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Με την πανδημία να καλπάζει και 
πάλι επί ευρωπαϊκού εδάφους, οι 
πολιτικές των κυβερνήσεων στην 
ήπειρο για το άνοιγμα ή όχι των 
σχολείων δοκιμάζονται για μία 
ακόμη φορά. Η ΠΟΕΔ καλεί τα 
Υπ.Παιδείας και Υγείας... Σελ 6&7

Παιδεία 
All residents who have shown no 
signs of having Coronavirus will 
be able to take a free rapid 
COVID-19 test at a new site in 
Haringey. The centre at 48 Sta-
tion Road, Wood Green N22 7TY, 
is now operational...       Page 20

Rapid-testing in  Haringey Παγκόσμια Τράπεζα
Η Παγκόσμια Τράπεζα εμφανί-
στηκε χθες απαισιόδοξη για την 
παγκόσμια οικονομία, που ασθε-
νεί από την Covid-19, προειδο-
ποιώντας ότι η ανάρρωσή της θα 
εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
την ταχύτητα με την οποία θα 
ολοκληρωθούν οι εκστρατείες 
μαζικού εμβολιασμού...   Σελ 8 

σελ  

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 

ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

Ο Αναστασιάδης σύρεται σε διαδικασία του  

τύπου «όλα τα σενάρια στο τραπέζι»! 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 

ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

Ο Αναστασιάδης σύρεται σε διαδικασία του  

τύπου «όλα τα σενάρια στο τραπέζι»! 

Αναζοπύρωση της  
πανδημίας σε όλο τον κόσμο 

Αναζοπύρωση της  
πανδημίας σε όλο τον κόσμο 

Κύπρος: Lockdown εν όψει – Τα δύο σενάρια και η επιστροφή sms  (Σελ 6)

Ελλάδα: Επιστροφή σε αυστηρό lockdown (Σελ 7)

Cyprus mulls lockdown: Cabinet to decide on new measures (Page 17)

Νέο σκληρό lockdown σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε ο Τζόνσον έως τον Μάρτιο  (Σελ 3)

Εnglish Section  pages 17-27Εnglish Section  pages 17-27Εnglish Section  pages 17-27

Ο εφιάλτης στην  

Παροικία μας επιστρέφει 

Ο αριθμός των θυμάτων 

αυξάνεται

Ο εφιάλτης στην  

Παροικία μας επιστρέφει 

Ο αριθμός των θυμάτων 

αυξάνεται
(Σελ 5)

(Σελ 2&17)
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Επιστολή προς τον Βρετανό 
Υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ 
Ράαμπ με την οποία του ζητούν 
να εγείρει ανησυχίες για την πα-
ρεμπόδιση της ελευθεροτυπίας 
στην Τουρκία απηύθηναν οι Συ-
ντηρητικοί βουλευτές βορείου 
Λονδίνου Τερέζα Βίλιερς και Μά-
θιου Όφορντ. 
Οι δύο βουλευτές επισημαίνουν 
ιδιαίτερα την περίπτωση του 
Τούρκου δημοσιογράφου και 
ακαδημαϊκού Εμρέ Ουσλού, ο 
οποίος από τις ΗΠΑ έχει επικρί-
νει με σειρά άρθρων του τη δια-
κυβέρνηση του Προέδρου Ερ-
ντογάν, αποκαλύπτοντας 
μεταξύ άλλων επαφές με την Αλ 
Κάιντα και τον ISIS. 
Όπως αναφέρουν οι δύο βου-
λευτές, ο κ. Ουσλού συγκατα-
λέγεται μεταξύ πολλών δημο-
σιογράφων και μπλόγκερ που 
αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητες 
ποινικές διώξεις στην Τουρκία, 
με την κυβέρνηση να επιδιώκει 
την έκδοσή τους από τις χώρες 
διαμονής τους. 

Στην περίπτωση του κ. Ουσλού 
η Τουρκία ζητά την έκδοσή του 
μέσω των αμερικανικών δικα-
στηρίων, αλλά όπως υποστηρί-
ζουν η κα Βίλιερς και ο κ. 
Όφορντ υπάρχουν στοιχεία ότι 
ανάλογες περιπτώσεις τουρκι-
κών αιτημάτων αφορούν και τα 
βρετανικά δικαστήρια. 
Διατυπώνοντας την έντονη ανη-
συχία της η κα Βίλιερς δήλωσε: 
«Υπάρχουν ανησυχητικές απο-
δείξεις ότι η Τουρκία χρησιμο-
ποιεί το σύστημα ποινικής δι-
καιοσύνης, τις υπηρεσίες 
πληροφοριών ασφαλείας και τις 
συμφωνίες έκδοσης κατηγορου-
μένων με το Ηνωμένο Βασίλειο 
και με άλλες χώρες ως μέρος 
μιας συστηματικής εκστρατείας 
φίμωσης αντιπολιτευόμενων 
φωνών. 161 δημοσιογράφοι βρί-
σκονται αυτή τη στιγμή σε φυ-
λακή στην Τουρκία. Αυτό καθιστά 
την Τουρκία τη χώρα με τους πε-
ρισσότερους φυλακισθέντες δη-
μοσιογράφους στον κόσμο». 
Ο Μάθιου Όφορντ από την 
πλευρά του τόνισε ότι με το να 
σύρει δημοσιογράφους στα δι-
καστήρια η τουρκική κυβέρνηση 
κάνει τους πολίτες να φοβούνται 
να εκφράσουν τη διαφωνία τους 
με κυβερνητικές πολιτικές. «Ζη-
τάμε από τον Υπουργό Εξωτε-
ρικών να εγείρει τη σημασία της 
ελευθεροτυπίας με τον Τούρκο 
ομόλογό του. Ελπίζουμε αυτά 
τα ζητήματα να μπορέσουν επί-
σης να επισημανθούν από τη 
βρετανική κυβέρνηση σε διεθνή 

φορά όπως τα Ηνωμένα 
Έθνη», πρόσθεσε ο Συντηρητι-
κός βουλευτής. 
Η επιστολή προς τον κ. Ράαμπ 
επισημαίνει επιπλέον την κατα-
δίκη από τον εκπρόσωπο του 
ΟΑΣΕ για την ελευθερία των 
ΜΜΕ Αρλέμ Ντεσίρ των ποινών 
φυλάκισης που επιβλήθηκαν 
στους δημοσιογράφους Οζ-
γκιούρ Μπογκατέκιν και Μετίν 
Ουτσά. 
Η ποινή στη δεύτερη περί-
πτωση πιστεύεται ότι αφορούσε 
μία ανάρτηση στο Twitter που 
εκλήφθηκε ως «προσβολή» 
προς κρατικό αξιωματούχο. 
Η κα Βίλιερς και ο κ. Όφορντ 
καλούν επίσης τη βρετανική κυ-
βέρνηση να επανεξετάσει τους 
όρους της συμφωνίας με την 
Τουρκία για αμοιβαία έκδοση 
κατηγορουμένων για αδική-
ματα, ώστε να μη βασίζεται 
μόνο στην εξέταση διαδικαστι-
κών λεπτομερειών αλλά και 
στην αξιολόγηση της ουσίας του 
αιτήματος έκδοσης. 
«Οι ισχύουσες διευθετήσεις δί-
νουν στην Τουρκία την ίδια εμπι-
στοσύνη που δίνεται στα κράτη 
μέλη της ΕΕ. Πρόσφατες υπο-
θέσεις δείχνουν ότι δε θα πρέ-
πει να δίνεται ο ίδιος βαθμός 
εμπιστοσύνης στο τουρκικό νο-
μικό σύστημα δεδομένης της 
αυξανόμενης σκληρής μεταχεί-
ρισης δημοσιογράφων και 
μπλόγκερς», αναφέρει σχετικά 
κοινή δήλωση των δύο Βρετα-
νών βουλευτών.

Η Κύπρος έχει ξανά τη θέση της 
στον κατάλογο των τιμηθέντων 
με διακρίσεις οι οποίες απονέ-
μονται από τη Βασίλισσα της 
χώρας παραμονές Πρωτοχρο-
νιάς, γνωστές ως “ New Year 
Honours”.  Πρόκειται για τον 
Αντρέα Ζιάρτη, 51 χρονών, Δι-
πλωμάτη, o οποίος τιμήθηκε με 
τον τίτλο MBE (Member of the 
Most Excellent Order of the Brit-
ish Empire) για τις υπηρεσίες 
που παρέχει σε Βρετανούς 
υπηκόους που βρίσκονται στο 
εξωτερικό. Ο κ. Ζιάρτης εργά-
ζεται εδώ και 21 χρόνια για το 
Foreign and Commonwealth Of-
fice, σε πρεσβείες σε  διάφορες 
χώρες, μεταξύ των οποίων η Αί-
γυπτος, η Μαλάουι, το Βιετνάμ, 
ενώ τα τελευταία τέσσερα χρό-
νια διετέλεσε Πρόξενος στην 
Πρεσβεία του Τόκιο, με επιπρό-

σθετες περιφερειακές διευθυντι-
κές υποχρεώσεις. 
Ο  Αντρέας είναι γιός της Νί-
τσας, γνωστής σαν Ξιουρού 
από την Κώμη Κεπίρ, η οποία 
απεβίωσε τον περασμένο Ιού-
λιο και του Κώστα Ζιάρτη από 
τη Μόρφου, ο οποίος απεβίωσε 
το 2007.  Είναι νυμφευμένος με 
την Helen Ziardis η οποία επί-
σης εργάζεται στο  Foreign Of-
fice  και έχει μια θυγατέρα, τη 
Σοφία που είναι 13 χρονών.  
Η  διάκριση του αγαπητού 
Αντρέα τιμά την παροικία στο 
σύνολο της, ιδιαίτερα  την εδώ 
κοινότητα των Κωμητών, με τον 
Σύνδεσμο Κώμης Κεπίρ  να 
αποστέλλει  τα θερμά του συγ-
χαρητήρια στον ίδιο και τους οι-
κείους του. 
Ελένη Τρύφωνος 

Βρετανοί βουλευτές ζητούν δράση για  
προάσπιση της ελευθεροτυπίας στην Τουρκία 

Ο εφιάλτης στην Παροικία μας επιστρέφει 
Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται

Διακριση ΜΒΕ σε Κύπριο του Foreign Office

Ο αριθμός των περιπτώσεων 
και των θανάτων από κορωνοϊό 
συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 45 Κύ-
πριοι του Ηνωμένου Βασιλείου 
έχουν πεθάνει σε μία μόνο 
εβδομάδα με τελική αιτία θανά-
του τον κορωνοϊό. Οι αριθμοί 
ημερήσιων κρουσμάτων και θα-
νάτων από την έναρξη της παν-
δημίας αυξάνονται συνεχώς. 
Στο Λονδίνο 30 μέλη της παροι-
κίας μας υπέκυψαν στον κορω-
νοϊό την τελευταία εβδομάδα. 
Τρειάντα Ελληνοκύπριοι και 15 
Τουρκοκύπριοι έχασαν την 
μάχη. Ο αριθμός έχει υπερδι-
πλασιαστεί από την προηγού-
μενη εβδομάδα, γεγονός που 
πρέπει να μας κάνει να ανησυ-
χήσουμε και να δούμε τα πρά-
γματα πιο σοβαρά, πριν να είναι 

ήδη πολύ αργά. Μέχρι σήμερα, 
υπολογίζουμε ότι 404 Κύπριοι 
του Ηνωμένου Βασιλείου (Ελ-
ληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και 
Μαρωνίτες) έχουν χάσει τη 
μάχη με Κορωνοϊό. Ο αριθμός 
περιλαμβάνει 223 στο Λονδίνο 
και 143 εκτός Λονδίνου. Οι υπο-
λογισμοί των θανάτων από την 
εφημερίδα Παροικιακή φτάνουν 
έπειτα από επικοινωνία με το-
πικά νοσοκομεία, Εκκλησίες, 
Τουρκοκυπριακά μέσα ενημέ-
ρωσης και κοινότητα, διευθυ-
ντές γραφείων  κηδειών και αγ-
γελίες θανάτου που έχουν 
δημοσιευθεί στην εφημερίδα 
μας. Οι συνολικοί θάνατοι περι-
λαμβάνουν τώρα 193 Ελληνο-
κύπριους του Ηνωμένου Βασι-
λείου, 121 Τουρκοκύπριους του 
Ηνωμένου Βασιλείου και έναν 

Βρετανό Μαρωνίτη Κύπρο, όλοι 
από το Λονδίνο. Στο Ηνωμένο 
Βασίλειο Ελληνοκύπριοι τρία  
ζευγάρια Ελληνοκυπρίων και 
δύο αδέλφια. Οι αριθμοί των 
κρουσμάτων έχουν αυξηθεί 
απότομα στη Βρετανία τις τελευ-
ταίες δύο εβδομάδες και ο πρω-
θυπουργός Μπόρις Τζόνσον 
αναγκάστηκε να ακυρώσει τη 
χαλάρωση των μέτρων για τα 
Χριστούγεννα μετά από μια νέα 
μετεξέλιξη του ιού που είναι έως 
και 70% πιο μεταδοτική από την 
προηγούμενη.  
Η προσοχή θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από ποτέ. Οι εμβο-
λιασμοί συνεχίζονται και θα πρέ-
πει η υπομονή να συνεχίσει να 
είναι σύμμαχός μας, για να κερ-
δίσουμε την μάχη.
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Βρετανία – Κορωνοϊός: “ 1 στους 50 έχει μολυνθεί με τον ιό” 
Το Ηνωμένο Βασίλειο  κατέγραψε για πρώτη 
φορά μετά την έναρξη της πανδημίας περισσό-
τερες από 60.000 περιπτώσεις μόλυνσης του 
νέου κορωνοϊού μέσα σε χρονικό διάστημα 
24ωρών, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη 
με μια περισσότερο μολυσματική μετάλλαξη του 
ιού. 
Οι δυσοίωνες εξελίξεις αναφορικά με την πανδη-
μία Covid-19 κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα της 
Τετάρτης 06/01/2021. 
Ο Guardian προειδοποιεί για το ενδεχόμενο να 
επιβληθούν στη χώρα  "αυστηροί περιορισμοί για 
μήνες" και επικαλείται τον ίδιο τον πρωθυπουργό 
ο οποίος έσπευσε να δηλώσει ότι η αποτελεσμα-
τικότητα του τρίτου καθολικού lockdown “υπόκει-
ται σε πολλά εάν…”.  
Ο Μπόρις Τζόνσον έχει θέσει στόχο να εμβολια-
στούν οι ηλικιωμένοι, μεταξύ αυτών οι τρόφιμοι 
στους οίκους ευγηρίας, οι κλινικά ευάλωτοι και οι 
εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής, δηλαδή περί-
που 13 εκατομμύρια άνθρωποι, έως τα μέσα Φε-
βρουαρίου. 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε πως σχε-
δόν 1.000 κέντρα εμβολιασμών θα είναι έτοιμα 
έως το τέλος της εβδομάδας. 
Οι Financial Times σημειώνουν ότι "η Βρετανία 
είναι αντιμέτωπη με μια μακρά περίοδο κρίσης” . 
"1 στους 50 έχει Covid" - o πηχυαίος πρωτοσέλι-
δος τίτλος στη Sun. “1 στους 30 έχει μολυνθεί με 
τον ιό στο Λονδίνο”, γράφει η Metro.     
Η Daily Mirror υποστηρίζει ότι η απόφαση του 
Μπόρις Τζόνσον να καθυστερήσει το τρίτο γενικό 
lockdown “θα μπορούσε να προκαλέσει 20.000 
θανάτους αυτό το μήνα”. Η Daily Express προ-
βάλλει την ελπίδα και την αισιόδοξη δήλωση του 
Μπόρις Τζόνσον  ότι “τα πράγματα θα είναι πολύ 

διαφορετικά την άνοιξη”, ενώ η Daily Mail προ-
ειδοποιεί  ότι “οι περιορισμοί Covid μπορεί να 
επιστρέψουν τον επόμενο χειμώνα". 
Η πρώτη σελίδα των Times κυριαρχείται από μια 
έντονη εικόνα που δείχνει δύο μοναχικές φιγούρες 
να περπατούν πάνω σε μια κατά τα άλλα έρημη 
γέφυρα του ποταμού Τάμεση στο κεντρικό Λον-
δίνο. “H Βρετανία έχει γίνει μια χώρα με πόλεις-
φαντάσματα", αναφέρουν οι Times.  
Η Daily Star θρηνεί την επιστροφή του lockdown 
και τις “αγορές πανικού” από τους καταναλωτές.  
Η Daily Telegraph ισχυρίζεται ότι η προσφορά 
των φαρμακοποιών να αρχίσουν να  εμβολιάζουν 
με το εμβόλιο της Οξφόρδης ένα εκατομμύριο αν-
θρώπους την εβδομάδα έχει απορριφθεί από την 
κυβέρνηση.  
Το i επικεντρώνει το ενδιαφέρον στη διαδικασία 
του εμβολιασμού επισημαίνοντας ότι  γήπεδα και 
εκθεσιακοί χώροι θα αρχίσουν να λειτουργούν 
ως κέντρα εμβολιασμών την  επόμενη εβδομάδα. 
Οι Times επισημαίνουν την πρόταση βουλευτή  
του Συντηρητικού κόμματος οι συνταξιούχοι εκ-
παιδευτικοί και επιθεωρητές να ελέγξουν 
την πρόοδο των 
μαθητών που 
υπό κανονικές 
συνθήκες θα έδι-
ναν εξετάσεις 
GCSE και A- 
Level το καλο-
καίρι για να εξα-
σφαλισθεί η σω-
στή βαθμολογία.  
Η i τονίζει ότι ο 
πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον  

"δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι τα παιδιά μπο-
ρούν να επιστρέψουν στο σχολείο πριν από τις 
καλοκαιρινές διακοπές". 
Καθολικό lockdown ανακοινώνει ο Μπόρις 
Τζόνσον 
Όλα τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης 05/01/2021 σή-
μερα αφορούσαν την απόφαση του Μπόρις Τζόν-
σον να βάλει την Αγγλία σε ένα νέο lockdown. 
"Φτου κι απ’ την αρχή" γράφει η Daily Mail, χα-
ρακτηρίζοντας τα μέτρα ως "τα πιο δρακόντεια" 
από την περασμένη άνοιξη. 
Η Daily Telegraph κατανοεί ότι το "σημείο κα-
μπής" για τον πρωθυπουργό ήταν την Δευτέρα, 
όταν του είπαν ότι περισσότεροι από 80.000 άν-
θρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκαν θετικοί 
στον Covid- 19 στις 29 Δεκεμβρίου. 
Ο Guardian αναφέρει ότι η καταστολή έρχεται εν 
μέσω "καταστροφικών αριθμών" για τις εισαγωγές 
σε νοσοκομεία στην Αγγλία και τις προειδοποι-
ήσεις για ένα "ζοφερό αριθμό νεκρών" μέχρι το 
τέλος του μήνα. 
Οι Financial Times επικαλούνται τον Τζον 

Έντμουντς, επιδημιολόγο 

στο London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, ο οποίος 
επισημαίνει ότι τώρα υπολογίζεται ο αριθμός των 
νεκρών Covid στο Ηνωμένο Βασίλειο να υπερβεί 
τις 100.000. 
Η Daily Mirror θεωρεί ότι το νέο lockdown είναι 
“ακόμη μια στροφή 180 μοιρών” από τον πρω-
θυπουργό. Κατηγορεί την κυβέρνηση για “επαί-
σχυντη αστοχία, αναποφασιστικότητα και αδυνα-
μία” με αποτέλεσμα , “για άλλη μια φορά”, γράφει 
η Mirror,  “να εναπόκειται στο κοινό να επιδείξει 
δύναμη, αυτοθυσία και καλοσύνη”. 
H Mirror υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τους πε-
ριορισμούς που προβλέπονται από  το lockdown 
Αριθμός 3, θα είναι “ενάντια στο νόμο" η αποχώ-
ρηση από το σπίτι, εκτός εάν υπάρχουν βασικοί 
λόγοι.  
Οι Financial Times αναφέρουν ότι η “απότομη 
αλλαγή της αρχικής θέσης” του κ.Τζόνσον είχε 
ως αποτέλεσμα “το άμεσο κλείσιμο” όλων των 
σχολείων μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. 
Ο Guardian υπενθυμίζει στους αναγνώστες ότι 
έχουν περάσει μόλις ώρες από τότε που ο Βρε-
τανός πρωθυπουργός προέτρεψε εκατομμύρια 
μαθητές να επιστρέψουν στις τάξεις - αλλά τώρα 
πρέπει να στραφούν στην online μάθηση. Η εφη-
μερίδα υπογραμμίζει την παραδοχή του κ. Τζόν-
σον ότι οι γονείς θα “αναρωτηθούν εύλογα γιατί 
δεν πήραμε αυτή την απόφαση νωρίτερα”. 
Η Daily Telegraph επισημαίνει την εξήγηση του 
πρωθυπουργού ότι δεν έκλεισε τα σχολεία επειδή 
ήταν επισφαλή - αλλά επειδή ήταν “φορείς” του 
ιού. 
Η Daily Express χαρακτηρίζει το νέο lockdown 
“σκληρό” αλλά σημειώνει ότι 13 εκατομμύρια άν-
θρωποι πρόκειται να εμβολιαστούν “σε λίγες 
εβδομάδες”. 

Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε την Δευτέρα νέο, 
πιο σκληρό lockdown, στη Βρετανία με ορίζοντα 
άρσης των μέτρων τον Φεβρουάριο. Ίσως όμως 
ο Φεβρουάριος να μη σημάνει… ελευθερία. Οι 
επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες, προειδο-
ποιεί κορυφαίος υπουργός και αποκαλύπτει ότι 
ο μεταλλαγμένος κορωνοϊός ίσως φέρει και πε-
ριορισμούς σε διεθνή ταξίδια. 
Τα… μαντάτα πως ο μεταλλαγμένος κορωνοϊός 
θα διατηρήσει την Αγγλία σε καθεστώς lockdown 
έως τον Μάρτιο τουλάχιστον, «έφερε» ο υπουρ-

γός κυβερνητικού συντονισμού της Βρετανίας 
Μάικλ Γκόουβ. 
Αλλά και τότε ακόμα, τον Μάρτιο, σταδιακά θα 
αρχίσει η άρση του. 
«Μπαίνοντας στον Μάρτιο, θα μπορούμε να 
άρουμε ορισμένους από τους περιορισμούς αυ-
τούς, αλλά όχι απαραιτήτως όλους», προειδοποί-
ησε μιλώντας στο Sky News ο Γκόουβ, ο οποίος 
είναι αρμόδιος για τον συντονισμό της δράσης 
της κυβέρνησης. 
«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εμβολια-

σθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, ούτως ώστε 
να μπορέσουμε να αρχίσουμε να αίρουμε στα-
διακά τους περιορισμούς», διαβεβαίωσε. 
Αντιμέτωπος με την ανησυχητική άνοδο της νέας 
παραλλαγής του κορωνοϊού, η οποία είναι κατά 
50% έως 70% πιο μεταδοτική, σύμφωνα με τους 
Βρετανούς επιστήμονες, και με τον κίνδυνο κα-
τάρρευσης του συστήματος υγείας, ο πρωθυ-
πουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ανακοί-
νωσε την επέκταση και την ενίσχυση του 
lockdown, που εφαρμόζεται πλέον στα τρία τέ-
ταρτα του αγγλικού πληθυσμού και στο σύνολο 
της επαρχίας. Έτσι, τα σχολεία που παρέμεναν 
μέχρι τώρα ανοικτά, έκλεισαν. 
Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, οι αρχές ελπίζουν 
ότι θα έχουν εμβολιάσει όλους τους άνω των 70 
ετών καθώς και το υγειονομικό προσωπικό, δη-
λαδή περίπου 13 εκατομμύρια ανθρώπους οι 
οποίοι είναι μεταξύ αυτών που κινδυνεύουν πε-
ρισσότερο, χάρη σε μια επιτάχυνση της εκστρα-
τείας εμβολιασμού που άρχισε στις 8 Δεκεμβρίου 
και διεξάγεται πλέον με δύο εμβόλια, αυτά των 
Pfizer/BioNTech και των AstraZeneca/Οξφόρδης. 
«Όσο πιο αποτελεσματικό θα είναι το πρόγραμμα 
εμβολιασμού (…), τόσο ευκολότερο θα είναι να 
αρθούν οι περιορισμοί αυτοί», επέμεινε ο Γκόουβ, 

ανακοινώνοντας πως «οι ερχόμενες εβδομάδες 
θα είναι πολύ, πολύ δύσκολες». 
Σκέφτονται περιορισμούς στα ταξίδια 
Μιλώντας δε στο BBC, ο Μάικλ Γκόουβ είπε 
ακόμη πως η κυβέρνηση εξετάζει επιλογές για 
τον περιορισμό των διεθνών ταξιδιών. 
«Εξετάζουμε περαιτέρω επιλογές για να περιορί-
σουμε τα διεθνή ταξίδια», δήλωσε ο υπουργός. 
«Το μήνυμα είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο για τους 
πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι δεν πρέπει 
να ταξιδεύουν». 
Οι κάτοικοι απαγορεύεται να βγαίνουν από το 
σπίτι παρά μόνο για λόγους ανάγκης, όπως για 
ψώνια ή για επίσκεψη σε γιατρό. 
Όπως και κατά το πρώτο lockdown, την άνοιξη, 
και αντίθετα από το δεύτερο, τον Νοέμβριο, τα 
σχολεία έχουν κλείσει και από σήμερα πέρασαν 
στην τηλεδιδασκαλία. 
Με περισσότερους από 75.000 νεκρούς, το Ηνω-
μένο Βασίλειο είναι μία από τις χώρες της Ευρώ-
πης που έχουν πληγεί περισσότερο από την 
Covid-19 και η τάση έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες 
εβδομάδες. Ο αριθμός των μολύνσεων, που ανα-
κοινώνεται καθημερινά υπερβαίνει τις 50.000 και 
τη Δευτέρα, είχε πλησιάσει τις 59.000.

Νέο σκληρό lockdown σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε ο Τζόνσον έως τον Μάρτιο
Νέα μέτρα
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Πακέτο στήριξης ύψους 
4,6 δισ. λιρών 

82χρονος ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε το 
εμβόλιο της Οξφόρδης 

Η Βρετανία ανακοίνωσε ένα 
πακέτο στήριξης ύψους 4,6 δισ. 
λιρών σε επιχειρήσεις που 
πλήττονται εξαιτίας του τρίτου 
εθνικού lockdown που επιβλή-
θηκε αυτή την εβδομάδα με 
σκοπό την αναχαίτιση της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού. 
Ο υπουργός Οικονομικών Rishi 
Sunak δήλωσε ότι οι εταιρείες 
λιανικής, φιλοξενίας και αναψυ-
χής θα μπορούν να ζητήσουν 
εφάπαξ επιχορηγήσεις αξίας 
έως και 9.000 λιρών, τις οποίες 
θα λάβουν τους επόμενους μή-
νες, σύμφωνα με το Reuters. 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε 
το lockdown αργά τη Δευτέρα 
τονίζοντας ότι η εξαιρετικά με-
ταδοτική νέα μετάλλαξη του κο-
ρονοϊού που εντοπίστηκε για 

πρώτη φορά στη Βρετανία εξα-
πλώνεται ραγδαία και κινδυ-
νεύει να ''καταπλακώσει'' το 
εθνικό σύστημα υγείας (NHS) 
εντός 21 ημερών. 
"Αυτό το πακέτο θα βοηθήσει 
τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλ-
θουν τους επόμενους μήνες - 
και ουσιαστικά θα βοηθήσει στη 
διατήρηση θέσεων εργασίας, 
έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να εί-
ναι έτοιμοι να επιστρέψουν 
όταν είναι σε θέση να ανοίξουν 
ξανά", δήλωσε ο Sunak. 
Εκτός από τις επιχορηγήσεις 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, αξίας 
περίπου 4 δισ. λιρών, η κυβέρ-
νηση θα παρέχει χρηματοδό-
τηση ύψους 594 εκατ. λιρών 
στη Σκωτία, την Ουαλία και τη 
Βόρεια Ιρλανδία.

Ξεκίνησε η χορήγηση του  εμ-
βολίου του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης σε συνεργασία με 
την AstraZeneca στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.   Ο πρώτος που εμ-
βολιάστηκε ήταν πριν από λίγο 
ο 82χρονος Brian Pinker, ο 
οποίος είναι και ο πρώτος άν-
θρωπος στον κόσμο που έλαβε 

το συγκεκριμένο εμβόλιο.   «Εί-
μαι πολύ χαρούμενος που 
'έκανα το εμβόλιο κατά του 
COVID σήμερα και είμαι πρα-
γματικά περήφανος που αυτό  
εφευρέθηκε στην Οξφόρδη» δή-
λωσε ο 82χρονος.       Σύμφωνα 
με τον κυβερνητικό προγραμ-
ματισμό, αναμένεται να ακολου-

θήσουν περισσότερες από μισό 
εκατομμύριο δόσεις του εμβο-
λίου της Οξφόρδης κατά του κο-
ρωνοϊού.   Ο υπουργός Υγείας 
περιέγραψε ως «καίρια στιγμή» 
την έγκριση του εμβολίου στον 
αγώνα του Ηνωμένου Βασι-
λείου κατά του ιού, καθώς τα εμ-
βόλια θα βοηθήσουν στη μεί-
ωση των λοιμώξεων και τελικά 
θα επιτρέψουν την άρση των 
περιορισμών.   Ωστόσο, ο πρω-
θυπουργός προειδοποίησε ότι 
ενδέχεται να απαιτηθούν αυστη-
ρότεροι κανόνες βραχυπρόθε-
σμα.   Ο Μπόρις Τζόνσον δή-
λωσε ότι οι περιορισμοί στην 
Αγγλία «πιθανότατα να γίνουν 
πιο σκληροί»  καθώς το Ηνω-
μένο Βασίλειο αγωνίζεται να 
ελέγξει μια νέα, γρήγορη εξά-
πλωση της παραλλαγής του 
ιού.   Την Κυριακή περισσότερα 
από 50.000 νέα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα Covid καταγράφη-
καν στο Ηνωμένο Βασίλειο για 
έκτη ημέρα, με αποτέλεσμα να 
ζητηθεί το τρίτο κατά σειρά 
εθνικό lockdown στην Αγγλία.   
Η Βόρεια Ιρλανδία και η Ουαλία 
προχωρούν επίσης σήμερα σε 
αυστηρότερα μέτρα ενώ οι 
υπουργοί της Σκωτίας θα συνα-
ντηθούν αργότερα μέσα στην 
ημέρα για να εξετάσουν περαι-
τέρω μέτρα, τα οποία σύμφωνα 
με πληροφορίες των The Times 

ενδέχεται να έχουν ισχύ μέχρι 
την άνοιξη.   Έξι νοσοκομεία, 
στην Οξφόρδη, το Λονδίνο, το 
Σάσεξ, το Λανκασάιρ και το 
Γουόργουικσαϊρ θα ξεκινήσουν 
τη χορήγηση του εμβολίου της  
AstraZeneca τη Δευτέρα, με 
530.000 δόσεις έτοιμες για 
χρήση.   Το εμβόλιο των Pfizer-
BioNTech ήταν το πρώτο που 
εγκρίθηκε στο Ηνωμένο Βασί-
λειο και περισσότερα από ένα 
εκατομμύριο άτομα έχουν ήδη 
κάνει την πρώτη δόση.   Το 
πρώτο άτομο που εμβολιάστηκε 
στις 8 Δεκεμβρίου, η Margaret 
Keenan είχε ήδη κάνει και τη 
δεύτερη δόση.   Το εμβόλιο της 
Οξφόρδης, το οποίο εγκρίθηκε 
για χρήση στα τέλη Δεκεμβρίου, 
μπορεί να αποθηκευτεί σε κα-
νονικές θερμοκρασίες ψυγείου, 
καθιστώντας ευκολότερη τη δια-
νομή και την αποθήκευσή του 
σε σχέση με εκείνο της Pfizer. 
Είναι επίσης φθηνότερο ανά 
δόση.   Το Ηνωμένο Βασίλειο 
έχει εξασφαλίσει 100 εκατομμύ-
ρια δόσεις του εμβολίου της As-
traZeneca.   Περίπου 730 εμ-
βολιαστικά κέντρα έχουν ήδη 
δημιουργηθεί σε ολόκληρο το 
Ηνωμένο Βασίλειο, με το σύ-
νολό τους να ξεπερνά τα 1.000 
μέσα στην εβδομάδα σύμφωνα 
με το πρόγραμμα της αρμόδιας 
επιτροπής Υγείας. 
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Ο Αναστασιάδης σύρεται σε διαδικασία του τύπου «όλα τα σενάρια στο τραπέζι»! 
ΣΕ ΔΙΜΗΝΟ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Εκτεθιμένος ο Πρόεδρος

Το κυπριακό σήμερα είναι στη χειρότερη θέση 
από την ημέρα ανάληψης της προεδρίας της Δη-
μοκρατίας από τον Νίκο Αναστασιάδη, δήλωσε ο 
Γ. Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. 
Ο ηγέτης του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι είναι πολλοί 
αυτοί που λένε ότι ο Ν. Αναστασιάδης τους κατέ-
θεσε την σκέψη του για λύση δυο κρατών. 
Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος οφείλει να πάρει τολ-
μηρές πρωτοβουλίες χωρίς να ξεπερνά τις κόκ-
κινες γραμμές με στόχο να υποχρεωθεί η Τουρκία 
να εναρμονιστεί με τις συμφωνίες υψηλού επι-
πέδου.  
Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος 
τόνισε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρέπει να 
απαντήσει γατί όλοι πιστεύουν ότι ο ίδιος είναι 
διατεθειμένος να συζητήσει λύση 2 κρατών. 
Διερωτήθηκε πως είναι δυνατόν όλοι να τον πα-
ρεξηγούν ή μήπως τελικά είναι αυτό θέλει ο κύ-
ριος Αναστασιάδης. 
Ο Ν. Παπαδόπουλος είπε επίσης ότι πρέπει να 

είμαστε ανήσυχοι και σε σχέση με το τι διαδρα-
ματίζεται στην έδρα των Η.Ε, αφού στο κοινό 
ανακοινωθέν Αναστασιάδη-Ταταρ για την πεντα-
μερή θα υπάρχει καμία αναφορά για το ποια θα 
είναι η βάση των διαπραγματεύσεων. 
Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι σε αυτό το ανα-
κοινωθέν του περασμένου Νοέμβρη, δεν γίνεται 
καμία αναφορά στα ψηφίσματα και τις συμφωνίες 
υψηλού επιπέδου και εύλογα μπορεί να διερω-
τηθεί κανείς αν θα συζητηθεί η Δ.Δ.Ο ή κάτι άλλο. 
Ο κύριος Παπαδόπουλος εξέφρασε ανησυχία ότι 
στην πενταμερή μπορεί η Τουρκία να αξιώσει τη 
συζήτηση πλέον και επίσημα λύσης 2 κρατών. 
Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος δή-
λωσε ότι το θέμα των δυο κρατών είναι επικίν-
δυνο, και αποτελεί το εναλλακτικό σενάριο της 
Τουρκίας. 
Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, θα πρέπει ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης να επιμένει προς τον Γ.Γ των Η. Ε 
ότι οφείλει να καλέσει διάσκεψη για το κυπριακό 

με την συμμετοχή και των 5 μονίμων-μελών του 
Σ.Α με αποκλειστικό θέμα την διεθνή πτυχή του 
προβλήματος. 
«Να μην κυνηγά όνειρα που δεν πρόκειται να γί-
νουν πραγματικότητα» ανέφερε σε γραπτή του 
δήλωση ο Ερσίν Τατάρ σχολιάζοντας δηλώσεις 
του Προέδρου της Δημοκρατίας την 1η Ιανουα-
ρίου, υποστηρίζοντας ότι είχε πει και στον Τούρκο 
ΥΠΕΞ πως η λύση δύο κρατών είναι ρεαλιστική. 
Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, ο κ. Τατάρ είπε ότι 
μετά την δήλωση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστό-
μου ότι ‘ο Αναστασιάδης ήθελε λύση δύο κρατών’ 
και ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για το θέμα 
στην «νότια Κύπρο» – κατά την έκφρασή του δή-
λωσε ότι δεν συζητεί τίποτε άλλο εκτός από την 
ομοσπονδία και τον δεσμεύουν τα όσα υποστή-
ριξε στο Κραν Μοντανά,και προσπάθησε να επιρ-
ρίψει ευθύνες στον πρώην Ειδικό Σύμβουλο, 
Έσπεν Μπάρθ Έιντε για τα περί δύο κρατών που 
του αποδίδονται.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Έσπειρε ανέμους και ήλθε η ώρα να θερίσει θύελ-
λες, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο Κυπριακό, 
ενώ η πολιτική ζημιά από τις αλλοπρόσαλλες πο-
λιτικές και τους αντιφατικούς χειρισμούς του στο 
πλήττουν καίρια την υπόθεση της Κύπρου και τα 
καλώς νοούμενα συμφέροντα των Κυπρίων,  Ελ-
ληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 
Το πολιτικό φλερτ του Προέδρου με τη «λύση δυο 
κρατών», δεν έμεινε αναξιοποίητο από το νέο, 
εθνικιστική Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ ο 
οποίος διαμηνύει ενόψει του επικείμενου διμήνου 
διαβουλεύσεων για το Κυπριακό να ξεχάσουμε 
όποια άλλη λύση εμμένοντας σε «συμφωνία» για 
διχοτομικής φιλοσοφίας λύση.  
•Το ανησυχητικό είναι πως με τους χειρισμούς 
που έγιναν δίνεται η ευκαιρία στον Τατάρ, που 
ενεργεί ως φερέφωνο της Άγκυρας, να θέτει στις 
διαβουλεύσεις τις διχοτομικές τους θέσεις, έστω 
κι αν βρίσκονται εκτός των παραμέτρων του ΟΗΕ! 
Ο Νίκος Αναστασιάδης, με τις γνωστές δεσμεύ-
σεις του στους ακροδεξιούς εθνικιστές, στους 
εχθρούς της λύσης – επανένωσης, το ΕΛΑΜ και 
τον Αρχιεπίσκοπο, έμεινε άπραγος για τρία χρό-
νια στο Κυπριακό και τώρα, ενόψει της καθόδου 
στην Κύπρο της Ειδικής Απεσταλμένης του ΓΓ 
του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, και αυτό μετά από την 
έντονη κριτική κυρίως του ΑΚΕΛ γιατί δεν ανα-
λάμβανε πρωτοβουλίες, απέστειλε επιστολή προς 
τον  Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με την οποία 
εκφράζει την ετοιμότητά του για την σύγκληση 
της άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης για την Κύ-
προ. Επίσης προτείνει μέτρα οικοδόμησης εμπι-
στοσύνης με στόχο, να σπάσουν «κάποια αδιέ-
ξοδα» και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο κλίμα. 
•Ωστόσο και πάλι, ο Ν. Αναστασιάδης ενήργησε 
κατόπιν εορτής! Ήταν γνωστό στην έδρα του 
ΟΗΕ ότι η έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ για την ΟΥΝ-
ΦΙΚΥΠ, βάση του προγράμματος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας θα επιδιδόταν στα μέλη στις 8 Ιανουα-
ρίου 2021, ενώ την ίδια πιθανόν ημέρα, ή το αρ-
γότερο τη Δευτέρα θα επιδοθεί και η έκθεση των 

