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Συνέντευξη στην Παροικιακή και 
στον Διευθυντή Πάμπο Χαραλά-
μπους, έδωσε ο Δρ. Χρίστος Κλη-
ρίδη, Πρόεδρος του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου και μίλησε 
για εκλογή του στην Προεδρία του 
Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου για 
τη ζωή και την καριέρα του.. Σελ 15

Συνέντευξη Δρ.Χρίστος Κληρίδη

Ορκωμοσία Μπάιντεν και απο-
χαιρετισμός Τράμπ. Τα καθήκο-
ντά του ως 46ος πρόεδρος των 
ΗΠΑ ανάλαβε χθες Τετάρτη ο 
Τζο Μπάιντεν σε μία ιστορική -
αλλά και ασυνήθιστη ημέρα...
                         Σελ 9

ΗΠΑ: Ορκομοσία Μαίντεν Γουχάν - κορωνοϊός
Kινέζοι γιατροί από τη Γουχάν, 
που κινηματογραφήθηκαν κρυφά 
για ντοκιμαντέρ του βρετανικού 
ITV το οποίο προβλήθηκε το 
βράδυ της Τρίτης, παραδέχθηκαν 
για πρώτη φορά πως γνώριζαν 
για τον κορωνοϊό και τη σοβαρό-
τητά του αρκετά πριν...      Σελ 9

σελ  

Καθοριστικές οι επόμενες  

ημέρες για το Κυπριακό 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

Εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγής της στρατηγικής του εμβολιασμού    (Σελ 3)

Πρόγραμμα  εμβολιασμού  για τους άνω των 70 ετών (Σελ 3)

Covid restrictions could last until Easter as death toll rises (Page 21)

Lockdown τουλάχιστον έως το καθολικό Πάσχα  (Σελ 3)
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Αγαπητέ Βασίλη 
Εγώ προσωπικά και το Κίνημα 
Αλληλεγγύη σας συγχαίρουμε 
που εσείς προσωπικά, αλλά και 
όλα τα μέλη του Συνδέσμου Αμ-
μοχώστου Ηνωμένου Βασι-
λείου, δεν έχετε ξεχάσει τη μάχη 
για τα αυτονόητα, που δεν έχετε 
βολευτεί και δεν έχετε αφήσει 
τη λήθη να επηρεάσει την κρίση 
σας. 
Η Τουρκία από το 1974 μέχρι 
σήμερα παραβιάζει τα δίκαια 
του κυπριακού λαού, παραβιά-
ζει τη γη μας, τον αέρα και τη 
θάλασσα. Τα τελευταία χρόνια 
ωστόσο, η παραβατικότητά της 
γιγαντώνεται περαιτέρω. Η ΑΟΖ 

της Κυπριακής Δημοκρατίας 
βρίσκεται πλέον υπό κατοχή, οι 
παραβιάσεις σε Δένεια και Στρο-
βίλια είναι καθημερινές, η 
απειλή από τα drones που ίπτα-
νται στις Κατεχόμενες περιοχές 
και σε πολλές περιπτώσεις περ-
νούν και στις ελεύθερες περιο-
χές, οι επιδιώξεις για λύση δύο 
κρατών είναι προκλητικά φανε-
ρές. 
Σε όλα αυτά βεβαίως, κορω-
νίδα, η νέα εισβολή στην Αμμό-
χωστο, στην περίκλειστη πε-
ριοχή της βασιλεύουσας. Η δική 
μας φωνή πάντα δυνατή και ξε-
κάθαρη. Αισθανόμαστε την ίδια 
απογοήτευση με εσάς, την ίδια 

πίκρα και την ίδια αγωνία για τη 
σωτηρία της πατρίδας. 
Η πατρίδα στηρίζεται σε εμάς, 
αλλά και σε εσάς. Μαζί οφεί-
λουμε να σταθούμε όρθιοι, με 
σθένος, να βρωντοφωνάξουμε 
τον βιασμό της πατρίδας μας 
και η φωνή μας να φτάσει σε 
όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 
Σας ευχαριστούμε που δεν ξε-
χάσατε και σας υποσχόμαστε 
πως σε αυτόν τον αγώνα είμα-
στε μαζί. 
Με εκτίμηση 
Δρ. Ελένη Θεοχάρους Πρό-
εδρος Κινήματος Αλληλεγγύη

Την αλληλεγγύη της προς τους 
Τουρκοκυπρίους δημοσιογρά-
φους Σενέρ Λεβέντ και Εσρά Αϊ-
γκίν σε σχέση με τις «επικίνδυ-
νες και απαράδεκτες» 
προσπάθειες περιορισμού της 
ελευθερίας έκφρασής τους, εκ-
φράζει με δήλωσή της η Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ην. Βα-

σιλείου. 
Με τη δήλωση καταδικάζονται 
οι ποινικές διώξεις σε βάρος του 
κ. Λεβέντ από την Τουρκία και 
καλείται η Άγκυρα να παραιτηθεί 
των χαλκευμένων προσπα-
θειών για την έκδοσή του. 
Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει 
πως ο κ. Λεβέντ διώκεται περί 
«προσβολής» του Προέδρου 
Ερντογάν μέσα από άρθρα που 
εκθέτουν τις «ολοένα πιο επιθε-
τικές και αυταρχικές πολιτικές» 
του Τούρκου ηγέτη. 
Σημειώνεται η διεθνής αναγνώ-
ριση της οποίας τυγχάνει ο 
Τουρκοκύπριος δημοσιογρά-
φος, οι συχνές επιθέσεις, που 
δέχεται και η υποκίνηση βίας 
εναντίον του στο παρελθόν από 
τον ίδιο τον Πρόεδρο Ερντογάν 
με αφορμή το χαρακτηρισμό της 
τουρκικής εισβολής στη βόρεια 
Συρία ως «δεύτερης τουρκικής 
εισβολής» μετά από εκείνη στην 
Κύπρο το 1974. 
 Η Ομοσπονδία ζητά την ανά-

κληση των κατηγοριών και προ-
τρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση 
να παρέμβει και να προστατεύ-
σει την ελευθερία έκφρασης 
ενός πολίτη της, καθώς και την 
ελευθεροτυπία. 
Καλείται επίσης ο Βρετανός 
Υπουργός Εξωτερικών, ως επι-
κεφαλής της διπλωματίας μιας 
χώρας υπέρμαχου της παγκό-
σμιας ελευθερίας των ΜΜΕ, να 
μιλήσει με τον Τούρκο ομόλογό 
του και να καλέσει σε από-
συρση των κατηγοριών σε βά-
ρος του Σενέρ Λεβέντ. 
Η δήλωση επισημαίνει παράλ-
ληλα τις απειλές θανάτου σε βά-
ρος της κ. Αϊγκίν από οπαδούς 
του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν 
Τατάρ μετά από την κριτική που 
άσκησε η δημοσιογράφος για 
την άρνηση του κ. Τατάρ να 
αποδεχθεί εμβόλια κατά της 
COVID-19 από την ΕΕ μέσω 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συγχαρητήρια επιστολή στον Σύνδεσμο  
Αμμοχώστου Ηνωμένου Βασιλείου

Δήλωση αλληλεγγύης με τους Sener Levent και Esra Aygin

Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Θυάτειρων 
και Μεγάλης Βρετανίας, η οποία διευθύνεται από 
τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα, διανέμει εκατοντάδες 
μη αλλοιώσιμα αγροτεμάχια σε όσους είχαν ανά-
γκη κατά την πανδημία. Επιπλέον, παραδόθηκαν 
ειδικά δέματα που περιέχουν φρούτα, λαχανικά, 
αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα. 
Πολλές συσκευασίες που περιέχουν φάρμακα 
χωρίς ιατρική συνταγή, είδη υγιεινής και πάνες 
παραδόθηκαν σε οικογένειες που ζήτησαν βοή-
θεια. 
Ένα μέρος αυτών των πακέτων πήγε σε ένα συ-
γκρότημα κατοικιών. Η Aρχιεπισκιπή παρείχε επί-
σης στο Cook to Care προϊόντα για το μήνα, για 
ζεστά γεύματα που προετοιμάστηκαν για άτομα 
που έχουν ανάγκη. 
Επιπλέον, χορηγήθηκαν επιχορηγήσεις σε φοι-
τητικούς συλλόγους και σε κοινοτικό σχολείο. Τα 
νοικοκυριά που ζητούσαν οικονομική βοήθεια με 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, δαπάνες έκτακτης 
ανάγκης και βίωσαν επίσης τη στοργική υποστή-
ριξη των αδελφών τους με πίστη στον Χριστό. 
Σε αυτήν την άνευ προηγουμένου πανδημία, εκα-
τοντάδες άνθρωποι λαμβάνουν παρηγοριά και 
ενθάρρυνση από την Εκκλησία καθώς αντιμετω-
πίζουν την απώλεια συγγενών, φίλων και γειτό-
νων καθώς και υποφέρουν δύσκολες οικονομικές 
καταστάσεις. Η έκχυση της χριστιανικής αγάπης 

και της φιλανθρωπίας, δηλαδή, η προσφορά στο 
συνάνθρωπο, είναι πράγματι, το πιο απαραίτητο 
φάρμακο που θεραπεύει τις πληγές της ψυχής 
και του σώματος. 
Η Αρχιεπισκοπή δήλωσε: «είμαστε περήφανοι 
που βλέπουμε την αλληλεγγύη που επέδειξε ο 
Χριστός μας που αγαπάει τους πιστούς και τους 
πιστούς, οι οποίοι, χωρίς δισταγμό, επένδυσαν 
τα δώρα τους» στον ουρανό, όπου ούτε η σκου-
ριά καταστρέφει, και όπου οι κλέφτες δεν εισέρ-
χονται ή κλέβουν, «θρέφοντας και βοηθώντας 
τους« λιγότερους του λαού Του », με άλλα λόγια, 
αυτούς που βρίσκονται σε αφόρητες συνθήκες 
και σε καταστάσεις που δεν εκπροσωπούνται». 
Η Αρχιεπισκοπή εξέφρασε επίσης «θερμές ευ-
χαριστίες σε όλους εκείνους που απάντησαν γεν-
ναιόδωρα στην πρόσκλησή του για φιλανθρωπία 
και επικροτούν όσους μέσω της προσευχής και 
του ελέους συνεχίζουν να είναι φάροι χριστιανικής 
αγάπης και αλληλεγγύης στον ταραγμένο κόσμο». 
Το chancery είπε σε μια δήλωση ότι «είναι μια 
όμορφη περίσταση να δούμε τις ενορίες μας να 
κινητοποιούν τα χέρια του ελέους και να διατάζουν 
ομάδες δράσης να συγκεντρώνουν δέματα, να 
προσεύχονται και να τα παραδίδουν σε όσους τα 
χρειάζονται περισσότερο. Ευχαριστούμε τον Θεό 
για αυτήν την ευκαιρία να υπηρετήσουμε αυτούς 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως μας διέταξε 
ο Χριστός. 
«Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει, αλλά μαζί με την 
πίστη, την προσευχή και τη θυσιαστική αγάπη 
για τον άλλο μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτήν 
τη μεγάλη πρόκληση της εποχής μας». 
Αν και η περίοδος των διακοπών έχει τελειώσει, 
οι ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε δύσκολες 
καταστάσεις δεν έχουν. Παρακαλούμε θυμηθείτε 
να υποστηρίξετε αυτό το φιλανθρωπικό μίνι-έργο 
της Αρχιεπισκοπής, το οποίο θα συνεχίσει σε τα-
κτική βάση παρέχοντας σε όσους έχουν ανάγκη.

Η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
παραδίδουν εκατοντάδες δέματα σε όσους έχουν ανάγκη
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγής της στρατηγικής του εμβολιασμού   
Οι Times επισημαίνουν (Τετάρτη 20/01/2021) ότι 
υπουργοί της κυβέρνησης ανησυχούν όλο και πε-
ρισσότερο για την έλλειψη στην προμήθεια των 
εμβολίων της Pfizer - που προκλήθηκε από την 
αναβάθμιση του εργοστασίου της επιχείρησης 
στο Βέλγιο. 
Κυβερνητική πηγή αναφέρει ότι οι καθυστερήσεις 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον στόχο του 
εμβολιασμού 15 εκατομμυρίων ανθρώπων σε 
όλο το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τα μέσα Φε-
βρουαρίου. 
Το i ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδε-
χόμενο να αλλάξει ολόκληρη τη στρατηγική του 
εμβολιασμού - με το να δοθεί προτεραιότητα σε 
εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλύ-
τερες πιθανότητες  να προσβληθούν από τον ιό.  
Η εφημερίδα αναφέρει ότι στη δεύτερη φάση του 
εμβολιασμού  θα μπορούσε να δούμε ορισμένες 
ομάδες  εργαζομένων να εμβολιάζονται πριν από  
τους ανθρώπους που θεωρούνται πιο ευάλωτοι, 
εάν τα στοιχεία δείχνουν ότι με αυτό τον τρόπο 
θα σταματούσε η εξάπλωση του Covid στον γε-
νικό πληθυσμό. 
Η Daily Mirror σημειώνει ότι υπάρχουν αυξανό-
μενες εκκλήσεις για βασικούς εργαζόμενους να 
προηγηθούν στη διαδικασία του εμβολιασμού , 
όπως είναι οι  αστυνομικοί και οι εκπαιδευτικοί. Η 
εφημερίδα προτρέπει τον Μπόρις Τζόνσον να 
“λύσει το πρόβλημα” τονίζοντας ότι είναι σωστό 
να κρατήσει ασφαλή τα εκατομμύρια εκείνων των 
εργαζομένων που διακινδυνεύουν τη ζωή σε βα-
σικές θέσεις εργασίας.  
Με ορισμένους βουλευτές να πιέζουν την κυβέρ-
νηση να κάνει σαφείς τις θέσεις της σχετικά με το 

πότε μπορεί να υπάρξει άρση του lockdown, η 
Daily Express σημειώνει ότι ο Βρετανός πρω-
θυπουργός έχει προειδοποιήσει ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα “πληρώσει το τίμημα εάν εγκαταλεί-
ψει την άμυνα έναντι του κορονοϊού πάρα πολύ 
σύντομα”. 
Η Sun ισχυρίζεται ότι ο κ. Τζόνσον έχει αρχίσει  
έναν "άκρως απόρρητο σχεδιασμό" που θα επι-
τρέψει σε εκατομμύρια ανθρώπους να συναντη-
θούν με τους αγαπημένους τους κατά τη διάρκεια 
του Πάσχα - ακόμη και αν είναι μόνο σε εξωτερι-
κούς χώρους. 
Ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες, επεξεργάζονται ένα "λεπτομερές 
σχέδιο αποδέσμευσης από το lockdown". 
Κυβερνητική πηγή υπογράμμισε στην εφημερίδα 
Sun: "Είναι πολύ νωρίς για να αρχίσουμε να μι-
λάμε για το πότε – συνεχίζουμε όμως να εργαζό-
μαστε αθόρυβα για το πως." 
Ο Guardian γράφει ότι μια αλλαγή στρατηγικής 
Covid μπορεί επίσης να είναι σε εξέλιξη. 
Ισχυρίζεται ότι η 
κυβέρνηση πρό-
κειται να σταμα-
τήσει τα σχέδια 
για τα καθημε-
ρινά μαζικά τεστ 
των μαθητών.  
Συνεχίζονται με 
εντατικό ρυθμό 
οι εμβολιασμοί 
Περ ισσότερο ι 
από 4 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι εί-

χαν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά 
του κορονοϊού, στη Βρετανία, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της επιτροπής Υγείας της χώρας την 
Δευτέρα. 
Καθώς η κυβέρνηση εντατικοποιεί το πρόγραμμα 
εμβολιασμών, συνολικά είχαν εμβολιαστεί με την 
α’ δόση 4.062.501 άτομα. 
Την Τρίτη (19/01/2021) η Daily Telegraph είχε 
ως κύριο θέμα την προειδοποίηση από τους επι-
στήμονες, ότι εκατομμύρια άνθρωποι είναι πιθανό 
να αρχίσουν να αγνοούν τους περιορισμούς 
Covid, “από τη στιγμή που έκαναν την πρώτη 
δόση του εμβολίου κατά της νόσου”.  
Η εφημερίδα μας ενημερώνει ότι η κυβέρνηση 
καλείται να ξεκινήσει μια νέα δημόσια εκστρατεία, 
για να καταστήσει σαφές ότι πρέπει ακόμα να τη-
ρούνται τα μέτρα προστασίας,  όπως είναι η κοι-
νωνική αποστασιοποίηση. 
Η στήλη γνώμης της εφημερίδας υποστηρίζει ότι, 
καθώς εξελίσσεται ο μαζικός εμβολιασμός, “η λα-

χτάρα για την επανάληψη της 
ζωής και της εργασίας θα γίνει 
ακόμη ισχυρότερη”. 
Και η Daily Express επικεντρώνει την προσοχή 
της σε αυτό το θέμα ,  αναγνωρίζοντας ότι “είναι 
δελεαστικό να κοιτάζουμε πέρα από την πανδη-
μία”. 
Μερικοί άνθρωποι ήδη κάνουν κρατήσεις για δια-
κοπές, γράφει η Express, ενώ άλλοι έχουν τα 
μάτια τους στραμμένα  σε αυτό που η εφημερίδα 
αποκαλεί -  "η οργιώδης δεκαετία του 2020" – η 
οποία ελπίζουν ότι θα ξεκινήσει καθώς η κρίση 
υποχωρεί. 
Αλλά, καταλήγει η Daily Express, το συμπέρα-
σμα είναι ότι  οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουν 
να πειθαρχούν στους κανονισμούς και να μην 
εφησυχάζουν επειδή “ζούμε ακόμα μέσα στη χει-
ρότερη κρίση”. 
Στην πρώτη σελίδα της Sun βλέπουμε ένα με-
γάλο, σε σχήμα καρδιάς, γραφικό με τίτλο "50.000 
ευχαριστώ". Είναι ένα μήνυμα προς τους ανα-
γνώστες που έχουν ανταποκριθεί στην έκκληση 
να σπεύσουν να βοηθήσουν με το πρόγραμμα 
εμβολιασμού Covid. 
Σύμφωνα με τους Times, σε ορισμένες περιοχές 
του Ηνωμένου Βασιλείου οι εμβολιασμοί στη με-
γαλύτερη ηλικιακή ομάδα συνεχίζονται μεν , με 
βραδείς όμως  ρυθμούς.  
Τέλος η ιστοσελίδα της Huffpost έχει μιλήσει με 
συγγενείς ανθρώπων ηλικίας 90 ετών και άνω 
που ακόμη δεν έχουν κάνει την πρώτη δόση του 
εμβολίου Covid. Υπάρχει δηλαδή μια ανομοι-
ογένεια στη διαδικασία του εμβολιασμού, σημει-
ώνουν οι αναλυτές.  

Άρχισε το πρόγραμμα  εμβολιασμού  για τους 
άνω των 70 ετών 
"Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα ουσιαστικό ορό-
σημο στο πρόγραμμα εμβολιασμού μας, καθώς 
το ανοίγουμε σε εκατομμύρια περισσότερους αν-
θρώπους, που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο 
προσβολής από την COVID-19", δήλωσε την Κυ-
ριακή, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-
σον. 
"Έχουμε μακρύ δρόμο να διανύσουμε και δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν προκλήσεις 
μπροστά μας, αλλά δουλεύοντας μαζί, κάνουμε 
μεγάλη πρόοδο στη μάχη μας κατά του κορο-
νοϊού", πρόσθεσε ο ίδιος. 
Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ υπογράμμισε 
ότι περισσότεροι από τους μισούς των άνω των 
80 ετών έχουν ως τώρα εμβολιαστεί.  
Την Δευτέρα λοιπόν (18/-1/2021) τόσο η Express 
και η Mail προέβαλαν την είδηση ότι το NHS στην 
Αγγλία θα άρχιζε  να στέλνει επιστολές για τους 
άνω των 70 ετών, καλώντας τους να εμβολια-

στούν κατά του  Covid. 
Ο τίτλος της Mail - "Η ελπίδα στρέφεται τώρα 
στο ταχυδρομείο για πέντε εκατομμύρια παρα-
λήπτες ". Στο κύριο άρθρο, η εφημερίδα σημειώνει 
ότι 140 Βρετανοί εμβολιάζονται το λεπτό.    
Αλλά η Express προειδοποιεί τους αναγνώστες 
της ότι δεν έχει σημασία πόσο καλά το πρό-
γραμμα εμβολιασμού φαίνεται να εξελίσσεται. 
"Δεν είναι η ώρα για εφησυχασμό", υπογραμμίζει 
η Daily Express.  
Στη στήλη γνώμης, οι Times αναφέρουν ότι κα-
θώς αυξάνεται ο ρυθμός του γενικού   εμβολια-
σμού, η προσοχή στρέφεται τώρα σε "ποιες νέες 
ελευθερίες θα απολαύσει η χώρα". 
Αλλά και αυτή η εφημερίδα συνιστά αυτοσυγκρά-
τηση και προσοχή, προειδοποιώντας τους υπουρ-
γούς να κάνουν ό, τι μπορούν για να αποτρέψουν 
τις νέες παραλλαγές Covid να εξαπλωθούν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
Οι Times καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 
πρόοδος που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες 
όσον αφορά την αναχαίτιση της επιδημίας “είναι 
πολύ σημαντική για να σπαταληθεί". 
Η Sun εστιάζει το ενδιαφέρον στην πιο πρόσφατη 
δέσμευση της κυβέρνησης ότι - “Οι εμβολιασμοί 
θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο”. 
Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται στην εκτίμηση 
κυβερνητικών αξιωματούχων ότι   όλοι οι ενήλικες 
στη Βρετανία θα μπορούσαν να έχουν εμβολια-
στεί με την πρώτη δόση του εμβολίου μέχρι το 
φθινόπωρο.

Πρόγραμμα  εμβολιασμού  για τους άνω των 70 ετών
Εμβόλιο Lockdown

Το λοκνταουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπο-
ρούσε να διαρκέσει και μετά το καθολικό Πάσχα. 
Η Μεγάλη Παρασκευή, 2 Απριλίου «είναι η πρώτη 
ημερομηνία για τη σταδιακή χαλάρωση των πε-
ριορισμών» μετά από τη θανατηφόρα μέρα της 
Τρίτης των 1.610 νέων θανάτων, αναφέρει η εφη-
μερίδα Sun, ωστόσο κυβερνητικές πηγές Επιση-
μαίνουν ότι οι περιορισμοί στην Αγγλία θα μπο-
ρούσαν να διαρκέσουν ως τον Μάιο η τον Ιούνιο 
με εξαίρεση τα σχολεία όπου θα επανεξεταστεί η 
λειτουργία τους μέσα Φεβρουαρίου. 
Σημαντικό εμπόδιο στα σχέδια της κυβέρνησης 
είναι ότι η διαθεσιμότητα του εμβολίου της Pfizer 
είναι πολύ περιορισμένη έτσι ώστε να μη μπορεί 
να επιτύχει τον στόχο της ως προς τον εμβολια-
σμό 15 εκατομμυρίων Βρετανών έως τα μέσα του 
επόμενου μήνα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθ-
μός των ατόμων που εμβολιάστηκε μειώθηκε για 
τρίτη συνεχόμενη ημέρα τη Δευτέρα σε 204.000, 
σε σύγκριση με 324.000 την Παρασκευή. 
Συνολικά έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 

4,26 εκατομμύρια άνθρωποι που αντιστοιχεί σε 
ένα στα 16 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως 
για να επιτευχθεί ο κυβερνητικός στόχος των 13,9 
εκατομμυρίων ανθρώπων έως τις 15 Φεβρουα-
ρίου, που είναι το κατώφλι στο οποίο οι αξιωμα-
τούχοι θα εξετάσουν τη χαλάρωση του λοκνταουν, 
η Βρετανία πρέπει να κάνει 360.000 εμβολια-
σμούς την ημέρα δηλαδή – 2,5 εκατομμύρια την 
εβδομάδα. 
Οι υπουργοί πιστεύουν ότι η κορύφωση του δεύ-
τερου κύματος έχει πλέον περάσει όμως ότι το 
NHS εξακολουθεί να υφίσταται τεράστιο άγχος 
και πίεση Με την Βρετανία να διατηρεί το χειρό-
τερο ποσοστό θνησιμότητας στον κόσμο. Το νέο 
ημερήσιο ρεκόρ της Τρίτης σημείωσε απότομη 
άνοδο 30% και είναι σχεδόν διπλάσιο από τον 
αριθμό των θυμάτων ένα δεκαπενθήμερο πριν, 
όταν υπήρχαν 860 θάνατοι. 
Θάνατοι στην Παροικία 
Ο COVID-19 μας στέρισε άλλες 65 ζωές από την 
κυπριακή παροικία του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ 
ο αριθμός των θανάτων τους φτάνει τους 500. 
65 μέλη της κοινότητας μας υπέκυψαν στον κο-
ρωνοϊό την τελευταία εβδομάδα, 25 Ελληνοκύ-
πριοι και 40 Τουρκοκύπριοι. Συνολικά υπολογί-
ζουμε ότι 545 Κύπριοι του Ηνωμένου Βασιλείου 
(Έλληνες, Τούρκοι και Μαρωνίτες) απεβίωσαν με 
τελική αιτία θανάτου τον κορωναϊό.  
Ο αριθμός περιλαμβάνει 437 στο Λονδίνο και 43 
εκτός Λονδίνου.

Lockdown τουλάχιστον έως το καθολικό Πάσχα
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Οι επιχειρήσεις ζητούν τη χορήγηση 
έκτακτης οικονομικής βοήθειας 
$10,3 δισ. κατά του κορωνοϊού

Ηνωμένο Βασίλειο/Κύπρος 
Τι ισχύει για τις εγγραφές οχημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο 

Οι βρετανικές επιχειρήσεις ζή-
τησαν την Τρίτη τη χορήγηση 
ενός άλλου πακέτου 7,6 δισε-
κατομμυρίων λιρών (10,3 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων) στο 
πλαίσιο έκτακτης κυβερνητικής 
βοήθειας, λέγοντας ότι δεν 
μπορούν να περιμένουν την 
κατάθεση του προϋπολογισμού 
από τον υπουργό Οικονομικών 
Ρίσι Σουνάκ, τον Μάρτιο, για να 
μάθουν αν θα λάβουν και άλλη 
οικονομική υποστήριξη για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
συνεπειών της πανδημίας. 
Με τη Βρετανία να έχει επιστρέ-
ψει στην εφαρμογή lockdown 
και τις εταιρίες να προσαρμό-
ζονται στις νέες συνθήκες μετά 
το Brexit, οι επιχειρηματίες λαμ-
βάνουν σημαντικές αποφάσεις 
σχετικά με τις θέσεις εργασίας 
και τις επενδύσεις και είναι ανα-
γκαίο να γνωρίζουν αν τα πα-
κέτα οικονομικής διάσωσης 
των επιχειρήσεών τους θα πα-
ραταθούν, όπως ανέφερε η Συ-

νομοσπονδία της Βρετανικής 
Βιομηχανίας (CBI). 
"Πρέπει να τελειώσουμε τη 
δουλειά. Θα είναι πολύ πε-
ρίεργο να τερματισθεί αυτή η 
υποστήριξη τώρα" ανέφερε σε 
ανακοίνωσή του ο Τόνι Ντάν-
κερ, γενικός διευθυντής της 
CBI. 
Ο Σουνάκ έχει ήδη παρατείνει 
αρκετές φορές την εφαρμογή 
των μέτρων οικονομικής υπο-
στήριξης προς τις επιχειρήσεις, 
ενώ έχει δηλώσει πως το οικο-
νομικό κόστος των οικονομικών 
μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας θα φτάσει στα 
280 δισεκατομμύρια λίρες στη 
διάρκεια του τρέχοντος οικονο-
μικού έτους, επιβαρύνοντας τη 
Βρετανία με ένα δημοσιονομικό 
έλλειμμα-ρεκόρ σε καιρό ειρή-
νης. 
Ωστόσο, ο ίδιος δέχεται εκκλή-
σεις από αρκετές πλευρές να 
ξοδέψει περισσότερα.

Tο Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, ανα-
κοινώνει ότι, λόγω της αποχώ-
ρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
(Η.Β.) από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, για τα οχήματα που 
προέρχονται από αυτό, εφαρ-
μόζονται οι πρόνοιες των Κανο-
νισμών που αφορούν οχήματα 
που προέρχονται από τρίτες 
χώρες (μη μέλη της Ε.Ε.). 
Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται 
τα ακόλουθα: 
A. Όχημα κατηγορίας Μ1 (σα-
λούν – μέχρι 8 θέσεων επιβα-
τών μη περιλαμβανομένου 
του οδηγού) 
Μπορεί να εγγραφεί, νοουμένου 
ότι κατά την ημερομηνία άφιξης 
του σε νόμιμο λιμάνι της Δημο-
κρατίας είναι ηλικίας μέχρι πέντε 
χρόνων, αυτών υπολογιζομέ-
νων από την ημερομηνία κατά 
την οποία το όχημα έχει εγγρα-
φεί σε οποιαδήποτε χώρα ως 
καινούργιο. 
Διευκρινίζεται ότι, το πιο πάνω 

δεν ισχύει για όχημα κατηγορίας 
Μ1 που έχει ήδη μεταφερθεί ή 
εισαχθεί στη Δημοκρατία από 
το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν 
έχει ακόμη εγγραφεί ή θα έχει 
φορτωθεί με προορισμό νόμιμο 
λιμάνι της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας μέχρι την Δευτέρα 
15/2/2021. Τα οχήματα αυτά θα 
μπορούν να εγγραφούν, οποτε-
δήποτε, ανεξάρτητα αν η ηλικία 
τους υπερβαίνει τα πέντε χρό-
νια. 
Για να εγγραφεί ένα όχημα κα-
τηγορίας Μ1, πρέπει να συνο-
δεύεται με το αυθεντικό πιστο-
ποιητικό εγγραφής του από το 
Η.Β. («Registration Certificate 
– V5c»), να έχει εκδοθεί για 
αυτό πιστοποιητικό καταλληλό-
τητας (ΜΟΤ) στην Κύπρο και να 
έχει εκδοθεί για αυτό ευρωπαϊκή 
έγκριση τύπου ολοκληρωμένου 
οχήματος (WVTA) ή Έγκριση 
Τύπου Μεμονωμένου Οχήματος 
(SVA) στην Κύπρο. 
Το πιστοποιητικό εγγραφής του 
Η.Β. (που εκδόθηκε μέχρι 

31/12/2020), αποτελεί επαρκές 
αποδεικτικό έγγραφο ότι, για το 
όχημα υπάρχει WVTA, νοουμέ-
νου ότι φέρει ένδειξη της έγκρι-
σης τύπου του οχήματος 
(WVTA). Η ένδειξη που πρέπει 
να αναζητείται στο V5c βρίσκε-
ται στο σημείο «Κ» («Type Ap-
proval Number») και είναι της 
μορφής π.χ. 
«e4*2007/46*0186*11». Σε πε-
ρίπτωση που δεν υπάρχει η έν-
δειξη αυτή, το όχημα για να εγ-
γραφεί, πρέπει να λάβει 
Έγκριση Τύπου Μεμονωμένου 
Οχήματος (SVA) στην Κύπρο. 
Β. Οχήματα κατηγορίας Μ2 και 
Μ3 (Λεωφορεία) και κατηγο-
ρίας Ν1, Ν2 και Ν3 (μεταφοράς 
εμπορευμάτων – π.χ. διπλοκά-
μπινα, «pick – up», φορτηγά) 
Εγγράφονται ανεξάρτητα από 
την ηλικία τους νοουμένου ότι – 
(ι) προσκομίζονται ή υπάρχουν 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 
οι εκπομπές αερίων και σωμα-
τιδιακών ρύπων του οχήματος 
(της μηχανής) συνάδουν με τις 
απαιτήσεις που ίσχυαν στο Ευ-
ρωπαϊκό Δίκαιο κατά την ημε-
ρομηνία που το όχημα ενε-
γράφη σε οποιαδήποτε χώρα 
για πρώτη φορά και 
(ιι) είναι εφοδιασμένα με Σύ-
στημα Αντιπλοκαρίσματος Φρέ-
νων (A.B.S.). 
Το πιστοποιητικό εγγραφής του 
Η.Β. (V5c – που εκδόθηκε μέχρι 
31/12/2020) αποτελεί και πάλι 
επαρκές αποδεικτικό έγγραφο 
ότι τηρείται η απαίτηση της πα-

ραγράφου Β(ι) πιο πάνω, νοου-
μένου ότι η μηχανή που φέρει 
το όχημα κατά την επιθεώρηση 
του είναι η ίδια με αυτή που ανα-
φέρεται στο εν λόγω πιστοποι-
ητικό εγγραφής. Στην περί-
πτωση που η μηχανή είναι 
διαφορετική, απαιτείται σχετική 
τεκμηρίωση ότι η νέα μηχανή 
συνάδει με το αντίστοιχο 
«EURO» (π.χ. βεβαίωση κατα-
σκευαστή ή του αντιπροσώπου 
του ή/και επαρκής πληροφό-
ρηση από τεχνικά εγχειρίδια της 
μηχανής κλπ). 
Γ. Οχήματα κατηγορίας L (μο-
τοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, 
τρίκυκλα και τετράκυκλα) 
Όχημα της κατηγορίας L εγγρά-
φεται ανεξάρτητα από την ηλικία 
του, νοουμένου ότι συνοδεύεται 
με το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης (Certificate of 
Conformity – CoC) – (ΠΣ) του 
οχήματος που ίσχυε κατά την 
ημερομηνία πρώτης εγγραφής 
του. Γίνεται επίσης αποδεκτό 
αντίγραφο του ΠΣ που εκδίδεται 
από τον ίδιο τον κατασκευαστή 
ή τον αντιπρόσωπο του. 
Επίσης, γίνεται αποδεκτό και το 
πιστοποιητικό εγγραφής του 
Η.Β. (που εκδόθηκε μέχρι 
31/12/2020), το οποίο αποτελεί 
επαρκές αποδεικτικό έγγραφο 
ότι, για το όχημα υπάρχει WVTA 
και άρα έχει εκδοθεί ΠΣ, νοου-
μένου ότι το πιστοποιητικό εγ-
γραφής του Η.Β φέρει την έν-
δειξη της έγκρισης τύπου του 
οχήματος (WVTA).
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Καθοριστικές οι επόμενες ημέρες για το Κυπριακό 
            ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ, ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ Η ΑΤΥΠΗ «ΠΕΝΤΑΜΕΡΗΣ + 1» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΚΕΛ-Άριστος Δαμιανού

Το ΑΚΕΛ για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει τον πα-
τριωτισμό του και πως θέτει πάνω απ’ όλα την 
Κύπρο και τα συμφέροντα το λαού της. Σε γραπτή 
δήλωση του το μέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. του Κόμ-
ματος, βουλευτής Άριστος Δαμιανού, τονίζει ότι 
το ΑΚΕΛ, όπως πάντοτε έτσι και τώρα θα ενερ-
γήσει υπεύθυνα στο Κυπριακό. 
Αναφέρει στη δήλωση του ο Α. Δαμιανού: 
«Εδώ και χρόνια το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε ότι το 
παρατεταμένο αδιέξοδο στο κυπριακό και το δια-
πραγματευτικό κενό ευνοούν την Τουρκία και τους 
παράνομους σχεδιασμούς της. Ιδιαίτερα μετά το 
ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα, η Τουρκία έχει σκλη-
ρύνει περαιτέρω τη στάση της, παραβιάζοντας 
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στην ΑΟΖ και υλοποιώντας τις απειλές της 
για εποικισμό των Βαρωσίων, χωρίς το οποι-

οδήποτε κόστος.  Δυστυχώς το Κυπριακό βρί-
σκεται στο πιο οριακό του σημείο, με τον κίνδυνο 
μονιμοποίησης της διχοτόμησης να είναι πρα-
γματικός. 
Γι’ αυτό, εν όψει της επικείμενης άτυπης Διάσκε-
ψης τον ερχόμενο μήνα, η πλευρά μας και ιδιαί-
τερα ο κ. Αναστασιάδης, οφείλουν να προετοιμα-
στούν κατάλληλα. Η αμφισβήτηση του Πλαισίου 
Γκουτέρρεζ, του κεκτημένου των συνομιλιών, των 
μέχρι σήμερα συγκλίσεων και ιδιαίτερα οι πειρα-
ματισμοί με τη συμφωνημένη βάση λύσης δικοι-
νοτικής διζωνικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισό-
τητα όπως ορίζεται από τον ΟΗΕ, που υπήρξε 
από πλευράς του κ. Αναστασιάδη, πρέπει να αφε-
θεί στο παρελθόν διότι μόνο ζημιά προκάλεσε 
στην υπόθεσή μας, δίνοντας αχρείαστα άλλοθι 
στην τουρκική αδιαλλαξία. Πλέον η τουρκική 

πλευρά θέτει επίσημα τη λύση δύο κρατών. 
Παρά το γεγονός ότι -δυστυχώς- ο κ. Αναστασιά-
δης απώλεσε την αξιοπιστία του, παρά το γεγο-
νός ότι με παλινδρομήσεις και σκοπιμότητες βρι-
σκόμαστε ένα βήμα πριν από την οριστικοποίηση 
της διχοτόμησης, το ΑΚΕΛ ως κόμμα πατριωτικό 
θα λειτουργήσει -όπως πάντα- έτσι και τώρα 
υπεύθυνα. 
Για το ΑΚΕΛ η αποτροπή της διχοτόμησης και η 
δημιουργία των προϋποθέσεων, μέσα σε ιδιαί-
τερα αντίξοες συνθήκες, για την επανέναρξη ου-
σιαστικών διαπραγματεύσεων, στη βάση της 
συμφωνημένης βάσης λύσης,  που θα οδηγή-
σουν σε απελευθέρωση και επανένωση του τό-
που και του λαού μας, αποτελεί την πυξίδα των 
αποφάσεων και των ενεργειών μας».

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Ευρεία στήριξη στις αρχές λύσης του Κυπριακού 
στη βάση των προγενέστερων Ψηφισμάτων και 
Αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για προσπά-
θεια επίτευξης συμφωνίας μέσα στις παραμέ-
τρους του μοντέλου της Διζωνικής, Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), εξέφρασαν τα μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας σε κλειστή σύνοδο,  κατά 
την οποία ενημερώθηκαν από την Ειδική Αντι-
πρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζα-
μπεθ Σπέχαρ, τόσο για τα θέματα της ειρηνευτι-
κής δύναμης, όσο και για την αποστολή καλών 
υπηρεσιών, με αιχμή τις προσπάθειες του Αντόνιο 
Γκουτέρες και της Συμβούλου του Τζέιν Χολ Λουτ 
για σύγκληση άτυπης Συνάντησης των 5+1. Την 
ίδια ώρα στην Κύπρο ανεβαίνουν και στις δυο 
Κοινότητες, οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των οπαδών της ΔΔΟ και όσων υποστηρίζουν τη 
διχοτομική  λύση δυο κρατών.   
Στη Νέα Υόρκη έγινε γνωστό στο περιθώριο της 
συζήτησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι υπάρχει 
προβληματισμός η άτυπη Πενταμερής +1 (οι δυο 
Κυπριακές Κοινότητες, οι τρεις εγγυήτριες δυνά-
μεις-Ελλάδα, Τουρκία, Αγγλία- και η Ε.Ε.), να 
πραγματοποιηθεί μέσα στην Άνοιξη, πιθανόν σε 
Ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό γιατί δεν είναι γνωστό 
ποιά νέα μέτρα θα λάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες 
για τον έλεγχο της πανδημίας του κορωνοϊού με 
ανοικτό το σενάριο να επιβληθεί υποχρεωτική κα-
ραντίνα στους ταξιδιώτες που φτάνουν στη χώρα 
από το εξωτερικό. Έτσι, σε μια ευρύτερη σύσκεψη 
αρκετών ατόμων αυτό θα είναι δύσκολο σε σχέση 
με τα νέα μέτρα που θα ανακοινώσει η νέα κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ. 
Η ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου από 
την ειδική αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ στην 
Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, διήρκεσε λίγο περισ-
σότερο από 1,5 ώρα, τόσο για τα θέματα της ει-
ρηνευτικής δύναμης, όσο και για την αποστολή 
καλών υπηρεσιών, με αιχμή τις προσπάθειες του 
Αντόνιο Γκουτέρες και της Τζέιν Χολ Λουτ για σύ-
γκληση άτυπης συνάντησης για το Κυπριακό και 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. 
Μερικοί εκ των αντιπροσώπων χωρών στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας,  εξέφρασαν ανησυχία για τις 

πρόσφατες δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη 
Ερσίν Τατάρ για λύση δυο κρατών. Η κα Ελίζα-
μπεθ Σπέχαρ δεν θέλησε να σχολιάσει το συγκε-
κριμένο θέμα, τονίζοντας ότι υπάρχουν διαφορε-
τικές προσεγγίσεις από τις δυο πλευρές, αλλά 
όλα τα μέρη έχουν συμφωνήσει να προσέλθουν 
στην άτυπη συνάντηση για να τεθούν τα πρά-
γματα στο τραπέζι, αφήνοντας να νοηθεί ότι η 
κάθε πλευρά μπορεί να θέσει οποιαδήποτε πρό-
ταση στο τραπέζι! 
Για το θέμα των Βαρωσίων τα μέλη του Σ.Α. κά-
λεσαν την Τουρκία να σταματήσει τις μονομερείς 

ενέργειες. 
O εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντου-
ζαρίκ, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ είπε 
πως η κα Σπέχαρ ενημέρωσε – όπως είναι η 
εντολή της – το Σ.Α. για τις τελευταίες εξελίξεις, 
αλλά ο ίδιος δεν είχε κάτι περισσότερο να πει. 
Ερωτηθείς αν ο ΓΓ του ΟΗΕ έχει αποφασίσει αν 
θα συγκαλέσει στα μέσα Φεβρουαρίου την άτυπη 
διάσκεψη 5+1, ο εκπρόσωπος ανέφερε πως δεν 
είναι σε θέση να μοιραστεί κάποια ημερομηνία. 
Ο κ. Ντουζαρίκ ρωτήθηκε από δημοσιογράφο με 
αφορμή δήλωση του ΓΓ με την οποία καταδίκαζε 
τους νέους Ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχό-
μενα, αν έχει να πει δημόσια κάτι ανάλογο και 
για την Κίνα και την κατεχόμενη από την Τουρκία 
βόρεια Κύπρο. Ο Στεφάν Ντουζαρίκ είπε ότι ο ΓΓ 

είναι πολύ ξεκάθαρος στις προσπάθειές του να 
βρει λύση στην παρούσα κατάσταση σε σχέση 
με την Κύπρο. 
Να σημειώσουμε ότι δόθηκε ήδη από τους Βρε-
τανούς στα υπόλοιπα μόνιμα μέλη του Συμβου-
λίου Ασφαλείας, το προσχέδιο του ψηφίσματος 
για την ανανέωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, το οποίο θα 
κληθεί το Συμβούλιο να υιοθετήσει στις 28 Ια-
νουαρίου. Το βρετανικό προσχέδιο επαναλαμβά-
νει τις επίμαχες αναφορές στη βάση της λύσης, 
ενώ χαιρετίζει την πρόθεση του ΓΓ να συγκαλέσει 
την άτυπη συνάντηση των 5+1. 

ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΤΟΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
Στην Κύπρο, έντονη αντιπαράθεση για το Κυ-
πριακό και στις δύο πλευρές του συρματοπλέ-
γματος έχει ξεσπάσει με αφορμή τις εκθέσεις του 
ΓΓ του ΟΗΕ για την ανανέωση της θητείας της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ και των Καλών του Υπηρεσιών, από 
τις οποίες απουσιάζουν σημαντικές αναφορές 
όπως το όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ). 
«Μας έχουν υποβαθμίσει σε κοινότητα και εξα-
φανίστηκε η βάση της λύσης. Είναι πλέον ξεκά-
θαρο πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πάει 
στην πενταμερή διάσκεψη με εκλιπούσα την Κυ-
πριακή Δημοκρατία και ενώ η τουρκική πλευρά 
προτάσσει λύση των δύο κρατών. Με άλλα λόγια, 
πριν καν πάμε στην Πενταμερή, ξεκινά η πλευρά 

μας με μια παταγώδη αποτυχία, ενδεικτικό του τι 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε όταν θα πάμε», κα-
τήγγειλε με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, 
προκαλώντας την αντίδραση του κυβερνητικού 
εκπροσώπου που σημείωσε πως «η Κυπριακή 
Δημοκρατία είναι κράτος – μέλος του ΟΗΕ, πλή-
ρες μέλος της ΕΕ και, συνεπώς, με κανέναν 
τρόπο δεν καθίσταται εκλιπούσα, όπως είναι η 
πάγια τακτική και θέση της Τουρκίας και των Τουρ-
κοκυπρίων».  
Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «το ίδιο δεν επισυ-
νέβη κατά τις διαπραγματεύσεις στο Μπούργκεν-
στοκ, όταν ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, αείμνηστος Τάσσος Παπαδόπουλος, 
συμμετείχε στη διαδικασία επιδιαιτησίας από τον 
τότε ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών. 
Ούτε βεβαίως η Κυπριακή Δημοκρατία διέτρεξε 
κίνδυνο κατάργησης όταν ο εκάστοτε Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετείχε ως αρ-
χηγός της ελληνοκυπριακής κοινότητας στις κατά 
καιρούς διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπρια-
κού», αναφέρει.  
Μάλιστα, ο κ.  Κούσιος ζήτησε… χείρα βοηθείας 
από το ΑΚΕΛ,  καλώντας το να απαντήσει αν «η 
συμμετοχή μας στην πενταμερή διάσκεψη θα ση-
μαίνει είτε κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας είτε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταστεί 
εκλιπούσα…»  
Επανερχόμενο το ΔΗΚΟ και ως απάντηση στην 
ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σε 
σχέση με το Κυπριακό, επισημαίνει το εξής: 
«Αν δεν είναι αρνητική εξέλιξη η απάλειψη της 
αναφοράς σε Κυπριακή Δημοκρατία στις δυο τε-
λευταίες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του 
Ο.Η.Ε, τότε γιατί η Κυβέρνηση του ΔΗΣΥ προ-
σπάθησε (χωρίς επιτυχία) να τις αλλάξει;» 
Πάντως ο κ. Κούσιος δεν απάντησε στην ΕΔΕΚ , 
η οποία χαρακτήρισε «αδιανόητο αλλά και συ-
νάμα ανησυχητικό ο Γενικός Γραμματέας να τηρεί 
ποντιοπιλατική πολιτική και ίσες αποστάσεις απο-
σιωπώντας τις ευθύνες της τουρκικής πλευράς 
για την επαναλαμβανόμενη προκλητική της συ-
μπεριφορά και εξισώνοντας το κατοχικό καθε-
στώτος με την Κυπριακή Δημοκρατία».

