuff © (Kyprianou 85′), Clay (Dayton 
90′), Wilkinson, Brophy, Akinola, Angol, Johnson 
(Sotiriou 90′).  
Subs: Sargeant, Widdowson, Coulson, Maguire-
Drew, Dayton, Sotiriou, Kyprianou. 
Goals: McAnuff 53’, 79’ Wilkinson 
Southend United: Oxley (GK), Bwomono, Hob-
son, Olayinka (Halford 79′) , Dieng, Akinola, Egbri, 
Nathaniel-George (Walsh 70′), Demetriou, Hart, 
White © (Taylor 70′) Subs: Seaden, Howard, Phil-
lips, Acquah, Taylor, Halford, Walsh. 

UK Cypriot Jason Demetriou in action for Southend versus Leyton Orient Top L/R Ruel Sotiriou, Hector Kyprianou, Jason Demetriou and Harry Kyprianou

Republic of Ireland midfielder 
Jack Byrne is set to join Cypriot 
side APOEL on a two and a half 
year deal. 
Shamrock Rovers  star Jack 
Byrne looks to finally set to 
begin a new chapter of his play-
ing career outside of Ireland. He 
flew out on Sunday to begin 
talks with Cypriot side APOEL, 
currently managed by Mick 
McCarthy. The former Ireland 
manager took over the side in 
November after the sacking of 
Marinos Ozonidis. APOEL is 
Cyprus’s most successful foot-
ball team, but in recent seasons 
have struggled. 
They currently find themselves 
in ninth place in the Cypriot first 
division, using the January win-
dow to rebuild the squad. 
Byrne’s contract ran out at the 
end of last season and has 
since turned down a renewal. 
The turned down contracted at 
Rovers was described by cur-
rent manager Stephen Bradley 
as “fantastic.” Since arriving at 
the Hoops in 2018, the mid-

fielder has won the PFA player 
of the year two years running. 
He has also broken into two Ire-
land squads under two different 
managers, making his first sen-
ior cap. With his recent rise to 
fame gaining widespread atten-
tion from numerous clubs. 
Clubs such as Stoke City, 
Bournemouth, and Colorado 
Rapids were all interested in the 
Irishman’s signature. 
However, after taking some 
time at Christmas to make his 
decision, he appears to have fi-
nally found the ideal team.  
“I’ll sit down with my family and 
know everything that’s on the 
table; I’ll make a decision that’s 
best for me, my family, and my 
football,” From recent reports, 
the midfielder will sign a two-
and-a-half-year deal with 
APOEL. The Dubliner’s move 
is set to be confirmed in the 
coming days as he waits to put 
pen to paper. 
Apoel have still failed to recover 
their recent years good form 
and lost again on Monday to 

newly promoted Karmiotissa 1-
0 who scored scored in the sec-
ond minute with a classic strike 
from Kenan Bergan. 
Karmiotissa have already had 
good results with other top 
teams in Cyprus beating Apol-
lon and drawing against AEK, 
Anorthosis and Apoel earlier in 
the season.This defeat puts 
pressure on Mick McCarthy and 
Apoel as they are in ninth place 
with 16 points.

Irish international Jack Byrne set to join Cypriot side APOEL who 
lost to newly promoted Karmiotissa the weekend

Delighted newly promoted  Karmiotissa players after beating Apoel
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Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 1st January 2021 
PremierLeague 
Everton v West Ham United 17:30 BT Sport  
Man Utd v Aston Villa 20:00 Sky Sports  
Saturday 2nd January 2021 
Premier League 
Tottenham Hotspur v Leeds United 12:30 BT Sport  

Crystal Palace v Sheffield United 15:00 Sky Sports  
Brighton & Hove Albion v Wolves 17:30 Sky Sports  
West Brom v Arsenal 20:00 BT Sport  
Vanarama National League 
Barnet v Boreham Wood 
17.20pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware HA8 6AG 
Sunday 3rd January 2021 

Premier League 
Burnley v Fulham Premier League 12:00 Sky Sports  
Newcastle United v Leicester City 14:15 Sky Sports  
Chelsea v Man City 16:30 Sky Sports  
Monday 4th January 2021 
Premier League 
Southampton v Liverpool 20:00 Sky Sports  

