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 Σε καθεστώς αυστηρού λόκντα-
ουν από τα ξημερώματα της Κυ-
ριακής και για περίοδο τριών 
εβδομάδων επέστρεψε η Κύ-
προς λόγω της κατακόρυφης αύ-
ξησης κρουσμάτων κορωνοϊού...
                        Σελ  6

Σε δεύτερο lockdown η Κύπρος
Ο φόβος ειδικών και κυβέρνησης 
παραμένει στα ύψη καθώς η εξά-
πλωση του κορωνοϊού συνεχίζε-
ται -με την Αττική να παραμένει 
στο επίκεντρο της επιδημίας- και 
ο αντίκτυπος της Πρωτοχρονιάς,  
                         Σελ 7

Ελλάδα: φόβος για τρίτο κύμα Εφιαλτικό σενάριο δύο κρατών
Ρεπορτάζ-ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Η Προεδρική εκτροπή από τις 
διαχρονικές θέσεις της Ελλη-
νοκυπριακής πλευράς για λύση  
(ΔΔΟ), με τις βολιδοσκοπήσεις 
για συμφωνία «δυο κρατών», 
αποτυπώνεται πλέον και στα 
επίσημα έγγραφα των Ηνωμέ-
νων Εθνών...                Σελ 5

σελ  

Εμβολιασμός, θανάτοι και η βόλτα με ποδήλατο 
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Αγαπητοί μας εν Κυρίω, 
  
Η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρεταννίας παρακολουθώντας με ιδιαί-
τερη ανησυχία την εξαιρετικά επικίνδυνη αύξηση 
των κρουσμάτων COVID-19 και μετά τη δήλωση 
«Μείζονος Περιστατικού» του εξοχότατου Δημάρ-
χου του Λονδίνου, ανακοινώνει τα εξής: 
Κατόπιν προσευχής, και μετά από προσεκτική 
εξέταση της παρούσας κατάστασης και σε συ-
νεννόηση με τον τον Ιερό Κλήρο, τους επαγγελ-
ματίες υγείας και τους εντιμότατους συνεργάτες 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ο Αρχιεπίσκοπος Θυα-
τείρων και Μεγάλης Βρεταννίας Νικητάς, αποφά-
σισε ότι όλες οι Εκκλησίες της Αρχιεπισκοπής 
κλείνουν για δημόσια λατρεία, από το Σάββατο 9 
Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με την ίδια πρακτική 
που τέθηκε σε εφαρμογή κατά το 1ο εθνικό lock-
down (περιοριστικά μέτρα) τον Μάρτιο του 2020. 
Αυτό το μέτρο θεσπίζεται για τη διατήρηση της 
ανθρώπινης ζωής και για τον περιορισμό της εξά-
πλωσης του Κορωνοϊού. Μόνο οι Κληρικοί, ένας 
ιεροψάλτης και ο νεωκόρος επιτρέπεται να βρί-
σκονται στο Ναό κατά την διάρκεια των Ιερών 
ακολουθιών. Όταν δεν τελούνται ακολουθίες, οι 
Ναοί μπορούν να παραμένουν ανοιχτοί για ιδιω-
τική προσευχή με την προϋπόθεση ότι μόνο ένα 
άτομο (ή άτομα από το ίδιο νοικοκυριό) μπορεί 
να εισέλθει στο Ναό και να προσευχηθεί. Oι Εκ-
κλησιαστικοί Επίτροποι και Κηδεμόνες καλούνται 
να τηρούν αυτές τις οδηγίες απαρεγκλίτως χωρίς 
καμία εξαίρεση. Εν ευθέτω χρόνω και όταν οι 
συνθήκες το επιτρέψουν, θα γίνει σχετική ανα-
κοίνωση για το πότε θα ανοίξουν και πάλι οι Ναοί 
για δημόσια λατρεία. 
Οι πιστοί καλούνται, να συνεχίσουν να προσεύ-
χονται  και να παρακαλούν όπως η Χάρις του 
Τριαδικού Θεού στείλει θεραπεία στον κόσμο, να 
είναι υπάκουοι στην Εκκλησία, να τηρούν τους 
κυβερνητικούς κανονισμούς και να ακολουθούν 
τις οδηγίες των επαγγελματιών υγείας. 
Εντολή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου  
Νικήτα 
  
Ο Πρωτοσύγκελλος 
Αρχιμ. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος

Κλειστές οι Εκκλησίες λόγω 

της μετάδοσης του κορωνοιού

  
Μήνυμα Υπεύθυνης Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ΡΙΚ 
προς τον Πρόεδρο Συνδέσμου Αμμοχώστου Η.Β Βασίλη Μαύρο

Πρόεδρο Συνδέσμου Αμμοχώστου Ηνωμένου Βα-
σιλείου Δρα Βασίλη Μαύρο 
 
Αξιότιμε Πρόεδρε 
 
Αγαπητέ Βασίλη            
Υπό το βάρος της έξαρσης της τουρκικής προ-
κλητικότητας και της σταθερής κλιμάκωσης της 
επιθετικότητας της Άγκυρας στο κυπριακό και ιδι-
αίτερα στο θέμα της Αμμοχώστου με το πρό-
σφατο,  μερικό άνοιγμα του παραλιακού μετώπου 
της Αμμοχώστου, παραβιάζοντας τα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και τη διεθνή νομιμό-
τητα, ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή και τη 
δράση του Συνδέσμου σας κατανοώντας πλήρως 
τα όσα πικρά συναισθήματα σας διακατέχουν. 
Απογοήτευση, θλίψη, πόνος και αγανάκτηση. 
Αυτά είναι τα συναισθήματα που κατέκλεισαν τις 
ψυχές των προσφύγων Αμμοχωστιανών μετά την 

προκλητική και παράνομη κίνηση της Τουρκίας, 
του Τούρκου προέδρου και ψευδοπρωθουπουρ-
γού Τατάρ για το μερικό άνοιγμα του παραλιακού 
μετώπου της Αμμοχώστου. Ενέργεια που δυστυ-
χώς έξυσε νέες και βαθύτερες πληγές μέσα αυτή 
τη δυστυχή και γεμάτη θλίψη διαδρομή, 46 χρόνια 
μετά την τουρκική εισβολή και εκδίωξη από την 
αγαπημένη γη. 
Θα ήθελα δια της παρούσης επιστολής να σας 
συγχαρώ για την εξαίρετη πρωτοβουλία σας να 
πραγματοποιήσετε στην καρδιά του Λονδίνου την 
πρόσφατη εκδήλωση διαμαρτυρίας στην οποία 
έγιναν σημαντικές δηλώσεις  Βρετανών βουλευ-
τών και  Λόρδων αλλά και πρέσβεων που εξέ-
φρασαν την απογοήτευσή τους για τις δυσοίωνες 
εξελίξεις στην Αμμόχωστο, καλώντας τη διεθνή 
κοινότητα να λάβει μέτρα και να επιβάλει κυρώ-
σεις στην Άγκυρα. 
Οι δράσεις του Συνδέσμου αφυπνίζουν συνειδή-
σεις και υπενθυμίζουν σε όλους μας ότι δεν θα 
πρέπει να σταματήσουμε να απαιτούμε την επι-

στροφή της Βασιλεύουσας πίσω στους νόμιμους 
κατοίκους της και όλα τα κατεχόμενα εδάφη και 
περιουσίες μας να επιστραφούν σε όσους αυτά 
ανήκουν. Δεν θα πρέπει ποτέ να υποκύψουμε, ο 
αγώνας θα πρέπει να είναι συνεχής μέχρι τη λύση 
και την επανένωση της πατρίδας μας. 
Θέλω να σας συγχαρώ για τις άοκνες και συνεχείς 
προσπάθειες που καταβάλλετε στα πλαίσια του 
αγώνα για επιστροφή, ιδιαίτερα εσάς τους Αμμο-
χωστιανούς του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν 
έχετε ξεχάσει ούτε για μια στιγμή τη λατρεμένη 
πόλη σας. Σε αυτή σας την πολύτιμη, για θέματα 
της Αμμοχώστου, δράση θα έχετε την πλήρη στή-
ριξη μας.  
Μετά τιμής 
Φιλικά, Γιάννα Ιακώβου, δημοσιογράφος  
Υπεύθυνη Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών  
Σχέσεων ΡΙΚ

Τα περιθώρια στενεύουν. Η παροικία μας περνάει ένα βαρύ πλήγμα 
Αυξάνονται τα κρούσματα και οι θανάτοι 

Eν όψει χιλιάδων εμβολιασμών που γίνονται κα-
θημερινά στην Βρετανία, ο αριθμός των περιπτώ-
σεων και των θανάτων από κορωνοϊό συνεχίζει 
να αυξάνεται ραγδαία χωρίς σταματημό. 75 Κύ-
πριοι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν πεθάνει σε 
μία μόνο εβδομάδα με τελική αιτία θανάτου τον 
κορωνοϊό. Οι αριθμοί ημερήσιων κρουσμάτων 
και θανάτων από την έναρξη της πανδημίας αυ-
ξάνονται συνεχώς. Στο Λονδίνο 70 μέλη της πα-
ροικίας μας υπέκυψαν στον κορωνοϊό την τελευ-
ταία εβδομάδα. Τριάντα Ελληνοκύπριοι και 40 
Τουρκοκύπριοι έχασαν την μάχη. Ο αριθμός έχει 
υπερδιπλασιαστεί από την προηγούμενη εβδο-
μάδα, και βδομάδα με την βδομάδα γίνεται όλο 
και χειρότερο, γεγονός που πρέπει να μας κάνει 
να ανησυχήσουμε και να δούμε τα πράγματα πιο 
σοβαρά, πριν να είναι ήδη πολύ αργά. Μέχρι σή-
μερα, υπολογίζουμε ότι 480 Κύπριοι του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου (Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι 
και Μαρωνίτες) έχουν χάσει τη μάχη με Κορωνοϊό. 
Ο αριθμός περιλαμβάνει 437 στο Λονδίνο και 43 
εκτός Λονδίνου. Οι υπολογισμοί των θανάτων 

από την εφημερίδα Παροικιακή φτάνουν έπειτα 
από επικοινωνία με τοπικά νοσοκομεία, Εκκλη-
σίες, Τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης και κοι-
νότητα, διευθυντές γραφείων  κηδειών και αγγε-
λίες θανάτου που έχουν δημοσιευθεί στην 
εφημερίδα μας. Οι συνολικοί θάνατοι περιλαμβά-
νουν τώρα 253 Ελληνοκύπριους του Ηνωμένου 
Βασιλείου, 183 Τουρκοκύπριους του Ηνωμένου 
Βασιλείου και έναν Βρετανό Μαρωνίτη Κύπρο, 
όλοι από το Λονδίνο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο Ελ-
ληνοκύπριοι τρία  ζευγάρια Ελληνοκυπρίων και 
δύο αδέλφια. Οι αριθμοί των κρουσμάτων έχουν 
αυξηθεί απότομα στη Βρετανία τις τελευταίες τέσ-
σερις εβδομάδες και η κυβέρνηση αύξησε και 
κρατάει τα μέτρα για πολλές εβδομάδες, 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 εμβολιασμοί συνεχίζονται και θα πρέπει 
η υπομονή να συνεχίσει να είναι σύμμαχός μας, 
για να κερδίσουμε την μάχη.
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Ξενοδοχεία στην υπηρεσία του NHS λόγω της δραματικής  
υπερφόρτωσης των νοσοκομείων  
Ο Guardian – (Τετάρτη 13/01/2021) -  αναφέρει 
ότι χιλιάδες ασθενείς πρόκειται να πάρουν εξιτή-
ριο από τα νοσοκομεία και να μεταφερθούν σε 
ξενοδοχεία ή ακόμα και σε οίκους ευγηρίας, για 
να ελευθερώσουν κρεβάτια για τους πιο σοβαρά  
ασθενείς Covid. 
Η εφημερίδα σημειώνει ότι δεν θα απαιτείται πά-
ντα το τεστ Covid να είναι  αρνητικό για να απο-
χωρήσει ο ασθενής από το νοσοκομείο εφόσον 
ενώ βρισκόταν σε απομόνωση για 14 ημέρες δεν 
παρουσίασε συμπτώματα της νόσου.  
Μας ενημερώνει επίσης ο Guardian ότι οι ιδιο-
κτήτες της αλυσίδας ξενοδοχείων Best Western 
έχουν ήδη αρχίσει να δέχονται ασθενείς  Covid 
από το νοσοκομείο King's College σε ένα από τα 
ξενοδοχεία του ομίλου στο Κρόϊντον στο νότιο 
Λονδίνο.  
Η αλυσίδα ξενοδοχείων Best Western θα μπο-
ρούσε να καταλήξει να προσφέρει  5.000 κρεβάτια 
στο NHS, γράφει ο Guardian.  
Η Daily Telegraph επισημαίνει ότι ορισμένα ια-
τρεία ίσως αναγκασθούν να επιβραδύνουν τη δια-
δικασία του εμβολιασμού ώστε να δοθεί η δυνα-
τότητα και στα υπόλοιπα ιατρεία της χώρας να 
προμηθευτούν τον ικανό αριθμό εμβολίων για να 
καλύψουν τη διαφορά.  
Ένας ιατρός σημειώνει στην Telegraph ότι η πα-
ράδοση των εμβολίων σε κέντρα μαζικού εμβο-
λιασμού έχει στερήσει από τα τοπικά ιατρεία και 
τις κλινικές να έχουν τον επαρκή αριθμό εμβο-
λίων. Η Ντάουνινγκ Στριτ επιμένει ότι δεν έχει ζη-
τηθεί από τους οικογενειακούς ιατρούς να επι-

βραδύνουν τους εμβολιασμούς , αλλά ότι οι πε-
ριοχές που έχουν μείνει πίσω έχουν προτεραι-
ότητα. 
Η εφημερίδα i καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
από τα επίσημα στοιχεία γίνεται φανερό ότι η κυ-
βέρνηση δεν είναι σε καλό δρόμο για να εκπλη-
ρώσει τη δέσμευσή της να εμβολιάσει 15 εκατομ-
μύρια ανθρώπους υψηλού κινδύνου  μέχρι τα 
μέσα Φεβρουαρίου. 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι 145.000 άτομα εμβολια-
στήκαν την Τρίτη, αλλά η i τονίζει ότι ο αριθμός 
αυτός πρέπει να φτάσει τις 350.000 την ημέρα, 
αν ο στόχος της κυβέρνησης πρόκειται να επι-
τευχθεί. 
Οι Financial Times γράφουν ότι ο Μπόρις Τζόν-
σον συγκρούσθηκε με ανώτατα στελέχη του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας (NHS) για τη διαδικασία 
του εμβολιασμού. “Ανταλλάχτηκαν σκληρές κου-
βέντες γιατί ορισμένα μέλη του προσωπι-
κού πρώτης 
γραμμής εμβο-
λιάστηκαν πριν 
από τους αν-
θρώπους που 
ήταν άνω των 80 
ετών”, διαβά-
ζουμε στους Fi-
nancial Times.  
Οι πληροφορίες 
για τέτοιες εντά-
σεις έχουν απορ-
ριφθεί ως αβάσι-

μες από την Ντάουνινγκ Στριτ , αναφέρουν οι FT, 
και τα πράγματα έχουν βελτιωθεί  από τότε, προ-
σθέτει η εφημερίδα.  Σε μια “ένδειξη του επείγο-
ντος”, οι FT προσθέτουν, ότι ο κ. Τζόνσον ενέ-
κρινε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για ένα κέντρο 
εμβολιασμού που θα είναι ανοιχτό 24 ώρες την 
ημέρα. 
Άρχισε η μεγάλη αντεπίθεση των εμβολιασμών  
Με τίτλο, "ξεκινά σήμερα η μεγάλη αντεπίθεση 
των εμβολιασμών ", η Daily Mirror – (Δευτέρα 
11/01/2021) - είναι μια από τις εφημερίδες που 
επικεντρώνουν την προσοχή τους στο άνοιγμα 
επτά κέντρων μαζικού εμβολιασμού σε όλη την 
Αγγλία σήμερα το πρωί. 
Η Daily Express σημειώνει ότι κάθε κέντρο είναι 
σε θέση να εμβολιάζει τέσσερις ανθρώπους το  
λεπτό που σημαίνει ότι χιλιάδες θα εμβολιάζονται 
κάθε μέρα. 

Σύμφωνα με την Daily 

Telegraph, ο αριθμός των κέντρων θα μπορούσε 
να αυξηθεί σε 50 στο πλαίσιο των κυβερνητικών 
σχεδίων. 
"Έχουμε επιτέλους κάποια καλά νέα", γράφει η 
Daily Star, η οποία τονίζει τη δέσμευση του 
υπουργού υγείας Ματ Χάνκοκ ότι κάθε ενήλικας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει τη δυνατότητα να 
εμβολιαστεί μέχρι το επόμενο φθινόπωρο. 
Τα κέντρα εμβολιασμού έχουν ανοίξει τη στιγμή 
που οι  εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει 
τους πολίτες να συμμορφώνονται με τους κανόνες 
προστασίας ενώ  η χώρα συνεχίζει να αγωνίζεται 
για τον περιορισμό των ποσοστών μόλυνσης. 
Το ένα τρίτο των πολιτών άνω των 80 ετών έχει 
ήδη εμβολιαστεί μετά τη δέσμευση της κυβέρνη-
σης να έχουν εμβολιαστεί 14 εκατομμύρια ευά-
λωτοι άνθρωποι μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. 
Τα νέα κέντρα εμβολιασμού  που άνοιξαν σήμερα 
περιλαμβάνουν το Ashton Gate στο Μπρίστολ 
και τον ιππόδρομο Epsom στο Σάρεϊ. 
Το Excel Centre όπου εδρεύει το νοσοκομείο 
Nightingale του Λονδίνου έχει επίσης ανοίξει τις 
πόρτες του για τους πολίτες που θέλουν να εμ-
βολιαστούν.  
Στη βορειοανατολική Αγγλία, άνοιξε το κέντρο εμ-
βολιασμού Newcastle for Life ενώ στη βορει-
οδυτική άρχισε να λειτουργεί το εμβολιαστικό κέ-
ντρο Manchester Tennis and Football Centre.  
Άλλα κέντα εμβολιασμού  είναι το  Robertson 
House στο Στίβενετζ και το Μillennium Point του 
στο Μπέρμιγχαμ. 

Eμβολιασμός

Σε λειτουργία τέθηκαν από τη Δευτέρα επτά με-
γάλα κέντρα μαζικών εμβολιασμών στην Αγγλία. 
Πρόκειται για γήπεδα και εκθεσιακούς χώρους 
στο Μπρίστολ, στο Έπσομ του Σάρεϊ, στο Λον-
δίνο, στο Νιούκαστλ, στο Μάντσεστερ, στο Στί-
βενεϊτζ και στο Μπέρμιγχαμ. 
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, αυτά τα επτά κέντρα 
και ακόμα τουλάχιστον οκτώ που θα ακολουθή-
σουν θα έχουν τη δυνατότητα εμβολιασμού περί-
που τεσσάρων πολιτών ανά λεπτό. 
Στην επιχείρηση εμβολιασμού του πληθυσμού 
συμμετέχουν  περισσότερα τοπικά γενικά ιατρεία, 
αλλά και ένας αριθμός φαρμακείων. Συνολικά τα 

κατά τόπους κέντρα εμβολιασμού υπολογίζεται 
ότι ανέρχονται πλέον σε 1.200, πέρα από τα πε-
ρισσότερα από 200 νοσοκομεία που προσφέρουν 
τα εμβόλια. 
Ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ δήλωσε την Κυ-
ριακή ότι ήδη πραγματοποιούνται 200.000 εμβο-
λιασμοί την ημέρα και πως περίπου δύο εκατομ-
μύρια κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν 
ήδη εμβολιαστεί. Αναλυτικά στοιχεία και χρονο-
διάγραμμα θα δοθούν το απόγευμα. 
Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο τον εμβολιασμό 
των περίπου 14 εκατομμυρίων πιο ευπαθών και 
εκτεθειμένων στον κορωνοϊό πολιτών έως τις 15 

Φεβρουαρίου, κάτι που χονδρικά σημαίνει ότι 
πρέπει στο εξής να γίνονται δύο εκατομμύρια εμ-
βολιασμοί την εβδομάδα. 
Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εντείνει την προσπά-
θεια να πείσει το κοινό να συμμορφώνεται με το 
γράμμα και το πνεύμα των κανόνων του lock-
down, εν μέσω αναφορών, εικόνων και μετρή-
σεων που δείχνουν ότι οι πολίτες επιδιώκουν πιο 
ενεργά είτε να παραβιάζουν τους κανόνες είτε να 
δοκιμάζουν τα όριά τους. 
Με άρθρο του στους Sunday Times ο καθηγητής 
Γουίτι προειδοποίησε ότι το σύστημα υγεία NHS 
διέρχεται την «πιο επικίνδυνη περίοδο στη ζώσα 
μνήμη», με κίνδυνο κατάρρευσης αν δεν ανατρα-
πεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων κορωνοϊού. 
Σε σημερινές δηλώσεις του ο καθηγητής προ-
ειδοποίησε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι 
«οι χειρότερες της πανδημίας» και ότι οι πολίτες 
πρέπει πραγματικά να περιορίσουν τις μη ανα-
γκαίες επαφές τους. 
Η κυβέρνηση εξετάζει πλέον ακόμα αυστηρότερα 
μέτρα, όπως το να μην επιτρέπεται η άσκηση 
μαζί με ένα άτομο εκτός νοικοκυριού ή να περιο-
ριστεί ο χρόνος άσκησης σε ανοιχτό χώρο ή να 
καταστεί υποχρεωτική η χρήση μάσκας και σε 
ανοιχτούς χώρους με συνωστισμό, όπως στις ου-
ρές των σουπερμάρκετ. 
Την Κυριακή η χώρα κατέγραψε 54.940 νέα κρού-

σματα σε ένα 24ωρο, στη 13η συνεχή ημέρα με 
περισσότερα από 50.000 κρούσματα και στο χει-
ρότερο απολογισμό για Κυριακή εδώ και οκτώ 
μήνες. Επίσης αναφέρθηκαν ακόμα 563 θάνατοι 
στο 24ωρο ανεβάζοντας τον απολογισμό από την 
αρχή της πανδημίας σε 81.431 θύματα. 
Επιστημονικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης δεν 
έχουν αποκλείσει η χώρα να φτάσει να καταγρά-
φει 2.000 θανάτους την ημέρα αν δεν ανακοπεί η 
εξάπλωση του νέου στελέχους του κορωνοϊού. 
Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς έφτασαν τους 32.294, 
αριθμός σχεδόν πάνω από 50% υψηλότερος από 
την κορύφωση του πρώτου κύματος της πανδη-
μίας. Εξ αυτών οι 3.098 είναι διασωληνωμένοι. 
Σύμφωνα με ορισμένα δημοσιεύματα, νοσοκομεία 
έχουν αρχίσει να ενεργοποιούν εσωτερικά πρω-
τόκολλα με βάση τα οποία δίνεται προτεραιότητα 
σε νεαρότερους ασθενείς για εισαγωγής σε μο-
νάδες εντατικής θεραπείας λόγω έλλειψης κλι-
νών. 
Άλλα στοιχεία δείχνουν ότι την περασμένη εβδο-
μάδα περίπου 900 ασθενείς χρειάστηκε να περι-
μένουν πάνω από μία ώρα μέσα σε ασθενοφόρο 
έξω από τα επείγοντα σε νοσοκομεία, λόγω συ-
νωστισμού εντός των κτιρίων. Κάποιοι από αυ-
τούς έφτασαν τις εννέα ώρες αναμονής μέσα στα 
οχήματα.

Άρχισε ο μαζικός εμβολιασμός εκτός νοσοκομείων εν μέσω της «πιο επικίνδυνης κατάστασης»
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Μάσκα στα  
καταστήματα

«Καμπανάκι» για τις επόμενες εβδομάδες «Δεν ήταν παράνομη η βόλτα 
Τζόνσον με το ποδήλατο»

Σε πεδίο αντιπαράθεσης για τη 
χρήση μάσκας έχουν εξελιχθεί 
τα σούπερ μάρκετ με την άρ-
νηση αρκετών πολιτών να τη-
ρήσουν ένα από τα πιο βασικά 
μέτρα περιορισμού της μετάδο-
σης του ιού. 
Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάν-
κοκ ζήτησε από τις αστυνομικές 
αρχές να παίξουν μεγαλύτερο 
ρόλο στη συμμόρφωση των κα-
ταναλωτών στα μέτρα κατά της 
πανδημίας στην αγορά, καθώς 
η κυβέρνηση ετοιμάζεται να 
επιβάλει τη χρήση μάσκας πα-
ντού, και στους εξωτερικούς 
χώρους. 
Στην τακτική ενημέρωση της 
Δευτέρας από το πρωθυπουρ-
γικό γραφείο, ο κ. Χάνκοκ κά-
λεσε την αστυνομία να επιβάλει 
τη συμμόρφωση των κατανα-
λωτών στη χρήση μάσκας, μετά 
και την απόφαση μιας αλυσίδας 
λιανικής (Morrisons) να επιτρέ-
πει την είσοδο σε πελάτες χω-
ρίς μάσκες και την πρωτοβου-
λία άλλης (Sainsbury’s) να 
προσλάβει εταιρία ιδιωτικής 
ασφάλειας να επιβάλλει στην 
είσοδο των σούπερ μάρκετ της 
αλυσίδας τη χρήση μάσκας. 
Ωστόσο η αστυνομία στη Βρε-
τανία φέρεται απρόθυμη να 
βοηθήσει στη συμμόρφωση, 
καθώς σύμφωνα με πηγές που 
μίλησαν στον βρετανικό Τύπο 
αυτό δεν αποτελεί προτεραι-
ότητά της, ενώ συχνά οι κανό-
νες κατά της πανδημίας είναι 
ασαφείς και ευμετάβλητοι στη 
χώρα, προκαλώντας σύγχυση 
και στα αστυνομικά όργανα.

Οι επόμενες εβδομάδες στη 
Βρετανία θα είναι οι χειρότερες, 
καθώς η νέα πιο μεταδοτική με-
τάλλαξη του ιού διαδίδεται στη 
χώρα, προειδοποίησε ο επικε-
φαλής ιατρικός σύμβουλος της 
βρετανικής κυβέρνησης. 
«Οι επόμενες εβδομάδες θα εί-
ναι οι χειρότερες αυτής της παν-
δημίας όσον αφορά τους αριθ-
μούς στο NHS (Εθνικό Σύστημα 
Υγείας)», δήλωσε ο Κρις Γουίτι 
στο BBC. 
«Αυτό που πρέπει να κάνουμε 
έως ότου τα εμβόλια φέρουν 
αποτέλεσμα, καθώς θα χρει-
αστούν μερικές εβδομάδες προ-
τού συμβεί αυτό, είναι πραγμα-
τικά να διπλασιαστούν οι 
προσπάθειες», σημείωσε. 
Ο Γουίτι υπογράμμισε, επίσης, 
ότι η Βρετανία βρίσκεται σήμερα 
στο χειρότερο σημείο της επι-
δημίας και ότι ο απολογισμός 
των νεκρών από την Covid-19, 
ο οποίος ανέρχεται σε 81.431, 
είναι «απολύτως ειδεχθής». 
Ωστόσο, ερωτηθείς αν θα επα-
νέλθει ποτέ η ζωή στη Βρετανία 
σε μια κανονικότητα ο Γουίτι ση-

μείωσε ότι θα υπάρξει επάνο-
δος στους φυσιολογικούς ρυθ-
μούς ζωής, αλλά όχι για κάποιο 
χρονικό διάστημα, και ότι αυτό 
θα εξαρτηθεί από το πόσο οι 
άνθρωποι τηρούν τους κανόνες 
του λοκντάουν και από την μα-
ζική διάθεση των εμβολίων. 
«Είμαι πεπεισμένος ότι θα επι-
στρέψουμε κάποια στιγμή στη 
ζωή μας όπως ήταν πριν, αυτό 
δεν αμφισβητείται, αυτή είναι η 
ζωή που όλοι θέλουμε να 
έχουμε», δήλωσε. 
Μόλις διατεθούν τα εμβόλια, ση-
μείωσε, «θα καταστεί δυνατή η 
άρση των περιορισμών για τους 
ανθρώπους. Αυτό δεν θα συμ-
βεί μονομιάς και κάποια στιγμή, 
καλώς εχόντων των πραγμά-
των, θα επιστρέψετε σε μια ζωή 
που θα είναι βασικά ακριβώς η 
ίδια με αυτήν που ήταν προ-
ηγουμένως. Ωστόσο προς το 
παρόν απέχουμε πολύ από 
αυτό», κατέληξε ο Γουίτι. 
Την ίδια ώρα, ο Βρετανός 
υπουργός που είναι αρμόδιος 
για την διάθεση του εμβολίου 
στη χώρα Ναντίμ Ζαχάουι ση-

μείωσε ότι η Βρετανία ανησυχεί 
για εξάπλωση της Covid-19 στα 
σουπερμάρκετ και ιδιαίτερα για 
τον κόσμο που παραβιάζει τους 
κανόνες και δεν φοράει μάσκα 
σε αυτά. 
«Ανησυχούμε ότι, για παράδει-
γμα, στα σουπερμάρκετ χρει-
άζεται να εξασφαλίσουμε ότι οι 
άνθρωποι φορούν μάσκες και 
ακολουθούν το σύστημα του 
ενός διαδρόμου και ότι για λό-
γους ασφαλούς λειτουργίας, οι 
άνθρωποι περιμένουν έξω», 
δήλωσε στο Sky News. 
Ωστόσο ο Ζαχάουι δεν δήλωσε 
ότι η επιβολή των κανόνων θα 
πρέπει να αποτελεί ευθύνη των 
σουπερμάρκετ κι όχι των πολι-
τών. 
«Η έκκλησή μας απευθύνεται 
σε όλους, σε όλους και στον κα-
θένα από εμάς ξεχωριστά. Αυτοί 
οι κανόνες δεν είναι όρια που 
τίθενται. Αυτοί οι κανόνες υπάρ-
χουν για να προσπαθήσουμε 
και να εξασφαλίσουμε ότι θέ-
τουμε αυτόν τον ιό υπό έλεγχο», 
σημείωσε. 
«Το πιο σημαντικό που έχουμε 
τώρα να κάνουμε είναι να εξα-
σφαλίσουμε ότι η συμμόρφωση 
με τους κανόνες όταν οι άνθρω-
ποι πηγαίνουν στα σουπερμάρ-
κετ είναι κάτι που τηρείται, πρό-
σθεσε και εξήρε παράλληλα τα 
καταστήματα για την «καταπλη-
κτική δουλειά» που κάνουν 
υπηρετώντας τις κοινότητές 
τους και διευκολύνοντας την εκ-
στρατεία εμβολιασμού.

Έντονες υπήρξαν οι αντιδρά-
σεις στη Βρετανία για τη βόλτα 
με το ποδήλατο, που έκανε ο 
πρωθυπουργός, Μπόρις Τζον-
σον, σε πάρκο που βρίσκεται 
σε απόσταση περίπου 11,2 χι-
λιομέτρων από την Ντάουνινγκ 
Στριτ. 
Η επικεφαλής της αστυνομίας 
του Λονδίνου δήλωσε ότι δεν 
ήταν παράνομη η μετακίνηση 
του Τζόνσον και προσέθεσε ότι 
δεν θα σχολιάσει περαιτέρω 
ό,τι αφορά τη μεμονωμένη πε-
ρίπτωση. «Αυτό που μπορώ να 
πω είναι ότι δεν είναι παρά-
νομη», δήλωσε στον ραδιο-
σταθμό του BBC.  
Η Ντικ σημείωσε παράλληλα ότι 
ένας σαφής ορισμός του τοπι-
κού όσον αφορά τα μέτρα θα 
ήταν χρήσιμος. «Οτιδήποτε 
προσφέρει μεγαλύτερη σαφή-
νεια για τους αστυνομικούς και 
τον κόσμο εν γένει θα ήταν 
καλό», είπε. 
Ο Βρετανός υφυπουργός Εσω-
τερικών, αρμόδιος για την αστυ-

νομία Κιτ Μόλτχαους, δήλωσε 
ότι οι τοπικές βόλτες με το πο-
δήλατο επιτρέπονται βάσει του 
lockdown που έχει επιβληθεί 
μετά την κριτική που δέχθηκε ο 
Τζόνσον για τη βόλτα αυτή που 
έκανε με το ποδήλατο από την 
Ντάουνινγκ Στριτ στο Olympic 
Park στο ανατολικό Λονδίνο. 
Ερωτηθείς αν οι μεγαλύτερες 
βόλτες με το ποδήλατο επιτρέ-
πονται βάσει των κανόνων του 
lockdown, ο υφυπουργός δή-
λωσε στο Sky News: «Ναι. Αυτό 
που ζητάμε από τον κόσμο να 
κάνει όταν ασκείται είναι να μέ-
νει σε τοπικό επίπεδο, τώρα το 
τοπικό επίπεδο είναι ανοιχτό σε 
ερμηνείες αλλά ο κόσμος γνω-
ρίζει εν γένει τι σημαίνει τοπικό. 
Αν πραγματικά (...) κάνεις 
άσκηση και δεν βγαίνεις έξω για 
άλλον σκοπό, κοινωνικούς σκο-
πούς, τότε αυτό φαίνεται απο-
λύτως λογικό», συμπλήρωσε.
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Επί τάπητος και το εφιαλτικό σενάριο των δυο κρατών! 
            ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ «ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ» ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥΣ ΤΗ ΔΙΖΩΝΙΚΗ, ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Κυπριακό: Έρσιν Τατάρ

Επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του να συμμετά-
σχει σε μια συνάντηση 5 + 1 για το Κυπριακό και 
στην Ελίζαμπεθ Σπέχαρ ο Τουρκοκύπριος ηγέτης 
Ερσίν Τατάρ, ο οποιος δήλωσε ότι επίσημες συ-
νομιλίες μπορούν να ξεκινήσουν «μόνο στη βάση 
των δύο κρατών». 
Οπως είπε, συζητήθηκε η ανανέωση της θητείας 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η έκθεση για τις καλές υπηρεσίες 
προς το ΣΑ του ΟΗΕ, αλλά επανέλαβε στην κ. 
Σπέχαρ και την θέση του για το Κυπριακό, ενώ 
ζήτησε – όπως είπε – βοήθεια στο θέμα των εμ-
βολίων από την ΕΕ. 
«Εάν μετά την διάσκεψη 5 + 1 για την Κύπρο αρ-
χίσει μια διαδικασία επίσημων διαπραγματεύ-
σεων, μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο των δύο 
ίσων κρατών με διεθνές στάτους, μια συνεργασία 
δύο κρατών που θα ζουν πλάι πλάι στη βάση 
της κυριαρχικής ισότητας». 
Βρισκόμαστε σε μια περίοδο προετοιμασίας, είπε 
ο κ. Τατάρ, και συνεχίζονται εντατικά οι διεργασίες 

για μια διάσκεψη τέλος Φεβρουαρίου – αρχές 
Μαρτίου, ανάλογα και με την πορεία της πανδη-
μίας. Ο κ. Τατάρ είπε ότι τ/κ πλευρά και Τουρκία 
«έχουμε με τον ίδιο τρόπο, δώσει ξεκάθαρα τα 
μηνύματά μας. 
Η ΕΕ, πρόσθεσε, «δεν είμαι μέρος αυτής της 
υπόθεσης. Εμάς συνομιλητές μας σε μια συνά-
ντηση 3 + 1, είναι τα ΗΕ. Αυτή η συνάντηση θα 
είναι στο πλαίσιο των καλών υπηρεσιών του ΓΓ. 
Εάν ζητηθεί μια τεχνική πληροφορία από την ΕΕ, 
αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά η ΕΕ δεν είναι μέρος 
μιας τέτοιας συνάντησης και ούτε πρέπει να γί-
νει». 
Αναφερόμενος στις Τεχνικές Επιτροπές, είπε ότι 
μετέφερε στην κ. Σπέχαρ πως μελετούν τρόπους 
για να γίνουν πιο αποδοτικές και της ζήτησε βοή-
θεια όσον αφορά «το απαραίτητο έδαφος στο 
θέμα των εμβολίων από την ΕΕ. Στο τέλος τέλος, 
συνομιλητές μας είναι η ΕΕ και όχι η ε/κ διοί-
κηση». 

Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι σήμερα έλαβε μια έκθεση 
από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή για την υγεία 
για τον εφοδιασμό των εμβολίων από την ΕΕ 
μέσω της «ε/κ διοίκησης» – όπως αποκάλεσε την 
Κυπριακή Δημοκρατία – λέγοντας πως κάτι τέτοιο 
«δεν θα το αποδεχθούμε. Εάν δοθούν αυτά τα 
εμβόλια, (της) είπαμε ότι πρέπει να γίνει αυτό 
απευθείας». 
Συζήτησαν, συνέχισε, και άλλα θέματα με την κ. 
Σπέχαρ και της είπε ότι θα πρέπει να είναι ουδέ-
τερη και αντικειμενική και πως καθήκον της είναι 
να μεσολαβεί. Μίλησε επίσης για αδικία έναντι 
των Τ/κ από το 1964  μέχρι σήμερα με το ψήφι-
σμα 186 (για την έγκριση της ανανέωσης της θη-
τείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ). Επανέλαβε ότι με τη δική 
του εκλογή έχει ανοίξει μια νέα σελίδα για την τ/κ 
πλευρά και εργάζεται για τα δικαιώματα και στα 
συμφέροντα των Τ/κ.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Η Προεδρική εκτροπή από τις διαχρονικές θέσεις 
της Ελληνοκυπριακής πλευράς για λύση Διζωνι-
κής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), με τις βο-
λιδοσκοπήσεις για συμφωνία «δυο κρατών», 
αποτυπώνεται πλέον και στα επίσημα έγγραφα 
των Ηνωμένων Εθνών. Είναι ενδεικτικό το γεγο-
νός ότι στη νέα Έκθεση του για την ανανέωση 
της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ο Γ. Γ. του ΟΗΕ 
Αντώνιο Γκουτέρες δεν κάνει καν αναφορά στις 
πρόνοιες των Ψηφισμάτων και Αποφάσεων των 
Ηνωμένων Εθνών  για λύση ΔΔΟ, στη βάση των 
Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου. 
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο και με την τουρκική 
πλευρά, Ταγίπ Ερντογάν και Ερσίν Τατάρ να δη-
λώνουν ότι δεν συζητούν πλέον για λύση ΔΔΟ, 
παρά μόνο για λύση δυο κρατών, η Γραμματεία 
των Ηνωμένων Εθνών άρχισε ήδη τις προετοι-
μασίες για την πραγματοποίηση άτυπης Πεντα-
μερούς Διάσκεψης για την Κύπρο το δεκαπενθή-
μερο του Φεβρουαρίου στη Νέα Υόρκη. 
Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, 
ανέφερε, ότι η Ειδική Απεσταλμέν η του Γ.Γ. του 
ΟΗΕ,  Τζέιν Χολ Λουτ ενημέρωσε σχετικά τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, όπως αργότερα τη Δευ-
τέρα έπραξε και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερ-
σίν Τατάρ. «Κλείδωσε η Πενταμερής» κατά την 
έκφραση του κ. Χριστοδουλίδη, πλην όμως «κλεί-
δωσε» και η νέα κατάσταση πραγμάτων που επι-
τρέπει πλέον στην τουρκική πλευρά να θέτει θέμα 
επίσημα για λύση δυο κρατών με τα Ηνωμένα 
Έθνη να μην θεωρούν ότι οι θέσεις αυτές απο-
κλίνουν από τη βάση αναζήτησης λύσης, όπως 
έπρατταν σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελ-
θόν. Προφανώς και δεν μπορούν να ενεργήσουν 
με τον ίδιο τρόπο, όταν και ο ηγέτης της Ελληνο-
κυπριακής πλευράς, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
εμφανίζεται έτοιμος για συζήτηση των διχοτομι-
κών σεναρίων της λύσης δυο κρατών! 
Όσο περνά ο χρόνος και δεν υπάρχουν εξελίξεις 
στο κυπριακό θα γίνεται πιο ωμή η γλώσσα με 

την οποία μιλούν τα Ηνωμένα Έθνη, σχολίασε ο 
Τουμάζος Τσιελεπής, αναφερόμενος στο περιε-
χόμενο των εκθέσεων του Γ.Γ. 
Ο επικεφαλής του γραφείου Κυπριακού του 
ΑΚΕΛ,   σημείωσε ότι όλα αυτά είναι άκρως ανη-
συχητικά και επιβεβαιώνεται η θέση του ΑΚΕΛ 
ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν έπεισε για την 
ετοιμότητα του να συνεχιστούν οι συνομιλίες από 
εκεί που έμειναν στο Γκράνς Μοντάνα. 