ΑΚΕΛ: Πάνω απ’όλα το συμφέρον της Κύπρου και του λαού της  
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Οικονομία
Στη γραπτή του δήλωση για το 
Σχέδιο για μη βιώσιμους δανει-
ολήπτες που θα απορριφθούν 
από το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, ο  Ανα-
πληρωτής Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος, Παναγιώτης Σε-
ντώνας σημειώνει πως "με 
σημερινή (χθες) απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, επι-
βεβαιώνεται η πρόθεση της 
Κυβέρνησης να στηρίξει τους 
δανειολήπτες που, ενώ υπέβα-
λαν αίτηση για ένταξη στο Σχέ-
διο Εστία και παρόλο που πλη-
ρούν τα βασικά κριτήρια 
εισδοχής σε αυτό, δεν είναι δυ-
νατό να ενταχθούν, λόγω μη 
ικανοποίησης του κριτηρίου 
βιωσιμότητας. Δηλαδή με βάση 
τους όρους του Σχεδίου Εστία 
δεν θα μπορούν να αποπλη-
ρώσουν το δάνειο τους", προ-
σθέτει. 
Όπως σημειώνει "για αυτές τις 
κατηγορίες δανειοληπτών το 
κράτος θα σταθεί αρωγός, πα-
ρέχοντάς τους στήριξη, μέσω 
εναλλακτικών λύσεων, όπως 
μεγαλύτερη απομείωση του 
ύψους του δανείου τους, μεγα-
λύτερη συνεισφορά από το 
κράτος ή συνδυασμός των δύο 
πιο πάνω, ώστε να μπορέσουν 
να προστατεύσουν την κύριά 
τους κατοικία". 
"Προς τον σκοπό αυτό, το 
Υπουργικό Συμβούλιο έχει 
εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό 
Οικονομικών, όπως το αμέσως 
επόμενο διάστημα ετοιμάσει 
συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτι-
κής για την υλοποίηση σχεδίου 
που θα καλύπτει τις κατηγορίες 
αυτές των δανειοληπτών", κα-
ταλήγει ο κ. Σεντώνας.

Τι συζητήθηκε το βράδυ της Τρίτης  
κατά τη σύσκεψη των Επιδημιολόγων 
Είναι νωρίς «για να αξιολογήσουμε με 
ασφάλεια την εξέλιξη της πορείας της 
επιδημιολογικής κατάστασης», δηλώνει 
στο ΚΥΠΕ ο Επικεφαλής της Συμβου-
λευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, Επί-
κουρος Καθηγητής Παθολογίας στο Ευ-
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και Παθολόγος 
με εξειδίκευση στον Έλεγχο Λοιμώξεων, 
Δρ Κωνσταντίνος Τσιούτης, σημει-
ώνοντας ότι εδώ και 10 μέρες παρατη-
ρείται σταδιακή μείωση ποσοστού θετι-
κότητας, όμως από την άλλη, η 

κατάσταση στα νοσηλευτήρια, παραμένει 
σε κρίσιμα επίπεδα. 
Ερωτηθείς για τη διαδικτυακή συνά-
ντηση(19/1) της Συμβουλευτικής Επιστη-
μονικής Επιτροπής και αν κατέληξαν σε 
οποιεσδήποτε εισηγήσεις, ο Δρ. Τσιούτης 
είπε ότι ακόμα βρίσκονται στη διαδικασία 
αξιολόγησης της κατάστασης, που είναι 
και ο βασικός άξονας της Επιτροπής, 
όπως σημείωσε.  
«Οι εισηγήσεις μας είναι ξεκάθαρα προς 
την κατεύθυνση της προστασίας της 
υγείας των συμπολιτών μας. Άρα, με 
αυτό σαν βασικό γνώμονα συνεχίζουμε 

και αξιολογούμε την κατάσταση στην Κύ-
προ. Την αξιολογούμε σε δύο, τουλάχι-
στον, επίπεδα, που το ένα είναι η κατά-
σταση στην κοινότητα και η άλλη είναι η 
κατάσταση στα Νοσοκομεία. Και με βάση 
αυτά, σε συνδυασμό με τα μέτρα και την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
τους, προσπαθούμε να δούμε προς τα 
πού θα κυμανθεί η κατάσταση της επό-
μενες μέρες», πρόσθεσε. 
Όπως είπε ο Δρ. Τσιούτης, «τα δεδο-
μένα, λοιπόν, που έχουμε είναι ότι στην 
κοινότητα όντως παρατηρείται εδώ και 
δέκα περίπου μέρες μια σταδιακή μεί-
ωση του ποσοστού θετικότητας, το οποίο 
εάν αντανακλά την πραγματικότητα, ση-
μαίνει ότι τα μέτρα του Δεκέμβρη έχουν 
αρχίσει και επιδρούν και έχουν αποτέλε-
σμα και για αυτό βλέπουμε την κατά-
σταση στην κοινότητα να βελτιώνεται τις 
τελευταίες ημέρες».   
«Όμως η κατάσταση στα νοσηλευτήρια 
από την άλλη, η οποία ήτανε και η βα-
σική παράμετρος που έφερε τα τελευταία 
μέτρα της 10ης Ιανουαρίου παραμένει 
σε κρίσιμα επίπεδα, δηλαδή παραμέ-
νουν ψηλά οι αριθμοί των νοσηλευόμε-
νων, παραμένει υψηλός ο αριθμός των 
εισαγωγών καθημερινά και όπως έχουμε 
δει η πληρότητα στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας είναι αρκετά ψηλά. Εφόσον 
η κατάσταση στην κοινότητα βελτιώνεται 
θα δούμε, μάλλον μέσα στην άλλη εβδο-
μάδα, όχι άμεσα δηλαδή, μια βελτίωση 
στον αριθμό των νοσηλευομένων. Όμως 

δεν μπορούμε αυτό να το ξέρουμε ακόμα 
με βεβαιότητα και ούτε μπορούμε να ξέ-
ρουμε πόσο θα βελτιωθεί αυτό, πόσο 
θα μειωθούν οι νοσηλευόμενοι», συ-
μπλήρωσε.   
Ως εκ τούτου, συνέχισε ο Δρ. Τσιούτης, 
«και σαν Επιτροπή τονίζω ότι δεν έχουμε 
προβεί επίσημα σε εισηγήσεις». 
«Κάποιες ανακοινώσεις και δημοσιεύ-
ματα των τελευταίων ημερών δεν αντα-
νακλούν εισηγήσεις της Επιτροπής. 
Έχουμε συζητήσει αρκετά, έχουμε κά-
ποιες εισηγήσεις. Όμως αυτές ακόμα 
βρίσκονται σε φάση μεταξύ μας συζή-
τηση, ταυτόχρονα με την αξιολόγηση των 
δεδομένων που παίρνουμε και που βλέ-
πουμε», σημείωσε.   
Απαντώντας σε ερώτηση, ο Δρ. Τσιούτης 
είπε ότι τα δεδομένα είναι ότι την άλλη 
εβδομάδα λήγει η περίοδος των μέτρων 
αυτών και του τελευταίου διατάγματος 
και όντως θα συνεδριάσει το Υπουργικό 
Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να αξιο-
λογήσει τις δικές τους εισηγήσεις.   
«Άρα, εμείς θα περιμένουμε να διανύ-
σουμε και αυτή την εβδομάδα για να βλέ-
πουμε από μέρα σε μέρα την εξέλιξη των 
πραγμάτων και να είμαστε πολύ πιο σί-
γουροι σε αυτά που θα προτείνουμε. 
Ακριβώς επειδή η περίοδος αυτή των 
μέτρων θα τελειώσει σε δέκα μέρες θα 
πρέπει να είμαστε πολύ προσεχτικοί αν 
αποφασιστεί χαλάρωση στα μέτρα και 
στις όποιες άρσεις χαλαρώσεων θα απο-
φασιστούν ειδικά το μήνα Φεβρουάριο».

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Δεδομένου ότι η ποσότητα των εμβολίων 
που παραλαμβάνονται προς το παρόν εί-
ναι χαμηλή συγκριτικά με τη ζήτηση που 
υπάρχει, και θέλοντας να διασφαλιστεί η 
σωστή διαχείριση των εμβολίων, συνεχί-
ζοντας παράλληλα την εμβολιαστική κά-
λυψη των ατόμων άνω των 80 ετών, το 
Υπουργείο Υγείας προχωρά με διαφορο-
ποίηση της διαδικασίας διευθέτησης των 
ραντεβού για εμβολιασμό, εισάγοντας πιο 
εξειδικευμένο ηλικιακό κριτήριο. 
Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται να γίνει 
διαχωρισμός σε υποκατηγορίες της ηλι-
κιακής ομάδας των 80 ετών και πάνω ανά 
διετία που θα ισχύσει από την επόμενη 
ημερομηνία διάθεσης των ραντεβού. Ει-
δικότερα, σε πρώτο στάδιο, η Πύλη Εμ-
βολιασμού θα είναι διαθέσιμη για διευθέ-
τηση ραντεβού για τα άτομα ηλικίας 90 
ετών και άνω που δεν έχουν ήδη εμβο-
λιαστεί ή/και διευθετήσει ραντεβού. 
Ανάλογα με το ενδιαφέρον των ατόμων 
άνω των 90 ετών για διευθέτηση των ρα-
ντεβού, θα διατεθούν τα ραντεβού για την 
ομάδα των 88-89 ετών, ακολούθως για 
τα άτομα ηλικίας 86-87 ετών, κοκ, μέχρι 
να την κάλυψη του πληθυσμού που εμπί-
πτει στην ηλικία άνω των 80 ετών. Νοείται 
ότι παράλληλα με την υποκατηγορία, για 
την οποία θα ισχύουν τα ραντεβού, θα 
επιτρέπεται η διευθέτηση ραντεβού και 
από τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Για 
παράδειγμα, όταν θα διατεθούν τα ραντε-
βού για την ομάδα των 88-89 ετών, θα 
μπορούν την ίδια περίοδο να διευθετούν 
ραντεβού και όσοι πολίτες άνω των 90 
ετών δεν το έχουν ήδη πράξει. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο, την Δευτέρα   
έγιναν συνολικά 1.859 εμβολιασμοί πα-
γκύπρια, εκ των οποίων οι 499 αφορού-
σαν στη χορήγηση της 2ης δόσης και οι 
1.360 σε άτομα που έλαβαν την 1η δόση. 
Παράλληλα, την Κυριακή έγινε ο εμβο-
λιασμός 333 ατόμων σε οίκους ευγηρίας 
με τη 2η δόση. 
Σε ανακοίνωση  το Υπουργείο εκφράζει 
ικανοποίηση για το αυξημένο ενδιαφέρον 
των πολιτών για εμβολιασμό, και επιση-
μαίνει ότι διαφαίνεται πως οι πολίτες ανα-
γνωρίζουν τη σημασία του εμβολιασμού 
και τη συμβολή του εμβολίου στη στα-
διακή επάνοδο στην κανονικότητα. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο, η μεγάλη 
ανταπόκριση των πολιτών ξεπερνά        
αρχική εκτίμηση που είχε προκύψει από 
σχετική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου 
πρόθεσης εμβολιασμού -στη βάση της 
οποίας στηρίχθηκε ο αρχικός προγραμ-
ματισμός- γεγονός που αποδεικνύεται 
από τη διάθεση των 10.846 ραντεβού 
κατά τις τρεις πρώτες φορές που λειτούρ-
γησε η Πύλη Εμβολιασμού. 
Το Υπουργείο τονίζει πως πέραν από την 
ορθολογιστική διαχείριση των εμβολίων, 
στόχος είναι να διασφαλιστεί η διαφάνεια 
της διαδικασίας, αλλά να γίνεται δίκαιη 
κατανομή των εμβολίων, εξασφαλίζοντας 
την ίδια ώρα την ισότιμη πρόσβαση των 
ατόμων που εμπίπτουν στη φάση αυτή 
του Εθνικού Πλάνου Εμβολιασμού. 
Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες και τα δια-
θέσιμα ραντεβού θα ανακοινώνονται εκ 
των προτέρων για ενημέρωση των πολι-
τών.

ΕΚΥΣΥ

Η ΕΚΥΣΥ θέτει ξανά στην Υπουργό Εργασίας τα  
σοβαρά προβλήματα των συνταξιούχων  

Η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων 
(ΕΚΥΣΥ), σε ανακοίνωσή της αναφέρει 
ότι απέστειλε νέα επιστολή στις 14 Ια-
νουαρίου   στην Υπουργό Εργασίας, 
Ζέτα Αιμιλιανίδου ύστερα από την απά-
ντηση της  στο   υπόμνημα των Επαρ-
χιακών Συνεδρίων της. 
Όπως αναφέρει η ΕΚΥΣΥ, το σχέδιο ενί-
σχυσης των συνταξιούχων  με χαμηλά 
εισοδήματα έχει βελτιωθεί, ύστερα από 
την υλοποίηση της απόφασης που έλαβε 
το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4/12/2019, 
ωστόσο σημειώνει λάθη και αδυναμίες 
οι οποίες πρέπει άμεσα να διορθωθούν 
αφού δημιουργούν σοβαρές στρεβλώ-
σεις στο σχέδιο, αδικίες και αντιδράσεις 
από συνταξιούχους που αδικούνται. 
Όπως επισημαίνει η ΕΚΥΣΥ, με βάση τις 
ανακοινώσεις του Υπουργείου και τα πα-
ραδείγματα που έχει δημοσιεύσει, δεν 
μπορεί κάποιος να κατανοήσει τί δικαιού-
ται και που βασίζεται το αποτέλεσμα του 
δικαιώματός του. Ούτε και η ίδια η 
ΕΚΥΣΥ έχει ενημερωθεί, για αυτό ζητά 
ενημέρωση για το σκεπτικό της κατανο-
μής του σχετικού κονδυλιού και πως λει-

τουργεί από 1/1/2021 το Σχέδιο. 
«Θεωρούμε ότι το όριο της φτώχειας για 
μονήρες άτομο πρέπει να  αναθεωρηθεί  
και να ανέλθει  στα 834 ευρώ τον μήνα 
και για το νοικοκυριό συνταξιούχων 2 
ατόμων τα 1271 ευρώ τον μήνα,  δηλαδή 
στο ίδιο ύψος που  είναι τα ανώτερα 
ποσά που πληρώνει το σχέδιο χαμηλο-
συνταξιούχων όπως έχει διαμορφωθεί 
με τη αναθεώρηση που ισχύει από 
1/1/2021»αναφαιρει στη επιστολή η 
ΕΚΥΣΥ. 
Σε ό,τι αφορά άλλα προβλήματα που η 
ΕΚΥΣΥ έθεσε στο υπόμνημά της και δεν 
επιλύθηκαν μέχρι σήμερα, η Οργάνωση 
δηλώνει την ετοιμότητά της για ανάπτυξη 
ενός εποικοδομητικού διαλόγου ώστε να 
επιλυθούν το συντομότερο. Μεταξύ αυ-
τών η κατάργηση πέναλτι 12% -σύνταξη 
Χηρείας στους άντρες και η βιωσιμότητα 
του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Δρ Τσιούτης: Η μεθοδολογία των χαλαρώσεων στην ατζέντα  

Διακρίσεις και πολιτικές απο-
κλεισμού σε βάρος των τυφλών 
καταγγέλλει η Παγκύπρια Ορ-
γάνωση Τυφλών η οποία σε 
δελτίο Τύπου αναφέρει ότι οι 
τυφλοί υπόκεινται σε αποκλει-
σμό από όλες τις εκφάνσεις της 
ζωής και δραστηριότητες στην 
πρωτεύουσα "με στέρηση σω-
ρείας ανθρώπινων δικαιωμά-
των". 
Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται 
ότι "επιχειρείται να πεισθεί η 
κοινωνία και οι τυφλοί ειδικό-
τερα να θέσουν ανυποψίαστα 
σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια 
τη ζωή τους για διεκπεραίωση 
καθημερινών δραστηριοτήτων 
τους ή για να απολαύσουν ένα 
περίπατο στην Πλατεία Ελευ-
θερίας και το κέντρο της Λευ-
κωσίας γενικότερα". 
Μεταξύ άλλων η Οργάνωση 
καταγγέλλει ότι δεν τηρούνται 
οι προδιαγραφές των εθνικών 
και διεθνών προτύπων για τις 
διαστάσεις και τις αποστάσεις 
του εξοπλισμού στο πεζοδρο-
μίου, δεν υπάρχει ούτε διασφα-
λίζεται με οποιοδήποτε τρόπο 
σύνδεση των δρόμων και των 
δημόσιων χώρων στην περιοχή 
μεταξύ τους (αλυσίδα προσβα-
σιμότητας), δεν υπάρχει κατάλ-
ληλη σηματοδότηση για τυ-
φλούς και άτομα με μερική 
όραση, δεν τηρείται η αρχή της 
φωτεινότητας και της αντίθεσης 
χρωμάτων για την προστασία 
ατόμων με μερική όραση και 
δεν υπάρχουν οδηγοί όδευσης 
τυφλών.

Παγκ. Οργάνωση Τυφλών 

Διαφοροποίηση διαδικασίας ραντεβού για εμβολιασμό 
Εμβόλια COVID-19
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Στην «κατάψυξη» η Βόρεια Ελλάδα

Εικόνες βίας και καταστροφής στα ελληνικά ΑΕΙ

Οι σκηνές βίας στα Πανεπιστήμια με 
τους βανδαλισμούς τους τραμπουκι-
σμούς ακόμα και  τη διαπόμπευση των 
πρυτανικών αρχών, που έκαναν τον 
γύρο του κόσμου, το τελευταίο διάστημα, 
αναμένεται να λάβουν τέλος  με τον νέο 
νόμο του υπουργείου Παιδείας για την 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που καθιερώ-
νει την  πανεπιστημιακή Αστυνομία και 
επιχειρεί  να βάλει τάξη στο «ξέφραγο 
αμπέλι» των Ιδρυμάτων. 
Με το νομοσχέδιο  που θέτει σε δημόσια 
διαβούλευση η υπουργός Παιδείας Νίκη 
Κεραμέως,  θα υπάρχει αυστηρός έλεγ-
χος στην είσοδο και έξοδο των φοιτητών 
των διδασκόντων και των εργαζομένων 
στα Ιδρύματα, όπως συμβαίνει σε όλες 
τις άλλες χώρες του κόσμου, ώστε να 

μην παρατηρείται πλέον το νοσηρό φαι-
νόμενο, οι περισσότεροι από όσους δια-
πράττουν αδικήματα, όπως καταστροφές 
δημόσιας περιουσίας ακόμα και διακί-
νηση ναρκωτικών να είναι ξένα στοιχεία 
που δεν έχουν καμία σχέση με τη φοιτη-
τική ιδιότητα.   
Και όμως και εκεί δεν μπορούσε να πα-
ρέμβει η Αστυνομία γιατί όλα αυτά τα κα-
κοποιά  στοιχεία υποτίθεται ότι τα προ-
στάτευσε το πανεπιστημιακό  άσυλο. 
Στόχος της υπουργού Παιδείας  είναι να 
λειτουργήσουν τα Πανεπιστήμια χωρίς 
έξωθεν παρεμβάσεις, ως άσυλο ιδεών, 
όπως άλλωστε επιτάσσει το Σύνταγμα 
και όχι ως χώροι διάπραξης αδικημάτων 
και παράλληλα εμποδίζοντας την πρό-
σβαση των φοιτητών στην γνώση.  

Η αναβάθμιση της ασφάλειας των Πα-
νεπιστημίων  περιλαμβάνει   εγκατά-
σταση κλειστών κυκλωμάτων, καρτών 
εισόδου, μέχρι το φωτισμό και περιφρά-
ξεις.  
Αντιδράσεις 
Η μεταρρύθμιση που φέρνει η πολιτική 
ηγεσία, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι 
έχει ήδη γίνει δέκτης πολλών αντιδρά-
σεων καθώς ένα μέρος των αλλαγών θα 
αφορά στους φετινούς μαθητές της Γ’ 
Λυκείου και εν δυνάμει επιτυχόντες ει-
σακτέους σε ΑΕΙ, προβλέπει διαφορετι-
κές ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, διπλά 
μηχανογραφικά, ανατροπή των χρονο-
διαγραμμάτων στη ροή των πανελλαδι-
κών εξετάσεων όπως ήταν γνωστή τα 
τελευταία χρόνια από την έναρξη των 
εξετάσεων έως και την ανακοίνωση των 
βάσεων. 
Ο πολύπλοκος σχεδιασμός του νέου συ-
στήματος της εισαγωγής στα Πανεπιστή-
μια προσβλέπει σε μια αλλαγή νοοτρο-
πίας των μαθητών αλλά και των 
πανεπιστημιακών τμημάτων με πολλα-
πλές συνέπειες από την πλέον προ-
φανή, τον αποκλεισμό δηλαδή από τα 
ΑΕΙ των «επιτυχόντων» με «λευκή 
κόλλα» μέχρι την αναδιάταξη του ακα-
δημαϊκού χάρτη, λόγω των τεράστιων 
προβλημάτων που προκλήθηκαν μετά 
τη μετατροπή, εν μια νυκτί, των ΤΕΙ σε 
Πανεπιστήμια από την προηγούμενη κυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχει προ-
ηγηθεί η απαραίτητη προετοιμασία ή με-
λέτη για τη βιωσιμότητά τους. 
«ΑΙΩΝΙΟΙ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Μία ακόμα απόπειρα, που η πολιτική 
ηγεσία ευελπιστεί να στεφθεί αυτήν τη 
φορά από επιτυχία, είναι ο ορισμός ανώ-
τατου ορίου φοίτησης και διαγραφής των 
«λιμναζόντων» φοιτητών, που καλύ-
πτουν σχεδόν το 40% του συνόλου των 
εγγεγραμμένων φοιτητών στη χώρα. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 
30% των φοιτητών στη χώρα μας δεν 
ολοκληρώνει ποτέ τις σπουδές του, με 
την Ελλάδα να είναι ουραγός στο ποσο-
στό αποφοίτων κατ’ έτος επί των εγγε-
γραμμένων φοιτητών στην Ευρώπη. 
Η ρύθμιση που φέρνει το υπουργείο Παι-
δείας προβλέπει ότι οι φοιτητές που θα 
εισαχθούν από τον Σεπτέμβριο του 2021 
στα Πανεπιστήμια θα έχουν ανώτατο 
όριο φοίτησης ν+1/2ν. Δηλαδή, θα δίνε-
ται σε αυτούς η δυνατότητα επιπλέον 
του μισού χρόνου φοίτησης από τα ελά-
χιστα έτη. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής 
σε μια σχολή με ελάχιστο χρόνο σπου-
δών τα 4 έτη θα έχει επιπλέον δύο χρό-
νια για την ολοκλήρωση της φοίτησής 
του. Στην περίπτωση πενταετών σπου-
δών, όπως στην περίπτωση των Πολυ-
τεχνείων, αλλά και στις Ιατρικές, ο χρό-
νος φοίτησης επιπλέον του ελάχιστου 
αυξάνεται στα τρία έτη.

Το ναυάγιο σημειώθηκε τα ξη-
μερώματα της Τρίτης στα νοτι-
οανατολικά της Μυτιλήνης, με 
αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή 
του τουλάχιστον ένα άτομο.   
Οι λιμενικοί που έσπευσαν στην 
περιοχή εντόπισαν τη σορό 
ενός άνδρα. 
Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου 
του Λιμενικού ο συναγερμός σή-
μανε όταν εντοπίστηκε ομάδα 
μεταναστών εγκλωβισμένη σε 
δύσβατη περιοχή νοτιοανατο-
λικά της Λέσβου. 
Συνολικά πρόκειται για 24 
άτομα που εγκλωβίστηκαν στο 
σημείο μετά από ναυάγιο. 
Κατά δήλωση των μεταναστών 
αγνοούνται άλλα τρία άτομα. 
Οι έρευνες των Λιμενικών είναι 
σε εξέλιξη τόσο στη θάλασσα 
όσο και στην ξηρά για τον εντο-
πισμό των αγνοούμενων.

Ξυλοδαρμός  
σταθμάρχη

Ελεύθεροι με περιοριστικούς 
όρους αφέθηκαν μετα την απο-
λογία τους στον ανακριτή οι 
δύο ανήλικοι κατηγορούμενοι, 
ηλικίας 15 και 17 ετών, για τον 
άγριο ξυλοδαρμό του υπαλλή-
λου του Μετρό της Ομόνοιας.  
Οι δύο ανήλικοι, που με βάση 
το βιντεοληπτικό υλικό διακρί-
νονται να χτυπούν με μανία τον 
σταθμάρχη, απολογήθηκαν για 
την κατηγορία σε βαθμό κα-
κουργήματος της βαριάς σκο-
πούμενης σωματικής βλάβης 
και για απείθεια, καθώς αρνή-
θηκαν να δώσουν αποτυπώ-
ματα. 
Και οι δύο δήλωσαν μετανιώ-
μενοι για την πράξη τους. 
Οι περιοριστικοί όροι που τους 
επιβλήθηκαν είναι υποχρεω-
τική εμφάνιση 3 φορές το μήνα 
στο Αστυνομικό Τμήμα της πε-
ριοχής τους, επιβολή χρηματι-
κής εγγύησης 2.000 ευρώ ο κα-
θένας και επιτήρηση από 
επιμελητή κοινωνικής αρωγής.

Ναυάγιο στα νοτιο- 
ανατολικά της Μυτιλήνης

Πολικές θερμοκρασίες και 
ισχυρός παγετός συνθέ-
τουν το σκηνικό του και-
ρού στη βόρεια Ελλάδα 
κατά την τρίτη φάση της 
κακοκαιρίας «Λέανδρος». 
Αρνητικές θερμοκρασίες 
καταγράφηκαν από το 
πρωί σε όλες της περιο-
χές της Μακεδονίας και 
της Θράκης. 
Εξαιτίας του παγετού μετά 
τη χιονόπτωση, η κίνηση 
των οχημάτων διεξάγεται 
με αντιολισθητικές αλυσί-
δες ή χιονολάστιχα σε ση-
μεία του ορεινού οδικού 
δικτύου της βόρειας Ελ-
λάδας, ενώ κλειστά θα 
έμειναν και την Τρίτη 

πολλά σχολεία της Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης 
στην κεντρική και τη δυ-
τική Μακεδονία. Για τους 
μαθητές αυτών των σχο-
λείων, τα μαθήματα ανα-
μένεται να γίνουν διαδι-
κτυακά. Συνθήκες ολικού 
παγετού επικρατούν στη 
δυτική Μακεδονία, όπου 
ο υδράργυρος το πρωί 
της Δευτέρας έπεσε στους 
-14 βαθμούς Κελσίου στη 
Φλώρινα και στους -10 
βαθμούς στην Καστοριά. 
Με θερμοκρασίες υπό το 
μηδέν ξύπνησε η Θεσσα-
λονίκη, όπου ο υδράργυ-
ρος έδειξε -3 βαθμούς 
Κελσίου και -6 βαθμούς 

στις Σέρρες. Στα ίδια χα-
μηλά επίπεδα οι θερμο-
κρασίες σε Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη, με τον 
υδράργυρο να υποχωρεί 
στους -7 βαθμούς Κελ-
σίου στη Δράμα και στους 
-6 στην Αλεξανδρούπολη. 
Ο παγετός παραμένει στη 
βόρεια Ελλάδα και γι' αυ-
τόν τον λόγο οι οδηγοί 
οφείλουν να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί στις μετακι-
νήσεις τους. Με αλυσίδες 
και ειδικού τύπου ελα-
στικά πρέπει να είναι εφο-
διασμένοι όσοι κινούνται 
σε ορεινούς δρόμους της 
Φλώρινας και της Καστο-
ριάς, ενώ το ίδιο ισχύει για 
τη μετακίνηση σε ορεινά 
σημεία του οδικού δικτύου 
της Χαλκιδικής, της Ημα-
θίας, του Κιλκίς και της 
Πέλλας. 
Χωρίς προβλήματα πά-
ντως διεξάγεται η κυκλο-
φορία στον αυτοκινητό-
δρομο της Εγνατίας Οδού 
και στους κάθετους άξο-
νές της.

Χαλάρωση μέτρων

Βήμα - βήμα η χαλάρωση του lockdown

Το πρώτο επιφυλακτικό 
βήμα για το σταδιακό 
άνοιγμα της αγοράς έγινε 
με την επαναλειτουργία 
του λιανεμπορίου, καθώς 
από το πρωί της Δευτέρας 
αρκετοί ήταν οι καταναλω-
τές που σχημάτισαν ου-
ρές έξω από τα εμπορικά 
καταστήματα. Από τα επι-
δημιολογικά δεδομένα 
των επόμενων ημερών θα 
κριθεί η άρση και άλλων 
μέτρων, όπως η μετακί-
νηση μεταξύ νομών. 
«Αυτοψία» στην Ερμού 
πραγματοποίησαν από 
κοινού ο υπουργός Ανά-
πτυξης, Άδωνις Γεωργιά-
δης, ο αναπληρωτής 
υπουργός, Νίκος Παπα-

θανάσης, κι ο πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου 
Αθηνών, Σταύρος Καφού-
νης, προκειμένου να απο-
κτήσουν μια πρώτη εικόνα 
σε ό,τι αφορά την τήρηση 
των μέτρων κατά την επα-
ναλειτουργία των κατα-
στημάτων. 
Crash test για τις επό-
μενες κινήσεις 
«Όλοι καταλάβαμε ότι εί-
ναι μια μοναδική ευκαιρία 
να διατηρήσουμε ανοιχτή 
την οικονομία και το λια-
νεμπόριο. Δεν πρέπει να 
το χάσουμε. Κρίμα να 
κλωτσήσουμε την ευκαι-
ρία της επανεκκίνησης. 
Πρέπει να είμαστε ανοι-
κτοί, να λειτουργήσει η 

αγορά με κανόνες και να 
κρατήσουμε χαμηλά τη 
νόσο. Είναι ένα μεγάλο 
στοίχημα όλων μας», είπε 
ο γενικός γραμματέας 
Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή, Παναγιώτης 
Σταμπουλίδης. 
Ποια είναι τα επόμενα 
βήματα 
Προτεραιότητα για την κυ-
βέρνηση είναι η επι-
στροφή των μαθητών της 
Γ' Λυκείου στις σχολικές 
αίθουσες, ενώ εξετάζεται 
επίσης το άνοιγμα των 
χιονοδρομικών κέντρων . 
Όπως ανέφερε ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης, Άδωνις 
Γεωργιάδης, το συγκεκρι-
μένο θέμα θα τεθεί υπό-
ψιν της Επιτροπής Εμπει-
ρογνωμόνων του 
υπουργείου Υγείας, την 
αύριο Παρασκευή. 
Πιθανότερη ημερομηνία 
για την επαναλειτουργία 
τους, είναι η 1η Φεβρουα-
ρίου, ωστόσο δεν έχει 
αποκλειστεί και το ενδεχό-
μενο να ανοίξουν στις 25 
Ιανουαρίου.
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Η Κομισιόν ανακοίνωσε χθες 
Τετάρτη ότι αποφάσισε να δη-
μιουργή σει μια νέα υπηρεσία 
για την παρακολούθηση των 
συμφωνιών ΕΕ-ΗΒ με την ονο-
μασία UKS (Service for the EU-
UK Agreements). H υπηρεσία 
UKS θα είναι μέρος της Γενικής 
Γραμματείας των προεδρικών 
υπηρεσιών και θα αρχίσει να 
λειτουργεί από την 1η Μαρτίου 
2021. Η εντολή και η διάρκεια 
της νεοσυσταθείσας υπηρεσίας 
θα επανεξετάζονται σε συνεχή 
βάση. 
Το UKS θα συνεργαστεί στενά 
με τον Ύπατο Εκπρόσωπο και 
ο Michel Barnier διορίζεται Ει-
δικός Σύμβουλος της Προ-
έδρου von der Leyen από την 
1η Φεβρουαρίου 2021. Θα 
συμβουλεύει την Πρόεδρο σχε-
τικά με την εφαρμογή της Συμ-
φωνίας Αποχώρησης ΕΕ-ΗΒ 
και θα παρέχει εμπειρογνωμο-
σύνη ενόψει της οριστικοποί-
ησης της διαδικασίας επικύρω-
σης της ΕΕ-ΗΒ από την ΕΕ 
Συμφωνία εμπορίου και συνερ-
γασίας. 
Ο Αντιπρόεδρος Maroš 
Šefčovič, Αντιπρόεδρος αρμό-
διος για τις διοργανικές σχέσεις 
και τις προοπτικές, διορίστηκε 
ως μέλος της Επιτροπής για να 
συμπροεδρεύει και να εκπρο-
σωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στο Συμβούλιο Εταιρικής Σχέ-
σης, που ιδρύθηκε με τη Συμ-
φωνία εμπορίου και συνεργα-
σίας ΕΕ- ΗΒ.

Κομισιόν - ΗΒ  Νέο στέλεχος κορωνοϊού 
ΠΟΥ: Σε περίπου 60 χώρες το βρετανικό μεταλαγμένο στέλεχος 

Το βρετανικό μεταλλαγμένο στέλεχος του 
νέου κορωνοϊού εξακολουθεί να εξαπλώ-
νεται στον κόσμο και ως την προηγού-
μενη εβδομάδα είχε εντοπιστεί σε 60 χώ-
ρες και περιοχές, δηλαδή 10 
περισσότερες από ό,τι στις 12 Ιανουα-
ρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας. 
Το νοτιοαφρικανικό μεταλλαγμένο στέλε-
χος, το οποίο όπως και το βρετανικό είναι 
πιο μεταδοτικό, εξαπλώνεται πιο αργά 
και έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής σε 23 
χώρες και περιοχές, δηλαδή 3 περισσό-
τερες σε σχέση με τις 12 Ιανουαρίου, δι-
ευκρίνισε ο ΠΟΥ στην εβδομαδιαία επι-
δημιολογική του έκθεση. Ο ΠΟΥ 
επεσήμανε ότι παρακολουθεί και την εξά-
πλωση δύο άλλων μεταλλαγμένων στε-
λεχών του SARS-CoV-2, του Ρ1 που εμ-
φανίστηκε στην πολιτεία Αμαζόνας αλλά 
και σε 4 πρόσωπα στην Ιαπωνία προ-
ερχόμενα από τη Βραζιλία, καθώς και 
ενός ακόμη. 
«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ λίγες 
διαθέσιμες πληροφορίες για να εκτιμηθεί 
αν έχει αλλάξει η μεταδοτικότητα ή η σο-

βαρότητα (της covid-19) λόγω των νέων 
αυτών μεταλλαγμένων στελεχών», ση-
μειώνει ο ΠΟΥ. 
Το βρετανικό μεταλλαγμένο στέλεχος, για 
το οποίο ενημερώθηκε στα μέσα Δεκεμ-
βρίου ο ΠΟΥ και θεωρείται ότι είναι 50% 
με 70% πιο μεταδοτικό από το αρχικό 
στέλεχος του SARS-CoV-2, έχει εντοπι-
στεί σε έξι γεωγραφικές ζώνες του ΠΟΥ, 
ενώ το νοτιοαφρικανικό στέλεχος σε 4. 
Τα δύο αυτά μεταλλαγμένα στελέχη δεν 
είναι πιο επικίνδυνα, σύμφωνα με τις μέ-
χρι στιγμής έρευνες, όμως μολύνοντας 
περισσότερους ανθρώπους, ασκούν με-
γαλύτερη πίεση στα συστήματα υγείας 
των χωρών. Μέχρι στιγμής από την 
covid-19 έχουν πεθάνει περισσότεροι 
από 2 εκατομμύρια άνθρωποι παγκο-
σμίως. Ο ΠΟΥ επεσήμανε στην έκθεσή 
του που δημοσιεύθηκε σήμερα ότι ο 
αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 9% 
στη διάρκεια της εβδομάδας που ολο-
κληρώθηκε στις 17 Ιανουαρίου σε σχέση 
με την προηγούμενη, φτάνοντας τον 
αριθμό ρεκόρ των 93.000 θανάτων.

Κύπρος   
Τσουνάμι καταγγελιών σεξουαλικής βίας από αθλήτριες

Άνοιξε τον ασκό του Αιόλου η εξομολό-
γηση της χρυσής ιστιοπλόου, Σοφίας 
Μπεκατώρου, η οποία κατήγγειλε ότι βιά-
στηκε από παράγοντα της ομοσπονδίας 
της, επιφέροντας ένα τσουνάμι καταγγε-
λιών και αποκαλύψεων περιστατικών σε-
ξουαλικής παρενόχλησης και κακοποί-
ησης και στην Κύπρο. 
Αρκετές αθλήτριες στην Κύπρο πέφτουν 
θύματα περιστατικών σεξουαλικής βίας. 
Υπάρχει περίπτωση προπονητή, που 
υποχρέωνε αθλήτριά του να πλαγιάσει 
μαζί του. 
Τη μαρτυρία της από προσωπικές εξο-
μολογήσεις κατέθεσε  στην κυπριακή 
εφημερίδα «Φιλελεύθερος» η Μαρία Πα-
παευσταθίου, μέλος της ομάδας εμπει-
ρογνωμόνων για τη σεξουαλική βία στον 
αθλητισμό του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης: 
«Κατά καιρούς έχω δεχτεί τηλεφωνή-
ματα, όπου φίλες και γνωστές από το 
χώρο του αθλητισμού μου έχουν εκμυ-
στηρευτεί δικές τους εμπειρίες σεξουα-
λικής βίας. Είναι πολλές. Μου είπαν 
ακόμη και για περίπτωση που προπο-
νητής υποχρέωσε αθλήτρια να πλαγιάσει 
μαζί του. Ωστόσο, υπάρχουν ταμπού και 
ο φόβος ότι δεν θα γίνουν πιστευτές. 
Γνωρίζω περιπτώσεις όπου έγιναν κα-
ταγγελίες σε ομοσπονδίες, όμως απο-
κρύπτονται τα περιστατικά», ανέφερε  η 
Μαρία Παπαευσταθίου, ερευνήτρια – μέ-

λος της ομάδας ευρωπαϊκών εμπειρο-
γνωμόνων για τη σεξουαλική βία στον 
αθλητισμό του Συμβούλιου της Ευρώ-
πης, με διδακτορικό πτυχίο στον τομέα 
της προστασίας και ευημερίας στο χώρο 
του αθλητισμού. Όπως διαπιστώνει, 
στην Κύπρο είναι πολλά τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου, ενώ διαπιστώνει έλ-
λειψη ανθρωπίνου δυναμικού και θε-
σμική αδυναμία ως προς την παρέμ-
βαση στις ομοσπονδίες. 
Στην Κύπρο δεν παραγράφεται το 
έγκλημα του βιασμού, όπως αναφέρει η 
Επίτροπος Νομοθεσίας και πρόεδρος 
της κυπριακής Επιτροπής Ισότητας των 
Φύλων στην Εργασία και Εκπαίδευση, 
Λουίζα Ζαννέτου. «Δηλαδή ακόμη και αν 
έγινε ένας βιασμός πριν από 20 χρόνια, 
μπορεί το θύμα να υποβάλλει την κα-
ταγγελία του. Αυτό διότι μπορεί να μη 
βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν, κάτι που 
τα δικαστήρια αναγνωρίζουν. Αντιμετω-
πίζονται με την ίδια σοβαρότητα και αυ-
στηρότητα, ακόμη και μετά από χρόνια». 
Σημείωσε ακόμη ότι αποδεικτικά στοιχεία 
είναι οι μαρτυρίες των εμπλεκόμενων ή 
και τρίτων προσώπων. Επιπλέον, ανέ-
φερε ότι υπάρχει νομοθεσία για τη σε-
ξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση 
στην εργασία.
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Η παγκόσμια παραγωγική ικα-
νότητα των εταιρειών και όχι ο 
αριθμός των παραγγελιών της 
ΕΕ ευθύνεται για την ταχύτητα 
της διανομής δόσεων στους 
αποδέκτες, επεσήμανε εκ νέου 
η Επίτροπος αρμόδια για θέ-
ματα υγείας Στέλλα Κυριακίδου, 
απευθυνόμενη στην ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου. 
Η Επίτροπος ξεκαθάρισε ότι η 
ΕΕ σε συνέχεια της συμφωνίας 
των κρατών μελών εξασφάλισε 
ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβο-
λίων, το οποίο είναι επαρκές 
για την κάλυψη όλου του πλη-
θυσμού της ΕΕ. Υπενθύμισε δε 
ότι η Κομισιόν ζήτησε ήδη από 
τον Οκτώβριο από τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν την εμβο-
λιαστική στρατηγική τους. Ζή-
τησε μάλιστα από τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιήσουν τάχιστα 
το στοκ των εμβολίων που 
έχουν παραλάβει, επιταχύνο-
ντας του εμβολιασμούς, ανα-
γνωρίζοντας ωστόσο τον πρω-
τόγνωρο χαρακτήρα του 
μαζικού αυτού εγχειρήματος.  Η 
Επίτροπος υπενθύμισε ακόμη 
ότι η ευθύνη (liability) με βάση 
την υπό όρους αδειοδότηση 
στην ΕΕ παραμένει στις εται-
ρείες. 
Τέλος σε ό,τι αφορά την αμοι-
βαιότητα και τη διαλειτουργικό-
τητα των εμβολιαστικών πιστο-
ποιητικών, επεξήγησε ότι αυτή 
χρειάζεται για συλλογή ιατρι-
κών δεδομένων που είναι απα-
ραίτητα σε επιστημονικό επί-
πεδο για την παρακολούθηση, 
το ζήτημα θα συζητηθεί μαζί με 
την επιτάχυνση των εμβολια-
σμών στην τηλεδιάσκεψη των 
ηγετών σήμερα Πέμπτη.

Επιτρόπος  
Κυριακίδου για 
στοκ εμβολίων 

Απειλή για τη λειτουργικότητα του ΝΑΤΟ η 
τουρκική αγορά των S400, λέει η κυβέρνηση ΗΒ  

Η αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού 
συστήματος S400 από την Τουρκία συ-
νιστά «απειλή» για τη διαλειτουργικότητα 
του ΝΑΤΟ και δεν είναι συμβατή με τα 
συστήματα της Συμμαχίας, αναφέρει ο 
Υφυπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βα-
σιλείου Τζέρεμι Κουίν σε επιστολή του 
προς τον επικεφαλής της Διακομματικής 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Κύ-
προ σερ Ρότζερ Γκέιλ. 
Ο σερ Ρότζερ, επί δεκαετίες βουλευτής 
του Συντηρητικού Κόμματος και ένθερ-
μος φίλος της Κύπρου, είχε επισημάνει 
σε επιστολή του τις ανησυχίες που προ-
καλούν οι κινήσεις της Άγκυρας και είχε 
επικαλεστεί ανάλογη προηγούμενη επι-
στολή προς το Foreign Office των εκ-
προσώπων των οργανωμένων κοινοτή-
των Κυπρίων, Αρμενίων, Κούρδων και 
Αιγυπτίων στο Ην. Βασίλειο. 
Στην απαντητική επιστολή από τον Βρε-
τανό Υφυπουργό Άμυνας αναφέρεται αρ-

χικά ότι Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία 
έχουν μια μακρόχρονη διμερή αμυντική 
σχέση, όπως πρέπει μεταξύ συμμάχων 
του ΝΑΤΟ. 
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το Λονδίνο 
αναμένει από τις συμμαχικές χώρες να 
μην αγοράζουν ή να μη θέτουν σε λει-
τουργία ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό. 
Ο Υφυπουργός προσθέτει πως έχει λε-
χθεί πολλές φορές στην Τουρκία ότι η 
προμήθεια των ρωσικών S400 είναι μια 
απειλή και δεν είναι συμβατή με τα να-
τοϊκά συστήματα. 
Η βρετανική κυβέρνηση, συμπληρώνεται 
στην επιστολή, θα συνεχίσει να συζητά 
τις ανησυχίες της με την Τουρκία και να 
την προτρέπει να συμμορφώνεται με τις 
δεσμεύσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. 
Όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων από 
τη Βρετανία προς την Τουρκία, σημει-
ώνεται ότι κάθε αίτηση εξετάζεται ξεχω-
ριστά με βάση τα αυστηρά κριτήρια που 
έχουν παγιωθεί και ότι δεν χορηγούνται 
άδειες εξαγωγής όπλων εφόσον κριθεί 
ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. 
Σημειώνεται ότι η βρετανική κυβέρνηση 
αποφάσισε στα τέλη του περασμένου 
έτους την αναστολή έγκρισης αδειών για 
εξαγωγές όπλων στην Τουρκία υπό το 
φόβο χρήσης τους στη Συρία.
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Kινέζοι γιατροί από τη Γουχάν, 
που κινηματογραφήθηκαν 
κρυφά για ντοκιμαντέρ του βρε-
τανικού ITV το οποίο προβλή-
θηκε το βράδυ της Τρίτης, πα-
ραδέχθηκαν για πρώτη φορά 
πως γνώριζαν για τον κορω-
νοϊό και τη σοβαρότητά του αρ-
κετά πριν το Πεκίνο ενημερώ-
σει τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας και πως έλαβαν εντολή 
να μην αποκαλύψουν την αλή-
θεια. 
Οι γιατροί ακούγονται να λένε 
μπροστά στην κρυμμένη κά-
μερα ότι γνώριζαν περιστατικά 
θανάτου από τον ιό ήδη από 
το Δεκέμβριο του 2019. Δεν 
ήταν παρά στα μέσα Ιανουα-
ρίου που οι κινεζικές αρχές 
ανέφεραν στον ΠΟΥ θανάτους 
λόγω του νέου ιού. 
Λένε επίσης ότι από την αρχή 
συνειδητοποίησαν πως ο ιός 
μεταδιδόταν από άνθρωπο σε 
άνθρωπο, αλλά οι περιφερει-
ακές κρατικές αρχές έδωσαν 
εντολή στις διοικήσεις των νο-
σοκομείων «να μην πουν την 
αλήθεια». 
Οι γιατροί που μιλούν τονίζουν 
ότι οι εορτασμοί για την κινεζική 
Πρωτοχρονιά δεν έπρεπε να γί-
νουν, καθώς ευνόησαν την τα-
χεία μετάδοση του ιού στον 
πληθυσμό της πόλης, αλλά οι 
αρχές ήθελαν «να παρουσιά-
σουν μία αρμονική και ευημε-
ρούσα κοινωνία». 
Οι μαρτυρίες προβλήθηκαν στο 
ντοκιμαντέρ του ITV με τίτλο 
‘Outbreak: The Virus That 
Shook The World’.