Premier League
Manchester United climb two places up to second 

Over the weekend Arsenal 
ended their seven match win-
less run in the Premier League 
with a surprise 3-1 London 
derby victory over Chelsea at 
the Emirates Stadium. Under 
pressure Arsenal manager 
Mikel Arteta’s troubles looked to 
have increased with several 
regulars ruled out for the visit 
of a Chelsea side that could 
have gone second with a win. 
But the Gunners took the lead 
in the 35th minute through an 
Alexandre Lacazette penalty 
after Kieran Tierney was ad-
judged to have been clipped in 
the box by Reece James. Nine 
minutes later, Granit Xhaka’s 
unstoppable freekick past 
Edouard Mendy made it 2-0. 
Arsenal sealed a timely win in 
tThe 56th minute when Bukayo 
Saka’s cross floated over 
Mendy and the ball went in off 
the post. Tammy Abraham 
grabbed a late consolation from 
a Hudson-Odoi cross and Chel-
sea could have scared Arsenal 
further if Jorginho had not had 
a 90th-minute penalty saved by 
Bernd Leno. 
Marcus Rashford put United 
ahead in the 23rd minute with a 
cool finish after being slipped in 
by Bruno Fernandes but Harvey 
Barnes equalised eight minutes 
later from the edge of the box. 
Fernandes restored United’s 
lead in the 79th minute, drilling 
into the bottom corner after 
being found inside the area by 
substitute Edinson Cavani. 
Again though, the lead was 

short-lived as Leicester through-
Vardy’s first time shot on the 
half-turn.. 
Aston Villa made light of playing 
half the match with 10 men to 
thrash Crystal Palace 3-0. Ber-
trand Traore put an impressive 
Villa side ahead early on but the 
hosts had Tyrone Mings dis-
missed shortly before the break 
after picking up a second yellow 
card. It made little difference as 
they outplayed Palace Kortney 
Hause heading in from close 
range to double their lead in the 
66th minute and Anwar El 
Ghazi’s rasping finish 10 mi-
nutes later. 
Everton left it late with Gylfi Sig-
urdsson’s 80th-minute goal 
earning them the points at Shef-
field United.  
Goals in each half from Ilkay 
Gundogan and Ferran Torres al-
lowed Manchester City to cruise 
past Newcastle. 
Southampton were left frus-
trated by a 0-0 draw at Fulham  
Liverpool’s were shocked as 
struggling West Bromwich Al-
bion snatched a 1-1 draw at An-
field.Leading through Sadio 
Mane’s early goal, Klopp’s side 
appeared to be heading for an 
eighth successive home league 
win but a late header by Semi 
Ajayi left Liverpool frustrated. 
Tottenham Hotspur conceded a 
late goal in a 1-1 draw away to 
Wolverhampton Wanderers. 
Jose Mourinho’s Tottenham 
have now gone four games 
without a Premier League win  
Tottenham were given a perfect 

start when Tanguy Ndomeble 
thumped home a shot after 57 
seconds but they spent most of 
the game thereafter soaking up 
Wolves pressure. 
Leeds United beat Burnley 1-0 
on Sunday with an early penalty 
by Patrick Bamford while 
Brighton and Hove Albion twice 
led at West Ham United but had 
to settle for a 2-2 draw with 
Tomas Soucek scoring late on  
Midweek Premier League 
Manchester United climbed two 
places up to second in the Pre-
mier League after Marcus 
Rashford scored deep into stop-
page time to give them a fortu-
itous 1-0 home win over Wol-
verhampton Wanderers on 
Tuesday. The result left United 
on 30 points from 15 games, 
two behind champions and 
leaders Liverpool  while Wolves 
stayed 12th on 21 points. Rash-
ford gave United the win when 
it seemed the game was head-
ing for a goalless stalemate, 
with his left-footed shot taking 
a deflection off Romain Saiss 
and beating goalkeeper Rui 
Patricio at the near post. 
On a bitter Monday night Chel-
sea and Aston Villa fought out 
a commendably feisty draw that 
will leave Dean Smith the hap-
pier manager. Villa produced a 
compact, resilient performance 
and might easily have won, 
even if Anwar El Ghazi’s sec-
ond-half goal was helped by 
weak defending from Andreas 
Christensen, who injured his 
foot trying to foul Jack Grealish. 

