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Η Κομισιόν και συγκεκριμένα η 
αρμόδια Επίτροπος για θέματα 
Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, πα-
ρουσίασε χθες Τετάρτη το "Σχέ-
διο για την καταπολέμηση του 
καρκίνου στην ΕΕ"...        Σελ 9

ΕΕ για την υγεία
Για πλήθος καταγγελιών κάθε εί-
δους βίας στον καλλιτεχνικό χώρο 
μίλησε ο πρόεδρος του Σωματείου 
Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπι-
μπίλας.  Για περίπου δέκα πρό-
σωπα, για κάθε είδους βία έχουν 
καταθέσει καταγγελίες....      Σελ 7

Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου Βρετανία - Βrexit
Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου 
Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον κατη-
γόρησε αργά την Τρίτη την ΕΕ 
για «υπονόμευση» του Πρωτο-
κόλλου για τη Βόρεια Ιρλανδία, 
που περιλαμβάνεται στη συμφω-
νία του Brexit...             Σελ 8
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Όλοι οι ένοικοι των οίκων ευγηρίας έχουν πλέον εμβολιαστεί (Σελ 4)

Το ΗΒ πρέπει να εξαλείψει επειγόντως τις μεταλλάξεις του ιού (Σελ 3)

Το εμβόλιο της Οξφόρδης θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την εξάπλωση της νόσου (Σελ 3)

South African variant prompts surge testing across England  (Page 21)
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Eν όψει της δύσκολης περιόδου που περνάει η 
κοινότητά μας και ολόκληρη η κοινωνία εδώ στη 
Βρετανία με τους θανάτους να αυξάνονται εξαιτίας 
του κορωνοϊού,που συνεχίζει να θερίζει ζωές συ-
μπατριωτών μας και συνανθρώπων μας ανεξαρ-
τήτως εθνικότητας ή ηλικίας,  αν μη τι άλλο τα 
βλέμματά μας είναι στραμμένα στην πανδημία 
του κορωνοϊού και όλες μας οι δυνάμεις, όλες 
μας οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο πώς 
να σωθούμε.Στο πώς να μείνουμε ζωντανοί και 
δυνατοί και να μη χάσουμε τις ελπίδες μας.Με 
την αυτοπειθαρχία ,την τήρηση των κανόνων υγι-
εινής και τους μαζικούς εμβολιασμούς ή πανδημία 
του κορωνοϊού θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
και θα σωθούν ζωές.  
Παρόλα αυτά η κοινότητά μας,η παροικία μας 
αψηφά τις δύσκολες καταστάσεις και την έλλειψη 
επικοινωνίας και ενώνεται για άλλη μια φορά στο-
χευμένα για τη διαφύλαξη της δικαιοσύνης για 
τον καθένα μας και όλους μας χωρίς εξαίρεση. 
Ενώνεται στοχευμένα ώστε να αποτραπεί κάθε 
αδικία που θα πλήξει την ενότητα και την σύ-
μπνοιά μας.Ενώνεται στοχευμένα για να μην αδι-
κηθούν άνθρωποι που αγωνίστηκαν και προσφε-
ραν πολλά για να είμαστε εδώ που 
είμαστε,δυνατοί και ενεργοί μέσα στη βρετανική 
κοινωνία. Για να μας σέβονται και να μας υπολο-
γίζουν όλοι 
Η  ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ διαχρονικά, παρόλες τις δοκι-
μασίες προσπαθούσε να κρατήσει την ενότητα 
στην παροικία σαν κόρη οφθαλμού, διότι μόνο 
με την  ενότητα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε 
αποτελεσματικά όλες τις προσκλήσεις σε αυτή 

την χώρα που ζούμε,προπαντός τις προκλήσεις 
που αφορούν το Εθνικό μας πρόβλημα.  Γενική 
θέση μας παραμένει η διατήρηση της ενότητας 
της κοινότητάς μας,της παροικίας μας στη βάση 
αρχών.Συνήθως τις επιστολές παραπόνων που 
έρχονταν στα γραφεία μας τις παραπέμπαμε 
στους αρμόδιους οργανισμούς για την καλύτερη 
επίλυση των διαφορών. Δεν θέλαμε να ανοίγουμε 
δημόσιες  αντιπαραθέσεις μέσα από τις στήλες 
της εφημερίδας ,όχι γιατί δεν είχαμε άποψη,sitting 
on the fence,αλλά γιατί απλά δεν θέλαμε να πυ-
ροδοτούμε καταστάσεις που οδηγούν στη διά-
σπαση της παροικίας.  
Η ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ εδώ και εβδομάδες έχει γίνει δέ-
κτης πολλών τηλεφωνημάτων από μέλη της πα-
ροικίας, έπειτα από την γνωστοποίηση ενός δυ-
σάρεστου γεγονότος το οποίο αφορά τον 
αγαπητό σε όλους μας Επίσκοπο Τροπαίου Αθα-
νάσιο που αδίκως διώχνεται απο τη θέση του.Το 
δυσάρεστο αυτό γεγονός  στενοχώρησε, αναστά-
τωσε και θύμωσε αρκετό κόσμο που ζητά μια ξε-
κάθαρη απάντηση για το τι ακριβώς συνέβη. Και 
παρόλο που  τα δύο αρμόδια μέρη συναντήθηκαν 
και έβγαλε και ανακοίνωση η Αρχιεπισκοπή την 
οποία δημοσιεύσαμε στη  εφημερίδα  την περα-
σμένη βδομάδα, αντί να καταπραϋνθούν τα πνεύ-
ματα ανάμεσα στην παροικία, οξυνθήκαν περισ-
σότερο και η κατακραυγή έγινε πιο έντονή με 
περισσότερα τηλεφωνήματα, επιστολές άρθρα 
και παράπονα. Ο κόσμος ρωτά γιατί σαν εφημε-
ρίδα έτσι φλέγον θέμα να μην το παρουσιάσουμε 
και να αρκεστούμε μόνο στις ανακοινώσεις της 
Αρχιεπισκοπής. Συγκεκριμένα ένας αναγνώστης 