Γουχάν 

Συναγερμός σήμανε στο εργο-
τάξιο του πυρηνικού εργοστα-
σίου Ακούγιου στη νότια Τουρ-
κία, όπου το απόγευμα της 
Τρίτης σημειώθηκαν δύο δια-
δοχικές εκρήξεις. 
Η έκρηξη έγινε στο εργοτάξιο 
του υπό κατασκευή εργοστα-
σίου και στο σημείο μετέβησαν 
η στρατοχωροφυλακή και ο 
έπαρχος. 
Aπό τις εκρήξεις προκλήθηκαν 
υλικές ζημιές σε σπίτια, έσπα-
σαν παράθυρα και πόρτες στην 
γύρω περιοχή, ενώ προκλήθη-
καν ζημιές και σε θερμοκήπια. 
Την είδηση έκανε γνωστή ο δή-
μαρχος της περιοχής. 
Η οικεία νομαρχία της επαρχίας 
της Μερσίνας έβγαλε ανακοί-
νωση που λέει ότι συγκροτή-
θηκε επιτροπή που θα ελέγξει 
τις ζημιές που έγιναν για να 
αποζημιωθούν οι πληγέντες 
και οτι θα αποδοθούν οι ευθύ-
νες 
Η ίδια η νομαρχία υποστηρίζει 
ότι η έκρηξη ήταν προγραμμα-
τισμένη στο πλαίσιο των οικο-
δομικών έργων. 
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο 
twitter, φαίνονται καπνοί από 
τις εκρήξεις.

ΗΠΑ 
Τελετή μνήμης για τους 400.000 Αμερικανούς νεκρούς από κορωνοϊό  

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο 
Μπάιντεν πρωτοστάτησε την Τρίτη, μία 
ημέρα πριν την ορκωμοσία του, σε τε-
λετή στη μνήμη των 400.000 Αμερικανών 
που πέθαναν λόγω της covid-19 τους 
τελευταίους 11 μήνες. Η τελετή αυτή στην 
οποία παρέστησαν τόσο ο Μπάιντεν όσο 
και η Αντιπρόεδρος του Κάμαλα Χάρις 
στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσιν-
γκτον ήταν η πρώτη φορά που η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ αποτίει 
φόρο τιμής στους δεκάδες χιλιάδες Αμε-
ρικανούς που έχουν χάσει μέχρι στιγμής 
τη ζωή τους λόγω της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού. 
«Για να θεραπευτούμε, πρέπει να θυμό-
μαστε. Είναι δύσκολο μερικές φορές να 
θυμάται κανείς, αλλά με αυτό τον τρόπο 
θα θεραπευθούμε. Είναι σημαντικό να 
το κάνουμε αυτό ως έθνος», τόνισε ο 
Μπάιντεν στην έναρξη της τελετής. 
Την ώρα που μιλούσε άναψαν 400 ηλε-
κτρικές λάμπες κατά μήκος της τεχνητής 
λίμνης που βρίσκεται στο Μνημείο Λίν-
κολν προς τιμή των 400.000 νεκρών, 
ενώ η τραγουδίστρια της γκόσπελ Γιο-
λάντα Άνταμς τραγούδησε το "Halleluja" 
και ακολούθησε ενός λεπτού σιγή. Η νο-
σηλεύτρια Λόρι Μαρί Κι που εργάζεται 
σε νοσοκομείο του Μίσιγκαν τραγούδησε 
το "Amazing Grace" προτού ο Μπάιντεν 
ανέβει στο βήμα. 
Την ώρα που ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ 
μιλούσε περίπου 6 χιλιόμετρα πιο μακριά 
οι καμπάνες του καθεδρικού ναού της 
Ουάσινγκτον ήχησαν 400 φορές. 
«Αν και σωματικά είμαστε μακριά, εμείς, 
ο αμερικανικός λαός, είμαστε ενωμένοι 

πνευματικά», δήλωσε η Κάμαλα Χάρις 
προτού παρουσιάσει την Κι. «Η μόνιμη 
προσευχή μου είναι να βγούμε από αυτή 
τη δοκιμασία με νέα σοφία, να εκτιμούμε 
τις απλές στιγμές, να σκεφτούμε νέες ευ-
καιρίες και να ανοίξουμε τις καρδιές λίγο 
περισσότερο ο ένας στον άλλο», πρό-
σθεσε η νέα Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. 
Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν την Τρίτη τις 24 εκα-
τομμύρια μολύνσεις από covid-19, ενώ 
400.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από 
τον Φεβρουάριο του 2020 όταν καταγρά-
φηκε ο πρώτος θάνατος από κορωνοϊό 
στη χώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα 
στις ΗΠΑ καταγράφονταν κατά μέσο όρο 
καθημερινά περισσότερες από 200.000 
νέες μολύνσεις covid-19 και 3.220 θά-
νατοι. 
Ο Τζο Μπάιντεν έχει δεσμευθεί να κατα-
στήσει την αντιμετώπιση της πανδημίας 
και των επιπτώσεών της βασική του 
προτεραιότητα μόλις ορκιστεί Πρόεδρος 
των ΗΠΑ Μεταξύ των σχεδίων του είναι 
να καταστεί υποχρεωτική η χρήση μά-
σκας στα ομοσπονδιακά κτίρια, τα λεω-
φορεία και τα αεροπλάνα, ενώ έχει δε-
σμευθεί να επαναφέρει τη χώρα στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 
Ο Μπάιντεν θα πρέπει επίσης να επι-
βλέψει την τεράστια εκστρατεία εμβολια-
σμού κατά της covid-19 και έχει υποσχε-
θεί ότι 100 εκατομμύρια Αμερικανοί θα 
έχουν εμβολιαστεί τις πρώτες 100 ημέ-
ρες της προεδρίας του. 

Τουρκία  
Δύο εκρήξεις στο Ακούγιου

Τα καθήκοντά του ως 46ος πρόεδρος 
των ΗΠΑ ανάλαβε χθες Τετάρτη ο Τζο 
Μπάιντεν, σε μία ιστορική -αλλά και ασυ-
νήθιστη- ημέρα, λόγω των πολύ αυστη-
ρών πρωτοκόλλων ασφαλείας, η οποία  
κορυφώθηκε με την ορκωμοσία του στην 
Ουάσιγκτον. (δεν καλύψαμε πλήρως την 
είδηση λόγω πίεσης χρόνου εκτύπωσης 
της εφημερίδας). 
Ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος 
και η σύζυγός του Τζιλ πέρασαν την προ-
ηγούμενη νύχτα της ορκομοσίας στο 
Μπλερ Χάουζ, την επίσημη κατοικία των 
ξένων προσκεκλημένων της αμερικανι-
κής κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται ακρι-
βώς απέναντι από τον Λευκό Οίκο, στην 
άκρη της Πλατείας Λαφαγιέτ. 
Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ο Τζο Μπάι-
ντεν παρακολουθεί τη λειτουργία στον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ματθαίου του 
Ευαγγελιστή, του προστάτη των δημο-
σίων λειτουργών. Έχει προσκαλέσει 
στην τελετή όλα τα ηγετικά στελέχη και 
των δύο κομμάτων στο Κογκρέσο: τους 
Δημοκρατικούς Νάνσι Πελόζι και Τσακ 
Σούμερ και τους Ρεπουμπλικάνους Κέβιν 
ΜακΚάρθι και Μιτς Μακόνελ. 
Η λειτουργία αυτή «είναι ένα σημαντικό 
μέρος του σεβασμού στην παράδοση», 
εξήγησε ο γερουσιαστής Κρις Κουνς, 
στενός σύμμαχος του Μπάιντεν, ο 
οποίος είναι πιστός Καθολικός. 
Αποχαιρετιστήρια ομιλία Τραμπ 
«Να προσευχηθούν» για την επιτυχία 
της επόμενης κυβέρνησης προέτρεψε 
χθες τους Αμερικανούς ο απερχόμενος 
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, 
στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, απο-

σπάσματα της οποίας δόθηκαν στη δη-
μοσιότητα από τον Λευκό Οίκο. 
«Αυτήν την εβδομάδα θα ορκιστεί μια 
νέα κυβέρνηση και προσευχόμαστε να 
καταφέρει να διατηρήσει την Αμερική σε 
ασφάλεια και ευημερία», ανέφερε. 
Περιέγραψε τα επιτεύγματά του, τονίζο-
ντας ότι δούλεψε σκληρά για τον αμερι-
κανικό λαό, ορίζοντας την προεδρία του 
ως τέτοια που υπερασπίστηκε τους ξε-
χασμένους, χωρίς να ζητά συγγνώμη για 
την ατρόμητη προσέγγισή του στην πο-
λιτική. 
Κάνοντας τον απολογισμό της θητείας 
του, υπερηφανεύτηκε επειδή «ένωσε» 
τον κόσμο απέναντι στην Κίνα και δεν 
προκάλεσε κανέναν πόλεμο στα τέσσερα 
χρόνια που παρέμεινε στο αξίωμα. 
«Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος επειδή 
ήμουν ο πρώτος πρόεδρος...που δεν ξε-
κίνησε έναν καινούριο πόλεμο», πρό-
σθεσε. «Η Αμερική δεν είναι ένα συνε-
σταλμένο έθνος ήρεμων ψυχών που 
πρέπει να προστατευτούν από εκείνους 
με τους οποίους διαφωνούμε», σημείωσε. 
Ο Τραμπ δεν έκανε καμία αναφορά στον 
εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, 
ωστόσο αναφέρθηκε στα δραματικά γε-
γονότα εισβολής των οπαδών του στο 
Καπιτώλιο λέγοντας πως «όλοι τρομο-
κρατηθήκαμε με την επίθεση στο Καπι-
τώλιο. Η πολιτική βία είναι επίθεση σε ό, 
τι αγαπάμε ως Αμερικανοί και δεν μπορεί 
ποτέ να γίνει ανεκτή». 
Πηγή με την οποία ήρθε σε επικοινωνία 
ο Τραμπ τις τελευταίες μέρες δήλωσε 
στο CNNi, ότι ο Τραμπ ήταν κακοδιάθε-
τος για αρκετές ημέρες και έχει χάσει το 

ΗΠΑ 

Ορκωμοσία Μπάιντεν και αποχαιρετισμός Τράμπ

ΓΔΕΕ - ΚΥΠΡΟΣ: Δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ του 
συλλογικού σήματος HALLOUMI και BBQLOUMI  

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επιβεβαίωσε με απόφαση του, 
προηγούμενη κρίση του γραφείου πνευ-
ματική ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) ότι 
"δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως με-
ταξύ του συλλογικού σήματος HAL-
LOUMI, το οποίο μπορούν να χρησιμο-
ποιούν μόνον τα μέλη κυπριακής 
ένωσης, και του σήματος `BBQLOUMI` 
το οποίο προσδιορίζει τα προϊόντα βουλ-
γαρικής εταιρείας". 
Συγκεκριμένα, το Γενικό Δικαστήριο 
"απορρίπτει την προσφυγή της κυπρια-

κής ένωσης κρίνοντας ότι το EUIPO ορ-
θώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν 
υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ 
των αντιπαρατιθέμενων σημείων". 
Όσον αφορά τη σύγκριση των προ-
ϊόντων και των υπηρεσιών, το Γενικό Δι-
καστήριο διαπιστώνει ότι "δεν υφίσταται 
κίνδυνος συγχύσεως ως προς τα «εκ-
χυλίσματα κρέατος» και τις υπηρεσίες 
εστίασης, τα οποία αφορά το σήμα του 
οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, δεδο-
μένου ότι δεν είναι πανομοιότυπα ούτε 
παρόμοια με τα προϊόντα που καλύπτει 

το προγενέστερο σήμα". 
"Αντιθέτως", σύμφωνα με το ΓΔΕΕ, 
"όσον αφορά τα λοιπά προϊόντα, όπως 
τα τυριά, τα οποία είναι παρόμοια, σε 
διαφορετικό βαθμό, με τα προϊόντα που 
προσδιορίζει το προγενέστερο σήμα, η 
ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως δεν μπορεί 
να αποκλεισθεί εκ προοιμίου". 
Όσον αφορά την ομοιότητα των επίμα-
χων σημείων, το Γενικό Δικαστήριο υπο-
γραμμίζει ότι "αμφότερα τα αντιπαρατι-
θέμενα σημεία περιλαμβάνουν το 
στοιχείο «loumi», το οποίο έχει εγγενώς 
περιορισμένο διακριτικό χαρακτήρα για 
μεγάλο μέρος του ενδιαφερόμενου κοι-
νού που θα το αντιληφθεί ενδεχομένως 
ως αναφερόμενο στο τυρί χαλλούμι". 
"Δεδομένου ότι η προσοχή του κοινού 
θα εστιάσει περισσότερο στο πρώτο 
συνθετικό του λεκτικού αυτού στοιχείου, 
δηλαδή στο «bbq», λόγω της θέσης του, 
παρά στο δεύτερο συνθετικό «loumi», 
το τελευταίο συμβάλλει ελάχιστα στον 
διακριτικό χαρακτήρα του σήματος του 
οποίου ζητείται η καταχώριση", αναφέρει 
το ΓΔΕΕ. 
"Επιπλέον, το εικονιστικό στοιχείο του 
σήματος του οποίου ζητείται η καταχώ-

ριση το διαφοροποιεί στο μέτρο που το 
προγενέστερο σήμα είναι λεκτικό. Το εν 
λόγω εικονιστικό στοιχείο παραπέμπει 
περισσότερο σε μπάρμπεκιου παρά σε 
τυριά που παράγονται σε μεσογειακό πε-
ριβάλλον, δεδομένου ότι δεν είναι δυνα-
τόν να υποστηριχθεί κατηγορηματικά ότι 
τα απεικονιζόμενα τρόφιμα είναι κομμά-
τια από τυρί χαλλούμι". 
"Οι καταναλωτές δεν πρόκειται, πρά-
γματι, να το συσχετίσουν με κάτι άλλο 
πέραν του τυριού χαλλούμι, δεδομένου 
ότι παραπέμπει στη γενική ονομασία αυ-
τού του είδους τυριού και λιγότερο στην 
εμπορική προέλευση των προϊόντων 
που το προγενέστερο σήμα προσδιορί-
ζει, καθόσον αυτά προέρχονται από μέλη 
της κυπριακής ένωσης ή, ενδεχομένως, 
από επιχειρήσεις συνδεόμενες οικονο-
μικώς με τα εν λόγω μέλη ή με την 
ένωση", αναφέρει το ΓΔΕΕ. 
Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά ότι 
"δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως για 
το ενδιαφερόμενο κοινό όσον αφορά την 
εμπορική προέλευση των προϊόντων 
που φέρουν το σήμα του οποίου ζητείται 
η καταχώριση. 
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Δεύτερο κύμα πανδημίας κορωνοϊού - Χτυπάμε κόκκινο!  “Αχ βρε κόσμε γυάλινε” 

Λονδίνο, 
Αγγλία, 
Ουαλία, 

Σκωτία  
Βόρεια Ιρλαν-
δία,όλη η Βρετα-
νία σε lock-
down, 
απαγόρευση 

κυκλοφορίας, εγκλεισμό.  
Αυστηρά απαγορευτικά, περιο-
ριστικά μέτρα σε όλην την επι-
κράτεια του κράτους. 
Μένουμε σπίτι και ακολουθούμε 
τις κυβερνητικές εντολές και 
οδηγίες.Βγαίνουμε έξω με βάση 
τους κανονισμούς, με βάση το 
τι επιτρέπεται. Προστατεύουμε 
τους εαυτούς μας και τους συ-
νανθρώπους μας.  
Χτυπάμε κόκκινο!   
Τα νοσοκομεία είναι στα όριά 
τους. Δεν υπάρχουν πλέον άλ-
λες κλίνες. Ούτε κατάλληλο  
προσωπικό για να περιθάλψει 
τους μολυσμένους με  κορωνοϊό 
ασθενείς. 
Αυτό το μήνα Ιανουάριο 2021  
καταγράφεται ρεκόρ κρουσμά-
των και θανάτων. 
Ο συνολικός αριθμός των κρου-
σμάτων στη Βρετανία πλησιάζει 
τα  3.5 εκατομμύρια και οι θά-
νατοι τις 90 χιλιάδες.  
Στο Λονδίνο μόνο οι θάνατοι εί-
ναι πάνω από 10 χιλιάδες.  
Θεός φυλάξοι! 
Χτυπάμε κόκκινο! 
Η αστυνομία εισβάλλει σε σπί-
τια, μπιραρίες, εστιατόρια,ξενο-
δοχεία, γραφεία, εργοστάσια και 
άλλους χώρους εργασίας, πα-
ντού για να επιβάλει το νόμο και 
την τάξη. Μεγάλα χρηματικά 
πρόστιμα και όχι μόνο για πα-
ρανομούντες.  
Αναμένονται αυστηρότερα μέ-
τρα. 
Βαρύ χτύπημα δέχθηκε η κυ-
πριακή παροικία, Ελληνοκύ-
πριοι Τουρκοκύπριοι, με το 
πρώτο κύμα της πανδημίας του 
κορωνοϊού που ξεκίνησε τον 
Μάρτιο του περασμένου  χρό-
νου 2020. Πάνω από 300  θά-
νατοι.Περίπου 230 Ελληνοκύ-
πριοι και περίπου 90 
Τουρκοκύπριοι. Κύπριοι Μαρω-
νίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι όχι 
πάνω από 5. 
Τώρα με το δεύτερο κύμα της 
πανδημίας του κορωνοϊού η 
παροικία  δέχεται ξανά βαρύ 
χτύπημα.  
Από την 1 Ιανουαρίου 2021 μέ-
χρι σήμερα είναι μόνο είκοσι μία 
μέρες και μετράμε ανησυχητικό 
αριθμό κρουσμάτων και θανά-
των. 
Χρειάζεται περισσότερη αυτο-

πειθαρχία.  
Είναι καθήκον και υποχρέωση 
όλων μας να τηρούμε τους κα-
νονισμούς για επισκέψεις σε 
σπίτια, υπεραγορές, 
οικήματα και άλλα σημεία, τό-
πους και μέρη. Να τηρούμε 
τους κανονισμούς για  συγχρω-
τισμό,συναθροίσεις, γάμους, 
κηδείες, εκκλησιάσματα και άλ-
λες κοινωνικές και θρησκευτικές 
εκδηλώσεις.  
Η Αρχιεπισκοπή Θατείρων και 
Μεγάλης  Βρετανίας έχει λάβει 
τα μηνύματα και έχει προχωρή-
σει αποφασιστικά σε σημαντι-
κές αλλαγές που αφορούν στη 
λειτουργία των Ελληνορθοδό-
ξων εκκλησιών στη Βρετανία 
προκειμένου να μειωθούν τα 
κρούσματα και να σωθούν 
ζωές. 
Ανάλογες αλλαγές,που περιο-
ρίζουν τη λειτουργία των τζα-
μιών, έχουν γίνει από την εδώ 
θρησκευτική ηγεσία των Τουρ-
κοκυπρίων. 
Αυτοπειθαρχούμε υπεύθυνα, 
ευσυνείδητα, δημοκρατικά. 
Χέρια, αποστάσεις, μάσκα, 
ΧΑΜ. Εφαρμόζουμε πιστά τους 
κανόνες προστασίας και υγιει-
νής. 
Δήθεν προοδευτικοί, αναρχικοί, 
λεγόμενοι αντιεξουσιαστές  και 
κάθε λογής απολογητές της θε-
ωρίας της συνωμοσιολογίας, 
αλλά και των πιο σκοταδιστι-
κών, αντιεπιστημονικών αντιλή-
ψεων, σαλαβατούν για παρε-
νέργειες και άλλα των εμβολίων. 
Σε πρόσφατο, μοναδικό  πολι-
τικοεπιστημονικό άρθρο του 
Σταύρου Ξενικουδάκη στην 
εφημερίδα Ριζοσπάστης, με 
θέμα τα εμβόλια,πηγή του 
οποίου είναι το επιστημονικό  
περιοδικό  Scientific American, 
γίνεται, μεταξύ άλλων, ιστορική 
αναδρομή στην έρευνα και στην 
ανακάλυψη εμβολίων κατά ιών.  
Η έρευνα για εμβόλια κατά ιών 
δεν κάτι σημερινό ή χθεσινό. 
Πάει πίσω δεκαετίες. 
Όπως έχουν τα πράγματα σή-
μερα και,όπως εκτιμούν επιστή-
μονες, πολύ πιθανόν στο μέλ-
λον, ο εμβολιασμός κατά  
κορωνοϊού, COVID-19, αποτε-
λεί μονόδρομο. 
Εδώ ο εμβολιασμός κατά της  
εποχιακής γρίπης γίνεται κάθε 
Φθινόπωρο, συνήθως  Σεπτέμ-
βριο Οκτώβριο. 
Ο αρχικός κορωνοϊός, που 
πήρε την ονομασία COVID-19 
(Coronavirus Disease 2019 
Το 2019 χρόνος εντοπισμού 
του) και το μεταλλαγμένο στέ-
λεχός του θερίζει ζωές και δεν 

αναχαιτίζεται παρά μόνο με την 
αυτοπειθαρχία και τον μαζικό 
εμβολιασμό. 
Τα εμβόλια Pfizer/BioNtech, 
Moderna και Oxford Univer-
sity/AstraZeneca είναι ασφαλή 
συγκρινόμενα με όλα τα μέχρι 
σήμερα εμβόλια.  
Ερωτήματα υπάρχουν ως προς 
τις παρενέργειες εξαιτίας του 
πολύ σύντομου χρονικού δια-
στήματος ανακάλυψης των εν 
λόγω  εμβολίων. Η εναλλακτική 
ποια είναι όμως; 
Το πρωτεύον είναι η υγεία του 
λαού, ανεξάρτητα της κερδο-
σκοπικής λειτουργίας των μο-
νοπωλίων των φαρμάκων. 
Είναι τοις πάσι γνωστό ότι τα  
εμβόλια έσωσαν πολύ κόσμο 
από θανατηφόρες ασθένειες. 
Η ιατρική επιστήμη, η επιστήμη 
γενικά, κινείται μέσα από συ-
μπληγάδες, προχωρά μέσα 
από τις  αντιθέσεις ενός παρω-
χημένου συστήματος που την 
εμποδίζουν. 
Χτυπάμε κόκκινο! 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας( World Health Organiza-
tion) προβλέπει ότι η δεύτερη 
χρονιά 2021 της πανδημίας του 
κορωνοϊού θα είναι πιο δύ-
σκολη από την πρώτη 2020, για 
όλη την υφήλιο εξαιτίας πιο με-
ταδοτικών  παραλλαγών του  
κορωνοϊού.  
Πολύ κρίσιμη η κατάσταση εδώ 
στη Βρετανία.  
Δεν είναι σχήμα λόγου.  
Η κατάσταση με πανδημία κο-
ρωνοϊού είναι όντως πολύ 
κρίσιμη, ιδιαίτερα μετά την εμ-
φάνιση του νέου,  μεταλλαγμέ-
νου στελέχους του αρχικού κο-
ρωνοϊού που μεταδίδεται πιο 
εύκολα και πιο γρήγορα, άν και 
μη πιο επικίνδυνο. Ζούμε σε 
πρωτόγνωρες συνθήκες. 
Εντάξει σε πολλά φταίει η κυ-
βέρνηση,παρόλο που ο συγκε-
κριμένος κορωνοϊός ανήκει σε 
αχαρτογράφητα νερά. 
Σε αχαρτογράφητα νερά ανήκαν 
και προηγούμενοι ιοί.  
Τώρα δεν ανήκουν. 
Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις. 
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 την  πανδημία 
του κορωνοϊού. 
Στο βωμό του ατομικού κέρδους 
θυσιάστηκε το  Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, η Υπηρεσία Εθνικής 
Υγείας (NHS National Health 

Service) που βρέθηκε εντελώς 
ανέτοιμη  μπροστά στην παν-
δημία 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,όπως έχει αναφερθεί πιο 
πάνω, είναι αποτέλεσμα έρευ-
νας δεκαετιών, θησαυρίζουν την 
ώρα που εκατομμύρια άνθρω-
ποι παλεύουν για την επιβίωση. 
Όμως,εμείς δεν χάνουμε το 
δρόμο μας. Πρώτον η πρόοδος 
στην επιστήμη δεν σταματά 
επειδή το σύστημα είναι καπι-
ταλιστικό. Οι επιστημονικές  κα-
τακτήσεις δεν προσωπική πε-
ριουσία κανενός. Είναι μέρος 
του παγκόσμιου πολιτισμού.  
Δεύτερον αυτοπειθαρχούμε, 
υπεύθυνα, ευσυνείδητα, δημο-
κρατικά.  
Νομοταγείς ναι. Αλλά, δεν μέ-
νουμε μόνο σ'αυτό. Αγωνιζόμα-
στε και απαιτούμε κρατική και 
άλλη  οικονομική βοήθεια.Να 
μην πεινάσει ο κόσμος. Να μη 
χαθούν και άλλες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.  
Την ίδια ώρα είμαστε ξεκάθαροι 
για τα πιο βασικά.  
Δεν είμαστε ανυποψίαστοι.  
Αυτό δεν μας εμποδίζει να αντι-
μετωπίζουμε τα πράγματα με 
ψυχραιμία και νηφαλιότητα. 
Έχουμε εμπιστοσύνη στην ια-
τρική επιστήμη. Πού αλλού να 
έχουμε εμπιστοσύνη; 
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 είναι το φάρμακο για την 
καταπολέμηση του κορωνοϊού. 
Τα εμβόλια για την καταπολέ-
μηση ιών είναι το αποτέλεσμα 
έρευνας  δεκαετιών. 
Τα συγκεκριμένα  εμβόλια κατά 
του κορωνοϊού, είναι επίτευγμα 
της επιστήμης της ανοσιολογίας 
και της δυνατότητας των εργα-
στηρίων. Ανήκουν στην ανθρω-
πότητα άσχετα αν κάποιοι τα 
εκμεταλλεύονται για προσωπικό 
όφελος.  
Εμείς τα έχουμε ανάγκη τώρα  
και δεν έχουμε τις αμφιβολίες 
που έχουν όλοι αυτοί που ζουν 
σε άλλο κόσμο. 
Αρκετοί απ' αυτούς δεν πι-
στεύουν στην ύπαρξη  κορω-
νοϊού ή στην καλύτερη περί-
πτωση πιστεύουν ότι ο 
κορωνοϊός είναι ανθρώπινο κα-
τασκεύασμα.  
Η κυβέρνηση έχει αγοράσει 100 
εκατομμύρια εμβόλια Oxford 
University/AstraZeneca που εί-
ναι για δύο δόσεις για 50 εκα-
τομμύρια άτομα. 
Στόχος της 2 εκατομμύρια εμ-
βολιασμοί τη βδομάδα.  
Ας τη βοηθήσουμε να το πετύ-
χει. Για το δικό μας καλό, για το 
καλό όλων των ανθρώπων που 
ζουν σ' αυτή τη χώρα.

του 
Βασίλη Κωστή 

Βεβα ι -
ω θ ή -
κ α μ ε 

τέλος πά-
ντων  στο 
πόσο εύ-
θραυστος εί-
ναι ό κό-
σμος, της 

κρίσιμης και τραγικής καταστά-
σεως από πολλές απόψεις.  
από τους “αρρ-χηγούς” είτε αυ-
τοί είναι πολιτικοί είτε αντιπρό-
σωποι άλλων οργανώσεων κτλ 
για να μη ονομάσω ξεχωριστά 
αυτούς τους ταύρους που μέχρι 
σήμερα συμπεριφέρονταν σαν 
“bulls in a china shop.”  Ταύροι 
σε υαλοπωλείο.  Κατάστρεψαν 
την ζωή στη Παροικία μας και 
σήμερα μήπως υπάρχει Παροι-
κία Ευτυχώς που έχουμε την 
Παροικιακή για σωστή ενημέ-
ρωση και όχι fake news η και 
δηλώσεις μόνο και μόνο για 
προσωπικά συμφέροντα.  
Θέλω να τους υπενθυμίσω ότι 
Lockdown σημαίνει Lockdown  
Ας αφήσουν κατά πάντα τις δι-
καιολογίες αυτοί οι “αρχηγοί”   
ότι λιγοστοί είναι αυτοί που ερ-
γάσθηκαν και συνεχίζουν να  
εργάζονται με υπευθυνότητα,  
που  έβαλαν ως γνώμονα την 
ασφάλεια του κόσμου και οι 
αφανείς ήρωες είναι αυτοί που 
έβαλαν ως προτεραιότητα  την 
προστασία του λαού και όχι να 
τους οδηγούν σαν πρόβατα επί 
σφαγή, που κατά το 2020 είδα-
μεν πως οι κοινότητες υπέφε-
ραν και πόσες ζωές χάθηκαν.  
Αυτά γινόντουσαν και συνεχί-
ζουν να γίνονται, διότι αυτοί   οι 
τύποι  έβαλαν τα συμφέροντα 
τους και όχι αυτά του λαού 
όπως την ασφάλεια και υγεία 
του κόσμου.   
Μάλιστα οι νοσοκόμες και οι 
γιατροί παλεύουν να σώσουν 
ζωές. Υπάρχουν και τα δημαρ-
χεία με τους αφανείς ήρωες 
που καθημερινά βάζουν τον 
εαυτό τους  σε κίνδυνο αφού 
περιοδεύουν και επισκέπτονται 
καταστήματα για να δώσουν 
πληροφορίες και οδηγίες στους 
καταστηματάρχες. Η πρώτη 
επίσκεψη είναι για να εξηγή-
σουν γύρω από τα μέτρα που 
πρέπει να ακολουθούνται. 
Εάν οι καταστηματάρχες δεν 
λένε να συμμορφωθούν, με τα 
νέα δεδομένα τότε δεν υπάρχει 
άλλη εκλογή για τα δημαρχεία 
να επιβάλουν πρόστιμο. Μερι-
κοί όχι μόνο δεν λένε να ακο-
λουθήσουν  τις οδηγίες αλλά και 
φοβερίζουν τους υπαλλήλους 
του δημαρχείου και πολλοί άλ-
λοι γίνονται πολύ επιθετικοί. 
Αναγκάσθηκαν λοιπόν τα δη-
μαρχεία να συνεργασθούν με 
την αστυνομία και οι υπάλληλοι 
τώρα έχουν εφοδιασθεί με body 
cams. 
Πολύ ενοχλητικό είναι όταν με-
ρικοί καταστηματάρχες  προ-
σποιούνται ότι δεν γνωρίζουν 

την Αγγλική γλώσσα  όταν οι 
αντιπρόσωποι του δημαρχείου 
σερβίρουν το πρόστιμο.  
Πότε τέλος πάντων θα συμ-
μορφωθούν μερικοί  
Ένα χρόνο που ο ιός είναι μαζί 
μας και ακόμη δεν υπάρχει πει-
θαρχεία  ούτε και σημάδια που 
μας δηλώνουν ότι  ο κόσμος 
έχει επί τέλους συμμορφωθεί  
μα μόνο δικαιολογίες. Ο Covid 
-19 δεν ξεχωρίζει ούτε κτίρια 
ούτε φυλές.  
Δυστυχώς ο Τζόνσον έχασε την 
εμπιστοσύνη και το σέβας του 
λαού.  Όχι πως το είχε. Την μία 
ημέρα κάνει δηλώσεις μόνο να 
αλλάξει τι είπε λιγότερο από 24 
ώρες προηγουμένως Δεν είναι 
η πρώτη φορά αλλά  μάλλον η 
χιλιαστή φορά που αλλάζει 
γνώμη και οδηγίες  γεγονός  
που μόνο σύγχυση  μπορεί να 
δημιουργήσει . Τι διαφορά στα 
αλήθεια υπάρχει μεταξύ της 
Πρωθυπουργού της Νέας Ζη-
λανδίας Jacinda Arden και αρ-
χηγών άλλων χωρών  όχι μόνο 
του Τζόνσον.  
Ούτε ένα κρούσμα για αρκετό 
καιρό στη Νέα Ζηλανδία χάρι 
του Σεβασμού και εμπιστοσύ-
νης που τρέφει ο λαός της Νέας 
Ζηλανδίας προς τη πρωθυ-
πουργό. Ο λόγος είναι ότι η  Ja-
cinda Arden  έθεσε ως προτε-
ραιότητα την ασφάλεια και υγεία 
του λαού της Νέα Ζηλανδίας. 
Lets get Brexit done  ήταν το 
σύνθημα του Τζόνσον την στι-
γμή που τα κρούσματα και οι 
θάνατοι όλο και αυξάνονταν . Ο 
κάθε ένας ας κάνει την δική του 
εκτίμηση ποιος  η ποιοι  είναι οι 
υπεύθυνοι για την όλη τραγω-
δία και ο άδικό χαμό τόσων ατό-
μων.   
Χειροκροτώ του γιατρούς και 
νοσοκόμες, και  τους αντιπρο-
σώπους του δημαρχείου που 
είναι στην πρώτη γραμμή  νυ-
χθημερόν   για να προστατεύ-
σουν τον κάθε πολίτη από 
ανεύθυνους καταστηματάρχες, 
και έχουν την πλήρη υποστή-
ριξη  μου  στο ιερό έργο που 
διεξάγουν  αυτοί οι αφανείς 
ήρωες. 
Αυτοί είναι  οι αφανείς ήρωες, 
οι υπόλοιποι κατάγονται στην 
τάξη των     ανεύθυνων και 
εγωιστών παλιανθρώπων  που 
νοιάζονται μόνο για το εαυτό 
τους.    
Όταν τα κρούσματα καθημερι-
νώς  αυξάνονται και οι θάνατοι  
φθάνουν και άνω των χιλίων 
καθημερινώς  τότε δεν μας μέ-
νει περιθώριο άλλο από το να 
περιγράψουμε την όλη στάση 
και κατάσταση με τις ποιο δυ-
νατές λέξεις που απεικονίζουν 
την όλη θλιβερή εικόνα.    
Τα ανάφερα πολλές φορές κατά 
το 2020 ποιοι είναι οι υπεύθυνοι  
ο κάθε ένας ας κάνει την δική 
του εκτίμηση. 
Η Παροικία  όλο και μεγαλώνει 
από το τέλος του 19 αιώνα μέ-
χρι σήμερα. Πήρε μόλις ένα 
χρόνο να φέρει την  παροικία 
στα γόνατα της. 
Γεγονός που θα περάσουν χρό-
νια  και ζαμάνια  για να ξαναβρεί 
τα πόδια της και επανέλθει κά-
ποια ομαλότητα. Φυσικά δεν 
λέω μόνο για την παροικία αλλά   
και χώρες και πόλεις που έχουν 
επηρεασθεί σε μεγάλο βαθμό.  
Ακόμη υπάρχει αυτή η μεγάλη 
κρίση που δεν λέει που και πότε 
θα σταματήσει.  

του  
Γιώργου A.Σάββα



 11   | Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Ελευθερία Καλημέρα και καλή καρδιά!

Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 

Τελικά αυτός ο εγκλεισμός έχει και 
τα καλά του θα έλεγα. Μέσα στα 
καθημερινά μας, κάπου μπουσου-

λάει  πέρα-δώθε και η ανάγκη να φιλοσο-
φήσουμε. Πολλές φορές λέμε: «Σταμάτα 

τις φιλοσοφίες, σταμάτα να φιλοσοφείς». Χρειάζεται 
όμως κάπου κάπου να φιλοσοφούμε γιατί αλλάζει η διά-
θεση μας και κρατάει ζωντανό το μυαλό και την σκέψη 
μας. Κάπου είχα διαβάσει παλιά κάτι που είπε ο Πλάτω-
νας σχετικά με τις κατηγορίες ανθρώπων που υπάρχουν 
στον πλανήτη μας. «Οι μεγάλοι άνθρωποι μιλούν για 
ιδέες. Οι μεσαίοι άνθρωποι μιλούν για γεγονότα. Οι μι-
κροί άνθρωποι μιλούν για τους άλλους». Ας μιλήσουμε 
για ιδέες λοιπόν! 
Γι΄αυτό σκεφτόμουνα αφού αυτή η κλεισούρα δεν μας 
δίνει την πολυτέλεια να συζητάμε δια ζώσης  ας προσπα-
θήσουμε να φιλοσοφήσουμε έννοιες με τον εαυτό μας. Ας 
ανοίξουμε μια κουβέντα τέλος πάντων για κάτι πέρα από 
τα θέλω και τα πρέπει. Φτάνουν πια οι σκέψεις τι θα φάμε, 
τι θα πιούμε, τι λογαριασμούς θα πρέπει να πληρώσουμε 
και όλα τα άλλα που ανήκουν στα πρέπει μας. 
Ας σκεφτούμε έννοιες σημαντικές ή ασήμαντες. Φτάνει να 
ξεφύγουμε από το τώρα και όλα τα πεζά.  
Μια λέξη διαχρονική λοιπόν καρφώθηκε στο μυαλό μου. 
Εύκολη ακούγεται και δεν μπερδεύεται με άλλες. «Ελευ-
θερία».  
Είμαι ελεύθερος, ζω και αναπνέω ελεύθερα, η ελευθερία 
είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα κ.λ.π. 
Κάποιοι άνθρωποι ακόμη και σήμερα δεν είναι ελεύθεροι 
σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Ελευθερία δεν ση-
μαίνει μόνο να μην είσαι σκλάβος ή να βρίσκεσαι στην 
φυλακή. Κάποιος για παράδειγμα όταν καταπιέζεται, χει-
ραγωγείται ακόμα και από αυτούς που ζει μαζί, δεν αφή-
νεται να εκφραστεί ελεύθερα και κάνει μόνο αυτά που 
πρέπει για τους άλλους και όχι και για τον ίδιο, κι αυτό 
στέρηση ελευθερίας είναι.  
Τα πολύ παλιά χρόνια οι αρχαίοι λαοί δεν αντιμετώπιζαν 
με τον ίδιο τρόπο την έννοια της ελευθερίας. Υπήρχαν οι 
δούλοι που ήταν: ή αιχμάλωτοι πολέμου ή άνθρωποι χρε-
ωμένοι, που για να ξεπληρώσουν το χρέος τους, πωλού-
σαν το σώμα τους στο δανειστή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν 
είχαν κανένα δικαίωμα. Δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν τη 
ζωή τους όπως ήθελαν, ήταν κτήματα των κυρίων τους. 
Οι κύριοι, που είχαν όλα τα δικαιώματα πάνω στους δού-
λους τους, τους θεωρούσαν «res»( = πράγματα), δηλαδή 
ως όντα χωρίς καμία απολύτως βούληση. Από την άλλη 
πλευρά, οι ελεύθεροι που εξουσίαζαν τη ζωή τους, ονο-
μάζονταν πολίτες και είχαν το δικαίωμα να εκφράζουν 
ελεύθερα τη γνώμη τους. Οι διασημότερες δουλοκτητικές 
κοινωνίες ήταν αυτές της Σπάρτης και την Ρώμης. 
Μία πτυχή της ελευθερίας και των ίσων δικαιωμάτων των 
ανθρώπων διακήρυξε ο Χριστός που πρώτος είπε ότι 
«όλοι οι άνθρωποι απέναντι στο Θεό είναι ίσοι». 
Το Μεσαίωνα συναντάμε πάλι δούλους, ανθρώπους που 
καταπιέζονται από τους φεουδάρχες (σωματική καταπίεση) 
και από τον ανώτατο κλήρο (πνευματική καταπίεση). 
Ωστόσο άρχισε να γίνεται αντιληπτό πλέον ότι η αξία της 
ελευθερίας είναι τεράστια και δεν πρέπει να την εμπι-
στεύεται κανείς μόνο στην καλή διάθεση των αρχόντων. 
Έπρεπε η ελευθερία του ατόμου να κηρυχθεί επίσημα. 
Το 1215 στην Αγγλία, επί της βασιλείας του Ιωάννη του 
Ακτήμονα, αδελφού του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, ο 
λαός εξεγείρεται και ο βασιλέας αναγκάζεται να υπογράψει 
τη «Μεγάλη Χάρτα», ένα είδος Συντάγματος μέσα στο 
οποίο, για πρώτη φορά, αναγνωρίζεται η ελευθερία του 
ατόμου. 
Άλλη μεγάλη εξέγερση του λαού για τη συνταγματική κα-
τοχύρωση της ελευθερίας και της ίσης αντιμετώπισης των 
ανθρώπων είναι η Γαλλική Επανάσταση, το 1789. Το σύν-

θημα της επανάστασης αυτής ήταν «Ελευθερία, ισότητα, 
αδελφότητα». 
Σύγχρονες απόψεις για την ελευθερία μοιάζουν διαφορε-
τικές. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια αγώνων και θυσιών, 
οι άνθρωποι κατόρθωσαν και κατοχύρωσαν συνταγματικά 
την ελευθερία τους. Και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, 
όταν λέμε ελευθερία, δεν εννοούμε την ασυλλόγιστη και 
χωρίς όρια ρύθμιση της ζωής μας, χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη οι άλλοι, καθόσον ότι «η ελευθερία μας σταματά 
εκεί όπου αρχίζει ή ελευθερία του άλλου». (Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό να γνωρίζει κάποιος στις μέρες μας).  
Δεν θεωρείται δέσμευση της ελευθερίας η υπακοή στους 
νόμους της πολιτείας. Ελευθερία όμως είναι να έχουμε το 
δικαίωμα να εκφραζόμαστε ελεύθερα και να πράττουμε 
ελεύθερα. 
Τα εθνικά Συντάγματα των περισσοτέρων κρατών δια-
σφαλίζουν τις ατομικές και πολιτικές ελευθερίες των πολι-
τών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: Ελευθερία του εκλέ-
γειν και του εκλέγεσθαι. Ατομική ελευθερία (είναι η 
εξασφάλιση που παρέχει το Σύνταγμα στο άτομο για το 
ότι μπορεί να κινείται ελεύθερα. Επίσης καθοριστική είναι 
η ασφάλεια του ατόμου, που προστατεύεται από σειρά 
συνταγματικών εγγυήσεων. Στον ποινικό Κώδικα υπάρχει 
σειρά αδικημάτων που ορίζονται ως εγκλήματα κατά της 
προσωπικής ελευθερίας. Αυτά είναι: η αρπαγή, η δουλε-
μπορία, η αρπαγή ανήλικων, η παράνομη κατακράτηση, 
η απαγωγή, η παράνομη βία, η απειλή, η διατάραξη οικο-
γενειακής ειρήνης κ.ά. 
Ελευθερία της γνώμης και της σκέψης είναι το δικαίωμα 
κάθε ανθρώπου να εξωτερικεύει ελεύθερα τις σκέψεις και 
στοχασμούς του. 
Ακόμη η ελευθερία της συγκέντρωσης και διαδήλωσης, 
για την διεκδίκηση ταξικών και άλλων δικαιωμάτων.  
Ελευθερία του τύπου. Αναγνωρίζεται ότι ο τύπος είναι 
ελεύθερος (ακόμη ότι ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να 
δημοσιεύσει ό,τι θέλει διαμέσου του τύπου) και απαγο-
ρεύεται η λογοκρισία ή οποιοδήποτε άλλο προληπτικό μέ-
τρο, καθώς επίσης και η κατάσχεση οποιουδήποτε εντύ-
που πριν ή μετά την έκδοσή του.  
Οικονομική ελευθερία που είναι το δικαίωμα του καθενός 
να δημιουργεί και να διευθύνει οποιανδήποτε εργασία. 
Έχει ακόμη την ελευθερία ο καθένας να είναι ιδιοκτήτης. 
Τέλος το κράτος μέσα από το ίδιο το Σύνταγμα δίνει το δι-
καίωμα στον καθένα να αντισταθεί με κάθε μέσο σε όποιον 
προσπαθήσει να καταλύσει τις ελευθερίες του. 
Εκτός αυτού, επίσημα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
υπέγραψε τη «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που». 
Την ελευθερία ως το μεγαλύτερο αγαθό την εξύμνησαν 
πολλοί ποιητές. Από τους Έλληνες συγγραφείς διακρίνο-
νται: 
Ανδρέας Κάλβος «... κι αν έπεσεν ο πτερωθείς κι επνίγει 
θαλασσωμένος/ αφ' υψηλά όμως έπεσεν/ και απέθανεν 
ελεύθερος» 
Ρήγας Φεραίος «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 
40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή» και τέλος ο Διονύσιος Σο-
λωμός «Ύμνος προς την Ελευθερία». 
Η πιο ενδιαφέρουσα ετυμολογία και έννοια της ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑΣ για μένα είναι αυτή: 
Η λέξη «ἐλευθερία» προκύπτει «παρά τό ἐλεύθειν ὅπου 
ἐρᾶ τις», δηλαδή «να πηγαίνει κάποιος εκεί όπου αγα-
πάει/επιθυμεί». 
(ἐλεύθω= ἐρχομαι, πορεύομαι / ἐρῶ= αγαπώ -> ἔρως) 
«Ελευθερία» λοιπόν είναι να πράττεις εν γένει σύμφωνα 
με ό,τι σου γεννά έρωτα στην ψυχή σου…  Πρέπει να βα-
δίζεις σύμφωνα με ό,τι έρωτα σου προκαλεί, δηλαδή σε 
ενθουσιάζει, ταράζει την ψυχή σου, σε οδηγεί στην δημι-
ουργία και την υπέρβαση, σε συγκλονίζει… 
Ζώντας μία ζωή ρουτίνας και 
ημιμέτρων, ελεύθερος δεν είσαι… 
Ελεύθερος, λοιπόν, είσαι όταν πας εκεί που αγαπά η καρ-
διά σου, κι  όχι εκεί που υπαγορεύει ο φόβος σου… Ελεύ-
θερος είσαι όταν έχεις τη δυνατότητα να πας όπου αγα-
πάς...

