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Στο 5%, στο υψηλότερο επίπεδο 
από τις αρχές του 2016, διαμορ-
φώθηκε η ανεργία στη Βρετανία 
στο τρίμηνο μέχρι τον Νοέμβριο, 
καθώς η πανδημία συνέχισε να 
επηρεάζει την οικονομία... Σελ 4

Βρετανία-Ανεργία
Τα βήματα αποκλιμάκωσης θα 
είναι πολύ αργά, συντονισμένα 
και ελεγχόμενα, ώστε να υπάρ-
χει η δυνατότητα επιτήρησης 
της επιδημιολογικής κατάστα-
σης...                  Σελ 6

Σταδιακή χαλάρωση των μέτρων Διαπλοκή κυβ. Αναστασιάδη
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Εκκολαπτήριο θεσμικής διαπλο-
κής η κυβέρνηση Αναστασιάδη-
ΔΗΣΥ.  Αρχιεπίσκοπος προς  Ανα-
στασιάδη: «Να κοιτάξεις πρόεδρε 
και την οικονομία, αλλά να σταμα-
τήσουμε να  κλέφτουμε»…   Σελ 5

σελ  

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης 
το 65% των γυναικών (Σελ 8) 

 

Ελλάδα: Βιασμός 11χρονης αθλήτριας (Σελ 7)

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης 
το 65% των γυναικών (Σελ 8) 

 

Ελλάδα: Βιασμός 11χρονης αθλήτριας (Σελ 7)

 Λίστα χωρών «υψηλού κινδύνου» ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον-8 Μαρτίου θα ανοίξουν τα σχολεία  (Σελ 4)

“Aδιανόητη τραγωδία οι 100.000 νεκροί” (Σελ 3)

Θέμα κοινής λογικής η ανεμπόδιστη προμήθεια εμβολίων  (Σελ 3)

Travellers to UK from virus hotspots face hotel quarantine, PM hopes to reopen schools from 8 March  (Page 21)
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του Κυριάκου Τσιούπρα 
Με ενισχυμένη αισιοδοξία βασισμένη σε ιατρικές 
εκτιμήσεις, η κατάσταση του Νεόφυτου Νικολάου 
που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Πανεπιστη-
μίου του Λονδίνου (UCLH) για τον κορωνοΪό πα-
ρουσιάζει σημεία βελτίωσης.  
Ο Νεόφυτος, βασικό στέλεχος της Παροικιακής, 
παράγοντας της Αριστεράς και ευρύτατα γνωστός 
ανάμεσα στην παροικία για τη γενική αγωνιστική 

του δράση αλλά και για το πλούσιο φιλανθρωπικό 
του έργο, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο του North 
Middlesex στις 9 Ιανουαρίου και μιά βδομάδα αρ-
γότερα διεκομήσθη στο νοσοκομείο UCLH. 
Η κατάσταση  του Νεόφυτου στο νοσοκομείο του 
North Middlesex έβαινε πολύ καλά αφού αντι-
δρούσε  στη θεραπευτική αγωγή σε βαθμό που 
αναμενόταν η επιστροφή του στο σπίτι. Ξαφνικά, 
στις 16 του Γεννάρη παρουσιάσθηκε επιπλοκή 
οπότε διεκομήσθη στο νοσοκομείο UCLH και  η 
θεραπευτική αγωγή τέθηκε σε νέα βάση εντατικής 
παρακολούθησης.  
Να αναφέρουμε ότι μαζί με τον Νεόφυτο προσε-
βλήθη από τον ιό και η σύζυγος του Ευούλλα, η 
οποία, επίσης, νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο του 
North Middlesex αλλά απο μέρες βρίσκεται σε 
καλύτερη κατάσταση στο σπίτι.  
Η στροφή  πρός το χειρότερο για τον Νεόφυτο 
ήταν φυσικό να προκαλέσει γενική ανησυχία στην 
οικογένεια του, στην προοδευτική κοινότητα και 
σε όλη την παροικία – όλοι θέλουν να ενημερω-
θούν για την κατάσταση του. Η απάντηση με 
βάση τα τωρινά δεδομένα είναι, όπως αναφέρεται 
πιο πάνω: η κατάσταση του παρουσιάζει βελ-
τίωση .  
Ευχές όλων, περιλαμβανομένων των πολυαρίθ-
μων γνωστών και φίλων του Νέοφυτου είναι 
όπως σύντομα αποθεραπευθεί και επιστρέψει 
στην αγκαλιά της οικογένειας του και τη θέρμη 
των φίλων του. 

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
Με γενικές ευχές για ανάρρωση 

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, την Τρίτη 26 Ια-
νουαρίου 2021, δέχθηκε σε ακρόαση στο Αρχιε-
πισκοπικό Μέγαρο τον Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Κολωνείας κ. Αθανάσιο συνοδευόμενο από 
τον Εντιμολ. κ. Μάριο Μηναῒδη, Άρχοντα του Οι-
κουμενικού Θρόνου και Πρόεδρο του Συνδέσμου 
Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βα-
σιλείου, για να συζητήσουν εκκλησιαστικά θέματα 
αφορώντα στο όφελος της τοπικής Εκκλησίας. 
Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η οποία διε-
ξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα, οι δύο Αρχιερείς επα-
ναβεβαίωσαν την αδελφική τους αγάπη και το 
κοινό όραμά τους για την πνευματική πρόοδο και 
ομόνοια της Εκκλησίας και εξέφρασαν τις ανη-
συχίες τους για τα πρόσφατα δημοσιεύματα σε 
ορισμένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινω-
νικής Δικτύωσης, που διαστρεβλώνουν την αλή-
θεια των γεγονότων, τα οποία ο Μητροπολίτης 
Αθανάσιος καταδικάζει. Με πνεύμα ενότητας, ο 
Αρχιεπίσκοπος Νικήτας και ο Μητροπολίτης Αθα-
νάσιος καλούν τους ευσεβείς Χριστιανούς να στα-
ματήσουν τις διάφορες ενέργειες οι οποίες πα-
ραπληροφορούν το λαό, δημιουργούν 
διαχωρισμούς και απειλούν την ενότητα της Ορ-

θόδοξης Εκκλησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Για άλλη μία φορά ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκο-
πος κ. Νικήτας ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη 
Αθανάσιο για την μακρόχρονη υπηρεσία του κα-
θώς και την θέληση συνεργασίας και την προθυ-
μία αρωγής προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
την Αρχιεπισκοπή και την τοπική κοινότητα πα-
ντοιοτρόπως. Υπό αυτό το πνεύμα συνεργασίας 
και όπως έχει συμφωνηθεί, ο Μητροπολίτης Αθα-
νάσιος θα συνεχίσει να διαμένει στην Κοινότητα 
του Wood Green Βορείου Λονδίνου μέχρι τέλος 
Ιουλίου του 2021 ενώ παραλλήλως θα διευκολύνει 
την διαδικασία μετάβασης στην  μελλοντική διοί-
κηση της Κοινότητος. Κατόπιν τούτων, ο Μητρο-
πολίτης Αθανάσιος δύναται να ιερουργεί εντός 
των ορίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρεταννίας ως Μητροπολίτης του 
Οικουμενικού Θρόνου. 
Η συνάντηση τελείωσε σε κλίμα αδελφικής αγά-
πης και αλληλεγγύης με τις προσευχές αμφοτέ-
ρων υπέρ της προόδου των Κοινοτήτων της Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Βαρνάβα στην 
περιοχή Wood Green.   
 
Εκ των Γραφείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Ανακοίνωση Ιεράς Αρχιεπισκοπής  
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας

Τα κέντρα ταχείας εξέτασης στο Haringey θα γίνονται επτά ημέρες την εβδομάδα 
Οι ιστότοποι ταχείας δοκιμής 
του Haringey για άτομα που δεν 
εμφανίζουν κανένα από τα συ-
μπτώματα Covid-19 πρέπει να 
μετακινηθούν σε λειτουργία 
επτά ημερών την εβδομάδα 
από τον επόμενο μήνα. 
Αφού άκουσε τα σχόλια από βα-
σικούς και πρώτους εργαζόμε-
νους, η απόφαση έχει επίσης 
ληφθεί για παράταση των ωρών 
λειτουργίας. 
Ο δήμος έχει επί του παρόντος 
δύο κέντρα στο 48 Station 
Road, το Wood Green και το 
Tottenham Community Sports 
Center. 

Τρίτος ιστότοπος πρόκειται να 
ανοίξει στο Alexandra Palace, 
Alexandra Palace Way, N22 
7AY. 
Από Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου τα 
κέντρα θα είναι ανοιχτά κάθε 
μέρα: 
 
Δευ 8πμ - 4μμ 
Τρίτη / Τετ 8πμ - 8μμ 
Πέμπτη / Παρ / Σάβ 8πμ - 4μμ 
Κυρ 10πμ - 2μμ 
 
Έρχεται καθώς περισσότερες 
από 5.000 δοκιμές έχουν πρα-
γματοποιηθεί στο Haringey από 
την αρχή του έτους - με 3,35% 

θετικές δοκιμές. 
Ο Δρ Will Maimaris, Διευθυντής 
Δημόσιας Υγείας του Haringey, 
δήλωσε: «Περίπου ένα στα τρία 
άτομα που έχουν Covid-19 δεν 
γνωρίζουν ότι το έχουν, αλλά 
μπορούν ακόμα να το μεταδώ-
σουν σε άλλους ανθρώπους, οι 
οποίοι μπορεί να αρρωσταίνουν 
πολύ. 
«Από την έναρξη του νέου εθνι-
κού κλειδώματος, κρίναμε την 
πρώτη γραμμή και τους κριτι-
κούς εργαζόμενους ως προτε-
ραιότητα για τον έλεγχο πλευ-
ρικής ροής. Είναι ένα από τα 
βασικά εργαλεία για τη μείωση 

της εξάπλωσης - το οποίο πα-
ρόλο που οι αριθμοί μειώνονται 
τώρα - θα πρέπει να διατηρηθεί 
για το προβλέψιμο μέλλον. 
"Είναι επίσης σημαντικό οι άν-
θρωποι να γνωρίζουν ότι εάν εί-
ναι εργαζόμενος με χαμηλό ει-
σόδημα που έχει θετικές 
δοκιμές, υπάρχουν διαθέσιμα 
έως 500 £ από την πληρωμή 
υποστήριξης για την απομό-
νωση. 
"Θα ανοίξουμε περισσότερους 
ιστότοπους σύντομα για να εν-
θαρρύνουμε τους ανθρώπους 
να κάνουν τα τεστ." 
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με τον Βύρωνα Καρύδη

“Aδιανόητη τραγωδία οι 100.000 νεκροί”  
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον 
δήλωσε την Τρίτη (26/01/2021) πως "αναλαμβάνει 
πλήρως την ευθύνη για όσα έκανε η κυβέρνησή 
του", αφότου ο απολογισμός των νεκρών από τη 
νόσο Covid-19 ξεπέρασε στη χώρα τους 100.000, 
ο βαρύτερος στην Ευρώπη. 
"Λυπάμαι βαθύτατα για κάθε ζωή που χάθηκε και 
σίγουρα, ως πρωθυπουργός, αναλαμβάνω πλήρως 
την ευθύνη για όσα έχει κάνει η κυβέρνηση", είπε  
ο κ. Τζόνσον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. 
"Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πραγμα-
τικά κάναμε ό,τι μπορούσαμε και συνεχίζουμε να 
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε 
τους θανάτους και τον πόνο", υπογράμμισε. 
Πολλά από τα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης 
(27/01/2021) είχαν φωτογραφίες του Μπόρις 
Τζόνσον που τον δείχνουν να σκύβει το κεφάλι 
με θλίψη καθώς ανακοινώνει ότι ο αριθμός των 
θανάτων από κορωνοϊό στο Ηνωμένο Βασίλειο 
έχει ξεπεράσει τις 100.000. 
Πολλές εφημερίδες χρησιμοποιούν για πρωτοσέ-
λιδο πηχυαίο τίτλο τα δικά του λόγια στη συνέ-
ντευξη τύπου : "Λυπάμαι βαθύτατα". 
Οι Times δημοσιεύουν φωτογραφίες συνανθρώ-
πων μας που δεν είναι πλέον μαζί μας. “Κατά 
την έναρξη της πανδημίας για πολλούς στην κυ-
βέρνηση αλλά και για το ευρύτερο βρετανικό κοινό 
η ιδέα ότι ο ιός θα σκότωνε 100.000 από εμάς 
μέσα σε 10 μήνες ήταν αδιανόητη” , γράφει η 
εφημερίδα i.  
Η Daily Mirror υπογραμμίζει ότι “ο θλιβερός αριθ-
μός αυτών που έχασαν τη ζωή τους είναι αυτός 
που όλοι ελπίζαμε ότι δεν φτάναμε ποτέ”.  “Πρό-

κειται για ένα τραγικό νούμερο”, σημειώνει ο 
Guardian. 
Για την ιστοσελίδα της Independent, οι 100.000 
θάνατοι είναι “ένα αποκαρδιωτικό, ακατανόητο 
μέγεθος”, αλλά συνεχίζει η ψηφιακή εφημερίδα , 
η πραγματικότητα είναι ότι τέτοιες στατιστικές μό-
λις και μετά βίας ξύνουν την επιφάνεια του πόνου 
που έχει παραλύσει το Ηνωμένο Βασίλειο. “Κάθε 
χαμένη ζωή ήταν μια μητέρα, ένας πατέρας, ένα 
παιδί, ένας φίλος, ένας γείτονας ή ένας συνάδελ-
φος - κάποιος γνωστός και αγαπητός από έναν 
άλλο”, επισημαίνει η Independent.  
H Τζούντιθ Γουντς - αρθρογράφος της Daily Tele-
graph – σημειώνει ότι οι 100.000 νεκροί είναι 
“περισσότερο μια ταφόπλακα για την οποία πρέ-
πει να θρηνούμε παρά μια απαίσια καταμέτρηση 
ορόσημο”.  
Τέλος ο επιστημονικός συνεργάτης του αμερικα-
νικού περιοδικού Time, Τομ Ουάιπελ, τονίζει ότι 
όταν ο αριθμός των ανθρώπων που “έφυ-
γαν” έχει ξεπεράσει τις 100.000 τότε το 
συμπέρασμα εί-
ναι αναπόφευκτο 
– “κάτι έχει πάει 
πολύ στραβά”.  
Σχέδιο για ξενο-
δοχεία – καρα-
ντίνα για την 
απομόνωση των 
ταξιδιωτών από 
το εξωτερικό εξε-
τάζει η κυβέρ-
νηση   

“Μοιάζει ότι και φέτος το καλοκαίρι θα κάνουμε 
διακοπές στο Bognor Regis”, γράφει η Sun (Τρίτη 
26/01/2021) σχετικά με το ενδεχόμενο να εφαρ-
μοσθεί το σχέδιο για ξενοδοχεία – καραντίνας 
στα οποία θα κατευθύνονται οι ταξιδιώτες που 
θα φτάνουν στη χώρα προερχόμενοι από το εξω-
τερικό.  
Ταξιδιωτικοί πράκτορες επισημαίνουν ότι εάν η 
κυβέρνηση προχωρήσει στην υλοποίηση της σχε-
τικής πρότασης θα έχει κόστος τουλάχιστον 1.000 
λίρες επιπλέον για κάθε οικογένεια  εφόσον ναυα-
γήσουν και πάλι τα σχέδια για τις διακοπές στο 
εξωτερικό.  
Ο Guardian σημειώνει  ότι η στρατηγική των ξε-
νοδοχείων-καραντίνα είναι μέρος μιας "πιο προ-
σεκτικής προσέγγισης" μετά το τρίτο lockdown 
στην Αγγλία. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου για 
τους ταξιδιώτες που επί του παρόντος τους απαλ-
λάσσει από την αυτοαπομόνωση στο σπίτι, εάν 

υποβληθούν σε αρνητικό έλεγχο 
μετά από πέντε ημέρες, δεν 
έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη - 
διαβάζουμε στην εφημερίδα The Guardian.  
Η Daily Telegraph και η  i, και οι δύο εφημερίδες 
αναφέρουν ότι το υπουργικό συμβούλιο είναι διχα-
σμένο σε ό,τι αφορά τις αφίξεις από το εξωτερικό.  
Ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς, σύμφωνα 
με τις πληροφορίες, επιδιώκει το σχέδιο “απομό-
νωση σε ξενοδοχεία καραντίνα” να ισχύει μόνο 
για τους ταξιδιώτες από τη Βραζιλία και τη Νότια 
Αφρική. Από την άλλη μεριά, ο υπουργός Υγείας 
Ματ Χάνκοκ και η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι 
Πατέλ θέλουν όλοι οι ταξιδιώτες από το εξωτερικό  
να υπόκεινται στο μέτρο. 
Το σχέδιο για ξενοδοχεία – καραντίνα φαίνεται 
να εγκρίνει και ο υπουργός των Οικονομικών Ρίσι 
Σούνακ, σύμφωνα με το περιοδικό The Spec-
tator.  Ίσως ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός 
ότι σε γενικές γραμμές οι βουλευτές του κυβερ-
νώντος κόμματος υποστηρίζουν  αυτό το σχέδιο, 
επειδή πιστεύουν ότι είναι μια “δίκαιη απόφαση 
για να έχουμε  μεγαλύτερες ελευθερίες στο εσω-
τερικό”- επισημαίνει ο Spectator.   
Το κύριο άρθρο της Daily Mail αναφέρει ότι η 
προοπτική να δούμε τους ξένους ταξιδιώτες με 
πούλμαν να πηγαίνουν σε ξενοδοχεία - καραντίνα 
και να απομονώνονται για 10 ημέρες εγείρει “σο-
βαρά ανησυχητικά ερωτήματα”. H εφημερίδα ανα-
ρωτιέται - “πόσο καιρό θα διαρκέσουν αυτά τα 
δρακόντεια μέτρα και τι θα χρειαστεί να κάνουμε 
για να αρθούν”.

Ο Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε εμμέσως την 
ΕΕ να μην εγείρει εμπόδια στις εξαγωγές εμβο-
λίων κατά του κορωνοϊού προς το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, μετά από την προαναγγελία σύστασης 
από τις Βρυξέλλες ενός μηχανισμού διαφάνειας 
εξαγωγών στον απόηχο της αναστάτωσης που 
έχει προκληθεί με τις παραγγελίες από την As-
traZeneca. 
Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 
στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός Πρωθυπουρ-
γός είπε αρχικά ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη 
στην αλυσίδα εφοδιασμού της χώρας και σχο-
λίασε ότι ελπίζει και αναμένει οι Ευρωπαίοι εταίροι 
να σεβαστούν τα συμβόλαια αναφορικά με την 
προμήθεια των εμβολίων. 
Πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ 
των δύο πλευρών, χαρακτηρίζοντας την παρα-
σκευή των εμβολίων ως θαυμάσιο παράδειγμα 
διεθνούς συνεργασίας. 
Είπε ότι δε θέλει να δει περιορισμούς στη διάθεση 

εμβολίων, σχολιάζοντας ότι αυτό είναι «θέμα κοι-
νής λογικής» καθώς «ο ιός δε γνωρίζει σύνορα». 
Νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ είχε 
πει ότι «ο προστατευτισμός δεν είναι η σωστή 
προσέγγιση», δηλώνοντας βέβαιος για τη συνερ-
γασία με την ΕΕ ώστε να μη διαταραχθούν οι 
προμήθειες των εμβολίων. 
Εκκλήσεις προς τη βρετανική κυβέρνηση να συ-
μπεριλάβει τους αστέγους στις κατηγορίες πολι-
τών, που έχουν προτεραιότητα για τον εμβολια-
σμό κατά του κορωνοϊού, απευθύνουν 
οργανώσεις αρωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Οι πρώτες εννέα κατηγορίες προτεραιότητας που 
έχουν προσδιοριστεί από το Ενιαίο Κέντρο Εμ-
βολιασμών και αποτελούν τη βάση του σχεδια-
σμού του εμβολιαστικού προγράμματος στη Βρε-
τανία, περιλαμβάνουν τους φιλοξενούμενους και 
εργαζόμενους σε οίκους ευγηρίας, όλους τους 
πολίτες άνω των 50 ετών, το υγειονομικό προ-
σωπικό πρώτης γραμμής και τους εξαιρετικά ευ-
παθείς. 
Η οργάνωση αρωγής αστέγων St Mungo’s επι-
καλείται έρευνα που δείχνει ότι το 20% των σχε-
δόν 5.000 ατόμων χωρίς στέγη στους οποίους 
προσφέρει βοήθεια έχουν υποκείμενα προβλή-
ματα υγείας, που τους καθιστούν ακόμα πιο ευά-
λωτους έναντι του κορωνοϊού. 
Άλλες οργανώσεις έχουν επισημάνει πως ούτως 
ή άλλως πολίτες, που ζουν στο δρόμο είναι πιο 
εκτεθειμένοι στην πανδημία και χρήζουν ιδιαίτε-
ρης προσοχής.

Θέμα κοινής λογικής η ανεμπόδιστη προμήθεια εμβολίων 
Eμβόλιο Δύση έναντι της Τουρκίας

Τα αυξανόμενα περιστατικά καταπάτησης ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και την «απε-
ρίσκεπτη» εξωτερική πολιτική του Προέδρου Ερ-
ντογάν επισημαίνουν με επιστολές τους προς τον 
Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και τους 
αρχηγούς των κομμάτων της βρετανικής αντιπο-
λίτευσης τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων. 
Οι επιστολές προς τον Μπόρις Τζόνσον και τους 
υπόλοιπους πολιτικούς ηγέτες αναφέρουν επίσης 
ότι η Δύση συνεχίζει να αποτυγχάνει στην αντι-
μετώπιση αυτών των προβλημάτων. 
«Η Τουρκία μετατρέπεται σταδιακά σε δεσποτική 
τυραννία στο εσωτερικό και σε επικίνδυνο και 
απρόβλεπτο παίκτη διεθνώς», επισημαίνουν οι 
υπογράφοντες Κύπριοι της Βρετανίας. 
Σημειώνουν ως σημείο καμπής που αποτέλεσε 
έναυσμα για μια σειρά καταπάτησης ατομικών δι-

καιωμάτων και ελευθεριών από τον Πρόεδρο Ερ-
ντογάν το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. 
Χαρακτηρίζουν την εξωτερική πολιτική του ως 
«αυξανόμενα πολεμοχαρή και αποσταθεροποι-
ητική» και στέκονται στην κατάφωρη περιφρό-
νηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας 
και της Κύπρου στα χωρικά τους ύδατα και στις 
ΑΟΖ τους. 
Οι υπογράφοντες χαρακτηρίζουν στη συνέχεια τη 
βρετανική αντίδραση σε όλα αυτά «απογοητευ-
τική» και επικρίνουν τη χλιαρή αντίδραση της ΕΕ. 
Κατακρίνουν τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας 
μεταξύ Λονδίνου και Άγκυρας μετά από το Brexit, 
σχολιάζοντας ότι στην ουσία συνιστά έγκριση της 
συμπεριφοράς της Τουρκίας, μιας χώρας που έχει 
υπό στρατιωτική κατοχή την Κύπρο, όπου το 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι εγγυήτρια δύναμη. 
«Η ώρα έχει έρθει να εκτεθεί η συνεργία της Δύ-
σης στον πραγματικό κίνδυνο που συνιστά ο Ερ-
ντογάν για τον ίδιο του το λαό και για τη διεθνή ει-
ρήνη και σταθερότητα. Η Κύπρος είναι κεντρικής 
σημασίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην 
Ανατολική Μεσόγειο», καταλήγουν οι επιστολές. 
Αντίστοιχες επιστολές θα σταλούν στους διευθυ-
ντές των βρετανικών εφημερίδων, σε διεθνή 
έντυπα και στους επιγραφής των ευρωπαϊκών 
θεσμών.

Κύπριοι της Βρετανίας ζητούν  αλλαγή στάσης Tζόνσον
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 Εμβόλια
Οι Βρετανοί δεν θα πρέπει 
ακόμη να κάνουν κρατήσεις 
στο εξωτερικό για τις καλοκαι-
ρινές διακοπές, δήλωσε την 
Τρίτη ο υπουργός της Βρετα-
νίας που είναι αρμόδιος για το 
πρόγραμμα εμβολιασμού κατά 
της COVID-19 στη χώρα, ενό-
ψει της αναμενόμενης ανακοί-
νωσης από την βρετανική κυ-
βέρνηση αυστηρότερων 
συνοριακών μέτρων. 
"Πιστεύω ότι είναι υπερβολικά 
νωρίς. Στα νοσοκομεία εξακο-
λουθούν να βρίσκονται ακόμη 
αυτήν την στιγμή 37.000 άν-
θρωποι με COVID-19, είναι 
πάρα πολύ νωρίς ακόμη και για 
να κάνουμε εικασίες για το κα-
λοκαίρι", σημείωσε. 
Ο υπουργός σημείωσε επίσης 
σε δηλώσεις που έκανε στο 
Sky News ότι είναι πεπεισμέ-
νος ότι και η AstraZeneca και η 
Pfizer θα τιμήσουν τις συμφω-
νίες τους με το Ηνωμένο Βασί-
λειο για την προμήθεια των εμ-
βολίων τους κατά της 
COVID-19. 
Αντιδρώντας σε δημοσιεύματα 
ότι η ΕΕ απείλησε να μπλοκά-
ρει την παροχή εμβολίων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ζαχάουϊ 
απάντησε: "Είμαι πεπεισμένος 
ότι αυτές (η AstraZeneca και η 
Pfizer) θα μας παραδώσουν 
και οι δύο τις ποσότητες που 
χρειαζόμαστε για να ανταπο-
κριθούμε στον στόχο μας για 
τα μέσα Φεβρουαρίου και βε-
βαίως και πέραν αυτού".

Στο 5%, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 
αρχές του 2016, διαμορφώθηκε η ανερ-
γία στη Βρετανία στο τρίμηνο μέχρι τον 
Νοέμβριο, καθώς η πανδημία συνέχισε 
να επηρεάζει την οικονομία και η χώρα 
πήγε πάλι σε lockdown. 
Ξεχωριστά στοιχεία που ανακοίνωσε η 
στατιστική υπηρεσία, εμφάνισε ότι ο 
αριθμός των εργαζόμενων τον Δεκέμβριο 
μειώθηκε 2,7% σε ετήσια βάση και ήταν 
κατά 828.000 χαμηλότερος από ό,τι στην 
αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο. 
Η βρετανική ανεργία έχει διατηρηθεί χα-
μηλά από το πρόγραμμα διατήρησης θέ-
σεων εργασίας της κυβέρνησης, που 
υποστήριζε 2,4 εκατ. θέσεις εργασίας 
τον Οκτώβριο, έναντι των 8,9 εκατ. τον 
Μάιο. 
Το πρόγραμμα είναι το πιο δαπανηρό 
μέτρο οικονομικής στήριξης από την 
πανδημία, και κοστίζει 46,4 δισ. στερλί-
νες (63 δισ. δολάρια) μέχρι τα μέσα Δε-
κεμβρίου, και αναμένεται να ολοκληρω-
θεί στις 30 Απριλίου. 
"Αυτή η κρίση έχει διαρκέσει πολύ πε-
ρισσότερο από ό,τι πίστευε ο οποιοσδή-
ποτε από εμάς -και κάθε χαμένη θέση 
εργασίας ως αποτέλεσμα αυτής της κρί-
σης, είναι μια τραγωδία”, τόνισε ο υπουρ-
γός Οικονομικών της χώρας, Rishi 

Sunak, μετά από την ανακοίνωση των 
στοιχείων. 
"Ενώ το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας) 
εργάζεται σκληρά για να προστατεύσει 
τα άτομα με το εμβόλιο, κάνουμε ό,τι 
μπορούμε στηρίζοντας επιχειρήσεις, 
άτομα και οικογένειες". 
Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πα-
ρασκευή έδειξαν ότι ο αριθμός των απα-
σχολούμενων μειώθηκε κατά 88.000 
τους τρεις μήνες έως τα τέλη Νοεμβρίου, 
μια μικρότερη πτώση από την πρόβλεψη 
πτώσης των 100.000 από τους οικονο-
μολόγους σε δημοσκόπηση του Reuters. 
Το ποσοστό ανεργίας ήταν κάτω από τις 
προβλέψεις του 5,1%. 
Ο κυβερνήτης της Τράπεζας της Αγγλίας 
Andrew Bailey είπε αυτόν τον μήνα ότι 
πιστεύει ότι πως υποκείμενο ποσοστό 
ανεργίας ήταν υψηλότερο, καθώς ο επί-
σημος ορισμός αποκλείει άτομα χωρίς 
εργασία που έχουν αναβάλει προσωρινά 
την αναζήτηση εργασίας λόγω της παν-
δημίας. 
Η Βρετανία μπήκε σε έναν νέο μέτρων 
περιορισμού κίνησης στις 5 Ιανουαρίου 
λόγω ενός ραγδαία αυξανόμενου αριθ-
μού θανάτων που είναι τώρα σχεδόν 
100.000, ο υψηλότερος στην Ευρώπη.

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2016 η ανεργία

Τα σχολεία στην Αγγλία δεν θα ανοίξουν 
μετά τις διακοπές του Φεβρουαρίου, 
όπως επιβεβαίωσε χθες το μεσημέρι ο 
Μπόρις Τζόνσον. 
Απευθυνόμενος στη βουλή των Κοινο-
τήτων, ο Βρετανός πρωθυπουργός δή-
λωσε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
που να δικαιολογούν την επιστροφή των 
μαθητών στις τάξεις. Αντίθετα, ο Τζόνσον 
είπε ότι η κυβέρνηση φιλοδοξεί η επι-
στροφή τους να γίνει στις 8 Μαρτίου. 
Τα δημοτικά και τα γυμνάσια στην Αγγλία 
έχουν κλείσει για όλους τους μαθητές, 
εκτός από τα παιδιά των βασικών εργα-
ζομένων και εκείνων που είναι ευάλωτοι, 
κατά τη διάρκεια του τρίτου λοκντάουν 
στη χώρα.  
Η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία 
είχε προταθεί από τον Μπόρις Τζόνσον 
ως μια πιθανότητα, όταν είχε αναγγείλει 
το κλείσιμό τους, αλλά οι υπουργοί τις 
τελευταίες εβδομάδες έχουν αποφύγει 
να δώσουν μια συγκεκριμένη ημερομη-
νία για την επιστροφή στα δημοτικά. 
Ταυτόχρονα υποσχέθηκε να παρουσιά-
σει οδικό χάρτη για την έξοδο από τα 
lockdowns που έχουν πλήξει σοβαρά την 
οικονομία. 
Ο Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε ότι οι 
αφίξεις από 22 διαφορετικές χώρες θα 

πρέπει να καραντίνα σε ξενοδοχεία που 
παρέχονται από την Κυβέρνηση «χωρίς 
εξαίρεση». 
"Θέλω να καταστήσω σαφές ότι σύμ-
φωνα με τους κανονισμούς για τη δια-
μονή στο σπίτι, είναι παράνομο να εγκα-
ταλείψετε το σπίτι σας για να ταξιδέψετε 
στο εξωτερικό για λόγους αναψυχής και 
θα το επιβάλουμε σε λιμάνια και αερο-
δρόμια ρωτώντας τους ανθρώπους γιατί 
φεύγουν και τους καθοδηγούν να επι-
στρέψουν στην πατρίδα τους εάν δεν 
έχετε βάσιμο λόγο να ταξιδέψετε ", είπε 
ο κ. Τζόνσον. 
"Έχουμε επίσης απαγορεύσει όλα τα τα-
ξίδια από 22 χώρες όπου υπάρχει κίν-
δυνος γνωστών παραλλαγών, συμπερι-
λαμβανομένων των χωρών της Νότιας 
Αφρικής, της Πορτογαλίας και της Νότιας 
Αμερικής. 
"Και για να μειώσουμε τον κίνδυνο που 
ενέχουν οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βα-
σιλείου και οι κάτοικοι που επιστρέφουν 
στην πατρίδα τους από αυτές τις χώρες, 
μπορώ να ανακοινώσω ότι θα απαιτή-
σουμε σε όλες αυτές τις αφίξεις που δεν 
μπορούν να αποφπυγουν την είσοδο για 
να απομονωθούν σε διαμονή που πα-
ρέχονται από την κυβέρνηση, όπως τα 
ξενοδοχεία, για 10 ημέρες χωρίς εξαί-
ρεση." 
Το Υπουργείο Υγείας εργάζεται για τη 
δημιουργία ξενοδοχείων καραντίνας 
"όσο το δυνατόν γρηγορότερα", πρό-
σθεσε ο Πρωθυπουργός. 
Ο Νίκολα Στρουγκόν δήλωσε νωρίτερα 
χθες το απόγευμα ότι το σχέδιο καραντί-
νας της κυβέρνησης "δεν είναι αρκετό" 
και πρέπει να είναι ένα γενικό μέτρο.

Λίστα χωρών «υψηλού κινδύνου» ανακοίνωσε ο 
Μπόρις Τζόνσον-8 Μαρτίου θα ανοίξουν τα σχολεία AstraZeneca και Pfizer 
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Εκκολαπτήριο θεσμικής διαπλοκής η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ
 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ: «ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΦΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ , ΒΑΖΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΜΕΣΑ»…

ΑΚΕΛ  Άριστος Δαμιανού

ο βουλευτής του ΑΚΕΛ  Άριστος Δαμιανού επι-
σημαίνει ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη- Συνα-
γερμού δε μπορεί να δώσει λύσεις και να κατα-
πολεμήσει τη διαφθορά, από τη στιγμή που είναι 
η ίδια μέρος του προβλήματος και είναι εκκολα-
πτήριο θεσμικής διαπλοκής . 
Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ, είπε ότι είδαμε δυο 
πρώην Υπουργούς να μαλώνουν για το ποιος 
φταίει περισσότερο για το επενδυτικό πρό-
γραμμα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι την ώρα 
που βυθίζεται το καράβι και κάποιοι προσπαθούν 
να σώσουν τον εαυτό τους, προφανώς υπάρχει 
πρόβλημα. Πρόσθεσε ότι οι εικόνες του βίντεο 
του Αλ Τζαζείρα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα 
της όλης υπόθεσης με το πάρτι «χρυσών» δια-
βατηρίων. Τόνισε δε ότι είναι καλά να κοιταχθούν 
στον καθρέφτη του ΔΗΣΥ γιατί μπορεί να τους 
βολεύει να επικεντρώνονται στον τέως βουλευτή 

του ΑΚΕΛ, αλλά σημείωσε ότι ο πρόεδρος της 
Βουλής που είναι σάρκα της σαρκός του Συνα-
γερμού ξεχνιέται. 
Επίσης είπε ότι μέσα από το ξεχείλωμα των κρι-
τηρίων οι κυβερνώντες έδωσαν την ευκαιρία σε 
δικηγορικά γραφεία να επωφεληθούν αποφάσεις 
του Υπουργικού Συμβουλίου και αυτό είναι ο ορι-
σμός θεσμικής διαπλοκής. Όπως είπε αντί να 
πήγαιναν σπίτι τους, έχουν και τα μούτρα να μι-
λούν για το βίντεο της ντροπής, το οποίο είναι 
κλάσμα μεγαλύτερης εικόνας που οι ίδιοι δημι-
ούργησαν. Επίσης τόνισε ότι αποδεδειγμένα ο 
μπροστάρης της διαπλοκής είναι ο πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και δεν χρειάζεται να τους το πει 
και η διερευνητική επιτροπή. 
Πρόσθεσε ότι δεν αναμένουν κάτι σημαντικό από 
την κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ γιατί όπως είπε 
όλες τους οι ενέργειες οδηγούν προς τη συσκό-

τιση και όχι προς τη διαφάνεια. 
Παράλληλα, ο Α. Δαμιανού ανέφερε ότι άλλο ένα 
ψέμα που είπε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ευθύμιος  
Δίπλαρος είναι ότι η Βουλή σε τέσσερις περιπτώ-
σεις αυστηροποίησε τα κριτήρια για τις πολιτο-
γραφήσεις. Πρόσθεσε ότι μέσα από μια συμπαι-
γνία της τελευταίας στιγμής, δόθηκε η δυνατότητα 
για προφορικές τροπολογίες και με ευκαιριακή 
πλειοψηφία ξεχειλώθηκαν ξανά τα κριτήρια προς 
όφελος των developers. Ας μην λένε οι κυβερ-
νώντες, τόνισε, ότι πρωτοστάτησαν στις αυστη-
ροποίηση αλλά σημείωσε ότι όποτε  γινόταν προ-
σπάθεια αυστηροποίησης των κριτηρίων ένα 
αόρατο χέρι οδηγούσε συμφέροντα διαφόρων 
πλευρών στο χαλάρωμα των κριτηρίων με απο-
τέλεσμα το όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
να έχει λαβωθεί από τους χειρισμούς της κυβέρ-
νησης Αναστασιάδη. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Αντί να λογοδοτήσει στο λαό και να αναλάβει τις 
πολιτικές του ευθύνες για το σκάνδαλο της βιο-
μηχανίας πώλησης χρυσών διαβατηρίων με τε-
κμηριωμένη πλέον την εμπλοκή οικογενειακών 
επιχειρήσεων του ιδίου και υπουργών του, ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης επιχειρεί να απεκδυθεί των 
ευθυνών του. Εκμεταλλεύεται τη θεσμική ιδιότητα 
του για μονολόγους και Δημοσιογραφικές Διασκέ-
ψεις σε απ’ ευθείας, ουσιαστικά υποχρεωτική με-
τάδοση από όλα τα κανάλια παγκύπριας εμβέ-
λειας. Και αυτά τη στιγμή που οι καταθέσεις στην 
Ερευνητική  Επιτροπή υπουργών και του Αρχιε-
πισκόπου Χρυσοστόμου επιβεβαιώνουν τις εκτι-
μήσεις της Αριστεράς πως η κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη- Συναγερμού δε μπορεί να δώσει λύσεις 
και να καταπολεμήσει τη διαφθορά, από τη στιγμή 
που είναι η ίδια μέρος του προβλήματος και είναι 
εκκολαπτήριο θεσμικής διαπλοκής. 
Εμβρόντητη η κοινή γνώμη παρακολουθεί όσα 
βγαίνουν στο φως αναφορικά με το μεγάλο σκάν-
δαλο της παραχώρησης κυπριακής υπηκοότητας 
σε φυγόδικους, εγκληματίες, δικτάτορες και άλ-
λους απατεώνες που βρίσκονται στο στοπ λιστ 
της Ιντερπόλ για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, 
έναντι της πώλησης διαμερισμάτων σε ουρανο-
ξύστες και άλλων  ακινήτων από μεγαλοεπιχει-
ρηματίες ανάπτυξης γης με τη μεσολάβηση (με 
το αζημείωτο) μεγάλων δικηγορικών και ελεγκτι-
κών γραφείων, κυρίως της Λεμεσού. Ανάμεσα σ’ 
αυτά και οικογενειακές επιχειρήσεις του Νίκου 
Αναστασιάδη. 
Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου, ο 
οποίος, όπως και άλλοι μεγαλοεπιχειρηματίες και 
διαπλεκόμενοι με τη βιομηχανία «χρυσών διαβα-
τηρίων» κλήθηκε στην Ερευνητική Επιτροπή, με 
την αθυροστομία που τον χαρακτηρίζει επανα-
βεβαίωσε πως συζητούσε με τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη για λύση δυο κρατών, αδειάζοντας μ’ 
αυτό τον τρόπο το Προεδρικό το οποίο επιχείρησε 
να διασκεδάσει τις εντυπώσεις όταν ο Κύπρου 
Χρυσόστομος Β΄, πρωτοείπε σε συνέντευξη του 
σε εφημερίδα πως ο Αναστασιάδης του εκμυστη-
ρεύθηκε την επιλογή του για διχοτομικής μορφής 
λύση! 
Στην Επιτροπή ο Αρχιεπίσκοπος επιχείρησε να 

δώσει την εντύπωση ότι δεν γνώριζε για τη δράση 
του Μαλαισιανού φυγόδικου και καταζητούμενου 
από την Interpol, Τζο Λόου. 
Μέσα από την κατάθεση του Αρχιεπισκόπου, 
αποκαλύφθηκε ότι, ανηφόρισε αρκετές φορές το 
Λόφο του Προεδρικού, συζητώντας μαζί με τον 
Πρόεδρο τόσο το θέμα των πολιτογραφήσεων, 
όσο και το Κυπριακό, συμβουλεύοντάς τον ότι 
δεν μπορεί να εξευρεθεί λύση και να στρέψει το 
ενδιαφέρον του στην οικονομία, με τον Αρχιεπί-
σκοπο να λέει στον Πρόεδρο:  

Ο Αρχιεπίσκοπος, σε ερώτηση αν θυμάται την 
επιστολή που απέστειλε την 1η Σεπτεμβρίου του 
2015 προς τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, με 
την οποία παρακαλεί τον Υπουργό για τις δικές 
του ενέργειες όπως τα αιτήματα για πολιτογρά-
φηση τριών ατόμων τεθούν προς έγκριση στη 
συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου 
(03/09/2015), απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι 
ο λόγος που το έκανε «ήταν επειδή ο developer 
που αγόρασε οικόπεδο από εμάς στην Αγία Νάπα 
δεν είχε τα χρήματα να τα προπληρώσει και να 
του τιτλοποιήσουμε το εν λόγω χωράφι». 
«Έδωσε (ο developer) μια προκαταβολή και κά-
ναμε ένα έγγραφο και υπέγραφα εγώ σαν εκπρό-
σωπος της Αρχιεπισκοπής. Δεν υπέγραφε εκεί-
νος, έτσι ήμουν υποχρεωμένος να υπογράφω τα 
έγγραφα και ήθελα όσο το δυνατό πιο γρήγορα 
να ξεμπερδέψω», σημείωσε και πρόσθεσε ότι ο 
ίδιος έστειλε την επιστολή για να επιταχυνθεί η 
διαδικασία. 
Ερωτηθείς αν έχει στείλει άλλες παρόμοιες επι-

στολές, ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι έχει στείλει πολ-
λές επιστολές στον ΠτΔ, σε υπουργούς, σε γενι-
κούς διευθυντές, κ.λπ. 
Σημείωσε ότι, είπε στον developer πως αν επι-
μένει ο κ. Λόου, να του πει να έρθει μια ημέρα, 
να φάνε το μεσημέρι μαζί και τον έφερε. 
«Τον γνώρισα στο τραπέζι και μάλιστα εγώ ούτε 
καν είδα την επιταγή. Τον ευχαρίστησα και του 
είπα ότι δεν χρειαζόταν η Αρχιεπισκοπή εισφορά 
και ότι θα δεχόταν κάποια εισφορά για τη Θεολο-
γική Σχολή. Και εγώ πίστευα ότι θα έδινε γύρω 

στις €15.000. Έπειτα μου είπαν ότι η εισφορά 
του ήταν €300.000», συμπλήρωσε. 
Ερωτηθείς αν είχε προβεί σε οποιονδήποτε 
έλεγχο για το ποιόν αυτών των ανθρώπων πριν 
να γράψει την επιστολή του, ο Αρχιεπίσκοπος 
είπε ότι ήταν εντελώς αδύνατο για τον ίδιο να κά-
νει κάτι τέτοιο, διότι δεν είχε την εξουσία να ζητή-
σει από υπεύθυνα όργανα του κράτους ή της Ευ-
ρώπης για να τον ενημερώσουν. 
Σε ερώτηση αν κάποιος από την Αρχιεπισκοπή ή 
κάποιος άλλος από τον περίγυρό του, του έδωσε 
πληροφορίες για αυτούς τους τρεις ανθρώπους, 
ο Αρχιεπίσκοπος είπε πως όχι, προσθέτοντας ότι 
πληροφορίες έδωσε μόνο ο developer. 
Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αρχιεπίσκοπος είπε 
ότι έμαθε από τις εφημερίδες για τον κ. Λόου. 
Ερωτηθείς αν γνώριζε ή αν του είχε πει κάποιος 
ότι ο κ. Λόου είχε σοβαρά αδικήματα οικονομικής 
φύσεως, ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι δεν του είχαν 
πει οτιδήποτε και πρόσθεσε ότι μιλούσε μόνο με 
τον developer. 