με πήρε τηλέφωνο και μεταξύ άλλων μου είπε: “ 
Το χειρότερο κ. Χαραλάμπους είναι οτι υποτιμούν 
την νοημοσύνη μας”.  
Καταρχάς, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αθανά-
σιος είναι 77 ετών και κατάγεται από το κατεχό-
μενο χωριό Μαραθόβουνο. Υπηρετεί την Εκκλη-
σία για 51 χρόνια ως ιερωμένος.  Έχει αφιερώσει 
όλη του τη ζωή στην Εκκλησία και στην εδραίωση 
της κοινότητάς μας, τόσο για  την πνευματική 
ανύψωση όσο και για την εκπαίδευση και την οι-
κονομική ενίσχυση και ανάπτυξή της. 
Ο Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος είναι Ιερατι-
κώς Προϊστάμενος της Ελληνορθόδοξης Κοινό-
τητας Αποστόλου Βαρνάβα στο βόρειο Λονδίνο, 
η οποία περιλαμβάνει δύο Ιερούς Ναούς, αυτόν 
της Παναγίας και αυτον του Αποστόλου Βαρνάβα, 
με αρκετούς από τους χώρους των δύο ναών να 
έχουν στεγάσει πολλές  παροικιακές εκδηλώσεις. 
Ο Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος, ανέλαβε την 
κοινότητα αυτή το 1988 από τον μ. Αρχιεπίσκοπο 
Γρηγόριο, όταν εξελέγη από το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο ως Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων. Για 32 
χρόνια αφοσιώθηκε στην κοινότητα αυτή, ως Αρ-
χιμανδρίτης μέχρι το 1997 και έπειτα ως Επίσκο-
πος, μέχρι και σήμερα. 
Όταν εκοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος, πολ-
λοί ήταν αυτοί που πίστεψαν στον διορισμό του 
Επισκόπου Τροπαίου Αθανάσιου ως του νέος 
Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετα-
νίας. Παρόλα αυτά το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
επέλεξε τον κ.κ. Νικήτα Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων, 
κληρικός ερχόμενος από την Αμερική. 
Χωρίς αμφισβήτηση ο νέος Αρχιεπίσκοπος είναι 

ένας άνθρωπος με μόρφωση και όρεξη για να  
κάνει έργα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Βρε-
τανίας και η Ομογένεια τον υποδέχτηκε με θέρμη 
και χαρά,  και αυτό το αποδείξαμε εμπράκτως 
στην ενθρόνιση του, περιμένοντας να συνεχίσει 
το έργο που άφησε ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος. 
Ο κορωνοϊός δυσκόλεψε το έργο του νέου Αρχιε-
πισκόπου και δεν άφησε τον κόσμο μέσω των 
εκδηλώσεων και των συναθροίσεων της Κυπρια-
κής κοινότητας να γνωρίσει καλά τον Αρχιεπί-
σκοπο και ενδεχομένως τον Αρχιεπίσκοπο να κά-
νει τα οράματά του πραγματικότητα, λόγω των 
περιορισμών που αντιμετωπίζουμε εδώ και ένα 
χρόνο. Είναι αδιαμφισβήτητο πως ο νέος Αρχιε-
πίσκοπος χρειαζόταν χρόνο να γνωρίσει το πως 
λειτουργεί η κοινότητα μας, να ενημερωθεί για το 
έργο της όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και να γνωρίσει 
και να εκτιμήσει την δουλειά των ανθρώπων που 
δούλεψαν και έδωσαν μάχες για να υπηρετούν 
την Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ στη  Βρετανία, ώστε 
να διαπιστώσει και να διαχειριστεί ελλείψεις που 
τυχών υπάρχουν στην Εκκλησία, να βάλει τη δική 
του σφραγίδα και να διορθώσει τυχόν λάθη που 
υπάρχουν. 
Όπως αναφέραμε και στο άρθρο μας πριν δύο 
εβδομάδα, ο Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος 
εξελέγη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατόπιν 
εισηγήσεως του Αρχιεπισκόπου Νικήτα, ως Μη-
τροπολίτης Κολωνείας, γεγονός που αν και αρ-
χικά θεωρήθηκε καταξίωση, έπειτα από εξακρί-
βωση πληροφοριών ανακαλύφθηκε ότι πίσω από 
αυτό κρυβόταν μια ανεπίτρεπτη πράξη απομά-
κρυνσης του κ. Αθανάσιου από το έργο του που 
αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτό, κάτι που προκά-
λεσε αναβρασμό στην παροικία. 
Αν και ο ιερατικός βαθμός του Μητροπολίτη είναι 
καταξίωση για έναν κληρικό και θυσιαστήριο προ-
σφοράς, η απομάκρυνση του Επισκόπου Τρο-
παίου Αθανάσιου από την κοινότητά του, από 
την παροικία μας και την Αρχιεπισκοπή Θυγατέ-
ρων και Μεγάλης Βρετανίας  αποτελεί ένα μεγάλο 
πλήγμα, καθώς ουσιαστικά συνταξιοδοτείται, τί-
θεται στο περιθώριο και ταυτόχρονα αφήνει την 
παροικία μας, ένας ενεργός και φιλάνθρωπος πο-
λεμιστής, που είχε πολλά ακόμη να δώσει στην 
παροικία και η απομάκρυνση του σε μια τέτοια 
περίοδο όπου όλα είναι παγιωμένα, δεν είναι κάτι 
που του αξίζει, ούτε αρμόζει στην Παροικία μας 
να το αφήσουμε στην αφάνεια. 
Για αυτό καλούμε τον σεβασμιότατο Αρχιεπί-
σκοπο κ.κ. Νικήτα  έστω και την υστάτη να ανα-
θεωρήσει και να επικρατήσει η κοινή λογική.Να 
μη διασαλευτεί η ενότητα,της παροικίας μας.Για 
το καλό της παροικίας μας.Για την εκκλησία  που 
το καλό της  είναι πάντα  η φιλανθρωπία και  η 
Χριστιανική αλληλεγγύη.