Τα όσα περνά η 
ανθρωπότητα 
είναι απί-

στευτα και όμως 
τόσο έντονα που η 
αποθήκη της μνήμης 
τα καταγράφει και 
θα παραμείνουν 
εκεί για να μας ξυ-
πνούν και να μας 

θυμίζουν πόσο σκληρή ήταν η ζωή στο 
διαβα της και πόσο  μας άλλαξαν και 
μας προσγείωσαν.  
Γράφουμε αγνώριστα μονοπάτια στους 
διαδρόμους του μυαλού μας για χαμένα 
χαρακτηριστικά της καθημερινότητας, 
χαμένα χαμόγελα κρυμμένα πίσω από 
τις μάσκες, που μας επέβαλε η φύση, 
που εμείς οι ίδιοι δεν  την σεβαστήκαμε  
και που εμείς την φαρμακώσαμε με τους 
άδικους χειρισμούς στο πέρασμα του 
χρόνου. 
Που είναι εκείνο το χαρακτηριστικό χα-
μόγελο που μοίραζε χαρά και που προ-
σφέροντας το μας έκανε να νιώθουμε 
ευτυχισμένοι. 
Που είναι οι αγκαλιές και τα φιλιά που 
μας συνέδεαν με τους συγγενείς και φί-
λους και μας έκαναν να νιώθουμε ασφά-
λεια. 
Έμειναν  πίσω από τα κρυμμένα χείλια, 
πίσω από τη μάσκα προστασίας από 
τους φορείς και τους κυνδύνους και  όσο 
και αν προσπαθήσουμε δεν γίνεται αντι-
ληπτό.  
Σήμερα μετά από τόσες και τόσες ταλαι-
πωρίες γράφουμε ιστορίες μοναδικές 
που κανείς δεν τις διαβάζει. 
Τις γράφουμε και τις κρατάμε  βαθειά 
μέσα στο νου για να ξανανοίξουμε τις 
σελίδες τους όταν θα ξαναβρεθούμε και 
πάλι, απαλλαγμένοι από τις μάσκες, για 
να λέμε σε αυτούς που θα ρωτάνε για 
τις ταλαίπωρες μέρες που δεν θα θέλαμε 
ποτέ να ξαναζήσουμε. 
Σήμερα ταξιδεύουμε σε δρόμους πρω-
τόγνωρους. Σε δρόμους που τους έφερε 
η φύση. Δρόμους που σχεδιάσαμε εμείς 
οι άνθρωποι με τη δίκη μας σκέψη  και 
με την δίκη μας αμέλεια. 
Ποσό το ξέρουμε και το παραδεχόμαστε 
ότι εμείς φέραμε τα δύσκολα στην αν-
θρωπότητα με τις δικές μας πράξεις.  
Ενεργούσαμε εγωιστικά και δεν κάναμε 
οι άνθρωποι τίποτε για να σώσουμε την 
φύση. Απεναντίας  με τους πειραματι-
σμούς μας,  όχι όλοι φυσικά, ζημιώναμε 
και καταστρέφανε τα φυσικά αγαθά, και 
να το αποτέλεσμα.  
Οι μεγάλες καταστροφές στην ανθρω-
πότητα είναι προϊόν ανθρώπινο. 
Και ήρθε και τούτο το κακό να φέρει το 
σπρώξιμο πιο πέρα.  
Και το μυαλό ζαλίστηκε και έφτιαξε το 
αόριστο βλέμμα. Και περπατάμε ασυλ-
λόγιστα δίχως να έχουμε τη δύναμη να 
διεκδικήσουμε το δικαίωμα της απλής 
προσφοράς στους γύρω μας. 
 Το δικαίωμα να προσφέρουμε λίγο κου-
ράγιο για να πιαστούμε και εμείς και οι 
άλλοι από κάπου. Για  το λίγο κουράγιο 
που έχουμε ανάγκη για να κάνουμε ένα 
βήμα μπροστά! 
Και κάνουμε προσπάθεια, και απλώ-
νουμε το χέρι να πιαστούμε από κάπου. 
Νιώθουμε ότι χανόμαστε και ότι πατάμε 
στον αέρα, ότι κρεμόμαστε. Και  ξανά 
απλώνουμε το χέρι μα .....τίποτα! 
Και το αόριστο μας βλέμμα γίνεται 
κραυγή και γίνεται φόβος, και γίνεται 
απελπισία. 
Και γίνεται προσευχή!  
Και βυθιζόμαστε στα βάθη του μυαλού 
ψάχνοντας κάπου να πιαστούμε για να 
μην παραδοθούμε στη ανεπιθύμητη με-
λαγχολία. 
Και κάνουμε ακόμα μια προσπάθεια για 
να αντέξουμε να περάσει και τούτη η 
μέρα μέχρι την επόμενη. Με την ελπίδα 
να είναι καλύτερη από αυτή που δια-
νύουμε. 
Και μένουμε εσσώκλειστοι και ξανά κα-
τεβαίνουμε στα βάθη του μυαλού ψά-

χνοντας και πάλι διέξοδο.  
Και ψάχνουμε τρόπους να απομακρυν-
θούμε από την ανεπιθύμητη μελαγχολία, 
και αποφυγή του άγχους γιατί αρχίζουμε 
να φοβόμαστε για τα αποτελέσματα που 
δεν είναι επιθυμητά.  
Και εκεί στα βάθη του μυαλού βρίσκουμε 
την διέξοδο που μας βοηθά να κάνουμε 
την επόμενη συνηθισμένη κίνηση. Να 
καλέσουμε τον ιδιωτικό γιατρό μας. Αυτό 
φυσικά είναι η πρώτη μας σκέψη. Κοι-
τάμε την ώρα και διαπιστώνουμε ότι είναι 
περασμένη. Είναι ήδη αργά. Δεύτερη 
σκέψη ο καλός μας φίλος ή η καλή μας 
φίλη. Κάνουμε την κλήση και προσποι-
ούμενοι ότι δεν μας απασχολεί τίποτα 
το σοβαρό λέμε με ευχάριστο ύφος την 
καλησπέρα μας. 
Παίζουμε τον ρόλο του χαρούμενου, και 
μιλάμε για ευχάριστα πράγματα για να 
συνεχίσουμε την κουβέντα μας. 
Λοιπόν ..... πες μου τα δικα σου.....πως 
ήταν η μέρα σου σήμερα; 
Καλή ήταν... έκανα τον περίπατο μου..... 
ξέρεις ήρθε και ο Χρήστος... πήγαμε μαζί 
στο πάρκο.... μετά γυρίσαμε.... πήραμε 
τον καφέ μας..... εντάξει. Αυτά! 
Πολύ καλά. Κάτι άλλο...... 
Α .... Ναι ξέχασα να σου πω. Με πείρε η 
Μαίρη τηλέφωνο και μου είπε για τον 
Ανδρέα.... τον θυμάσαι τον Ανδρέα.... 
που βγαίναμε μαζί .. θυμάσαι....  
Α..Ναι τον Ανδρέα.....τον θυμάμαι... 
Έφυγε ο Ανδρέας. Τον χάσαμε. Και μου 
είπε για την κοινή γνωστή μας , την Γε-
ωργία....θυμάσαι την Γεωργία. Την χά-
σαμε την Γεωργία. 
Α......Λυπάμαι.  
Και πέφτει η αρχική διάθεση και προ-
σπαθείς να δείξεις ότι δεν θα πιάσεις το  
κλάμα, αν δεν προλάβεις να κλείσεις το 
τηλέφωνο .. και  προσπαθείς να φανείς 
εσυ πιο δυνατός....και κρατιέσαι , και συ-
νεχίζεις να μιλάς αλλάζοντας αμέσως 
θέμα, και προσπαθείς να κρατήσεις τον 
συνομιλητή σου ευδιάθετο, και συνεχί-
ζεις να μιλάς για άσχετα θέματα με ευ-
χάριστο περιεχόμενο, και συνηδιτοποιείς  
ότι έχουν περάσει αρκετές ώρες που εί-
σαι στο τηλέφωνο , και εφ´όσον και οι 
δυο νιώθετε κάποια σχετική ευθυμία , 
τότε αποφασίζεις να πεις....  καληνύχτα... 
και το ίδιο και από την άλλη άκρη του 
τηλεφώνου ακούς την καληνύχτα, κλεί-
νεις το τηλέφωνο και ξεσπάς σε γοερό 
κλάμα για τον χαμό των αγαπημένων 
φίλων ή γνωστών που έφυγαν έτσι ξα-
φνικά χωρίς να μπορέσεις να πεις ένα 
αντίο. 
Και κατεβαίνεις και πάλι στα βάθη του 
μυαλού ψάχνοντας κάπου να πιαστείς 
για να περάσει και  τούτη η δύσκολη νύ-
χτα μέχρι το αυριανό ξημέρωμα ευχό-
μενος να είναι .... μια καλύτερη μέρα. 
Είναι δύσκολες οι μέρες που περνούμε 
αγαπητοί μου. Χρειαζόμαστε ο ένας τον 
άλλο, και δεν έχουμε δυνατότητα επιλο-
γής. Κάντε ότι είναι δυνατό να  
μοιραστείτε  τις δυσκολίες και τα προ-
βλήματα σας με τους συγγενείς και με 
τους φίλους σας. Αν υπάρχουν διαφορές  
που δεν λύνονται,  αν είχατε με κάποιους 
στο παρελθόν διαφορές , δώστε  τόπο 
στην οργή.  
Θα πω ξανά αυτό που πιστεύω ότι πρέ-
πει. Συγχωρέστε για να συγχωρηθείτε!  
Μέχρι να έρθει η ομαλότητα με την βοή-
θεια του Θεού, ας προσέχουμε και ας 
κάνουμε ότι είναι δυνατό να παραμεί-
νουμε υγιέστατοι, και προπάντων απαλ-
λαγμένοι από την πανδημία, αλλά κσι 
απαλλαγμένοι από τις ψυχικές αρρώ-
στιες. 
Καλή ψυχική δύναμη και καλό πνεύμα! 
Και καλή καρδιά για να χωράει τον κό-
σμο όλο!  
 
Με την αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής 

του 
Βασίλη Παναγή 
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ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ – ΝΤΕΚΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 35ο  
 
Νέο Ψήφισμα 550 του ΟΗΕ  
 

Στις 3 Μαϊου 1984 ο πρό-
εδρος Κυπριανού προ-
σφώνησε για  άλλη μια 

φορά το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην 
προσφώνηση του ανάφερε ότι δεν αρκούν 
πλέον οι αποδοκιμασίες και φραστικές καταδί-
κες των ενεργειών της τουρκικής πλευράς, αλλά 
πρέπει να ληφθούν από το Διεθνή Οργανισμό 
συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή των απο-
φάσεων του για την Κύπρο. Παρά τις εκκλήσεις 
του Κυπριανού να ληφθούν συγκεκριμένα μέ-
τρα, ο ΟΗΕ κανένα μέτρο δεν έλαβε για να υλο-
ποιηθούν οι διάφορες αποφάσεις και τα ψηφί-
σματά του.  
 
Στις 11 Μαϊου 1984 το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέ-
κρινε το Ψήφισμα 550 με το οποίο καταδίκαζε τις 
Τουρκικές χωριστικές ενέργειες στην Κύπρο και 
καλούσε το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να ανα-
λάβει νέες προσπάθειες για συνολική λύση του 
κυπριακού προβλήματος. Επίσης θεωρούσε σαν 
απαράδεκτες τις προσπάθειες για εποικισμό των 
Βαρωσίων και ζητούσε επείγουσα εφαρμογή των 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
  
Ο θάνατος του Κουτσιούκ 
 
Στις 15 Ιανουαρίου 1984 πέθανε στο Λονδίνο  ο 
Δρ Φαζίλ Κουτσιούκ πρώην Αντιπρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά τα αιματηρά γε-
γονότα του Δεκεμβρίου 1963 ο Κουτσιούκ καθώς 
και οι τρεις Τουρκοκύπριοι υπουργοί  και οι 15 
βουλευτές απεσύρθηκαν από την Κυβέρνηση.  Ο 
Κουτσιούκ απεσύρθη από την ενεργό πολιτική 
στις 18 Φεβρουαρίου 1983. Ο Ραούφ Ντεκτάς 
εξασκούσε ηγετικά καθήκοντα στην τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα πολύ πιο πριν από το θάνατο 

του Κουτσιούκ. Ο Κουτσιούκ γεννήθηκε στη Λευ-
κωσία το 1906 και πέθανε σε νοσοκομείο του 
Λονδίνου στην ηλικία των 78 ετών.  
 
Ο εποικισμός της Αμμοχώστου  
 
Λίγες μέρες μετά το ψήφισμα 550 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγε-
σία αντί να συμμορφωθούν τόσο με το νέο ψήφι-
σμα του ΟΗΕ όσο και με τα προηγούμενα, επι-
δόθηκαν στον εποικισμό της Αμμοχώστου! Η 
πράξη τους καταπατούσε παράφορα όσα είχαν 
ήδη συμφωνηθεί στις Συναντήσεις Κορυφής Μα-
καρίου-Ντεκτάς το 1977 και Κυπριανού-Ντεκτάς 
το 1979 και βεβαίωνε για άλλη μια φορά ότι όχι 
μόνο δεν σέβονταν τις αποφάσεις του ΟΗΕ αλλά 
ούτε καν τις λάμβαναν υπόψη. Για τον εποικισμό 
της Αμμοχώστου ακολούθησαν έντονες διαμαρ-
τυρίες τόσο στον ΟΗΕ, στην ΕΟΚ, και στη Βρε-
τανία (σαν μια από τις εγγυήτριες δυνάμεις) από 
τις Κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας. Η 
τουρκική κυβέρνηση και το κατοχικό καθεστώς 
όλες αυτές τις διαμαρτυρίες τις «γράφανε στα πα-
λιά τους τα παπούτσια!».  
 
Οι «εκ του σύνεγγυς συνομιλίες» στη Νέα 
Υόρκη 
 
Στις 6 – 7 Αυγούστου 1984 ο Πέρεζ ντε Γκουεγιάρ 
Γ.Γ. του ΟΗΕ,  είχε ξεχωριστές συνομιλίες στη 
Βιέννη με τους συνομιλητές Μαυρομάτη και  Ερ-
τεκιούν, και τους υπέβαλε «προφορικά σημεία 
εργασίας» και τους ζήτησε να τα μελετήσουν προ-
σεκτικά. Οι δυο πλευρές δέχτηκαν τις εισηγήσεις 
του Γκουεγιάρ και ο Κυπριανού και ο Ντεκτάς 
πήγαν στην Νέα Υόρκη για την έναρξη συνομι-
λιών «εκ του σύνεγγυς». 
 
Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών άρχισε στις 10 
Σεπτεμβρίου 1984 και γίνονταν σε καθημερινή 
βάση μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Ο  δεύτερος γύ-
ρος άρχισε στις 15 Οκτωβρίου και ο τρίτος γύρος 

άρχισε στις 26 Νοεμβρίου και έληξε στις  12 Δε-
κεμβρίου1984. Ο Γ.Γ. εξέφρασε κάποια αισιοδοξία  
για τις συνομιλίες και γι αυτό κάλεσε τον Κυπρια-
νού και τον Ντεκτάς σε συνάντηση υψηλού επι-
πέδου για τις 17 Ιανουαρίου 1985. Κατά τη διάρ-
κεια των τριών γύρων των συνομιλιών στη Νέα 
Υόρκη ο Κυπριανού είχε τακτική επαφή με τον 
πρόεδρο Καραμανλή και τον πρωθυπουργό Αν-
δρέα Παπανδρέου και το ίδιο έκανε και ο Ντεκτάς 
με τον τούρκο πρωθυπουργό Τοργκούτ Οζάλ. 
 
Οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου 
 
Οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου άρχισαν στη Νέα 
Υόρκη στις 17 Ιανουαρίου 1985 και έληξαν άδοξα 
στις 20 του ίδιου μήνα.  Σε δηλώσεις που έκανε ο 
Γ.Γ.  μετά το τέλος των συνομιλιών ανάφερε ότι 
το χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές δεν είναι 
ανυπέρβλητο και εισηγήθηκε  νέα συνάντηση των 
δύο ηγετών για τον επόμενο μήνα.  
 
Ο Κυπριανού κατηγόρησε την τουρκοκυπριακή 
ηγεσία ως «αμετακίνητη από τις θέσεις της». Ο 
Ντεκτάς απαιτούσε να υπογραφεί χωρίς άλλη δια-
πραγμάτευση το «προσχέδιο συμφωνίας» που 
ετοίμασε ο Γ.Γ. ύστερα από τις «εκ του σύνεγγυς 
συνομιλίες», κατά τις οποίες, όπως ισχυρίζεται,  
συμφωνήθηκαν αρχές πάνω στις οποίες θα αρ-
χίσουν από τις ομάδες εργασίας «οι πραγματικές 
διαπραγματεύσεις». 
 
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσε ο Κυ-
πριανού στο Προεδρικό Μέγαρο στις 26 Ιανουα-
ρίου 1985 ανάφερε τ’ ακούλουθα: 
 
«Είμαστε πρόθυμοι για έναν έντιμο συμβιβασμό. 
Πήγαμε στη Νέα Υόρκη με όλη την καλή θέληση 
για ένα εποικοδομητικό διάλογο. Αντί τούτου μας 
ζητήθηκε κατά τρόπο τελεσιγραφικό να υπογρά-
ψουμε κείμενα, των οποίων τα βασικότερα σημεία 
δεν είχαν συμφωνηθεί, ενώ άλλα ήταν αόριστα ή 
ασαφή και άλλα ελλειπή και ασυμπλήρωτα. Η 

τουρκική πλευρά αρνήθηκε κάθε διαπραγμά-
τευση. Και όλα αυτά παρά τις διαβεβαιώσεις που 
συνεχώς μας εδίδοντο και ιδιατέρως και δημο-
σίως, ότι θα γινόταν ουσιαστικός διάλογος κατά 
τη συνάντηση υψηλού επιπέδου.....» 
 
Το πολιτικό «διαζύγιο»  ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ 
 
Στις 22 Δεκεμβρίου 1984 ο Κυπριανού κατάγγειλε 
τη Δημοκρατική Συνεργασία μεταξύ ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ 
και αποδεσμεύτηκε από το Μίνιμουμ Πρόγραμμα. 
Ο Παπαϊωάννου αναφέρει ότι είχε υπενθυμίσει 
στον Κυπριανού τη διευθέτηση που έκαμε με το 
ΑΚΕΛ όταν θα γύριζε από τις εκ του σύνεγγυς 
συνομιλίες της Νέας Υόρκης να συζητηθούν όλες 
οι διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στα δύο κόμ-
ματα με πρόθεση να συνεχίσει η Δημοκρατική 
Συνεργασία και να εφαρμοστεί το Μίνιμουμ Πρό-
γραμμα αλλά ο Κυπριανού ήταν ανένδοτος. Η 
απόφαση του να αποδεσμευθεί από τη Δημοκρα-
τική Συνεργασία είχε εξοργίσει την ηγεσία του 
ΑΚΕΛ γιατί όπως αναφέρει ο Εζεκίας Παπαϊωάν-
νου, ο Κυπριανού και το ΔΗΚΟ δέχτηκαν τη συ-
νεργασία με το ΑΚΕΛ απλά για να εκλεγει ο Κυ-
πριανού στο Προεδρικό αξίωμα. Ο Παπαϊωάννου 
αναφέρει: 
 
«Μέσα στον ίδιο ακριβώς χρόνο που ο κ. Κυ-
πριανού εξελέγη Πρόεδρος με την υποστήριξη 
του ΑΚΕΛ βάσει της συμφωνίας για Δημοκρατική 
Συνεργασία παραχώρησε διευκολύνσεις σε 4 να-
τοϊκές χώρες στον διεθνή αερολιμένα και στο λι-
μάνι της Λάρνακας. Κι αυτό έγινε χωρίς απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου που έπρεπε να επι-
κυρωθεί από την Βουλή αλλά από μια εξ Υπουρ-
γών Επιτροπή. Αυτή ήταν η πρώτη σοβαρή δια-
φωνία και ρήξη με τον Πρόεδρο Κυπριανού...... 
 
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

21 Ιανουαρίου 

1946- Το ΚΚΕ ζητά την απο-
χώρηση των Άγγλων από 
την Ελλάδα. Την ίδια μέρα, 
οι Σοβιετικοί καταγγέλλουν 

στον ΟΗΕ την παρατεταμένη 
παραμονή των αγγλικών 

στρατευμάτων στην Ελλάδα. 
 

22 Ιανουαρίου 
1972- Η υπογραφή της συν-
θήκης προσχώρησης της Ιρ-
λανδίας. Έπειτα από 10 χρό-

νια σκληρών 
διαπραγματεύσεων, τα  

σύνορα της ΕΟΚ διευρύνο-
νται, με την ένταξη της Βρε-
τανίας, της Ιρλανδίας, της 
Δανίας και της Νορβηγίας 

 
23 Ιανουαρίου 

1956- Οι κύπριοι μαθητές 
απέχουν από τα μαθήματά 
τους, σε ένδειξη διαμαρτυ-
ρίας για τις συλλήψεις συμ-

μαθητών τους που διαδήλω-
ναν υπέρ της ένωσης της 
Κύπρου με την Ελλάδα. 

 
24 Ιανουαρίου 

1965- Γουίνστον Τσόρτσιλ, 
βρετανός πολιτικός, πρωθυ-
πουργός της Μεγάλης Βρε-
τανίας κατά τη διάρκεια του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

επονομαζόμενος και «πατέ-
ρας της νίκης», λόγω της 
αποφασιστικής συμβολής 

του στην ήττα του ναζισμού 
 

26 Ιανουαρίου 
2008-Έρευνα δείχνει ότι σε 
κάθε Ευρωπαίο στην Ευρω-
παϊκή Ένωση των «27» ανα-

λογούν σχεδόν 500 κιλά 
σκουπίδια, κυρίως από την 

κατανάλωση τροφών και διά-
φορες συσκευασίες. «Πρω-
ταθλητές» αναδεικνύονται οι 
Έλληνες, οι Ιρλανδοί και οι 
Κύπριοι, βάσει πληθυσμού 

και έκτασης.

27.01: Διεθνής Ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 
21 Ιανουαρίου:  Αγνή, Μάξιμος, Πάτροκλος 

22 Ιανουαρίου: Αναστάσιος, Τιμόθεος, Τιμοθέα 

23 Ιανουαρίου: Αγαθάγγελος, Αγαθαγγέλα 

24 Ιανουαρίου: Ζωσιμάς, Νεόφυτος, Ξένη, Φίλων 

25 Ιανουαρίου: Γρηγόριος, Γρηγορία 

26 Ιανουαρίου: Ξενοφών, Ξενοφωνία 

27 Ιανουαρίου: Μαρκιανός, Μαρκιανή

Zαμπέττας

Στις 27 Ιανουαρίου 
1945 τα προελαύνο-
ντα σοβιετικά στρα-

τεύματα απελευθέρωσαν 
το μεγαλύτερο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης στο Άου-
σβιτς - Μπίρκεναου στην 
Πολωνία. 
Η Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ αποφάσισε στις 2 Νο-
εμβρίου 2005 να ανακηρύ-
ξει την 27η Ιανουαρίου Διε-
θνή Ημέρα μνήμης για τα 
θύματα του Ολοκαυτώμα-
τος από το ναζιστικό καθε-
στώς κατά τον Β' Παγκό-
σμιο Πόλεμο. 
Η ημερομηνία επιλέχθηκε 
επειδή στις 27 Ιανουαρίου 
1945 τα προελαύνοντα σο-
βιετικά στρατεύματα απε-
λευθέρωσαν το μεγαλύτερο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης 
στο Άουσβιτς - Μπίρκεναου 
στην Πολωνία. 
Το σχέδιο της απόφασης 
αυτής, που υποβλήθηκε 
από το Ισραήλ και υποστη-
ρίχθηκε από 89 χώρες, 
«καλεί τα κράτη - μέλη να 
επεξεργαστούν προγράμ-
ματα εκπαίδευσης που θα 
μεταδώσουν στις μελλοντι-
κές γενεές τα διδάγματα του 
Ολοκαυτώματος και να 
βοηθήσουν να προλαμβά-
νονται πράξεις γενοκτο-
νίας». 
Αποτέλεσμα εικόνας για 
ολοκαυτωμα αουσβιτς 
ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ 
ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Η επικράτηση της ναζι-
στικής ιδεολογίας 
Στη διάρκεια του μεσοπο-
λέμου και κυρίως κατά τη 
δεκαετία του 1930, η διε-
θνής κοινότητα και οι λαοί 
της Ευρώπης, είχαν ακόμη 
ανοιχτές τις «πληγές» που 
προέκυψαν από τον Α΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο (1914 – 
1918), ενώ παράλληλα 
αντιμετώπιζαν κοινωνικές 
αναταραχές και οικονομική 
κρίση. Έτσι ελάχιστοι από 
τους λαούς και τους ηγέτες 
ασχολήθηκαν με τα όσα 
δραματικά διαδραματίζο-

νταν στη Γερμανία. Απρό-
θυμοι να εμπλακούν σ΄ ένα 
νέο πόλεμο, δεν διέβλεψαν 
τον κίνδυνο από την πορεία 
αναρρίχησης του Χίτλερ 
στην εξουσία. 
Ήδη από το 1925, ο Χίτλερ, 
στο βιβλίο του «Ο Αγών 
μου», είχε ξεκάθαρα εκθέ-
σει την ιδεολογία και τη ρα-
τσιστική του πολιτική. Με-
ταξύ των ρατσιστικών 
αναφορών του σε διαφό-
ρους λαούς, ο Χίτλερ εξέ-
φρασε ιδιαίτερη πολεμική 
για τους Εβραίους, που 
τους θεωρούσε φυλετικά 
κατώτερους απέναντι στην 
υπεροχή της «Άριας» γερ-
μανικής φυλής, «υπανθρώ-
πους» (Untermenschen), 
υπεύθυνους για την κρίση 
όχι μόνον της Γερμανίας 
αλλά και για τις συμφορές 
όλου του κόσμου.  
Αποτέλεσμα εικόνας για 
ολοκαυτωμα αουσβιτς 
Η αρχή του διωγμού των 
Εβραίων – Ο δρόμος 
προς το Ολοκαύτωμα 
Με την αναγόρευση του Χί-
τλερ σε Καγκελάριο, στις 30 
Ιανουαρίου 1933, ο ρατσι-
σμός και ιδιαίτερα ο αντιση-
μιτισμός καθιερώθηκαν ως 
δόγματα του Γερμανικού 
Κράτους. Από τον Απρίλιο 
του 1933 ξεκίνησε μία κλι-
μακούμενη σειρά αντι-
εβραϊκών μέτρων κοινωνι-
κού αποκλεισμού, 
στέρησης στοιχειωδών αν-
θρωπίνων και δημοκρατι-
κών δικαιωμάτων, κατάσχε-
σης περιουσιών, διώξεων 
και ωμής βίας. Το φασιστικό 
πνεύμα του καθεστώτος 
οδήγησε, επίσης, στο δη-
μόσιο κάψιμο βιβλίων (επι-
στημονικών, λογοτεχνικών) 
με σκοπό, όπως υποστήρι-
ζαν οι Ναζί, την «κάθαρση 
της γερμανικής κουλτούρας 
από επικίνδυνες ιδέες». Τη 
νύχτα της 10ης Μαΐου 1933 
κάηκαν δεκάδες χιλιάδες βι-
βλία σε 30 γερμανικές πό-
λεις.   Από τον Σεπτέμβριο 
του 1935, με τη θέσπιση 
των «Νόμων της Νυρεμ-

βέργης», που αποσκοπού-
σαν στη διατήρηση της 
«καθαρότητας» της Άριας 
φυλής, τα αντιεβραϊκά μέ-
τρα εντάθηκαν ακόμη πε-
ρισσότερο και οι Εβραίοι 
απώλεσαν κάθε πολιτικό 
και κοινωνικό δικαίωμα. Το 
1938 η συνεχιζόμενη αντιε-
βραϊκή προπαγάνδα –άρι-
στα ορχηστρωμένη από 
τον αρμόδιο υπουργό Προ-
παγάνδας του Ράιχ Γιόζεφ 
Γκέμπελς- οδήγησε στη 
«Νύχτα των Κρυστάλλων» 
(Kristallnacht). Το βράδυ 
της 9ηςπρος τη 10η Νοεμ-
βρίου 1938 ξέσπασαν σε 
όλη την επικράτεια του Ράιχ 
επιθέσεις κατά εβραϊκών 
συνοικιών, οικογενειών, 
επιχειρήσεων, συναγωγών 
από μέλη της ναζιστικής νε-
ολαίας και των SS, με την 
ανοχή της αστυνομίας. Ο 
τραγικός απολογισμός (91 
Εβραίοι νεκροί, 267 κατε-
στραμμένες συναγωγές, 
7.500 λεηλατημένες επιχει-
ρήσεις), χαρακτηρίστηκε 
από το ναζιστικό καθεστώς 
ως “αιματηρή εκδίκηση των 
Γερμανών κατά των 
Εβραίων”. 
Παράλληλα, πρέπει να ση-
μειωθεί ότι σε εφαρμογή 
του δόγματος της “καθαρό-
τητας” της Άριας φυλής, 
από το 1939 ξεκίνησαν ει-
δικά προγράμματα ευθανα-
σίας (με την ονομασία Τ-4), 
ακόμη και μέσα στη Γερμα-
νία, όπου θανατώνονταν, 
από Ναζί γιατρούς, άνθρω-
ποι διανοητικά καθυστερη-
μένοι, ανάπηροι και λοιπές 
κατηγορίες ατόμων με ειδι-
κές ανάγκες. Επίσης, διώ-
χθηκαν και οδηγήθηκαν 
στα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης ομάδες ατόμων 
όπως οι Ρομ και οι ομοφυ-
λόφιλοι. 
Ολοκαύτωμα: το σχέδιο 
εξόντωσης των Εβραίων 
Η «επίλυση του εβραϊκού 
ζητήματος» μετεξελίχθηκε, 
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο από τον Αδόλφο Χί-
τλερ και τους Ναζί (το Εθνι-

κοσοσιαλιστικό Εργατικό 
Κόμμα), στο άριστα μεθο-
δευμένο πρόγραμμα της 
«Τελικής Λύσης», που ισο-
δυναμούσε με τη φυσική 
εξόντωση όλων των 
Εβραίων, καθώς και όλων 
των τεκμηρίων (αρχείων, 
συναγωγών, κτιρίων, κ.ά.), 
που σηματοδοτούσαν την 
παρουσία τους στις διάφο-
ρες ευρωπαϊκές χώρες. 
Με τον όρο «Ολοκαύ-
τωμα», ελληνική λέξη που 
καθιερώθηκε διεθνώς μέσω 
της αγγλικής γλώσσας, εν-
νοούμε την εφαρμογή του 
προγράμματος της «Τελι-
κής Λύσης» που κορυφώ-
θηκε με τα στρατόπεδα μα-
ζικής εξόντωσης, 
αφανίζοντας καταληκτικά 6 
εκατομμύρια Εβραίους της 
Ευρώπης στη διάρκεια του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  
Η μοναδικότητα του Ολο-
καυτώματος 
Το Ολοκαύτωμα των 
Εβραίων είναι το μεγαλύ-
τερο έγκλημα του 20ού αι-
ώνα και το μεγαλύτερο 
ομαδικό στην ιστορία της 
ανθρωπότητας. Η θλιβερή 
μοναδικότητά του στην 
ιστορία δεν προέρχεται μό-
νον από τον μεγάλο αριθμό 
των θυμάτων που αφανί-
στηκαν κατά την πραγμά-
τωση μιας παράφρονος 
«φυλετικής» ιδεολογίας. Το 
Ολοκαύτωμα δεν έχει προ-
ηγούμενο στην παγκόσμια 
ιστορία ως προς τη σύλ-
ληψη της ιδέας, την προμε-
λέτη, τη μέθοδο, την εκτέ-
λεση. Η εξόντωση των 
Εβραίων δεν ήταν απλά μια 
σειρά από έκτροπα και βι-
αιοπραγίες, δεν ήταν ένας 
ξαφνικός διωγμός ή πο-
γκρόμ, δεν είχε πολιτικά αί-
τια, δεν αφορούσε εδαφικές 
διεκδικήσεις. Η «Τελική 
Λύση» ήταν ένα σχέδιο 
πλήρως οργανωμένο, που 
εφαρμόστηκε με βάση τον 
ψυχρό υπολογισμό κατά τις 
διαταγές ενός επίσημου 
κράτους και από τα μέλη 
ενός λαού που αυτοανακη-
ρύχθηκε το «καθαρότερο 
φυλετικά» έθνος στην ιστο-
ρία του πολιτισμού. 
Το κεφάλαιο αυτό σκοπό 
έχει να εξηγήσει τι ήταν το 
Ολοκαύτωμα, πώς κατα-
στρώθηκε, πώς εξελίχθηκε 
και πώς κατέληξε, μέσα στη 
δίνη του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, στον αφανισμό 
εκατομμυρίων ανθρώπων 
για μόνο το λόγο της θρη-
σκείας τους.

Συνθέτης, βάρδος 
του λαϊκού τρα-
γουδιού και δε-

ξιοτέχνης στο μπου-
ζούκι. Γεννήθηκε στις 
25 Ιανουαρίου του 
1925 στην Αθήνα. Τα 
πρώτα μαθήματα στο 
μπουζούκι τα πήρε από 
τον κουρέα πατέρα του 
και από το 1950 άρχισε 
να εργάζεται επαγγελ-
ματικά σε λαϊκά κέντρα. 
Στη δισκογραφία μπήκε 
το 1953. 
Το 1959 ο Μάνος Χα-
τζιδάκις τον έκανε «σο-
λίστ» στις συνθέσεις 
του. Τα επόμενα χρό-
νια, ο Γιώργος Ζαμπέ-
τας «κέντησε» με τις ξε-
χωριστές πενιές του τις 
εισαγωγές και τα τρα-
γούδια των Θεοδω-
ράκη, Ξαρχάκου, 
Πλέσσα, Μαρκόπου-
λου, Μαρκέα, Καπνίση 
και πολλών άλλων 
συνθετών. Έγραψε 
ακόμα τραγούδια με 
τους Πυθαγόρα, Καγιά-
ντα, Πρετεντέρη, Πα-
παδόπουλο, Τζε-
φρώνη, Μπακογιάννη 
και Παπαγιαννοπού-
λου, ενώ συνεργά-
στηκε στενά με τον κο-
ρυφαίο στιχουργό 
Χαράλαμπο Βασιλει-
άδη - Τσάντα, τον ποι-
ητή Δημήτρη Χριστο-
δούλου και τον Αλέκο 
Σακελλάριο. 
Στο ενεργητικό του πε-

ριλαμβάνονται πάνω 
από 250 τραγούδια, τα 
περισσότερα από τα 
οποία έγιναν επιτυχίες, 
όπως Πατέρα κάτσε 
φρόνιμα, Ρωμιός αγά-
πησε Ρωμιά, Σταλιά-
σταλιά, Τι σου ’κανα και 
μ’ εγκατέλειψες, Τι 
γλυκό να σ’ αγαπούν, 
Ο πενηντάρης, Μάλι-
στα κύριε, Ο πιο καλός 
ο μαθητής κ.ά. Με τα 
τραγούδια του ανέδειξε 
μια ολόκληρη γενιά 
τραγουδιστών: Τόλης 
Βοσκόπουλος, Μαρι-
νέλλα, Δημήτρης Μη-
τροπάνος, Βίκυ Μο-
σχολιού, Σταμάτης 
Κόκοτας, Δούκισσα κ.α. 
Πήρε μέρος σε αρκετές 
θεατρικές παραστάσεις 
και κινηματογραφικές 
ταινίες (Κόκκινα Φανά-
ρια, Λόλα, Οδός Ονεί-
ρων κ.ά.). 
Πηγαίος, αθυρόστο-
μος, χιουμορίστας, 
αλλά και μάγκας, απο-
κριθείς σε ερώτηση δη-
μοσιογράφου για τη 
σχέση του με το χασίσι, 
απάντησε: «Αν έχω 
φουμάρει χασίσι; Λιβα-
αααάδια. "Μάλιστα κύ-
ριε" (τίτλος τραγουδιού 
του Γ. Ζαμπέτα, με ερ-
μηνεία δική του και στί-
χους του Αλέξανδρου 
Καγιάντα)». 
Πέθανε στις 10 Μαρ-
τίου του 1992.
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Η Antonia Bilgin, μια νεαρή 
φροντίστρια που ζει στο Enfield 
συμμετείχε στην εκστρατεία 
«Make Some Noise Emergency 
Funding Campaign» του Global 
Radio, η οποία συγκέντρωσε 
ένα εκατομμύριο λίρες για μι-
κρές φιλανθρωπικές οργανώ-
σεις σε ολόκληρη την πρω-
τεύουσα που υποστηρίζουν 
ευάλωτα άτομα αυτή τη στιγμή. 
Ως αποτέλεσμα, η επιχορήγηση 
εξασφάλισε το Enfield Carers 
Center, όπου η Antonia είναι μέ-
ρος του EyPIC (Enfield Young 
People in Caring), του έργου 
Young Carers Support στο κέ-
ντρο. Η επιχορήγηση προορι-
ζόταν επίσης για υποστήριξη για 
ενήλικες φροντιστές στο Enfield. 
Η Antonia πήρε συνέντευξη τον 
Μάρτιο στο Heart FM και η 

εμπνευσμένη ιστορία της υπο-
στήριξης και φροντίδας για την 
οικογένειά της μοιράστηκε στα 
ραδιοκύματα. Σε απάντηση αυ-
τής της συνέντευξης, συγκε-
ντρώθηκαν πάνω από ένα εκα-
τομμύριο λίρες. 
Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, η 
Αντωνία, 11 ετών και επί του 
παρόντος στο Έβδομο Έτος 
στο St Andrew the Apostle 
Greek Orthodox School, εξε-
πλάγη από το Heart FM ζω-
ντανά στον αέρα. Έλαβε ένα 
πακέτο χριστουγεννιάτικων δώ-
ρων για να την συγκροτήσει για 
όλη τη σκληρή δουλειά και τις 
προσπάθειές της και σε ανα-
γνώριση για την υποστήριξη 
που έδωσε στην οικογένειά της 
για το κλείδωμα και από τότε 
που οι μαθητές επέστρεψαν στο 

σχολείο τον Σεπτέμβριο. 
Ως νεαρή φροντιστής, η Antonia 
όχι μόνο φροντίζει την οικογέ-
νειά της, υποστηρίζει επίσης τη 
μητέρα της με τα 5 μικρότερα 
αδέλφια της: Μαρία, 10, Alitia, 
8, Raphaella, 7, Ilkinos, 5 και 
Nikita, 2, που έλαβαν επίσης 
χριστουγεννιάτικα δώρα. 
Η Μητέρα της Αντωνίας, Νίκη 
Μπιλίν, είπε: «Είναι η υπερη-
φάνεια και η έμπνευσή μου. 
Είχε μια τεράστια ευθύνη πάνω 
της σε μια εποχή που έπρεπε 
να είναι ανέμελη και όμως δεν 
την άκουσα ποτέ να παραπο-
νιέται. 
Η ίδια η Αντωνία είπε: «Δεν με 
πειράζει… ο καθένας στη θέση 
μου θα έκανε το ίδιο για τη μαμά 
τους. Όταν το ανακάλυψα δεν 
ήξερα τι να πω, αλλά έππεσα 

από τα σύννεφα. Μου αρέσει 
πολύ να μαζεύω χρήματα για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς και να 
βοηθάω άλλους ανθρώπους. " 
Ο ενεργός διευθυντής στο St 
Andrew the Apostle School, ο 
Michael Vassiliou και όλοι στην 
κοινότητα του St Andrew Apos-
tle School είναι απίστευτα υπε-
ρήφανοι για την Αντωνία. 
Ο κ. Βασιλείου δήλωσε: «Η 
Αντωνία είναι μια έμπνευση για 
όλους μας. Είμαι ταπεινός και 
περήφανος που ένας τέτοιος 
μαθητής εκπροσωπεί το σχο-
λείο μας. " 
Ο διευθυντής του προγράμμα-
τος νέων φροντιστών στο En-
field Carers Center, Carla Brain, 
είπε, 
«Είμαστε πολύ περήφανοι για 
την Αντωνία και όλους τους νέ-
ους φροντιστές που υποστηρί-
ζουμε στο Enfield. επί του πα-
ρόντος έχουμε 600 νέους 
φροντιστές ηλικίας κάτω των 18 
ετών που φροντίζουν ένα αγα-
πημένο άτομο. Είναι μια 
έμπνευση για όλους μας. 
«Θα θέλαμε επίσης να ευχαρι-
στήσουμε το Global Radio για 
όλη την υποστήριξή τους και 
τους ανθρώπους του Enfield 
που έχουν δωρίσει πάνω από 
500 Χριστουγεννιάτικα Δώρα 
στο Young Carers Project φέ-
τος. 
"Εάν γνωρίζετε έναν επαγγελ-
ματία φροντιστή ή έναν νεαρό 
φροντιστή που χρειάζεται υπο-
στήριξη, καλέστε μας στο 0208 
366 3677 ή αναζητήστε μας 
στον ιστότοπό μας: www.en-
fieldcarers.org." 
 
Φωτογραφία: Αντωνία με ανα-
πληρωτή καθηγητή, Μιχαήλ Βα-
σιλείου.

Η μικρή φροντίστρια από το σχολείο St.Andrew the Apostle 
βοηθά στη συγκέντρωση £1 εκ.  για φιλανθρωπικά ιδρύματα

Το Enfield διαθέτει πλέον πολλά 
κέντρα δοκιμών για γρήγορα 
τέστ, για άτομα που δεν έχουν 
συμπτώματα του ιού. Εάν έχετε 
συμπτώματα, είναι σημαντικό 
να μην παρευρεθείτε σε έναν 
γρήγορο ιστότοπο δοκιμών. 
Η ταχεία δοκιμή σε ολόκληρη 
την περιοχή, γνωστή και ως 
«δοκιμή πλευρικής ροής», θα 
προσφέρει επιτόπιες δοκιμές 
χωρίς να χρειάζεται να κλείσετε 
ραντεβού. Θα λάβετε τα αποτε-
λέσματά σας την ίδια ημέρα. 
Οι ιστότοποι δοκιμών ταχείας / 
πλευρικής ροής βρίσκονται στη 
διεύθυνση: 
- Brigadier Hall, Cedar Road, 
EN2 0NL 
- Κοινοτικό Κέντρο Green 
Towers, Plevna Road, Έντμο-
ντον, N9 0TE 
- John Wilkes House, 79 High 
Street, Ponders End, EN3 4EN 

- Kempe Hall, Kempe Road, 
EN1 4QS 
- Klinger Hall, Copperfield 
Mews, N18 1PF (πρόσβαση 
από την Silver Street) 
- Βιβλιοθήκη Southgate, High 
Street, Southgate, N14 6BP 
Οι ώρες λειτουργίας είναι 9 π.μ. 
έως 6 μ.μ. 
Όποιος δοκιμάσει θετικά για Co-
ronavirus θα παραπεμφθεί για 
μια δοκιμή παρακολούθησης 
για να επιβεβαιώσει το αποτέ-
λεσμα. 
Θα πρέπει να κάνετε κράτηση 
για διαδικτυακό τεστ μόνο εάν 
έχετε ένα από τα πιο κοινά συ-
μπτώματα κοροναϊού. Αυτοί εί-
ναι: 
• υψηλή θερμοκρασία 
• ένας νέος, συνεχής βήχας 
• απώλεια ή αλλαγή στην αί-
σθηση της όσφρησης ή της γεύ-
σης σας 

Εάν έχετε συμπτώματα κορω-
νοϊού, πρέπει να απομονωθείτε 
αμέσως για περισσότερο από 
10 ημέρες. Μην περιμένετε μια 
δοκιμή ή ένα αποτέλεσμα δοκι-
μής πριν το κάνετε. 
Εάν επικοινωνήσετε με το NHS 
Test and Trace, είναι νομική 
απαίτηση να απομονωθείτε. Η 
μη συμμόρφωση με αυτές τις 
απαιτήσεις, συμπεριλαμβανο-
μένων των εργοδοτών που δεν 
επιτρέπουν στους υπαλλήλους 
να απομονωθούν, μπορεί να 
οδηγήσει σε πρόστιμο τουλάχι-
στον 1.000 £ και έως 10.000 £ 
για επαναλαμβανόμενη ή σο-
βαρή παράβαση. 
Στο Enfield υπάρχουν αρκετοί 
ιστότοποι όπου μπορείτε να λά-
βετε μια δοκιμή COVID-19 εάν 
έχετε συμπτώματα: 
Lee Valley Athletics Park, N9 
0AR - ένα σταθερό κέντρο δο-
κιμών και είναι μόνο για οδή-
γηση. Η δοκιμή είναι διαθέσιμη 
καθημερινά μόνο με ραντεβού. 
Edmonton Green (Βόρειος χώ-
ρος στάθμευσης), N9 0SN - μια 
τοποθεσία δοκιμών για κινητά. 
Οι δοκιμές είναι διαθέσιμες διά-
φορες ημέρες όλη την εβδο-
μάδα. Τα ραντεβού είναι διαθέ-
σιμα μεταξύ 10:30 π.μ. και 3:30 
μ.μ. στις ημερομηνίες δοκιμής. 
Ο έλεγχος γίνεται με ραντεβού 
μόνο για walk-in ή drive-in. 
Lodge Drive Car Park, Palmers 

Green, N13 5UB - μια τοποθε-
σία δοκιμών για κινητά. Οι δο-
κιμές είναι διαθέσιμες σε διάφο-
ρες ημέρες όλη την εβδομάδα. 
Τα ραντεβού είναι διαθέσιμα με-
ταξύ 10:30 π.μ. έως 3:30 μ.μ. 
κατά τις ημερομηνίες δοκιμής. 
Ο έλεγχος γίνεται με ραντεβού 
μόνο για walk-in ή drive-in. 
Raynham Road Car Park, 
Έντμοντον, N18 2SJ - μια το-
ποθεσία δοκιμών για κινητά. Η 
δοκιμή είναι διαθέσιμη επτά 
ημέρες την εβδομάδα. Τα ρα-
ντεβού είναι διαθέσιμα μεταξύ 
8πμ και 8μμ. Ο έλεγχος γίνεται 
με ραντεβού μόνο για walk-in ή 
drive-in. 
Boleyn Hall, εισάγετε μέσω του 
St Martin's Close, EN1 4HP - 
μια τοποθεσία δοκιμών για κι-
νητά. Η δοκιμή είναι διαθέσιμη 
επτά ημέρες την εβδομάδα. Τα 
ραντεβού είναι διαθέσιμα με-
ταξύ 8πμ και 8μμ. Ο έλεγχος 
πραγματοποιείται κατόπιν ρα-
ντεβού και μόνο για walk-in. 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί 
ότι εάν δεν έχετε συμπτώματα 
κορωνοϊού, δεν πρέπει να κά-
νετε κράτηση για δοκιμή. 
Οι κρατήσεις θα είναι διαθέσι-
μες μόνο μετά τις 8μμ το βράδυ 
πριν από την ημέρα που θέλετε 
να επισκεφθείτε.