Chelsea took the lead on 34 mi-
nutes. Chilwell took a neat pass 
from Pulisic. His cross to the 
near post was perfectly clipped 
for Giroud to lean in, wrench his 
neck muscles and send a lovely 
centre forward’s header into the 
bottom corner. 
For Frank Lampard a point 
made it four from a possible 15 
over 17 days either side of 
Christmas. 
Leicester equalised late and 
levelled with Crystal Palace 
through a stinging low drive 
from Harvey Barnes, Leicester 
had seven minutes to establish 
their title credentials. After failing 
to make their dominance count 
during a frustrating first half, 
they had responded after falling 
behind to Wilfried Zaha’s crisp 
opener for Palace. Roared on 
by their bench, they pinned Pal-
ace back, sprinted hard and 
hunted that one crucial open-
ing. 
Ben Mee gave Burnley a con-
crete reason to celebrate amid 
reports of the club’s imminent 
US takeover as his goal sent 
Sheffield United into the new 
year winless in the Premier 
League. With the sports invest-
ment firm ALK said to be on the 
verge of assuming control of the 
Clarets, Mee’s first-half header 
paved the way for a 1-0 win and 
a result that provides Sean 
Dyche’s side with a vital buffer 
over the bottom three. 
Arsenal boss Mikel Arteta 
praised French striker Alexan-
dre Lacazette for ignoring a 

back injury to come off the 
bench and score the winner at 
Brighton & Hove Albion as the 
Londoners finally seemed to get 
the blend of youth and experi-
ence right. 
Lacazette came on in the sec-
ond half to change the game, 
teeing up teenage winger Bu-
kayo Saka’s pass with his first 
touch before scoring with his 
second to secure a 1-0 win that 
ends a difficult year on a posi-
tive note for the Gunners. 
Southampton boss Ralph Ha-
senhuttl said attempting to man-
age from home was "horrible" 
after his side were held at home 
by West Ham in a goalless 
draw.Hasenhuttl had to work 
from home via a video link, as 
he is self-isolating after a 
member of his household tested 
positive for coronavirus. His 
side were unable to claim the 
victory they needed to move 
into the Premier League's top 
four, despite dominating on the 
ball, and remain ninth."[It was] 
horrible, very difficult," said Ha-
senhuttl. "Before the game it 
was good, I must say. We had 
definitely found a good way of 
managing the players."I was 
doing the meetings, I was also 
in the dressing room speaking 
to them, explaining what I 
wanted them to do. I was also 
speaking to them at half-time. 
The rest - I think my assistant 
coaches did a good job. The re-
sult leaves both sides winless 
in four league games, with 
Southampton three points 

above West Ham in 10th. 
West Brom manager Sam Allar-
dyce says an embarrassing 5-0 
defeat by Leeds United shows 
he has a "tougher challenge" to 
keep his new club up than he 
thought. Allardyce had been en-
couraged by the 1-1 draw at 
champions Liverpool on Sun-
day, but saw his team out-
classed by a Leeds side which 
was also promoted from the 
Championship last season. The 
Baggies remain second bottom 
and are five points adrift of 
safety. "Liverpool was fantastic, 
but this was dreadful," said Al-
lardyce. Leeds scored four 
goals in a rampant first-half dis-
play at The Hawthorns, but 
were gifted the opening goal 
when home midfielder Romaine 
Sawyers bizarrely passed into 
his own net from 25 yards. 
From that point Leeds utterly 
dominated. Ezgjan Alioski's 
crisp drive and Jack Harrison's 
thumping close-range finish left 
Albion trailing 3-0, while worry-
ingly devoid of ideas and con-
fidence. Rodrigo's deflected 
shot put Leeds 4-0 ahead be-
fore half-time - but there was no 
let up for the hosts after the 
break. Another swift attack 
ended in Brazilian winger Ra-
phinha cutting inside from the 
right and curling beautifully into 
the top corner for the fifth. 
Former England manager Allar-
dyce, 66, is still searching for 
his first win since replacing the 
sacked Slaven Bilic.