Η ενότητα στην Παροικία, πρέπει να διαφυλακτεί σαν κόρη οφθαλμών
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Το εμβόλιο της Οξφόρδης θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την εξάπλωση της νόσου
Το εμβόλιο της Οξφόρδης - AstraZeneca μπορεί 
να συμβάλλει στον ουσιαστικό περιορισμό της δια-
σποράς του ιού, υπογραμμίζουν Βρετανοί επιστή-
μονες (BBC News – Τετάρτη 03/02/2021).  
Ο αντίκτυπος των εμβολίων κατά της Covid-19  
στη μετάδοση της ασθένειας  είναι ένα κρίσιμο 
άγνωστο ερώτημα η απάντηση του οποίου θα δια-
μορφώσει δραματικά το μέλλον της πανδημίας. 
Η μελέτη, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί επίσημα, 
έδειξε επίσης ότι το εμβόλιο της Οξφόρδης παρέ-
μεινε αποτελεσματικό ενώ οι άνθρωποι που είχαν 
εμβολιαστεί περίμεναν για τη  δεύτερη δόση. 
Ήταν 76% αποτελεσματικό κατά τη διάρκεια των 
τριών μηνών μετά την πρώτη δόση, υποστηρίζουν 
οι ειδικοί.  
Το Ηνωμένο Βασίλειο, εν μέσω μιας παγκόσμιας 
συζήτησης και σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης  
με άλλες χώρες, δίνει προτεραιότητα στην παροχή 
της πρώτης δόσης σε όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους ανθρώπους. 
Η ιδέα είναι να σωθούν περισσότερες ζωές παρέ-
χοντας σε μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού κά-
ποια προστασία, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι εμβο-
λιασμένοι θα πρέπει να περιμένουν περίπου τρεις 
μήνες για τη δεύτερη δόση αντί για τρεις εβδομά-
δες. 
Η μελέτη χρησιμοποίησε ως δείγμα  17.000 άτομα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Αφρική και τη 
Βραζιλία και έδειξε ότι η προστασία παρέμεινε στο 
76% κατά τη διάρκεια των τριών μηνών μετά την 
πρώτη δόση. 
Η προστασία αυξήθηκε σε 82% όταν οι ίδιοι άν-
θρωποι έλαβαν και τη δεύτερη δόση. 

“Το εμβόλιο της Οξφόρδης ανατρέπει τα δεδομένα 
μετά από μελέτες που  έδειξαν ότι μπορεί να μει-
ώσει την εξάπλωση του Covid, καθώς και την πρό-
ληψη της ασθένειας”, γράφει η Daily Mail.  
“Μόνο  μία  δόση του εμβολίου  μπορεί να σταμα-
τήσει τα δύο τρίτα των περαιτέρω λοιμώξεων”, ση-
μειώνει η Daily Telegraph. Η εφημερίδα προσθέτει  
ότι τα αποτελέσματα της δοκιμών δημιουργούν ελ-
πίδες ότι οι περιορισμοί του lockdown ίσως χαλα-
ρώσουν μέχρι το Πάσχα. 
Οι Times εκτιμούν ότι τα θετικά αποτελέσματα της 
σχετικής έρευνας "ενισχύουν τις ελπίδες για ελευ-
θερία" και ενισχύουν τη στρατηγική εμβολιασμού 
του Ηνωμένου Βασιλείου, εν μέσω της κριτικής 
που γίνεται για την απόφαση η δεύτερη δόση του 
εμβολίου της Οξφόρδης- AstraZeneca να δίνεται 
με  καθυστέρηση 12 εβδομάδων. Η εφημερίδα το-
νίζει ότι η μελέτη δείχνει ότι το μεγαλύτερο χάσμα 
μεταξύ των δύο δόσεων στην πραγματικότητα βελ-
τιώνει της αποτελεσματικότητα του εμβο-
λίου. 
Αγώνας δρόμου 
για τον εντοπι-
σμό της νοτιοα-
φρικανικής με-
τάλλαξης του ιού   
Η Daily Mail 
( Τ ρ ί τ η 
02/02/2021) υπο-
γραμμίζει ότι έχει 
αρχίσει "ένας 
αγώνας δρόμου 
για τον εντοπι-