Κάλεσε επίσης την Τουρκοκυπριακή πλευρά να 
σταματήσει την ρητορική περί λύσης δυο κρατών 
γιατί αυτό μας παίρνει πίσω πολλά χρόνια. 
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών 
Αντόνιο Γκουτέρες, «έχει αποφασίσει να διαλευ-
κάνει το τοπίο και να πάρει αποφάσεις, έχοντας 
μπροστά του μια κατάσταση οπού η μια πλευρά 
μιλά για δυο κράτη και η άλλη στρέφει την προ-
σοχή της σε μεγαλεπήβολα Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης σχολίασε ο Τουμάζος Τσιελεπής. 
Εάν, όπως είπε, η συνάντηση δεν φέρει το επι-
θυμητό αποτέλεσμα και συνεχιστεί το χάσμα ανά-
μεσα στις δυο πλευρές, είναι ορατός ο κίνδυνος 
ο Αντόνιο Γκουτέρες να αποταθεί στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας και να καταθέσει την εντολή διαμεσο-
λάβησης στην επίλυση του Κυπριακού. 

Εξέφρασε μάλιστα την άποψη ότι βρισκόμαστε 
προ των πυλών για εδραίωση της διχοτόμησης, 
τονίζοντας ότι αν οι δυο πλευρές θέλουν να εγκα-
ταλείψουν τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία 
τότε κάνεις δεν μπορεί να τους αναγκάσει να κά-
νουν κάτι διαφορετικό. 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ! 
Εξάλλου, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Στ. 
Στεφα΄νου, επισημαίνει:  

«Είναι φανερό ότι στα Ηνωμένα Έθνη επικρατεί 
προβληματισμός για την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το Κυπριακό και τις προοπτικές του, 
κάτι που αποτυπώνεται και στο προσχέδιο της 
Έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ που έχει κυκλοφορή-
σει. 
«Αυτός ο προβληματισμός και η διστακτικότητα 
από μέρους των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρει σε 
δήλωση του ο Στ. Στεφάνου, είναι αποτέλεσμα 
του παρατεταμένου διαπραγματευτικού κενού στο 
Κυπριακό αλλά και της απόκλισης ανάμεσα στις 
θέσεις των δύο πλευρών, ιδιαίτερα μετά την ανά-
ληψη της τουρκοκυπριακής ηγεσίας από τον Ερ-
σίν Τατάρ με τις γνωστές διχοτομικές θέσεις. Η 
αλήθεια βέβαια είναι ότι ούτε η ελληνοκυπριακή 
πλευρά έχει πείσει τον ΓΓ του ΟΗΕ για την ετοι-

μότητα της να προχωρήσει με τον τρόπο που ο 
ίδιος ζητά και υποδεικνύει όλα τα τελευταία χρό-
νια». 
Το ΑΚΕΛ, υπογραμμίζει επίσης ότι «ενόψει της 
άτυπης πενταμερούς συνάντησης, ο Πρόεδρος 
οφείλει να πείσει στην πράξη για την αταλάντευτη 
δέσμευσή του στη λύση διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή κα-
θορίζεται στα Ψηφίσματα του ΟΗΕ, καθώς και 
για την ετοιμότητά του για επανέναρξη ουσιαστι-
κών διαπραγματεύσεων από το σημείο που δια-
κόπηκαν στο Κραν Μοντανά στη βάση των συ-
γκλίσεων και του Πλαισίου Γκουτέρες». 
Όπως ανέφερε ο Στ. Στεφάνου, το ΑΚΕΛ, με την 
πρόταση που υπέβαλε στον Πρόεδρο, δείχνει 
κατά συγκεκριμένο τρόπο πώς θα μπορούσε ο 
ίδιος να κτίσει αξιοπιστία και να πείσει ότι αυτά 
που λέει τα εννοεί. Δείχνει, επίσης, πώς θα μπο-
ρούσε να ενισχυθεί η προοπτική επανέναρξης 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. 
Ο Στ. Στεφάνου σημειώνει ότι όποτε είμαστε σε 
περίοδο εκλογών, ΔΗΣΥ για να μαζέψει ψήφους 
εξαφανίζει από τη ρητορική του τη συμφωνημένη 
βάση λύσης του Κυπριακού που είναι η Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία.  
Επίσης ο Στ. Στεφάνου ανέφερε ότι ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης εκ των υστέρων συγκαλεί το 
Εθνικό Συμβούλιο, σε μια κρίσιμη περίοδο για το 
κυπριακό, την ώρα που η τουρκική πλευρά θέτει 
θέμα λύσης δυο κρατών, μια λύση που ο πρό-
εδρος της Δημοκρατίας σύμφωνα με πολλές μαρ-
τυρίες συζήτησε με διάφορους. 
Τόνισε ότι ο Πρόεδρος έπρεπε να διαβουλευτεί 
με τις πολιτικές δυνάμεις για το πως θα πορευ-
τούμε, προκειμένου να υπάρξει ώθηση για επα-
νέναρξη των διαπραγματεύσεων. 
Ο Στ. Στεφάνου υπέδειξε ότι είναι αδήριτη ανάγκη 
να αρχίσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ενώ 
επισήμανε ότι πρέπει η ελληνοκυπριακή πλευρά 
να είναι ξεκάθαρη χωρίς όρους και προϋποθέσεις 
και να πορευτεί πάνω στην γραμμή που χάραξε 
το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Επίσημες συνομιλίες μόνο στη βάση των δύο κρατών» λέει και πάλι ο Έρσιν Τατάρ 
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Παραβίαση  μέτρων 
κατά του κορωνοϊού 

Σε 88 καταγγελίες πολιτών και 
τρεις καταγγελίες που έχουν 
σχέση με υποστατικά προχώ-
ρησε η Αστυνομία μετά από 
σύνολο 11.059 ελέγχων, το τε-
λευταίο 24ωρο για παραβίαση 
των μέτρων κατά της εξάπλω-
σης του κορωνοϊού. 
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, εκ-
πρόσωπος του γραφείου Τύ-
που της Αστυνομίας ανέφερε 
ότι σε σχέση με τις καταγγελίες 
οι περισσότερες αφορούσαν 
κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων 
χωρίς sms ή σχετικό έντυπο και 
άλλες τη μη χρήση μάσκας. 
Στην Λευκωσία έγιναν 2055 
έλεγχοι και προέκυψαν 4 κα-
ταγγελίες κατά πολιτών, και μία 
υποστατικού, στη Λεμεσό μετά 
από 2444 ελέγχους καταγγέλ-
θηκαν 51 πολίτες, στη  Λάρ-
νακα έγιναν 2837 έλεγχοι με 13 
καταγγελίες πολιτών, στην Αμ-
μόχωστο 1195 έλεγχοι με 9 κα-
ταγγελίες πολιτών, στην Πάφο 
1682 έλεγχοι με καταγγελίες 9 
προσώπων και 2 υποστατικών 
και στη Μόρφου  606 έλεγχοι 
με 2 καταγγελίες πολιτών.  

Στην Κύπρο οι πρώτες δόσεις του εμβολίου της Moderna  

Σε καθεστώς αυστηρού λόκνταουν από 
τα ξημερώματα της Κυριακής και για πε-
ρίοδο τριών εβδομάδων επιστρέφει η 
Κύπρος λόγω της κατακόρυφης αύξησης 
κρουσμάτων κορωνοϊού, αλλά και της 
τεράστιας πίεσης που δέχεται το σύ-
στημα υγείας της χώρας. Βάσει των νέων 
μέτρων απαγορεύεται η μετακίνηση από 
τις 21:00 μέχρι τις 5:00 το πρωί, ενώ για 
τις υπόλοιπες ώρες οι πολίτες θα μπο-
ρούν να μετακινούνται δύο φορές τη 
μέρα, για συγκεκριμένους λόγους, με την 
αποστολή SMS. Απαγορεύονται επίσης 
οι συναθροίσεις τόσο σε ιδιωτικούς, όσο 
και σε δημόσιους χώρους, ενώ η τηλερ-
γασία καθίσταται υποχρεωτική στον δη-

μόσιο τομέα και η εκπαίδευση σε όλες 
τις βαθμίδες θα γίνεται με τηλεκπαί-
δευση.  
Ανακοινώνοντας τα νέα μέτρα ο Υπουρ-
γός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου τόνισε 
την ανάγκη συνέχισης του εμβολιαστικού 
προγράμματος, το οποίο χαρακτήρισε 
ζωτικής σημασίας για επιστροφή στην 
κανονικότητα. Σύμφωνα με το πλάνο του 
Υπουργείου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 
θα εμβολιαστούν 60 με 70 χιλιάδες 
άτομα, ενώ μέχρι τα μέσα Απριλίου ο 
αριθμός θα ανέβει στις 120 χιλιάδες.  
1. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής 
των Εργασιών της Επιχείρησης 
Δικαιούχοι του Ειδικού Σχεδίου είναι: 
i. νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα 
(εργοδότες) τα οποία τελούν υπό υπο-
χρεωτική πλήρη αναστολή σύμφωνα με 
τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για 
την περίοδο 1η μέχρι 31η Ιανουαρίου 
2021 και  δεν εργάζονται ούτε με τηλερ-
γασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε 
με παράδοση σε επαγγελματικό υποστα-
τικό. (μέχρι 9 εργαζόμενοι).  
ii. νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εργοδό-
τες) που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη 
αναστολή σύμφωνα με τα Διατάγματα 
του Υπουργού Υγείας κατά τη διάρκεια 
της περιόδου 10 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 
και  δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, 
ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με πα-

ράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό. 
iii.  Οικονομικές δραστηριότητες (και με 
ξεχωριστό αριθμό μητρώου εργοδότη) 
που βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα και 
βρίσκονταν σε υποχρεωτική πλήρη ανα-
στολή και  δεν εργάζονται ούτε με τηλερ-
γασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε 
με παράδοση σε επαγγελματικό υποστα-
τικό. 
Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα 
αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο 
όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 
ευρώ για περίοδο ενός μήνα. 
• Δικαιούχοι θα είναι μόνο πρόσωπα τους 
οποίους οι σκοποί θα είναι κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα. 
• Αναγκαία η Έκθεση Εγκεκριμένου Λο-
γιστή. 
2. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των 
Εργασιών της Επιχείρησης 
• Δικαιούχοι είναι νομικά ή φυσικά πρό-
σωπα (εργοδότες) τα οποία δύνανται να 
εργαστούν μόνο με τηλεργασία ή με πα-
ράδοση κατ’ οίκον ή με παράδοση σε 
επαγγελματικό υποστατικό. 
Μείωση Κύκλου Εργασιών 
Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του 
κύκλου εργασιών 30% - 40%   
Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων: 
45% του συνόλου των εργοδοτουμένων. 
Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του 
κύκλου εργασιών 40% - 65%   

Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμέ-
νων:65% του συνόλου των εργοδοτου-
μένων. 
Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του 
κύκλου εργασιών πέραν του 65% - 80% 
Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμέ-
νων:75% του συνόλου των εργοδοτου-
μένων. 
Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του 
κύκλου εργασιών πέραν του 80% 
Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων: 
97% του συνόλου των εργοδοτουμένων. 
Ποσοστό Μισθολογικής Επιδότησης: 
60% 
Προς στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, 
για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 
3 πρόσωπα θα επιδοτούνται και οι 3 ερ-
γοδοτούμενοι. 
Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα 
αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο 
όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 
ευρώ για περίοδο ενός μήνα. 
Δικαιούχοι θα είναι μόνο πρόσωπα τους 
οποίους οι σκοποί θα είναι κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα.   
3.  Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονά-
δων και Τουριστικών Καταλυμάτων 
Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε 
οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή 
τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονο-
μική δραστηριότητα σε οποιαδήποτε 
Επαρχία της Δημοκρατίας. 

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Στην Κύπρο έφτασαν οι πρώτες δόσεις 
του εμβολίου της Moderna την Τρίτη το 
βράδυ, σύμφωνα με ενημέρωση από το 
Υπουργείο Υγείας. 
Πρόκειται για 1.200 δόσεις εμβολίων της 
Moderna, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 
2021 η Κύπρος θα παραλάβει συνολικά 
16.500 εμβόλια της Moderna. 
Το εμβόλιο της Moderna φυλάγεται στις 
ίδιες συνθήκες με το αντίστοιχο της 
Pfizer/Biontech και θα φυλάσσονται σε 
ένα από τα δύο ψυγεία του ΟΚΥπΥ. 
Το εμβόλιο της Moderna εγκρίθηκε από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 
(EMA) για χορήγηση σε άτομα άνω των 
18 ετών. 
Σύμφωνα με τον EMA μια πολύ μεγάλη 
κλινική δοκιμή έδειξε ότι το εμβόλιο της 
Moderna είναι αποτελεσματικό στην 
πρόληψη κατά της Covid-19 σε άτομα 

από 18 ετών και άνω.  
Οι μισοί συμμετέχοντες έλαβαν το εμβό-
λιο και οι άλλοι μισοί εικονικές ενέσεις 
(placebo). Η αποτελεσματικότητα υπο-
λογίστηκε σε γύρω 28.000 ανθρώπους 
από 18 έως 94 ετών που δεν είχαν οποι-
αδήποτε ένδειξη προηγούμενης μόλυν-
σης. 
Η δοκιμή έδειξε 94.1% μείωση στον 
αριθμό των συμπτωματικών περιστατι-
κών Covid-19 που έλαβαν το εμβόλιο, 
με 11 από 14.134 των ατόμων που εμ-
βολιάστηκαν να παθαίνουν Covid-19 με 
συμπτώματα, σε σχέση με τα άτομα που 
έλαβαν το εικονικό φάρμακο που ήταν 
185 από 14.073. Αυτό σύμφωνα με τον 
EMA, σημαίνει ότι στο πλαίσιο της δοκι-
μής το εμβόλιο έδειξε να έχει αποτελε-
σματικότητα 94,1%. 
Η δοκιμή έδειξε επίσης 90,9% αποτελε-
σματικότητα σε συμμετέχοντες οι οποίοι 
κινδύνευαν να αρρωστήσουν με βαριά 
συμπτώματα της Covid-19. 
«Η υψηλή αποτελεσματικότητα ίσχυε το 
ίδιο για όλα τα φύλα και τις φυλετικές και 
εθνοτικές ομάδες», ανέφερε ο EMA. 
To εμβόλιο της Moderna χορηγείται σε 
δύο δόσεις. Η δεύτερη δόση χορηγείται 
28 ημέρες μετά από την πρώτη.

Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί

Κανονικά συνεχίζονται οι εμβολιασμοί για 
τα άτομα πέραν των 80 ετών στο Γενικό 
Νοσοκομείο Πάφου, σύμφωνα με τον Δι-
ευθυντή του ΓΝ Πάφου Δρ. Σπύρο Γε-
ωργίου,προσθέτοντας πως οι εμβολια-
σμοί συνεχίζονται και για τους ιατρούς 
του ιδιωτικού τομέα των οποίων τα ονό-
ματα στέλνονται από το Υπουργείο 
Υγείας και μετά από συνεννόηση με τις 
ιατρικές εταιρείες.  
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής 
του ΓΝ Πάφου ανέφερε πως η διαδικα-
σία των εμβολιασμών προχωρά ομαλά 
και ο κόσμος ανταποκρίνεται στις ώρες 
εμβολιασμού που τους δίνονται . Αυτό 
συμπλήρωσε,  είναι ό,τι καλύτερο υπάρ-
χει, διευκολύνοντας και την εργασία της 
ομάδας εμβολιασμού. 
Ερωτηθείς σχετικά ανέφερε πως στο πα-

ρόν στάδιο οι εμβολιασμοί γίνονται στο 
κέντρο εμβολιασμού του Γενικού Νοσο-
κομείου Πάφου, ενώ σήμερα Πέμπτη και 
αύριο Παρασκευή οι εμβολιασμοί θα γί-
νουν και στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσο-
χούς. 
Στην Πάφο, σημείωσε, την ομάδα εμβο-
λιασμού απαρτίζουν 13 μέλη, σημει-
ώνοντας πως τα μέλη εμβολιασμού είναι 
από το Τμήμα Υπηρεσίας Επισκεπτριών 
Υγείας του Νοσοκομείου Πάφου και πως 
οι εμβολιασμοί γίνονται με την βοήθεια 
της Επιτροπής Λοιμώξεων και της Πλη-
ροφορικής. 
Τέλος ο Διευθυντής του Νοσοκομείου 
Πάφου κάλεσε τον κόσμο να εμβολιαστεί 
για να μπορέσουμε, όπως είπε, όλοι να 
συμβάλουμε για την πάταξη της πανδη-
μίας του κορωνοϊού.

Σε δεύτερο lockdown η Κύπρος - Μέτρα στήριξης των εργαζομένων

Ξηρή φυτική ύλη κάνναβης βά-
ρους 60 γραμμαρίων μετέφερε 
χθες σε περιοχή της Λευκω-
σίας, drone, το οποίο προφα-
νώς "επάνδρωσαν" επιτήδειοι. 
Σύμφωνα με την Αστυνομία, 
γύρω στις 5 (ώρα Κύπρου) την 
Τρίτη το απόγευμα, πολίτης 
εντόπισε μη επανδρωμένο 
πτητικό μέσο (drone) να πετά 
σε περιοχή της Λευκωσίας. 
Το μη επανδρωμένο πτητικό 
μέσο ακολούθησε καθοδική 
πορεία και προσγειώθηκε κο-
ντά στον πολίτη ο οποίος το 
ακινητοποίησε και ειδοποίησε 
την Αστυνομία, αφού από αυτό 
κρεμόταν ύποπτο αντικείμενο. 
Στο σημείο μετέβησαν μέλη της 
ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) 
και του Κλάδου Πυροτεχνουρ-
γών όπου κατά τη διάρκεια των 
εξετάσεων διαπίστωσαν ότι το 
ύποπτο αντικείμενο ήταν κυλιν-
δρική συσκευασία η οποία πε-
ριείχε ξηρή φυτική ύλη κάννα-
βης βάρους 60 γραμμαρίων 
περίπου. 
Τόσο το μη επανδρωμένο πτη-
τικό μέσο όσο και τα ναρκωτικά 
παραλήφθηκαν για περαιτέρω 
εξετάσεις.

Drone με Ναρκωτικά Eμβολιασμοί



 7  | Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

Παιδεία

Eπιστροφή στα σχολεία

Κορωνοϊός: Αυξάνει ο φόβος για τρίτο κύμα

Ο φόβος ειδικών και κυβέρνησης παρα-
μένει στα ύψη καθώς η εξάπλωση του 
κορωνοϊού συνεχίζεται -με την Αττική να 
παραμένει στο επίκεντρο της επιδημίας- 
και ο αντίκτυπος της Πρωτοχρονιάς, των 
Θεοφανείων αλλά και του ανοίγματος 
των σχολείων αναμένεται. 
Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι και η ανη-
συχία για ένα πιθανό τρίτο κύμα που 
αυτή τη φορά, όπως δείχνουν τα στοι-
χεία, θα έχει επίκεντρο την Αττική. 

Μάλιστα, σε σύνολο 866 νέων κρουσμά-
των που ανακοίνωσε την Τρίτη ο ΕΟΔΥ, 
οι 365 μολύνσεις εντοπίστηκαν στην Ατ-
τική. Ο αριθμός αυτός ήταν διπλάσιος 
σε σύγκριση με τον αριθμό της Δευτέρας 
(180). 
Υπογραμμίζεται επίσης πως οι αριθμοί 
που ανακοινώνει καθημερινά ο ΕΟΔΥ 
δεν έχουν «φανερώσει» ακόμη πλήρως 
τον αντίκτυπο της Πρωτοχρονιάς, καθώς 
και των Θεοφανείων και ενδεχομένως 

και του ανοίγματος των σχολείων. 
«Κρατάμε την ανάσα μας να δούμε τι θα 
συμβεί τις επόμενες μέρες» 
Φόβους για το ενδεχόμενο να υπάρξει 
επιδημιολογική έκρηξη των κρουσμάτων 
του κορωνοϊού τους μήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο, ειδικά στην Αττική, εξέ-
φρασε την Τετάρτη το πρωί ο καθηγητής 
Λοιμωξιολογίας, Νίκος Σύψας. 
Παράλληλα, ο κ. Σύψας, μιλώντας στο 
Open, είπε πως το πρόβλημα είναι ότι 
μια τέτοια έκρηξη δεν θα γίνει σταδιακά 
αλλά απότομα. Μάλιστα, σημείωσε πως 
ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκο-
μεία έχει την τάση να αυξάνεται, ενώ πα-
ράλληλα υπάρχει τάση μείωσης της μέ-
σης ηλικίας των νοσηλευομένων. 
«Κρατάμε την ανάσα μας να δούμε τι θα 
συμβεί τις επόμενες μέρες», είπε χαρα-
κτηριστικά. 
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το 
άνοιγμα των σχολείων και γιατί πάρθηκε 
αυτή η απόφαση, εφόσον υπάρχουν φό-
βοι για έξαρση κρουσμάτων τις επόμενες 
ημέρες, ο κ. Σύψας σημείωσε πως σε 
κάθε περίπτωση παίρνεται ένα ρίσκο και 
πως ζούμε σε εποχές μεγάλης αστά-
θειας, όπου τα δεδομένα αλλάζουν ανά 
ημέρα. 

Τόνισε εξάλλου πως η Επιτροπή των Ει-
δικών συνεδριάζει κάθε Παρασκευή για 
να πάρει τις αποφάσεις της. Σημείωσε, 
δε, ότι για περιοχές που παρουσιάζουν 
υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, όπως η 
Λάρισα και η Λακωνία, δεν αποκλείεται 
να παρθούν μέτρα ανά πάσα στιγμή. 
Σε ό,τι αφορά στην επαναλειτουργία κα-
θημερινών δραστηριοτήτων, ο καθηγη-
τής ανέφερε πως προτεραιότητα έχουν 
τα σχολεία, σειρά θα πάρει το λιανεμπό-
ριο και τελευταία θα ανοίξει η εστίαση. 
Σε αυτό το σημείο τόνισε πως εξακολου-
θεί να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα 
στην Επιτροπή και την κυβέρνηση, παρά 
τα όσα ακούγονται και γράφονται κατά 
καιρούς. 
Τέλος, σχετικά με το πιστοποιητικό του 
εμβολιασμού που πρότεινε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης στην Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν, ο Νίκος Σύψας είπε χαρακτηρι-
στικά πως «θέλουμε το καλοκαίρι τουρί-
στες που έχουν εμβολιαστεί», ενώ ανα-
φορικά με τις εικόνες συνωστισμού και 
έντονης κινητικότητας που παρατηρού-
νται παρά το lockdown, ο καθηγητής ανέ-
φερε πως προτιμήθηκε ένα light (ελα-
φρύ) lockdown λόγω της μεγάλης 
κούρασης του κόσμου.

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατ-
φόρμα των ραντεβού εμβολια-
σμού κατά του κορωνοϊού, κα-
θώς από τις 20 Ιανουαρίου 
αρχίζει η δεύτερη φάση εμβο-
λιασμού, με πρώτους τους πο-
λίτες άνω των 85 ετών. 
Παράλληλα, με τη λειτουργία της 
πλατφόρμας στο emvolio.gov.gr, 
άρχισε και η αποστολή των SMS 
με τον 5ψήφιο κωδικό αποκλει-
στικής χρήσης από το 13034 με 
τους αιτούντες να λαμβάνουν τα 
πρώτα μηνύματα. 
Όλες οι οδηγίες για την πλατ-
φόρμα των ραντεβού εμβολια-
σμού δίνει αυτήν την ώρα ο 
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης Κυριάκος Πιερρακάκης, 
κατά την ενημέρωση από το 
υπουργείο Υγείας. 
Εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το 
ονοματεπώνυμό του στην ιστο-
σελίδα και τη web/mobile εφαρ-
μογή. 
Αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα 
(SMS) στον 5-ψήφιοκωδικό 
αποκλειστικής χρήσης (13034).

Νέα Σμύρνη
Συναγερμός έχει σημάνει στην 
Αστυνομία, μετά τους πυροβο-
λισμούς που σημειώθηκαν 
στον Νέο Κόσμο. 
Σύμφωνα με τις πρώτες πλη-
ροφορίες, δύο άτομα έχουν 
σκοτωθεί και ακόμα δύο έχουν 
τραυματιστεί. Πιθανότατα πρό-
κειται για αλλοδαπούς. 
Το επεισόδιο σημειώθηκε νωρίς 
το απόγευμα της Δευτέρας 
στον Άγιο Σώστη, κοντά στη 
Συγγρού. 
Ισχυρές δυνάμεις της αστυνο-
μίας σπεύδουν στο σημείο για 
να ερευνήσουν την υπόθεση.

Eμβολιασμός

Χωρίς προβλήματα και με τήρηση των 
μέτρων άνοιξαν τη Δευτέρα, δημοτικά και 
νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα.  
Με εξαίρεση τις δομές της Ειδικής Αγω-
γής, που δεν έχουν διακόψει τη δια ζώ-
σης λειτουργία τους φέτος, οι μαθητές 
και οι μαθήτριες της Γενικής Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης επέστρεψαν στα θρα-
νία τους μετά από μία δίμηνη διακοπή, 
που «υπαγορεύθηκε» από τα επιδημιο-
λογικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν 
στην επικράτεια από τον περασμένο Νο-
έμβριο. 
Όπως είναι λογικό, η επιστροφή των παι-
διών στο σχολείο συνοδεύεται από τα 
μέτρα πρόληψης και προστασίας από 
τον κορωνοϊό. 
Τα μέτρα 
Έτσι, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική 
στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς 
χώρους, ενώ θα πρέπει τα σχολεία να 
είναι «εξοπλισμένα» με αντισηπτικά. Ει-
δικά μέτρα ισχύουν για τα κυλικεία, σχε-
τικά με τη λειτουργία τους και τα προ-
ϊόντα που μπορούν να παρέχουν προς 
πώληση. 

Ακόμη, προβλέπεται ο σχολαστικός κα-
θαρισμός και αερισμός των σχολικών αι-
θουσών. Σχολαστικοί καθαρισμοί σε αί-
θουσες και εξοπλισμό προβλέπονται 
ειδικότερα για τα εργαστήρια πληροφο-
ρικής και για τα μουσικά όργανα. 
Επίσης, από σήμερα ο ΕΟΔΥ θα πρα-
γματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους 
στα σχολεία. Σε συνδυασμό και με την 
εθελοντική εξέταση εκπαιδευτικών (μέσω 
της πλατφόρμας 
https://edu.testing.gov.gr) που είναι προ-
ληπτικής φύσεως, οι αρμόδιες αρχές 
στοχεύουν στο να έχουν μία εικόνα για 
τα επιδημιολογικά δεδομένα που προ-
κύπτουν από τη δια ζώσης λειτουργία 
των σχολείων. 
Επιπλέον μέτρα πρόληψης αυτή τη 
φορά αφορούν την αποφυγή συγχρωτι-
σμού κατά την έλευση και αποχώρηση 
των μαθητών και των μαθητριών από τα 
σχολεία. 
Ειδικότερα, προβλέπεται διαφοροποι-
ημένη ώρα προσέλευσης και αναχώρη-
σης, ανά ομάδες τμημάτων όπου αυτό 
είναι εφικτό και αναγκαίο (με εξαίρεση 
περιπτώσεις μαζικής μεταφοράς μαθη-
τών) Ακόμη, όσα σχολεία διαθέτουν πε-
ρισσότερες της μίας εισόδου καλούνται 
να τις χρησιμοποιούν. 
Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, 
συνοδευόμενη από την υφυπουργό 
Ζέττα Μακρή και την γ.γ. Αναστασία 
Γκίκα θα επισκεφθούν το πρωί Δημοτικά 
σχολεία στην Μεταμόρφωση και τη Νέα 
Χαλκηδόνα.

Παιδεία

Αλλάζουν όλα στα πανεπιστήμια

Δεν διέψευσε τη Δευτέρα ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος, 
Χρήστος Ταραντίλης τις πλη-
ροφορίες που βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας, για εν-
δεχόμενη αύξηση της στρα-
τιωτικής θητείας από το Μάιο 
του 2021 στους 12 μήνες – 
από 9 που είναι σήμερα. 
Είπε χαρακτηριστικά ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος: 
«Ο πρωθυπουργός στο πα-
ρελθόν έχει τοποθετηθεί για 
την ανάγκη ενίσχυσης του έμ-
ψυχου δυναμικού των Ενό-
πλων Δυνάμεων. Νομίζω ότι 
η αύξηση της θητείας στο 
Στρατό Ξηράς ανήκει σε αυτό 
το πλαίσιο». 
Ωστόσο, έσπευσε να σημει-
ώσει ότι «σε καμία περίπτωση 
δεν εξετάζεται υποχρεωτική 
θητεία στα 18».

Στρατιωτική θυτεία

Τις αλλαγές που θα επιφέρει στα Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας 
το διυπουργικό σχέδιο νόμου για την 
ασφάλεια στα πανεπιστήμια καθώς και 
αλλαγές στην εισαγωγή στα ΑΕΙ παρου-
σίασαν το μεσημέρι της Τετάρτης οι 
υπουργοί Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, και 
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυ-
σοχοΐδης.  
«Το νομοσχέδιο εισάγει αλλαγές που 
στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν χρό-
νιες παθογένειες του συστήματος και βρί-
σκονται στον πυρήνα των προεκλογικών 
δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας», 
ανέφερε η υπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Νίκη Κεραμέως κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου. 
Όσον αφορά στην ενίσχυση της ασφά-
λειας στους χώρους των πανεπιστημίων, 
το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εισαγωγή 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστα-
σία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Ανα-
βάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλο-
ντος και άλλες διατάξεις» επιφέρει τρεις 
αλλαγές. 
Ελεγχόμενη είσοδος 
Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο προβλέ-

πει την ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο 
στον χώρο των ΑΕΙ. Όπου αυτό δεν είναι 
εφικτό, σε πανεπιστήμια που π.χ. συνο-
ρεύουν με πάρκα, η ελεγχόμενη είσοδος 
θα γίνεται στους εσωτερικούς χώρους. 
Άοπλοι αστυνομικοί 
Για την ΟΠΠΙ, προβλέπονται 1.000 ορ-
γανικές θέσεις, που θα κατανέμονται και 
θα ανακατανέμονται στα ΑΕΙ ανάλογα τις 
ανάγκες τους. Πρόκειται για μία ομάδα 
με ειδική εκπαίδευση από την ΕΛΑΣ, 
που θα φέρει ειδική στολή, θα υπάγεται 
στην ΕΛΑΣ και θα συνεργάζεται με τον 
πρύτανη και τον αντιπρύτανη του εκά-
στοτε ΑΕΙ. Η ομάδα θα έχει πλήρη αστυ-
νομικά καθήκοντα, αλλά δεν θα φέρει 
πυροβόλα όπλα. 
Πειθαρχικό δίκαιο 
Ως προς το πειθαρχικό δίκαιο, το νομο-
σχέδιο των υπουργείων Παιδείας και 
Προστασίας του Πολίτη περιλαμβάνει 
διατάξεις για πειθαρχικά παραπτώματα 
και πειθαρχικές ποινές, ενώ προβλέπεται 
και η σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου 
Φοιτητών. Τα παραπτώματα θα αφορούν 
από το αδιάβλητο των εξετάσεων, μέχρι 
και αξιόποινες πράξεις και προβλέπεται 
ένα πλαίσιο αντίστοιχων ποινών. 
Αλλαγές στην εισαγωγή των υποψη-
φίων 
Τρεις βασικές αλλαγές επιφέρει το νο-
μοσχέδιο των υπουργείων Παιδείας και 
Προστασίας του Πολίτη, όσον αφορά 
στην εισαγωγή των υποψηφίων στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
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Την καταδικασθείσα σε θάνατο 
Λάιζα Μοντγκόμερι εκτέλεσαν 
νωρίς χθες το πρωί οι ομο-
σπονδιακές αρχές των ΗΠΑ, 
μετά το πράσινο φως που 
έδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο 
της χώρας κατά τη διάρκεια της 
νύχτας για την πρώτη εκτέλεση 
από τις ομοσπονδιακές αρχές 
μιας γυναίκας έπειτα από σχε-
δόν 70 χρόνια.  
Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρ-
ριψε τις ύστατες προσφυγές 
των συνηγόρων υπεράσπισης 
της Λάιζα Μοντγκόμερι, παρά 
τη διαφωνία των τριών προ-
οδευτικών δικαστών του. 
Η 52χρονη, κρατούμενη σε 
ομοσπονδιακή φυλακή στο 
Τερ-Οτ της Ιντιάνα, εκτελέστηκε 
με θανατηφόρα ένεση, με την 
πράξη αυτή να είναι μια από 
τις τελευταίες της προεδρίας 
του Ντόναλντ Τραμπ. 
Το 2004 η Μοντγκόμερι σκό-
τωσε μια γυναίκα που ήταν 
έγκυος στον όγδοο μήνα για να 
της κλέψει το έμβρυο που κυο-
φορούσε.