Marcus Rashford Man Utd scorer Jubilant Arsenal players Disappointed Sam Allardyce



 28      | Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Χρυστάλλας Καλαβασότη 

(από την Αραδίππου, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Chrystalla Kalavashoti 

(from Aradippou, Cyprus) 
Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης 

μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς μας, της  
Χρυστάλλας Καλαβασότη από την Αραδίππου, που απεβίωσε 

την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 σε ηλικία 79 ετών.  
Αφήνει τον αγαπημένο της σύζυγο Γιάννη Καλαβασότη 3 γιους 
Γεώργιο, Τέρι και Λένι. 8 εγγόνια, 12 δισέγγονα και πολλούς  
άλλους συγγενείς και φίλους. Άφησε ένα κενό στη ζωή μας και 

θλίψη στις καρδιές μας. 
Η κηδεία της Χρυστάλλας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  

12 Ιανουαρίου 2021 στις 12.30 μ.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη 
Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, 184 Mare Street, 

Hackney, Λονδίνο E8 3RD. 
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street, 
Έντμοντον, Λονδίνο, N9 9HP. Θα τηρούνται  όλοι οι κανόνες 

για τον Covid-19 στην εκκλησία και στο κοιμητήριο. 13.01.1941- 11.12.2020

It is with great sadness we announce the passing away of 
our beloved, wife, mother and grandmother, Chrystalla  

Kalavashoti from Aradippou who passed away on Friday, 
11th December 2020 at the age of 79. She leaves behind 
her beloved husband Yianni Kalavashoti 3 sons Georgios, 
Terry and Lenny. 8 grand-children, 12 great-grandchildren 
and many other family and friends. She has left a void in 

our lives and sadness in our hearts. 
Chrystalla's funeral will be held on Tuesday, 12th January 

2021 at 12.30 p.m. at The Greek Orthodox Church of  
St. John the Theologian, 184 Mare Street, Hackney,  

London E8 3RD. The burial will be at Edmonton Cemetery 
Church Street, Edmonton, London, N9 9HP Covid-19 rules 

will be observed in the church and cemetery. 

Πανίκκος Πίτας (Κωστάρας) 
Κοιμηθηκε στις 18 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 58 χρονών, ο  
πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς  

Πανίκκος  Πίτας από την Αραδίππου. 
Η κηδεία του θα γίνει την Πρωτοχρονιά στις 11:00 το πρωί 

 στον Ιερό ναό Απ.Λουκά στην Αραδίππου. 
Αφήνει πίσω του σύζυγο, 3 παιδιά και 2 εγγόνια. 

08.12.1962 - 18.12.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ella's funeral will take place on Monday the 4th of January. With the service 
 beginning from 12pm at St John's the Baptist Greek Orthodox Church on  

Whightman road N8.The horses will then carry our beautiful girl to Trent Park 
Cemetery in Cockfosters EN4 were she will be laid to rest from 2pm. 

There will obviously be restrictions as to the amount of people attending the 
Church service, but family and friends who would like to pay their respects and 

say their farewells to Ella are more than welcome to attend the burial at the 
 cemetery from 2pm. 

We kindly ask people that would like to bring flowers, to instead maybe leave a 
small donation in the box that will be provided at the cemetery which will then go 

towards St Mary's Kids Hospital in London.  
This is where Ella spent her last few days and was very  

   very well looked after whilst in their care.

† MEMORIAL

Ella Gilchrist Constantinou
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Θράσος Ναδιώτης 
(από το Μέσα Χωριό, Πάφου) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα, παππού κι αδελφού, Θράσου Ναδιώτη, που πέταξε 
στον κόσμο των αγγέλων στις 27 Δεκεμβρίου 2020 σε ηλικία 77 ετών. 
Αφήνει τη σύζυγό του Στέλλα, τα δύο του παιδιά Χάρη και Χρήστο, 

πέντε εγγόνια και τέσσερα αδέλφια. 
Ο Θράσος ήρθε με τη σύζυγό και τα παιδιά του στο Λονδίνο ως μέλος 
της Κυπριακής Αποστολής το 1980 και υπηρέτησε την παροικιακή  

εκπαίδευση ως διευθυντής πολλών σχολείων.  
Το 1983 μετά από μεταπτυχιακές σπουδές άνοιξε τη δική του  

ασφαλιστική εταιρία. Έχαιρε μεγάλης αναγνώρισης και εκτίμησης στην 
Παροικία ως εκπαιδευτικός αλλά και ως άνθρωπος. Σιγανών τόνων, 
ευθύς, ειλικρινής, έντιμος και καλόψυχος πρόσφερε πολλά στα κοινά, 
ιδιαίτερα στο Ανεξάρτητο Ελληνικό σχολείο Potters Bar στο οποίο ήταν 
μέχρι πρόσφατα διευθυντής. Πιστός και μοναδικός φίλος έτοιμος να 

βοηθήσει τον καθένα που ζητούσε βοήθεια ή καθοδήγηση.  
Η νεκρώσιμη ακολουθία θα γίνει από την εκκλησία των Δώδεκα  
Αποστόλων. Η μέρα και η ώρα θα ανακοινωθούν αργότερα. 