καλών υπηρεσιών. 
Ωστόσο, η κυπριακή διπλωματία «κοιμόταν τον 
ύπνο του δικαίου», και ο Ν. Αναστασιάδης έστειλε 
την επιστολή του πολύ – πολύ καθυστερημένα 
και μετά που η κα Λουτ είχε ολοκληρώσει (πριν 
από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς), τις επαφές και συνεννοήσεις της με 
τη Γραμματεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ενόψει 
της καθόδου της στην Κύπρο. 
Ο Νίκος Αναστασιάδης και οι επιτελείς του απο-
δεικνύονται άλλη μια φορά ανεπαρκείς για χειρι-

σμούς στο Κυπριακό που να δημιουργούν ελπί-
δες στο λαό. 
Η Τζέιν Χολ Λουτ φθάνει στην Κύπρο την Κυριακή 
και την επομένη θα έχει χωριστές συναντήσεις 
με τους ηγέτες των δυο Κυπριακών Κοινοτήτων, 
τον Πρόεδρο  Αναστασιάδη και τον  Τουρκοκύ-
πριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.  
Πάντως, η  κάθοδος της  αξιωματούχου του ΟΗΕ 
θα σημάνει την έναρξη ενός διμήνου καθοριστι-
κών εξελίξεων, ύστερα από μια τριετία αποτελ-
μάτωσης των προσπαθειών αναζήτησης λύσης. 
Ωστόσο, οι όποιες διαδικασίες θα κινηθούν πλέον 
σε ένα ακραία αρνητικό περιβάλλον όπως έχει 
διαμορφωθεί με τις βολιδοσκοπήσεις Αναστασιά-

δης για λύση δυο κρατών, τις τοποθετήσεις Τατάρ 
στην ίδια διχοτομική βάση και τα νέα τετελεσμένα 
που προκάλεσε η  Τουρκία παραβιάζοντας κάθε 
κανόνα διεθνούς δικαίου.  
Οι επαφές της αξιωματούχου του ΟΗΕ. θα επι-
κεντρωθούν κυρίως στο ενδεχόμενο επανέναρξης 
των διαπραγματεύσεων και τη σύγκληση νέας 
άτυπης Πενταμερούς. Στη συνέχεια, περί τα μέσα 
Ιανουαρίου ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, 
αναμένεται να υποβάλει στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας έκθεση για την αποστολή των καλών του 

υπηρεσιών για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Η έκθεση ανα-
μένεται ότι θα είναι καθοριστική για τη συνέχεια:  
•Εάν οι προσπάθειες της Τζέιν Χολ Λουτ φέρουν 
αποτελέσματα και υπό την προϋπόθεση ότι 
υπάρξει θετική ανταπόκριση από τους δύο ηγέτες, 
αναμένεται ότι εντός Φεβρουαρίου θα δρομολο-
γηθεί η νέα άτυπη Πενταμερής. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας για τον Ιανουάριο, που κατάρτισε η 
προεδρεύουσα Τυνησία, η ανοιχτή συνεδρίαση 
για την υιοθέτηση του ψηφίσματος ανανέωσης 
της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα λάβει χώρα την 
Πέμπτη 28 τρέχοντος. 
Στις 14 Ιανουαρίου έχει οριστεί η διεξαγωγή μέσω 

τηλεδιάσκεψης της συνεδρίασης με την παρουσία 
των χωρών που συνεισφέρουν με δυνάμεις στην 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ενώ την Τρίτη 19 Ιανουαρίου τα μέλη 
θα ενημερωθούν στη διάρκεια κλειστών διαβου-
λεύσεων από την ειδική αντιπρόσωπο Ελίζαμπεθ 
Σπέχαρ για θέματα της Δύναμης και της αποστο-
λής καλών υπηρεσιών. 
Πολιτικοί παρατηρητές σχολιάζοντας την πρόθεση 
να τεθούν για άλλη μια φορά στο τραπέζι των 
συνομιλιών προτάσεις για Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), σημειώνουν: 
Η τακτική των ΜΟΕ στις περιπτώσεις προσπα-
θειών επίλυσης συγκρούσεων χρησιμοποιείται 
στο πλαίσιο να έλθουν οι δυο πλευρές πιο κοντά, 
προετοιμάζοντας την κοινωνία για την επόμενη 
μέρα της λύσης. Υπό αυτή την έννοια είναι εντε-
λώς απαραίτητα.  
Ωστόσο, με δυο ηγέτες οι οποίοι δηλώνουν θια-
σώτες είτε των δυο κρατών είτε της συνέχισης 
του υφιστάμενου διχοτομικού στάτους κβο, ως 
της «δεύτερης καλύτερης λύσης», υπάρχει ο κίν-
δυνος η κατάθεση προτάσεων για ΜΟΕ να χρη-
σιμοποιηθεί και από τους ηγέτες των δυο εθνικι-
στικών παρατάξεων που βρίσκονται συνάμα 
επικεφαλής των δυο κοινοτήτων ως άλλοθι για 
να εκτρέψουν την προσπάθεια αναζήτησης λύσης 
επανένωσης της χώρας κάτω από τη συμφωνη-
μένη βάση για Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπον-
δία. 
Γι’ αυτό και οι ίδιοι πολιτικοί παρατηρητές υπο-
δεικνύουν την ανάγκη αυστηρής συνέπειας από 
την ηγεσία της Ελληνοκυπριακής πλευράς στις 
διαχρονικές θέσεις του Εθνικού Συμβουλίου οι 
οποίες έχουν ως υπόβαθρο τα Ψηφίσματα και 
τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
Με αυτό τον τρόπο υποβοηθείται και η προσπά-
θεια χωρών που στηρίζουν την Κύπρο από θέσεις 
αρχής, και η αναφορά γίνεται πρωτίστως για τη 
Ρωσία και την Κίνα, να πράξουν το ίδιο και στη 
νέα, ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στην οποία ει-
σήλθε το Κυπριακό.

Εκτεθιμένος ο Αναστασιάδης για τα «Δύο κράτη» της Κύπρου στο άρμα των ΗΠΑ» 
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Εμβολιασμός Κύπρος

Νέα μέτρα

Εμβολιασμός για 
COVID 19 

Έχουν εξαντληθεί ήδη τα δια-
θέσιμα ραντεβού για τον εμβο-
λιασμό για την COVID 19,  που 
ανέρχονται πέραν των 3.000, 
σύμφωνα με το Υπουργείο 
Υγείας. Την ερχόμενη Δευτέρα 
θα ανοίξουν νέα ραντεβού πα-
γκύπρια και πάλι για τα άτομα 
άνω των 80. 
Για τα Κέντρα Εμβολιασμού 
στην Αμμόχωστο και Κυπερού-
ντα τα ραντεβού θα είναι δια-
θέσιμα από σήμερα Πέμπτη, 7 
Ιανουαρίου. 
Τα ραντεβού που είχαν κατα-
χωρηθεί στην Πύλη Εμβολια-
σμού ήταν με βάση τα εμβόλια 
που είχαν παραληφθεί την πε-
ρασμένη Τρίτη. 
Επίσης, παραλήφθηκε η εβδο-
μαδιαία ποσότητα 6,825 δό-
σεων, σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό.

Από 27/12 εμβολιάστηκαν 3,901 επαγγελματίες υγείας

Με τα σενάρια για ένα ενδεχόμενο αυ-
στηρότερο ή λιγότερο αυστηρό lock 
down να τίθενται στο τραπέζι της συνε-
δρίας του υπουργικού συμβουλίου, σή-
μερα Πέμπτη, η κυβέρνηση καλείται να 
πάρει σημαντικές αποφάσεις για την 
αναχαίτιση της πανδημίας του κορω-
νοϊού. 

Στο μεταξύ αναστάτωση επικρατεί στην 
κοινότητα για το ενδεχόμενο των οικο-
νομικών επιπτώσεων από ένα αυστηρό 
lockdown το οποίο σύμφωνα με τις ει-
σηγήσεις των ειδικών θα πρέπει να διαρ-
κέσει από δυο έως τέσσερις βδομάδες 
με το πλήρες κλείσιμο του λιανικού εμπο-
ρίου, κουρείων, κομμωτηρίων και κέ-

ντρων αισθητικής και αναβολής της επα-
νόδου των μαθητών στα σχολεία. 
Τα σενάρια που υπάρχουν είναι αυτό του 
«χαλαρού» lockdown, αλλά και ενός αυ-
στηρότερου παρόμοιου με αυτό του 
πρώτου κύματος. 
Σε σχέση με το «χαλαρό» είναι ουσια-
στικά αυστηροποίηση των υφιστάμενων 
μέτρων, με διατήρηση των υφιστάμενων 
περιορισμών στις συναθροίσεις, και κλεί-
σιμο κομμωτηρίων και ινστιτούτων αι-
σθητικής. 
Το σενάριο που αφορά αυστηρό lock-
down περιλαμβάνει κλείσιμο και του λια-
νικού εμπορίου, με διατήρηση των ου-
σιωδών υπηρεσιών, όπως φαρμακεία 
και υπεραγορές. 
Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει στα-
διακή αποκλιμάκωση όταν το επιτρέπουν 
τα δεδομένα και κυρίως η κατάσταση στα 
νοσηλευτήρια. Ανοικτό είναι και το ενδε-
χόμενο επαναφοράς των sms για τις με-
τακινήσεις. Σε σχέση με τα σχολεία, δε-
δομένη πρέπει να θεωρείται η συνέχιση 
της τηλεκπαίδευσης τουλάχιστον στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε σχέση με 

το σκληρό lockdown γίνεται εκτίμηση του 
αντικτύπου που θα έχει αυτό σε πτυχές 
που αφορούν την Οικονομία, αλλά και 
την Παιδεία, προκειμένου να ληφθούν 
υπόψιν πριν παρθούν οι αποφάσεις. 
Οι επιδημιολόγοι ξεκαθαρίζουν ότι οι 
προτάσεις που κατέθεσαν στη χθεσινή 
σύσκεψη είναι απλώς εισηγήσεις, με τις 
τελικές αποφάσεις για τα περιοριστικά 
μέτρα να είναι θέμα της πολιτικής ηγε-
σίας. Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη ανη-
συχία αυτή τη στιγμή είναι η επιβάρυνση 
του συστήματος υγείας, με την κατά-
σταση να είναι οριακή και να μην αναμέ-
νεται να βελτιωθεί το επόμενο χρονικό 
διάστημα. Αντίθετα, μιας και οι εισαγωγές 
είναι σταθερά περισσότερες από τα εξι-
τήρια, υπολογίζεται πως οι νοσηλευόμε-
νοι θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο τις 
επόμενες μέρες. 
Υπενθυμίζεται πως με βάση το διάταγμα 
του Υπουργείου Υγείας, τα υφιστάμενα 
μέτρα λήγουν στις 10 Ιανουαρίου, αλλά 
δεν αποκλείεται τα νέα μέτρα που θα 
παρθούν σήμερα Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 
να έχουν άμεση ισχύ.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Από τις 27 Δεκεμβρίου 2020 και μέχρι 
στιγμής έχουν εμβολιαστεί συνολικά 
3,901 άτομα από την Ομάδα 1 του Εμ-
βολιαστικού Πλάνου του Υπουργείου 
Υγείας. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου, σε ό,τι αφορά επαγγελματίες πρώ-
της γραμμής στα νοσηλευτήρια του 
ΟΚΥπΥ, έγινε εμβολιασμός σε 6 υπο-
στατικά και εμβολιάστηκαν 1,120 άτομα, 
σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής σε 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια, έγινε εμβολια-
σμός 730 προσώπων σε 13 υποστατικά 
και στους Οίκους ευγηρίας/άλλα ιδρύ-
ματα φιλοξενίας ηλικιωμένων εμβολιά-
στηκαν 2,051 πρόσωπα σε 67 δομές. 
Η α’ φάση του προγράμματος διεκπε-
ραιώθηκε από συνολικά 12 κινητές μο-
νάδες που λειτούργησαν σε όλες τις 
επαρχίες που στελεχώνονται από καταρ-
τισμένους και έμπειρους επαγγελματίες 
υγείας, και συγκεκριμένα από Επισκέ-
πτριες Υγείας (3-5 ανά ομάδα ανάλογα 
με τον αριθμό των εμβολιασθέντων), για-
τρό και νοσηλευτή. 
Σε σχέση με τους οίκους ευγηρίας, έχει 
καλυφθεί το ½ του συνόλου των στεγών 

και έχει εμβολιαστεί μέχρι στιγμής το 
70% των ατόμων που εξέφρασαν ενδια-
φέρον για εμβολιασμό. Η διαδικασία εμ-
βολιασμού στις στέγες φιλοξενίας ηλι-
κιωμένων αναμένεται να ολοκληρωθεί 
την Κυριακή. 
Το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι τα πέραν 
των 3,000 ραντεβού που διατέθηκαν 
χθες για τα άτομα που εμπίπτουν στην 
πληθυσμιακή ομάδα των άνω των 80 
ετών, εξαντλήθηκαν αυθημερόν. Παράλ-
ληλα συνεχίζεται ο εμβολιασμός στους 
οίκους ευγηρίας/άλλα ιδρύματα φιλοξε-
νίας ηλικιωμένων και των επαγγελματιών 
υγείας. 
Για τον εμβολιασμό στα Κέντρα της Αμ-
μοχώστου και της Κυπερούντας, η διά-
θεση των ραντεβού θα αρχίσει σήμερα 
Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου. Την ερχόμενη Δευ-
τέρα και σε εβδομαδιαία βάση, θα προ-
στίθενται στην Πύλη τα νέα ραντεβού. 
Η δυνατότητα για εμβολιαστική κάλυψη 
θα αυξάνεται ανάλογα με τις αδειοδοτή-
σεις των εμβολίων που θα εγκρίνει ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, στο 
πλαίσιο των έξι συμφωνιών που έχει συ-
νάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και των 
παραδόσεων από τις παρασκευάστριες 
εταιρείες. Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος 
συμμετέχει και στις έξι συμφωνίες που 
έχουν συναφθεί, με τις παραγγελίες που 
έχει υποβάλει να επαρκούν για την εμ-
βολιαστική κάλυψη ολόκληρου του πλη-
θυσμού της.

Παιδεία 

Αναθεώρηση αποφάσεων για σχολεία ζητά η ΠΟΕΔ

Η ΠΟΕΔ καλεί τα Υπουργεία Παιδείας 
και Υγείας να αναθεωρήσουν τις απο-
φάσεις τους για τα δημοτικά και νηπια-
γωγεία με δεδομένη την επιδημιολογική 
εικόνα. 
Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι σε μια χρο-
νική περίοδο κατά την οποία τα επιδη-
μιολογικά δεδομένα της χώρας μας επι-
βεβαιώνουν τη δυσκολία στην οποία 
βρισκόμαστε, "λαμβάνονται αντιφατικές 
και λανθασμένες αποφάσεις σε σχέση 
με τη λειτουργία των σχολείων". 
Η ΠΟΕΔ διερωτάται γιατί μέσα σε 24 
ώρες διαφοροποιήθηκε το αρχικό διάτα-
γμα του Υπουργείου Υγείας, εξαιρώντας 
τα Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία 
από τα έκτακτα μέτρα και σημειώνει ότι 
με βάση τη Νομοθεσία, ο όρος «Δημο-
τική Εκπαίδευση» περιλαμβάνει σχολεία 
Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκ-
παίδευσης. 
"Ως Οργάνωση θεωρούμε την τελική 
απόφαση που λήφθηκε και προνοεί τη 
φυσική παρουσία των παιδιών της Προ-
δημοτικής Εκπαίδευσης και των Εκπαι-
δευτικών τους στα σχολεία στις 7 και 8 
Ιανουαρίου, αντιφατική μιας και εν μέσω 

πανδημίας, υπεράνω όλων πρέπει να 
είναι η Δημόσια Υγεία", αναφέρει η 
ΠΟΕΔ. 
Όσον αφορά τη λειτουργία των Δημοτι-
κών Σχολείων, η ΠΟΕΔ αναφέρει πως η 
οδηγία του Υπουργείου για διεξαγωγή 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη 
φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών στο 
σύνολό τους στα σχολεία, "έρχεται σε 
πλήρη αντίφαση με το διάταγμα του 
Υπουργείου Υγείας της 29ης Δεκεμβρίου, 
που αφορά στη λειτουργία του ευρύτε-
ρου Δημόσιου Τομέα, μόνο με προσω-
πικό ασφαλείας". 
Σε ό,τι αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό 
των σχολικών μονάδων και την παροχή 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η ΠΟΕΔ 
τονίζει πως είναι ευθύνη του ΥΠΠΑΝ να 
παρέχει τα μέσα στους εκπαιδευτικούς 
και στους μαθητές, για εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Σημειώνει ότι δυστυχώς 
αυτό είναι κάτι που δεν έχει επιτευχθεί 
μέχρι σήμερα, παρά τις επανειλημμένες 
αναφορές του Υπουργείου περί ετοιμό-
τητας, αλλά και τις εξαγγελίες για αγορά 
αριθμού υπολογιστών. 
"Ως εκ τούτου, και προκειμένου να δια-
φανούν οι ελλείψεις που υπάρχουν στα 
σχολεία μας σε τεχνολογικό εξοπλισμό. 
Παράλληλα καλούμε τις διευθύνσεις των 
σχολείων να καταγράψουν τις ελλείψεις 
και τα προβλήματα εξοπλισμού του σχο-
λείου τους, έτσι ώστε να διαφανούν οι 
ανάγκες και τα προβλήματα που υπάρ-
χουν", καταλήγει η ΠΟΕΔ.

Lockdown εν όψει – Τα δύο σενάρια και η επιστροφή sms

Σκάφος με 26 μετανάστες που 
ξεκίνησε από τη Συρία και έπλεε 
βορειοανατολικά του Κάβο 
Γκρέκο, διασώθηκε από σκά-
φος της Λιμενικής και Ναυτικής 
Αστυνομίας. 
Σε γραπτή ανακοίνωση του Κέ-
ντρου Συντονισμού Έρευνας 
και Διάσωσης Λάρνακας 
(ΚΣΕΔ), αναφέρεται ότι «γύρω 
στις 15.40 την Τρίτη το από-
γευμα, το Κέντρο έλαβε πληρο-
φορία, ότι μικρό σκάφος με 26 
άτομα, παρασυρόταν ακυβέρ-
νητο στη θαλάσσια περιοχή 16 
ναυτικά μίλια βορειοανατολικά 
του Κάβο Γκρέκο, όπου επικρα-
τούσαν δυσμενείς καιρικές συν-
θήκες». 
Το ΚΣΕΔ «ενεργοποίησε το 
Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διά-
σωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», κινητο-
ποιώντας την άκατο «ΟΔΥΣ-
ΣΕΑΣ» της Λιμενικής και 
Ναυτικής Αστυνομίας, η οποία 
ρυμούλκησε το ακυβέρνητο 
σκάφος προς το αλιευτικό κα-
ταφύγιο «Golden Coast», στο 
Παραλίμνι».

Mετανάστες
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Άνοιγμα Σχολείων

Άνοιγμα δημοτικών και νηπιαγωγείων ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας 

Επιστροφή σε αυστηρό lockdown

Σε καθεστώς αυστηρού lockdown επέ-
στρεψε από την Κυριακή στις 6:00πμ η 
Ελλάδα, με τα ελάχιστα καταστήματα 
που είχαν ανοίξει πριν από τις γιορτές 
για click away να βάζουν και πάλι «λου-
κέτο» και υπηρεσίες όπως κομμωτήρια 
και ΚΤΕΟ να κλείνουν και πάλι για μια 
εβδομάδα. Στόχος της κυβέρνησης, είναι 
να μειωθεί το δυνατόν περισσότερο το 
ιικό φορτίο στη χώρα, ώστε να καταστεί 
δυνατό το άνοιγμα των σχολείων στις 11 
Ιανουαρίου. 
Την νέα αυτή αυστηροποίηση ανακοί-
νωσε σε έκτακτη ενημέρωση ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας το 
πρωί του Σαββάτου, σημειώνοντας με-
ταξύ άλλων ότι «παίζουμε άμυνα με όσα 
μέτρα απαιτούνται για την ανάσχεση της 
πανδημίας». 
Όπως ανακοίνωσε ο Στέλιος Πέτσας, 
εκτός από το κλείσιμο των καταστημά-
των επανέρχεται και η απαγόρευση με-
τακινήσεων στο αυστηρότερο ωράριο, 

δηλαδή από τις 21:00 και μέχρι τις 
5:00πμ. 
Μοναδική εξαίρεση είναι οι εργαζόμενοι 
και όσοι έχουν ανάγκη ιατρικής βοήθειας. 
Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος γνωστοποίησε πως οι εκκλησίες θα 
παραμείνουν κλειστές για τους πιστούς 
και δεν θα γίνει την ημέρα των Θεοφα-
νείων Αγιασμός των υδάτων σε εξωτερι-
κούς χώρους. 
Τα μέτρα αυτά θα παραμείνουν σε ισχύ 
μέχρι τις 6:00πμ της 11ης Ιανουαρίου, 
όταν και σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα 
ανοίξουν όλες οι σχολικές μονάδες ταυ-
τόχρονα. 
Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές έλεγαν 
την Κυριακή πως οι επαγγελματικοί κλά-
δοι που ξανακλείνουν από σήμερα (λια-
νεμπόριο με click away, βιβλιοπωλεία, 
κομμωτήρια, υπηρεσίες περιποίησης 
άκρων και ΚΤΕΟ) θα ανοίξουν εκ νέου 
στις 11 Ιανουαρίου. 
Το ίδιο φαίνεται πως ισχύει και για τις 

εκκλησίες, που από τις 11 Ιανουαρίου 
θα υποδεχθούν κανά τους πιστούς στις 
κυριακάτικες λειτουργίες με τους ίδιους 
κανόνες που ίσχυαν τα Χριστούγεννα και 
την Πρωτοχρονιά. 
Στο τέλος της 2ης εβδομάδας του Ια-
νουαρίου θα αξιολογηθεί η επιδημιολο-
γική κατάσταση στη χώρα και με βάση 
αυτήν την αξιολόγηση θα ληφθούν απο-
φάσεις για τους υπόλοιπους τομείς της 
κοινωνικής και οικονομικής δραστηριό-
τητας, όπως διευκρίνισε χθες ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. 
Ο ίδιος άλλωστε υπογράμμισε ότι η λήψη 
των μέτρων αποφασίστηκε καθώς η 
πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας συνε-
χίζεται και τα νοσοκομεία εξακολουθούν 
να νοσηλεύουν μεγάλο αριθμό ασθενών. 
Αγωνιούν οι έμποροι 
Όπως ανέφερε εξάλλου ο κ. Πέτσας, «η 
περαιτέρω, σταδιακή επανεκκίνηση της 
οικονομικής και κοινωνικής δραστηριό-
τητας θα γίνεται με γνώμονα την εξέλιξη 
των επιδημιολογικών δεδομένων. Και 
πάντοτε, βέβαια, με τήρηση των μέτρων 
προστασίας που απαιτούν οι περιστά-
σεις». 
Οι ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκ-
προσώπου προκάλεσαν τις έντονες αντι-
δράσεις των εμπόρων, οι οποίοι βρίσκο-
νται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. 
«Ήταν μια αρνητική είδηση για εμάς» 
είπε o πρόεδρος του Εμπορικού Συλλό-
γου Αθηνών κ. Σταύρος Καφούνης, το-
νίζοντας παράλληλα ότι μετά και την νέα 
απόφαση καθίσταται πλέον επιτακτική 
ανάγκη «να μιλήσουμε σοβαρά για την 
επέκταση των μέτρων ενίσχυσης των 

επιχειρήσεων που βρίσκονται πλέον σε 
πολύ δύσκολη κατάσταση». 
«Ενώ προετοιμαζόμασταν να λειτουργή-
σουμε μας ανακοινώθηκε ότι έχουμε 
άλλη μια βδομάδα με κλειστά στα μαγα-
ζιά μας, κάτι που κάνει τα μέτρα στήριξης 
κάτι περισσότερο από αναγκαία. Ελπί-
ζουμε ότι στις 11 του μηνός θα είμαστε 
πίσω με σταδιακή επαναλειτουργία και 
σεβόμενοι τους κανόνες». 
Το βασικότερο που πρέπει να δει η κυ-
βέρνηση, τονίζει ο κ. Καφούνης, είναι να 
βρεθεί μια λύση για τις επιταγές που αν 
«σκάσουν» θα καταρρεύσει το εμπόριο, 
ενώ θα πρέπει να ενισχυθούν οι μη επι-
στρεπτέες προκαταβολές του 2021 και 
να φτάσουν στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Στο μέτρο συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρ-
τήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου 
με παράδοση κατ' οίκον, οι επιχειρήσεις 
της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουρ-
γούν με διανομή προϊόντων ή/και πα-
ροχή προϊόντων σε πακέτο από το κα-
τάστημα, τα κομμωτήρια και τα κέντρα 
αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων 
πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμνα-
στήρια και άλλες επιχειρήσεις που πα-
ραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. 
Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις 
του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, κατα-
λύματα και τουριστικά γραφεία, και οι 
υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττο-
νται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των 
μετακινήσεων από νομό σε νομό.

Πενήντα ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές διέθεσε ο δήμος Πειραιά 
σε παιδιά αδύναμων οικονομικά 
οικογενειών και κυρίως μονογο-
νεϊκών οικογενειών, τους οποί-
ους είχε προσφέρει στον Δήμο 
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία 
που έχει ως στόχο τη στήριξη 
των παιδιών για τις ανάγκες των 
μαθημάτων τους, ειδικά αυτή τη 
δύσκολη εποχή εξαιτίας της 
πανδημίας. 
Υπενθυμίζεται, πως ο δήμος 
Πειραιά και το Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς έχουν μια διαρκή και πο-
λυεπίπεδη συνεργασία και σε 
θέματα κοινωνικού σκοπού.

Εμβολιασμός
Στις 11 Ιανουαρίου θα ανοίξει η 
πλατφόρμα για ραντεβού εμβο-
λιασμού για τον γενικό πληθυ-
σμό, δήλωσε ο γ.γ. Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος 
Θεμιστοκλέους κατά την ενημέ-
ρωση από το υπουργείο 
Υγείας.  
Όπως ανακοίνωσε, σήμερα 
παραλήφθηκαν άλλες 83.850 
δόσεις, ενώ στο απόθεμα βρί-
σκονται συνολικά 152.580 δό-
σεις εμβολίου. 
Τουλάχιστον 220.000 εμβόλια 
προγραμματίζεται να έχουν γί-
νει μέχρι τα τέλη του μήνα. 
«Αν προστεθούν και οι παρα-
δόσεις από άλλες παραγγελίες 
όπως της Moderna που περι-
μένουμε από στιγμή σε στιγμή 
θα αυξηθεί ο αριθμός που θα 
εμβολιαστεί από τον γενικό 
πληθυσμό», τόνισε ο Μ. Θεμι-
στοκλέους. 
Η Ελλάδα βρίσκεται στον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά 
τον ρυθμό των εμβολιασμών. 
Στον σχεδιασμό εξ' αρχής είχε 
προβλεφθεί οι υγειονομικοί να 
εμβολιαστούν σε τρεις φάσεις. 
Σήμερα έγιναν εμβολιασμοί σε 
56 νοσοκομεία της χώρας. Από 
τις 27 Δεκεμβρίου που ξεκίνησε 
το σχέδιο «Ελευθερία» έχουν 
γίνει 9.528 εμβόλια. 
Η πλατφόρμα για τα ραντεβού 
εμβολιασμού για τον γενικό 
πληθυσμό θα ανοίξει στις 11 Ια-
νουαρίου, επισήμανε.

Προσφορά σε  
άπορους

Την απόφαση για άνοιγμα των δημοτικών και νηπια-
γωγείων από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου ανακοίνωσε 
το υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές γυμνασίου και λυ-
κείου θα συνεχίσουν τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση 
από την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου και η επιστροφή στα 
θρανία θα εξεταστεί το επόμενο διάστημα.  
Παράλληλα, για το ασφαλές άνοιγμα των δημοτικών 
και νηπιαγωγείων, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε 
τη λήψη πρόσθετων μέτρων: 
διαφοροποιημένη ώρα προσέλευσης και αναχώρησης, 
ανά ομάδες τμημάτων όπου αυτό είναι εφικτό και ανα-
γκαίο (με εξαίρεση περιπτώσεις μαζικής μεταφοράς μα-
θητών) χρήση περισσοτέρων της μίας εισόδου της σχο-

λικής μονάδας, όπου υπάρχουν. 
Επιπλέον μέτρα πρόληψης για τους εκπαιδευτικούς, 
με τη διενέργεια εθελοντικών τεστ για τον κορωνοϊό. 
Σε ισχύ παραμένουν όλες οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα 
σχολεία, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσω-
τερικούς και εξωτερικούς χώρους, η χρήση αντισηπτι-
κών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί, τα ειδικότερα μέτρα 
για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστήρια 
πληροφορικής, μουσικά όργανα κ.ά., και οι δειγματο-
ληπτικοί έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ. 
Αναλυτικά, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε: 
«Κατόπιν θετικής εισήγησης της Επιτροπής των ειδι-
κών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανα-
κοινώνει τη δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολικών 
μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων 
και δημοτικών σχολείων) από τη Δευτέρα 11/1/2021. 
»Επίσης ανακοινώνεται η συνέχιση της δια ζώσης λει-
τουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων από την ίδια ημερο-
μηνία. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ανωτέρω 
σχολεία καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την Παρα-
σκευή 8/1/2021 (δεν θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαί-
δευση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την 8/1/2021). 
»Όσον αφορά τα γυμνάσια και τα λύκεια, ξεκινούν με 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση την Παρασκευή 8/1/2021 
και η δια ζώσης επαναλειτουργία τους θα εξεταστεί το 
επόμενο διάστημα. 
»Για τη δια ζώσης επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων 
και δημοτικών θα ληφθούν επιπλέον μέτρα πρόληψης 

από τον κορωνοϊό αναφορικά με δύο κυρίως ζητήματα: 
Τον συγχρωτισμό γονέων, κηδεμόνων και άλλων που 
συνοδεύουν τα παιδιά στα νηπιαγωγεία και δημοτικά 
σχολεία. Θα υπάρχει πλέον η πρόβλεψη: 
για διαφοροποιημένη ώρα προσέλευσης και αναχώ-
ρησης, ανά ομάδες τμημάτων όπου αυτό είναι εφικτό 
και αναγκαίο (με εξαίρεση περιπτώσεις μαζικής μετα-
φοράς μαθητών), για χρήση περισσοτέρων της μίας 
εισόδου της σχολικής μονάδας, όπου υπάρχουν. 
Επιπλέον μέτρα πρόληψης για τους εκπαιδευτικούς. 
Ήδη έχει δρομολογηθεί ειδική πλατφόρμα μέσω της 
οποίας εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αιτούνται δωρεάν 
εξέταση για τον κορωνοϊό και θα ενημερώνονται για το 
ραντεβού τους με SMS για το πλησιέστερο από τα 386 
σημεία ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι το 
μέτρο αυτό είναι εθελοντικό για τους εκπαιδευτικούς 
και καθαρά προληπτικής φύσης αναφορικά με την επι-
δημιολογική εικόνα στα σχολεία. Θα εκδοθούν αναλυ-
τικές οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρ-
μας. 
Παράλληλα, διατηρούνται σε ισχύ όλα τα ήδη ληφθέντα 
μέτρα πρόληψης και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, όπως η υπο-
χρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς χώρους, η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί 
καθαρισμοί, τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη 
λειτουργία κυλικείων, εργαστήρια πληροφορικής, μου-
σικά όργανα κ.ά., και βεβαίως οι δειγματοληπτικοί έλεγ-
χοι από τον ΕΟΔΥ.
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Περισσότερο από έναν χρόνο 
μετά την εμφάνιση του κορω-
νοϊού, αποστολή του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας ανα-
μένεται να επισκεφθεί στην 
Κίνα για να ερευνήσει την προ-
έλευση της πανδημίας. Η επί-
σκεψη 10 ειδικών του ΠΟΥ εί-
ναι ιδιαίτερα ευαίσθητη για το 
κινεζικό καθεστώς, το οποίο 
επιθυμεί να αποποιηθεί κάθε 
ευθύνης για την πανδημία. 
Η ακριβής ημερομηνία της επί-
σκεψης των εμπειρογνωμόνων 
δεν έχει διευκρινιστεί, με τον 
ΠΟΥ να αναφέρει απλώς ότι θα 
πραγματοποιηθεί «την πρώτη 
εβδομάδα του Ιανουαρίου». Αν 
και έχει καταφέρει να εξαλείψει 
σχεδόν εντελώς την επιδημία 
covid-19 στο έδαφός του, το 
Πεκίνο δεν έχει καταφέρει να 
εμποδίσει τον απερχόμενο 
Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ να το κατηγορεί τακτικά 
ότι άφησε να εξαπλωθεί στον 
πλανήτη «ο κινέζικος ιός», δη-
λαδή ότι τον άφησαν να διαρ-
ρεύσει από ένα εργαστήριο 
στην Ουχάν, την πόλη όπου 
πρωτοεμφανίστηκε ο νέος κο-
ρωνοϊός στα τέλη του 2019. 
Οι κινεζικές αρχές από την 
πλευρά τους δεν χάνουν ευκαι-
ρία να εκφράζουν την αμφιβο-
λία τους για την προέλευση του 
ιού, αν και αρχικά είχαν ανα-
κοινώσει ότι πρωτοεντοπίστηκε 
σε αγορά της Ουχάν όπου πω-
λούνταν ζωντανά ζώα. «Ολο-
ένα και περισσότερες έρευνες 
μας οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι η επιδημία ενδέχεται να είχε 
εμφανιστεί σε πολλές περιοχές 
του κόσμου», δήλωσε το Σαβ-
βατοκύριακο ο Κινέζος Υπουρ-
γός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι. 

ΠΟΥ - νέος κορωνοϊός 

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 17 
άτομα μία ημέρα μετά τη διαδήλωση που 
πραγματοποίησαν στην Κωνσταντινού-
πολη εκατοντάδες φοιτητές του Πανεπι-
στημίου του Βοσπόρου κατά του διορι-
σμού πρύτανη από το κόμμα του Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν και μέσω αυτού για την 
απόπειρα επιβολής του ελέγχου της 
τουρκικής εξουσίας επί του ιδρύματος. 
Αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιδρο-
μές σε 13 συνοικίες της πόλης σήμερα 
τα ξημερώματα, ανέφερε σε ανακοίνωσή 
της η αστυνομία της Κωνσταντινούπο-
λης, σύμφωνα με την οποία οι έρευνες 
συνεχίζονται καθώς αναζητούνται άλλοι 
11 ύποπτοι. 
Την Τρίτη χίλιοι άνθρωποι διαδήλωσαν 
κοντά στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου 
για να διαμαρτυρηθούν για τον διορισμό 
μέσω διατάγματος του προέδρου Ερντο-
γάν του Μελίχ Μπουλού, 50 ετών, στη 
θέση του πρύτανη του γνωστού αυτού 
δημόσιου πανεπιστημιακού ιδρύματος, 
όπου οι παραδόσεις γίνονται στην αγ-
γλική γλώσσα και όπου έχει φοιτήσει μέ-
ρος της τουρκικής ελίτ. 
Ο διορισμός του προσώπου αυτού, που 
δεν έχει σχέση με το Πανεπιστήμιο και 
το 2015 είχε προσπαθήσει να εκλεγεί με 
τα χρώματα του κυβερνώντος Κόμματος 

Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του 
Ερντογάν, προκάλεσε κατακραυγή. 
Η οργή φοιτητών και καθηγητών δημι-
ουργήθηκε, εκτός των σχέσεών του με 
το AKP, και από το γεγονός του διορι-
σμού του με προεδρικό διάταγμα. 
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου του Βο-
σπόρου κάποτε εκλεγόταν. Όμως ο Ερ-
ντογάν επιφύλαξε για τον εαυτό του το 
προνόμιο του διορισμού των πρυτάνεων 
μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξι-
κοπήματος του 2016 και την επιβολή του 
ελέγχου της τουρκικής εξουσίας σε όλα 
τα ιδρύματα της χώρας. 
Τότε, ο Ερντογάν εξόργισε την πανεπι-
στημιακή κοινότητα διορίζοντας για 
πρώτη φορά πρύτανη για να αντικατα-
στήσει την πολύ δημοφιλή διευθύνουσα 
του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου, η 
οποία είχε εκλεγεί μερικές ημέρες πριν 
από την απόπειρα πραξικοπήματος. Πα-
ραδοσιακά προπύργιο ισχυρής φοιτητικής 
κοινότητας της Αριστεράς, το Boğaziçi έχει 
γίνει επανειλημμένα στόχος των τουρκι-
κών αρχών τα τελευταία χρόνια. 
Το 2018, πολλοί φοιτητές συνελήφθησαν 
αφού διαδήλωσαν κατά της τουρκικής 
στρατιωτικής επίθεσης στην Συρία. Ο 
Ερντογάν τούς είχε χαρακτηρίσει «προ-
δότες» και «τρομοκράτες».