ΗΠΑ-Θανατική ποινή

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν 
την περασμένη Τετάρτη στην Ουάσι-
γκτον, μετά την εισβολή των οπαδών του 
Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, την 
ώρα που συνεδρίαζε το Κολλέγιο των 
Εκλεκτόρων προκειμένου να επικυρώσει 
την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν. Ει-
δικές δυνάμεις της αστυνομίας απομά-
κρυναν τον όχλο από το Καπιτώλιο, ενώ 
επεβλήθη απαγόρευση κυκλοφορίας 
στην Ουάσιγκτον. 
Το Κογκρέσο ανέστειλε για κάποιες ώρες 
τη συνεδρίαση, ενώ σε εικόνες που με-
ταδόθηκαν εμφανίστηκαν άνδρες των 
αρχών να έχουν τραβήξει όπλα και να 
κάνουν χρήση δακρυγόνων για να απω-
θήσουν τους εισβολείς διαδηλωτές. 
Η αστυνομία εκκένωσε τόσο τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερου-
σία, καθώς οι οπαδοί του Τραμπ εισέ-
βαλαν και κατέλαβαν αίθουσες του Κο-
γκρέσου. 
Χρειάστηκαν τουλάχιστον 4 ώρες προ-
κειμένου να καταφέρουν οι αρχές να εκ-
κενώσουν το κτίριο από τους εισβολείς. 
Η αμερικανική Γερουσία άρχισε ξανά να 
συνεδριάζει τα ξημερώματα της προ-
ηγούμενης Πέμπτης (ώρα Αγγλίας) για 
να κυρώσει τη νίκη του Δημοκρατικού 
Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, 
έπειτα από πολύωρη διακοπή εξαιτίας 
της βίαιης εισβολής οπαδών του Ρεπου-
μπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντό-
ναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο. 
Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, που εκφρά-
στηκε όταν ξανάρχισαν οι εργασίες, εξέ-
φρασε τη θλίψη του για τη «μαύρη μέρα» 
στο Καπιτώλιο και καταδίκασε τα «βίαια 
επεισόδια». 
«Ακόμη και μετά τη βία και τον βανδαλι-
σμό άνευ προηγουμένου σε αυτό το Κα-
πιτώλιο, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του 
λαού των ΗΠΑ συναντώνται ξανά, την 
ίδια ημέρα, για να υπερασπιστούν το Σύ-
νταγμα», είπε ο Πενς. 
«Δεν νικήσατε, η βία δεν νικά ποτέ», 
πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος, απευθυνό-
μενος στους διαδηλωτές που εισέβαλαν 
στο εμβληματικό κτίριο, κατά τη διάρκεια 

συγκέντρωσης στην οποία κατήγγειλαν 
την «κλοπή» της νίκης που ο Τραμπ δια-
τείνεται ότι πέτυχε στις εκλογές αλλά του 
την «άρπαξαν». 
Αλλά και ο απερχόμενος πρόεδρος της 
Γερουσίας Μιτς Μακόνελ καταδίκασε την 
εισβολή στο Καπιτώλιο. 
«Δεν θα υποκύψουμε μπροστά στην 
ανομία, ή στον εκφοβισμό. Είμαστε ξανά 
στα έδρανά μας, θα κάνουμε το καθήκον 
μας όπως ορίζει το Σύνταγμα, για το 
έθνος μας. Και θα το κάνουμε απόψε», 
είπε. 
«Οι ΗΠΑ και το Κογκρέσο έχουν αντιμε-
τωπίσει πολύ μεγαλύτερες απειλές από 
τον όχλο που είδαμε σήμερα», συνέχισε 
ο Μακόνελ. Οι εισβολείς «απέτυχαν» να 
εμποδίσουν το Κογκρέσο να κάνει το κα-
θήκον του, έκρινε: «Αυτή η αποτυχημένη 
ανταρσία υπογραμμίζει πόσο κρίσιμο εί-
ναι το καθήκον που έχουμε», που είναι 
να κυρωθεί το ποιος είναι ο «νικητής των 
εκλογών του 2020», συμπλήρωσε ο 
πρόεδρος του σώματος. 
Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της αστυ-
νομίας στην αμερικανική πρωτεύουσα 
ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχα-
σαν τη ζωή τους στα χθεσινά επεισόδια. 
Διευκρίνισε ότι οι τρεις θάνατοι οφείλο-
νταν σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά και 
το τέταρτο πρόσωπο υπέκυψε σε νοσο-
κομείο αφού υπέστη τραύμα από 
σφαίρα. 
Πρόσθεσε ότι 52 ύποπτοι συνελήφθη-
σαν στο πλαίσιο της έρευνας για την πο-
λιορκία και την εισβολή στο Καπιτώλιο. 
Παράλληλα, η δήμαρχος της Ουάσιν-
γκτον Μιούριελ Μπάουζερ ανακοίνωσε 
ότι παρατείνει την κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για 15 ημέρες μετά τα επεισό-
δια. 
Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα θα ισχύουν 
ως την 20ή Ιανουαρίου, ημέρα της τελε-
τής ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλε-
γμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.  
Συλλήψεις 
Στα χέρια των αμερικανικών Αρχών βρί-
σκεται ο 32χρονος Τζέικομπ Άντονι 
Τσάνσλεϊ, οι φωτογραφίες του οποίου 

φορώντας προβιά με κέρατα κατά την 
εισβολή στο Καπιτώλιο έκαναν τον γύρο 
του κόσμου.  
Γνωστός ως Τζέικ Αντζέλι, ο 32χρονος 
βρίσκεται υπό κράτηση για διάφορες κα-
τηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της βί-
αιης εισόδου και της ανάρμοστης συ-
μπεριφοράς. 
Κάτοικος της Αριζόνα και θερμός υπο-
στηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο 
Αντζέλι πρωταγωνίστησε στα επεισόδια 
φωνάζοντας ότι ο Τραμπ είναι ο νικητής 
των αμερικανικών εκλογών. 
Είναι οπαδός του ακροδεξιού κινήματος 
QAnon, που αποτελεί γνωστή διαδι-
κτυακή κοινότητα θεωριών συνωμοσίας 
που θεωρεί τον Ντόναλντ Τραμπ ήρωα 
και που θέλει τον απερχόμενο πρόεδρο 
των ΗΠΑ να διεξάγει έναν κρυφό πόλεμο 
εναντίον μιας ελίτ παιδόφιλων που υπο-
στηρίζουν τον σατανά. Ο ίδιος δηλώνει 
καλλιτέχνης, ενώ θεωρείται ιδιαίτερη 
«περσόνα» στον ακροδεξιό, διαδικτυακό 
χώρο. 
Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει μια 
ακόμη παραπομπή για τον ρόλο του στη 
βίαιη εισβολή κατά την οποία τέσσερις 
υποστηρικτές του απερχόμενου προ-
έδρου και ένας αστυνομικός έχασαν τη 
ζωή τους. Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν 
τον πρόεδρο για ενθάρρυνση των ταρα-
χών. 
Περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι 
έχουν κατηγορηθεί για αδικήματα που 
σχετίζονται με την επίθεση στο κτήριο 
του Καπιτωλίου. Ανάμεσα σε αυτούς 
ένας άντρας από την Αλαμπάμα που φέ-
ρεται να βρέθηκε με 11 κοκτέιλ μολότοφ 
στην κατοχή του. 
Αμετανόητος ο Τραμπ 
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 
ευθυγραμμισμένος με τα επιχειρήματα 
του FOX και άλλων συντηρητικών υπο-
στηρικτών του, δήλωσε ότι η ομιλία του 
την περασμένη Τετάρτη δεν περιείχε 
κάτι, που να εξωθούσε σε βία και πως 
αντίθετα οι προσπάθειες των Δημοκρα-
τικών να τον αποπέμψουν και των εται-
ρειών τεχνολογίας να τον «φιμώσουν», 
προκαλούν την οργή των υποστηρικτών 
του και τους εξωθούν σε βία. 
Αυτό που ο Πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ως 
«απολύτως αρμόζον» στην ομιλία του 
ήταν η πρόσκληση στους οπαδούς του 
να πάνε στο Καπιτώλιο «και να πολεμή-
σουν σαν στη κόλαση». 
Μιλώντας στο προαύλιο του Λευκού Οί-
κου και λίγο αργότερα στη Βάση Άντρι-
ους, λίγο πριν αναχωρήσει για το Τέξας 
– όπου θα επιθεωρήσει το τείχος στα 
σύνορα με το Μεξικό – ο Πρόεδρος 
Τραμπ απέφυγε μεν να απαντήσει στο 
ερώτημα αν προτίθεται να παραιτηθεί, 
ωστόσο υποστήριξε ότι η κίνηση για την 
αποπομπή του προκαλούν μεγάλο θυμό 
στους υποστηρικτές του. 
«Αυτή η απαγγελία κατηγοριών προκα-
λεί τεράστιο θυμό και το κάνεις, είναι 
πραγματικά τρομερό πράγμα… Το ότι η 
Νάνσι Πελόσι κι ο Τσακ Σούμερ  συνεχί-
ζουν σ’ αυτό το δρόμο, νομίζω ότι προ-
καλεί τεράστιο κίνδυνο για τη χώρα μας 
και προκαλεί τεράστιο θυμό. Δεν θέλω 
καμία βία», είπε. 
Παράλληλα, κατηγόρησε Δημοκρατικούς 
πολιτικούς για όσα έλεγαν το καλοκαίρι 
στις διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία 
Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από 
αστυνομικούς. 
Αυτή την ώρα διεξάγεται συζήτηση στην 
Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για το 
θέμα της παραπομπής του Προέδρου κι 
αργότερα θα τεθεί σε ψηφοφορία στην 
ολομέλεια ψήφισμα που θα καλεί τον 
Αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να προχωρήσει 
στην ενεργοποίηση της 25ης τροπολο-

γίας του Συντάγματος, για την καθαίρεση 
του Προέδρου Τραμπ από το Υπουργικό 
Συμβούλιο. Με δεδομένο ότι ο Πρόεδρος 
Τραμπ θα αρνηθεί, αύριο θα τεθεί στη 
Βουλή το θέμα της παραπομπής του 
Προέδρου σε δίκη με το ερώτημα της 
αποπομπής, επειδή υποκίνησε εξέ-
γερση. Η ψηφοφορία θα γίνει την Τε-
τάρτη ή τα ξημερώματα της Πέμπτης. 
Ωστόσο, ο επικεφαλής της πλειοψηφίας 
στη Γερουσία – που θα δικάσει τον 
Τραμπ – αρνείται να συγκαλέσει το 
σώμα (είναι σε διακοπές) προς της 19ης 
Ιανουαρίου, μία μέρα πριν την ορκωμο-
σία του Προέδρου Μπάιντεν. 
Για να καθαιρεθεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 
απαιτείται πλειοψηφία 2/3. Ωστόσο θα 
είναι ο πρώτος στην ιστορία που θα πα-
ραπεμφθεί δύο φορές σε δίκη. 
Το FBI έχει ανοίξει φακέλους υποθέσεων 
Το FBI έχει ανοίξει 160 φακέλους υπο-
θέσεων στην έρευνά του για την εισβολή 
στο Καπιτώλιο υποστηρικτών του Ντό-
ναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, 
δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Ομο-
σπονδιακού Γραφείου Ερευνών στην 
Ουάσινγκτον. 
Ο Στίβεν Ντ'Αντουόνο είπε σε ενημέ-
ρωση δημοσιογράφων ότι το FBI έχει 
λάβει 100.000 βίντεο και φωτογραφίες 
ως πληροφορίες. Ο εισαγγελέας Μάικλ 
Σέργουιν ανέφερε ότι έχουν ήδη απαγ-
γελθεί κατηγορίες σε 70 υποθέσεις και 
αναμένει ότι θα αυξηθούν σε εκατοντά-
δες. 
Παραπομπή Τραμπ 
Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος αντι-
πρόεδρος Μάικ Πενς αρνήθηκε, σε επι-
στολή του προς την πρόεδρο της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, τη Δημοκρατική 
βουλεύτρια Νάνσι Πελόσι, να επικαλεστεί 
την 25η τροπολογία του αμερικανικού 
Συντάγματος για να απομακρυνθεί ο 
Ντόναλντ Τραμπ από το αξίωμά του — 
επτά ημέρες πριν από το πέρας της θη-
τείας του — εξέλιξη που πρακτικά ανοίγει 
τον δρόμο για την ιστορική δεύτερη πα-
ραπομπή του απερχόμενου προέδρου 
των ΗΠΑ. 
"Δεν πιστεύω ότι αυτή η πορεία δράσης 
είναι προς το συμφέρον του έθνους μας 
ή ότι συμμορφώνεται προς το Σύνταγμά 
μας", ανέφερε ο κ. Πενς στην επιστολή, 
κρίνοντας πως εάν προχωρούσε θα δη-
μιουργείτο "φρικτό προηγούμενο" από 
νομική άποψη. 
Η εξέλιξη, λίγο πριν το σώμα ψηφίσει 
απόφαση με την οποία καλεί τον κ. Πενς 
να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, εγ-
γυάται ότι οι Δημοκρατικοί θα καταθέ-
σουν προς ψηφοφορία στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων το κατηγορητήριο σε βά-
ρος του Ντόναλντ Τραμπ ("υποκίνηση 
στάσης"), καθώς του προσάπτουν την 
ευθύνη για την αιματηρή εισβολή των 
οπαδών του στο Καπιτώλιο την 6η Ια-
νουαρίου. Θα πρόκειται για μια ιστορική 
δεύτερη παραπομπή του σε δίκη στη Γε-
ρουσία (impeachment). 
Η βουλεύτρια Λιζ Τσέινι — κόρη του Ρε-
πουμπλικάνου πρώην αντιπροέδρου 
Ντικ Τσέινι —, η οποία θεωρείται τρίτη 
στην ιεραρχία της ρεπουμπλικανικής 
ηγεσίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
προστέθηκε εξάλλου στα μέλη της ΚΟ 
του κόμματος που ανακοίνωσαν ότι θα 
ταχθούν υπέρ της παραπομπής του κ. 
Τραμπ. 
Σε ανακοίνωσή της, η κυρία Τσέινι ερίζει 
ότι ο απερχόμενος πρόεδρος "κάλεσε 
αυτόν τον όχλο, συγκέντρωσε αυτόν τον 
όχλο κι άναψε τη φωτιά της επίθεσης 
στο Καπιτώλιο", προτού συμπληρώσει: 
"θα ψηφίσω υπέρ της παραπομπής του 
προέδρου".

HΠΑ 
Σε συναγερμό οι ΗΠΑ

Δολοφονία καθηγητή 
Σαμουέλ Πατι
Επτά νεαροί, ηλικίας από 17 
έως 21 ετών, συνελήφθησαν 
την Τρίτη σε διάφορες περιοχές 
της Γαλλίας, στο πλαίσιο της 
έρευνας για τη δολοφονία του 
καθηγητή Σαμουέλ Πατί, ο 
οποίος αποκεφαλίστηκε από 
έναν Τσετσένο τον περασμένο 
Οκτώβριο, στα προάστια του 
Παρισιού. 
Οι ύποπτοι «εμφανίζονταν σε 
διάφορες ομάδες ανταλλαγής 
μηνυμάτων στις οποίες συμμε-
τείχε ο (Αμπντουλάχ) Ανζό-
ροφ», ο νεαρός Ρώσος, Τσε-
τσενικής καταγωγής, ο οποίος 
σκότωσε τον καθηγητή επειδή 
έδειξε στους μαθητές του σκί-
τσα του προφήτη Μωάμεθ, στο 
πλαίσιο ενός μαθήματος. Ορι-
σμένοι από τους επτά συλλη-
φθέντες είναι επίσης τσετσενι-
κής καταγωγής, όπως έγινε 
γνωστό από δικαστική πηγή. 
Οι συλλήψεις έγιναν από μέλη 
της αντιτρομοκρατικής υποδι-
εύθυνσης (Sdat) και της Γενι-
κής Διεύθυνσης εσωτερικής 
ασφάλειας (DGSI), σε διάφο-
ρες πόλεις της Γαλλίας. 
Συνολικά, έχουν ασκηθεί διώ-
ξεις σε 14 πρόσωπα για τη δο-
λοφονία του 47χρονου Πατί. 
Μεταξύ των υπόπτων είναι και 
έξι σπουδαστές. Οι πέντε διώ-
κονται για "συνέργεια σε τρο-
μοκρατική δολοφονία" επειδή 
βοήθησαν τον 18χρονο Ανζό-
ροφ να εντοπίσει τον καθηγητή. 
Ο Ανζόροφ, ο οποίος έπεσε νε-
κρός από πυρά αστυνομικών 
λίγο μετά τη δολοφονία, είχε 
αναλάβει την ευθύνη με ένα 
ηχητικό μήνυμα, στα ρωσικά, 
στο οποίο δήλωνε ότι ήθελε 
«να πάρει εκδίκηση» επειδή ο 
καθηγητής «προσέβαλε» τον 
προφήτη Μωάμεθ.
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Του Σωτήρη Βλάχου 
 

Aποδέχτηκε τελικά ο Τράμπ  να παραδώσει 
τον Λευκό Οίκο μετά τα βίαια γεγονότα 
έξω από το Καπιτώλιο, για τα οποία ήταν 

ο ηθικός αυτουργός. Αυτός είχε καλέσει τη συ-
γκέντρωση για να αμφισβητήσει τη νομιμότητα 
της εκλογής του νέου Προέδρου των ΗΠΑ. 
Ο Τράμπ ήταν ο σύμμαχος της δεξιάς σε Ελλάδα 
και Κύπρο -ο άνθρωπος που έστησε τείχη με το 
Μεξικό, που μετέτρεψε  την καλλιέργεια ξενοφο-
βίας σε βασικό στοιχείο της ρητορικής τους, που 
καλούσε το στρατό να επέμβει για να καταστείλει 
το κίνημα των Black Lives Matter, που εξόπλισε 

ότι πιο φασιστικό υπάρχει στις ΗΠΑ, τους απο-
κάλεσε παλληκάρια.    
Με αυτό τον άνθρωπο είχε ταυτιστεί το πολιτικό 
κατακτημένο σε Ελλάδα και Κύπρο, χαιρόταν και 
θριαμβολογούσε για την αναβάσιμη των σχέσεων 
με την Αμερική του Τράμπ. 
Άδωνις και Πατούλης πόζαραν μαζί του στον 
Λευκό Οίκο, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεώ-
ρησε μεγάλη διπλωματική επιτυχία τα λίγα δευ-
τερόλεπτα στα οποία παρουσιάστηκε δίπλα του 
ως «ισότιμος» συνομιλητής. 
Από τη ΝΔ πολλοί (Ανδρέας Λοβέρδος καλ)έτρε-
ξαν να διασώσουν ότι μπορούσαν. Έπρεπε να 

κρατήσουν αποστάσεις από τα γεγονότα αλλά 
και τον Τράμπ τώρα πια, αλλά ταύτισαν αυτό που 
εξελίχθηκε στις ΗΠΑ με το αντίστοιχο κίνημα των 
Αγανακτισμένων της Ευρώπης.  Τόλμησαν να 
ταυτίσουν τις μάζες των ανθρώπων που ζητού-
σαν ανάκτηση του δικαιώματος στη ζωή, με τα 
μπουλούκια που φορούσαν μπλούζες με ρατσι-
στικά, ναζιστικά και αντισημιτικά συνθήματα. 
Ένα από αυτά έγραφε, «Στρατόπεδο Άουσβιτς 
και 6MWE, δηλαδή 6 εκατομμύρια εβραίοι δεν 
ήταν αρκετοί».  
«Στην εισβολή των υποστηρικτών του Ντόναλντ 
Τράμπ στο Καπιτώλιο μπορούσε κανείς να δει 
σημαίες της Συνομοσπονδίας, των ηττημένων δη-
λαδή του Αμερικανικού εμφυλίου».  
•  Η  σημαία της Συνομοσπονδίας μέσα στο Κα-
πιτώλιο. 
Μαζί όμως ήταν και σημαίες του Ισραήλ, της Βε-
νεζουέλας, της Κούβας, η μοναρχική σημαία του 
Ιράν. 
Ήταν φυγάδες από τις χώρες αυτές που στην 
πλειονότητα τους, όπως στην περίπτωση της 
Κούβας, της Βενεζουέλας, του Ιράν ήταν από αυ-
τούς που έχασαν προνόμια που διατηρούσαν με 
μοναρχικά και δικτατορικά καθεστώτα και ταυτί-
ζονται τώρα με το φασισταριό των ΗΠΑ. 
Σημαίες της Ιρανικής μοναρχίας και πανό «Ιρανοί 
για τον Τραμπ» έξω από το  Καπιτώλιο 
Σε βίντεο φαίνεται καθαρά ότι οι αστυνομικές δυ-
νάμεις άνοιξαν τον δρόμο του φασισταριού προς 
το Καπιτώλιο. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που θερίζουν 
μαύρους χωρίς λόγο, που συλλαμβάνουν μπου-
λούκια διαδηλωτών του BLM.  
Είναι ανατριχιαστικό να διαβάζεις σε δημοσκο-
πήσεις των τελευταίων ωρών ότι πάνω από το 

20% στη χώρα επικροτούν την κατάληψη του Κα-
πιτωλίου από αυτές τις ορδές και 43% θεωρούν 
ότι όντως η εκλογή κλάπηκε από τον Τράμπ.  
Στην κύρια χώρα του ονομαζόμενου πολιτισμένου 
κόσμου, η ακροδεξιά και ο φασισμός έχουν πρα-
γματικά σηκώσει κεφάλι. Ο μεσοπόλεμος σε επα-
νάληψη, σε μια πορεία που μόνο η αριστερά με 
ένα αποφασιστικό πρόγραμμα θα μπορούσε να 
ανακόψει. 
Είναι οι Δημοκρατικοί που επέτρεψαν στον Τράμπ 
να αναρριχηθεί στην εξουσία βάζοντας ως αντί-
παλο του στις εκλογές την Χίλαρι Κλίντον, ένα 
διεφθαρμένο στέλεχος της προνομιούχας ελίτ της 
χώρας. Και ήταν η αδυναμία τους να έχουν πει-
στική πρόταση για το πώς αποκτούν ξανά δι-
καίωμα στη ζωή τα δεκάδες εκατομμύρια των 
Αμερικάνων απόκληρων, που έδωσε στον Τράμπ 
περισσότερους ψήφους τώρα παρά στις εκλογές 
που τον ανέδειξαν Πρόεδρο. 
Σε αυτές τις εκλογές δεν ήταν ο Μπάιτεν που νί-
κησε τον Τράμπ, αλλά τα προβλήματα που του 
δημιούργησε η διαχείριση της πανδημίας και 
πάνω από όλα το κίνημα Black Lives Matter.  
Όσο και αν προσωρινά τουλάχιστον ο Τράμπ 
φαίνεται διασυρμένος και εξουθενωμένος ως πο-
λιτικό ατού, οι κοινωνικές συνθήκες που τον δη-
μιούργησαν είναι παρούσες. Η προδιαγραμμένη 
νέα αποτυχία των Δημοκρατικών να τις αντιμε-
τωπίσουν, αφού η πολιτική τους ελίτ είναι μέρος 
του συστήματος, θα φέρει ξανά όλο τον φασισμό 
του φαινομένου Τράμπ στο προσκήνιο με νέα 
ορμή.



 10      | Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

Μια πολύτιμη κληρονομιά γνώσης και σοφίας  Trump,  ο Νέρων του 21 αιώνα 

Η κατά-
σταση 
με παν-

δημία του κο-
ρωνοϊού πολύ 
κρίσιμη, ιδιαί-
τερα μετά την 
εμφάνιση του 
νέου,  μεταλλα-
γμένου στελέ-
χους του αρχι-

κού κορωνοϊού που 
μεταδίδεται πιο  εύκολα και 
γρήγορα, άν και μη πιο επικίν-
δυνο. Ζούμε σε πρωτόγνωρες 
συνθήκες. 
Εντάξει σε πολλά φταίει η κυ-
βέρνηση  παρόλο που κορω-
νοϊός αχαρτογράφητα νερά.  
Σίγουρα, το κοινωνικό οικονο-
μικό  σύστημα από τη φύση του  
δεν είναι σε θέση να ισορροπή-
σει ορθά, δίκαια προς το συμ-
φέρον του συνόλου, υγεία, οι-
κονομία και ανθρώπινα 
δικαιώματα και να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά πανδημία του 
κορωνοϊού. 
Δυστυχώς, παρόλο που σήμερα 
όσο ποτέ άλλοτε προέχει η  
συλλογικότητα, βασικός νόμος  
παραμένει το ατομικό κέρδος. 
Οι  φαρμακευτικοί κολοσσοί, 
εκμεταλλευόμενοι τα επιτεύ-
γματα της ιατρικής επιστήμης 
που είναι αποτέλεσμα δεκαε-
τιών έρευνας, θησαυρίζουν την 
ώρα που εκατομμύρια άνθρω-
ποι παλεύουν για την επιβίωση. 
 Όμως,εμείς αυτοπειθαρχούμε, 
υπεύθυνα, ευσυνείδητα, δημο-
κρατικά. Νομοταγείς ναι. Αλλά 
δεν μένουμε μόνο σ'αυτό. Αγω-
νιζόμαστε και απαιτούμε κρα-
τική και άλλη  οικονομική βοή-
θεια. Να μην πεινάσει ο κόσμος. 
Να σταματήσει η αισχροκέρ-
δεια, ιδιαίτερα η αισχροκέρδεια 
των φαρμακευτικών εταιρειών.  
Προσέχουμε, Χέρια αποστάσεις 
μάσκα, ΧΑΜ. Έχουμε εμπιστο-
σύνη στην ιατρική επιστήμη. 
Ο κορωνοϊός που είναι αποτέ-
λεσμα φυσικής  εξέλιξης προ-
έλευσης, και όχι τεχνητό, αν-
θρώπινο κατασκεύασμα για 
υποταγή και έλεγχο  της φύσης, 
μεταδόθηκε από μικρά ζώα 
στον άνθρωπο.  
Δίπλα στα περιοριστικά μέτρα 
και περισσότερο στην αυτοπει-
θαρχία του κόσμου, ο εμβολια-
σμός αποτελεί μονόδρομο. 
Τα εμβόλια για την καταπολέ-
μηση των ιών είναι το αποτέλε-
σμα έρευνας  δεκαετιών. 
Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 είναι επίτευγμα της 
επιστήμης της ανοσιολογίας και 
της δυνατότητας των εργαστη-
ρίων. 
We have faith in medical 
science 
Oxford University/AstraZeneca 
vaccine Monumental scientific 
achievement that will speed up 
the global fight against COVID-
19. 
Roll on vaccinations! 
Τα παραπάνω δεν είναι το θέμα. 
Το θέμα τα δελφικά παραγγέλ-
ματα, τα οποία, παρόλο που 

μας έρχονται από το δουλοκτη-
τικό κοινωνικό οικονομικό σύ-
στημα της αρχαίας Ελλάδας, 
διατηρούν την αξία τους,είναι 
διαχρονικά.Τουλάχιστον τα πε-
ρισσότερα. 
Τα δελφικά παραγγέλματα είναι 
οι εντολές που άφησαν στους 
Έλληνες οι σοφοί της αρχαίας 
Ελλάδας. 
Μια πολύτιμη κληρονομιά γνώ-
σης και σοφίας για τις επερχό-
μενες γενεές. 
Οι αρχαίοι Έλληνες ιερείς δεν 
έδιναν συμβουλές ούτε άκουγαν 
τις εξομολογήσεις των πιστών, 
αλλά ασχολούνταν μόνο με την 
τέλεση των θυσιών και των άλ-
λων ιεροτελεστιών. 
Η ηθική εκπαίδευση και καθο-
δήγηση των πολιτών ξεκινούσε 
μεν από τους παιδαγωγούς και 
παιδοτρίβες της νεαρής ηλικίας, 
αλλά συνεχιζόταν αργότερα στα 
μαντεία, τα οποία, εκτός από τις 
χρησμοδοτήσεις τους για τα 
μελλούμενα και τις θελήσεις των 
θεών, έδιναν και ένα πλήθος 
ηθικών παραγγελμάτων και 
προτροπών συμβουλευτικού 
χαρακτήρα για τα προβλήματα 
της καθημερινής ζωής. 
Περίoπτη θέση βέβαια, κατείχε 
σε όλα αυτά, το διάσημο σε όλο 
τον κόσμο Μαντείο των Δελ-
φών, του οποίου τα ομώνυμα 
ηθικά παραγγέλματα είχαν κα-
ταγραφεί στους τοίχους του 
Προνάου του Ναού του Απόλ-
λωνος, στο υπέρθυρο ή ακόμα 
και σε διάφορες στήλες που εί-
χαν τοποθετηθεί περιμετρικά 
στις πλευρές του ναού. 
Τα 147 δελφικά  παραγγέλματα 
ή Πυθίας Γράμματα, ήταν λιτά 
αποφθέγματα ελαχίστων λέ-
ξεων και ανήκαν στους 7 σο-
φούς της αρχαιότητας: 
Τον Θαλή τον Μιλήσιο, τον Πιτ-
τακό τον Μυτιληναίο, τον Βία 
τον Πριηνεύ, τον Σόλωνα τον 
Αθηναίο, τον Κλεόβουλο τον 
Ρόδιο, τον Περίανδρο τον Κο-
ρίνθιο και τον Χίλωνα τον Λακε-
δαιμόνιο. 
Στο αέτωμα του ναού δέσποζαν 
τα τρία σπουδαιότερα δελφικά 
παραγγέλματα, τα οποία εύκολα 
μπορούσε να διακρίνει ο πλη-
σιάζων επισκέπτης: 
•Κάτω αριστερά το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥ-
ΤΟΝ (να γνωρίσεις τον εαυτό 
σου). 
•Κάτω δεξιά το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ 
(να κάνεις τα πάντα με μέτρο, 
αποφεύγοντας την υπερβολή). 
•Ανάμεσά τους, στη κορυφή, το 
περίφημο «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Ε» (ή 
ΕΙ), για το οποίο ο ιερέας των 
Δελφών Πλούταρχος έγραψε 
ολόκληρη πραγματεία («Περί 
τού έν Δελφοίς Ε»), προσπα-
θώντας να ερμηνεύσει την απω-
λεσθείσα σημασία του. 
Ο θαυμασμός των αρχαίων Ελ-
λήνων για τα ανηρτημένα αυτά 
αποφθέγματα στο Μαντείο των 
Δελφών ήταν τόσο μεγάλος, 
ώστε ο λυρικός ποιητής Πίνδα-
ρος (522 π.Χ.) θεωρούσε τους 
επτά σοφούς, γιους του Ήλιου, 
που με την ακτινοβολία τους 

φώτιζαν και καθοδηγούσαν τον 
άνθρωπο στην οδό της αρετής. 
Αυτά τα σοφά παραγγέλματα 
χρησιμοποιήθηκαν στην συνέ-
χεια και απο άλλους λαούς, που 
τα παρουσίασαν σαν "θρησκευ-
τικές εντολές". 
Παραθέτω παρακάτω τα πα-
ραγγέλματα αυτά, όπως οι επι-
σκέπτες της αρχαιότητας αντί-
κριζαν στους Δελφούς. 
"Εν δέ τώ προνάω τά έν Δελ-
φοίς γεγραμμένα, έστιν ώφελή-
ματα άνθρώποις" 
Παυσανίας 
Έπου θεώ. Ακολούθα τον θεό. 
Νόμω πείθου. Να πειθαρχείς 
στο Νόμο. 
Θεούς σέβου. Να σέβεσαι τους 
θεούς. 
Γονείς αίδου. Να σέβεσαι τους 
γονείς σου. 
Ηττώ υπέρ δικαίου. Να καταβά-
λεσαι για το δίκαιο. 
Γνώθι μαθών. Γνώρισε αφού 
μάθεις. 
Ακούσας νόει. Κατανόησε αφού 
ακούσεις. 
Σαυτόν ίσθι. Γνώρισε τον εαυτό 
σου. 
Εστίαν τίμα. Να τιμάς την εστία 
σου. 
Άρχε σεαυτού. Να κυριαρχείς 
τον εαυτό σου. 
Φίλους βοήθει. Να βοηθάς τους 
φίλους. 
Θυμού κράτε. Να συγκρατείς το 
θυμό σου. 
Όρκω μη χρω. Να μην ορκίζε-
σαι. 
Φιλίαν αγάπα. Να αγαπάς τη φι-
λία. 
Παιδείας αντέχου. Να προση-
λώνεσαι στην εκπαίδευσή σου. 
Σοφίαν ζήτει. Να αναζητάς τη 
σοφία. 
Ψέγε μηδένα. Να μην κατηγο-
ρείς κανένα. 
Επαίνει αρετήν. Να επαινείς την 
αρετή. 
Πράττε δίκαια. Να πράττεις δί-
καια. 
Φίλοις ευνόει. Να ευνοείς τους 
φίλους. 
Εχθρούς αμύνου. Να προφυ-
λάσσεσαι από τους εχθρούς. 
Ευγένειαν άσκει. Να είσαι ευγε-
νής. 
Κακίας απέχου. Να απέχεις από 
την κακία. 
Εύφημος ίσθι. Να έχεις καλή 
φήμη. 
Άκουε πάντα. Να ακούς τα πά-
ντα. 
Μηδέν άγαν. Να μην υπερβάλ-
λεις. 
Χρόνου φείδου. Να μη σπατα-
λάς το χρόνο. 
Ύβριν μίσει. Να μισείς την ύβρη. 
Ικέτας αίδου. Να σέβεσαι τους 
ικέτες. 
Υιούς παίδευε. Να εκπαιδεύεις 
τους γιους σου. 
Έχων χαρίζου. Όταν έχεις, να 
χαρίζεις. 
Δόλον φοβού. Να φοβάσαι το 
δόλο. 
Ευλόγει πάντας. Να λες καλά 
λόγια για όλους. 
Φιλόσοφος γίνου. Να γίνεις φι-
λόσοφος. 
Όσια κρίνε. Να κρίνεις τα όσια. 
Γνους πράττε. Να πράττεις με 
επίγνωση. 
Φόνου απέχου. Να μη φονεύεις. 
Σοφοίς χρω. Να συναναστρέ-
φεσαι με σοφούς. 
Ήθος δοκίμαζε. Να επιδοκιμά-
ζεις το ήθος. 
Υφορώ μηδένα. Να μην είσαι 
καχύποπτος. 
Τέχνη χρω. Να ασκείς την Τέ-
χνη. 
Ευεργεσίας τίμα. Να τιμάς τις 
ευεργεσίες. 
Φθόνει μηδενί. Να μη φθονείς 
κανένα. 
Ελπίδα αίνει. Να δοξάζεις την 
ελπίδα. 
Διαβολήν μίσει. Να μισείς τη 

διαβολή. 
Δικαίως κτω. Να αποκτάς δί-
καια. 
Αγαθούς τίμα. Να τιμάς τους 
αγαθούς. 
Αισχύνην σέβου. Να σέβεσαι 
την εντροπή. 
Ευτυχίαν εύχου. Να εύχεσαι ευ-
τυχία. 
Εργάσου κτητά. Να κοπιάζεις 
για πράγματα άξια κτήσης. 
Έριν μίσει. Να μισείς την έριδα. 
Όνειδος έχθαιρε. Να εχθρεύε-
σαι τον χλευασμό. 
Γλώσσαν ίσχε. Να συγκρατείς 
τη γλώσσα σου. 
Ύβριν αμύνου. Να προφυλάσ-
σεσαι από την ύβρη. 
Κρίνε δίκαια. Να κρίνεις δίκαια. 
Λέγε ειδώς. Να λες γνωρίζο-
ντας. 
Βίας μη έχου. Να μην έχεις βία. 
Ομίλει πράως. Να ομιλείς με 
πραότητα. 
Φιλοφρόνει πάσιν. Να είσαι φι-
λικός με όλους. 
Γλώττης άρχε. Να κυριαρχείς τη 
γλώσσα σου. 
Σεαυτόν ευ ποίει. Να ευεργετείς 
τον εαυτό σου. 
Ευπροσήγορος γίνου. Να είσαι 
ευπροσήγορος. 
Αποκρίνου εν καιρώ. Να απο-
κρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό. 
Πόνει μετά δικαίου. Να κοπιά-
ζεις δίκαια. 
Πράττε αμετανοήτως. Να πράτ-
τεις με σιγουριά. 
Αμαρτάνων μετανόει. Όταν 
σφάλλεις, να μετανοείς. 
Οφθαλμού κράτει. Να κυριαρ-
χείς των οφθαλμών σου. 
Βουλεύου χρήσιμα. Να σκέπτε-
σαι τα χρήσιμα. 
Φιλίαν φύλασσε. Να φυλάττεις 
τη φιλία. 
Ευγνώμων γίνου. Να είσαι ευ-
γνώμων. 
Ομόνοιαν δίωκε. Να επιδιώκεις 
την ομόνοια. 
Άρρητα μη λέγε. Να μην λες τα 
άρρητα. 
Έχθρας διάλυε. Να διαλύεις τις 
έχθρες. 
Γήρας προσδέχου. Να αποδέ-
χεσαι το γήρας. 
Επί ρώμη μη καυχώ. Να μην 
καυχιέσαι για τη δύναμή σου. 
Ευφημίαν άσκει. Να επιδιώκεις 
καλή φήμη. 
Απέχθειαν φεύγε. Να αποφεύ-
γεις την απέχθεια. 
Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις 
δίκαια. 
Κακίαν μίσει. Να μισείς την κα-
κία. 
Μανθάνων μη κάμνε. Να μην 
κουράζεσαι να μαθαίνεις. 
Ους τρέφεις αγάπα. Να αγαπάς 
αυτούς που τρέφεις. 
Απόντι μη μάχου. Να μην μά-
χεσαι αυτόν που είναι απών. 
Πρεσβύτερον αιδού. Να σέβε-
σαι τους μεγαλύτερους. 
Νεώτερον δίδασκε. Να διδά-
σκεις τους νεότερους. 
Πλούτω απόστει. Να αποστα-
σιοποιείσαι από τον πλούτο. 
Σεαυτόν αιδού. Να σέβεσαι τον 
εαυτό σου. 
Μη άρχε υβρίζων. Να μην κυ-
ριαρχείς με αλαζονεία. 
Προγόνους στεφάνου. Να στε-
φανώνεις τους προγόνους σου. 
Θνήσκε υπέρ πατρίδος. Να πε-
θάνεις για την πατρίδα σου. 
Επί νεκρώ μη γέλα. Να μην πε-
ριγελάς τους νεκρούς. 
Ατυχούντι συνάχθου. Να συ-
μπάσχεις με το δυστυχή. 
Τύχη μη πίστευε. Να μην πι-
στεύεις την τύχη. 
Τελεύτα άλυπος. Να πεθαίνεις 
χωρίς λύπη.

του 
Βασίλη Κωστή 

Ο πλέον 
επι-
κίνδυ-

νος εχθρός 
είναι αυτό 
που βγαίνει 
από τα 
σπλάχνα 
μιας πολι-
τείας, ή 

ενός οργανισμού/εταιρίας και 
ούτω καθεξής.   
Όταν υπάρχει έλλειψη ανθρω-
πιάς σεβασμού στο Δημοκρα-
τικό Σύστημα σέβας σε όλους 
τους πολίτες, ανεξαιρέτως χρώ-
ματος φυλής θρησκείας όταν 
απουσιάζει από το άτομο το αί-
σθημα  υπευθυνότητας λογικής 
και σεβασμός στη θέση που κα-
τέχει τότε το αποτέλεσμά είναι 
να δημιουργηθεί  ένα τέρας σαν 
αυτό που κάποτε δημιούργησε 
ο Φρανκεσταϊν και σήμερα τον 
21ον με την μορφή  Trump. Μα 
και ούτε και τότε δεν μπορούσε 
ο δημιουργός Φρανκεσταϊν να 
φαντασθεί κάτι χειρότερο ποιο 
φοβερό και επικίνδυνο  μα και 
πλέον ανατριχιαστικό  να δημι-
ουργήσει κάτι απαίσιο όπως 
έναν θεότρελο σαν το Trump 
γέννημα Αμερικάνικο. 
O John Biden έχει κληρονομή-
σει ένα σορό προβλήματα που 
δημιούργησε ο προκάτοχος 
του. 
Τα προβλήματα του αυξανόμε-
νου αριθμού κρουσμάτων  και 
ρεκόρ θανάτων, την διχόνοια 
και το μίσος που με τα έργα και 
λόγια του ενός Lunatic Trump. 
Εφόσον θα κυκλοφορεί η κο-
καΐνη, ηρωίνη και το χασίς και 
άλλα ναρκωτικά τότε αυτοί οι 
οπαδοί του Trump θα συνεχί-
σουν σαν  zombies να το ακο-
λουθούν.  
Ποιος στα αλήθεια εάν τα είχε 
τετρακόσια είτε θα διέτασσε 
διαδήλωσή εναντίον στην καρ-
δία της Αμερικανικής Δημοκρα-
τίας, μα από ποιο άλλο από τον 
Πρόεδρό της, το σύστημα που 
τον ανάδειξε ως πρόεδρο και τι 
μεγάλο λάθος από ότι βλέ-
πουμε εκ των υστέρων. 
Εάν αυτά τα συμβάντα λάμβα-
ναν μέρος σε οποιονδήποτε 
άλλη χώρα τότε μέχρι σήμερα 
τουλάχιστον θα φυλακίζονταν. 
Ίσως δεν επιθυμούν οι νομικές 
αρχές να τιμωρήσουν τον πρό-
εδρο έτσι για να τον μετατρέ-
ψουν σε μάρτυρα. Εκτός τού-
του ο νέος πρόεδρος θα 
προσπαθήσει  να ενώσει όσο 
μπορεί τον Αμερικανικό λαό. 
Ακόμη και ο George W.Bush 
παρόλα τα λάθη του εν τούτης 
ούτε καν θα περνούσε από τον 
νου του είτε αυτού η των προ-
κάτοχων του να πράξει αυτά 
που έκανε ο νυν πρόεδρος. 
Ο Δημόσιος κίνδυνος 
Αυτό ήταν πραξικόπημα, 
μπορώ να πω ακόμη και τρο-
μοκρατική επίθεση που φαντα-
σθείτε εάν οι ISIS θα έκαναν τέ-
τοιά χυδαία πράξη εις βάρος 
της Αμερικανικής Δημοκρατίας 
στο Καπιτώλιο. Ο Τrump μετά 
από τόσα χρόνια δεν έχει συ-
νειδητοποιήσει τι θα πει να είσαι  
ο Πρόεδρος μίας ισχυρής και 
μεγάλης χώρας. Δεν έχει ξεχω-
ρίσει την Προεδρία του κράτους 
με αυτή ενός επιχειρηματία ξε-

νοδόχου και ιδιοκτήτη πολλών 
Golf Course.  
Αυτό ίσως να είναι και ο λόγος 
που δεν πήρε καν στα σοβαρά 
την θέση του προέδρου διότι 
ίσως να ήταν υπό την ιδέα ότι 
η θέση του προέδρου είναι σαν 
είναι σαν μία επιχείρηση. 
Το πρόβλημά όμως μένει στο 
ότι το σύστημα αν και δημοκρα-
τικό όταν εκλέγει κάποιον σαν 
τον Trump, ίσως να χρειάζεται 
να αναθεωρηθεί η όλη διαδικα-
σία. Είναι το ίδιο σύστημα που 
επιλέγει να αναδείξει τον Ron-
ald Reagan το ίδιο που ανά-
δειξε και τον Trump. 
Aς μην ξεχνούμε όμως ότι μα 
και το ίδιο σύστημα ανάδειξε 
άξιους προέδρους όπως τον 
Ομπάμα το Κλίντον και άλλους 
πλέον σοβαρούς. 
Φαντασθείτε εάν αυτός ο 
Trump είχε πρόσβαση για το 
κουμπί να πίεση τα πυρινικά 
όπλα. 
Προσωπικά νομίζω ότι ούτε καν 
τον είχαν εμπιστευθεί να έχει 
αυτή την πρόσβαση διότι εάν 
στα αλήθεια είχε τότε ίσως ο 
κόσμος θα χανόταν σε 24 ώρες 
κάτω από αυτό τον μεγαλομα-
νιακόν ζώο.. 
Όταν η Ρώμη καιγόταν που κα-
τέστρεψε τα δύο τρίτα της πό-
λης τότε ο Νέρωνας από ψηλά 
παρακολουθούσε την φωτιά 
αφού ήταν αυτός που έβαλε 
φωτιά στην Ρωμη, έτσι για να 
πάρει εμπνεύσεις και όσον και 
καιγόταν η πόλη απάγγελλε στί-
χους και έπαιζε την λύρα του. 
Τελικά το φταίξιμο το έριξε 
στους Χριστιανούς και από εκει 
άρχισε ο μεγάλος διωγμός των 
χριστιανών από την Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία   
Βλέπουμε λοιπόν τι θα πει 
Trump και Νέρων με μόνη δια-
φορά που ο Νέρων  διέταζε να 
τον σκοτώσουν απλά γιατί δεν 
μπορούσε  ο ίδιος  να πάρει 
την ζωή του. 
Μετά τον θάνατο του Νέρωνα 
το κράτος τον κήρυξε ως Δημό-
σιo Κίνδυνο. 
Ο Trump που ακόμη δεν δί-
στασε να χρησιμοποιήσει το βι-
βλίο της Καινής Διαθήκης έξω 
από κάποια εκκλησία. Τι ιερο-
συλία τι τρέλα και αναισθησία. 
Ο χριστιανισμός διδάσκει 
Αγάπη. Μα αυτός έχει δείξει την 
επιπολαιότητα του και μας απο-
δεικνύεις ότι δεν είναι ανάγκη 
να είσαι έξυπνος να γίνεις 
πλούσιος. Απλά χρειάζεται 
αναισθησία και εγωισμός. Απο-
λογούμαι σε αυτούς που πέτυ-
χαν στην ζωή με ειλικρίνεια και 
σκληρή δουλειά όχι με ψέμα και 
κλεψιές. 
Να ευχηθούμε στο νέο Πρό-
εδρο Αμερικής  John Biden  
κάθε επιτυχία, και να μας επι-
τρέψει  να τον υπενθυμίσουμε 
ότι υπάρχει κάποιο νησί στην 
Μεσόγειο ονόματι Κύπρος που 
ο Σουλτάνος επί καθημερινής 
βάσεως κατά πατά τα ανθρώ-
πινά δικαιώματα όπου ο εχθρός 
της Μεγαλονήσου φοβερίζει 
υβρίζει τον Κυπριακό Λαό και 
απουσιάζει η Ελεύθερη κυκλο-
φορία.  
Μήπως ο Trump γνωρίζει που 
είναι η Κύπρος;

του  
Γιώργου A.Σάββα
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ- Πάτα reset και άλλαξε τα όλα 
μέχρι να σου αρέσουν! 