Αιωνία του η μνήμη.03.01.1943 - 27.12.2020
† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andriani (Androulla) Poumbouris  
(from Vasili, Cyprus) 

It is with great sadness we announce that our beloved mother Andriani (Androulla)  
Poumbouris has passed away on Wednesday 16th December 2020 at the age of 80. 

She leaves behind her children Maria, Chris, George and Yianoulla, daughter in law Maria, 
son in law Steven and her grandchildren, Lydia, Alex, Angelina, Gabriella, Anthony, and  

Michael. Many good friends and extended family. 
She was born in Cyprus in a village called Vasilli, she came to the UK in the 1960’s where 
she met our father and married. Our mother had a heart of gold and she was the kindest, 

sweetest soul you could ever meet. She will be deeply missed and never forgotten. 
The funeral will take place on Thursday 7th January 2021 at 12.30pm at St Demetrios 
Greek Orthodox Church, 2 Logan road, London N9 0LP. However due to COVID-19  

restrictions, attendance will be by invite only. The burial will take place at New Southgate 
Cemetery, for those who would like to pay their respects, subject to social distancing. 

The family kindly request that instead of flowers, donations are made to Alzheimer  
Research. 

14.02.1940 - 16.12.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ανδριανή (Ανδρούλλα) Πουμπούρη  
(από το Βασίλι, Κύπρος) 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας μητέρα Ανδριανή (Ανδρούλλα)  
Πουμπούρη, απεβίωσε την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, σε ηλικία 80 ετών. 

Αφήνει πίσω τα παιδιά της Μαρία, Κρις, Γιώργο και Γιάνουλα, νύφη Μαρία, γαμπρός Στίβεν, τα 
εγγόνια της, Λύδια, Άλεξ, Αντζελίνα, Γκαμπριέλα, Άντονι και Μιχαήλ και πολλούς καλούς φίλους 

και λοιπή οικογένεια. 
Γεννήθηκε στην Κύπρο στο χωριό  Βασιλί και  ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του 

1960 όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον πατέρα μας. Η μητέρα μας είχε μια καρδιά χρυσή και 
ήταν η πιο ευγενική και πιο γλυκιά ψυχή που θα μπορούσατε ποτέ να συναντήσετε. Θα  μας 

λείψει πολύ και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 στις 12.30 μ.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη 
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου, 2 Logan road, Λονδίνο N9 0LP. Ωστόσο, λόγω των περιορισμών 

COVID-19, η συμμετοχή θα γίνεται μόνο με πρόσκληση. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο  
Κοιμητήριο New Southgate και για όσους θα ήθελαν να τιμήσουν την μνήμη της μπορούν να 

παρευρεθούν τηρώντας πάντοτε τους κανόνες κοινωνικής απόστασης. 
Αντί για λουλούδια, μπορούν να γίνονται δωρεές στο Alzheimer Research.
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With deep sadness we announce the death of our  
beloved wife, mother and grandmother, who passed 
away on Wednesday 16 December at the age of 83.  
She leaves her husband Spyro, children Aristo,  
Georgia, Irene, son-in- law Kosta and daughter-in-law 
Maria. 8 grandchildren, Anthony ,Anna-Maria, Ria, 
Chris and Spyros, Athos, Konstantinos,  Soteria. 
The funeral will take place on Tuesday 5 January 
2021 at 1pm at St John the Baptist Greek Orthodox 
Church, Wightman Road, London N8 0LY and the  
burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park 
Road, New Southgate, London N11 1JJ at 2:30 pm. 
Due to the COVID-19 restrictions only 30 people will be 
allowed to the church and burial, this is by invite only. 
Instead of flowers there will be a donation box for The 
North London Hospice or donate on line through 
https://sotiraaristou.muchloved.com

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Sotira Aristou 
(from Yialousa, Cyprus) 