σμό" της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του κορω-
νοϊού. Η εφημερίδα αντιδρά στην είδηση ότι δεκά-
δες χιλιάδες άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα  
τώρα να κάνουν τεστ κορωνοϊού  σε hotspots. 
Η Mail κάνει λόγο για μια "ξέφρενη προσφορά" 
για τον περιορισμό του ιού εν μέσω φόβων ότι μια 
πιο μεταδοτική παραλλαγή μπορεί να εξαπλώνεται 
με αποτέλεσμα ο μαζικός εμβολιασμός του πλη-
θυσμού να τεθεί σε κίνδυνο. 
"Test Blitz" είναι ο τίτλος της Metro, ενώ ο Guard-
ian θεωρεί ότι η απόφαση για 80.000 τεστ είναι 
ένα "σπριντ"  από την πλευρά της κυβέρνησης 
για να περιοριστεί η   διασπορά της νόσου. Ανα-
φέρει, η ίδια εφημερίδα, ότι ομάδες υπαλλήλων 
υγείας, πυροσβέστες και εθελοντές έχουν στρα-
τολογηθεί για να βοηθήσουν στην επιχείρηση των 
μαζικών τεστ.  
"Το κυνήγι γίνεται για να σταματήσει η εξάπλωση 
της παραλλαγής της Νότιας Αφρικής", αναφέρει η 

Daily Mirror.  

Για την εφημερίδα Sun, όπως 
έχουν εξελιχθεί σήμερα τα πρά-
γματα έχουμε να κάνουμε με "το καλό, το εμβόλιο 
και το άσχημο". "Καλό" επειδή τα κρούσματα Covid 
στη χώρα είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από τα 
Χριστούγεννα. "Το εμβόλιο" είναι μια επισήμανση 
στο γεγονός ότι ένα στα επτά άτομα στη Βρετανία 
έχει πλέον εμβολιαστεί και "το άσχημο" είναι μια 
αναφορά στη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη του ιού 
που απειλεί το πρόγραμμα εμβολιασμού. 
Οι Times προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι η κυβέρ-
νηση αγνόησε προειδοποιήσεις από εμπειρογνώ-
μονες σχετικά με τη νοτιοαφρικανική παραλλαγή 
του κορωνοϊού.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι επιστήμονες είχαν 
κάνει συστάσεις στην κυβέρνηση για το κλείσιμο 
των συνόρων και για την επιβολή υποχρεωτικών 
μέτρων καραντίνας για όλους τους ταξιδιώτες που 
φθάνουν στη χώρα από το εξωτερικό για να απο-
τραπεί η διάδοση του νέου στελέχους. 
Οι Times σημειώνουν ότι ο Μπόρις Τζόνσον ανα-
κοίνωσε  περιοριστικά μέτρα για τις αφίξεις από 
το εξωτερικό – ξενοδοχεία καραντίνα - μια εβδο-
μάδα μετά την εκτίμηση των ειδικών ότι οι γεω-
γραφικά στοχευμένες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις 
δεν θα επαρκούσαν για την αναχαίτιση των με-
ταλλάξεων του κορωνοϊού.     
Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της Daily Tele-
graph ότι ο Μπόρις Τζόνσον πιέζει να ανοίξουν 
εκ νέου τα σχολεία, αφού όπως ισχυρίζεται ο Βρε-
τανός πρωθυπουργός,  “η χώρα έχει ξεπεράσει 
την έξαρση του δεύτερου κύματος της πανδημίας”. 

Είναι επιτακτική ανάγκη η Βρετανία να εξαλείψει 
οποιεσδήποτε μεταλλάξεις του νέου κορωνοϊού 
έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες μέρες και οι ενέρ-
γειες, που έχουν ξεκινήσει για την εντατικοποίηση 
των διαγνωστικών ελέγχων και της ιχνηλάτησης 
των επαφών των κρουσμάτων, θα βοηθήσουν 
σε αυτό, τόνισε χθες Τετάρτη ο Βρετανός υπουρ-
γός Υγείας Ματ Χάνκοκ, δηλώνοντας πεπεισμέ-
νος ότι μπορεί να περιοριστεί η εξάπλωση του 

νοτιοαφρικανικού παραλλαγμένου στελέχους του 
νέου κορωνοϊού στη χώρα του. 
"Είναι απολύτως κρίσιμης σημασίας, όπου τις 
βρίσκουμε, οπωσδήποτε να τις εξαλείφουμε", δή-
λωσε στο Sky News, μετά τον εντοπισμό στη 
Βρετανία κρουσμάτων του παραλλαγμένου στε-
λέχους του νέου κορωνοϊού που ταυτοποιήθηκε 
πρώτα στη Νότια Αφρική, τα οποία δεν συνδέο-
νταν με διεθνή ταξίδια. 
Ο Βρετανός υπουργός Υγείας σημείωσε ότι οι 
ενέργειες που γίνονται, όπως η εισαγωγή μιας 
ενισχυμένης ιχνηλάτησης επαφών, οι μαζικοί δια-
γνωστικοί έλεγχοι στην κοινότητα και οι σαφείς 
οδηγίες που δόθηκαν για τους ανθρώπους που 
βρίσκονται στις περιοχές στις οποίες εντοπίστη-
καν κρούσματα να παραμείνουν στα σπίτια τους, 
θα βοηθήσουν να περιοριστεί οποιοδήποτε ξέ-
σπασμα του νέου κορωνοϊού. 
Ο Χάνκοκ δήλωσε επίσης πεπεισμένος ότι θα εί-
ναι επιτυχή τα μέτρα που λαμβάνονται στις πε-
ριοχές της χώρας στις οποίες έχουν εντοπιστεί 
κρούσματα ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του 
νοτιοαφρικανικού παραλλαγμένου στελέχους του 
νέου κορωνοϊού. 
"Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό μπορεί να γίνει", δή-
λωσε στον ραδιοσταθμό LBC, απαντώντας σε 
ερώτηση για το αν πιστεύει ότι η εξάπλωση του 
παραλλαγμένου στελέχους μπορεί να περιορι-
στεί. 
Η Βρετανία επεξεργάζεται την ενίσχυση των ελέγ-