Οι καλές πραμάτειες της ζωής! 

Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 

Άλλαξε τα όλα μέχρι να σου αρέ-
σουν. Ο,τιδήποτε σε κάνει να αι-
σθάνεσαι άσχημα, άβολα ή σου 

τρώει όλη την ενέργεια κάνοντας σε να 
πιστέψεις ότι έχεις φτάσει σε αδιέξοδο 

και υπολειτουργείς. Χρειάζεσαι reset. Όπως οι υπολογι-
στές έτσι και ο άνθρωπος χρειάζεται να μαζέψει όση 
ενέργεια και δύναμη του έχει απομείνει και να ανασυντα-
χθεί. 
Ας αρχίσουμε όμως με τον υπολογιστή λοιπόν γιατί πιο 
εύκολη είναι η κατανόηση. Εξάλλου και η λέξη reset γι΄αυ-
τόν έχει γίνει. Ο υπολογιστής σου λοιπόν έχει πρόβλημα. 
Τελευταία  υπολειτουργεί.  Κολλάει συνέχεια, σου κλείνει 
προγράμματα κι αργεί. Αργεί σε όλα. Σου δυσκολεύει την 
καθημερινότητα κι εσύ δεν μπορείς άλλο με αυτήν την κα-
τάσταση. 
Σου έρχεται να πάρεις ένα σφυρί και να  τον σπάσεις. 
Κομμάτια να τον κάνεις. Μετά αλλάζεις γνώμη γιατί τον 
ακριβοπλήρωσες ή φοβάσαι μήπως κάτι πάει στραβά… 
Κι από την άλλη είναι ο υπολογιστής σου και με αυτόν κά-
νεις εκατοντάδες πράγματα καθημερινά. 
 «Ως εδώ. Δεν πάει άλλο!» λες ξαφνικά σε μια στιγμή κι 
αποφασίζεις να κάνεις αυτό που ακόμη κι ο πιο άσχετος 
από τεχνολογία γνωρίζει. Επανατακτοποίηση-Reset! 
Θα τον επαναφέρεις στη «ζωή» και στις αρχικές του ρυθ-
μίσεις σώζοντας ότι μπόρεσες ν’ αποθηκεύσεις και χάνο-
ντας όλα όσα δεν κατάφερες. Ξέρεις εξ’ αρχής πως το 
reset λειτουργεί, αλλά δυσκολεύεσαι να πάρεις την από-
φαση. Εξαντλείς κάθε άλλο τρόπο και μόλις δεις πως κα-
νένας δεν κατάφερε να λύσει το πρόβλημα, πατάς το κου-
μπί.  
Τώρα, όλα θα δουλέψουν ρολόι κι εσύ δε θα δυσφορείς 
καθημερινά. Τουλάχιστον, όχι για τον υπολογιστή σου. 
Γενικά όλοι έτσι πρέπει  να σκεφτόμαστε αν έχουμε φτάσει 
στην στιγμή που συνειδητοποιούμε ότι δεν πάει άλλο… 
Όταν νοιώθουμε ότι υπάρχει πολλή σαβούρα δίπλα μας 
που μας κάνει να αισθανόμαστε μερικές φορές άσχημα 
και τα λυπητερά είναι πολλά και μας τρώνε την ενέργειά 
μας και γενικά δεν είμαστε ο εαυτός μας. Νοιώθουμε ότι 
ένας δράκουλας μας πίνει το αίμα και μας έχει απομυζήσει 
την δύναμη, την καλή μας διάθεση, την αξία μας, την προ-
σωπικότητά μας και προσπαθεί να μας πετάξει στο βούρκο 
που εκεί θα κολλήσουμε και δεν θα έχουμε σωτηρία. 
Όταν νιώθεις πως έχεις κουραστεί ψυχολογικά, όταν τίποτα 
δεν είναι όπως ήθελες, όταν οι άνθρωποι δίπλα σου δεν 
είναι εκείνοι που νόμιζες ή όταν εσύ ο ίδιος έπαψες να 
είσαι ο εαυτός σου πια, τότε είναι που πρέπει να πατήσεις 
το κουμπί και να βρεθείς μακριά από όλους κι απ’ όλα. Ν’ 
αρχίσεις να διαγράφεις σφάλματα δικά σου ή των άλλων 
απ’ τον «σκληρό δίσκο» και σιγά-σιγά ν’ ανασυγκροτηθείς 
για να συνεχίσεις. 
Μην περιμένεις ότι θα εμφανιστείς μια νεράιδα με το μαγικό 
της ραβδί και το κουνήσει πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, θα 
πει μια δυο λεξούλες κι όλα θα αλλάξουν. Μην φανταστείς 
ούτε και για μια στιγμή ότι όλοι που σου προκαλούν πόνο 
θα αλλάξουν και θα σου κάνουν το χατίρι έτσι γιατί μετά-
νιωσαν που σε είχαν κουράσει, σε είχαν πονέσει και σε 
οδήγησαν εκεί που δεν πάει άλλο… 
Τι κάνεις λοιπόν όταν όλα αυτά ισχύουν; Παίρνεις λοιπόν 

την απόφαση ότι  πρέπει κι αυτό να πάρει δρόμο, μαζί με 
τους ιούς του υπολογιστή σου.  
Θέλεις την αλλαγή, αυτό το ξέρεις αλλά η αλλαγή δεν θα 
έρθει ποτέ αν δεν αλλάξεις εσύ ο ίδιος. Αν δεν πάψεις να 
φοβάσαι τις αλλαγές. Ξεκίνα το reset όπου χρειάζεται ή 
κάνε ολικό σε όλους και ξαναγύρνα στις «εργοστασιακές» 
σου, καθαρός πια από λάθη. Άλλαξε πόλη, δουλειά, φί-
λους. Κράτα μόνο ό,τι σε κάνει καλύτερο, χαρούμενο, δη-
μιουργικό και το πιο σημαντικό… ζωντανό με ένα μεγάλο 
χαμόγελο στα χείλη από εδώ μέχρι την Ιταλία!  Διέγραψε 
ό,τι στη ζωή σου δε σου αρέσει. Κάνε ολικό reset σε όλους 
τους τομείς της ζωής σου αν χρειαστεί. Άλλαξε τα όλα. 
Κράτα μόνο ό,τι σε κάνει να είσαι ο εαυτός σου.  
Παραδέξου τα λάθη σου και προχώρα για νέες περιπέτειες. 
Συνδέσου με νέους ανθρώπους, άλλαξε συνήθειες, δες 
από άλλη οπτική γωνία τα πάντα. 
Δέξου ότι η ζωή έχει αποχωρισμούς και απώλειες, προ-
δοσίες και στεναχώριες, αχαριστίες και ψέματα πολλά.  
Ότι οι συμπεριφορές κάποιων δεν πρόκειται ν’ αλλάξουν 
κι ότι κάποιες  καταστάσεις πρέπει πια να τις αφήσεις 
πίσω. Να χαθείς για λίγο, απ’ όσους δε θα σε ψάξουν 
ποτέ και τελικά να το χωρέσει το μυαλό σου και να το χω-
νέψει η ψυχή σου ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν αν δεν το 
θέλουν οι ίδιοι. Το τραγικό φυσικά είναι ότι αυτοί που δεν 
θέλουν να αλλάξουν είναι αυτοί που έχουν πρόβλημα και 
εδώ μιλάμε για μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα. Κι αφού 
εμείς δεν είμαστε ψυχολόγοι και ειδικοί, δεν αξίζει να προ-
σπαθήσουμε να τους υποδείξουμε ότι κάνουν λάθος. 
Μη βαλτώνεις και μην αυτοτιμωρείσαι. Κάνε την αυτοκρι-
τική σου και προχώρα. Μπορείς μόνο να αλλάξεις τον 
εαυτό σου και κανέναν άλλο το επαναλαμβάνω. 
Να φροντίζεις τον εαυτό σου και να σέβεσαι τις επιθυμίες 
του. 
Να αξιολογείς τα πάντα με τη δική σου κρίση. Για τη δική 
σου ζωή άλλωστε μιλάμε! 
Ποτέ δεν είναι αργά για reset και νέα ξεκινήματα. Μπορεί 
να μην φέρνουν πάντα την ευτυχία όμως σίγουρα σε φέρ-
νουν πιο κοντά στον εαυτό σου. 
Κάνε την αυτοκριτική σου, αλλά μην τιμωρείς τον εαυτό 
σου ξανά και ξανά. Εκείνα που όσο κι αν προσπάθησες, 
ποτέ δεν άλλαξαν. Κι ούτε και τώρα θ’ αλλάξουν. Μπορείς 
όμως πάντα ν’ αλλάξεις εσύ. Και θα το κάνεις! 
Θα κάνεις το reset σου όπου γουστάρεις. Στο δωμάτιό 
σου ή στην άλλη άκρη του πλανήτη αν χρειαστεί. Μη βλέ-
πεις την πόλη ή το σπίτι σου, σαν καταφύγιο. Το καταφύγιό 
σου μπορεί να χτιστεί παντού. Μπορεί να μη χτιστεί καν. 
Μπορεί να ‘ναι μια νέα αγκαλιά. Μια αγκαλιά που θα βρί-
σκεται στο νέο ξεκίνημα μετά που θα κάνεις το reset. Μπο-
ρεί νάναι μια μοναδική ευκαιρία στην επαγγελματική σου 
καριέρα για κάτι καινούριο και μοναδικό, που ποτέ σου 
δεν  φαντάστηκες. Μπορεί να είναι μια πρόκληση να ζήσεις 
κάπου αλλού, κάπου που εσύ μόνο στα τρελά σου όνειρο 
ονειρευόσουν. Μπορεί…μπορεί…χίλια μπορεί. Μα όλα 
αυτά τα μπορεί μπορούν να γίνουν έτσι εύκολα πλέον. 
Φτάνει εσύ να το θες και τώρα το θες.  
 Ένα ξεκίνημα που κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ότι 
θα σε φέρει πιο κοντά στην ευτυχία, αλλά θα σ’ έχει φέρει 
σίγουρα πιο κοντά στον εαυτό σου. Αυτή κι αν είναι ελευ-
θερία, πρόοδος, ανακούφιση και χαρά!!! Κάντο λοιπόν 
αυτό το reset και θα δεις! 

Mε τις καλές 
πραμάτειες 
και τα ιδανικά 

μυρωδικά της ζωής 
θα απασχολήσουμε 
σήμερα τη σκέψη 
μας!  
Τα ιδανικά μυρωδικά 
του καθενός ανθρώ-
που που περιμάζεψε 
διαβαίνοντας το δικό 

του ταξίδι προς τη δίκη του Ιθάκη, θα 
φανούν στο ενδιάμεσο της πορείας του 
πριν  ακόμα φτάσει στον προορισμό του. 
Για τούτο και ο Καβάφης αναφέρεται στα 
τόσα και τόσα ιδανικά μυρωδικά που θα 
μπορούσε ο κάθε ένας από εμάς να πά-
ρει διαβαίνοντας όπως είπα το δικό του 
ταξίδι.  
Και στον πηγαιμό για την Ιθάκη είναι 
πράγματι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος πε-
ριπέτειες, γεμάτος γνώσεις, και γεμάτος 
Λαισρτιγώνας, και γεμάτος Κύκλωπας. 
Γεμάτος θυμωμένους όμοιους  σαν τον 
Ποσειδώνα εκείνο του ποιητή, που τέ-
τοια στο δρόμο του ο καθένας μας δεν 
θ´ανταμώσει.  
Και ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει 
τη σκέψη του υψηλή και θ´ανταμώσει  
συγκινήσεις πνευματικές και συγκινήσεις 
σωματικές που θα του ραγίσουν  την 
καρδιά και τη ψυχή του. 
Και ο καθένας από εμάς στο πέρασμα 
του χρόνου,  ανάλογα με τις εμπειρίες 
του και ανάλογα με το περιβάλλον του, 
διαμορφώνει τον δικό του χαρακτήρα και 
φτιάχνει τον εσωτερικό του κόσμο. 
Επομένως το θέμα είναι το ξεκίνημα του 
ταξιδιού και η διαδρομή και όχι η Ιθάκη. 
Στο ξεκίνημα και στη διαμόρφωση του 
χαρακτήρα ο κάθε ένας από εμάς,  όπως 
είπα και πιο πάνω, παίρνει αυτά που 
βρίσκει στο δρόμο του, και αυτά που του 
προσφέρονται από τους γύρω του. 
Είναι ευτυχία  μεγάλη να έχει ο άνθρω-
πος και η καταγωγή του ποιοτικό πολιτι-
σμό και οι ρίζες του να είναι ποτισμένες 
από τούτα όλα τα αγαθά που φτιάχνουν 
τον σωστό και ιδανικό άνθρωπο με ποι-
οτικό πολιτισμό και με ρίζες ποτισμένες 
με όλα τα αγαθά και τις πραμάτειες που 
θα διαμορφώσουν τη ψυχή του και το 
πνεύμα του, για να μπορέσει και αυτός 
με τη σειρά του με απλοχεριά να χώσει 
τα ιδανικά μυρωδικά και τις πραμάτειες 
που τον διακατέχουν στους άλλους που 
είναι γύρω του για να τους κάνει να αι-
σθανθούν γαλήνη,  και να τους κάνει να 
νιώσουν χαρά και ευτυχία και όχι απόρ-
ριψη. 
Είναι ευτυχία να τα καταφέρει ο άνθρω-
πος να κάνει το ταξίδι του οσο πιο μακρύ 
μπορέσει και να πάρει όσα πιο πολλά 
μπορέσει από τα ιδανικά μυρωδικά και 
τα υλικά που θα τον κάνουν να νιώσει 
υπερήφανος για όλα όσα μάζεψε σε 
τούτο το ταξίδι προς τη δίκη του Ιθάκη. 
Είναι ευτυχής ο άνθρωπος που θα βρει 
μπροστά του εκείνα τα ιδανικά μυρωδικά 
που θα τον γεμίσουν με σκέψεις και με 
πνεύμα,  και θα τον κάνουν να νιώσει 
ότι κάτι έκανε για τον συνάνθρωπο του, 
που θα τον κάνει να νιώθει περηφάνια. 
Είναι ευτυχής εκείνος που τα κατάφερε 
να βρει στο δρόμο του ανθρώπους που 
η μοίρα τους κατάταξε στην κατηγορία 
εκείνων  με ειδικές ανάγκες ή καλύτερα 
με ειδικές ο ικανότητες. Είναι ευτυχής ο 
άνθρωπος που τα κατάφερε να βρει στο 
δρόμο του αυτούς τους ανθρώπους που 
αναζητούσαν ένα απλό κοίταγμα, ένα 
απλό χαμόγελο, και πανευτυχής εκείνος 
που τα κατάφερε να αποσπάσει εκείνο 
το απλό χαμόγελο από εκείνους που το 

αναζητούσαν, και είναι η μεγαλύτερη   
χαρά να βλέπεις αυτούς τους ανθρώ-
πους να σε πλησιάζουν με το δικό τους 
τρόπο, να τους βλέπεις να πλέουν σε 
ρυθμούς ευτυχίας. Πιστέψτε με η ευχα-
ρίστηση είναι σε εκείνο που τα κατάφερε 
να κάνει αυτούς τους ανθρώπους να 
νιώσουν αυτά τα συναισθήματα που 
ήταν αποτέλεσμα των ιδανικών μυρω-
δικών που μάζεψε και κουβαλά μαζί του 
ο κάθε ένας από εμάς, που τα κατάφερε 
να βάλει μέσα του τούτες τις σκέψεις και 
το πνεύμα που τον βοηθούν να κάνει 
αυτή την προσφορά. Να δίνει δηλαδή 
απλόχερα την ευκαιρία στον συνάν-
θρωπο του όποιος και αν είναι αυτός, 
να νιώσει χαρά και ευτυχία. 
Είναι λοιπόν αγαπητοί μου θέμα χαρα-
κτήρα και θέμα ιδανικού πολιτισμού η 
ανθρώπινη συμπεριφορά, και όχι θέμα 
επιλογής. Δεν επιλέγουμε οι άνθρωποι 
αλλά ενεργούμε ανάλογα με τις πραμά-
τειες που μαζέψαμε διαβαίνοντας τούτο 
το ταξίδι ο κάθε ενας από εμάς προς τη 
δίκη του Ιθάκη. 
Τυχεροί λοιπόν είναι και ευτυχισμένοι 
όσοι τα κατάφεραν να γεννηθούν σε τό-
πους όπου οι ρίζες είναι ποτισμένες με 
ιδανικό πολιτισμό και κατάφεραν να με-
γαλώσουν με αρχές που τους βοήθησαν 
να διαμορφώσουν χαρακτήρα με καλές 
σκέψεις και καλές γνώσεις και καλό 
πνεύμα. 
Τυχεροί αυτοί που αποκτώντας όλα 
τούτα και διαλέγοντας στο διαβα τους 
να πάρουν τις καλές πραμάτειες και να 
συναντήσουν αδικία αλλά ταυτόχρονα 
να τα καταφέρουν να πολεμήσουν αυτή 
την αδικία και να αγωνιστούν για δι-
καίωση, και τυχεροί που μπόρεσαν να 
αντικαταστήσουν τον πόνο των αδικη-
μένων με έστω ... ένα πλατύ χαμόγελο.  
Αυτά είναι αγαπητοί μου τα ιδανικά μυ-
ρωδικά και οι καλές πραμάτειες της 
ζωής. 
Το μεγαλύτερο και πιο δυνατό αίσθημα 
ικανοποίησης είναι να μπορεί ο άνθρω-
πος να δίνει δίχως  να περιμένει να πά-
ρει κάτι πίσω. 
Δεν κρίνεται κανείς από τους ζώντες 
αγαπητοί μου. Ο Μέγας  κριτής είναι 
εκείνος που μας έπλασε και εκείνος θα 
μας κρίνει όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. 
Το πιο σημαντικό στο ταξίδι του κάθε 
ενός από εμάς είναι να μετράμε τις καλές 
πραμάτειες και τα καλά ιδανικά μυρω-
δικά που πήραμε διαβαίνοντας στο 
δρόμο σε αυτό το ταξίδι.  
Ποτέ δεν είναι αργά καλοί μου φίλοι. Αν 
νιώθετε ότι δεν τα καταφέρατε να μαζέ-
ψετε αρκετά ιδανικά μυρωδικά, και αν 
δεν τα καταφέρατε να κάνετε κάποιο συ-
νάνθρωπο σας να χαμογελάσει, κάντε 
το τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Αν πι-
στεύετε ότι με μια πράξη σας πληγώ-
σαμε κάποιο φίλο ή συγγενή σας, ποτέ 
δεν είναι αργά. Ζητήστε του συγνώμη. 
Κάντε εσείς το πρώτο βήμα. Πάρτε τη-
λέφωνο και πεστε  ένα καλό λόγο. Συγ-
χωρέστε για να συγχωρηθείτε.  
Πιστέψτε με. Θα νιώσετε καλύτερα αν 
μετανόησετε!  
Για να μην νιώθετε τύψεις για κάτι που 
κάνατε σε βρασμό ψυχής, μην φοβάστε. 
Ο Θεός βλέπει και κρίνει! Απολογηθείτε 
και συγχωρέστε για να σας συγχωρέσει 
ο Θεος!  
Αν κατακρίνατε  άδικα κάποιον αν βρα-
σμώ ψυχής......ο Παντοδύναμος θα σας 
συγχωρέσει!  
Να έχετε καλή σκέψη και καλό πνεύμα. 
Αγαπάτε αλλήλους για να έχετε ηρεμία 
ψυχής! 
Καλή σας μέρα, 
Με την αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής

του 
Βασίλη Παναγή 
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Ο ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου»
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 34ο 
 

Στις 15 Νοεμβρίου 1983, ο 
Ραούφ Ντενκτάς κήρυξε τα 
κατεχόμενα εδάφη της Βό-

ρειας Κύπρου ως την Τουρκική 
Δημοκρατία της Βορείου Κύ-

πρου. Στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέ-
λευση στη Λευκωσία, ο Ντενκτάς δήλωσε:  
«Σήμερα, δια του παρόντος, δηλώνουμε ενώπιον 
του Κόσμου και ενώπιον της Ιστορίας την ίδρυση 
της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου 
ως Ανεξάρτητου Κράτους. Αυτή την ιστορική 
ημέρα εκτείνουμε για μια ακόμη φορά το χέρι μας 
ειρηνικά και φιλικά προς τον Ελληνοκυπριακό 
λαό. Οι δύο λαοί του νησιού πρέπει  να συνυ-
πάρξουν ο ένας δίπλα στον άλλο.  
Μπορούμε και πρέπει να βρούμε ειρηνικές, δί-
καιες και διαρκείς λύσεις σε όλες τις διαφορές 
μας, μέσα από διαπραγματεύσεις με βάση την 
ισότητα. Η κήρυξη του νέου Κράτους δεν θα 
εμποδίσει αλλά θα διευκολύνει την ίδρυση μιας 
γνήσιας ομοσπονδίας.  Η νέα Δημοκρατία δε θα 
ενωθεί με καμία άλλη χώρα. To νέο Κράτος θα 
συνεχίσει να ακολουθεί τις Συνθήκες περί Ίδρυ-
σης, Εγγύησης και συμμαχίας». 
Ο Ντενκτάς ζητούσε από τη διεθνή κοινότητα να 
αποδεχθεί και να αναγνωρίσει την εισβολή και 
κατοχή από τον τουρκικό στρατό των βορείων 
τμημάτων της Δημοκρατίας από το 1974, που 
είχε ως αποτέλεσμα τη βίαιη απομάκρυνση 
200.000 Κυπρίων από τα σπίτια τους για να δη-
μιουργηθεί αυτό το «νέο κράτος». 
Η ενέργεια του Ντενκτάς αποκηρύχθηκε από τα 
Ηνωμένα Έθνη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας απέρ-
ριψε τη Διακήρυξη και κάλεσε όλες τις χώρες-
μέλη να μην την αναγνωρίσουν και να σεβαστούν 
την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Κύπρου (Ψή-
φισμα 541). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 
Απόφασή του της 17ης Νοεμβρίου 1983, καταδί-
κασε την ενέργεια του τουρκοκυπριακού τομέα 
να κηρύξει ανεξάρτητο Τουρκοκυπριακό Κράτος 
στην Κύπρο και κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία του Γε-

νικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η Τουρ-
κία ήταν η μόνη χώρα που αναγνώρισε το ψευ-
δοκράτος του Ντενκτάς.  
Το Μάιο του 1984, η Απόφαση αρ. 550 του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έδινε 
εντολή για την παράδοση από τους Τούρκους της 
πόλης της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνω-
μένων Εθνών και την επιστροφή των κατοίκων 
της στα σπίτια τους. Οι «Διακοινοτικές Συνομι-
λίες» άρχισαν ξανά το Σεπτέμβριο του 1984, και 
μια συνάντηση κορυφής έλαβε χώρα μεταξύ του 
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του 
Προέδρου Κυπριανού και του Ντενκτάς στη Νέα 
Υόρκη, τον Ιανουάριο του 1985, η οποία τερματί-
στηκε χωρίς επιτυχία.  
Στις πέμπτες Κοινοβουλευτικές εκλογές στα ελεύ-
θερα μέρη της Δημοκρατίας, που έγιναν στις 8 
Δεκεμβρίου 1985, οι Κοινοβουλευτικές έδρες αυ-
ξήθηκαν από 50 σε 80, δηλαδή 56 έδρες για τους 
Ελληνοκύπριους και 24 έδρες για τους Τουρκο-
κύπριους. Οι τελευταίοι, όμως, δεν είχαν λάβει 
μέρος σε εκλογές από τότε που ξεκίνησαν τα δια-
κοινοτικά προβλήματα του Δεκεμβρίου 1963 και 
εξέλεγαν τη δική τους Νομοθετική Συνέλευση, η 
οποία στην αρχή αποτελούνταν από 40 μέλη και 
αργότερα αυξήθηκε σε 50. Τα αποτελέσματα είχαν 
ως εξής:  
 
Δημοκρατικός Συναγερμός 19 έδρες  
Δημοκρατικό Κόμμα
16 έδρες 
ΑΚΕΛ (Αριστερά)      15 έδρες 
ΕΔΕΚ (Σοσιαλιστές)   
6 έδρες 
 
Στα τουρκικά κατεχόμενα εδάφη στις εκλογές του 
1985, σε μια προσπάθεια να εξαλειφθούν τα μι-
κρότερα πολιτικά κόμματα, μόνο τα κόμματα που 
ξεπερνούσαν το 8% έπαιρναν έδρες.  
Μετά τις διαφωνίες μεταξύ του ΑΚΕΛ και του Προ-
έδρου Κυπριανού, η ηγεσία του ΑΚΕΛ αποφάσισε 
να υποστηρίξει το Φεβρουάριο του 1988 στις 
Προεδρικές εκλογές έναν ανεξάρτητο υποψήφιο, 
το Γιώργο Βασιλείου.  Ο Βασιλείου ήταν ένας επι-
τυχημένος επιχειρηματίας αλλά δεν ήταν πολύ 

γνωστός για τις πολιτικές του απόψεις. Σε μια 
προσπάθεια να μην επιτρέψουν στον Κυπριανού 
να επανεκλεγεί και να εμποδίσουν τον Κληρίδη 
να εκλεγεί, το αριστερό ΑΚΕΛ μαζί με το Σοσιαλι-
στικό Κόμμα ΕΔΕΚ υποστήριξαν την υποψηφιό-
τητα του Γιώργου Βασιλείου.  
 
Τα αποτελέσματα των Προεδρικών εκλογών του 
Φεβρουαρίου 1988 (δεύτερος γύρος, αφού απο-
κλείσθηκε ο Κυπριανού μετά τον πρώτο γύρο) 
είχαν ως εξής:  
 
Γιώργος Βασιλείου 167.834 ή
51,63%   
Γλαύκος Κληρίδης 157.228 ή
48,37% 
 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  1988 – 1993 
Ο νέος Πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου γεννήθηκε 
στην Αμμόχωστο το Μάιο του 1931 και σπούδασε 
στα Πανεπιστήμια της Γενεύης, της Βιέννης και 
της Βουδαπέστης, όπου και έλαβε διδακτορικό 
στα Οικονομικά. Αργότερα ειδικεύτηκε στο μάρ-
κετινγκ και στην έρευνα αγοράς στη Βρετανία. Το 
1962 ίδρυσε το Γραφείο Ερευνών Αγοράς Μέσης 
Ανατολής, που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός 
του είδους του στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανα-
τολή.  
Αν και ο Βασιλείου εκλέχθηκε με την υποστήριξη 
του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ, το Υπουργικό του Συμ-
βούλιο δεν αποτελούνταν από ηγετικά στελέχη 
του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ. Ο Βασιλείου κράτησε 
το Γιώργο Ιακώβου, ο οποίος υπηρέτησε ως 
Υπουργός Εξωτερικών στην Κυβέρνηση Κυπρια-
νού.  
Τον Απρίλιο του 1988 ο Εζεκίας Παπαϊωάννου, ο 
ηγέτης του ΑΚΕΛ που είχε μια από τις πιο μα-
κροχρόνιες θητείες, πέθανε στην ηλικία των 80 
ετών. Στην επιλογή νέας ηγεσίας που ακολούθησε 
επιλέχθηκε ένα νέο άτομο: Ο Δημήτρης Χριστό-
φιας. Αργότερα ειπώθηκε ότι ο Χριστόφιας ήταν 
«προσωπική επιλογή» του Παπαϊωάννου, 
επειδή, όπως υποστήριζε, ο Χριστόφιας ήταν 
νέος, μορφωμένος και δραστήριος.  
Δημήτρης Χριστόφιας, ηγέτης του ΑΚΕΛ από το 

1988 και Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων το 2001 
Ο Δ. Χριστόφιας γεννήθηκε στο Κάτω Δίκωμο της 
Κερύνειας στις 29 Αυγούστου 1946 και σπούδασε 
Ιστορία στη Μόσχα, όπου απέκτησε  διδακτορικό 
δίπλωμα. Ήταν Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ – 
της νεολαίας του ΑΚΕΛ (1977 - ΄87) και μέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ (1982). Εκλέ-
χθηκε επίσης βουλευτής για την Κερύνεια και το 
2001 εκλέχθηκε Πρόεδρος της Βουλής των Αντι-
προσώπων.  
Οι παλιοί συνάδελφοι του Παπαϊωάννου (ο Αν-
δρέας Φάντης, ο Παύλος Δίγκλης, ο Ανδρέας 
Ζιαρτίδης και μερικοί άλλοι) αποχώρησαν αμέσως 
από το ΑΚΕΛ. Έφυγαν από το κόμμα και σχημά-
τισαν το ΑΔΗΣΟΚ. Ο Ζιαρτίδης παραιτήθηκε επί-
σης από Γενικός Γραμματέας του αριστερού Ερ-
γατικού Σωματείου ΠΕΟ (Παγκυπριακή Εργατική 
Ομοσπονδία) και αντικαταστάθηκε από τον 
Αβραάμ Αντωνίου.  
Ο νέος Πρόεδρος πραγματοποίησε αρκετές επι-
σκέψεις σε μερικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, 
καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου 
να αναθερμάνει τις προσπάθειες για την επίλυση 
του Κυπριακού.  
Μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Πρόεδρος 
Βασιλείου και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ντενκτάς 
άρχισαν συνομιλίες στη Γενεύη, στις 15 Σεπτεμ-
βρίου 1988. Τον Ιούλιο του 1989, μετά την πα-
ρουσίαση των προτάσεων και των δύο πλευρών 
και περαιτέρω έντονες διαπραγματεύσεις, ο Γε-
νικός Γραμματέας υπέβαλε μια «Δέσμη ιδεών», 
αλλά ο Ντενκτάς και η Τουρκική Κυβέρνηση απαί-
τησαν την απόσυρση αυτών των προτάσεων.  
 
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

14 Ιανουαρίου 

1915- Ο επιτελάρχης και με-
τέπειτα δικτάτωρ Ιωάννης 
Μεταξάς σε υπόμνημά του 
προς τον Ελευθέριο Βενι-
ζέλο με τίτλο «Μικρά Ασία: 

δυνατότητες διανομής» προ-
βάλλει ισχυρές επιφυλάξεις 
σχετικά με ενδεχόμενη εκ-
στρατεία στο μικρασιατικό 

έδαφος. 
 

15 Ιανουαρίου 
1950- Η Κυπριακή αντιπρο-

σωπεία παραδίδει στον 
Πρόεδρο της Βουλής, Δημή-
τριο Γόντικα, τους τόμους με 
τις υπογραφές των Κυπρίων 

Δημοψήφισμα διεξάγεται 
από την Εκκλησία στην Κύ-
προ για την ένωση με την 
Ελλάδα. Υπέρ της ένωσης 

ψηφίζει το 95,7%. 
 

16 Ιανουαρίου 
1707- Το Σκωτσέζικο Κοινο-

βούλιο επικυρώνει την 
ένωση της Σκωτίας με την 
Αγγλία, που θα δημιουργή-

σει τη Μεγάλη Βρετανία. 
 

1998- Θάνατος Δημήτρης 
Χορν, έλληνας ηθοποιός 

 
17 Ιανουαρίου 

1991- Αρχίζει η επιχείρηση 
«Καταιγίδα της Ερήμου», 

κατά την οποία οι Αμερικανοί 
και οι σύμμαχοί τους επιτίθε-
νται εναντίον του Ιράκ, που 
έχει καταλάβει και προσαρ-

τήσει το Κουβέιτ. Το ίδιο 
βράδυ, το Ιράκ εκτοξεύει 
οκτώ πυραύλους Σκουντ 

εναντίον του Ισραήλ. 
 

18 Ιανουαρίου 

1953- Η Ελένη Σκούρα γίνε-
ται η πρώτη Ελληνίδα που 
διαβαίνει το κατώφλι της 

Βουλής. 
 

532- Ο αυτοκράτορας του 
Βυζαντίου Ιουστινιανός κατα-
στέλλει τη Στάση του Νίκα. 

 
19 Ιανουαρίου 

1828- Πεθαίνει ο Αλέξαν-
δρος Υψηλάντης, έλληνας 

στρατιωτικός, λόγιος και αρ-
χηγός της Φιλικής Εταιρείας.