Όποτε ανεβαίνω στο Προεδρικό πρώτο θέμα συ-
ζήτησης είναι το Εθνικό «Πρόεδρε ο Τούρκος θέ-
λει τα πάντα. Θα τα δώσεις; Να κοιτάξεις Πρόεδρε 
και την οικονομία αλλά να σταματήσουμε όλοι να 
κλέβουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα». 
Σε ερώτηση αν μεσολάβησε για κάποιο άλλο πρό-
σωπο σε θέμα πολιτογραφήσεων, ο Αρχιεπίσκο-
πος είπε ότι τόσες πολλές επιστολές που έχει 
στείλει, δεν θυμάται και πρόσθεσε ότι μπορεί να 
έστειλε και 10, 15 και 20 επιστολές. 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΟΤΙ ΣΥΖΗΤΟΥΣΑΝ  
ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ  
Εν τω μεταξύ, σε νεότερες δηλώσεις του ο Αρχιε-
πίσκοπος Χρυσόστομος επιβεβαίωσε πως συ-
ζητούσαν κρυφά, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
και το σενάριο λύσης δυο κρατών στο Κυπριακό 
πρόβλημα! 
Το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωση του σχολιάζει  παρέμ-
βαση του Αρχιεπισκόπου στο Κεντρικό Δελτίο Ει-
δήσεων του ΡΙΚ στις 26/01, όπου αποπειράθηκε 
με παρέμβασή του να ανασκευάσει τη δήλωση 
που έκανε ενώπιον της Ερευνητικής, ότι δηλαδή 
συμβούλευσε τον Πρόεδρο «να σταματήσουν να 
κλέβουν». 
«Παρόλο που ελάχιστους θα έπεισε επί τούτου, 
άθελά του επιβεβαίωσε κάτι άλλο εξίσου σο-
βαρό», επισημαίνει το ΑΚΕΛ.   
Ο Αρχιεπίσκοπος επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά 
ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τού εκμυστηρεύ-
τηκε τις σκέψεις του για λύση δύο κρατών στο 
Κυπριακό. 
«Επιβεβαίωσε μάλιστα ότι αυτές οι συζητήσεις 
γίνονται ακόμα και πριν τις Προεδρικές Εκλογές 
του 2018. Δηλαδή, ο Νίκος Αναστασιάδης άλλα 
έλεγε στους πολίτες και άλλα συζητούσε για την 
τύχη της πατρίδας μας πίσω από κλειστές πόρ-
τες. Διερωτόμαστε, αν το Προεδρικό θα επιμένει 
ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν κατάλαβε καλά» σημει-
ώνει το ΑΚΕΛ και προσθέτει ότι η αλήθεια είναι 
μία: «Ο Νίκος Αναστασιάδης είναι ο πρώτος και 
ο μόνος Πρόεδρος στα χρονικά του τόπου που 
διανοήθηκε να συζητά τη λύση της διχοτόμησης 
στο Κυπριακό, δηλαδή την παράδοση στην Τουρ-
κία της μισής πατρίδας μας».

Ο ΣΩΖΩΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΩΘΗΤΩ…
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Πύλη Εμβολιασμού 
Από χθες, 27 Ιανουαρίου 2021, 
στις 09:00 (ώρα Κύπρου), η 
Πύλη Εμβολιασμού είναι δια-
θέσιμη για διευθέτηση ραντε-
βού για τα άτομα ηλικίας άνω 
των 88 ετών, που δεν έχουν 
εμβολιαστεί το προηγούμενο 
διάστημα ή δεν έχουν διευθε-
τήσει ήδη ραντεβού. 
 
Σε ανακοίνωσή του, στο πλαί-
σιο υλοποίησης του  Εθνικού 
Πλάνου Εμβολιασμού για την 
COVID-19, το Υπουργείο 
Υγείας ενημερώνει τους πολί-
τες ότι τα ραντεβού αφορούν 
την περίοδο από τις 27 Ιανουα-
ρίου μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου. 
 
Όπως σημειώνει το αρμόδιο 
Υπουργείο μέχρι την Τρίτη το 
πρωί είχαν διευθετηθεί 1.186 
ραντεβού για εμβολιασμό ατό-
μων άνω των 90 ετών, από σύ-
νολο 5.448 ραντεβού που είχαν 
διατεθεί. 
Εξάλλου, η Πύλη Εμβολιασμού 
παραμένει ανοικτή και σήμερα 
για τα άτομα ηλικίας άνω των 
90 ετών. 
 
Στο μεταξύ, οι εμβολιασμοί γί-
νονται από 11 συνεργεία σε 9 
Κέντρα Εμβολιασμού που λει-
τουργούν ήδη σε όλες τις 
Επαρχίες. 
 
Παράλληλα, αρχίζει τη λειτουρ-
γία του το Κέντρο Εμβολια-
σμού Λινόπετρας, Λεμεσός, 
ενώ προστίθενται συνεργεία 
εμβολιασμού στα Λατσιά, στη 
Λακατάμια και στην Πάφο και 
επεκτείνεται το ωράριο στην 
Λάρνακα και οι ημέρες στην Λα-
κατάμια και στην Αμμόχωστο. 
Συνεπώς, οι πολίτες θα εξυπη-
ρετούνται από συνολικά 15 συ-
νεργεία. 
Διευκρινίζεται πως ανάλογα με 
τον ρυθμό εξάντλησης των ρα-
ντεβού για τα άτομα άνω των 
88 ετών οι πολίτες θα ενημε-
ρώνονται μέσω ανακοίνωσης, 
για τη διάθεση των ραντεβού, 
στις επόμενες ηλικιακές υπό-
ομάδες.

Τα βήματα αποκλιμάκωσης θα είναι πολύ 
αργά, συντονισμένα και ελεγχόμενα, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιτήρη-
σης της επιδημιολογικής κατάστασης και 
περιορισμός της πιθανότητας επιδημιο-
λογικής επιδείνωσης, ανέφερε ο Υπουρ-
γός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανα-
κοινώνοντας την 1η φάση της 
στρατηγικής άρσης των μέτρων, που αρ-
χίζει την 1η Φεβρουαρίου. 
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο 
Υπουργός Υγείας, από τη Δευτέρα, 1η 
Φεβρουαρίου, τίθενται σε εφαρμογή τα 
εξής: 
1. Επαναλειτουργία κουρείων, κομμω-
τηρίων, ινστιτούτων αισθητικής. 
2. Αύξηση από 25% σε 50% του ποσο-
στού του προσωπικού που μπορεί να 

έχει φυσική παρουσία στις ιδιωτικές επι-
χειρήσεις υπηρεσιών, χωρίς ελάχιστο και 
μέγιστο αριθμό ατόμων. 
3. Απαγόρευση συναθροίσεων σε οικίες, 
με εξαίρεση την επίσκεψη μέχρι δύο (2) 
ατόμων, νοουμένου πρόκειται για συγ-
γενείς 1ου και 2ου βαθμού. 
Από τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021, 
τίθενται επιπλέον σε εφαρμογή τα ακό-
λουθα: 
1. Επαναλειτουργία των δημόσιων και 
ιδιωτικών δημοτικών σχολείων. 
2. Επαναλειτουργία επιχειρήσεων λιανι-
κού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων 
των πολυκαταστημάτων και εμπορικών 
κέντρων. 
3. Επαναλειτουργία πρακτορείων τυχε-
ρών παιγνίων, μόνο για σκοπούς συ-

μπλήρωσης του δελτίου, χωρίς τη χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων. 
4. Επαναλειτουργία μουσείων και άλλων 
αρχαιολογικών χώρων. 
5. Η Θεία Λειτουργία στους χώρους θρη-
σκευτικής λατρείας τελείται με την πα-
ρουσία πιστών με μέγιστο αριθμό προ-
σώπων μέχρι 50 άτομα, τηρουμένων 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 
6. Αύξηση αριθμού ατόμων για επισκέ-
ψεις σε οικίες, σε τέσσερα (4) άτομα. 
 
Ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι ση-
μαντικό όπλο στη μάχη κατά του ιού είναι 
η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. 
Υπογράμμισε ότι παρά την καθυστέρηση 
στην προμήθεια εμβολίων, «είμαστε αι-
σιόδοξοι ότι θα καλύψουμε το χαμένο 
έδαφος γιατί έχουμε παραγγείλει πολύ 
περισσότερα εμβόλια από όσα αναλο-
γούν στον πληθυσμό της Κύπρου». 
Ανέφερε, παράλληλα, ότι στόχος τους εί-
ναι να συνεχίσουμε να βλέπουμε σε συ-
νάρτηση με τη μείωση των κρουσμάτων, 
και μείωση στον αριθμό των νοσηλευό-
μενων, ενώ η προσοχή μας επικεντρώ-
νεται στα άτομα που νοσηλεύονται σε 
σοβαρή κατάσταση σε Μονάδες Αυξη-
μένης Φροντίδας και Εντατικής Θερα-
πείας 
Είπε, επίσης, ότι η βελτιωμένη επιδημιο-
λογική εικόνα που έχουμε τώρα ουσια-
στικά αντικατοπτρίζει τα μέτρα που εφαρ-
μόστηκαν την περίοδο των γιορτών και 
μετά.  

 Εμβολιαστική κάλυψη 
Ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι ση-
μαντικό όπλο στη μάχη κατά του ιού είναι 
η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.  
Όπως είπε, παρά την καθυστέρηση στην 
προμήθεια εμβολίων, «είμαστε αισιόδο-
ξοι ότι θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος 
γιατί έχουμε παραγγείλει πολύ περισσό-
τερα εμβόλια από όσα αναλογούν στον 
πληθυσμό της Κύπρου». 
Σημείωσε ότι το ενδιαφέρον για εμβολια-
σμό στη χώρα μας έχει ξεπεράσει τις αρ-
χικές εκτιμήσεις και αυτό μας χαροποιεί.  
«Ο στόχος μας είναι να έχουμε ολοκλη-
ρώσει μέχρι τις αρχές Μαρτίου τον εμ-
βολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 
80 ετών καθώς και των επαγγελματιών 
υγείας της 1ης γραμμής, και μέχρι το τέ-
λος του Μάρτη, σύμφωνα με τον μέχρι 
τώρα σχεδιασμό, να έχουν εμβολιαστεί 
100.000 συμπολίτες μας. Με τον τρόπο 
αυτό, θα αποφορτίσουμε και παράλληλα 
θα θωρακίσουμε το Σύστημα Υγείας, 
προστατεύοντας τους συνανθρώπους 
μας με αυξημένο κίνδυνο βαρείας νόση-
σης και νοσηλείας», συμπλήρωσε.  
Πρόσθεσε ότι η εμβολιαστική θωράκιση 
μιας κρίσιμης ομάδας του πληθυσμού 
θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε το 
πλάνο αποκλιμάκωσης με περισσότερη 
αυτοπεποίθηση και ασφάλεια.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Στην προστασία των καταναλωτών από 
τις καταχρηστικές ρήτρες των χρηματο-
πιστωτικών ιδρυμάτων αποσκοπεί, με-
ταξύ άλλων, το νομοσχέδιο για την προ-
στασία του καταναλωτή που συζητείται 
από την Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής 
με στόχο την ψήφισή του το συντομότερο 
από τη Βουλή. 
Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία της 
Επιτροπής την Τρίτη, όπου συζήτησε το 
θέμα και στην οποία συμμετείχε η αρμό-
δια Υπουργός, Νατάσα Πηλείδου, είπε 
πως πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το 

οποίο ενοποιεί εφτά διαφορετικούς νό-
μους που έχουν να κάνουν με την προ-
στασία του καταναλωτή. "Το θεωρούμε 
ιδιαίτερα σημαντικό. Στην παρούσα φάση 
έγινε κατ` άρθρο συζήτηση, συζητήθηκαν 
αρκετές λεπτομέρειες που έχουν να κά-
μουν με το νομοσχέδιο καθώς επίσης και 
κάποιες σημαντικές πιθανές τροποποι-
ήσεις", ανέφερε η κ. Πηλείδου. 
Πρόσθεσε πως "ως Υπουργείο δεσμευό-
μαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 
περάσει αυτό το νομοσχέδιο όσο πιο σύ-
ντομα για να μας δώσει τα εργαλεία ως 

Υπουργείο και ως Υπηρεσίας Προστα-
σίας του Καταναλωτή να μπορέσουμε να 
προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισ-
σότερο τους καταναλωτές από κακές 
πρακτικές". 
Ερωτηθείσα αν οι καταναλωτές θα προ-
στατεύονται και από τις καταχρηστικές 
ρήτρες των τραπεζών, η κ. Πηλείδου είπε 
πως αυτός είναι ένας από τους βασικούς 
στόχους και είναι και ένας από τους λό-
γους που θα ήθελαν να ψηφιστεί ο νόμος 
το συντομότερο. 
O Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, 
Ανδρέας Κυπριανού, ανέφερε πως "προ-
χωρήσαμε σήμερα στην ολοκλήρωση της 
εξέτασης που αφορά το πολυνομοσχέδιο 
για τον καταναλωτή και ολοκληρώσαμε 
τη συζήτηση σε όλα τα σημειώματα που 
έχουν δώσει όλοι οι ενδιαφερόμενοι φο-
ρείς και τις παρατηρήσεις του επί του νο-
μοσχεδίου στην παρουσία της Υπουργού 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και 
της Νομικής Υπηρεσίας". 
Ανέφερε πως όσες παρατηρήσεις έχουν 
εγκριθεί από τη Νομική Υπηρεσία και από 
την Υπηρεσία Προστασίας του Κατανα-
λωτή έχουν ήδη ενσωματωθεί στο νομο-

σχέδιο. 
Ο κ. Κυπριανού είπε πως άγγιξαν το θέμα 
του πεδίου εφαρμογής του νόμου, αν δη-
λαδή θα εφαρμοστεί για φυσικά πρό-
σωπα ή και για νομικά πρόσωπα. Σημεί-
ωσε πως η Επιτροπή αποφάσισε 
ομόφωνα να προχωρήσει στη διαδικασία 
διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του 
νόμου ούτως, ώστε να καλύπτει και τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μέχρι 10 
άτομα προσωπικό. Ανέφερε πως θα πρέ-
πει και αυτές να προστατευτούν στα πλαί-
σια αυτής της νομοθεσίας που αφορά κυ-
ρίως καταχρήσεις εκ μέρους 
εμπορευομένων αλλά κυρίως από τα με-
γάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
Σημείωσε πως παρών στην συνεδρία 
ήταν και ο Χρηματοοικονομικός Επίτρο-
πος, Παύλος Ιωάννου, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στο άρθρο του Συντάγματος και 
στην ανάγκη προστασίας των καταναλω-
τών και των επιχειρήσεων από οικονο-
μικά πολύ δυνατούς οργανισμούς. Πρό-
σθεσε πως αυτό ακριβώς είναι που 
προσπαθεί να υλοποιήσει η Επιτροπή.

Η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων, όπως ανακοινώθηκε  

Στην προστασία καταναλωτών από καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών στοχεύει νομοσχέδιο της Επιτροπής Εμπορίου  
Οικονομία 
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Σεξουαλική βία

Βιασμός 11χρονης αθλήτριας

«Άνοιγμα» και όχι επιπλέον περιορισμός

Ο συνωστισμός έφερε ανησυχία 
Προβληματισμό, συζητήσεις και σενάρια 
για ηλεκτρονική εφαρμογή που θα βοηθά 
τους καταναλωτές έχει φέρει το άνοιγμα 
των καταστημάτων και η μεγάλη αντα-
πόκριση του κόσμου εν μέσω κορω-
νοϊού. 

Η ανησυχία για το συνωστισμό που πα-
ρατηρείται στην αγορά έχει θορυβήσει 
και την κυβέρνηση -πλην των επιστημό-
νων- με αποτέλεσμα να εξετάζονται 
ασφαλέστεροι τρόποι κατά τους οποίους 
οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν τα ψώ-
νια τους. 

«Άνοιγμα» και όχι επιπλέον περιορι-
σμό, χαρακτηρίζει ο υφυπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, 
την απόφαση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ 
που εκδόθηκε την Τρίτη τα ξημερώματα 
και με την οποία απαγορεύονται για μια 
εβδομάδα «όλες οι δημόσιες υπαίθριες 
συναθροίσεις, στις οποίες συμμετέχουν 
περισσότερα από 100 άτομα». 
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Οικονό-
μου, επανέλαβε τις διευκρινήσεις της 
αστυνομίας ότι η απαγόρευση δεν ελή-
φθη με αφορμή τις προγραμματισμένες 
συγκεντρώσεις και ειδικότερα με το πα-
νεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέ-
μπτη, ούτε για την προσέλευση των πο-
λιτών στην αγορά. 
Ειδικότερα, όπως τόνισε ο κ. Οικονόμου, 
από τον περασμένο Μάιο ίσχυαν απα-
γορεύσεις για λόγους σοβαρών λόγων 
δημόσιας υγείας και για τον περιορισμό 
διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, οι 
οποίες μεταξύ άλλων αφορούσαν στην 
αναστολή ή τον περιορισμό στα εννιά ή 
50 άτομα, (αναλόγως της κατάστασης) 
των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων 

όπως προβλέπονται στο άρθρο 11 του 
Συντάγματος. 
Σημειώνεται ότι στα ΦΕΚ για την εφαρ-
μογή του δεύτερου lockdown τον περα-
σμένο Νοέμβριο αλλά και στο τελευταίο 
της 23-1-2021, σχετικά με τις συναθροί-
σεις, αναφέρεται: 
«Αναστέλλονται συναθροίσεις/δημόσιες 
ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως 
χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού 
ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δη-
μόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του 
άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 
4703/2020 (Α' 131)». 
Ο χάρτης της διασποράς 
«Βράζει» η Αττική, καθώς στην ευρύτερη 
περιοχή της πρωτεύουσας εντοπίζονται 
τα μισά από τον συνολικό αριθμό κρου-
σμάτων στη χώρα. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 
την Τρίτη, μια μέρα αφότου άρθηκαν τα 
μέτρα, διπλάσιο αριθμό μολύνσεων σή-
μερα σε σύγκριση με ένα 24ωρο πριν. 
Συγκεκριμένα, σε σύνολο 842 κρουσμά-
των, στην Αττική εντοπίστηκανι τα 427 
και εξ αυτών τα περισσότερα στον κε-
ντρικό και βόρειο τομέα της Αθήνας.

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφά-
νιση του πρώην υπουργού 
Σήφη Βαλυράκη, καθώς το 
βράδυ της Κυριακής ανασύρ-
θηκε νεκρός από τα νερά του 
Ευβοϊκού Κόλπου . 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 
η σορός του Σήφη Βαλυράκη 
εντοπίστηκε ένα ναυτικό μίλι μα-
κριά από το σημείο που είχε 
εντοπιστεί το σκάφος του, ανοι-
χτά της Ερέτριας. 
Ο πρώην υπουργός βρισκόταν 
στο εξοχικό του σπίτι στην Ερέ-
τρια και έκανε μία βόλτα με το 
σκάφος του στο Ασπρονήσι. 
Ωστόσο, η ώρα περνούσε και 
δεν έδινε σημεία ζωής, με απο-
τέλεσμα η σύζυγός του να ενη-
μερώσει την αστυνομία και το 
Λιμενικό ότι η τύχη του αγνοείται 
από το μεσημέρι της Κυριακής. 
Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για 
τον εντοπισμό του 78χρονου 
Σήφη Βαλυράκη στις οποίες 
συμμετείχε η αστυνομία, το Λι-
μενικό και ο θάλαμος επιχειρή-
σεων του Λιμενικού Σώματος. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 
σκάφη του Λιμενικού, αλιευτικά, 
ένα ελικόπτερο, ενώ στο σημείο 
έσπευσε και ομάδα υποβρύ-
χιων αποστολών. Αρχικά εντο-
πίστηκε το σκάφος του, με 
αναμμένη τη μηχανή, ενώ λίγη 
ώρα αργότερα ανασύρθηκε η 
σορός του πρώην υπουργού. 
Γίνονται έρευνες για διερεύνηση 
πιθανής ανθρωποκτονίας.

ΟΑΕΔ: Ανεργιακό
Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης 
ζήτησης των επιχειρήσεων για 
τη δημιουργία νέων θέσεων ερ-
γασίας, μέσω του προγράμμα-
τος απασχόλησης ανέργων 18-
29 ετών, η διοίκηση του 
Οργανισμού Απασχόλησης Ερ-
γατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
αποφάσισε την αναστολή της 
υποβολής νέων αιτήσεων από 
την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου. 
Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, 
έχουν υποβληθεί περισσότερες 
από 14.500 αιτήσεις για τις 
8.000 νέες επιδοτούμενες θέ-
σεις εργασίας. 
Το πρόγραμμα επιχορηγεί επι-
χειρήσεις με το 75% του μι-
σθού και των ασφαλιστικών ει-
σφορών (έως τα 750 ευρώ 
μηνιαία) για την πρόσληψη 
ανέργων 18-29 ετών, οποι-
ασδήποτε εκπαιδευτικής βαθ-
μίδας, με διάρκεια 12 μήνες ή 
15 μήνες, για μακροχρόνια 
ανέργους και δικαιούχους του 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισο-
δήματος.

Σήφης Βαλυράκης

Ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να 
απολογηθεί για κακουργήματα οδηγείται 
σήμερα Πέμπτη  ο 38χρονος πρώην 
προπονητής, ο οποίος κατηγορείται για 
βιασμό της 11χρονης αθλήτριας ιστιο-
πλοΐας πριν από 10 χρόνια. 
Ο 38χρονος έφτασε με αστυνομική 
κλούβα στα δικαστήρια της πρώην Σχο-
λής Ευελπίδων. 
Στην ερώτηση των δημοσιογράφων εάν 
έχει να δηλώσει κάτι απάντησε: 
«Να πείτε στο Σπύρο να ψάξει τη μάνα 
του, τη γυναίκα του και την κόρη του, να 
ψάξει τι γίνεται σπίτι του». 
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες 
στον 38χρονο μετά από ένταλμα σύλλη-
ψης που εξέδωσε τη Δευτέρα η Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών της Αθήνας για βια-
σμό κατ’ εξακολούθηση, αποπλάνηση 
κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση σε 
ασέλγεια. 
Είχε προηγηθεί η κατάθεση της αθλή-
τριας, που σήμερα είναι 21 ετών, στον 
Εισαγγελέα Ν. Στεφανάτο, ο οποίος διε-

νεργεί την προκαταρκτική έρευνα με 
αφορμή της καταγγελίες της Σοφίας 
Μπεκατώρου. 
Η κατάθεσή της νεαρής ελήφθη υπό 
άκρα μυστικότητα, ενώ ακολούθησαν οι 
καταθέσεις των γονέων της. Οι αστυνο-
μικοί εντόπισαν τον πρώην προπονητή 
στη Σάμο, όπου διαμένει τα τελευταία 
χρόνια και τον μετήγαγαν με το πλοίο 
της γραμμής στον Πειραιά και στη συνέ-
χεια τον οδήγησαν στα δικαστήρια της 
πρώην Σχολής Ευελπίδων. 
Το χρονικό της υπόθεσης 
Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη μετά από 
ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. 
Οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι 
σε βαθμό κακουργήματος για βιασμό 
κατ’ εξακολούθηση, αποπλάνηση κατ’ 
εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασελ-
γεία. 
Σημειώνεται ότι ο 38χρονος δεν αποδέ-
χεται τον όρο βιασμός, υποστηρίζοντας 
ότι είχε σχέση με την 11χρονη και μάλι-
στα ήθελε να την παντρευτεί. 
Ο 38χρονος παραδέχτηκε τη σεξουαλική 
επαφή με την ανήλικη, την οποία όμως, 
δεν θεωρεί λάθος, ισχυριζόμενος ότι σκό-
πευε να κάνει μαζί της οικογένεια. 
«Δεν μπορώ να δεχτώ τη λέξη βιασμός, 
όταν υπάρχει κάτι αμοιβαίο....  
Απεναντίας, τα συναισθήματα που είχα 
και είχαν εκδηλωθεί και είχαμε συμφω-
νήσει ότι όταν μεγάλωνε λίγο ακόμα να 
παντρευτούμε», σημείωσε. 
«Βιασμός με όλο το νόημα, δήλωσε για 
πρώτη φορά η αθλήτρια.

Αεροπορική οδηγία

Συνεχίζονται οι περιορισμοί στις  
αεροπορικές μετακινήσεις

Μέχρι τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 
συνεχίζονται οι περιορισμοί στις αερο-
πορικές μετακινήσεις εσωτερικού ως μέ-
τρο προστασίας από την εξάπλωση του 
κορωνοϊού. Σε αυτό το πλαίσιο, επιτρέ-
πονται μόνο οι ουσιώδεις πτήσεις. 
Ειδικότερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει στο επιβατικό 
κοινό την παράταση, έως 1/2/21 και ώρα 
06:00 το πρωί, της αεροπορικής οδηγίας 
που αφορά πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά 
επιβατικά δρομολόγια, γενικής αερο-
πλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια - 
domestic flights, commercial and gen-
eral/business aviation). 
Η notam προβλέπει ότι επιτρέπονται σε 
όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι 
ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού (Es-
sential Travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι 
για θέματα υγείας, για 
επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκο-
πούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς 
λόγους (επανένωση οικογενειών) και για 
επιστροφή στη μόνιμη κατοικία. 
Από τη notam εξαιρούνται οι ακόλουθες 

πτήσεις: 
*Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Hellenic na-
tional healthcare system flights). 
*Κρατικές πτήσεις (state flights). 
*Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(sanitary flights). 
*Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέρο-
ντος (humanitarian flights). 
*Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται 
σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency 
flights). 
*Οι στρατιωτικές πτήσεις (military flights). 
*Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων 
(cargo flights). 
*Οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκα-
φών (fire fighting flights). 
*Οι πτήσεις της Frontex (frontex flights). 
*Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς 
αποβίβαση επιβατών (technical landing 
where passengers do not disembark). 
*Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους 
μόνο με το πλήρωμα του (ferry flights).
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Ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε τη  
Δευτέρα γραφείο στη Φλόριντα 
το οποίο θα διαχειρίζεται τις 
υποχρεώσεις του ως πρώην 
προέδρου και θα προωθεί την 
πολιτική του ατζέντα. 
«Το γραφείο θα είναι υπεύθυνο 
για την διαχείριση της αλληλο-
γραφίας του Ντόναλντ Τραμπ, 
των δημόσιεων ανακοινώσεών 
του, των εμφανίσεών του και 
των δραστηριότητων του για 
την προώθηση των συμφερό-
ντων των ΗΠΑ, αλλά και για τη 
συνέχιση της ατζέντας της 
πρώην κυβέρνησης μέσω 
ενεργειών και δημοσίων δρά-
σεων ακτιβισμού», αναφέρει 
ανακοίνωση. 
Η ανακοίνωση έγινε την ίδια 
ημέρα κατά την οποία η Βουλή 
των Αντιπροσώπων παρέδωσε 
στην Γερουσία το κατηγορητή-
ριο κατά του Ντόναλντ Τραμπ, 
που αναφέρει ότι υποκίνησε σε 
εξέγερση με ομιλία προς τους 
υποστηρικτές του πριν από τη 
εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6 
Ιανουαρίου. 
Η δίκη του στη Γερουσία ανα-
μένεται να ξεκινήσει στις 9 Φε-
βρουαρίου. 
Στις αποχαιρετιστήριες δηλώ-
σεις του κατά την τελευταία 
ημέρα του στην προεδρία, την 
περασμένη Τετάρτη, ο Τραμπ 
είπε στους υποστηρικτές του: 
«Θα επιστρέψουμε με κάποιο 
τρόπο». Ο Τραμπ δεν έχει κά-
νει καμία δημόσια εμφάνιση 
από εκείνη την ημέρα που πέ-
ταξε για το εξοχικό του στο θέ-
ρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Παλμ 
Μπιτς στη Φλόριντα.

ΤράμπΠροϋπολογισμός 2020 

Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 18,195 δισ. ευρώ

Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 18,195 δισ. 
ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το 
2020 έναντι επικαιροποιημένου στόχου 
για πρωτογενές έλλειμμα 19,624 δισ. 
ευρώ. Το μεγάλο δημοσιονομικό κόστος 
από την πανδημία αποτυπώνεται στα με-
γέθη του προϋπολογισμού.  
Το 2019, πριν την υγειονομική καταιγίδα 
είχε σημειωθεί πρωτογενές πλεόνασμα 
5,017 δισ. ευρώ. Ανάσα, πάντως, δίνει η 
υπέρβαση των εσόδων τον Δεκέμβριο 
καθώς διευκολύνει το οικονομικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης στους δημοσιονο-
μικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση 
των οικονομικών παρενεργειών.. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του 
κρατικού προϋπολογισμού, την περίοδο 
του Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020, πα-
ρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του 
κρατικού προϋπολογισμού ύψους 22,806 
δισ. ευρώ έναντι επικαιροποιημένου στό-
χου για έλλειμμα 24,319 δισ. που έχει πε-
ριληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 
2020. Το ύψος των καθαρών εσόδων του 

κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 
47,364 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση κατά 909 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι 
της εκτίμησης για το έτος 2020 που έχει 
περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του 
Προϋπολογισμού 2021. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τον 
μήνα Δεκέμβριο εισπράχθηκε ποσό 644 
εκατ. ευρώ που αφορά έσοδα, που δεν 
είχαν προβλεφθεί για το 2020 στην ειση-
γητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. 
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ανήλθαν σε 53,036 δισ. 
ευρώ, αυξημένα κατά 1,221 δισ. ευρώ ή 
2,4% έναντι του στόχου. 
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 
43,198 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 418 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει 
περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση. 
Ωστόσο σε καθαρή βάση, δηλαδή περι-
λαμβανομένων των επιστροφών φόρων, 
η ανωτέρω αύξηση περιορίζεται στο 
ποσό των 106 εκατ. ευρώ.

Έρευνα Prorata 
Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης το 65% των γυναικών

Έρευνα για την σεξουαλική παρενό-
χληση ή σεξουαλική κακοποίηση γυναι-
κών στην Ελλάδα διεξήγαγε η εταιρεία 
ερευνών κοινής γνώμης PRORATA, μετά 
τις αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατώ-
ρου και το «ντόμινο» καταγγελιών που 
ακολούθησαν. 
Όπως επισημαίνει η PRORATA, τα ευ-
ρήματα της έρευνας αποτυπώνουν τα 
όρια της ανεκτικότητας απέναντι στα φαι-
νόμενα παρενόχλησης και κακοποίησης 
που σχετίζονται με το φύλο, ενώ επιβε-
βαιώνουν την σχετικά πιο διευρυμένη 
ανοχή των ανδρών απέναντι σε αυτά. 
Το 65% των γυναικών δηλώνει ότι έχει 
υπάρξει θύμα σεξουαλικής παρενόχλη-
σης ή κακοποίησης με τους χώρους ερ-
γασίας και τα περιστατικά στον δρόμο 
να αποτελούν τα πιο συνηθισμένα μέρη 
στα οποία βιώνονται οι επιθέσεις 
Σε ποσοστό 87% οι ερωτηθέντες απα-

ντούν ότι είναι δύσκολο να δικαιωθεί το 
θύμα της σεξουαλικής παρενόχλησης. 
Στο σύνολο των ερωτηθέντων, ανδρών 
και γυναικών, το 83% εκτιμά πως ο κύ-
ριος λόγος για τον οποίο μια γυναίκα κα-
ταγγέλλει δημόσια ένα περιστατικό πα-
ρενόχλησης ή κακοποίησης είναι ώστε 
να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά 
στο μέλλον. 
Ευρείας αποδοχής τυγχάνει η άποψη ότι 
«με το να θεωρούμε ότι τα πάντα πλέον 
αποτελούν σεξουαλική παρενόχληση 
μπορεί να οδηγηθούμε σε ‘‘ποινικοποί-
ηση’’ του φλερτ», ειδικά μεταξύ των αν-
δρών. Στο σύνολο των ερωτηθέντων το 
41% συμφωνεί με τη συγκεκριμένη 
άποψη και το 57% διαφωνεί. Μεταξύ 
αντρών, το 58% υιοθετεί την εν λόγω 
γνώμη.
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Ατμοσφαιρική ρύπανση  
αυξάνει τον κίνδυνο της σταδιακής απώλειας όρασης

Η ρύπανση του αέρα συνδέεται με αυξημένο κίν-
δυνο για προοδευτική και μη αναστρέψιμη απώ-
λεια της όρασης λόγω ηλικιακής εκφύλισης της 
ωχράς κηλίδας, όπως αποκαλύπτει για πρώτη 
φορά μία νέα μεγάλη και μακρόχρονη βρετανική 
επιστημονική έρευνα.  
Η μελέτη έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα πρό-
βλημα υγείας στα ουκ ολίγα που σχετίζονται με 
την ποιότητα του αέρα, όπως οι αναπνευστικές 
και καρδιαγγειακές παθήσεις. 
Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας λόγω ηλικίας απο-
τελεί την κύρια αιτία μη αναστρέψιμης απώλειας 
της όρασης στους ανθρώπους άνω των 50 ετών 
στις ανεπτυγμένες χώρες. Οι πάσχοντες, οι οποίοι 
αυξάνονται συνεχώς, αναμένεται να φθάσουν τα 
300 εκατομμύρια το 2040. Οι γνωστοί παράγοντες 
κινδύνου περιλαμβάνουν, πέρα από την ηλικία, 
το κάπνισμα και το γενετικό υπόβαθρο. 
Οι ερευνητές (μεταξύ των οποίων ο ελληνικής 
καταγωγής Κωνσταντίνος Μπαλάσκας), με επι-
κεφαλής τον δρα Πολ Φόστερ του Ινστιτούτου 
Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου 
του Λονδίνου (UCL), οι οποίοι έκαναν τη σχετική 

δημοσίευση στο βρετανικό οφθαλμολογικό πε-
ριοδικό «British Journal of Ophthalmology», ανέ-
λυσαν στοιχεία για 52.602 άτομα 40 έως 69 ετών, 
εκ των οποίων 1.286 είχαν διαγνωσθεί με εκφύ-
λιση της ωχράς κηλίδας. 
Στη συνέχεια έγινε συσχέτιση με τα επίπεδα έκ-
θεσης καθενός ανθρώπου σε μικροσωματίδια 
(ΡΜ2,5) και οξείδια του αζώτου στον αέρα, ανά-
λογα με την περιοχή διαμονής τους. Διαπιστώ-
θηκε ότι όσοι είχαν εκτεθεί για χρόνια σε μεγαλύ-
τερη ατμοσφαιρική ρύπανση είχαν 8% 
μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν εκφύλιση 
της ωχράς κηλίδας 
Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι η ρύπανση προκαλεί 
οξειδωτικό στρες ή φλεγμονή στον οργανισμό, 
πράγμα που αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια. Οι 
ερευνητές τόνισαν την ανάγκη να επιβεβαιωθούν 
τα ευρήματά τους από άλλη έρευνα, έτσι ώστε η 
ρύπανση του αέρα να καθιερωθεί ως σημαντικός 
περιβαλλοντικός παράγων κινδύνου για την εν 
λόγω πάθηση των ματιών.

Περίπου 50 χώρες έχουν κάνει συνολικά περισ-
σότερες από 68 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων 
κατά της Covid-19 μέχρι σήμερα, αριθμός μικρός 
σε σχέση με τον παγκόσμιο πληθυσμό των 7,8 
δισεκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά αρκετός για 
να έχει ήδη πυροδοτήσει μία διεθνή διαμάχη κατά 
πόσο οι εμβολιασμένοι πρέπει να επιτρέπεται να 
μετακινούνται πιο ελεύθερα, κάνοντας χρήση ει-
δικών «διαβατηρίων» ή πιστοποιητικών εμβολια-
σμού. 
Μερικές χώρες που εξαρτώνται από τον τουρισμό 
ανακοίνωσαν, ήδη, ότι είναι ανοικτές σε ταξιδιώτες 
που αποδεδειγμένα έχουν εμβολιαστεί για τον 
κορωνοϊό. Οι γνώμες διίστανται, όπως υπογραμ-
μίζει το διεθνούς κύρους βρετανικό περιοδικό, 
κατά πόσο πρέπει να υιοθετηθεί ευρύτερα κάτι 
τέτοιο. Μερικοί το θεωρούν έναν γρήγορο δρόμο 
επιστροφής στην κανονική ζωή και άλλοι ανησυ-
χούν ότι θα αποδειχθεί άδικο και διχαστικό μέ-
τρο. 
Μολονότι η ιδέα για διαβατήρια εμβολιασμού φαί-
νεται ριζοσπαστική, υπάρχουν ιστορικά προηγού-
μενα και ανάλογα. Το 1922, για παράδειγμα, 
πολλά αμερικανικά σχολεία απαίτησαν τα παιδιά 
να έχουν εμβολιαστεί κατά της ευλογιάς ως προ-
ϋπόθεση για να παρακολουθήσουν το μάθημα. 
Επίσης, η «κίτρινη κάρτα» είναι ένα διεθνές πι-
στοποιητικό που θεσπίστηκε πριν σχεδόν 100 
χρόνια για να αναφέρει τους εμβολιασμούς ενός 
ανθρώπου έναντι της χολέρας, του κίτρινου πυ-

ρετού, του τύφου και της ευλογιάς. Μέχρι σήμερα, 
αρκετές χώρες απαιτούν π.χ. πιστοποιητικό εμ-
βολίου για τον κίτρινο πυρετό ως προϋπόθεση 
εισόδου στη χώρα. 
Ο Economist αναφέρει ότι «ο πρωθυπουργός της 
Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλει ένα ευ-
ρωπαϊκό πιστοποιητικό για ταξίδια. Το ενδιαφέρον 
του πιθανώς παρακινήθηκε από την εξάρτηση 
της χώρας του από τον τουρισμό». 
Προσθέτει ότι ενώ ο Βρετανός υπουργός Υγείας 
δεν βλέπει με θετικό μάτι μία τέτοια ιδέα, ο νέος 
πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ζήτησε να γί-
νει αξιολόγηση των διαβατηρίων εμβολιασμού, 
και σε όλον τον κόσμο βρίσκονται σε εξέλιξη διά-
φορες προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα για τη 
δημιουργία τέτοιων ψηφιακών διαβατηρίων. 
Ένας λόγος επιφύλαξης, σύμφωνα με το δημο-
σίευμα, είναι ότι παραμένει ασαφές πόση προ-
στασία παρέχουν τα εμβόλια έναντι της μετάδο-
σης του κορωνοϊού. Τα εμβόλια, ασφαλώς, 
σώζουν ζωές και αποτρέπουν τη σοβαρή νόσο, 
αλλά μερικοί εμβολιασμένοι μπορεί να κολλάνε 
τον κορωνοϊό και να συνεχίσουν να τον μεταδί-
δουν. Είναι πιθανό, πάντως, ότι τα εμβόλια μει-
ώνουν σημαντικά και τη μεταδοτικότητα και, κα-
θώς θα αυξάνονται οι ενδείξεις γι’ αυτό, θα 
εντείνονται και οι πιέσεις να επιστρέψουν οι εμ-
βολιασμένοι στην κανονική ζωή τους, μεταξύ άλ-
λων ταξιδεύοντας.

Economist:  
Οι χώρες δεν θέλουν διαβατήρια εμβολιασμού - Γιατί στο τέλος θα τα αποδεχθούν

Μεγάλη πυρκαγιά, η οποία δεν έχει ακόμη τεθεί 
υπό έλεγχο, μετέτρεψε σε αποκαΐδια ως αυτό το 
στάδιο 65.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων στη 
νότια Αργεντινή, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι τοπι-
κές αρχές. 
Η φωτιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν ακόμη 
εξακριβωθεί, εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ελ 

Μπολσόν, πόλης 18.000 κατοίκων στην επαρχία 
Ρίο Νέγρο (νότια). 
«Υπάρχουν λόφοι που έχουν παραδοθεί τελείως 
στις φλόγες, οι διαστάσεις (της πυρκαγιάς) είναι 
πολύ μεγάλες, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρ-
καγιά που έχουμε ζήσει στην περιοχή», ανέφερε 
σε δηλώσεις του σε ΜΜΕ ο Νικολάς Ντ` Αγοστίνο, 
αξιωματούχος της υπηρεσίας πρόληψης και αντι-
μετώπισης δασικών πυρκαγιών (SPLIF) στην 
επαρχία. 
Τέσσερις πυροσβέστες από τους περίπου 100 
επαγγελματίες που κινητοποιήθηκαν, μαζί με εθε-
λοντές και κατοίκους, τραυματίστηκαν ελαφρά, 
ανέφεραν οι αρχές της επαρχίας. 
Η ξηρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες, οι σφοδροί 
άνεμοι και η μορφολογία του εδάφους περιέπλε-
ξαν το έργο των πυροσβεστών, τους οποίους 
στάλθηκαν να υποστηρίξουν δύο ελικόπτερα κι 
ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος κάνοντας ρίψεις 
νερού. Ως το βράδυ της Τρίτης, δεν κινδύνευαν 
κατοικημένες περιοχές.