Ταχείες δοκιμές για το Covid-19 διατίθενται στο Enfield

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Το Σήμερα 

Βάλανε σίδερα παντού  
Λογοκρισία του μυαλού  
Ελέγχουν την ανάσα μας  
Ελέγχουν το μυαλό μας  

και θέλουν να μας πείσουνε 
πώς είναι για καλό μας  
Ζούμε και δεν ζούμε  

Μιλούμε και δεν μιλούμε  
Ανασαίνουμε  βαριά  

Αόρατος εχθρός μας πολεμά  
Χορεύουμε όλοι στο βιολί του  
Νομίζουμε τον πολεμούμε  
όμως δεν ξέρουμε που πάμε  
Θεέ μου τα κατάφεραν  

μας κάναν όλους σκλάβους  
σίδερα βάλανε παντού και  
εμείς τους λέμε μπράβο

της Σωτήρας Λιονταρή

Ο χρόνος 

Ο χρόνος κυλάει σταθερά  
πάνω από τον πλανήτη μας  
Οι ώρες, οι μέρες, οι μήνες  

Γίνονται χρονια και γράφουν… σταθερά  
Δεν ασχολούνται με την δική μας υπόσταση  

Την υγεία, την αισιοδοξία  
την ερωτική μας διάθεση  

 
Όλη αυτή την γραφή την βλέπουμε κάθε μέρα 

στον καθρέφτη, στην ψυχή μας 
Αγνοώντας από επιλογή  

την ανίχνευση των μικρών γραμμών,  
που ζωγραφίζει ο πανδαμάτωρ.  

Ώσπου, ένα πρωί  
 

Κοιταζόμαστε στον καθρέφτη,  
βλέπουμε  

όλα αυτά τα χρόνια γραμμένα  
στο πρόσωπο μας.  

Όση γραφή στο πρόσωπο  
άλλη τόση στο κατάστιχο  

που λέγεται ψυχή! 

Του Δημήτρη Κουρουσιακλή 

• We are Here for a good time - Not a long time! 
• Εδώ βρισκόμαστε για καλοζωΐα - όχι για μα-
κροζωΐα! 
Ερμηνεία: 
Ας συγκεντρωθούμε στα ευχάριστα της ζωής! Να μην μας 
φοβίζουν τα αρνητικά και το αναπόφευκτο τέλος! 
Να ζήσουμε τη ζωή - να μην μας ζήσει αυτή!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου
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Συνέντευξη στην Παροικιακή και στον Διευθυντή Πάμπο Χαραλάμπους, έδωσε ο Δρ. Χρίστος Κληρίδη, Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 
Δρ. Χρίστος Κληρίδη 

91.Συγχαρητήρια για την εκλογή σας στην 
Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου. 
Είναι μεγάλη τιμή και επιβράβευσης της κα-
ριέρα σας, πώς νιώθετε; 

A ισθάνομαι ότι η εκλογή μου στην Προ-
εδρία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλ-
λόγου με περίπου 4.200 ενεργά μέλη τα 

οποία ανανεώνουν την άδειά τους, από ένα σύ-
νολο 15.000 περίπου δικηγόρων εγγεγραμμέ-
νων στο μητρώο, αποτελεί μία δικαίωση των 
προσπαθειών μου για να συνεισφέρω στην 
ανανέωση, στον εκσυγχρονισμό και να θέσω τις 
βάσεις για την μεταρρύθμιση στην δικαιοσύνη, 
την δικηγορία, στην αναβάθμιση του ρόλου του 
δικηγόρου σαν συνλειτουργού της δικαιοσύνης 
και στην εμπέδωση του κράτους δικαίου. Η ευ-
θύνη είναι τεράστια και το χρονικό πλαίσιο πολύ 
μικρό (τρία χρόνια) πλην όμως, με τους ρυθ-
μούς με τους οποίους ξεκινήσαμε πιστεύω ότι 
ένα μεγάλο μέρος του προαγγελθέντος προ-
γράμματός μου θα υλοποιηθεί. Δεν θα αφήσω 
τα οποιαδήποτε εμπόδια να αναστείλουν τον 
σχεδιασμό μου. Εξάλλου, αν θα σταματούσα σε 
κάθε «λάξιμο» πετροβολώντας δεν θα προχω-
ρούσα ούτε θα έφτανα μέχρι εδώ που είμαι σή-
μερα. Το τι προέχει είναι στοχοπροσύλωση και 
σκληρή δουλειά. 
2.Ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου είναι 
απλώς ένας τίτλος η περιλαμβάνει και αρκετή 
δουλειά;  

O ρόλος του Προέδρου δεν είναι απλώς 
ένας τίτλος αλλά με τα σημερινά δεδο-
μένα είναι ρόλος κυβερνήτη σε σκάφος 

σε φουρτούνα με στόχο να οδηγηθεί το σκάφος 
σε απάνεμο λιμάνι.  
Αισθάνομαι βαρύ το φορτίο της ευθύνης αλλά 
έχω συνηθίσει να δουλεύω σε αντίξοες συνθήκες 
και είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα.  
3.Προέρχεσαι από μια οικογένεια με μεγάλη 
διαχρονική πρόσφορα στα δικηγορικά δρώ-
μενα της Κύπρου, ο Πέτρος Κληρίδης και μετά 
ο Κώστας Κληρίδης, ήταν Γενικοί Εισαγγελείς 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή όλη η κλη-
ρονομιά  λειτουργά  σαν πλεονέκτημα η μει-
ονέκτημα.   

Eίναι γεγονός ότι, το κληρονομικό βάρος 
που κουβαλώ με προηγούμενους Γενι-
κούς Εισαγγελείς, Πέτρο Κληρίδη και Κώ-

στα Κληρίδη, επαυξάνει το καθήκον μου για να 
αφήσω μετά το πέρας τις τριετίας μου έργο το 
οποίο θα τιμά την ιστορία της οικογένειας και 
παράδοση.  
4.Με το τελευταίο lockdown, παρόλο που τα 
δικαστήρια λειτουργούν κανονικά εντούτοις 
η κυβέρνησης έβαλε περιορισμό στα Δικηγο-
ρικά γραφείο να λειτουργούν μόνο με 15% 
του προσωπικού, αντιλαμβάνομαι είχατε στεί-
λει  επιστολή στον Υπουργό Υγείας για αυτό 
το θέμα, πόσο δύσκολο κάνει το έργο σας και 
πως βλέπετε την όλη κατάσταση με την παν-
δημία στην Κύπρο και ανά το Παγκόσμιο. 

Δυστυχώς με το τελευταίο lockdown δεν 
μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε στην ομα-
λότητα και ότι τα δικαστήρια λειτουργούν 

κανονικά. Μετά από πιέσεις που άσκησα προς 
κάθε κατεύθυνση πετύχαμε να αναγνωριστούν 
τα δικαστήρια και τα πρωτοκολλητεία σαν ου-
σιώδης υπηρεσία του κράτους με αποτέλεσμα 
να μην κλείσουν. Όμως μέσα στο διάταγμά του 
ΚΔΠ6/2021, ο Υπουργός Υγείας, καθόρισε ότι 
την επακριβή λειτουργία της υπηρεσίας θα την 
καθορίσει το Ανώτατο Δικαστήριο. Τόσο οι δικη-
γόροι όσο και το Ανώτατο Δικαστήριο τελούν 
επιπρόσθετα κάτω από τον περιορισμό ο 
οποίος προνοείται στο διάταγμα, ένα άτομα 
κάθε 10 τ.μ. και τη τήρηση αποστάσεων δύο μέ-
τρων. Αυτό στην κυπριακή πραγματικότητα ση-
μαίνει ότι η πλειοψηφία των αιθουσών των δικα-
στηρίων είναι ακατάλληλη για εκδίκαση κατά τον 
σύνηθη τρόπο μίας υπόθεσης. Η εκδίκαση μίας 
υπόθεσης συμπεριλαμβάνει την αναγκαιότητα 
παρουσίας στην αίθουσα του δικαστηρίου του 
δικαστή, της στενοτυπίστριας, περιστασιακά του 
κλητήρα, τον κατ’ ελάχιστο αριθμό δύο δικηγό-
ρων και κατ’ ελάχιστο δύο διαδίκων, δηλαδή ένα 
συνολικό κατ’ ελάχιστο αριθμό ατόμων επτά, το 
οποίο σημαίνει ότι, το ελάχιστο μέγεθος της αί-
θουσας πρέπει να είναι 70 τετραγωνικά. Αν 
προστεθεί και ο μάρτυρας ο οποίος θα δίδει την 
μαρτυρία του δεν νομίζω να έχουμε πολλές αί-

θουσες στα κατώτερα δικαστήριά μας που να 
πληρούν αυτά τα μεγέθη και προϋποθέσεις.  
Εκείνο το οποίο θα μπορούσε όμως να γίνει είναι, 
για ενδιάμεσες αιτήσεις, που δεν χρειάζεται η φυ-
σική παρουσία των δικηγόρων ή των διαδίκων 
να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά από τον δικα-
στή από το γραφείο του ή ακόμα και από σπίτι. 
Εδώ το πρόβλημα είναι ότι, τούτο συνεπάγεται 
ότι, ο φάκελος της υπόθεσης πρέπει να εντοπί-
ζεται και να προσκομίζεται στο γραφείο του δικα-
στή. Με δεδομένο όμως ότι, και τα πρωτοκολλη-
τεία, λόγω μεγέθους τους δεν επιτρέπουν κατ’ 
ανάγκη την ομαλή λειτουργία τους με τον περιο-
ρισμό του ενός ατόμου ανά 10 τετραγωνικά μέτρα 
και τα δύο μέτρα απόσταση δημιουργούνται δυ-
σκολίες και καθυστερήσεις.  
Εν πάση περιπτώσει, είχα πάντοτε τη θέση και 
φιλοσοφία ότι “where there is a will there is a 
way”. Εναπόκειται στους συντελεστές και πρω-

ταγωνιστές να συνεργαστούν για να μπορέσει 
έστω με τα προβλήματα η δικαιοσύνη να συνεχί-
σει να αποδίδεται.  
Με βάση το άρθρο 30 του Συντάγματος δεν μπο-
ρεί να μπει οποιοσδήποτε περιορισμός ακόμη 
και για λόγους  υγείας στην απόδοση της δικαιο-
σύνης.  
Η προσπάθεια μου ήταν να πείσω το Ανώτατο 
Δικαστήριο να διευρύνει παλαιότερες εγκυκλίους 
του και ανακοινώσεις για τον τρόπο λειτουργίας 
των δικαστηρίων και πρωτοκολλητείων. Πέτυχα 
να δοθεί μία διακριτική ευχέρεια στους δικαστές 
και πρωτοκολλητές υπό την καθοδήγηση των δι-
καστών να δέχονται την διεκπεραίωση υποθέ-
σεων έστω και αν δεν είναι επειγούσης μορφής.  
Επιπρόσθετα πίεσα για την επίσπευση της εφαρ-
μογής της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης όσον αφορά 
την καταχώρηση εγγράφων στο δικαστήριο. Αρ-
χικά πίεσα για τις 11 Ιανουαρίου, το Ανώτατο κα-
θόρισε την 18η Ιανουαρίου αλλά δυστυχώς 
επειδή η εταιρεία δεν έδωσε έγκαιρα τα απαραί-
τητα εργαλεία εκπαίδευσης των δικηγόρων στο 
νέο σύστημα, η ημερομηνία έχει μετατεθεί για τις 
8 Φεβρουαρίου.  
Έχω αναλάβει μαζί με δύο άλλους συναδέλφους 
ομάδα κρούσης και επίσπευσης των διαδικασιών 
εκπαίδευσης και προσαρμογής στο νέο σύστημα 
με την βοήθεια ομάδας εκπαιδευτών δικηγόρων 
οι οποίοι κάνουν πολύ καλή δουλειά και τους ευ-
χαριστώ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται στον 
Νικόλα Κουκούνη, δικηγόρο από την Λάρνακα η 
τεχνογνωσία του οποίου θα τσακίσει την τεχνο-
φοβία κάποιων.  
Ένα άλλο πρόβλημα βεβαίως είναι το 15% που 
αυθαίρετα επέβαλε στα δικηγορικά γραφεία ο 
Υπουργός Υγείας. Αντέδρασα άμεσα και ζήτησα 
με επιστολή μου στον Πρόεδρο, τον Υπουργό 
Υγείας και την Υπουργό Δικαιοσύνης άμεση κα-
τάργηση του περιορισμού αυτού και λήψη άλλων 
μέτρων όπως π.χ. η λειτουργία των δικηγόρων 
στα γραφεία, όπως λειτουργούν και τα δικαστή-
ρια, με τον περιορισμό του ενός ατόμου ανά 8 

τετραγωνικά και ενδεχομένως την χρήση μάσκας 
η οποία ούτως ή άλλως επιβάλλεται και σε ιδιω-
τικούς χώρους όπου ο αριθμός των εργαζομένων 
είναι πέραν των δύο. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα 
και ούτε καν μπήκαν στον κόπο να μου απαντή-
σουν. Θα επιμένω όμως και δεν αποκλείω την 
καταχώρηση αγωγών για τον αχρείαστο αυτό και 
υπέρμετρο περιορισμό.  
Η πανδημία στη Κύπρο και στο παγκόσμιο είναι 
μία κατάρα, μία πληγή η οποία κατέστρεψε οικο-
νομίες, νοικοκυριά, σχεδιασμούς και μας πήρε 
πίσω δεκαετίες. Θα μας πάρει πολύ χρόνο να 
ανανήψουμε, αυτοί που ευτυχήσαμε να είμαστε 
ακόμη ζωντανοί. Η σκέψη όλων μας είναι για τα 
θύματα και τις οικογένειές τους και συμμεριζόμα-
στε όλες τις προσπάθειες για αντιμετώπιση της 
πανδημίας οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν το μέτρο της αναλο-
γικότητας.  

5.Το τελευταίο καιρό η Κύπρος διασύρεται 
ανά το παγκόσμιο ως η  χώρα της διαπλοκής 
και της διαφθοράς με την περιβόητη υπόθεση 
των «Χρυσών Διαβατηρίων». Εσωτερικά 
υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεσης, μεταξύ 
Υπουργού Οικονομικών και Γενικού Εισαγγε-
λέα από την  μια πλευρά   που δεν δίνουν 
τους φακέλους πολιτογραφήσεων, στο Γενικό 
Ελεγκτή με την πρόφαση ότι δεν είναι η δου-
λεία του και την κυβέρνηση να μιλά για πα-
ραπομπή του Γενικού Ελεγκτή στον Ανώτατο 
Δικαστήριο, ενός ανεξάρτητου θεσμού που 
σίγουρα θα έχει χειρότερες αρνητικές επιπτώ-
σεις, για την  χώρα μας. Κ. Κληρίδη ποια είναι 
η άποψη σας. 

O διασυρμός της Κύπρου λόγω της δια-
πλοκής και διαφθοράς σε σχέση με τα 
«χρυσά διαβατήρια» ήταν το δεύτερο με-

γάλο πλήγμα του 2020 μετά την πανδημία. Η 
σύγκρουση του κράτους με τον Γενικό Ελεγκτή 
είναι ότι χειρότερο μπορούσε να γίνει γιατί πολύ 
φοβούμαι ότι δίδει την εικόνα προς τα έξω ότι 
ενώ η κυβέρνηση οφείλει να καταπολεμήσει την 
διαφθορά με διάφορα μέσα καταπολεμεί παράλ-
ληλα και τους μαχητές κατά της διαφθοράς. Δη-
μιουργείται ένα οξύμωρο σχήμα. Ελπίζω ότι 
έστω και αργά να το διαπιστώσει αυτό και να 
βρει ένα τρόπο συνεννόησης για να προχωρή-
σουμε. Η πρόταση του πρώην Γενικού Εισαγγε-
λέα, Κώστα Κληρίδη ήταν μία συμβιβαστική 
πρόταση η οποία αν γινόταν δεκτή θα έδιδε την 
δυνατότητα να δοθούν φάκελοι στον Γενικό Ελε-
γκτή για να δουλεύει και αυτός παράλληλα χω-
ρίς την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων μέ-
χρι συμπλήρωσης του έργου της ερευνητικής 
επιτροπής και κατάθεσης σε αυτή των ευρημά-
των του. Θεωρώ ότι δεν χάθηκε ακόμη η ευκαι-
ρία και ακόμη και τώρα μπορεί να προχωρήσει 
η πρόταση.  
Δεν πιστεύω ότι θα καταχωρηθεί αίτηση για 
παύση του Γενικού Ελεγκτή γιατί δεν έχω δει 
οποιαδήποτε στοιχεία ανάρμοστης συμπεριφο-

ράς κατά το προηγούμενο της υπόθεση του Γενι-
κού Εισαγγελέα εναντίον του Βοηθού Γενικού Ει-
σαγγελέα για παύση του η οποία οδήγησε και 
στην γνωστή απόφαση του Πειθαρχικού Συμβου-
λίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το να διεκδικεί 
ένας θεσμός εξουσία και αρμοδιότητα δεν είναι 
θέμα ανάρμοστης συμπεριφοράς. Θα μπορούσε 
να παραπεμφθεί το θέμα προς εκδίκαση στο Ανώ-
τατο Δικαστήριο είτε από τον Γενικό Ελεγκτή είτε 
από τον Γενικό Εισαγγελέα εκ μέρους της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Η διαδικασία αυτή δεν ακο-
λουθήθηκε και είναι εκπρόθεσμη πλέον δεδομέ-
νης της συνταγματικής πρόνοιας για παραπομπή 
του θέματος εντός 30 ημερών. Άρα θα πρέπει να 
βρεθεί μία συμβιβαστική λύση. 
5.Το τελευταίο καιρό η Κύπρος διασύρεται 
ανά το παγκόσμιο ως η  χώρα της διαπλοκής 
και της διαφθοράς με την περιβόητη υπόθεση 
των «Χρυσών Διαβατηρίων». Εσωτερικά 
υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεσης, μεταξύ 
Υπουργού Οικονομικών και Γενικού Εισαγγε-
λέα από την  μια πλευρά   που δεν δίνουν 
τους φακέλους πολιτογραφήσεων, στο Γενικό 
Ελεγκτή με την πρόφαση ότι δεν είναι η δου-
λεία του και την κυβέρνηση να μιλά για πα-
ραπομπή του Γενικού Ελεγκτή στον Ανώτατο 
Δικαστήριο, ενός ανεξάρτητου θεσμού που 
σίγουρα θα έχει χειρότερες αρνητικές επιπτώ-
σεις, για την  χώρα μας. Κ. Κληρίδη ποια είναι 
η άποψη σας. 

Όσον αφορά την σύγκληση της πενταμε-
ρούς και τις προοπτικές της θα εκφράσω 
καθαρά προσωπικές απόψεις. Η ανησυ-

χία που έχω είναι ότι, αν επιτραπεί από τον Γε-
νικό Γραμματέα στην τουρκοκυπριακή ηγεσία 
και την Τουρκία οι οποίοι θέλουν να θέσουν στο 
τραπέζι τη λύση των δύο κρατών, αυτό θα μας 
μείνει σαν προηγούμενο. Γνωρίζω ότι η δική 
μας θέση είναι ότι δεν δημιουργείται κυπριακό 
κεκτημένο στη λύση του Κυπριακού αλλά αυτό 
είναι στη θεωρία και μόνο γιατί στη πράξη πα-
γιώνεται ένα κεκτημένο, ένα aquis, το οποίο θα 
το βρίσκουμε μπροστά μας. Αναβαθμίζει την 
πρόταση στους κόλπους του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών μόνο και μόνο για το ότι επιτρέ-
πεται να μπει στο τραπέζι έστω και αν απορρι-
φθεί από την δική μας πλευρά. 
Η ιστορία του Κυπριακού ήταν μία ιστορία κατο-
λίσθησης και υποχωρήσεών μας οι οποίες εγέ-
νοντο στη προσπάθειά μας να βρούμε τη λύση. 
Πάντοτε ελπίζαμε ότι κάνοντας παραχωρήσεις η 
Τουρκική πλευρά θα ανταποκρινόταν. Το τι απε-
δείχθη όμως στη πράξη ήταν ακριβώς το αντί-
θετο. Ξεκινήσαμε από την ομοσπονδιακή λύση 
των δύο περιφερειών με ισχυρά κεντρική κυβέρ-
νηση την δεκαετία του 70 για να κατρακυλήσουμε 
την δεκαετία του 90στην λύση σταδιακά μίας χα-
λαρής ομοσπονδίας και τώρα πολύ φοβούμαι 
μετά την απόρριψη το Σχεδίου Ανάν την πρώτη 
δεκαετία του 20 σε μία λύση συνομοσπονδίας. 
Είμαστε στο χείλος του γκρεμού πριν την διχοτό-
μηση.  
Η τουρκική πλευρά δεν έχει υποχωρήσει ούτε 
ένα γιώτα από τη θέση της. Αντίθετα τις έχει σκλη-
ρύνει. Συνεπώς δεν είμαι αισιόδοξος ούτε για το 
αποτέλεσμα αλλά ούτε για την πορεία την οποία 
ακολουθούμε. Την ευθύνη αυτή για τις υποχωρή-
σεις και την σημερινή κατάσταση φέρει βεβαίως 
η τουρκική πλευρά με την συνεχιζόμενη αδιαλ-
λαξία της αλλά δεν είναι άμοιρη ευθυνών και η 
δική μας πολιτική ηγεσία ανεξαρτήτως κομματικής 
ιδεολογίας.  
Η πολιτική ηγεσία θα έπρεπε να μείνει σταθερή 
στις θέσεις της έστω και αν με αυτές εγώ προ-
σωπικά μπορεί να διαφωνώ. Ανεξάρτητα όμως, 
για σκοπούς σωστής διαπραγμάτευσης δεν υπο-
χωρείς αν δεν πάρεις κάτι. Εμείς υποχωρούσαμε 
για να πάρουμε. Στους πρωτοετείς φοιτητές μου 
στο θέμα ασκείν την δικηγορία και την τέχνη της 
διαπραγμάτευσης διδάσκω ακριβώς αυτό. Ότι 
δηλαδή υποχωρείς όταν πρέπει να υποχωρήσεις 
και έχεις εξασφαλίσει το αντάλλαγμα της υποχώ-
ρησης και ποτέ χωρίς να εξασφαλίσεις στην 
πράξη το συγκεκριμένο αντάλλαγμα. Αυτά που 
διδάσκουμε στους πρωτοετείς φοιτητές μας κα-
ταπάτησαν έμπειροι πολιτικοί με τα γνωστά απο-
τελέσματα. 
Συνεντεύξη: Πάμπος Χαραλάμπους 
Διευθυντής ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ
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Xωρίς καμία αμφιβολία, η 
υγιεινή ζωή είναι η μεγα-
λύτερη επιθυμία όλων 

μας. Η υγεία πραγματικά επη-
ρεάζει κάθε τομέα της ζωής 
μας και χωρίς υγεία η σημασία 
της αλλάζει ριζικά. 
 
Ωστόσο, οι άνθρωποι συχνά κά-
νουν ερωτήσεις όπως «Τι να 
κάνω για να είμαι υγιής;», «Πώς 
να έχω μια υγιεινή ζωή;» ή 
«Πώς να διατηρήσω μια υγιεινή 
και χαρούμενη ζωή;». 
Βάσει των γνώσεων και των 
εμπειριών των ιατρικών εμπει-
ρογνωμόνων της Αμερικανικής 
Ένωσης Καρδιολογίας (AHA), 
7 συντελεστές υγείας και συ-
μπεριφορές τρόπου ζωής που 
υποστηρίζουν την υγεία της 
καρδιάς έχουν εντοπιστεί. Βελ-
τιώσεις σε αυτές τις 7 περιοχές 
μπορούν να επηρεάσουν σημα-
ντικά την ποιότητα και τη διάρ-
κεια ζωής. Δεν είναι μόνο «7 κα-
λές ιδέες», αλλά τα 7 
σημαντικότερα πράγματα που 
μπορεί να κάνει κανείς για μια 
πιο υγιεινή και παραγωγική 
ζωή. 
Η εφαρμογή τουλάχιστον 6 από 
τις επιλογές τρόπου ζωής της 
λίστας «Life’s Simple 7» της 
Αμερικανικής Ένωσης Καρδιο-
λογίας, μειώνει τον κίνδυνο ενός 
πρόωρου θανάτου, λένε οι 
ερευνητές. Οι ερευνητές διαπί-
στωσαν ότι για κάθε ένα βαθμό 
που ανέβαινε κανείς στην καρ-
διαγγειακή βαθμολογία της λί-
στας «Simple 7» της Αμερικανι-
κής Ένωσης Καρδιολογίας 
(AHA) για υγιή καρδιά, υπήρχε 
23% χαμηλότερος κίνδυνος 

ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρ-
κειας. Αυτοί που είχαν βαθμο-
λογία στο μεσαίο τρίτο, μείωσαν 
τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρ-
κειας στο μισό σε σύγκριση με 
αυτούς που είχαν βαθμολογία 
στο πρώτο τρίτο. Αυτοί που βρί-
σκονταν στο τρίτο τρίτο μείωσαν 
τον κίνδυνό τους ακόμη περισ-
σότερο. 
7 steps intext 
Η λίστα δημιουργήθηκε αρχικά 
από την Αμερικανική Ένωση 
Καρδιολογίας για την πρόληψη 
των καρδιακών παθήσεων. 
Ωστόσο, η νέα έρευνα δείχνει 
ότι μπορούν επίσης να βοηθή-
σουν στην πρόληψη του καρκί-
νου. Η εφαρμογή 6 ή 7 από 
τους παράγοντες μείωσε τον 
κίνδυνο καρκίνου κατά 51%, σε 
σύγκριση με ανθρώπους που 
δεν πληρούσαν κανέναν από 
τους παράγοντες. Η εκπλή-
ρωση 4 παραγόντων οδήγησε 
σε μείωση του κινδύνου 33% 
και 1 ή 2 σε μείωση 21%. 
 
1. Διαχειριστείτε την  
αρτηριακή πίεση 

Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι 
ένας σημαντικός παράγοντας 
κινδύνου για καρδιακή νόσο και 
εγκεφαλικό επεισόδιο. Όταν η 
αρτηριακή σας πίεση παραμένει 
εντός υγιούς εύρους, μειώνετε 

την καταπόνηση της καρδιάς, 
των αρτηριών και των νεφρών 
σας και μένετε πιο υγιείς για πε-
ρισσότερο. 
 
2. Ελέγξτε τη χοληστερίνη 
 
Η υψηλή χοληστερόλη συμβάλ-
λει στην πλάκα, η οποία μπορεί 
να φράξει αρτηρίες και να οδη-
γήσει σε καρδιακή νόσο και 
εγκεφαλικό επεισόδιο. Όταν 
ελέγχετε την χοληστερίνη σας, 
δίνετε στις αρτηρίες σας την κα-
λύτερη ευκαιρία για να μείνουν 
καθαρές. 
3. Μειώστε το σάκχαρο 

Τα περισσότερα από τα τρόφιμα 
που τρώμε μετατρέπονται σε 
γλυκόζη (ή σάκχαρο) που το 
σώμα μας χρησιμοποιεί για 
ενέργεια. Με την πάροδο του 
χρόνου, τα υψηλά επίπεδα του 
σακχάρου του αίματος μπορούν 
να βλάψουν την καρδιά, τα νε-
φρά, τα μάτια και τα νεύρα σας. 
steps intext 
 
4. Δραστηριοποιηθείτε 
 
Μια δραστήρια ζωή είναι ένα 
από τα πιο ωφέλιμα δώρα που 
μπορείτε να κάνετε σε εσάς και 
σε αυτούς που αγαπάτε. Με 
απλά λόγια, η καθημερινή φυ-
σική δραστηριότητα αυξάνει το 

μήκος και την ποιότητα της 
ζωής σας. 
 
5. Αποκτήστε καλύτερη  
διατροφή 
 
Η υγιεινή διατροφή είναι ένα 
από τα καλύτερα όπλα σας για 
την καταπολέμηση των καρ-
διαγγειακών παθήσεων. Όταν 
ακολουθείτε μια διατροφή που 
προάγει την υγεία της καρδιάς, 
βελτιώνετε τις πιθανότητές σας 
να νιώσετε καλύτερα και να μεί-
νετε υγιείς, εφ’ όρου ζωής! 
 
6. Χάστε βάρος 
 
Όταν καίτε λίπος και χάνετε τα 
περιττά κιλά, επιβαρύνετε λιγό-
τερο την καρδιά, τους πνεύμο-
νες, τα αιμοφόρα αγγεία και το 
σκελετό σας. Δίνετε στον εαυτό 
σας το δώρο της δραστήριας 
ζωής, χαμηλώνετε την αρτη-
ριακή πίεσή σας και βοηθάτε 
τον εαυτό σας να νιώσει καλύ-
τερα. 
 
7. Σταματήστε το κάπνισμα 

 
Οι καπνιστές έχουν υψηλότερο 
κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγει-
ακής νόσου. Εάν καπνίζετε, η 
διακοπή του καπνίσματος είναι 
το καλύτερο πράγμα που μπο-
ρείτε να κάνετε για την υγεία 
σας.

ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗ ΖΩΗ Μαγειρκή με  
την Λούλα Άστιν 
Κολοκάσι Γιαχνί

Το Βίγκαν και το χορτο-
φάγο Kολοκάσι (Koloca-
sia Esculenta) είναι ένα 

λαχανικό με άμυλο, που είναι 
συνήθως γνωστό ως ρίζα taro 
και προέρχεται από την ίδια 
οικογένεια με το yam. Προ-
έρχεται από τα Νησιά του Ει-
ρηνικού και της Χαβάης εθνικό 
πιάτο που ονομάζεται Poi. Το 
πώς έφτασε στην Κύπρο δεν 
είναι γνωστό - κάποιοι λένε ότι 
το έφεραν οι Ρωμαίοι. 
Το Κολοκάσι μπορεί να μαγει-
ρευτεί με χοιρινό, αρνί ή κοτό-
πουλο. 
 
Συστατικά (για 4 άτομα): 
-1 κιλό (2 λίβρες) Κολοκάσι 
(taro root) 
-½ φλιτζάνι ελαιόλαδο ή φυτικό 
λάδι 
-1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομ-
μένο 
-3 ράβδους σέλινου, κομμένα 
σε κομμάτια (χρησιμοποιήστε 
και τα τελικά κομμάτια) 
-2-3 κουταλιές της σούπας 
πουρέ ντομάτας 
-1-2 κουταλάκι του γλυκού ζά-
χαρη 
-Αλας 
-Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι 
-Χυμός λεμονιού 
 
Μέθοδος: 
-Για να προετοιμάσετε το Κολο-
κάσι, ξεφλουδίστε όπως θα κά-
νατε μια πατάτα, αλλά λίγο πιο 
βαθιά  τόσο το πάνω μέρος όσο 
και την ουρά. Ο σωστός τρόπος 
για να κόψετε Κολοκάσι είναι να 
το κόψετε σε κομμάτια με ένα 
μαχαίρι τεμαχισμένο, σε μεγάλα 

κομμάτια. 
-Προφανώς, το κάνει με αυτόν 
τον τρόπο να εμποδίζει το κο-
λοκάσι να γλιστρά κατά τη διάρ-
κεια του μαγειρέματος και του 
επιτρέπει να μαγειρευτεί ομοι-
όμορφα. Μην πλένετε το κολο-
κάσι, απλώς σκουπίστε το με 
χαρτί κουζίνας. 
-Ζεσταίνουμε το λάδι σε μια με-
γάλη κατσαρόλα και τηγανί-
ζουμε το κολοκάσι πολύ απαλά 
έως ότου γίνει μαλακό και 
χρυσό χρώμα, αφαιρέστε το και 
κρατήστε το στη μία πλευρά. 
-Στο ίδιο λάδι, σοτάρουμε τα 
κρεμμύδια και το σέλινο μέχρι 
να μαλακώσουν και στη συνέ-
χεια, προσθέτουμε τη ρίζα στο 
τηγάνι.  
-Βάζουμε αλάτι και πιπέρι, ανα-
κατέψτε τον πουρέ ντομάτας, τη 
ζάχαρη και προσθέστε αρκετό 
ζεστό νερό για να το καλύψετε. 
-Αφήνουμε το μισό κάλυμμα με 
καπάκι και σιγοβράζουμε 
απαλά για 45 λεπτά ή μέχρι να 
μαγειρευτεί το κολοκάσι. Προ-
σπαθήστε να μην ανακατεύετε 
κατά τη διάρκεια του μαγειρέ-
ματος καθώς αυτό θα σπάσει 
το κολοκάσι, αντί αυτού, να 
ανακινείτε το τηγάνι κάθε μερικά 
λεπτά. 
-Προσθέστε το χυμό λεμονιού, 
σιγοβράστε για λίγα λεπτά και 
αφαιρέστε από τη φωτιά. 
 
Καλή Όρεξη!!!

Πόσο καλά ψημένο να εί-
ναι το κρέας, ποια τε-
χνική να εφαρμόζουμε 

στο ψήσιμο και τι πρέπει να 
περιέχει η μαρινάδα, ούτως 
ώστε να μειωθεί η παραγωγή 
καρκινογόνων ουσιών. 
Αποφεύγοντας το καλοψημένο 
κρέας, μειώνεται σημαντικά ο 

κίνδυνος καρκίνου στον οποίο 
εκτίθεστε. Ποτέ μην τρώτε ξε-
ροψημένο ή καμένο κρέας (τα 
καφετιά ή μαύρα σημεία). Το 
πολύ ψημένο κρέας που έχει ξε-
ροψηθεί εξωτερικά είναι μία από 
τις πιο επικίνδυνες τροφές, κα-
θώς αυξάνει τον κίνδυνο εμφά-
νισης καρκίνου. 

Ένας άλλος τρόπος να μει-
ώσετε τις ετεροκυκλικές αμίνες 
είναι να γυρίζετε το κρέας συχνά 
καθώς ψήνεται, ώστε να μην ξε-
ροψήνεται ή να καίγεται. 
Διατηρώντας το κρέας υγρό 
κατά το μαγείρεμα, παράγονται 
λιγότερες ετεροκυκλικές αμίνες, 
γι’αυτό προτιμάτε να το μαγει-
ρεύετε στην κατσαρόλα, να το 
βράζετε, να το μαγειρεύετε στον 
ατμό ή να το βράζετε ελαφρώς, 
και γενικά προτιμάτε μεθόδους 
που έχουν ως βάση το υγρό 
στοιχείο. 
Το μαρινάρισμα του κρέατος 
μπορεί να μειώσει σημαντικά 
την παραγωγή ετεροκυκλικών 
αμινών. Μαρινάροντας το κρέας 
σε ελαιόλαδο ή ξίδι, εμποδίζετε 

τον σχηματισμό αυτών των καρ-
κινογόνων ουσιών κατά 90%. 
Αναμειγνύοντας τη μαρινάδα με 
βότανα και μπαχαρικά, ενι-
σχύετε περισσότερο το προστα-
τευτικό αποτέλεσμα. 
Οι ερευνητές έχουν μελετήσει 
επίσης το μαρινάρισμα της 
μπριζόλας ή του στέικ σε μπύρα 
ή κόκκινο κρασί για 4-6 ώρες 
πριν από το ψήσιμο σε κάρ-
βουνα. Το ενδιαφέρον είναι ότι 
αυτές οι αλκοολούχες μαρινά-
δες ήταν ικανές να μειώνουν τις 
καρκινογόνες ουσίες κατά 60-
90%. Η μαρινάδα από μαύρη 
μπύρα και κόκκινο κρασί είχε το 
καλύτερο προστατευτικό αποτέ-
λεσμα.

Κρέας: Το μαγείρεμα που μειώνει τις καρκινογόνες ουσίες κατά 90%
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ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:05 
Ττόφαλλος ο Φυκαρκιώτης 
(1985). Κυπριακή κωμωδία με 
τους Ανδρέα Αργυρίδη, Κική 
Μαυρίδου, Ντόρις Κυριακίδου, 
Πάμπο Θεοδώρου, Κωστάκη 
Κωνσταντίνου. Οι κάτοικοι ενός 
επαρχιακού χωριού της Κύ-
πρου, απεγνωσμένοι από την αδιαφορία της κυβέρ-
νησης να φέρει νερό στο χωριό τους και να τους 
ενώσει με ασφαλτόδρομο με την κοντινή πόλη, παρά 
τον μακροχρόνιο αγώνα τους, αποφασίζουν να δη-
μιουργήσουν δικό τους κράτος.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:30 
Το Αθώο Σώμα (1997). Περιπέτεια επιστημονικής 
φαντασίας με την Ιρις Χαντζιαντωνίου, Ακύλα Καρα-
ζήση, Αρτώ Απαρτιάν, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη. Κά-
που στο εγγύς μέλλον, οι λιγοστοί επιζήσαντες μιας 
ερημωμένης πόλης, μένουν χωρίς νερό και τρόφιμα 
αλλά καταφέρνουν να επιβιώσουν. Σ’ ένα νοσοκο-
μείο, μια μοναχική επιστήμων, η Φωτεινή, η οποία 
βοηθά έναν άγνωστο ασθενή με αμνησία να επα-
νέλθει, γνωρίζεται με έναν ηθοποιό ονόματι Αίαντα, 
ο οποίος επισκέπτεται συχνά την άρρωστη αδελφή 
του, και συνδέεται μαζί του ερωτικά. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:55 
Κλεφτρόνι Και Τζέντλεμαν (1987). Κωμωδία με 
τους Στάθη Ψάλτη, Σπύρο Καλογήρου, Έφη Πί-
κουλα, Παύλο Ευαγγελόπουλο, Τάσο Ψωμόπουλο 
και Στέλλα Κωνσταντινίδου. Ο Λέων, ένας άνεργος 
νέος που ψάχνει δουλειά, ερωτεύεται την Μαρίνα, η 
οποία αρχικά δεν του δίνει καμία σημασία. Όταν 
όμως ο πατέρας της πέφτει θύμα ληστείας, η Μαρίνα 
ζητά τη βοήθειά του... 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:45 
Νοτιάς (2016). Δραματική κομεντί με την Μαρία Καλ-
λιμάνη, Γιάννη Νιάρρο, Θέμη Πάνου, Ταξιάρχη Χάνο, 
Μελισσάνθη Μάχουτ. Από τη μέρα που εμφανίζονται 
στον Σταύρο οι πρώτες ερωτικές ανησυχίες, φου-
ντώνει και η επιθυμία του να λέει γνωστές από την 
Ελληνική μυθολογία ιστορίες με δικό του, ανατρε-
πτικό τρόπο. Από την εφηβεία προς την ενηλικίωση, 
η Ελλάδα του ’60 και του ’70 θα τον τροφοδοτήσει 
με αρχαίους και σύγχρονους μύθους, φανταστικά 
ταξίδια και όμορφες γυναίκες. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  23:20 
Παντρεύουν τον Αντρέα (1985). Κωμωδία με τους 
Σωτήρη Μουστάκα, Μιχάλη Μουστάκα, Κάτια Κυβέ-
λου,  Κώστα Φλωράτο και Φράνκο Αλφόνσο.  Ο 
Αντρέας είναι ένας πατέρας που κάνει ότι περνά 
από το χέρι του για να αποτρέψει την ενηλικίωση 
του γιου και της κόρης του καθώς και τις προσπά-
θειες της αδελφής του Ευτέρπης να τον ξαναπα-
ντρέψει με συνοικέσιο. 
KYΡIAKH 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:45 
Και Αυτός το Βιολί του (1984). Κωμωδία με τους 
Σωτήρη Μουστάκα, Γιάννη Βογιατζή, Γιάννη Μιχα-
λόπουλο, Αθηνά Μαυρομμάτη, Βίνα Ασίκη. Μετά 
από μια συμπλοκή μεταξύ πιστών, 
με διαφορετικές απόψεις περί εκ-
κλησιαστικής μουσικής, ο Λευτέρης 
ο βιολιτζής θα βρεθεί στη φυλακή. 
Στο κελί έχει συγκάτοικο τον 
Βλάσση Μπούκα στον οποίο λέει 
τον πόνο του αλλά και τις περιπέ-
τειες που είχε με τις  τρεις γυναίκες, 
τους τρεις γάμους και τα τρία δια-
ζύγια του. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 
Οι Κόρες μου κι Εγώ (1977). Θέατρο της Δευτέρας. 
Ηθογραφία με τους Μίμη Φωτόπουλο, Ζωή Ρίζου, 
Κώστα Παπαχρήστο,  Νόρα Λιάμη, Ελένη Καλλία, 
Γιώργος Κωνσταντής, Λεωνίδα Νικολαϊδη. Η ιστορία 
μιας αστικής οικογένειας, της οικογένειας Μελετίδη, 
όπου ο πατέρας προσπαθεί να παντρέψει τις κόρες 
του με βάση τις δικές του αντιλήψεις. Όμως, οι κα-
ταστάσεις δεν εξελίσσονται όπως τις είχε σχεδιάσει. 
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:35 
Ευρυδίκη ΒΑ2037 (1975). Δράμα με την Βέρα Τσέ-
χοβα, Τζών Μούρ, Νίκη Τριανταφυλλίδη.  Σε μια 
στρατοκρατούμενη χώρα, όπου οι κάτοικοί της ζουν 
περιορισμένοι σε σπίτια-φυλακές, η Ευρυδίκη, έχο-
ντας έτοιμες τις βαλίτσες της, περιμένει μάταια τη 
διαταγή που θα της επιτρέψει να φύγει. Κάποια στι-
γμή αρχίζει να έχει παραισθήσεις. Τα αντικείμενα 
αποκτούν ζωή και γίνονται απειλητικά, ένας άντρας, 
ο οποίος φτάνει στο σπίτι, δεν φέρνει τη λύτρωση, 
και το αυτοκίνητο που θα τη μετέφερε, δεν έρχεται 
ποτέ. Έγκλειστη στο σπίτι, περνάει δύσκολες στι-
γμές, καθώς μια αόρατη αρχή την κρατά δέσμια, μέ-

χρις ότου εκπληρωθούν κάποιοι άγνωστοι και ακα-
τανόητοι όροι. 
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:10 
Μια Παρθένα για Μένα (1998). Κωμωδία με τους 
Γιώργο Κωνσταντίνου, Ελένη Ερήμου, Κώστα Παλιό, 
Μαίρη Χαλκιά, Σία Φαράκη, Σπύρο φασιανό. Ο Ξε-
νοφών, δειλός με τις γυναίκες, ανοίγει την πόρτα 
του για να περάσει μέσα μια πανέμορφη κοπέλα, 
την οποία κυνηγούν και που ζητά καταφύγιο και την 
προστασία του. Από την στιγμή εκείνη όλα αλλάζουν 
για τον Ξενοφώντα.   
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20:45 
Ο Νόμος 4000 (1962). Κοινωνική περιπέτεια με την 
Ζωή Λάσκαρη, Βαγγέλη Βουλγαρίδη, Λαυρέντη Δια-
νέλλο, Κώστα Βουτσά, Ελένη Ζαφειρίου, Κατερίνα 
Χέλμη. Ο Ανδρέας Οικονόμου είναι καθηγητής στο 
γυμνάσιο και μάλιστα ιδιαίτερα αυστηρός σε θέματα 
πειθαρχίας και ηθικής. Η κόρη του Μαρία όμως  έχει 
σχέσεις με τον μαθητή του Γιώργο, ο οποίος αντιμε-
τωπίζει προβλήματα με τη σχέση των γονιών του. 
Ο Ανδρέας προσπαθεί να διώξει την πόρνη Βούλα 
από το υπόγειο της πολυκατοικίας όπου μένουν. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:15 
Ρεπό (1982). Κωμωδία με τους Πέτρο Ζαρκάδη, 
Άννα Μακράκη, Κατερίνα Γιουλάκη, Αθηνόδωρο 
Προύσαλη, Δημήτρη Πιατά, Τάσο Υφαντή και Μηνά 
Χατζησάββα. Μια κωμωδία για τον σύγχρονο τρόπο 
ζωής σε μια πόλη όπως η Αθήνα. Κεντρικός ήρωας 
ένας Έλληνας μικροαστός που εναντιώνεται στην 
παραφροσύνη που βασιλεύει γύρω του. Τον παρα-
κολουθούμε στο εβδομαδιαίο ρεπό του. Έχει διά-
φορα να κάνει: Να επιδιορθώσει το αυτοκίνητο, να 
εξεταστεί από την Επιτροπή Υγείας, να ταχυδρομή-
σει ένα δέμα στο εξωτε-
ρικό. Βρίσκει επίσης 
καιρό να επισκεφθεί την 
οικογένεια του, να συνα-
ντηθεί με την ερωμένη 
του και να καταλήξει σε 
ένα εργασιακό δείπνο. 
Στη διάρκεια της ημέρας 
η κωμικοτραγική κατάσταση που ζει αρχίζει να τον 
επηρεάζει όλο και περισσότερο, αφού όλοι οι άν-
θρωποι που συναντά του φορτώνουν τα προσωπικά 
τους προβλήματα.  
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ΠΕΜΠΤΗ 21/1 

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 22/1 
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 23/1 
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 24/1 
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 25/1 
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 26/1 
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 27/1 

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 Γιάννης Ιωάν-
νου The Big Greek Breakfast. 
10:00 Βασούλλα Χρυστοδούλου 
Lifestyles 13:00 Τραγούδια από 
τον Ελληνικό Κινηματογράφο 
14:00 Απογευματινή απόλαυση 
με τον Γιάννη Κυριακίδη 16:00 
Home-Run με τον Ανδρέα Μιχαη-
λίδη 19:00 Olympia #Throw-
backThursday 21:00 Tony 
Neophytou #ThirstyThursday 
23:00 In The Mix ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Γιάννης Ιωάννου 
The Big Greek Breakfast. 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με την 
Κατερίνα Νεοκλέους 12:00   Με-
σημέρι Λαϊκά με Γιάννη Κυρια-
κίδη 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τη Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Home-Run με 
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
One-Man-Band με τον Πανα-
γιώτη Μπαλαλάς 21:00 Kostas 
Voudouris #FridayFunday 
23:00 In The Mix Nightshift  
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 
Box 07:00 The Big Greek 
Breakfast με τη Σούλλα Βιολάρη 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 13:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με την 
Κατερίνα Νεοκλέους και στη αυ-
νέχεια Απογευματινή από-
λαυση 16:00 Στέλιος Σιδερίδης 
#SaturdayShoutOut 19:00 Νεό-
φυτος Παλιά Λαϊκά 21.00 #Sat-
urdayShowdown με τον Τόνυ 
Νεοφύτου,  22:00 Όλα του 
γάμου δύσκολα Knock-Out 
ΚΥΡΙΑΚΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast με τη Σούλα 
Βιολάρη 10:00 Church Broad-
cast From St J / 12 A / AA Au-
tumn Gardens 10:45 Θεία 
Λειτουργία 12:30 Μουσικές Επι-
λογές 13:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τον Γιάννη Ιωάν-
νου 16:00 Μιχάλης Γερμανός 
#WeekendWindDown 19:00 
#SundayFunday με τον Φανή  
Ποταμίτη 22:00 #Soothing Sun-
day με τον Τόνυ Νεοφύτου 23:00 
In The Mix Nightshift  
ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 Γιάννης Ιωάν-
νου The Big Greek Breakfast 
10:00 Λίγο πριν τη μια το μεση-
μέρι με τη Σούλα Βιολάρη 13:00 
Απογευματινή απόλαυση με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 17:00 
Home-Run με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 19:00 LGR’s WISH [W.eekly 
I.nformation & S.upport H.our]  
20.00 Kostas Voudouris #Mon-
dayMayhem 23:00 In The Mix 
Nightshift ΤΡΙΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Γιάννης Ιωάννου The Big 
Greek Breakfast. 
10:00 Σούλα Βιολάρη Λίγο πριν 
το μεσημέρι 13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τον Γιάννη Κυρια-
κίδη 16:00 Home-Run με τον Αν-
δρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Scandalous 21:00 Tony Neophy-
tou #ThirstyThursday 23:00 In 
The Mix ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα από 
τον LGR 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι με τη Σούλα Βιολάρη 
13:00 Απογευματινή απόλαυση 
με την Βασούλα Χριστοδούλου 
16:00 Home-Run με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη  19:00 Μιχάλης Γερμα-
νός #WednesdayWisdom 21:00 
Στέλιος Σιδερίδης #WiseWed-
nesday

ΠΕΜΠΤΗ 21 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 
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ 
21:00 Πολιτιστικό ημερολόγιο: 
Κασσάνδρα Χαλκιδικής & Ιερισσό 
22:05 Κυπριακή Ταινία: Ττόφαλλος 
ο Φυκαρκιώτης 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 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: Το Αθώο 
Σώμα  
22:55 Ελληνική Ταινία: Κλεφτρόνι 
Και Τζέντλεμαν  
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 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 φιλοξενεί 
την Πρόεδρο του i-paidi Μαριάννα Λα-
γουμίδη (Marianna Lagoumidi) και τον 
περιφεριάρχη Αττικής και πρόεδρο 
του  Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
Γιωρ́γο Πατούλη (Giorgos Patoulis). 
Θέμα συζήτησης: τα χαρισματικά παι-
διά με Διαταραχή Ελλειμματικής  Προ-
σοχής η/και Υπερκινητικόττα.  
20:55 Ακάλυπτος S2E3 
21:45 Ελληνική Ταινία: Νοτιάς 
23:20 Ελληνική Ταινία: Παντρεύουν 
τον Αντρέα  
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 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: Και Αυτός το 
Βιολί του  
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 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: Οι 
Κόρες μου κι Εγώ 
22:45 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 26 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: Ευρυδίκη 
22:10 Ελληνική Ταινία: Μια Παρ-
θένα για Μένα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 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  
20:45 Ελληνική Ταινία: Ο Νόμος 4000  
22:15 Ελληνική Ταινία: Ρεπό



 
.
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Πρέμιερ Λίγκ 

Στη λευκή ισοπαλία έμειναν Λί-
βερπουλ και Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ στην Πρέμιερ Λιγκ. 
Στην Αγγλία, στις αναμετρήσεις 
της 19ης αγωνιστικής στην Pre-
mier League σημειώθηκαν τα 
αποτελέσματα: 
Γουλβς-Γουέστ Μπρομ             
2-3 
Λιντς-Μπράιτον                  0-1 

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι           1-0 
Φούλαμ-Τσέλσι                   0-1 
Λέστερ-Σαουθάμπτον          2-0 
Σέφιλντ Γιουν.-Τότεναμ        1-3 
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ.Γ    0-0 
Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας   
4-0 
Άρσεναλ-Νιούκαστλ           3-0        
Άστον Βίλα-Έβερτον, 
Αναβλήθηκε 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες) 
Μάντσεστερ Γ.     37 
Μάντσεστερ Σίτι   35 -17αγ. 
Λέστερ            35 
Λίβερπουλ         34 -19αγ. 
Τότεναμ           33 
Έβερτον           32 -17αγ. 
Τσέλσι            29 
Σαουθάμπτον       29 
Γουέστ Χαμ        29 
Άστον Βίλα        26 -15αγ. 