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 
14 Ιανουαρίου:  Νίνα 
17 Ιανουαρίου: Αντώνιος, Αντωνία, Θεοδόσιος, Θεοδοσία 
18 Ιανουαρίου: Αθανάσιος, Αθανασία, Θεόδουλος, Θεοδούλη, Κύριλλος 
19 Ιανουαρίου: Μακάριος, Μακαρία 
20 Ιανουαρίου:Ευθύμιος, Ευθυμία

1919- Θάντατος Ρόζα Λούξεμπουργκ 

Γερμανίδα επαναστάτρια, εβραι-
οπολωνικής καταγωγής, από τις 
γυναίκες που σημάδεψαν με την 

δράση και το έργο τους τον 20ο αιώνα. 
«Η κόκκινη Ρόζα» ήταν από τους συνι-
δρυτές του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμ-
ματος της Πολωνίας και της Ένωσης 
Σπάρτακος, που εξελίχθηκε στο Κομ-
μουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας. Η 
Λούξεμπουργκ ανέπτυξε μια θεώρηση 
του μαρξισμού, που έδινε έμφαση στην 
δημοκρατία και την επαναστατική 
δράση για την πραγματοποίηση του 
σοσιαλισμού. Η θεωρία της αυτή την 
έφερε σε αντίθεση τόσο με τους γερμα-
νούς σοσιαλδημοκράτες, όσο και με 
τους λενινιστές. Δολοφονήθηκε από 
παρακρατικά στοιχεία, μαζί με τον συ-
ναγωνιστή της Καρλ Λίμπκνεχτ, κατά 
την εξέγερση των Σπαρτακιστών τον Ια-
νουάριο του 1919. 
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ γεννήθηκε στις 5 
Μαρτίου 1871 στο Ζάμοστς της Ρωσίας 
(σήμερα στην Πολωνία) και ήταν το νεό-
τερο από τα πέντε παιδιά μιας μεσοα-
στικής εβραϊκής οικογένειας. Από τα μα-
θητικά της χρόνια αναμίχθηκε σε 
παράνομες πολιτικές δραστηριότητες και 
το 1889, σε ηλικία 18 ετών, μετανά-
στευσε στη Ελβετία και συγκεκριμένα 
στην Ζυρίχη, όπου σπούδασε νομικά και 
πολιτική οικονομία, αποκτώντας το δι-
δακτορικό της δίπλωμα το 1898. 
Κατά την διάρκεια των σπουδών της 
ήρθε σε επαφή στο διεθνές σοσιαλιστικό 
κίνημα και γνώρισε σημαντικούς εκπρο-
σώπους της ρωσικής σοσιαλδημοκρα-
τίας, όπως Γκεόργκι Πλεχάνοφ και ο Πά-
βελ Άξελροντ. Μαζί με τον συμφοιτητή 
και αιώνιο εραστή της, Λέο Γιόγκιχες, 
έθεσε σε αμφισβήτηση τόσο τους Ρώ-
σους όσο και τους πολωνούς σοσιαλι-
στές, που είχαν ταχθεί υπέρ της πολω-
νικής ανεξαρτησίας. Γι’ αυτήν, ο 
εθνικισμός και η εθνική ανεξαρτησία ήταν 
οπισθοδρομικές παραχωρήσεις στον τα-
ξικό εχθρό, την αστική τάξη. Ήταν υπέρ-
μαχος του σοσιαλιστικού διεθνισμού και 
διαφωνούσε με τον Λένιν σχετικά με τη 
θεωρία του για την εθνική αυτοδιάθεση. 
Αυτή και οι συνεργάτες της ίδρυσαν το 
Πολωνικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, 
από το οποίο προήλθε ο πυρήνας του 
μετέπειτα Πολωνικού Κομμουνιστικού 
Κόμματος. 
Το 1898, αφού παντρεύτηκε τον Γκού-
σταφ Λίμπεκ για να αποκτήσει γερμανική 
υπηκοότητα, εγκαταστάθηκε στο Βερο-
λίνο για να εργαστεί στο Γερμανικό Σο-
σιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD). Σχεδόν 
αμέσως ενεπλάκη στις πολιτικές διαμά-
χες που ταλάνιζαν το μεγαλύτερο και 
ισχυρότερο κόμμα της Β’ Διεθνούς.Η Ρω-
σική Επανάσταση του 1905, διέψευσε 
κάποια από τα πιστεύω της Λούξε-
μπουργκ. Μέχρι τότε θεωρούσε ότι η 
Γερμανία ήταν η χώρα στην οποία ήταν 
περισσότερο πιθανό να γεννηθεί η πα-
γκόσμια επανάσταση. Τώρα πλέον πί-
στευε ότι θα μπορούσε να ξεσπάσει στη 

Ρωσία. Πήγε στη Βαρσοβία, συμμετείχε 
στον αγώνα, συνελήφθη και φυλακί-
στηκε. Από την εμπειρία αυτή γεννήθηκε 
η θεωρία της για την επαναστατική μα-
ζική δράση, που εξέθεσε στο κείμενό της 
«Μαζική απεργία, κόμμα και συνδικάτα». 
Η Λούξεμπουργκ πίστευε τώρα ότι η μα-
ζική απεργία θα μπορούσε να ριζοσπα-
στικοποιήσει τους εργάτες και να αποτε-
λέσει το σημαντικότερο μέσο τού 
προλεταριάτου για την επίτευξη της σο-
σιαλιστικής νίκης. Σε αντίθεση με τον Λέ-
νιν, υποτιμούσε την ανάγκη συμπαγούς 
κομματικής δομής, πιστεύοντας ότι η ορ-
γάνωση θα μπορούσε να προκύψει κατά 
φυσικό τρόπο από τον αγώνα. Για τον 
λόγο αυτό, κατ’ επανάληψη επικρίθηκε 
έντονα από τα ορθόδοξα κομμουνιστικά 
κόμματα. 
Μετά την απόλυσή της από τη φυλακή 
της Βαρσοβίας, δίδαξε στη σχολή τού 
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στο Βε-
ρολίνο (1907-1914), όπου έγραψε το βι-
βλίο «Η συσσώρευση τού κεφαλαίου» . 
Στην ανάλυση αυτή περιγράφει τον ιμπε-
ριαλισμό και το αποτέλεσμα δυναμικής 
επέκτασης του καπιταλισμού στις υπα-
νάπτυκτες περιοχές του κόσμου. Την πε-
ρίοδο αυτή διέκοψε εντελώς τη σχέση 
της με την επίσημη κομματική ηγεσία 
των Άουγκουστ Μπέμπελ και Καρλ 
Κάουτσκι, οι οποίοι διαφωνούσαν με την 
αδιάκοπες εκκλήσεις της για την ριζο-
σπαστικοποίηση των μαζών. 
Με την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα υπο-
στήριξε τη γερμανική κυβέρνηση, από-
φαση με την οποία διαφώνησε η 
Λούξεμπουργκ, περνώντας αμέσως 
στην αντιπολίτευση. Συμμάχησε με τον 
Καρλ Λίμπκνεχτ και άλλα ριζοσπαστικά 
στοιχεία της αριστερής πτέρυγας και 
σχημάτισαν την Ένωση Σπάρτακος, που 
είχε ως αποκλειστικό στόχο να θέσει με 
επανάσταση τέλος στον πόλεμο και να 
εγκαθιδρύσει προλεταριακή κυβέρνηση. 
Τα μέλη της ήταν γνωστοί και ως «Σπαρ-
τακιστές». 
Μετά την απελευθέρωσή τους από τη 
φυλακή κατά την επανάσταση του Νο-
εμβρίου του 1918, η Λούξεμπουργκ και 
ο Λίμπκνεχτ άρχισαν αμέσως να κινητο-
ποιούν δυνάμεις για να στρέψουν την 
επανάσταση προς τα αριστερά. Ασκού-
σαν σημαντική επίδραση στο κοινό και 
ήταν καθοριστικός παράγοντας σε πολ-
λές ένοπλες συγκρούσεις στο Βερολίνο. 
Όπως οι Μπολσεβίκοι, η Λούξεμπουργκ 
και ο Λίμπκνεχτ ζητούσαν την ανάληψη 
τής πολιτικής εξουσίας από τα σοβιέτ ερ-
γατών και στρατιωτών, αλλά εξουδετε-
ρώθηκαν από το συντηρητικό σοσιαλι-
στικό κατεστημένο και τον στρατό. 
Στα τέλη Δεκεμβρίου του 1918, ίδρυσαν 
το Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα 
(KPD), και πρώτο μέλημα της Λούξε-
μπουργκ ήταν να προσπαθήσει να πε-
ριορίσει την μπολσεβίκικη επιρροή σ’ 
αυτή τη νέα οργάνωση. Πράγματι, στο 
κείμενό της «Η Ρωσική Επανάσταση» 
άσκησε δριμύτατες επικρίσεις στο κόμμα 
τού Λένιν για τις θέσεις του για το αγρο-
τικό πρόβλημα και για το ζήτημα της εθνι-
κής αυτοδιάθεσης καθώς και για τις δι-
κτατορικές και τρομοκρατικές μεθόδους 
του. Η Λούξεμπουργκ παρέμενε πάντοτε 
πιστή στη δημοκρατία και ήταν αντίθετη 
προς τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό 
του Λένιν. 
Δεν μπόρεσε ποτέ, ωστόσο, να ασκήσει 
αποφασιστική επιρροή στο νέο κόμμα. 
Αυτή και ο Λίμπκνεχτ δολοφονήθηκαν 
στις 15 Ιανουαρίου 1919 από παρακρα-
τικές ακροδεξιές ομάδες, που βρίσκονταν 
στην υπηρεσία του σοσιαλδημοκράτη 
καγκελάριου Φρίντριχ Έμπερτ, κατα την 
διάρκεια της εξέγερσης των Σπαρτακι-
στών.

18 Ιανουαρίου - Βασίλης Τσιτσάνης

Συνθέτης, στιχουργός, δεξιοτέχνης 
του μπουζουκιού και τραγουδι-
στής· από τις σημαντικότερες φυ-

σιογνωμίες του ρεμπέτικου και γενικά 
της ελληνικής λαϊκής μουσικής του 
20ου αιώνα. 
Ο Βασίλης Τσιτσάνης γεννήθηκε στα Τρί-
καλα της Θεσσαλίας στις 18 Ιανουαρίου 
1915. Οι γονείς του ήταν Ηπειρώτες κι 
εκτός από τον Βασίλη είχαν άλλα τέσ-
σερα παιδιά, τρία αγόρια κι ένα κορίτσι. 
Αργότερα, οι φίλοι του οι ρεμπέτες του 
κόλλησαν το παρατσούκλι «Ο Βλάχος», 
επειδή ήταν ο μόνος  ρεμπέτης με στε-
ριανή προέλευση. 
Ο πατέρας του, τσαρουχάς στο επάγ-
γελμα, είχε ένα μαντολίνο, με το οποίο 
έπαιζε κλέφτικα τραγούδια. Αυτά ήταν τα 
πρώτα ακούσματα του μικρού Βασίλη, 
μαζί με τις βυζαντινές ψαλμωδίες που 
άκουγε στην εκκλησία. Παρότι τον συνέ-
παιρνε η μουσική, πρωτόπιασε όργανο 
στα χέρια του μετά το θάνατο του πατέρα 
του το 1926. Ήταν ένα μαντολίνο, που 
κάποιος ντόπιος οργανοποιός είχε μετα-
τρέψει σε μπουζούκι. 
Στα γυμνασιακά του χρόνια άρχισε να 
αποκτά κάποιες γνώσεις μουσικής, μα-
θαίνοντας βιολί. Με αυτό συμμετείχε και 
σε κάποιες τοπικές εκδηλώσεις, προκει-
μένου να συνεισφέρει οικονομικά στην 
οικογένειά του. Αν και δεν είχε εμφανιστεί 
ακόμα δημοσίως με το μπουζούκι, καθώς 
ήταν απαγορευμένο και χωρίς καμία κοι-
νωνική καταξίωση, έγραψε τα πρώτα του 
τραγούδια πάνω σ’ αυτό, σε ηλικία μόλις 
15 ετών. 
Το φθινόπωρο του 1936 κατέβηκε στην 
Αθήνα για να σπουδάσει Νομική και 
προκειμένου να συμπληρώσει το εισό-
δημά του έπιασε δουλειά στο νυχτερινό 
κέντρο «Μπιζέλια». Τον επόμενο χρόνο 
γνώρισε τον τραγουδιστή Δημήτρη Περ-
δικόπουλο, ο οποίος τον πήγε στη δι-
σκογραφική εταιρεία «Οντεόν»,  όπου 
ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι «Σ’ 
έναν τεκέ μπουκάρανε» (1937). Η «Αρ-
χόντισσα», από τα σπουδαιότερα τρα-
γούδια στην ιστορία της ελληνικής μου-
σικής, ήταν ένα από τα δεκάδες που 
ακολούθησαν. Την ίδια περίοδο, τραγού-
δια του, όπως «Να γιατί γυρνώ», «Πα-
λάτια Χρυσοστόλιστα», «Ό,τι κι αν πω 
δεν σε ξεχνώ» και «Γι' αυτά τα μαύρα 
μάτια σου», ερμήνευσαν ο Στράτος Πα-
γιουμτζής, ο Στελλάκης Περπινιάδης, ο 
Στέλιος Κερομύτης, αλλά και ο Μάρκος 
Βαμβακάρης. 
Τα χρόνια της Κατοχής τα περνά στη 
Θεσσαλονίκη, όπου ανοίγει ένα δικό του 
κουτούκι, το «Ουζερί Τσιτσάνη», στην 
οδό Παύλου Μελά 22. Παράλληλα, γρά-

φει ορισμένες από τις μεγάλες επιτυχίες 
του («Αχάριστη», «Μπαξέ τσιφλίκι», «Τα 
πέριξ», «Νύχτες μαγικές», «Ζητιάνος της 
αγάπης», «Ντερμπεντέρισσα», «Συννε-
φιασμένη Κυριακή»), που θα ηχογραφή-
σει μετά τον πόλεμο, όταν θα ανοίξουν 
και πάλι τα εργοστάσια δίσκων. 
Το 1946 κατεβαίνει ξανά στην Αθήνα. Η 
εποχή του εμφυλίου αποτελεί άλλη μία 
πηγή έμπνευσης για τον Τσιτσάνη. Τα 
τραγούδια του, όμως, λογοκρίνονται και 
πάλι. Ορισμένα καταφέρνει και τα εκδίδει, 
επινοώντας διάφορα τεχνάσματα, πολλά 
κυκλοφόρησαν αρκετά χρόνια μετά, ενώ 
κάποια δεν εκδόθηκαν ποτέ. Το τέλος 
του εμφυλίου σημαίνει ταυτόχρονα και 
την πλήρη αποδοχή του Βασίλη Τσι-
τσάνη. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 
‘50 μεσουρανεί στο μουσικό στερέωμα. 
Μερικά από τα τραγούδια αυτής της πε-
ριόδου είναι τα: «Χωρίσαμε ένα δειλινό», 
«Όμορφη Θεσσαλονίκη», «Αντιλαλούνε 
τα βουνά», «Καβουράκια», «Ξημερώνει 
και βραδιάζει». 
Φέρνει στο προσκήνιο νέες φωνές, που 
δένονται μαζί του, όπως η Μαρίκα Νίνου, 
η Σωτηρία Μπέλλου και ο Πρόδρομος 
Τσαουσάκης. Ακόμα, ο Στέλιος Καζαντζί-
δης, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Πάνος 
Γαβαλάς, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, η 
Καίτη Γκρέυ, η Πόλυ Πάνου, η Χαρούλα 
Λαμπράκη, ο Σταμάτης Κόκοτας κ.ά. ερ-
μηνεύουν τα διαχρονικά τραγούδια του: 
«Ίσως αύριο» (1958), «Τα λιμάνια» 
(1962), «Τα ξένα χέρια» (1962), «Μείνε 
αγάπη μου κοντά μου» (1962), «Κορίτσι 
μου όλα για σένα» (1967), «Με παρέ-
συρε το ρέμα» «Απόψε στις ακρογια-
λιές» (1968), «Κάποιο αλάνι» (1968), 
«Της Γερακίνας γιος» (1975), «Δηλητή-
ριο στη φλέβα» (1979). 
Το 1980, με πρωτοβουλία της ΟΥΝΕ-
ΣΚΟ, ηχογραφείται ένας διπλός δίσκος 
με τίτλο «Χάραμα», όπως λεγόταν το μα-
γαζί στο οποίο ο Τσιτσάνης εμφανιζόταν 
τα τελευταία 14 χρόνια της καριέρας και 
της ζωής του. Σ’ αυτό το δίσκο παίζει μία 
σειρά από κλασικά του τραγούδια, αλλά 
και πολλά αυτοσχεδιαστικά κομμάτια στο 
μπουζούκι. Με την έκδοσή του στη Γαλ-
λία, το 1985, παίρνει το βραβείο της Μου-
σικής Ακαδημίας «Σαρλ Γκρο». Όμως, 
στο μεταξύ, ο κορυφαίος δημιουργός έχει 
φύγει για πάντα... 
Ο Βασίλης Τσιτσάνης άφησε την τελευ-
ταία του πνοή ανήμερα των γενεθλίων 
του, στις 18 Ιανουαρίου 1984, στο νο-
σοκομείο «Μπρόμπτον» του Λονδίνου, 
έπειτα από επιπλοκές μιας εγχείρησης 
στους πνεύμονες. Μέχρι και λίγες ημέρες 
πριν από το θάνατό του εμφανιζόταν κα-
νονικά στο «Χάραμα» και δούλευε και-
νούργια τραγούδια.

 
 Ο Βασίλης Τσιτσάνης έβαλε τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στην  
ελληνική λαϊκή μουσική. Μπόλιασε το ρεμπέτικο με δυτικά μελωδικά 
στοιχεία και το έβγαλε από το περιθώριο, που το είχαν τάξει τα  
«αντικοινωνικά» και ανατολίτικα στοιχεία του. Εμπλούτισε τη λαϊκή  
ορχήστρα με νέα ηχοχρώματα, προσθέτοντας το πιάνο κι επιβάλλοντας 
το ακορντεόν ως όργανο της κομπανίας.  
Καινοτόμησε στο στίχο, με την απομάκρυνσή του από τις παραδοσιακές 
φόρμες του δίστιχου και της ομοιοκαταληξίας και επισημοποίησε και  
γενίκευσε το ρόλο του ρεφρέν. Με τον Τσιτσάνη, το ρεμπέτικο γίνεται 
«τέχνη» και η ρήξη με την παράδοση αρχίζει να γίνεται ορατή.
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Όσο ζείς Ελπίζεις 

Καθρέφτης μου και ζυγαριά, ποτέ δεν λένε ψέμα, 
μου δείχνουνε τα χάλια μου, γι’αυτό έχω τα νεύρα 

μου, τα μάτια λυπημένα! 
 

Κοπάζω την φαλάκρα μου, θυμάμε τα μαλλιά μου, 
πριν να ντυθώ, να στολιστώ, κάτι μου λέει να για-

τρευτώ, να ρίξω την κοιλιά μου! 
 

Πάω μετά για ζύγισμα, εκεί να δείς τσαντίλλα, 
Ο δείχτης μούγινε εχθρός, άσπονδος και  

μοχθηρός σαν τολυρκικος αττίλας! 
 

Λέω να κάμω δίαιτα, με τρώει η λαιμαργία,  
να γυμναστώ να περπατώ και ορεξάτος να ξυπνώ, 

νικά η οκνηρία! 
 

Μάχες ατέλειωτες, μερόνυχτα παλεύω, 
Βλέπω λεβέντικα κορμιά, γεροδεμένα-ομορφιά, 

καμαρωτά ζηλεύω! 
 

Ίσως δεν αντιλήφθηκα, πως είμαι βδομηντάρης, 
και φεν τραβά η μηχανή, κάθε βολή και εμπλοκή 

με νειάτα δεν ποντάρεις! 
 

Παρ’όλα τα χρονάια μου, με πείσμα θα παλέψω, 
καθρέφτη μου και ζυγαριά, τ’αρνητικά  
προγνωστικά,όλα θαα τ’ανατρέψω! 

 
Θαλλάξω τη διατροφή, θα κόψω καταχρήσεις, 
θα πίνω πόλικο νερόμ θα ξεκινήσω το χορό, 

και του κορμιού ασκήσεις! 
 

Να γίνω το παράδειγμα πως “Όσο ζείς ελπίζεις”, 
Υπομονή και εμμονή με θετική την τ!ακτική, δεν 

χάνεις, θα κερδίζεις!

Του Ειρήναρχου Στεφάνου

• Everyone is Kneaded out of the same Clay, 
but not baked! 

• Ο καθένας μας ζημώθηκε από τον ίδιο πηλό, 
όμως δεν ψήθηκε από τον ίδιο φούρνο! 
Ερμηνεία:… 
Ο πλανήτης μιλά από μόνος του. Το μέλλον, ως επί το 
πλείστον εξαρτάται από πού γεννιέται ο Άνθρωπος 
ο τόπος, οικογένεια, και κατεστημένο!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Διαδικτυακή συζήτηση με τον 
καθηγητή Εμβρυϊκής Ιατρικής 
Κύπρο Νικολαΐδη διοργάνωσε 
την Κυριακή ο Ιατρικός Σύνδε-
σμος Κυπρίων Ηνωμένου Βα-
σιλείου υπό την αιγίδα της Εθνι-
κής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ηνωμένου Βασιλείου. Θα του 
απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος 
του Τάγματος Μακαρίου Γ` όταν 
οι συνθήκες το επιτρέψουν, 
ανακοίνωσε ο Επίτροπος Προ-
εδρίας Φώτης Φωτίου. 
Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρό-
εδρος της Εθνικής Ομοσπον-

δίας Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Χρίστος Καραολής. 
Παρεμβάσεις έγιναν από τον 
Επίτροπο Προεδρίας Φώτη 
Φωτίου, τον Ύπατο Αρμοστή 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο ΗΒ Αντρέα Κακουρή και 
τους συμπροέδρους του Ιατρι-
κού Συνδέσμου Κυπρίων ΗΒ 
Νικόλα Γαλάζη και Σάββα Χα-
τζηφιλίππου. 
Στην παρέμβασή του ο κ. Φω-
τίου εξήρε την προσφορά και το 
έργο του καθηγητή Κύπρου Νι-
κολαΐδη στην Ιατρική Επιστήμη 

σε διεθνές επίπεδο και επισή-
μανε την τιμή για την Κύπρο να 
έχει έναν τόσο διακεκριμένο επι-
στήμονα στη διασπορά.  
Μετέφερε επίσης τους χαιρετι-
σμούς του Προέδρου της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στη βρά-
βευση με το μετάλλιο «Εξαίρε-
της Προσφοράς» που έλαβε το 
2018 από τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη ο Δρ Νικολαΐδης για την 
προσφορά του στην Ιατρική, κα-
θώς και στην τιμητική εκλογή 
του στην Αμερικανική Ακαδημία 

Ιατρικής. 
Ανακοίνωσε δε πως όταν οι 
συνθήκες το επιτρέψουν θα 
απονεμηθεί στον Δρ Νικολαΐδη 
ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος 
Μακαρίου Γ’, η ύψιστη τιμή που 
απονέμει σε πολίτες η Κυ-
πριακή Δημοκρατία, σε αναγνώ-
ριση των υπηρεσιών του στην 
ανθρωπότητα. 
Ο κ. Φωτίου εξήρε και ευχαρί-
στησε, εξάλλου, την παροικία 
για τη συνεχή προσφορά της 
στην προσπάθεια επίλυσης του 
Κυπριακού ζητήματος.

Στον καθηγητή Κύπρο Νικολαΐδη ο Μεγαλόσταυρος του  
Τάγματος Μακαρίου Γ’  

Η εορταστική σεζόν έχει τώρα 
τελειώσει με τη νέα χρονιά να 
μας οδηγεί σε μια προοπτική 
αλλαγής με την κοινή ελπίδα για 
ανάκαμψη και για να ξανακερ-
δίσουμε τους γνωστούς μας 
τρόπους διαβίωσής που η παν-
δημία έχει διεκδικήσει στο με-
γαλύτερο μέρος του 2020. Για 
πολλούς ανθρώπους, είναι ο 
καιρός για στοχασμό και προ-
βληματισμό σχετικά με το έτος 
που πέρασε για να μας προ-
ετοιμάσει για ένα καινούργιο 
μέλλον. Είναι η στιγμή που σκε-
φτόμαστε τις νέες αποφάσεις, τι 
μάθαμε, τι λειτούργησε και τι 
όχι` και ποιος ακόμα μας απο-
γοήτευσε, ποιος απέτυχε στις 
προσδοκίες μας, ή μας πλή-
γωσε. Και σίγουρα η στιγμή που 

σκεφτόμαστε ποιος ήταν εκεί 
για να μας υποστηρίξει, να μας 
φροντίσει και ποιος ήταν γεν-
ναιόδωρος δείχνοντας μας κα-
λοσύνη, σεβασμό και αγάπη. 
 
Είναι επίσης δυστυχώς, η στι-
γμή που πολλοί άνθρωποι αρ-
χίζουν να συμβιβάζονται με την 
απώλεια αγαπημένων τους 
προσώπων και ανακαλύπτουν 
τρόπους προσαρμογής σε μια 
ζωή χωρίς αυτούς. Οι προοπτι-
κές για το νέο έτος βιώνονται 
αρκετά διαφορετικά από αυτούς 
τους ανθρώπους και σίγουρα 
όχι τόσο αισιόδοξες ή πολλά 
υποσχόμενες όσο και για τους 
υπόλοιπους από εμάς. Ομοίως, 
για εκείνους που έχασαν την 
ανεξαρτησία τους λόγω οποι-

οδήποτε πλαισίου πιθανής αι-
τίας – είτε οικονομικού, υγείας 
ή κάποιου άλλου. Ωστόσο, εν 
μέσω της αρνητικότητας που 
μας περιβάλλει τους μήνες που 
πέρασαν, είναι σημαντικό να 
αναγνωρίσουμε ότι πράγματι 
έχουμε μάθει πολλά. Αν μη τι 
άλλο, οι εμπειρίες μας μάς δί-
δαξαν και μας υπενθύμισαν 
πρωτίστως ότι δεν μπορούμε 
πλέον να αγνοήσουμε το γεγο-
νός ότι το να θεωρούμε ό, τι εί-
ναι οικείο στη ζωή δεδομένο δεν 
είναι μόνο προβληματικό, αλλά 
και σχεδόν παραληρητικό. Και 
δεύτερον, αυτό που είναι μονα-
δικό σε όλους μας είναι η φιλαν-
θρωπία μας και η ικανότητά μας 
να συνδεόμαστε ο ένας με τον 
άλλον με ένα συμπονετικό 

τρόπο που μας βοηθά να αντέ-
ξουμε τις προκλήσεις και τα 
δεινά μας. Όταν επηρεαζόμαστε 
από μια κοινή απειλή, πρό-
βλημα ή ατυχία, βρισκόμαστε 
ενωμένοι και μπορούμε να κα-
τανοήσουμε καλύτερα ο ένας 
τον άλλον. Ωστόσο, η κατα-
νόηση και η καλοσύνη μεταξύ 
μας πρέπει πάντα να μας κα-
θοδηγεί στον τρόπο που προ-
σεγγίζουμε την ανθρώπινη 
εμπειρία, καθώς ο καθένας μας 
έχει επιπλέον τις δικές του μυ-
στικές μάχες για να πολεμήσει 
μαζί με εκείνων που είμαστε 
υποχρεωμένοι να μοιραζόμα-
στε. Ας διατηρήσουμε λοιπόν 
ένα θετικό πνεύμα για αυτό το 
νέο έτος και για εκείνες τις σκέ-
ψεις που πρέπει πράγματι να 
επικρατήσουν στις προσπά-
θειές μας να συνεχίσουμε τη 
ζωή με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Καλή και ευτυχισμένη 
χρονιά σε όλους μας! 
 
Antony Sigalas Psychothe-
rapist for the Alpha Care  
Counselling Services  
Tel: 02083736287.

Καλωσορίζοντας το νέο έτος-AlphaCare Specialists



 15 | Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:05  
Η Αγάπη μας (1968). Μελό-
δραμα με την Αλίκη Βουγιου-
κλάκη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, 
Κατερίνα Χέλμη, Δέσποινα Στυ-
λιανοπούλου. Η Μαρίνα εργά-
ζεται σαν ταξιθέτρια στο θέατρο 
του διάσημου ηθοποιού Δημήτρη Ραζέλου. Οι σχέ-
σεις του Δημήτρη με την  πρωταγωνίστρια και μνη-
στή του Εύα Τσάμη είναι τεταμένες. Ένα βράδυ ο 
Δημήτρης με έκπληξη θα δει την Μαρίνα, με πολύ 
ταλέντο, να τραγουδάει τραγούδια της παράστασης 
για να διασκεδάσει με τις φίλες της. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:30  
Ο Προφήτης με την Πυρηνική Κεφαλή (1989). 
Κωμωδία με τους Κώστα Τσάκωνα, Φρύνη Αρβανίτη, 
Ηλία Κωνσταντίνου, Σταυρούλα Δρίτσα, Θάνο Πα-
παδόπουλο. Ένας πτυχιούχος Πυρηνικός επιστή-
μονας, ο Δρ Αδαμάντιος Τριχόπουλος, κάνει αίτηση 
για δουλειά στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών. Μετά 
απο 18 χρόνια αναμονής χωρίς αποτέλεσμα, απο-
φασίζει να δουλέψει προσωρινά σε ένα ..... κατά-
στημα υποδημάτων. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:55  
Τρεις Τρελοί για Δέσιμο (1969). Κωμωδία με τους 
Γιώργο Πάντζα, Νίκο Σταυρίδη, Δέσποινα Στυλιανο-
πούλου, Τάκη Μιλιάδη,  Άννα Μαντζουράνη, Λαυρέ-
ντη Διανέλλο, Μάκη Δεμίρη. Ένας νέος ο οποίος ερ-
γάζεται σε καθαριστήριο ρούχων, ονειρεύεται μια 
ζωή κινηματογραφικού αστέρα και ντύνεται με τα 
ρούχα που καθαρίζει, για να φωτογραφίζεται και να 
στέλνει τις φωτογραφίες σε παραγωγούς του κινη-
ματογράφου για να του δώσουν κάποιο πρωταγω-
νιστικό ρόλο στις ταινίες τους. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:45  
Έυα (1953). Αισθηματικό δράμα με τους Μάνο Κα-
τράκη, Ντίνο Ηλιόπουλο, Νίνα Σγουρίδου, Αλίκη Γε-
ωργούλη, Αλέκο Αλεξανδράκη, Φραγκούλη Φρα-
γκούλη, Σμαράγδα Βεάκη. Ο νεαρός Αντίνοος 
παραθερίζει σε κάποιο νησί κι εκεί γνωρίζει μια γυ-
ναίκα-πειρασμό, την Εύα, η οποία πλήττει θανάσιμα 
δίπλα στον μεσήλικα άντρα της, τον Αλέκο. Η Εύα 
ελκύεται από τον Αντίνοο ο οποίος γεμίζει το κενό 
της ζωής της, αλλά ταυτόχρονα αισθάνεται ενοχές, 
προσπαθώντας να τιθασεύσει τον ερωτικό της πόθο.  

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  23:05  
Η Κόμπρα από τα Γιάννενα (1986). Κωμωδία με 
τους Νίκο Ρίζο, Τάσο Προύσαλη, Νανά Βενέτη, Θα-
νάσης Λιάμης, και Πόπη Μοντανάρη. Ένας απατε-
ώνας επιχειρηματίας, μηχανεύεται διαφορές ιδέες 
για να κάνει δουλειές του ‘’αέρα’’ και να κερδίζει χρή-
ματα από τα υποψήφια θύματά του. Στο τέλος όμως 
πάντα τον ανακαλύπτουν. Τελικά βρίσκει το ‘’τέλειο 
κόλπο’’ που πιστεύει ότι θα έχει μεγάλο κέρδος. 
KYΡIAKH 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:45  
Μια Νύφη στην Μπανιέρα μου (1989). Κωμωδία 
με τους Νίκο Δαδινόπουλο, Βανέσσα Ντζελβέ, Νίκο 
Μαγδαληνό και Γιώτα Αγνάντη. Ο Άρης είναι ένας 
φωτογράφος που ψάχνει να βγάλει μια φωτογραφία 
για να πάρει το πρώτο βραβείο με ένα σεβαστό 
ποσό σε έναν διαγωνισμό. Μια νύφη που το σκάει 
απο τον γάμο της με ένα ποδήλατο κινεί το ενδιαφέ-
ρον του Άρη που την φωτογραφίζει και λίγο αργότερα 
έρχονται έτσι τα γεγονότα που την γνωρίζει και προ-
σωπικά. Μεταξύ τους αρχίζουν να δημιουργούνται 
διάφορα απρόοπτα.   
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:05  
Άνθος του Κάκτου (1977). Θέατρο-Κωμωδία με 
τους Νίκο Βασταρδή, Σπύρο Καλογήρου, Ματίνα 
Καρρά, Βασίλη Πλατάκη, Ευαγγελία Σαμιωτάκη, Κώ-
στα Σιμενό, Χριστίνα Σύλβα. Ένας οδοντίατρος Δον 
Ζουάν είναι μεταξύ δύο γυναικών. Η μία είναι μια 
νεαρή ύπαρξη που τον απασχολεί. Της κάνει δώρα, 
την πηγαίνει παντού και της δηλώνει παντρεμένος 
για να αποφύγει το κακό. Η άλλη είναι η γραμματέας 
του. Όχι πια νέα, αλλά εξαιρετική στη δουλειά της 
και αφοσιωμένη. Όταν η γραμματέας καλείται να 
παίξει το ρόλο της συζύγου για χάρη της νεαρής 
ύπαρξης, η κατάσταση αρχίζει να παίρνει ανεξέλε-
γκτες διαστάσεις. Η μία παρεξήγηση οδηγεί στην 
άλλη και κάποια στιγμή το άνθος του κάκτου εμφα-
νίζεται με όλη του τη μεγαλοπρέπεια. 
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:35 
Πήρες Πτυχίο (1985).  Κοινωνική 
περιπέτεια με τους Βασίλη Καίλα, 
Λίλα Καφαντάρη, Βασίλη Τσάγκλο, 
Ζωή Βουδούρη. Ο Ανδρέας έρχε-
ται στην Αθήνα από την Μυτιλήνη 
με σκοπό να σπουδάσει σε κά-
ποια τεχνική σχολή. Με κόπο κα-
ταφέρνει να μπει σε κάποια σχολή 

από τις μεγάλες και αναγνωρισμένες του είδους. 
Μετά την αποφοίτηση ανακαλύπτει ότι το πτυχίο 
που επιτέλους πήρε, δεν έχει το παραμικρό αντίκρι-
σμα, στην προσπάθεια του να βρει κάποια δουλειά. 
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:55  
Μια Μπόμπα στο Κρεβάτι μου (1987). Κωμωδία 
με τους Νίκο Παπαναστασίου, Μαρία Ιωαννίδου, 
Κώστα Καραγιώργη, Μαίρη Χαλκιά, Γιώργο Γεωρ-
γίου, Αλμπέρτο Εσκενάζυ. Κανείς δεν θα είχε αντίρ-
ρηση να περάσει την πρώτη νύχτα του γάμου του, 
σε μια πολυτελέστατη σουίτα και μάλιστα δωρεάν. 
Η τύχη όμως επιφύλαξε στον νιόπαντρο Στέλιο μια 
δυσάρεστη έκπληξη. Έναν βομβιστή στο κρεβάτι 
τους. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:35  
Τώρα που Φεύγω απ τη Ζωή (1966). Μελόδραμα 
με την Μάρθα Βούρτση, Γιώργο Καμπανέλλη, Μάνο 
Κατράκη, Λαυρέντη Διανέλλο, Κώστα Φυσσούν, Νι-
κήτα Πλακή, Νάνσυ Μάνδρου,  
Μια ξεπεσμένη λαϊκή τραγουδί-
στρια  προσπαθεί να ζήσει την 
κόρη της δουλεύοντας σε ασή-
μαντα νυχτερινά κέντρα. Συλλαμ-
βάνεται και κατηγορείται για το 
φόνο του πρώην άντρα της. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:55  
Σπίτι στους Βράχους  (1974). Ερωτική περιπέτεια 
με τους Ανδρέα Μπάρκουλη, Μπέντε Μπόρσουμ, 
Χρήστο Σπυρόπουλο, Άντα Βαρθολομαίου. Στους 
βράχους ενός ερημικού νησιού, μια γυναίκα μένει 
στο σπίτι του πλούσιου άντρα της. Όταν φτάνει εκεί 
ο γιος του από προηγούμενο γάμο, αναπτύσσεται 
ανάμεσά τους ένας έντονος ερωτικός δεσμός. Η 
άφιξη του συζύγου θα αναστατώσει τον νεαρό άνδρα, 
ο οποίος θα συνδεθεί ερωτικά με την κόρη ενός ψαρά 
για να προκαλέσει τη ζήλια της μητριάς του.  
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:55  
Ττόφαλλος ο Φυκαρκιώτης (1985). Κυπριακή κω-
μωδία με τους Ανδρέα Αργυρίδη, Κική Μαυρίδου, 
Ντόρις Κυριακίδου, Πάμπο Θεοδώρου, Κωστάκη 
Κωνσταντίνου. Οι κάτοικοι ενός επαρχιακού χωριού 
της Κύπρου, απεγνωσμένοι από την αδιαφορία της 
κυβέρνησης να φέρει νερό στο χωριό τους και να 
τους ενώσει με ασφαλτόδρομο με την κοντινή πόλη, 
παρά τον μακροχρόνιο αγώνα τους, αποφασίζουν 
να δημιουργήσουν δικό τους κράτος.  
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ΠΕΜΠΤΗ 14/1 

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 15/1 
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 16/1 
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 17/1 
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 18/1 
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 19/1 
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 20/1 

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 14 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 Πολιτιστικό ημερολόγιο:  Η 
Θεσσαλονίκη των δρώμενων και Ει-
καστικών 
22:05 Ελληνική Ταινία:Η Αγάπη μας  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 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: Ο Προφήτης 
με την Πυρηνική Κεφαλή  
22:55 Ελληνική Ταινία: Τρεις Τρελοί 
για Δέσιμο  
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 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 φιλο-
ξενεί : Α) την Μαριαλεν́α Τσιρ́λη την 
πρώτη γυναίκα Γραμματεά του Ευ-
ρωπαικ̈ού Δικαστηριόυ Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), και Β) την νε-
αρή ανερχόμενη Ελληνίδα ηθοποιό 
Chrysa Florou η όποια κάνει καριέρα 
στην Γαλλία. 
20:55 Ακάλυπτος S2E2 
21:45 Ελληνική Ταινία: Έυα  
23:05 Ελληνική Ταινία: Η Κόμπρα 
από τα Γιάννενα  
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 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: Μια Νύφη 
στην Μπανιέρα μου 
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 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 Το Θέατρο της Δευτέρας: Άν-
θος του Κάκτου 
22:45 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 19 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: Πήρες Πτυχίο  
21:55 Ελληνική Ταινία: Μια Μπό-
μπα στο Κρεβάτι μου  
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 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: Τώρα που 
Φεύγω απ τη Ζωή  
21:55 Ελληνική Ταινία: Σπίτι στους 
Βράχους  
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Σούπερ ΛίγκΚύπελλο Αγγλίας

Με γκολ του Ντόουσον στο 83΄ 
η Γουέστ Χαμ επικράτησε 1-0 
εκτός έδρας της Στόκπορτ και 
προκρίθηκε στους «32» του Κυ-
πέλλου Αγγλίας, όπου θα τεθεί 
αντιμέτωπη με την Ντονκάστερ 
μετά την κλήρωση του 4ου γύ-
ρου της διοργάνωσης. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 
3ου γύρου στο Κύπελλο Αγ-
γλίας: 
 
Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας     1-0 
Άστον Βίλα-Λίβερπουλ       1-4 
Έβερτον-Ρόδεραμ 2-1 παρ. 
(κ.α. 1-1) 
Νότιγχαμ Φόρεστ-Κάρντιφ 1-0 
Μπόρχαμ Γουντ-Μίλγουολ 0-2 
Λούτον-Ρέντινγκ                1-0 

Νόριτς-Κόβεντρι                  2-0 
Τσόρλεϊ-Ντέρμπι Κάουντι  2-0 
Μπόρνμουθ-Όλνταμ          4-1 
Στιβενέιτζ-Σουόνσι              0-2 
Μπρίστολ Ρόβερς-Σέφιλντ Γιου-
νάιτεντ                                2-3 
Μπλάκμπερν-Ντονκάστερ 0-1 
Στόουκ Σίτι-Λέστερ 0-4 
Γουίκομ-Πρέστον 4-1 
Μπέρνλι-Μίλτον Κέινς Ντονς 4-3 
στα πέναλτι (κ.α. και παρ. 1-1) 
Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς-Φούλαμ 
0-2 παρ. (κ.α. 0-0) 
Έξετερ-Σέφιλντ Γουένσντεϊ 0-2 
Μπλάκπουλ-Γουέστ Μπρομ 3-2 
στα πέναλτι (κ.α. και παρ. 2-2) 
Άρσεναλ-Νιούκαστλ 2-0 παρ. 
(κ.α. 0-0) 
Χάντερσφιλντ-Πλίμουθ      2-3 

Μπρέντφορντ-Μίντλεσμπρο 2-1 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουότ-
φορντ                                 1-0 
Μπάρνσλεϊ-Τρανμίρ           2-0 
Κρόουλι-Λιντς.                   3-0 
Μπρίστολ Σίτι-Πόρτσμουθ 2-1 
Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρμιγχαμ 3-0 
Τσέλσι-Μόρκαμ                  4-0 
Τσέλτεναμ-Μάνσφιλντ 2-1 παρ. 
(κ.α. 1-1) 
Μαρίν-Τότεναμ                   0-5 
Νιούπορτ Κάουντι-Μπράιτον 3-4 
στα πέναλτι (κ.α. και παρ. 1-1) 
Στόκπορτ Κάουντι-Γουέστ Χαμ 
0-1 
Σαουθάμπτον-Σριούσμπερι 
Αναβλήθηκε 
Η κλήρωση της φάσης των 
«32»: 

Τσέλτεναμ - Μάντσεστερ Σίτι 
Μπόρνμουθ - Κρόουλι 
Σουόνσι - Νότιγχαμ 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερ-
πουλ 
Σαουθάμπτον ή Σριούσμπερι - 
Άρσεναλ 
Μπάρνσλεϊ - Νόριτς 
Τσόρλι - Γουλβς 
Μίλγουολ - Μπρίστολ Σίτι 
Μπράιτον - Μπλάκπουλ 
Γουίκομπ - Τότεναμ 
Φούλαμ - Μπέρνλι 
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Πλίμουθ 
Τσέλσι - Λούτον 
Γουέστ Χαμ - Ντονκάστερ 
Μπρέντφορντ - Λέστερ 
Έβερτον - Σέφιλντ Γουένσντεϊ

Η αγωνίστηκε ξεκίνησε το Σάβ-
βατο (9/1), με τον Ολυμπιακό 
να περνάει έστω και δύσκολα 
από το Αγρίνιο, κερδίζοντας 2-
1 τον Παναιτωλικό. Το πρό-
γραμμα της Κυριακής (10/1) πε-
ριελάμβανε τέσσερις 
αναμετρήσεις. 
Με τόσες απουσίες που είχε το 
ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό 
ήταν να πάρει τη νίκη κόντρα 
στην ΑΕΛ. Οι «πράσινοι» τα 
βρήκαν σκούρα, σε κάποιες πε-
ριπτώσεις υπέφεραν αλλά στο 
τέλος αυτό που μένει είναι το 2-
0, με το οποίο επικράτησαν της 
μαχητικής Λάρισας. 
Το «τριφύλλι» ισχυροποίησε με 
αυτό τον τρόπο τη θέση του στη 
ζώνη των πλέι οφ και παράλ-
ληλα πλησίασε στο -2 την ΑΕΚ, 
η οποία αγωνίζεται τη Δευτέρα 
(11/1) στη Λαμία. 
Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να χάνει από 
το 11ο λεπτό, αλλά τελικά έκανε 

την ανατροπή κι επικράτησε 3-
1 του Βόλου. Ο «Δικέφαλος του 
Βορρά» επέστρεψε στα θετικά 
αποτελέσματα μετά την ήττα 
από τον Ατρόμητο στο Περι-
στέρι, ενώ από την πλευρά 
τους οι φιλοξενούμενοι εξέφρα-
σαν παράπονα για τη διαιτησία 
του αγώνα. 
Με τον Χερόνιμο Μπαράλες να 
δίνει τη λύση, ο Αστέρας Τρί-
πολης πέρασε με 1-0 από τη 
Ριζούπολη και βρίσκεται σε... 
τροχιά πλέι οφ, καθώς ανέβηκε 
στην έκτη θέση της βαθμολο-
γίας. 
Οι δύο τερματοφύλακες ήταν οι 
πρωταγωνιστές στην αναμέ-
τρηση του Ατρόμητου με τον 
ΟΦΗ στο Περιστέρι. Οι δύο 
ομάδες έμειναν στο 0-0, με τους 
Κρητικούς να αντέχουν ως το 
φινάλε, μολονότι έπαιζαν με 
δέκα παίκτες από το 52ο λεπτό.