Στις 4 Ιανουαρίου κλείνουν 7 χρόνια από 
τον θάνατο του αξέχαστού μας πατέρα, 
παππού και αδελφού Μάριου Ζαβρού.. 
Το μνημόσυνο έχει τελεσθεί την Κυριακή 
20.12.20, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή, Wightman Road, London  
N8 0LY.  Καλούμε όλους όσοι το γνώριζα 
να τιμήσουν  τη μνήμη με μια  προσευχή.   
Η σύζυγος Γιόλα, παιδιά: Μαρία και  
Κωνσταντίνος, εγγονή Αλέξια, αδελφές: 
Αντρούλλα και Σωτηρούλλα και λοιποί 
συγγενείς. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Μάριος Ζαβρός 

(από τον Πρόδρομο)

13.11.1937-16.12.2020

Έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Δαμιανού
Απεβίωσε την Δευτέρα 28.12.2020 ο 
γνωστός στην Παροικία Στέλιος Δα-
μιανού.  
Ό μ. Στέλιος διετέλεσε για χρονιά ο 
διευθυντής της ΚΕΟ εδώ στο Λον-
δίνο, προωθώντας με ζήλο τα προ-
ϊόντα της σε όλη την Βρετανία. 
Σαν διευθυντής της  ΚΕΟ, εδώ στο 
Λονδίνο  πάντοτε βοηθούσε όλους 
τους συνδέσμους, αθλητικά σωμα-
τεία, σχολεία και όλα τα  παραρτή-
ματα των κομμάτων, δίνοντας 
δωρεάν ποσότητες κρασιού για τις 
εκδηλώσεις τους. 
Ήτανε αγαπητός στην παροικία, 
πράος, ευγενικός και  πάντα πρόθυ-

μος να εξυπηρετήσει όλους. 
Από τα πρώτα χρόνια της διοργάνω-
σης της γιορτής του κρασιού έδινε 
έμπρακτά το παρόν του. 
Η διοργάνωσης και η λειτουργία του 
περιπτέρου της ΚΕΟ ήταν δική του 
ευθύνη, βλέπετε ήταν τελειομανής 
και ήθελε ο κάθε επισκέπτης να φεύ-
γει ευχαριστημένος.  
Ήταν από τους πρώτους που πί-
στεψε σε αυτή την εκδήλωση και 
έβαλε και αυτός το δικό του λιθαράκι 
έτσι ώστε το Φεστιβάλ  Κυπριακού 
κρασιού να γίνει θεσμός εδώ στη 
Βρετανία.  Με προθυμία πάντοτε 
βοηθούσε για την εξασφάλιση αρκε-

τών ποσοτήτων από την ΚΕΟ για να 
υπάρχει άφθονο κρασί και μικρά 
μπουκαλάκια  για την ικανοποίηση 
των επισκεπτών. 
Το 2015 το διοικητικό συμβούλιο της 
εφημερίδα μας Παροικιακή,  αναγνω-
ρίζοντας την  διαχρονική του προ-
σφορά τον τίμησε με αναμνηστική 
πλακέτα. 
Ή σωρός του θα μεταφερθεί στην 
Κύπρο για ταφή στον Άγιο Θεόδωρο 
(Σκαρίνου) Λάρνακας  δίπλα στην 
αγαπημένη του σύζυγο που απε-
βίωσε πριν ένα χρόνο.  
Αιωνία σου ή μνήμη, ας είναι ελαφρύ το 
χώμα που θα σε σκεπάσει φίλε Στέλιο. 

Συλλυπητήρια 
Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας και η 
εφημερίδα Παροικιακή εκφράζουν τα 
θερμά τους συλλυπητήρια στην μη-
τέρα Αγγελική, παιδιά,  Άκη, Τόνυ, 
Γιώργο, νύμφες Λένια και Amie, εγ-
γόνια, Nicholas, Stephanos,Andrea, 
Zane, Saskia and Kobe, αδελφές 
Νίκη, Νίτσα και Άννα, γαμπρούς, Μή-
τσιο, Αριστείδη και Γιώργο για τον θά-
νατο του υιού, πατέρα,  παππού, 
αδελφού και κουνιάδου Στέλιου Δα-
μιανού που απεβίωσε  πρόσφατα. 