χων στα σύνορά της για να σταματήσει την είσοδο 
στη χώρα νέων παραλλαγμένων στελεχών του 
νέου κορωνοϊού, πρόσθεσε εξάλλου σε δηλώσεις 
που έκανε στο BBC, σημειώνοντας ότι οι λεπτο-
μέρειες του σχεδίου για την παραμονή σε καρα-
ντίνα σε ξενοδοχεία αυτών που φτάνουν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο από ορισμένες χώρες αναμέ-
νεται να καθοριστούν προσεχώς. 
Παράλληλα, αναφερόμενος στο εμβόλιο κατά της 
COVID-19 της Οξφόρδης και της AstraZeneca, 
το οποίο ορισμένες χώρες ανακοίνωσαν ότι δεν 
θα χορηγήσουν στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομά-
δες, ο Βρετανός υπουργός Υγείας σημείωσε ότι 
η νέα έρευνα δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη εμπι-
στοσύνη ότι το εμβόλιο αυτό λειτουργεί για όλες 
τις ηλικίες. 
Ερωτηθείς για τις πληροφορίες ότι ο πρόεδρος 
της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σχολίασε ότι το 
εμβόλιο αυτό είναι "σχεδόν αναποτελεσματικό" 
μεταξύ των ανθρώπων ηλικίας άνω των 65 ετών, 
ο Χάνκοκ σημείωσε ότι οι επιστήμονες έχουν δεί-
ξει ότι το εμβόλιο της AstraZeneca και της Οξ-
φόρδης λειτουργεί καλά. 
"Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να ακούμε τους 
επιστήμονες (...) και η επιστήμη σε αυτό το θέμα 
ήταν ήδη αρκετά σαφής και έπειτα με αυτή την 
δημοσίευση κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι 
απολύτως και ξεκάθαρα σαφές ότι το εμβόλιο της 
Οξφόρδης όχι μόνο λειτουργεί, αλλά λειτουργεί 
καλά", υπογράμμισε ο Χάνκοκ στις δηλώσεις του 

προς το BBC, αναφερόμενος στα νέα στοιχεία 
που δόθηκαν την Τρίτη, στη δημοσιότητα από 
την Οξφόρδη. 
Νωρίς χθες Τετάρτη ο υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Γαλλίας Κλεμάν Μπον δήλωσε 
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πήρε ένα "τεράστιο ρί-
σκο" όσον αφορά την στρατηγική του για τους 
εμβολιασμούς κατά της COVID-19. 
Υπερασπιζόμενος τον συγκριτικά βραδύτερο 
ρυθμό διάθεσης εμβολίων κατά της COVID-19 
στη Γαλλία και την ΕΕ, ο Μπον επισήμανε ότι η 
Βρετανία δεν περιόρισε τη χορήγηση του εμβο-
λίου της Οξφόρδης και της AstraZeneca σε αυ-
τούς που είναι ηλικίας κάτω των 65 ετών, όπως 
έκαναν η Γαλλία και άλλες χώρες μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 
"Βλέπετε το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε λιγότερα 
προληπτικά μέτρα απ' ό,τι εμείς", δήλωσε ο Μπον 
χθες στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI TV. 
Επιπλέον ο ΥΠΕΞ της Βρετανίας κ. Ράαμπ θα 
πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην 
Κύπρο. Σύμφωνα με το κυπριακό ΥΠΕΞ, στο 
πλαίσιο της συνάντησης, οι κκ. Χριστοδουλίδης 
και Ράαμπ αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις 
για το Κυπριακό και τα επόμενα βήματα, υπό το 
φως της εν εξελίξει πρωτοβουλίας του γενικού 
γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, που στοχεύει 
στην επανέναρξη των συνομιλιών για λύση του 
Κυπριακού στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας.

Το ΗΒ πρέπει να εξαλείψει επειγόντως τις μεταλλάξεις του ιού
Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ
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Απεβίωσε ο 
βετεράνος Τομ Μουρ