Με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώ-
θηκε το Σάββατο το ντέρμπι με-
ταξύ της πρωτοπόρου ΑΕΛ και 
της Ομόνοιας, στο Τσίρειο. 
Το σκορ στο παιχνίδι για την 
19η αγωνιστική του παγκυ-
πρίου πρωταθλήματος ποδο-
σφαίρου, άνοιξε ο Λοΐζου στο 
6΄για την Ομόνοια, με τον Μαέ 
να ισοφαρίζει στο 92’ για την 
ΑΕΛ. 
Η ΑΕΛ παραμένει στην πρώτη 
θέση με 38 βαθμούς και η Ομό-
νοια έχει 36 βαθμούς. 
Η Νέα Σαλαμίνα νίκησε την 

Πάφο με 2-0 , σε αγώνα με τον 
οποίο ολοκληρώθηκε η 19η 
αγωνιστική του Παγκύπριου 
Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 
Α΄ κατηγορίας. Ο αγώνας έγινε 
στο «Αμμόχωστος Επι-
στροφή». 
Για τους ερυθρόλευκους σκό-
ραραν οι Μπάρνες Οσέι (25΄)  
και Μαμαντού Καμισόκο (30`). 
Με τη νίκη της η Νέα Σαλαμίνα 
έφτασε στους 24 βαθμούς και 
ισοβαθμεί με την παφιακή 
ομάδα και τον Oλυμπιακό.

Πρέμιερ Λίγκ
19η αγωνιστική του Παγκυπρίου 
Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 

H Premier League μάχεται με νύχια και 
με δόντια να συνεχιστεί, αλλά ο κορω-
νοϊός την έχει κλείσει στην εστία της και 
την σφυροκοπά.   
Πέθανε σε ηλικία 31 ετών πρώην παί-
κτης του ΠΑΣ Γιάννινα 
Η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρω-
ταθλήματος ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 
36 κρούσματα κορονοϊού σε παίκτες και 
μέλη τεχνικών επιτελείων σε τεστ που 
διενεργήθηκαν την περασμένη εβδο-
μάδα. 
Kρούσμα κορωνοϊού στη Φενέρμπα-
χτσε 
Πιο αναλυτικά από τις 4 έως τις 10 Ια-
νουαρίου υποβλήθηκαν σε έλεγχο για 
Covid-19 συνολικά 2.593 παίκτες και 
μέλη τεχνικών επιτελείων ομάδων της 
Premier League και 36 άτομα βρέθηκαν 
θετικοί στον κορωνοϊό, νούμερο που εί-
ναι το υψηλότερο από την έναρξη της 
σεζόν. 
Η ομάδα που έχει πληγεί περισσότερο 
από την πανδημία είναι η Άστον Βίλα με 
14 επιβεβαιωμένα κρούσματα, γεγονός 
που οδήγησε μάλιστα στην αναβολή της 
αναμέτρησής με την Τότεναμ. 
Ο αγωνας είχε αρχικά προγραμματιστεί 
να διεξαχθεί στο Μπέρμιγχαμ το βράδυ 
της Τετάρτης (13/1), με την Άστον Βίλα 

να ζητάει αναβολή (παρατάχτηκε την πε-
ρασμένη Παρασκευή με παίκτες από την 
Κ19 και την Κ23 στο ματς Κυπέλλου Αγ-
γλίας με την Λίβερπουλ) και στη θέση 
του να μπαίνει το Τότεναμ - Φούλαμ που 
θα γίνει στο Λονδίνο. 
Στην Άστον Βίλα υπάρχει επικίνδυνη 
έξαρση κορονοϊού και σε αντίθεση με το 
ματς του Κυπέλλο απέναντι στην Λίβερ-
πουλ όπου παρατάχθηκαν παιδιά από 
τα τμήματα κ-23 και κ-18, δεν θα γίνει 
αυτό σε επίπεδο πρωταθλήματος. 
Έτσι, η Πρέμιερ Λιγκ ανέβαλε το ματς 
της Βίλα με την Τότεναμ που επρόκειτο 
να διεξαχθεί την Τετάρτη και αντ’ αυτού 
τα «σπιρούνια» θα παίξουν με την Φού-
λαμ. 
Οι «cottagers» είχαν και ματς με την 
Τσέλσι το βράδυ της Παρασκευής, όμως 
αυτό μεταφέρθηκε για το Σάββατο, ενώ, 
οι «χωριάτες» καλώς εχόντων των πρα-
γμάτων θ’ αντιμετωπίσουν την Έβερτον 
την Κυριακή κι όχι το Σάββατο. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες) 
Μάντσεστερ Γ.     36 
Λίβερπουλ           33 
Λέστερ                 32 
Έβερτον               32 
Τότεναμ                29 -16αγ. 
Μάντσεστερ Σίτι   29 -15αγ.
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Lockdown measures starting 
to show some signs of effect

Boris Johnson has told 
MPs that recent corona-
virus restrictions "are 

starting to show signs of some 
effect" - but he refused to rule 
out even tougher measures. 

The prime minister came 
under fresh pressure from Labour 
on Wednesday to tighten 
COVID rules in order to drive 
down infections. 

Labour leader Sir Keir Starmer, 
addressing Mr Johnson at the 
first session of Prime Minister's 
Questions this year, said the 
current lockdown in England was 
"not strong enough." 

"Every time there's a big deci-
sion to take, the prime minister 
gets there late," Sir Keir told 
MPs. "The next big decision is 
obvious, the current restrictions 

are not strong enough to control 
the virus. Stronger restrictions 
are needed." 

Responding to the reaction of 
Conservative MPs, Sir Keir added: 
"There's no point members      
opposite shaking their heads, in 
a week or two the prime minister 
is likely to be asking members 
to vote for this." 

He then asked Mr Johnson to 
explain - with COVID infection 
rates, hospital admissions and 
death rates higher than the      
first lockdown last year - "why 
on earth are restrictions weaker 
than last March?" 

The Labour leader has         
previously pointed to how        
nurseries remain open and how 
house viewings can continue, 
as examples of how the current 

lockdown - England's third        
national shutdown - could be 
strengthened. 

In reply to Sir Keir, Mr Johnson 
said: "We keep things under 
constant review and we will 
continue to do so. And certainly 
if there is any need to toughen 
up restrictions, which I don't rule 
out, we will of course come to 
this House." 

However, the prime minister 
told MPs that the lockdown 
measures - and the Tier 4         
restrictions that preceded then 
in many areas of England - are 
"starting to show signs of some 
effect." 

"We must take account of that 
too, because nobody can doubt 
the serious damage that is done 
by lockdowns to people's mental 
health, to jobs, to livelihoods," 
Mr Johnson said. 

Meanwhile, British police will 
get tougher on those who flout 
rules aimed at stopping the 
spread of COVID-19 and stricter 
measures could be brought in, 
the country’s top officer and the 
minister responsible for policing 
said on Tuesday. 

The capital’s police chief 
Cressida Dick, the country’s 
most senior officer, said officers 
would take tougher action to 
enforce lockdown rules amid 
concern that some people were 
continuing to ignore measures 

to limit social mixing. 
“It is preposterous to me      

that anyone could be unaware 
of our duty to do all we can to 
stop the spread of the virus,” 
Dick wrote in the Times news-
paper.  

“We have been clear that 
those who breach Covid-19 
legislation are increasingly likely 
to face fines.” 

Policing minister Kit Malthouse 
said the government could con-
sider bringing in even stricter 
rules if the numbers relating to 
infections and hospitalisations 
showed action was necessary. 

Hit by a new highly transmis-
sible strain of the coronavirus, 
Britain is battling a surge in new 
infections, hospitalisations and 
deaths. In parts of London, one 
in 20 people are now thought to 
have the disease. 

In the UK Cypriot community 
alone, another 75 people        
succumbed to Covid-19 this 
week. To date, we estimate 480 
UK Cypriots (Greek, Turkish and 
Maronite) in total have died from 
the virus. The figure includes 
437 in London and 43 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.

A week after President 
Donald Trump’s        
supporters stormed 

the US Capitol, the House 
of Representatives gathered 
yesterday to consider          
impeaching him for his role 
in an assault on American 
democracy that stunned the 
nation and left five dead. 

At the time of Parikiaki       
going to print yesterday, voting 
in the US House of Represen-
tatives was still ongoing on 
whether to start the formal      
debate. 

At least five Republicans 
have said they would join 
Democrats in voting for an      
article of impeachment – a   
formal charge – of inciting an 
insurrection just seven days 
before he is due to leave office 
and President-elect Joe Biden 
is sworn in on 20 January.  

If the House approves it, 
Trump would become the       
first president impeached 
twice. 

A majority vote in the House 
to impeach would trigger            
a trial in the Republican-       
controlled Senate, although        
it was unclear whether such    
a trial would take place in       
time to expel Trump from        
office. 

As lawmakers debated the 
matter, National Guard troops 
and police were stationed 
around the Capitol to provide 
security. 

“We are debating this          
historic measure at an actual 
crime scene,” Democratic 
Representative Jim McGovern 
said as the session opened.  

“This was a well-organised 
attack on our country that was 
incited by Donald Trump.” 

Democrats moved forward 
on an impeachment vote after 
Vice President Mike Pence     
rejected an effort to persuade 
him to invoke the 25th Amend-
ment of the U.S. Constitution 

to remove Trump. 
House Majority Leader Steny 

Hoyer, the No. 2 Democrat, 
said Democrats intended to 
send the impeachment charge, 
once approved, to the Senate 
“as soon as possible,” and 
House Speaker Nancy Pelosi 
named nine impeachment 
managers who would present 
the House’s case during a 
Senate trial. 

In his first public appearance 
since last Wednesday’s riot, 
Trump showed no contrition on 
Tuesday for his speech shortly 
before the siege in which he 
called on his supporters to 
protest Biden’s victory by 
marching on the Capitol. 

“What I said was totally       
appropriate,” Trump told     
reporters. 

At a meeting to set the rules 
for Wednesday’s impeachment 
vote, Democratic Representa-
tive David Cicilline, who helped 
craft the impeachment meas-
ure, said it had the support of 
217 lawmakers – enough to 
impeach Trump. 

A two-thirds majority of       
the Senate is needed to       
convict Trump, meaning at 
least 17 Republicans in the 
100-member chamber would 
have to vote for conviction. 

Democrats could also use 
an impeachment trial to      
push through a vote blocking 
Trump from running for office 
again. 

Only a simple Senate      
majority is needed to disqualify 
Trump from future office, but 
there is disagreement among 
legal experts as to whether       
an impeachment conviction is 
needed before a disqualifica-
tion vote. 

A different part of the Con-
stitution, the 14th Amendment, 
also provides a procedure for 
disqualifying Trump from future 
office with a simple majority of 
both chambers.

US: Democrats  
attempt to oust 
President Trump

President Anastasiades meets Spehar over UNFICYP
President Nicos Anasta-

siades on Wednesday 
discussed developments 

on the Cyprus problem and 
the latest UN reports on       
UNFICYP and the Good Offices 
mission in Cyprus with the 
UN’s special representative 
Elizabeth Spehar. 

Anastasiades received Spehar 
at the Presidential Palace as part 
of the latter’s customary meetings 
with the two community leaders 
ahead of her briefing to the       
Security Council before it votes 
on the renewal of the UNFICYP 
mandate for another six months. 

Foreign Minister Nikos Chris-
todoulides was present at the 
45-minute meeting. 

According to deputy govern-
ment spokesman Panayiotis 
Sentonas, they discussed         
UN Secretary-General Antonio    
Guterres’ decision to convene an 
informal five-party conference 
on the Cyprus issue. 

Spehar briefed Anastasiades 

but also listened to his positions 
on the latest UN reports, on      
the renewal of the UNFICYP 
mandate and the UN Secretary-
General’s report on the Good 
Office mission in Cyprus, Sento-
nas said. 

Spehar, who is to brief the UN 
Security Council on January 19, 
later had a meeting with Turkish 
Cypriot leader Ersin Tatar. 

Anastasiades and Tatar had 
separate meetings on Monday 
with the UN secretary-general’s 
special envoy, Jane Holl Lute, 
laying the groundwork for the 
possible informal five-party meet-
ing which is expected to take 
place in February in New York. 

Anastasiades is to brief party 
leaders on Thursday morning 
on his meeting with Lute. 

In the meantime, Christodou-
lides has been holding contacts 
with counterparts of his and EU 
officials on the Cyprus problem. 

On Wednesday, he had a      
telephone conversation with his 

UK counterpart Dominic Raab 
during which they exchanged 
views on the way ahead con-
cerning the ongoing efforts by 
the UNSG for the resumption of 
the talks.  

They also discussed issues 
concerning UNFICYP, post Brexit 
cooperation and issues concern-
ing bilateral relations. The UK is 
one of the Republic of Cyprus’ 

three guarantors along with 
Greece and Turkey that are to 
also participate at the five-party 
summit. 

Christodoulides also held a 
telephone conversation with 
Russian Foreign Minister Sergey 
Lavrov. The two ministers dis-
cussed the developments on 
the Cyprus problem and issues 
concerning UNFICYP.



Rapid, regular testing for 
people without symptoms 
of coronavirus will be 

made available across the   
country from this week, with      
the eligibility of the community      
testing programme expanded to 
cover all 317 local authorities. 

Local authorities will be encour-
aged to target testing at people 
who are unable to work from home 
during the national lockdown. 

Expansion of asymptomatic 
testing will identify more positive 
cases of COVID-19 and ensure 
those infected isolate, protecting 
those who cannot work from 
home and our vital services. This 

programme is crucial given that 
around 1 in 3 people have coro-
navirus without displaying any 
symptoms. 

The single most important  
action we can all take to protect 
the NHS and save lives, is to stay 
at home. 

So far, 131 local authorities 
have signed up to community 
testing, with 107 already having 
started testing in their commu-
nities. Many of these, including 
Essex and Milton Keynes, are 
focusing on the testing of critical 
workers and those who must 
leave home for essential reasons. 

In addition to local authorities, 

NHS Test and Trace will also work 
closely with other government 
departments to scale up work-
force testing. Many are already 
piloting regular workforce testing, 
with 15 large employers having 
taken up this offer already across 
64 sites, including organisations 
operating in the food, manufac-
turing, energy and retail sectors, 
and within the public sector        
including job centres, transport 
networks, and the military. An 
estimated 27,000 tests have 
taken place across the public 
sector as part of pilots so far. 

Health Secretary Matt Hancock 
said: “With roughly a third of 
people who have coronavirus not 
showing symptoms, targeted 
asymptomatic testing and subse-
quent isolation is highly effective 
in breaking chains of transmis-
sion. Rapid, regular testing is      
led by local authorities who       
design programmes based on 
their in-depth knowledge of the 
local populations, so testing can 
have the greatest impact. 

“We are now expanding this 
offer to every local authority       
across the country, and asking 
testing to be targeted on workers 

who cannot work from home 
during this national lockdown, 
while asking employers to work 
with us to scale up workforce 
testing. 

“Lateral flow tests have already 
been hugely successful in finding 
positive cases quickly – and every 
positive case found is helping to 
stop the spread - so I encourage 
employers and workers to take 
this offer up. We must all do all 
we can to stop the spread of 
COVID, right now.” 

Targeted, regular community 
testing using lateral flow tests is 
highly effective and has already 
identified over 14,800 positive 
COVID-19 cases who would not 
have been identified without  
targeted asymptomatic testing, 
breaking chains of transmission 
in the community. 

Existing plans for the rapid 
testing of staff and students in 
secondary schools and colleges, 
and staff in primary schools,       
also remain in place. Secondary 
schools have set up testing sites 
and have started to test staff and 
pupils who remain in school, 
such as the children of critical 
workers, or vulnerable children. 
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Asymptomatic testing to be rolled 
out across the country

Travellers arriving in the 
UK must show negative 
Covid test result

Travellers to England from 
abroad will from 0400 GMT 
on January 15 be required 

to show proof that they have 
had a negative COVID-19 test 
up to three days before their 
departure, the government said 
in a statement. 

Inbound passengers arriving 

by boat, plane or train will have to 
take a test up to 72 hours before 
departing the country they are in. 

Passengers arriving from 
countries not on the government’s 
travel corridor list must self-     
isolate for 10 days regardless of 
their pre-departure test result. 

They will still have the option 
to reduce the self-isolation period 
from 10 to 5 days by paying for 
a test through the Test to Release 
scheme which requires a test to 
be taken on or after the fifth full 
day since leaving a country not 
on the travel corridor list. 

Prior to departure passengers 
will need to present proof of a 
negative COVID-19 test result 
to carriers, as well as their      
passenger locator form.  

There will be a limited number 
of exemptions, including for   
hauliers, children under 11, crews 
and for those who travelling from 
countries without the infrastruc-
ture available to deliver the tests.  

Parents blast schools’ 
meagre food parcels
Images circulated on social 

media have revealed “woefully 
inadequate” free school meal 

parcels sent to families, including 
a £30 parcel estimated to contain 
just over £5 worth of food. 

Twitter user Roadside Mum 
posted the image, commenting: 
“2 days jacket potato with beans, 
8 single cheese sandwiches,       
2 days carrots, 3 days apples,        
2 days soreen, 3 days frubes. 
Spare pasta & tomato. Will need 
mayo for pasta salad. Issued    
instead of £30 vouchers. I could 
do more with £30 to be honest.” 

She estimated the cost of      
the food in the package at £5.22 
based on prices at Asda. 

Chartwell, the company that 
allegedly supplied Roadside 
Mum's box, said after investiga-
ting the matter, where food parcels 
have "not met our usual high 
standards" they will be refunding 
the cost.  

The firm's website says their 
£23 food hamper for two weeks 
contains a block of cheese,           
14 portions of fruit, 16 portions 
of vegetables, a kilogram bag 
of penne pasta, four chopped 
tomato tins, two tins of tuna, one 
loaf of bread and nine healthy 
snacks.  

The food in Roadside Mum's 
photo falls remarkably short of 
these requirements. Other users 

posted similar images.  
Downing Street has said the 

contents of some free school 
meal food parcels sent to families 
is “completely unacceptable” 
and that the government is         
urgently looking into the issue. 

The Prime Minister’s official 
spokesman told a Westminster 
briefing: “We’re aware of those 
images circulating on social 

media, and it is clear that the 
contents of those food parcels 
are completely unacceptable. 

“The Department for Educa-
tion is looking into this urgently 
and the Minister for Children, 
Vicky Ford, is speaking to the 
company responsible and they 
will be making it clear that boxes 
like this should not be given to 
families.”

The Moderna vaccine has 
become the third corona-
virus jab to be approved 

for use in the UK - with an addi-
tional 10 million doses ordered. 

The US-based company's 
vaccine was shown to have 94% 
efficacy against COVID-19 in 
final trials. 

Seven million doses had        
already been ordered by the    
UK government with a further 
10 million expected to follow - 
but it will likely not become 
available until March. This is 
because it is being manufac-
tured in the US at first, and will 
take a few months before manu-
facturing facilities in Europe will 
be ready to distribute. 

News about the jab, which 
will be available for free, was 

welcomed by Health Secretary 
Matt Hancock. 

He called it "another weapon 
in our arsenal to tame this awful 
disease", and added it will "boost 
our vaccination programme even 
further once doses become 
available from the spring." 

UK approves use of  
Moderna’s Covid vaccine
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Young carer from St Andrew the Apostle 
School helps raise £1m for charities

Antonia Bilgin, a Young 
Carer who lives in Enfield 
has taken part in Global 

Radio’s ‘Make Some Noise 
Emergency Funding Campaign’ 
which raised a million pounds for 
small charities across the capital 
who are supporting vulnerable 
people at this time. As a result, 
a grant was secured by Enfield 
Carers Centre where Antonia        
is part of EyPIC (Enfield Young 
People in Caring), the Young 
Carers Support Project at the 

centre. The grant also went         
towards support for adult carers 
in Enfield. 

Antonia was interviewed in 
March on Heart FM and her        
inspirational story of support 
and care for her family was 
shared across the radio-waves. 
In response to this interview, over 
a million pounds was raised. 

On Tuesday 8th December, 
Antonia, aged 11 and currently 
in Year Seven at St Andrew the 
Apostle Greek Orthodox School, 

was surprised by Heart FM live 
on air. She received a package 
of Christmas presents to congra-
tulate her for all her hard work 
and efforts and in recognition for 
the support she has given her 
family over lockdown and since 
students returned to school in 
September.  

As a young carer, Antonia not 
only looks after her family, she 
also supports her mother with 
her 5 younger siblings: Maria, 10, 
Alitia, 8, Raphaella, 7, Ilkinos, 5 
and Nikita, 2, who also received 
Christmas presents. 

Antonia’s Mother, Niki Bilgin, 
said, “She is my pride and inspi-
ration. She has had an enormous 
responsibility thrust upon her at 
a time where she ought to be 
carefree and yet I have never 
heard her complain.” 

Antonia herself has said,            
“I don’t mind … anyone in my 
position would do the same for 
their mum. When I found out I 
did not know what to say, but I 
was over the moon. I really like 
raising money for charity and 
helping other people.” 

Acting Headteacher at St       
Andrew the Apostle School,      

Michael Vassiliou, and all at      
the St Andrew Apostle School 
community are incredibly proud 
of Antonia.  

Mr Vassiliou stated, “Antonia 
is an inspiration to us all. I am 
humbled and proud to have  
such a student representing our 
school.” 

The manager of the young 
carers project at Enfield Carers 
Centre, Carla Brain, said, “We 
are very proud of Antonia and 
all of the Young Carers that we 
support in Enfield; we currently 
have 600 Young Carers all aged 
under 18 who are caring for a 
loved one. They are an inspira-
tion to us all. 

“We would also like to         
thank Global Radio for all their          
support and the people of        
Enfield who have donated over 
500 Christmas Gifts to the 
Young Carers Project this year. 

“If you know a Carer or Young 
Carer who needs support, 
please call us on 0208 366 3677 
or look us up on our website: 
www.enfieldcarers.org.” 

 
Pictured: Antonia with Deputy 

Headteacher, Michael Vassiliou

Top tips for surviving lockdown learning

Enfield now has multiple 
walk-in test centres for 
rapid testing, for indivi-

duals who do not have Corona-
virus symptoms. If you have 
Coronavirus symptoms, it is  
important you do not attend a 
rapid testing site. 

The borough-wide rapid testing, 
also known as 'lateral flow test-
ing', will offer on-the-spot testing 
without the need to book an  
appointment. You will receive 
your results on the same day. 

The rapid/lateral flow testing 
sites are situated at: 

- Brigadier Hall, Cedar Road, 
EN2 0NL 

- Green Towers Community 
Centre, Plevna Road, Edmonton, 
N9 0TE 

- John Wilkes House, 79 High 
Street, Ponders End, EN3 4EN 

- Kempe Hall, Kempe Road, 
EN1 4QS 

- Klinger Hall, Copperfield 
Mews, N18 1PF (access from 
Silver Street) 

- Southgate Library, High 
Street, Southgate, N14 6BP 

Opening times are 9am to 
6pm. 

Anyone who tests positive for 
Coronavirus will be referred for 
a follow-up test to confirm the 
result.  

You should only book an       
online test if you have one of 
the most common coronavirus 
symptoms. They are: 

• a high temperature 
•  a new, continuous cough 
• a loss or change to your 

sense of smell or taste 
If you have any coronavirus 

symptoms you must isolate      
immediately for 10 days. Don't 
wait for a test or a test result 
before doing so. 

If you are contacted by        
NHS Test and Trace, it is a legal        
requirement to self-isolate. Failure 
to comply with these requirements, 
including employers who don't 

allow employees to self-isolate, 
may result in a fine of at least 
£1,000 and up to £10,000 for a 
repeated or serious offence.  

In Enfield there are several 
sites where you can get a COVID-
19 test if you have symptoms: 

Lee Valley Athletics Park, N9 
0AR - a fixed testing centre and 
is drive-in only. Testing is avail-
able every day by appointment 
only. 

Edmonton Green (North car 
park), N9 0SN - a mobile testing 
location. Testing is available       
on various days throughout the 
week. Appointments are available 
between 10:30am and 3:30pm 
on the testing dates. Testing is 
by appointment only for walk-in 
or drive-in. 

Lodge Drive Car Park, Palmers 
Green, N13 5UB - a mobile 
testing location. Testing is avail-
able on various days throughout 
the week. Appointments are 
available between 10:30am to 
3:30pm on the testing dates. 
Testing is by appointment only 
for walk-in or drive-in. 

Raynham Road Car Park, 
Edmonton, N18 2SJ - a mobile 
testing location. Testing is   
available seven days a week. 
Appointments are available      
between 8am and 8pm. Testing 
is by appointment only for walk-in 
or drive-in. 

Boleyn Hall, enter via St Martin's 
Close, EN1 4HP - a mobile test-
ing location. Testing is available 
seven days a week. Appoint-
ments are available between 
8am and 8pm. Testing is by      
appointment and for walk-in only. 

It’s important to note that if you 
don't have coronavirus symptoms, 
you should not book a test. 

Bookings will only become 
available after 8pm the night 
before the day you want to visit. 
Trying to book before this time 
may result in your closest test 
centre not being displayed.

Rapid testing for Covid-19 
available in Enfield

Classrooms around the 
UK have once again 
been disrupted due to 

the coronavirus pandemic with 
millions of children having to  
undertake remote learning.  

Andrea Theoharous, founder 
and director of Mrs Theo Educa-
tion Ltd, has been a teacher in 
London for the past decade. 
Recognising that home school-
ing can take its toll on parents, 
she shares below her top 5 tips 

to ensure lockdown education 
survival, including access to 
free online tuition for the com-
munity. 

1. Children need routine -  
some of the children in my 
Google classroom like to wear 
their school uniform for online 
lessons so they know this is 
school. Also, create a timetable 
so the children can relate to - 
email Mrs Theo for a free time-
table sample. 

2. Outdoor exercise and play 
– regular breaks and fresh air 
aid concentration.  

3. Quite time and reading – 
this is time for parents too. 

4. Learn life skills: chores,  
tidying, baking, helping with 
cooking dinner - these are all 
forms of education.  

5. Don’t be afraid to ask for 
help. Mrs Theo is offering free 
online tuition for Primary 
School children to help them 
during this lockdown.   

Andrea Theoharous, said: 
“The pandemic and the cycle of 
lockdowns has disrupted class-
rooms across the country. I have 
had to swap my classroom in 
Knightsbridge for my dining table 
at home and know first-hand  
the struggles of recreating the 
engagement and interaction of 
the classroom online.  

“I have seen children struggle 
with confidence and not being 
able to have one-to-one support, 
feeling isolated and alone.  

“Many parents in the commu-
nity have reached out for advice 
and support and I urge anyone 
with questions on home school-
ing to reach out.  

“What the pandemic has 
taught us is that we are all in 
this together and we can all play 
a part in our community. To play 
our part, Mrs Theo Education 
would like to offer free online 
classes for our community’s  
Primary School children.” 

If you’re concerned about 
how you’re going to juggle home 
schooling again, Mrs Theo has 
all the best resources available 
for parents and caregivers to 
help keep your child’s education 
on track. To access the free        
online classrooms please email 
mrstheo@mrstheoeducation.com 
or DM by visiting Mrs Theo    
Education’s Instagram 
@mrs_theo_education for daily 
lesson ideas and games.  

Website: www.mrstheoeduca-
tion.com

Doctors and nurses          
deserve our applaud 
every day of the year not 

just once a week. 
There is another section of 

public servants who day and 
night are on the front line putting 
themselves in danger in an        
effort to protect the public.  

These council workers are 
facing all kind of hostilities just 
because they are trying to offer 

advice to businesses shopkeepers 
etc to follow the rules and regula-
tions which are set for a proper 
lockdown. Those who ignore their 
advice following a second warning 
are issued a fine and rightly so.  

The situation has become  
unbearable to the point that      
the council is working with the 
police and martials who are all 
now fitted with body cams.  

Lockdown should mean      

lockdown and there should not 
be any exceptions of any kind.  

The virus does not recognise 
any kind of building or busines-
ses but hits indiscriminately. 
There should not be any ifs or 
buts, or any kind of excuses.  

If we want to beat this pan-
demic, then we should follow 
the advice offered by experts and 
respect these public servants 
who are out to protect us and 

our families. It makes sense to 
follow the instructions otherwise 
we stand to lose more lives.  

Let's prioritise the welfare  
and safety of our residents, the 
support for those unsung heroes 
on the front line. They have my 
support and condemn the       
unacceptable and irresponsible 
attitude of some who do not 
seem to understand the gravity 
of the situation. Please grass 

those who do not seem to show 
any kind of discipline.  

The crisis is such that no words 
are strong enough to emphasise 
the degree of the whole tragedy. 
Lockdown should mean lockdown 
- there are no two ways about it.  

 
Cllr. George A Savva MBE  
Haselbury Ward  
Cabinet Member for Licensing 

and Regulatory Services

Cllr George Savva: Lockdown should mean lockdown
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In conversation with Professor Kypros Nicolaides

The Cyprus Medical Society 
UK (CMS UK), under the 
auspices of the National 

Federation of Cypriots in the UK, 
organised a live online interview 
with world-renowned fetal medi-
cine pioneer, Professor Kypros 
Nicolaides, on Sunday (10 Jan).  

The interview was hosted by 
the co-Presidents of CMS UK, Dr 
Nicolas Galazis and Dr Savvas 
Hadjiphilippou, and the President 
of the National Federation of Cyp-
riots in the UK, Christos Karaolis. 
H.E. the High Commissioner of 
Cyprus to the UK, Andreas Kakou-
ris, and the Presidential Commis-
sioner of the Republic of Cyprus, 

Photis Photiou, were also present 
as guests. 

Professor Kypros Nicolaides, 
who was recently featured on new 
Netflix series The Surgeon’s Cut, 
was born in Pafos, Cyprus in 1953. 
He studied medicine at King’s 
College London and then become 
Director of the Harris Birthright 
Research Centre for Fetal Medi-
cine, the first fetal medicine unit 
in the UK. Whilst there, he created 
a research and educational pro-
gramme that saw King’s College 
Hospital become a global hub in 
the field of fetal medicine, with 
thousands of doctors visiting from 
across the world. He was recently 

elected to the US National   
Academy of Medicine of the USA, 
one of the highest honours in the 
fields of health and medicine. 

The interview began with a pre-
recorded video message from Mr 
Photiou, who praised Professor 
Nicolaides’ timeless contribution 
towards science and wider society. 
Mr Photiou also announced that 
the President of the Republic of 
Cyprus intends to award the Grand 
Cross of Makarios III to Professor 
Nicolaides. The Grand Cross is 
Cyprus’ highest civilian honour. 

Professor Nicolaides was 
asked about the discoveries he 
has made over the decades, 

making him the ‘Father of Fetal 
Medicine’. He also discussed the 
difficulties and dilemmas that 
doctors face during their careers, 
and shared advice for younger 
doctors.  

Professor Nicolaides also 
shared his perspectives on      
Turkey’s ongoing occupation of 
Cyprus and spoke about the  
importance of the decades-long 
struggle for a free and reunified 
Cyprus. He also spoke about the 
COVID pandemic and his hopes 
for 2021. 

The co-Presidents of CMS UK 
also announced that Professor 
Nicolaides had accepted their 
invitation to be the Patron of the 
organisation, as a symbol of their 
admiration, and as a source of 
inspiration for Cypriot doctors in 
the UK and beyond. 

The event concluded with a 
glowing tribute from High Com-
missioner Kakouris, who spoke 
about Professor Nicolaides’       
excellence.  

The interview was watched  
by thousands of people around      
the world – it can be viewed at: 
http://cypriotfederation.org.uk/ 
professornicolaides 

“At every party there are 
 two kinds of people - 

 those who want to go home 
and those who don't. The 
trouble is, they’re usually 

married to each other” 
– Ann Landers, The New Yorker 

 
Researchers in the US have 

found that women use an        
average of 16,215 words a day, 
compared with 15,669 for men, 
a difference of 546. Here are 
words that women use, and 

men don't.  
Book club: A female domi-

nated affair, perhaps because 
women read more fiction, or 
perhaps because men aren't 
very good at talking about it. 

Accessorise: If men were 
ever to use this word it would 
only be in the context of cars. 

Empowering: Men never use 
this word.  

Pilates: Men in the UK seem 
to have no interest in building 
up their core strength. 

Pomegranate: Men seem      
ill-equipped to understand the 
significance and full range of  
superfoods. 

Kitten heels: Or any other 
kind. 

What are you thinking? This 
classic female condition check 
is a huge compliment to most 
men.  

Feminism: If even veteran 
feminists can't agree on what 
this means then it's probably 
best avoided by men. 

Airbrushing: The process by 
which magazine picture editors 
oppress women in an under-
hand way. Although, it’s pretty 
shocking that there’s an option 
on Zoom called “Touch up my 
appearance.” (And since you 
ask: it’s under Settings, Video, 
Camera, My Video).  

 
GENDERLECTS 

 
Dr Deborah Tannen, Professor 

of Linguistics at Georgetown 
University, specialises in conver-
sation between men and women, 

maintaining that miscommunica-
tion occurs because the sexes 
belong to different cultures and 
languages, speaking what she 
calls ‘genderlects’. 

When men are interrupted, 
they see it as an endeavour to 
“steal their light”, which rings      
an alarm that says, “Your status 
is threatened!”. They raise their 
voices when interrupted. Women, 
on the other hand, feel their 
longing for connection is threat-
ened when engaging in conflict-
based topics.  

 
SPEED 

 
When men speak, they speak 

fast. The Guinness Book of World 
Records has an entry for the 
most words in a pop song. “Rap 
God” by Eminem packs 1,560 
words into 6 minutes and 4      
seconds – an average of 4.28 
words per second. In one 15 
second segment, 97 words are 
sung (6.46 words per second).  

John F. Kennedy is also         
famous as a speed talker. He 

could speak about 350 words per 
minute (5.8 words per second).  
 
VOLUME 

 
And when men are in the        

appropriate environment, they 
tend to be loud also. The top 
five loudest football stadiums 
are as follows: -  

 
5. Anfield, Liverpool: In a 

survey by Fan Chants, Liverpool 
supporters recorded decibel 
levels of 97, the loudest in the 
Premier League.  

 
4. Stadio San Paolo, Napoli: 

With a stadium capacity of 
60,240, visitors to Naples remark 
how the entire city shakes when 
there’s a match on.  

 
3. Westfalenstadion,       

Borussia Dortmund, Germany: 
Intimidating mosaics and             
incessant chanting makes 
West-falenstadion - nicknamed 
“Yellow Wall” - hostile to visiting 
teams.  

2. Inonu Stadium, Besiktas, 
Turkey: has a capacity of only 
32,145 but has a noise louder    
than thunder. Manchester 
United’s goalkeeper Ben Foster, 
in September 2009 told his       
defenders to stop shouting      
instructions to him - “there was 
no point, I couldn’t hear a thing!” 

 
1. Turk Telecom Arena,      

Galatasaray: the record holder 
for the world’s loudest football 
stadium at 131.76 decibels.  

 
All these are surpassed how-

ever, by American football. The 
winners being the Kansas City 
Chiefs at Arrowhead Stadium, 
who clock up 142 decibels. Just 
for comparison, a jet taking off, 
is 150 decibels.  

 
(Sources: BBC, Guinness 

Book of Records, “You Just 
Don’t Understand: Women and 
Men in Conversation”, Deborah 
Tannen) 

 
James Neophytou

The language instinct: Women’s patois and men’s patter

Greek Orthodox churches will close for public worship
Following the huge surge 

in COVID-19 cases and 
following the Major Incident 

declaration by the Mayor of  
London, the Greek Orthodox 
Archdiocese of Thyateira and 
Great Britain, has announced 
the following: 

After prayerful and careful 
consideration and in consultation 
with Clergy, medical professionals 
and lay leadership of the Archdio-
cese, His Eminence Archbishop 
Nikitas of Thyateira and Great 
Britain has decided that all the 

Churches of the Archdiocese will 
close for public worship, following 
the same policy enacted during 
the first National Lockdown in 
March 2020. This measure is 
enacted to preserve human life 
and to help in stopping the spread 
of Coronavirus.  