Άρσεναλ           24 
Λιντς             23 
Κρίσταλ Πάλας     23 -19αγ. 
Γουλβς            22 -19αγ. 
Νιούκαστλ         19 -17αγ. 
Μπράιτον          17 -19αγ. 
Μπέρνλι           16 -17αγ. 
Φούλαμ            12 -17αγ. 
Γουέστ Μπρομ      11 
Σέφιλντ Γιουν.     5 -19αγ.

Ο Απόλλων Λεμεσού νίκησε 2-
1 τον Ολυμπιακό Λευκωσίας 
εντός έδρας για την 20ή αγωνι-
στική του κυπριακού πρωτα-
θλήματος και βρέθηκε ξανά 
στην κορυφή της βαθμολογίας 
με +3 από τη δεύτερη πλέον 
Ομόνοια, με +4 από την Ανόρ-
θωση και με +5 από την ΑΕΛ 
Λεμεσού.  
Από την πλευρά τους, οι πρω-
τευουσιάνοι έμειναν στο -1 από 
την προνομιούχο εξάδα και 
γνώρισαν την τρίτη συνεχόμενη 

ήττα τους.  
Αναλυτικά, η 20η αγωνιστική:  
Παρασκευή 15/1  
Ερμής Αραδίππου-Καρμιώ-
τισσα Πολ.2-0  
Παραλίμνι-ΑΕΛ Λεμεσού 1-0  
Σάββατο 16/1  
Ομόνοια-Εθνικός Άχνας 2-0  
Ανόρθωση-Νέα Σαλαμίνα 2-0  
Κυριακή 17/1  
Πάφος-ΑΠΟΕΛ 2-3  
Απόλλων Λεμεσού-Ολυμπιακός 
Λευκωσίας 2-1 

Ακάθεκτος προς τον τίτλο προχωρά στην 
Σούπερ Λιγκ ο Ολυμπιακός που κέρδισε 
χθες τον ΠΑΣ Γιάννινα στον Πειραιά με 
1-0, την ώρα που ΑΕΚ και ΠΑΟΚ συνέ-
χισε με νίκες απέναντι σε Ατρόμητο και 
ΟΦΗ αντίστοιχα.  
Την πιο σημαντική όμως νίκη της αγω-
νιστικής πέτυχε ο Παναθηναϊκός στο 
Κλεάνθης Βικελίδης, επικρατώντας του 
Άρη με 1-0, ρίχνοντας τον στην 4η θέση 
της βαθμολογίας. 
Συνοπτικά, στις αναμετρήσεις της 17ης 
αγωνιστικής στη Super League, σημει-
ώθηκαν τα αποτελέσματα: 
Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός  2-0 
Λάρισα - Απόλλων Σμύρνης         0-1 
Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα        1-0 
Βόλος - Λαμία                    1-1 

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ                       0-3 
Άρης - Παναθηναϊκός              0-1 
ΑΕΚ - Ατρόμητος                  2-1 
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες) 
 1. Ολυμπιακός        45 
 2. ΑΕΚ               36 
 3. ΠΑΟΚ              35 
 4. Άρης              33 
 5. Παναθηναϊκός      28 
 6. Αστέρας Τρίπολης  24 
 7. Ατρόμητος         21 
 8. Βόλος             20 
 9. ΟΦΗ               19 
10. Απόλλων Σμύρνης   18 -16αγ. 
11. ΠΑΣ Γιάννινα      15 
12. Παναιτωλικός      11 
13. ΑΕΛ                8 -16αγ. 
14. Λαμία              6 -15αγ.

Σούπερ Λιγκ: Ακάθεκτος ο Ολυμπιακός, νίκες για τους  
Δικεφάλους, σημαντικό διπλό ο ΠΑΟ επί του Άρη  

Η εξομολόγηση της Σοφίας  
Μπεκατώρου για τον βιασμό της από 
παράγοντα της Ομοσπονδίας

Μια συγκλονιστική μαρτυρία 
κατέθεσε η χρυσή ολυμπιονίκης 
στην Ιστιοπλοΐα Σοφία Μπεκα-
τώρου για σεξουαλική κακοποί-
ηση που υπέστη πριν από 23 
χρόνια από παράγοντα της 
Ομοσπονδίας Ιστιοπλοϊας. 
«Κάποια στιγμή όπως μιλάγαμε 
με τον Χ γύρισα και με φίλησε. 
Εγώ πάγωσα, δεν ήξερα πώς 
να αντιδράσω, δεν περίμενα 
ποτέ να κάνει μία τέτοια κίνηση. 
Για μένα ο Χ αντιπροσώπευε 
το πατρικό πρότυπο, ήταν ένας 
άνθρωπος που επιτέλους δεν 
μας πολεμούσε μέσα στην 
Ομοσπονδία και ήθελε το καλό 
μας, σκέφτηκα. »Συνέχισα να 
προχωράω με ταχύτερο ρυθμό 
κάνοντας πως δεν κατάλαβα ότι 
συνέβη, αν και του το ανέφερα 
λέγοντάς του ότι δεν περίμενα 
ποτέ μία τέτοια κίνησή του. 
Φτάνοντας στο ξενοδοχείο μας, 
στο ασανσέρ, πριν πάει στο 
δωμάτιό του, μου ζήτησε να τον 
ακολουθήσω. Εγώ αρνήθηκα 
και πήγα να κλείσω την πόρτα. 
Εκείνος πάντα ευγενικά και με 
χαμόγελο με ρώτησε αν τον φο-
βάμαι και τότε του απάντησα 
πως όχι, αλλά ότι δεν υπήρχε 
λόγος να πάω μαζί στο δωμά-
τιό του. Εκείνος προσπαθώ-
ντας να με πείσει, με διαβεβαί-
ωσε ότι δεν πρόκειται να κάνει 
κάτι ερωτικό, απλώς να συζη-
τήσουμε. Ήξερε όμως πώς να 
μου μιλήσει και πώς να με ηρε-
μήσει και να με κάνει να ρίξω 
τις άμυνές μου. Και όταν αυτό 
έγινε, τότε άρχισε να ασελγεί εις 
βάρος μου. Προσπάθησα να 
τον απωθήσω, να του δείξω ότι 
δεν υπάρχει αμοιβαία επιθυμία, 
θεωρώντας ότι θα το σεβαστεί.  
Του είπα όχι, του επανέλαβα ότι 
δεν θέλω να προχωρήσω και 
εκείνος με ψεύτικα γλυκόλογα 
έλεγε ότι δεν είναι τίποτα κάνο-
ντας χιούμορ. Έλεγε ότι θα στα-
ματήσει αν δεν το θέλω, όμως 
δεν σταμάτησε ό,τι κι αν του 
έλεγα. Κλαμένη και ντροπια-
σμένη έφυγα από το δωμάτιο 
όταν αυτός ολοκλήρωσε και ση-
κώθηκε από πάνω μου. Γύρισα 

στο δωμάτιό μου όπου η συνα-
θλήτριά μου κοιμόταν ανυπο-
ψίαστη. Έκανα μπάνιο, ένιωθα 
βρώμικη, εξαντλημένη, ταπει-
νωμένη και ανίκανη να υπερα-
σπιστώ τα δικαιώματά μου». Η 
Σοφία Μπεκατώρου κατά την 
αναχώρησή της για τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε 
Τζανέιρο το καλοκαίρι του 
2016.Στη συνέχεια εξηγεί τους 
λόγους που επέλεξε να μην μι-
λήσει σε κανέναν: «Ενώ είχαμε 
μόλις αποκτήσει το δικαίωμα 
στο όνειρο με την Αιμιλία, αν 
εγώ μιλούσα για ό,τι μου συ-
νέβη, μπορεί αυτό να κατέρρεε. 
Δεν μπορούσα να διαχειριστώ 
αυτό το συναίσθημα και δεν 
μπορούσα να το μοιραστώ με 
την ομάδα μου γιατί μπορεί να 
μας δίχαζε. Επίσης, τότε, δεν 
είχαμε κάποια συνεργασία με 
αθλητική ψυχολόγο και φυσικά 
δεν θα μιλούσα ποτέ στους γο-
νείς μου, γιατί θα με σταμάτα-
γαν από την ιστιοπλοΐα. Στο μι-
κρό και αθώο μυαλό μου η 
μόνη λύση ήταν να σιωπήσω 
και να κάνω ότι δε συνέβη τί-
ποτα. Έκλαψα πολύ και όταν 
ξύπνησα άρχισα μία παρά-
σταση που έληξε μέχρι και πριν 
από λίγο καιρό. Με πολλή δου-
λειά, θεραπεία και ανάλυση κα-
τάφερα να αναλάβω το βάρος 
της ευθύνης μου, το να μην μι-
λήσω τότε, ώστε να απομα-
κρυνθεί αυτός ο παράγοντας 
εκτός αθλητικών χωρών. Αυτός 
ο μισάνθρωπος που δεν είχε 
όρια, εκμεταλλεύτηκε καταστά-
σεις, τη συναισθηματική μου 
ευφορία και την προσήλωση 
στο στόχο μου. Εκμεταλλεύτηκε 
την αδυναμία της ομάδας μας, 
γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε με-
γάλη συνοχή και δύναμη, τη θε-
σμική του θέση, ώστε να ικα-
νοποιήσει το αρρωστημένο του 
ένστικτο. Ο μόνος στον οποίο 
κατάφερα να ανοιχτώ ήταν ο 
δεσμός που διατηρούσα τότε, 
από τον οποίο επίσης ζήτησα 
να μην αντιδράσει, καθώς ήταν 
και αυτός αθλητής». 

Κυπριακό Ποδόσφαιρο: 20η Αγωνιστική 
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Covid restrictions could last 
until Easter as death toll rises

Prime Minister Boris 
Johnson is said to be 
making "top secret" 

plans for an Easter easing of 
rules so families can mix.  

Originally, the current lock-
down was expected to ease on 
February 22 with schools open-
ing and England returning to a 
tier system. But ministers are said 
to have been warned that with 
the exception of schools, there 
is unlikely to be any relaxation 
of the current measures by the 
upcoming review point in the 
middle of next month. 

The reports come after the 
UK recorded a further 1,610   
coronavirus deaths on Tuesday 
– the highest number reported on 
a single day since the outbreak 
began. 

Public Health England (PHE) 
said the figure – for those who 
had died within 28 days of testing 
positive for Covid-19 – brought 
the UK total to 91,470. 

Separate figures published by 
the UK’s statistics agencies for 
deaths where Covid-19 has been 
mentioned on the death certificate, 
together with additional data on 
deaths that have occurred in   
recent days, show there have now 
been 108,000 deaths involving 
the virus in the UK. 

When the Prime Minister      
announced England's third lock-
down, he said at the time: “I hope 
we can steadily move out of lock-
down, reopening schools after the 
February half term and starting, 
cautiously, to move regions down 
the tiers.” He later admitted "a 
lot of things have to go right" for 
lockdown to start easing by then. 

Mr Johnson had also claimed 
that restrictions would be substan-
tially lifted by Easter Sunday. 

He said: “I think we can certainly 
look forward to a very, very dif-
ferent world in this country, from 
Easter onwards." 

The latest target for any signi-
ficant lifting of the lockdown is 
now Good Friday on April 2. 

However, Home Secretary 
Priti Patel said on Wednesday 
it is too early to discuss easing 
the coronavirus restrictions.  

She told Sky News: “We are at 
a pivotal stage. Our vaccine roll-
out is under way but we have a 
long way to go with vaccination. 
We cannot talk about easing   
restrictions and measures until 
we are absolutely clear we have 
vaccinated priority groups.” 

Asked whether mid-February 
remained the target for lifting 
some measures, she said that 
remained the aim for targeting 
those in the top four priority groups 
but that it was “no time to speak 
about” relaxations when the NHS 
was under such current strain. 

“We have a long way to go,” 
she added. 

Public Health England           
announced on Tuesday the latest 
deaths are up on last Tuesday 
when the country recorded 1,243 
Covid fatalities. However, cases 
fell for a fourth consecutive day 
and are at their lowest point since 
December 27, when 30,501      
infections were announced. 

In the UK Cypriot community 
alone, another 65 people suc-
cumbed to Covid-19 this week, 
25 Greek Cypriots and 40 Turkish 
Cypriots. 

To date, we estimate 545 UK 
Cypriots (Greek, Turkish and 
Maronite) in total have died from 
the virus.    

A government adviser has 
warned that the UK’s coronavirus 

death toll will not fall for a few 
weeks despite lockdown meas-
ures and the vaccine rollout. 

Professor Andrew Hayward, 
a member of the Scientific        
Advisory Group for Emergencies 
(Sage) and the New and Emerg-
ing Respiratory Virus Threats 
Advisory Group (Nervtag) said 
that he believes although infec-
tions are currently falling among 
younger people, transmission 
rates among older age groups 
remain high. 

“We have seen a clear decline 
in the number of new infections, 
particularly in the younger age 
groups,” he said. “Unfortunately, 
the decline has not been as 
marked in the older age groups. 
Those age groups are the ones 
that will comprise the majority 
of hospitalisations so it still may 
be a few weeks before we see 
death rates coming down sub-
stantially.” 

“It’s really bleak news,” Hay-
ward added. “We have one of 
the worst coronavirus problems 
in the world at the moment and 
we need to do everything that 
we can to bring rates down.” 

 
Vaccine likely to protect 
against new variant 

 
Meanwhile, more than 4.2 

million people have now received 
their first dose of the coronavirus 
vaccine in the UK. 

According to results of further 
lab tests released on Wednesday, 
the Covid-19 vaccine developed 
by Pfizer and BioNTech is likely 
to protect against a more infec-
tious variant of the virus discov-
ered in Britain which has spread 
around the world. 

“This makes it very unlikely that 
the UK variant will escape from 
the protection provided by the 
vaccine,” said Jonathan Stoye, 
a specialist in virus science at 
Britain’s Francis Crick Institute. 
“It will be interesting to carry out 
the same experiments with the 
South African variant.” 

The variants are said by scien-
tists to be more transmissible 
than previously dominant ones, 
but they are not thought to cause 
more serious illness. 

“The South African strain has 
been detected in the UK – albeit 
currently in small numbers – but 
does seem to be increasing in 
recent weeks,” said Paul Hunter, a 
professor in medicine at Britain’s 
University of East Anglia. 

“Variants with this mutation 
could reduce vaccine efficacy, 

though most likely all current 
vaccines would still be highly 
effective.” 

The Pfizer/BioNTech Covid-19 
vaccine and the one from Moderna 
Inc, which both use synthetic 
messenger RNA technology, or 
mRNA, can be quickly adapted 
to address new mutations in the 
coronavirus if necessary. Scien-
tists have suggested the changes 
could be made in as little as six 
weeks. 

 
Vaccine manufacturing  
is lumpy 

 
As the United Kingdom races 

to be among the first major coun-
tries to vaccinate its population 
– seen as the best way to exit the 
pandemic and get the economy 
going again - Vaccine Deploy-
ment Minister Nadhim Zahawi 
said that Britain’s vaccine rollout 
is limited by a “lumpy” manufac-
turing process with production 
changes by Pfizer and a delay 
by AstraZeneca that could lead 
to brief supply disruption. 

Zahawi told LBC radio that the 
UK was hoping for 2 million vac-
cines a week from AstraZeneca 
but that those numbers will not 
be reached until mid-February. 
Still, he said the UK was on 
course to hit its rollout targets. 

Pfizer will temporarily reduce 
its deliveries to Europe of its 
vaccine against Covid-19 while it 
upgrades its production capacity. 

“The Pfizer BioNTech vaccine 
is a messenger RNA chemical, 
difficult chemical to manufacture, 
very very challenging but they’re 
doing really well, they want to 
do more which is why they’re 
reconfiguring to add volume to 
the whole world,” Zahawi said. 

“That could delay supply but 
I’m confident we can meet our 
target.” 

Britain is currently rolling out 
the vaccine to the most vulner-
able first, starting with those who 
are in care homes or over 80 years 
of age. In areas where a majority 
of over 80s have been offered 
a vaccine, letters are going out 
to the over 70s and those who are 
clinically extremely vulnerable. 

Zahawi said a 24-hour         
vaccine offering would begin to 
be piloted in London by the end 
of the month. 

Essential workers such as 
teachers, the police and shop 
assistants could move to the top 
of the list for a vaccine once all 
those over 50 have been offered 
a shot, Zahawi said.

UN special representa-
tive Elizabeth Spehar 
on Tuesday briefed 

the UN Security Council on 
the secretary general’s good 
offices mission in Cyprus, 
focusing on efforts to convene 
an informal five plus one 
meeting to explore the pos-
sible resumption of Cyprus 
talks. 

The briefing, which was  
carried out online, lasted just 
over one and a half hours and 
also dealt with the mandate of 
UNFICYP, whose term is up for 
renewal later this month. 

UN spokesman Stephane 
Dujarric said Spehar had briefed 
the Security Council on the      
latest developments. Asked 
whether the UN secretary 
general had decided whether 
to convene a five plus one 
meeting in mid-February, the 
spokesman said he was not 
in a position to give a date. 

Earlier, UN secretary general 
Antonio Guterres’s report on his 
good offices mission and a 
second report recommending a 
six-month renewal of UNFICYP’s 
mandate were circulated as 
official documents of the UN 
Security Council. 

In the UNFICYP report, the 
secretary general noted that 
there were very few face-to-face 
intercommunal activities or 
even simple interactions. 

Moreover, despite the calls 
of the Security Council for       
cooperative approaches, the 
two sides continued to pursue 
largely uncoordinated respon-
ses to the pandemic and other 
issues affecting the whole        
island, he said. 

The report also reported an 
increase in irregular crossings 
of the buffer zone, with at least 
565 people, mostly Syrian refu-
gees, having crossed, compared 
with 53 during the previous  
reporting period. 

Changes in the asylum and 
migration policy of the Repub-
lic of Cyprus, in particular the 

barring of entry to its territory 
to asylum seekers since April 
because of Covid-19, resulted 
in a significant increase in un-
checked crossings of the buffer 
zone, which likely accounted 
for most of the new asylum 
applications from July to Octo-
ber, he said. 

“As mentioned above, the 
new policy resulted in several 
cases of asylum seekers being 
stranded in the buffer zone, in 
one case for weeks. UNFICYP, 
out of commitment to humani-
tarian principles, provided some 
support to the stranded indivi-
duals, albeit without any dedica-
ted means for such interven-
tions.” 

At the same time, there was 
a notable increase in the number 
of boats carrying asylum seekers 
arriving in Cyprus, from both 
Lebanon and Turkey. Nine such 
boats made their way to the 
south from Lebanon between 
August and September, carry-
ing a total of 202 people. In 
addition, 243 people aboard 
six boats who had also left  
Lebanon were either pushed 
back by the Republic of Cyprus 
or, for those who had reached 
its shores, deported to Lebanon 
without having been granted 
access to asylum procedures. 
There were a further 13 failed 
attempts of boats trying to 
reach the island from Lebanon. 

As regards the boats arriving 
from Turkey, 178 people arrived 
on 13 boats and reportedly 
landed in the north and the 
buffer zone before crossing to 
the south where they were 
granted access to the asylum 
procedures of the Republic of 
Cyprus.  

The report, as well as the 
UNSG’s report on his good  
offices, were circulated as      
official documents of the UN 
Security Council on Tuesday. 

The report is expected to  
be discussed and approved 
by the Security Council on 
January 28.

Spehar briefs UNSG 
on UNFICYP and 
good offices mission



Everyone arriving in the 
UK from abroad must 
now self-isolate as the 

government order shutting all 
travel corridors came into effect 
on Monday. 

The tighter restrictions,         
intended to protect against the 

spread of coronavirus variants, 
were announced last week by 
Boris Johnson. 

Travellers must also show 
proof of a negative COVID test 
taken in the three days before 
the start of their journey or face 
a potential £500 fine. 

On arrival, they must isolate 
for 10 days - but can take 
another test after five days to 
end quarantine early. 

The new rules will be backed 
by more spot checks to ensure 
people are remaining in isola-
tion, but it's still permitted to use 
public transport to get from an 
airport to home. 

The isolation period also 
applies to UK nationals returning 
home, but travel from Ireland is 
exempt. 

People arriving from many 
countries with low infection rates 
were previously listed on the 
government's travel corridor list 
and did not need to isolate. 

Exemptions to the policy - 
such as for business travel - are 

also suspended when the rules 
kicked in. 

It comes amid concerns over 
two more COVID-19 variants 
identified in Brazil that have         
already prompted the govern-
ment to ban all travel from 
South America and Portugal. 

Scientists believe the vaccines 
being deployed in the UK will 
offer protection against the      
variants, but Chief Scientific  
Adviser Sir Patrick Vallance 
said it was a matter of "to what 
degree." 

The new regime will be in 
place until at least 15 February 
and the government has said it 
will continue to impose flight 
bans from countries where new 
variants are identified.
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UK closes all travel corridors to protect 
against new international variants

Anastasiades receives 
second vaccine dose and 
gives message of hope 

Cyprus President Nicos 
Anastasiades, who         
received on Monday   

the second dose of the Pfizer – 
BioNTech vaccine against the 
coronavirus, conveyed his      
gratitude to frontline medical 
personnel and sent a message 
of patience and hope, saying 
that once more vaccines are 
delivered in Cyprus and the 
greatest part of the population 
is inoculated, people will be able 
to experience again moments 
of normality. 

In statements upon his         
departure from Latsia Health 
Centre, after having received 
the second dose of the vaccine, 
President Anastasiades said 
that he would like “first and   
foremost to once more thank 
and to express my gratitude      
to the frontline heroes, in every 
sense of the word, health pro-
fessionals and everyone, who 
despite a quite heavy record of 
hospitalisations, are still stand-
ing and have made it possible 
our country to be considered 
one of the best in managing the 
situation.” 

At the same time, he added 
that his thoughts are with every-
one who is affected and has 
had to make financial sacrifices 
or even sacrifices affecting their 
personal freedom. 

“I wish to send a message of 
patience, endurance but also 
hope,” he stressed. 

President Anastasiades further 
pointed out that we are at a stage 
where vaccines have started 
being delivered. Certainly, he 
said, “we are expecting that a 
greater number (of vaccines) 
will give us the opportunity to 
have the greatest part of the 
population inoculated as soon 
as possible,” in order to be able 
experience again moments of 
normality. 

In the meantime, a presidency 
press release says that imme-
diately after his inoculation the 
President was asked about the 
procedure and said that it was 
“completely painless.” 

The important thing, he 
noted, “is that it is a protection 
and I urge everyone and we are 
working in this direction: To have 
a soon as possible the greatest 
possible number of vaccines so 
that by inoculating the popula-
tion to lift (the measures).”  

He further explained that it 
does not mean that the greatest 
part of the population should be 
inoculated before measures  
are lifted but that “at least we 
need to place under control the   
country’s health system.” 

President Anastasiades also 
expressed his satisfaction that 
coronavirus cases have been 
dropping but said that at the 
same time he was worried over 
an increase in the number of 
people receiving hospital treat-
ment.

Cyprus tourist arrivals plunge by 84% in 2020 
Tourist arrivals in Cyprus 

reached a mere 631,609 
plunging by 84.1% year 

on year in one of the worst      
ever season for Cyprus’ tourist            
industry which took a heavy 
blow by the coronavirus pande-
mic. 

Hit by the Covid-19 pandemic, 
the 2020 tourist season ended 
four record years of tourist         
arrivals in Cyprus. In 2019       
tourist arrivals amounted to  
3.97 million. 

Tourist arrivals nosedived          
in 2020 as Cyprus enforced        
lockdown measures to limit       

the spread of the Covid-19      
pandemic including a two-
month travel ban which was 
gradually lifted in early July,        
as well as travel restrictions      
imposed by Cyprus’ main tourist 
markets. 

In December, tourist arrivals 
amounted to just 9,682, marking 
an annual reduction of 91.2%, 
Cystat said. 

In 2020, tourist arrivals from 
the United Kingdom, Cyprus’ 
main tourist market, decreased 
by 82.9% to 228,047 compared 
with 1.3 million in 2019. 

According to Cystat, arrivals 

from Greece dropped by an      
annual 63.4% to 62,788 from 
171,512 in 2019, while arrivals 

from Germany declined by 
60.1% to 60,430 compared to 
151,500 in 2019.

Key workers could get coronavirus vaccine in phase 2
Key workers in Britain such 

as teachers, the police and 
shopworkers could move 

to the top of the list for a vaccine 
once all those over 50 have 
been offered a shot, the vaccine 
deployment minister said on 
Monday. 

“Teachers, police officers, shop 
workers, those who through no 
fault of their own other than the 
work that they do may come into 
contact with the virus in much 

greater volume, should be top 
of the list,” Nadhim Zahawi told 
Times Radio. 

Britain is currently rolling out 
the vaccine to the most vulnerable 
first, starting with those who are 
in care homes or over 80 years 
of age.  

Zahawi said he would work 
with the Joint Committee on 
Vaccination to establish who 
gets the shot next in phase two 
of the roll out.
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UK Cypriot Saffie-Rose may have survived 
Manchester bombing attack if treated faster

The youngest victim of the 
Manchester Arena bomb-
ing could have survived if 

she had received faster medical 
treatment from paramedics, the 
inquiry has heard. 

Police officers were reduced 
to shouting over the radio in 
their desperation for ambulance 

staff to come and help them at 
the scene of the bombing, the 
inquiry was told. 

Two of the victims survived 
the initial explosion and the        
inquiry named UK Cypriot Saffie-
Rose Roussos, aged eight, as 
the other victim who could have 
been saved. 

Salman Abedi killed 22 men, 
women and children when he 
blew himself up in a suicide bomb 
attack at the end of an Ariana 
Grande concert in May 2017. 

New details were released as 
the second phase of the inquiry 
began, focusing on the emergency 
response, and in particular why 
only one member of the ambu-
lance staff entered the scene      
of the explosion for the first        
40 minutes and no firefighters 
arrived for two hours. 

Saffie, from Leyland, Lancs, 
was at the concert with her 
mother, Lisa Roussos and older 
sister Ashlee Bromwich. Her 
mother and sister were rushed 
to hospital and lost contact       
with Saffie who was carried to 
ambulances by members of the 
public. 

An expert report commissioned 
by lawyers for the Roussos family 
found she lived for more than 
an hour after the blast and that 
opportunities to help her were 

missed, according to the BBC. 
According to the report, Saffie 

asked a paramedic "Am I going 
to die?" as she was being taken 
to hospital, and died from losing 
blood from her legs, but no tour-
niquets or splints were applied 
to reduce the bleeding. 

The inquiry heard that dozens 
of police officers and civilians 
arrived at the scene of the bomb-
ing while ambulance staff stayed 
back. 

Twenty seven minutes after 
the explosion an ambulance      
arrived at Trinity Way where they 
stopped to tend to Saffie-Rose 
Roussos who was carried out 
of the City Room, down the      
50 Pence Staircase and through 
the Trinity Way Link Tunnel. 

Paul Greaney QC, counsel to 
the inquiry, told the hearing, "On 
the basis of material generated 
since I made my opening state-
ment, survivability is an issue in 
the case of Saffie." 

The hearing continues.

Archdiocese of Thyateira & Great Britain delivers 
hundreds of food parcels to those in need

Having learned of the 
election of His Grace 
Bishop Athanasios of 

Tropaeou as the Metropolitan 
of the once-illustrious Metro-
politinate of Colognia, the 
Greek Orthodox Archdiocese of 
Thyateira and Great Britain 
gives thanks to Almighty God 
and expresses its gratitude to 
the His All-Holiness Ecumenical 
Patriarch Bartholomew and the 
Holy and Sacred Synod of the 
Ecumenical Patriarchate for 
honouring Metropolitan Athana-
sios for his many years of service 
to Christ and His Church. 

His Eminence Metropolitan 
Athanasios (Theocharous), of 
Colognia, was born in Maratho-
vounos, Cyprus in 1943.  

He studied at the School of 
Theology in Athens and was  
ordained to the diaconate and 
priesthood in 1969 by the Arch-
bishop of Thyateira, Athenago-
ras Kokkinakis.  

From 1969 to 1972 he served 
as a priest of the Greek Orthodox 
Community of St. Athanasius 
and St. Clement, Cambridge.  

In 1976 he was appointed as 
priest-in-charge of the Church 
of the Dormition of the Mother 
of God, and has continued to 
serve there until today.  

On the 12th of April 1997, he 
was ordained Auxiliary Bishop 
of Tropaeou by Archbishop 
Gregorios of Thyateira and 
Great Britain. 

On 14th January 2021 he 
was elected Metropolitan of  
Colognia. 

 
From the Offices 

 of the Holy Archdiocese

Bishop Athanasios  
of Tropaeou honoured 

The Greek Orthodox Arch-
diocese of Thyateira and 
Great Britain, which is led 

by Archbishop Nikitas, distribu-
ted hundreds of non-perishable 
food item parcels to those in need 
during the pandemic. In addition, 
special parcels containing fruits, 
vegetables, eggs and dairy      
products were also delivered.  

Numerous packages contain-
ing over-the-counter medicines, 
hygienic supplies, and nappies 

were delivered to families           
requesting aid. 

A portion of these packs went 
to a housing estate. The Archdio-
cese also provided Cook to Care 
with fresh and dried produce for 
the month, for hot meals prepared 
for people in need. 

Additionally, grants were given 
to student associations and to a 
community school. Households 
requesting financial assistance 
with utilities, emergency expen-

ses, and funeral costs also experi-
enced the loving support of their 
sisters and brothers in Christ. 

In this unprecedented pande-
mic, hundreds of people receive 
consolation and encouragement 
from the Church as they face 
the loss of relatives, friends, and 
neighbours as well as endure 
difficult financial situations. The 
outpouring of Christian love and 
charity, that is, the carrying of one 
another’s burdens, is indeed,   
the most needed medicine which 
heals the wounds of soul and body. 

The Archdiocese declared, “we 
are proud to witness the solidarity 
demonstrated by our Christ-     
loving clergy and faithful, who, 
without hesitation invested their 
gifts ‘in heaven, where neither 
moth nor rust destroys, and where 
thieves do not break in or steal,’ 
nourishing and helping the ‘least 
of His people,’ in other words, 
those in unbearable circumstances 
and in unpresented situations.” 

The Archdiocese also expressed 
“warm thanks to all those who 
have generously responded to its 

invitation to charity, and applaud 
those who through prayer and 
mercy continue to be beacons of 
Christian love and solidarity in 
the troubled world.”  

The chancery said in a state-
ment that “it is a beautiful circum-
stance to witness our parishes 
mobilizing hands of mercy and 
commanding action teams to 
assemble parcels, to pray, and to 
deliver them to those who need 
them most. We thank God for this 
opportunity to serve those in  
difficulty as Christ commanded 
us.  

“The struggle is not over, but 
together with faith, prayer, and 
sacrificial love for the other we 
can overcome this great challenge 
of our day.” 

Although the Holiday Season 
has come to an end, the needs 
of those in difficult situations 
have not. Kindly remember to 
support this philanthropic minis-
try of the Archdiocese, which  
will continue on a regular basis 
providing those in need with      
necessities.

Schools in England may 
not reopen after the Feb-
ruary half-term, the prime 

minister has suggested. 
Boris Johnson said the govern-

ment's priority was to get pupils 
back in the classroom "as soon 
as possible", but that whether this 
would happen after half-term in 
the middle of next month depen-
ded on a "number of things." 

The PM told MPs on the Liaison 
Committee that the determining 
factors would be the success 
of the COVID-19 vaccination 
programme, the effect of new 
variants, any other possible 
changes in the virus, and the 
success of lockdown measures. 

"What we're seeing today, as 
I speak to you, are some early 
signs of progress in restraining 
the growth of the virus - some 
signs perhaps of flattening, of 
levelling off in some parts,"      
Mr Johnson said. 

"But it is far, far too early to 
say this means we can go into 
any kind of relaxation in the 
middle of February." 

Announcing the current shut-
down in an address to the nation, 

the PM spoke of his hope the 
country would be able to "steadily 
move out of lockdown" once the 
most vulnerable had been offered 
a vaccine jab, which would involve 
"reopening schools after the 
February half-term and starting, 
cautiously, to move regions down 
the tiers." 

As well as schools being 
closed, GCSEs and A-level 
exams have been cancelled for 
a second year in a row. 

Meanwhile, latest figures from 
the Department for Education 
show that more than one fifth of 
primary school pupils in England 
were on-site last week. 

Overall, 14% of state school 
pupils were in class on 13 Jan-
uary, which is higher than when 
schools were partially closed 
between March and May last year 
during England's first lockdown. 

The figures show 21% of       
primary school pupils were       
on-site last week, while 5% of 
secondary school students were 
in class. During the first lockdown, 
on-site attendance was approxi-
mately 4% in primary schools 
and 1% in secondary schools.

Schools may not reopen 
after February half term

We must get it right and fairly soon
Whilst supermarkets are 

encouraging customers, 
and rightly so, to wear 

masks while inside the shops, I 
have recently noticed at one 
particular supermarket, that on 
entering, the hand gel dispenser 
was empty, as was the disinfec-
tant for the trolley, and there was 
no tissue available to wipe down 
the trolley had there been any 

disinfectant available.  
In addition, on leaving the      

supermarket, again the hand gel 
disinfectant dispenser was 
empty.  

I wonder how many hands 
before me touched the pump 
without getting any hand gel or 
disinfectant.  

As I do not trust anybody    
anymore, I carry my own hand 

gel just to be on the safe side 
and would ask each and every 
resident to do the same.  

After over a year of Covid-19, 
it is about time we try to get it 
right if we are serious enough 
in getting out of this crisis.  

 
Cllr. George A Savva MBE  
Cabinet Member for Licensing 

and Regulatory Services 
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Shoppers warned Covid can be spread by 
touching ‘infected’ items

Prime Minister Boris 
Johnson has issued a 
new warning to shoppers 

advising them to only touch the 
goods they are going to buy. 

He warned that the corona-
virus could be spread through 
handled goods. 

Johnson said: "This disease 
can be passed on not just by 
standing too near to someone in 

a supermarket queue, but also 
by handling something touched 
by an infected person. And       
remember one in three have no 
symptoms. Washing your hands 
now is as important as it has 
ever been." 

According to Gov.uk guidelines, 
it is “especially important to wash 
hands before handling food or 
eating.” 

But the guidelines say you’re 
unlikely to catch coronavirus from 
food or packaging. 

The government advice says: 
“When you are buying loose 
foods such as fruit, vegetables, 
or bread in a bakery, try and      
only touch what you are going to  
buy.” 

Face masks are also com-
pulsory unless you're medically 
exempt, with Tesco, Aldi, Morri-
sons and Sainsbury's confirming 
people will be barred entry for 
breaking this rule. 

Asda has previously introduced 
“no touch” rules where customers 
are asked not to pick up items 
they’re not buying. Aldi, mean-
while, asked customers to only 
touch trolleys that they intend 
to use in an update last year. 
Iceland had told customers they 
must buy any items they touch. 

Other shoppers online have 
raised concerns about what 

happens if they need to check 
labels for allergy information and 
use by dates before purchasing. 

Tesco doesn’t have specific 
touch rules in place but the       
supermarket encourages hand 
washing after handling food and 
before you eat. 

A study published in the New 
England Journal of Medicine  
revealed plastic is the surface 
the virus remains viable on for 
the longest - up to 72 hours. On 
stainless steel the virus was      
detected up to 48 hours after 
application. For cardboard it 
was 24 hours and for copper 
just four hours. 

There is currently no evidence 
that coronavirus can be trans-
mitted from fabrics. Experts though 
advise it would be a good idea 
to wash your clothes if somebody 
has coughed on them, or if they 
have brushed up against some-
one outside your household.

“It is exceeding hot  
in the Brazils”  

– Robinson Crusoe 
 
The ‘middle station’  

Today, the world population is 8 billion. 
By 2050 it will be 10 billion. Most of  
this growth will happen in Asia, mainly 
in China and India, with an appetite for 
energy, healthcare, food, materials and 
the inevitable journey towards middle 
class comforts. Why would we deny 
them this aspiration? It’s what most of 
us have strived for. A warm house, food 
in the fridge, a car or bike, and leisure 

time to practice mindfulness. If China 
can introduce the concept of Intellectual 
Property Rights, then there’s no stopping 
them.  

In the novel Robinson Crusoe (1719) 
by Daniel Defoe, Crusoe’s father gives 
him “serious and excellent counsel,   
expostulating very warmly on the middle 
station in life. A state with the fewest 
distempers. Moderation, quietness, 
health and society were the blessings, 
so men can go smoothly through the 
world.” 

Getting to this ‘middle station’, Asia 
will need oil and gas, which currently 

provide 55% of global energy. While 
the switch to renewables continues, 
hydrocarbons will play a crucial role for 
decades. Global energy demand is 
forecast to grow to mid-century. The 
Institute of Economic Affairs estimates 
that this needs $2 trillion investment 
each year and expects car numbers to 
double in that time. 
 
What is the circular economy?  

A circular economy is an alternative 
to the traditional linear economy (make, 
use, dispose). We will keep resources 
in use for as long as possible, extract 
the maximum value from them, then 
recover and regenerate products and 
materials at the end of each service 
life. It is about designing goods for       
re-use – sustainability by design. For 
example, electrical devices that are 
easier to repair. The Ellen McArthur 
Foundation leads the way in defining a 
circular economy strategy, with research 
and action programmes – alongside 
small and large corporations, govern-
ments and Non-Governmental Organi-

sations.   
Those who complain about the fossil 

fuel industry forget how the tires on their 
bicycle wheels are made. We’ll need 
crude oil and natural gas for another 
100 years. Every energy company is 
now focused on “Energy Transition”       
towards cleaner fuels and zero emis-
sions, and we’ll need their innovation, 
and their formidable intellectual and       
financial muscle to make this happen. 
A major boost is President-elect Joe 
Biden re-entering the U.S. into the 
Paris Climate Agreement, forged in 
2015 among 200 nations.  

The United Nations Millennium Goal 
of reducing poverty by half by 2015, 
was met in 2010. Over the past 100 
years, natural resources have enabled 
humanity to make enormous progress, 
and have improved people’s quality of 
life globally. Most things we take for 
granted – light, heat, transport and 
technology – rely on natural resources. 
This is alongside the shift to wind, solar, 
Electric Vehicles and battery production 
and storage.  

Think ‘glottally’  
We need to speak more, and act 

within our sphere of influence. The 
McDonald’s restaurant chain sends used 
grease from its fryers for reprocessing 
into biofuel for its fleet. It will extend its 
Grease Recovery Units to include oil 
from mops, towels and cleaning cloths. 
The German manufacturer Miele will 
upgrade machines at McDonald’s      
restaurants, with modern grease filters, 
silicone seals and lower temperature 
settings – boosting biofuel production 
by 20%. Miele has been family-owned 
since 1899.  

While some governments aim for zero 
emissions by 2050, more progressive 
states shoot even higher. The Dutch 
government see their economy being 
‘circular’ by 2050. It’s programmes – 
‘From Waste to Resource’, Green Growth 
and Biobased Economy – will handle 
materials more efficiently.  
 
(Picture: From Linear to Circular Econo-
my, Government of The Netherlands) 
 

James Neophytou

The Green, Green Grass of Home: Understanding the Circular Economy

Statement of solidarity with Sener Levent and Esra Aygun
The National Federation      

of Cypriots in the UK       
expresses its solidarity 

with Turkish Cypriot journalists 
Sener Levent and Esra Aygin 
following dangerous and unac-
ceptable attempts to stifle their 
freedom of speech. We strongly 
condemn the criminal charges 
that the Republic of Turkey is 
pursuing against Sener Levent, 
and call on Turkey to drop their 
spurious extradition attempt. 

Turkey is seeking to prosecute 
Sener Levent for “insulting” 
President Erdogan following     
articles that Levent has written 
about President Erdogan’s        
increasingly aggressive and      
authoritarian policies. Levent is 
a brave, experienced and highly 

respected journalist who was 
awarded the European Citizens’ 
Prize in 2018. He has frequently 
been the victim of attacks aimed 
at stifling his freedom of speech. 
Almost exactly two years ago, 
President Erdogan incited a mob 
to “give the necessary response” 
and attack Levent’s newspaper 
for describing Turkey’s invasion 
of northern Syria as a “second 
invasion by Turkey” – the first 
being its invasion of Cyprus in 
1974. 

We express our full support to 
Sener Levent who, as a citizen 
of the European Union, has a 
fundamental right to freedom of 
expression. We want to see the 
charges and extradition attempt 
dropped. We urge the European 

Union to intervene and protect its 
citizen’s freedom of expression 
and freedom of the press. Given 
the UK’s global role in defending 
media freedom, we also urge the 
Secretary of State for Foreign, 
Commonwealth and Development 
Affairs to speak with his Turkish 
counterpart and call on Turkey 
to drop these charges. 

In another attack on the       
freedom of speech of a Turkish 
Cypriot journalist, Esra Aygin      
is facing death threats from   
supporters of Turkish Cypriot 
leader, Ersin Tatar, following her 
criticism of Tatar’s refusal to       
accept COVID vaccines from 
the EU via the Republic of         
Cyprus. Tatar described Esra 
Aygin’s remarks as “cheap and 

undignified”, which launched        
a wave of personal attacks 
against her. 

Jet2 announced last week 
that all flights and holidays 
would be suspended until 

March 25 of this year. 
“Due to the ongoing uncertain-

ty and travel restrictions caused 
by the Covid-19 pandemic, we 
have taken the decision to extend 
the suspension of flights and 
holidays up to and including 
March 25, 2021,” a statement 
said. 

The company assured custo-
mers holding tickets that they 
would receive a full refund. 

“Where customers yet to travel 
are affected by any programme 
changes, our approach to provi-
ding smooth and speedy refunds 
has been widely praised, and we 
will be automatically cancelling 
affected bookings with a full      
refund.  

“Since the onset of the pande-
mic, we have always respected 
that customers should receive 
their money back if we have not 
provided their flight or holiday. 
We know that customers will   
remember this approach, and 
the way we have looked after 
them will play an important part 
in our long-term strategy to   
continue to grow successfully and 
become the UK’s Leading and 
Best Leisure Travel business.” 

“For customers due to travel 
from March 26 onwards, we will 
provide further updates closer 
to the time as appropriate,” the 
statement said. 

The move follows that of       
Virgin Holidays, which has also 
terminated all flights, stating that 
the suspension was intended to 
help curb the spread of the new 
Covid-19 strain.  

Thomas Cooke and TUI have 
made similar announcements. 

It said schedules will be      
cancelled until mid-February, 
joining similar moves by TUI 
and Thomas Cook. 

The companies said customers 
would be contacted about their 
future travel options during what 
Virgin said in a statement are 
“these extraordinary circumstan-
ces.” 

Thomas Cook also issued a 
statement saying that it will call 
customers to offer refunds or 
rebooking. 

TUI said it was “cancelling      
all holidays in line with inter-
national travel restrictions.”  