Τουρκία 
Συλλήψεις μετά από τη διαδήλωση φοιτητών

Παγκόσμια Τράπεζα  
Αναθεώρησε την πρόβλεψη για την ανάρρωση της οικονομίας

Η Παγκόσμια Τράπεζα εμφανίστηκε χθες 
απαισιόδοξη για την παγκόσμια οικονο-
μία, που ασθενεί από την Covid-19, προ-
ειδοποιώντας ότι η ανάρρωσή της θα 
εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τα-
χύτητα με την οποία θα ολοκληρωθούν 
οι εκστρατείες μαζικού εμβολιασμού. 
Το διεθνές οικονομικό ίδρυμα αναθεώ-
ρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του 
για την παγκόσμια ανάπτυξη κατά το 
2021, μολονότι έκρινε ότι η υποχώρηση 
της παγκόσμιας οικονομίας το 2020 ήταν 
«λιγότερο σοβαρή» απ’ όσο εκτιμούσε 
αρχικά: -4,3%, αντί για -4,5% που προ-
έβλεπε τον περασμένο Ιούνιο. Το πα-
γκόσμιο ΑΕΠ φέτος θα αυξηθεί κατά 4%, 
αντί για 4,2% που ήταν η προηγούμενη 
πρόβλεψη. Ο λόγος της αναθεώρησης 
αυτής ήταν η αύξηση, στα τέλη του 2020, 
των μολύνσεων από την Covid-19, η εμ-
φάνιση νέων μεταλλάξεων του SARS-
CoV-2 και οι πρόσθετοι περιορισμοί που 
επιβλήθηκαν, διαταράσσοντας ακόμη 
περισσότερο την οικονομική δραστηριό-
τητα, κυρίως στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. 
Αυτά τα εμπόδια, συνέπεια των οποίων 
ήταν η επιβράδυνση της ανάπτυξης, 
οδήγησαν επίσης σε «σημαντική» μεί-
ωση των κρατικών και ιδιωτικών εσό-
δων. Τα φορολογικά έσοδα μειώθηκαν 
ενώ οι απολύσεις επηρέασαν την αγο-

ραστική δύναμη των νοικοκυριών. 
«Η ανάκαμψη είναι πιθανόν (…) να πα-
ραμείνει μέτρια αν οι πολιτικοί αξιωμα-
τούχοι δεν αναλάβουν αποφασιστική 
δράση για να σταματήσουν την πανδη-
μία και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες 
μεταρρυθμίσεις που ευνοούν τις επεν-
δύσεις», αναφέρει η Παγκόσμια Τρά-
πεζα, επισημαίνοντας ότι «βραχυπρόθε-
σμα οι προοπτικές είναι εξαιρετικά 
αβέβαιες». 
Με βάση το πιο απαισιόδοξο σενάριο 
(συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων 
και καθυστέρηση στους εμβολιασμούς) 
η ανάπτυξη θα ανέλθει μόνο στο 1,6% 
το 2021. Η αισιόδοξη πρόβλεψη (έλεγ-
χος της πανδημίας και επιτάχυνση των 
εμβολιασμών), κάνει λόγο για ανάπτυξη 
σχεδόν 5%. 
Στις ΗΠΑ η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά 
ότι θα καταγραφεί αύξηση του ΑΕΠ κατά 
3,5%. Στην ευρωζώνη η αύξηση αυτή θα 
φτάσει το 3,6% (μετά την υποχώρηση 
κατά 7,4% το 2020) ενώ στην Ιαπωνία η 
οικονομική δραστηριότητα θα φτάσει το 
2,5%. 
Μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση (5% κατά 
μέσο όρο) στις αναδυόμενες και ανα-
πτυσσόμενες αγορές, συμπεριλαμβανο-
μένης της Κίνας, όπου προβλέπεται ανά-
πτυξη 7,9% για φέτος.
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Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν, Κιργιστάν, Μογγολία 
θα δημιουργήσουν παντουρκικό στρατό 2,8 εκ ; 

To τέλος του θανατηφόρου χρόνου 2020

Mόλις αποχαιρετίσαμε το 2020 και μπή-
καμε με αισιοδοξία και με καλύτερες 
προσδοκίες στο 2021. 

Από τις Αρχές του περασμένου Μαρτίου που το 
μικρόβιο του COVID-19 χτύπησε και καθήλωσε 
την υφήλιο, επέφερε τον τρόμο σε παγκόσμιο 
επίπεδο υποχρεώνοντας του επιστήμονες να γο-
νατίσουν μη μπορώντας να αντιδράσουν άμεσα 
και να σταματήσουν την μετάδοση του θανατη-
φόρου ιού. 
Χιλιάδες οι καθημερινοί θάνατοι ανά το παγκό-
σμιο φθάνοντας σήμερα σε μερικά εκατομμύρια. 
Μεταξύ των νεκρών στο ΗΒ και πέραν 300 συ-

μπατριωτών μας οι περισσότεροι στην ηλικία των 
60 μέχρι 90 χρόνων. Σχεδόν κάθε οικογένεια 
έχασε ένα δικό της άνθρωπο. Πατέρα, μάνα, 
αδελφό, αδελφή ή ένα καλό φίλο η και συγγενή. 
Ο κάθε ένας από μας βίωσε τον πόνο και τον 
φόβο αυτής της πανδημίας με την προσδοκία 
και την ευχή της ανεύρεσης του θαυματουργού 
εμβολίου καταπολέμησης του δολοφόνου υιού. 
Επιτέλους τα καλά μαντάτα. Έφθασαν και το 
όνειρο γίνεται πραγματικότητα αφού λίγες μέρες 
πριν τα Χριστούγεννα ο εμβολιασμός άρχισε κατά 
σειρά προτεραιότητας και τώρα ακούμε αμφιτα-
λαντευόμενες απόψεις με άλλους να ανυπομο-
νούν πότε θα προσκληθούν για να τύχουν του 
εμβολιασμού και άλλους (οι ολιγόπιστοι) να αμ-
φισβητούν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. 
Ο καθένας από εμάς άλλος λίγο, άλλος πολύ 
γευτήκαμε τον πόνο και τον φόβο της πανδημίας 
και τώρα έχουμε αντίδοτο της ασθένειας βρισκό-
μαστε μπροστά σε ένα δίλημμα, χωρίς να σκε-
φτόμαστε τους κόπους, τις προσπάθειες, τις 
αγρυπνίες και τόσα άλλα από τους επιστήμονες 
για να φτάσουν στην μεγάλη επιτυχία της ανεύ-
ρεσης του εμβολίου. Για μια ακόμη φορά ας εμπι-
στευτούμε τους επιστήμονες μας με καλή καρδία 
και διάθεση όταν μας καλέσουν για εμβολιασμό, 
για να νικήσουμε τον ιό προτού μας νικήσει αυ-
τός. 
Με τις πιο θερμές ευχές μου για Χρόνια Πολλά 
και ο χρόνος  αυτός να μας απαλλάξει από τον 
κορωνοιό. 
 
Α.Χαραλάμπους Έρικ

της Ναταλί Γλέζου 

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο αγαπημένος της 
Δύσης, Ε.Ε και ΝΑΤΟ πρόσφατα ενόψει 
της ανακοίνωσης των αμερικανικών κυρώ-

σεων από τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, 
ζητούσε, υπεροπτικά, την ανακοίνωσή τους: 
«Όποιες και αν είναι οι κυρώσεις σας, μην τις κα-
θυστερήσετε». 
Και «επιστροφή» με την  υπενθύμιση από την τουρ-
κική γραφειοκρατία της υποψηφιότητας  της χώρας 
στην Ε.Ε, πραγματοποιώντας” επίθεση” φιλίας, 
στους ευρωπαίους εταίρους λόγω και της αποφυγής 
κυρώσεων και της εξελισσόμενης παραβατικότητας 
στην ΑΟΖ (αλλά και χερσαία στην Κύπρο) του Ελ-
ληνισμού.  Σε πρόσφατη συνομιλία του με την Α. 
Μέρκελ, τόνισε ότι θέλει να γυρίσει “νέα σελίδα” 
στις ευρω-τουρκικές θέσεις. 
Ταυτόχρονα ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μ. Τσαβούσογλου, 
σε πρόσφατη ομιλία του παραδέχθηκε ότι γίνονται 
από κοινού αμοιβαία βήματα προκειμένου να υπάρξει 
μια ευχάριστη ατμόσφαιρα για να δημιουργηθεί ένας 
ευρω-τουρκικός οδικός χάρτης στο άμεσο μέλλον. 
Η υπερφίαλη πολιτική γραφειοκρατία του Ερντογάν 
τονίζει ότι στη νέα τάξη πραγμάτων που θα επέλθει 
στον πλανήτη, ως επακόλουθο της υγειονομικής, 
οικονομικής κρίσης αλλά και της παγκόσμιας κοι-
νωνικής αναταραχής (ως συνέπεια των πρωτοφα-
νών οικονομικοκοινωνικών συνθηκών ), η Τουρκία, 
περισσότερο από ποτέ, είναι πολύτιμη για την 
Ένωση. 
Ένας καινούριος κόσμος έρχεται με ραγδαίες ανα-
κατατάξεις και μετατοπίσεις γεωπολιτικής ισχύος, 
αναμένοντας, όμως, τις νέες ισορροπίες που θα 
διαμορφωθούν με την ανάληψη της αμερικανικής 
εξουσίας από τον Τ. Μπάιντεν. 
Και κυρίως με την ανάδυση νέων εμπορικών οικο-
νομικών οργανισμών όπως της Περιφερειακής Ολο-
κληρωμένης Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης 
(RCEP), όπου 15 οικονομίες της Ασίας-Ειρηνικού 
υπέγραψαν συμφωνία ελεύθερων εμπορικών συ-
ναλλαγών, σε μια αγορά εύρους 2, 2 δις κατανα-
λωτών, όπου αντιστοιχεί στο 30% των παγκόσμιων 
εμπορικών συναλλαγών, όπου η Κίνα θα έχει πρω-
τεύοντα ρόλο, ενώ οι ΗΠΑ αποκλείονται. 
Στην μετα-κορονοϊό εποχή ενός νέου κόσμου που 
θα αναδυθεί, πάνω στα συντρίμμια της παγκοσμιο-
ποίησης και του φονικού ιού και στις νέες παγκό-
σμιες προκλήσεις η Τουρκία λόγω των απτών πα-
ραγόντων ισχύος όπως η πληθυσμιακή συνιστώσα, 
οι παραγωγικές, τεχνολογικές δυνατότητες  αλλά 
και οι γεωοικονομική διείσδυση της χώρας σε νέες 
γεωγραφικές ζώνες, όπως στην Κ. Ασία εδώ και 
δεκαετίες, αποτελεί στρατηγικό εταίρο για Ε.Ε-Δύση, 
ενώ η Ελλάδα και η Κύπρος θα έχουν μηδενική 
συνεισφορά στην παγκόσμια  εμπορική αλυσίδα  
προσφοράς και σε πρωτοπόρες έρευνες ανάπτυ-
ξης-τεχνολογίας (!). 
Η Τουρκία αναδύεται στη νέα παγκόσμια τάξη πρα-
γμάτων όχι μόνο χτίζοντας την νεοθωμανική “Γα-
λάζια Πατρίδα” αλλά ο Ρ.Τ.Ερντογάν ονειρεύεται την 
Παντουρκική Ένωση(;)! Την δημιουργία μιας Ομο-
σπονδίας όλων των κρατών που έχουν μουσουλ-
μανικό πληθυσμό τουρκικής καταγωγής  
Στην Υπερκαυκασία, στη Βαλτική, στην Ουκρανία, 
στη Μέση Ανατολή, εκεί στα τουρκικά σύνορα και 
στις ρωσικές στέπες, που αποτελεί το σημείο συ-
νάντησης και το μήλο της έριδος στην αέναη σύ-
γκρουση Ρωσίας -Δύσης, η Τουρκία δηλώνει πα-
ρούσα… 
Εδώ και δεκαετίες με πολιτικές ήπιας ισχύος, όπως 
προγράμματα πολιτιστικών ανταλλαγών -επιρροής, 
οικονομικής βοήθειας, κοινών στρατιωτικών ή και 
τεχνολογικής υφής συνεργασιών  και πρόσφατα 
όπως είδαμε, αποστολής των υπερσύγχρονων φο-
νικών drones  στη Λιβύη, στη Συρία και στο Νότιο 
Καύκασο και με στόχο την ολοκληρωτική νίκη ενα-
ντίον του Artsakh -Αρμενίας, ευελπιστεί  στη δημι-
ουργία, για δεύτερη φορά, του “παντουρκικού κρά-
τους ” , ή ένωσης ή ομοσπονδίας, που θα εκτείνεται 
από τα Βαλκάνια έως την Κ. Ασία.  Και με στόχο τη 
δημιουργία  στρατού 2,8 εκ. στρατιωτών από Τουρ-
κία, Αζερμπαϊτζάν, Κιργιστάν και Μογγολία! 
Και ενώ ο πληθωρισμός η νομισματική κρίση και η 
υψηλή ανεργία  (η συναλλαγματική ισοτιμία τουρκι-
κής λίρας-δολαρίου κυμαίνεται στο 1$ με 7,5 τουρ-
κικές λίρες) ταλανίζουν την τουρκική οικονομία, η 
τουρκική επιθετικότητα, αμείωτη, εξελίσσεται ενα-
ντίον της Ελλάδας, της Κύπρου, της Λιβύης, των 
Κούρδων στη Βόρεια Συρία … 
Οι πρόσφατες δηλώσεις του Στρατηγού του Λιβυκού 
Εθνικού Στρατού (Libyan National Army -LNA), Χα-
λίφα Χαφτάρ,  ενόχλησαν τους επικεφαλής των 
τουρκικών δυνάμεων κατοχής. 
O Χουλουσί Ακάρ,  κατά την αιφνιδιαστική επίσκεψη 
του στην Τρίπολη τόνισε ότι τόσο ο Χαλίφα Χαφτάρ 
όσο και οι οι υποστηρικτές του, θεωρούνται “νόμιμοι 
στόχοι” εάν επιτεθούν στον κατοχικό τουρκικό 
στρατό που αναπτύσσεται μέσα στην ίδια τους την 
πατρίδα. Προειδοποίησε επίσης, ότι δεν θα υπάρξει 
καμία διέξοδος διαφυγής από την εμπόλεμη ζώνη. 
Ο Στρατηγός της Ανατολικής Λιβύης αγωνιζόμενος 

για την απελευθέρωση της πατρίδας του από την 
Τουρκία, κατήγγειλε την ολοένα αυξανόμενη συγκέ-
ντρωση στρατιωτικών δυνάμεων, τζιχαντιστών 
όπως και πολιτοφυλακών- παραστρατιωτικών δυ-
νάμεων του Φ. Σάρατζ-Φ. Μπασάγκα, στις παρυφές 
της κόκκινης γραμμής στη Σύρτη και στην αεροπο-
ρική βάση  Al Jufra. 
Συγκεκριμένα, προειδοποίησε: ” Ή θα αποχωρήσετε 
ειρηνικά από την λιβυκή γη ή θα πολεμήσετε “. 
Κάλεσε τον στρατό να εκδιώξει τις τουρκικές δυνά-
μεις κατοχής από την χώρα τους εάν δεν αποχω-
ρήσουν ειρηνικά. 
Στο ίδιο μήκος κύματος , ο νέος ηγέτης  Ε. Τατάρ,  
σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό κανάλι του ψευδο-
κράτους, τόνισε ότι δεν υπάρχει, πλέον, γυρισμός 
για την δημιουργία της “Γαλάζιας Πατρίδας” και ότι 
το νεοσύστατο “τουρκοκυπριακό κράτος” θα σταθεί 
στο πλευρό της Τουρκίας για την προάσπιση των 
κυριαρχικών και εδαφικών δικαιωμάτων της στην 
Αν. Μεσόγειο! 
Ο Γ. Γ του ΑΚΕΛ, Άνδρος Κυπριανού, με αφορμή 
τη συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου , Χρυ-
σόστομου, στην εφημερίδα “Πολίτης”, κατήγγειλε 
ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά υπό την ηγεσία του 
Ν. Αναστασιάδη, στο παρελθόν δεν απέρριπτε  την 
λύση των δύο κρατών! 
Και στο τέλος θα δώσουμε μάχη να μην καταλη-
φθούν και οι ελεύθερες περιοχές αν δεν αλλάξει 
(γεωστρατηγικά) μυαλά η ελληνο-κυπριακή κυβερ-
νώσα ελίτ… 
Και στην Ελλάδα;… 
Ο Τούρκος ΥΠΑΜ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μα-
ρίας Ζαχαράκη, για άλλη μια φορά έβαλε στη θέση 
της την ελληνική πολιτική ηγεσία. 
Ελλάδα-Κύπρος πειθήνια, τυφλά υπακούουν στις 
ευρω-αμερικανικές στοχεύσεις, ακόμα και αν επί-
κειται συρρίκνωση (;) εθνικής κυριαρχίας/ θαλάσ-
σιων ζωνών κυριαρχικών δικαιωμάτων, κατευνα-
σμού του νέου γεωπολιτικού “γίγαντα” που αποτελεί 
τον δούρειο ίππο για την προώθηση των ευρωδυ-
τικών, ΝΑΤΟϊκών συμφερόντων. 
Την Τουρκία του Ρ.Τ. Ερντογάν. 
Κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην Τρίπολη 
της Λιβύης, ο Χ. Ακάρ προειδοποίησε ότι όσα πλοία 
/ στρατιωτικό εξοπλισμό προμηθευθεί η Ελλάδα, 
ότι είναι να πάθει ο ελληνικός λαός θα το πάθει. 
Διαβάστε ένα απόσπασμα της ομιλίας του  
“Παρόλα τα προβλήματά του, παρόλο που δεν έχει 
να φάει, να πιει, να ντυθεί, παρά τη μείωση των μι-
σθών και του κόστους ζωής του ελληνικού λαού, 
έχουν επιδοθεί σε μια ξέφρενη μόδα εξοπλισμών. 
Αγοράστε όσα πλοία, αεροπλάνα και υποβρύχια 
θέλετε, δεν φτάνουν! Δεν φτάνουν! Ό,τι είναι να 
συμβεί στον αγαπητό ελληνικό λαό, θα συμβεί. Οι 
Έλληνες γείτονές μας ακολουθούν μία λάθος πολι-
τική που θα προσθέσει ακόμη περισσότερο βάρος 
στην ήδη άσχημη οικονομία του, θα είναι εις βάρος 
της ευημερίας και θα επιδεινώσει τη ζωή του λαού 
του“. 
Και στο εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας, ενόψει 
των νέων ερντογανικών μεταρρυθμίσεων για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα , βλέπεις για τα μάτια του κό-
σμου το ζητάνε οι ευρω-αμερικανοί εταίροι, ο δικη-
γόρος του Ρ.Τ. Ενρτογάν, Ahmet Özel, έγινε 
ζάπλουτος κερδίζοντας 38 εκ. τουρκικές λίρες κα-
ταθέτοντας μηνύσεις εναντίον Τούρκων πολιτών και 
στη συνέχεια με τη φυλάκιση δεκάδων χιλιάδων, 
όπου μεταξύ των προσαχθέντων στη δικαιοσύνη 
προσήλθαν και εκατοντάδες ΠΑΙΔΙΑ (903) του τουρ-
κικού λαού, με την κατηγορία της προβολής του 
Ρ.Τ.Ερντογάν. 
Και στο βίντεο που ακολουθεί, δείτε τον επαναπα-
τρισμό πρόσφυγα ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΕΝΟ στην Αφρική 
με τις τουρκικές αερογραμμές… 
Και εκεί στα τουρκικά κελιά, στις αίθουσες ανάκρι-
σης, εφαρμόζονται απάνθρωπα βασανιστήρια. 
Μεταξύ άλλων το γνωστό βασανιστήριο της φά-
λαγγας και στη χώρα μας για τους αγωνιστές, τους 
δημοκράτες, την σπουδάζουσα νεολαία που τους 
χτυπούσαν ανελέητα στα κελιά της αμερικανοκίνη-
της Χούντας. 
Και ιδού και μια κοινή πρακτική της τουρκικής βαρ-
βαρότητας  εναντίον κρατούμενων και της ελληνικής 
Αστυνομίας του Μ. Χρυσοχοΐδη και του Κ. Μητσο-
τάκη. 
Την απάνθρωπη πρακτική του ξεγυμνώματος 
αθώων πολιτών που μάχονται για τα αυτονόητα , 
την ελευθερία, την δικαιοσύνη, την αξιοπρεπή δια-
βίωση που αντιβαίνει τις μνημονιακές επιταγές της 
εξαθλίωσης των λαϊκών στρωμάτων, όπως ειρωνικά 
σχολιάζει, άλλωστε και ο Τούρκος ΥΠΑΜ. 
Συγχαρητήρια κ. Πρωθυπουργέ και για αυτήν την 
βαρβαρότητα βασανισμού Ελλήνων διαδηλωτών, 
πανομοιότυπη με τις πρακτικές του Δικτάτορα Ρ.Τ. 
Ερντογάν. 
Απολαύστε την σύλληψη διαδηλώτριας στα Εξάρ-
χεια. Αντίστοιχες εικόνες έχουμε δει επανειλημμένα 
από την Αστυνομία του κ. Μητσοτάκη – Χρυσο-
χοΐδη.
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Οι μεγάλοι ζουν ακόμα και όταν πεθαίνουν! “Tο κακομούτσουνο 2020.”

Ποτέ κανένας 
άνθρωπlος 
στον κόσμο  

ύστερα από τον Λέ-
νιν δεν συγκέ-
ντρωσε τόσα 
βουνά αγάπης και 
αφοσίωσης, αλλά 
και τόσους σωρούς 
από λυσσασμένο 

μίσος.  
Για κάθε τίμιο άνθρωπο, για κάθε 
αγωνιστή του δικαίου και της ελευ-
θερίας, για την ατέλειωτη στρατιά 
των κομμουνιστών, ο Στάλιν είναι ο 
σοφός δάσκαλος, ο αγαπημένος φί-
λος, ο δοξασμένος αρχηγός. Είναι 
η καρδιά της καρδιάς μας. Και αντί-
θετα για όλους τους εκμεταλλευτές, 
για όλους τους εχθρούς της προ-
όδου, ο Στάλιν είναι ο πιο μισητός 
αντίπαλος, ο πιο φοβερός εφιάλτης 
τους και στον ύπνο και στον ξύπνιο 
τους. 
Ποιος από τους αντιπάλους μας έχει 
να επιδείξει παραδείγματα αυτοθυ-
σίας στα "ιδανικά" τους; Μήπως ο 
Τρούμαν και ο Άτλυ; Μήπως ο Τσαλ-
δάρης και ο Φράνκο; Ή μήπως η 
βασίλισσα της Ολλανδίας ή ο Τσαγκ 
Κάι- Σεκ; 
Τα "ιδανικά" τους, αυτά που λένε ιδα-
νικά, είναι ψεύτικα, κάλπικα. Γι' αυτό 
και οι ίδιοι είναι κάλπικοι και η ιστο-
ρία θα τους πετάξει στα σκουπίδια 
της. 
Τους μεγάλους ήρωες τους γεννούν 
τα μεγάλα ιδανικά, το ιδανικό του 
κομμουνισμού.  
Αυτοί ζουν ακόμα και όταν πεθαί-
νουν! 
Το πιο πάνω εκτενές απόσπασμα εί-
ναι από την ομιλία του Νίκου Μπελο-
γιάννη για τα 70χρονα του Στάλιν.  
Το θέμα, ο Στάλιν που  συνεχίζει να 
φωτίζει άπλετα τους δρόμους των 
λαών. 
Τον περασμένο μήνα, Δεκέμβριο του 
2020, έκλεισαν 141 από τη γέννησή 
του. 
Γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1879  
(6 Δεκεμβρίου με το παλιό ημερο-
λόγιο) στο Γκόρι, μια μικρή πόλη, δί-
πλα στον ποταμό Κούρα, στην  
επαρχία της πόλης της Τιφλίδας, 
που  είναι και η πρωτεύουσα της Γε-
ωργίας. Το όνομά του Ιωσήφ Βησ-
σαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι. 
Μέχρι το 1913, ο Γεωργιανός επα-
ναστάτης, Ιωσήφ, γνωστός και ως 
Σόσο (Ιωσήφ, Τζόσεφ, Σόσο) χρη-
σιμοποιούσε το παρωνύμιο, το πα-
ρατσούκλι, Κόπα, όνομα επικού 
ήρωα της Γεωργίας.           
Ύστερα έγινε Στάλιν, άνθρωπος από 
ατσάλι.  
Από αγροτική οικογένεια, ο  πατέρας 
του Στάλιν, Βησσαρίων Τζουγκα-
σβίλι, ήταν τσαγκάρης και αργότερα 
εργάτης σε εργοστάσιο παπουτσιών 
και η μάνα  του, Αικατερίνη, το γένος 
Γκελάντζε, παραδουλεύτρα. 
Ο Στάλιν ήταν μοναχοπαίδι. Πριν έρ-
θει στον κόσμο, άλλα τρία  παιδιά 
γέννησε η μάνα του, που πέθαναν 
από αρρώστιες.  
Ο Στάλιν παντρεύτηκε δύο φορές. Η 
πρώτη του γυναίκα, η Αικατερίνη 

Σβανίτζε, με την οποία απέκτησε ένα 
γιο, τον Ιακώβ, έφυγε από τη ζωή 
ξαφνικά και πολύ νωρίς, σε ηλικία 
μόλις 22 χρονών.  
Ύστερα από το θάνατό της, ο Στάλιν 
παντρεύτηκε τη Νάντια Αλλιλούγεβα, 
με την οποία απέκτησε τον Βασίλη 
και τη Σβετλάνα, γνωστή επίσης για 
την φυγή της στην Δύση [αντισταλι-
νικιά] και δριμύτατη επικρίτρια του 
σοβιετικού καθεστώτος.  
Ο Στάλιν μυήθηκε στον μαρξισμό 
από πολύ νεαρή ηλικία και μελέτησε 
έργα του Μαρξ, του Ένγκελς και άλ-
λων.  
Σε ηλικία μόλις 15 χρονών  και ενώ 
φοιτούσε  στη θεολογική σχολή της 
Τιφλίδας, μπήκε στις μυστικές ομά-
δες των Ρώσων μαρξιστών της 
Υπερκαυκασίας και συνδέθηκε με το 
επαναστατικό κίνημα.  
Έντονη ήταν η  επαναστατική δράση 
που ανέπτυξε τα χρόνια που ακο-
λούθησαν.  
Ηγέτης στη θεωρία και στην πράξη. 
Στενός συνεργάτης του Λένιν και συ-
νεχιστής του έργου του. Ο πιο κο-
ντινός, στενός, σύντροφος του Λενιν 
σε όλα. Σκοποί, χαρακτήρας (τύπος) 
και ρόλος του κομμουνιστικού κόμ-
ματος στην επανάσταση και στην  
οικοδόμηση του σοσιαλισμού, 
εθνικό ζήτημα, διεθνισμός και άλλα. 
Συμφωνία Λένιν και Στάλιν σε ζητή-
ματα δημοκρατίας, δημιουργικού 
διαλεκτικού διαλόγου, συνειδητής 
εργασίας, οργάνωσης και πειθαρ-
χίας. 
Αδιαφιλονίκητος ηγέτης της Μεγά-
λης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής 
Επανάστασης, ο Λένιν. Στην  Επι-
τροπή που διηύθυνε  την ένοπλη 
εξέγερση τον Οκτώβριο του 1917  ο 
Στάλιν μαζί με Σβερντλόφ, Τζερτζίν-
σκι και Ουρίτσκι. 
Ο Στάλιν έγινε  Γενικός Γραμματέας 
του Κομμουνιστικού Κόμματος  
το 1922 , σε ηλικία μόλις 43 χρονών, 
μετά από πρόταση του Λένιν και πα-
ρέμεινε ηγέτης  του κόμματος, της 
Σοβιετικής Ένωσης και του διεθνούς 
κομμουνιστικού κινήματος μέχρι το 
θάνατό του στις 5 Μαρτίου 1953. 
Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Πα-
γκοσμίου Πολέμου, με απόφαση του 
κόμματος, ο Στάλιν τέθηκε επικεφα-
λής των Ενόπλων Δυνάμεων της 
Σοβιετικής Ένωσης, έχοντας δίπλα 
του αξεπέραστους Τιτάνες στρατάρ-
χες: Ζούκοφ, Κούλικ, Σιαπόσνικοφ, 
Τιμοσιένκο, Βασιλέφσκι, Γερεμένκο, 
Κόνιεφ, Ρακοσόφσκι, Τσιερνιακόφ-
σκι, 
Σιετμένκο, Τσουΐκοφ (ήταν ένας από 
τους βασικούς  υπερασπιστές του 
Στάλινγκραντ και επίσης  μέλος της  
σοβιετικής αντιπροσωπείας    κατά 
την παράδοση του Βερολίνου το 
1945 μετά τη συνθηκολόγηση της 
ναζιστικής Γερμανίας) και άλλους. 
Το στρατιωτικό επιτελείο με επικε-
φαλής τον Στάλιν που λειτουργούσε 
δημοκρατικά, δημιουργικά και συλ-
λογικά κατά τον στρατάρχη Ζούκοφ 
και όχι μόνο, πραγματοποίησε 
άθλους. 
Με πρωταγωνιστές σίγουρα τους 
σοβιετικούς ανθρώπους, στρατιώτες 

και πολίτες, άντρες και γυναίκες.  
Στις επικές μάχες του Λένινγκραντ, 
της Μόσχας,  του Κουρσκ και του 
Στάλινγκραντ έσβησαν τα όνειρα του 
υπερφίαλου Χίτλερ για παγκόσμια 
κυριαρχία του γερμανικού ιμπερια-
λισμού.  
Στα 30 τόσα χρόνια που ήταν κομ-
ματικός και κρατικός ηγέτης ο Στάλιν 
είχε ως στενούς συνεργάτες σε πο-
λιτικό επίπεδο τους Αμπακούμοβ, 
Αντρέγεβ, Καζάν, Μπέρια, Μπου-
ντιόνι, Μπουλγκάνιν, Τσιαραβιάνι, 
Ιγκνάτιεβ, Καγκάνοβιτς, Καλίνιν, Κί-
ροφ, Κουσμπίσεβ, Μικογιάν, Ορτο-
νικίτζε, Βοροσίλοφ, Μολότοφ, Μα-
λένκοφ, Χρουστσόφ, 
Ζντάνοφ(σύζυγος της Σβετλάνας 
Στάλιν) και άλλους. 
Ο Λένιν έφυγε από τη ζωή νωρίς, 
σαν αποτέλεσμα της δολοφονικής 
επίθεσης εναντίον του και των επι-
πλοκών από τον τραυματισμό του. 
Πέρασε στην αιωνιότητα τον Ιανουά-
ριο του 1924, σε ηλικία 54 χρονών, 
αφήνοντας πίσω του τεράστια κλη-
ρονομιά, αλλά και  ανολοκλήρωτο 
έργο.  
Η εκβιομηχάνιση και η κολεκτιβοποί-
ηση του αγροτικού τομέα της οικο-
νομίας ήταν θέμα φυσικής επιβίω-
σης.  
Ο Στάλιν καθοδήγησε την πολυε-
θνική Σοβιετική Ένωση στο έργο της 
οικοδόμησης του σοσιαλισμού σε 
συνθήκες ιμπεριαλιστικής  
περικύκλωσης. Το πρόγραμμα της 
σοσιαλιστικής εκβιομηχάνισης και 
της  αγροτικής κολεκτιβοποίησης 
αποδέσμευσε τεράστια ενέργεια 
εκατομμυρίων σοβιετικών  ανθρώ-
πων, η οποία έκανε στάχτη τα όνειρα 
του ιμπεριαλισμού για γρήγορη κα-
τάρρευση του νεαρού σοσιαλιστικού 
κράτους και δημιούργησε το θαύμα, 
την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστι-
κών Δημοκρατιών  
(ΕΣΣΔ), το ποκούμπιν (στήριγμα) 
των "κολασμένων" της γης.  
Ο Στάλιν, από την εποχή ακόμα που 
ζούσε ο Λένιν, υπήρξε ο θεωρητικός 
του εθνικού ζητήματος στο κόμμα. 
Αυτός επεξεργάστηκε το πρό-
γραμμα δημιουργίας της ΕΣΣΔ, 
πάνω στη βάση της ισότιμης διεθνι-
στικής ενότητας δεκάδων εθνών και 
εθνοτήτων και της εξάλειψης του 
κάθε είδους εθνικισμού, που επί αι-
ώνες είχε αναπτύξει το παλιό, τσα-
ρικό καθεστώς. Αυτή η ενότητα στη-
ριγμένη στην ισότητα και την ισοτιμία 
των διαφορετικών εθνών και τις αρ-
χές του σοσιαλισμού, δοκιμάστηκε 
σκληρά και στην περίοδο της ξένης, 
ιμπεριαλιστικής επέμβασης και του 
εμφυλίου πολέμου (1918 -1920) και 
στην περίοδο της ναζιστικής εισβο-
λής (1941- 1945). Και ο διεθνισμός 
νίκησε γιατί πατούσε στο στέρεο 
έδαφος των σοσιαλιστικών παρα-
γωγικών σχέσεων και της βοήθειας 
που πρόσφερε ο λαός της Ρωσικής 
Δημοκρατίας προς τους λαούς των 
ακρινών Δημοκρατιών, που βρήκαν 
την εθνική τους ταυτότητα και μπό-
ρεσαν για πρώτη φορά στην ιστορία 
τους να αναπτύξουν το δικό τους 
πολιτισμό, εθνικό στη μορφή και σο-
σιαλιστικό στο περιεχόμενό του. 
Ο Στάλιν υπήρξε ο εμπνευστής και 
δημιουργός της σοβιετικής στρατιω-
τικής επιστήμης και τέχνης, που ανέ-
τρεψε όλες τις μέχρι τότε αντιλήψεις 
που είχε θεσμοποιήσει και θεοποι-
ήσει η αστική τάξη.  
Η θεωρία του Στάλιν για τους παρά-
γοντες, που δρουν σε βάθος και κα-
θορίζουν την τύχη του πολέμου, 
ανάμεσα στους οποίους ο πιο ση-
μαντικός είναι οι εφεδρείες και η στα-
θερότητα στα μετόπισθεν, επέτρεψε 
στη Σοβιετική Ένωση να οικοδομή-
σει την άμυνά της σε νέες βάσεις, 
που στηρίζονταν και εξυπηρετούσαν 
τη δημιουργία μιας ισχυρής σοσια-

λιστικής χώρας, σίγουρα εξοπλισμέ-
νης στρατιωτικά, με ανεπτυγμένη οι-
κονομία και ακλόνητη  ηθικοπολιτική 
ενότητα των πολιτών της. 
Αυτή η θεωρία γνώρισε την πιο λα-
μπρή επιβεβαίωσή της κατά τη διάρ-
κεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πο-
λέμου, όταν η στρατιωτική υπεροχή 
της γερμανικής Βέρμαχτ και οι αρχι-
κές της νίκες δεν μπόρεσαν να κρί-
νουν την έκβαση του πολέμου, που 
τελικά την έκριναν οι ανεξάντλητες 
εφεδρείες, η ισχύς των μετόπισθεν 
- σε συνδυασμό φυσικά με την υπό-
λοιπη σοβιετική στρατιωτική ισχύ και 
όχι μόνο - και ο σοσιαλιστικός πα-
τριωτισμός των σοβιετικών εργαζο-
μένων και όχι, όπως υποστηρίζουν 
διάφοροι "ύπνοι", ο χειμώνας που 
έπαιξε δευτερεύοντα ρόλο. Ακριβώς 
επειδή ορθά υπολόγισαν τον χει-
μώνα, οι Γερμανοί επιτελείς εξαπέ-
λυσαν την αιφνιδιαστική  τους επί-
θεση το καλοκαίρι του 1941, Ιούνιο. 
Λανθασμένα, ωστόσο, υπολόγισαν, 
μέτρησαν, το βάθος, το εύρος και 
τις αντοχές της σοσιαλιστικής Σοβιε-
τικής Ένωσης, καθώς και τις ικανό-
τητες του σοβιετικού στρατιωτικού 
επιτελείο, με αποτέλεσμα να χάσουν 
τον πόλεμο. Στον πρώτο ραδιοφω-
νικό του λόγο, λίγες ώρες μετά τη 
ύπουλη γερμανική εισβολή, που πα-
ραβίασε το Γερμανοσοβιετικό Σύμ-
φωνο Μη Επίθεσης (Αύγουστος 
1939), ο Στάλιν εξήγησε με επιχει-
ρήματα ότι η μέχρι τότε αήττητη να-
ζιστική Γερμανία θα έχανε στο σο-
βιετικό έδαφος.  
Ο Στάλιν αγωνίστηκε για την ανά-
πτυξη του διεθνούς κομμουνιστικού 
και εργατικού κινήματος και για την 
εξάπλωση του σοσιαλισμού, τον 
οποίο παρέλαβε στο ένα έκτο του 
πλανήτη μας, στο αρχικό μάλιστα 
στάδιο της ανάπτυξής του, και τον 
παρέδωσε στο ένα τρίτο.  
Ολόκληρη η εποχή, στη διάρκεια της 
οποίας ο Στάλιν ήταν επικεφαλής του 
διεθνούς κομμουνισμού, είναι αδιά-
ψευστος μάρτυρας για το ιδεολογικό, 
πολιτικό και οργανωτικό μέγεθος αυ-
τού του κορυφαίου μαρξιστή- λενινι-
στή της πανανθρώπινης λευτεριάς 
και αφήνει ανεξεταστέους στο μά-
θημα της Ιστορίας τους κάθε λογής 
παραχαράκτες και συκοφάντες. 
Επί Στάλιν η Σοβιετική Ένωση έγινε 
σοσιαλιστική υπερδύναμη. Δημιουρ-
γήθηκε το σοσιαλιστικό στρατόπεδο. 
Μέσα και η Νέα Κίνα, η Λαϊκή Δη-
μοκρατία της Κίνας. Από τη μια άκρη 
της γης ίσαμε με την άλλη, φού-
ντωσε και απλώθηκε η φλόγα των  
αντιιμπεριαλιστικών και εθνικοαπε-
λευθερωτικών αγώνων των υπόδου-
λων λαών στις αποικίες  και στις  
εξαρτημένες χώρες.    
Δυνάμωσε το εργατικό και το  προ-
οδευτικό δημοκρατικό κίνημα στις 
καπιταλιστικές χώρες. Ένα σημα-
ντικό μέρος της διανόησης στη Δύση 
κοιτάζει την Ανατολή. Κορυφαίοι επι-
στήμονες και άνθρωποι των γραμμά-
των και της τέχνης τάσσονται  με το 
σοσιαλισμό. Αρκετοί γίνονται κομμου-
νιστές χωρίς να μετρούν το κόστος. 
Τα κομμουνιστικά κόμματα πόλος 
έλξης των καταπιεσμένων της γης, 
καθοδηγητική δύναμη στους ειρηνι-
κούς και στους ενόπλους ταξικούς 
αγώνες τους.  
Δίπλα στην κληρονομιά των Μαρξ 
Ένγκελς και Λένιν, η κληρονομιά του 
Στάλιν θα φωτίζει τους μεγάλους 
επαναστατικούς αγώνες, που θα ξε-
σπάσουν Αύριο για την ανατροπή 
του σημερινού παρωχημένου, άδι-
κου και απάνθρωπου συστήματος.