Only the Clergy, one Chanter, 
and the Church verger will be 
allowed in the Church for the  
Divine Services. At other times, 
Churches may open for private 
prayer with the understanding      
that only one person (or one 

family bubble) may enter the 
Church and pray; Church Trust-
ees and Wardens are instructed 
to adhere to these guidelines 
without making exceptions.  

At the proper time, an             
announcement will be made,      
as to when the Churches will 
open for public worship. 

The faithful are asked to pray 
and ask God to send His healing 
grace upon the world and to    
be obedient to the Church, the  
government regulations and 
medical professionals.

A little black girl asked me once: 
''Is God black or white?" 

I was taken aback 
And I questioned myself ‘Why?’ 

Why my hesitation to reply,  
Why the unexpected shock and surprise? 

I then paused, looked at her, could not form a smile 
Then said to her: ''Please give me a little time." 

For pictures of injustice, implied prejudices, 
Humiliation, cruel racism and suffering 

Flooded my clouded, aching mind; 
What causes us to discriminate? I thought, 

Fall from God's grace  
And evil ways 

So blindly and wickedly embrace? 
What difference would it make, 

If God is black, brown, green, yellow or white?  
An old man, a doting mother, a smiling child, 

Translucent, striped, or the shade of a soaring, carefree kite? 
Would you turn your back on Him, deny Him, 

Abandon Him, regard him obsolete, aloof, uncaring 
And blame Him for all the evils in this world, 

The cause of wars, disease, misery and blight, 
To justify our own selfish greed, biased false beliefs 
That blur our vision of the true beauty all around us 

Causing us to descend into the darkest abyss 
Of a delusional self-centred night, 

Thus, blocking God's benevolent, sustaining light? 
How could we forget history’s many lessons 

The message ‘Love Thy Neighbour’ 
And hurt, demeanour brothers and sisters 
Ignoring what is morally good and right? 

I then knew my answer and without faltering I said: 
''God is any colour or shape you would wish Him to be, 

For He is the spectrum of the radiant rainbow, 
The lustre of beautiful, honest ebony, 

The sparkle of fresh fallen snow, 
The promise of a glorious rising sun, 

The soft dusk's forthcoming rest and sweet repose, 
The unique beauty of diversity's precious, coloured rose; 

God is in the freshness of the air we breathe, 
The heart of altruistic, seraphic love, 
The tinge of hope and all inspiration, 

The magical blend of colours in this harmonious universe,  
That unite us into one multicoloured, interlinked nation, 
In this, His divine, wonderful and mysterious creation!'' 

 
January, 2021 

Is God black or white? 
Poetry by Andreas N. Demetriou 



Priyanka Chopra wants ‘cricket team 
of kids’ with husband Nick Jonas 

Priyanka Chopra can't wait to start making babies with husband 
of two years Nick Jonas. 

The 38-year-old star opened up to Britain's The Sunday Times 
about the couple's family plans, gushing that she's keen to have as 
many children as possible.  

Telling the publication she wants enough for a "cricket team" - 
which would be 11 - Indian actress Priyanka then appeared to            
rethink her plan later in the interview. “I do want children, as many 
as I can have,” she said, adding: “A cricket team? I’m not so sure.” 

Priyanka and Nick, 28, married in India in December 2018, and 
have enjoyed getting to know one another as husband and wife ever 
since.  

Insisting that neither their age gap or difference in backgrounds 
were an issue, she added: “Nick took to India like a fish to water. But 
just like a normal couple, you have to understand each other’s habits 
and what each other likes. So it’s more of an adventure than trying 
to figure out hurdles. None of it was really that hard.” 

She added that the lockdown that came with the Covid-19         
pandemic gave the pair “the ability to spend a lot of time together”, 
which she feels has been a blessing. “Because with both of our         
careers it’s hard to find that kind of time,” she said. 

The Quantico actress was recently criticised for appearing to flout 
lockdown rules in London, when she was snapped leaving a hair salon. 
Her reps have since hit back, insisting it was for work purposes. 
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Andrea Georgiou 

Cobra Kai season 4 
is happening! 

 
Netflix released Cobra Kai 

season 3 on New Year's Day 
and fans are already going wild 
with theories over what could 
be in store for season 4. The      
finale ended with former teen 
karate rivals, Daniel LaRusso 
(Ralph Macchio) and Johnny 
Lawrence (William Zabka),   
putting aside their long-time 
feud and teaming up to take      
on Johnny's ex-mentor, John 
Kreese (Martin Kove).  

They merged their dojos,         
Miyagi-do and Eagle Fang, to 
take on Cobra Kai at the All  
Valley Karate Tournament. If 
Daniel and Johnny's students 
win, Kreese will leave for good.  

The Karate Kid sequel series 

has been a huge hit, with        
Season 4 likely to be just as 
popular, but how soon will it be 
released? 

In October, co-creator Jon 
Hurwitz revealed on Twitter that 
the writers had completed all 
the scripts for season 4. Filming 
is scheduled to take place in   
Atlanta from January 20 to April 
15 with the release date likely 
to be late 2021, early 2022. 

Based on events from the        
finale, where Kreese placed a 
phone call to his old Vietnam 
buddy Terry Silver, we may see 
Thomas Ian Griffith return to 
play the villain from the Karate 
Kid Part III movie.  

Other storylines are likely        
to include more love triangle 
drama from Samantha, Miguel 
and Robby. And, there’s 
Johnny's romance with Miguel's 
mum, Carmen.

Peter Andre has tested positive 
for coronavirus after deciding to 
get checked following symptoms 
of feeling tired and unwell. 

The singer documented his 
test and subsequent battle with 
Covid on his YouTube channel. 

Pete revealed he was incredibly 
achy and had a cough, but that 
both he and his GP wife, Emily 
MacDonagh, thought he'd caught 
germs from his 4-year-old son 

Theo who had a cold recently. 
The star was then gobsmacked 

to receive a positive test. 
He said: “It goes to show it 

could be anything. I am very 
grateful that I got this version      
of it, it's not pleasant but I am 
very, very lucky as I have got a 
cousin who is still on oxygen in 
hospital and it really freaks me 
out. Hopefully this doesn't get 
any worse.”

UK Cypriot singer Peter Andre  
tests positive for coronavirus

A celebratory musical     
theatre production will 
air on BBC One. The 

televised event, filmed at the 
London Palladium, is part of 
BBC Radio 2’s commitment to 
championing musical theatre. 

Sheridan Smith will spearhead 
the celebration, titled Musicals: 
The Greatest Show, taking place 
on BBC Radio 2 from 7pm to 9pm 
on Sunday 31 January, with a 
BBC One broadcast to follow 
in February.  

Speaking about the event, 
Radio 2 host and West End star 
Elaine Paige said: “Musicals 
are such a huge part of my life, 
as they are for so many of my 
friends and colleagues, so to be 
unable to perform or go to the 
theatre for most of last year was 
devastating for us all. Radio 2 
Celebrates Musicals is a way for 
us all to come together, to be 

uplifted and sing out loud to the 
world’s best show tunes.” 

The event will feature              
vocalists from across the globe 
and a plethora of performances 
including: 

Amanda Holden and Sheridan 
Smith will duet on "I Know Him 
So Well" from Chess 

Nicole Scherzinger with 
"Never Enough" from The 
Greatest Showman 

Gavin Spokes performs "You’ll 
Be Back" from Hamilton 

Michael Ball performs        
"You Can’t Stop The Beat" from 
Hairspray 

Sheridan Smith performs 
"Don’t Rain On My Parade" 
from Funny Girl 

Ivano Turco performs       
"Only You, Lonely You" from 
Cinderella 

The cast of SIX The Musical 
performing "Six" 

Ramin Karimloo sings       
"The Music Of The Night" from 
The Phantom Of The Opera 

The three West End lead   
actors of Mamma Mia! perform 
"Dancing Queen" 

Aisha Jawando performs "The 
Best" from Tina the Musical 

Lea Salonga performs            
"I Dreamed A Dream" from  
Les Misérables 

Layton Williams performs 
"The Wall In My Head" from 
Everybody's Talking About 
Jamie 

Sam Tutty sings "You Will Be 
Found" from Dear Evan Hansen 

Nicole Raquel Dennis      
sings "And I Am Telling You" 
from Dreamgirls 

Kerry Ellis sings "Defying 
Gravity" from Wicked 

Exclusively for Radio 2, Josh 
Groban sings "The Impossible 
Dream" from Man Of La       
Mancha, Elaine Paige sings 
"As If We Never Said Goodbye" 
from Sunset Boulevard, and 
Christine Allado and Alexia 
Khadime perform "When You 
Believe" from The Prince Of 
Egypt. 

Jac Yarrow, with the public, 
performing "Any Dream Will Do" 
from Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat. 

Upcoming BBC documen-
taries will also focus on West 
Side Story, as well as shows 
about Cameron Mackintosh 
and Andrew Lloyd Webber.

BBC One to celebrate the best of the      
West End in ‘Musicals: The Greatest Show’
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Do I need Public Liability 
Insurance?

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

If your business comes into contact with 
members of the public, it’s likely you’ll decide 
you need public liability insurance. It can cover 

your business if it’s sued for injury or damage, 
so it’s popular with tradesmen, hairdressers, 
shopkeepers and many other business types. 

 
Is public liability insurance a legal                 
requirement? 

Public liability insurance isn’t compulsory by 
law, but many businesses decide that they need 
it to protect themselves from crippling compen-
sation costs, and also to satisfy the requirements 
of potential clients. 

As it can protect you if you’re sued by a 
member of the public, this insurance is particu-
larly important if you interact with customers, 
suppliers or passersby in the course of your 
work. 

You may decide you need public liability           
insurance because you come into contact with 
third parties in one or more of these ways: 

• Customers visit your premises, for example 
you have a hairdressing or beauty salon, a shop 
or a restaurant 

• You work on client sites, for example you’re 
a tradesman carrying out work in people’s 
homes 

• You work in public, for example you’re a 
builder, and your work could potentially cause 
injury or damage to someone passing by 

Ultimately, it’s up to you to decide whether 
your business needs public liability insurance, 
although it’s worth thinking about whether you 
could afford to meet the cost of a compensation 
claim if your business was sued and you didn’t 
have cover. 

It’s also worth checking whether clients or      
potential clients expect you to hold a policy. 
Local government contracts in particular will 
usually say you need a particular level of public 
liability insurance. 

Do I need public liability insurance for a        
private party? 

Public liability insurance can come in handy 
no matter the venue. If you own or are in charge 
of the venue - if it’s your business premises, for 
example - then public liability insurance can   
help pay for legal fees, medical bills and com-
pensation claims if someone suffers an injury 
during the party. On the other hand, if your party 
is at an external venue then public liability can 
help cover the costs if you or one of your guests 
damages the venue or injures a member of staff 
by accident. 
 
What is landlord legal cover? 

Legal cover is optional cover you can add to 
your landlord buildings and contents insurance. 

Legal cover can aid in the recovery of rent        
arrears and provide legal support to defend a 
prosecution against you that arises from you      
letting your property. It can even provide cover 
towards any accommodation costs whilst you 
are unable to get possession of your property 
and you wish to live there. 

 
What’s included with legal cover?  

Landlord legal cover will provide you with legal 
protection for the following events: 

Property damage, nuisance and trespass - 
Cover for your property or contents if damaged 
or affected by a public or private nuisance or 
trespass. 

Repossession - Support with repossession 
of your property where there are legal grounds 
to do so. 

Recovery of rent arrears - Help to recover 
any rent arrears if your tenant doesn’t pay. 

Prosecution defence - Provide prosecution 
defence against any alleged offences you’re       
accused of as a landlord.  

Accommodation costs - If you are unable       
to access your property to live in it yourself,  
contribution towards the cost of alternative         
accommodation 

 
What are my landlord legal requirements?  

Landlord insurance has strict stipulations 
around complying with UK legislation as a        
landlord, such as the Housing Act and Fire 
Safety Order.  

For a list of responsibilities and information       
regarding UK legislation, please visit the            
government website.

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

A few weeks into 2021 and 
we are already naviga-
ting our way through      

yet another national lockdown.       
Despite a turbulent and unpre-
cedented 2020, the property 
market thrived with house prices 
and consumer demand reaching 
unexpected highs. The question 
now is, will the market continue 
to boom in 2021? 

In order to support the market, 
the government’s official         
guidance states that you can 
still move home, and estate 
agents have been told they can 
continue to work. In the latest 
guidance it says that carrying 
out activities related to buying, 
selling, letting or renting a resi-
dential property are reasonable 
activities to leave home.  

The difference for estate 
agents this time around is that 
they have already established 
COVID safety protocols which 
are in place, and there is a 
greater understanding of what 
can and cannot be done.  

WFH processes and systems 
are also established, so it is 
business as usual for the      
housing market.  

George Sifonios, Managing 
Director at David Astburys         
Estate Agents in Crouch End 
said; “This latest lockdown   
hasn’t impacted our daily work 
practices, we were already        

following the safety protocols  
in order to ensure the safety       
of our clients and staff. We      
had also previously adapted 
our viewings and valuations 
protocols to ensure we were 
able to continue to service our 
clients within the guidelines,      
so for us at David Astburys, it is 
business as usual.” 

For the housing market,         
activity hasn’t slowed down, and 
it has been a busy start to 2021. 
Halifax reported that house 
prices in the UK were ended   
up 6% higher in December 
compared to the end of 2019 
and the average price of a 
house reached record highs. 
Rightmove predicted a 4%       
rise in house prices in 2021, 
however it is expected that 
prices will rise at a slower rate 
this year.  

Yianni Aresti, Lettings Director 
& Partner at David Astburys  
Estate Agents said; “It has 
been a busy start to the year  
for us, we ended 2020 with       
expediential growth, we grew 
our team by five new recruits 
across, sales, lettings and 
property management, and 
worked with over one thousand 
new clients, overall we are on 
track to surpass our growth     
targets in 2021.” 

Many people see the new 
year as a time for new begin-

nings and even more so this 
year, there is a want to draw a 
line under 2020 with a fresh 
start in a new home.  

George Sifonios said;   
“Now more than ever, in such 
challenging times, it is important 
you work with a reliable and 
trustworthy estate agent, that 
can give you an honest and       
realistic property valuation, and 
that’s what we pride ourselves 
on at David Astburys.” 

If you are a Landlord, Buyer 
or Seller and you need expert 
and honest property advice 
contact the team at David      
Astburys Estate Agents in 
Crouch End.  

Address:  
15 Park Road 
Crouch End 

London N8 8TE 
 

Email:  
crouchend@davidastburys.com 

 
Website:  

www.davidastburys.com 
 

Tel: 020 3000 6787

George Sifonios 

Specialising in Sales, 
Lettings & Property 
Management 

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS 
for an agency in London

Most Lets agreed on

97% of transactions achieved the 
asking price.

FREE no obligation property valuation

15 Park Road, London N8 8TE
t 020 3000 6787
e crouchend@davidastburys.com
w davidastburys.com 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Blithe Spirit 
 
Noel Coward’s classic comedy 

received its London premiere in 
1941 and since then it is often 
being revived in the West End or 
on Broadway. I first saw the play 
at the National Theatre in 1976 in 
a most memorable production  
directed by Harold Pinter and then 
again in 2014 with Angela Lansbury 
repeating her acclaimed Broadway 
performance as Madame Arcadi 
in a celebrated Michael Blakemore 
production in the West End.  

Theatre director Edward Hall 
makes his feature film debut      
with this stylish adaptation which      
takes place in 1937. It follows the 
story of Charles Condomine (Dan 
Stevens), an author with a writer’s 
block struggling to turn one of his 
best-selling novels into a screen-
play. In his desperate attempt for 
inspiration, he invites Madame 
Arcadi (Judi Dench), an eccentric 
medium to perform a séance at his 
home in front of his guests. But 
Arcadi accidentally summons the 
spirit of Charles’ dead first wife  
Elvira (Leslie Mann), who can’t 
bear the fact that Charles is now 
married to Ruth (Isla Fisher)…  

Hall directs with style and 
imagination, especially in the early 
scenes. The casting works well 
particularly with Mann’s ethereal 
presence but the climactic scene 
devoid of the original twist         
disappoints. Still, an enjoyable 
film but comes nowhere near 
David Lean’s classy production 
made in 1945 with Rex Harrison. 
(Sky Original) 

 

Dear Comrades! 
 

The acclaimed Russian director 
Andrei Konchalovsky returns to 
his roots with this compelling       
film following a spell in Hollywood 
making films like RUNAWAY 
TRAIN and TANGO & CASH.  

The time is 1962 and the action 
takes place in the Soviet Union in 
the small town of Novocherkassk. 
Lyudmila is a prominent member 
of the local Communist Party 
supporting the status quo despite 
increase in food prices and short-
age in supplies. However, she gets 
a shock to the system after she 
witnesses a massacre in the streets 
of her beloved city following a 
factory strike… 

Konchalovsky’s urgent film 
grabs attention from the very first 
sequence and does not let go 
until the final credits. It is intense, 
highly energetic, and superbly shot 
in black and white in striking com-
positions. Intelligent filmmaking at 
its best! 

 

Stardust 

A film about David Bowie is inevi-
table following the huge success 
of BOHEMIAN RAPSODY and 
ROCKETMAN. The time is 1971 
and a 24-year-old David Bowie 
embarks on a trip to America 
dreaming of hitting the big time. 
However, it all starts rather badly, 
first on arrival where strict airport 
officials shocked by David’s flam-
boyant personality and appear-
ance nearly refuse him entry. And 
then David is left all alone with 
Mercury Records publicist Ron 
Oberman (Marc Maron), who like 
a fish out of water struggles to find 
anyone interested in the young 
musician… 

This is clearly a labour of love 
for writer/ director Gabriel Range 
and Johnny Flynn is an inspired 
choice to play the young Bowie 
but curiously the film lacks urgency 
and Bowie’s unique fighting spirit. 
Better suited for afternoon televi-
sion. (Vertigo) 

 

Hunted 

This intense thriller follows the 
story of Eve (Lucie Debay), a young 
French woman whose night out 
in a bar turns into a living nightmare 
after she meets a mysterious 
stranger. At first, she is attracted to 
him but soon after he attempts to 
kidnap her with the help of another 
man. Miraculously Eve, dressed in 
bright red like a modern-day Red 
Riding Hood, manages to escape 
and tries to hide deep in the forest… 

A terrific story of survival directed 
with style and flair by comic artist 
Vincent Pemollet, with a command-
ing performance by Debay, who 
makes a gutsy, resourceful heroine 
not only determined to outsmart her 
captors but also have her revenge 
for their brutality. (Shudder) 

 

Imperial Blue 

Dan Moss’ ambitious thriller tells 
the story of Hugo Winter (Nicolas 
Fagerberg), an American drug 
dealer on a mission to find a       
rare substance called Bulu, which 
apparently gives its user the 
power of prophecy. He begins his 

journey in Mumbai before his 
search leads him to Uganda where 
he meets two sisters…  

It is an intriguing film imagina-
tively filmed on three continents 
and giving a voice to people living 
in the forests of central Africa not 
often portrayed in feature films. 
Fagerberg is watchable despite 
the dark nature and addiction of 
his character who never fails to 
get stoned, while newcomer Ester 
Tebandeke, lights up the screen 
as one of the sisters who befriends 
Hugo. (Port Royal) 

 

The Basilisks 

Lina Wertmuller’s experience 
as assistant to Fellini is put to great 
effect in her remarkable directorial 
debut made in 1963 and in superb 
black and white photography by 
Gianni Di Venanzo, the acclaimed 
cinematographer of L’ECLISSE 
and 8/12.  

The action takes place in a 
small southern Italian town and 
follows the story of three young 
unemployed men dreaming of a 
life in the big city and far away 
from their poverty-stricken predic-
ament… 

Wertmuller demonstrates a deft 
hand in her striking debut and      
directs with assurance and imagi-
nation while her beautifully framed 
compositions are perfectly com-
pli-mented by Ennio Morricone 
melodic score.  

A striking film worth discovering! 
(MUBI) 

 

All The Vermeers 
In New York 

Jon Jost’s rarely seen film made 
in 1990 is beautifully restored and 
worth having a look. Anna is a 
French actress now living in New 
York, who one day is approached 
in the Vermeer room in a gallery 
by Mark, a financial broker. How-
ever, at an arranged meeting 
Anna turns up with her roommate 
Felicity… 

Jost’s dialogue feels authentic 
and true and it is probably impro-
vised. It is fresh and original,        
occasionally recalling early Woody 
Allen or perhaps Eric Rohmer. A 
real collector’s item! (MUBI) 

 
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

“…With a many a winding 
turn, That leads us to who 
knows where, Who knows 
where…”  

In 1969 The Hollies had a 
huge hit with He Ain’t Heavy, 
He’s My Brother. A song with 
lyrics that strike a chord even 
more today than at the time of 
the Swinging Sixties, the days 
of free love, drugs and rock ‘n’ 
roll. Mind you there are some 
anti vaccination hedonists  
getting up to all sorts regard-
less of risk while the rest of us 
go ‘booloo’ contemplating how 
long this road really is and how 
many more winding turns we 
will need to navigate before 
running naked through fields 
of sunflowers again.  

Sounds like fun, except that 
nobody on the planet is able   
to answer the question about 
who knows where or when. In 
desperation I asked a close 
friend. He, a recovering heroin 
addict, twelve years clean, 
smiled and drolly said “who 
would have thought that the 
tool of my addiction is now 
being advertised everywhere 
as the cure to our global 
trauma.” Not quite Alfie but I 
get the point. 

Strangely Alfie’s comments 
made me think about what the 
‘Iron Lady’ would have done. 
Margaret Thatcher famously 
said in a speech at the Conser-
vative Party Conference in 1980 
“You turn (u-turn) if you         
want to. The lady’s (her) not 
for turning.” Which then made 
me wonder how many u-turns 
the current government have 
made since March. Too many 
to mention. In fairness I would 
not wish this on any adminis-
tration and on the Andrew Marr 
Show Kier Starmer was equally 
indecisive when pressed on 
many of those tough decisions. 
Nevertheless, some of the 
government initiatives, their 
evocative names and the   
ministers in charge tickled the 
sleuth in me. 

On the positive side, the 
chancellor, seemingly no longer 
a pin up boy due to some       
adverse episodes, has so far 
thrown hundreds of billions at 
Covid. The Office for Budget 
Responsibility (OBR) estimated 
that borrowing would be 
£394bn for the current financial 
year (April 2020 to April 2021), 
the highest figure ever seen 
outside wartime. Where has it 
all gone? Furlough, grants, 
testing, vaccines and a plethora 
of other things.  

Back to the initiatives, let’s 
begin with Rishi Sunak’s Eat 
Out to Help Out, the summer-

time discount scheme. Maybe 
he just meant we could all eat 
outside as the weather was 
better because from a health 
perspective it was virus party 
time. Scientists are now saying 
they were not in agreement. 
Well sorry people, you should 
have stopped it from happening 
then. “It's a long, long road, 
From which there is no return, 
While we're on the way to 
there, Why not share.” Rishi 
must have been influenced by 
those lyrics. 

We also had Project    
Moonshot, a plan by the Prime 
Minister to invest £100bn on       
a massive expansion of the 
national testing programme. 
Duly dropped but the idea still 
ended up costing £75m. Go 
figure. In between the initia-
tives we’ve had tiers, partial 
lockdowns, schools opening 
and then closing the following 
day, stay in, go out, but the 
most ridiculous one was Boris 
Johnson’s declaration many 
months ago that “together       
we can get through this by 
Christmas.” He meant to say 
Christmas 2021.  

Meanwhile, who remembers 
“Operation Sleeping Beauty”? 
Those involved in the arts      
will. An attempt by Culture 
Secretary Oliver Dowden to 
get the arts up and running       
in England by Christmas. That 
was always doomed to failure 
as Sleeping Beauty slept for 
one hundred years and then 
needed a Prince to wake her 
up.  

But hark we have a     
Prince in our midst. Step       
forward Nadhim Zahawi, 
newly appointed Vaccine Tsar, 
officially known as Parliamen-
tary Under-Secretary of State 
for Covid 19 Vaccine Deploy-
ment. He has ideal credentials. 
Privately educated, co-founder 
of YouGov, he was also an  
adviser to Jeffrey Archer, the 
author and Tory peer found 
guilty of perjury and perverting 
the course of justice, sentenced 
to four years imprisonment. 
With such links and business 
acumen, he is obviously the 
man for the job. Having said 
that, the man who appointed 
him and Michael Gove (who 
had previously declared Boris 
Johnson not fit to lead the 
country) were not long ago  
cavorting with Donald Trump. 
What could go wrong? 

Yes “It’s a long long road…”. 
The road just got longer and 
windier. Thanks to all those 
who have wished me better. 
Meanwhile belated happy new 
year to you all.

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

The Road  
is long... 
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With further restrictions 
for a longer period of 
time, it is indeed most 

difficult to hang on to hope and 
faith for better times ahead. It is 
normal for many to find them-
selves at times of despair.  

Not being able to see close 
friends and/or family, who they 
are reliant on, is most difficult 
indeed - add in the equation of 
not being able to work or do 
regular social activity tasks that 
would normally help retain our 
sanity, it can feel that this difficult 
situation seems to get worse 
and almost unbearable.  

Many people are feeling at an 
ultimate low and are struggling. 
It is important to try and retain 
hope that things will change. We 
are all here for a reason and this 
gift of life should be treasured in 
each moment, as difficult as it 
gets at times. We have to live 
each moment as best we can, 
learn and gain from the experi-
ence of these difficult times and 

we most definitely should appre-
ciate the better times.  

It is not easy, whether you are 
sharing a household with others 
or are alone, some may find they 
now have no space or time out 
for themselves, while others find 
that every moment is too much 
time and space alone.  

Emotions and feelings can 
juggle around from time to time 
and that is normal. It is what 
makes us human. If we lose 
someone, we are sad for the loss 
as we grieve and work through 
the rollercoaster emotions of 
anger, loss, sadness and regret. 

With love, we can have      
emotions of wanting to be with 
that special someone, we miss 
them when they are not around 
and crave lost moments.  

Don't let go of hope that better 
times will come. It is normal to 
feel a little lost or anxious at 
times. Rather than fight it, let's 
just accept it, go with it, work 
through it and allow it to pass.  

Everyone deals with things 
differently, so finding what works 
best as an individual is the key 
to unlocking that despair. Some 
people are talkers and need to 
share their down moments, while 
others are quiet thinkers and 
need time to gather their thoughts 
in order to reflect a little and pick 
themselves up again.  

Whatever kind of personality 
or individual you are, find your 
coping strategy of what works 
for you to survive in the present. 
These are some of my ideas to 
help get through it all: 

 
Go with your mood - For 

those alone, every day can feel 
the same. Every breakfast, lunch 
and dinner, will be all alone. No 
one to share a meal with, discuss 
things at the dinner table or have 
some laughter with. This can be 
very lonely for those who may 
usually be alone but normally 
have the choice to socialise and 
see others in normal circum-
stances.  

A possible temporary solution 
is to arrange a time to video call 
or telephone a friend and eat 
dinner at the same time whilst 
having a general chit chat. 

For those living together but 
miss other members of family 
and friends, do the same with a 
different household.  

 
A night out, in - Make one 

night special, as though you 
were going out. For example, 
even if you are on your own,      
do what you want to do but 
make it special and different 
from other nights. So let's say 
Saturday is your going out night, 
instead of watching box sets 
like you may do through the 
rest of the week, have a movie 
night and watch movies with 
some homemade popcorn, hot 
dogs or burgers. If you are      
fortunate to be with others, do 
the same.  

Be creative - If possible, try to 
do something different on some 
nights of the week. For example, 
sitting in another room with the 
radio or TV on in the background 
as you design, or doing a project 
or hobby that you haven’t done 
for a while, makes a change and 
feels like a break. Call and chat 
with a friend, and it feels like 
they are keeping you company. 

 
Be constructive - Do two things 

a day that make a positive diffe-
rence. If you are not able to work, 
then get active and make some 
changes, whether it is decorating, 
cleaning cupboards, reorganising, 
getting rid of old paperwork etc. 

 
Exercise on demand - When 

you have that little extra burst of 
energy, use it before you lose it. 
Do some physical activity - put 
that music on, dance like crazy 
or work on those press ups or sit 

ups. Get moving and let those 
feel good endorphins kick to do 
the rest. 

 
Phone a friend - On those 

low moments, if you are feeling 
sensitive and need to talk, call 
a friend that will understand you 
and will uplift you. 

 
Quiet time - If you have some 

moments when you actually don't 
want to talk and just need to 
switch off, then take yourself  
into a place where you can do 
just that. Don't answer the phone, 
especially to anyone who is  
particularly insensitive. Put some 
calming music on, relax your mind, 
re-evaluate and put everything 
back into perspective. 

Have hope and faith! 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Don’t let go of hope

Cooking with Loulla Astin 
Soupa Avgolemono / Σούπα αυγολέμονο

Avgolemono soup (egg, 
lemon and chicken soup), 
the most popular in 

Greece and Cyprus, is known 
as Penicillin soup as it’s believed 
to cure all illnesses! It is simple 
to make, very nourishing and 
easily digested, with the eggs 
and lemon juice giving it a 
pleasant, slightly tart flavour.  

This is an excellent one pot 
family meal as the soup is made 
with the stock from the boiled 
chicken. Traditionally, the soup 
is eaten first, followed by the 
chicken.  

 
Ingredients (serves 4-6): 

 
For the stock: 

1 boiling fowl or chicken or 
chicken portions 

2 carrots, cut into chunks 
1 onion, quartered 
2 sticks celery, cut into 3 or      

4 large pieces 
2 sprigs of parsley 
2 bay leaves  
A few black peppercorns 
 

For the soup: 
1 litre (2 pints) of the chicken 

stock 
50g (2oz) Basmati rice 
3 eggs 
Juice of 1 large lemon - you 

can use more 
Salt  
White pepper 
Chopped parsley to garnish 

Method: 
Rinse the chicken and place in 

a large saucepan (you can cut 
the chicken into portions before 
boiling if you are using a whole 
chicken), cover with cold water 
and add all the vegetables, bay 
leaves, peppercorns and season 
with salt. Cover, bring to the boil 
and skim off any impurities that 
form on the top. Lower the heat 
and cook the chicken for 1½ 
hours.  

Remove the chicken and keep 
it warm, strain the stock through 
a sieve, discarding the vegetables 
so you are left with a clear stock. 
Place the stock in a clean sauce-
pan and bring to the boil, add the 
rice, salt and pepper and stir. 
Cover and simmer for 10 minutes 
until the rice is “al dente”, remove 
from the heat and allow to cool 
for 5 minutes whilst you prepare 

your egg and lemon sauce. 
Beat the eggs in a bowl with 

the lemon juice and add 1 cup of 
the hot chicken stock very slowly, 
whisking constantly. Pour the 
egg and lemon mixture back into 
the pan very slowly, whisking all 
the time, and return to a low heat 
for 2 minutes to warm through 
(do not boil or it will curdle). 
Taste and adjust seasoning - it 
may need more lemon juice. 
Serve immediately garnished 
with chopped parsley. 

Serve the chicken after the 
soup with lemon wedges, using 
the same bowls, or you can use 
the cooked chicken for Kotopita 
/ Κοτόπιτα / Chicken pie.  

 
N.B. This soup can be made 

with 1 litre (2 pints) of well-      
flavoured ready-made chicken 
stock.

TO GET 10% OFF
. mx

USE CODE: PARIKIAKI10

Your Food, Our History 

Your Online 
Cypriot & Greek Deli 

www.greekdeli2u.co.uk
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Michael Yiakoumi

Fixtures  
Thursday 14th January 2021 
Premier League 
Arsenal v Crystal Palace 20:00 Sky Sports  
Saturday 16th January 2021 
Premier League 
Wolves v West Brom Premier League 12:30 BT Sport  
Leeds United v Brighton & Hove Albion 15:00 Sky Sports  
West Ham United v Burnley 15:00 Amazon Prime Video 
Fulham v Chelsea 17:30 Sky Sports  
Leicester City v Southampton 20:00 BT Sport  

FA Trophy Fourth Round 
Oxford City v Haringey Borough 
Sunday 17th January 2021 
Premier League 
Aston Villa v Everton 12:00 Sky Sports  
Sheffield United v Tottenham Hotspur 14:05 Sky Sports  
Liverpool v Man Utd 16:30 Sky Sports  
Man City v Crystal Palace 19:15 Sky Sports  
Monday 18th January 2021 
Premier League 

Arsenal v Newcastle United 20:00 Sky Sports  
Tuesday 19th January 2021 
Premier League 
West Ham United v West Brom 18:00 BT Sport  
Leicester City v Chelsea 20:15 Sky Sports  
Wednesday 20th January 2021 
Premier League 
Leeds United v Southampton 18:00 Sky Sports  
Fulham v Man Utd 20:15 BT Sport  
Man City v Aston Villa 20:15BT Sport

UK Cypriot Nick Tsaroulla stars and scores great solo goal  
for Crawley in their FA Cup win over Leeds

Crawley Town delivered one of 
the FA Cup third round’s most 
emphatic upsets as the League 
Two underdogs tore apart 
Marcelo Bielsa’s Leeds. 
Three second-half goals re-
warded a fantastic performance 
from John Yems’ side as they 
made light of the 62 places be-
tween themselves and their 
Premier League visitors. 

UK Cypriot Nick Tsaroulla, play-
ing only his seventh game in 
senior football, set the ball rol-
ling, beating three Leeds de-
fenders to fire home a superb 
solo opener. 
21 year old Nicholas Tsaroulla 
joined Crawley following his re-
lease from Brentford B this 
summer. 
Tsaroulla came through the Tot-

tenham ranks in his youth ca-
reer including the U-18 and U-
23 squads before being re-
leased in the summer of 2018. 
Nick was quickly snapped up 
by the Brentford B setup follow-
ing his release from Spurs. 
Tsaroulla has also made an ap-
pearance for the Cyprus U-21 
side. 
Nick was born in Bristol his 

father side of the family are from 
Yialoussa and his Mother’s from 
Paphos. Nick grew up in Lon-
don and went to Southgate 
School. 
United keeper Kiko Casilla’s 
error allowed Ashley Nadesan 
to double the lead before Jor-
dan Tunnicliffe added a third for 
Crawley, who could have won 
by more. Bielsa made seven 

changes to his side but Leeds 
fielded England midfielder Kal-
vin Phillips among several reg-
ular top-flight starters including 
Pablo Hernandez, Ezgjan 
Alioski and club record signing 
Rodrigo. 
 But, after an even first half, they 
were completely outplayed in 
the second period by a Crawley 
side who have reached the 

fourth round for only the third 
time, having spent most of their 
125-year existence in non-
league football. 
Crawley even had the luxury of 
bringing on reality TV celebrity 
Mark Wright in stoppage time 
for the former  The Only Way Is 
Essex star’s debut, having 
signed for the club on non-con-
tract terms in December.

Premier League rivals Man-
chester United and Liverpool 
will meet at Old Trafford in the 
fourth round of the FA Cup later 
this month. 
Non-league Chorley will host 
Premier League Wolverhamp-
ton Wanderers after beating a 
depleted Derby County in the 
third round.  
League Two Cheltenham Town 
are set to welcome Pep Guard-
iola’s Manchester City to Whad-
don Road. 
Crawley Town, who celebrated 

a famous 3-0 win over Leeds 
United on Sunday, will travel to 
Championship side Bourne-
mouth in the next round. Jose 
Mourinho’s Tottenham will face 
Wycombe Wanderers at Adams 
Park, while Fulham take on 
Burnley in an all-Premier 
League tie.  
FA Cup fourth-round draw  to  
be played the weekend of 23-
24 January. 
Cheltenhamv Manchester City 
Bournemouth v Crawley Town 
Swansea v Nottingham Forest 
Manchester United v Liverpool 
Southampton/Shrewsbury v Ar-
senal 
Barnsley v Norwich 
Chorley v Wolves 
Millwall v Bristol City 
Brighton v Blackpool 
Wycombe v Tottenham 
Fulham v Burnley 
Sheffield United v Plymouth 
Chelsea v Luton 
West Ham v Doncaster 
Brentford v Leicester 
Everton v Sheffield Wednesday 

FA Cup draw Cyprus football
The Cypriot football league has 
become a close title race with 
the top spot changing several  
times with different teams hold-
ing the pole position at different 
stages. 
This week Apollon are leading 
the pack on 39 points followed 
by AEL on 38 points and Omo-
nia and Anorthosis on 36 points 
and Apoel who have had a very 
poor season are now on 19 
points and fourth from bottom. 
Leaders Apollon beat Ethnikos 
Achna 4-1 to leap above their 
Limassol rivals AEL for no 1 
place.with their goals coming 
from Pittas 2, Szalai and Matei. 
Ethnikos goal was scored by 
Kostovski. 
Second placed AEL played 
Omonia  with both teams in 
good form AEL had won their 
last three matches and Omonia 
had won their last six league 
matches.  
Omonia had taken the lead in 
the 6th minute through Loizou 
and seemed to be coasting for 

an away win But AEL wasnt 
having it and up popped 
Mmaee to equalise in added 
time. 
Apoel beat Ermis Aradippou 3-
0 to get back to winning ways 
under their new manager Sav-
vas Poursaitides who replaced 
Mick McCarthy. Apoel’s goals 
were scored by Efrem and two 
from Sahar. 
Karmiotissa drew 1-1 with Doxa 
Sassi scored for Karmiotissa 
and Christofi for Doxa. Para-
limni must be buzzing another 
good win after beating Apoel re-
cently and have lifted them-
selves off the bottom of the 
table by beating AEK 2-1 their 
goals coming from Balazic and 
Theodorou.  AEK’s lone goal 
came  from Makris. 
Midweek Anorthosis beat Olym-
piakos 3-0 with two goals from 
Kaltsas and one from Kvilitaia. 
Nea Salamis beat Pafos 2-0 
their fourth win on the trot, their-
goals scored by Osei and Ka-
missoko. Omonia versus AEL ends in 1-1 draw
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελευθέριος Γεωργίου (Λευτέρης Κατσιαούνης) 
(από την Μηλιά, Αμμόχωστος) 

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού 
και θείου Ελευθερίου Γεωργίου, που απεβίωσε τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 85 ετών. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ελένη, 4 παιδιά Ανδρέα, Γιώργο, Σωτηρούλα και Δώρο, γαμπρό Βάσω, 
νύφες Μάρθα, Σούλα και Μάρθα, 7 εγγόνια Τέρι, Άρτεμις, Αλέξη, Στέφανο, Τέρι, Νικόλα και  Ελένη και 

αδελφό Παρασκευά, επίσης πολλούς συγγενείς και φίλους.  
Αγαπήθηκε από όλους και δυστυχώς θα μας λείψει. 

 Παντρεύτηκε την Ελένη το 1957 στο αγαπημένο του χωριό Μηλιά Αμμοχώστου και  ήλθαν στην Αγγλία 
το 1959. Εργάστηκε σαν ράφτης και στην συνέχεια  λειτουργούσε με επιτυχία  την δική του  επιχείρηση, 

στεγνό – καθαριστήριο  μέχρι τη συνταξιοδότησή του. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 στις 1.00μμ στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, N22 8LB. Λόγω των περιορισμών COVID-19, η συμμετοχή 
θα γίνεται μόνο με πρόσκληση. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του New Southgate για 
όσους θα ήθελαν να αποτίσουν φόρο τιμής, διατηρώντας τους κανόνες κοινωνικής απόστασης. 