Αργεντινή  
 
Απανθρακώθηκαν 65.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων 

Αίτημα προς τη βρετανική Κυβέρνηση να καταρ-
γήσει τη χρέωση υγειονομικής περίθαλψης για 
Ευρωπαίους φοιτητές από την ΕΕ που ισχύει 
μετά από την ολοκλήρωση του Brexit έχουν κα-
ταθέσει κόμματα της αντιπολίτευσης. 
Η χρέωση είναι της τάξης των 470 λιρών ανά 
έτος σπουδών, εξασφαλίζει πρόσβαση όλων των 
διεθνών φοιτητών στο σύστημα υγείας NHS και 
καταβάλλεται στο πλαίσιο της αίτησης έκδοσης 
φοιτητικής βίζας. 
Οι κοινοτικοί φοιτητές που είναι κάτοχοι Ευρω-
παϊκής Κάρτας Υγειονομικής Ασφάλισης (EHIC) 
θα μπορούν να πάρουν τα χρήματα αυτά πίσω 
το νωρίτερο από τον Ιανουάριο του 2022, εφόσον 
δεν έχουν εισόδημα από εργασία. 
Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες τονίζουν στο αίτημά 
τους προς την Υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ 
ότι η χρέωση των Ευρωπαίων φοιτητών με ένα 
ποσό που δεν καταλήγει στο NHS και εν τέλει 

επιστρέφεται είναι ένας «άσκοπος γραφειοκρατι-
κός εφιάλτης». 
Εν τω μεταξύ, Ευρωπαίοι κάτοικοι του Ηνωμένου 
Βασιλείου έχουν καταγγείλει ότι οι συνοριακές αρ-
χές τους έχουν σταματήσει σε αεροδρόμια κατά 
την επιστροφή τους στη χώρα ζητώντας αποδει-
κτικά στοιχεία της μόνιμης διαμονής τους.  
Αυτό παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα αιτή-
σεων για αναγνώριση του δικαιώματος μόνιμης 
διαμονής για Ευρωπαίους κατοίκους του Ην. Βα-
σιλείου λήγει στο τέλος Ιουνίου. 
Τα σχετικά δημοσιεύματα στη Βρετανία ακολου-
θούν την αποκάλυψη του Guardian ότι η βρετα-
νική Κυβέρνηση προσφέρει στους πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στο Ηνω-
μένο Βασίλειο 2.000 λίρες συν το κόστος των αε-
ροπορικών εισιτηρίων τους για να τους πείσει να 
επιστρέψουν στις χώρες τους.

Brexit  
Αναφορές για εμπόδια των βρετανικών αρχών σε Ευρωπαίους κατοίκους  
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Από την ιστορία του εργατικού κινήματος  Συγκλονιστικές Αποκαλύψεις 

Δεν θα 
α ν α -
φερθώ 

στα χρυσά 
διαβατήρια,  
μα ούτε και 
για τα 300 και 

πλέον εκα-
τ ο μ μ ύ ρ ι α 
που εισέ-

πραξαν πολιτικοί  για αυτά,  
ούτε καν  θα γράψω για τον Χά-
σικο η και Γεωργιάδη, δεν θα 
αναφερθώ στο κλείσιμο της 
Λαϊκής Τράπεζας η να ανα-
πτύξω το κούρεμα του 2013.  
Ακόμη και το κλείσιμο Συνερ-
γατικών Τραπεζών  και τόσα 
άλλα σκάνδαλα που μπορεί κα-
νείς να γράψει ολόκληρους τό-
μους.  
Όταν ο νυν πρόεδρος της Κύ-
πρου εκμυστηρεύτηκε στον Κον 
Τσίπρα.  “Εγώ έβγαλα 300 εκα-
τομμύρια από τα χρυσά διαβα-
τήρια εσύ τι έκανες”.  Τότε μας 
δίδει μία καλή ιδέα σε πόσο βά-
θος  λάσπης  βρίσκονται μερικοί 
πολιτικοί. 
Δεν πρόκειται να αναπτύξω κα-
νένα θέμα από τα ποιο πάνω 
παρά να παραπέμψω τους 
αναγνώστες στο βιβλίο “Συμμο-
ρία”  του οποίου ο συγγραφέας  
δεν είναι κανένας άλλος από 
τον Μακάριο Δρουσιώτη, η ας 
διαβάσουν την επιστολή παραί-
τησης του Κου Ανδρέα Παρά-
σχου ενός πολύ σεβαστού   δη-
μοσιογράφου  και διευθυντή της 
Καθημερινής, που έδωσε την 
παραίτηση του, η μάλλον το σύ-
στημα τον εξανάγκασε να πα-
ραιτηθεί,  απλά γιατί δεν ήταν 
μέλος του κατεστημένου μα ερ-
γαζόταν με γνώμονα την διαφά-
νεια  με  σέβας προς την δημο-
σιογραφία και τον αναγνώστη  
γιατί ο αναγνώστης έχει κάθε 
δικαίωμα να γνωρίζει τι κάνει  η 
Κυβέρνηση. 
Είναι λυπηρό όταν ένας δημο-
σιογράφος παραιτείται γιατί δεν 
άντεξε πλέον την διαφθορά και 
τις πιέσεις από τους απατεώνες 
και ψεύτες, που κυριολεκτικά 
πώλησαν την χώρα της μπανα-
νίας.  Οι πολιτικές  μου ιδεολο-
γίες  δεν είναι οι ίδιες με τον 
Κον Παράσχου,  μα να τον συγ-
χαρώ που κρατά γερά  τις αξίες 
ορθής και αλάνθαστης δημο-
σιογραφίας.   
Οι πολιτικοί της διαφθοράς  
Ως πολιτικοί υπάρχει ένα μάξι-
μουμ  ως προς το  ποσό που 
μπορεί να δεχθούν η αν  ξε-
περνά το ποσό να το δηλώ-
σουν. Στη Σουηδία κάποιος πο-
λιτικός  παρέλαβε ένα δώρο 
που ξεπερνούσε το μάξιμουμ 
από το ποσό που δικαιούτο ως 
δώρο. Αυτό δεν το γνώριζε διότι 
το παρέλαβε ο γραμματικός 
του. Όμως έδωσε την παραί-
τηση του. Αυτό θα πει πολιτικός 
με αρχές.  
Όταν όμως δημοσιογράφοι ρώ-
τησαν τον Κον Αναστασιάδη 
γιατί δεν δήλωσε την όλη  φιλο-
ξενία που έτυχε να του  δοθεί   
σε αυτόν  και σε όλη την οικο-
γένεια Αναστασιάδη  από κά-
ποιο Άραβα εκατομμυριούχο  
στην φρεγάτα του  κτλ. Η απά-
ντηση που έδωσε ας φανερώ-
σει στο κάθε  ένα από εμάς, να 
πάρει μία καλή ιδέα (εάν δεν 
την έχουν μέχρι σήμερα ) ποιοι 
είναι αυτοί που Κυβερνούν την 
Κύπρο. Η απάντηση λοιπόν 
ήταν  η ακόλουθη “Το θέμα 
έκλεισε”  Φυσικά Κε Αναστα-
σιάδη να συνεχίσει η διαφθορά,  
και  η απουσία  δικαιοσύνης  
την οποία εσείς προωθείτε. 
Μόνο όταν σας συμφέρουν υφί-
στανται τα ασυγχώρητα σας 
λάθη όμως ουδέποτε.  Όταν εί-
ναι κάποιος μέσα στην λάσπη 
μέχρι και το σβέρκο, δεν γνω-
ρίζει ποσό λερωμένος είναι 

μόνο όταν βγει έξω από την 
βρομιά, θα καταλάβει   πόσο 
λερωμένος είναι ίσως μέχρι  και  
το κόκαλο. 
Παρά  στο τι αναφέρει το βιβλίο 
του Κου  Δρουσιώτη και η μα-
κροσκελή επιστολή παραίτησης 
του Κου Ανδρέα Παράσχου  εν 
τούτης δεν συγκίνησε πολλούς 
στην  Κύπρο Αυτές οι αποκα-
λύψεις των δύο εάν θα γινό-
ντουσαν σε άλλη χώρα, η Κυ-
βέρνηση θα καλούσε αμέσως 
έρευνα, μα και ακόμη ίσως ποιο 
ενοχλητικό είναι ότι  ο λαός της 
Κύπρου που δυστυχώς ίσως να 
έχει  συνηθίσει την όλη βρομιά 
και διαφθορά, αφού από μία 
μέρα στην άλλη   κάποιο άλλο 
σκάνδαλο θα ακουστεί. Οι φά-
κελοι ακόμα  δεν έχουν   ανοι-
χθεί. 
Ο λαός έπρεπε και πρέπει να 
οργανώσει εκστρατεία για να 
μάθει την όλη αλήθεια. Ίσως να 
ευνοεί την Κυβέρνηση ότι 
υπάρχει η κρίση του ιού για να 
οργανωθούν εκστρατείες Οι 
Αναστασιάδηδες έφθασαν στην 
Αγγλία εν καιρώ εκλογών να 
υποστηρίξουν τον ανθυποψή-
φιο του συμπατριώτη μας Πά-
μπου Χαραλάμπους. Δεν ντρέ-
πεστε λέω.  Το θέμα δεν έληξε 
κοι Αναστασιάδηδες και θα το  
θυμίζουμε στον λαό  
Μπορείτε να τρέχετε, μα να θυ-
μάστε δεν μπορείτε να κρύβε-
στε. Φυσικά θα  υπάρχουν και 
εκλογές στην Κύπρο και εύχο-
μαι πολύ σύντομα διότι δεν σας 
αξίζει ούτε μία θέση  στην Κυ-
βέρνηση,   είσθε όχι μόνο ανά-
ξιοι αλλά θα παραμείνετε αι-
ωνίως αρχάριοι  διότι έχετε 
ασπασθεί την διαφθορά  και όχι 
το υπηρετεί.   
Παραθέτω παρακάτω απόσπα-
σμα, επιστολής παραίτησης του 
Κου Παράσχου Η όλη επιστολή 
έχει δημοσιευθεί σε πολλές 
εφημερίδες θέμα προγραμμά-
των στις τηλεοράσεις και ραδιό-
φωνα και υπάρχει και στο δια-
δίκτυο καθώς επίσης και το είπε 
ο Κος Αναστασιάδης στον Κον 
Τσίπρα.  Κανείς δεν έχει παρου-
σιασθεί να διαψεύσει. Ίσως να 
νομίζουν ότι “το θέμα έκλεισε.”   
Απόσπασμα Επιστολής Πα-
ραίτησης του Κου Παράσχου.  
“Επειδή για μένα προέχει η 
αξιοπρέπεια, το κύρος και το 
ήθος στη ζωή και τη δημοσιο-
γραφία και διότι η αποφυγή του 
κινδύνου της διχοτόμησης και 
της δημιουργίας δύο κρατών 
στην Κύπρο ισοδυναμεί με ολο-
κλήρωση της τραγωδίας που 
επισώρευσε το πραξικόπημα 
και συμπλήρωσε η τουρκική ει-
σβολή και καθώς δεν ανέχομαι 
να συμπράττω με φορείς τέ-
τοιων πολιτικών θέσεων και 
πρακτικών, σας πληροφορώ 
ότι η ως άνω στάση σας και 
ενέργειες πέραν του ότι με ακυ-
ρώνουν στα μάτια των συνερ-
γατών μου ως Διευθυντή, απο-
τελούν και απόπειρα φίμωσης 
και χειραγώγησής της δημοσιο-
γραφικής μου άποψης και με 
προσβάλλουν, ως άνθρωπο 
αλλά και ως επαγγελματία. Η 
συμπεριφορά σας αυτή δεν μου 
αφήνει ούτε το ελάχιστο περι-
θώριο να παραμείνω και με 
αναγκάζει να υποβάλλω άμεσα 
την παραίτηση μου από τη 
θέση του Διευθυντή της Καθη-
μερινής, στη οποία υπηρέτησα 
από την 1η Αυγούστου 2008, 
επιφυλάσσοντας πλήρως κάθε 
νόμιμο δικαίωμα μου. Ευχαρι-
στώ τους συναδέλφους στη 
Λευκωσία και την Αθήνα για τη 
συνεργασία και τη συμβολή 
στην κοινή προσπάθεια κι εύ-
χομαι κάθε καλό!” 
Ανδρέας Παράσχος 
Λευκωσία

του  
Γιώργου A.Σάββα

Oδώ στη 
Βρετα-
νία και 

ιδιαίτερα στο 
Λονδίνο η  κα-
τάσταση με 

πανδημία κο-
ρωνοϊού συ-
νεχίζει να είναι  

κρίσιμη, πρωτοφανής από τη 
μέρα  της  εμφάνισης του νέου,  
μεταλλαγμένου στελέχους του 
αρχικού κορωνοϊού που μετα-
δίδεται πιο εύκολα και πιο γρή-
γορα, άν και μη πιο επικίνδυνο. 
Ζούμε σε πρωτόγνωρες συνθή-
κες. 
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 πανδη-
μία 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 είναι προσωπική 
περιουσία 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, ανθρώ-
πινο 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 μεγάλο  
επίτευγμα της επιστήμης της 
ανοσιολογίας και της δυνατότη-
τας των εργαστηρίων. Ανήκουν 
στην ανθρωπότητα 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. 
Η κρισιμότητα της κατάστασης 
με πανδημία  κορωνοϊού και τα 
καθήκοντά μας δεν είναι το 
θέμα.  
Από την ιστορία του εργατικού 
κινήματος το θέμα. 
Η εμφάνιση του συνδικαλισμού 
το θέμα.  
Με την ανάπτυξη του καπιταλι-
σμού,αναπτύχθηκε και η εργα-
τική τάξη.  
Με την τελειοποίηση των μηχα-
νών, τον αυτοματισμό και τον 
παραπέρα  προγραμματισμό 
της  παραγωγής, η εργασία  
έγινε μηχανική και πολυσύν-
θετη. Ο εργάτης μεταβλήθηκε 
ολότελα σε εξάρτημα της μηχα-
νής,ενώ το πολυσύνθετο της ερ-
γασίας αύξησε τα έξοδα συντή-
ρησής του και εκείνα της 
προπαρασκευής του για την 
παραγωγή. Ωστόσο,η υλική και 
πνευματική εξαθλίωση της ερ-
γατικής τάξης συνεχίζεται και 
σήμερα παρ' όλες τις συγκλονι-
στικές αλλαγές και τα  επιτεύ-

γματα της επιστήμης και της τε-
χνολογίας που κάνουν τη διαδι-
κασία της  παραγωγής  πιο εύ-
κολη. Αυτή εκφράζεται στο ότι 
το μερτικό της εργατικής τάξης 
στο εθνικό εισόδημα πέφτει,ενώ 
αυξάνει συνεχώς το εισόδημα 
των καπιταλιστών. 
Η εργατική τάξη ήταν και παρα-
μένει η τάξη εκείνη που δέχεται 
τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση 
και καταπίεση. 
Λόγω των συνθηκών της  ερ-
γασίας της, η εργατική τάξη τρα-
βιέται πιο εύκολα στην οργά-
νωση,είναι η πιο ικανή τάξη για 
συσπειρωμένες, 
οργανωμένες συνειδητές ενέρ-
γειες.Είναι η μόνη ως το τέλος 
συνεπής τάξη, που με την απε-
λευθέρωσή της, 
φέρνει και την απελευθέρωση  
όλων των εργαζομένων. 
Προοπτικά, η πλειοψηφία των 
αγροτών, οι μικροαστοί των πό-
λεων και οι  μικρομεσαίοι επι-
χειρηματίες δεν είναι παρά σύμ-
μαχοι της εργατικής τάξης,των 
εργατών, την εργασία των 
οποίων, χειρωνακτική και μη,  
την εκμεταλλεύονται οι καπιτα-
λιστές που έχουν τα μέσα πα-
ραγωγής. 
Με τη γέννηση του καπιταλι-
σμού γεννήθηκε και η εργατική 
τάξη. Μαζί με την εργατική τάξη 
γεννήθηκε, δημιουργήθηκε και 
το εργατικό  συνδικαλιστικό κί-
νημα, η οργανωμένη ταξική 
αντίσταση των εργατών του χε-
ριού και του μυαλού ενάντια 
στην εκμετάλλευση και κατα-
πίεση από την πλευρά της αστι-
κής, καπιταλιστικής τάξης, όλες 
δηλαδή εκείνες οι  ενέργειες της 
συνδικαλιστικά οργανωμένης 
εργατικής τάξης για βελτίωση 
των συνθηκών δουλειάς και δια-
βίωσης, για τα δικαιώματά της. 
Ο καπιταλισμός πρωτοεμφανί-
στηκε στην Αγγλία. Μετά εμφα-
νίστηκε σε  Ουαλία, Σκωτία και 
Ιρλανδία.  
Σαν άμεσο αποτέλεσμά του 
υπήρξε και η ανάπτυξη του ερ-
γατικού  συνδικαλιστικού κινή-
ματος. Οι εργάτες μόλις κατά-
λαβαν την άγρια φύση του 
καπιταλισμού,την ταύτιση της 
κυβέρνησης με τους καπιταλι-
στές, μόλις είδαν να πέφτουν 
στο κενό όλα τα διαβήματά 
τους, συνειδητοποίησαν πώς 
πρέπει οι ίδιοι να πάρουν τις τύ-
χες στα χέρια τους. 
Οι ανοργάνωτοι και άπειροι αρ-
χικά  εργάτες προσπάθησαν  να 
αντιμετωπίσουν με τις δικές 
τους σκορπισμένες  δυνάμεις 
την ανεργία, την αρρώστια,τα 
εργατικά ατυχήματα, τα γερα-
τειά κλπ. με  συλλόγους "φιλίας 
και αλληλοβοήθειας"  ή με οικο-
νομικές ενώσεις, συνεταιρι-
σμούς(co-operatives) κ.ά. που 
στην πλειοψηφία τους δημιουρ-

γήθηκαν για να βοηθήσουν τους 
καταναλωτές, δηλαδή δεν είχαν 
ξεκάθαρο ταξικό χαρακτήρα και 
ρόλο.  
Στην Αγγλία και ιδιαίτερα στον 
κλάδο της υφαντουργίας πλατιά 
ανάπτυξη πήρε και η επιθετική 
μέθοδος της καταστροφής των 
μηχανών.  
Το κίνημα αυτό της καταστρο-
φής των μηχανών, εργαλείων 
παραγωγής, που ξεκίνησε το 
1812, στάθηκε στην ουσία η 
πρώτη μαχητική επιθετική αντί-
σταση των εργατών,που συ-
ντρίφτηκε  από την κυβέρνηση 
με τα πιο άγρια μέσα. Το κίνημα 
αυτό ξεκίνησε από τους υφα-
ντουργούς που έμεναν χωρίς 
δουλειά λόγω της χρησιμοποί-
ησης μηχανικών εργαλείων στη 
διαδικασία της παραγωγής. Οι 
υφαντουργοί άρχισαν να κατα-
στρέφουν οργανωμένα μηχανές 
και στη συνέχεια ολόκληρα ερ-
γοστάσια. Ακολούθησαν βίαια 
μέτρα καταστολής από την 
πλευρά της κυβέρνησης με τη 
μορφή φόνων, δικών, 
εξοριών,εκτελέσεων. Το κίνημα 
που συντρίφτηκε τελειωτικά με 
τη χρήση βίας έδωσε στους ερ-
γάτες πολύτιμη πείρα. Άρχισαν 
να κατανοούν ότι εχθρός τους 
δεν είναι οι μηχανές,μα  οι κα-
πιταλιστές, ότι δεν πρέπει να 
καταστρέφουν τις μηχανές, 
αλλά να τις κάνουν δικές τους 
Η πιο οργανωμένη μορφή αντί-
στασης των εργατών στάθηκε η 
απεργία. Απεργίες γίνονταν από 
πολύ παλαιότερα.  Όμως,η 
απεργία σαν μέσο αγώνα ήρθε 
με την ανάπτυξη του καπιταλι-
σμού, από τα μέσα δηλαδή του 
17ου αιώνα, όταν οι εργάτες συ-
νειδητοποίησαν την αποτελε-
σματικότητα της διακοπής της 
παραγωγής, που πονούσε τους 
καπιταλιστές επειδή  έχαναν 
από τα κέρδη τους. Στην αρχή 
οι απεργίες είχαν τοπικό χαρα-
κτήρα. Ακόμα, περιορίζονταν σ' 
ένα μόνο συγκεκριμένο εργο-
στάσιο. Ύστερα απλώθηκαν. 
Την ίδια εποχή άρχισαν να δη-
μιουργούνται τα συνδικάτα. 
Τα συνδικάτα δεν πρέπει να τα 
συγχέουμε με τις συντεχνίες του 
Μεσαίωνα. 
Πρόκειται για δύο διαφορετικές 
μορφές οργάνωσης σε δύο δια-
φορετικά κοινωνικό οικονομικά 
συστήματα, φεουδαρχία και κα-
πιταλισμό. 
Οι συντεχνίες περιλάμβαναν όχι 
μόνο  εργάτες, αλλά και άτομα 
που διηύθυναν την παραγωγή.  
Τα συνδικάτα αποτελούνταν 
μόνο από εργάτες. Ορισμένα 
κοινά σημεία των συνδικάτων 
και των συντεχνιών όπως ορο-
λογία,γιορτές,απεργία κ.ά. δεν 
πρέπει να μας μπερδεύουν.   
Το συνδικαλιστικό κίνημα στην 
Αγγλία αλλά και στις άλλες χώ-
ρες της Βρετανίας άρχισε να 
αναπτύσσεται ορμητικά από το 
1800,όταν το βρετανικό κοινο-
βούλιο ψήφισε τους  αντεργατι-
κούς νόμους που απαγόρευαν 
κάθε απεργιακή και συνδικαλι-
στική κίνηση και δράση.  
Το 1824 οι εργάτες, ύστερα από 
ένα τεράστιο κύμα απεργιών, 
πέτυχαν ως ένα μεγάλο βαθμό 
την άρση  αυτών των αντεργα-
τικών νόμων.  
Από τότε χρονολογείται ουσια-
στικά και η αρχή της ιστορίας 
του οργανωμένου εργατικού 
συνδικαλιστικού κινήματος στη 
Βρετανία.

του 
Βασίλη Κωστή 
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Οι φίλοι απ’ τα παλιά είναι για πάντα Ο εγωισμός είναι κακό συναίσθημα!

Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 

Oι φίλοι οι παλιοί είναι, εξ ορισμού, 
μονίμως στο προσκήνιο, ίσως όχι 
της ζωής μας, αλλά σίγουρα της 

καρδιάς, της ψυχής και της σκέψης μας. 
Μπορεί όμως και να είναι!  
Όλα εκείνα τα ωραία που ζήσαμε παρέα 

στο παρελθόν, αποτελούν την κολλητική ουσία που μας 
κρατά ενωμένους μέσα από τα χρόνια, παρά τις δυσκολίες 
που ξεπηδούν κατά καιρούς μέσα από τα τελευταία. Τρέ-
χουν τόσο βαθιά οι ρίζες της σχέσης μας, που ο κοινός 
κορμός της φιλίας μας γελάει στο πρόσωπο των μποφόρ 
που αποπειρούνται να τον λυγίσουν. 
Ας αρχίσω με αυτό. Οι παλιές φιλίες πάνε στον παράδεισο 
και τα λέει όλα.  
Πόσο πίσω μπορείτε να δείτε μια φιλία σας; Πόσα χρόνια 
συνδέεστε με ένα φίλο σας; Δεν θα πω αριθμό γιατί εσείς 
ξέρετε σίγουρα καλύτερα. Πώς ακούγεται όμως στα αυτιά 
σας αν σας πω ότι οι δικές μου φίλες φτάνουν τόσα πολλά 
χρόνια πίσω… Αγγίζουν τα χρόνια του δημοτικού και απα-
ριθμούμε τον αριθμό δώδεκα. Ναι, αλήθεια λέω. Είμαστε 
δώδεκα κολλητές από την πρώτη τάξη του δημοτικού, ζού-
σαμε στην ίδια γειτονιά, οι περισσότερες ακόμη εκεί έχουμε 
τα σπίτια μας. Μαζί γυμνάσιο, σπουδές στην Αθήνα και οι 
περισσότερες τώρα γιαγιάδες. Στην παρέα μόνο δύο δεν 
είμαστε γιαγιάδες αλλά όπου νάναι θα συμβεί κι αυτό. 
Εδώ και χρόνια λοιπόν έχουμε κάνει ένα γκρουπ και ανταλ-
λάζουμε μηνύματα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν 
έχουμε αργίες τις Κυριακές, ούτε τις θρησκευτικές ή εθνικές 
γιορτές. Πολλές φορές παρακολουθούμε το ίδιο πρό-
γραμμα στην τηλεόραση και σχολιάζουμε είτε τις ειδήσεις 
είτε ο,τιδήποτε άλλο είναι επίκαιρο. Καθημερινό το ραντε-
βού και ξεκινάει από την Πάφο και Αθήνα μετά Ευρώπη 
και η τελευταία με το καλημέρα της που τελικά είναι καλό 
μεσημέρι ή απόγευμα σε εμάς από τον Καναδά η Μάρθα. 
Το έχουμε ονομάσει «Μοντέρνες γιαγιάδες». Τέσσερις από 
εμάς ζούμε εξωτερικό αλλά τι σημασία έχει. Κάθε καλοκαίρι 
έχουμε ραντεβού  στην Κύπρο ή κατά καιρούς βρισκόμα-
στε σε άλλη χώρα. 
Πριν λίγες μέρες ζήσαμε μια μοναδική ξεχωριστή εμπειρία. 
Τώρα με την κλεισούρα όλα που έχουν να κάνουν με αν-
θρώπινη επικοινωνία, πιο όμορφα φαντάζουν όταν γίνονται 
πραγματικότητα. Κάποια πέταξε την ιδέα και δεν ξέρω 
ποιες από μας το πιστέψαμε αμέσως... «Ραντεβού την 
Τετάρτη στις 4.00μ.μ. ώρα Κύπρου για να κόψουμε τη βα-
σιλόπιτα...» «Καλή ιδέα», φωνάζαμε από χαρά όλες. 
 Πολύ όμορφη εισήγηση κι αυτή μακρόσυρτη λέξη… «βα-
σιλόπιτα» όλο γλύκα είναι. Κόψιμο βασιλόπιτας διαδι-
κτυακά... Ακούγεται υπέροχη ιδέα, μοναδική με  λίγη τρέλα 
και επικάλυψη τρούφα, ζάχαρης άχνης, σοκολάτας, κου-
βερτούρας και καρύδας. Κι αυτό ίσως δεν είναι ασυνήθιστο 
τις μέρες μας. Μπορεί να έχει ξανασυμβεί και σε εσάς. Σε 
ευρώ το φλουρί φυσικά και το κόψιμο λίγο αστείο. Με ημε-
ρομηνία γέννησης παρακαλώ. Από την μεγαλύτερη προς 
τη μικρότερη. Ποια το κέρδισε; Δύο στην ακρίβεια! Και εκεί 
να δείτε πλάκα. Η Μάρω έλεγε να το πάρει το φλουρί η 
Στέλλα. «Όχι», φώναζε η Στέλλα να το πάρει η Μάρω! Τι 
πιο γλυκό, αυτό που οι άλλες ακούγαμε. Η μια το χάριζε 
στην άλλη… Πόση γλύκα έχουν αυτές φιλενάδες… Πιο 
γλυκιές κι από καραμέλα!  
Πολλοί λένε ότι οι παλιές φιλίες πάνε ψηλά πολύ ψηλά 
εκεί που δεν μολύνονται από κανένα κι από τίποτε. Λέτε 
να υπάρχει κάτι πιο πάνω από το παράδεισο; Αν έχει τότε 
και οι φιλίες αυτές φτάνουν μέχρι εκεί που κατάφερε να 
πάει ο Γιούρι Γκαγκάρη 
Όσο καιρό κι αν κάνω να τις δω, όταν συναντιόμαστε συ-
νειδητοποιώ πως δεν άλλαξαν καθόλου. Αντιλαμβάνομαι 
τότε πως ούτε κι εγώ έχω αλλάξει, κι ας έχουν περάσει 60 
ολόκληρα χρόνια από τότε που η φιλία μας ακόμη μπου-

σουλούσε. Πέρασαν τόσα χρόνια, μα η σχέση μας έμεινε 
αναλλοίωτη, υπακούοντας στο δικό της ημερολόγιο, αυτό 
που αρνείται πεισματικά να γυρίσει τη σελίδα της εφηβείας 
και να πάει στην επόμενη. 
Η φιλία μας μένει κολλημένη στα παιδικά, εφηβικά χρόνια, 
το ίδιο κι εμείς. Το αστείο όμως είναι ότι πολύ μας αρέσει 
το «εξήντα χρόνια φιλίας» για να λέμε τη δύναμη και το 
κόλλημα με το σούπερ γκλου που έχουμε. Δεν μας αρέσει 
όμως καθόλου αυτό το εξήντα να έχει να κάνει ηλικιακά. 
Πολύ μας πειράζει γι αυτό το αποφεύγουμε σε όλες τις 
περιπτώσεις.  Τα γέλια και τα πειράγματα και οι φωνές 
είναι στο ίδιο ζενίθ όπως και τότε που πρωτοβιώνονταν, 
σε σχολικές αυλές και σε γειτονιάτικες αλάνες. Όλα γύρω 
μας αλλάζουν, φθείρονται επί το πλείστον, μα η φιλία μας 
δείχνει να διέπεται από διαβρωτική ασυλία. Το τεστ του 
χρόνου, για εκείνη, είναι παιχνιδάκι, και πάντα παίρνει 
άριστα όταν αυτό της δίνεται. 
Κάθομαι μαζί τους και αναπολώ – σκανδαλιές, διαδηλώ-
σεις, αθλητισμό, τσιγάρα στα κλεφτά, και μονοδρομημέ-
νους έρωτες. Έχουμε πολλά να πούμε, ιστορίες που κρύ-
βονται μέσα στον αφρό της καρδιάς μας και περιμένουν 
να ξεβραστούν με την πρώτη ευκαιρία. Αυτή είναι και η 
μαγεία της παλιοπαρέας – είναι τόσα πολλά τα κοινά μας 
βιώματα, που όσο καιρό κι αν κάνουμε να βρεθούμε, πά-
ντα συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει την προηγού-
μενη φορά, σαν ταινία μεγάλου μήκους, με πολλές παύ-
σεις, μα δίχως τέλος. 
Οι φίλοι οι παλιοί, να ξέρετε, δεν φεύγουν ποτέ απ’ τη ζωή 
μας, κι ας μοιάζει η καθημερινότητα να τους σπρώχνει 
στο παρασκήνιο με τους ξέφρενους ρυθμούς της. Κάθε 
άλλο. Η αγάπη και η κατανόηση, η συμπαράσταση και η 
αλληλεγγύη και βάλε… 
Γελάει και γελάμε κι εμείς μαζί, πιο πολύ χαμογελάμε, ξέ-
ροντας πως αυτοί οι φίλοι απ’ τα παλιά, αυτοί οι αγαπημέ-
νοι, είναι για πάντα. Το νιώθουμε και το δείχνουμε, κάθε 
φορά που συναντιόμαστε. Απολαμβάνουμε ο ένας τη συ-
ντροφιά του άλλου και του άλλου και του άλλου και κά-
νουμε γερές αναδρομές στο παρελθόν για να φέρουμε 
γενναίες δόσεις από τη θαλπωρή του στο παρών, ευχό-
μενοι να μας διαρκέσει μέχρι το μέλλον όπου και θα ξανα-
συναντηθούμε. Εγγύς μέλλον, και όχι μακρινό. Γιατί, μπο-
ρεί να συνηθίσαμε να μην τους βλέπουμε επί καθημερινής 
βάσης, αλλά τους πεθυμάμε πολύ. Μας λείπουν. 
Και επιζητάμε διακαώς εκείνη την πρώτη ευκαιρία που λέ-
γαμε, εκείνη που θα μας πάρει και θα μας βάλει όλους 
μαζί σε ένα τραπέζι το οποίο θα σηματοδοτεί την αφετηρία 
για ένα ταξίδι σε μερικά από τα πιο όμορφα χρόνια της 
ζωής μας. Απαιτούνται τέτοια ταξίδια, συχνά μάλιστα. Δια-
ποτίζουν τις ρίζες του δέντρου της φιλίας μας, το κρατάνε 
γερό και δυνατό. Κατευνάζουν τους δακρυϊκούς μας πό-
ρους, οι οποίοι αδημονούν να απελευθερώσουν δάκρυα 
απουσίας για τους παλιόφιλους μας που μας λείπουν, 
γιατί δεν είναι πλέον τόσο παρόντες στη ζωή μας όσο θα 
τους θέλαμε να είναι. Και μας ψιθυρίζουν στην καρδιά 
πως οι καλοί μας φίλοι απ’ τα παλιά έχουν μια μόνιμη 
θέση μέσα στην καρδιά και την ψυχή μας. 
Η αγάπη μας για εκείνους είναι δεδομένη, και αντιστρό-
φως. Ευφραίνεται η καρδιά μας από αυτήν την αγάπη, 
πυροδοτείται. Επιδιώκει πολλά τέτοια ταξίδια μαζί τους, 
και προσδοκάει στα επόμενα 20 χρόνια φιλίας, κι έπειτα 
άλλα 20, και μετά από αυτά, 20 παραπάνω. 
Οι φίλοι απ’ τα παλιά είναι για πάντα.

Πολλές φορές 
γινόμαστε 
αντικείμενο 

σκέψης, αντικείμενο 
αναφοράς, γιατί εί-
μαστε μέρος της κα-
θημερινότητας και 
μερίδας ανθρώπων 
που με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο,  
μας βάζουν στις πα-

ραστάσεις ζωής τους που αντιμετωπί-
ζουν.  Επομένως οι άνθρωποι αυτοί  
θα πρέπει να ασχοληθούν μαζί μας για 
τους διάφορους λόγους που σχετίζο-
νται αυτές  οι παραστάσεις ζωής. 
Ειδικότερα όταν είμαστε ατομα κοινω-
νικά και υπηρετούμε κάποια πόστα που 
δεν μπορούμε να απαλλάξουμε τον 
εαυτό μας από του να γίνουμε μέρος 
της καθημερινότητας κάποιων ανθρώ-
πων. 
Εκτεθειμένοι λοιπόν είναι και άτομα των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης όπως καλή 
ώρα ένας συγγραφέας κειμένων, ένας 
ραδιοφωνικός παραγωγός- εκφωνητής,  
η ένας τηλεοπτικός παρουσιαστής, ή κά-
ποιος που ασχολείστε με οποια  αλλά 
μέσα μαζικής επικοινωνίας. 
Όλοι αυτοί κάνουμε ότι είναι δυνατόν να 
δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, όπιο 
δήποτε πόστο και να υπηρετούμε, κά-
νουμε ότι είναι δυνατόν να έχουμε το κα-
λύτερο αποτέλεσμα, γιατί θα κριθούμε 
από τους γύρω μας, και θα κερδίσουμε 
ή ανάλογα θα χάσουμε αυτούς που μας 
έχουν στην καθημερινότητα τους. Που  
μας έχουν εντάξει στις παραστάσεις 
ζωής. 
Αν με τις πράξεις μας τους απογοητεύ-
σαμε, τότε και αυτοί με τη σειρά τους θα 
μας βγάλουν από το πρόγραμμα  τους 
και θα αναζητήσουν άλλους τρόπους και 
άλλους δρόμους για να προετοιμάσουν 
τα καθημερινά μονοπάτια που θα τους 
πάρουν στην απέναντι όχθη. 
Αν όμως οι ενέργειες μας και οι αναφο-
ρές μας τους  ικανοποιήσουν και τους 
εντυπωσιάσουν, τότε θα τους κερδί-
σουμε και θα παραμείνουν μαζί μας κολ-
λημένοι και πιστοί ακόλουθοι εφ, όσον 
μας εμπιστεύθηκαν και μας έδειξαν εμπι-
στοσύνη. 
Αυτοί λοιπόν οι πιστοί ακόλουθοι θα γί-
νουν τα μεγάλα τοιχώματα που θα μας 
κρατήσουν εκεί ανέγγιχτους, μέχρι την 
ώρα που κατά την δίκη τους κρίση, πρά-
ξαμε κάτι που έστω και αν ήταν αυτό το 
κάτι σωστό για όλους τους άλλους, για 
κάποιο ή κάποιους ήταν ένα λάθος!  
Και τότε αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, 
ή άρνηση, και γινόμαστε αντικείμενο 
σχολιασμού, που δεν έχει σημασία ποσά 
και ποσά καλά προσφέραμε για να κερ-
δίσουμε με την αξία μας τους πολυπλη-
θείς ακόλουθους. Το άτομο ή τα άτομα 
αυτά επιμένουν στην άρνηση και επιμέ-
νουν να κτίζουνε τοιχώματα για να μας 
απομακρύνουν από τις δικές τους πα-
ραστάσεις ζωής. 
Και ο εγωισμός που τους διακατέχει δεν 
τους αφήνει να ρίξουν ενα βλέμμα πίσω 
και να συγκρίνουν καταστάσεις και πρά-
γματα που θα τους βοηθήσουν να απαλ-
λαχτούν από την εγωιστική αντιμετώ-
πιση του θέματος, ούτως ώστε να 
αλλάξουν γνώμη για την κρίση εκείνης 
της άτυχης στιγμής που με αισθήματα 
θυμού ανάμεικτα με εγωιστικές διαθέσεις 
ενήργησαν με αποτέλεσμα να καταλεί-
ξουν σε εκείνο το αποτέλεσμα της κατα-
δίκης ενός ανθρώπου που για τόσα χρό-
νια ή τόσο καιρό συμπορευτήκαν, και 
συν έπραξαν σε τόσες και τόσες παρα-
στάσεις ζωής. 
Ο εγωισμός είναι κακό αίσθημα και οι 
ενεργούντες μέσα από εγωιστικές προ-
ϋποθέσεις καταλήγουν να αποστασιο-
ποιηθούν άθελα τους. 
Πρέπει ο άνθρωπος να είναι σε θέση να 

υπομένει και να μην ενεργεί εν ώρα βρα-
σμού, αλλά να δίνει χρόνο στον εαυτό 
του  να κάνει και δεύτερη σκέψη, ούτως 
ώστε να έχει τη δυνατότητα να αναλογι-
στεί, να ερευνήσει, να εξετάσει το θέμα, 
και τότε να παίρνει αποφάσεις εφ, όσον 
ηρεμίσει και δει τα πράγματα από όλες 
τις πλευρές. 
Ο εγωισμός είναι κακό συναίσθημα που 
μπορεί να καταστρέψει ολόκληρους 
αγώνες που δόθηκαν για να πετύχουν 
σκοποί που ωφέλησαν κοινότητες και 
παροικίες για χρόνια, και αγώνες που 
κερδήθηκαν με πάλι το ώφελος ολόκλη-
ρων παροικιών.  
Οι ενεργούντες με αυτό τον τρόπο πλη-
γώνουν, και πληγώνονται ταυτόχρονα 
και οι ίδιοι.  
Πληγώνονται και υποφέρουν γιατί ο 
εγωισμός τους δεν τους αφήνει να πά-
ρουν την απόφαση και να ζητήσουν συγ-
χώρεση. Υποφέρουν και κουβαλούν 
μέσα τους ανεπιθύμητο τον πόνο αλλά 
ο εγωισμός τους, αυτή η ψυχολογική 
ασθένεια δεν τους αφήνει να πάνε πιο 
μπροστά!  
Υποφέρουν και καταστρέφουν παραστά-
σεις ζωής, δηλαδή για να εξηγούμε, τι 
είναι οι παραστάσεις ζωής; Είναι η κα-
θημερινότητα μας, είναι η καθημερινή 
ρουτίνα που μας παρέχουν οι ενέργειες  
μας και οι πράξεις μας. 
Και που καταλήγουν λοιπόν αυτοί που 
δεν τα κατάφεραν να διώξουν τις εγωι-
στικές τους προθέσεις; 
Καταλήγουν να βασανίζουν τον ψυχικό 
τους κόσμο,  να μαυρίζουν την ψυχή 
τους, και να μην έχουν ηρεμία. 
Και στο τέλος πέφτουν σε κατάθλιψη, 
και πέφτουν σε μιζέρια, και καταλήγουν 
στα χέρια των ειδικών,  των ψυχοθερα-
πευτών, για να βρουν λύση στο πρό-
βλημα τους, ή κουβαλάνε όλες τις επι-
πτώσεις μέχρι το τέλος. 
Αν βρίσκεστε σε αυτή τη δύσκολη θέση, 
κάντε το πρώτο βήμα για αντιμετώπιση 
των δυσάρεστων καταστάσεων.  
Κάντε το τώρα πριν να είναι αργά! 
Αν νιώθετε ότι ενεργήσατε εγωιστικά και 
με αυτή σας την ενέργεια καταστρέψατε 
ολόκληρους αγώνες που κάνατε με κά-
ποιους, αλλά με την ενέργεια σας τους 
εκθέσετε και τους πληγώσατε, κάντε 
εσείς το πρώτο βήμα. Αρχίστε το διά-
λογο που θα σας βοηθήσει να διορθώ-
σετε το λάθος σας και θα σας βοηθήσει 
να διώξετε τις εγωιστικές σας διαθέσεις, 
και θα σας κάνει να νιώσετε ηρεμία και 
γαλήνη στη ψυχή σας! 
Θα σας απαλλάξει από τη μιζέρια και 
την κακοριζικιά  και θα σας φέρει και 
πάλι το χαμένο  χαμόγελο στα χείλη. 
Τι να τα κάνει ο άνθρωπος τα πλούτη 
και τα υλικά αγαθά, άμα δεν έχει την ψυ-
χική υγεία και την γαλήνη στη ζωή του.  
Τι να τα κάνει τα παλάτια και τα κόκκινα 
χάλια αγαπητοί μου άμα δεν έχει την 
εκτίμηση, και τι να τα κάνει όλα τούτα 
άμα δεν έχει την υγεία του και τον ταλαι-
πωρούν οι τύψεις και τον βασανίζουν οι 
ενοχές του και τον σκοτώνουν οι εγωι-
στικές του πράξεις. 
Τι να τα κάνει όλα τα αλλά άμα δεν έχει 
την εκτίμηση από τους γύρω του!  
Τι να τα κάνει όλα τούτα που δεν του δί-
νουν τίποτα περισσότερο από υλική ικα-
νοποίηση και όμως τον απομακρύνουν 
από τους συνανθρώπους του που μαζί 
έχουν γράψει ιστορίες αγώνων, που διά-
βηκαν μαζί δύσκολους δρόμους αλλά 
δρόμους που καρποφορούν!  
Νομίζω πως αρκετά σας κούρασα με το 
σημερινό θέμα. Εύχομαι όμως να ξύ-
πνησε  κάτι μέσα σας και να σας έχει 
τουλάχιστο προβληματίσει. 
Να το θυμάστε λοιπόν.  
Ο εγωισμός είναι κακό συναίσθημα!  
Καλή σας μέρα 
Με την αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής

του 
Βασίλη Παναγή 
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Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και εν μέσω πανδημίας