του 
Βασίλη Κωστή 

Απροσκάλεστος και ανε-
πιθύμητός ο κορω-
νοϊός, μας επισκέφθηκε 

τη στιγμή που ούτε καν τον 
περιμέναμε.  
Διότι όσο και αν προσέχει κα-
νείς θα τον βρει εκεί που δεν 
θα τον περίμενε. 
Πριν ένα χρόνο ήμουν στην 
Θεσσαλονίκη για κάποιο συ-

νέδριο και επωφελήθηκα της ευκαιρίας να επι-
σκεφθώ το Άγιο Όρος και συγκεκριμένα τη Μονή 
Παντοκράτορος, μετά το πέρας των εργασιών του 
Συνεδρίου.   
Αν και αρχές του κορωνοϊού εν τούτοις πρόσεξα 
ότι  πολλοί φορούσαν μάσκες έστω και στα χωριά 
ή στα Λεωφορεία στα πλοία και αλλού. Αυτό ήταν 
το πρώτο και μοναδικό ταξίδι του 2020 και που 
ίσως να είχα την ευχή των Πατέρων και των Αγίων 
για να ζήσω να γράψω τις γραμμές αυτές. 
Ένα χρόνο αργότερα φορούμε μάσκες ο ιός όλο 
κι απλώνετε και η σημερινή κυβέρνηση στην Αγ-
γλία “αχάπαρη” όπως πάντα σπέρνει περισσό-
τερη σύγχυση παρά να βοηθήσει στο να επιβλη-
θούν αυστηρότερα μέτρα.    
Για τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε την κακή τύχη 
να γνωρίσουμε ίσως τους χειρότερους Πρωθυ-
πουργούς που ο ένας να έλεγε είμαι χειρότερος 
από τον προηγούμενο από τον Κάμερον, μέχρι 
τη Τερέσσα και τον περιβόητο Τζιόνσον. Κυριο-
λεκτικά τους σιχάθηκα για τον όλεθρο που έχουν 
σπείρει, και συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό που 
τους έχω αντιπαθήσει για τη στάση τους όχι μόνο 
στο Κυπριακό μα και τον όλο συνεχιζόμενο Αν-
θελληνισμό και την συμμέτοχή της χώρας στη κα-
ταστροφή της Κύπρου. 
Η συνεχιζόμενη καταδίωξη Ελληνοκύπριων Δη-
μοτικών Συμβούλων από τους Συντηρητικούς  εί-
ναι πρωτοφανές.    
Ουδέποτε συμπάθησα την χώρα αυτή  που από 
μόλις μικρό παιδί όταν με τους γονείς μου πρω-
τοπάτησα πόδι στην χώρα αυτή. Η εμπλοκή μου 
στα πολιτικά οφείλετε στην στη πολωτική κατά-
σταση που επικρατούσε τότε και συνεχίζει να επι-
κρατεί μα και η αγάπη μου για τον πλησίον να 
βοηθήσω όσο μπορούσα μέσα στα πλαίσια των 
δυνάμεων μου και της θέσεως. 
Άκουσα και ύβρεις από δικούς μας συμπατριώτες 
και ξένους φοβέρες και καταδιωγμούς ένα σορό 
απλά γιατί υποστηρίζαμε την αλήθεια και το δίκαιο 
και όχι τον εισβολέα η κάθε άλλο ξένο πράκτορα 
η προσωπικά συμφέροντα.  
Αυτά που πέτυχα ήταν χάρη στη σκληρή δουλειά 
και  την συμπαράσταση γνήσιων φίλων και όχι 
μερικών καραγκιόζηδων που μέχρι σήμερα δεν 
λεν να αλλάξουν. 
Ήλθαν στιγμές που είπα στον εαυτό μου δεν τα 
παρατάω και εάν τα άφηνα θα ευχαριστούσε του 
εχθρούς και  τους ζηλότυπους και φθονερούς, 
εξάλλου αυτό ήθελαν να δουν.  
Εάν υπάρχουν σήμερα άτομα που ακόμη έχουν 
την ψευδαίσθηση ότι ο Κυπριακός Λαός έχει γνή-
σιους φίλους  η στην Βουλή η στις Τοπικές Αρχές 
καιρός είναι να ξυπνήσουν για να δουν την αλήθεια. 
Τους έχω ζήσει και τους έχω γνωρίσει από κοντά  
διότι οι πραγματικά γνήσιοι φίλοι της Κύπρου είναι 
πολύ λίγοι, λιγότεροι από το τι νομίζουμε.  
Ο Ελληνισμός είναι σχεδόν μόνος του και ορφα-
νός και το συντομότερο το αντιληφθούμε και αρ-
χίζουμε να συνεργαζόμαστε με ομόνοια αυτό το 
καλύτερο.   
“Tο κακομούτσουνο 2020.” 
Την φράση  “Tο κακομούτσουνο 2020”  άκουσα 
να την λένε πολλοί, αλλά  έχω και άλλα επίθετα 
για το 2020 πλέον προσαρμοσμένα που θα τα 
λέω προφορικά κάθε μέρα  του 2021 
Θέλω και εύχομαι  και προσεύχομαι  τα Χριστού-
γεννα του 2021 να γίνουν  αυτά  που θα μας βοη-
θήσει να ξεχάσουμε το τραύμα των προηγουμέ-
νων Χριστουγέννων. 
Εύχομαι και προσεύχομαι να γιορτάσουμε και να 
πανηγυρίσουνε σε λίγους μήνες  το Πάσχα Μέγα 
των Ελλήνων Πάσχα 2021. Το Πάσχα του Χρι-
στιανισμού και του Ελληνισμού. 
Ο Θεός να βάλει το χέρι του. 
Προσοχή Μεγάλη Προσοχή και Αμεροληψία  
Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους πάσχοντες. 
Ενέργεια κουράγιο και υπομονή στους γιατρούς 
και νοσοκόμες. 

του  
Γιώργου A.Σάββα
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Η αναβλητικότητα Κουράγιο... ο Θεός είναι μεγάλος!  

Της Έλισσας Ξενο-
φώντος 
Φιλόλογος 

Η αναβλητικό-
τητα σκοτώνει 
τα όνειρα, 

σκοτώνει τις επιθυ-
μίες μας, σκοτώνει 

την ικανότητά μας να πετυχαίνουμε 
τους στόχους μας. Σκοτώνει τη δημι-
ουργικότητα μας, την παραγωγικό-
τητά μας αλλά κυρίως σκοτώνει την 
απλή μας καθημερινή ευτυχία!  
Τι σημαίνει είμαι αναβλητικός; Σημαί-
νει ότι θέλω να κάνω κάτι, λέω ότι θα 
το κάνω  αλλά στο τέλος δεν το κάνω. 
Κι εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Γιατί αν 
δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι εξ αρχής 
δεν θα το κάναμε και θα τέλειωνε εκεί 
η υπόθεση. Τώρα ποιο είναι το πρό-
βλημα με την αναβλητικότητα; Θέλω 
να το κάνω, πρέπει να το κάνω και 
περιμένουμε και περιμένουμε και πε-
ριμένουμε και το αναβάλλουμε και το 
αναβάλλουμε και τίποτα δεν γίνεται! 
Μην αφήνουμε για αύριο ό,τι μπο-
ρούμε να κάνουμε σήμερα! Μας το 
έχουνε πει τόσες φορές αυτό αλλά 
εμείς επειδή νοιώθουμε και ενήλικες 
λέμε: Έλα μωρέ… άστο για αύριο… 
Νοιώθουμε ενήλικες και πέφτουμε στα 
δίκτυα αυτού που προσπαθούμε να 
αποφύγουμε. 
Για ποιο λόγο όμως γινόμαστε ανα-
βλητικοί; Μα εύκολη η απάντηση. 
Απλά από κακή συνήθεια! Η αναβλη-
τικότητα για να ξέρετε σχετίζεται με 
τη σκέψη μας και μετά με το συναί-
σθημα! Σκέψη και συνήθεια πάνε χε-
ράκι χεράκι… Τις πιο πολλές φορές 
αυτό συμβαίνει από συνήθεια. Δεν ξυ-
πνάει μια μέρα άνθρωπος και γίνεται 
αναβλητικός! Σαν άνθρωποι, ας μη 
γελιόμαστε, έχουμε λίγο πολύ τη συ-
νήθεια να αναβάλλουμε. 
Τώρα ας σκεφτούμε σε ποια θέματα 
είμαστε συνήθως αναβλητικοί γιατί για 
τον καθένα μας διαφέρει αυτό. Και μι-
λάμε τώρα για σημαντικά πράγματα 
διότι τα ασήμαντα δεν έχουν και τόση 
μεγάλη σημασία. Αναβάλλουμε λοι-
πόν πράγματα που σκεφτόμαστε … 
«Με παίρνει για να το αναβάλω, θα 
το κάνω αύριο…» Όλοι ξέρετε το γνω-
στό: « Από Δευτέρα θα αρχίσω δίαιτα, 
το γυμναστήριο θα το αρχίσω από 
Δευτέρα και το κάπνισμα επίσης μετά 
τα γενέθλια μου ή μετά την πρωτο-
χρονιά» και πάει λέγοντας.  Άρα είναι 
μια σκέψη που κάνουμε και την συν-
δέουμε με μία συνήθεια. Πρέπει όμως 
να θυμηθούμε  κάτι πολύ σημαντικό 
ότι όταν κάνουμε αυτή τη σκέψη «θα 
το κάνω» και το μεταθέτουμε στο μέλ-
λον στην ουσία τι κάνουμε; Λέμε στον 
εαυτό μας δεν το κάνω τώρα! Δεν ξε-
κινούμε να λέμε στον εαυτό μας 
«θέλω» αλλά λέμε πρέπει. Όταν βά-
λουμε το «πρέπει» επειδή υπακούμε 
σε μια ανώτερη  δύναμη και δεν είναι 
δική μας εσωτερική ανάγκη εκεί 
έχουμε ακινητοποιήσει τον εαυτό  μας. 
Έχει να κάνει δηλαδή με το μυαλό μας 

και όχι με εξωτερικούς παράγοντες. 
Πάντα λέμε ότι κάτι φταίει από εξωτε-
ρικούς παράγοντες. Κάτι έξω από 
εμάς… 
Οι συνθήκες, η δουλειά,  η κοινωνία 
φταίνε, γι΄αυτό αναβάλλουμε λέμε. Μα 
αυτό δεν είναι αλήθεια! Μόνο σε μικρό 
αριθμό περιπτώσεων δεν έχουμε 
εμείς την τελική ευθύνη των πράξεων 
μας. Σε όλες τις φορές σχεδόν φταίμε 
εμείς. 
Και θυμάμαι που μαθαίναμε στο σχο-
λείο ότι η Ευκαιρία απεικονιζόταν με 
ένα άτομο με μαλλιά μπροστά και 
πίσω ήτανε φαλακρό. Και μέχρι να το 
αρπάξει κάποιος από τα μαλλιά αυτό 
το πρόσωπο έχει φύγει!  Γι΄αυτό λέγε: 
Πιάνω την ευκαιρία από τα μαλλιά! 
Δεν θα έλεγα ότι η αναβλητικότητα εί-
ναι αρρώστια γιατί όλοι λίγο πολύ το 
κάνουμε. Όμως δεν πρέπει να αφή-
νουμε να γίνει δυσλειτουργική γιατί 
μας χαλάει την καλή μας διάθεση, μας 
χαλάει τη ζωή μας. Και το χειρότερο 
είναι ότι μας χαλάει την ευτυχία γιατί 
είναι σαν να βάζουμε τρικλοποδιά 
στον εαυτό μας με ύπουλο και κακό 
τρόπο.  
Πολλές φορές λέμε: Θα είμαι ευτυχι-
σμένος όταν…. θα πάρω το πτυχίο 
μου ή όταν βρω καλύτερη δουλειά και 
πάρω περισσότερα λεφτά, όταν πα-
ντρευτώ, όταν χωρίσω, όταν κάνω 
παιδί, όταν παντρέψω το παιδί μου, 
όταν πάρω εγγονάκι. Στην ουσία, με-
ταθέτουμε την ευτυχία μας  γιατί το 
κάνουμε να εξαρτάται από κάτι που 
δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. 
Θέλεις να βγεις την Κυριακή αν το tier 
4 το επιτρέπει φυσικά; Αν ναι, μην το 
αναβάλλεις. Όχι για τους άλλους αλλά 
για σένα. Κάντο για σένα! Αν δεν το 
κάνουμε δεν χάνουμε μόνο το χρόνο 
μας αλλά χάνουμε τη ζωή μας, χά-
νουμε την ευτυχία μας. Και μετά γυρ-
νάμε πίσω και λέμε πώς πέρασαν αυ-
τές οι μέρες και δεν έκανα τίποτα…
Βάζουμε τρικλοποδιά στον εαυτό μας. 
Το επαναλαμβάνω αυτό. 
 Και ποιος είναι ο εαυτός μας; Ο εαυ-
τός μας δεν είναι ένα πράγμα συμπα-
γές, μονολιθικό…Ο εαυτός μας έχει 
πολλές εμφάσεις. Έχει πολλά παζλ 
που κουμπώνουν. Ο εαυτός μας έχει 
ένα στοιχείο που είναι ο παροντικός 
μας εαυτός. Αυτός εδώ… Ο εαυτός 
μας αυτός που διαβάζει το άρθρο 
αυτό, που πίνει το καφέ του… ο εαυ-
τός μας εδώ και τώρα. Υπάρχει όμως 
και ο μελλοντικός  μας εαυτός, αυτόν 
που δεν συναντήσαμε ακόμα. Είναι ο 
εαυτός που θέλουμε να πάμε. Είναι 
όπως το πρωτάκι που λέει «θέλω να 
γίνω εκτάκι» να πάω Γυμνάσιο… και 
το σκέφτεται… κάτι που θέλει να γίνει 
κάτι μελλοντικό!  Κάτι σημαντικό! 
Στην πραγματική ζωή λέμε να μάθω 
ξένες γλώσσες, θέλω να παντρευτώ,  
να γράψω ένα μυθιστόρημα… και δεν 
το κάνουμε. Ο μελλοντικός μας εαυ-
τός κάνει όνειρα αλλά έχει πρόβλημα 
με τον παροντικό μας εαυτό. Γιατί τε-
λικά από αυτόν εξαρτάται αν θα πρα-

γματοποιήσουμε τα όνειρα και τους 
στόχους μας. Η απόφαση πρέπει να 
συνοδεύεται και από πράξη. Όμως 
δεν το πραγματοποιούμε γιατί η 
πράξη έχει και ρίσκο. Αυτό μας φοβί-
ζει, ας το πούμε κι αυτό. Και φοβόμα-
στε μήπως απογοητευτούμε και θεω-
ρούμε ότι αν μείνουμε στο εδώ και 
στο τώρα μας όπως έχουν τα πρά-
γματα άσχετα αν δεν μας αρέσουν εί-
μαστε βολεμένοι, οπότε είναι πολύ εύ-
κολο να μείνουμε εδώ που είμαστε 
βολεμένοι  που κουμαντάρουμε κου-
τσά στραβά τα πράγματα. Πιο τρο-
μερό είναι να πάμε σε κάτι που δεν 
το ξέρουμε και νοιώθουμε ότι θα φάμε 
τα μούτρα μας και θα χάσουμε και τα 
όσα λίγα έχουμε. Γενικά αναβάλλουμε 
γιατί φοβόμαστε ότι μπορεί να μην τα 
καταφέρουμε. Πολλές φορές για να 
καταλάβετε είμαστε και σε λάθος 
σχέση αλλά επειδή βολευόμαστε και 
φοβόμαστε το άγνωστο και να το ρι-
σκάρουμε, αφήνουμε να καταστρέ-
ψουμε ολόκληρη τη ζωή μας γιατί φο-
βόμαστε το ξεβόλεμα. Φυσικά πολλά 
πράγματα δεν γίνονται όπως θέλουμε 
αλλά καλύτερα θα είναι αυτό παρά η 
αναβολή. 
Θα πρέπει να  αντικαταστήσουμε το 
πρέπει λοιπόν με το θέλω. Το θέλω 
ταυτίζεται με εμάς. Το πρέπει «ξένο» 
ακούγεται.  
Σε αυτό που θέλω να σταθώ όμως 
για να γίνει αυτό που έχω γράψει πιο 
οικείο είναι η αναβλητικότητα μας σε 
κοινωνικές σχέσεις. Η επαφή μας 
όποια κι αν είναι αυτή με όποιο μέσο 
διαθέτουμε με ανθρώπους που είναι 
γύρω μας ή ανήκουν στη λίστα των 
φίλων μας. Αυτών που μας συμπα-
ραστέκονται στις δυσκολίες μας και 
μας ακούνε, μας συμβουλεύουν και 
μας ενθαρρύνουν. Ακόμα αυτούς που 
αναγνωρίζουν τις αξίες και τα προσό-
ντα μας. Κι όμως μπορεί να αναβάλ-
λουμε να τους πάρουμε ένα απλό τη-
λέφωνο, να τους πούμε μια καλή 
κουβέντα αφού η αλήθεια είναι… ότι 
τους σκεφτόμαστε. Κι όχι μόνο αυτό. 
Να τους πάρουμε τώρα τηλέφωνο και 
τώρα να τους πούμε πόσο τους αγα-
πούμε και τους ευχαριστούμε για τη 
δύναμη που μας έδωσαν όταν τους 
χρειαστήκαμε σε κάποια στιγμή της 
ζωής μας. Ή απλά ότι είμαστε τυχεροί 
που τους έχουμε στη ζωή μας. 
Τις τελευταίες μέρες έχω χάσει δύο 
μοναδικούς φίλους. Έφυγαν για τον 
κόσμο των αγγέλων γιατί μόνο εκεί 
τους αξίζει να βρίσκονται τώρα.  Τα 
καλύτερα έχω να σκέφτομαι γι΄αυτά 
τα δύο άτομα γιατί ήταν μοναδικά. Αν 
και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία 
και να λέω για παρηγοριά «ο Θεός 
παίρνει πάντα πρώτους τους καλούς 
ανθρώπους», έτσι είναι τελικά. 
Οι περισσότεροι θα περνάμε τα πιο 
δύσκολα αυτές τις μέρες ίσως περισ-
σότερο από πριν. Γι’  αυτό ας βάλουμε 
στα θέλω μας επαφές με ανθρώπους 
που είναι στη ζωή μας. Και στην ορ-
γανωμένη Παροικία, αν υπάρχει δη-
λαδή, λέω το εξής: Τιμήστε όσο υπάρ-
χει χρόνος, όσους αξίζουν κι έχουν 
προσφέρει σε αυτήν που ονομάζουμε 
ελληνοκυπριακή κοινότητα και όχι 
μόνο. Πέστε εσείς οι οργανωμένοι φο-
ρείς ένα ευχαριστώ σε αυτούς που 
πρόσφεραν σε όλους εμάς. Τώρα, όχι 
αύριο. Όταν χάσουμε αυτά τα άτομα 
δεν θα μπορούμε να τους το πούμε 
ούτε στον επικήδειο και θα είναι αργά. 
Πολύ αργά. Ένα ευχαριστώ είναι. Δεν 
στοιχίζει τίποτα… 
Και το λέω ξανά και ξανά:  Όταν μπο-
ρείς να κάνεις πράγματα σήμερα να  
μην τα αναβάλλεις για αύριο. Πόσο 
πραγματικά μετανιώνεις αν δεν το κά-
νεις  τώρα… Κάντε όλα που θέλετε 
τώρα. Πέστε το αγαπώ στους ανθρώ-
πους σας. Αύριο θα είναι αργά. Όσα 
φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος 
λένε! Πολύ σωστό είναι αυτό. Τώρα 
κάνε ό,τι θα ήθελες να κάνεις αύριο… 
έτσι απλά!

Καλό νέο έτος!  
 

Ευτυχήσαμε να 
δούμε στις τη-
λεοπτικές μας 

οθόνες τα πολύ-
χρωμα φώτα και 
πάλι εκείνη την ώρα 
που έφευγε ο πα-
λιός χρόνος και 
έδινε τη θέση του 

στον νέο χρόνο που με αγωνία περιμέ-
ναμε να μας φέρει ότι το καλύτερο και 
να μας δώσει κουράγιο και ελπίδα για 
καλύτερες μέρες.  
Αφήσαμε πίσω τα πολλά προβλήματα 
όπως κάνουμε πάντα τούτες τις μέρες 
και απλώσαμε τα χέρια να αρπάξουμε 
την ελπίδα και να αποθέσουμε τα όνειρα 
μας στις πολλαπλές ευχές που κάναμε 
ο ένας στον άλλο για τις καλύτερες μέρες 
που θα έρθουν.  
Καθήσαμε κάτω και βάλαμε στο τραπέζι 
τα όσα βιώσαμε τον χρόνο που έφυγε 
και προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα τα-
ξίδι πίσω διαβάζοντας τα όσα κατέγραψε 
η μνήμη και προσπαθήσαμε να τα ανα-
λύσουμε.  
Βρήκαμε πολλά καλά και πολλά που 
μπαίνοντας στη διαδικασία να τα βιώ-
σουμε, κάποια από αυτά μας πλήγωσαν, 
και κάποια μας βοήθησαν να ξεπερά-
σουμε τις δυσκολίες που βρήκαμε στο 
διαβα μας. 
Τα πιο σημαντικά από όλα τούτα ήταν 
εκείνα που μας πόνεσαν και μας έκαναν 
να κλάψουμε, ή να προβληματιστούμε 
για τα επόμενα βήματα μας. 
Αυτά που μας πλήγωσαν πολύ ήταν ο 
χαμός αγαπημένων μας, και πιο πολύ 
των δικών μας ανθρώπων που δυστυ-
χώς δεν είχαμε ούτε την ευκαιρία να 
πούμε ένα αντίο, η ακόμα να τους κοι-
τάξουμε στα μάτια και να τους πούμε 
ένα  καλό λόγο, ένα ευχαριστώ που ήταν 
στη ζωή μας, ή ένα άγγιγμα αν δεν ήταν 
μια αγκαλιά έστω την τελευταία στιγμή 
πριν φύγουν από τούτο τον άχαρο κό-
σμο που έτυχε να βρεθούμε.  
Κάναμε προσπάθειες να βγάλουμε τον 
καλό μας εαυτό προς τα έξω με διάφο-
ρους τρόπους για να δώσουμε κουράγιο 
στους φίλους ή συγγενείς μας που είχαν 
βρεθεί σε πιο δύσκολες στιγμές και είχαν 
ανάγκη από συμπαράσταση. Τους αφή-
σαμε να μας βάλουν στην καθημερινό-
τητα τους απαντώντας στις πολλαπλές 
κλείσεις και με ηρεμία τους ακούσαμε 
και με ηρεμία τους δώσαμε χρόνο πι-
στεύοντας ότι τους δίναμε παρηγοριά 
για να περάσουν στην επόμενη μερα. 
Νιώσαμε ότι κάναμε καλό στο ψυχολο-
γικό τους κόσμο και ότι τους βοηθού-
σαμε να διώξουν το άγχος και να ηρε-
μήσουν μέχρι το επόμενο τηλεφώνημα , 
μέχρι την ώρα που θα πήγαιναν για 
ύπνο για ένα καλύτερο ξημέρωμα.  
Είναι και κάποιες πιο δύσκολες όμως 
περιπτώσεις που χρειάστηκε να βά-
λουμε περισσότερες προσπάθειες για 
να μπορέσουμε να περάσουμε μηνύ-
ματα με περισσότερη δόση θάρρους για 
να μην προδώσουμε την αδυναμία μας 
για κάτι που μας έδωσε πόνο και μας 
έκανε να κλάψουμε.  
Προσπαθούσαμε να δείξουμε ευθυμία 
για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε αι-
σθήματα ελπίδας αντιθέτως ότι εμείς 
νιώθαμε λιώμα και παίζαμε το ρόλο του 
χαρούμενου.  
Οι δυσκολότερες περιπτώσεις ήταν εκεί-
νες που θα έπρεπε να κάνουμε ότι είναι 
δυνατόν να παίξουμε καλά το ρόλο μας 
και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε 
το ηθικό του συνομιλητή μας ύψιλο για 
να μην πέσει σε κατάθλιψη. Είναι οι πε-
ριπτώσεις που σε καλεί ένας πολύ στε-
νός φίλος που μιλούσες μαζί του καθη-
μερινά βάζοντας σε εφαρμογή όλα αυτά  
 έχω αναφέρει πιο πάνω, και ξαφνικά 
να ακούς στην άλλη άκρη της γραμ-
μής..... δυστυχώς χάσαμε τον......ή δυ-
στυχώς χάσαμε την..... 
Και είναι εκεί που βάζεις όλη την ψυχική 
σου δύναμη να μην προδώσεις τον 
εαυτό σου. Είναι εκεί που σου έρχεται 
ένας κόμπος στο λαιμό και μένεις για 

λίγο σιωπηλός και απομακρύνεις το τη-
λέφωνο από το στόμα για να μην ακου-
στούν οι ήχοι που βγαίνουν από μέσα 
σου , για να μην προδωθείς γιατί είναι 
υποτακτική ανάγκη να είσαι δυνατός για 
να μεταδόσεις αισθήματα που θα βοη-
θήσουν τον συνομιλητή σου να αντεπε-
ξέλθει τούτο το μεγάλο κακό που τον 
βρήκε.  
Ο χαμός του αγαπημένου είναι αβάστα-
χτος και αξεπέραστος. Ο χαμός του δι-
κού σου ανθρώπου είναι σαν να χάνο-
νται τα πάντα από μπροστά σου.  
Ο χαμός του ανθρώπου που φεύγει και 
χάνεται έτσι ξαφνικά από τη ζωή σου εί-
ναι σαν να γκρεμίζονται τα πάντα.  
Και εσύ να κρατάς το ακουστικό μακριά 
από το στόμα για να μην ακουστούν οι 
λυγμοί που βγαίνουν μέσα από τα βάθη 
της ψυχής σου για να μην ενδώσεις και 
για να μπορέσεις να πεις την πρώτη 
λέξη. Θεέ  μου! Κουράγιο.... και ο συνο-
μιλητής σου να προσπαθεί να καταλάβει 
το δυνατό χτύπημα του χαμού του αγα-
πημένου του.  
Και το μόνο που εσυ προσπαθείς είναι 
να κρατήσεις το ηθικό του συνομιλητή 
σου υψηλό μέχρι το τέλος της συνομιλίας 
και μέχρι την επόμενη τηλεφωνική επι-
κοινωνία. 
Και να κανεις ακόμα μια προσπάθεια...... 
Κουράγιο.... ο Θεός είναι μεγάλος. Τον 
ήθελε και τον πήρε κοντά του...... 
Και κλείνεις το τηλέφωνο και ξεσπας σε 
λυγμούς, για να βγάλεις την πίκρα του 
θανάτου έξω από το σύστημα του ορ-
γανισμού σου, για να απαλύνεις τον 
πόνο που νιώθεις για τον χαμό του αν-
θρώπου που χάνεις αλλά και για να 
βρεις κουράγιο να κανείς το επόμενο τη-
λεφώνημα που θα πρέπει και πάλι να 
είσαι εσυ αυτός που θα πρέπει να φανείς 
πιο δυνατός και αυτός που θα πρέπει 
μα δώσει μηνύματα που θα φέρουν αι-
σθήματα αντοχής στο συνομιλητή σου. 
Δεν θα πρέπει καλοί μου φίλοι να αφή-
σουμε να φύγουν απαρατήρητα τα δια-
φορά αλλά γεγονότα που ζήσαμε τα 
οποία μας πληγώνουν μεν, αλλά τα αφή-
νουμε στην κρίση του Μεγαλοδύναμου 
Θεού δε.  
Νιώθω λύπη για όλους αυτούς που 
εχουνε φτωχή καρδιά και νομίζουν ότι 
μπορούν να αγοράζουν τα πάντα με τα 
λεφτά τους, και εκμεταλλεύονται τους 
φτωχούς και τους αδύναμους. Νιώθω 
λύπη για αυτούς που έχουν δυνατότητες 
και μπορούν να βοηθούν τους άστεγους 
και τους αρρώστους αλλά απεναντίας 
τους εκμεταλλεύονται και τους δίνουν 
πόνο αντί λίγο κουράγιο και λίγη συμπα-
ράσταση.  
Νιώθω λύπη για όλους αυτούς που για 
προσωπικά συμφέροντα πουλάνε 
ακόμα και τους ανθρώπους που στάθη-
καν δίπλα τους μια ολόκληρη ζωή. 
Νιώθω λύπη που όλοι αυτοί δεν έχουν 
πάρει το μύνημα του μονόδρομου στη 
ζωή αυτή την σύντομη που έτυχε να βρε-
θούμε. 
Με όλα τούτα στο νου ας ευχηθούμε για 
ακόμα μια φορά να βάλει το χέρι του ο 
Παντοδύναμος Θεός και να μας απαλ-
λάξει από τούτο το κακό που μας βασα-
νίζει. Να βοηθήσει να έχουμε υγεία και 
να αλλάξουμε οι άνθρωποι.  
Να γίνουμε καλύτεροι.  
Κανείς από εμάς δεν  έχει ιδιαίτερα προ-
νόμια και κανείς από εμάς δεν εξαιρείται 
από όλα όσα ο Θεός θα ήθελε για τους 
ανθρώπους.  
Αυτός από εκεί ψηλά  βλέπει.... και κρί-
νει! 
Όλοι ερχόμαστε σε αυτό τον κόσμο με 
τον ίδιο τρόπο, όλοι έχουμε τα ίδια δι-
καιώματα, και όλοι φεύγουμε με τον ίδιο 
τρόπο, και φεύγοντας κανείς δεν παίρνει 
τίποτα μαζί του.  
Όλα εδώ μένουν και όλα εδώ ....πληρώ-
νονται!  
Ας κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια  να 
γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι ανοίγοντας 
την καρδιά μας και βαζοντας μέσα ολο 
τον κόσμο. Ας προσφέρουμε αγάπη και 
ας κάνουμε καλές πράξεις από τώρα και 
εμπρός!  
 
Καλό νέο έτος! 
Με την αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής 

του 
Βασίλη Παναγή 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ – ΝΤΕΚΤΑΣ 1979
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 33ο 
 
Αμερικανικο – Καναδέζικο Σχέδιο  
 

Mετά την επιτυχία της προ-
σφυγής στα Ηνωμένα 
Έθνη, οι Αμερικανοί υπέ-

βαλαν προτάσεις για τη λύση του Κυπριακού, 
που όπως αποδείχτηκε αποτελούσαν κοινή επε-
ξεργασία της Αμερικής, του Καναδά και της Βρε-
τανίας. Στο πλαίσιο – σχέδιο λύσης του Κυπρια-
κού αντέδρασαν έντονα το ΑΚΕΛ , το ΔΗΚΟ και 
η ΕΔΕΚ ενώ ο ΔΗΣΥ ήταν πρόθυμος να το συ-
ζητήσει.  
Συγκεκριμένα, ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ   Ε. Παπαϊωάν-
νου ανάφερε:  
«Το πλαίσιο προέρχεται από εκείνες τις χώρες 
(Αμερική, Βρετανία, Καναδά) που είτε καταπολέ-
μησαν τις Κυπριακές προσφυγές στα Ενωμένα 
Έθνη, είτε τήρησαν ένοχη στάση αποχής από τα 
ψηφίσματα του Διεθνούς Οργανισμού, και οι 
οποίες προσπαθούν να υπονομεύσουν ό,τι πέ-
τυχε η Κύπρος με το Ψήφισμα της 33ης Συνόδου 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ». 
Ο Γλαύκος Κληρίδης ηγέτης του ΔΗΣΥ δή-
λωσε ότι: 
«Η Ελληνική πλευρά πρέπει να παρακαθήσει σε 
συνομιλίες εφόσον αυτές θα διεξαχθούν, όπως 
προνοεί και το πλαίσιο, υπό την αιγίδα του Γενι-
κού Γραμματέα.... Είναι ακριβώς στην τράπεζα 
των διαπραγματεύσεων που πρέπει να καταβλη-
θεί σοβαρή προσπάθεια ώστε τα αρνητικά σημεία 
του πλαισίου να μετατραπούν σε θετικά». 
Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ  Βάσος Λυσσαρίδης απε-
κάλεσε  το Αμερικανικό Σχέδιο «διχοτομικό και 
ότι αντιστρατεύεται στοιχειώδεις και βασικές αρ-
χές διεθνώς αποδεχτές και παραβιάζει κατάφωρα 
τα ψηφίσματα του ΟΗΕ». 
Η Συνάντηση Κυπριανού – Ντεκτάς 19 Μαϊου 
1979 
Στις αρχές του Γενάρη 1979 ο Κουρτ Βάλντχαϊμ 
Γ.Γ. του ΟΗΕ ανέπτυξε μια έντονη δραστηριότητα 
για την επανέναρξη των συνομιλιών. Για αυτό 
υπέβαλε μια «Ημερήσια Διάταξη» στον Κυπρια-
νού και στον Ντεκτάς με τα ακόλουθα θέματα για 
συζήτηση: 1. Οι αποφάσεις του ΟΗΕ για το Κυ-
πριακό.  2. Τα τέσσερα σημεία της Συμφωνίας 
Μακαρίου – Ντεκτάς.  3. Το Εδαφικό ζήτημα. 4.  
Το Συνταγματικό θέμα.  5. Ειδική αναφορά για 
την επιστροφή των κατοίκων του Βαρωσιού. 
Προτού ακόμα αρχίσουν οι συνομιλίες οι δύο ηγέ-
τες εξέφρασαν έντονα τις διαφορές τους: Ο Ντε-
κτάς αποδεχόταν μεν την επιστροφή της Αμμο-
χώστου αλλά με όρους. Σ’αυτό αντιτάχθηκε ο 
Κυπριανού δηλώνοντας ότι «δεν θα θυσιάσουμε  
την υπόλοιπη Κύπρο χάριν της επιστροφής της 
Αμμοχώστου». 
Στις 19 Μαϊου 1979 στην παρουσία του Βάλντχαϊμ 
συναντήθηκαν ο Κυπριανού με τον Ντεκτάς και 
κατέληξαν σε  γραπτή συμφωνία από δέκα ση-
μεία. 
Τα Δέκα Σημεία της Συμφωνίας Κυπριανού – 
Ντεκτάς 
1.  Να επαναρχίσουν οι διακοινοτικές συνομιλίες 
στις 15 Ιουνίου 1979. 
2.  Βάση των συνομιλιών να είναι οι κατευθυντή-
ριες γραμμές Μακαρίου – Ντεκτάς της 12ης Φε-
βρουαρίου 1977. 
3.  Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις 

ελευθερίες να τυγχάνουν σεβασμού.  
4.  Οι συνομιλίες να καλύψουν όλες τις εδαφικές 
και συνταγματικές πτυχές. 
5. Να δοθεί προτεραιότητα στην επίτευξη συμ-
φωνίας για την επανεγκατάσταση στα Βαρώσια 
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. 
6. Να αποφευχθεί  οποιαδήποτε ενέργεια που 
θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την έκβαση 
των συνομιλίων. 
7.  Να συζητηθεί το θέμα αποστρατικοποίησης 
της Κύπρου. 
8.  Η ανεξαρτησία, κυριαρχία, εδαφική ακεραι-
ότητα και το αδέσμευτο της Δημοκρατίας να τύ-
χουν επαρκών εγγυήσεων ενάντια σε ένωση με 
οποιαδήποτε άλλη χώρα και ενάντια σε οποι-
αδήποτε μορφή διαμελισμού ή απόσχισης. 
9. Οι διακοινοτικές συνομιλίες να διεξαχθούν κατά 
τρόπο συνεχή και αδιάκοπο. 
10. Οι συνομιλίες να γίνουν στη Λευκωσία. 
Στις 15 Ιουνίου 1979, ύστερα από διακοπή δύο 
χρόνων ξανάρχιασν οι διακοινοτικές συνομιλιες 
στο Λήδρα Πάλας υπό την προεδρία του Β.Γ.Γ 
του ΟΗΕ Πέρεζ Ντε Κουεγιάρ. Την ελληνοκυ-
πριακή πλευρά αντιπροσώπευε ο νέος συνομι-
λητής Γεώργιος Ιωαννίδης που μέχρι  τότε ήταν 
Υπουργός Προεδρίας και είχε αντικαταστήσει τον 
Τάσσο Παπαδόπουλο  και από τουρκοκυπριακής 
πλευράς ο Ονάν. 
Η Θάτσερ εκλέγεται Πρωθυπουργός 
Στις 3 Μαϊου 1979 έγιναν βουλετικές εκλογές στη 
Βρετανία και το Συντηρητικό κόμμα κέρδισε τις 
εκλογές από το Εργατικό κόμμα που ηγέτης και 
πρωθυπουργός ήταν τότε ο Τζέημς Κάλλαγχαν.  
Για πρώτη φορά στην ιστορία της Αγγλίας εκλέ-
γηκε γυναίκα πρωθυπουργός – η Μάργκαρετ Θά-
τσερ. Αρκετοί Κύπριοι που ήταν απογοητευμένοι 
με τη στάση της Εργατικής Κυβέρνησης Γουίλσον 
και Κάλλαγχαν ανέμεναν  με την αλλαγή της Κυ-
βέρνησης και κάποια διαφορετική στάση για  το 
Κυπριακό, ότι θα ανταποκρίνονταν στις υποχρε-
ώσεις τους σαν εγγυήτρια δύναμη. Δεν άργησαν 
όμως να απογοητευτούν για άλλη μια φορά γιατί 
η στάση της νέας κυβέρνησης δεν διέφερε από 
εκείνη των προηγούμενων Εργατικών Κυβερνή-
σεων. 
Τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα των Βρε-
τανικών κυβερνήσεων, όποιο πολιτικό απόχρωμα 
κι αν είχαν, ταυτίζονταν με εκείνα των συμμάχων 
τους των Αμερικανών και δεν ήθελαν με κανένα 
λόγο να διαταράξουν τις στενές τους σχέσεις με 
την Τουρκία που συνόρευε με την Σοβιετική 
Ένωση και την πλούσια περιοχή των πετρελαίων.  
Έτσι η νέα πρωθυπουργός αρκέστηκε απλά να  
ευχαριστήσει τον Κυπριανού που την συγχάρηκε 
για την εκλογική της επιτυχία και ευχήθηκε στην 
ενδυνάμωση των στενών δεσμών που συνδέουν 
τις δύο χώρες. Στο νέο υπουργικό της  συμβούλιο 
η Θάτσερ διόρισε το Λόρδο Κάρρινκτον ως 
υπουργό Εξωτερικών. 
Οι συνομιλίες οδηγούνται σε αδιέξοδο 
Οι ενδοκοινοτικές συνομιλίες που είχαν προγραμ-
ματιστεί για τις 15 Ιουνίου 1979 άρχισαν κανονικά 
στη Λευκωσία με τη μόνη διαφορά ότι πολύ σύ-
ντομα οδηγήθηκαν σε ναυάγιο. Ο Ντενκτάς που 
αρχικά είχε δεχτεί την επιστροφή της Αμμοχώστου 
αλλά με κάποιους όρους αντιδρούσε τώρα έντονα 
και επέμενε να παρουσιάζει τη γραμμή Αττίλα 
σαν τα σύνορα των δύο «κρατών». 
Την ίδια εποχή, το ΕΒΚΑΦ καταχώρησε αγωγή 
στο Τουρκοκυπριακό δικαστήριο της Αμμοχώστου 