Τα λουλούδια μπορούν να σταλούν στα γραφεία του Demetriou & English έως 
 την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Μιχαήλ Ζαράρης 

(από την Επισκοπή, Πάφος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Michael Zararis 

(from Episkopi, Paphos) 
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας  
σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππους Μιχαήλ  

Ζαράρης απεβίωσε στις 4 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 74 ετών. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Λίντα, κόρη Δέσπω, γιο Θεόδωρο, 
γαμπρό Νίκο, εγγόνια Τζωρζίνα , Χριστίνα, Μιχάλη, Αντώνη  

και Γεωργία, δισέγγονα, Αναστασία και θετά παιδιά,  
Jason και Cassia. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου στις 12.30 μ.μ. 
στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο  

Wightman Road και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 
Λόγω  της πανδημίας κορωνοϊού μόνο, περιορισμένος  
αριθμός ατόμων μπορεί να παρευρεθεί στην κηδεία.

It is with great sadness that we announce that our beloved 
husband, father, grandfather and great grandfather Michael 
Zararis passed away on 4th January, 2021at the age of 74. 

 He leaves behind his wife Linda, daughter Despo, son 
Theodoros, son in-law Nicos, grandchildren Georgina, 
Christina, Michael, Anthony and Georgia, great grand-

daughter Anastasia and stepchildren Jason and Cassia. 
His funeral will be on Thursday 28th January at 12.30pm at 
St.John the Baptist church on Wightman Road and burial at 

New Southgate cemetery. 
Due to coronavirus pandemic only, limited number of 

people can attend the funeral.25.03.1946 - 04.01.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Eleftherios Georgiou (Lefteris Katsiaounis) 

(from Milia Ammochostou) 
It is with deep sorrow that we announce the death of our beloved husband, father, grandfather, 

brother and uncle, Eleftherios Georgiou, who passed away on Monday 4th January 2021 at the age 
of 85. He leaves behind his wife Eleni, 4 children Andreas, George, Sotiroulla and Thoros, son in law 
Vasos, daughter in laws Martha, Soulla and Martha, 7 grandchildren Terry, Artemis, Alexi, Stephano, 

Terry, Nikolas, Eleni and brother Paraskevas as well as many relatives and friends.   
Loved by all and sadly missed.   

He married Eleni in 1957 in his beloved village Milia Ammochostou and they came to England in 
1959.  He worked as a tailor and went on to run a successful dry-cleaning  

business until his retirement.  
The funeral service will take place on Thursday 4th February 2021 at 1pm at the Greek Orthodox 

Church of St Mary’s, Trinity Road, Wood Green, N22 8LB.  Due to COVID-19 restrictions, attendance 
will be by invite only.  The burial will take place at New Southgate Cemetery for those who would like 

to pay their respects, subject to social distancing.   
Flowers can be sent to Demetriou & English by Wednesday 3rd February 2021. 16.05.1935 - 04.01.2021
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Τελούμε την προσεχή Κυριακή 17.01.2021, στην Εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London  
N8 0LY, το 3ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης  

και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής  
Μαρίας Ηρακλή Χρήστου (Άχνα)  
Παιδιά: Νίκος και Παναγιώτης, εγγόνια, αδελφή και συγγενείς.

† MEMORIAL

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριακή Χριστοφή Μιχαήλ 
(από την Έγκωμη, Λευκωσία)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kyriaki Christofis Michael 
(From Engomi, Nicosia)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς, Κυριακής Χριστοφή 

 Μιχαήλ, που απεβίωσε στις 21 Δεκεμβρίου 2020 σε ηλικία  
96 ετών. Γεννήθηκε στην Έγκωμη στις 25.05.1924. 
Αφήνει πίσω της μια λατρευτή οικογένεια, 4 κόρες,  

2 γαμπρούς, 9 εγγόνια και 8 δισεγγόνια. 
Θα ζει στις καρδιές μας για πάντα. 

Η κηδεία της θα τελεσθεί  στις 19 Ιανουαρίου στο  
St John the Baptist, Wightman Rd στις 12:30, αλλά  

δυστυχώς λόγω κυβερνητικών περιορισμών, η συμμετοχή 
θα γίνεται μόνο με πρόσκληση.

It is with great sadness that we announce the death of 
our beloved mother, grandmother and great-grand-

mother, Kyriaki Christofis Michael, who passed away on 
the 21st December 2020 at the age of 96.  

She was born in Engomi on the 25/05/1924 Cyprus.  
She leaves behind an adoring family of 4 daughters, 

2 sons-in-law, 9 grandchildren and 8 great grandchildren.   
She will live in our hearts forever. 

Her funeral will take place on the 19Th January at St. 
John the Baptist, Wightman Rd at 12:30 but sadly due to 
Government restrictions attendance is by invitation only.25.05.1924 - 21.12.2020

του Κυριάκου Τσιούπρα 
Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Χριστο-
δουλίδης, ευρύτατα γνωστός ανάμεσα 
στις παλαιότερες γενεές της εδώ ομογέ-
νειας, με ξεχωριστή, επιβλητική συμ-
βολή στα πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και 
γενικότερα παροικιακά πράγματα.  
Από το Λονδίνο ο αείμνηστος Γιώργος 
μαζί με τη σύζυγο του, Ειρηνούλλα, με-
τοίκησαν, το 1984, στην Ελλάδα. Διέμε-
ναν στο νησί Πόρος αλλά συχνά, 
ιδιαίτερα στη διάρκεια της χειμερινής 
περιόδου, έμεναν στην Αθήνα όπου 
διέθεταν διαμέρισμα. Κατά διαστήματα 
πραγματοποιούσαν, επίσης, επισκέψεις 
στην Κύπρο όπου η αδελφή της Ειρη-
νούλλας, Μαρούλλα, με τον εκλιπόντα, 
τώρα, σύζυγο της λογοτέχνη,  
 

Αχιλλέα Πυλιώτη και στο Λονδίνο όπου 
ο αδελφός του Γιώργου, Μίκης με τη 
σύζυγο του Σάντρα.  
Σε όλο αυτό το διάστημα των 36, από 
τότε, χρόνων όλα, περιλαμβανομένης 
της υγείας, έβαιναν κανονικά, χωρίς σο-
βαρά προβλήματα. Μαζί με το εξαίρετο 
νησιώτικο φυσικό περιβάλλον της Ανα-
τολικής Μεσογείου, το ζεύγος απολάμ-
βανε τον ασύγκριτο πλούτο της 
πολιτιστικής κίνησης και λογοτεχνικής 
ζωής της ελληνικής πρωτεύουσας και 
τα τόσα και τόσα άλλα που έκαναν την 
καθημερινότητα τόσο ευεργετική στα 
πλεονεκτήματα της.  
Στα τελευταία χρόνια παρουσιάσθηκαν 
στην περίπτωση του Γιώργου , μερικά, 
δευτερεύουσας σημασίας προβλήματα  
 

υγείας . Τα οποία επιδεινώθηκαν προς 
το τέλος του περασμένου  χρόνου με 
αποτέλεσμα να εισαχθεί ο Γιώργος στο 
νοσοκομείο του ‘Αργους τη Δευτέρα, 28 
Δεκεμβρίου. Το πρωΪ της Τρίτης 4 Ια-
νουαρίου επήλθε το μοιραίο. Ο Γιώργος 
Χριστοδουλίδης ήταν 95 χρόνων.  
Ο Γιώργος γεννήθηκε στο χωριό ‘Υψω-
νας της Λεμεσού  όπου υπηρετούσε 
σαν δάσκαλος  ο πατέρας του Ζήνων, 
καταγόμενος από τη Ζώδια. Πήρε τη 
μέση εκπαίδευση του στο Γυμνάσιο Αμ-
μοχώστου μέχρι την 5η τάξη, όμως, θε-
ώρησε υποχρέωση του να διακόψει τη 
φοίτηση για να καταταγεί στο Κυπριακό 
Σύνταγμα με το σύνθημα του ΑΚΕΛ. 
 Μετά την αποστράτευση ο Γιώργος 
ακολούθησε το δρόμο της μετανάστευ-
σης με πρώτο σταθμό το Βρετανικό Κα-
μερούν όπου βρισκόταν ήδη ένας θείος 
του. Ακολούθησαν μερικά χρόνια στην 
Αγγλία όπου ασχολήθηκε με επενδύ-
σεις, στην Ελλάδα για ορισμένο διά-
στημα, στην Κύπρο όπου και το 
χαρμόσυνο γεγονός του γάμου και μετά 
πάλι  Αγγλία μέχρι τη μόνιμη εγκατά-
σταση στον Πόρο.  
Από τα Γυμνασιακά του χρόνια ο Γιώρ-
γος ένοιωσε σαφή την κλίση του στη 
λογοτεχνία αρχίζοντας από τότε τα ποι-
ητικά του πειράματα και αισθάνθηκε την 
ανάγκη ποιητικής έκφρασης πολύ αρ-
γότερα, μέσα από τις εμπειρίες του πο-
λέμου. ‘Εγραφε κατά περιόδους στο 
υπόλοιπο μέρος της ζωής του.  
Ασχολήθηκε, επίσης, με μεταφράσεις 
λογοτεχνικών κειμένων από την αγ-
γλική γλώσσα. Κατά την παραμονή του 
στο Λονδίνο συνέγραψε μελέτη για την 

εθνική ταυτότητα της παροικίας που 
συνέβαλε, σε σημαντικό βαθμό, στην 
εκλαΪκευση του ρόλου της παροικιακής 
παιδείας στο εθνικό γίγνεσθαι και το 
μέλλον της ομογένειας σε αυτή τη 
χώρα.  
Ενώ ζούσε στην Ελλάδα, ισχυρός πα-
ρέμεινε ο δεσμός του με την παροικία. 
Αρκετοί είναι οι συμπατριώτες από την 
εδώ κυπριακή κοινότητα που έτυχαν 
της θερμής φιλοξενείας του Γιώργου και 
της Ειρηνούλλας στο σπίτι τους μέσα 
στο μαγευτικό τοπίο του Πόρου με πα-
νοραματική θέα του Σαρωνικού.  
Την περασμένη Παρασκευή, 8 Ιανουα-
ρίου, έγινε η κηδεία του Γιώργου Χρι-
στοδουλίδη στον Πόρο. Νοερά 
ακούσθηκε σε τόσο μεγάλο αριθμό και 
από την εδώ παροικία το καταληκτικό 
“Αιωνία του η Μνήμη”.16.09.1935 - 02.01.2021

It is with great sadness that we announce 
the death of our beloved husband, father 
and grandfather Harry Nicolaou. Harry 
died on 2nd January 2021 at the age of 
85, he leaves behind his wife Daphne, 

daughter Tina, son- in-law Mark,  
grandchildren Tommy and Harley.  

Due to the current government  
restrictions, only immediate family will be 

able to attend the funeral. 
If you wish to send flowers, these must  
be sent by 10am on the 22nd January 

2021 to the address below: Lodge 
Brothers, 32 St Judges Rd, Englefield 

Green, Egham, Surrey, TW20 0BY.

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Harry Nicolaou 

(from Nikita, Morphou) 

Εφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Χριστοδουλίδης
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριάκος Παναγιώτου 
(από το Λονδίνο/Τρούλλοι, Κύπρος) 

Πόνο στις καρδιές μας προκάλεσε η απώλεια του αγαπημένου μας Κυριάκου που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο 
στις 27 Δεκεμβρίου 2020 στην ηλικία των 52 ετών. Ένα αφόρητο κενό έχει δημιουργηθεί στη ζωή όλης της  
οικογένειας και των φίλων του, ειδικά στην αγαπημένη του σύζυγο Χριστίνα, γιο Γιώργο, μητέρα Ανδρούλλα, 

αδελφό Παναγιώτη και σύζυγο Ελένη, αδελφή Κωνσταντία και σύζυγο Νίκο, και ανίψια. 
Ο Κύρη, όπως τον ήξεραν οι οικογένεια και οι φίλοι του, ήταν καλός οικογενειάρχης, η οικογένεια ήταν τα πάντα 

για αυτόν, ήταν βοηθητικός και γενναιόδωρος σε όλους όσους τον γνώριζαν.  
 Μόνο ήρωες μπορούσαν να δώσουν την μάχη που έδωσε ο Κύρης τους τελευταίους μήνες της ζωής του.  
Ήταν τόσο γενναίος στο να προετοιμάσει την οικογένειά του για τον επικείμενο θάνατο του, με κάθε ευκαιρία 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειάς τους έλεγε πόσο τους αγαπούσε και πόσο λυπόταν που θα έφευγε τόσο 

νωρίς. Του ευχόμαστε να βρει ειρήνη και αγάπη, θα μας λείψει πολύ.  
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 22 Ιανουαρίου 2021 στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane,  

Brookman’s Park, Hatfield AL9 6NG στις 12:30 μ.μ. Λόγω των περιορισμών COVID-19, μόνο η στενή οικογένεια 
και άτομα με πρόσκληση, θα μπορούν να παρευρεθούν. 

Εκείνοι που  επιθυμούν να τιμήσουν την μνήμη του είναι ευπρόσδεκτοι να παραβρεθούν στην ταφή, στο  
κοιμητήριο Cheshunt (old), Dark Lane, Cheshunt, EN7 5ED στις 2:00 μ.μ. Αντί για λουλούδια, θα υπάρχει κουτί 

για εισφορές για την οικονομική στήριξη της Εκκλησίας του Αγίου Παρθενίου (προστάτης Άγιος των  
Καρκινοπαθών) που χτίζστηκε στους Τρούλλους της Κύπρου. Δεχόμαστε τυχόν διαδικτυακές εισφορές στον 

ακόλουθο λογαριασμό: Mrs C Panayiotou, 40 05 21,11128388.  
Έτσι ώστε να γίνει μόνο μία διεθνής πληρωμή στον δικαιούχο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Kyriacos Panayiotou 

(from London/Troulloi, Cyprus) 
Our hearts now miss a beat at the loss of our beloved Kyriacos who lost his battle with cancer on the 27th  

December 2020 at the age of 52.  An inconsolable hole has been left in our lives of all his family and friends.  
Especially his beloved wife Christina, son George, mother Androulla, brother Panayiotis sister in law Helen, sister 

Constantia brother in law Niko and all his nephews and nieces. 
Kyri as he was known to his family and friends, was a family man which meant everything to him, he was helpful 

and generous to all who knew him. 
During the last months of his life, Kyri fought a battle that turned him into a hero. He was so generous with  

preparing his family for his imminent passing, he told us at every opportunity throughout his illness that he loved 
us and was sorry that he was leaving so soon, we wish peace and love and miss him dearly.     

The funeral will take place on the 22nd January 2021 at the Twelve Apostles Church, Kentish Lane, Brookmans 
Park, Hatfield AL9 6NG at 12:30pm.  Due to Covid-19 restrictions, only immediate family and those invited will be 

able to attend. 
Family and friends that wish to pay their respects are welcome to attend the burial at Cheshunt (old) Cemetery, 

Dark Lane, Cheshunt, EN7 5ED at 2:00pm.  Instead of flowers, there will be a donation box in support of  
St Parthenios Church (Patron Saint of Cancer Patients) which is being built in Troulloi, Cyprus.  We welcome any 

online donations to the following account: 
Mrs C Panayiotou, 40 05 21, 11128388, so that only one international payment is made to the beneficiary. 16.03.1968 - 27.12.2020

21.12.1949 - 28.12.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μάριος Αδάμου  
(από την Έγκωμη, Λευκωσίας) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, θείου και 
φίλου ΜΑΡΙΟΥ ΑΔΑΜΟΥ,  που απεβίωσε τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 71 ετών.  

Ο Μάριος καταγόταν από την Έγκωμη, Λευκωσίας. Όταν αποφοίτησε από το σχολείο πραγματοποίησε τη  
στρατιωτική του θητεία ως Δόκιμος Αξιωματικός Τεθωρακισμένων. Ακολούθως, το 1972, μετέβηκε στο Λονδίνο 
μαζί με τη σύζυγό του Δώρα όπου σπούδασε λογιστικά. Το 1974 επέστρεψε στη Κύπρο για να υπηρετήσει την 
αγαπημένη του πατρίδα κατά την τουρκική εισβολή. Αμέσως μετά μετακόμισε στο Λονδίνο όπου ζούσε τα  
τελευταία 50 χρόνια. Δημιούργησε οικογένεια αποκτώντας δύο παιδιά, τον Άντρο και την Εμμανουέλα, ενώ  

λειτουργούσε το δικό του λογιστικό γραφείο, M. Adams & Associates μέχρι το θάνατό του. 
Ο Μάριος ανέπτυξε πλούσια κοινωνική δράση. Υπήρξε μέλος, αρχικά, και αργότερα πρόεδρος της Επιτροπής 
Γονέων του Ελληνικού Σχολείου Φίνσλευ. Υπηρέτησε την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Δώδεκα Αποστολών από 

τη θέση του προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, οπού επέδειξε έντονη δραστηριότερα. 
Ο μακαριστός Μάριος ήταν ένας φιλήσυχος και ευγενικός χαρακτήρας. Όλοι όσοι τον γνώρισαν έχουν να λένε 
ένα καλό λόγο γι’ αυτόν. Ήταν εργατικός, αγαπητός, ευγενικός, πράος και δοτικός τόσο προς την οικογένεια του 

όσο και προς όλους τους συγγενείς, φίλους και όλους τους συνανθρώπους του. 
Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί από την εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων στις 21 Ιανουαρίου 

2021 στις 12.30μ.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate στις 2.30μ.μ.   
Η οικογένεια, αντί στεφάνων, παρακαλεί να γίνουν εισφορές στο Stroke Association και/ή στο National Brain Appeal. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Marios Adamou 

(from Engomi, Nicosia) 
It is with great sadness that we announce that our beloved husband, father, brother and uncle,  

MARIOS ADAMOU, passed away on Monday 28th December 2020 at the age of 71. 
Marios came from Engomi, Nicosia. After graduating from school, he performed his military service as a Cadet 
Armoured Officer. In 1972 he came to London with his wife Dora where he studied accounting and in 1974 he 
returned to Cyprus to serve his beloved homeland during the Turkish invasion. Soon after, he moved back to 
and settled in London, where he had lived for the past 50 years. He started his family, having two children,  
Andros and Emanuella, while running his own accounting practice M. Adams & Associates until his death. 

Marios was a very sociable and involved member of the Greek Cypriot community in London. He was initially  
a member and later Chairman of the Parents Committee of the Finchley Greek School. He also served the 

Greek Orthodox Community of the Twelve Apostles Church from the position of President of the Ecclesiastical 
Council, where he was most active. 

Marios was a calm and kind character. Everyone who has ever met him has nothing but a good word to say 
about him. He was hardworking, loving, kind, patient and dedicated both to his family, relatives, friends and  

fellow human beings. 
His funeral will take place at the Twelve Apostles Church on Thursday 21st January 2021 at 12.30pm 

with the burial to follow at New Southgate Cemetery at 2.30pm. 
The family requests that in lieu of flowers, donations should be sent to the Stroke Association and/or the  

National Brain Appeal. 
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It is with great sadness that we announce the 
passing of our much-loved mother, grandmother 

and great grandmother Milia Charalambous 
originally from Morphou Cyprus. She passed 

away peacefully with all her children around her 
on 22nd December 2020. 

Having survived her first husband Yiannis, she 
set upon a new life in the UK with her first-born 
son Chris aged just 3 years old traveling by ship 
‘Filipo Grimani’She arrived in the UK in 1952, in 
time she met and survived her second husband 

Lefteris. They had four children together  
Costandinos, Nitsa, Niki and Harry.  

Like many of her generation, she made a living 
in the fashion industry, sewing dresses from 

home whilst raising her family and caring for the 
children of others.Milia was much loved by 

those who knew her, she touched many lives 
and will be missed by all. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Milia Charalambous 

(from Morphou, Cyprus) 

11.05.1925 - 22.12.2020

Eraclis Joakim sadly passed away on the 24th 
December 2020 at the age of 75, leaving behind 

his wife Niki Joakim from Arminou Paphos,  
his sons Theo, Andrew & daughter Zoe, and 10 

grandchildren.  
The funeral will take place on the 15th January 

2021 at 1pm at Wightman Road N8 0LY and the 
burial will be held at The New Southgate  
Cemetery, Brunswick Park Road N11 1JJ  

at 2.30pm.  
Due to Covid-19 restrictions only 30 people will 
be allowed into the church (immediate family) 

but unlimited (with social distancing adhered to) 
at The New Southgate Cemetery. 

 Flowers will be welcomed as well as donations 
to Mental Health UK.

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Eraclis Joakim  
Hraklis Ioakim 

(from Ayios Athanasios, Limassol) 

15.01.1945 - 24.12.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Σταύρος Κριτικός 

(από την Έγκωμη, Λευκωσία)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Stavros Kritikos 

(From Engomi, Nicosia)
Με μεγάλη λύπη αναγγέλλουμε τον θάνατο του Σταύρου  

Κριτικού την Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 76 ετών 
μετά από μακρά ασθένεια. Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο 
Άννα, 3 γιους Παναγιώτη, Νικόλα και Μάριο, 3 νύφες και 7 
 εγγόνια. Ήταν ένας πολύ αγαπητός σύζυγος, πατέρας και 

παππούς.  
Η αφοσίωσή του στην οικογένεια ήταν το κάτι άλλον.  

Το χιούμορ του έφερνε χαρά σε όλους όσους τον γνώριζαν  
και η αγάπη και ο χαρακτήρας του ζέστανε τις καρδιές μας.  

Θα μας λείψει πραγματικά. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στις 

12.30μμ στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Logan Road,  
N9 OLP. Η ταφή θα γίνει  στο κοιμητήριο του Έντμοντον, 
Church Street, N9 9HP, όπου η οικογένεια θα  μπορεί να  
αποτίνει φόρο τιμής, διατηρώντας τους κανόνες  κοινωνικής  

απόστασης.

It is with great sadness that we announce the passing of 
Stavros Kritikos on Monday 04th January 2021 at the age 

of 76 following a long illness. He leaves behind his beloved 
wife Anna, 3 sons Panayiotis, Nicholas and Mario,  

3 daughters-in-law and 7 grandchildren. He was a very  
loving husband, father and grandfather. His devotion to 

family was second to none. His sense of humour brought 
joy to everyone who knew him and his loving nature 

warmed our hearts. He will be truly missed. 
The funeral will take place on Friday 29th January at 

12.30pm at St. Demetrios Church, Logan Road, N9 OLP. 
The burial will be held at Edmonton Cemetery, Church 

Street, N9 9HP, where the family can pay their respects, 
subject to social distancing measures. 14.09.1944 - 04.01.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Katrina Di-Scala (nee Apostolos) 
(From Cockfosters)

With deepest sorrow we announce the death of Katrina Di-Scala who passed away peacefully, 
but unexpectedly, aged 69 at home on December 21, 2020.  She leaves behind her devoted husband of 47 years, 

Giovanni, daughter and son-in-law, Nicoletta and Stefano, son, Michael, grandchildren, Benjamin and Angelo, 
sister, Stella, brother, Michael, and many much-loved family members and friends. Born in Essex to the late  

Anastasis (Michael) of Kato Drys and Maisie Apostolos, proprietors of The Apollo Suite in Cockfosters, Katrina 
and Giovanni went on to run the family business together until their retirement. She was much loved by all who 

knew her and her beautiful smile and infectious laughter could light up the darkest of days. 
Her funeral will take place at 11am on Wednesday 20 January at St Katherine’s Church, Friern Barnet, followed 
by a burial at New Southgate Cemetery.  Due to Covid-19 restrictions, attendance at the church and cemetery 

is sadly limited, and appropriate social distancing measures will be observed at all times. 
Anyone kindly wishing to make a donation in Katrina’s memory for three charities close to her heart please visit: 

https://www.justgiving.com/crowdfunding/katrinadiscala?utm_term=p2e53xNQ417.06.1951 - 21.12.2020

Θερμά ευχαριστούμε όλους όσοι παραβρέθηκαν στην 
κηδεία της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και 

γιαγιάς Θεοδώρας Παπαπαύλου από το Δαυλό  
Αμμοχώστου. Ευχαριστούμε επίσης όλους για τις ευχές, 

τηλεφωνήματα και προσφορές και τη μεγάλη  
συμπαράσταση που μας έδωσαν στις δύσκολες αυτές 
ημέρες. Οι προσφορές για την εκκλησία της Παναγίας 
στο Camberwell  έφθασαν το ποσό των £1000.00. 
Οι πρόσφερες για το King’s College Hospital Charity 

έφθασαν το ποσό των £1722.50. 
Εκ μέρος της εκλιπούσης σας ευχαριστούμε θερμά. 

† Note of Thanks 
We would like to thank everyone who attended the  

funeral of our beloved wife, mother and grandmother, 
Theodora Papapavlou, and for all the beautiful flowers, 

donations, condolences and kind messages and to 
 everyone who has supported us during this difficult time.”

† Ευχαριστίες 
Θεοδώρα Παπαπαύλου 

(από το Δαυλό, Αμμόχωστος) 

Ο Ανδρέας Γεωργίου καταγόταν από τον  
Άγιο Θεόδωρο του Αγρού, γεννήθηκε στις  

20 Σεπτεμβρίου 1939. Δυστυχώς απεβίωσε στις 
24 Δεκεμβρίου 2020 σε ηλικία 81 ετών.  

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Θεόπιστη, από τα 
Κονιά της Πάφου. Είχε επίσης 4 παιδιά,   
τον Γιώργο, την Κατερίνα, την Ελλάδα  

και τον Φίλιππο.  
Ο γιος του Γιώργος απεβίωσε το 1988.  

Αφήνει επίσης 5 εγγόνια, την Αφροδίτη, το Εμίλιο, 
τον Ιάκωβο, τον Γεώργιο και τον Δημήτρη. 

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 22 Ιανουαρίου 2021 
στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου στο Λέιτον 

στις 12.30 και η ταφή στο κοιμητήριο  
του New Southgate.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Ανδρέας Γεωργίου 

(από τον  Άγιο Θεόδωρο του Αγρού) 

20.09.1939 - 24.12.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρία (Μαρίτσα) Φώτη 
(από τα Λιμνιά, Κύπρος) 

Με βαθιά λύπη μας ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μαμάς, γιαγιά και πεθεράς 
Μαρίας Φώτη  που απεβίωσε στο σπίτι της, την Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 91 

ετών. Η Μαρία ήρθε στην Αγγλία το 1960. 
Η Μαρία αφήνει πίσω,  τα 3 παιδιά της, Ανδρούλλα, Φλωρεντία και Μάριο, γαμπρός Σαμουήλ και 
νύφη Σου, 5 εγγόνια Νικόλα, Τζέιμς, Μάριο, Νίκολα και Σάντι, και πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 10 π.μ. τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 στην Ελληνική Ορθόδοξη  
Εκκλησία  της Παναγίας, 21 Trinity Road N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New  

Southgate, London N11 1JJ. Λόγω των περιορισμών COVID-19, η συμμετοχή στην εκκλησία  
περιορίζεται σε 30 άτομα. Ενημερώστε την οικογένεια εάν θέλετε να παρευρεθείτε. 

Οικογένεια και φίλοι που θα ήθελαν να αποτίσουν φόρο τιμής και να πουν το τελευταίο αντίο 
στην εκλιπούσα είναι ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν στο κοιμητήριο περίπου στις 11.30 π.μ. 

Λουλούδια, μπορούν να σταλούν  στα γραφεία κηδειών  Demetriou & English, 131/133  
Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG έως τις 5 μ.μ. Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021.

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Maria (Maritsa) Photi  

(from Limnia Cyprus) 
It is with deepest regret that we announce the passing of our beloved Mum, Yiayia and Mother in law  

and aunty. Maria who died at home on Friday 1st January 2021 at the age of 91.  
Maria came to England in 1960. 

Maria leaves behind her 3 children Androulla, Florendia and Mario, Son-in-law Samuel and  
daughter-in-law Sue, 5 grandchildren Nicholas, James, Mario, Nicola and Sandi,  and many  

relatives  and friends. 
The funeral will take place at 10am on Monday 25th January 2021 at St Marys Greek Orthodox 
Church, 21 Trinity Road N22 8LB and the Burial at New Southgate Cemetery London N11 1JJ. 

Due to COVID-19 restrictions, attendance to the church is limited to 30 people.  
Please let the family know if you would like to attend. 

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 11.30am, and again respecting social distancing. 
If you would like to send flowers you can send them to Demetriou & English, 131/133 Myddleton 

Road, Wood Green, London N22 8NG by 5pm Friday 22nd January 2021. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστάκης Νικολάου 
(από το Νικήτα, Μόρφου) 

Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι έφυγε για την χώρα των Αγγέλων ο  
πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, λατρευτός παππούς και αγαπητός αδελφός  
Χριστάκης Νικολάου περιτριγυρισμένος από την οικογένεια του τις πρωινές ώρες της  

Κυριακής 3 Ιανουαρίου.  
Αφήνει την γυναίκα του Μαίρη, την κόρη του Μάρθα και σύζυγο της Κώστα, τον γιο του  
Στίβεν, τον γιο του Αντρέα και σύζυγο του Αλεξία Εννιά εγγόνια που τα λάτρευε την Έλλη, 
Αθήνα, Νικόλα, Χριστιάνα, Αντώνη, Λεωνίδα, Ελένη, Κωνσταντίνο και Χρίστοφερ, τέσσερα 

αδέλφια και πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία θα γίνει στο κοιμητήριο του Χέντον την Τρίτη 19 Ιανουαρίου. 
Λόγο περιορισμών η κηδεία θα τελεστεί σε κλειστό οικογενειακό χώρο.  

Αντί για λουλούδια μπορούν να γίνονται δωρεές εις μνήμη του Χριστάκη στο πιο κάτω λινκ: 
https://chrisnicolaou.muchloved.com

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Chris Nicolaou 

(from Nikita, Morphou) 

It is with a heavy heart that we would like to announce the passing of our beloved husband, 
father, brother and adored Bappou Chris Nicolaou who sadly lost his battle with cancer on 
Sunday 3rd January 2021. Chris passed away peacefully whilst surrounded by his loving 

family and will be greatly missed by all.  
He leaves behind his wife Maria, his daughter Martha and her husband Cos, son Steven, 

son Andreas and his wife Alexia and 9 grandchildren whom he adored, Ellie, Athena,  
Nickolas, Christiana, Anthony, Leo, Eleni, Costandino and Christopher, three brothers and 

one sister, family and friends. 
Chris will be laid to rest at Hendon Cemetery, Holders Hill Road, Mill Hill on Tuesday  

19th Jan. Due to strict restrictions, the funeral is closed to family only. 
St Luke’s hospice made Chris’ life more comfortable at home in his final months.  

If you would like to make a donation in Chris’s memory please use the following link: 
https://chrisnicolaou.muchloved.com13.09.1941 - 03.01.2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μάκης Συμαιού 
(από τη Λιμνία, Αμμόχωστος) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συντρόφου, πατέρα και παππού που απε-
βίωσε στις 24 Δεκεμβρίου 2020 σε ηλικία 86 ετών. Ο Μάκης καταγόταν  από τα Λιμνία της Κύπρου και ήρθε 
στην Αγγλία το 1954. Αφήνει ένα κενό που η οικογένειά του δεν θα μπορέσει ποτέ να γεμίσει. Ο θάνατος της  
συζύγου του Νατάσας, σε ηλικία 45 ετών το 1989, γέμισε την ζωή του με θλίψη και στεναχώρια, αλλά στα  

επόμενα χρόνια η ζωή του γέμισε ξανά με ευτυχία, όταν έβλεπε τα έξι του εγγόνια να μεγαλώνουν. Ήταν πολύ 
περήφανος για αυτό. Η απόλαυση του ήταν μεγάλη, όταν τα παιδιά και εγγόνια του συγκεντρώνονταν για ένα 
μεγάλο μπάρμπεκιου. Ο Μάκης αφήνει πίσω του τη σύντροφο του Lynne, κόρη Καρολίνα, γιους Pany και Andy, 
γαμπρό Robert, νύφη Tatiana και Zoe και τα εγγόνια του Natasha, Michael, Nicolas, Stefan, Natalya, Savannah 

και τα  θετά εγγόνια του Sebastian, Raphael και Fabien. 
«Χίλιες λέξεις δεν μπορούν να σε φέρουν πίσω, ξέρουμε γιατί το έχουμε δοκιμάσει και ούτε ένα  

εκατομμύριο δάκρυα, δεν θα σε φέρουν πίσω, ξέρουμε γιατί έχουμε κλάψει». 
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στο St Andrew's, Kentish Town.  

Λόγω των τρεχόντων περιορισμών COVID-19, η συμμετοχή θα γίνει μόνο κατόπιν  
πρόσκλησης. Η οικογένεια και οι φίλοι που επιθυμούν να είναι παρόντες αλλά δεν μπορούν λόγου τους  

τρέχοντες περιορισμούς μπορούν να παρακολουθήσουν την κηδεία  μέσω Zoom. Εάν επικοινωνήσετε με το 
Pany στο 07956 672405, θα σας στείλει τον σύνδεσμο. Η οικογένεια ζητά, αντί για λουλούδια, να γίνουν  

εισφορές στο British Heart Foundation. Μπορείτε να κάνετε τις εισφορές σας  ακολουθώντας τον σύνδεσμο  
https://giftofhope.bhf.org.uk/In-Memory/Michael-Makis-Symeou 

† DEATH ANNOUNCEMENT 
MAKIS SYMEOU 

(from Limnia, Famagusta) 

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved partner, father and pappou who passed away 
on the 24th December 2020 at the age of 86. Makis who came to England from Limnia, Cyprus in 1954 leaves a 
gap that his family will never be able to fill. He had a life touched by sadness when his wife, Natasa, died at the 
age of 45 in 1989 but in later years, he filled it with happiness, enjoying watching his six grandchildren who he 

was immensely proud of growing up. He enjoyed nothing more than when his children and grandchildren all got 
together for a big barbeque. 

Makis leaves behind his partner Lynne, daughter Caroline, sons Pany and Andy, son-in-law Robert,  
daughters-in-law Tatiana and Zoe and his grandchildren Natasha, Michael, Nicolas, Stefan, Natalya, Savannah 

and his step grandchildren Sebastian, Raphael and Fabien. 
“A thousand words can’t bring you back, we know because we’ve tried,  And neither would a million tears, we 

know because we’ve cried.” 
His funeral will take place on Wednesday 20th January, 2021, at St Andrew’s, Kentish Town. Due to current 

COVID restrictions, attendance will be by invitation only. Family and friends who wish to be present but cannot 
due to current restrictions can watch the service via Zoom. If you forward details to Pany on 07956 672405, he 

will send you a link.The family request that instead of flowers, donations are made to the British Heart  
Foundation. You can donate by following the link  https://giftofhope.bhf.org.uk/In-Memory/Michael-Makis-Symeou 22.05.1934 - 24.12.2020

16.11.1941 - 02.01.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιάννης Στυλιανού 
(από τη Δένια, Λευκωσία, Κύπρος) 

Στη μνήμη του Γιάννη Στυλιανού. 
Με μεγάλη θλίψη η οικογένειά μας μοιράζεται μαζί σας ότι, ο σύζυγος, πατέρας και παππούς,  

Γιάννης Στυλιανού, απεβίωσε ειρηνικά, στο σπίτι του περιτριγυρισμένος από τη σύζυγο του και τα παιδιά του 
στις 2 Ιανουαρίου 2021. Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Λουκία, παιδιά, Στίβεν, Ανδρέα και  Άνθη, τα εγγόνια του,  
Γιάννη και  Ειρήνη και την νύφη του Θάλεια. Ο Γιάννης ήταν ένα γνωστό και σεβαστό μέλος της κοινότητας των 
Ελληνοκυπρίων του Μπράιτον. Ένας εργατικός επιχειρηματίας, γεννημένος στη φτώχεια, αφιέρωσε τη ζωή του 

για να βοηθά την αγαπημένη του οικογένεια αλλά και την Ελληνοκυπριακή κοινότητα. 
Ένας άντρας με μεγάλη δύναμη και ενέργεια, μιλούσε με περηφάνια για τα  επιτεύγματα της ζωής του για την  
οικονομική αποκατάσταση ολόκληρης της οικογένειάς του, από ένα μικρό αγροτικό χωριό της Κύπρο, στη  

μεγαλούπολη του το Μπράιτον και επίσης ως ιδρυτής της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας 
στο Μπράιτον. Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου στις 12 μ.μ. στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας,  

Carlton Hill, Μπράιτον και η ταφή στο κοιμητήριο του Hove στην Old Shoreham Road, Hove. 
Ο ίδιος πάντοτε ήταν πρωτοπόρος σε εράνους για φιλανθρωπικούς σκοπούς, έτσι και η τελευταία του επιθυμία 
του Γιάννη ήταν να κάνει μια τελική συμβολή στην ίδια την Εκκλησία που ίδρυσε και δούλεψε σκληρά για την 
επιβίωση της, δεκαετίες. Με αυτή την σκέψη, η οικογένεια ζητά τη βοήθειά σας για να συγκεντρώσει όσο το  

δυνατόν περισσότερα λεφτά για την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας στο Μπράιτον. 
Οι γενναιόδωρες δωρεές σας θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 

https://www.justgiving.com/crowdfunding/yiannis-stylianou-brighton 

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Yiannis Stylianou 

(from Denia, Nicosia, Cyprus) 
In loving memory of Yiannis Stylianou.  

It is with heavy heart that our family shares that, husband, father and grandfather, Yiannis Stylianou, passed 
away peacefully, at home surrounded by his wife and children on January 2nd 2021. He leaves behind his wife, 
Loukia, children, Steven, Andrew and Anthi, his grandchildren, Yiannis and Eirini, and daughter-in-law, Thalia.  

Yiannis was a well-known and respected member of the Brighton and Greek Cypriot communities.  
A hardworking businessman, born into poverty, he devoted his life to helping his much-loved family and  

Greek community.  
A man of great strength and drive, he spoke of his proudest life’s achievements to be establishing his entire 

family, from a small agricultural village in Cyprus, into Brighton life and being a founding father of the  
Greek Orthodox Church of the Holy Trinity, Brighton.  

The funeral will take place on Thursday 21st January at 12pm at the Holy Trinity Church, Carlton Hill, Brighton, 
followed by the burial at the Hove Cemetery on Old Shoreham Road, Hove.  

A great fundraiser himself, Yiannis’ lasting wish was to make a final contribution to the very Church he 
 contributed so much to over the decades.  

It is with this aim in mind, that the family requests your assistance to raise as much as possible for the  
 Greek Orthodox Church of the Holy Trinity, Brighton.Your generous donations will be highly appreciated. 

https://www.justgiving.com/crowdfunding/yiannis-stylianou-brighton
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