TUI also assured its customers 
that tickets could be changed. 
It added that said customers 
due to depart from England, 
Scotland and Wales would be 
contacted to discuss options.

Jet2 suspends flights 
until March at the earliest



Romeo Beckham makes magazine 
debut on cover of L’Uomo Vogue 

Romeo Beckham, the 18-year-old son of footballer David 
Beckham and his singer-fashion designer wife Victoria, made 
his magazine debut for the first of four covers of L'Uomo Vogue's 
Generation Issue.  

While Romeo covered up in an oversize sweater, trousers and 
Prada boots for the cover, other shots featured the star showing 
off his chest and abs as he wore a cropped teal tank top in one 
photo and an unbuttoned tuxedo vest in another. Romeo also 
strikes a strong resemblance to his dad, who was known for 
rocking the same platinum blonde hair look in the early noughties. 

Romeo showed off his first major fashion shoot on Instagram 
saying, "Excited to share my first cover shoot for @luomovogue." 

The photoshoot received plenty of praise from his family.         
"incredible!!," said Romeo's soon-to-be sister-in-law Nicola Peltz, 
who got engaged to older brother Brooklyn, 21, in July 2020. 

David posted the magazine cover on his own Instagram feed 
and congratulated his son on the accomplishment. "So proud       
of you @romeobeckham What an incredible first cover for  
@luomovogue," the star said. 

Romeo got his first taste of the fashion industry aged 10 when 
he became the face of Burberry's Spring/Summer 2013 print 
campaign. He continued his work with the British fashion label 
in 2014 when he starred in a four-minute film for Burberry's first 
Christmas campaign at age 12.
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Andrea Georgiou 

Lady Gaga and 
Jennifer Lopez 
perform at Biden 
inauguration  

 
Lady Gaga and Jennifer Lopez 

were among a star-studded line-
up who performed as part of Joe 
Biden’s inauguration yesterday.  

Gaga sang the national         
anthem as the 46th US president 
and vice president-elect Kamala 
Harris were sworn into office       
in Washington DC, while Lopez 
gave a separate musical perfor-
mance.  

"They represent one clear 
picture of the grand diversity of 
our great nation," the president’s 
team said in a statement,      
mentioning Gaga's support of 
LGBTI rights and health issues, 

and Lopez's work raising aware-
ness about the disproportionate 
impact of coronavirus on Latinos. 

Later in the day, Hollywood 
actor Tom Hanks hosted a        
concert celebrating Biden's       
inauguration alongside Kerry 
Washington and Eva Longoria.  

Musicians and performers    
included Bruce Springsteen, 
Jon Bon Jovi, John Legend,  the 
Foo Fighters, Justin Timberlake, 
Demi Lovato, Ant Clemens       
and country singer Garth Brooks 
who performed in a 90-minute 
TV special.  

Hamilton creator Lin-Manuel 
Miranda recited a classical work 
at the event.  

 According to producers,       
the ceremony showcased “the 
American people's resilience, 
heroism, and unified commitment 
to coming together as a nation 
to heal and rebuild.”

Enchanted star Patrick  
Dempsey has confirmed to Good  
Morning America that he will be 
returning for the hit film's sequel. 

Dempsey played the role of 
Robert Philip in the original 2007 
musical film, a divorce attorney 
that cynically wandered his way 
through New York until he bumped 
into the princess Giselle (Amy 
Adams) who had been trans-
ported to the real world from the 

Disney-fied fairytale kingdom of 
Andalasia. 

Further casting for the           
upcoming film is to be revealed 
(there are rumours floating 
around that James Marsden will 
be back as the Prince Edward) 
– Dempsey also stated that 
filming is expected to begin this 
April. 

A release date for the Disney+ 
original is currently unconfirmed.

Disney’s Enchanted sequel, titled 
Disenchanted is happening

Celebrities and sports stars 
who jetted to Dubai to 
escape UK coronavirus 

restrictions now face tough 
isolation rules on their return. 

A number of famous faces 
have been posting photos from 
the Emirates hotspot on social 
media in recent weeks as they 
enjoy its warm weather and 
relatively relaxed coronavirus 
rules.  

Previous international guide-
lines stated all non-essential 
travel was banned, with excep-
tions made for business trips. 
But the United Arab Emirates 
(UAE) has been taken off the 
list and anyone arriving from 
the country must now quaran-
tine for 10 days. 

This is sure to be disastrous 

news for the many celebrity  
influencers who have spent 
much of the winter there, 
‘working’. 

In recent weeks, TV persona-
lities including Geordie Shore’s 
Chloe Ferry and The Only Way 
Is Essex’s James Lock have 
uploaded photos in the city. 

Love Island stars Georgia 
Steel, Laura Anderson and 
Jess Gale also appear to have 
recently been in Dubai.  

Chloe recently revealed she 
is planning to stay in the city 
for at least two months telling 
Instagram followers: "I was 
supposed to be leaving in     
two days but I've decided I'm      
staying here for two months. 
I'm not leaving!"  

Last month Lock said in an 

Instagram post he was heading 
to the city because “some amaz-
ing opportunities have come up.” 

Many celebs and influencers 
flocked to the tourist hotspot 
for 'business' this winter, which 
allowed them to avoid the 
tough lockdown restrictions the 
UK was plunged into on 4th 
January. 

Reactions from fellow celeb-
rities have criticised the stars, 
with many noticing that the 
public feel it’s one rule for the 
rich and famous, and another 
for 'normal' people. 

Former Coronation Street 
star Kym Marsh hit out saying 
'every man and his dog'           
appears to be in Dubai. The 
actress claimed they didn't “look 
particularly socially distanced" 
while speaking out in her column 
for OK! magazine.  

London author and journalist 
Bella Mackie posted a series of 
satirical videos pretending to 
be an influencer, ridiculing 
those asking people to stop 
leaving negative comments in 
response to the ‘essential’ trips.  

Love Island and Towie’s 
Olivia Attwood was the latest 
to weigh in on the debate. In a 
series of Instagram stories, 
she said: “It’s the constant I’m 
working, not on holiday shout. 
On top of that you’ve got the 
ones that go, we’re all in this 
together, it’s our struggle. No 
it’s not, you’re on holiday.”

Celebrities under fire for flaunting 
Dubai holiday snaps during lockdown
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Fred Astaire, born Frederick 
Austerlitz, (10 May 1899 
– 22 June 1987), American 

dancer onstage and in motion 
pictures who was best known 
for a number of highly successful 
musical comedy films in which 
he starred with Ginger Rogers. 
He is regarded by many as the 
greatest popular-music dancer 
of all time. 

 
Early Career 

Astaire studied dancing from 
the age of four, and in 1906 he 
formed an act with his sister, 
Adele, that became a popular 
vaudeville attraction. The two 
made their Broadway debut in 
Over the Top (1917–18). They 
achieved international fame 
with stage hits that included For 
Goodness Sake (1922), Funny 
Face (1927–28), and The Band 
Wagon (1931–32). When Adele 
retired after marrying Lord Charles 
Cavendish in 1932, Astaire made 
a screen test, reportedly receiving 
an unencouraging verdict from 
executives: “Can’t act, can’t sing. 
Balding. Can dance a little.”       
He was nevertheless cast as        
a featured dancer in the       
Metro-Goldwyn-Mayer produc-
tion Dancing Lady (1933), which 
starred Joan Crawford, Clark 
Gable, and the Three Stooges. 

Also in 1933, Astaire was 
paired with Ginger Rogers in the 
RKO Radio Pictures production 
Flying Down to Rio. They were 
a sensation, stealing the picture 
from stars Delores del Rio and 
Gene Raymond. Public demand 
compelled RKO to feature the 
pair in a classic series of starring 
vehicles throughout the 1930s, 
with The Gay Divorcee (1934), 
Top Hat (1935), and Swing Time 
(1936) often cited as the best of 
the lot. Although Astaire worked 
well with several leading ladies 
throughout his career, his partner-
ship with Rogers had a special 
chemistry. Their respective ele-
gance (Astaire) and earthiness 
(Rogers) rubbed off on one 
another, and it has often been 
said that he gave her class and 
she gave him sex appeal. Their 
dance routines, often in the midst 
of sumptuous Art Deco settings, 
were intricate tap or graceful 
ballroom numbers that served 
as sophisticated statements of 
romantic love. Only once - in 
Carefree (1938) - did Astaire and 
Rogers share an on-screen 
kiss, and then only in a dream 
sequence. 

Astaire’s immensely popular 
dancing style appeared relaxed, 
light, effortless, and largely        
improvised. In reality, he was a 
hardworking perfectionist who 
tirelessly rehearsed routines  
for hours on end. Working in 
collaboration with legendary 
choreographer Hermes Pan for 

his films with Rogers, Astaire 
eschewed the then-popular 
Busby Berkeley approach to 
filmed musicals and its emphasis 
on special effects, surreal settings, 
and chorus girls in ever-changing 
kaleidoscope patterns. Instead, 
Astaire revolutionised the movie 
musical by simplifying it: solo 
dancers or couples were shot in 
full-figure, and dances were 
filmed with a minimum of edits 
and camera angles. He is regar-
ded as a pioneer in the serious 
presentation of dance on film. 

 
Later Musicals 

After the last RKO Astaire-
Rogers film, The Story of Vernon 
and Irene Castle (1939), Astaire 
appeared with various other 
partners, such as Eleanor Powell, 
Rita Hayworth, and Lucille 
Bremer. He retired temporarily 
in 1946 but returned to the screen 
in 1948 and appeared in a series 
of Technicolor musicals for MGM.  

Several of Astaire’s most-      
famous dance routines appear 
in these films, such as the slow-
motion dance in Easter Parade 
(1948), which also featured Judy 
Garland; the dance with empty 
shoes in The Barkleys of Broad-
way (1949), which was his 10th 
and final film with Rogers; the 
ceiling dance and the duet with 
a hat rack in Royal Wedding 
(1951); and the dance on air in 
The Belle of New York (1952). 
The best of Astaire’s films during 
this period was The Band Wagon 
(1953), often cited as one of   
the greatest of film musicals; it      
featured Astaire’s memorable 
duet with Cyd Charisse to the 
song “Dancing in the Dark.” 

Astaire’s run of classic MGM 
musicals ended with Silk Stock-
ings (1957), after which his screen 
appearances were mostly in 
non-dancing character roles. 
He continued to dance with new 
partner Barrie Chase for several 
Emmy Award-winning television 
specials throughout the 1950s 
and ’60s, and he danced again 
on-screen in Finian’s Rainbow 
(1968) and for a few steps with 
Gene Kelly in That’s Entertain-
ment, Part II (1976). 

In addition to Astaire’s im-
measurable contributions to the 
art of dance, he was noted for his 
quintessentially American vocal 
style. Although possessing a 
rather thin-toned tenor voice, 
Astaire received much praise 
from jazz critics for his innate 
sense of swing and his conver-
sational way with a song. Several 
compilations have been issued 
of Astaire songs from film sound-
tracks, but his best vocal record-
ings were those he undertook in 
the early 1950s with jazz combos 
led by pianist Oscar Peterson. 
They were released under seve-
ral titles over the years. 

Awards And Other Films 
Astaire’s most-notable drama-

tic roles were in On the Beach 
(1959); The Pleasure of His 
Company (1962); The Towering 
Inferno (1974), for which he       
received an Oscar nomination 
for best supporting actor; and 
Ghost Story (1981), his final film. 
He was awarded an honourary 
Academy Award for his contribu-
tions to film in 1950, and he       
received a Life Achievement 
Award from the American Film 
Institute in 1981. 

Despite the many accolades 
for his unquestionable greatness, 
Astaire remained as modest and 
elegant as the characters he 
portrayed. As he said in his      
autobiography, Steps in Time 
(1959), “I have no desire to prove 
anything by it. I just dance.” 
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Fred & Ginger 

The iconic dance duo, who 
made ten films together from 
1933 to 1949, were Hollywood’s 
favourite dance partnership. 
They were both stars in their 
own right before they joined 
forces on the dance floor. 

 
How Ginger met Fred 

Ginger was snapped up within 
two weeks to star in the top 
Broadway show, Girl Crazy, with 
music by George and Ira Ger-
shwin. It was during rehearsals 
for the show that Ginger and 
Fred met for the first time. He 
was already 30-years-old and 
an established Broadway dance 
star when he was hired by the 
show’s producer to help the 
dancers with their choreography. 
Ginger was only 19 at the time 
and it was her first major show. 

However, at this point they 
had absolutely no idea that they 
were to become the biggest 
dance duo on the planet. The 
show was a big hit and Ginger’s 
appearance made her an over-
night star, but it was going to be 
a few years down the line before 
they met again. 

Ginger’s stage success led to 
a role in the Paramount Studios’ 
film, Young Man of Manhattan, 
in 1930. She also starred in the 
famous role of Anytime Annie in 
the musical 42nd Street and 
appeared in Gold Diggers of 1933 
in the famous opening scene, 
singing We’re in the Money. 

 
Starring roles together 

Four years after their initial 
backstage meeting during the 
Broadway musical, Girl Crazy, 
Fred and Ginger appeared in 
their first film together – the RKO 
musical, Flying Down to Rio. 

Ginger played singer Honey 
Hales and Fred played assistant 
band leader Fred Ayres. The 

duo’s chemistry on-screen was 
obvious and the film was a huge 
success, earning $1.5 million at 
the box office – the equivalent 
of $100 million today. 

A succession of Fred and 
Ginger musicals followed, all of 
which were huge box office hits. 

The most famous of the next 
eight box office smashes include 
The Gay Divorcee in 1934, Top 
Hat in 1935, Swing Time in 1936 
and Shall We Dance in 1937, 
when they famously tap-danced 
on roller skates to Let’s Call the 
Whole Thing Off. 

Their ninth and final film for 
RKO was The Story of Vernon 
and Irene Castle in 1939.  

Ginger was said to be Fred’s 
greatest ever dance partner  
because she always remembered 
not to stop acting when the dance 
routines began, slipping them 
seamlessly and comfortably into 
the plot. 
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TOP 10 FILMS 

 
Flying Down to Rio 1933 

The first film to team up Fred 
Astair and Ginger Rogers, the 
plot of the film follows the love 
triangle between band leader 
Roger Bonds, Belihnda de       
Resendeand and her Brazilian 
fiancé Julio. Set in the city of Rio, 
the band is supposed to play at 
the opening night of the Hotel 
Atlantico but rivals to the hotel’s 
manager won’t let the opening 
happen. The American musicians 
will have to find a new way to 
perform.  

 
Top Hat 1935 

A bout of mistaken identity 
makes Fred and Ginger's path 
to true love via London and      
Venice a little more circuitous 
than they might have liked, but 
there are plenty of classic Irving 
Berlin numbers along the way 
to help them keep their spirits up.  

 
Swing Time 1936 

Fred and Ginger enter into a 
whirlwind of dance, calamity and 
hilarity in this sweet and enduring 
Hollywood musical.  

 
Shall We Dance? 1937 

One of the later efforts in the 
Astaire/Rogers series at RKO, 
with the duo playing dancing 
partners who pretend to be 
married but are not. The dancing 
is as special as ever, but by  
this stage the partnership was 
beginning to repeat itself. 

 
You’ll never Get Rich 1941 

Show producer Martin       
Cortland is a little too sensitive 
to his dancers’ charms. To win 
the heart of Sheila Winthrop, 
one of his dancers, he decides 

to give her a bracelet. When his 
wife discovers the bracelet and 
threatens him with divorce, 
Martin asks choreographer      
Robert Curtis to admit that the 
bracelet is his and that he loves 
Sheila. Robert wants to give 
her the bracelet but things get 
complicated when he learns that 
Sheila is engaged to an army 
officer.  

 
Holiday Inn 1942 

Two men vie for the affections 
of a beautiful young singer in 
this feel-good romantic musical. 
With music by Irving Berlin, the 
composer wrote twelve songs 
specifically for the film, the best 
known being "White Christmas". 
The film features a complete re-
use of the song "Easter Parade", 
written by Berlin for the 1933 
Broadway revue As Thousands 
Cheer. 

 
Easter Parade 1948 

Astaire, true to type, plays a 
song-and-dance man on the 
lookout for a new partner. Enter 
Garland stage left, and the result 
is an enjoyable if lightweight 
musical that brings together 
Hollywood's top genre stars for 
the first and only time. A film 
that lives for its Irving Berlin 
numbers.  

 
The Band Wagon 1953 

One of the great Minnelli 

musicals. Buchannan is a high-
brow producer who wants to 
turn Astaire's comeback into an 
arthouse take on 'Faust'. There 
are some fantastic Howard Dietz/ 
Arthur Schwartz numbers and 
Astaire and Charisse take the 
opportunity to show off with an 
array of different dance styles.  

 
Funny Face 1957 

Design is to the fore in Donen's 
visually brilliant musical fairytale 
that follows a vaguely Pygmalion 
structure. Hepburn is the dull 
bookseller who's transformed into 
a model by fashion photographer 
Astaire. A Gershwin score, some 
biting wit from Thompson as a 
magazine editor and Hepburn's 
glowing beauty make this an 
enduring movie that looks terri-
fic. 

 
Silk Stockings 1957 

A musical remake of 1939s 
Ninotchka, three Soviet commis-
sars are sent to Paris to retrieve 
a talented but straying Soviet 
composer in Paris. However,  
an American film producer plies 
the commissars with wine and 
women in order to keep the 
composer for his next movie. 
Ninotchka, an extremely strict 
Soviet agent, is sent to complete 
the mission but falls under the 
charms of the producer. 
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My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Quo Vadis, Aida? 
 
This incredibly powerful film from 

Bosnia and Herzegovina is directed 
with grace and great sensitivity by 
Jasmilla Zbanic, who brings vividly 
to life the tragic events that took 
place on 11th July 1995 in the small 
town of Srebrenica.  

Aida (Jasna Djuricic) is a married 
Bosnian woman with two grown up 
sons. She used to be a teacher 
but now, because of the never 
ending war with Serbia, she works 
as a translator for the United     
Nations. She is in the middle of a 
crisis interpreting in front of thou-
sands of citizens seeking refuge 
at the UN camp following the       
occupation of their city by the 
Serbian army. Thousands are      
inside the camp and even more 
thousands are at the gates… 

This compelling film demands 
attention from its very first scene 
and doesn’t let go until the devas-
tating climactic sequence. A deeply 
moving film with an amazing  
central performance from Duricic, 
who like a Greek tragic heroine is 
ready to sacrifice everything in 
order to save her family but is also 
unable to escape the inevitable. 
This is urgent filmmaking at its 
best and clearly a project close to 
the heart of Zbanic, who directs 
with passion and fury in equal 
measure. Essential viewing! 

 

Persian Lessons 

Just when you thought you 
have seen every possible story 
and twist about the Holocaust, 
here comes another also inspired 
by true events. The time is 1942 and 
the place Nazi occupied France. 
Gilles (Nahuel Perez Biscayart) is 
arrested by SS soldiers and led to 
execution alongside fellow Jews. 

However, he miraculously escapes 
execution by claiming he is not a 
Jew but a Persian and prays that 
the book he is carrying with him 
is enough proof. But at the prison 
camp he is assigned to teach Farsi, 
a language he knows not even a 
word, to a high ranking officer (Lars 
Eidinger), who wants to open a 
restaurant in Tehran after the war… 

The title may suggest light 
hearted comedy but Vadim Pere-
laman’s harrowing film is as strong 
about the brutality of the Nazis as 
they come. It is a striking film about 
the undying fight of the human 
spirit for survival with a luminous 
central performance from Biscay-
art.  

 

Baby Done 

This eccentric comedy from New 
Zealand is a welcome antidote to 
all those tiresome Hollywood films 
about the angsts of marriage and 
pregnancy.  

Fun loving Zoe (Rose Matafeo) 
and Tim (Matthew Lewis) are      
unlike any other couple - they work 
as tree surgeons and refuse to 
end up being boring like most of 
their friends after they settle down. 
“Marriage – House - Baby Done” 
is what Zoe is trying to avoid     
despite the fact that she finds out 
she is pregnant… 

It is fresh and original with       
endearing performances by both 
protagonists and a story that 
wittily avoids all the clichés of the 
genre. 

 

The Exception 
 

A superior psychological thriller 
from Demark which follows the 
story of four women working at a 
small company in Copenhagen 
that specialises in genocide. But 
after two of them receive death 
threats they begin to suspect      

everyone around them… 
It is a brilliant study of friendship 

and jealousy as well as paranoia 
against one another. It is good to 

see strong fully fleshed female 
characters and even better to      
experience such depth in the  
outstanding performances. It won’t 
be a surprise if Hollywood remakes 
this!    

   

Vanguard 

Hong Kong director Stanley 
Tong opens his fast and furious 
adventure in London’s Chinatown 
during the New Year celebrations, 
where a distinguished client of the 
elite “Vanguard” security agency 
is kidnapped. The agency leader 
(Jackie Chan) promptly organises 
a dangerous mission across the 
globe in order to save their client 
and his daughter who is also 
threatened…  

It is entertaining with strong 
production values and lavish      
locations that make one forget the 
paper thin dialogue and carica-
ture villains.  

 

Ham On Rye 
 

This celebration of youth in a 
suburban U.S town marks Tyler 
Taormina’s impressive directorial 
debut. A group of teenagers head 
for a night out at their local deli 
while dreaming of a life far away 
from their sleepy town where 
nothing much happens.  

There is a feel of nostalgia          
in Taormina’s storytelling that 
suggests the seventies or eighties 

and films like AMERICAN   
GRAFFITI. However, this familiar 
setting is painted here with poetry 
and lyricism by an original new 
talent. (MUBI) 

 
76 DAYS: This urgent documen-

tary takes place in Wuhan, China 
which on 23rd January 2020       
becomes the first city in the world 
to fall into lockdown.  

The filmmakers shot the action 
of this deeply moving film inside 
the frontlines of the crisis in four 
hospitals and follows doctors and 
nurses as they struggle to control 
the epidemic. A daughter is not 
allowed to see her dying father 
despite her pleading, while an old 
man with dementia is desperate 
to go home… 

It is inevitably grim and harrow-
ing but miraculously after 76 days 
there is a faint light at the end of 
the tunnel. (Dogwoof) 

 
MOTHER: Kristof Bilsen’s 

touching documentary takes place 
in Thailand and follows the story 
of Pamm, a young woman who 
looks after elderly Europeans with 
Alzheimer’s in a nursing home far 
away from her village and three 
children.  

In the meantime, in Switzerland 
a husband and three daughters 
are preparing their beloved mother, 
who has developed Alzheimer’s 
in her fifties, for a trip to Thailand … 

It is a moving story of mother-
hood, sacrifice and the pain of 
those forced by circumstances to 
leave the ones they love behind! 
(Verve) 

 
LA LLORONA: This powerful 

film from Guatemala - screened 
at the 2019 year’s London Film 
Festival - is not to be confused 
with the recent horror THE CURSE 
OF LA LLORONA, also rooted on 
the Latin American legend about 
a vengeful mother.  

The action here takes place      
inside the wealthy home of a        
retired general who is now facing 
trial for the massacre of thou-
sands of Mayans decades ago. 
An angry mob is building up       
outside while the women of the 
house struggle to keep things 
under control…  

A superb film full of suspense 
and atmosphere told with beauti-
ful, haunting imagery. (Shudder) 

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

George Savvides 

Now more than ever be-
fore we all need 
human contact unless 

you are borderline mis-
anthrope. Erm… Joking aside 
keeping mental health on an 
even keel is so important.  

Fresh air, exercise, making 
banana loaves (seems like 
half the population is at is), 
reading, DIY or anything else 
that floats your boat or gets you 
through the night. However, it 
is connecting with others that 
provides us with the oxygen 
for our natural gregariousness. 
So in the past seven days I’ve 
used the phone, email, various 
video call providers and the 
seemingly imperialistic Whats-
App.  

Global domination is the 
goal and data manipulation it’s 
latest modus operandi. The 
problem with all of this is how 
exhausting it can be which is 
why it is so important you don’t 
become yet another techno 
addict. I have no doubt that 
sooner rather than later there 
will be two problematic legacies 
resulting from that. One is I can 
see a Technology Anonymous 
12 step programme being set 
up soon and the second being 
the neck and finger physical 
issues that will afflict millions 
as a result of overuse.  

So how about some            
televisual distraction instead. 
Deprived of live performance 
and still struggling to be excited 
by streamed performances this 
week, I binge watched three TV 
series. They are all available on 
mainstream TV so no monthly 
fee to pay. Industry and Traces 
are both on the iPlayer.       
Pembrokeshire Murders is on 
the ITV Hub.  

Written by Mickey Down and 
Konrad Kay, Industry follows  
a group of young graduates 
competing for permanent      
positions in a prestigious in-
vestment bank. Summed up,    
it is work hard play hard, the 
writing is flawed but insightful, 
invigorating and unflinching. 
The acting is excellent as is 
the direction. Highly recommen-
ded.  

Traces is more subtle and 
looks at the work of forensic 
science intertwined with the 
reopening of a murder investi-
gation. Slow burn but engros-
sing and worth watching in one 
hit.  

Finally Pembrokeshire     
Murders which downplays the 
violence and focusses more 
on the murderous psyche.  

Based on a true story we 
also gain an intriguing look 
into reality with interviews 

taken from the original investi-
gation. Gripping and best      
enjoyed with a large tub of 
Neapolitan ice cream. 

Back in the complex world 
of the pandemic I became  
embroiled in a debate that is 
very de rigueur. Never one to 
avoid a heated debate about 
something which I have strong 
views, I finally entered the world 
of woke.  

There are several interpre-
tations of the word “woke” but 
in essence it is about increasing 
your awareness of matters      
related to social and racial   
justice and is definitely not 
about “cancel culture”, the 
latter of which is yet more inane 
terminology. These terms are 
odd to me as I prefer plain  
language. I personally have no 
desire to cancel anything but I 
would go to the end of the 
earth to make sure we do what 
we can to paint the whole     
picture and not edit history be 
it recent or the distant past.  

As such reading a govern-
ment minister, Robert Jenrick 
- a multiple property owner who 
was surrounded in housing 
controversy last year with      
various allegations made 
against him including “favouring 
his friends” such as Richard 
Desmond – write about saving 
“our history from woke militants” 
made me want to know more. 
He believes that we should not 
“try to edit or censor our past…
history should be studied not 
censored.”  

Hear hear. The one thing he 
fails to mention is who actually 
wrote that history, how that 
“evidence” was presented  
and how it is taught. Let’s be 
parochial about this. What did        
you learn about the history of 
Cyprus at school apart from 
other kids believing that the 
“Greeks and Turks hate each 
other.” The Empire and colo-
nialism (my mother used to 
joke that Cyprus had been       
invaded even more times than 
Elizabeth Taylor took a lover) 
is a complex story so not only 
do I agree with Mr Jenrick that 
we should not edit or censor 
our history, but let’s make   
sure it is transparent and       
holistic.  

To quote the Prime Minister 
when asked about the tearing 
down of statues we will no 
longer have “to lie about our 
history.” We’re all in agreement 
then so let that work begin.  

Let me end with a quote from 
another blonde, Dolly Parton, 
who said: “I know I look bizarre 
and artificial but I’m totally real 
inside.” 

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

It’s good  
to talk... 
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In January, people usually start 
with enthusiasm and hope for 
a new beginning. Although the 

hopes and dreams may be there 
every year, the initial aspirations 
seem to dwindle early on. With cold 
weather and dark early nights, it is 
tempting to just stay in, watch TV 
and become a professional couch 
potato.  

January is known for being a 
miserable time of the year, so 
much so in fact that a psychologist 
labelled the third Monday of the 
month as Blue Monday, the most 
depressing day of the year. It  was 
found that people are at their lone-
liest, the weather at its worst, and 
the debts at their highest. 

You can either let January beat 
you, or you can take control and 
beat the January blues and get 
yourself in order for the summer. 
Let's start as we mean to go on, get 

motivated, get moving and get the 
body you want with the body you 
have. Not only will you look fabu-
lous, you will feel great, with lots 
of energy and a strong mind. 

 
Eat for energy Your body is 

your engine - you need to feed it 
with the best fuel for maximum 
performance. Forget fad diets, if 
you eat right, you won't need to 
diet. Feed it with lots of good, fresh 
wholesome, natural foods, cut out 
sugar and bad fats and you are 
half way there.  

Sugar can slow you down and 
make you feel tired and sluggish, 
so before reaching for those sugar 
laden sweets, biscuits and cakes, 
instead make your own and use 
natural sugar alternatives, then 
you can actually have your cake 
and eat it. Remember that sugar 
is added to lots of processed foods, 
sauces and even cured meats, so 

always read the label and see how 
high it is in the ingredients - if at  
the beginning of the list, that is the 
highest ratio amount within, if 
nearer the end, the lesser amount 
of sugar ratio within the product. 

 
Eat complex carbohydrates 

Eat wholesome grains in all     
granary wholemeal bread, rice and 
pasta or mix it in partly with your 
regular white bread, rice or pasta. 
All these are not totally bad for 
you until you add thick, rich, oily, 
fatty and creamy sauces on top.  

Eat porridge oats, even if not for 
breakfast. It can aid in reducing 
cholesterol. Don't be afraid of eat-
ing potatoes, just don't fry them; 
part boil first and cook in a little 
olive oil.  

Eat plenty of fruit and vegetables 
- not only are they loaded in fibre, 
they are good in helping sustain 
energy as they release slowly.  

Eat when you are hungry and 
stop when you are full. It is a      
simple rule but works if you actually 
listen to it.  

Eat a balance of varied foods 
and include lots of protein rich 
foods. Keep it low in fat, with lean 
meats, poultry and fish. Skimmed 
milk versions of cheeses etc can 
help with keeping it lower in fats if 
needed. These proteins help keep 
bones robust and joints in good 
working order. 

 
All fuelled up to work out Eat 

something light a couple of hours 
before a workout, be it sugar free 
cereal, toast or a snack or have 
some fruit for that energy boost. 
Save the main protein meal for 
after your workout - eat soon after 
training as your body will be work-
ing faster burning it all off. Now 
you’re ready to work out, let's go. 

Work out When I used to com-
pete in Miss Figure, I only trained 
three to four times a week, and 
when I wasn't competing, I would 
train two to three times a week. It 
is about quality, not quantity of the 
training. You can train seven days 
a week, but if the quality of your 
training is poor, you will not see a 
real change or visual transforma-
tion. When you get the odd day 
with a burst of energy, make sure 
you use it and do the most intense 
aerobic active energy workout. On 
other days, do some weight train-
ing exercises instead. My motto is 
something is still better than nothing, 
so long as your technique is good.  

 
High energy exercise Motivate 

yourself with some lively music to 
get you moving. If you need guid-
ance or company, find a profes-
sional instructor online and follow 

their classes online. You will then 
be using good technique that will 
help you achieve good results.  

 
Join me in my previous dance 

workouts on the Body In Balance 
app on Virgin Media TV or on the 
OTE channel.  

You will also soon be able to do 
new live workouts with the Body 
In Balance LIVE BIB network app 
launching for a variety of fitness 
workouts not only in dance, but in 
other training workouts that I enjoy 
teaching and also with many other 
qualified professionals in their own 
fitness subject areas. 

Get that body you desire, get 
moving, and work out for both your 
mind and body. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Get motivated and get 
the body you want

Cooking with Loulla Astin 
Kolokasi Yiahni / Taro in a tomato sauce

Celebrity chef Loulla Astin 
was born in Avgorou, 
Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 
she owns Kosmos Taverna. 

Loulla appeared regularly on 
ITV, Carlton and Sky and was a 
Resident Chef on Granada TV’s 
The Afternoon Show. She even 
recorded her own 52-part TV 
series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares      
her recipe for Kolokasi Yiahni / 
Taro in a tomato sauce.... 

 
Vegan and vegetarian Kolo-

kasi (Kolocasia Esculenta) is a 
starchy root vegetable commonly 
known as taro root which is 
from the same family as yam. 

 It is a native of the Pacific      
Islands and the Hawaiian         
national dish called Poi. How it 
got to Cyprus is not known - 
some say the Romans intro-
duced it.  

Kolokasi can be cooked with 
pork, lamb or chicken. 

 
Ingredients (serves 4): 

1 kilo (2 lb) kolokasi (taro root) 
½ cup olive oil or vegetable oil 
1 medium onion, finely chopped 
3 celery sticks, cut into chunks 

(use the end bits as well)  
2-3 tbsp tomato puree 
1-2 tsp sugar 
Salt 
Freshly ground black pepper 
Juice of a lemon 

Method:  
To prepare the taro, top and 

tail and peel it as you would a 
potato but slightly deeper.  

The correct way to cut taro      
is to snap chunks off with a 
knife as opposed to slicing it,  
but I just cut it into large pieces.      
Apparently doing it this way      
prevents the taro becoming 
slimy during cooking and enables 
it to cook evenly. Do not wash 
taro, just wipe it with kitchen 
paper. 

Heat the oil in a large         
saucepan and fry the taro very 
gently until nice and golden all 
over, remove and keep to one 

side. 
In the same oil, sauté the 

onions and celery together until 
soft, then add the taro root to 
the pan. Season with salt and 
pepper, mix in the tomato puree, 
sugar, and add enough warm 
water to just cover.  

Half cover with a lid and 
simmer gently for 45 minutes   
or until taro is cooked; try not       
to stir during cooking as this  
will break up the taro, instead 
shake the pan from time to 
time.  

Add the lemon juice, simmer 
for a few minutes and remove 
from the heat.

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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Premier League 

Leicester City moved to the top 
of the Premier League table and 
increased the pressure on 
struggling Chelsea manager 
Frank Lampard with an impres-
sive victory at The King Power 
Stadium. The Foxes knew a win 
would see them overhaul Man-
chester United and they were 
on their way after only six mi-
nutes when Wilfred Ndidi fired 
in off the inside of the post from 
20 yards. 
Chelsea rarely threatened, al-
though they were denied a first-
half penalty by VAR when 
Christian Pulisic went down 
under a challenge from Jonny 
Evans, only for the technology 
to confirm the offence took 
place just outside the area. 
Lampard’s misery was swiftly 
reinforced as Leicester City 
broke clear to add a second four 
minutes before the break, 
James Maddison sweeping a 
cool finish past Chelsea keeper 
Edouard Mendy on the half-vol-
ley from Marc Albrighton’s pass. 
Lampard ‘worried’ by Chelsea 
slump 
Chelsea barely raised a gallop 
after the break and it was 
Leicester who created the better 
openings as James Justin 
headed wide when unmarked 
and Mendy saved from Youri 
Tielemans. 
Leicester are now a point ahead 
of Manchester United having 
played a game more while 
Chelsea are in eighth, five 

points off the Champions 
League places. 
After a dreadful start to the sea-
son, Mikel Arteta’s side are now 
up to 10th place in the league 
and they never looked in danger 
against a Newcastle side that 
looks demoralised. 
Aubameyang struck the post in 
the first half and Alexandre La-
cazette forced a good save out 
of the Newcastle keeper just 
after the interval. 
But Aubameyang finally fired 
the Gunners ahead in the 50th 
minute, finishing off a counter-
attack, running at the Newcastle 
defence and then blasting home 
a powerful left-foot drive at the 
near post. 
Ten minutes later Bukayo Saka 
made it 2-0 with a confident slot 
home after good work down the 
left flank from impressive 
youngster Emile Smith Rowe, 
who jinked his way around the 
back of the Newcastle defence 
before delivering a pinpoint 
pass. 
Aubameyang completed the 
comfortable victory after Cedric 
Soares got to the byline and 
pulled the ball back into his 
path. 
VAR examined whether the ball 
had crossed the line before 
Cedric’s pass but allowed the 
goal to stand. 
Arsenal have now kept a clean 
sheet in five straight games in 
all competitions. 
“I’m really happy overall. Really 

positive performance, collective 
and individually we looked really 
solid and convincing from the 
first whistle,” said Arteta. 
“It took us a little bit longer than 
I expected to score the first goal 
but I really like the chemistry, 
cohesion and rhythm the team 
played with.” 
Aubameyang had only netted 
three goals prior to Monday’s 
game and his manager was de-
lighted to see him score his first 
double since last season’s FA 
Cup final. “He needed that for 
his confidence and the team 
needs that to be successful. We 
need him at his best. We were 
missing his goals, we all know 
that so to have them back is 
great for the team,” he said. 
David Moyes said he wants to 
take West Ham to the next level 
after they beat West Brom to 
move within two points of a 
Champions League place. 
Goals from Jarrod Bowen and 
Michail Antonio secured a 2-1 
win on Tuesday. The victory 
moved West Ham on to 32 
points after 19 games – their 
highest points tally at the half-
way stage of a Premier League 
season. “We’re showing some 
growth in how we play and what 
we do,” said Moyes. 
Premier League investigate 
Snodgrass omission v West 
Ham “I’d like to dream a lot but 
we’re very humble and under-
stand we’re West Ham, we’re 
not going to start shouting 

things too soon because history 
has shown we haven’t always 
backed it up and I want to be 
the one to back it up. 
“We’re going step by step and 
making good progress picking 
up points. I want us to be com-
peting at the top end and to do 
that we have to keep winning.” 
West Ham took the lead on the 
stroke of half-time when Bowen 
chested in Vladimir Coufal’s 
cross. The visitors levelled soon 
after the restart through Ma-
theus Pereira’s thunderous 
drive from distance. 
Dara O’Shea then blocked Ma-
nuel Lanzini’s goalbound shot 
but Antonio gave West Ham the 
win with a hooked finish. 
From then on, West Ham 
looked comfortable without 
threatening to add to their lead 
as they claimed a third Premier 
League win in a row. 
Defeat for West Brom, mean-
while, leaves them 19th, five 
points from safety.Manchester 
United “missed an opportunity” 
to beat Liverpool, said boss Ole 
Gunnar Solskjaer after his side 
stayed top of the Premier 
League with a goalless draw 
against the champions.It was a 
game United are now two points 
ahead of Manchester City, who 
moved up to second by beating 
Crystal Palace 4-0, and Leices-
ter City in third. Liverpool, who 
have scored just one goal in 
their past four league games, 
have dropped to fourth, a point 

behind the Foxes. 
John Stones scored twice for 
Manchester City as Pep Guard-
iola’s resurgent title challengers 
cruised past Crystal Palace 
Stones opened the scoring with 
a header from Kevin de 
Bruyne’s delightful cross The 
hosts were already in complete 
control when Ilkay Gundogan 
added a superb second from 
the edge of the box shortly after 
the break. Stones, having pre-
viously never scored in the Pre-
mier League for City, then 
smashed in his second from a 
corner before Raheem Sterling 
curled in a free-kick for City’s 
fourth.  
Tanguy Ndombele scored a 
stunning goal as Tottenham got 
their top-four challenge back on 
track with a comfortable victory 
against bottom-of-the-table 
Sheffield United. Serge Aurier 
opened the scoring early on 
when he headed home Son 
Heung-min’s corner. Harry 
Kane got his 12th league goal 
of the season just before half-
time,  David McGoldrick halved 
the deficit with a glancing 
header in the second half but 
Ndombele’s stunner made sure 
there would be no late drama. 
Chelsea laboured their way to 
a second Premier League win 
in seven games against 10-man 
Fulham. Antonee Robinson was 
sent off late in the first half for 
Fulham for a dangerous tackle 
on Cesar Azpilicueta. Mason 

Mount – who earlier hit the bar 
– proved the match-winner with 
a half-volley after Alphonse Are-
ola flapped at Ben Chilwell’s 
cross. 
Leicester City are climbing up 
the  Premier League as they 
won a keenly contested en-
counter with fellow top-four 
hopefuls Southampton at King 
Power Stadium. James Mad-
dison fired in from a tight angle 
after 37 minutes, before Harvey 
Barnes added a second deep 
into second-half stoppage-time. 
Brighton boosted their survival 
hopes with a deserved win at 
Leeds United. Neal Maupay’s 
winner against a lacklustre 
home side ended Brighton’s run 
of nine league games without a 
victory. 
West Brom derby win at Wolves 
gives them hope of Premier 
League survival, says manager 
Sam Allardyce.Both spot-kicks 
came from clumsy tackles from 
behind on Callum Robinson, by 
Willy Boly and Conor Coady. 
The penalties were similar too 
as Pereira sent Rui Patricio the 
wrong way. The first broke the 
deadlock after eight minutes, 
the second won the game 11 
minutes into the second half. 
In between, Fabio Silva and 
Boly turned the game on its 
head in the space of five mi-
nutes at the end of the first half, 
only for Semi Ajayi to level with 
a header straight after the re-
start.. 

Leicester go top on Tuesday with 2-0 win over Chelsea

Leicester City leaders leaders on Tuesday Manchester United league leaders the weekend Arsenal have kept a clean sheet in five straight games 

Our football community mourn the loss of 37 year old  
UK Cypriot Terry Asar who sadly passed away from coronavirus
We sadly announce that UK 
Cypriot Terry Asar passed away 
from coronavirus last week. 
Terry leaves behind his wife 
Nicola and his young daughter 
Alessia aged 5. 
Turkish Cypriot Terry Asar was 
well known within our com-
munity he played in the KOPA 
league as a goal keeper and 
stopper for Famagusta Youth 
FC and then went on to play as 
the stopper for Aris FC, where 
he won 4 championship 
medals, as well as many KOPA 
cup and LFA cup winners 
medals. After Aris, he played for 
Tripimeni, Omonia and Cinar 
FC. Terry also played in the 
Turkish league for Yeni Boga-
zici. 
Terry’s journey in football 
started with his Uncle Sal Kiamil 
who founded the highly re-
spected, Norseman Youth FC. 

His career playing in KOPA 
started with Famagusta Youth 
FC and then went on to play as 
the stopper for Aris FC, where 
he won 4 championship 
medals, as well as many KOPA 
cup and LFA cup winners 
medals. After Aris, he played for 
Tripimeni, Omonia and Cinar 
FC. He will always be remem-
bered for his big smile and 
warm character, would embrace 
you upon meeting and light up 
a room with his presence. Terry 
touched so many people's lives 
and will be missed by all that 
knew him, we all knew Tarkan 
as T or 
Terry & many knew him as 
Tel/Tuck/Terrance/ElTel/T-Azar 
& Proper T, was a huge Arsenal 
fan and Aside from football, he 
was a talented musician, song 
writer and rapper. 
His song writing skills were 

simply amazing, T could write 
and tell you a story in his songs, 
In 2004he released T'Azar 'Just 
a Taste' , 8 very good tracks all 
written by T himself, tunes like: 
Sculpture, Whole Lot Of Lovin 
& the Classic Summer Nights, 
T wrote all his own music & col-
laborated with many friends 
over the years, he was so good 
he could be a ghost writer for 
anyone, come forward he wrote 
some more great tracks like All 
In Your Head, Wasted, Saturday 
Night, Wings, and the last ever 
release put out was called You 
& Me. T's Legacy shows us ex-
actly who he was, a family man 
with a love for Football & Music,  
A tribute to Terry Asar from 
Steve Cinotti who was a close 
friend and a team manager 
"Terry Asar was our goal keeper 
at Aris FC for 6 years and then 
at Tripimeni for 2 years. 

He was an outstanding keeper 
as well as person never ever let 
you down and very loyal to all 
of us. Unfortunately we have 
lost him and it’s a very sad for 
all those who new him and had 
the pleasure of playin in the 
same team. 
I had the great pleasure of 
being his manager for and also 
had the pleasure of being his 
friend I went to his wedding to 
witness what a talented singer 
he was. 
We had some great times with 
football which brought a lot 
friends together and we man-
aged to win trophies galore in 
that short space of time. 
I would to thank Terry for all he 
done and will be missed and 
can honestly say from the bot-
tom of my heart TOP GK TOP 
GUY and RIP my friend 
Steve Cinotti.
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Fixtures  
Thursday 21st January 2021 
Premier League 
Liverpool v Burnley 20:00 Sky Sports  
Friday 22nd January 2021 
FA Cup 4th round 
Chorley v Wolves 19:45 BT Sport  
Saturday 23rd January 2021 
Vanarama National League 
Barnet v Altricham 3.00pm  
FA Cup 4th round 
Southampton v Arsenal 12:15 BT Sport 1 
Bournemouth v Crawley Town 15:00 BT Sport  

Barnsley v Norwich City 15:00 BT Sport  
Brighton & Hove Albion v Blackpool 15:00 BT Sport  
Millwall v Bristol City 15:00 BT Sport  
Sheffield United v Plymouth 15:00 BBC iPlayer  
Swansea v Nottingham Forest 15:00 BBC 1 Wales / BT Sport  
West Ham United v Doncaster Rovers 15:00 BBC iPlayer  
Cheltenham Town v Man City 17:30 BBC One / BBC iPlayer 
Premier League 
Aston Villa v Newcastle 20:00 Sky Sports  
Sunday 24th January 2021 
FA Cup 4th Round 
Chelsea v Luton Town 12:00 BBC One / BBC iPlayer 

Brentford v Leicester City 14:30 BT Sport 1 
Fulham v Burnley 14:30 BT Sport Extra 2 
Man Utd v Liverpool 17:00 BBC One / BBC iPlayer 
Everton v Sheffield Wednesday 20:00 BT Sport 1 
Monday 25th January 2021 
Wycombe Wanderers v Tottenham Hotspur 19:45 BT Sport 1 
Tuesday 26th January 2021 
Premier League 
Crystal Palace v West Ham 18:00 BT Sport  
Newcastle United v Leeds United 18:00 BT Sport  
Southampton v Arsenal 20:15 BT Sport  
West Brom v Man City 20:15 BT Sport 2 

World boxing champion An-
thony Joshua who has a big 
Cypriot following is seen at a 
local training session wearing a 
Ermis Aradippou FC shirt. 
Ermis Aradippou play in the first 
division of the Cypriot football 
League. 
Anthony Joshua is a British pro-
fessional boxer who is a two 
time unified heavyweight cham-
pion, having held the WBA 
(Super), IBF, WBO, and IBO ti-
tles since December 2019 and 
previously between 2016 and 
June 2019. At regional level, he 
held the British and Common-
wealth heavyweight titles from 
2015 to 2016. 
The Tyson Fury vs Anthony Jo-
shua fight location has finally 
been selected, promoter Bob 
Arum has revealed. 
Fury’s co-promoter declined to 
reveal the specific country at 
this stage, but did confirm a 
sizeable step has now been 
taken towards finalising the big-
gest fight in British boxing his-
tory. 