όπου διεκδικούσε μεγάλες εκτάσεις κατοικημένης 
γης στο Βαρώσι, ισχυριζόμενο ότι αυτές οι περι-
ουσίες του ανήκαν από το 1571 όταν ο Λαλά 
Μουσταφά κατέκτησε την Αμμόχωστο!  Ο τουρ-
κοκύπριος δικαστής  εξέδωσε απόφαση  που 
υποστήριζε το ΕΒΚΑΦ. Για την παράλογη αυτή 
απόφαση ακόμα και μια τουρκοκυπριακή εφημε-
ρίδα η «Αϋντλίκ» κατέκρινε την απόφαση του δι-
καστή και έγραψε ότι ακολουθώντας μια τέτοια 
«λογική» τότε «η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, το Βε-
λιγράδι, η Σόφια  και το Βουκουρέστι πρέπει να 
ανήκουν στους Τούρκους!». 
Μια άλλη δικαιολογία που πρόβαλλε ο Ντενκτάς 
ήταν η άθλια οικονομική κατάσταση που επικρα-
τούσε στα κατεχόμενα. Για την κατάσταση αυτή 
απέδιδε τις ευθύνες στον «οικονομικό πόλεμο» 
όπως τον αποκαλούσε, «το οικονομικό εμπάρκο», 
που ισχυριζόταν ότι επέβαλλε «η ελληνοκυπριακή 
διοίκηση».  
Τελικά έγιναν μόνο τέσσερις συναντήσεις στη Λευ-
κωσία και δεν έφεραν καμιά πρόοδο με αποτέλε-
σμα ο Γ.Γ.  του ΟΗΕ να εισηγηθεί μια ολιγοήμερη 
αναβολή των συνομιλιών. Ο Ντενκτάς ισχυριζόταν 
ότι «οι 4 κατευθυντήριες γραμμές» που συμφώ-
νησε με τον Μακάριο το 1977 προνοούσε την 
εγκαθίδρυση «Διζωνικής Ομοσπονδίας» και συ-
νεπώς έβαζε σαν όρο για επιστροφή στις συνο-
μιλίες την αποδοχή από μέρους των Ελληνοκυ-
πρίων της «Διζωνικής Ομοσπονδίας». Στην 
πραγματικότητα στη συμφωνία Μακαρίου-Ντε-
κτάς δεν υπάρχει αναφορά για «διζωνική λύση» 
παρά για «διακοινοτική ομοσπονδία».  Πρέπει να 
αναφερθεί όμως ότι ο Μακάριος είχε ήδη δηλώσει 
στο Εθνικό και Υπουργικό Συμβούλιο στις 9 Μαρ-
τίου 1977 ότι αποδεχόταν τη «Διζωνική» σαν λύση 
και είχε δοθεί εντολή στον συνομιλητή Τάσσο Πα-
παδόπουλο να καταθέσει χάρτη όπου παρουσια-
ζόταν οι περιοχές που θα βρίσκονταν κάτω από 
τουρκοκυπριακή διοίκηση. 
Η  Διάσκεψη Κορυφής της Κοινοπολιτείας 
Την 1η Αυγούστου 1979 συνήλθε στη Λουσάκα 
της Ζαμβίας η Διάσκεψη των Αρχηγών Κρατών 
της Κοινοπολιτείας. Στη Διάσκεψη μίλησε ο Κυ-
πριανού όπου ανάφερε ότι «η Κύπρος αποτελεί 
το μόνο μέλος της Κοινοπολιτείας που έχει 40% 
του εδάφους της υπο κατοχή και ξένα στρατεύ-
ματα στο έδαφος της. Η Κοινοπολιτεία έχει ευθύνη 
απέναντι στην Κύπρο, έχει ευθύνη απέναντι σ’ 
ένα κράτος μέλος της....». Στο τέλος της Διάσκε-
ψης εγκρίθηκε Ψήφισμα που ζητούσε την επεί-
γουσα εφαρμογή του Ψηφίσματος 3212  της Γε-
νικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υποστήριζε επίσης 
την πρόταση του Κύπριου Πρόεδρου για την 
πλήρη αποστρατικοποίηση και αφοπλισμό της 
Δημοκρατίας της Κύπρου.  
Η  Διάσκεψη  των Αδέσμευτων στην Κούβα 
Το Κίνημα των Αδεσμεύτων χωρών είχε ιδρυθεί 
στο Βελιγράδι το 1961 με κύριους «συνιδρυτές» 
τον Τίτο της Γιουγκοσλαβίας, τον Νάσσερ της Αι-
γύπτου, τον Νεχρού της Ινδίας, το Μακάριο και 
άλλους προέδρους από Ασιατικές και Αφρικανικές 
χώρες.  
Τον Σεπτεμβριο 1979 έγινε η έκτη Διάσκεψη  των 
Αδεσμεύτων χωρών στην πρωτεύουσα της Κού-
βας την Αβάνα. Ο Σπύρος Κυπριανού, προσφώ-
νησε το Συνέδριο αυτό όπου συμμετείχαν 95 χώ-
ρες και ζήτησε την υποστήριξη τους στο θέμα της 
Κύπρου. Στην προσφώνηση του ανάφερε και τα 
ακόλουθα: 
«Η Κύπρος υπήρξε το θύμα επιδρομής και ει-

σβολής το 1974. Και σήμερα συμμετέχει σ’ αυτή 
τη Διάσκεψη με το 40% του εδάφους της υπό κα-
τοχή. Με το ένα τρίτο του πληθυσμού της πρό-
σφυγες, χιλιάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμε-
νους. 
Για πέντε συνεχή χρόνια καμιά πρόοδος δεν έχει 
επιτευχθεί για την εφαρμογή των αποφάσεων 
των Ηνωμένων Εθνών που περιέχουν όλα τα 
αναγκαία στοιχεία για μια δίκαιη και μόνιμη λύση 
του προβλήματος.  Υποφέραμε πολύ αλλά θα 
συνεχίσουμε τον αγώνα για δικαίωση....». 
Η  Διακήρυξη  των Αδέσμευτων για την Κύπρο 
Από τις 95 χώρες που συμμετείχαν στη Διάσκεψη 
μόνο δύο χώρες είχαν επιφυλάξεις: το Πακιστάν 
και η Μπακλαντες. Στις 8 Σεπτεμβρίου 1979  η 
Διάσκεψη ενέκρινε την πιο κάτω Διακήρυξη για 
την Κύπρο: 
«Η Διάσκεψη επαναβεβαιώνει την αλληλεγγύη 
της με την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, ενός ιδρυτικού μέλους του Κινήματος των 
Αδεσμεύτων, και απαιτεί την άμεση εφαρμογή 
των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κύπρο, και κυρίως του ψηφίσματος 3212 που 
υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέ-
λευση.... Η Διάσκεψη εκφράζει την υποστήριξη 
της για τη συμφωνία από 10 σημεία που επιτεύ-
χθηκε στη Λευκωσία στις 19 Μαϊου 1979, μεταξύ 
του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου κ. 
Κυπριανού και του ηγέτη της Τουρκοκυπριακής 
κοινότητας κ. Ντεκτάς, και καλεί για την άμεση 
επανάληψη των συνομιλιών..... 
Οι ηγέτες κρατών και Κυβερνήσεων λυπούνται 
για το γεγονός ότι μέρος της Κύπρου παραμένει 
ακόμα κάτω από ξένη κατοχή, καλούν όλα τα 
κράτη να επιδείξουν βαθύ σεβασμό για την κυ-
ριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα, ενό-
τητα και το αδέσμευτο της Δημοκρατίας της Κύ-
πρου και απαιτούν τον τερματισμό όλων των 
εξωτερικών επεμβάσεων στις εσωτερικές της 
υποθέσεις καθώς και την άμεση και άνευ όρων 
αποχώρηση από την Κύπρο όλων των ξένων 
ένοπλων δυνάμεων και την απομάκρυνση κάθε 
άλλης στρατιωτικής παρουσίας....». 
Νέο Ψήφισμα του ΟΗΕ για την Κύπρο 
Ύστερα από τη Διάσκεψη των Αδέσμευτων Χω-
ρών στην Αβάνα και με πρωτοβουλία της «Ομά-
δας Επαφής των Αδέσμευτων Χωρών»  η Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε στις 20 Νοεμβρίου 
1979 το ψήφισμα 34 / 30  υπέρ της Κύπρου με 
συντριπτική πλειοψηφία 101 ψήφους υπέρ, 4 
κατά και 35 αποχές. Πιο μπροστά προσφώνησε 
τη Γενική Συνέλευση ο υπουργός Εξωτερικών Νί-
κος Ρολάνδης όπου ανάφερε ότι «οι πορτοκαλιές 
και οι λεμονιές της βόρειας Κύπρου ανθίζουν και 
καρποφορούν για άλλη μια χρονιά για άλλους και 
όχι για τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους...». 
Ο Κυπριανού σχολιάζοντας το νέο ψήφισμα ανά-
φερε ότι «αυτό διεθνοποιεί περαιτέρω  το Κυ-
πριακό πρόβλημα και προδιαγράφει τις εξελίξεις 
που θα ακολουθήσουν. Πρόκειται περί του ισχυ-
ρότερου ψηφίσματος που ενεκρίθη μέχρι σήμερα 
από τα Ηνωμένα Έθνη».  
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία 
του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να  
επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο  
020 8360 7968 ή στο e-mail:   
Tofallis@greekinstitute.co.uk.
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 Σαν Σήμερα

7 Ιανουαρίου 
1972- Πεθαίνει η Ευτυχία 
Παπαγιαννοπούλου, ελλη-

νίδα στιχουργός 
 

1966- Ο Μίκης Θεοδωράκης 
ανακοινώνει σε συνέντευξη 
Τύπου ότι άρχισε να μελο-
ποιεί εννέα ποιήματα από τη 

«Ρωμιοσύνη» του Γιάννη  
Ρίτσου, με αφορμή τα επει-
σοδιακά γεγονότα του Πει-
ραιά της 6ης Ιανουαρίου. 

 
 

8 Ιανουαρίου 

 
1942-  Γεννιέται ο Στίβεν Χό-
κινγκ, άγγλος φυσικομαθη-
ματικός, με πρωτοποριακό 
έργο στην κοσμολογία και τις 
μελανές οπές. Λόγω παρά-
λυσης από σκλήρυνση κατά 
πλάκας, επικοινωνεί με το 
περιβάλλον μέσω ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή. Είναι γνω-
στός από το δημοφιλές έργο 
του «Το χρονικό του χρό-

νου» (1988) 
 

1912-Ιδρυτικά μέλη του 
Αφρικανικού Εθνικού Κο-
γκρέσου. Ιδρύεται στη Νότιο 

Αφρική το Αφρικανικό 
Εθνικό Κογκρέσο, που θα 
παίξει τον καθοριστικότερο 
ρόλο στην ανατροπή του 

απαρτχάιντ. 
 

9 Ιανουαρίου 
 

2007- Ο Στίβεν Τζομπς της 
Apple επιδεικνύει το νέο κι-
νητό τηλέφωνο iPhone. 

 
 

10 Ιανουαρίου 

 
1943- Ρωσική αντεπίθεση 
στο μέτωπο του Στάλιν-

γκραντ, κατά τη διάρκεια του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

 
12 Ιανουαρίου 

 

1913- Ιωσήφ Στάλιν 
Ο ρώσος επαναστάτης Ιω-
σήφ Βισαριόνοβιτς Τζουγκα-
σβίλι, ένας από τους εκδότες 
της εφημερίδας «Πράβντα», 
σε επιστολή του προς το πε-
ριοδικό του Σοσιαλδημοκρα-
τικού Κόμματος υπογράφει 
για πρώτη φορά ως «Στά-
λιν» (ατσάλινος άνθρωπος).

Νίκος Καββαδίας: Ο ποιητής των οριζόντων

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 

7 Ιανουαρίου:  Ιωάννης, Ιωάννα, Πρόδρομος, Προδρομία 

8 Ιανουαρίου: Αγάθων, Αγαθωνία, Δομνίκη 

9 Ιανουαρίου: Παρθένα, Παρθενόπη 

10 Ιανουαρίου: Θεοσέβια 

11 Ιανουαρίου: Θεοδόσιος, Θεοδοσία 

12 Ιανουαρίου: Τατιανός, Τατιανή, Τατιάνα

Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου

Το όνομά της βρίσκεται πίσω από 
κορυφαία τραγούδια του ελληνι-
κού πενταγράμμου, τα οποία ερ-

μήνευσαν οι μεγαλύτεροι Έλληνες καλ-
λιτέχνες.  «Για μια γυναίκα χάθηκα», 
“Τα καβουράκια», «Πήρα την στράτα κι 
έρχομαι», «Ρίξε στο γυαλί φαρμάκι», 
«Πετραδάκι, πετραδάκι», «Ηλιοβασιλέ-
ματα», «Δυο πόρτες έχει η ζωή», «Πε-
ρασμένες μου αγάπες», «Είμαι αητός 
χωρίς φτερά», είναι μόνο μερικά. 
Υπήρξε αντισυμβατική και δυναμική 
προσωπικότητα που ξεχώρισε για το τα-
λέντο και το κοφτερό και ανήσυχο 
πνεύμα της. Η συμβολή της στην ανά-
πτυξη του λαϊκού τραγουδιού είναι τερά-
στια και θεωρείται από τις σημαντικότε-
ρες Ελληνίδες γυναίκες του περασμένου 
αιώνα. “Το λαϊκό τραγούδι είναι δύσκολο 
και αμείλικτο. Θέλει ρωμαλεότητα και λε-
βεντιά. Για να γράψεις λαϊκό τραγούδι 
πρέπει να μπεις στην ψυχή του λαού, 
να του την πάρεις, και μαζί να του πάρεις 
και την καρδιά του”, είχε δηλώσει λίγο 
πριν από το τέλος της ζωής της. 
Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου γεννή-
θηκε το 1896 στο Αϊδίνιο της Μικράς 
Ασίας και μεγάλωσε σε ένα ευκατάστατο 
περιβάλλον. Από μικρή διακρίθηκε για 
τις επιδόσεις της στο σχολείο και απο-
φοίτησε με πτυχίο δασκάλας. Ήρθε στην 
Αθήνα μετά τη μικρασιατική καταστροφή, 
πραγματοποίησε δύο γάμους – ο δεύτε-
ρος με τον αστυφύλακα Γιώργο Παπα-
γιαννόπουλο – και ήρθε σε επαφή με τον 
καλλιτεχνικό κόσμο μέσω της υποκριτι-
κής. 
Χώρισε με τον πρώτο της σύζυγο όταν 
ξεκίνησε να παίρνει μέρος στα μπουλού-
κια και στον θίασο της Μαρίκας Κοτο-
πούλη και αρχές της δεκαετίας του ’40 
ξεκίνησε την ενασχόληση της με τη στι-
χουργική. Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι 
πρώτα έγραφε τους στίχους και στη στη 
συνέχεια γινόταν η μελοποίηση. Μάλι-
στα, πολλούς από τους στίχους τους είχε 
γράψει πρόχειρα σε πακέτα τσιγάρων 
και πίσω από λογαριασμούς. “Δεν 
μπορώ να γράψω, όταν μου δώσουν την 
μουσική. Γράφω πρώτα τους στίχους. 
Όταν ο συνθέτης κατορθώσει να μπει 
στο πετσί τού στιχουργού δημιουργείται 
μια επιτυχία. Είναι λάθος να γράφεται 
πρώτα η μουσική”. Είχε αποδώσει την 
τεράστια απήχηση των τραγουδιών της 
στην ειλικρίνεια με την οποία έγραψε και 
είχε αναφέρει ότι τα περισσότερα τρα-

γούδια τα έγραψε σε μια μόλις ημέρα! 
Δεν ενδιαφερόταν για την κατοχύρωση 
των στίχων στο όνομά της με αποτέλε-
σμα να είναι άγνωστος ο αριθμός των 
τραγουδιών που έχει δημιουργήσει. Που-
λούσε με το κομμάτι (από 200 έως 300 
δραχμές) και χρησιμοποιούσε τα έσοδα 
στον τζόγο, το δεύτερο μεγάλο πάθος 
της ζωής της. 
Δεξιά η κόρης της, Μαίρη Λαιδου από 
τη συμμετοχή της στην ταινία “Λατέρνα, 
Φτώχεια και Φιλότιμο” 
Το πάθος της για τον τζόγο και ο χαμός 
της κόρης της 
Η χαρτοπαιξία ήταν το καταφύγιο της 
μετά τον ξαφνικό θάνατο της μιας από 
τις δύο κόρες, που είχε αποκτήσει από 
τον πρώτο της γάμο. Η κόρη της, Μαίρη 
Λαϊδου είχε ασχοληθεί επίσης με το θέ-
ατρο και τον κινηματογράφο και είχε παί-
ξει μία από τις τσιγγάνες στη θρυλική 
ταινία Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο. Το 
1960 η Μαίρη Λαϊδου έφυγε ξαφνικά από 
τη ζωή και, όπως είχε αποκαλύψει ο Αλέ-
κος Σακελλάριος, από εκείνη τη στιγμή 
η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου βυθίστηκε 
στη θλίψη και μέχρι τον θάνατό της δεν 
έβγαλε ποτέ τα μαύρα. Στην κόρη της 
αφιέρωσε και το τραγούδι «Δύο πόρτες 
έχει η ζωή» το οποίο αν και γράφτηκε 
πριν από τον θάνατό της περιέγραφε τον 
πόνο της απώλειας. Η σπουδαία στι-
χουργός είχε δηλώσει κάποτε: «Μέσα σε 
αυτό το τραγούδι, ένιωσα για πρώτη 
φορά την οδύνη, σαν χάνεις μια αγαπη-
μένη ύπαρξη και ύστερα μένεις μόνη. Σε 
αυτούς τους στίχους έχω κλεισμένη όλη 
μου τη ζωή – ή μάλλον τη ζωή της ζωής 
μου, την κόρη μου τη Μαίρη». 
Σε συνέντευξη της στο περιοδικό “Επί-
καιρα” και τη Μαργαρίτα Μανασίδου σε 
ηλικία 77 ετών δήλωσε πως θα συνέχιζε 
να γράφει στίχους μέχρι το τέλος της 
ζωής της. Στην προτροπή της δημοσιο-
γράφου να μιλήσει για τον εαυτό της, 
απάντησε αφοπλιστικά: “Τι να σας πω. 
Μιλάνε τα τραγούδια μου”. 
Την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου υπο-
δύονται στην ταινία του Άγγελου Φραντζή 
“Ευτυχία” η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και 
η Κάτια Γκουλιώνη.

Πριν από 110 χρόνια έρχονταν στο 
φως ένας από τους μεγαλύτερους 
σύγχρονους Ελληνες ποιητές. 

Ο Νίκος Καββαδίας γεννήθηκε στις 11 
Ιανουαρίου 1910 στο Νίκολσκι Ουσου-
ρίσκι, μια επαρχιακή πόλη της περιοχής 
του Χαρμπίν στη Μαντζουρία, από γονείς 
Κεφαλονίτες, το Χαρίλαο Καββαδία και 
τη Δωροθέα Αγγελάτου της γνωστής οι-
κογένειας εφοπλιστών της Κεφαλονιάς. 
Σ’ αυτή τη μικρή Ρωσική πόλη, γεννιού-
νται και άλλα δυο παιδιά: η Τζένια (Ευ-
γενία) κι ο Μήκιας (Δημήτρης). Ο πατέ-
ρας Χαρίλαος Καββαδίας διατηρούσε 
γραφείο γενικού εμπορίου διακινώντας 
μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων με 
κύριο πελάτη τον τσαρικό στρατό. 
Το 1914, με το ξέσπασμα του Α΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, η οικογένεια έρχεται 
στην Ελλάδα κι εγκαθίσταται στο Αργο-
στόλι, ενώ ο πατέρας επιστρέφει στις 
επιχειρήσεις του στη Ρωσία, όπου κατα-
στρέφεται οικονομικά. Το 1917, κατά τη 
διάρκεια της Οκτωβριανής Επανάστα-
σης, φυλακίζεται. Γυρίζει και πάλι στην 
Ελλάδα το 1921, τσακισμένος και ανίκα-
νος να προσαρμοσθεί στην ελληνική 
πραγματικότητα. 
Μετά το Αργοστόλι, η οικογένεια εγκαθί-
σταται στον Πειραιά. Ο Καββαδίας πη-
γαίνει στο Δημοτικό κι είναι συμμαθητής 
με το Γιάννη Τσαρούχη. Διαβάζει Ιούλιο 
Βερν και διάφορα βιβλία περιπέτειας. Στο 
Γυμνάσιο γνωρίζεται με το συγγραφέα 
και ιατρό του Πολεμικού Ναυτικού Παύλο 
Νιρβάνα. Δεκαοκτώ ετών, αρχίζει να δη-
μοσιεύει ποιήματα στο περιοδικό της Με-
γάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας με το 
ψευδώνυμο Πέτρος Βαλχάλας. 
Τελειώνοντας το Γυμνάσιο, δίνει εξετά-
σεις στην Ιατρική Σχολή. Όμως την ίδια 
περίοδο πεθαίνει ο πατέρας του και ανα-
γκάζεται να εργαστεί σε ναυτικό γραφείο. 
Συνεχίζει όμως να συνεργάζεται με διά-
φορα φιλολογικά περιοδικά. Το Νοέμβριο 
του 1928, ο Καββαδίας βγάζει ναυτικό 
φυλλάδιο και μπαρκάρει ως "ναυτόπαις" 
τον επόμενο χρόνο στο φορτηγό "Άγιος 
Νικόλαος". 
Το 1934, η οικογένεια μετακομίζει από 
τον Πειραιά στην Αθήνα. Το σπίτι της γί-
νεται τόπος συγκέντρωσης λογοτεχνών, 
ζωγράφων και ποιητών. Ο Καββαδίας 
την εποχή εκείνη περιγράφεται ως ένας 
λιγομίλητος απλός άνθρωπος, ατημέλη-
τος, χαριτωμένος, εγκάρδιος, με ανεξά-
ντλητο χιούμορ, αγαπητός στους πάντες. 
Το 1938 στρατεύεται και υπηρετεί στην 
Ξάνθη με την ειδικότητα του ημιονηγού, 
ενώ το 1939 παίρνει το δίπλωμα του ρα-
διοτηλεγραφητή κατωτέρας τάξεως. Στον 
πόλεμο του ’40 φεύγει για την Αλβανία, 
όπου υπηρετεί αρχικά ως ημιονηγός 
τραυματιοφορέας και αργότερα, λόγω 
της ειδικότητάς που είχε ως ασυρματι-
στής, χρησιμοποιείται στο σταθμό υπο-
κλοπής της ΙΙΙ Μεραρχίας. 
Στη διάρκεια της Κατοχής, ο Καββαδίας 
περνάει στις γραμμές της Εθνικής Αντί-
στασης και γίνεται μέλος του ΕΑΜ. Την 
ίδια ακριβώς περίοδο γίνεται και μέλος 
του ΚΚΕ. Εντάσσεται, επιπλέον, στην 
Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, παρά το 
γεγονός ότι είχε τυπώσει τότε μόνο ένα 
βιβλίο, το Μαραμπού, ενώ το όριο ήταν 
τα τρία βιβλία. Είναι όμως ενεργός λο-
γοτεχνικά, γράφοντας ποιήματα, ορι-
σμένα εξ αυτών αντιστασιακά, με πιο χα-
ρακτηριστικό το ποίημα "Στον τάφο του 
ΕΠΟΝίτη". Στις αρχές του 1945 γίνεται 
επικεφαλής του ΕΑΜ Λογοτεχνών-Ποι-
ητών, θέση την οποία παραχωρεί στις 6 
Οκτώβρη του ίδιου έτους στον Νικηφόρο 
Βρεττάκο, εξαιτίας της αναχώρησής του 

από την Ελλάδα με το πλοίο "Κορινθία". 
Η ασφάλεια τού έδωσε άδεια, καθώς θε-
ωρείτο ανενεργός κομμουνιστής. 
Από το 1954 μέχρι και το 1974, ταξιδεύει 
διαρκώς με πολύ μικρά διαλείμματα. 
Μέσα στη χρονική αυτή περίοδο, τα πιο 
σημαντικά γεγονότα στη ζωή του ποιητή 
αφορούν το θάνατο του πιο μικρού του 
αδερφού, Αργύρη, το 1957, την κυκλο-
φορία της «Βάρδιας» στα γαλλικά το 
1959, την επανέκδοση του «Μαραμπού» 
και του «Πούσι» το 1961 από τις εκδό-
σεις Γαλαξίας, το θάνατο της μητέρας 
του το 1965 και τη γέννηση του Φίλιππου 
το 1966, γιου της ανιψιάς του Έλγκας. 
Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, και 
συγκεκριμένα το 1954, συνέβη το εξής 
περιστατικό: Ενώ ο ποιητής εργαζόταν 
σε "ποστάλι" (καράβι μικρών αποστά-
σεων, επιβατηγό), ταξίδεψε με το καράβι 
του ο Γιώργος Σεφέρης. Τόσο κατά την 
τυπική υποδοχή των ταξιδιωτών, όσο και 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Σεφέρης 
δεν μπήκε καν στη διαδικασία να χαιρε-
τίσει τον Καββαδία. Το γεγονός πίκρανε 
ιδιαίτερα τον Καββαδία, που θεωρούσε 
ότι η λογοτεχνική γενιά του '30, στην 
οποία ανήκε και ο ίδιος, τον υποτιμούσε. 
Το τελευταίο μπάρκο 
Το 1975, στην Αθήνα, στην κλινική «Άγιοι 
Απόστολοι», αφήνει την τελευταία του 
πνοή ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο. 
Κηδεύτηκε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, 
παρουσία πολλών ανθρώπων των γραμ-
μάτων και της τέχνης. 
Ο επικήδειος του συναδέλφου του 
ναυτεργάτη Χρήστου Παντελίδη. 
«Αγαπημένε μας σύντροφε ποιητή! Ο 
χτεσινός άνεμος, έφερε σε μας τους ναυ-
τεργάτες, το πιο θλιβερό ραπόρτο… Το 
φορτηγό που περίμενες να σε πάρει, κα-
θυστέρησε. Είναι τραβερσωμένο κατα-
μεσής του ωκεανού, ζωσμένο στο πούσι. 
Στα ποστάλια τέλειωσαν τα ματσακονί-
σματα, οι ναύτες κρεμασμένοι στις σκα-
λωσιές, βάφουν τις άγκουρες, τραγου-
δώντας τα δικά σου τραγούδια. Οι 
καπετάνιοι δοκιμάζουν την μπουρού. 
Ένας μαρκόνης ανήσυχος, χτες αργά 
έστειλε το ραπόρτο στ’ αγαπημένα σου 
μαραμπού, να μη γρυλίζουν πια. 
«Αν ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική, 
εμείς δεν βρήκαμε τη δικιά μας ήπειρο 
να ξεμπαρκάρουμε…», μας έλεγες. Μα 
εσύ τι βρήκες; Ποιο τσακισμένο καραβο-
φάναρο σε πέταξε σ’ αυτές εδώ τις στε-
ριές; Πες μας αν είναι αυτό το λιμάνι που 
άθελά σου φουντάρισες, ετοίμασε και για 
μας ένα ντοκ να δέσουμε πρυμάτσα… 
Ο Μάρτης! Αχ αυτός ο Μάρτης! Ξανα-
γεννιόσουν κάθε Μάρτη! Άργησε φέτος, 
όπως άργησε και το φορτηγό που θα 
αποχαιρετούσες τους γνωστούς απ’ όλα 
τα λιμάνια του κόσμου… Όλα άργησαν 
για σένα. Μονάχα εσύ βιάστηκες για το 
ταξίδι σου το αλαργινό. 
Αγαπημένε μας ποιητή, καλό ταξίδι. Δεν 
κουνάμε τα μαντίλια μας. Αυτά είναι για 
αταξίδευτους στεριανούς. Εμείς τα δικά 
μας τα πλέξαμε σαλαμάστρα και θα δέ-
σουμε τις καινούργιες παντιέρες στα ξάρ-
τια, τις παντιέρες που στο κέντρο τους 
θα ʼχουν τη γαλάζια σου ζωγραφιά. 
Αδελφέ μας ποιητή! Ξεκουράσου στην 
τελευταία σου κουκέτα, στην πιο μικρή 
καμπίνα που γνώρισε ποτέ ναυτικός. 
Εμείς θα πάμε για σκάντζα βάρδια. Ένα 
καράβι που πλέει αλάργα χαμένο στο 
πούσι, αν βρει τη ρότα του, θα μας πάρει. 
Για καλό κατευόδιο, εμείς οι ναυτεργάτες 
σύντροφοί σου, σου αφήνουμε λίγο φιλ-
τραρισμένο απ’ τα μάτια μας θαλασσένιο 
νερό. Είναι μαζεμένο απ’ της θάλασσας 
τον καθάριο βυθό…»
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Αιωνιότητα (απόσπασμα)

Ελεύθερος σκλάβος  
στην εποχή της τεχνολογίας 

Γράφω στίχους στο χαρτί  

για να ξορκίσω την θλίψη 

Να ξεγελάσω τον χρόνο που περνάει 

από πάνω μου αδυσώπητος 

... 

Γράφω, για να ξορκίσω το θάνατο! 

Να τιθασεύσω το παρόν 

Να εξευμενίσω το μέλλον 

Να γλυκάνω το παρελθόν 

...

Του Δημήτρη Κουρουσιακλή  

 της Σωτήρας Λιονταρή  

Ο Κύπριος Βρετανός George 
Pornaris, 53 ετών, ο οποίος ζει 
στο Muswell Hill, ξεκίνησε το 
Soupaday πριν από ένα μήνα 
και φτιάχνει σούπα κάθε βράδυ 
για να τροφοδοτήσει την άστεγη 
κοινότητα της περιοχής. 
Ο πατέρας των δύο κάνει αρ-
κετά για να ταΐσει 30 άτομα, 
τόσο χορτοφάγους όσο και 
κρέας, και οδηγεί γύρω από το 
βόρειο Λονδίνο για περισσότε-
ρες από δύο ώρες για να πα-
ραδώσει τα αγαθά. 
Κάνει τη σούπα καθημερινά και 
οδηγεί γύρω από το λόφο Mus-
well, Highgate, Camden και 
West End, μέχρι να τελειώσει. 
Κάνει επίσης για τους αιτούντες 
άσυλο και τους βοηθά με ρούχα 
και κλινοσκεπάσματα. 

Ο Τζορτζ είπε: «Γι 'αυτό ξέρουν 
ότι έφτασαν κάπου που τους 
νοιάζει, αυτός ήταν ο στόχος της 
Σούπαντα. Τους μιλάω για την 
ψυχική υγεία, ώστε να μπορούν 
να αντιμετωπίσουν την κατά-
στασή τους και να προσπαθή-
σουν και να μάθουν πώς 
μπορώ να τους βοηθήσω να 
βρουν κατάλυμα. 
«Είναι ανθρώπινα όντα στο τέ-
λος της ημέρας και είχαν μια 
σκληρή ζωή. Θα μπορούσε να 
συμβεί σε οποιονδήποτε, θα 
μπορούσαμε να χάσουμε την 
επιχείρησή μας αύριο, να μην 
πληρώσουμε τους λογαρια-
σμούς σας και ξαφνικά είστε εκεί 
έξω. " 
Ο Τζορτζ είπε ότι όταν η οικογέ-
νειά του επέστρεψε στο Ηνω-

μένο Βασίλειο από την Κύπρο 
μετά τον πόλεμο του 1974, ήταν 
σχεδόν άστεγοι. Ο πατέρας του 
είναι από την Άσσια και η μη-
τέρα του από το Γεράνι. 
Σε ηλικία επτά ετών, δεν μπο-
ρούσε να μιλήσει Αγγλικά και 
επειδή η οικογένεια μετακόμιζε 
συχνά, δεν έκανε πολλούς κα-
λούς φίλους. 
«Ήταν πολύ δύσκολο, και 
επειδή είσαι πολύ ευαίσθητος 
και ενσυναίσθηση, παίρνεις τα 
συναισθήματα όλων, απλώς δη-
μιουργείται και νομίζω ότι με 
επηρέασε αργότερα στη ζωή. 
«Δεν συνειδητοποιείς πόσο 
τραυματικό είναι ως παιδί, είναι 
μόνο μετά… Θυμάμαι να φύγω 
από το σχολείο γιατί δεν είχα φί-
λους ή τρόπο επικοινωνίας», 

πρόσθεσε. 
Ο Τζορτζ είπε ότι η κατάρρευση 
πριν από 17 χρόνια κατέστρεψε 
τον γάμο του και τον άφησε να 
σκεφτεί να αυτοκτονήσει, αλλά 
πέρασε από την κατάθλιψή του 
για τους γιους του και ένιωθε 
αποφασισμένος να δώσει πίσω 
στην κοινωνία. 
«Ακούγεται τρελό, αλλά είμαι 
σχεδόν ευγνώμων, γιατ το τι 
έχω περάσει, ώστε να μπορώ 
να βοηθήσω άλλους ανθρώ-
πους τώρα, και αυτό είναι 
καλό», είπε. 
Κάθε βράδυ ο Γιώργος μοιράζει 
σούπα, παλτά, κάλτσες και άλ-
λες ανάγκες και υποστηρίζει 
τρία άτομα για να βρουν κατά-
λυμα.

Πράξη καλοσύνης: Ο Γιώργος Πορναρέρης  
μαγειρεύει και παραδίδει σούπα στους άστεγους

Η προσεκτική και με χαμηλό-
τερη ταχύτητα χρήση του οδο-
ντιατρικού τροχού μπορεί να 
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο με-
τάδοσης του κορωνοϊού μέσω 
σταγονιδίων στον αέρα, σύμ-
φωνα με έρευνα από το Impe-
rial College και τον King’s Col-
lege του Λονδίνου με 
επικεφαλής τον Κύπριο Δρ. 

Αντώνη Σέργη από το Τμήμα 
Μηχανολογικής Μηχανικής του 
Imperial. 
Οι οδοντιατρικές θεραπείες 
μπορούν να δημιουργήσουν αυ-
ξημένο κίνδυνο μετάδοσης του 
ιού λόγω των σταγονιδίων σά-
λιου που εκλύονται στον αέρα 
από το στόμα του ασθενούς. 
Αυτός είναι και ο λόγος των πε-

ριορισμών στις οδοντιατρικές 
δραστηριότητες σε όλες τις χώ-
ρες, οι οποίες γίνονται πλέον 
μόνο με ατομικό προστατευτικό 
εξοπλισμό και με νέα πρωτό-
κολλα υγειονομικής ασφάλειας. 
Οι ερευνητές κατέληξαν στο συ-
μπέρασμα ότι πρέπει να απο-
φεύγεται η χρήση τροχών  που 
χρησιμοποιούν ένα μείγμα αέρα 

και νερού ως ψυκτικό της από-
ξεσης στην οδοντοστοιχία και 
αντίθετα να επιλέγονται και να 
λειτουργούν προσεκτικά τροχοί 
που χρησιμοποιούν μόνο νερό. 
Μπόρεσαν επίσης να καθορί-
σουν παραμέτρους που επιτρέ-
πουν κάποιες θεραπείες, όπως 
τα σφραγίσματα, να γίνονται με 
έκλυση λιγότερων αεροσταγο-
νιδίων κατά 60 φορές. 
Ο Δρ Σέργης δήλωσε ότι ερευ-
νήθηκε αυτή η γνωστή οδός με-
τάδοσης του κορωνοϊού και ότι 
η ερευνητική ομάδα των δύο 
πανεπιστημίων βρήκε λύσεις 
που μειώνουν την έκλυση στα-
γονιδίων. «Αυτό θα μπορούσε 
να συμβάλει στη μείωση του ρί-
σκου μετάδοσης κατά τη διάρ-
κεια οδοντιατρικών επεμβά-
σεων», πρόσθεσε ο Κύπριος 
ερευνητής. 
Το άρθρο με τα πορίσματα της 
έρευνας, η οποία συνεχίζεται, 
έχει ήδη δημοσιευθεί στο 
έγκυρο επιστημονικό περιοδικό 
οδοντιατρικής Journal of Dental 
Research.