Ο βετεράνος λοχαγός Τομ 
Μουρ, ο οποίος έγινε ήρωας 
των Βρετανών πέρυσι, όταν κα-
τάφερε να συγκεντρώσει ποσό-
ρεκόρ για το NHS, εν μέσω της 
πανδημίας, απεβίωσε σήμερα 
σε ηλικία 100 ετών, ανακοί-
νωσε η οικογένειά του. 
Ο Τομ Μουρ, τον οποίο είχε τι-
μήσει η βασίλισσα Ελισάβετ 
ονομάζοντάς τον «σερ», νοση-
λευόταν έχοντας προσβληθεί 
από τον νέο κορωνοϊό. 
«Με μεγάλη μας θλίψη ανακοι-
νώνουμε τον θάνατο του αγα-
πημένου μας πατέρα, του λο-
χαγού Τομ Μουρ, βετεράνου 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου», 
ανέφεραν οι κόρες του, Χάνα 
και Λούσι, στην ανακοίνωσή 
τους. Πρόσθεσαν ότι αισθάνο-
νται ευγνωμοσύνη επειδή κα-
τάφεραν να βρίσκονται στο 
πλευρό του κατά τις τελευταίες 
ώρες της ζωής του. 
Ο βετεράνος του Β' Παγκο-
σμίου Πολέμου προσέλκυσε το 
ενδιαφέρον της κοινής γνώμης 
τον περασμένο Απρίλιο με τους 
γύρους του, ενόψει των 100ών 
γενεθλίων του, στο πρώτο κύμα 
της πανδημίας Covid-19, κατα-
φέρνοντας να συγκεντρώσει 
περισσότερες από 30 εκατομ-
μύρια λίρες για το βρετανικό 
σύστημα υγείας. 
Από την πλευρά της, η βασί-
λισσα Ελισάβετ, που είχε τιμή-
σει τον Μουρ ονομάζοντάς τον 
«σερ», θα στείλει ένα ιδιωτικό 
μήνυμα συλλυπητηρίων στην 
οικογένειά του, έγινε γνωστό 
από το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Όλοι οι ηλικιωμένοι που ζουν σε οίκους 
ευγηρίας στην Αγγλία έχουν εμβολιαστεί 
κατά της covid-19, με κάποιες λίγες εξαι-
ρέσεις, ανακοίνωσε το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας (NHS) της Βρετανίας, ένα "κρί-
σιμο στάδιο” στην εκστρατεία εμβολια-
σμού. 
"Το NHS επιβεβαιώνει ότι το εμβόλιο 
(κατά της) covid-19 έχει πλέον χορηγηθεί 
σε κάθε οίκο ευγηρίας στην Αγγλία”, δη-
λαδή "σε περισσότερα από 10.000 ιδρύ-
ματα”, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση. 
Σύμφωνα με το NHS, το εμβόλιο δεν έχει 
φτάσει μόνο σε μερικούς οίκους ευγηρ-
ρίας "για λόγους ασφαλείας που συνδέ-
ονται με την τοπική εξέλιξη της επιδη-
μίας” και κάποιοι ένοικοι δεν έχουν 
καταφέρει να λάβουν την πρώτη δόση 
του εμβολίου "διότι είχαν πρόσφατα προ-
σβληθεί από covid-19 ή για άλλους λό-
γους υγείας”. 
"Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί ένα κρίσιμο 
στάδιο στην κούρσα να εμβολιάσουμε 
τους πιο ευάλωτους έναντι σε αυτή τη 
θανατηφόρα ασθένεια”, δήλωσε ο Βρε-
τανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. 

"Είχαμε δεσμευθεί ότι θα δώσουμε προ-
τεραιότητα και θα προστατεύσουμε τους 
ενοίκους των οίκων ευγηρίας και ακρι-
βώς αυτό κάναμε”. 
Ωστόσο ο Τζόνσον προειδοποίησε ότι 
αναμένεται "να έρθουν και άλλες δύσκο-
λες στιγμές”, καθώς ο αριθμός των νέων 
κρουσμάτων covid-19 και των νοσηλευο-
μένων ασθενών παραμένει "επικίνδυνα 
υψηλός”. 
Οι αρχές της Βρετανίας, η οποία έχει 
θρηνήσει περισσότερους από 106.000 
νεκρούς από την επιδημία και στην 
οποία ισχύει αυστηρό lockdown μετά την 
εμφάνιση ενός πιο μεταδοτικού, παραλ-
λαγμένου στελέχους του κορονοϊού, 
έχουν αναγάγει τον εμβολιασμό κατά της 
covid-19 σε εθνική προτεραιότητα για 
την έξοδο από την υγειονομική κρίση, 
Η Βρετανία ήταν η πρώτη δυτική χώρα 
που ξεκίνησε την εκστρατεία εμβολια-
σμού και μέχρι στιγμής έχει χορηγήσει 
το εμβόλιο σε 9 εκατομμύρια ανθρώ-
πους, ενώ στόχος είναι να έχει φτάσει τα 
15 εκατομμύρια ως τα μέσα Φεβρουα-
ρίου. Προτεραιότητα στον εμβολιασμό 
κατά της covid-19 έχουν οι άνω των 70 
ετών, το προσωπικό υγείας και οι πιο 
ευάλωτοι στον κορονοϊό. 
Μόνο το Σάββατο σχεδόν 600.000 άν-
θρωποι εμβολιάστηκαν με την πρώτη 
δόση του εμβολίου στη Βρετανία, αριθ-
μός ρεκόρ. 
Μέχρι στιγμής η χώρα χορηγεί τα εμβό-
λια των Pfizer/BioNTech και της Astra-
Zeneca, ενώ την άνοιξη αναμένεται να 
λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρ-
χών της Βρετανίας και αυτό της Mod-
erna.

Όλοι οι ένοικοι των οίκων ευγηρίας έχουν 
πλέον εμβολιαστεί

Η Βρετανία απαγορεύει από σήμερα τις 
απευθείας επιβατικές πτήσεις από τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κλείνοντας 
τον πιο πολυσύχναστο διεθνή ταξιδιω-
τικό διάδρομο στον κόσμο, τη σύνδεση 
Ντουμπάι-Λονδίνο. 
Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι προσθέτει 
τα ΗΑΕ, το Μπουρούντι και τη Ρουάντα 
στον κατάλογό της των χωρών για τις 
οποίες ισχύει ταξιδιωτική απαγόρευση 
λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν για 
την εξάπλωση του πιο μεταδοτικού και 
ενδεχομένως ανθεκτικού στα εμβόλια 
κατά της COVID-19 παραλλαγμένου στε-
λέχους του νέου κορωνοϊού που ταυτο-
ποιήθηκε πρώτα στη Νότια Αφρική. 
"Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιτρέπεται η 
είσοδος (στη χώρα) των ανθρώπων που 
ήταν ή διήλθαν από αυτές τις χώρες, με 
εξαίρεση Βρετανούς, Ιρλανδούς και υπη-
κόους τρίτων χωρών που έχουν δικαιώ-
ματα διαμονής, οι οποίοι θα πρέπει να 
τεθούν σε αυτοαπομόνωση για 10 μέρες 
στο σπίτι", διευκρίνισε την περασμένη 
Πέμπτη, με μήνυμά του στο Twitter ο 
υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας 
Γκραντ Σαπς. 
Στον ιστότοπό της, η αεροπορική εται-
ρεία Emirates αναφέρει ότι θα αναστείλει 
όλες τις επιβατικές πτήσεις με το Ηνω-