O παρασιτισμός του εκμε-
ταλλευτικού συστήμα-
τος αποκαλύπτεται σε 

όλο του το «μεγαλείο» 
Τον τελευταίο καιρό, με το βά-
θεμα της καπιταλιστικής κρίσης 
- που έχει στοιχεία συγχρονι-
σμού σε πολλές χώρες και είναι 
κρίση υπερσυσσώρευσης κε-
φαλαίων, όχι κρίση λόγω της 
πανδημίας, όπως την παρου-
σιάζουν - διάφορα αστικά επι-
τελεία και τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης/προπαγάνδας που 
ελέγχουν εκφράζουν ανησυχία 
γιατί, λέει, διευρύνονται οι κοι-
νωνικές ανισότητες και μπορεί 
να φέρουν εκρήξεις και ανατα-
ραχές οι οποίες θα γίνουν ανε-
ξέλεγκτες και θα βλάψουν τον 
καπιταλισμό, που δήθεν τόσα 
έχει να προσφέρει στην ανθρω-
πότητα. 
Είναι οι ξαναζεσταμένες θεω-
ρίες περί «εξανθρωπισμού» του 
σάπιου καπιταλιστικού συστή-
ματος, που ειδικά την περίοδο 
της πανδημίας αναδείχθηκε 
ακόμα περισσότερο η παρακμή 
του. Θεωρίες που διαπερνούν 
όλους τους διαχειριστές της κα-
πιταλιστικής βαρβαρότητας, 
από τους φιλελεύθερους και τη 
σοσιαλδημοκρατία μέχρι τους 
«νεοαριστερούς». 
Ο τίτλος άρθρου του αμερικανι-
κού ειδησεογραφικού πρακτο-
ρείου «Bloomberg» στις 17/1, 
«Οι πλούσιοι έχουν γίνει πιο 
πλούσιοι από ποτέ στη διάρκεια 
της πανδημίας», είναι χαρακτη-
ριστικός αυτής της παρακμής. 
Την ώρα που στις ΗΠΑ περίπου 
το 1/3 των ενηλίκων ζουν σε νοι-
κοκυριά που δεν μπορούν να 
πληρώσουν ενοίκια ή υποθή-
κες, η ανεργία εκτοξεύεται - την 
τελευταία χρονιά προστέθηκαν 
άλλα 10 εκατομμύρια - έχουν 
αυξηθεί κατά 28% οι ενήλικες 
που δεν μπορούν να προμη-
θευτούν ούτε τα αναγκαία για 
την επιβίωση και προστίθενται 
έτσι στους δεκάδες εκατομμύρια 
φτωχούς και απόκληρους, μια 
χούφτα παράσιτα, εκατομμυρι-
ούχοι και δισεκατομμυριούχοι, 
αύξησαν τις περιουσίες τους 
κατά τεράστια ποσοστά, αξιο-
ποιώντας μια σειρά από μέτρα 
του αστικού κράτους, με χαμηλά 
επιτόκια και τις «επενδύσεις» 
στους «ναούς του τζόγου», τα 
χρηματιστήρια. 
Με κυνικό τρόπο, το εν λόγω 
Μέσο, που υπερασπίζεται τους 
«έξυπνους επενδυτές», συνεχί-
ζει: «Είναι δύσκολο να καταλά-
βουμε το μέγεθος της οικονομι-
κής κατάρρευσης στις τάξεις 
των ανέργων, των αστέγων και 
των πεινασμένων. Αλλά υπάρ-

χει μια ολόκληρη τάξη ανθρώ-
πων - τουλάχιστον το 20% (σ.σ  
μάλλον είναι υπερτιμημένο το 
ποσοστό) - που κερδίζουν πάρα 
πολλά και δεν χρειάζεται να 
ανησυχούν για τέτοια θέματα». 
Ετσι εμφανίζονται δηλώσεις δια-
φόρων καθηγητών όπως του 
Πίτερ Ατγουότερ, στο Πανεπι-
στήμιο «William & Mary» στη 
Βιρτζίνια, ο οποίος λέει ότι «πι-
θανότατα δεν υπήρξε καλύτερη 
στιγμή από σήμερα για να είσαι 
πλούσιος στις ΗΠΑ, και δυστυ-
χώς αυτό οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στο γεγονός ότι αυτό 
που κάνουν οι υπεύθυνοι χάρα-
ξης πολιτικής είναι να επιτρέ-
πουν στους πλουσιότερους να 
ανακάμψουν γρηγορότερα από 
την πανδημία (...) Δεν μπορείς 
να έχεις βιώσιμη οικονομία και 
σταθερό πολιτικό σύστημα, 
όταν από τη μία πλευρά υπάρ-
χει ένα μικρό ποσοστό πλου-
σίων στον πληθυσμό, που πι-
στεύουν ότι είναι ανίκητοι, και 
από την άλλη ένας συνεχώς αυ-
ξανόμενος αριθμός ανθρώπων 
που αισθάνονται ηττημένοι. Εί-
ναι προς το συμφέρον του κα-
πιταλισμού να κλείσει αυτό το 
κενό». Και το «Bloomberg» συ-
μπληρώνει: «Η εισοδηματική 
ανισότητα έχει ήδη φτάσει κοντά 
στο υψηλότερο σημείο της εδώ 
και τουλάχιστον μισό αιώνα, και 
η πανδημία εγείρει πλέον ερω-
τήματα σχετικά με το ποια μέτρα 
έκτακτης ανάγκης έχουν σχεδια-
στεί για να βοηθήσουν τα χαμη-
λότερα κοινωνικά στρώματα και 
ποιοι θα μείνουν πίσω». 
Μέσα από τέτοιες αναλύσεις νε-
κρανάστασης του σάπιου συ-
στήματος, επιδιώκεται να δημι-
ουργηθούν και πάλι αυταπάτες 
και ελπίδες στα λαϊκά στρώματα 
ότι με την «αλλαγή σκυτάλης» 
στον Λευκό Οίκο, με την κυβέρ-
νηση Μπάιντεν, και «συνταγές» 
όπως επιδόματα λίγων μηνών 
ή μέτρα ...φορολόγησης των 
πλουσίων, ή τον δημοφιλή 
στους κάθε λογής σοσιαλδημο-
κράτες «φόρο Τόμπιν» (ποσο-
στό στις χρηματοπιστωτικές συ-
ναλλαγές), θα μπορέσει να 
βελτιωθεί η κατάσταση των λαϊ-
κών στρωμάτων ενώ η εκμεταλ-
λευτική «μηχανή» του κεφα-
λαίου θα εξακολουθεί να 
«στύβει» τους εργαζόμενους. 
Αντίστοιχες φρούδες ελπίδες 
καλλιεργούνται και στην ΕΕ, με 
το «Ταμείο Ανάκαμψης» ή την 
αναστολή του Συμφώνου Στα-
θερότητας 2020-'21, μέτρα που 
κατευθύνονται στην ανάκαμψη 
των καπιταλιστών και όχι των 
λαών, τα δικαιώματα των 
οποίων συνεχώς πετσοκόβο-

νται. 
Αμύθητος πλούτος από την 
εκμετάλλευση των λαών 
Ακόμα πιο αποκαλυπτικά είναι 
τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας  
της τράπεζας UBS της Ελβετίας 
(της χώρας όπου καταλήγει ένα  
μεγάλο μέρος του κλεμμένου 
από τους λαούς πλούτου και 
έχουν τα σεντούκια τους οι κροί-
σοι καπιταλιστές) και του οίκου 
«PriceWaterHouse Coopers». 
Σημειώνεται ότι μέχρι τέλη Ιούλη 
του 2020, στο διάστημα δηλαδή 
που ολοκληρωνόταν το πρώτο 
κύμα της πανδημίας, οι δισεκα-
τομμυριούχοι αύξησαν την πε-
ριουσία τους κατά 27,5%, στα 
10,2 τρισεκατομμύρια δολάρια 
(πιο πρόσφατα στοιχεία δεν 
έχουν ακόμα δημοσιευτεί). Τα 
ιλιγγιώδη αυτά ποσά αποτελούν 
και ρεκόρ σε σχέση με το τελευ-
ταίο ρεκόρ κερδών, το 2017, 
που ήταν 8,9 τρισεκατομμύρια 
δολάρια. Μάλιστα το κλαμπ των 
δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε 
από το 2017 κατά 31 κροίσους, 
στους 2.189. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κε-
φαλαιοκράτες των κλάδων της 
Υγείας, του ιατρικού υλικού, της 
παραγωγής φαρμάκων, του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
νέων τεχνολογιών είναι αυτοί 
που είχαν τα περισσότερη 
κέρδη. Την ώρα δηλαδή που η 
πανδημία κάλπαζε, που εκατομ-
μύρια άνθρωποι νοσούσαν και 
πέθαιναν, οι μεγιστάνες του 
πλούτου αυγάτιζαν τα κέρδη 
τους. Συγχρόνως έκαναν και 
...φιλανθρωπικές δωρεές, δή-
θεν για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Από όσα έχουν γίνει 
γνωστά, 209 δισεκατομμυριού-
χοι «δώρισαν» κάπου 7 δισ. δο-
λάρια, που κι αυτά μέσω της πε-
ριβόητης «εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης» έχουν τα ανταλλά-
γματά τους. 
Σύμφωνα με τα επικαιροποι-
ημένα στοιχεία του περιοδικού 
«Forbes», που ειδικεύεται στο 
θέμα της καταγραφής που αμύ-
θητου πλούτου των κροίσων, 
στη λίστα προηγείται ο Τζεφ 
Μπέζος, αφεντικό της εταιρείας 
ηλεκτρονικού εμπορίου «Ama-
zon», με 113 δισ. δολάρια. Ακο-
λουθούν ο Ιλον Μασκ της εται-
ρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
«Tesla» και της εταιρείας πυ-
ραύλων για ταξίδια στο Διά-
στημα, «SpaceX», με 189 δισ. 
δολαρια, η οικογένεια Αρνο με 
είδη πολυτελείας, με 149 δισ., 
ο Μπίλ Γκέιτς της «Microsoft» 
με 121,8 δισ., ο Μαρκ Ζάκερ-
μπεργκ της «Facebook» με 
97,6 δισ., ο Ζόνγκ Ζανσάν, κι-
νεζικής φαρμακευτικής εταιρείας 

και εταιρείας εμφιαλωμένου νε-
ρού, με 97,6 δισ., και ο Γουόρεν 
Μπάφετ, επικεφαλής ομίλου 
που περιλαμβάνει 60 εταιρείες 
διαφόρων κλάδων, με 88,8 δισ. 
δολάρια. Συνολικά οι δισεκατομ-
μυριούχοι από τις ΗΠΑ είναι 
614, από την Κίνα 456 και ακο-
λουθούν από άλλες χώρες. 
Η πορεία πάντως των Κινέζων 
μεγαλοκεφαλαιοκρατών είναι 
εντυπωσιακή τα τελευταία χρό-
νια, και ιδιαίτερα την τελευταία 
χρονιά της πανδημίας, που 
πρωτοχτύπησε την Κίνα. Συνο-
λικά οι 400 πλουσιότεροι Κινέζοι 
έχουν περιουσία ύψους 2 τρισ. 
δολαρίων, χωρίς να συμπερι-
λαμβάνονται και 67 δισεκατομ-
μυριούχοι του Χονγκ Κονγκ, 
που η περιουσία τους αυξήθηκε 
κατά 60 δισ., για να φτάσει στα 
380 δισ. δολάρια. 
Προβάλλει η αναγκαιότητα της 
ανατροπής του καπιταλισμού 
Αυτή η κατάσταση της τερά-
στιας αύξησης του πλούτου των 
λίγων, που προέρχεται από την 
εκμετάλλευση των πολλών, δεί-
χνει και τον απόλυτα παρασιτικό 
χαρακτήρα του συστήματος. Η 
τεράστια γνώση που συσσω-
ρεύεται από τη δουλειά δισεκα-
τομμυρίων εργαζομένων, αντί 
να βελτιώνει τη ζωή τους, όπως 
θα μπορούσε με τα επιτεύγματα 
της επιστήμης και της τεχνικής, 
με την 4η βιομηχανική επανά-
σταση, της ψηφιοποίησης, της 
ρομποτικής, των υπερταχέων 
δικτύων επικοινωνίας 5G, της 
εξέλιξης της βιοτεχνολογίας 
κ.λπ., γίνεται νέο μέσο για την 
εντατικοποίηση της εκμετάλλευ-
σής τους, προκειμένου να θη-
σαυρίζουν λίγοι κάτοχοι μέσων 
παραγωγής. Την ίδια ώρα οι 
αντιθέσεις ανάμεσα σε αστικές 
τάξεις, όταν τελειώσουν οι 
όποιοι συμβιβασμοί, λύνονται 
με πολέμους, επεμβάσεις που 
αιματοκυλούν χώρες και λαούς, 
μεγαλώνουν τα καραβάνια της 
προσφυγιάς και της απελπι-
σίας. 
Ετσι, ενώ δισεκατομμύρια άν-
θρωποι στον πλανήτη λιμοκτο-
νούν, δεν μπορούν να λύσουν 
τις πιο βασικές ανάγκες τους 
(τροφή, στέγη, υγεία, μόρφωση) 
ενώ εκατομμύρια φυτοζωούν 
στις λεγόμενες υπανάπτυκτες 
χώρες της Αφρικής, της Ασίας, 
της Λατινικής Αμερικής και στις 
πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικά 
χώρες της Ευρώπης, της Βό-
ρειας Αμερικής, αλλά και στην 
Ιαπωνία και την Αυστραλία, με 
φαινόμενα μαζικών τάφων, αν-
θρώπων που τρέφονται από τα 
σκουπίδια, κάποιες χιλιάδες πα-
ράσιτα σχεδιάζουν ταξίδια 
...αναψυχής σε άλλους πλανή-
τες, ή απολαμβάνουν στις υπερ-
σύγχρονες βίλες τους κάθε λο-
γής ανέσεις. Αυτή η εικόνα των 
αβυσσαλέων ανισοτήτων, που 
αναγκάζονται να επισημάνουν 
τα αστικά επιτελεία, είναι που 
επιβεβαιώνει ότι αυτό το σύ-
στημα πρέπει να μπει στο χρο-
νοντούλαπο της Ιστορίας. Και 
αυτό μπορεί να γίνει με τη συ-
νειδητοποίηση των εργαζομέ-
νων ότι αυτοί είναι οι μόνοι πα-
ραγωγοί πλούτου, και με την 
αποφασιστική πάλη τους για να 
διώξουν από το σβέρκο τους τα 
παράσιτα τους εκμεταλλευτές 
τους. 
Δ. Κ. 
Ριζοσπάστης

ΗΠΑ: ΤΑ ΣΥΝΤΡΙΜΙΑ ΤΟΥ   
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Του Σωτήρη Βλάχου 
 

Αυτή είναι η μέρα της Αμε-
ρικής, είναι η μέρα της 
Δημοκρατίας» δήλωσε ο 

νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ στη 
διάρκεια της ορκωμοσίας του. 
«Θα επιστρέψω πίσω με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο» δή-
λωσε την ίδια μέρα ο απερχό-
μενος Τράμπ. Δήλωση που 
βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην 
σημερινή πραγματικότητα που 
βιώνει η χώρα, η οποία απο-
καλείται σύμβολο του ελεύθε-
ρου κόσμου. 
Στην ανάγκη για ενότητα, ανα-
φέρθηκε ο Μπάιτεν, για να 
«επουλωθούν οι πληγές». Αυτό 
το εγχείρημα θα ήταν σχετικά 
εύκολο αν οι πληγές και ο διχα-
σμός ήταν αποτέλεσμα απλά 
των επιλογών του Τράμπ. Ο δι-
χασμός και οι πληγές όμως, 
όπως και το ίδιο το «φασίζων» 
φαινόμενο Τράμπ είναι αποτέ-
λεσμα ενός κοινωνικού συστή-
ματος που βρίσκεται σε διαδι-
κασία σήψης. Είναι και ο ίδιος 
ο Μπάιτεν προασπιστής αυτού 
του κοινωνικού συστήματος. 
Πόσες πιθανότητες έχει για οτι-
δήποτε;  
Αμέσως μετά την εισβολή στο 
Καπιτώλιο, το 20% των Αμερι-
κανών στήριζε τα γεγονότα και 
το 43% τον Τράμπ, η συντρι-
πτική δηλαδή πλειοψηφία των 
υποστηρικτών των Ρεπουμπλι-
κάνων. Ακόμα και πριν λίγες μέ-
ρες, περισσότερο από το 30% 
των Αμερικανών, η πλειοψηφία 
δηλαδή των ρεπουμπλικάνων, 
στήριζε τον Τράμπ. 
Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα 
βρίσκεται μπροστά σε σοβαρό 
πρόβλημα. Ο Τράμπ θα επι-
στρέψει πίσω με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο. Οι οικονομικές 
συνθήκες που τον «δημιούργη-
σαν», για τις οποίες συνυπεύ-
θυνη  είναι και η προ Τράμπ 
διακυβέρνηση των Δημοκρατι-
κών, είναι εκεί. Ούτε ως αντι-
πολίτευση στον Τράμπ μπόρε-
σαν να πείσουν ότι μπορούν να 
προσφέρουν διέξοδο. Ο Τράμπ 
νικήθηκε από την πανδημία και 
το αντιρατσιστικό κίνημα και όχι 
από τους  Δημοκρατικούς. 
Η κοινωνική βάση του φαινομέ-
νου Τράμπ είναι εκεί, παρούσα 
και απειλητική. Είναι οι κατε-
στραμμένοι μικροαστοί και με-
σοαστοί αλλά και τα πλατιά 
λαϊκά στρώματα, που εγκατα-
λείφθηκαν να ζουν σε πόλεις 
ανάλογες των παραγκουπό-
λεων της Λατινικής Αμερικής, 
«πόλεις - φαντάσματα στις πε-
ριφέρειες των μεγάλων πό-
λεων, ότι έμειναν από την απο-
βιομηχάνηση, μεταξύ ανεργίας 
και «ευέλικτης» απασχόλησης». 
Η κρίση που ξεκίνησε το  2008 
και παίρνει ένα ακόμα απότομο 
βάθεμα λόγω στης πανδημίας, 
γεννώντας απελπισία, είναι η 
μάνα του «τέρατος» Τράμπ. Το 
φαινόμενο Τράμπ στήθηκε 
πάνω σε αυτή την κοινωνική 
βάση και υποστηρίχθηκε από 
ένα σημαντικό τμήμα της αστι-
κής τάξης, των πολυεθνικών και 

της βιομηχανίας πετρελαίων. 
Αυτό από μόνο του θα ήταν αρ-
κετό για να δημιουργήσει υπο-
ψίες ότι η επίθεση στο Καπιτώ-
λιο δεν ήταν μια ασυντόνιστη, 
αυθόρμητη κίνηση «αγανακτι-
σμένων». Υπάρχουν όμως και 
πολλά άλλα στοιχεία που συ-
νηγορούν προς αυτή την κατεύ-
θυνση.  
«Διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν την 
επομένη των προεδρικών εκλο-
γών ότι αστυνομικές και στρα-
τιωτικές δυνάμεις πήραν πρω-
τοφανή μέτρα ασφαλείας. 
Μεταξύ αυτών ήταν και αντιαε-
ροπορική κάλυψη γύρω από 
την οικία του Μπάιντεν». Τέτοια 
μέτρα όμως δεν εξηγούνται από 
την απειλή του ακροδεξιού 
όχλου. Τέτοια είναι τα μέτρα 
που επιβάλλονται από τον 
φόβο κάτι πολύ πιο οργανωμέ-
νου. 
Στην ύπαρξη κάτι πολύ πιο ορ-
γανωμένου έδειχνε και επι-
στολή 10 πρώην υπουργών 
Άμυνας των ΗΠΑ που δημοσί-
ευσε η Ουάσιγκτον Ποστ δύο 
μέρες πριν την εισβολή στο Κα-
πιτώλιο. «Αναφέρονταν στον 
κίνδυνο να ανατραπεί η διαδι-
κασία μεταβίβασης της προ-
εδρικής εξουσίας στον Μπάι-
ντεν και να ξεσπάσει εμφύλιος 
πόλεμος». Ο ίδιος ο Τζο Μπάι-
ντεν,  είχε κατηγορήσει το Πε-
ντάγωνο από τις 28 του Δεκέμ-
βρη, «ότι παρεμποδίζει την 
ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας 
από τον απερχόμενο πρόεδρο 
Ντόναλντ Τραμπ» -10 μόνο μέ-
ρες μετά που στον Λευκό Οίκο 
είχε συζητηθεί η δυνατότητα 
επιβολής  στρατιωτικού νόμου. 
Παρόλες αυτές τις προειδοποι-
ήσεις, το Καπιτώλιο καταλή-
φθηκε, και δεν μένει πια καμιά 
αμφιβολία για το μέγεθος των 
σεισμικών δονήσεων που συ-
ντελέστηκαν τις μέρες πριν την 
εισβολή μέσα στις σκοτεινές 
πλευρές του κράτους και των 
ένοπλων σωμάτων. 
Την εβδομάδα πριν την ορκω-
μοσία, το γερμανικό δίκτυο 
Deutsche Welle μετέδιδε ότι 
στρατός παρατάχθηκε στο Κα-
πιτώλιο και σε όλη την χώρα, 
γιατί φοβούνταν  κίνημα εκ των 
«έσσω». Ακολούθησε ξεκαθά-
ρισμα των ένοπλων σωμάτων 
από τους «ύποπτους».  
Η χώρα που υποτίθεται αποτε-
λεί το σύμβολο του αντιφασιστι-
κού αγώνα, που σύμφωνα με 
τη δυτική προπαγάνδα κατα-
τρόπωσε τον φασισμό του με-
σοπολέμου, βρίσκεται μπροστά 
στη φασιστική απειλή που φα-
νερά πια δείχνει τα δόντια της. 
Το «δημοκρατικότερο των δη-
μοκρατικών σύνταγμα» της, 
φαίνεται εντελώς αδύναμο να 
την αντιμετωπίσει. 
Το βαθύ κράτος λίγο έλειψε να  
καταλύσει τη δοξασμένη από 
τον δυτικό πολιτισμό δημοκρα-
τία. Ο χρόνος στενεύει για συ-
σπείρωση των αριστερών δυ-
νάμεων παγκόσμια σε 
πρόγραμμα ρήξης με το σύ-
στημα  που αποτελεί των μήτρα 
των πιο πάνω φαινομένων.  
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 Σαν Σήμερα

28 Ιανουαρίου 
1896- Η πρώτη κλήση για πα-
ραβίαση του ορίου ταχύτητας 
στη Μεγάλη Βρετανία. Ο 

Γουόλτερ Άρνολντ τιμωρείται 
με πρόστιμο ενός σελινίου, 
επειδή συνελήφθη να τρέχει 
με το αυτοκίνητό του με ταχύ-
τητα 12 χλμ/ώρα κι ενώ το 
όριο ταχύτητας ήταν 3 

χλμ/ώρα. 
 

29 Ιανουαρίου 

1945- Σοβιετικό υποβρύχιο 
τορπιλίζει και βυθίζει στ’ ανοι-
χτά του Ντάντσιχ το γερμανικό 
πλοίο «Βίλχελμ Γκούστλοφ», 
με συνέπεια να βρουν το θά-
νατο περίπου 8.000 γερμανοί 
επαναπατριζόμενοι. Το επει-
σόδιο αυτό θα εμπνεύσει τον 
νομπελίστα γερμανό συγγρα-
φέα Γκίντερ Γκρας στο μυθι-
στόρημά του «Σαν τον κά-

βουρα». 
 

30 Ιανουαρίου 
1923- Υπογράφεται στη Λω-
ζάνη η σύμβαση ανταλλαγής 
πληθυσμών ανάμεσα στην Ελ-
λάδα και την Τουρκία. Από την 
εφαρμογή της σύμβασης εξαι-
ρούνται οι Έλληνες της Κων-
σταντινούπολης και οι μου-
σουλμάνοι της ελληνικής 

Θράκης. 
 

1 Φεβρουαρίου 
 

1865- Ο αμερικανός πρόεδρος 
Αβραάμ Λίνκολν υπογράφει 
την 13η τροπολογία του Συ-
ντάγματος που καταργεί τη 

δουλεία. 

1968- Ο αρχηγός της Αστυνο-
μίας εκτελεί ένα Βιετκόνγκ 

Μία από τις πιο πολυσυζητη-
μένες φωτογραφίες: Ο αρχη-
γός της αστυνομίας της Σαϊ-
γκόν Nguyen Ngoc Loan 

εκτελεί εν ψυχρώ με το πιστόλι 
του έναν Βιετκόνγκ. 

 
2 Φεβρουαρίου 

 
1828- Ιδρύεται η Εθνική  
Χρηματιστική Τράπεζα,  

μετέπειτα Εθνική Τράπεζα, και 
καθιερώνεται ο Φοίνικας ως 

εθνικόνόμισμα. 
 

3 Φεβρουαρίου 

1966- Προσεληνώνεται το μη 
επανδρωμένο σοβιετικό δια-
στημόπλοιο «Λούνα 9». Είναι 
η πρώτη ομαλή προσεδάφιση 
στη Σελήνη, που άνοιξε τον 
δρόμο για τις επανδρωμένες 
πτήσεις των Αμερικανών

Η 16χρονη δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 
28 Ιανουαρίου: Εφραίμ, Εφραιμία, Χάρις 

31 Ιανουαρίου: Ευδόξιος, Ευδοξία, Θεοδότη, Θεόδοτος, Θεόκτιστος, Θεοκτίστη, Κύρος. 

1 Φεβρουαρίου: Αναστάσιος, Αναστασία, Περπέτουα, Τρύφων, Τρυφωνία 

2 Φεβρουαρίου: Δέσποινα, Μαρία, Μαριέττα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Μαρουλία, 

Παναγιώτης, Παναγιώτα, Υπακοή, Υπαπαντή. 

3 Φεβρουαρίου: Συμεών, Συμεωνία

Νίκος Κούρκουλος-30 Ιανουαρίου

Hθοποιός και διευθυντής του 
Εθνικού Θεάτρου επί μια δεκαε-
τία. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 

5 Δεκεμβρίου του 1934 και μεγάλωσε 
στη συνοικία του Ζωγράφου. Αγάπησε 
πολύ τον αθλητισμό, στο γυμνάσιο 
έγινε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊ-
κού και, όπως ο ίδιος είχε πει, εντελώς 
τυχαία, διαβάζοντας βιβλία για το θέα-
τρο, πήρε την απόφαση να γίνει ηθο-
ποιός. 
Στην απόφασή του αυτή έπαιξε σημα-
ντικό ρόλο ο Μάνος Κατράκης, τον οποίο 
ο Κούρκουλος εκτιμούσε απεριόριστα και 
τον καθοδήγησε να δώσει εξετάσεις στην 
Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, 
απ' όπου αποφοίτησε το 1958. Την επό-
μενη χρονιά έκανε την πρώτη εμφάνισή 
του στο θεατρικό σανίδι το 1959, στο 
πλευρό της Έλλης Λαμπέτη και του Δη-
μήτρη Χορν, στην «Κυρία με τις Καμέ-
λιες» του Αλέξανδρου Δουμά. 
Γρήγορα αναδείχθηκε σ' έναν από τους 
σημαντικότερους πρωταγωνιστές του ελ-
ληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. 
Ερμήνευσε πρωταγωνιστικούς ρόλους 
στο αρχαίο ελληνικό δράμα και σε με-
γάλα κλασικά, αλλά και σύγχρονα έργα 
του αμερικάνικου και του ευρωπαϊκού 
θεάτρου. Πρωταγωνίστησε, ανάμεσα σε 
άλλα, στη Μήδεια (1959) και τον Ορέστη 
(1971) του Ευριπίδη, στον Οιδίποδα Τύ-
ραννο (1982) και στον Φιλοκτήτη (1991) 
του Σοφοκλή, στο αρχαίο Θέατρο της 
Επιδαύρου, που ήταν και η τελευταία του 
θεατρική εμφάνιση. 
Ως επικεφαλής θιάσων, αλλά και δικού 
του θεάτρου στην Αθήνα, πρωταγωνί-
στησε στα έργα: Η μικρή μας πόλη , 
Οντίν, Η κληρονόμος, Σαμπρίνα, Ιούλιος 
Καίσαρ και πολλές άλλες. Όμως, εκτός 
από σπουδαίους πρωταγωνιστής του θε-
άτρου, ο Νίκος Κούρκουλος υπήρξε κι 
ένας από τους μεγαλύτερους ζεν πρεμιέ 
του ελληνικού κινηματογράφου. Πρωτα-
γωνίστησε σε περισσότερες από 30 ται-
νίες, μεταξύ των οποίων «Ο κατήφο-
ρος», «Κοινωνία ώρα μηδέν», «Η κυρία 
δήμαρχος», «Το χώμα βάφτηκε κόκ-
κινο», «Αδίστακτοι», «Ορατότης μηδέν», 
«Ο Αστραπόγιαννος» κ.ά. Τιμήθηκε δύο 
φορές με το Α' Βραβείο Ερμηνείας στο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί-
κης: το 1965 για τους «Αδίστακτους» και 

το 1970 για τον «Αστραπόγιαννο». 
Για πολλά χρόνια υπήρξε πρόεδρος της 
Ένωσης των θιασαρχών του Ελληνικού 
Θεάτρου, (ΠΕΕΘ), ενώ από το 1994 μέ-
χρι το θάνατό του διετέλεσε καλλιτεχνι-
κός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. 
Από τη θέση αυτή οραματίστηκε και δη-
μιούργησε το Παιδικό Στέκι, την Πειρα-
ματική Σκηνή, τον Άδειο Χώρο, το Εργα-
στήρι Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας, τη 
Διεθνή Σκηνή και τη Θερινή Ακαδημία 
Θεάτρου, ενώ αναβάθμισε δραστικά τη 
Δραματική Σχολή του Εθνικού. Παράλ-
ληλα, άνοιξε τις, για χρόνια κλειστές, 
πόρτες του Εθνικού Θεάτρου σε όλους 
τους ηθοποιούς, έκανε τον θίασο περιο-
δεύοντα στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
και προχώρησε σε μετακλήσεις ξένων 
σκηνοθετών. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του παρου-
σιάστηκαν πολλά και σημαντικά έργα του 
παγκόσμιου δραματολογίου, καθώς και 
έργα πολλών ελλήνων συγγραφέων, σε 
όλες τις σκηνές του Εθνικού Θεάτρου. 
Στις καινοτομίες του καταγράφηκε και η 
τεράστια επιτυχία του μιούζικαλ «Βίρα 
της Άγκυρες» των Β. Παπαθανασίου - 
Μ. Ρέππα, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φα-
σουλή, που ήταν το πρώτο μουσικό έργο 
στην ιστορία του Εθνικού Θεάτρου, αφιε-
ρωμένο στην ελληνική επιθεώρηση. 
Τον Μάρτιο του 2006 υπέγραψε εκ μέ-
ρους της πολιτείας την οριστική σύμβαση 
για την ανάθεση του έργου «Αποκατά-
σταση και εξοπλισμός του κτιριακού συ-
γκροτήματος του Εθνικού Θεάτρου», 
που αποτέλεσε ένα από τα κυριότερα 
οράματα της καλλιτεχνικής του θητείας. 
Κατά κοινή ομολογία, ήταν ένας άνθρω-
πος με πάθος και ειλικρίνεια που δεν δί-
σταζε να ομολογήσει πως όταν ανέλαβε 
την καλλιτεχνική διεύθυνση, το Εθνικό 
Θέατρο «ήταν ένας σάπιος οργανισμός 
που είχαν μείνει μόνο τα κόκαλα». 
Πέθανε στις 30 Ιανουαρίου του 2007, 
έπειτα από μακρόχρονη μάχη με τον 
καρκίνο.

Το πρόβλημα της οπλοκατοχής 
στις ΗΠΑ, είναι πολύ μεγάλο και 
τα αιματηρά περιστατικά με πρω-

ταγωνιστές ανήλικα παιδιά, δυστυχώς, 
πολλά!. Πριν μερικές δεκαετίες,  το να 
πας σε ένα σούπερ μάρκετ για να ψω-
νίσεις ήταν το ίδιο εύκολο με το να πας 
σε ένα οπλοπωλείο.  
Η δραματική και αιμαβατομμένη ιστορία 
της 16χρονης Μπρέντα Σπένσερ, η 
οποία σαν σήμερα πριν από 40 χρόνια 
σκόρπισε τον θάνατο σε ένα δημοτικό 
σχολείο, χρησιμοποιείται ακόμα ως ση-
μείο αναφοράς τέτοιων περιπτώσεων. 
H 16χρονη Μπρέντα Σπένσερ τη στι-
γμή της σύλληψής της 
Το δώρο του… Άη Βασίλη και το μακε-
λειό στο δημοτικό σχολείο  
Η 16χρονη ζούσε στο Σαν Ντιέγκο της 
Καλιφόρνια. Οι γονείς της είχαν χωρίσει 
και η μικρή ζούσε σε ένα μικρό σπίτι μαζί 
με τον πατέρα της. Απέναντι από το σπίτι 
υπήρχε ένα δημοτικό σχολείο, το Grover 
Cleveland Elementary School. Τα Χρι-
στούγεννα του 1978, η Μπρέντα  είχε 
ζητήσει ένα ραδιόφωνο, αλλά τελικά ο 
Άγιος Βασίλης της έφερε ένα ελαφρύ, 
22αρι τουφέκι, ειδικό για μικρόσωμους 
σκοπευτές. Η έφηβη ήταν πολύ καλή στη 
σκοποβολή, αφού προπονούταν με τον 
πατέρα της. 
Ένα κρύο πρωινό Δευτέρας στις 29 Ια-
νουαρίου του 1979, η Μπρέντα ζήτησε 
απ’ τον πατέρα της να μην πάει σχολείο. 
Όταν εκείνος έφυγε για τη δουλειά, η κο-
πέλα βγήκε στο μπαλκόνι μαζί με το του-
φέκι που της είχε κάνει δώρο τα Χρι-
στούγεννα. Η απόσταση που τη χώριζε 
από τα κάγκελα του σχολείου δεν ξεπερ-
νούσε τα 50 μέτρα. 
Το σχολείο Grover Cleveland Elementary 
School που συνέβη το μακελειό. 
Η 16χρονη στόχευσε σαν ελεύθερος 
σκοπευτής και στις 8:30, την ώρα που 
μαθητές προσέρχονταν στο σχολείο, άρ-
χισε να πυροβολεί. 
Πρώτη τραυματίστηκε η 10χρονη Μόνικα 
Σέλβιγκ και ακολούθησαν άλλα επτά παι-
διά. Ο διευθυντής έτρεξε να βοηθήσει 
τους μαθητές, αλλά τον βρήκαν οι σφαί-
ρες της Σπένσερ και έπεσε νεκρός. Το 
ίδιο έγινε και με τον σχολικό φύλακα, 
Μάικ Σούκαρ. Ο αστυνομικός Ρόμπερτ 
Ρομπ που έφτασε πρώτος στο σημείο, 
τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον λαιμό 
και η σφαίρα σφηνώθηκε στη σπονδυ-
λική του στήλη. Επέζησε, αλλά κόντεψε 
να μείνει παράλυτος. Συνολικά μέσα σε 
περίπου 20 λεπτά η Μπρέντα πυροβό-
λησε 36 φορές. Οι 11 από αυτές τις σφαί-
ρες βρήκαν στόχο, σκοτώνοντας δυο 
άτομα και τραυματίζοντας εννέα ακόμα! 

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στην πε-
ριοχή και κύκλωσαν το σπίτι της 16χρο-
νης. Εκείνη κλειδώθηκε μέσα μέχρι το 
μεσημέρι. Τελικά, στις 15.30, βγήκε, 
άφησε το όπλο στην άσφαλτο και παρα-
δόθηκε. Ατάραχη και ανέκφραστη... 
Όταν η Σπένσερ ρωτήθηκε από αστυνο-
μικούς αλλά και ρεπόρτερ για ποιον λόγο 
το έκανε και ποιος ήταν ο πραγματικός 
της στόχος η απάντηση άφησε τους πά-
ντες άφωνους… 
«Το έκανα για πλάκα. Δεν μου αρέσουν 
οι Δευτέρες. Αυτό μου ζωντάνεψε τη 
μέρα. Πρέπει να πηγαίνω τώρα» είπε 
αρχικά ενώ όταν ρωτήθηκε για τα θύματά 
της συμπλήρωσε: «Πυροβόλησα ένα 
γουρούνι (εννοώντας τον αστυνομικό), 
νομίζω ότι θέλω κι άλλο. Το διασκεδάζω. 
Δεν είχα κάποιο λόγο για αυτό, και είχε 
πλάκα. Ήταν σαν να πυροβολείς πάπιες 
στη λίμνη, (εννοώντας προφανώς τους 
μικρούς μαθητές) μοιάζανε σαν ένα κο-
πάδι από αγελάδες που στέκεται ακί-
νητο: ήταν πραγματικά εύκολος στόχος! 
Την ημέρα του μακελειού, ο τραγουδι-
στής των Boomtown Rats Bob Geldof, 
έδινε συνέντευξη σε ραδιοφωνικό 
σταθμό και ξαφνικά ήρθε στον σταθμό η 
είδηση από το Σαν Ντιέγκο. Η φράση «I 
don't like Mondays» καρφώθηκε στο 
μυαλό του Bob και αποφάσισε να το κά-
νει τραγούδι. 
Έτσι γεννήθηκε το «I don't like Mon-
days», το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία 
στην Βρετανία και μάλιστα για αρκετές 
εβδομάδες 
Η Μπρέντα λόγω της σπβαρότητας του 
εγκλήματος δικάστηκε ως ενήλικος και 
καταδικάστηκε σε ισόβια αφού ομολό-
γησε τις πράξεις της. Από τότε έκανε 
πολλές αιτήσεις προκειμένου να αποφυ-
λακιστεί υπό όρους. Όλες απορρίφθη-
καν. 
Οι αιτήσεις αποφυλάκισης, η σεξουα-
λική κακοποίηση και τα ναρκωτικά 
Στη φυλακή η Μπρέντα εξετάστηκε από 
ειδικούς και διαπιστώθηκε πως έπασχε 
από κατάθλιψη ενώ ήταν και επιληπτική. 
Το 2001 αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι 
ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουα-
λικά κάθε νύχτα από όταν εκείνη ήταν 
μόλις εννέα χρόνων. 
Ο Wallace Spencer αρνήθηκε τις κατη-
γορίες, ωστόσο η προσπάθειά του να 
πείσει γι’ αυτά που έλεγε δέχθηκε πλή-
γμα, όταν παντρεύτηκε μια 17χρονη 
πρώην συγκρατούμενη της κόρη του, με 
την οποία μάλιστα απέκτησαν και ένα 
μικρό κοριτσάκι. 
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ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1986  - ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ  ΤΟΥ 1988
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 36ο  
 

Oι πρώτες Δημοτικές 
Εκλογές -  26 χρόνια 
μετά την Ανεξαρτη-

σία! 
Από την ίδρυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας το 1960 μέχρι το 

1986 οι Κυβερνήσεις Μακαρίου και Κυπριανού 
διόριζαν τους εκάστοτε τοπικούς δημάρχους και 
τα Δημοτικά Συμβούλια. Ο Μακάριος που ήθελε 
ενοποιημένους δήμους και όχι χωριστούς όπως 
προνοούσαν οι Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου 
επέμενε στον διορισμό των Δημοτικών Συμβου-
λίων. Τόσο ο Μακάριος όσο και ο Κυπριανού κρά-
τησαν και «μονιμοποίησαν» μερικούς Δημάρχους 
στα πόστα τους (όπως τον Ανδρέα Πούγιουρο 
στην Αμμόχωστο και  τον Λέλλο Δημητριάδη στη 
Λευκωσία). Αυτή η διαδικασία ήταν πέρα για πέρα 
αντιδημοκρατική γιατί στερούσε από τους ίδιους 
τους δημότες το δικαίωμα να εκλέγουν ελεύθερα 
και δημοκρατικά το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμ-
βούλιο της προτίμησης τους μέσα σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα.  
Οι διορισμοί και η επιβολή εκ των άνω,  των Δη-
μάρχων και Συμβουλίων  ήταν για 26 χρόνια 
(1960 – 1986) ένα αναχρονιστικό σύστημα γιατί 
ακόμα και επί Αγγλοκρατίας γίνονταν  Δημοτικές 
εκλογές και οι ίδιοι οι πολίτες αποφάσιζαν ποιο 
Δήμαρχο και ποιους Συμβούλους θα επέλεγαν. 
Αυτή η άρνηση και η επιμονή πρώτα του Μακα-
ρίου και αργότερα του Κυπριανού να μη συμβι-
βαστούν με μερικές από τις πρόνοιες των Συμ-
φωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου δεν ήταν μόνο 
αναχρονιστική αλλά και αυταρχική.   
Οι μετέπειτα  προτάσεις του Μακαρίου για την 
ενοποίηση των δήμων (τα γνωστά 13 σημεία  για 
τροποποίηση του Συντάγματος που σχεδόν είχαν 
όλα γίνει αποδεχτά από τους Τουρκοκυπρίους το 
1972) ο Μακάριος παρέμενε αδιάλλακτος στο 
θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης!  
Αργότερα μετά την εισβολή, ο Μακάριος μέσω 
του Κληρίδη πρότεινε στον Ντεκτάς  ότι ήταν έτοι-
μος όχι μόνο να δεχτεί ξεχωριστούς δήμους (!) 
αλλά να επιστρέψει στην πλήρη εφαρμογή των 
Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου (!) Η αρνητική 
πολιτική στάση του Μακαρίου για έναν έντιμο 
συμβιβασμό με την ηγεσία του σύνοικου στοιχείου 
από το 1960 μέχρι το 1974 καθώς και οι εθνικι-
στικές εξάρσεις της ΕΟΚΑ Β’ και της ΤΜΤ δημι-
ούργησαν ένα κλίμα φοβερής αντιπαράθεσης.  
Οι διάφορες πολιτικές «ακροβασίες» της Κυβέρ-
νησης Μακαρίου όσο και οι διχοτομικές βλέψεις 
του Ντεκτάς έμελλαν να  οδήγησουν  τον τόπο 
σε φοβερές περιπέτειες και  να έχουμε σήμερα  
όχι μόνο «ξεχωριστούς δήμους» αλλά να ανα-
γκαζόμαστε να μιλάμε σήμερα για.... «Διζωνική, 
Δικοινοτική Ομοσπονδία». 
Για πρώτη φορά, ύστερα από 26 χρόνια, στις 25 
Μαϊου 1986, διεξήχθηκαν Δημοτικές Εκλογές και 
εκλέγηκαν 18 νέοι Δήμαρχοι.  Το ΑΚΕΛ κερδίσε 
τις εκλογές σε 9 δήμους, ο Δημοκρατικός Συνα-
γερμός σε 5 δήμους, η ΕΔΕΚ σε ένα (τα Λεύκαρα) 

και οι υπόλοιποι δήμοι είχαν κοινή υποστήριξη. 
Τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν τα ακόλουθα: 
 
Επαρχία Λευκωσίας 
Λευκωσία - Λέλλος Δημητριάδης (Ανεξάρτητος) 
με τη στήριξη του ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και  ΕΔΕΚ.    
Στρόβολος – Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ  (ΔΗΣΥ) 
Άγιος Δομέτιος -  Ανδρέας Κλεάνθους (ΔΗΣΥ) 
Έγκωμη – Μιχαλάκης Ζιβανάρης (ΔΗΣΥ) 
Αγλαντζιά – Ανδρέας Πέτρου (ΑΚΕΛ) 
Λακατάμια – Χριστάκης Βιολάρης  (ΑΚΕΛ) 
Λατσιά – Ανδρέας Κουκουμάς (ΑΚΕΛ) 
 
Επαρχία Λεμεσού 
Λεμεσός – Αντώνης Χ’ Παύλου (Ανεξάρτητος) με 
τη στήριξη ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ 
Αγιος Αθανάσιος – Φειδίας Διαμαντής (ΑΚΕΛ) 
Μέσα Γειτονιά – Γιώργος Χριστοφόρου (ΑΚΕΛ) 
Κάτω Πολεμίδια – Κώστας Θωμά (ΑΚΕΛ) 
 
Επαρχία Λάρνακας 
Λάρνακα – Γιώργος Χριστοδουλίδης  (ΑΚΕΛ) 
Λεύκαρα – Χριστάκης Κωνσταντίνου  (ΕΔΕΚ) 
Αθηαίνου – Κώστας Σάκκαλου  (ΔΗΣΥ) 
Αραδίππου – Ανδρέας Τράττου  (ΑΚΕΛ) 
 
Επαρχία Πάφου 
Πάφος – Ανδρέας Αταλιώτης (Ανεξάρτητος) με 
στήριξη ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ 
Πόλη Χρυσοχούς – Χρυσόστομος Κυριάκου 
(ΑΚΕΛ). 
 