Λύσεις για μείωση ρίσκου μετάδοσης κορωνοϊού στα  
οδοντιατρεία από ομάδα Κύπριου ερευνητή στο Λονδίνο 

Ήθελα νάμουνα πουλί  

για να γυρίζω όλη τη γη 

 

Ήθελα να φύγω από το παρόν  

ελεύθερος σκλάβος τώρα ζω  

 

Ήθελα νάμουν αετός  

και με τα αγρίμια αδελφός  

 

Να'χα λιονταριού καρδιά  

να μη φοβάμαι τον Βοριά  

 

Ελεύθερος σκλάβος τώρα ζω  

και πώς να πείσω το μυαλό  

να πάψει όνειρα να κάνει και  

όσα του δώσουν να του φτάνει

• Love thy neighbours, but don’t get caught! 
• Αγάπα τους γειτόνους σου, αλλά προσεχτικά 
μην πέσεις σε παγίδες! 
Ερμηνεία: 
Προσοχή στα πάντα! Τι ποιεί η δεξιά σου, να μην γνώθι, 
η αριστερά σου!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου
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ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:05 
Ο Τρομοκράτης (1975). Κω-
μωδία με τους Κώστα Βουτσά, 
Μπέτυ Αρβανίτη, Νίκο Δαδινό-
πουλο, Σωτήρη Τζεβελέκο, Στέ-
λιο Λιονάκη,  Γιώργο Λουκάκη 
και Νίκο Κούρο. Μια ομάδα αν-
δρών αποφασίζουν να δημι-
ουργήσουν το ‘’Τέλειο Κόμμα’’. 
Έτσι, βγαίνουν στο δρόμο για να κάνουν γκάλοπ 
στους πολίτες για να διαπιστώσουν ποιο θα ήταν το 
ιδανικό κόμμα γι ‘αυτούς. Αντιλαμβάνονται λοιπόν 
ότι ο κόσμος προτιμά λίγο απ ‘όλα τα κόμματα, γι’ 
αυτό αποφασίζουν να δημιουργήσουν το ‘’ανθρω-
πιστικό κόμμα’’ και κλέβουν στοιχεία από πολλές 
παρατάξεις, το οποίο όμως τους δημιουργεί φοβε-
ρούς μπελάδες με την αστυνομία. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:30 
Η Ζωή μου στα Χέρια σου (1970). Μελόδραμα με 
την Άννα Ιασωνίδου, Άρη Τσιούνη,  Λαυρέντη Δια-
νέλλο, Μυράντα Μυράτ, Γιάννη Αργύρη, Νάσο Κέ-
δρακα, Νίκο Δενδρινό. Δύο κυνηγοί ανακαλύπτουν 
τον τάφο της Κρινιώς, η οποία «σκοτώθηκε γιατί 
πολύ αγάπησε». Ένας ηλικιωμένος γιδοβοσκός τους 
διηγείται την ιστορία της. Αρκετά χρόνια πριν, η μικρή 
Κρινιώ, κόρη του αρχιτσέλιγκα της περιοχής, του Νι-
κήτα, μεγάλωνε μαζί με τον γιο του μπιστικού του 
πατέρα της, τον Δήμο. Τα παιδιά μεγάλωσαν με τις 
ιστορίες και τα παραμύθια της αδελφής του Νικήτα, 
της κυρα-Μαριγώς, σε έναν κόσμο παραμυθένιο κι 
ανέμελο. Όταν η κοπέλα έφυγε για σπουδές, ο Δήμος 
ανησύχησε πολύ, αλλά όταν η Κρινιώ επέστρεψε, 
διαπίστωσαν πως εκείνη συνέχιζε να τον αγαπά. Ο 
Νικήτας, όμως, ήταν αντίθετος στο γάμο της κόρης 
του με ένα φτωχό βοσκό. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:55 
Ένας Βλάχος Με Γαλλικά Και Πιάνο (1987). Κω-
μωδία με τους Νίκο Τσούκα, Παύλο Χαικάλη, Χρι-
στίνα  Φειδάνη, Γκέλυ Γαβριήλ, Θόδωρο Συριώτη, 
Αντώνη Τρικαμηνά, Έλενα Τσαβαλιά. Ο Αντώνης έρ-
χεται από το χωριό για να δει τις μικρότερες αδελφές 
του, οι οποίες σπουδάζουν στην Αθήνα. Στην αρχή 
σοκάρεται όταν ανακαλύπτει πως οι αδελφές του 
έχουν μπει στο κύκλωμα της μόδας, η μια σαν μο-
ντελίστ και η άλλη σαν μανεκέν. Όμως γρήγορα προ-
σαρμόζεται και προσλαμβάνεται οδηγός-υπηρέτης 
σε κάποιον ιδιοκτήτη οίκου μόδας. Εδώ εξελίσσεται 
σε εμπνευσμένο μοντελίστ. Το όνομα του γίνεται 

Αντουάν Μποσκέ και εκπαιδεύεται με αμφίβολη επι-
τυχία σε γαλλικά και πιάνο. Κι ενώ κατακτά χρήμα, 
δόξα και γυναίκες συμβαίνει κάτι που τον στέλνει 
περιπλανώμενο μόδιστρο στην επαρχία. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:35 
Το Παραστράτημα μιας Αθώας (1959). Μελόδραμα 
με την Γκέλλυ Μαυροπούλου, Ανδρέα Μπάρκουλη, 
Λάμπρο Κωνσταντάρα, Χάρι Καμίλη, Ανρέα Φιλιπ-
πίδη, Ρίτα Μουσούρη. Μια φτωχιά κοπέλα, χωρίς 
οικογένεια, βρίσκει στήριγμα σε έναν πλούσιο νεαρό, 
για να αντέξει τις δυσκολίες της ζωής. Αποφασίζει 
τότε να παντρευτεί έναν πλούσιο μηχανικό. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  23:00 
Ένα Σκιουράκι στην 
Σουίτα μου (1990). Κωμω-
δία με τους Πάνο Μιχαλό-
πουλο, Ηρώ Μουκίου, 
Γιώργο Γεωργίου, Κάτια Κυ-
βέλου, Σπύρο Μεριανό. 
Όταν ο Ροντ Φόστερ, Αμε-
ρικανός διπλωμάτης, έρχε-
ται στην Αθήνα για ένα διεθνές συνέδριο, μια νεαρή 
απο την Ρωσική αντιπροσωπεία καταφεύγει στη 
σουίτα του, για να κρυφτεί και του δημιουργεί μια 
σειρά από κωμικά μπλεξίματα, με κίνδυνο να τιναχτεί 
το συνέδριο στον αέρα. 
KYΡIAKH 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:45 
Ο Μεγαλοκαρχαρίας (1957). Κοινωνική κωμωδία 
με τους Μίμη Φωτόπουλο, Σμαρούλα Γιούλη, Ελένη 
Χατζηαργύρη, Νίτσα Τσαγανέα , Περικλή Χριστοφο-
ρίδης, Λαυρέντη Διανέλλο. Ένας αργόσχολος τύπος, 
ο Βαγγέλης η Βάγγος προσπαθεί να κερδίσει κάποια 
χρήματα για να παντρευτεί την αγαπημένη του αλλά 
συλλαμβάνεται από την αστυνομία που τον μπερ-
δεύει με έναν καταζητούμενο. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 
Γεύση από Μέλι (1980).Κοινωνική θεατρική παρά-
σταση με την Κατερίνα Βασιλάκου , Θανάση Μυ-
λωνά, Γιώργο Μούτσιο, Δέσποινα Νικολαΐδου, 
Γιώργο Βερτσώνη. Απηυδισμένη από την καταπίεση 
της ελαφρόμυαλης και συμφεροντολόγας μητέρας 
της, η οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον οποι-
ονδήποτε και ιδίως την ίδια της κόρη, μια νεαρή κο-
πέλα βρίσκει παρηγοριά στην τυχαία γνωριμία με 
έναν μαύρο ναυτικό. Το σύντομο αυτό ειδύλλιο θα 
τελειώσει ταυτόχρονα με την εγκατάλειψή της από 
την μητέρα της, που φεύγει για να παντρευτεί έναν 
νεότερό της. 

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:35 
Τα Δελφινάκια του Αμβρακικού (1993).  Παιδική 
περιπέτεια με τους Σταύρο Ντογιάκο, Κωνσταντίνα 
Αλευρά, Σπύρο Πανταζή, Νικήτα Χρόνη, Αλέξανδρο 
Ρήγας, Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου, Χρήστο Ζορ-
μπά. Σε μια παραθαλάσσια επαρχιακή κωμόπολη, 
το Κοχύλι, ο οκτάχρονος Πέτρος και η επτάχρονη 
Ανθούλα ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρο τους: τη 
φύση, τα ζώα, τα πουλιά, αλλά και τα πρώιμα ερω-
τικά σκιρτήματα. Μια μέρα συναντούν τον συνομή-
λικό τους Πάνο, που πάσχει από φυματίωση και οι 
δικοί του τον έχουν εγκαταλείψει στην τύχη του, σε 
μια απομονωμένη καλύβα. 
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:05 
Να Ζεί Κανείς η να μην Ζεί (1966). Κωμωδία με 
τους Ντίνο Ιλιόπουλο, Λάμπρο Κωνσταντάρα, Σω-
τήρη Μουστάκα, Νίκο Παπαδόπουλο, Τάκη Μιλιάδη. 
Μετά την οικονομική κατάρρευση της επιχείρησής 
του, ο Γιώργος Αλεξίου αποφασίζει να αυτοκτονήσει. 
Η γυναίκα του ξαδέλφου του Ρόζα που έχει συμφέ-
ρον από τον θάνατο του, προσλαμβάνει έναν ντετέ-
κτιβ για να τον παρακολουθεί μην τυχόν και αλλάζει 
γνώμη.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:35 
Αυτή η γη Είναι Δική́ μας (1967). Δράμα με τους 
Πέτρο Φυσσούν, Ελένη Ανουσάκη, Θανάση Μυ-
λωνά, Μάκη Ρευματά, Λαυρέντη Διανέλλο, Βάσο Αν-
δρονίδη. Σε ένα χωριό ετοιμάζονται να γίνουν οι γά-
μοι της κόρης ενός μεγαλοκτηματία με τον 
αρραβωνιαστικό της, διακεκριμένο γεωπόνο από την 
Αθήνα. Την ίδια στιγμή, ο επιστάτης των κτημάτων, 
ερωτευμένος με την κόρη του αφεντικού του, θέλει να 
φύγει από το χωριό, προφανώς επειδή δεν αντέχει 
να δει την αγαπημένη του να παντρεύεται άλλον.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:55 
Πω Πω Μανούλια 
Μάνα μου (1987). Κω-
μωδία με τους Νίκο 
Τσούκα, Θάλεια Παπάζο-
γλου, Μαίρη Χαλκιά, 
Αλέκα Λαμπρινού, Μίνα 
Νεγρεπόντη, Κώστα 
Φλωράτο. Ο Μάνος είναι 
ένας νέος και πετυχημέ-
νος δικηγόρος, ο οποίος λατρεύει τις γυναίκες και 
αυτές επίσης τον λατρεύουν.  Γενικά, περνάει τη 
ζωή του μια χαρά, μέχρι που αποφασίζει να φιλοξε-
νήσει στο σπίτι του τον φίλο του τον Ανδρέα, και 
τότε αρχίζει να τον φλερτάρει η μνηστή του.                                           
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ΠΕΜΠΤΗ 7/1 

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 και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05  Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Προκλήσεις 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/1 
7.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Είναι θέμα υγείας  
19.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας   
13.35 Χρυσές Συνταγές  
16.00 Ειδήσεις  και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 

19.05 Χάλκινα Χρόνια 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/1 
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 Κύπριοι του Κόσμου 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς  
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Καράβι Καραβάκι  
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/1 
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 11/1 
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 12/1 
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 13/1 

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 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 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
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 Χάλκινα Χρόνια 
21:15 Ελληνική Ταινία: Πολύγυρος 
Χαλκιδικής  
22:05 Ελληνική Ταινία: Ο Τρομο-
κράτης  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με 
την Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Η Ζωή μου 
στα Χέρια σου  
22:55 Ελληνική Ταινία: Ένας Βλά-
χος με Γαλλικά και Πιάνο  
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 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 πα-
ρουσιάζει (A) τον διακεκριμένο Ελ-
ληνοαμερικανό γιατρό Dr Panagis 
Galiatsatos Pulmonary CCM Assist 
Professor & CoChair Health Equity 
hopkinsmedicine – CoDirector 
medgreatergood, (Β) την καλλιτέ-
χνιδα Maria Kotrotsou, Composer, 
Pianist, Film composer.  
20:55 Ακάλυπτος Επ 35 
21:35 Ελληνική Ταινία: Το Παρα-
στράτημα μιας Αθώας 
23:00 Ελληνική Ταινία: Ένα Σκιουράκι 
στην Σουίτα μου  
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 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 
22:45 Ελληνική Ταινία: Ο Μεγαλο-
καρχαρίας ( 
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 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: Γεύση από 
Μέλι  
22:45 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 12 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: Τα 
Δελφινάκια του Αμβρακικού 
22:05 Ελληνική Ταινία: Να Ζεί Κα-
νείς η να μην Ζεί  
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 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 'Αντα Μουράτη  
20:35 Ελληνική Ταινία: Αυτη ́η γη Εί-
ναι Δική́ μας  
21:55 Ελληνική Ταινία: Πω Πω Μα-
νούλια Μάνα μου 
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Σούπερ Λιγκ: Νίκη Ολυμπια-
κού στο ντέρμπι με ΑΕΚ, 
ισοπαλία ΠΑΟΚ στη Λάρισα  

Πρέμιερ Λίγκ 2021

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε σαν 
«σίφουνας» από το Λονδίνο, 
επικρατώντας εύκολα με 3-1 της 
Τσέλσι, στο πλαίσιο της 17ης 
αγωνιστικής της Premier 
League. 
Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα 
έπαιξε κατά διαστήματα κατα-
πληκτικό ποδόσφαιρο και 
έφθασε στη μεγάλη νίκη με τα 
γκολ των Γκουντογκάν (18′), 
Μάουντ (21′), Ντε Μπρόινε 
(34′). Από την πλευρά της η 
Τσέλσι έμεινε μακριά από την 
κορυφή και μόνο σίγουρος δεν 
πρέπει να αισθάνεται ο Φρανκ 
Λάμπαρντ στον πάγκο της, με 
μια μόλις νίκη στα τελευταία έξι 
ματς. 
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκί-
νησε το 2021 για τη Λέστερ, κα-
θώς νίκησε μέσα στο «Σεντ 
Τζέιμς Παρκ» την αξιόμαχη Νι-
ούκαστλ με 2-1. Η ομάδα του 

Μπρένταν Ρότζερς πήρε τη ση-
μαντική νίκη με τα γκολ των Μά-
ντισον (55′) και Τίλεμανς (72′), 
ενώ οι «ανθρακωρύχοι» μεί-
ωσαν στο 82ο λεπτό με τον Αντι 
Κάρολ. Με τη νίκη αυτή οι «αλε-
πούδες» ανέβηκαν στη δεύτερη 
θέση της βαθμολογίας.  
Στους αγώνες του Σαββάτου η 
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε 
στο Λονδίνο και από την Κρί-
σταλ Πάλας με 2-0 (4΄ Σλουπ, 
45`+ Εζέ) .  Νωρίτερα, η Τότε-
ναμ ξεπέρασε, πιο εύκολα απ` 
ότι θα περίμενε, το εμπόδιο της 
Λιντς, επικρατώντας με 3-0.    Η 
ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο εκμε-
ταλλεύτηκε τα κενά στην άμυνα 
της Λιντς, που έχει τη δεύτερη 
χειρότερη άμυνα στο πρωτά-
θλημα, μετά τη Γουέστ Μπρομ, 
και πήρε άνετα τους τρεις βαθ-
μούς με τα γκολ των Κέιν (29` 
πεν.), Σον (43`) και Αλντερβάιλ-

ντε (50`). 
Ιδανικά ξεκίνησε το 2021 και για 
την Άρσεναλ, που εμφανίζει ση-
μάδια ανάκαμψης, με τους «κα-
νονιέρηδες» να συντρίβουν στο 
«Χόθορνς» τη Γουέστ Μπρομ 
με 4-0 (23΄ Τιέρνεϊ, 28΄ Σακά, 
60΄, 64΄ Λακαζέτ) και να μει-
ώνουν στους 10 βαθμούς τη 
διαφορά από τις πρωτοπόρους 
Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ, με ένα παιχνίδι πε-
ρισσότερο. 
Μπράιτον και Γουλβς  μοιρά-
στηκαν βαθμούς και από τρία 
γκολ ( 3-3). Δίχτυα είδαν στο 13΄ 
ο  Κόνολι, 46΄ πεν. Ο Μόπεϊ, 
70΄ο  Ντανκ - 19΄ ο Σάις, 44΄ο 
Νέβες. Αυτογκόλ σημείωσε στο 
34΄ ο Μπερν. 
Συνοπτικά τ’ αποτελέσματα της 
17ης αγωνιστικής και οι σκόρερ: 
Έβερτον-Γουέστ Χαμ          0-1 
(86΄ Σούτσεκ)  

Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα      2-1 
(40΄ Μαρσιάλ, 61΄ πεν. Φερνά-
ντες - 58΄ Τραορέ) 
Τότεναμ-Λιντς                    3-0 
(29΄ πεν. Κέιν, 43΄ Σον, 50΄ Αλ-
ντερβάιλντε) 
Κρίσταλ Πάλας-Σέφιλντ Γιουν.   
2-0 (4΄ Σλουπ, 45'+ Εζέ) 
Μπράιτον-Γουλβς                3-3 
(13΄ Κόνολι, 46΄ πεν. Μόπεϊ, 70΄ 
Ντανκ - 19΄ Σάις, 34΄ αυτ. 
Μπερν, 44΄ Νέβες) 
Γουέστ Μπρομ-Άρσεναλ    0-4 
(23΄ Τιέρνεϊ, 28΄ Σακά, 60΄, 64΄ 
Λακαζέτ) 
Μπέρνλι-Φούλαμ   Αναβλήθηκε 
Νιούκαστλ-Λέστερ               1-2 
(82' Κάρολ-55' Μάντισον, 72' Τί-
λεμανς) (55' Μάντισον) 
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι       1-3 
(90'+ Χάντσον-Οντόι-18' Γκου-
ντογκάν, 21' Μάουντ, 34' Ντε 
Μπρόινε).

Με το «δεξί» μπήκε στο 2021 ο 
Ολυμπιακός κερδίζοντας στο 
ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής 
της Σούπερ Λιγκ την ΑΕΚ με 3-
0 και πλέον έχει διευρύνει τη 
διαφορά του από τους διώκτες 
στη μάχη του τίτλου. 
Με τη νίκη αυτή, οι «ερυθρό-
λευκοι» βρίσκονται στο +11 από 
την ΑΕΚ και στο +7 από τον 
ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες εξήλθε 
ισόπαλος στο «Αλκαζάρ» με 
την ΑΕΛ. 
Σε σχέση με το χθεσινό ντέρ-
μπι, ο Ολυμπιακός με δύο γκολ 
του Γιουσέφ Ελ Αραμπί και ένα 
με πέναλτι του Βαλμπουενά 
πήρε μια άνετη νίκη απέναντι 
στην Ένωση. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρ-
τίνς): Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, 
Μπα, Χολέμπας, Εμβιλά, Κα-
μαρά (89΄ Τιάγκο Σίλβα), 
Μπρούμα (61΄ Βαλμπουενά), 
Φορτούνης (70΄ Ραντζέλοβιτς), 
Βρουσάι (70΄ Μπουχαλάκης), 
Ελ Αραμπί. 
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώ-
τας, Μπακάκης (46΄ Σβάρνας), 
Λόπες, Τσιγκρίνσκι, Νεντελτσιά-
ρου, Κρίστισιτς (82΄ Αλμπάνης), 
Σιμόες, Μάνταλος, Γκαρσία (46΄ 

Γαλανόπουλος), Λιβάγια (73΄ 
Τάνκοβιτς), Ανσαριφάρντ (46΄ 
Ολιβέιρα).  
Στη Λάρισα, με ισοπαλία με 
σκορ 1-1 ολοκληρώθηκε η ανα-
μέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΛ και 
ΠΑΟΚ. Οι «βυσσινί» προηγή-
θηκαν με γκολ του Δημήτρη Πι-
νακά και κρατούσαν το «τρίπο-
ντο» μέχρι το 96ο λεπτό, όταν 
ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με πέναλτι 
του Αντελίνο Βιεϊρίνια. 
ΑΕΛ (Γιάννης Τάτσης): Νάγκι, 
Ηλιάδης, Μιχαήλ, Σπαρβ, Φιλίπ, 
Μιλοσάβλιεβιτς (71’ Γκοτζαμανί-
δης), Ζίζιτς, Πινακάς (Γλύνος), 
Μπέρτος, Νικολιάς (83’ Νούνιτς), 
Τρούγιτς (53’ Πλατέλλας). 
ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πα-
σχαλάκης, Βιεϊρίνια, Ίνγκασον, 
Βαρέλα, Γιαννούλης, Ελ Κα-
ντουρί, Αουγκούστο (82’ Σβαμπ), 
Μουργκ (87’ Τσόλακ), Α. Ζίβκο-
βιτς, Τζόλης, Σφιντέρσκι. 
Στους άλλους χθεσινούς αγώ-
νες, Παναθηναϊκός και Αστέρας 
έμειναν στη λευκή ισοπαλία, ο 
Παναιτωλικός κέρδισε τον ΟΦΗ 
με 2-1 και ο Απόλλωνας Σμύρ-
νης πέτυχε σπουδαία εκτός 
έδρας νίκη με 3-1 απέναντι 
στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Απόλλων και Ομόνοια προχώρησαν με 
νίκες στα ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής 
του Πρωταθλήματος CYTA απέναντι σε 
Ανόρθωση και ΑΕΚ αντίστοιχα. Στην 
τρίτη αναμέτρηση με την οποία ολοκλη-
ρώθηκε η αγωνιστική, ο Εθνικός επικρά-
τησε της Πάφου στο Δασάκι με 2-1. 
Στο Τσίρειο Στάδιο ο Απόλλωνας νίκησε 
με ανατροπή 3-2 την Ανόρθωση και επέ-
στρεψε στην κορυφή με 36 βαθμούς. Στο 
9ο λεπτό ο Κβιλιταία άνοιξε το σκορ για 
την Ανόρθωση και στο 29ο λεπτό ο Χου-
σμπάουερ πέτυχε το 2-0. Στο 52ο λεπτό 
ο Απόλλων μείωσε με τον Ντιγκινί και 
στο 60 λεπτό ο Ματέι ισοφάρισε σε 2-2. 
Στο 73ο λεπτό με πέναλτι ο Ντιγκινί δια-
μόρφωσε το 3-2 για τον Απόλλωνα. 
Στο Στάδιο ΑΕΚ Αρένα η Ομόνοια νίκησε 
με 3-0 την ΑΕΚ και ανέβηκε στην τρίτη 
θέση με 32 βαθμούς σε δεκαέξι αγώνες. 
Η ΑΕΚ παρέμεινε στους 29 βαθμούς, 
επίσης σε δεκαέξι αγώνες. Το σκορ 
άνοιξε στο 16ο λεπτό ο Παπουλής με 
πέναλτι και ακολούθως πέτυχε δύο τέρ-
ματα ο Ασαντέ (27`, 41`) για να διαμορ-

φωθεί το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο. 
Στο Δασάκι ο Εθνικός Άχνας νίκησε με 
2-1 την Πάφο και έφτασε στους δώδεκα 
βαθμούς. Τα τέρματα των γηπεδούχων 
πέτυχαν οι Γιώργος Παπαγεωργίου (10`) 
και Μάριος Ηλία (68`), στο 43ο λεπτό ο 
Τόρες το γκολ για την φιλοξενούμενη 
ομάδα που παρέμεινε στους 21 βαθ-
μούς. 
Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής 
είναι: Απόλλων-Ανόρθωση 3-2, ΑΕΚ-
Ομόνοια 0-3, Εθνικός-Πάφος 2-1, Ολυ-
μπιακός-Ερμής 0-0, ΑΠΟΕΛ- Παραλίμνι 
0-2, Καρμιώτισσα-ΑΕΛ 0-1, Νέα Σαλα-
μίνα-Δόξα 4-3. 
Βαθμολογία: Απόλλων 36 (16 αγ.), ΑΕΛ 
34 (16 αγ.), Ομόνοια 32 (16 αγ.), Ανόρ-
θωση 30, ΑΕΚ 29 (16 αγ.), Ολυμπιακός 
24 (16 αγ.), Πάφος 21, Δόξα 21, Νέα Σα-
λαμίνα 18, Ερμής 17, ΑΠΟΕΛ 16 (15 
αγ.), Καρμιώτισσα 14, Εθνικός 12, Πα-
ραλίμνι 11 (16 αγ.).

Απόλλων και Ομόνοια πήραν τα ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής, 
όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία  

Η ποδοσφαιρική δράση στα  
ευρωπαϊκά γήπεδα το Σαββατοκύριακο  
Στην Ισπανία, ο Μέσι επέστρεψε στην ενδεκάδα και η Μπαρτσε-
λόνα νίκησε με το στενό 0-1 την Ουέσκα. Στην Ιταλία, η Αταλάντα 
μπήκε εντυπωσιακά στη νέα χρονιά επικρατώντας με 5-1 της  
Σασουόλο.  
Στις αναμετρήσεις της 17ης αγωνιστικής στην Ισπανία,  
σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: 
Βιγιαρεάλ-Λεβάντε                   2-1 
Μπέτις-Σεβίλλη                        1-1 
Χετάφε-Βαγιαδολίδ                  0-1 
Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα             2-0 
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε        1-0 
Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης      1-2 
Εϊμπάρ-Γρανάδα                     2-0 
Σοσιεδάδ-Οσασούνα               1-1 
Ουέσκα-Μπαρτσελόνα             0-1 
Στην Ιταλία, στις αναμετρήσεις της 15ης αγωνιστικής στη Serie A 
σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: 
Ίντερ-Κροτόνε                          6-2 
Αταλάντα-Σασουόλο                5-1 
Κάλιαρι-Νάπολι                        1-4 
Φιορεντίνα-Μπολόνια              0-0 
Τζένοα-Λάτσιο                         1-1 
Πάρμα-Τορίνο                          0-3 
Ρόμα-Σαμπντόρια                   1-0 
Σπέτσια-Βερόνα                       0-1 
Μπενεβέντο-Μίλαν                   0-2 
Γιουβέντους-Ουντινέζε             4-1
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45 more UK Cypriots succumb 
to Covid-19 as cases surge

As the number of corona-
virus cases and deaths 
continue to increase 

rapidly in the UK, another 45 
UK Cypriots have sadly died 
after contracting the virus. 

In London, 30 Greek Cypriots 
and 15 Turkish Cypriots          
succumbed to Covid-19 in        
the last week. 

To date, we estimate 404      
UK Cypriots (Greek, Turkish and 
Maronite) in total have died from 
the virus. The figure includes 
366 in London and 38 outside 
London.  

Parikiaki’s figures are arrived 
after contacting local hospitals, 
churches, Turkish Cypriot media 
and community, funeral directors 
and death announcements 
published in our newspaper. 

The number of new daily 
confirmed cases of coronavirus 

in the UK has topped 60,000 for 
the first time since the pandemic 
started. 

According to government      
figures on Tuesday, the number 
of people who tested positive 
was 60,916. 

One in 50 people in private 
households in England had 
Covid last week – and one in   
30 in London, according to       
estimates based on the latest 
data. 

A further 830 people have 
also died within 28 days of a 
positive test. 

It comes as England and 
Scotland announced new strict 
lockdowns, with people told to 
stay at home. 

At a press conference at 
Downing Street on Tuesday, 
Prime Minister Boris Johnson 
said 1.3 million people had now 

been vaccinated in the UK –      
including 23% of over 80s in 
England, some 650,000 people. 
But he said more than one      
million people were currently  
infected – with the number of 
patients in hospitals 40% higher 
than in the first peak. 

The government’s chief medi-
cal adviser Prof Chris Whitty 
cited the Office for National  
Statistics’ random sampling data 
for England as showing how 
widespread the virus is. 

“We’re now into a situation 
where across the country as a 
whole, roughly one in 50 people 
have got the virus, higher in 
some parts of the country, lower 
in others,” he said. 

Addressing parliament yester-
day before lawmakers voted on 
the measures introduced earlier 
this week, Prime Minister Boris 
Johnson defended his decision 
to implement the new lockdown 
at the time he did, saying the 
new, more contagious, corona-
virus variant offered little choice. 

Trying to head off criticism that 
his decision to close primary 
schools a day after he told them 
they should open, Johnson said 
he did “everything in our power 
to keep them open” until “every 
other option had been closed 
off.” 

“And when we begin to move 
out of lockdown I promise they 
will be the very first things to   

reopen. That moment may come 
after the February half-term,      
although we should remain      
extremely cautious about the 
timetable ahead,” he said. 

“And as was the case last 
spring, our emergence from the 
lockdown cocoon will be not a 
big bang but a gradual unwrap-
ping.” 

Britain has been among the 
countries worst-hit by COVID-
19, with the highest death toll in 
Europe. With the appearance 
of the new variant, it has seen 
case numbers repeatedly reach 
record highs, stretching the 
country’s health service. 

Mr Johnson’s seeming        
reluctance to introduce tougher 
measures to combat surging 
cases and his mixed messages 
on whether to open primary 
schools have prompted criticism, 
not only in the opposition Labour 
Party but also among Conser-
vatives. Some in his party are 
also critical of any “draconian” 
restrictions, demanding that 
they are removed as quickly as 
possible. But the PM was       
cautious about any time lines. 

He said the legislation would 
run until March 31 “not because 
we expect the full national        
lockdown to continue until then, 
but to allow a steady, controlled 
and evidence-led move down 
through the tiers on a regional 
basis.” 

Teacher assessments 
will replace GCSE  
and A-level exams in      

England this summer, the 
education secretary has      
announced. 

"This year, we're going to 
put our trust in teachers, 
rather than algorithms," Gavin 
Williamson told MPs in the 
Commons. 

Setting out his plans for      
students as MPs prepared        
to vote on England's latest   
national lockdown, Mr William-
son said that a form of teacher-
assessed grades will be used, 
with training to ensure grades 
are awarded "fairly and consis-
tently." 

His announcement comes 
after the government shut 
schools and colleges across 
the country until mid-February. 

Vulnerable children and 
those whose parents are key 
workers can continue going      
to school, and nurseries and 
childminders can remain open. 

University students are not 
able to return to campus but can 
continue learning remotely. 

Announcing that GCSEs,  
A-levels and AS-level exams 
will not go ahead, Mr William-
son said: "Last year, all four 
nations of the United Kingdom 
found their arrangements for 
awarding grades did not deliver 
what they needed, with the  
impact felt painfully by students 
and their parents. 

"Although exams are the   
fairest way we have of asses-
sing what a student knows, the 
impact of this pandemic now 

means that it is not possible 
to have these exams this year. 

"I can confirm that GCSEs, 
A-levels and AS-level exams 
will not go ahead this summer." 

He also said that SATs will 
not be going ahead this year 
across England. 

The grading of GCSE and 
A-level students in England 
became a fiasco last summer 
when end-of-year exams were 
cancelled amid school closures. 

Thousands of A-level students 
had their results downgraded 
from school estimates by a 
controversial algorithm, before 
Ofqual - the exams regulator for 
England - announced a U-turn, 
allowing them to use teachers' 
predictions. 

Mr Williamson added that  
he hoped the statement had 
given students and parents      
"a clear sense of certainty      
and  direction of where we are 
going." 

On school closures he said 
that schools were "much better 
prepared than last March" to 
implement home-learning and 
that he expects schools to 
provide between three to five 
hours of teaching a day. 

Boris Johnson said yesterday 
the lifting of restrictions would 
be a "gradual process" and not 
a "big bang" - and that schools 
would be "the very first things 
to reopen." 

"That moment may come 
after the February half-term, 
although we should remain 
extremely cautious about the 
timetable ahead," the prime 
minister told MPs.

Teacher assessments 
to replace GCSE and 
A-Level exams 

Cyprus mulls lockdown: Cabinet to decide on new measures
The Cabinet will convene 

on Friday instead of 
Thursday to decide on 

new measures to contain the 
spread of COVID pandemic.  

Government Spokesman      
Kyriakos Koushos said that it 
was necessary to reschedule 
the meeting, as Ministers 
needed more time to go through 
their planning and table their 
strategies. 

The new measures as well  
as the new schemes prepared 
by the Ministries of Labour and 

Finance will be announced after 
the Cabinet meeting, Koushos 
said in a written statement. 

He noted that on Tuesday      
afternoon the President held a 
meeting with the Inter-Ministerial 
Committee and assessed the 
proposals submitted by the       
Scientific Committee in the 
morning.  

Koushos said that the           
Ministers agreed on the need 
to take additional measures. He 
also recalled that the Scientific 
Committee took stock of the fact 

that Cyprus is in a much better 
situation than other countries, 
especially in the EU and this is 
reflected on the epidemiological 
figures. 

Koushos said that the Health 
Minister will work on the new 
measures while Labour and      
Finance Ministers will evaluate 
these measures and decide      
on the fiscal policy and the new 
schemes to support those in 
need. 

The measures will probably 
provide for a general lockdown 

as the one last March when the 
pandemic broke out, in order       
to decongest the health system, 
as the situation is alarming and 
to help curbing the transmis-
sion of the virus in the commu-
nity. 

Supermarkets, pharmacies, 
petrol stations and possibly the 
construction sector will remain 
open while remote learning will 
be introduced.  

The new measures will most 
probably be in place for a       
minimum of 3 weeks.



An 82-year-old man has 
become the first person in 
the world to receive the 

Oxford-AstraZeneca vaccine 
since it was approved for use 
in the UK.  

Brian Pinker, a kidney disease 
patient on dialysis at Oxford's 
Churchill hospital, was the first 
to receive the jab on Monday 
morning. 

The retired maintenance 
manager said he was looking 
forward to spending his 48th 
wedding anniversary with his 
wife, Shirley, in February.  

The second person to receive 
the jab was Trevor Cowlett,      
an 88-year-old music teacher, 
while the third was Professor 
Andrew Pollard, director of the 
Oxford Vaccine Group and a 
paediatrician working at the     
Oxford University Hospitals. 

Around 53,000 doses of the 
Oxford University jab are initially 
being rolled out at six hospital 
trusts in Oxford, Sussex, Lanca-
shire, Warwickshire, and two in 
London. 

The bulk of the supplies will 
then be sent to more than 700 

GP-led services and care 
homes. 

The government hopes it will 
deliver tens of millions of doses 
within months, with the reported 
goal of administering two million 
per week. 

It is the second vaccine to       
be rolled out in the UK, after   
the Pfizer/BioNTech vaccine 
was first given to grandmother-      
of-four Margaret Keenan on          
8 December. 

So far, around one million 
people in the UK have received 
the other approved vaccine, 
which is produced by Pfizer and 
BioNTech. 

The Oxford-AstraZeneca   
vaccine, which was approved 
on 30 December, is cheaper 
and easier to store and trans-
port. 

In a shift from practices in the 
US and elsewhere, Britain plans 
to administer patients second 
doses of both vaccines within 
12 weeks of the first shot rather 
than within 21 days, to accelerate 
immunisations across as many 
people as quickly as possible. 
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UK rolls out Oxford vaccine 
in race to stem Covid surge

New coronavirus strain from UK 
detected in Cyprus and Greece

The new variant of corona-
virus identified in the UK 
has been found in Cyprus, 

the ministry of health said on 
Sunday after tests on people 
from the UK were completed. 

Tests were carried out by      
the Institute of Neurology and       
Genetics (CING) on 19 people 
who had arrived from the UK and 
tested positive for coronavirus. 
Twelve of them were found to 
be infected with the new variant, 
VOC 202012/01. 

Samples were sent to CING 
of all those who arrived from 
the UK and were positive since 
the new variant was announced 
in the UK, from December 20 
and the fifteen days beforehand. 

From the 19 samples taken 
from arrivals between December 
6 and 20, twelve were found 
positive to the new strain. 

The new strain has higher a 
viral load and is more easily 
transmitted. It is thought to be 
at least partially behind the      
current surge in numbers seen 
around Europe and the higher 
level of hospitalisations. 

The mutated version of the 
coronavirus has also appeared 
in Greece, carried by six arrivals 
from the UK.  

The carriers were five Greek 
and one UK citizens who arrived 
in Greece during Christmas 
week. All six are being guarded 
at a designated quarantine        
hotel. There were no other         
infections among their fellow 
travellers. 

Meanwhile, the mandatory 
seven-day quarantine in hotels 
of all arrivals in Cyprus from      
the UK has been extended until 

January 10. 
The original ministry decree 

brought in on December 21 had 
been in effect until January 5. 

Persons arriving from the      
UK are tested upon arrival at 
Larnaca and Paphos airports 
and are transported to hotels 
for a mandatory seven-day self-
isolation. Expenses are paid by 
the state. On the seventh day 
after arrival, passengers are 
tested again and if they test 
negative, they must continue to 
self-isolate at home for three 
more days. 

British MPs Villiers and Offord call on Foreign Secretary  
to take action on media freedom in Turkey
Two north London Conser-

vative Members of Parlia-
ment, Theresa Villiers from 

Chipping Barnet and Matthew 
Offord from Hendon, have written 
to Foreign Secretary, Dominic 
Raab, to ask him to raise          
concerns about curbs on media 
freedom by the Turkish Govern-
ment. 

In their letter, they highlight 
the case of journalist and           
academic, Emre Uslu, who has 
published a number of articles 
critical of President Erdogan’s 
administration, including reveal-
ing contacts between his govern-
ment and the terrorist groups Al 
Qaeda and Daesh. 

In a joint release, the two 
MPs note that Mr Uslu is one of 

a number of journalists and 
bloggers that have been subject 
to unjustified criminal charges 
in Turkey.  

They add that the authorities 
there then use these bogus       
allegations to seek extradition 
through foreign courts. 

In Mr Uslu’s case this was        
in Washington, but according      
to the British MPs there is        
evidence of this happening in 
the UK courts too. 

Setting out her serious con-
cerns on this matter, Theresa 
Villiers said: “There is worrying 
evidence that Turkey is using 
its criminal justice system, its 
intelligence agencies, and its 
extradition agreements with the 
UK and other countries as part 

of a systematic campaign to        
silence dissenting voices. 161 
journalists are currently in prison 
in Turkey. This makes Turkey the 
world’s leading jailer of journal-
ists.” 

Matthew Offord MP said that 
“dragging journalists through 
the courts is making people 
afraid to speak out when they 
disagree with the Turkish gov-
ernment.” 

He added: “We are asking the 
Foreign Secretary to raise the 
importance of media freedom 
with his Turkish counterpart. We 
hope that these issues can      
also be highlighted by the UK 
Government in international 
fora such as the UN.” 

The letter from the two         

London MPs points out that 
Media Freedom Representa-
tive of the Organisation for        
Security and Cooperation in   
Europe, Harlem Desir, recently 
condemned the prison senten-
ces given in Turkey to journalists 
Özgür Boğatekin and Metin 
Uca. 

Reports indicate that one of 
the charges in Mr Uca’s case was 
based on a tweet which was 
found by the court to be “insult-
ing a commissioned officer due 
to their duty.” Mr Desir urged 
the Turkish authorities to refrain 
from punishing journalists for 
their professional activities. 

Ms Villiers and Mr Offord       
are urging the Government to 
review the terms of its agree-

ments with Turkey on extradi-
tion.  

They argue that the current 
approach which prevents the 
UK courts from looking at the 
merits of the case against the 
accused, and confines their 
consideration to procedural         
irregularities, can no longer be 
justified. 

“The UK’s current arrange-
ments give Turkey the same 
trust as is given to EU Member 
States. Recent cases show       
that same degree of confidence 
should not be afforded to the 
Turkish legal system given its 
increasingly harsh treatment of 
journalists and bloggers,” the 
MPs’ release concludes.
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Act of kindness: George Pornaris makes 
and delivers soup to the homeless 

UK Cypriot George          
Pornaris, 53, who lives 
in Muswell Hill, launched        

Soupaday a month ago and  
has been making soup every 
night to feed the area’s home-
less community. 

The father-of-two makes 
enough to feed 30 people, both 
vegetarian and meat, and drives 
around north London for more 
than two hours to deliver the 
goods. 

He makes the soup daily        

and drives around starting from 
Muswell hill, Highgate, Camden 
and West End, until he runs  
out. He also makes for asylum 
seekers and helps them with 
clothes and bedding. 

George said: “It’s so they 
know they’ve got somewhere 
which cares for them, that’s 
what the aim of Soupaday was. 
I talk to them about mental 
health so they can cope with 
their situation and try and to  find 
out how I can help them find  

accommodation. 
“They’re human beings at the 

end of the day, and they’ve had 
a hard life. It could happen to 
anyone, we could lose our        
business tomorrow, not pay your 
bills and all of a sudden you’re 
out there.” 

George said when his family 
returned to the UK from Cyprus 
following the 1974 war, they were 
virtually homeless. His father is 
from Asha and his mother from 
Gerani. 

Aged seven, he couldn’t speak 
English, and because  the family 
moved often, he didn’t make 
many good friends. 

“It was very hard, and being 
highly sensitive and an empath, 
you pick up on everyone’s emo-
tions, it just builds up, and I think 
that affected me later on in life. 

“You don’t realise how          
traumatic it is as a child, it’s       
only after… I remember running 
away from school because I   
had no friends or way to com-
municate,” he added. 