μένο Βασίλειο από τις 15:00 ώρα Ελλά-
δος, που τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση. 
Η Etihad Airways ανακοίνωσε ότι θα ανα-
στείλει μόνον τις πτήσεις στη Βρετανία, 
ενώ εκείνες από το Ηνωμένο Βασίλειο 
δεν θα επηρεαστούν. 
Σε ανακοίνωσή του, το αεροδρόμιο του 
Ντουμπάι συνιστά σε αυτούς, που έχουν 
κάνει κράτηση για πτήσεις που προβλε-
πόταν να φτάσουν στη Βρετανία μετά 
την ισχύ της απαγόρευσης, να μην πάνε 
στο αεροδρόμιο και να επικοινωνήσουν 
με την αεροπορική τους εταιρεία. 
Το υπουργείο Μεταφορών της Βρετανίας 
συνέστησε στους υπηκόους της χώρας, 
που βρίσκονται τώρα στα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, να χρησιμοποιήσουν πτή-
σεις, που δεν είναι απευθείας, για να επι-
στρέψουν στη Βρετανία. 
Το κλείσιμο συνόρων που προκλήθηκε 
από την COVID-19 κατέστησε τη σύν-
δεση Ντουμπάι-Λονδίνου τον πιο πολυ-
σύχναστο διεθνή ταξιδιωτικό διάδρομο 
στον κόσμο τον Ιανουάριο, με 190.365 
προγραμματισμένες θέσεις αυτόν τον 
μήνα, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομέ-
νων αεροπορικών εταιρειών OAG.Η 
Emirates και η Etihad μεταφέρουν κανο-
νικά μεγάλους αριθμούς επιβατών σε 
προορισμούς όπως η Αυστραλία μέσω 
αεροπορικών συνδέσεων σε κεντρικούς 
αερολιμένες στους οποίους δραστηριο-
ποιούνται, κάτι που σημαίνει ότι η από-
φαση για ματαίωση των πτήσεων αυτών 
θα έχει εκτεταμένες επιπτώσεις. 
Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοί-
νωσε ότι θα προσθέσει περισσότερες 
πτήσεις τσάρτερ από τη Βρετανία, αν 
χρειαστεί λόγω των ματαιώσεων στις 
Emirates και Etihad.

Απαγόρευση των απευθείας πτήσεων από και 
προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
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Πώς θ’ αποτρέψουμε τη διχοτόμηση της Κύπρου 
                                             ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ «ΙΔΕΩΝ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ… 

ΑΚΕΛ / ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Έστω και τώρα, ενόψει της άτυπης πενταμερούς 
είναι αδήριτη ανάγκη ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
να προσπαθήσει να πείσει τον Γ.Γ. και το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας ότι εννοεί στην πράξη αυτά 
που ορθά διακηρύττει για ετοιμότητα συνέχισης 
των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν 
Μοντανά, τονίζει το ΑΚΕΛ σχολιάζοντας το Ψήφι-
σμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανανέ-
ωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.  
Αναφέρει ανάμεσα σ’ άλλα το ΑΚΕΛ: 
Το Συμβούλιο Ασφαλείας στηρίζει πλήρως την 
πρόθεση του Γενικού Γραμματέα για σύγκληση 
της άτυπης διάσκεψης, τονίζοντας για πολλοστή 
φορά ότι το στάτους κβο είναι απαράδεκτο και 
ότι η πρωταρχική ευθύνη για επίτευξη λύσης ανή-
κει στους ίδιους τους Κυπρίους. Υπογραμμίζεται 

ξανά ότι η εκκρεμότητα του προβλήματος δημι-
ουργεί εντάσεις, διευρύνει το χάσμα, ρισκάρει μη 
ανατρέψιμες αλλαγές του εδάφους και μειώνει τις 
προοπτικές για λύση. 
Το ψήφισμα επαναβεβαιώνει το στάτους των Βα-
ρωσίων με ονομαστική αναφορά στα ψηφίσματα 
550 και 789, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις εξε-
λίξεις στην περιφραγμένη πόλη και ζητά τερματι-
σμό τους. Αναφορικά με την ΑΟΖ και το φυσικό 
αέριο το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν τοποθετείται 
ξεκάθαρα και αρκείται στη διαπίστωση ότι πρέπει 
να μειωθεί η ένταση και μέσα από τη λύση να 
επωφεληθούν και οι δύο κοινότητες. 
Μετά τις γνωστές παραλείψεις στην έκθεση του 
Γ.Γ., το πιο σημαντικό ήταν  τι θα αναφερόταν 
στο ψήφισμα αναφορικά με τη βάση διαπραγμά-