Επαρχία Αμμοχώστου 
Παραλίμνι – Νίκος Βλίττης (ΔΗΣΥ) 
Την ίδια περίπου εποχή (Μάιος 1986) εκλέγηκε  
για πρώτη φορά Κύπριος Δήμαρχος στο Λονδίνο. 
Ο Ανδρέας Μικκίδης (από την Κυθρέα) εκλέγηκε 
Δήμαρχος στο Χάριγκεη στο Βόρειο Λονδίνο. 
 
Πρόταση Κυπριανού  για Διεθνή Διάσκεψη 
Το Μάρτιο 1987 ο πρόεδρος Κυπριανού έγραψε 
στον Γκουεγιάρ Γ.Γ. του ΟΗΕ τονίζονατς την ανά-
γκη σύγκλησης Διεθνούς Διάσκεψης για το Κυ-
πριακό υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Στην απάντηση 
του ο Γκουεγιάρ αναφέρει ότι συζήτησε το θέμα 
με τους αντιπροσώπους των χωρών – μελών του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και ότι υπάρχουν διαφο-
ρετικές απόψεις στο θέμα.  Σε άλλη επιστολή του 
στον Γ.Γ. αναφέρεται στον παράνομο συνεχιζό-
μενο εποικισμό της Κύπρου και ότι ο αριθμός 
των εποίκων υπολογίζεται γύρω στις 65,000. 
Την 1η Δεκεμβρίου 1987 ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Γκουε-
γιάρ διόρισε τον Όσκαρ Καμιλιόν Ειδικό Αντιπρό-
σωπο του στην Κύπρο. 
 
Οι Προεδρικές Εκλογές 1988  
Ο πρώτος γύρος των Προεδρικών εκλογών έγινε 
στις 14 Φεβρουαρίου 1988 χωρίς κομματικές 
συμμαχίες. Οι υποψήφιοι ήταν οι ακόλουθοι: Σπύ-
ρος Κυπριανού (ΔΗΚΟ),  Γλαύκος Κληρίδης 
(ΔΗΣΥ), Βάσος Λυσσαρίδης (ΕΔΕΚ), Γιώργος 
Βασιλείου, (Ανεξάρτητος) αλλά με τη στήριξη του 
ΑΚΕΛ  και Θράσος Γεωργιάδης (Ανεξάρτητος). 
Συνολικά ψήφισαν 342,780 Ελληνοκύπριοι. Τα 
αποτελέσματα του πρώτου γύρου ήταν τα ακό-
λουθα: 

Σπύρος Κυπριανού  91,335 ψήφους  ή 27,29% 
Γλαύκος Κληρίδης   111,504                 33,32% 
Βάσος Λυσσαρίδης   30,865                   9,22% 
Γιώργος Βασιλείου   100,748                 30,11% 
Θράσος Γεωργιάδης        187                  0,06% 
Για πρώτη φορά στην ιστορία των Προεδρικών 
εκλογών έγινε και δεύτερος γύρος γιατί κανένας 
από τους υποψήφιους δεν κατάφερε να πάρει το 
50% των ψήφων σύν ένα. Η διάλυση της συνερ-
γασίας ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ και του Μίνιμουμ Προ-
γράμματος σήμαινε ότι ο Κυπριανού δεν μπο-
ρούσε να εκλεγεί μόνο από τους ψηφοφόρους 
του ΔΗΚΟ.  
Ο δεύτερος γύρος των εκλογών έγινε στις 21 Φε-
βρουαρίου 1988  μεταξύ των δυο πρώτων νικη-
τών,  δηλαδή του Γλαύκου Κληρίδη και του Γιώρ-
γου Βασιλείου. Τα αποτελέσματα ήταν τα 
ακόλουθα: 
Γλαύκος Κληρίδης   157,228  ψήφους ή  48,37% 
Γιώργος Βασιλείου   167,834  ψήφους ή  51,63% 
Ο Γιώργος Βασιλείου που εκλέγηκε πρόεδρος, 
πριν από τις εκλογές ήταν ένας επιχειρηματίας 
αλλά πολιτικά άγνωστος ανάμεσα στον Κυπριακό 
λαό. Τον έκανε όμως σύντομα γνωστό το ΑΚΕΛ 
και η «Χαραυγή» που στήριξαν την υποψηφιότητα 
του. Την εκλογική του νίκη την οφείλει κύρια στο 
ΑΚΕΛ αλλά και στην ΕΔΕΚ και σε ορισμένους 
οπαδούς του ΔΗΚΟ που επέλεξαν να του δώσουν 
την ψήφο τους παρά να τη δώσουν στον Κληρίδη.  
Ο νέος Πρόεδρος ανάλαβε τα καθήκοντα του 
αφού πρώτα διακήρυξε ενώπιον της Βουλής στις 
28 Φεβρουαρίου 1988 ότι τόσο ο ίδιος όσο και η 
Κυβέρνηση του θα βρίσκονται στην υπηρεσία του 
λαού.  Ο Βασιλείου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο 
στις 20 Μαϊου 1931 και είναι γιος του οφθαλμία-
τρου Βάσου Βασιλείου και της Φωφώς Βασιλείου. 
Είναι παντρεμένος με την Ανδρούλα Βασιλείου 
και έχουν τρία παιδιά. Σπούδασε στα Πανεπιστή-
μια της Γενεύης, της Βιέννης και της Βουδαπέ-
στης και κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα στις Οικο-
νομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο 
Οικονομικών της Βουδαπέστης.    
 
Ο Βασιλείου στην Αθήνα και στο Λονδίνο 
Η νέα κυβέρνηση  του Γιώργου Βασιλείου ορκί-
στηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1988. Υπουργός 
Εξωτερικών παρέμεινε ο Γιώργος Ιακώβου. 
Υπουργός Εσωτερικών ανέλαβε ο Χριστόδουλος 
Βενιαμίν και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ο Ακης 
Φάντης. Λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας ο 
Βασιλείου επισκέφτηκε την Αθήνα όπου ειχε δια-
βουλεύσεις με τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Πα-
πανδρέου. 
Στις 30 Μαρτίου 1988 ο Βασιλείου επισκέφτηκε 
το Λονδίνο και είχε συνομιλίες με την  πρωθυ-
πουργό Μάργκαρετ Θάτσερ και συμφώνησαν ότι 
η λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι στα πλαί-
σια ενός ενιαίου ομόσπονδου κράτους. 
 
Ο Τούρκος πρωθυπουργός Οζάλ στην Αθήνα 
Τον Ιούνιο 1988 ο Τούρκος πρωθυπουργός Τορ-
γκούτ Οζάλ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη 
στην Αθήνα και είχε συνομιλίες με τον Ανδρέα 
Παπανδρέου όπου συζήτησαν και το Κυπριακό. 
Ο Παπανδρέου, που στις 24 Απριλίου 1988 μέσω 
του απεσταλμένου του Μαχαιρίτσα διαβίβασε μή-

νυμα στον Οζάλ που έλεγε ότι «η Ελλάδα θα ψη-
φίζει  ΟΧΙ  στις σχέσεις Τουρκίας - ΕΟΚ μέχρι 
που να λυθεί το Κυπριακό», τώρα δήλωνε στους 
δημοσιογράφους  ότι  «έβλεπε φως στην άκρη 
του τούνελ για το Κυπριακό».  
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Οζάλ στην 
Αθήνα πραγματοποιήθηκαν αντικατοχικές εκδη-
λώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. 
Στις 13 Ιουνίου 1988 ο Βασιλείου  σχολιάζοντας 
την επίσκεψη Οζάλ στην Αθήνα ανάφερε ότι είναι 
αδιανόητο να αναμένει η Τουρκία να καλυτερέ-
ψουν οι σχέσεις της με την Ελλάδα όσο τα Τουρ-
κικά στρατεύματα κατέχουν παράνομα το 37% 
του εδάφους της Κύπρου. 
 
Ο Βασιλείου στην Αμερική και στη Γαλλία 
Στις 6 Οκτωβρίου 1988 ο Βασιλείου προσφώνησε 
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ  όπου επανέλαβε 
την προηγούμενη πρόταση του προέδρου Κυ-
πριανού για αποστρατικοποίηση της Κύπρου. 
Κατά την εκεί παραμονή του συναντήθηκε με τον 
Πρόεδρο Ρόναλντ Ρήγκαν και τον Αντιπρόεδρο 
Τζορτζ Μπους και ζήτησε την συμπαράσταση 
τους για την επίλυση του Κυπριακού.  
Τον ίδιο μήνα επισκέφτηκε το Παρίσι και συνα-
ντήθηκε με τον Πρόεδρο Φρανσουά Μιττεράν. Ο 
Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την υποστήριξη της 
χώρας του στη νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου 
και στο ενιαίο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Στις Αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμ-
βρίου 1988 αναμετρήθηκαν ο Τζορτζ Μπους του 
Ρεπουπλικάνικου Κόμματος και ο ελληνικής κα-
ταγωγής Μάικλ Δουκάκης του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος. Πολλοί Κύπριοι  φιλοδοξούσαν σε μια νίκη 
του Δουκάκη γιατί πίστεψαν ότι ο Δουκάκης  σαν 
πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να βοηθήσει 
στην εξεύρεση μιας λύσης στο Κυπριακό γιατί θα 
μπορούσε να ασκήσει τις ανάλογες πιέσεις στην 
Τουρκική κυβέρνηση. Οι ελπίδες και τα όνειρα 
όμως δεν πραγματοποιήθηκαν γιατί νικητής των 
εκλογών ήταν ο Τζορτζ Μπους. 
 
Η επανέναρξη των συνομιλιών 
Στις 24 Αυγούστου 1988 με πρωτοβουλία του Πέ-
ρεζ ντε Κουεγιάρ πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
στη Γενεύη μεταξύ του προέδρου Βασιλείου και 
του τουρκοκύπριου ηγέτη Ντεκτάς όπου συμφώ-
νησαν την επανέναρξη των συνομιλιών το Σε-
πτέμβριο. Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την υπό-
σχεση τους ότι θα  βρουν μια συμφωνημένη λύση 
που θα επανένωνε το νησί μέχρι την 1η Ιουνίου 
1989. 
Η πρώτη συνάντηση Βασιλείου-Ντεκτάς έγινε στο 
ξενοδοχείο «Λήδρα Πάλας» στη Λευκωσία στις 
15 Σεπτεμβρίου 1988. Ο πρώτος γύρος των συ-
νομιλιών ολοκληρώθηκε στις 7 Νοεμβρίου και 
στις 19 Δεκεμβρίου άρχισε ο δεύτερος γύρος στην 
κατοικία του Ειδικού Απεσταλμένου του Γ.Γ. του 
ΟΗΕ  Όσκαρ Καμιλιόν. 
 
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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Εκατοντάδες παιδιά του Harin-
gey θα έχουν τη δυνατότητα να 
λάβουν δωρεάν σχολικά γεύ-
ματα (FSM) μετά την έγκριση 
της επέκτασης των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας του Υπουργικού 
Συμβουλίου την περασμένη 
εβδομάδα. 
Στο πλαίσιο τoυ έργου του συμ-
βουλίου να δημιουργήσει μια δι-
καιότερη και πιο ισότιμη περι-
φέρεια, οι ομάδες με τις 
περισσότερες ανάγκες παιδιών 
ηλικίας 7-10 ετών που δεν είναι 
επί του παρόντος επιλέξιμες για 
στήριξη στο πλαίσιο του κυβερ-
νητικού συστήματος, θα μπο-
ρούν να υποβάλουν αίτηση για 
FSM τα νέα διευρυμένα κριτή-
ρια για επιλέξιμους μαθητές δη-
μοτικού από τη θερινή περίοδο 
και μετά. 

Αναμένεται ότι έως και 650 επι-
πλέον παιδιά θα δικαιούνται 
δωρεάν σχολικά γεύματα ως 
αποτέλεσμα αυτής της επέκτα-
σης. Επιπλέον, αυτό θα ενισχυ-
θεί από ένα διακριτικό στοιχείο 
του ταμείου. 
Γνωρίζουμε ότι το Covid-19 είχε, 
και συνεχίζει να έχει, σημαντικό 
αντίκτυπο στα οικονομικά των 
νοικοκυριών για έναν αριθμό 
ανθρώπων σε ολόκληρο το 
δήμο. Το διακριτικό ταμείο θα 
πληρώσει έως και 140 επιπλέον 
παιδιά την ημέρα για να λάβουν 
δωρεάν σχολικό γεύμα και θα 
δώσει στα σχολεία περισσότερη 
ελευθερία να υποστηρίξουν οι-
κογένειες που βρίσκονται σε 
απροσδόκητες βραχυπρόθε-
σμες οικονομικές δυσκολίες. 
Ο Cllr Kaushika Amin, αναπλη-

ρωτής αρχηγός του συμβουλίου 
του Χάρινγκι και μέλος του 
υπουργικού συμβουλίου για τα 
παιδιά, την εκπαίδευση και τις 
οικογένειες, δήλωσε: «Αυτό το 
συμβούλιο έχει δεσμευτεί να δη-
μιουργήσει έναν πιο δίκαιο και 
πιο ίσο δήμο. Είμαι περήφανος 
που κάνουμε τώρα ένα σημα-
ντικό βήμα προς την εκπλή-
ρωση αυτής της δέσμευσης, ει-
σάγοντας μια επέκταση των 
δωρεάν σχολικών γευμάτων 
στο Haringey. Πρόκειται για μια 
τολμηρή και προοδευτική αλ-
λαγή που θα δει σχεδόν 800 
παιδιά σε κάθε δεδομένη σχο-
λική ημέρα να έχουν ένα δω-
ρεάν γεύμα που διαφορετικά 
δεν θα είχαν. 
«Το 2021, κανένα παιδί δεν 
πρέπει να αισθάνεται διαφορε-

τικό από τους συνομηλίκους του 
από αυτό που μπορεί - ή δεν 
μπορεί - να πληρώσει για το 
σχολείο, ούτε πρέπει οι οικογέ-
νειες να πρέπει να κάνουν 
ανταλλαγές μεταξύ τροφίμων, 
καυσίμων και άλλων βασικών 
δαπανών διαβίωσης " 
Εκτός από αυτήν την επέκταση 
καταλληλότητας για FSM, το 
συμβούλιο ξεκίνησε πρόσφατα 
το Haringey Digital Divide Ap-
peal σε συνεργασία με το Ha-
ringey Giving για να βοηθήσει 
την υποστήριξη παιδιών και 
νέων στο δήμο που δεν έχουν 
τακτική πρόσβαση σε φορητούς 
υπολογιστές, Wi-Fi και άλλη τε-
χνολογική υποστήριξη στο 
σπίτι. 
Ο Cllr Amin πρόσθεσε: «Παρά 
τις καλύτερες προσπάθειες του 
συμβουλίου και των σχολείων 
μας, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 
μερικοί μαθητές που - απλά δεν 
έχουν τακτική πρόσβαση σε φο-
ρητούς υπολογιστές και Wi-Fi 
στο σπίτι. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο δημιουργήσαμε 
την Έφεση Digital Divide, σε συ-
νεργασία με το Haringey Giv-
ing." 

Εκατοντάδες περισσότερα από τα παιδιά που έχουν τη μεγαλύτερη 
ανάγκη στο Χάρινγκεϊ για να λάβουν δωρεάν σχολικά γεύματα 

Η Ελληνική Ένωση Γονέων 
(ΣΔΣ) ιδρύθηκε το 1952 από 
τον Κύπριο ποιητή Τέφρο Ανθιά 
και μια μικρή ομάδα Κυπρίων 
μεταναστών. 
Σήμερα, η ΣΔΣ έχει υπό την αι-
γίδα της Ελληνικά Σχολεία στο 
Southgate, Finchley, Palmers 
Green / Wood Green, Goffs 
Oak / Ches-hunt, Chingford και 
Gants Hill / Ilford. 
Τα έσοδα από τα σχολικά τέλη 
συνήθως καλύπτουν περίπου 
το 80% των δαπανών και το 
υπόλοιπο καλύπτεται από εκ-
δηλώσεις συγκέντρωσης χρη-
μάτων που διοργανώνονται κε-

ντρικά και από κάθε σχολική 
επιτροπή. Η κατάσταση επιδει-
νώθηκε περαιτέρω από το πρό-
σθετο κόστος για την απολύ-
μανση και για τη διασφάλιση 
της πλήρους συντήρησης των 
μέτρων και των διαδικασιών 
ασφαλείας του COVID-19. 
Με την τρέχουσα πανδημία το 
2020 και το 2021, οι περισσό-
τερες εκδηλώσεις συγκέντρω-
σης χρημάτων δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν και είναι 
απίθανο να πραγματοποιηθούν 
για το προβλέψιμο μέλλον. 
Οι εκδηλώσεις συγκέντρωσης 
χρημάτων συνήθως βοηθούν 

σε οποιοδήποτε μειονέκτημα 
και μας επιτρέπει να διατηρή-
σουμε τις χρεώσεις του σχο-
λείου όσο το δυνατόν χαμηλό-
τερα. 
Η Ελληνική Ένωση Γονέων ξε-
κίνησε μια σελίδα GoFundMe 
ως εναλλακτική μέθοδο συγκέ-
ντρωσης απαραίτητων πόρων 
για να βοηθήσει τα σχολεία να 
επιβιώσουν από ένα έλλειμμα 
που είχε προβλεφθεί αυτό το 
ακαδημαϊκό έτος, αλλά για να 
διασφαλιστεί η οικονομική στα-
θερότητα των σχολείων μας, 
χρειαζόμαστε να βοηθήσετε, 
εάν μπορείτε δωρίζοντας ένα 

ποσό. Όλη η βοήθεια εκτιμάται 
ανεξάρτητα από το πόσο μικρή 
είναι, προσθέτει όλα. 
Είμαστε πεπεισμένοι ότι με τη 
βοήθειά σας το έργο που ξεκί-
νησε πριν από 68 χρόνια μπο-
ρεί να συνεχιστεί προς όφελος 
των παιδιών της κοινότητάς μας 
και των μελλοντικών γενεών. 
Δώστε ό, τι μπορείτε και μοιρα-
στείτε με φίλους και οικογένειες. 
www.gofundme.com/f/raising-
necessary-funds-for-gpa-greek-
schools.

Βοηθήστε στη συγκέντρωση των απαραίτητων πόρων 
για τα ελληνικά σχολεία ΣΔΣ 

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Ήλθεν ο Χειμώνας

Ήλθεν ο Χειμώνας 2021 
Με το κρύο και τις χιόνες 
κι’ έφυγε το καλοκαίρι  

Με τον ήλιο και τις ζεστασιές  
 

Επιγένναμε εις την θάλασσα  
εις τες ωραίες αμμουδιές 

Πάμεν εκεί να πάρουμε ανάσα 
Μετά, σπίτι γι’ άλλες δουλειές 

 
Κει δεν έχει παγωτά για δροσιές  

Όμως έχουμε σίγουρα δύο η και τρεις κρασιές  
και με μεζέδες κι’ άλλες λιχουδιές 

Γινόμαστε όλοι χορευτές και τραγουδιστές 
 

Τώρα δεν πάνε στις ωραίες αμμουδιές 
Για να δουν με τα μάτια τους 

 τις ωραίες κορμοστασιές 
Γεροντικές ανδρικές και κοριτσίστικες 

Αλλά τρέχουν στο σπίτι 
 πριν γίνουν χιονοστιβάδες 

 
Χάσανε το θέαμα των ωραίων κολυμβήσεων 

και των δύο εκείνο των γυναικών  
και εκείνο των ανδρών 
Όμως χαίροντ’ εκείνοι  

που βρίσκουν τις νύκτες ζωντανές 
κι’ ακόμη πιο ζωντανές 

 με τις ομορφότερες των γυναικών 
 

Και όλοι μας ας καρτερούμε να γίνει η αλλαγή 
Να φύγουν το συντομότερο οι βαρυχειμωνιές 
και να δούμε τ’ όμορφο καλοκαίρι πίσω να’ρθεί 

Για να τους δεχθούμε όλους  
τους νεαρούς και νεαρές

του Αντώνη Αντωνιάδη

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

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Εγώ έχω μεγάλη χαρά, τον κόσμο μου αγαπάω. 
Και τα κατοικίδια δεν μπορούμε να αγαπούμε, 
έχουνε πρώτα τα πρωτεία, ο κόσμος μας. 

 Και η αγάπη είναι μία. 
Εις τον κόσμο είναι η αγάπη και στα ζώα 

 πάντα στο καλάθι. 
 

Σκέπτου τί θα κάνεις πρώτα και μετά εσύ προχώρα. 
Να έχεις ομόνοια και αγάπη.  
Και όλοι είμεθα διαφορετικοί 

και άστε το γινάτι. Εις τον κόσμο είναι σ’ αγαπώ. 
Και στα ζώα κάτι το διαφορετικό. 

 
Όλα έρχονται και πάνε και τον κόσμο μην ξεχνάτε. 

Κι αν σας κούρασα, συγνώμη, 
μα έτσι νιώθω εγώ αγαπητοί γειτόνοι. 

Τελειώνω με αγάπη και σεβασμό. Ευχαριστώ.

Τα κατοικίδια (Ζώα)
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)
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ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:05 
Λάρισα Εμπιστευτικό (2012 ). 
Κωμωδία με τους Μιχάλη Μα-
ρίνο, Κατερίνα Παπουτσάκη, 
Τάσο Κωστή, Ελένη Γερασιμί-
δου, Τάσο Πιλαντζίδη, Δημήτρη 
Τζουμάκη, Μπέσση Μάλφα, Χριστίνα Τσάφου, Δη-
μήτρη Μαυρόπουλο. Η ζωή στην Πεζούλα και τη 
Βρυσούλα, δύο χωριά της επαρχίας, κυλούσε αρ-
μονικά. Βοηθάει βέβαια το ότι υπήρχε ένας τοίχος 
ανάμεσα στα δύο χωριά, χτισμένος από άκρη σε 
άκρη, κι έτσι κανείς δεν ανακατευόταν στη δουλειά 
του άλλου. Όταν όμως έρχεται ο Καλλικράτης να 
ενώσει τα δυο χωριά, έρχονται τα πάνω-κάτω!  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:30 
Το Κορίτσι με τα Μαύρα (1956). Κοινωνική ταινία 
με τους Δημήτρη Χορν, Έλλη Λαμπέτη, Γιώργο Φού-
ντα, Στέφανο Στρατηγό, Νότη Περγιάλη, Ανέστη 
Βλάχο και Έλλη Ζαφειρίου. Ο Παύλος και ο Αντώνης 
φτάνουν στην Ύδρα για να περάσουν μερικές μέρες 
ξεκούρασης. Θα νοικιάσουν δωμάτια στο σπίτι της 
χήρας Φρόσως, η οποία ζει μαζί με την κόρη της 
Μαρίνα και το γιο της Μήτσο. Ο Παύλος σιγά-σιγά 
ανακαλύπτει ότι η οικογένεια είναι μια ειδική περί-
πτωση στο νησί, ανακαλύπτει όμως και την θλιμμένη 
ομορφιά της Μαρίνας. Έτσι όταν έρθει ο καιρός της 
αναχώρησης, αποφασίζει να παραμείνει στο νησί 
μερικές ακόμη μέρες. Με την Μαρίνα είναι ερωτευ-
μένοι και άλλοι άνδρες του νησιού και ανάμεσά τους 
ο Χρήστος.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  23:10 
Τζάκ ο Καβαλάρης (1979). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Βουτσά, Νέλλη Γκίνη, Νίκο Τσούκα, Μαίρη Βι-
δάλη, Ντίνο Ιλιοπουλο. Ο Τζακ γυρίζει μετά από χρό-
νια στην Ελλάδα. Όσοι έλπιζαν στην βοήθεια του, 
γρήγορα απογοητεύονται ιδίως ο ξάδελφος του Από-
στολος, ο οποίος περίμενε πολλά οπό την άφιξη 
του. Ο Τζακ με την βοήθεια του αδελφού του Νίκου 
και της φίλης του Αντονέλας, οργανώνουν ένα σχέ-
διο, για αρπαγή χρημάτων. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  00:55 
After Love (2016) Χ. Ερωτικό Δράμα με τους Χάρη 
Φραγκούλη και Ηρώ Μπέζου. Σε μια καλοκαιρινή 
Αθήνα ο άφραγκος μουσικός Νίκος καλεί την πρώην 
κοπέλα του Σοφία να περάσουν μαζί μερικές ημέρες 
σε μια άδεια βίλα την οποία έχει αναλάβει να προ-
σέχει. Γρήγορα οι ερωτικές αντιζηλίες τους θα βγουν 
στην επιφάνεια και η μάχη των δύο φύλων θα πάρει 
φωτιά. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  21:20 
Ο Κατήφορος (1961).  Αισθηματική περιπέτεια με 
την Ζωή Λάσκαρη, Νίκο Κούρκουλο, Βαγγέλη Βουλ-
γαρίδη, Μίρκα Καλαζοπούλου, Κώστα Βουστά, Λαυ-
ρέντη Διανέλλο, Ελένη Ζαφειρίου. Η Ρέα έχει σχέσεις 
με τον σκληρό της παρέας, τον Κώστα. Ο Κώστας 
όμως έχει σχέσεις κρυφά και με άλλες γυναίκες, ανά-
μεσα τους με τη Λένα, την μικρή αδελφή της Ρέας, 
που όλοι την θεωρούν καλό κορίτσι. Την Ρέα την 
αγαπάει το καλό παιδί της παρέας, ο Πέτρος. Μια 
μέρα η Ρέα θα μάθει για κάποια από τις σχέσεις του 
Κώστα χωρίς να υποψιάζεται όμως ότι είναι η ίδια η 
αδελφή της. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:55 
Απένταροι Ερωτευμένοι (1988). 
Κωμωδία με τους Γιάννη Μα-
λούχο, Βασίλη Μαλούχο, Έλενα 
Στρατή, Γιάννη Κωστή, Σόνια 
Χαλκιά, Θόδωρο Μαλούχο, 
Έλενα Στρατή, Γιάννη Κωστή, Δή-
μητρα Σερεμέτη και Πέπη Σταυ-
ροπούλου. Δυο απένταροι φίλοι σκαρφίζονται τα πά-
ντα για να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα ώστε να 
ανταποκριθούν στα έξοδα και της απαιτήσεις των 
αγαπημένων τους κοριτσιών.   
KYΡIAKH 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  22:45 
Οι Απάχηδες των Αθηνών (1950 ). Μουσική ταινία 
με την  Άννα Καλουτά, Λάμπρο Κωνσταντάρα, Μίμη 
Φωτόπουλο, Φραγκίσκο Μανέλλη, Ντίνο Ηλιόπουλο. 
Ο Κώστας είναι γνωστός στην πιάτσα ως "Πρίγκι-
πας". Οι δουλειές του είναι ύποπτες, όμως τις εκτελεί 
πάντα με φινέτσα. Έτσι τώρα που έμαθε την άφιξη 
του ελληνοαμερικάνου Παραλή και της κόρης του 
Βέρας, για την οποία ο Παραλής ψάχνει αριστοκράτη 
γαμπρό, αποφασίζει να παρουσιαστεί μπροστά του 
σαν πραγματικός πρίγκιπας.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 
Ο Αφελής (1982). Θέατρο-Κωμωδία με τους Ανδρέα 
Φιλιππίδη, Γιάννη Γκιωνάκη, Όλγα Πολίτου, Γιώργο 
Κιμούλη, Τζένη Ζαχαροπούλου, Δημήτρη Ζακυνθινό, 
Γιάννη Σμυρναίο, Καίτη Τριανταφύλλου. Ο Γιάννης 
Ξούθος είναι ένας χαρακτηριστικός τύπος "νεοέλ-
ληνα". Είναι επαρχιώτης, περήφανος για την ιδιαί-
τερη πατρίδα του τη Λαμία, ο οποίος θέλει να απο-
κτήσει προσβάσεις στην Αθήνα για να ανέβει 
κοινωνικά. Είναι μανιώδης ποδοσφαιρόφιλος, αλλά 
στην πραγματικότητα το ποδόσφαιρο είναι γι` αυτόν 
ένας τρόπος να αποκτήσει φήμη και γνωριμίες, για 
να πραγματοποιήσει τους φιλόδοξους στόχους του, 

να εκλεγεί δηλαδή βουλευτής. 
ΤΡΙΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 
Ψυχή και Σάρκα (1974). Αισθηματική ταινία με τους 
Κώστα Πρέκα, Κορίνα Τσοπέη, Ντέμπορα Ρέντ, Τζέ-
σικα Ντάμπλιν και Γιώργο Μοσχίδη. Ο Πέτρος Ράλ-
λης εργάζεται ως πιλότος στην εταιρία "Ikarian 
Lines". Ζει ευτυχισμένος με την σύζυγο του Έλλη 
και το παιδί τους ώσπου γνωρίζει τη Μέη, μια πά-
μπλουτη και κακομαθημένη γυναίκα που της αρέ-
σουν τα ερωτικά παιχνίδια με τους άντρες. Η περι-
πέτεια τους θα φέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή 
του Πέτρου. 
ΤΡΙΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:35 
Ένας Κλέφτης στον Παράδεισο (1982). Κωμωδία 
με τους Κώστα Βουτσά, Μίμη Φωτόπουλο, Τέτη Σχοι-
νάκη, Μάρκο Λεζέ  και  Μαρίνα Πεφάνη. Ο Μιχάλης 
Παπαρούνας μόλις έχει βγει από τη φυλακή και βάζει 
μπρος την επόμενη δουλειά, το χρηματοκιβώτιο της 
πλούσιας γριάς Δόμνας Λάμπουρα. Την τελική φάση 
της διάρρηξης αναλαμβάνει ο ίδιος αλλά συλλαμβά-
νεται επ' αυτοφώρω από την Δόμνα. Ενώ η Δόμνα 
είναι έτοιμη να τον καταδώσει στην αστυνομία, ξα-
φνικά αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Μιχάλη το 
παιδί της που έχασε στην Κατοχή και που είχε κάνει 
με έναν Ιταλό φαντάρο ονόματι Φραντζέσκο.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
20:45 
Ο Μεθύστακας (1950). Κοινω-
νική ταινία με τους Ορέστη Μα-
κρή, Δημήτρη Χορν, Μπίλλυ 
Κωνσταντοπούλου, Αθανασία 
Μουστάκα και Νίκο Ρίζο. Ο Χα-
ράλαμπος Γαρμπής ή χημικός, όπως τον φωνάζουν, 
είναι ο μεθύστακας της γειτονιάς, που έγινε αλκοο-
λικός μετά το θάνατο του γιοy του. Ζει με την κόρη 
του Άννα και την μητέρα του και περνάει την ημέρα 
του γυρίζοντας στις ταβέρνες της Πλάκας. Πολλές 
φορές προσπάθησε να το κόψει αλλά τα κ α τ ά -
φερε μόνο για λίγες ώρες. Η Άννα θα πιάσει δουλειά 
στην οινοβιομηχανία του Μπάκα.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:25 
Ο Φαντασμένος (1973). Κωμωδία με τους Λάμπρο 
Κωνσταντάρα, Μπέτυ Αρβανίτη, Κώστα Ριγόπουλο, 
Νόρα Κατσέλη. Ο επιστάτης του Μάκη Καρασίνη, 
Μανώλης, έρχεται οπό το χωριό με ένα μπουκάλι 
νερό από ένα χωράφι του, το οποίο μυρίζει έντονα 
πετρέλαιο. Ο Μάκης βγάζει αμέσως το συμπέρασμα 
ότι βρέθηκε πηγή πετρελαίου στο χωράφι του και 
αμέσως ιδρύει εταιρία εκμετάλλευσης πετρελαίου. 
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ΠΕΜΠΤΗ 28/1 

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 29/1 
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 30/1 
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 31/2 
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 1/2 
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 2/2 
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 3/2 

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 28 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 
22:05 Ελληνική Ταινία: Λάρισα 
Εμπιστευτικό  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 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 Κορίτσι 
με τα Μαύρα  
23:10 Ελληνική Ταινία: Tζάκ ο Κα-
βαλάρης  
00:55 Ελληνική Ταινία (Χ): Afterlove 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 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 Σκωτσέζα τραγουδίστρια και δη-
μιουργικό καλλιτέχνιδα Lucinda 
Sieger 
20:55 Ακάλυπτος S2E4 
21:20 Ελληνική Ταινία: Ο Κατήφορος  
22:55 Ελληνική Ταινία: Απένταροι 
Ερωτευμένοι  
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 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: Οι Απάχη-
δες των Αθηνών  
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:05 Το Θέατρο της Δευτέρας: Ο 
Αφελής  
22:45 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
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 
20:30 Hellenic Showroom με την Σε-
μίνα Τσοκανά - Φιλοξενούμενη Η Φω-
τεινή Δάρρα Ελληνίδα καταξιωμένη 
τραγουδίστρια 
21:05 Ελληνική Ταινία: Ψυχή και 
Σάρκα  
22:35 Ελληνική Ταινία: Ένας Κλέ-
φτης στον Παράδεισο   
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
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 Μεθύστακας  
22:25 Ελληνική Ταινία:Ο Φαντασμένος 
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Κύπελλο Αγγλίας: «Ξέσπασε» στο φινάλε η Τότεναμ

Τα... χρειάστηκε η Τότεναμ κό-
ντρα στη Γουίκομπ για τη φάση 
των «32» του Κυπέλλου Αγ-
γλίας (4ος γύρος), αλλά πήρε 
εντέλει τη νίκη με 4-1 -σκορά-
ροντας τρεις φορές από το 86' 
κι έπειτα- και προκρίθηκε στους 
«16» του θεσμού, όπου θα αντι-
μετωπίσει την Έβερτον. 
Η τελευταία στο πρωτάθλημα 
της Championship (δεύτερη κα-
τηγορία) Γουίκομπ, προηγή-
θηκε στο 25' με το γκολ του 
Ονιεντίνμα, με τον Γκάρεθ 
Μπέιλ να ισοφαρίζει στο δεύ-

τερο λεπτό των καθυστερήσεων 
του πρώτου ημιχρόνου, έπειτα 
από ασίστ του Λούκας. Στο δεύ-
τερο 45λεπτο οι «σπερς» έχα-
σαν πάρα πολλές ευκαιρίες για 
να πάρουν το προβάδισμα, 
όμως βρήκαν τις λύσεις στο φι-
νάλε με τα τέρματα των Γουίνκς 
(86') και Εντομπελέ (88', 90'+3'). 
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 
φάσης των «32» στο κύπελλο 
Αγγλίας και τα ζευγάρια στη 
φάση των «16» έχουν ως εξής: 
ADVERTISING 
ΦΑΣΗ «32» 

Τσόρλι - Γουλβς 0-1 
Σαουθάμπτον - Άρσεναλ 1-0 
Σουόνσι - Νότιγχαμ Φόρεστ  
5-1 
Μπάρνσλι - Νόριτς            1-0 
Μίλγουολ - Μπρίστολ Σίτι   0-3 
Μπράιτον - Μπλάκπουλ     2-1 
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Πλίμουθ 
2-1 
Γουέστ Χαμ - Ντονκάστερ 4-0 
Τσέλτεναμ - Μάντσεστερ Σίτι   
1-3 
Τσέλσι - Λούτον             3-1  
Φούλαμ - Μπέρνλι             0-2 
Μπρέντφορντ - Λέστερ       1-3 

Μάντσεστερ Γ. - Λίβερπουλ 3-2 
Έβερτον - Σέφιλντ Γουένσντεϊ 
3-0 
Γουίκομπ - Τότεναμ           1-4 
ΦΑΣΗ «16» 
Μπέρνλι - Μπόρνμουθ ή  
Κρόουλι 
Μάντσεστερ Γ. - Γουέστ Χαμ 
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Μπρίστολ 
Σίτι 
Γουλβς - Σαουθάμπτον 
Μπάρνσλι - Τσέλσι 
Έβερτον - Τότεναμ 
Σουόνσι - Μάντσεστερ Σίτι 
Λέστερ - Μπράιτον

ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωση 
Τη βοήθεια του VAR χρειάστηκε 
ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή στο 
78’ του ντέρμπι ΑΠΟΕΛ – Ανόρ-
θωση στο ΓΣΠ για την 21ή αγω-
νιστική του πρωταθλήματος. Ο 
Ενσούε βρέθηκε στο έδαφος 
στην περιοχή της «Κυρίας» 
μετά από μαρκάρισμα του Κο-
ρέια με τους γαλαζοκίτρινους να 
ζητάνε πέναλτι. 
Ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ 
της Ανόρθωσης όντως ανέ-
τρεψε τον Ενσούε υψώνοντας 
το πόδι, όμως στην αρχή της 
φάσης ο ποδοσφαιριστής του 
ΑΠΟΕΛ είχε σπρώξει τον Κο-
ρέια. Ο Θεουλή πήγε στο βίντεο 
μετά από υπόδειξη του VAR και 

αφού εξέτασε τη φάση καταλό-
γισε ορθά φάουλ υπέρ της 
Ανόρθωσης. 
ΑΕΛ-Δόξα 
Στις νίκες επέστρεψε η ΑΕΛ, η 
οποία επικράτησε με 3-1 της 
Δόξας στο Τσίρειο στο πλαίσιο 
της 21ης αγωνιστικής του Πρω-
ταθλήματος Cyta. Οι «γαλαζο-
κίτρινοι» ήταν ανώτεροι και κα-
τάφεραν να πάρουν το 
ζητούμενο, επιστρέφοντας στις 
επιτυχίες μετά από δύο αγωνι-
στικές. 
Η Δόξα ήταν η ομάδα που πήρε 
προβάδισμα στο σκορ μόλις 
στο 8΄ με εύστοχη εκτέλεση πέ-
ναλτι του Σαντίκ (η παράβαση 
δόθηκε για κράτημα του Ριέρα 

στο σκόρερ), όμως δεν μπό-
ρεσε να το αξιοποιήσει. Πριν 
ολοκληρωθεί το πρώτο ημί-
χρονο, η ΑΕΛ φρόντισε να ανα-
τρέψει τα σε βάρος της δεδο-
μένα. Στο 38΄ ο Μαέ σκόραρε 
από το σημείο του πέναλτι (η 
παράβαση δόθηκε μετά από 
πτώση του Τόρες μετά από 
διεκδίκηση της μπάλας με τον 
Τραϊτσέφσκι), ενώ στο 42΄ ο 
ίδιος παίκτης βρήκε δίχτυα με 
κεφαλιά μετά από κόρνερ του 
Τόρες. Το τελικό αποτέλεσμα 
διαμορφώθηκε με ένα πανέ-
μορφο γκολ μετά από ομαδική 
προσπάθεια και εκτελεστή τον 
Τόρες.Με τη νίκη της, η ΑΕΛ 
ανέβηκε στην 2η θέση της βαθ-
μολογίας με 41 βαθμούς, ενώ η 
Δόξα παραμένει στην 6η θέση 
με 26 βαθμούς. 
Ομόνοια-Παραλίμνι 
Αν και δυσκολεύτηκε η Ομόνοια 
στο Παραλίμνι, πήρε το τρίπο-
ντο κόντρα στην Ένωση με 1-0 
στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστι-
κής του πρωταθλήματος Cyta. 
«Χρυσός» σκόρερ για την 
ομάδα της Λευκωσίας ο Μάρκο 
Τσέποβιτς στο 80ο λεπτό της 
αναμέτρησης. Πρόκειται για το 
πρώτο γκολ του Σέρβου με τη 

φανέλα της Ομόνοιας στη δεύ-
τερη του συμμετοχή με το τρι-
φύλλι στο στήθος. 
Η Ομόνοια ήταν ανώτερη καθ’ 
όλη τη διάρκεια της αναμέτρη-
σης όμως δυσκολεύτηκε πάρα 
πολύ να διασπάσει την αντί-
παλη άμυνα καθώς οι γηπεδού-
χοι ήταν πολύ καλά κλειστοί 
πίσω στην άμυνα τους. Επιθε-
τικά η ομάδα του Παραλιμνίου 
δεν απείλησε ιδιαίτερα τον Φα-
μπιάνο με εξαίρεση μια φάση 
στις καθυστερήσεις.  
Με τη νίκη αυτή έφτασε τους 
43 βαθμούς και βρίσκεται έστω 
και προσωρινά στην πρώτη 
θέση του βαθμολογικού πίνακα. 
Η Ένωση γνώρισε την πρώτη 
της ήττα μέσα στο 2021 και 
έμεινε στους 21 βαθμούς και 
την 11η θέση. 
Την 22η αγωνιστική η Ομόνοια 
φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο 
ΓΣΠ στην αναμέτρηση που θα 
ανοίξει την αγωνιστική δράση 
την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 
στις 14:00 (ώρα Αγγλίας). Από 
την άλλη, η ομάδα του Παραλι-
μνίου θα πάει στο Μακάρειο για 
να αντιμετωπίσει τη Δόξα το 
Σάββατο 30 Ιανουαρίου στις 
14:00.

Κυπριακό Ποδόσφαιρο: 21η αγωνιστική

Οι Ολυμπιακοί του Τόκιο θα  
γίνουν, δηλώνει ο Τόμας Μπαχ 

Την ώρα που η φημολογία για 
νέα αναβολή ή ακόμη και ακύ-
ρωση των Ολυμπιακών Αγώ-
νων, «φουντώνει» από μερίδα 
του Τύπου, με τους Ιάπωνες 
διοργανωτές να διαψεύδουν 
κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, ο Τό-
μας Μπαχ πήρε ξεκάθαρη θέση 
για το φλέγον ζήτημα. 
Μιλώντας στην γαλλική εφημε-
ρίδα L` Equipe, ο πρόεδρος της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτρο-
πής, ήταν σαφής: «Έξι μήνες 
πριν από τους Ολυμπιακούς 
του Τόκιο, ολόκληρος ο Ολυ-
μπιακός κόσμος ανυπομονεί 

για την τελετή έναρξης στις 23 
Ιουλίου. Έχουμε την πλήρη 
υποστήριξη της ιαπωνικής κυ-
βέρνησης. Όλοι είναι πραγμα-
τικά αποφασισμένοι να κάνουν 
αυτούς τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες σε έξι μήνες, βλέπουμε 
το φως στο τέλος του τούνελ». 
Υπενθυμίζεται, ότι οι Ολυμπια-
κοί Αγώνες αναβλήθηκαν πέ-
ρυσι λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού -που εξακολουθεί 
να πλήττει τον πλανήτη- και 
προγραμματίσθηκαν για το διά-
στημα 23 Ιουλίου-8 Αυγούστου 
2021.