George said that a break-
down 17 years ago destroyed 
his marriage and left him con-
templating suicide, but he got 
through his depression for his 
sons and felt determined to give 
back to society. 

“It sounds crazy but I’m           
almost grateful that I went 
through it, because I’ve gone 
through it so I can help other 
people now, and that’s a good 
thing,” he said. 

Each night George hands out 
soup, coats, socks and other 
necessities, and is currently 
supporting three people to find  
accommodation.

UK Cypriot Andrew Costas Ziardis  
honoured in New Year Honours list

Award-winning writer      
Alex Christofi is set to  
release his next book, a 

biography, Dostoevsky In Love 
– An Intimate Life, on 21st 
January, 2021.  

Dostoevsky's life was marked 
by brilliance and brutality.       
Sentenced to death as a young 
revolutionary, he survived mock 
execution and Siberian exile        
to live through a time of seismic 
change in Russia, eventually 
being accepted into the Tsar's 
inner circle.  

He had three great love affairs, 
each overshadowed by debilita-
ting epilepsy and addiction to 
gambling. Somehow, amidst all 
this, he found time to write short 
stories, journalism and novels 
such as Crime and Punishment, 
The Idiot and The Brothers      
Karamazov, works now recog-
nised as among the finest ever 
written. 

In Dostoevsky in Love        
Alex Christofi weaves carefully 
chosen excerpts of the author's 
work with the historical context 
to form an illuminating and often 
surprising whole. The result is 
a novelistic life that immerses 
the reader in a grand vista of 
Dostoevsky's world: from the 
Siberian prison camp to the 
gambling halls of Europe; from 
the dank prison cells of the Tsar's 
fortress to the refined salons of 
St Petersburg. Along the way, 
Christofi relates the stories of 

the three women whose lives 
were so deeply intertwined with 
Dostoevsky's: the consumptive 
widow Maria; the impetuous 
Polina who had visions of       
assassinating the Tsar; and      
the faithful stenographer Anna,  
who did so much to secure his 
literary legacy.   

Reading between the lines of 
his fiction, Christofi reconstructs 
the memoir Dostoevsky might 
have written had life – and        
literary stardom – not intervened. 
He gives us a new portrait of 
the artist as never before seen: 
a shy but devoted lover, an       
empathetic friend of the people, 
a loyal brother and friend, and 
a writer able to penetrate to      
the very depths of the human 
soul. 

The Evening Standard has 
described the book as one of 
the best reads for 2021.  

UK Cypriot author Alex   
Christofi is Editorial Director at 
Transworld Publishers and the 
author of the novels Let Us Be 
True and Glass, winner of the 
Betty Trask Prize for fiction.  

He has written for numerous 
publications including the 
Guardian, the London Magazine, 
The White Review and the   
Brixton Review of Books, and 
contributed an essay to the       
anthology What Doesn't Kill 
You: Fifteen Stories of Survival.  

Dostoevsky in Love is his first 
work of non-fiction.

Dostoevsky in Love,  
new book by award-winning 
writer Alex Christofi

UK Cypriot Andrew Costas Ziardis, 
HM Consul, British Embassy Tokyo 
and Consular Regional Operations 

Manager, was honoured with an MBE for 
services to British Nationals overseas. 

51-year-old Andrew is the son of the late 
Costa and Eleni Ziardis who were from   
Morphou and Komi Kebir in Cyprus respec-
tively; his father owned a restaurant.  

Andrew grew up in Highbury, Islington, 
attended Highbury Grove School and went 
to University in London before working for 
the British Foreign office for over 20 years. 

Formula 1 champion Lewis Hamilton, who 
took his seventh title in November, has been 
knighted in the New Year Honours list, and 
actress Sheila Hancock is made a dame. 

Lewis Hamilton’s knighthood comes after 
he equalled Michael Schumacher’s title 

record and was voted BBC Sports Persona-
lity of the Year for a second time. 

The 35-year-old was made an MBE in 
2008 after winning his first F1 champion-
ship. But the Monaco-based driver was        
reportedly previously overlooked for the       
top honour amid questions about his tax 
arrangements. Motorsport UK, in 2020, 
launched a campaign with the All Party      
Parliamentary Group for Formula One for 
him to be nominated, with the organisation 
suggesting his business dealings had been 
“misunderstood.” 

The other knighthoods include Roger 
Deakins, winner of this year’s best cinema-
tography Oscar for 1917; Simon Baron-
Cohen, professor of autism research at 
Cambridge University; former Tesco boss 
Dave Lewis, and opera director Graham 
Vick. 

Stage and screen star Sheila Hancock, 
87, said she was “very flattered” by her 
damehood, adding: “I’ve never felt myself 
this sort of person… I feel I’ve got to prove 
something and work even harder, particu-
larly in my charity area.” 

Among the other new dames are           
Jane Glover, conductor and musicologist,            
and Pat McGrath, described by Vogue   
magazine as the most influential makeup 
artist in the world. 

Dame Pat said she was “delighted and 
humbled” by the honour for services to the 
fashion and beauty industry and to diversity, 
and paid tribute to her mother for encour-
aging her to enter the field. 

Former Leeds Rhino player Rob Burrow, 
who was diagnosed with motor neurone 
disease in 2019, is made an MBE for         
services to the sport and to MND awareness. 

Ex-footballer Jimmy Greaves and            

musician Craig David also become MBEs. 
Architect Sir David Chipperfield, whose 

work includes the Turner Contemporary art 
gallery in Margate, joins the elite Compan-
ions of Honour. 

This year’s list salutes hundreds of people 
for their work in the Covid pandemic; An 
MBE for charity volunteer Anne Baker, 106, 
makes her the oldest ever recipient of an 
honour. 

Mrs Baker, from Salisbury, who has been 
involved with fundraising for the NSPCC 
since the 1950s, said it was a “great surprise 
and great honour” to be recognised. 

Ruth Saunders, aged 104, becomes an 
MBE for services to charity during Covid 
after walking a marathon to raise money 
for Thames Valley Air Ambulance. 

The same honour goes to airline pilot 
Emma Henderson, from Moray, who set up 
a first class lounge experience in more than 
80 hospitals across the UK for NHS staff. 

There is an MBE for Mark Owen, from 
Clwyd, after he re-joined North Wales Police 
to support volunteer officers with tasks          
including delivering prescriptions and food 
parcels, and a British Empire Medal (BEM) 
for Catherine Fitzsimmons from Greater 
Manchester, a former palliative care nurse 
who came out of retirement. 

There is a BEM too for Carl Konadu,         
28, who helped young people in London 
prepare for jobs applications during the   
pandemic through 2-3 Degrees, a not-for-
profit group he co-founded. 

Prime Minister Boris Johnson said in a 
year when so many have made sacrifices, 
the list was a “welcome reminder of the 
strength of human spirit, and of what can 
be achieved through courage and compas-
sion.”

Prime Minister Boris has 
announced a new lock-
down for England to curb 

the spread of Covid-19. 
All places of worship will be 

allowed to open for private 
prayer and services, with strict 
safety measures in place.  

Archbishop Nikitas of Thya-
teira and Great Britain urges our 
community to pay very close  
attention to the following:  

All the faithful should wash 
their hands with an antibacterial 
solution upon entering the Church, 
they must wear a face mask, 

keep the proper social distan-
ces, and avoid contact with any 
other parishioner; Baptisms and 
Weddings should take place only 
in extreme cases and circumstan-
ces and with the permission of 
the Archdiocese; Confession  is 
not allowed at the present time. 
Clergy will not offer their hand to 
be kissed. A slight bow is proper; 
Contact details of all those ente-
ring the Church, will be recorded; 
Antidoron is to be wrapped and 
placed in the Narthex area and 
the faithful will take it (by them-
selves) as they leave the Church.

Churches to remain open 
during new lockdown
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All residents who have 
shown no signs of having 
Coronavirus will be able 

to take a free rapid COVID-19 
test at a new site in Haringey. 

The centre at 48 Station 
Road, Wood Green N22 7TY, 
is now operational and will run 
five days a week. It will be open 
Tuesday to Friday from noon 
until 7pm and on Saturdays 
from 10am until 5pm. 

Until now, people have been 
advised to only book a test if 
they are showing one of the 
main symptoms. They are a 
high temperature; a new and 
continuous cough; or a loss of 
change in their sense of smell 
or taste. If you have any of 
these symptoms, do not go to 
the walk-in centre. Please book 
a test via NHS Test and Trace 
by calling 119 or via the 
GOV.UK website. 

However, around a third of 
people who have the virus are 
asymptomatic, that is they do 
not show any signs of having 
it. 

To help stop the spread, the 
new tests will be able to offer 
results in as little as 30 minutes 
– these are called rapid or         
lateral flow tests (LFT). 

While the tests will be able to 
detect if you have COVID-19 
and are infectious, they cannot 
tell if you have had the virus in 
the past, or if you have only       
recently picked it up. But they 
will go a long way to helping 
identify people who do not 
know they have it and are, un-
knowingly, passing it on to their 
friends, family, work mates as 
well as spreading it within their 
own community. 

The tests are being offered 
to everyone but particularly to 
all frontline workers who come 
into direct contact with the       
public day-to-day and those 
that regularly have to use public 
transport. 

If you have a smartphone 
please bring it with you as        
this will help speed up registra-
tion. 

By reducing the number of 
people who are accidentally 
spreading the virus we will help 
Haringey and London back on 
the road to a lower tier. 

This is a walk-in centre and 
you will not need to make a 
booking. 

More centres are planned for 
Haringey over the coming 
weeks. Details will follow soon.

COVID-19 rapid testing 
site opens in Haringey

Help support your local charity shop  
by donating unwanted Christmas gifts

The British Heart Founda-
tion is asking the public to 
donate their discarded 

presents by post, to support its 
shops and online platforms this 
New Year 

They say it’s the thought that 
counts but there’s always a few 
Christmas gifts that don’t quite 
hit the spot - from clothes that 
don’t fit to books you’ve already 
read.  

This year the British Heart 
Foundation (BHF) is urging the 
nation to cut the clutter and        
regift items to its nationwide 
shops to help fund vital heart 

research. 
Christmas may be over, but the 

giving doesn’t have to stop; your 
unwanted festive gifts could be 
another person’s treasure.  

Due to Government guide-
lines, the charity’s shops are 
temporarily closed but donating 
via post couldn’t be easier and 
will help support the BHF at this 
critical time. 

Allison Swaine Hughes,     
Retail Director at the British 
Heart Foundation, said: “If you’re 
feeling charitable and want to 
declutter post-Christmas, you 
can regift any unwanted presents 

to the BHF and help support   
our vital work. By donating to 
us you will also help prevent         
quality items from going to 
waste and free up space around 
the house. 

“This new year we’re wel-
coming everything from good 
quality clothes, shoes, hand-
bags and jewellery to DVDs, 
CDs, books and children’s toys 
and you can simply donate items 
using our freepost donation 
service. 

“We’re urgently appealing for 
your support after an incredibly 
difficult year for our shops. With-

out your generous donations, 
we can’t fund lifesaving break-
throughs for the 7.4 million people 
in the UK living with heart and 
circulatory diseases.” 

You can post smaller items 
such as branded clothing,        
jewellery, vinyl records and 
cameras by downloading a    
freepost label from the BHF 
website and heading to your 
nearest Collect+ drop-off point 
with your package, as part of 
your essential shopping trip. 

The Covid-19 crisis has had a 
devastating impact on the BHF’s 
income, cutting its research 
funding in half and putting future 
lifesaving discoveries at risk. 
The charity is urgently appealing 
for people’s donations to help 
raise vital funds at a time when 
hearts need help more than 
ever.     

BHF shops and stores across 
England, Wales, Scotland and 
Northern Ireland are closed for 
now, in line with the latest        
Government advice on non-      
essential retail. 

To post your items head to: 
www.bhf.org.uk/postyourdona-
tions

The ‘dabbawalas’ of Mumbai make up a lunch-
box delivery and return system that takes hot 
lunches from homes to people at work. It’s a 

130-year-old Indian delivery service. The ‘walas’ (or 
tiffin wallahs) are usually illiterate and innumerate; 
they cannot read destination addresses but can find 
their way around Mumbai (population 20 million), 
using colours, street objects, shapes and visual 

recognition.  
The lunchboxes are picked up in the late morning 

and delivered mainly using bicycles and trains, and 
the empty boxes are then returned back home, 
in the afternoon. A real 19th century Deliveroo or 
Uber Eats.  

 
Urbanisation  

In the late 1800's, an increasing number of      
migrants were moving to Bombay, as it was known 
then, from different parts of the country, and fast 
food and canteens were not prevalent. All these 
people left early in the morning for offices, and 
often had to go hungry for lunch. They belonged to 
different communities, and therefore had different 
types of tastes, which could only be satisfied by 
their own home-cooked meals.  

So, in 1890, Mahadeo Bachche started his    
successful lunch delivery service with a hundred 
men. A colour-coding system identifies destination 
and recipient. Each dabbawala must contribute a 
minimum capital in kind, in the form of two bicycles, 
a wooden crate for the tiffins, white cotton kurta-
pyjamas, and the white Gandhi cap (topi).  

Each month there is a division of the earnings for 
each unit. Fines are imposed for alcohol, tobacco, 
indiscipline, being out of uniform and absenteeism.  

A collecting dabbawala, usually on a bicycle, 
collects dabbas (boxes) either from a worker's home 
or from the dabba makers. As many of the carriers 
are of limited literacy (the average literacy of      
dabbawalas is that of Year 9), all the boxes have 
distinguishing marks. 

The dabbawala then takes them to a sorting 
station, where grouped boxes are put on trains, with 
markings to identify their destination. The markings 
include the railway station to unload the boxes and 
the destination building delivery address. At each 
station, boxes are handed over to a local dabba-
wala, who delivers them. The empty boxes are  
collected after lunch or the next day and sent back 
to the respective houses. The dabbawalas also 
allow for delivery requests through SMS.  

Most tiffin-wallahs are related to each other, 
belonging to the Varkari sect of Maharashtra, and 
come from the same small village near Pune. Tiffin 
distribution is suspended for five days each March 
as the tiffin-wallahs go home for the annual village 
festival. 

  
Economic analysis 

Each dabbawala is paid around 8,000 rupees 
per month (about £80 / or €100 Euros). The lunch 
boxes are moved each day by 4,500 to 5,000 

dabbawalas. The union initiation fee is 30,000 
rupees, which guarantees a 5,000-rupee monthly 
income and a job for life. The 150 rupee a month 
fee provides for delivery six days a week. 

The business magazine Forbes claimed that 
dabbawalas make fewer than one mistake in 
every sixteen million deliveries. The New York 
Times reported that the 130-year-old dabbawala 
industry continues to grow at a rate of 5–10% 
per year.  

 
Case Studies  

 
* 2005, the Indian Institute of Management      

(Ahmedabad) featured a case study from the        
logistics management perspective. 

* 2010, the Harvard Business Review included 
‘The Dabbawala System: On-Time Delivery, Every 
Time’ for its high level of service with a low-cost 
and simple operating system.  

* 2014, Uma Krishnan’s PhD was "A Cross-
Cultural Study of the Literacy Practices of The 
Dabbawalas: Towards a New Understanding of 
Non-mainstream Literacy and its Impact on      
Successful Business Practices.”  

 
James Neophytou

Meet the Dabbawalas: India is 130 years ahead of  Uber Eats

Nurse at Enfield hospital vaccinated in front of PM
On Monday 4 January, 

nurse Susan Cole          
received the Oxford 

vaccine at Chase Farm Hospital 
in north London in front of Boris 
Johnson. 

She said she was surprised 
to see the Prime Minister there 
but had known a VIP would be 
visiting. 

The 60-year-old added: “It was 
just really surreal, I knew there 
was going to be a VIP, but I just 
thought it would be a local MP. 

“My husband was joking it 

would be the PM and I said ‘don’t 
be daft’, so it was a surprise. 

“He (Mr Johnson) asked how 
I felt about having the vaccine 
and we talked a little bit about 
how important it was not just for 
the person but to protect other 
people.” 

The prime minister said there 
are "tough, tough" weeks to come 
in the battle with Covid-19, with 
a new South African variant of 
the virus adding worries about 
fast-spreading variations of      
coronavirus.



Explosive performances from Greek 
stars at MAD TV Video Music Awards 

Greece’s MAD TV Video Music Awards which were cancelled 
in the summer due to the Coronavirus pandemic, took place in 
December 2020 without an audience, and were broadcast on  
2 January 2021 by Mega Channel. 

The awards honour the year’s biggest achievers in music, 
voted by the viewers of MAD TV. Every year more than 100,000 
people vote for their favourite artists, songs and video clips. 

The event saw appearances from Tamta, who performed her 
cover of the song Love Is A Compass by Griff, the soundtrack 
to Disney’s Christmas 2020 advert, in support of children’s 
cancer charity Make A Wish Foundation.  

Eleni Foureira gave two performances - a remix of her latest 
hit Dokimase Me and her 2020 release Light It Up - and won 
Best Modern Female. 

Helena Paparizou performed her new release Deja Vu with 
Marseaux and also scooped the Best Female Adult award. 

Other winners included Konstantinos Argiros (Best Male 
Singer), Melisses (Best Group) and the band’s lead singer, 
Christos Mastoras, also took away the Song of the Year award 
for Den Eho Idea.  
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Andrea Georgiou 

Wham’s Last 
Christmas finally 
hits number one!  

 
Wham's Last Christmas has 

finally topped the UK charts - 
36 years after its release! 

Written and produced by       
the late UK Cypriot superstar 
George Michael, it was kept off 
the number one slot by Band Aid's 
Do They Know It's Christmas? 
when it was first released in 1984. 

But, on the fourth anniversary 
of the death of the band's          
co-founder, the song hit the      
top spot after being streamed 
9.2 million times.  

In doing so, it set a new 
record for the longest time taken 
for a single to reach number 
one, beating the 33 years, four 
months Tony Christie's (Is This 

The Way To) Amarillo took 
when it hit the top in 2005. 

Last Christmas, originally a 
double A-side with Everything 
She Wants, spent five weeks at 
number two when it was released 
in Wham's mid-1980s heyday. 

It even got as high as number 
six when it was re-released the 
following year. 

Its enduring popularity has 
seen it climb back into the top 
40 no less than 13 times since 
2007, shortly after downloads 
were introduced to the Official 
Chart.  

It reached number two again 
in 2018. 

Last Christmas is the second 
festive classic to finally claim 
chart glory in recent weeks, after 
Mariah Carey's All I Want For 
Christmas Is You reached number 
one last month, 26 years after 
its release.

Greek singing sensation 
Sakis Rouvas celebrated his 
49th birthday on Tuesday (5 
January) with the news that 
he’s become an uncle.  

The superstar took to               
Instagram to upload a photo 
holding the newest member of 
the Rouva family. 

The singer’s wife, Katia         
Zygouli, had made the announce-
ment a few days earlier, but 

Sakis chose his birthday to 
share a sweet snap with his 
fans of him posing with his 
newborn nephew – the son of 
his brother Vasilis.    

He captioned the image:    
“The brightest and most blessed 
way to begin my birthday…
Ladies and gentlemen…I intro-
duce my nephew,” and hash-
tagged  #itsmybirthday #welcome 
#mynephew #bliss #grateful   

Greatest gift for Sakis Rouvas on 49th 
birthday - hugs with newborn nephew!
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EUREKA! 

The Mycenaean civilization (c. 1700-1100 BC) 
flourished in the Late Bronze Age, reaching its 
peak from the 15th to the 13th century BC 

when it extended its influence not only throughout the 
Peloponnese in Greece but also across the Aegean, 
in particular, on Crete and the Cycladic islands.  

The Mycenaeans were influenced by the earlier 
Minoan, which had spread from its origins at        
Knossos, Crete to include the wider Aegean.  

The Mycenaeans came to dominate most of main-
land Greece and several islands, extending trade 
relations to other Bronze Age cultures in such places 
as Cyprus, the Levant, and Egypt. The culture made 
a lasting impression on later Greeks in the Archaic 
and Classical periods, most tangibly in their myths 
of Bronze Age heroes like Achilles and Odysseus 
and their exploits in the Trojan War.  

 
Major Mycenaean Centres 

The Mycenaeans were indigenous Greeks who 
were likely stimulated by their contact with Minoan 
Crete and other Mediterranean cultures to develop 
a more sophisticated socio-political culture of their 
own. Major Mycenaean centres included Mycenae, 
Tiryns, Pylos, Thebes, Midea, Gla, Orchomenos, 
Argos, Sparta, Nichoria, and probably Athens. In time, 
the Mycenaeans would even establish themselves 
on Crete and especially at Knossos, thus superseding 
the Minoans as the dominant culture in the southern 
Aegean by the second half of the 15th century BC. 

The largest city was Mycenae where there are   
remains of large ‘palace’ buildings and hundreds of 
tombs and shaft graves, including nine large stone 
tholos tombs (1600-1300 BC). Other impressive      
remains include sections of the fortification walls and 
the famous Lion Gate (1250 BC) with its heraldic 
pair of lions above the entrance. 

 
Mycenaean Architecture 

The Megaron - A large palace complex has been 
found at many of the Mycenaean centres. These 
complexes, whilst displaying some site-unique deve-
lopments, display several important architectural 
features in common. The complexes were built around 
a large rectangular central hall or Megaron. The 
Mycenaean Megaron was the precursor for the later 
Archaic and Classical temples of the Greek world 
and consisted of an entrance porch, a vestibule, and 
the hall itself. This was the heart of the palace and 
contained a large circular hearth with four wooden 
columns supporting a holed ceiling or light well. It 
was also the throne room of the ruler or wanax. There 
is usually a second, smaller hall, many private apart-
ments and additional areas set aside for administra-
tion, storage, and manufacturing. Rooms were richly 
decorated with fresco paintings on the walls and 
plaster-painted floors. Regarding materials, rooms 
in the palace were constructed with rubble fill and 
cross-beamed walls and then covered in plaster       
inside and limestone blocks outside. Columns and 
ceilings were usually of painted wood, sometimes 
with bronze additions. 

 
Cyclopean Walls 

The whole palace complex was surrounded by a 
fortification wall of large unworked blocks. They are 
seen best at Mycenae, Tiryns, and Thebes and are in 
stark contrast to the unprotected palaces of Minoan 
Crete. 

Corbel galleries - arched corridors created by   
progressively overlapping stone blocks, circular stone 
tombs with corbelled roofs, and monumental door-
ways with massive stone lintels with relieving trian-
gles are also common features of Mycenaean sites. 
Other Mycenaean architectural structures include 

terracing of agricultural lands; damns for flood man-
agement and small bridges built from large roughly 
hewn stone blocks, again, seemingly the work of   
the Cyclopes. I 

 
Mycenaean Trade 

That the Mycenaean civilization had trading contact 
with other Aegean cultures is evidenced by the pres-
ence of foreign goods in Mycenaean settlements such 
as gold, ivory, copper and glass and by the discovery 
of Mycenaean goods such as pottery in places as far 
afield as Egypt, Mesopotamia, the Levant, Anatolia, 
Sicily, and Cyprus. No doubt perishable goods such 
as olive oil, perfumed oil, and wine were also signifi-
cant Mycenaean exports but, unfortunately, the 
paucity of surviving written records - limited to, for 
example, only around 70 Linear B clay tablets from a 
major site like Mycenae, means that more details on 
interregional trade are at present lacking. The Ulubu-
run shipwreck, a 14th-century BC vessel discovered 
off the coast of Turkey, was carrying raw material 
trade goods such as copper and tin ingots, ivory, 
and glass disks and was likely on its way to workshops 
in Mycenaean Greece before it sank. 

 
Mycenaean Art 

In art, as expressed in fresco, pottery, and jewellery, 
the Minoan love of natural forms and flowing design 
was likewise adopted by the Mycenaean artisans but 
with a tendency to more schematic and less life-like 
representation. This new style would become the 
dominant one throughout the Mediterranean. Geo-
metric designs were popular, as were decorative 
motifs such as spirals and rosettes. Pottery shapes 
are much like the Minoan with the notable additions 
of the goblet and the alabastron (squat jar) with a 
definite preference for large jars. Terracotta figurines 
of animals and especially standing female figures 
were popular, as were small sculptures in ivory, 
carved stone vessels, and intricate gold jewellery. 
Frescoes depicted plants, griffins, lions, bull leaping, 
battle scenes, warriors, chariots, figure-of-eight shields 
and boar hunts, a particularly popular Mycenaean 
activity. 

 
Mycenaean Religion 

Little is known for certain regarding Mycenaean 
religious practices beyond the importance given to 
animal sacrifice, communal feasting, the pouring of 
libations and offerings of foodstuffs. The presence 
of double axe carvings and horns of consecration in 
art and architecture suggest strong links with the  
Minoan religion, although these symbols may have 
been adopted because of their political resonance. 
Architectural features such as sunken basins and 
fresco depictions of altars hint that the Megaron may 
have had a religious function. Many centres also had 
specific sanctuary sites for worship, usually close to 
the palace complex. It is clear that burial was an      
important ritual as evidenced by the presence of 
monumental tholos tombs, prominent gravesites 
and the quantity of precious objects, which were       
buried with the dead - golden masks, diadems,      
jewellery, and ceremonial swords and daggers. 

 
Collapse & Legacy 

The reasons for the demise of the Mycenaean 
civilization are much debated. We do know that   
several sites were destroyed between 1250 and 
1200 BC, ushering in the so-called Post-Palatial 
period when the centralised system of palace control 
declined. There is evidence of a different degree of 
destruction across sites, and some places escaped 
the chaos altogether. Some sites were then reinhabited 
but sometimes seemingly on a smaller scale and 

with less wealth than previously, while other sites 
actually became larger and more prosperous than 
ever. By around 1100 BC, however, most Mycenaean 
sites had been reduced to mere villages. 

Suggestions from scholars to explain the general 
collapse of the Mycenaean culture include natural 
disaster, overpopulation, internal social and political 
unrest, invasion from foreign tribes such as the Sea 
Peoples, regional climate change or a combination 
of some or all of these factors. With the mysterious 
end of the Mycenaean civilization and the so-called 
Bronze Age Collapse in the ancient Aegean and wider 
Mediterranean, there came the ‘Dark Ages’ and,       
although some sites began to revive from the 10th 
century BC, it would take several more centuries   
before Greek culture would finally regain the heights 
of the Late Bronze Age. 

The Mycenaean civilization would so inspire the 
later Archaic and Classical Greeks from the 8th   
century BC onwards that the Bronze Age period came 
to be seen as a golden one when people respected 
the gods, warriors were braver and life was generally 
less complicated and more decent. Legendary names 
like Agamemnon, Achilles and Odysseus - all    
Mycenaean Greeks - would be given immortal life 
in sculpture, on painted pottery and epic literature 
such as Homer’s Iliad which told the story of the 
great Trojan War, very possibly a myth based on a 
real conflict or series of conflicts between the      
Mycenaeans and Hittites. 

 
By Mark Cartwright www.ancient.eu 

Agamemnon 
Agamemnon was the king of Mycenae and leader 

of the Greek army in the Trojan War of Homer’s Iliad. 
He is presented as a great warrior but selfish ruler, 
famously upsetting his invincible champion Achilles 
and so prolonging the war and suffering of his men. 
A hero from Greek mythology, there are no historical 
records of a Mycenaean king of that name, but the 
city was a prosperous one in the Bronze, and there 
perhaps was a real, albeit much shorter, Greek-led 
attack on Troy. Both these propositions are supported 
by archaeological evidence. Unfortunately, though, 
the famous gold mask found in a shaft grave at 
Mycenae and widely known as the ‘Mask of Agamem-
non’ is dated as up to 400 years before any possible 
Agamemnon candidate that fits a chronology of the 
Trojan War. 

 
The Mask & Tomb of Agamemnon 

The so-called ‘Death mask of Agamemnon’, which 

is a beaten gold funeral mask from Grave Circle A, at 
Mycenae dates to the mid-16th century BC. The mask,  
therefore, predates Agamemnon by 400 years but 
nevertheless remains solid evidence of Homer's  
description of Mycenae as 'rich in gold'. The attribu-
tion to Agamemnon was first suggested by Heinrich 
Schliemann who excavated both Troy and Mycenae 
in the 18th century AD. The mask was laid upon the 
face of the deceased and some scholars suggest it 
is an early attempt at portraiture in European art. 
The mask is on permanent display at the National 
Archaeological Museum of Athens. 

 
Heinrich Schliemann 

Heinrich Schliemann was a German archaeologist 
and excavator of Troy, Mycenae, and Tiryns. He is 
sometimes considered to be the modern discoverer 
of prehistoric Greece, though scholarship in the late 
20th and early 21st centuries revealed that much 
self-mythologizing was involved in establishing his 
reputation. 

 
Discovery 

A number of isolated discoveries had been made 
before Schliemann began digging. The French geolo-
gist Ferdinand Fouqué dug at Santorini in 1862 and 
found fresco - covered walls of houses and painted 
pottery beneath 26 feet of pumice, the result of the 
great eruption that divided the original island into 
Thera and Therasis. Geologists at that time dated the 
Santorini eruption to 2000 BC, which suggested a 
great antiquity for Fouqué’s finds and the existence 
of prehistoric cultures hitherto unknown in the Aegean. 
Calvert himself had dug at Hisarlık and, authorities 
now believe, was instrumental in convincing Schlie-
mann that Hisarlık was the site of Troy. In 1871 
Schliemann took up his work at that large man-made 
mound. He believed that the Homeric Troy must be 
in the lowest level of the mound, and he dug uncriti-
cally through the upper levels. In 1873 he uncovered 
fortifications and the remains of a city of great anti-
quity, and he discovered a treasure of gold jewellery, 
which he smuggled out of Turkey. He believed that 
the city he found was Homeric Troy. However, it 
proved to predate the era - Troy VI rather than Troy I 
was later identified as Homeric Troy (1500–1000 BC). 

When Schliemann proposed to resume work at 
Hisarlık in February 1874, he was delayed by a law-
suit that the Ottoman government had brought against 
him about the division of his spoils and it was not 
until April 1876 that he obtained permission to resume 
work. During the delay he published Troja und seine 
Ruinen and began excavation at Mycenae. In August 
1876 he began work in the tholoi, digging by the Lion 
Gate and then inside the citadel walls, where he found 
a double ring of slabs and, within that ring, five shaft 
graves. Buried with 16 bodies in the circle of shaft 
graves was a large treasure of gold, silver, bronze, 
and ivory objects. Schliemann believed he had found 
- the tombs of Agamemnon and Clytemnestra, and 
he published his finds in his Mykenä. 

After an unsuccessful excavation in Ithaca in 1878, 
he resumed work at Hisarlık the same year. In 1880, 
1881 and 1886, he excavated the site of the Treasury 
of Minyas, at Orchomenus in Boeotia. He conducted 
a third excavation at Troy in 1882–83 and a fourth 
from 1888 until his death.  

 
By Kathleen Kuiper and Glyn Edmund Daniel 

www.britannica.com 

The Mycenaean 
Civilization

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Archive 
 
Anglo Greek actor Theo James 

first received international           
recognition playing Four in the 
DIVERGENT trilogy and is now 
rapidly becoming one of the most 
upcoming leading men working in 
cinema today.  

In this futuristic sci-fi thriller, 
which takes place in 2038, he 
plays George Almore, a scientist 
allocated in a remote base deep 
in a snow-covered forest in Japan. 
The base is built like a spaceship 
and George finds solace in talking 
to the two robots he built for      
company as well as talking to his 
dead wife Julie (Stacy Martin), 
through the Archive… 

It is a strong premise of an intri-
guing script, written and directed 
by Gavin Rothery, who makes an 
assured feature film debut. His 
previous experience in visual       
effects and in Art Department in 
such films as MOON is put to great 
use here. The solitary protagonist 
bears some resemblance to Sam 
Rockwell’s predicament in MOON 
as well as to Bruce Dern’s hero in 
the classic SILENT RUNNING, 
but once George comes close to 
completing his latest AI prototype, 
the film moves into the Alex Gar-
land’s territory of EX MACHINA. 
Some ideas work better that others 
but overall, it is James’ striking 
presence and effortless charm that 
keeps the whole thing together. 

 

MLK/FBI 

Dr. Martin Luther King’s tremen-
dous impact and life achievements 
especially for the Civil Rights 
Movement has been brought vividly 
to life on numerous occasions 

both on stage and screen and 
most memorably in the powerful 
film SELMA.  

This illuminating documentary 
examines the extensive measures 
that the FBI led J. Edgar Hoover 
were forced to undergo in order 
to undermine King’s authority and 
discredit his reputation. 

Director Sam Pollard has un-
earthed some rare archive material 
as well as newly discovered and 
declassified files which expose 
FBI’s treatment of this great         
humanitarian. Sadly, still topical 
and essential. 

 

Fish Story 

Yoshihiro Nakamura’s 2009 
comedy drama celebrates a punk 
rock song called “Fish Story” which 
apparently is destined to save 
Japan from a futuristic meteor      
attack. The premise may sound 
extreme but the action that spans 
through the seventies and eighties 
begins to make perfect sense  
before it concludes triumphantly 
in 2012.  

It is hugely enjoyable and is   
superbly cast especially with       
the actors recruited to play the 
members of the punk rock band 
named Gekirin. They rehearsed 
two months before filming and 
carried on playing as Gegirin even 
after the film was finished.  

A highly original and satisfying 
film! (Third Window Films) 

 
Welcome To 
The Circle  

This marks the debut of 
writer/director David Fowler, who 
sets the action of his creepy      
horror deep into the woods. A 
father and a daughter are having 
a camping holiday but after a 

bear attack, they find themselves 
trapped by a demon worshipping 
group known as The Circle… 

The first half of this atmospheric 
chiller is effective and strong, but 
once the action introduces new 
characters outside The Circle it 
loses its momentum, and credi-
bility. 

 

Strangled 

This award-winning film from 
Hungary is based on true events 
that took place in the late fifties 
and early sixties.  

In the small town of Martfu a 
man is sentenced for the murder 
of a young woman. His initial   
sentence is capital punishment 
but later it is reduced to 25 years. 
However, seven years after his 
arrest, a series of brutal murders 
begin which prompts the authorities 
to question whether their prisoner 
is innocent or not? A terrific film 
with superb period details filled 
with atmosphere and suspense. 
(DVD from Eureka Entertainment) 

 

Boys On Film 
18: Heroes 

 
A brilliant selection of 10 gay 

short films from across the world 
with stories of everyday heroes.  

DANIEL is a sweet looking      
foreign student, who works part-
time as a rent boy in order to  
support his studies in London. 

Dean Loxton’s unpredictable film 
cleverly intercuts scenes between 
Daniel during a friend’s lunch 
party with scenes of Daniel in bed 
with a series of different clients. 
Superbly edited with a clever twist!  

BUDDY is a sensitive film from 
Niels Bourgonie, who sets the  
action in Amsterdam and follows 
the story of a young man asked 
by his ex-lover to accompany him 
during an HIV test.  

HALF A LIFE is an imaginative 
animation by Tamara Shogaolu, 
who follows the story of a young, 
Egyptian gay activist struggling to 
survive during turbulent, dangerous 
times in Cairo.  

UNDRESS ME is Victor Lind-
gren’s daring story from Sweden, 
in which Mikaela a beautiful trans 
woman meets Micke, one night in 
a bar. He is attracted to her and 
is mesmerised by her beauty but 
feels that his sexuality is being 
challenged. A provocative and 
essential film!  

THE COLOUR OF HIS HAIR 
is based on Elizabeth Montagu’s 
unrealised film script written in 
1964 at the time when homosex-
uality was still illegal. Sam Ashby 
combines archive material with 
well-constructed drama sequences 
featuring the ubiquitous Josh 
O’Connor.  

SILLY GIRL is a 5-minute short 
about the first moment someone 
sees you for the first time for who 
you are, economically directed by 
Hope Dickson Leach and featur-
ing Jason Barker, the filmmaker 
of the brilliant autobiographical 
documentary A DEAL WITH THE 
UNIVERSE.  

From Demark comes Soren 
Green’s AN EVENING, the com-
ing-of-age story of Frederick and 
Matthias, two school friends who 
have sex with each other for the 
first time. An evening of desire!  

AIDS, DOCTORS AND NURSES 
TELL THE THEIR STORIES is 
Alejandro Medina’s powerful 26-
minute documentary, which as the 
title suggests features the unsung 
heroes of the 80’s epidemic that 
devastated the gay community.  

Kai Staenicke’s IT’S CONSU-
MING from Germany is a 3-minute 
collage of a young man’s memo-
ries and thoughts of a past relation-
ship. Economical filmmaking at 
its best!  

MOTHER KNOWS BEST from 
Sweden is Mikael Bundsen’ hugely 
enjoyable story of a mother driving 
her teenage son after meeting   
his boyfriend for the first time. A      
journey of discovery - it is unpre-  
dictable and very funny! (DVD from 
Peccadillo Pictures)

George Savvides 

Sweat, hot, cold, dry, 
wet. Paracetamol time. 
Every four hours, morn-

ing noon and night. Tempera-
ture control. That dust on the 
ceiling. Kick legs to get com-
fortable. Not possible. Must  
go for a pee. Too cold. Every 
physical effort requires monu-
mental effort. That pattern on 
the floor tiles is strange, sur-
real. A greyhound or a dragon 
or maybe an impressionistic 
painting. Pee not coming out 
quickly enough. Cold, colder. 
Dust on bathroom ceiling. 
Want to brush teeth. Too cold 
and effort frightens me. Crawl-
ing back to bed, body in        
meltdown. That bloody dust. 
The walls are moving, the 
duvet design is making me 
nauseous. Ah thank you god       
I have found a comfortable        
position. Only lasts a few         
minutes. No, no, no, another 
pee! Fear of temperature. 
Thinking effort required. Both 
cats suddenly leap onto bed. 
Ouch, one lands on nether      
regions. Offer emotional com-
fort but physical discomfort. 
Can’t stretch legs. Oh Holy 
Night, the Stars are Brightly 
Shining. White walls now  
closing in around me. Cat purr 
offers momentary distraction. 
That dust! Moving pillows, 
wanting peace. This virus is 
unrelenting. Reach down for 
drink. Knock bottle over. Taste 
and smell gone so why bother. 
Metallic taste in mouth. Cat 
come closer. Can’t put arms 
out to stroke, too cold. Duvet 
too thin. Where is the winter 
one? Five days in bed. No 
sign of improvement. Heating 
control out of reach. Dressing 
gown, extra covers, such an 
effort. Tears fill my eyes. Cat 
consolation. Thank you but 
nothing is functioning, physical, 
mental or emotional. When will 
this nightmare end. Fear for 
state of house. My OCD is 
ending me faster downwards. 
Want to bathe. Frightened by 
bi-polar body temperature. 
Run bath. Very hot. Crawl back 
to bed. Partner brings food. 
Can’t eat. Coughing takes        
up even more energy. Look      
at soup and cry. That bath. 
Psychological build up to      
leaving bed and getting in. 
Cats purring. Legs stuck and 
dust multiplying. Country Roads 
Take Me Home. All faculties 
now out of sync. Deleterious 
delirium. Call 999 for ambu-
lance. Fearful, very fearful. 
Can do nothing to arrest my 
decline. NHS staff reassuring 
but…I have to go to hospital. 
Saying goodbye to partner. 
Will I return home? Distraught. 