Arum promotes Tyson Fury in 
the US and Frank Warren is his 
UK promoter 
The coronavirus pandemic has 
put paid to any lingering pos-
sibility of the bout happening at 
home, but in reality an overseas 
location was always the plan. 
AJ’s promoter Eddie Hearn pre-
viously named Singapore, 
Dubai, Qatar, America and 
China as possible options, 
though Saudi Arabia was 
marked as the favourite to host 
Joshua vs Fury. 
An early evening US time would 
suggest a prime time evening 
start in the UK – identical to the 
situation when AJ fought Andy 
Ruiz Jr in Saudi Arabia. 
Regarding the financials, Arum 
added: “The Joshua vs Fury 
fight will earn each of the guys 
close to $100million. Each of 
the guys. 
“It is the biggest fight in history 
in the UK, not even close. 
“Around the world it is the big-
gest fight that people wanna 
see.”

World boxing champion  
Anthony Joshua spotted  
wearing shirt of Cypriot  
team Ermis Aradippou 

Greece Super League Cyprus Football

AEL were hoping to get the  top 
spot in the Cyprus First division 
but a surprise 1-0 defeat to Eno-
sis Neon Paralimni on Friday 
night put an end to that. And 
what a great game it was with 
two missed penalties to add to 
the excitement. AEL were the 
first culprits their player Reira 
had his penalty saved by the 
Paralimni keeper Gasevski. 
With 20 minutes to go Paralimni 
had a penalty saved by the op-
posing goalkeeper who gave a 
corner which Enosis Neon 
Paralimni scored from through 
Maisuradze. 
Paralimni have lifted them-
selves off the bottom spot in re-
cent weeks by going unbeaten 
in four weeks by beating Apoel, 
AEK and now AEL and a draw 
with Karmiotissa. 
Apollon of Limassol retained top 
spot by beating Olympiakos of 
Nicosia 2-1. Apollon led 2-0 with 

a goal in each half scored by 
Diguiny and Pittas respectively. 
Olympiakos scored in the 83rd 
minute through Pechlivanis. 
Omonia have gone into second 
place after beating bottom of the 
table  Ethnikos Achna  2-0  with 
a bizarre situation where Omo-
nia’s goals were both own 
goals.. 
Anorthosis beat in form Fama-
gusta rivals Nea Salamina 2-0 
with a goal after 30 minutes 
through Kvitalia and a added 
time goal from Galtisios.. 
Ermis Aradippou beat Karmio-
tissa 2-0 they scored in the final 
15 minutes through Roushias 
and Kovacevic. 
Apoel beat Pafos 3-2 with their 
goals coming from Sahar, Nsue 
and Satsias. Pafos goals came 
from Panic to make it 1-1 and 
Valakari.scored for Pafos in the 
87th minute to end the game  
3-2 in Apoel’s favour.

Shock win for Paralimni against AELThe weekend’s triumph be-
longed to Panathinaikos who-
beat Aris away and is back in 
the mix for a European spot. 
Olympiakos beat PAS 1-0 with 
a Hassan goal. AEK stayed nine 
points off the pace thanks to a 
2-1 win at home over Atromitos, 
goals coming from a Nelson Oli-
veira penalty and Marko Livaja 
header.  Lazaros Christodoulo-
poulos pulled one back for Atro-
mitos, also from the spot. 
Third-placed PAOK had an easy 
3-0 win at 10-man OFI, goals 
by Christos Tzolis, Fernando 

Varela and Michael Krmencik. 
Panathinaikos beat Aris in 
Thessaloniki 1-0. Argyris Kabet-
sis was on target and keeper 
Sokratis Dioudis the hero for the 
Greens, who have climbed to 
28 points, five behind Aris. 
In the other games Asteras Tri-
polis beat Panetolikos 2-0 to 
consolidate its place on sixth 
place,  
Apollon Smyrnis scored a fourth 
consecutive win on the road, 1-
0 at Larissa, and bottom team 
Lamia snatched a 1-1 draw at 
Volos.

Omonia beat Ethnikos Achna 2-0 both through own goals

PSG manager Mauricio Pochet-
tino wants to reunite with his 
former player and the Sun re-
port the Tottenham midfielder 
could nip across the Channel 
by the end of the window. 
If Alli leaves then we may even 
see Christian Eriksen back at 
the club. 
Journalist Fabrizio Romano 
tweeted the player, who left 
Spurs for Inter last January, 
wants to move back to England 
having failed to break into An-

tonio Conte's first team on a 
regular basis. 
“Inter have been so clear with 
Tottenham and other clubs: if 
they want Eriksen back, they’ve 
to pay for the loan until the end 
of the season + salary,” Ro-
mano tweeted. 
Meanwhile, calciomercato.com 
write that both Spurs and Liver-
pool are interested in Inter's Nic-
olo Barella, the 23-year-old mid-
fielder who joined the club 
permanently last summer.

Dele Alli confident of 
sealing move to Paris

Dele Alli with our Michael Yiakoumi
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Εύα Λοΐζου Κυριάκου 
(από το Λάπαθος, Αμμοχώστου) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Εύας Λοΐζου Κυριάκου που 
απεβίωσε την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 84  

χρονών.  Αφήνει τα τέσσερα της παιδιά και συζύγους Τάσα και 
Γιάννη, Ελένη και Αλέκο, Άντρη και Chris και τον γιο της Σωτήρη.  

Τα εγγόνια της Αντρέα και Catherine, Λουίζα και Francesco, 
Γιώργο και Shereen, Εύη και Μιχάλη, Ηλία και τα δισέγγονα της 

Jasmine και baby Johnny. 
Η Εύα έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και αγάπης απο όλους.   
Ηταν καλόψυχη, έντιμη και γνωστή για τη φιλοξενεία της,  

με ταπεινοφροσύνη και αγαπη προς όλους.  
H Eύα και ο σύζυγός της Λοίζος (που απεβίωσε το 1993) ζούσαν 
στο Λονδίνο από το 1956.  Επαναπατρίσθηκαν το 1971 στην 

Κύπρο, στο Λάπαθος και μετα την προσφυγιά επέστρεψαν στην 
Αγγλία το 1977. 

Αφήνει επίσης τα αδέλφια της Παναγιώτα, Μαρία,  
Κόκο και Βασούλλα. 

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα γίνει από την εκκλησία του Αγίου  
Λαζάρου και Αποστόλου Ανδρέα στο Forest Gate.   
Η μέρα και η ώρα θα ανακοινωθούν αργότερα. 

Αιωνία σου ή μνήμη, μας λείπεις μάμμα μας χρυσή.   
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Μιχάλης Καζαμία  

(από τo Λευκόνικο)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Michael Kazamia 

(from Lefkoniko) 
Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παππού Μιχάλη Καζαμία που  
απεβίωσε στις 14 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 89 ετών.  

Ο Μιχάλης γεννήθηκε το 1932 στο Λευκόνικο και ήρθε στην 
Αγγλία το 1950, όπου κατοικούσε στο Βόρειο Λονδίνο.  

Θα τον θυμόμαστε σαν ένα αληθινό κύριο και θα μας λείψει 
πολύ. Αφήνει τη σύζυγό του Σοφούλα, τις θυγατέρες του,  

Γιώτα και Άντρια και τα εγγόνια Σοφία και Κρις.  
Eπίσης τις 2 αδερφές του, τον αδελφό του, συγγενείς και  

στενούς φίλους.  
Η κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στις 10 π.μ.  
Εκκλησία της Αγίας Κατερίνας και η ταφή θα γίνει στις 11:30 

π.μ. στο κοιμητήριο του New Southgate. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ τηλεφωνίστε 

0208445 6525/0208445 3917

It is with great sadness that we announce the passing of our 
beloved husband, father, grandfather Michael Kazamia who 

passed away on 14th January 2021 at the age of 89.    
Michael was born in 1932 in Lefkoniko and came to  
England in 1950 where he lived in North London.  

He will be remembered for being a true gentleman.   
He will be deeply missed.  

He leaves his wife Sofoulla, daughters, Yiota and Andria and 
grandchildren Sophia and Chris. He also  leaves,  

his 2 sisters, a brother, many relatives and close friends.  
The funeral will take place on Monday 22nd February at 
10am St Katerina Church and the burial will take place at 

11:30am at New Southgate Cemetery. 
For more information please call: 0208445 6525/0208445 391701.01.1932 - 14.01.2021
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It is with great sadness that we announce the tragic 
passing of our beloved Sotira (Sindy) Constantinou, 
who passed away on the 12th January 2021, aged 
67. She leaves behind her husband Dinos, her 3 
sons, 2 daughter-in-law’s, 5 grandchildren, 3 sisters, 
1 brother, family and friends. 
 
Beautiful inside and out, truly loved by all and will be 
forever missed. 
 
The funeral service will take place on Tuesday 16th 
February 2021, 10:00am at St Mary's Greek Orthodox 
Church, 22 Trinity Road, Wood Green, N22 4LB. 
Due to COVID-19 restrictions, attendance inside the 
church will be limited to 30 people (invite only). 
The burial will take place at the New Southgate   
Cemetery, Brunswick Park Road, 11 1JJ at 11:30am. 
Those wishing to pay their respects must adhere to 
government guidelines. 
Flowers/donations will be left at your discretion.      
Donations will be made to Sindy’s affiliated charity the 
UK Thalassaemia Society, To donate please visit 
www.justgiving.com/sotira

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Sotira (Sindy) Constantinou 

(From London)

Σωτήρα (Sindy) Κωνσταντίνου
(από το Λονδίνο)

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το τραγικό θάνατο 
της αγαπημένη μας Σωτήρας (Sindy) Κωνσταντίνου, 
που απεβίωσε στις 12 Ιανουαρίου 2021, σε ηλικία 67 
ετών. Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Ντίνο, τους 3 γιους 
της, 2 νύφες, 5 εγγόνια, 3 αδελφές, 1 αδελφό, οικογέ-
νεια και φίλους. 
 
Όμορφη εσωτερικά και εξωτερικά, πραγματικά      
αγαπημένη  από όλους και θα μας λείψει πολύ.  
 
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Φεβρουα-
ρίου 2021, 10:00 π.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη      
Εκκλησία της Παναγίας, 22 Trinity Road, Wood 
Green, N22 4LB. Λόγω των περιορισμών COVID-19, 
η συμμετοχή στο εσωτερικό της εκκλησίας θα περιο-
ρίζεται σε 30 άτομα (μόνο πρόσκληση). Η ταφή θα 
γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick 
Park Road, N11 1JJ στις 11:30 π.μ. Όσοι επιθυμούν 
να τιμήσουν την εκλιπούσα πρέπει να τηρούν τις κυ-
βερνητικές οδηγίες.  
Λουλούδια ή δωρεές θα εναπόκειται στη δική σας επι-
λογή. Η φιλανθρωπική οργανώση της Sindy είναι το, 
UK Thalassemia Society, στην ιστοσελιδα    
www.justgiving.com/sotira

 

 A stunning smile, so pure and sweet 
Spreading it to all she meets 

 
Her love instilled within our lives 

Giving us the utmost strength to strive 
 

Her beauty and presence that lit up a room 
She was a stunning flower, constantly in bloom 

 
Forever giving, a penny never spared 

Her generosity showed she always always cared 
 

Thats our wife, mum, yiayia, sister and aunt 
Imagining a world without her - well, we can't 

 
She will forever be alive, so we'll never have to part 
God haves her in his keeping, forever in our hearts

07.08.1953 - 12.01.2021
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Koulla (Kyriacou) Georgiou 
(From Kambos, Cyprus) 

We sadly announce the passing of our beloved mother and grandmother Koulla 
(Kyriacou) Georgiou. She passed away peacefully in her sleep on 1st January  
at the age of 82. She will be reunited with our father Michael. She was born in  

Kambos, on 27th December 1938.  
The funeral took place on the 18th January at New Southgate Cemetery.  

When restrictions are no longer in place, we will hold a memorial service where 
we will welcome her family and friends to come together to celebrate her life.  

We thank everyone for their kind thoughts and wishes at this most difficult time.  
Her children Chris, Moss, George and our families.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κούλλα (Κυριακού) Γεωργίου 
(από τoν Κάμπο, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας και 
 γιαγιάς Κούλλα (Κυριακού) Γεωργίου που απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο της την 

1η Ιανουαρίου σε ηλικία 82 ετών. Θα επανενωθεί με τον πατέρα μας Μιχάλη.  
Γεννήθηκε στον Κάμπο στις 27 Δεκεμβρίου 1938. 

Η κηδεία έγινε στις 18 Ιανουαρίου στο κοιμητήριο του  New Southgate.  
Όταν δεν θα υπάρχουν περιορισμοί  και θα είναι όλα  ασφαλές, θα κάνουμε  
μνημόσυνο όπου θα προσκαλέσουμε την οικογένεια και τους φίλους της να  
παρευρεθούν  για να γιορτάσουμε  τη ζωή της. Ευχαριστούμε όλους για τις  

ευγενικά τους λόγια  και ευχές σε αυτήν την πιο δύσκολη στιγμή που περνούμε.  
Τα παιδιά της Chris, Moss, George και οι οικογένειές μας.27.12.1938 - 01.01.2021

It is with a heavy heart that we announce the  
passing of our dearest mother and grandmother, 

Victoria Anastasi.  She sadly passed away on  
12th January, 2021, and will be sorely missed by her 
two sons, Tasos and Michael, daughters-in-law Flori 

and Lilly, and grand-children, Johnny, Maria and 
John-Michael.  Victoria left her village of  

Tripimeni in Cyprus and came to England in  
January 1946, where she met and married her late 
husband, Yiannis.  She was a uniquely independent 
and creative woman, even into her early 90’s, and 

the gap she leaves in all our lives can never be 
filled. The funeral will be held on 27th January, 

2021, at the Greek Orthodox Church of the Holy 
Cross and Archangel Michael, followed by burial at 
Hendon Cemetery.  Due to the current pandemic, 

numbers are restricted. 
We will miss her warmth, wisdom and passion for life. 

Rest in Peace. 05.10.1922 - 12.1.2021

Θερμά ευχαριστούμε όλους που παραβρέθηκαν στη 
κηδεία της πολυαγαπημένης μητέρας Ανδριανής  

(Ανδρούλλα) Πουμπουρή. Ευχαριστούμε επίσης όλους 
για τις ευχές, τηλεφωνήματα και εισφορές και τη  
μεγάλη συμπαράσταση που μας έδωσαν στις  
δύσκολες αυτές ημέρες. Οι εισφορές Alzheimer  

Research έφθασε το ποσόν  £1,578. 
Το 40-ήμερων μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 24  
Ιανουαρίου στο κοιμητήριο του New Southgate 2μ.μ.  

† Note of Thanks 
We would like to thank everyone who attended the  
funeral of our beloved mother Andriani (Androulla) 

Poumbouris, and for all the beautiful flowers,  
donations, condolences and kind messages and to  
everyone who has supported us during this difficult 

time.” The money raised for the Alzheimer Research 
reached £1,578. The 40-day memorial service will take 

place on Sunday 24 January at New Southgate  
Cemetery at 2.00pm.  

† Ευχαριστίες 
Andriani (Androulla) Poumbouris 

(From Vasilli, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Victoria Anastasi 
(From Tripimeni, Cyprus) 

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας εκφράζει τα ειλικρινά του 
συλλυπητήρια στους οικείους της Παρασκευούς Μολέσκι  

(Παφνουτίου) που απεβίωσε την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020. 
Αιωνία της η μνήμη. 

Συλλυπητήρια
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Koumis Nicolaou was born to his mother 
Kolarou on July 16th 1936, in Ayios  
Andronicos, Karpasia. Following the 
tragic death of his father and brother he 
followed the Cypriot diaspora and  
arrived in London in 1954. He  
apprenticed himself as a tailors hand in 
the East End where he became a fully 
qualified gents tailor. In 1956 he married 
Angeliki. In the same year their daughter 
Androulla was born and later their son 
Nikos in 1960. The family returned to 
Cyprus briefly in 1962 where Koumis 
hoped to join the fire brigade in  
Famagusta. However, the family  
returned to England in 1962 and settled 
in the Holloway area, moving to  
Highbury in 1966. Koumis worked in the 
dress manufacturing industry for over 

sixty years. He devoted his later years 
to looking after and being the main carer 
to his wife Angeliki after her dementia 
diagnosis. Angeliki and Koumis were 
married for 65 years. Koumis died of 
Covid-19, two weeks before his wife 
Angeliki. Leaving behind his daughter 
Androulla and son Nikos. Grandchildren 
Nina, Jacob and Christopher. Great 
grand children Ellie, Chloe, Noah and 
Roman. He was very close to his sisters 
Lambrini and Nikki. Koumis was known 
for his dry sense of humour and his  
formidable outlook. He was particularly 
devoted to his grand children. He would 
regale them with stories of his  
childhood, the mischief he would get up 
to in his village in Cyprus and of his 
early days in London in the 1950’s.  

He will always be cherished for the  
affection of his particular brand of  
humour and the importance of passing 
down our stories from one generation to 
the other. He dedicated the last eleven 
years of his life caring for his wife during 
her fight with dementia.  
Angeliki was born to parents Kola and 
Christina in Yerani, Cyprus on 19th April 
1933. 
In 1950 she left Cyprus and her beloved 
parents to join her older sister Anna in 
London. On her arrival she worked as a 
machinist in the sweatshops of the East 
End. She married Koumis on  
St.Valentine’s day 1956. Shortly after 
Androulla was born following on with 
Nikos in 1960. She was a devoted, 
sister, wife, mother and grandmother. 

She was known for her sweet nature 
and generosity of spirit and her modest 
demeanour. Always giving, always 
brave, always selfless for her family. 
She died of Covid-19 after a long battle 
with dementia. The only comfort is that 
she joins her husband Koumis.  
Reflecting on their marriage, their love 
for each other and their love for their 
family, helps us to understand the  
nature of commitment, dedication,  
loyalty and forgiveness. She leaves  
behind children, grandchildren and 
great grandchildren. Androulla, Nikos, 
Nina, Jacob, Christoper, Ellie, Chloe, 
Noah and Roman.  
Her memory will always be a beacon of 
light for us, as was her presence when 
she was alive. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Koumis & Angeliki Nicolaou  
(From Ayios Andronicos, Karpasia & Yerani, Cyprus)

Koύμης & Αγγελική Νικολάου
(από τον Άγιο Ανδρόνικο, Καρπασία & Γεράνι, Κύπρος)
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελευθέριου Ηράκλη 
(από την Λεμεσό, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Eleftherios Eracli 

(From Limassol, Cyprus)

Με μεγάλη λύπη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου 
μας, συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού Ελευθέριου 
Ηράκλη, ο οποίος απεβίωσε στις 23 Δεκεμβρίου 2020 σε 

ηλικία 76 ετών. Γεννήθηκε στη Λεμεσό Κύπρο στις  
29.07.1944. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Αναστασία, τα  
παιδιά Μαρίνο, Σωτηρούλα, Κρίστια και συζύγους τους,  
εγγόνια, αδέλφια Σωτήρη, Παναγιώτα, Λένα, Μαθαίος,  

Βασίλη τις οικογένειές τους και πολλούς φίλους και συγγενείς. 
 Ήταν ένας καλός οικογενειάρχης, εργατικός που πάντα είχε 
χρόνο και ήταν εκεί για όλους που χρειάζονταν βοήθεια.  
Η κηδεία θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου 11 π.μ., στο St.John 

the Baptist, στο Wightman road και στην ταφή στο  
κοιμητήριο του  Waltham Abbey 1 μ.μ.

It is with great sadness that we announce the death of 
our beloved, husband, father, grandfather and brother 

Eleftherios Eracli, who passed away on the 23rd of  
December 2020 at the age of 76. He was born in  

Limassol Cyprus on the 29.07.1944. He leaves behind 
his wife Anastasia, children Marino, Sotiroulla, Kristia 

and spouses, grandchildren, siblings Sotiris, Panayiota,  
Lena, Matheos, Vasilis their families and many friends 
and relatives. He was a great family man, hardworking 
who always had time, and he was there for everyone 

that needed help.  
The funeral is on the 27th of January 11am, at St.John 
the Baptist, Wightman road and the burial at Waltham 

Abbey cemetery 1pm. 29.07.1944 - 23.12.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Ελένη Κώστη Σεργίου Φλωρίδης  

(γένους Κώστη Ευθυμίου) 
(από τo Καλό Χωριό Κλήρου)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Πέτρος Γεωργίου (του Γιούπι) 
(από την Επτακώμη - Great Yarmouth)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Eleni Costi Serghiou Florides  

“Nee Costi Efthymiou” 
(From Kalo Khorio Klirou)

Επίσης γνωστή ως Έλλη ή Έλλου, απεβίωσε στις 4 Ιανουαρίου 
2021. Γεννήθηκε στο Καλό Χωριό Κλήρου, και ήρθε στο Λονδίνο με 
την αδελφή Ντόροθη στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και εργάστηκε 
στην ενδύματο-βιομηχανία. Παντρεύτηκε το1950 τον μ.Κωστάκη 
Σεργίου Φλωρίδη. Αφήνει τα παιδιά Τζον και Τζούλι, αδελφή  
Ντόροθη και οικογένεια, στο Τζέρσεϋ, γαμπρός Πέτρος  

Σεργίου Φλωρίδης και οικογένεια, στο Δουβλίνο, νύφη Janice,  
εγγόνια Costakis, Maria, Suzanne, Andy, Phitos and Paul και  

δισέγγονα Andre, Christina, Liana, Julia, Constantinos, Dylan and 
Aidan. Ήταν μητέρα για όλη την οικογένειά της και για τους φίλους 
της. Θα λείψει σε όλους. Η κηδεία θα τελεσθεί στην Εκκλησία της 
Αγίας Αικατερίνης, Ν20. 0NL 1.00μμ και την ταφή στο Κοιμητήριο 
του New Southgate. N11 1JJ 2.00μμ. Λουλούδια μόνο για την  
οικογένεια, θα υπάρχει κουτί εισφορών για το North London  

Hospice. Λόγω των περιορισμών COVID-19, επικοινωνήστε με τον 
John 07811450679 εάν επιθυμείτε να παρευρεθείτε.

Also known as Elli or Ellou, died on the 4 January 2021. Born in 
Kalo Khorio Klirou, Cyprus she came to London with sister  

Dorothy in the late 1940s and worked in the rag trade.  
Married to Costakis Serghiou Florides (dec’d) in 1950.Surviving 

her are children John and Julie, sister Dorothy and family, in  
Jersey, brother-in-law Petros Serghiou Florides and family, in  
Dublin, daughter in law Janice, grandchildren Costakis, Maria, 

Suzanne, Andy, Phitos and Paul and great grandchildren Andre, 
Christina, Liana, Julia, Constantinos, Dylan and Aidan.  
She was a mother to her family and to her friends alike.  

She will be missed by all. 
The Funeral will take place at St Catherine’s Church. N20 0NL 

1.00pmand the burial at New Southgate Cemetery. N11 1JJ 
2.00pm. Flowers only for the family, there will be a donation box 
for North London Hospice.  Due to COVID-19 restriction, please 

contact John 07811450679 if you wish to attend.   04.09.1929 - 04.01.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Petros Georgiou (tou Yioupi) 
(From Eptakomi - Great Yarmouth)

Απεβίωσε την Πέμπτη 14.01.2021 ο Πέτρος Γεωργίου  
(του Γιούπι)  σε ηλικία 80 ετών. 

Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Αφήνει τα αγαπημένα του 
παιδιά: Γιώργο, Μαρία, Αντώνη, γαμπρό Πανικό, νύφες:  

Χριστίνα, Μαρία, εγγόνια: Τίνα, Ιωάννα, Μελίνα, Σοφία, Πέτρο, 
Χρήστο, δισέγγονά: Γιώργο, Ραφαέλα, Θανάση, Αντρέα, 
αδελφή Μαρούλλα και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 26.01.21 και ώρα 11:00 στην 
Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Great Yarmouth,  

St. Peter’s Road, Great Yarmouth, NR30 3AY και η ταφή στο 
Caister Old cemetery, Ormsby Road NR30 5NL. 

Αντί  για λουλούδια Θα υπάρχει κουτί για να γίνονται  
εισφορές για την εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνος.

Our beloved father Petros Georgiou (tou Yioupi) passed 
away on Thursday 14.01.2021 at the age of 80. 

A caring and loving family man he leaves behind 3 children: 
George, Tony & Maria, son-in-law Panico,  

2 daughters-in-law: Christina & Maria, 6 grandchildren,  
4 great grandchildren, sister Maroulla, many relatives and 
friends. The funeral will take place on Tuesday 26.01.2021  

at 11.00am at the Greek Orthodox Church of Saint  
Spyridon, St. Peter’s Road, Great Yarmouth, NR30 3AY 
and the burial thereafter will be at Caister old cemetery 

NR30 5NL. Instead of flowers there will be a donation box 
for Saint Spyridon Church.28.10.1940 - 14.01.2021

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΘΡΑΣΟ ΝΑΔΙΩΤΗ
΄Υστερα από πολύχρονη ηρωική μάχη με την 
επάρατη νόσο έφυγε με αξοπρέπεια στις 27 του 
Δεκέμβρη 2020 σε ηλικία 77 ετών ένας αξιόλο-
γος και αφοσιωμένος στην αποστολή του εκπαι-
δευτικός, ο αξιομακάριστος Θράσος Ναδιώτης.   
Η ελληνική παροικιακή εκπαίδευση έγινε φτω-
χότερη, γιατί έχασε ένα από τα πιο άξια στελέχη 
της. Ο μ. Θράσος πρόσφερε για τέσσερις ολό-
κληρες δεκαετίες ανεκτίμητες υπηρεσίες σε διά-
φορα ελληνικά σχολεία της ομογένειας τόσο ως 
μέλος, αρχικά, της Κυπριακής Εκπαιδευτικής 
Αποστολής (ΚΕΑ) όσο και ως επιτόπιο διδα-
κτικό προσωπικό στη συνέχεια. Παρόλον ότι, 
ύστερα από μεταπτυχιακές σπουδές, ασχολή-
θηκε επαγγελματικά από το 1983 σε δική του 
ασφαλιστική εταιρία, παρέμεινε παράλληλα 
ενεργός στις επάλξεις της εκπαίδευσης και υπη-
ρέτησε για πολλά χρόνια ως διευθυντής του Ανε-
ξάρτητου Ελληνικού Σχολείου Potters Bar, το 
οποίο ανέδειξε σε μια από τις καλύτερες σχολι-
κές μονάδες της ομογένειας. 
΄Ανθρωπος χαμηλών τόνων, εργατικός και ευ-
συνείδητος ο εκλιπών, με την πλήρη στήριξη της 

συζύγου του Στέλλας, υπήρξε ένας άριστος οι-
κογενειάρχης, πατέρας και παππούς και πρό-
σφερε στα παιδιά και τα εγγόνια του εξαιρετική 
αγωγή και μόρφωση. Επιδείκνυε πάντοτε ειλι-
κρινες ενδιαφέρον για τα κοινά της ομογένειας 
και για το εθνικό θέμα της Κύπρου και πρό-
σφερε έμπρακτα τις υπηρεσίες του στην πα-
τρίδα από τα φοιτητικά του χρόνια 
συμμετέχοντας ενεργά από το 1963 στο λόχο 
εθελοντών της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύ-
πρου, που συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρή-
σεις Μανσούρας. Αλλά και στις σχέσεις του με 
τους γονείς των μαθητών του και τις συναλλαγές 
του με τους πελάτες και συνανθρώπους του ο 
μ. Θράσος ήταν έντιμος, υπεύθυνος, σοβαρός, 
προσιτός, κοινωνικός και πάντοτε πρόθυμος να 
προσφέρει βοήθεια σε όσους την είχαν ανάγκη.  
Γι αυτό έχαιρε καθολικής αποδοχής και εκτίμη-
σης ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα. 
Προσωπικά είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω 
περισσότερο μέσω της  στενής συνεργασίας 
μας για σειρά ετών στα πλαίσια των τακτικών 
συνεδριών της Επιτροπής Διευθυντών και Σχο-

λικών Επιτροπών των Ανεξαρτήτων Ελληνικών 
Σχολείων Αγγλίας, της διοργάνωσης εθνικών και 
ποικίλων άλλων σχολικών και παγκοινοτικών εκ-
δηλώσεων, καθώς και μέσω των τακτικών επι-
θεωρήσεων των δασκάλων, που υπηρετούσαν 
στο σχολείο Potters Bar, του οποίου ήταν ο δι-
ευθυντής. Διαπίστωσα τότε την ακεραιότητα του 
χαρακτήρα του, τις διοικητικές εκπαιδευτικές ικα-
νότητές του και τον ζήλο του για πρόοδο των μα-
θητών του και διαρκή ανέλιξη της σχολικής του 
μονάδας. ΄Εκτοτε δε έτρεφα πάντοτε ειλικρινή 
αισθήματα αναγνώρισης και εκτίμησης για την 
προσωπικότητα του, τα οποία θα συνεχίσω να 
διατηρώ σε όλη τη ζωή μου. 
Εκφράζω τη συμπάθεια και τα ειλικρινή συλλυ-
πητήριά μου στη σύζυγό του Στέλλα, που 
υπήρξε η στενότερη συνεργάτιδά μου την πε-
ρίοδο της υπηρεσίας μου ως Επιθεωρητής – 
Προϊστάμενος της Κυπριακής Εκπαιδευτικής 
Αποστολής, στα παιδιά και τα εγγόνια του, τα 
αδέλφια του και τους άλλους συγγενείς του. 
Αιωνία του η μνήμη!  
Σάββας Παυλίδης
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Απεβίωσε στο νοσοκομείο του Barnet από  
COVID-19, ο Σάββας Αναστάση από την  
Τρυπημένη, την Δευτέρα 04 Ιανουαρίου, 

σε ηλικία 77 ετών. Αφήνει τα παιδιά του Έλλη, 
Τζέιμς, γαμπρό, νύφη, εγγόνια, αδέλφια και  

πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 
2021 στην εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων  
στις 12.30 και θα ακολουθήσει η ταφή στο  
κοιμητήριο του New Southgate στις 14.30. 

Για να κάνετε εισφορές παρακαλώ, καλέστε το 
0345 123 2399 ή στείλτε επιταγή πληρωτέα στο 
Diabetes Uk, Wells Lawrence House, 126 Back 

Church Lane, London E1 1FH.26.11.1943 - 04.01.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δήμητρα (Τούλλα) Χρυσοστόμου 
(από την Λάρνακα, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Demetra (Doulla)Chrysostomou 

(From Larnaca, Cyprus)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης 
Δήμητρας Χρυσοστόμους, η οποία απεβίωσε στις  

4 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 71 ετών. 
 Γεννήθηκε στη Λάρνακα, αλλά έζησε στο Λονδίνο  

από την ηλικία των 5 ετών. 
Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Αντωνάκη, την αδερφή της  

Ναφσικά, τον γαμπρό της Σωτήρη, την ανιψιά της Δήμητρα,  
τον ανιψιό της Χρήστο και τον ξάδελφό (great nephew) της 
Αδάμο, αφήνει επίσης 3 βαπτιστικά, Άρη, Mάριο και Φρώσα 

και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους.  
Η κηδεία της θα τελεσθεί στις 10 Φεβρουαρίου στην εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον στις 12.30μμ και την ταφή 

στο κοιμητήριο του New Southgate στις 2.30μμ.

It is with great sadness that we announce the death of our 
beloved Demetra (Doulla) Chrysostomou on the 4 of  

January at the age of 71. Born in Larnaca Cyprus but lived 
in London from the age of 5.  

She leaves behind her husband Antonaki, her sister  
Nafsika, her brother-in-law Sotiris, her niece Demetra, her 

nephew Christos and great nephew Adam. She also leaves 
3 Godchildren, Ari, Mario and Frossa and many other 

friends and family. Her funeral will take place on  
10th February at St Dimitrios Church Edmonton 12.30pm 
and the burial and New Southgate Cemetery at 2.30pm.  08.11.1949 - 04.01.2021

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους παραβρέθηκαν στην 
εξόδιο ακολουθία του πολυαγαπημένου μας συζύγου, 

πατέρα και παππού, Κώστα Αλεξάνδρου, που  
απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα, λουλούδια καθώς 

και εισφορές το ποσό £1000 για την εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου. Η συμπαράσταση και αγάπη όλων 
σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή μας  συγκίνησε πολύ.  

† Note of Thanks 
We would like to thank everyone who attended the  
funeral of our beloved husband, dad and bappou,  

Costas Alexandrou, and for all the beautiful flowers, 
kind donations for St Demetrious Church the sum of 

£1000. All the condolences and kind messages and to 
everyone who has supported us during this very 

 difficult time.

† Ευχαριστίες 
Costas Alexandrou  
(From Ayios Louka, Famagusta) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σάββας Αναστάση 
(από την Τρυπημένη) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρούλλα Βυρίδης 
(από την Λευκωσία, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Maroulla Virides 

(From Nicosia, Cyprus)

Η πολύ αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά, Μαρούλλα Βυρίδης, 
απεβίωσε δυστυχώς στο Λονδίνο στις 7 Ιανουαρίου 2021,  

σε ηλικία 87 ετών. 
Η αφοσίωσή της στην οικογένειά της δεν γνώριζε όρια, είτε ως 
σύζυγος, μητέρα ή γιαγιά, όπως πιστοποιά και ο καθένας που 

είχε την καλή τύχη να την γνωρίσει. Θα λείψει πολύ στην  
οικογένεια και τους φίλους της, ωστόσο, το πνεύμα, η αγάπη και 

το πάθος της θα ζήσουν σε όλες τις αναμνήσεις μας.  
Η κηδεία και η ταφή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  

2 Φεβρουαρίου στο κοιμητήριο του Hendon στο Λονδίνο.  
Η συμμετοχή είναι κατόπιν πρόσκλησης μόνο λόγω των  

τρεχόντων περιορισμών. Λουλούδια μπορούν να σταλούν το  
αργότερο μέχρι 1η Φεβρουαρίου, στα γραφεία κηδείων  

Demetriou & English, 131 Myddleton Road, Wood Green,  
London N22 8NG.

Our very much-loved mother and grand-mother,  
Maroulla Virides, sadly passed away in London on  

7th January 2021, at the age of 87. Her dedication to her 
family knew no bounds, whether as a wife, mother or  

grand-mother, as anyone who had the good fortune to know 
her will acknowledge. 

She is already extremely missed by her family and friends;  
however, her spirit, love and passion will live on in all our 

memories. The funeral and burial will take place on  
Tuesday 2nd February at Hendon Cemetery, London.  
Attendance is strictly by invitation only due to current  
restrictions. Floral tributes, to arrive no later than 1st  
February, can be sent to Demetriou & English, 131  
Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG. 10.02.1933 - 07.01.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης 
(από την Θεσσαλονίκη)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Alexandros Alexandrides 

(From Thessaloniki)
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 
πατέρα, παππού και σύντροφο Αλέξανδρο που απεβίωσε την  
Τρίτη 05.01.21 σε ηλικία 85 ετών. 
Αφήνει πίσω τα 2 παιδιά του Τιμ και Πάρη, 5 εγγόνια, Αλέξανδρο, 
Χριστίνα, Σοφία, Νικολέττα, Αλεξία, νύφες, Έλενα και Αντωνία και την 
συντρόφo του Κούλα και πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 26.01.21. στο Άγιο Ιωάννη τον  
Βαπτιστή, Wightman Road, 9.30 και λόγω περιορισμών COVID-19 
μόνο άτομα από τη στενή οικογένεια μπορούν να παρευρεθούν. 
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate στις 11.00am και 
για όσους θέλουν να παρευρεθούν, παρακαλούμε να τηρείτε τους  
κανόνες κοινωνικής απόστασης. 
Λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλούν στο γραφείο 
κηδειών Demetriou και English. 
Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες παρακαλώ 
καλέστε, 0208 360 8044 ή 07930747177.

It is with great sadness we announce the death of our beloved 
father, grand-father and partner, Alexandros who passed away on 
Tuesday 05.01.21 at the age of 85.  
Alexandros leaves his 2 sons: Tim and Paris, 5 grandchildren:  
Alexandros, Christina, Sophia, Nicole and Alexia, daughters-in-
law: Elena and Tania and his partner Coula. 
The funeral will take place on Tuesday 26.01.21 at 9.30am at the 
Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Wightman Road, 
N8 0LY. The church service will be restricted to close family 
members. 
The burial will take place at New Southgate Cemetery at around 
11.00am for those who would like to pay their respects, subject to 
social distancing rules.  
Floral tributes may be sent to Demetriou & English by the 
25.01.21 Tel:0208 360 8044 / 07930747177.

Πάντα θα είσαι στην  
καρδιά και στη σκέψη μας
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δέσποινα Χρήστου 
(από τον Άγιο Αμβρόσιο, Κερύνεια) 

 Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης συζύγου, μητέρας 
και γιαγιάς Δέσποινας Χρήστου που απεβίωσε στις 23 Δεκεμβρίου 2020 σε ηλικία 

81 ετών, μετά από μια μακρά μάχη με ασθένεια. Γεννήθηκε στην Κύπρο, 
 στο Άγιος Αμβρόσιος Κερύνεια στις 12/08/1939. Αφήνει πίσω τον σύζυγό της για  

59 χρόνια  Γιώργο Χρήστου, 2 γιοι Χρήστο και Πανίκος Χρήστου, θυγατέρα  
Μαρία Θεοδώρου, 7 εγγόνια  και συγγενείς και φίλοι. Η κηδεία θα τελεσθεί την  
Τρίτη 26 Ιανουαρίου στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 
road, στις 12:30 μ.μ.  και η ταφή στο κοιμητήριο του  New Southgate στις 2:30 
μ.μ., οι υπεύθυνοι της κηδείας, είναι τα γραφεία κηδειών, Demetriou & English.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Despina Christou 
(from Ayios Amvrosios Kyrenia) 

It is with great sadness that we announce the death of our loving wife, mother and 
grandmother Despina Christou who passed away on the 23rd December 2020  

at the age of 81, after a long battle with illness. She was born in Cyprus,  
Ayios Amvrosios Kyrenia on 12/08/1939. 

She leaves behind her husband George Christou, they have been married for  
59 years, 2 sons Chris and Panny Christou, daughter Maria Theodorou, 

 7 grand children and relatives and friends. 
The funeral will take place on Tuesday 26th January at church of St John the  

Baptist Church, Wightman road, at 12:30pm the burial at New Southgate  
cemetery at 2:30pm, the funeral directors are Demetriou & English.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαγδαληνή Κυριάκου 
(από την Ορόκληνη, Κύπρος) 

Η Μαγδαληνή Κυριάκου, απεβίωσε στο νοσοκομείο τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 3 Ιανουαρίου 2021 σε 
ηλικία 90 ετών. Η Μαγδαληνή ήταν η αγαπημένη σύζυγος του αείμνηστου Κυριάκου Παναγιώτου, μητέρα της  
Δέσποινας, Κυριακής και Γιώτας, η περήφανη γιαγιά του Σταύρου, Ευθύμιου, Μαγδαληνής, Κυριακής, Ανδρέα,  

Κυριάκου και Μαριάννας, και η αγαπημένη προγιαγιά του Χρίστου, Ανδρέα, Λούκα, Κυριακής, Αμαλίας,  
Μαγδαληνής, Ραφαήλ, Συμεών, Δέσποινας και Αλέξανδρου. Η Μαγδαληνή γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1930 στην 
Ορόκλινη της Κύπρου και μετακόμισε στο Λονδίνο με τη νεαρή της οικογένεια το 1964. Ως νεαρή μητέρα, η  

Μαγδαληνή στήριξε την οικογένεια, κατά αρχή εργάζεται ως αρτοποιός και  μετά ως νταντά. Καθώς οι κόρες της  
μεγάλωσαν, εγκατέλειψε τη δουλειά για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της. Ήταν επίσης  
εξέχον μέλος της τοπικής εκκλησιαστικής κοινότητας της Παναγίας και του Απόστολου Βαρνάβα στο Βόρειο  

Λονδίνο, όπου ο σύζυγός της υπηρέτησε ως υποδιάκονος. 
Η Μαγδαληνή ήταν η αρχηγός  και η καρδιά της οικογένειάς μας. Ήταν μια κυρία με απεριόριστη πίστη και με μια 

συνολική αίσθηση τι σημαίνει οικογένεια. Θα λείψει πολύ σε όλους μας. 
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου 2021 στις 10.00πμ στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της  
Θεοτόκου, Trinity Road, Λονδίνο N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Λονδίνο N11 1JJ στις 

11:30π.μ. Τα άτομα που μπορούν να παρακολουθήσουν  την κηδεία περιορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς. 
Λουλούδια μπορούν να  γίνονται δεκτά στα γραφεία κηδειών Demetriou & English, 131-133 Myddleton Rd,  
London N22 8NG έως τις 4.30μμ 26 Ιανουαρίου 2021, ή αν προτιμάτε να κάνετε  φιλανθρωπική εισφορά,  

ήταν επιθυμία της Μαγδαληνής  να ενισχύσει οικονομικά  την  τοπική της  εκκλησία της Παναγίας  
(στην προαναφερθείσα διεύθυνση).

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Magdalini Kyriacou 

(from Oroklini, Cyprus) 
Magdalini Kyriacou, aged 90, passed away in hospital in the early hours of Sunday 3 January 2021. 

Magdalini was the dearly loved wife of the late Kyriacos Panayiotou; the beloved mother of Despina, Kay and 
Yiota; the proud grandmother of Steve, Dimis, Madeline, Kay, Andreas, Kyri and Marianna; and the loving  

great-grandmother to Christo, Andreas, Luca, Kay, Amelia, Madeline, Raphael, Simon, Despina and Alexandro.  
Magdalini was born on 23 July 1930 in Oroklini, Cyprus and moved to London with her young family in 1964. 

As a young mother, Magdalini supported the family working as a baker and as a nanny. As her daughters grew, 
she gave up work to devote more time to her family. She was also a prominent member of her local Panagia and  
St. Barnabas church community in North London, where her late husband served as a sub-deacon in later life.  

Magdalini was the matriarch and heart of our family. She was a lady of unwavering faith, with an  
all-encompassing sense of family. She will be sorely missed by very many. 

The funeral service will take place on 27 January 2021 at 10:00am at the Cathedral of the Dormition  
of the Mother of God, Trinity Road, London N22 8LB with the burial following at 11:30am New Southgate  

Cemetery, London N11 1JJ. Due to the current government guidelines, attendance is limited to close family. 
Floral tributes will be accepted by the funeral directors’ offices Demetriou & English, 131-133 Myddleton Rd,  

London N22 8NG by 4:30pm 26 January 2021, or if you would rather make a charitable donation, it was  
Magdalini’s wish that this should be for her local church Panagia, the Cathedral 

 of the Dormition of the Mother of God (at the aforementioned address).23.07.1930 - 03.01.2021

12.08.1939 - 23.12.2020
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Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το 
θάνατο των αγαπημένων μας γο-
νέων. Ο πατέρας μας Σωτήρης Λοΐ-
ζου απεβίωσε στις 5 Ιανουαρίου σε 
ηλικία 76 ετών και η μητέρα μας Κίκα 
Λοΐζου απεβίωσε στις 6 Ιανουαρίου 
σε ηλικία 77. Ο πατέρας μας γεννή-
θηκε στις 27.01.1944 στην Ταύρου 
της Κύπρου και η μητέρα μας γεννή-
θηκε στις 26.12.1943 στο Πραστείο, 
Αμμόχωστος, . Αφήνουν τα 3 παιδιά 
τους: Λούη, Μαρία και Κρις, τον γα-
μπρό τους Κώστα, νύφη Ανδρούλλα 
και 4 εγγόνια: Αντιγόνη, Μαγδαλένα, 
Sam και Jake. Η κηδεία θα τελεσθεί 
στις 8 Φεβρουαρίου 2021 στην Εκ-
κλησία 12 Αποστόλων, Kentish 
Lane, Brookman's Park, Hatfield, 

AL9 6NG στις 12 το μεσημέρι και 
στη συνέχεια η ταφή στο κοιμητήριο 
του Hoddesdon, 135 Ware Road, 
Hoddesdon, EN11 9AE. Λόγω των 
αυστηρών κανονισμών COVID-19, 
μόνο η στενή οικογένεια μπορεί να 
παρευρεθεί. 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις  
οικογένειες και τους φίλους μας για 
την αγάπη και την υποστήριξή τους. 
Καταλαβαίνουμε και είμαστε πολύ 
ευγνώμονες σε όλους που θα ήθε-
λαν να αποτίσουν φόρο τιμής  στους 
γονείς μας και ως εκ τούτου θα διορ-
γανώσουμε μνημόσυνο για να γιορ-
τάσουμε τη ζωή τους στο εγγύς 
μέλλον.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Soteris Loizou & Kika Loizou 

(From, Tavrou & Prastio, Cyprus)

Σωτήρης Λοΐζου & Κίκα Λοΐζου 
(από Ταύρου και Πραστείο, Κύπρος)

It is with great sadness that we an-
nounce the passing of our beloved 
parents. Our Father Soteris Loizou 
passed on the 5 January at the age 
of 76 and our Mother Kika Loizou 
passed on the 6 January at 77.  
Our Father was born on the 
27.01.1944 in Tavrou, Cyprus and 
our Mother was born on the 
26.12.1943 in Prastio, Ammochos-
tos, Cyprus.  
They are survived by their 3 Chil-
dren: Louis, Maria and Chris, their 
Son-in-Law Costa, their Daughter-
in-Law Androulla and 4 Grandchil-
dren: Antigoné, Magdalena, Sam 
and Jake.  
The funeral will take place on the 

8th February 2021 at 12 Apostles 
Church, Kentish Lane, Brookman’s 
Park, Hatfield, AL9 6NG at 12 
Noon and the burial thereafter at 
Hoddesdon Cemetery, 135 Ware 
Road, Hoddesdon, EN11 9AE.  
Due to strict COVID-19 regulations 
the service will be attended by 
close family members.  
We would like to extend our deep-
est thanks and gratitude to family 
and friends for their love and sup-
port. We understand and are most 
grateful to everyone that would like 
to pay their respects to our Parents 
and as such we shall hold a memo-
rial service to celebrate their lives 
in the near future. 

Poem by Louis, Maria&Chris Loizou 
 

Mum & Dad you’re in Heaven now  
The Angels sing for joy 

They loved you both so very much  
Even as a little girl and boy  

  
Together in life on Earth  
And Together in afterlife 
Heaven sent its Angels  

To take you both to the skies 
  

You’re the beautiful colours of a rainbow  
After all the rain  

You’re the Sunshine breaking  
through the clouds 
After all the pain  

You’re the beauty in this world  
And it’s in everything we see 

High up in the trees,  
the singing birds agree  

  
You’re so loved, you’re so treasured 
And you’re cherished forevermore  

God has fully opened for you,  
Paradise’s Door 

  
One day we’ll meet in Heaven  

Your hands once again we’ll hold 
And our tears of sadness will turn to joy  

And those tears will turn to Gold

27.01.1944 -  05.01.2021 26.12.1943 -  06.01.2021
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