Super League: Όλα τα αποτελέσματα 

Τι έγινε στα γήπεδα στη 18η 
αγωνιστική της Super 
League.  
Αδιαφιλονίκητο φαβορί τίτλου ο 
Ολυμπιακός που κέρδισε και 
μέσα στο Περιστέρι τον Ατρό-
μητο. 2-2 η ΑΕΚ στο γήπεδο 
της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. 
Ένας νεανικός Παναθηναϊκός, 
με ένα φανταστικό δεύτερο 
γκολ, κέρδισε το Σάββατο τον 
ΟΦΗ με 2-0. 
Στη βαθμολογία, προηγείται με 
11 βαθμούς διαφορά ο Ολυ-
μπιακός από την δεύτερη ΑΕΚ. 
ΠΑΟΚ -ΑΕΚ 2-2 
Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι 
στην Τούμπα ανάμεσα στον 
ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ που έμειναν 
στο 2-2. Η “Ένωση” προηγή-
θηκε δύο φορές στο ματς με 
Σάκχοφ (18′), Γαλανόπουλο 
(50′), όμως οι γηπεδούχοι βρή-
καν ισάριθμες απαντήσεις στο 
40′ με τον Κρέσπο και στο 70′ 
με τον Βιεϊρίνια. 
Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα, είχε σε 
εξαιρετική βραδιά τον Λιβάι 
Γκαρσία, ο οποίος έκανε ότι 
ήθελε τον Περέιρα (έγινε αλ-
λαγή στην ανάπαυλα και πήγε 
αριστερά ο Βιεϊρίνια και δεξιά 
έπαιξε ο Ροντρίγκο) και ήταν 

αυτός που δημιούργησε το 1-0 
για τον Σάκχοφ, ο οποίος σκό-
ραρε κόντρα στην παλιά του 
ομάδα αλλά δεν πανηγύρισε. 
Οι «κιτρινόμαυροι» μέχρι το 25’ 
κυριάρχησαν αλλά στη συνέ-
χεια ο ΠΑΟΚ, ανέβηκε, προ-
σπάθησε, πίεσε αλλά για ακόμη 
μια φορά, είχε ένα καλό πεντά-
λεπτο (25’-30’) αλλά το γκολ της 
ισοφάρισης ήρθε και πάλι από 
μια στημένη μπάλα λίγο πριν 
από το τέλος του πρώτου μέ-
ρους, με τον Κρέσπο (1-1). 
Όποιος περίμενε πως το 1-1 θα 
λειτουργούσε υπέρ του ΠΑΟΚ 
στην επανάληψη, διαψεύστηκε. 
Η άμυνα της ομάδας του Πά-
μπλο Γκαρσία…πιάστηκε και 
πάλι στον ύπνο με τον Γαλανό-
πουλο στο 50’ να γράφει το 1-
2! 
Μάλιστα τέσσερα λεπτά μετά η 
ΑΕΚ είχε και τεράστια ευκαιρία 
με τον Λιβάγια – πάλι δημιουρ-
γός ο Λιβάι Γκαρσία – για το 1-
3 αλλά αυτό δεν ήρθε. Οι Θεσ-
σαλονικείς χωρίς να μπορούν 
να φτιάξουν τη μεγάλη φάση, 
προσπαθούσαν χωρίς αποτέ-
λεσμα. 
Τελικά ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ 
της ισοφάρισης με τον Βιεϊρίνια 
(2-2). Ένα τέρμα που προήλθε 
από λάθος του Αθανασιάδη, ο 
οποίος στο επικίνδυνο είναι η 
αλήθεια γύρισμα του Λάτσι 
μπλόκαρε αντί να απομακρύνει 
με τα πόδια και οι γηπεδούχοι 
κέρδισαν το έμμεσο, για να γρά-
ψει το 2-2 ο αρχηγός του 
ΠΑΟΚ.
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Travellers to UK from virus  
hotspots face hotel quarantine

UK nationals and resi-
dents returning from 
"red list" countries will 

be placed in quarantine in gov-
ernment-provided accommo-
dation, such as hotels, for 10 
days, Boris Johnson announced 
on Wednesday. 

The prime minister said the 
new measures are aimed at 
preventing mutant strains of the 
Covid virus from reaching the 
UK. 

He told MPs: "I want to make 
clear that under the stay at 
home regulations, it is illegal       
to leave home to travel abroad 
for leisure purposes. And we 
will enforce this at ports and   
airports by asking people why 
they are leaving and instructing 
them to return home if they do 

not have a valid reason to 
travel. 

"We have also banned all 
travel from 22 countries where 
there is a risk of known variants 
including South Africa, Portugal 
and South American nations. 
And in order to reduce the risk 
posed by UK nationals and   
residents returning home from 
these countries, I can announce 
that we will require all such        
arrivals who cannot be refused 
entry to isolate in government 
provided accommodation, such 
as hotels, for 10 days without 
exception.  

“They will be met at the         
airport and transported directly 
into quarantine." 

Mr Johnson said the Depart-
ment of Health and Social Care 

was working to establish quaran-
tine facilities "as quickly as  
possible". 

It is understood travellers      
will have to pay to isolate in a 
monitored hotel, with corona-
virus testing carried out during 
their stay. 

The move has been widely 
anticipated in recent weeks, with 
critics arguing the government 
should have taken tougher      
action sooner. 

They have pointed to the       
examples of Australia and      
New Zealand, who have had 
mandatory quarantines since 
the early weeks of the pandemic 
and have largely eliminated 
transmission of the virus within 
their borders. 

Reports in recent days have 

emerged of competing views      
in government over how wide 
ranging the mandatory quaran-
tine should be. 

It has been suggested that 
some ministers have been       
arguing the mandatory quaran-
tine should apply to arrivals       
for all countries, while others 
have been advocating targeting      
certain nations deemed to pose 
more of a risk. 

Labour has been calling for       
a blanket quarantine require-
ment, arguing that not applying 
it to all travellers would leave 
"gaping holes in our nation's 
defences against different 
strains of the virus emerging 
around the world." 

On Tuesday, Britain‘s Covid-19 
death toll surpassed 100,000, 
the first European state to reach 
that figure.  

The PM said he felt deep  
sorrow about the loss of life on 
Tuesday, but added the govern-
ment had done everything it 
could. 

Asked repeatedly by Labour 
leader, Keir Starmer, why      
Britain had fared so badly, he 
said there would be a time to 
learn lessons but “I don’t think 
that moment is now” when 
37,000 people were in hospital 
with the virus.

Prime Minister Boris 
Johnson has said he 
hopes it will be safe 

to reopen schools in England 
from 8 March, as he told 
MPs he intends to set out       
a plan for easing lockdown      
in the week beginning        
22 February. 

Addressing the Commons, 
the PM confirmed pupils will 
not be returning to the class-
room after the February half-
term. He said ministers "do 
not yet have enough data to 
know exactly how soon it will 
be safe to reopen our society 
and economy.”  

“The first sign of normality 
beginning to return should be 
pupils going back to their 
classrooms," Mr Johnson said. 

"I know how parents and 
teachers need as much cer-
tainty as possible, including 
two weeks' notice of the return 
of face-to-face teaching. So I 
must inform the House that for 
the reasons I have outlined, it 
will not be possible to reopen 
schools immediately after the 
February half-term." 

Mr Johnson said he knew 
"how frustrating that will be for 
pupils and teachers who want 
nothing more than to get back 
to the classroom," as well        
as parents and carers who 
have "spent so many months 
juggling their day jobs, not 
only with home schooling       
but meeting the myriad other 
demands of their children from 
breakfast until bedtime." 

The PM said the country       
remains in a "perilous situa-
tion," but things should be 
clearer by the middle of next 
month. "By then we will know 
much more about the effect  
of vaccines in preventing     
hospitalisations and deaths," 
he explained. 

As a result, Mr Johnson told 
MPs that the government         
intends to publish its plan for 
easing lockdown, once it has 
reviewed the data, in the week 

beginning 22 February. 
"That plan will of course     

depend on the continued     
success of our vaccination 
programme, the capacity of 
the NHS and on deaths falling 
at the pace we would expect 
as more people are inocula-
ted," he said. 

The PM said children who 
are eligible for food parcels      
or vouchers will continue       
receiving them until they are 
back at school. And he pro-
mised a "programme of catch-
up" and summer schools to 
help mitigate the impact of      
remote learning. 

Primary and secondary 
schools in England have been 
closed for all pupils, apart from 
the children of key workers 
and those who are vulnerable, 
during the country's third 
COVID-19 lockdown. 

A return in February was 
suggested by Mr Johnson as a 
possibility when he announced 
the shutdown, but ministers in 
recent weeks have pointedly 
declined to give a firm date for 
primary schools returning. 

Labour leader Sir Keir 
Starmer has called for teachers 
and support staff, along with 
other key workers, to be       
prioritised for a coronavirus 
jab over the February half-term, 
once those in the top four       
priority groups have been       
inoculated. 

The party says the move 
should form part of a "national 
effort" to get pupils back in the 
classroom. 

It would mean teachers and 
support staff being offered a 
vaccine alongside individuals 
in priority groups five to nine on 
the Joint Committee on Vacci-
nation and Immunisation list. 

The party said that other 
workers who should be priori-
tised include transport workers, 
supermarket staff, police offi-
cers, firefighters and prison staff.

PM hopes to reopen 
schools from 8 March

Informal meeting on Cyprus scheduled for first week of March
The informal 5+1 meeting 

on the Cyprus problem is 
scheduled to take place 

during the first week of March, 
most probably at Greentree 
in New York. However the UN 
Secretary General, Antonio 
Guterres, is expected to take 
the final decisions on the exact 
date and the venue where     
the meeting will take place, 
taking into consideration the 
situation as regards the 
Covid-19 pandemic. 

Cyprus Foreign Minister, 
Nikos Christodoulides, said that 
the UN have informed them  
that they are considering two 
possible dates during the first 
week of March for holding the 
conference.  

"We expect from the UN  
Secretary General to take the 
final decisions which shall be 
officially communicated  to the 
interested parties," Christodou-
lides noted. 

He expressed the belief that 
Guterres may now expect the 
deliberations for the adoption 

by the UN Security Council of 
the resolution on the renewal  
of the UN peacekeeping force 
in Cyprus (UNFICYP) mandate      
to wrap up, in order to take     
his decisions  about the informal 
meeting immediately afterwards 
and inform the interested 
parties. 

As regards the duration of the 
informal meeting, the Foreign 
Minister said that according to 
information it will last for three 
days. However, Christodoulides 
noted that no one can prejudge 
any developments and whether 
the UNSG will ask the partici-
pants to stay longer. 

Moreover, he said that the 
three guarantor powers, namely 
Greece, Turkey and the UK, are 
expected to be represented at 
the informal meeting by their 
Foreign Ministers. He noted that 
he is in contact, among others, 
with his British counterpart, 
Dominic Raab, who may pay a 
visit to Cyprus during the next 
period of time for discussions in 
the framework of preparations 

for the informal meeting. 
As regards the EU, which  

Cyprus joined as a full member 
in 2004, taking into considera-
tion what happened in the past, 
Christodoulides said that the 
Union may be represented at the 
meeting by its High Represen-
tative for Foreign Affairs and  
Security Policy, Josep Borrell. 
Moreover, he noted that Borrell, 
whom he met on Tuesday in 
Brussels, told him that he may 
visit Cyprus before the informal 

meeting, in the framework of 
preparations aiming at the best 
possible results. 

"There is an assessment      
that the current circumstances 
are favourable and we hope 
that they will lead to concrete 
positive results and will last. 
One thing that is sure is that  
the settlement of the Cyprus 
problem is a priority for the       
EU, and this was conveyed         
to me clearly," Christodoulides 
noted. 



The UK has hit a grim mile-
stone in the coronavirus 
pandemic - with more than 

100,000 deaths now recorded. 
The Covid-19 death toll sur-

passed the figure on Tuesday, 
with the government confirming 
another 1,631 deaths.  

It comes just over one year 
since health authorities in China 
reported that a 61-year-old man 
in Wuhan had died from a “new 
type of coronavirus.” 

Just months after, in March 
2020, the UK saw its first death 

of a person who tested positive 
for the virus - a woman aged in 
her 70s who had underlying 
health conditions. 

Little did we know back then 
that the death toll in the United 
Kingdom would reach 50,000 
eight months later in November. 

And with Covid-19 evolving 
and new strains forming in the 
UK's south-east as well as 
South Africa, the death toll     
doubled in less than half the 
time to reach 100,000 in January 
2021.
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UK coronavirus deaths pass 100,000 Tatar reiterates two-states 
rhetoric in call with UNSG

Turkish Cypriot leader 
Ersin Tatar spoke with 
UN Secretary-General 

Antonio Guterres by telecon-
ference late Monday, telling him 
it was a reality that there were 
two equal and separate sides 
on the island “which could not 
be undone.” 

“Equal status on both sides 
is an acceptable historical        
reality in Cyprus,” Tatar told  
Guterres, according to a written 
statement from the Turkish 
Cypriot leader’s spokesperson 
on Tuesday, who said the       
conversation lasted around half 
an hour “in a constructive and 
honest atmosphere.” 

Tatar told Guterres “the two 
states on the island within their 
borders have been working for 
almost half a century to maintain 
public order and improve the 
quality of life of their peoples,” 
according to the statement from 
the north.  

“In the light of reality this      
cannot be undone,” it added. 

Any possible agreement in 
Cyprus should be based on       
the existing two states and     
sovereign equality, the UN chief 
was told. 

Negotiations on the basis of 
a federal solution, which began 
in Beirut in 1968, and have been 
going on for more than half a 
century, have failed because of 
the uncompromising stance of 
the Greek Cypriots who refuse 
to share power with the Turkish 
Cypriots, the statement added. 

During this period, the        
Turkish Cypriots “were trapped 

in inhumane isolation and this 
can no longer continue,” Tatar 
told Guterres, according to the 
statement. 

There was a need for a new 
basis for negotiations due to the 
new realities on the ground and 
the “unchanging mentality of 
the Greek Cypriot side.” 

“A just, realistic and sustain-
able compromise must be based 
on sovereign equality and the 
cooperation of two states with 
equal international status,” 
Tatar said. 

According to the spokes-      
person, Guterres reportedly told 
Tatar that he knew the Turkish 
Cypriot side’s position. 

He also said this position 
would be discussed during       
the expected informal 5 + 1 
meeting with all sides in March 
and he reportedly expressed 
the expectation that the parties 
would reach an agreement on 
common ground that would 
allow formal negotiations. 

Guterres also reportedly said 
he would like the 5 + 1 meeting 
to take place in New York, but 
the place and time depended 
on the US government and the 
situation regarding Covid 19. 

The holding of the summit 
was discussed after UN Special 
Envoy Jane Holl Lute was in 
Cyprus recently to convey      
Guterres’ decision to convene 
the meeting. 

President Nicos Anastasiades 
invited the members of the       
National Council to escort him 
to the informal five-party meet-
ing. 

UK Covid variant set to create 
epidemiological burden 
An epidemiological burden 

is expected in the next 
six to 12 weeks in many 

countries, including Cyprus, be-
cause of the aggressive spread 
of the new Covid-19 variant first 
detected in the UK, the island’s 
health ministry said on Monday. 

“As has already been pointed 
out in statements by the President 
of the European Commission, but 
also by officials of various coun-
tries, there is great and intense 
concern, as in the next six to 12 
weeks an epidemiological burden 
is expected to be observed in 
the states, due to the increased 
transmissibility and aggressive 
spread of the new variant,” the 

ministry said.  
The new variant has been       

located in most EU countries, 
including Cyprus. 

Last week, it said, the Commis-
sion urged member states to limit 
non-essential travel while council 
president Ursula von der Leyen 
called on member states to      
implement measures to prevent 
the closure of borders, but also 
a future lockdown. 

“These measures include       
increased lab tests at the entry 
points and the restriction of   
passengers, mainly from the UK, 
where the new variant’s hotspot 
is located.” 

These recommendations seem 

to be adopted one by one by the 
states, the ministry said. 

It  added that based on the cat-
egorisation of countries applied 
by Cyprus all passengers from 
the UK must present a negative 
test not older than 72 hours prior 
to their arrival in Cyprus. 

As of December 21, the UK  
has been put in category C, 
which means that only certain 
categories of people (Cypriots, 

permanent residents, etc.) can 
enter Cyprus, while tests are 
performed on all flights from the 
UK on arrival and passengers 
are taken to hotels for mandatory 
a seven-day quarantine. 

A second test is performed on 
the sixth day after arrival and 
those who have a negative result 
must continue to self-isolate until 
they have completed 10 days in 
total, in their homes. 

The Moderna vaccine is  
effective against the UK 
and South Africa variants 

of Covid-19, the company has 
confirmed. 

There had been fears that the 
mutant versions of the virus could 
be resistant to the vaccines  
currently being manufactured - 
but this has been proven false 
by scientists at Moderna during 
testing. 

The two dose method of      
vaccination was tested against 
the new variants and found to 
work, but further testing will take 
place to firm up the findings.  

“As we seek to defeat the 
Covid-19 virus, which has created 
a worldwide pandemic, we        
believe it is imperative to be 
proactive as the virus evolves," 
said Stéphane Bancel, Moderna's 
Chief Executive. 

"We are encouraged by these 
new data, which reinforce our 
confidence that the Moderna 
Covid-19 Vaccine should be 
protective against these newly 
detected variants." 

“Out of an abundance of     
caution and leveraging the      
flexibility of our mRNA platform, 
we are advancing an emerging 

variant booster candidate against 
the variant first identified in the 
Republic of South Africa into the 
clinic to determine if it will be more 
effective to boost titers against 

this and potentially future variants.” 
The UK government has        

ordered 17 million doses of the 
vaccine, however supplies will 
not be delivered until the spring.

Moderna vaccine still effective against new variants
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UK Cypriot volunteers to help the needy 
in Artsakh war zone, Armenia

UK Cypriot Jack Ipdjian, 
33, decided to volunteer 
to join the efforts on a 

humanitarian mission and help 
the people of Artsakh in Armenia. 

Jack, of Armenian descent, 
studied law, then completed his 
ACCA and worked and practised 
as an accountant for 7 years. 

The Nagorno-Karabakh        
conflict is an ethnic and territorial 
conflict between Armenia and 
Azerbaijan over the disputed   
region of Nagorno-Karabakh,   
inhabited mostly by ethnic Arme-
nians. A ceasefire signed in 1994 
provided for two decades of      
relative stability, which signifi-
cantly deteriorated. A four-day 
escalation in April 2016 became 
the deadliest ceasefire violation 
until the 2020 conflict.  

On 27 September 2020, serious 
clashes in Nagorno-Karabakh 
re-erupted, leading to Armenia 
declaring martial law and         
mobilization. On the same day,         
Azerbaijan’s Parliament declared 
a martial law and established 
curfews in several cities and       
regions following the clashes. In 
terms of casualties, the clashes 
were the worst since the 1994 
ceasefire and caused alarm in 
the international community. 

44 days of fighting ended  
with a ceasefire agreement on 
November 10, 2020. 

Jack has been in Artsakh for 
over a month now and from his 
first-hand experience, he admits 
that the situation is truly tragic. 
Over 10,000 soldiers were killed 
during the war, leaving behind 
a long line of mourning mothers, 

fathers, children and siblings. 
Around 40,000 people were 
forced from their homes and 
now reside in abject living con-
ditions, families of 10 cramped 
together in a 1 bedroom house 
with inadequate heating or        
nutrition. The state has mostly 
abandoned these people to 
their demise, with minimal help 
arriving, if any. There is a sense 
of complete disorganization and 
chaos, and the state does not 
appear to be trying to rectify the 
situation. 

In his own words: “I personally 
visited families of fallen soldiers 
and refugees, sat down with 
them and spoke about their loss 
and experiences during the war. 
I wish I could say it was pleasant 
but in all honesty, I will never 
forget some of the things I heard 
or witnessed. One family we  
visited had a father who was 
missing in action for over two 
months. His wife lives with the 
hope that he will be found alive 
and well, and simultaneously 
with the abject terror of him either 
being held captive or killed in 
action. There are no words to 
console such a family. We only 
hope that the food packages we 
provide can give a little respite 
to the daily cycle of worry they 
endure. 

“We visited the mother of a 
fallen soldier, still deeply in 
mourning, who burst with       
emotion when she saw us. She 
thanked us deeply for our          
assistance and embraced us in 
a way that only a mother does 
for her long, lost son. I will never 

forget that embrace as her       
pain resonated to my core. A 
mother should never have to 
bury her own son. In Artsakh, 
however, it has become a com-
mon occurrence. 

“One family we visited was      
of a pregnant mother of two, 
whose husband had been killed 
in the war, and now lived with 
her parents in a house that was 
literally still under construction. 
The house was cold and damp, 
and only one room had been 
somewhat finished, with nothing 
but concrete walls and a few 
pieces of furniture. The rest of 
the house was full of steel and 
wood sticking out, still a long 
way to completion. The pregnant 
mother has two children, ages 
2 and 4, and the dangers the 
house poses to them are           
evident. In any first world country 
that situation would not be         
acceptable, and yet in this war-
torn environment, situations like 
these go unnoticed. 

“We know that our contribution 
cannot be compared to what 
these people have suffered, but 
I firmly believe that we can offer 
them some respite by working 
on improving their living con-
ditions. For the first phase of  
our mission, we prepared and 
personally delivered a month’s 
worth of food and hygiene   
packages to over 170 families, 
around 600 people. We also 
handed out toys and chocolates 
to the children as a little Christ-
mas present. We plan on repeat-
ing this nutritional assistance in 
the short-term as the needs of 

the refugees are immediate and 
the malnutrition, evident. 

“We will be handing out winter 
clothing such as beanies, gloves, 
scarves and boots to over 200 
children whose families have 
been displaced by the war. We 
will also be giving them some 
colouring books, colour pencils 
and chocolates ahead of   
Christmas, which Armenians 
celebrate on 6th January. Since 
Christmas has mostly been  
cancelled this year because        
of the war, it will be good to      
provide these children with some 
relief from the daily misery and 
hopelessness they are surroun-
ded by. 

“For the next phase of our 
mission, we aim to provide          
villages with sustainable food 
sources such as setting up 
chicken coops and hatcheries 
and allowing them not only to 
feed themselves but to generate 
some income as well. We realise 
these plans will not rectify the 
situation but if we can improve 
the lives of just a few families, 
then it will have been worth          
it. 

“Any assistance you could 
provide to our mission would be 
deeply appreciated. We could 
really use some exposure and 
financial assistance to help us 
maximize the aid we can           
provide. We are here at own  
expense, out of love for our 
people, and more than willing 
to sacrifice our own comforts       
to help bring some hope to a 
place that is desperately in 
need.”

Rapid test centres in Haringey move to seven days a week

Godolphin and Latymer 
Head Girl Jessie Pitsilli-
des, 17, talks about why 

she set up the free online service 
and how it’s helping those most 
in need… 

 
I come from a family that 

really values education and I’ve 
always believed that if equality 
begins anywhere, it begins with 
educational equality.  

I began tutoring kids in maths 
when I was in Year 9. It was 
clear that there was a disparity 
in the education that children 
received depending on factors 
that were out of their control. 
To address this, in Year 12 I set 
up Mentor Jr: a simple initiative 
that connected bright secondary 
school students with local       
primaries providing free tutoring 
and mentoring to young pupils 
who wouldn’t normally have  
access to it. 

Mentor Jr. was doing well;   
we were getting great feedback 
not only from students but from 
parents and teachers as well. 
We had around 8 tutors from my 
school and were about to sign 
on 2 new primaries. However, 
COVID-19 hit, so practically over-
night we had to stop providing 
this much valued service as we 
could no longer visit schools. I 
knew that what we were doing 
was genuinely appreciated by 
the children and families that we 
worked with, so I was adamant 
to continue. 

So, during lockdown, I moved 

the service online, creating 
mentorjr.com: an educational 
platform where families could 
get free, quality tutoring for their 
child.  

The resource took off and  
demand grew quickly. Within 
weeks we went from a handful 
of tutors from my school visiting 
students from local primaries, 
to being able to provide hun-
dreds of hours of tutoring to 
children from around the coun-
try and with tutors from schools 
and even universities not only 
from the UK but from as far afield 
as Hong Kong and the US. 

At the time of writing this, 
Mentor Jr. has grown to having 
over 80 tutors offering over 130 
hours of free tutoring sessions 
every week, benefiting those 
kids that need it most. 

The programme has been  
recognised, winning social     
impact prizes, being acknow-
ledged by MPs, written about 
in the national press and talked 
about on podcasts and radio 
shows. 

I feel that out of any initiative 
that I have been involved with 
during secondary school, this is 
what I am proudest of. 

As a young person who has 
always had access to a great 
education, I am very aware of 
my privilege and being able to 
help even out the educational 
playing field, even in a small 
way, is a great privilege in and 
of itself. 

Visit mentorjr.com

Jessie Pitsillides introduces 
free tutoring service to help 
parents all over the world

Haringey’s rapid testing 
sites for people who do 
not show any of the 

Covid-19 symptoms are to move 
to a seven day a week operation 
from next month. 

After listening to feedback from 
key and frontline workers, the 
decision has also been taken to 
extend the opening hours. 

The borough currently has 
two centres at 48 Station Road, 
Wood Green, and at the Totten-

ham Community Sports Centre. 
A third site is now due to open 

at Alexandra Palace, Alexandra 
Palace Way, N22 7AY. 

From Monday 1 February, the 
centres will be open every day:  

Mon 8am – 4pm 
Tues/Wed 8am – 8pm 
Thurs/Fri/Sat 8am – 4pm 
Sun 10am – 2pm 
It comes as more than 5,000 

tests have been carried out in 
Haringey since the start of the 

year – with 3.35% testing positive. 
Dr Will Maimaris, Haringey’s 

Director of Public Health, said: 
“Around one in three people who 
have Covid-19 don’t know they 
have it, but they can still pass it 
on to other people, who may fall 
very ill. 

“Since the start of the new  
national lockdown we made front-
line and critical workers a priority 
for lateral flow testing. It is one of 
the essential tools to help reduce 

the spread – which even though 
the numbers are falling now – will 
need to be maintained for the 
foreseeable future. 

“It’s also important that people 
know that if they are a low-income 
worker who tests positive, there 
is up £500 available from the self-
isolation support payment. 

“We will be opening up more 
sites soon to encourage people 
to take the tests and will be con-     
tinually reviewing our hours.”
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Dealing with Dementia

Dementia diagnosis           
increases globally with 
an estimated 850000 

people affected in UK. It affects 
mostly the ageing population but 
not exclusively.  

Dementia is the progressive 
deterioration of our cognitive 
function as we begin to develop 
problems with our memory, con-
centration, communication, and 
with our ability to carry out our 
daily routine activities, amongst 
others.  

In our communities, we often 
come across families who seek 
our help because they are con-

cerned about their loved ones 
struggling with such symptoms 
that gradually get worse. They 
often report that they worry about 
how they will be able to manage 
the appropriate long-term care 
that will be needed in times to 
come. Husbands and wives get 
frustrated with the changes in the 
behaviour of their spouses due 
to their dementia, along with their 
children who also appear to 
struggle with coming to terms 
with the distressing reality of the 
diagnosis.  

Indeed, denial is often very 
prominent in these presenting 

concerns which compromises 
the potential of approaching the 
deteriorating changes in a helpful 
way. Such a way suggests that 
people should put themselves 
in the dementia sufferer’s shoes 
in order for them to be able to 
understand what it must feel like 
to start losing your memory and 
your familiar ways of functioning 
in life. In consequence to this 
denial, the commonly recognised 
reaction of annoyance towards 
the family member who no longer 
appears to remember, behave, 
or engage in a conversation in 
the way they used to, exposes the 
sufferer more to the risk of abuse. 
This is why we need to be con-
stantly reminded of the fact that 
whilst gradually their cognitive 
abilities decline, their dignity and 
respect should be fully accorded. 
In our efforts to do so, we can help 
the person feel comfortable, re-
assured, safe, and involved. We 
can give them choice, be patient 
and use gentle reminders when 
they get disorientated or confused. 
We can encourage their indepen-
dence and praise them when they 

manage well. In other words, 
continuously show them that we 
are on their side so that they do 
not lose their trust in us.  

If you are worried about some-
one you think may suffer from 
dementia, approach their GP  
who will first assess and refer 
the patient to the appropriate  
services. There are a number of 
causes of dementia such as 
Alzheimer’s disease, brain injury 
and strokes, amongst others. 
Nowadays people can also find 
a great deal of useful information 
online,  with Alzheimer’s Society 
and Dementia UK being some 
of the most accessible resources, 
which readers will find helpful. 
Gaining knowledge on the con-
dition and offering psychological 
support to both the care givers 
and sufferers have proven in our 
experience to be vital in coping 
with this very challenging state 
of existence.  

  
Antony Sigalas  
Psychotherapist for the Alpha 

Care Counselling Services  
Tel: 02083736287

“From the graves of our slain,  
Shall thy valor prevail, 
As we greet thee again,  

Hail, Liberty! Hail!” 
- Rudyard Kipling’s translation 
of the Greek national anthem: 

Ύμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν  
 

Legacy 
Greece is 200 years old. 

Greece is 3,000 years old. Which 
of these statements is true?  
This year the Hellenes celebrate       
the bicentennial of their 1821            

liberation. Two hundred years      
of independence – freed from  
the Ottoman empire. Turkish rule 
(1453 – 1821) was brutal, but 
at the same time incompetent, 
lethargic and occasionally lais-
sez-fair.    

The great intellectual debates 
and advances of science and 
mathematics, and the develop-
ment of Arabic algebra were all 
happening elsewhere – in Persia, 
in India and in the Enlightenment 
of Europe. Nothing comparable 

to the achievements of Newton 
or Galileo (both acontemporaries 
of this era) was ever dreamt        
of in the philosophy of the    
Turks.  

Nevertheless, there were 
glimpses of mature and enlight-
ened thinking among the sultans 
and the aghas (civilian or military 
leaders). An example being a 
letter, that I saw framed at        
Varlaam monastery, in Meteora, 
Northern Greece. The letter was 
from the ruling regional agha    
ordering the neighbouring tribes 
and villages to leave the monas-
tery in peace, to refrain from       
attacking it, and to respect its 
land and borders.  

This tolerant attitude, 
amongst the brutality, is one       
of the reasons why the Greek       
language and religion was          
allowed to survive such a long 
colonial period. Would that         
today’s Anatolians could exhibit 
such magnanimity.  

Birth of the modern world 
Roderick Beaton, formerly 

Professor of Greek and Byzan-
tine Studies at King’s College, 
London, recently wrote in the 
Kathimerini newspaper: “Greece’s 
independence uprising changed 
everything. The French Revolu-
tion, of 1789, transformed the 
world. But after the rise and fall 
of Napoleon Bonaparte, and the 
Congress of Vienna established 
an international order for Europe, 
in 1815, the clock seemed to    
be turned back to before 1789.    
The Greek Revolution of 1821 
rocked the map of Europe, away 
from 18th-century multi-ethnic, 
autocratic empires, towards the 
20th-century model of self-         
determination and nation-states.” 

 
Ancient echoes 

Looking beyond these 200 
years, the heritage, legacy and 
lineage from Classical Greece 
is still felt strongly today. The 

language has evolved, but the 
traditions are hugely recognis-
able across these bygone eras. 
My favourite element of this 
DNA is, of course, food. The 
way Homer describes how meat 
was cut, skewered and roasted 
over open wood or ashen fires, 
is exactly how we Greeks cook 
lamb to this day: “Spring-footed 
Achilles slaughtered a gleaming 
sheep, and his friends cut up the 
meat expertly into small pieces, 
and spitted them, and roasted all 
carefully. And thereon they put 
their hands to the good things 
that lay ready before them” – 
The Iliad, Book 24 

This connection and pedigree 
is felt throughout the Greek       
national anthem, in all its 158 
verses (only the first two are ever 
sung!). The anthem’s writer,       
Dionysios Solomos (1798 – 1857), 
has always been on the “A” Level 
Modern Greek reading list – I 
remember struggling through 

his collected works, during my 
Tuesday evenings at Greek school 
(1982 – 1984).   

Inspiringly, like Cavafy a      
hundred years later, Solomos 
blends the heroic Hellenic past 
with the present – particularly in 
the following rousing call to the 
Spartans at Thermopylae, in 
Verse 78. It hails kindred taking 
up of arms against a sea of  
troubles, and it can be sung to 
the national anthem’s tune.  

 
Ω τρακόσιοι! Σηκωθείτε 
Και ξανάλθετε σ᾽εμάς. 
Τα παιδιά σας θελ᾽ιδήτε 
Πόσο μοιάζουνε με σας.  

 
“Oh 300! Arise, 

And walk among us anew, 
Your descendants desire 

your gaze, 
To stress their resemblance 

to you”  
 

James Neophytou

1821 to 2021: The two-hundred-year anniversary of Modern Greece

Help raise necessary funds for GPA Greek Schools
The Greek Parents Associa-

tion  (GPA) was established 
in 1952 by the Cypriot poet 

Tefkros Anthias and a small group 
of Cypriot immigrants.  

Today the GPA has under its 
umbrella Greek Schools in South-
gate, Finchley, Palmers Green / 
Wood Green, Goffs Oak / Ches-
hunt, Chingford, and Gants Hill / 
Ilford.  

The income from school fees 
usually covers about 80% of the 
expenditure and the remainder 
is covered by fundraising events 
organised centrally and by each 
school committee. The situation 
has been exacerbated further by 
the additional costs in sanitising 
and in ensuring COVID-19 safety 

measures and procedures are 
fully maintained. 

With the current pandemic in 
2020 and going into 2021, most 
fundraising events cannot take 
place and are unlikely to take 
place for the foreseeable future.  

The fundraising events usually 
help with any shortfall and allows 
us to keep the school's fees as 
low as possible.  

The Greek Parents Associa-
tion has started a GoFundMe 
page as an alternative method 
of raising necessary funds to 
help the schools survive a short-
fall forecasted this academic 
year, but to ensure the financial 
stability of our schools, we   
need you to assist, if you can, 

by donating an amount. All help 
is appreciated no matter how 
small it is, it all adds up. 

We are confident that with your 
assistance the work that began 
68 years ago can continue to 
the benefit of our community’s 

children and of future generations. 
Please donate what you can 

and share with friends and      
families. 

www.gofundme.com/f /     
raising-necessary-funds-for-
gpa-greek-schools

Hundreds more Haringey 
children will be able to 
receive Free School 

Meals (FSMs) after Cabinet  
approved the expansion of its 
eligibility criteria last week. 

As part of the council’s ambi-
tion to create a fairer and more 
equal borough, the most-in-need 
groups of children aged 7-10 
who are not currently eligible for 
support under the Government 
scheme, will be able to apply for 
FSMs under the new expanded 
criteria for eligible primary school-
children from the Summer term 
onwards. 

It is anticipated that up to       
as many as 650 extra children 
will be eligible to receive Free 
Schools Meals as a result of this 
expansion. In addition, this will 
be bolstered by a discretionary 
element of the fund. 

We know that Covid-19 has 
had, and continues to have, a 
significant impact on household 
finances for a number of people 
across the borough. The discre-
tionary fund will pay for up to an 
additional 140 children per day 
to receive a Free School Meal, 
and will give schools more free-
dom to support families who 
find themselves in unexpected 
short-term financial hardship. 

Cllr Kaushika Amin, the Deputy 
Leader of Haringey Council and 
Cabinet Member for Children, 
Education and Families, said: 

“This council is committed to 
creating a fairer and more equal 
borough. I’m proud that we are 
now taking an important step 
towards meeting that commit-
ment, by introducing an expan-
sion of Free School Meals in 
Haringey. This is a bold and  
progressive change that will see 
almost 800 children on any given 
school day having a free meal 
that they would not have other-
wise had. 

“In 2021, no child should be 
made to feel any different from 
their peers by what they can – 
or cannot – afford to pay for at 
school, nor should families have 
to make trade-offs between food, 
fuel, and other basic living costs.” 

As well as this eligibility expan-
sion for FSMs, the council has 
also recently launched the      
Haringey Digital Divide Appeal in 
partnership with Haringey Giving 
to help support children and 
young people in the borough 
who don’t have regular access 
to laptops, Wi-Fi, and other 
technological support at home. 

Cllr Amin added: “Despite the 
best efforts of the council and 
our schools, we know there are 
some pupils and students who 
– through no fault of their own 
– simply don’t have regular      
access to laptops and Wi-Fi at 
home. That is why we’ve set up 
our Digital Divide Appeal, in part-
nership with Haringey Giving.”

Hundreds more of Haringey’s 
most-in-need children to         
receive Free School Meals



Peter Andre documents wife Emily 
getting Covid vaccine 

Peter Andre has filmed and documented the moment his  
wife, Emily Macdonagh, got the coronavirus vaccine at Epsom       
hospital in Surrey. 

The couple were given permission to document the visit, and 
while there, they spoke to the people administering the vaccine 
who are working from 7am to 7.30pm. 

Emily, a junior doctor, is high up on the vaccine priority list. 
She said in the video: “I feel like I'm part of something really       
important. I feel grateful that I'm able to get the vaccine. That's 
why I wanted to document it, to show people that doctors, NHS 
workers are getting this done and we aren't scared and we just 
want to protect other people, protect our patients, protect our 
colleagues so that everyone can carry on the good work they're 
doing.” 

Peter added: “Being in here and seeing how many people  
are here and speaking to the nurse, to Laura, and she said that 
they've been so busy since 7 o'clock this morning, and it just 
goes to show how incredible this is.” 

After Emily had the jab, she was overjoyed and grateful to be 
given it, saying: “Wow what a big moment! Thank you so much. 
I didn't feel a thing, very well done. It was brilliantly administered 
- no complaints from me.” 

She were given her coronavirus vaccine card to prove she 
has had it - and which vaccine she had.
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Andrea Georgiou 

Katie Price wins 
praise for BBC 
documentary 
‘Harvey and Me’ 

 
Katie Price has won praise 

for her devotion to eldest son 
Harvey, while footballer Dwight 
Yorke came under fire from 
viewers for abandoning his      
disabled son. 

The 42-year-old mother-of-five 
appeared in BBC documentary 
Katie Price: Harvey And Me, 
opening up about raising Harvey 
who has Prader-Willi syndrome, 
partial blindness and severe 
autism. 

Harvey’s father is retired foot-
baller Yorke, 49, following a brief 
relationship with Price, during 
which he has admitted cheating 
on her. He initially denied he was 

Harvey’s father and demanded 
a paternity test. 

Many viewers on social media 
admitted they were moved to 
tears by the love shown between 
Price and Harvey, while others 
were angered by Yorke’s lack of 
support. 

Price said in the show: “It's so 
time-consuming and you feel 
like you're alone, but you've just 
got to get on with it.” 

The documentary charted 
Price and Harvey’s search for a 
full-time residential college for 
him to attend. She admitted it 
was hard to let go of her eldest 
son who had been so dependent 
on her for 18 years. 

She said: “As much as you 
smother your kids and you want 
them with you all the time, some-
times you have to let them go, 
just give them that bit of space 
to go and explore.”

Vasilis Karras and Nikos 
Makropoulos, together with 
friends Nikos Zoidakis, Giannis 
Kapsalis and Matthaios Tsahou-
ridis, will feature in the biggest 
worldwide online concert taking 
place on Saturday 30th January 
2021. 

World Stage Global Streaming 
aims to promote Greek music 
around the world and to warm 
peoples’ hearts during this        

extremely tough period we are 
going through. 

You too can enjoy the concert 
via live streaming!  

Concert viewing ticket 9.90 
Euro / 30 minute Pre-Show & 
Concert view ticket 14.90 Euro. 
To purchase your tickets online, 
visit www.viva.gr 

UK Associate: Showtime 
Prom. The show is proudly spon-
sored by Parikiaki.

Onine concert featuring Vasilis Karras, 
Nikos Makropoulos and friends

Music stars, including 
Elton John, Sting, Bob 
Geldof and Ed Shee-

ran, said last week that the UK 
government "shamefully failed" 
creatives with its post-Brexit 
trade deal and urged it to 
reach an agreement with the 
European Union to ensure 
visa - and bureaucracy-free 
tours. 

The letter, published in The 
Times and backed by Sting, 
prominent Brexiteer Roger 
Daltrey, Liam Gallagher and 
Queen’s Brian May, says   
"British musicians, dancers, 
actors and their support staff 
have been shamefully failed 
by their government. The deal 
done with the EU has a gaping 
hole where the promised free 

movement for musicians 
should be." 

One key concern is that 
under the trade pact touring 
musicians and their teams 
need separate visas for each 
of the 27 EU member states. 

They highlighted that this 
leads to "extra costs" and work 
that would "make many tours 
unviable, especially for young 
emerging musicians who are 
already struggling to keep their 
heads above water owing to 
the COVID ban on live music."  

The letter adds: “This nego-
tiating failure will tip many      
performers over the edge.”  

It urges the Government to 
“do what it said it would do” 
and negotiate paperwork-free 
travel to Europe for British      
artists and their equipment.  

The deal should be recipro-
cal, the letter says.  

Last week a minister said 
“the door is open” if the EU  
was willing to “consider the 
UK’s very sensible proposals”        
on visa arrangements for        
musicians.  

Culture minister Caroline 
Dinenage said the EU rejected 
the UK’s plan, but said the 
Government is willing to discuss 
the situation again.  

Ms Dinenage said a 90-day 
visa-free travel period for       
musicians was not offered by 
the EU, contrary to previous 
reports. 

Leading musicians criticise government 
over Brexit deal’s impact on touring
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Why landlords need to 
consider Property Owners 
Liability insurance Andy Patikis 

Oncover  
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Authority

As a landlord or buy-to-let 
investor, you may think 
the list of rules, regula-

tions and insurances you need 
is never-ending. Get it right and 
you should be able to relax and 
enjoy a secure and steady return 
on your investment. Get it wrong 
and you could open yourself up 
to litigation and huge expense. 

One of the most common 
queries from landlords is the 
need for Property Owners Liabil-
ity cover, many landlords often 
don’t understand why they need 
it. As a landlord your priority may 
understandably be your build-
ings and contents, but you also 
need to consider your tenants’ 
safety as well. You have a duty 
of care and potential liability if 
they are injured in your property, 
which can be covered by Property 
owners liability insurance. This 
should be included in your policy 
- if you’re not sure then check. 

Property owners liability is 
similar to public liability for busi-
nesses. It should enable you to 
meet any costs and damages 
awarded to a member of the 
public, including your tenants, if 
they suffer an injury or accident 

at your property. 
Accidents happen, it could be 

anything from a loose carpet 
causing a trip, or a loose tile 
falling and damaging tenants 
belongings. Property owners   
liability insurance provides cover 
if the tenant decides to make a 
claim against you for any injury. 
It’s usually part of the standard 
cover in a specialist landlord 
insurance policy. 