Hospital staff keep me con-
fined. More dust, more walls 
that conjure up horrible and 
nauseating imagery. Several 
tests later, chest x-ray, oxygen 
saturation, walking, blood.   
Remember little detail but  
doctor happy to send me home. 
Euphoric but still feeling like 
s**t. Home is home but the 
viral load remains. I know why 
this kills. Few more days of 
bed and crawling and monu-
mental effort, every day feels 
like climbing Everest. Friend 
suggests planting a Cypriot 
flag when I get there. Cold, 
hot, still no comfort. Eat      
some fish, tastes like metallic          
haddock. Energy drink like  
helium mixed with saccharine. 
Bed only solace. Never com-
fortable. More peeing, more 
distress. Partner now in daily 
recline too and coughing      
violently. We tested positive        
a few days before the birth         
of the baby Jesus. Another 
emergency ambulance call. 
Blood pressure, pulse and       
oxygen sats tests. Partner 
must try and sleep upright to 
prevent nasty fluid circulating. 
Will help coughing. Mentally I 
am only focused on him… and 
state of house. OCD such a 
horrible debilitating mental      
illness. Partner’s previous 
asthma history freaking me 
out. I must make myself well 
to help him. As I plan how, my 
back slips into excruciating 
pain (this happens every few 
months). The dust is now a 
monster and my back the       
victim of its venom. The cat 
blanket is a horrible pattern. 
Bed, bathroom, fluid and pills 
to hand, the plague has      
invaded our home. Now in 
week three and counting… 

Is all of the above the       
ramblings of a mad man? 
Quite possibly. I often use the 
words “bonkers” and “crazy”   
to describe myself and others. 
After all “normal” is a misnomer. 
Twenty one days of this virus 
has had an enormous impact 
on my physical and mental 
wellbeing. Mortality? Yes. 
Sanity? Always. I have no   
idea how this nastiness will 
end for us, you and the rest       
of the world. The vaccine 
offers hope and yet even that 
may not be the panacea to all 
our ills. How long will it last? 
Until the next virus invades? 
My negativity is dominated       
by this viral delirium. It has       
left me devastated and yet 
thankful that I still live and 
breathe with our day by day 
pigeon step progress. Yes, 
right now I’d rather be a       
pigeon. 

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

Viral  
delirium 
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A New Year usually          
welcomes a fresh start 
for many ideas and        

actions. Of course people will 
ask: "What is your New Year 
resolution?" and when I am 
asked that very question, my 
reply is: "My New Year's reso-
lution is NOT to make any New 
Year's resolutions." Instead I 
chose to simply set myself some 
realistic goals and targets to 
aim for. 

It may sound crazy, but let’s 
think about it. Setting unrealistic 
goals can put far too much 
pressure on ourselves. We then 
strive to achieve that unrealistic 
goal to the point where it can 
create a negative effect, rather 
than a constructive result.  

The perfect example would 
be when personal training, 
people would say ‘I want to lose 
a numbered amount in weight’, 
or drop four dress or suit sizes 
in three months, for a special 
event or holiday. This can be 

disheartening because it may 
not be realistic or fully achieved 
safely, and then one would feel 
like they are now a failure. So 
rather than aiming to lose a  
certain amount of weight or       
get to a particular size, wouldn't 
it just be easier and more       
sensible to say: "I aim to get fit 
and improve my health by 
changing my eating plan and 
exercise regime.” These are     
realistic goals and one can also 
have flexibility in achieving that 
desired outcome.  

For a start, when one trains 
and works out, depending on 
the type of training, the more 
muscle gained, the more com-
pact the body will look since 
muscle weighs more that fat. 
So one would never achieve 
that unrealistic weight loss  
without looking too thin, gaunt, 
or having some other negative 
effects, so why do it if not        
necessary. Basically, allow for 
changes on route and re-calcu-

late requirement for desired 
goal. 

Whatever you goal or aim for 
the New Year ahead, like any 
top designer would do, picture 
it in front of you to see whatever 
it is that you want. You need 
pictures of what it could be like 
with sketches, feel like imagery, 
make a visualisation board and 
give yourself something to see 
and look forward to.  

Whether you want to aim and 
be like your favourite athlete or 
celebrity icon or if you missed 
that party or holiday you really 
wanted last year, aim for        
heading towards it this year,  
but don't be discouraged if it  
will not be fully achieved this 
year, as one has to allow for   
obstacles and for the unexpec-
ted to occur.  

 
Visualisation board 
 

For things to happen, it is 
said you should visualise and 

see that you have already 
achieved those things and are 
present in that moment. So get 
a picture board going and put 
some pictures up of whatever 
you want. If it is that top athlete, 
put that picture up, add some 
pictures of whatever is needed 
to get to look like that, some 
dumbbells, a soccer ball, what-
ever it is, and don't forget to 
place pictures of yourself on 
there. You can add more current 
pictures as you progress for-
ward.  

If it is that holiday, add        
beautiful pictures of your desti-

nation, add pictures of the type 
of places you want to be at 
whilst there, when you are 
there, be it historic sites or a city, 
café or beach bar. Get those 
pictures up and place yourself 
there. Superimpose if you want 
to and it can be fun just doing 
that!  

 
Work with your intuition 
 

Anchor yourself down in a  
relaxed state, light a candle of 
a beautiful relaxing aroma and 
put on some calming music to 
help clear your mind. Allow only 

positive thoughts to enter, allow 
your mind to bring in clear       
constructive ideas and plans       
to get you motivated with good 
action plans to make it all 
happen. 

Above all, be kind and true to 
yourself and others, believe 
anything can happen, do not let 
go of faith and hope, for it will 
all happen when the time is 
right.  

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
www.samsarabellydancer.co.uk 

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

New Year Resolutions

Cooking with Loulla Astin 
Sharlotta / Charlotta / Cypriot Trifle

This classic Cypriot trifle takes its name from 
the French word – Charlotte. This particu-
lar recipe was given to me a long time ago 

by the head chef at one of the most prestigious 
hotels in Cyprus. It featured on my restaurant’s 
menu for many years, and I also made it on       
Granada TV.  

What I like about this trifle is the absence of 
jelly, which I like very much, just not in trifles. 

 
Ingredients (serves 6-8): 

100g (4oz) trifle sponge fingers or Madeira 
cake or any cake you have at home 

1 x 400g canned fruit slices, peaches or           
apricots in light syrup  

2 tbsp apricot or quince jam 
1 liqueur glass (25ml) of Filfar (Cypriot liqueur) 

or Cointreau 
2 tbsp rose water 
1 litre full fat milk 
100g (4oz) caster sugar 
50g (2oz) corn flour 
2 egg yolks 
 

For decoration: 
Ground cinnamon 
Greek Glyka (fruit preserve in syrup) or flaked 

toasted almonds  
 

Method: 
Drain the fruit and keep the juice.  
Crumble the sponge or cake, place in a large 

trifle bowl or use 6 individual glass dishes. 
Warm the jam and mix it with the fruit juices 

and liqueur, pour over the sponge and spread the 
fruit on top. 

Reserve one cup of the milk, heat the rest until 
almost boiling and remove from the heat. 

Mix the corn flour into the reserved cold milk, 
add the sugar, egg yolks and rosewater. 

Pour into the hot milk, place back on the heat 
and stir continuously until the custard has thick-
ened. 

Pour the hot custard over the fruit, sprinkle the 
top with cinnamon, cover the trifle with cling film 
and place in the fridge for a couple of hours.  

Decorate the trifle with glyka or toasted flaked 
almonds and serve the trifle with fresh pouring 
cream. 

Enjoy!

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

Premier League Breaking News 

Mick McCarthy sacked as  
manager of Apoel in Cyprus 
after two months in charge 

Mick McCarthy, the former Re-
public of Ireland and Wolves 
manager, has been sacked by 
Nicosia club Apoel after just two 
months in charge.The 2-1 de-
feat on Tuesday evening by 
Doxa Katokopias was the last 
straw.In this game Apoel got off 
to a good start and led from the 
8th minute with a goal from De 
Vincenti, with Doxa equalising 
in the 26th minute through 
Sadik who scored again in the 
75th minute with a penalty to 
give Doxa their sixth win of the 
season. 
In the nine games that McCar-
thy was in charge, eight in the 
league and one in the Cyprus 
cup, Apoel managed just 3 
wins, one draw and five defeats 
that saw the club drop into the 
relegation zone. 
Apoel have sacked 16 man-
agers in the last eight years. 
When Mick McCarthy joined 
Apoel they were 10th in the 
Cypriot top flight after two wins, 
three losses and three draws in 
their first eight games of the 
season. Terry Connor also 
joined McCarthy in Cyprus as 
assistant on the deal for both 
to run until May 2022 
Previous to him McCarthy com-
ing to the club a run of four 
league games without a win 
proved the end for Greek coach 

Marinos Ouzounidis, the club0s 
12th permanent coach since 
2015.The club were then lan-
guishing in 10th place from 14 
outfits with only nine points after 
eight games. 
The 62-year-old former Ireland 
international won promotion to 
the Premier League in charge 
of both Sunderland and 
Wolves.He led Ireland to qualify 
for the 2002 World Cup with the 
team advancing from their 
group only to be eliminated by 
Spain in a penalty shootout. 
McCarthy had been out of a job 
since leaving the Republic of 
Ireland in April and had not 
worked at club level since being 
sacked by Ipswich Town in 
2018. 
In the other games on Tuesday 
Paralimni drew with Karmiotissa 
2-2 Paralimni were leading 2-1 
with five minutes to go and Kar-
miotissa equalised in added 
time.  Paralimni goals were 
scored by Theodorou and Mar-
kovsky and Karmiotissa came 
from Bargan and Malekkides. 
Nea Salamina beat Ermis Ara-
dippou 2-1 with a great fight 
back the reds were 1-0 down 
to a Ermis goal in the 38th mi-
nute from Kyprou and it took to 
the last ten minutes for New Sa-
lamis to score two goals 
through Sidebe and Nicolaou.

Mick McCarthy sacked as Apoel manager

Manchester United closed in on the Premier League’s pole position 
after a 2-1 home win over Aston Villa on Friday put them level on 
points with champions and leaders Liverpool. 
United stretched their unbeaten league run to 10 games as Bruno 
Fernandes capped another fine individual performance with a pen-
alty after Bertrand Traore had cancelled out Anthony Martial’s 
opener for the home side. 
A late strike from Tomas Soucek gave West Ham United a 1-0 win 
at Everton in the first Premier League game of 2021 that had been 
short on fireworks until the Czech midfielder’s well-deserved winner 
in the 86th minute. 
The Hammers lost goalkeeper Lukasz Fabianski to injury during 
the warm-up but his replacement Darren Randolph barely had a 
save to make as Everton struggled to break down their rearguard. 
Soucek’s goal gave West Ham boss David Moyes his first victory 
at Goodison Park since leaving Everton in 2013. 
The victory leaves West Ham 10th in the standings with 26 points 
while Everton, who could have gone second with a win, are in 
seventh spot on 29 points.  
Brighton and Wolves celebrated the New Year by putting on an 
exciting clash that ended 3-3 as Graham Potter’s side drew for the 
eighth time this season. 
With just one win at the Amex in 2020, Potter’s men looked to 
have turned a corner when Aaron Connolly handed them an early 
lead (13), but Wolves roared back with three goals before the 
break. Romain Saiss headed them level (19) before Dan Burn 
scored an unfortunate own goal (34). He then compounded a mis-
erable evening by fouling Adama Traore inside the box and Ruben 
Neves slotted home the penalty (44). Wolves shot themselves in 
the foot, though, giving away a penalty just 15 seconds into the 
second half when Joao Moutinho tripped Neal Maupay, who dusted 
himself down to make it 3-2 from the spot (46). Brighton hit the bar 
through Adam Webster but eventually broke through when his de-
fensive partner Lewis Dunk powered home a header. Wolves could 
have stolen the points with the last touch but substitute Owen Ota-
sowie headed over from six yards out. 
Fulham’s Premier League trip to Burnley that was scheduled to 
kick off at 1200 GMT on Sunday has been postponed due to fresh 
COVID-19 cases at the London club, the league said on Saturday. 
The move comes after Fulham’s away game against Tottenham 
Hotspur on Wednesday was also called off due to a “significant 
rise” in positive COVID-19 cases within their camp. 
Harry Kane and Son Heung-min are doing “special things” for Tot-
tenham Hotspur this season, manager Jose Mourinho said after 
the dynamic duo both scored in a 3-0 win over Leeds United.Kane 
gave his side the lead from the penalty spot — his 10th league 
goal of the season — then combined with Son who doubled Tot-
tenham’s tally just before halftime. It was Son’s 100th goal for Tot-
tenham and the 13th time this season that the pair had combined 
for a league goal, equalling the whole season record set by Alan 
Shearer and Chris Sutton for Blackburn Rovers in 1994-95. 
While the scoreline rather flattered Tottenham against a Leeds 
side who enjoyed 64% possession, it snapped a four-game winless 
sequence in the Premier League and sent Mourinho’s side back 
into the top four of the table. 
Sheffield United manager Chris Wilder said there was “no hiding 
place” for him and his players after they suffered their 15th Premier 
League defeat of the season at Crystal Palace on Saturday. 
Jeffrey Schlupp and Eberechi Eze scored a goal apiece as Palace 
heaped more misery on United with a 2-0 victory, leaving the 
Blades bottom of the table with two points, 11 adrift of the safety 
zone. 
Wilder’s side have not won in 17 league games this season — the 
longest winless run from the start for an English top-flight side. 
A rare Kieran Tierney goal, a superb team effort finished by Bukayo 
Saka and a brace from Alexandre Lacazette gave Arsenal their 
third Premier League win in a row as they beat West Bromwich Al-
bion 4-0 in snowy conditions on Saturday. 

Leicester City moved up to third place in the Premier League as 
second-half goals by James Maddison and Youri Tielemans se-
cured a 2-1 victory away at Newcastle United on Sunday. 
Substitute Andy Carroll’s strike for the hosts set up a tense finale 
but Leicester were worthy winners. 
They moved above Tottenham Hotspur with 32 points from 17 
games played, one point behind co-leaders Liverpool and Man-
chester United, who have played one game less. 
Newcastle’s winless run in the league now extends to five games 
and they stay in 15th spot with 19 points. 
Manchester City shook off the impact of a COVID outbreak in their 
ranks to outclass Chelsea 3-1 at Stamford Bridge and put them-
selves firmly in the Premier League title mix on Sunday. 
City manager Pep Guardiola had six players unavailable after pos-
itive tests but his team responded in scintillating fashion with goals 
by Ilkay Gundogan, Phil Foden and Kevin De Bruyne dismantling 
Chelsea in 16 first-half minutes. 
City’s vintage display lifted them to fifth in the table with 29 points, 
four behind joint leaders Liverpool and Manchester United having 
played one game less. 
A fourth defeat in six league games leaves Chelsea in eighth place 
with 26 points having played two games more than City. 
City are unbeaten in seven league games and have conceded 
only two goals in that run, scoring 14. 
The only blot on City’s copybook was the late goal by Hudson-
Odoi who turned in a cross from Kai Havertz. 
A superb second-minute lob by Danny Ings gave Southampton a 
surprise 1-0 home win over Premier League leaders Liverpool, 
with the Reds’ attack looking rudderless as they were held score-
less for the second game in a row. 
With the injury-hit champions fielding a makeshift centre-back pair-
ing of Jordan Henderson and Fabinho, striker Ings, who joined 
Southampton on loan from Liverpool in 2018 before making the 
transfer permanent a year later, was able to exploit some confusion 
at a set piece to secure the win. 
The victory lifted Southampton to sixth in the table on 29 points, 
behind Tottenham Hotspur and Manchester City on goal difference. 
Liverpool stay top on 33 points ahead of Manchester United, who 
have a game in hand, on goal difference. 

Liverpool and Man Utd new year front runners for league title

Man Utd share top spot after beating Aston Villa Walcott ihero  in Southampton win over Liverpool



 27 | Thursday 7 January 2021
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Fixtures  
Friday 8th January 2021 
FA Cup Third Round 
Aston Villa v Liverpool 19:45 BT Sport  
Wolves v Crystal Palace 19:45 BT Sport  
Saturday 9th January 2021 
FA Cup Third Round 
Boreham Wood v Millwall 12:00 BT Sport  
Everton v Rotherham United 12:00 BT Sport  
Luton Town v Reading 12:00 BT Sport  
Norwich City v Coventry City 12:00 BT Sport  
Nottingham Forest v Cardiff City 12:00 BT Sport  
Chorley v Derby County 12:15 BT Sport 1 
Blackburn Rovers v Doncaster Rovers 15:00 The FA Player 
Blackpool v West Brom 15:00 BT Sport  
Bristol Rovers v Sheffield United 15:00 BT Sport  
Burnley v MK Dons FA Cup Third Round 15:00 The FA Player 

Exeter City v Sheffield Wednesday 15:00 BT Sport  
Oldham Athletic v AFC Bournemouth 15:00 BT Sport  
QPR v Fulham 15:00 BBC iPlayer / BBC Sport Website 
Stevenage v Swansea City 15:00 BBC iPlayer / BBC Sport Website 
Stoke City v Leicester City 15:00 BBC Red Button / BBC iPlayer / 
BBC Sport Website  
Wycombe Wanderers v Preston North End 15:00 The FA Player 
Arsenal v Newcastle United 17:30  BBC One / BBC iPlayer 
Brentford v Middlesbrough 18:00  The FA Player 
Huddersfield Town v Plymouth Argyle 18:00 The FA Player 
Man Utd v Watford 20:00 BT Sport 1  
Southampton v Shrewsbury Town 20:00 BT Sport  
Vanarama National League 
Aldershot v Barnet 
3.00pm The EBB Stadium High Street Aldershot Hampshire   

 Sunday 10th January 2021 
FA Cup Third Round 
Barnsley v Tranmere Rovers 13:30 The FA Player 
Bristol City v Portsmouth 13:30 The FA Player 
Chelsea v Morecambe 13:30 BBC Red Button / BBC iPlayer / 
BBC Sport Website 
Cheltenham Town v Mansfield Town 13:30 The FA Player 
Crawley Town v Leeds United 13:30  BBC One / BBC iPlayer 
Man City v Birmingham City 13:30  BBC iPlayer / BBC Sport Website 
Marine v Tottenham Hotspur 17:00 BBC One / BBC iPlayer 
Newport County v Brighton & Hove Albion 19:45  BT Sport  
Monday 11th January 2021 
FA Cup Third Round 
Stockport County v West Ham United 20:00 BT Sport 1

Cyprus Football
Apoel are struggling in fourth from bottom position

Jubilant Paralimni players after beating Apoel Apollon beat Anorthosis 3-2 Elated Omonia players after beating AEK
The Cypriot football league 
kicked off for year 2021 after 
the holiday break with some 
astonishing results with Apoel 
losing to the bottom team Eno-
sis Neon Paralimniou 2-0 at 
their home ground in Nicosia 
.Its the seventh time they have 
lost this season with four draws 
and four wins.Apoel are now in 
eleventh place and fourth from 
bottom They are 5 points off 

bottom-placed Enosis. Para-
limni took the lead in the 38th 
minute through a Dening pen-
alty and increased their lead in 
the 77th minute through Theo-
dorou. Apoel player Merkis was 
sent off in the 79th minute.This 
was Paralimni’s third win of the 
season.  
At the other end of the table 
Apollon are back at the top of 
the table with 36 points after 

their win over now fourth-placed 
Anorthosis. But it was Anortho-
sis who got off to a good start 
leading 2-0 in the first half tak-
ing the lead in the ninth minute 
through Kvilitaia and increasing 
their lead in the 29th minute 
through Husbauer. The second 
half Apollon came out a different 
team with more prowess and 
scored seven minutes into the 
half through Diguiny and Matei 

equalised for Apollon in the 60th 
minute, Apollon were awarded 
a penalty in the 73rd minute and 
Diguiny stepped up to score 
and give Apollon a vital win. 
Third placed Omonia continued 
their good winning form beating 
AEK 3-0 in Larnaca and are 
four points behind the league 
leaders Apollon with all three 
goals coming in the second half 
Papoulis with a 16th minute 

penalty and a brace from 
Asante in the 27th and 41st mi-
nute. 
Ethnikos Achna beat Pafos 2-1 
it was 1-1 at half time and Elias 
scoring in the 68th minute to 
give Ethnikos Achna the win. 
The other Ethnikos goal was 
scored by Papageorgiou and for 
Pafos a goal from Torres. 
A great advertisement for Cyp-
riot football with  loads of goals 

at the Nea Salamina v Doxa 
game 4-3 in Nea Salaminas fa-
vour. Doxa’s goals came from 
Kikas 2 and Economides. Nea 
Salaminas goals were scored 
by De Oliveira 2 and Wagner 2. 
Second placed AEL beat Kar-
miotissa 1-0 with their goal 
coming in the 8th minute 
through Riera in the other game 
Olympiakos drew 0-0 with 
Ermis Aradippou. 

Greece Super League: Olympiakos six points clear
Olympiakos has opened a six-
point gap at the top of the Super 
League table after beating AEK 
3-0 in Sunday’s derby and Aris 
suffered an unexpected 2-0 re-
verse at Lamia on Monday. 
Two strikes by Youssef El Arabi 
and a penalty kick by Mathieu 
Valbuena gave Olympiakos an 
emphatic 3-0 victory over rival 
AEK at the Georgios Karaiska-
kis,  
This making the Reds Olympi-
akos the clear favorites for a 
second consecutive league title. 
AEK had Manolo Jimenez start 
his fourth spell on its bench, but 
showed little in this game to 

rival its host. 
With 13 games played Olympi-
akos has reached 35 points, six 
more than Aris. 
Aris went down at bottom team 
Lamia to a brace by Georgian 
striker Bachana Arabuli. This 
coach Michalis Grigoriou’s 
maiden game on the Lamia 
bench. 
Third-placed Thessaloniki team 
PAOK also dropped points but 
salvaged a 1-1 draw via a last-
minute penalty kick by Adelino 
Vieirinha, after Dimitris Pinakas 
had given host Larissa the lead. 
Pinakas has now scored 
against Panathinaikos, Olympi-

akos and PAOK so far this sea-
son. 
PAOK has 28 points and AEK 
is on 24, while Panathinaikos 
and Volos are joint fifth on 19, 
after the Greens Panathinaikos 
shared a goalless draw with As-
teras Tripolis on Sunday and 
Volos beat Atromitos 1-0 on 
Monday. Elsewhere on Sunday 
Apollon Smyrnis made it three 
road wins in a row downing and 
beating PAS Giannina 3-1 and 
Panetolikos came from behind 
to defeat OFI 2-1 at home. 
It now looks like a case of 
teams chasing the other Euro-
pean spots.
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ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ  
για τον Θράσο Ναδιώτη 

Λένε πώς οι καλοί άνθρωποι πάνε στον παράδεισο, στην αγκαλιά των αγγέλων.  
Εκεί είναι ο τόπος που σου ανήκει Θράσο! 

Με ανείπωτη θλίψη και πόνο ζωγραφισμένο στα γεμάτα με οδύνη πρόσωπα, θα αποχαιρετίσουμε στις  
11 Ιανουαρίου, οι συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, μαθητές και συνεργάτες τον αγαπημένο μας Θράσο Ναδιώτη.  

Τον ευγενέστατο άνθρωπο  που τίμησε με το ήθος τον εκπαιδευτικό χώρο για πολλά χρόνια.  
 Ο άοκνος και ακούραστος δάσκαλος και ασφαλιστής που αψηφώντας τα κτυπήματα της αρρώστιας του   

εργαζόταν μέχρι και την τελευταία στιγμή με αυτή την εντιμότητα και την αξιοπρέπεια που πλέον δεν συναντάς. 
 Όσο και να είσαι προετοιμασμένος να δεχθείς το θάνατο, τελικά πάντα σε πιάνει απροετοίμαστο. Ξημερώματα 
Κυριακής 27.1.20 έπεσε σαν κεραυνός σε φίλους , συναδέλφους, μαθητές και σε όλους όσους σε γνώρισαν η 

είδηση της απώλειάς σου. Τώρα μέσα από λίγα νεκρολούλουδα θέλουμε να σου πούμε πόσο πολύ  
σ’ αγαπήσαμε και πόσο σημαντικός  άνθρωπος ήσουνα και για να σου φορέσουμε δύο άσπρα φτερά, που θα 

σε συνοδεύσουν στο μεγάλο  σου ταξίδι. 
 Σε γνωρίσαμε ως διευθυντή, συνάδελφο και σύντομα γίναμε φίλοι. Πάντα απλός έχοντας τον αέρα της  

παφίτικης καταγωγής σου. Ακόμα στα αυτιά μας αντηχεί το παφίτικο ηχόχρωμα… Ευγενικός, γελαστός, για 
όλους είχες ένα καλό λόγο, μετριοπαθής, λιγομίλητος και συνεπέστατος στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. 

Μια μεγάλη αγκαλιά για τους μαθητές σου, τους φίλους σου, ακόμα και στην περίοδο της ανημποριάς σου  
προσπαθούσες να τους δώσεις κάτι πάρα πάνω από αυτό που μπορούσες. 

 Με σπουδές στην Κύπρο, Ελλάδα και με μεταπτυχιακό στο Λονδίνο έχοντας  πάντα στο πλευρό σου την  
αγαπημένη σου Στέλλα στα εκπαιδευτικά και  καλό σύμβουλο στα ασφαλιστικά τον γιο Χρήστο, ξεχώριζες για το 

μορφωτικό επίπεδό σου, αλλά και για την υπομονή και τη διαλλακτικότητα. 
 Υπήρξες αγαπημένος σύζυγος της ξεχωριστής μας φίλης Στέλλας, που τόσο σου στάθηκε στα  χρόνια, που 
άδικα και σκληρά η μοίρα σε δοκίμαζε, σε σημείο να κερδίσει το σεβασμό και το θαυμασμό μας. Υπήρξες ένα 
ξεχωριστός πατέρας και ένας μοναδικός παππούς. Η οικογένειά σου χάνει το σύντροφο, τον πατέρα, τον  

παππού, τον αδελφό το στήριγμα και το φιλαράκι τους, τον συνοδοιπόρο τους και εμείς οι υπόλοιποι, τον φίλο, 
τον δάσκαλο, τον συνάδελφο. 

Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας φίλε Θράσο. 
Θα είσαι πάντα στο μυαλό μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας. 

Εκ μέρους όλων των φίλων, που σε αγαπήσαμε και δεν προλάβαμε να σου ευχηθούμε για τα γενέθλια σου,   
σε ευχαριστούμε που υπήρξες στη ζωή μας. 

Καλό παράδεισο Θράσο κι αιωνία σου η μνήμη. 
Η φίλη, συνάδελφος και «Παφιτούα» όπως  με αποκαλούσες 

Έλισσα Ξενοφώντος 
 Συλλυπητήρια 

Η Παροικιακή και η οικογένεια Πάμπου Χαραλάμπους εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην κ. Στέλλα 
Ναδιώτου θα τον θάνατο του πολυαγαπημένου της συζύγου, Θράσου Ναδιώτη που απεβίωσε στις  

27 Δεκεμβρίου σε ηλικία 77 ετών. 
Η Οικογένεια του Έρικ Χαραλάμπους, Εκφράζει τα ειλικρινά της συλλυπητήρια στην οικογένεια της Στέλλας  
Ναδιώτου, για το πρόωρο θάνατο του αγαπημένου της συζύγου, πατέρα και παππού Θράσου Ναδιώτη.  

Αιωνίας του η Μνήμη. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Παρασκευού Μολέσκι (Παφνουτίου) 

(από την Άχνα, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Paraskevou Moleski (Pafnoutiou) 

(from Achna, Cyprus) 
Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, 

γιαγιάς, προγιαγιάς και αδερφής, Παρασκευούς Μολέσκι που απεβίωσε την 
Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω τα 3 παιδιά της, 

Γιώργο, Φιλ και τη Μαρία 7 εγγόνια, 6 δισεγγόνια, την αδερφή της και  
πολλούς συγγενείς και φίλους. Αγαπήθηκε από όλους και λυπούμαστε πολύ 
που την χάσαμε. Ήρθε στην Αγγλία το 1953, γνώρισε και παντρεύτηκε τον 

Κυριάκο το 1954, σύζυγό της  για 65 χρόνια μέχρι το θάνατό του τον  
Αύγουστο του 2019. Είναι και πάλι μαζί όπως έπρεπε να είναι. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου στις 12.30μμ στον Ελληνικό 
Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Σταυρού και Αρχάγγελου Μιχαήλ, 

Golders Green Road, London NW11 8HL. Λόγω των περιορισμών  
COVID-19, η συμμετοχή θα γίνεται μόνο με πρόσκληση. Η ταφή θα γίνει στο 

κοιμητήριο του New Southgate στις 2.30μμ, για όσους θα ήθελαν να  
παρευρεθούν, πρέπει να διατηρούν τους κανόνες κοινωνικής απόστασης. 
Τα λουλούδια μπορούν να σταλούν στα γρφεία του Demetriou and English 
έως τις 5.00μμ την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου. Εισφορές μπορούν να γίνουν για 
το καθεδρικό ναό στο Golders Green και / ή στο British Heart Foundation. 
Στοιχεία τράπεζας της εκκλησίας:  s.c.40-63-77 / Acc. No: 02831811

It is with deep sorrow that we announce the death of our beloved 
mother, grandmother, great-grandmother and sister Paraskevou Moleski 

who passed away on Tuesday 29th December 2020 at the age of 89. 
She leaves behind her 3 children, George, Phil and Maria,  

7 grandchildren, 6 great-grandchildren, a sister and many relatives and 
friends. Loved by all and sadly missed. 

She came to England in 1953, met and married Kyriacos in 1954, her 
husband of 65 years until his passing in August 2019. They are together 

again as they were meant to be. 
The funeral service will take place on Thursday 14th January at 12.30pm 

at the Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross and Archangel  
Michael, Golders Green Road, London NW11 8HL. Due to Covid-19 

 restrictions, attendance will be by invite only. The burial will take place 
at New Southgate Cemetery at 2.30pm, for those who would like to pay 

their respects, subject to social distancing. 
Flowers may be sent to Demetriou and English by 5pm on Wednesday 

13th January. Preferred donations may be made to the Cathedral in 
Golders Green and/or the British Heart Foundation. 

The Church’s bank details: s.c.40-63-77 / Acc. No: 02831811.
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Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας και η εφημερίδα Παροικιακή εκφράζουν τα θερμά τους 
συλλυπητήρια στους,  Μαρία, Κρίς, Γιώργο και Γιαννούλα, νύμφη Μαρία,  γαμπρό  
Στέλιο και εγγόνια Λύδια, Άλεξ, Γκαπριέλλα, Αντώνη και Μιχαήλ, για τον θάνατο της 
μητέρας και γιαγιάς Ανδριανής (Ανδρούλλας) Πουμπουρή που απεβίωσε πρόσφατα.  

Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας Marathon food Σωτηρούλλα, Δημήτρης και Μαρία,  
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια, στους Άκη, Τόνι και Γιώργο, εγγόνια και 
αδέλφια  για τον θάνατο του πατέρα, παππού και αδελφού Στέλιου Δαμιανού που  

απεβίωσε πρόσφατα.  
Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας S Aspris & son Κυριάκος και Λένα εκφράζουν τα θερμά τους 
συλλυπητήρια στους Άκη, Τόνι και Γιώργο, εγγόνια και αδέλφια για τον θάνατο του  

πατέρα, παππού και αδελφού Στέλιου Δαμιανού που απεβίωσε πρόσφατα.  
Η Οικογένεια του Έρικ Χαραλάμπους, εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην 

 Χριστίνα Μουσικού για τον αδόκητό χαμό του αγαπημένου της συζύγου  Κυριάκου 
(Kyrri). Αιωνίας του η Μνήμη.

Συλλυπητήρια

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 στις  

11 Ιανουαρίου 2021 στις 12.00μ.μ. και η ταφή στο Κοιμητήριο του Trent Park  
Cemetery (Cockfosters Road,  Barnet, EN4  0DZ, δίπλα από το σταθμό του  

τρένου). Παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 
H οικογένεια αντί στεφάνων θα προτιμούσε να γίνουν εισφορές στο Ανεξάρτητο 
 Ελληνικό σχολείο του Potters Bar: Greek Language Education Establishment,  
Account number 22332434, sort code 40-40-01. Επίσης στην ιστοσελίδα του  

σχολείου Potters Bar, Greek school ή στο justgiving.com  
(search Greek Language Education Establishment). 

Αιωνία του η μνήμη.03.01.1943 -27.12.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-KHΔΕΙΑ 

Θράσος Ναδιώτης 
(από το Μέσα Χωριό, Πάφου)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.01.2021, στην Εκκλησία των Αγίων 
Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA, το 27ον ετήσιο μνημόσυνο του 
πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και παππού 

Anthony George El l is  (London) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Ηλίας και Γιάννης, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

Η οικογένεια του Μάριου 
 Μιχαήλ κάνει εισφορά το 
ποσό των £150 στον 

έρανο της Κ.Ε ΑΚΕΛ εις 
μνήμη της μητέρας του 
Ζωούλλας που απεβίωσε 

πριν 17 Χρόνια. 
Αιωνία της η μνήμη

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
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Η ελληνική κυπριακή ομογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου έχασε στις 28 Δεκεμβρίου 2020, σε ηλικία 87 ετών, ένα εκλεκτό και  
δραστήριο μέλος της, τον σεβαστό και πασίγνωστο πρώην διευθυντή του παραρτήματος της εταιρίας ΚΕΟ στο Λονδίνο Στέλιο  

Δαμιανού. Είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω τον μακαριστό Στέλιο από την άφιξή μου στο Λονδίνο το 1988. Είχε προσφέρει τότε 
γραφειακή εργασία στη σύζυγό μου στα γραφεία της εταιρίας. Από τους πρώτους μήνες της γνωριμίας μας διαπίστωσα ότι είχα  

μπροστά μου έναν άνθρωπο με ακέραιο χαρακτήρα, υπεύθυνο, δίκαιο, ανοικτόκαρδο, κοινωνικό και πρόθυμο για κάθε  
είδους ανυστερόβουλη προσφορά στο συνάνθρωπό του και στα ιδρύματα, σωματεία και οργανώσεις της παροικίας, που στήριζε  

πρόθυμα με την προσφορά προϊόντων της ΚΕΟ σε κάθε εκδήλωσή τους. Με το πέρασμα μάλιστα των χρόνων όχι μόνο επιβεβαίωνα 
τις αρχικές εκείνες εκτιμήσεις μου αλλά και ένιωθα ολοένα και βαθύτερη εκτίμηση για τον ξεχωριστό αυτό άνθρωπο. Διαπιστώνοντας 
ιδιαίτερα την άμετρη ευαισθησία του προς τους πάσχοντες και τα προβλήματά τους (ένα από τα παιδιά του έχει ιδιαίτερες ικανότητες) 
ένιωσα μέσα μου θαυμασμό για την άμετρη αγάπη του και την αφοσίωσή του στα πλάσματα αυτά, στην υπηρεσία των οποίων είχε 

διαθέσει όλες του τις δυνάμεις συμμετέχοντας ενεργά σε ποικίλες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις (περιλαμβανομένου και του  
ραδιομαραθώνίου) για την στήριξη και προστασία τους. Υπήρξε όμως πλουσιότατη και η ενεργός συμμετοχή του μ. Στέλιου στις  

κινητοποιήσεις των οργανωμένων συνόλων της ομογένειάς μας προς προώθηση του εθνικού προβλήματος της Κύπρου και άλλων 
εθνικών και κοινωνικών θεμάτων, που ταλάνιζαν κατά καιρούς την ελληνική κυπριακή παροικία του Ηνωμένου Βασιλείου. Για την  
πλουσιότατη κοινωνική και εθνική προσφορά του και την άδολη αγάπη και στήριξή του σε όλους όσοι είχαν ανάγκη βοήθειας ο  

μ. Στέλιος αξιώθηκε να κερδίσει δίκαια την καθολική αναγνώριση και την εκτίμηση όλων των απόδημων συμπατριωτών του στο Η.Β. 
Εκφράζουμε τη βαθιά συμπάθεια και τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στα τρία παιδιά του, τα έξι εγγόνια του, τη μητέρα του, 
τα αδέλφια του και όλους τους συγγενείς του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέτειράς του κοινότητας Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας, που 

θα σκεπάσει το σκήνωμά του. Αιωνία του η μνήμη! 
Σάββας Παυλιδης 

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΤΕΛΙΟ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Vasos Achilles 
(from Margate, England) 

18.09.1951-24.12.2020

It is with the deepest regret that we announce the sudden passing of our beloved Vasos at home on 
Thursday 24th December 2020 in London at the age of 69. 

Vasos leaves behind his wife Argyroulla, three sons; Yiannis, Christos and Theodoros, two sisters; 
Loula and Koula, relatives and friends.  

The funeral will take place at 10:30am on Thursday 14th January 2021  
at Saint Mary’s Greek Orthodox Church, 21 Trinity Road N22 8LB and the burial at New Southgate 

Cemetery, London N11 1JJ.  
The church service will be restricted to close family members, but family and friends who would like 

to pay their respects and say their farewells are more than welcome to attend the burial at the  
cemetery around 12 noon. The wake will take place at the cemetery.  

Instead of flowers, the family request for donations to be made to The British Heart Foundation. 
There will be a collection box at the cemetery.

It is with great sadness that we announce the passing of Phedias Soteriou 
MBE, who passed away peacefully on 30th December 

surrounded by family and love.  He was an integral part of the UK  
Thalassaemia Society and the London Greek Community.  

 He will be sorely missed and never forgotten. 
A post-pandemic memorial service will take place when possible. 

Donations may be made in his memory to North London Hospice who  
supported Phedias and his family in his final days. 

https:www.justgiving.com/fundraising/Phediassoteriou

Sunrise 1941- Sunset 2020

Aπεβίωσε ο Λούκας Βασίλη Τζιπιλί από το Αυγόρου, την  
Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 79 ετών. Αφήνει την γυναίκα του  

Αντιγόνη από το Γεράνι, τα παιδιά του Βάσο, Πανίκκο, Σάββα, Άκης, Άντρο, 
Σκευούλλα, νύμφες, εγγόνια, αδέλφια και πολλούς συγγενείς και φίλους.  

Η κηδεία θα γίνει την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 στην εκκλησία  
St.Demetrious, Edmonton στις 12:00  και η ταφή θα ακολουθήσει στο  

κοιμητήριο του New Southgate στις 14:30.

19.07.1941- 27.12.2020
Λούκας Βασίλη Τζιπιλί 

(από το Αυγόρου)

Phedias Soteriou 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ
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