H oικογένεια του Αντρέα  
Στυλιανού κάνει εισφορά 
το ποσό των £500 στον 
έρανο της Κ.Ε ΑΚΕΛ εις 
μνήμη του αδελφού του 
Μάριου Στυλιανού  
που απεβίωσε στις  

18 Σεπτεμβρίου 2020. 
Αιωνία του η μνήμη

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

† DEATH ANNOUNCEMENT 
        Costas Solomou Alexandrou 

(from Ayios Louka, Famagusta) 

01.07.1943- 17.12.2020

It's with a heavy heart and great pain that we announce the passing 
of our beloved husband, father and pappou Costas Alexandrou.  

He leaves behind his beloved wife Maria (from Paralimni Cyprus) his 
4 children Solo, Despo, Androulla and Alex. His son-in-law  

Robert, his daughter-in-laws Melissa and Rita and his 5  
grandchildren Kostantino, Mario, Alexander, Jamie, Mario and his twin 

sister Helen and many close family relatives and friends.  
Costas will always be remembered telling his stories and funny jokes 

and the love he had for his family and friends.  
He will be greatly missed. 

The funeral will take place on Wednesday 13th January 2021 at  
St Demetrious Greek Orthodox Church at 12.30pm. Due to Covid  

restrictions only 30 family members will be allowed to attend. 
The burial will take place at Edmonton Cemetery Church St London 
N9 9HP at 2:00pm. For those who would like to pay their respects 

subject to social distancing and covid restriction rules. Τhere will be a 
donation box for St.Demetrious Church in memory of Costas. 

Αndroulla: 07949723671

God saw you were getting tired, 
a cure was not to be 

he put his arms around you and  
whispered ' come to me ' 

With tearful eyes we watched you suffer 
saw you fade away, 

although we love you dearly,  
we could not make you stay. 

Golden heart stopped beating, 
hard working hands to rest. 

God broke our hearts to prove to us 
he only takes the best. 

A light has gone from our hearts today  
we have lost a big part of our lives. 

Love and miss you Dad 
Your Children and Your Wife
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Passed away after a short illness on Monday 28th December 
2020, at the age of 87. 
He was a well-known and well-respected member of the Cypriot 
community, an ex-manager of KEO wines UK in London, and 
was loved by everyone who knew him. 
He leaves his inconsolable mother Angeliki, his 3 sons: Akis, 
Tony and George, daughters in law Lenia and Amie, 6 grand-
children: Nicholas, Stephanos, Andrea, Zane, Saskia and Kobe, 
his sisters: Niki, Nitsa, Anna and brothers in law Mitsios,  
Aristides and George, and many relatives. 
The funeral and burial will take place at the Greek Orthodox 
Church and cemetery at Ayios Theodoros Larnaca. 
For any enquiries contact Akis 07770 834838.

Απεβίωσε μετά από σύντομη ασθένεια, τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 
2020 σε ηλικία 87 ετών, ο Στέλιος Δαμιανού Στυλιανού από τον Άγιο 
Θεόδωρο Λάρνακας. 
Ήταν ένα πολύ γνωστό και σεβαστό μέλος της Κυπριακής παροικίας, 
πρώην διευθυντής της εταιρίας KEO UK στο Λονδίνο.   
Έχαιρε μεγάλη εκτίμηση από όλους όσοι τον γνώριζαν. 
Αφήνει την απαρηγόρητη του μητέρα Αγγελική, τους 3 γιους του: 
Άκης, Τόνυ  και Γιώργος, νύφες Λένια και Άμι, 6 εγγόνια: Νικόλας, 
Στέφανος, Αντρέα, Zane, Saskia και Kobe, αδερφές του Νίκη, Νίτσα, 
Άννα και γαμπρούς Μήτσιος, Αριστείδης και Γιώργος και πολλούς 
άλλους συγγενείς. 
Η κηδεία και η ταφή θα τελεσθεί  στην Ελληνική Ορθόδοξη  
εκκλησία και κοιμητήριο της κοινότητας Αγίου Θεόδωρου Λάρνακας. 
Για περισσότερς πληροφορίες επικοινωνίστε με τον  
Άκη στο 07770 834838

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Στέλιος Δαμιανού Στυλιανού 
(από τον Άγιο Θεόδωρο, Λάρνακα)

Stelios Damianou Stylianou
(from Ayios Theodoros Larnaca)
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