Property owners insurance 
typically covers you for damages 
awarded to the claimant, your 
legal costs in defending a claim, 
and their legal costs, if you’re 
found to be at fault. This cover is 
also for legal costs and damages 
should a visitor to the building 
– tradesman, postman or even a 
leaseholder’s friend – be injured 
on the premises when the         
incident should have been  
prevented by the owners or 
managers of the building. 

 
Do I need Tenants Contents 
Insurance? 
 

Your Landlord may have 
taken buildings insurance to 
cover the buildings of the    

property that you rent, however 
they are not liable to insure 
your personal possessions in 
their property - unless the       
tenancy agreement explicitly 
says so. 

Whether or not you consider 
if Tenants insurance is neces-
sary is entirely up to you. No-
one can insist you take out an 
insurance policy as part of a 
tenancy agreement. Knowing 
that your landlord likely isn’t   
responsible for your contents, 
it’s up to you to decide whether 
you want to insure your personal 
possessions by taking out a 
Tenants insurance policy.   

Home contents insurance isn’t 
just for home owners. You’ll 
probably still have your own 
possessions, from clothing to 
records to furniture. No matter 
how careful you are, accidents 
do happen and you may find 
yourself out of pocket. By taking 
out tenant home contents         
insurance for tenants, you can 
ensure that if your belongings 
are stolen or damaged whilst 
you’re renting a property, you 
won’t have to worry about      
covering the costs. So, if there’s 
a fire in the house or flat you 
live in, the property’s flooded, 
or someone breaks in and steals 
your belongings you’re covered. 

 
When do I need to take out 
Tenants Insurance? 
 

If you’re about to rent a   
property, now is a good time      
to consider taking out Tenants       
Insurance, although you can 
take out tenants home insur-
ance at any time whilst you’re 
renting a property.  

Having cover in place for 
when you move in can give 
peace of mind from a safety 
net to protect you if something 
goes wrong. 

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

The year has started 
strong and it is positive 
news for homeowners in 

London with the price of a 
home averaging £500,000. Not 
necessarily good news for first 
time buyers, many of which      
are being priced out in this 
booming market. 

The stamp duty holiday which 
provided a much need stimulus 
to the market is due to come to 
an end on March 31, and there 
is a great deal of speculation 
whether it will be extended.  

Many people have started the 
year by looking for a new home 
following their experiences of 
lockdown in 2020 and with 
another lockdown upon us, the 
market is showing signs that even 
if the stamp duty holiday ends, 
that it will surpass the surge we 
experienced at the beginning of 
2020.  

Many estate agents, like 
David Astburys in Crouch End, 
have reported that the number 
of prospective buyers contacting 
them in the first 2 weeks of 
January was up by 10% from 
the previous year.  

Rightmove also reported  
that between the 2nd and 12th 
January, sales agreed numbers 

were up by 9% on the compa-
rable period last year. 

George Sifonios, Managing 
Director at David Astburys     
Estate Agents in Crouch End 
said; “We’ve had a record-
breaking month in terms of        
inquiries, the phones haven’t 
stopped ringing.  

“We have also taken on a   
few exciting new developments, 
which are in the first phase of 
completions, one of them being 
Clarendon N8. We already have 
a number of units under offer 
with tenants lined up to move in, 
so our clients are very happy.” 

Clarendon N8 is a new deve-
lopment in the heart of North 
London, a 12-acre city village in 
Zone 3 which is being delivered 
by St. William.  

It is part of the Haringey 
heartlands regeneration. The 
development combines stunning 
residential apartments with 
bustling retail and community 
units to create a diverse new 
City Village.  

Clarendon also provides a 
central boulevard to help connect 
the sounding neighbourhoods 
of Wood Green, Hornsey and 
Alexandra Park.  

Yianni Aresti, Lettings Director 

& Partner at David Astburys  
Estate Agents said; “If you are 
a buyer that is in the process       
of completing on a property        
at Clarendon N8 or have      
completed already, then please 
get in touch today, we have   
tenants who have registered 
their interest and are ready to 
move in.” 

To find out more about     
Clarendon N8 or if you want    
expert property advice contact 
clarendon@davidastburys.com 
or call the David Astburys team 
at the Crouch End office 020 
3000 6787.   

Address:  
15 Park Road 
Crouch End 

London N8 8TE 
 

Email:  
crouchend@davidastburys.com 

 
Website:  

www.davidastburys.com 
 

Tel: 020 3000 6787

George Sifonios 

Specialising in Sales, 
Lettings & Property 
Management 

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS 
for an agency in London

Most Lets agreed on

97% of transactions achieved the 
asking price.

FREE no obligation property valuation

15 Park Road, London N8 8TE
t 020 3000 6787
e crouchend@davidastburys.com
w davidastburys.com 
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The housing market this month, 
a strong start to the year?
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Assassins 
 
Ryan White’s remarkable doc-

umentary tells such an incredible 
story that it could only be true. The 
action begins in 2017 at Malaysia’s 
international airport where Kim 
Jon-nam, the half brother of North 
Korea’s leader Kim Jong-um, is 
assassinated in broad daylight 
and captured entirely on security 
cameras. Two women, one from 
Indonesia and the other from Viet-
nam, are seen following Jon-nam 
around the airport before they  
casually cover his eyes as if it were 
a game and spraying his face with 
a deadly gas. Within the hour the 
man is dead, and soon after the 
two women are arrested … 

White builds up his nail-biting film 
like an intense conspiracy thriller 
before it develops into an edge of 
your seat courtroom drama. The 
women, who never met one ano-
ther, claim that they thought their 
action was part of a video prank 
and at first, they are presented  
by the media as cold blooded 
and highly trained assassins. 
White then looks at the story from 
the women’s point of view and by 
travelling to their countries he 
searches for the truth, interview-
ing friends and family as well as 
their legal representatives.  

A breath-taking story which also 
highlights how simple, common 
folk are caught in a spiral web of 
epic magnitude manipulated by 
superpowers and left utterly help-
less without any control for their 
predicament. A must-see! 

 

Synchronic 

Directors Justin Benson and 
Aaron Moorhead made their mark 
a few years ago with such unex-

pected and imaginative delights 
as SPRING and THE ENDLESS. 
They now tell the story of two 
New Orleans’ paramedics Steve 
(Anthony Mackie) and Dennis 
(Jamie Dornan), who after a series 
of unexplained deaths they begin 
to suspect that they are connected 
to a bizarre, designer drug called 
Synchronic… 

A highly original film that begins 
like a routine thriller before it        
develops into a tense sci-fi. The 
performances are engaging par-
ticularly Mackie as the paramedic 
determined to put his own life      
on the line to solve the mystery 
behind the time travel pill.  

 

Wrong Turn 

Alan B. McElroy, the original 
writer of the franchise which began 
in 2003 is again the creator of this 
reboot, which tells the story of Scott 
(Matthew Modine) a father search-
ing for his missing daughter Jen. 
He visits the place where she last 
sent him a text but that was six 
weeks ago. Then the action goes 
back in time and focuses on Jen 
(Charlotte Vega) and her friends 
travelling across a beautiful yet 
hostile landscape. The group is 
determined to go on the Appala-
chian trail despite warnings from 
a local woman that “the land here 
can be very unforgiving” and soon 
enough they find themselves 
struggling to survive against the 
odds… 

It is a strong premise with exci-
ting set pieces and genuine shocks 
that made me jump several times. 
Modine’s engaging presence adds 
gravitas to the proceedings. 

 

The Capote Tapes 
 

The life of the eccentric        
American writer Truman Capote 

has been the subject of many 
books and films like CAPOTE 
and INFAMOUS. The film versions 
of his books of BREAKFAST AT 
TIFFANY’S and IN COLD BLOOD 

have also been examined almost 
to death, so it quite refreshing that 
this fascinating new documentary 
unearths a series of tape inter-
views with Capote’s friends and 
enemies never heard before.  

There is a lot of material       
about his eagerly awaited novel 
“Answered Prayers” which sadly 
never saw the light of day, prob-
ably to the relief of many, as the 
subject of his acid tongue was 
NYC’s high society.  

Director Ebs Burnough with  
the help of George Plimpton’s 
tapes paints a fine portrait of      
this remarkable talent and unique 
personality unlike any other. 

 

Liberté 

Spanish director Albert Serra 
sets the action of his daring and 
sexually explicit new film in France 
of 1774. A group of aristocratic 
libertines are expelled from the 
court of Louis XVI but soon       
explore their newfound freedom 
in the woods indulging in every 
sexual practise that comes to 
mind.  

The action is almost continuous, 
an endless orgy of every deviant 
imaginable which by the end 
leaves the participants as well as 
the voyeurs utterly exhausted. A 
cross between MARAT SADE and 
SALO superbly photographed with 

perfectly framed compositions but 
strictly not for those easily offended! 
(Blu-ray Second Run)  

Killer Therapy 

A strong opening for Barry Jay’s 
atmospheric psychological thriller 
which sets up the tone and stage 
for disaster when young Brain   
refuses to accept his parents’ 
adopted little girl as his sister. 
There is no doubt that Brian is a 
disturbed little boy and grows       
up to even more unstable and 
unpredictable in his actions… 

The casting works well parti-
cularly with Michael Qeliqi as the 
grown-up Brian, a charming and 
vulnerable individual buts also 
capable for unspeakable deeds. 
The climactic sequence loses 
some of the impact and claustro-
phobia of the earlier scenes but 
overall a disturbing film about the 
extremes of a very fragile mind. 

 
INNER SANCTUM: Six mystery 

films from the forties based on 
the popular radio shows with Lon 
Chaney in a different role each 
time.  

In CALLING MR DEATH      
Chaney is an expert doctor in 
hypnosis who wants his nurse to 
hypnotize him to find out the      
truth behind his wife’s murder. 
Suspenseful and atmospheric!  

In WEIRD WOMAN a professor 
falls for an exotic woman he meets 
on a South Seas trip. But when he 
brings her back home everyone 
in high society suspects she is a 
witch…Imaginatively directed and 
photographed!  

In DEAD MAN’S EYES an artist 
is blinded and hopes to regain his 
sight with surgery and the aid of 
someone else’s eyes in similar 
fashion to the pianist in THE 
HANDS OF ORLAC.  

In THE FROZEN GHOST a 
mentalist is in trouble after a man 
selected from the audience has a 
heart attack on stage. Enjoyable 
especially when the action moves 
into a wax museum with a scene 
stealing performance from Martin 
Kosleck.  

In STRANGE CONFESSION, 
a scientist is working hard to find 
a cure for influenza, but his boss 
releases the vaccine before it is 
completely ready…More melo-
drama than mystery and surpris-
ingly quite topical to what is 
happening today.  

In PILLOW OF DEATH a lawyer 
is having an affair with his secre-
tary and is suspected of his wife’s 
murder. Intriguing with a fine twist! 
(Blu-Ray from Eureka)

George Savvides 

Two words that conjure 
up all sorts of silly, sala-
cious and strange beha-

viours and situations. It would 
appear that despite the depar-
ture of the King of Fake from 
the White House – he takes full 
credit for creating “fake news” 
and “alternative facts” – he has 
left behind him a small army of 
deniers and fakers with many 
of them resident in Britain.  
Before we look at their faking 
credentials, let me take you 
back to the year 2000. A new 
millennium, a new dawn and 
the perfect time for a new      
reality TV programme. Channel 
4’s Faking It was based on a 
simple format of somebody 
pretending to be something 
that is the polar opposite of 
what they are in their day job. 
Think Eliza Doolittle becoming 
aristocratic. I was hooked with 
my favourite episode being a 
barrister transforming into a 
rapper. Imagine having that 
programme today (producers 
take note, fake is in), then       
lining up a list of well known 
contestants and what they 
might magically become. 

The list is plentiful. Begin-
ning with the King of Denial, 
Holocaust denier David Irving. 
Following closely behind there 
is the Prince of conspiracy 
theories David Icke and in the 
climate change denial corner 
we have our very own noble 
Lord, Nigel Lawson, officially 
titled Baron Lawson of Blaby. 
Their transformations would 
be priceless, in every sense. 
Moving into the world of the 
pandemic – the definition of 
which is “(of a disease) preva-
lent over a whole country or 
the world” – there is an equally 
distinguished list on the sceptic 
denier spectrum. Before I come 
to them, here are the UK facts. 
So far 97,939 have died from 
Covid-19. There have been 
3,647,463 cases of people test-
ing positive. There are currently 
37,899 infected people in  
hospital with at least 4076 on 
ventilators. The global figure of 
infections stands at 99 million 
cases and 2.13 million deaths. 
If it looks like a pandemic,      
infects and kills like a pandemic, 
it’s a pandemic. 

Apparently not. Oxbridge 
educated social commentator 
and journalist Toby Young, an 
intelligent man, would beg to 
differ. He has previously stated 
that the common cold could 
provide “natural immunity” and 
that the “virus isn’t causing  
excess deaths…”. A peddler of 
fake news, all of which have 
proven to be untrue. Yet he is 

given the freedom by main-
stream written and broadcast 
media to make these claims, 
megaphone in hand, with little 
or no editorial fact checking. 
Once exposed as being nothing 
more than a fraud and a       
student of the Trump school  
of lies, damned lies and no 
statistics, he then admits to 
“getting it wrong”. Bit late for 
that mate as your blurts have 
encouraged a non-adherence 
to lockdown rules. Libertarian 
he may be but such behaviour 
inevitably ends up in further loss 
of life. Regrets? He may have 
a few now. 

Emerging as other leading 
contenders for fake news 
spreaders cum Covid deniers, 
we have epidemiologist   
Sunetra Gupta who surprisingly 
and wrongly for a scientist,  
declared in May last year that, 
“I think that the epidemic       
has largely come and is on  
the way out…” 

Broadcaster Julia Hartley-
Brewer meanwhile has said all 
sorts of things, most recently 
“the virus isn’t causing excess 
deaths anymore” which is com-
pletely at odds with the Office 
for National Statistics (ONS). 
At least she accepts there is      
a virus that is killing people.  
Finally in my league of loons, 
there are plenty more, we have 
columnist Alison Pearson,  
who insists we are being lied 
to about ICU (intensive care  
unit) occupancy. Anecdotal or       
factual? Have a guess.  

On the vaccine front, there 
are many anti-vax sceptics  
out there, 6,353,231 have now 
been vaccinated. A fantastic 
national effort, and credit to 
this beleaguered government, 
which could all be in vain if 
one of the new variants show 
vaccine resistance. Globally 
the figures are far more      
disturbing. Of the sixty million 
that have been administered 
around the world, the continent 
of Africa has so far had 25. 
Yes you read that right. All  
that in a “globally connected” 
world. An Oxfam report has 
calculated that the combined 
wealth of the 10 wealthiest 
men rose by $540bn (£400bn) 
from mid-March to the end        
of 2020, enough money to 
vaccinate the whole world. 
Problem solved. 

Here in the UK we have 
hope but the next few weeks 
will be critical. Let’s make  
sure that the sceptics, deniers 
and fakers are put back in 
their boxes and gagged     
before they cost any more 
lives. 

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

Faking it 
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In this current situation, when 
parents are not only trying      
to deal with their own work      

issues, whether at work, trying to 
work from home, or even trying 
to find a new line of work, they are 
now faced with home schooling 
their children; it doesn't matter 
the age, toddlers or teens, many 
parents and children are faced 
with emotional psychological 
problems brought on by our      
crisis.  

With the focus on Children's 
Mental Health Week, parenting 
skills are stretched to the limit as 
they have to take on these added 
problems with their children. For 
parents, along with their children/ 
teens, it is frustrating and hard 
to cope with working from home, 
let alone trying to cope with the 
added new job description of 
teacher.  

I can tell you, as a teacher and 
assessor for many years in a 
variety of subjects, I have taught 
the under-fives, teens and adults, 

and it is most certainly an       
acquired skill. People learn in 
different ways, and having to 
adjust to an individual's learning 
needs and requirements is essen-
tial for learning to actually take 
place. A person can be extremely 
knowledgeable in their subject, 
but if they don't know how to 
deliver their knowledge to 
another, so that the other person 
is absorbing the information 
correctly, it is not good teaching 
or learning practice, and it can 
all seem to be a waste of time.  

Whilst television and the inter-
net is of course amazing, staring 
at the tablet or computer all day 
is tiring, causes eye strain and 
can be draining, especially if for 
long periods of time. Splitting 
teaching methods and using other 
activity resources can really help 
retain the attention spans, espe-
cially if there is interaction with 
others. A good way to do this is 
making things fun with 'associ-
ation techniques' - using books, 

activity, creativity and role play 
can make all the difference in 
learning. 

Keep the learning area sepa-
rate from the relaxing areas if 
possible. Set time slots for class 
time. Make sure there is good 
ventilation in the room. Regular 
break times are important as  
attention dwindles without these 
breaks and learning will not take 
place at this point. Make sure 
food and drink is happening at 
regular intervals for retaining 
energy and concentration levels. 

As I speak to many people 
and hear the different stories in 
adjusting to teaching at home, 
it seems there are some who 
have found a way to deal with it 
all and limit the stress, that can 
accompany home teaching  
and learning. One way is using 
infor-mative books that cater for 
different learning styles.  

Independent Usborne Orga-
niser at the Sunset Bookshop 
does just that, with a passion 

for finding the right books, suit-
able for each learner’s individual 
needs and styles of learning. 
With some simple questions by 
the independent organiser, the 
perfect type of books can be 
prescribed to suit the learning 
style required for the individual’s 
needs. A person can be sent 
pictures or visual video footage 
to view some of the pages, or to 
decide if the books are suitable.  

One of the reasons that makes 
the Sunset Bookshop so popular 
is Usborne Organiser Lisa,  
who was so impressed with the      
Usborne Book Range, as it helps 
educate her own little one. Lisa 
decided to really get involved to 
help others find a way to benefit 
from these extraordinary books.  

The books are unique as they 
cover different areas from every-
day subjects of Maths and  
English, to other difficult topics 
of coping with loss, bereavement, 

stress etc. Many books are       
activity books which plays a big 
part in learning, especially for 
those busy brains who need extra 
fun stimulus, other than reading 
alone. From touch and feel 
books, books with piano keys 
and learning nursery rhymes, 
drawing, poetry, colouring, paint-
ing, science projects, making a 
historical castle or Greek temple, 
with all the templates to cut out 
and construct, puzzles, cross-
words, writing a journal, short 
stories, the list is endless.  

The range includes audio 
books with quick links to parent 
and teacher support online. The 
children's reading library collec-
tions are OFSTED approved and 
available for schools and parents. 
Reviews from schools already 
handling Usborne Books can be 
seen on the website, and how 
working with an independent 
organiser has given increased 

flexibility working with limited 
resources and funding. The book 
range has around three thou-
sand titles and a variety for all 
ages, from birth to young adults, 
and is great for child and parent 
working together. There really 
is a book for everyone that can 
help tackle those difficult sub-
jects and eliminate the stress 
for both teacher and learner.  

If you would like to view the 
full range, with advice by a  
specialist in the Usborne Book 
Range, and for guidance with a 
personal shopping experience 
and the latest discount offers, 
go to www.Facebook.com/sun-
set bookshop  

Book and host a virtual party 
and get some free books. There 
are even recruitment opportuni-
ties for those book enthusiasts. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 

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

Teaching without stress

Cooking with Loulla Astin 
Baked quinces in sweet Cypriot wine

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 Baked Quinces in 
Cypriot Sweet Wine / Κυδώνια 
Στο Φούρνο Με Κουμανταρία. 

Quinces are known as the 
fruit of love! An orchard fruit,   
related to apples and pears, 
they have a high pectin content 
which makes them ideal for jams 
and Greek glyko (spoon fruit).    

When buying quinces/kytho-
nia, select ones that are fragrant, 
heavy and ripe, with a yellow 
(not green) deep golden skin. 

Kythonia and Commandaria, 
a red sweet dessert wine, is a 
great pairing. Made within the 
Commandaria region of Cyprus, 
on the foothills of the Troodos 
Mountains, the ancient fortified 
wine, described in 800 BC by 

the Greek poet Hesiod as a 
popular tipple with the ancient 
Greeks, was much later also 
known as The Cypriot Manna. 

 
Ingredients: 

4 large ripe quinces 
350g (12oz) soft brown sugar 
2 wine glasses Commandaria, 

Mavrodaphne, Marsala or       
Madeira Wine  

½ glass Cypriot brandy or 
any brandy  

1½ -2 glasses water 
2 cinnamon sticks 
2 star anise 
8 cloves 
Zest and juice of an orange 
 

Method: 
Preheat the oven to 190c / 

375f / gas mark 5. Place sugar, 

wine, water, orange zest and 
juice, cinnamon sticks, star anise 
and cloves in a pan and bring to 
the boil until the sugar dissolves, 
simmer for 5 minutes. 

Wipe quinces, halve and core 
them, and place cut side up in an 
ovenproof dish that is just large 
enough to contain them. Pour 
the hot wine syrup over them, 
cover and bake for 1½ hours, 
basting a couple of times with 
the syrup. 

Uncover after 1½ hours, then 
bake them for a further ½ hour 
or until they have softened and 
are fork-tender. 

Serve at room temperature 
with vanilla ice-cream, cream or 
Greek yoghurt and their aromatic 
and flavoursome syrup.

TO GET 10% OFF
. mx

USE CODE: PARIKIAKI10

Your Food, Our History 

Your Online 
Cypriot & Greek Deli 

www.greekdeli2u.co.uk
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Michael Yiakoumi

Fixtures  
Thursday 28th January 2021 
Premier League 
Tottenham Hotspur v Liverpool 20:00 BT Sport  
Saturday 30th January 2021 
Premier League 
Everton v Newcastle United 12:30 BT Sport  
Crystal Palace v Wolves 15:00 Sky Sports  
Man City v Sheffield United 15:00 Sky Sports  
West Brom v Fulham 15:00 BBC One  
Arsenal v Man Utd 17:30 Sky Sports  
Southampton v Aston Villa 20:00 Sky Sports 

Vanarama National League 
Barnet v Torquay 3.00pm   
Sunday 31st January 2021 
Premier League 
Chelsea v Burnley 12:00 BT Sport  
Leicester City v Leeds United 14:00 Sky Sports  
West Ham United v Liverpool 16:30 Sky Sports  
Brighton v Tottenham Hotspur 19:15 Sky Sports  
Tuesday 2nd February 2021 
Sheffield United v West Brom18:00 BT Sport  
Wolves v Arsenal 18:00 BT Sport  

Man Utd v Southampton 20:15 BT Sport  
Newcastle United v Crystal Palace 20:15 BT Sport  
Vanarama National League 
Aldershot v Barnet 7.00pm 
Wednesday 3rd February 2021 
Premier League 
Burnley v Man City 18:00 BT Sport  
Fulham v Leicester City 18:00 BT Sport  
Leeds United v Everton 19:30 BT Sport  
Aston Villa v West Ham United 20:15 BT Sport  
Liverpool v Brighton 20:15 BT Sport 

FA Cup Round Up Cyprus Football
UK Cypriot Anthony Georgiou 
signs for AEL Limassol on a two 
and a half year contract. 23 
year old Anthony is familiar with 
Cypriot football as he is a Cy-
prus international and appeared 
eight times for them. 
Georgiou made his professional 
debut for Tottenham in a 3–0 
UEFA Champions League vic-
tory over Cypriot champions 
APOEL on 26 September 2017. 
In the January 2019 transfer 
window Georgiou went out on 
loan to Spanish club 
Levante.On 19 August 2019, 
Georgiou signed a new contract 
with Tottenham until 2021. 
AEL are currently riding high in 
second place one point behind 
the league leaders Apollon .. 
Anthony’s grandparents origins 
are from Gypsou, Lefkara and 
Kyrenia, Cyprus. 
Parikiaki would like to wish An-
thony continued success. 
h Anthony continued success. 

Apoel to Cardiff City   
manager Mick McCarthy 
Cardiff City is pleased to con-
firm the appointment of Mick 
McCarthy as the Club’s First 
Team Manager for the re-
mainder of the 2020/21 season. 
Mick McCarthy was until re-
cently the manager of Apoel in 
Cyprus where he was sacked 
after only being in charge for 
two months. 

Cypriot football  
round Up 

AEL Limassol beat Doxa Kato-
kopias 3-1 to go second in the 
Cypriot first division. 
Doxa started the better off of 

the two teams with their top 
scorer Berat Sadik scoring from 
the penalty spot in the seventh 
minute. The home team AEL re-
covered late in the first half and 
scored in the 38th and 43rd mi-
nute both goals through Mmaee 
one a penalty. AEL’s Torres 
scired in the 65th minute to en-
dure their 3-1 win. 
AEK Larnaca beat their neigh-
bours Ermis Aradippou 3-1. 
Ermis took the lead through Val-
poort in the 20th minute. AEK 

fought back and scored three 
goals a hat trick from Ivan Tris-
covski in the 23rd, 29th and 
45th minute one a penalty. to 
give AEK a 3-1 win leaving 
them in 5th place on 34 points 
and Ermis on 20 points third 
from bottom. 
Omonia beat Enosis Neon 
Paralimni 1-0 in a very tough 
game and Omonia’s winning 
goal came in the 80th minute 
when from a corner Papoulis 
headed the ball towards the 
goal and Scepovic latched onto 
it to head the ball into the back 
of the net.Bottom team Ethnikos 
Achna beat Olympiakos 2-1 
Ethnikos scored first through 
Papageorgiou in the 74th mi-
nute Kostov equalised for Olym-
piakos in the 84th minute and 
Ethnikos scored their winning 
goal in added time through 
Majdevac to win 2-1. 
In Sunday’s games Nea Salam-
ina shook Apollon to a 1-1 draw 
in Larnaca. Apollon took the 
lead just before the half time 
break with a penalty goal from 
Diguiny. Nea Salamina equal-
ised in the 66th minute through  
De Oliveira.  Apollon are on top 
on 44 points followed by Omo-
nia 43, AEL 41 and Anorthosis 
and. Apoel drew 0 -0. 

Southampton 1 Arsenal 0 
There wasn’t an incredible 
amount of quality on display 
during Saturday’s early game at 
St. Mary’s Stadium, so it was 
perhaps fitting that the game’s 
only goal was scored by way of 
Gabriel Magalhaes putting the 
ball into his own net. It was Tot-
tenham academy product Kyle 
Walker-Peters who provided the 
dangerous ball into the box, and 
the Brazilian defender couldn’t 
quite work out how to boot it 
clear. 
West Ham 4 Doncaster 0 
Pablo Fornals gave West Ham 
a 1-0 lead before 120 seconds 
had even been played, and that 
was very much a sign of things 
to come. Andriy Yarmolenko 
made it 2-0 just after the half-
hour mark, assisted by club-
record signing Said Benrahma, 
before an own goal made it 3-0 
in the 54th. Oladapo Afolayan 
added the fourth for West Ham 
12 minutes from full-time, mak-
ing it a debut he’ll never forget. 
Brighton 2 Blackpool 1 
Yves Bissouna scored perhaps 
the goal of the tournament to 
give Brighton a 1-0 lead just be-
fore the half-hour mark, and 
Steven Alzate benefitted from 
an impossible, slow-bouncing 
deflection 30 minutes later as 
the Seagulls dispatched League 
One side Blackpool at the Amex 
Stadium. 
Sheffield Utd 2 Plymouth 1  
After 18 games without a win to 
begin the season (all competi-
tions), Sheffield United have 
suddenly won three of their last 
four, including two in the FA 
Cup, as they marched through 
to the fifth round on Saturday. 

Chris Basham finished a won-
derfully free-flowing move six 
minutes before halftime and 
Billy Sharp rounded the goal-
keeper to make it 2-0 two mi-
nutes after the restart. Plymouth 
Argyle got back into the game 
with 15 minutes to go, but never 
looked like scoring an equalizer. 
Millwall 0-3 Bristol City 
A dominant second-half per-
formance eased Bristol City 
past Millwall at The Den, with a 
3-0 win securing their place in 
the fifth round of the FA Cup for 
just the second time in 20 years. 
Through  a Famara Diedhiou 
penalty The all-Championship 
encounter was effectively set-
tled by a deflected Nahki Wells 
free-kick just before the hour 
mark, before Antoine Semenyo 
capped a thoroughly profes-
sional performance from Dean 
Holden’s side 
Cheltenham 1 Manr City 3 
Cheltenham Town led mighty 
Manchester City for 22 second 
half minutes after Alfie May’s 
goal at the Jonny-Rocks Sta-
dium. They gave Pep Guard-
iola’s side an almighty scare be-
fore late goals from Phil Foden, 
Gabriel Jesus and Ferran 
Torres took the Premier League 
side into the last 16 with a 3-1 
win. 
Man United 3 Liverpool 2 
Manchester United added to 
Liverpool’s woes as Bruno Fer-
nandes’s unstoppable late free 
kick earned his side a 3-2 win 
in a blockbuster FA Cup fourth-
round clash on Sunday.The 
Portuguese, on as a substitute, 
stepped up to bend a right-
footed strike beyond Alisson in 
the 78th minute to book a last-

16 tie for his side against West 
Ham United.Mohamed Salah 
scored both of Liverpool’s 
goals, the first to give his side 
an 18th-minute lead before 
Mason Greenwood levelled, 
and then again in the 58th mi-
nute after the outstanding Mar-
cus Rashford had slotted United 
ahead. 
Brentford 1 Leicester 3 
Leicester City’s James Mad-
dison set up one goal and got 
on the scoresheet in a second-
half comeback as they beat 
second-tier Brentford 3-1 away 
in the FA Cup  
Chelsea 3 Luton 1 
Abraham hat-trick takes Chel-
sea into fifth round 
Chelsea striker Tammy Abra-
ham grabbed a hat-trick in a 3-
1 win over second-tier Luton 
Town on Sunday to book the 
Premier League side’s place in 
the FA Cup fifth round. 
Luton pulled one back on the 
half-hour mark when Chelsea 
keeper Kepa Arrizabalaga failed 
to keep out Jordan Clark’s low 
effort which squeezed between 
his hand and leg into the net. 
.Fulham 0 Burnley 3 
Jay Rodriguez struck twice for 
Burnley as they progressed 
through to the FA Cup fifth 
round thanks to a dominant 3-0 
win at Fulham. 
With just under 10 minutes left 
on the clock, Rodriguez turned 
provider, controlling a loose ball 
in the Fulham penalty area with 
his shoulder into the path of 
Kevin Long who was able to tap 
home and secure his side’s 
place in the next round  
Wycombe 1 Tottenham 4 
Wycombe, bottom of the Cham-
pionship, had stunned their Pre-
mier League opponents when 
Fred Onyedinma slotted in the 
opener midway through the first 
half.But Gareth Bale marked a 
rare start with the equaliser just 
before half-time, hooking in 
Lucas Moura’s cross. 
However, with Mourinho having 
sent on key players Harry Kane, 
Son Heung-min and Ndombele, 
the away side’s quality even-
tually told as Winks curled 
home to give Spurs the lead 
with four minutes to go. 
Ndombele ensured there would 
be no late drama when he fin-
ished from close range and then 
stabbed home a fourth in injury 
time to set Tottenham up with a 
fifth-round tie at Everton.
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Theognosia ‘Beba’ Constantinou  
(From Agridake, Cyprus)

Our dearly beloved mother Theognosia ‘Beba’ Constantinou of Agridake Cyprus, passed 
away on 7 January 21 at the age of 84.  She leaves behind 6 children, 10 grandchildren 
and 5 great grandchildren, countless nieces and nephews and her beloved brother Alexi. 
There will be a funeral service at St John the Baptist at Wightman Road N8, on Friday  
12 February at 1.00pm. Due to the Covid-19 restrictions, 30 people can attend the service. 
The burial will take place at New Southgate Cemetery and all those who loved and held 
her dear are welcome to attend subject to social distancing.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σωτήρη Παρασκευά  
(από την Καρπασία Ανδρόνικος και Γιαλούσα)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Sotiris Baraskevas  

(from Karpasia Andronikos and Yialousa) 
Με βαθιά λύπη, αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας  
πατέρα και παππού, Σωτήρη Παρασκευά που απεβίωσε στο  

νοσοκομείο στις 10 Ιανουαρίου σε ηλικία 80 ετών.  
Ήλθε στην Αγγλία τη δεκαετία του '60, συναντήθηκε και  

παντρεύτηκε την μ.Wendy Παρασκευά.  
Αφήνει τις θυγατέρες του Κριστίνα και Μαρία και εγγόνια Daisy και 
Χρήστο. Ο Σωτήρης ζούσε στο Ένφιλντ και λειτουργούσε την δική 
του επιχείρηση, το Νηπιαγωγείο Woodlands στο Crews Hill για 

πολλά χρόνια μέχρι την συνταξιοδότηση του.  
Θα τον θυμόμαστε πάντα για τις μεγάλες καλλιέργειες του.  

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Δευτέρα  8 Φεβρουαρίου στις 12.30μμ 
στην Εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα, Wood Green N22 8PA. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε στο email στο: 

 kristinabaraskeva@outlook.com.  
Αναπαύσου εν ειρήνη πατέρα XXX

We are very sad to announce the death of our beloved father 
and grandfather Sotiris Baraskevas who died in hospital on 
10th January at the age 80. He came to England in the 60s 
and met and married (dec’d) Wendy Baraskevas. He leaves 
behind his daughters Kristina and Maria and grandchildren 
Daisy and Christos. Sotiris used to live in Enfield and ran 
Woodlands Nursery in Crews Hill for many years until he  

retired. He will always be remembered for his great growing 
skills. His funeral will take place on Mon 8th Feb at 12.30pm 

at St Barnaba’s Church, Wood Green N22 8PA.  
Please contact kristinabaraskeva@outlook.com for further 

details.  RIP daddy XXX03.03.1940 - 10.01.2021

Mamma, you left us suddenly 
And our hearts are broken 
You left us with so many words unspoken 
Deep in our hearts, so many memories are kept 
For a mother, grandmother and great grandmother  
We will never forget. 
John 11:25-26 Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me 
will live, even though he dies; and whoever lives and believes in me will never die. 
For more information call: 0775 1519401. 

Η αγαπημένη μας μητέρα, Θεογνωσία «Πέπα» Κωνσταντίνου από Ακριδάκη, Κύπρο  
απεβίωσε στις 7 Ιανουαρίου 21 σε ηλικία 84 ετών. Αφήνει πίσω τα 6 παιδιά της, 10 εγγόνια,  
5 δισεγγόνα, πολλά ανίψια και τον αγαπημένο αδερφό της Αλέξη. 
Η κηδεία θα γίνει στην Εκκλησία του Αγλιου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road N8 την 
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στις 13:00. Λόγω των περιορισμών του  COVID-19, μόνο 30 
άτομα μπορούν να παρευρεθούν.  
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate και όλοι όσοι την αγάπησαν και την  
εκτιμούν είναι ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν, τηρώντας πάντοτε κοινωνικές αποστάσεις. 
Κατά Ιωάννη Eυαγγέλιο,11: 25-26 Ο Ιησούς είπε, είμαι η ανάσταση και η ζωή.  
Αυτός που πιστεύει σε μένα θα ζήσει, ακόμα κι αν πεθάνει, και όποιος ζει και πιστεύει σε 
μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνίστε: 0775 1519401.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Θεογνωσία «Πέπα» Κωνσταντίνου 
(από τo Ακριδάκη, Κύπρος)

09.08.1936 - 07.01.2021
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It is with great sadness that we announce that  our beloved husband, 
father and brother Kleanthis (Athoulis) Kleanthous passed away on  

7th January 2021  at the age of 64. He was born in Paphos on 04.03.1956 
He leaves behind his loving wife Maria, son Alexis, grandson Andrew, 

brother Nick, sister Noulla as well as many family and friends.  
The funeral will take place on Monday 22nd February at New Southgate 

crematorium London N11 1JJ at 2pm. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Ανδρέου  
(από την Τρεμεδουσιά, Λάρνακα) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Andreou  
(From Tremedousia, Larnaca) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδελφής Ελένης  
Ανδρέου, που απεβίωσε στις 18 Ιανουαρίου σε ηλικία 78 

ετών. Αφήνει πίσω 3 παιδιά, 4 εγγόνια,  
3 δισέγγονα και αδέλφια. 

Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου, στην  
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road 

και η ταφή γίνεται στο κοιμητήριο του  
New Southgate. Λόγω των περιορισμών  του COVID-19, 
μόνο 30 άτομα επιτρέπονται να παρευρεθούν, αν κάποιος 
θέλει να εκφράσει τα συλλυπητήριά του, μπορεί να  

τηλεφωνήσει στην Εύα στο 07366455667.

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

and sister. She leaves behind 3 children,  
4 grandchildren, 3 great grandchildren and 4 siblings. 

The funeral will take place at St John the Baptist 
Greek Orthodox Church Wightman Road and the  

burial is at New Southgate Cemetery. 
 Due to Covid-19 only 30 persons are allowed,  
anyone wishing to give their condolences may 

 call Eva on 07366455667.21.03.1942 - 18.01.2021

† 1η επέτειος 
ενός στοργικού συζύγου, πατέρα και παππού 

Φάνος Αντωνίου 
(από Καλοψίδα) 

 Που απεβίωσε στις 31 Ιανουαρίου 2020 
Άφησε πίσω τις 3 θυγατέρες του: 
Κριστίν, Ανδρούλλα και Μαρία 
γαμπρό: Σωτήρης και Ντέιβ 
και τα 4 εγγόνια του: 

Κατερίνα, Κρίστοφερ, Σον και Άκη. 
Μπαμπά 

Τι θα δίναμε νa μπορούσαμε να πούμε 
«Γεια σου μπαμπά» με τον ίδιο παλιό τρόπο. 

Να ακούσουμε τη φωνή σου, να δούμε το χαμόγελό σου, 
Να καθίσουμε μαζί σου και να συζητήσουμε για λίγο. 

Εσύ που έχεις τον πατέρα σου, 
Φρόντισε τον με προσοχή, 

Γιατί δεν θα νιώσεις πο΄τε τον πόνο στην καρδιά, 
Μέχρι να δεις κενή την καρέκλα. 

(Ποίημα διαλεγμένο από την Κρίστιν)

† The 1 year anniversary 
of a loving husband, father and grandfather  Fanos Antoniou 

(from Kalopsida) 
passed away on 31 January 2020 

He left behind his 3 daughters:  
Christine, Androulla and Maria;  

his sons-in-law: Sotiris and Dave  
and his 4 grandchildren:  

Katerina, Christopher, Sean and Akis. 
 

Dad 
What we’d give if we could say 

“Hello Dad” in the same old way. 
To hear your voice, see your smile, 

To sit with you and chat a while. 
So you who have your father, 

Cherish him with care, 
For you will never know heartache, 

Until you see his vacant chair. 
(A poem chosen by Christine)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kleanthis (Athoulis) Kleanthous 
(From Paphos)

04.03.1956 - 07.01.2021

It is with great sadness that we announce the death 
of Artemis ‘Arty’ Achilleos who passed on the  
10th January 2021 from Covid-19 aged 67. 

He was a loving husband, father, grandfather, brother 
& uncle. He leaves behind his wife Shirley, sons 

Alexis & Nicolas, daughter in-laws Christina  
& Andrea and grandchildren Luke, Theo & Olivia. 

Arty was well known in our community, a committee 
member at Potters Bar Greek school as well as a de-

voted member of the 12 Apostles Greek  
Orthodox Church for many years. 

The funeral will take place on 10th February at  
12 Apostles Church @ 12:30pm. Due to government 

restrictions the service and burial at Cheshunt  
cemetery are limited to 30 immediate family 

members.  
The church will be streaming the service live via their 

website for those that wish to watch the service  
virtually and pay their respects.28.06.1953 - 10.01.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Artemis ‘Arty’ Achilleos 

(From Larnaca, Cyprus) 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Πέτρος Ορφανίδης  
(από την Αγία Φύλα/Βουνί, Λεμεσός) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Peter Orphanides 
(From Ayia Fyla/Vouni, Limassol) 

Με μεγάλη θλίψη, ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας σύζυγος,  
πατέρας, παππούς και αδελφός Πέτρος Ορφανίδης απεβίωσε την  

Τρίτη 12 Ιανουαρίου, σε ηλικία 67 ετών. 
Ο Πέτρος αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Μυριάνθη, δύο κόρες  
Χριστίνα και Γιώτα, δύο γαμπρούς, τρία εγγόνια, την αδελφή και τον 
αδελφό του, και πολλούς συγγενείς φίλους και γνωστούς. Η οικογένεια  
του Πέτρου ήταν τα πάντα γι’ αυτόν και αγαπήθηκε και αυτός ασυζητητί.  
Η ζεστός και ήπιος χαρακτήρας θα μείνει αξέχαστος σε όλους όσοι είχαν 

το προνόμιο να τον γνωρίζουν. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 στις 10:00 π.μ. 
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Rd, 
London N9 0LP και την ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, Church 

Street, N9 9HP. Δυστυχώς, λόγω αυστηρών κανονισμών COVID-19 μόνο 
30 μπορούν να παρευρεθούν και η συμμετοχή θα γίνεται μόνο  

κατόπιν πρόσκλησης. Λουλούδια, μπορούν να σταλούν στα γραφεία 
 κηδειών Demetriou & English, 131-133 Myddleton Road, London, 

 N22 8NG απευθείας έως τις 16 Φεβρουαρίου 2021 πριν από τις 5:00 
μ.μ., Ref: Peter Orphanides. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την  

οικογένεια και τους φίλους μας για την αγάπη και την υποστήριξή τους.  

It is with great sadness, that we announce our beloved husband, dad, 
grandad and brother Peter Orphanides passed away on Tuesday  

12th January, at the age of 67. Peter leaves behind his loving wife Mary, 
two daughters Christina and Yiota, two sons-in-law, three grandchildren, 

his sister and brother, and many loyal relations and friends. 
Peter’s family meant the world to him, as he did to them and he was 
loved beyond compare. His warm and gentle nature left a mark on all 

who had the privilege of knowing him. 
The funeral will take place on Wednesday 17th February 2021 at 

10:00am at the Greek Orthodox Church of St Demetrios, 2 Logan Rd, 
London N9 0LP and the burial to follow at Edmonton Cemetery, Church 

Street, N9 9HP. Unfortunately, due to strict COVID-19 regulations  
allowing only 30 attendees, the service will be by invitation only.  

For those who would like to send flowers, please send to Demetriou  
& English, 131-133 Myddleton Road, London, N22 8NG directly by  

16th February 2021 before 5:00pm, Ref: Peter Orphanides. 
We would like to extend our deepest thanks and gratitude to our family 

and friends for their love and support.17.05.1953 - 12.01.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέα Αρέστη (Παφήτη)  
(από τo Μεσόγη, Πάφο) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Aresti (Paphiti)  
(From Mesogi, Paphos) 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου  
Ανδρέα Αρέστη (Παφήτη) που απεβίωσε στις  

13 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 90 ετών. Αφήνει  πίσω τη  
σύζυγό του Ιφιγένεια Ανδρέου, παιδιά. Μάριος, Άριστος και 

Λίτσα, 7 εγγόνια, 3 δισεγγόνια. 
Ο Ανδρέας γεννήθηκε στην Μεσόγη , Πάφο, Κύπρο στις 

27.04.1930 και ήρθε στην Αγγλία το 1966. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 16 Φεβρουαρίου στην εκκλησία 
Αγίου Δημητρίου, στο Έντμοντον, στις 11:00 π.μ. και η ταφή 

στο νεκροταφείο του Έντμοντον, Church street. 
Λόγω των περιορισμών του κορωνοϊού, μόνο η άμεση  

οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί στην κηδεία. 
Αναπαύσου εν Ειρήνη.

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

Andrea Aresti (Paphiti) who died on the 13 January 2021  
at the age of 90. He leaves behind his wife Ifegenia Andreou, 

children; Marios, Aristos and Litsa, 7 grandchildren,  
3 great grandchildren. 

Andreas was born in Mesogi, Paphos, Cyprus on 27.04.1930 
and he came to England in 1966. 

The funeral will take place on the 16 February at  
St Demetrious Church, Edmonton, 11.00am and the 

Burial at Edmonton Cemetery, Church street. 
Due to the covid-19 restrictions only immediate family  

can attend the service. 
Rest in Peace.27.04.1930 - 13.01.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Βάσος Φωτίου 
(από τo Tρίκωμο, Κύπρος) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Vassos Photiou   
(From Tricomo, Cyprus) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού,  

Βάσου Φωτίου, που απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο του στις 
17 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 85 ετών. Ο Βάσος γεννήθηκε 
στο Τρίκωμο το 1935 και ήρθε στην Αγγλία το 1958, όπου 
έζησε στο Βόρειο Λονδίνο. Είχε μια ευγενική καρδιά και θα 

λείψει πολύ σε πάρα πολλούς.  
Αφήνει τη σύζυγό του Άννα, θυγατέρες Πόπη και Μαρία, 
γιους Τόνι και Άνδρο και εγγόνια Βάσο, Φιλ, Βας, Άννα 

Μαρία, Βάσο, Μαρία και Μιχάλη. 
 Αφήνει επίσης πίσω πολλούς συγγενείς και 
 στενούς φίλους. Η κηδεία του θα γίνει στα   

Περβόλια Κύπρου μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

It is with great sadness that we announce the passing of our 
beloved husband, father and grandfather Vassos Photiou who 
passed away peacefully in his sleep on 17th January 2021 at 
the age of 85. Vassos was born in Tricomo in 1935 and came 
to England in 1958 where he lived in North London. He had 

the kindest heart and will be deeply missed by so many.  
He leaves behind his Wife Anna, Daughters Bobby and Maria, 
Sons Tony and Andros and grandchildren Vassos, Phil, Vas, 

Anna Maria, Vasos, Maria and Michael. He also leaves  
behind many relatives and close friends. His funeral will take 

place in Bervolia Cyprus within the next coming weeks. 08.12.1935  - 17.01.2021

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε τη Τρίτη 
05.01.2021, η αγαπημένη μας σύζυγος και μητέρα  

Ελπίδα Παντελίδου σε ηλικία 75 ετών.  
Αφήνει τον σύζυγό της Ιωάννη (Άκη), και τους υιούς της 

Θεόδωρο και Κυριάκο.  
Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 05.02.2021 και 
ώρα 11:30πμ από την Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου 
και Αγίου Λουκά, Ruckholt Road, Leyton, London,  

E10 5NS και η ταφή της στο Forest Park Cemetery and 
Crematorium, Forest Road, Hainault, Essex, IG6 3HP.  
Λόγω περιορισμών COVID-19, μόνο 30 άτομα θα  

μπορούν να παρευρεθούν. Η παρηγοριά θα δοθεί στο 
κοιμητήριο. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα αλλά αν 
προτιμάτε μπορείτε να κάνετε δωρεά εις την μνήμη της 

εκλιπούσας στο British Heart Foundation 
(https://www.bhf.org.uk/donate) ή British Lung  

Foundation (https://www.blf.org.uk/donate).  
Επίσης θα υπάρχει κουτί για εισφορές στην Εκκλησία.  

Τηλ. οικείων: (020) 8554 4175 03.03.1945 - 05.01.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελπίδα Παντελίδου 
(από την Πεντάγυια) Το ΑΚΕΛ Βρετανίας, η εφημερίδα Παροικιακή, ο Σύνδεσμος  

Κυπρίων Γυναικών, ο Σύνδεσμος Κυπρίων Enfield, οι οικογένειες, 
Αντρέα Γρηγορίου, Πάμπου και Σούλας Χαραλάμπους,  

Χριστόδουλου και Νίνας Στυλιανού, Σούζης Κωνσταντινίδη, Φώτου 
και Χρυσάνθης Κουζουπή, Βασούλλας Ιωάννου και Μαρίας 

 Αντωνιάδη εκφράζουν τα εγκάρδια και ειλικρινή τους συλλυπητήρια 
προς τις οικογένειες και τους οικείους των Κύπρου και Ευτυχίας  
Αργυρού, και του Βάσου Φωτίου, οι οποίοι απεβίωσαν πρόσφατα   

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας εκφράζει τα ειλικρινά του  
συλλυπητήρια στους οικείους  του Γερολέμου Κυριάκου (Τσιούπρα) 
που απεβίωσε την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 87 ετών. 

Αιωνία της η μνήμη.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γερολέμος Κυριάκου (Τσιούπρα) 
(από την Κώμη Κεπήρ) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Yerolemos Kyriacou (Tsioupra)  
(From Komi Kebir) 

Είμαστε πολύ λυπημένοι που ανακοινώνουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας πατέρα, συζύγου, παππού και του αδελφού του  
Γερολέμου Κυριάκου (Τσιούπρα) που απεβίωσε στο νοσοκομείο την 

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 87 ετών. 
Ήρθε στην Αγγλία τον Αύγουστο του 1954 από την Κόμι Κεπίρ όπου 

συνάντησε τη σύζυγό του, Κυριακού Πασάλη. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Κυριάκου από την Άχνα, τους γιους του 
Νικόλα και  Ανδρέα, νύφη Άννα και Χρυστάλλα, εγγόνια Νικόλα, 
Χάρη, Νίκολα και Εύα και την αδερφή του Γεωργία και πολλούς  

συγγενείς  και φίλους. 
Έζησε στο Kenton, Harrow για πολλά χρόνια και θα τον  θυμόμαστε 
πάντα τον χαρούμενο χαρακτήρα και ψυχή, για την φιλόξενη ζεστή 

χρυσή καρδιά και το χαμόγελό του. 
Η κηδεία προγραμματίζεται να γίνει στην εκκλησία του Αγίου  

Παντελεήμονα στο Harrow και η ταφή στο κοιμητήριο του Pinner. 
 Αναπαύσου εν ειρήνη Μόμη δεν θα ξεχαστείς ποτέ και θα είσαι για 

πάντα στις καρδιές μας.

We are very sad to announce the death of our beloved, father, 
husband, grandfather and brother Yerolemos Kyriacou (Tsioupra) 
who died in hospital on Tuesday 19th of January 2021, aged 87 
He came to England in August 1954 from Komi Kebir where he 

met his wife Kyriacou Pashalis 
He leaves behind his wife Kyriacou from Achna, sons Nicolas 

and Andreas, daughter in laws Anne and Christalla,  
Grandchildren Nicholas, Harry, Nicola and Eva and his sister 

Georgina and many other family and friends. 
He lived in Kenton, Harrow for many years and he will always be 
remembered by his happy character and soul with his welcoming 

warm golden heart and smile. 
The funeral is scheduled to take place at St Panteleimon Greek 

Orthodox Church Harrow and then at Pinner Cemetery.  
RIP Momi you will never be forgotten and always in our hearts.28.12.1933 - 19.01.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Μαρίας Αντρέα Ζαχαρία 

(από τo Μαραθόβουνο, Κύπρος) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maria Andrea Zacharia 
(From Marathovounos, Cyprus) 

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της Μαρίας Αντρέα Ζαχαρία, 
στις 18 Ιανουαρίου 2021, σε ηλικία 82 ετών. 

Η Μαρία υπήρξε αξιαγάπητη σύζυγος, μητέρα και γιαγιά την οποία θα λησμονεί 
η οικογένειά της. Ο σύζυγος: Αντρέας Ζαχαρία, οι κόρες: Δέσποινα, Πάμελα, 
τουίζα και Τζεωρτζίνα, τα εγγόνια: Αντρέας, Λίλια, Μαρία, Ολίβια και Αθηνά,  

οι γαμπροί: Βάσσος, Γιάννης, Huseyin και Cliff, τα αδέλφια της και λοιποί συγγενείς. 
Η Μαρία υπήρξε μια εξαίρετη γυναίκα που είχε πολλή αγάπη να δώσει στους 
γύρω της. Λάτρευε την οικογένειά της δείχνοντάς το συνεχώς και ανιδιοτελώς με 

την ευγένειά της, την ζεστασιά της καρδιάς της και με το πιο φανταστικό 
 Ελληνικό σπιτικό φαγητό. Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη  

18 Φεβρουαρίου 2021, στον  Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Παναγίας,  
305 Camberwell New Road, SE5 0TF, στις 10:30πμ. Λόγω των αυστηρών  
περιορισμών του κορωνοϊού, η κηδεία θα τελεστεί μόνο με την παρουσία  

ατόμων κατόπιν πρόσκλησης. Με την άρση των μέτρων, θα υπάρξει μνημόσυνο 
όπου όλοι οι συγγενείς και φίλοι θα γιορτάσουμε τη μνήμη της.  

Παρακαλούμε όλους όσοι θέλουν να αποστείλουν λουλούδια να τα αποστείλουν 
στη διεύθυνση της Εκκλησίας.. Έχουμε επίσης δημιουργήσει μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα για εισφορές προς την εκκλησία στη μνήμη της Μαρίας, την οποία 

μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: 
https://donate.giveasyoulive.com/fundraising/in-memory-of-maria-zacharia. 

It is with heavy hearts that we announce the passing of Maria Andrea  
Zacharia, on Monday, 18th January 2021, at the age of 82. 

Maria was a beloved wife, mother and grandmother, who will be greatly 
missed by her husband Andreas Zacharia; her daughters Despina, Pamela, 

Louiza and Georgina; her grandchildren Andrew, Lilian, Maria, Olivia and 
Athena; her sons-in-law Vassos, John, Huseyin and Cliff, and her sister, 

brothers, nieces and nephews. 
The funeral will take place on Thursday, 18th February 2021, at St. Mary’s 

Greek Orthodox Cathedral, 305 Camberwell New Road, SE5 0TF, at 
10.30am, and the burial thereafter at Camberwell Old Cemetery, Dulwich.  
Due to strict COVID-19 regulations, the service can only be attended by 

close family. Floral tributes can be sent to St. Mary’s Greek Orthodox  
Cathedral at the address above. People can also donate in Maria’s memory  

to the St. Mary’s Greek Orthodox Cathedral at  
https://donate.giveasyoulive.com/fundraising/in-memory-of-maria-zacharia. 
We thank everyone for their kind thoughts and wishes at this difficult time.29.01.1938 - 18.01.2021

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θράσος Ναδιώτης 

(από το Μέσα Χωριό, Πάφου) 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους παρευρέθηκαν στην εξόδιο  

ακολουθία του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και  

παππού, Θράσου Ναδιώτη, που απέστειλαν συλλυπητήρια  

μηνύματα, λουλούδια καθώς και εισφορές για το Ελληνικό Σχολείο 

Potters Bar. Η συμπαράσταση και αγάπη όλων σας σε αυτή τη  

δύσκολη στιγμή μας συγκίνησε πολύ. 

† Note of Thanks  

Thrasos Nadiotis  
(from Μesa Chorio, Paphou) 

We wish to thank everyone who attended the funeral of our  
beloved husband, father and grandfather Thrasos Nadiotis and for 

all the beautiful flowers and kind donations to  
Potters Bar Greek School.  

We would also like to thank everyone for all your prayers, love and 
support. We greatly appreciate your kindness and generosity  

during this difficult time.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κίκης Μαραθεύτης  
(από τα Πάνω Λεύκαρα) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kikis Maratheftis  
(From Pano Lefkara) 

Δυστυχώς με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του πολύ  
αγαπημένου Κίκη Μαραθεύτη από την Πάνω Λεύκαρα. 

Ο Κίκης απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 2021 αφήνοντας πίσω τη  
σύζυγό του Βαρβάρα, τις θυγατέρες του Εύα και Γεωργία και τον  
γαμπρό Ραφαήλ, αδελφούς καθώς και πολλούς συγγενείς και  
φίλους. Ένας πραγματικός κύριο, θα τον  θυμόμαστε για την  
καλοσύνη του. Ήταν ένας καλός οικογενειάρχης που τον  
αγαπούσαν και τον σέβονταν όλοι όσοι τον γνώριζαν. 

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 5 Φεβρουαρίου στις 10.30 στην  
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Town Road, Edmonton N9 0LP.  
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street,  
London N9 9HP στις 12:00. Λόγω περιορισμών COVID-19,  

η συμμετοχή  είναι κατόπιν πρόσκληση. 
Αντί για λουλούδια θα υπάρχει  κουτί εισφορών για την Εκκλησία  
του Αγίου Δημητρίου, εις μνήμη του Κίκη, εναλλακτικά μπορείτε  

να κάνετε δωρεά μέσω  
(donate.giveasyoulive.com/fundraising/remembering-kiki). 

We sadly announce the death of much loved Kikis Maratheftis 
from Pano Lefkara. 

Kiki died on the 8th January 2021 leaving behind his wife  
Varvara, Daughters Eva and Georgina and son-in-law Raphael, 

brothers as well as many family and friends. 
He will be remembered for his kindness and the gentleman  

that he was. A true family man that was loved and respected  
by all who knew him. 

The funeral will take place on the 5th February at 10.30 at  
St Demetrius Church, Town Road, Edmonton N9 0LP. The burial 
will take place at Edmonton Cemetery, Church Street, London  

N9 9HP at 12:00. Due to Covid restrictions it will be by invite only. 
There will be a donation box for St Demetrius Church instead of 

flowers, in memory of Kikis, alternatively you can donate via,  
(donate.giveasyoulive.com/fundraising/remembering-kiki).22.04.1949 - 08.01.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χρήστος Κωνσταντίνου  
(από τα Λεύκα Κύπρου) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Christos Constantinou 
(From Lefka Cyprus) 

Με βαθιά θλίψη αναγγέλλουμε  τον θάνατο του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου  

Χρήστου Κωνσταντίνου που απεβίωσε στις 7 Ιανουαρίου 2021  
σε ηλικία 87 ετών. 

Αφήνει πίσω τη σύζυγο  του Φροσούλλα (από την Πενταγιά) τα 
παιδιά του, Παύλο σύζυγό του Παναγιώτα, Ανδρούλλα σύζυγό 
Γιάννη, (μ. Νίκο)  σύζυγο Pam, 6 εγγόνια και 3 δισεγγόνια. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 11 Φεβρουαρίου στις 13:00 στην  

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road Wood 
Green N22 8LB.  

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate. 
Δυστυχώς, λόγω περιορισμών COVID 19, η συμμετοχή θα  

γίνεται μόνο με πρόσκληση. 
Θα υπάρχει κουτί εισφορών για την Ελληνική Ορθόδοξη  

Εκκλησία της Παναγίας.

It's with deep sadness that we announce the death of our  
beloved husband, father, grandfather and great grandfather 

Christos Constantinou who died on the 07th Jan 2021 at the age 
of 87. 

He leaves behind his wife Frosoulla (from Pentayia) his  
children, Paul and wife Panayiota, Androulla and husband John, 

(Nicos deceased) wife Pam, 6 grandchildren and 3 great  
grandchildren. 

The funeral service will be held on the 11th February at 1pm  
at the Greek Orthodox church of St Mary’s  

Trinity Road Wood Green N22 8LB.The burial will take places  
at New Southgate cemetery. 

Unfortunately, due to COVID 19 restrictions attendance will  
be by invitation only. 

There will be a box at the church and any donations will go to  
St.Mary's church."02.10.1933 - 07.01.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρούλλα Τριταίος 
(από τη Σολέα, Κύπρος & Λονδίνο) 

Με βαθιά θλίψη αναγγέλλουμε  το θάνατο της αγαπημένης μας Ανδρούλλας (Άντι), 
που απεβίωσε την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 70 ετών.  

Αφήνει πίσω τον σύζυγό της, Γιάννη, τα παιδιά της, Στέλιο, Ηλιάνα και  Άλεξ, τον 
αδερφό της, Λούη, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. Η Ανδρούλλα αγαπήθηκε 

από όλους και θα μας λείψει πολύ αλλά ποτέ δεν θα ξεχαστεί. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 11 π.μ. την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας, 22 Trinity Road, Wood Green N22 4LB. Λόγω των 
περιορισμών COVID-19, η συμμετοχή στην Εκκλησία θα περιορίζεται σε 30 άτομα και 

θα γίνεται μόνο με πρόσκληση. 
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, Λονδίνο 

N11 1JJ στις 12.30μμ. Όσοι επιθυμούν και θέλουν να τιμήσουν την μνήμη της πρέπει 
να συμμορφωθούν με τις κυβερνητικές οδηγίες χρήση μάσκας και να τηρήσουν 

 κοινωνική απόσταση. 
Τα λουλούδια θα αφεθούν στη διακριτική σας ευχέρεια, θα υπάρχει επίσης κουτί  
εισφορών και τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση φιλανθρωπικού  

οργανισμού στο όνομα της Ανδρούλας για παιδιά άρρωστα και  μειονεκτικά προσόντα, 
τα οποία ήταν  πάντοτε κοντά στην καρδιά της  Ανδρούλλα κατά τη διάρκεια της  

διακεκριμένης διδακτικής καριέρας της.

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Androulla Triteos 

(from Solea, Cyprus & London) 
It is with deep sorrow that we announce the passing of our beloved Androulla (Andie) 

who fell asleep on Friday 8th January 2021 at the age of 70. 
She leaves behind her husband, Yiannis, her children, Stelios, Eliana and Alex, and her 

brother, Louis, as well as many relatives and friends. Androulla was loved by all and 
will be sadly missed but never forgotten. 

The funeral service will be held at 11am on Thursday 18th February 2021 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 and will be by  
invitation only. The burial will take place at the New Southgate Cemetery, Brunswick 

Park Road, London N11 1JJ at 12.30pm.  
Those wishing to pay their respects must adhere to government guidelines of wearing 
a mask and social distancing. Flowers will be left at your discretion and there will also 

be a donation box to help start a memorial charity in Androulla’s name to help  
underprivileged and sick children which was close to her heart during her distinguished 

teaching career.01.01.1951 - 08.01.2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  

Κύπρος & Ευτυχία Αργυρού 
 (από το Αυγόρου, Αμμοχώστου )

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο των αγαπημένων μας γονιών,  
παππού και γιαγιάς, Κύπρου και Ευτυχίας Αργυρού, που απεβίωσαν την  

1 Ιανουαρίου 2021 και στις 20 Ιανουαριου 2021 αντίστοιχα.  
Ο Κύπρος γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1939 και η Ευτυχία στις 26 Ιουλίου 

1940 και οι δύο στο χωριό Αυγόρου Αμμοχώστου. 
Μετανάστευσαν στην Αγγλία 1958. Παντρεύτηκαν το 1960. 

Αφήνουν πίσω 2 παιδιά (Αργυρούλα+) και σύζυγο Κώστα, Γιώργος και σύζυγο 
 Δήμητρα, Θέμο και σύζυγο Άντυ, 8 εγγόνια (Έφη+), Παντελής και σύζυγο 

 Ρουμπίνα, Kυπρούλλα και σύζυγο Φλώρο, Γιώργος και σύζυγο Χριστίνα, Kύπρος, 
Χρίστος, Άντρια, Kύπρος, Φωτεινή και 4 δισέγγονα Παναγιώτης, Κωνσταντίνος, 

Κωνσταντίνος, Γιώργος.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kypros & Eftychia Argyrou 
(From Avgorou, Cyprus) 

It is with great sadness we announce the death of our beloved parents,  
grandparents and great grandparents Kypros and Eftychia Argyrou.  

Kypros passed away on 1st January 2021 and Eftychia on 20th January 2021. 
Kypros was born on March 10, 1939 and Eftychia on 26 July1940, both from  

the village of Avgorou, Famagusta. 
They immigrated to England in 1958 and got married in 1960. 

They leave behind 2 children (Loula +) and husband Costa, George and wife 
Deme, Themo and husband Andy, 8 grandchildren (Effie +), Pantelis and wife 

Rubina, Kyproulla and husband Floro, George and wife Cristina, Kypros,  
Christos, Andria, Kypros, Fodini and 4 great-grandchildren Panayiotis,  

Constantino, Constantino, George.10.03.1939 - 01.01.202126.07.1940 - 20.01.2021

† 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 από όλους.   
Ήταν καλόψυχη, έντιμη και γνωστή για τη φιλοξενεία της,  

με ταπεινοφροσύνη και αγάπη 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 κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου στις 9.30 π.μ. 
στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου και Αποστόλου Ανδρέα στο Forest 

Gate, London E7.  H ταφή θα γίνει στο Rippleside Cemetery, 
Barking.  Θα τηρηθούν οι απαιτούμενοι κανόνες του COVID-19.   

Αιωνία σου ή μνήμη, μας λείπεις μάμμα μας χρυσή.   
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Παναγή 
(από την Νήσου, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
George Panayi 

(From Nisou, Cyprus)
Με μεγάλη θλίψη καi ραγισμένες τις καρδιές ανακοινώνουμε το θάνατο του 
αγαπημένου μας αδελφού Γιώργου Παναγή. Δυστυχώς έχασε τη μάχη του 

με τον κορωνοϊό  στις 9 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 70 ετών. 
Αφήνει πίσω τους τους απαρηγόρητους γονείς του,  Βικτώρια και Φίλιππο, 
τη σύζυγό του Ανδρούλλα, γιο του Φίλιππο, νύφη Amymay, τα εγγόνια του 
Τζορτζ και Νέο, τα αδέλφια του Μάρω, Πανίκο, Μάρκο και Ερρίκο, γαμπρό 
Dakie, νύφη Λιάνα  και τα ανίψια του. Ο Γιώργος άγγιξε τις ψυχές πολλών, 
ήταν ένας πραγματικός κύριος, ευγενικός και στοχαστικός.  Ο Γιώργος  
ήταν γνωστός για την δεξιοτεχνία του  σαν κομμωτής στο Λέστερ.  

Θα μας λείψει πολύ, ωστόσο το ελεύθερο πνεύμα, η αγάπη και το πάθος 
του θα ζουν σε όλες μας τις αναμνήσεις. 

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2021 στην Ελληνική Ορθόδοξη 
Εκκλησία του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ξενοφώντος, Leicester  

LE2 7JW στις 12.30μμ. Λόγω των περιορισμών του COVID-19, μόνο η 
στενή οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί. οικογένειας.  

Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ευγενικά ζητά να γίνονται εισφορές,  
και τα έσοδα θα πάνε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα της επιλογή τους,  

θα υπάρχει κουτί εισφορών στην εκκλησία. 

It is with great sadness and broken hearts that we announce the death 
of our beloved brother George Panayi. He sadly lost his battle to  

Covid-19 on the 9th January 21 at the age of 70.  
He leaves behind his heartbroken parents, Victoria and Phillipo, his wife 

Androulla, son Phillipo, daughter in-law Amymay, his grandchildren 
George and Neo, his sister Maro, his brothers Panico, Marco, Ericos, his 

brother in-law Dakie, his sister-in-law liana and all his nieces and 
nephews. George touched so many lives, he was a true gentleman, kind 

and thoughtful. George was known for his skill as a hairdresser in 
Leicester. He is extremely missed however his spirit, love and  

passion will live in all our memories. 
The funeral will take place on the 5th February 2021 at The Greek  

Orthodox Church of St Nicholas and St Xenophon, Leicester LE2 7JW at 
12.30pm. Due to covid-19 restrictions the service will be attended by 

close family members.  
Instead of flowers all kind donations will be given to charities chosen by 

the family, there will be a box at the church. 29.08.1950 - 09.01.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Savvas Shakallis Vassilli 

(From Ayia Paraskevi, Nicosia)
It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, father and adored Bappou, 

Savvas Shakallis Vassilli, who died on 7th January 2021.He leaves behind his wife of 46 years, Evie,  
daughters Niki and Angela, son-in-law George, granddaughters Emilia and Evie, sister Androulla  

and other relatives. 
Savvas was a loyal friend to many and was well-known for his ‘tavli’ and card skills at the Wood Green  

Cypriot Community Centre before falling ill. He always tried his best to enjoy life, despite constant  
obstacles, and was known for his ‘kali psihi’. Endearingly cheeky, he loved to make people laugh. His per-

sonality lit up every room and he certainly made an impression – he was born to stand out! Compassionate 
and generous, he quietly helped others whenever he could. Savvas was truly a rare character who will be 

forever loved and missed. 
The funeral will be held at 1pm on Tuesday 9th February 2021 at St. Mary's Greek Orthodox Church,  

London N22 8LB and at 2.30pm in New Southgate Cemetery, London N11 1JJ. Due to restrictions, only  
30 persons can attend so please contact the family to request a place. Alternatively, you can pay your  

respects at home by wearing a hat like Savvas always did or watching an episode of ‘Only Fools & Horses’, 
which he loved. Instead of flowers, the family kindly requests a donation to Parkinsons UK. 

The family is compiling a memorial book of stories about Savvas. Please share your memories 
 by emailing: RememberingSavvas@gmail.com 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και λατρευτού Παππού 
Σάββα Σιακαλλή Βασίλη, που απέβίωσε στις 7 Ιανουαρίου 2021. 

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ήβη μετά απο 46 χρόνια, θυγατέρες Νίκη και την Aγγέλα, γαμπρό Γιώργο,  
εγγονές Εμίλια και Ήβη, αδελφή Ανδρούλλα και άλλους συγγενείς. 

Ήταν πιστός φίλος σε πολλούς και ήταν γνωστός για τις ικανότητές του στο Ταβλί και χαρτιά, που έπαιζε με 
φίλους στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο προττού αρρωστήσει. Πάντα προσπαθούσε να απολαύσει τη ζωή, 

παρά τα συνεχή εμπόδια, και ήταν γνωστός για την καλή ψυχή του. 
Με ιδιαίτερο χαρακτήρα και χιούμορ, του άρεσε να κάνει τους ανθρώπους να γελούν. 

Η προσωπικότητά του φώτιζε κάθε χώρο και σίγουρα έκανε εντύπωση - γεννήθηκε για να ξεχωρίσει!  
Συμπονετικός και γενναιόδωρος, βοηθούσε αθόρυβα όποτε μπορούσε.  

Ο Σάββας ήταν πραγματικά ένας σπάνιος χαρακτήρας που αγαπήθηκε και θα μας λείψει.  
Η κηδεία θα τελεστεί στις 1.00 μ.μ. την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της 

Παναγίας, Λονδίνο N22 8LB και στις 2.30 μ.μ. στο Κοιμητήριο New Southgate, Λονδίνο N11 1JJ.  
Λόγω των τρεχόντων περιορισμών, μόνο 30 άτομα μπορούν να παρευρεθούν. Επικοινωνήστε με την  

οικογένεια έαν θέλατε να παρευρεθείτε. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποτίσετε φόρο τιμής εις μνήμη του στο 
σπίτι σας φορώντας ένα καπέλο όπως έκανε πάντα ο Σάββας.  

Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά ευγενικά εισφορές στο Parkinsons UK.  
Η οικογένεια συντάσσει ένα αναμνηστικό βιβλίο ιστοριών για τον Σάββα. Μοιραστείτε τις αναμνήσεις σας 

μέσω email: RememberingSavvas@gmail.com 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σάββας Σιακαλλή Βασίλη 
(από την Αγία Παρασκευή, Λευκωσία)

26.03.1947 - 07.01.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χαράλαμπου «Χάρη» Μούγιας  
(από τα Λιβάδια, Λάρνακας) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Charalambos “Harry” Mouyia 
(From from Livadia, Larnaca) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Χαράλαμπου 
«Χάρη» Μούγια που δυστυχώς έχασε τη ζωή του στο COVID-19  

στις 15 Ιανουαρίου 2021.  
Ο Χάρης μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Λιβάδια,  

Λάρνακας το 1958 και ήταν αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας και 
παππούς καθώς και φίλος σε τόσους πολλούς.  

Θα λείψει πολύ στα τρία παιδιά μου, επτά εγγόνια και δισέγγονο που 
τον αγαπούσαν πάρα πολύ. 

Ένας υπέροχος, ευγενικός, οικογενειάρχης  με μεγάλη καρδιά που 
επίσης θα λείψει και στα αδέλφια του, ανίψια και τα ξαδέλφια του. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, στις 11:30 π.μ. 
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
Wightman Rd, Hornsey, London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο 
του City of London, Aldersbrook Rd, Manor Park, London E12 5DQ 
όπου θα ξεκουραστεί ειρηνικά με την αγαπημένη του σύζυγο Valerie. 

Λόγω των περιορισμών Covid-19, η συμμετοχή είναι κατόπιν  
πρόσκλησης. Για συλλυπητήρια, επικοινωνήστε με την Denise 
07891133402, η Tony 07760263350 ή Nicola 07853900298.

It is with much sadness to announce the passing of Charalambos 
“Harry” Mouyia who sadly lost his life to COVID-19 on  

15th January 2021.  
Harry moved to the UK from Livadia, Larnaca in 1958 and was a  
devoted husband, father and grandfather as well as a friend to so 

many. He will be so desperately missed by his three children, seven 
grandchildren and great-grandson who loved him so very much.  

A wonderful, kind, family man with the biggest heart he will also  
be sorely missed by his brothers, nieces, nephews and cousins.  

The funeral is to take place on Friday 5th February, 11:30am at St. 
John the Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Rd, 

 Hornsey, London N8 0LY. This will be followed by a burial at the 
City of London Cemetery, Aldersbrook Rd, Manor Park, London  

E12 5DQ where he will rest peacefully with his beloved wife  
Valerie. Due to Covid restrictions there is a strict limit to attendees  

at the church. For condolences, please contact either Denise 
07891133402, Tony 07760263350 or Nicola 07853900298. 04.07.1943 - 15.01.2021



 37      | Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδριανή Γεωργίου 
(από τον Άγιο Ηλία, Αμμόχωστος ) 

Η αγαπημένη μου μητέρα απεβίωσε ειρηνικά την Παρασκευή 15 Ιανουάριου 2021 
στην ηλικία των 88 ετών. Μια ευγενική, γενναιόδωρη και πνευματική ψυχή που  
πραγματικά θα μας λείψει. Είχε μια άνευ όρων αγάπη για τα τρία εγγόνια της, τον 
Άλεξ, τη Νατάσα, τον Κρίστιαν και για τον δισέγγονα της Barney. Μαμά, η αγάπη 

μου για σένα θα παραμείνει αιώνια, μπορείς να αναπαυθείς εν ειρήνη. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021, στην Eκκλησία της Αγίας 
Σοφίας, Moscow Road, W2 4LQ, 12μμ και η ταφή στο κοιμητήριο του Highgate 

Cemetery, Swain’s Lane, N6 6PJ, στις 14:00μμ.  
 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γεωργία στον 

αριθμό 07896 934460.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andriani Georgiou 
(from Ayios Elias, Famagusta) 

My beloved mother passed away peacefully on Friday 15th 
January 2021 at the age 88. A kind, generous and spirited soul she will  

indeed be sorely missed. 
She possessed an unconditional love for her three grandchildren, Alex,  

Natasha, Christian and for Barney too, her great grandson. 
Mum, my love for you will remain eternal, may you rest in peace. 

The funeral will take place on Thursday, 4th February 2021.  
A service will be held at Saint Sophia Cathedral, Moscow Road,  

W2 4LQ at 12 noon. The interment 
 at Highgate Cemetery, Swain’s Lane, N6 6PJ, at 2:00pm. 

All enquires please contact Georgina mobile number 07896 934460.09.12.1932 - 15.01.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Chris Michaelides 
(From Nicosia born in Larnaca) 

Chris was a devoted husband, father and pappou who sadly passed away 
on his 76th birthday on 7th January from COVID-19. Chris came to England 

in 1954 and grew up in Stepney Green in the East End of London before  
moving to Wanstead in the 1970’s. He fell in love with his wife Theodora at 

the age of 17 whilst they both worked at his sister’s hair salon. 
 They were married 2 years later and then ran their own hair salon in  

Limehouse. Some years later Chris entered the fashion trade.   
However, his most prized achievement was his loving marriage and his 

close knit family.  Chris was a very involved dad, pappou, and uncle who 
couldn’t rest until he had found a way to help his family in some way.  

A day would not pass without him speaking to all of his children multiple 
times.  He would be out on the drive way to greet his grandchildren before 
they had a chance to get out of the car.  His love for his family extended to 
his nephews, nieces  and cousins in the UK and Cyprus.  Chris was very  

active, up at 5am walking from 3 to 5 miles per day, never one to sit still and 
was also the captain of the veterans at Linkside Tennis club in Wanstead. 
Chris leaves behind his wife Theodora, sons Peter, Christopher, Paul and 
daughter Natalie, his grandchildren Christopher, Zack, Isabella, Christo, 
Theodora, Demetri, Frankie, Christaki, and Theodore. Daughter in laws 

Donna and Jenny, and son in law Petro. 
His funeral will take place on Wednesday 10th February 2021 at  

St. Lazarus and St. Andrew the Apostle, Forest Gate.  Due to Covid-19  
restrictions, attendance will be by invitation only.   

We will be offering a Zoom service to all those who cannot attend.   
Please contact the family for a link.   

The family request instead of flowers, donations are made to a worthy 
 charity.  We have chosen to help the fight against cancer.  

https://www.justgiving.com/fundraising/natalie-michaelides1   07.01.1945 - 07.01.2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Βασίλης Χαμπή Μιλή 
(από το Tρίκωμο, Αμμοχώστου) 

Με βαθιά θλίψη αναγγέλουμε ότι απεβίωσε τη Δευτέρα 18.01.21, 
 o πολυαγαπημένος μας πατέρας, Βασίλης Μιλή σε ηλικία 89 ετών. 

Ο Βασίλης άφηνει 3 κόρες:  Μάρω, Γιούλλα και Αντρούλα, τους γαμπρούς του,  
9 εγγόνια, 18 δισέγγονα, και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Λόγω των περιορισμών του Covid-19 μόνο άτομα από τη στενήν οικογένεια  
 μπορούν να παρευρεθούν στην κηδεία. 

 Ο Βασίλης διετέλεσε μέλος της επιτροπής στην Εκκλησία Άγιων Κωνσταντίνου 
και Ελένης, στο νότιο Λονδίνο.  

Αντί λουλούδια μπορούν να γίνονται εισφορές στην εκκλησία.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Vasili Chambi Mili  
(from Trikomo, Famagusta) 

It is with deep sorrow that we inform you of the death on Monday 18.01.21 of our 
beloved father Vasili Mili, at the age of 89. He is now reunited with οur beloved 

mother Eleni (from Limnia) who sadly passed away in 2018. 
Vasili leaves behind his 3 daughters: Maro, Georgia and Androula, sons-in-law,  

9 grandchildren, 18 great-grandchildren, and many relatives and friends.  
Sadly, only immediate family will be able to attend the funeral due to the current 

government restrictions.  
Instead of flowers we respectfully request that donations may be made to: 

Greek Orthodox Church of Saints Constantine and Helen, 69A Westow Street, 
London, SE19 3RW where Vasili was a member of the committee for many years. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγιώτης Νικόλα 
(από τo Γουέστμινστερ, Λονδίνο)

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας, γιου, αδερφού, 
θείου και νοννού, Παναγιώτη Νικόλα που απεβίωσε στις 22 Δεκεμβρίου 2020  

σε ηλικία 55 ετών. 
 Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στο Γουέστμινστερ, Λονδίνο στις 6.4.1965. 

 Αφήνει πίσω τον πατέρα του Νίκο, αδελφό Γιώργο, νύφη Εύα, βαφτιστικιά Έλενα 
και τον ανιψιό του Αντρέα. 

 Μας άφησες πολύ νωρίς, αλλά θα είσαι πάντα στην καρδιά μας.  
Θα σε θυμόμαστε για πάντα. 

Η κηδεία θα τελεστεί στις 3 Φεβρουαρίου 10.00πμ στην Εκκλησία του  
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road και την ταφή στο κοιμητήριο 

 του Νew Southgate.  
Λόγω περιορισμών COVID-19, η συμμετοχή  είναι κατόπιν πρόσκληση.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Panayiotis Nicola 
(from Westminster, London) 

It is with great sadness that we announce the death of our loving son, brother, 
uncle and godfather Panayiotis Nicola who died on 22.12.2020 at the age of 55. 

 Panayiotis was born in Westminster, London on the 6/4/1965.   
He leaves behind his father Nicos, his brother George, sister-in-law Eve,  

goddaughter Elaina, and nephew Andrew. 
 You left us too soon but will be always in our hearts.  

You will be remembered eternally forever. 
Funeral to take place on 3rd February  10.am at St John's the Baptist Church, 

Wightman road and the burial at Νew Southgate Cemetery. 
 Due to Covid-19 restrictions only limited number of people are allow to attend 

the service and is done by invitation.06.04.1965 - 22.12.2020

07.02.1931 - 18.01.2021
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It is with great sadness and heartbreak 
that we announce the passing of our 
beloved Husband, Father and Grand 
Father, Andreas Karashialis. Andreas 
tragically passed away on the 15th 
January, 2021, aged 72 after a short 
battle with Covid-19.  
Andreas leaves behind his devoted 
wife, Panayiota, his three children; 
Helen, Stella and Gregory and son-in 
laws; Andy and Klavthios, daughter in-
law, Christina and 5 Grand-children; 
Michael, Alex, Andrea, Panayiotis and 
Christiana. He also leaves behind 
brothers; Procopis, Michael, Anton, 
Marios and sister, Katerina. He will be 
greatly missed by family and great 
friends.  
Andreas spent his early childhood in 
Kyperounda village where he formed 
lasting bonds of family and friendship. 
In 1964 he came to London to begin a 
new chapter of his life with his parents 
and siblings. In 1970 he married Pa-
nayiota, the love of his life. They began 
their life together in Highgate and 
spent many years surrounded by good 
family and friends with an abundance 

of love and laughter. Andreas had a 
passion for cars, worked for Rolls 
Royce and opened a Garage that he 
found great pleasure in. Andreas 
number one passion soon become his 
grand-children, he adored them and 
revolved his life around them.  
Andreas was a true gentleman, full of 
knowledge, warmth and kindness. He 
went above and beyond to ensure ev-
eryone was happy. His presence 
would warm the room and that feeling 
will always be with us. He will truly be 
missed and his legacy of love will con-
tinue on through the family. We miss 
you so much. Rest in peace our angel.  
The funeral will take place on the 
Thursday, 11th February, 2021 at 1pm, 
at St Demetrius Church, Logan Rd, N9 
0LP. The burial will take place at Ed-
monton Cemetery, Church St, N9 9HP.  
We would like to extend our deepest 
thanks and gratitude to our wonderful 
family and friends for their kindness 
and support in this very difficult time.  
There will be a donation box available 
at the church and cemetery for the 
NHS Charities.  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Karashialis  
(From Kyperounda Village, Limassol)

Aντρέας Καρασιάλης
(από την Κυπερούντα, Λεμεσός)

Με μεγάλη λύπη και θλίψη αναγγέλλουμε  
το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού, Ανδρέα Καρασιάλη. 
Ο Ανδρέας απεβίωσε τραγικά στις 15 Ια-
νουαρίου 2021, σε ηλικία 72 ετών μετά 
από μια σύντομη μάχη με τον COVID-19. 
Ο Ανδρέας αφήνει πίσω την αφοσιωμένη 
σύζυγό του, Παναγιώτα, τα τρία του παι-
διά, Ελένη, Στέλλα και Γρηγόριο, γα-
μπρούς, Άντι και Κλαύδιο, νύφη, Χριστίνα 
και 5 εγγόνια Μιχάλη, Άλεξ, Ανδρέα, Πα-
ναγιώτη και Χριστίνα. Αφήνει επίσης τα 
αδέρφια του, Προκόπης, Μιχάλη, Άντον, 
Μάριο και Κατερίνα.  
Θα λείψει πολύ από την οικογένεια και 
τους υπέροχους του φίλους. 
Ο Ανδρέας πέρασε την παιδική του ηλι-
κία στο χωριό Κυπερούντα όπου δημι-
ούργησε μόνιμους δεσμούς οικογένειας 
και φιλίας. Το 1964 ήρθε στο Λονδίνο για 
να αρχίσει ένα νέο κεφάλαιο της ζωής του 
με τους γονείς και τα αδέλφια του. Το 
1970 παντρεύτηκε την Παναγιώτα, την 
αγάπη της ζωής του και  ξεκίνησαν τη 
ζωή τους μαζί στο Highgate όπου πέρα-
σαν πολλά χρόνια περιτριγυρισμένοι από 
οικογένεια και καλούς φίλους με πού αγά-
πης χαρά και ευτυχία. Ο Ανδρέας είχε 
πάθος για τα αυτοκίνητα, δούλεψε για 
την Rolls Royce και σύντομα άνοιξε το 

δικό του γκαράζ στο οποίο βρήκε μεγάλη 
ικανοποίηση. Όμως το  νούμερο ένα 
πάθος του Ανδρέα έγινε σύντομα τα εγ-
γόνια του, τα λάτρεψε και η ζωή του  ανα-
νεώνετε γύρω τους. 
Ο Ανδρέας ήταν ένας πραγματικός κύ-
ριος, γεμάτος γνώσεις, ζεστασιά και κα-
λοσύνη. Έκανε τα πάνω κάτω πάνω για 
να είναι  όλοι χαρούμενοι. Η παρουσία 
του ζέστανε το χώρο και αυτό το συναί-
σθημα θα είναι πάντα μαζί μας. Θα μας 
λείψει πραγματικά, αλλά η κληρονομιά 
της αγάπης του θα συνεχιστεί για πάντα 
μέσω της οικογένειας.  
Μας λείπεις τόσο πολύ αγαπημένε μας.. 
Αναπαύσου ειρηνικά  άγγελε μας. 
Η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη 11 Φε-
βρουαρίου 2021 στις 13:00, στην εκκλη-
σία του Αγίου Δημητρίου, Logan Rd, N9 
0LP. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του 
Έντμοντον, Church St, N9 9HP. 
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές 
μας ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στην 
υπέροχη οικογένεια και τους φίλους μας 
για την καλοσύνη και την υποστήριξή 
τους σε αυτήν την πολύ δύσκολη πε-
ρίοδο. 
Θα υπάρχει κουτί εισφορών στην εκκλη-
σία και το κοιμητήριο για του NHS Φιλαν-
θρωπικές Οργανώσεις.

28.04.1948 - 15.01.2021 
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