τευσης και λύσης του Κυπριακού. Το Συμβούλιο 
Ασφαλείας διορθώνει μερικώς την παράλειψη 
αφού γίνεται ρητή αναφορά σε λύση στη βάση 
της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολι-
τική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά 
ψηφίσματα. Ωστόσο, έχει απαλειφθεί η αναφορά  
προηγούμενων ψηφισμάτων   στην Κοινή Διακή-
ρυξη του 2014, στις συγκλίσεις και στο πλαίσιο 
Γκουτέρες. Η ανησυχητική αυτή εξέλιξη δείχνει 
πόσο ορθή ήταν η πρόταση του ΑΚΕΛ προς τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκφράσει όχι μόνο 
στα λόγια αλλά και με συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
την αταλάντευτη εμμονή του στα πιο πάνω. Αν 
το έπραττε, δεν θα ήταν καθόλου εύκολο να απα-
λειφθούν οι σχετικές αναφορές προηγούμενων 
ψηφισμάτων.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Σε ρυθμούς Κυπριακού, εισέρχεται η πολιτική 
ζωή του τόπου ενώ δεν έχει ακόμη κοπάσει ο σά-
λος από την αποκάλυψη των σκανδάλων με τη 
βιομηχανία «χρυσών διαβατηρίων» και τα όσα 
βγαίνουν στο φως για τη σήψη και τη διαφθορά 
στα ανώτατα κλιμάκια του κυπριακού κράτους. 
Ενώ έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη 
σύγκληση της άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης 
στις αρχές Μαρτίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
αντί προετοιμασίας για το Κυπριακό όλο το προ-
ηγούμενο χρονικό διάστημα, ασχολείτο με την 
ετοιμασία της απολογίας του ενώπιον της Ερευ-
νητικής Επιτροπής που μελετά το σκάνδαλο των 
πολιτογραφήσεων ξένων υπηκόων. 
Εδώ και βδομάδες η τουρκική διπλωματία οργιά-
ζει και ασφαλώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 
για πρώτη φορά η  Γραμματεία των Ηνωμένων 
Εθνών αφήνει ανοικτή την επιλογή των εμπλε-
κομένων στο Κυπριακό να θέσουν όποια ιδέα θέ-
λουν για τη μορφή λύσης στο Κυπριακό, γεγονός 
που συνιστά πισωγύρισμα.  
Διπλωματικοί κύκλοι θυμίζουν ότι στις διαβουλεύ-
σεις του Γκραν Μοντανά όταν ο Τούρκος Υπουρ-
γός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου επιχεί-
ρησε να θέσει θέμα λύσης έξω από το πλαίσιο 
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως 
καθορίζεται από τα Ψηφίσματα και  τις Αποφάσεις 
των Ηνωμένων Εθνών, οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ 
δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο. Αυτό που δεν κατά-
φερε να πετύχει πριν από τρία χρόνια το πετυ-
χαίνει τώρα η τουρκική διπλωματία που εκμεταλ-
λεύεται την απραξία των διπλωματικών 
υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Νίκος Αναστασιάης και Νίκος Χριστοδουλίδης αντί 
διπλωματικές κινήσεις για προώθηση των δια-
χρονικών θέσεων της Ελληνοκυπριακής πλευράς 
για λύση στη βάση της ΔΔ0, πολιτεύτηκαν αλλο-
πρόσαλλα χάνοντας την αξιοπιστία τους με απο-
τέλεσμα κανένας στο εξωτερικό να μην είναι σί-
γουρος πλέον εάν η ηγεσία της Ελληνοκυπριακής 
πλευράς παραμένει στη θέση για ΔΔΟ ή μετακι-
νήθηκε σε θέσεις που προσεγγίζουν τις διχοτομι-
κής φιλοσοφίας δημόσιες τοποθετήσεις της Άγκυ-

ρας και του εθνικιστή Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν 
Τατάρ που παραμερίζουν το μοντέλο της Διζωνι-
κής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας προτάσσοντας τη 
θέση για λύση δυο κρατών. 
ΤΣΕΛΕΠΗΣ: ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ  
ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΟΜΛΙΕΣ 
Παρ΄ όλα αυτά, ο Επικεφαλής του Γραφείου Κυ-
πριακού της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ  Τουμάζος Τσελεπής 
υποδεικνύει ότι η Ελληνοκυπριακή πλευρά δεν 
πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι της Πενταμε-

ρούς έχοντας την εντύπωση ότι η Τουρκία θα εμ-
μένει σε δυο κράτη, ότι οι συνομιλίες θα ναυαγή-
σουν και θα αποδοθούν ευθύνες στην τουρκική 
πλευρά, χωρίς να είναι έτοιμη να καταθέσει τις 
δικές τις θέσεις. Θα κάνουμε, τόνισε, μεγάλο λά-
θος εάν δεν είμαστε έτοιμοι. 
Ο Τουμάζος Τσελεπής εκφράζει την εκτίμηση ότι 
η Τουρκία θα καταθέσει την πρόταση της για να 
σφυγμομετρήσει ίσως, αλλά μάλλον δεν θα επι-
μείνει στα δυο κράτη, οπότε η Ελληνοκυπριακή 
πλευρά θα πρέπει να είναι έτοιμη να καταθέσει 
τις δικές της θέσεις. 
Τα πράγματα, σημείωσε ο Τ. Τσελεπής είναι 
πλέον πάρα πολύ δύσκολα και αποτελούν απόρ-
ροια του ναυαγίου στο Γκαρν Μοντανα, ωστόσο 
το ερώτημα είναι τι κάνουμε παραπέρα. Υπενθύ-
μισε ότι το ΑΚΕΛ υπέβαλε στον πρόεδρο της δη-
μοκρατίας την πρόταση του για το τι θα πρέπει 

να κάνουμε για να αποφύγουμε την οριστική δι-
χοτόμηση, ωστόσο, είπε μέχρι τώρα δεν είχε απά-
ντηση, ούτε θετική ούτε αρνητική. 
Το ΑΚΕΛ, είπε, πρότεινε τι πρέπει να κάνουμε 
για να επαναρχίσει ο διάλογος, ο οποίος δεν ξε-
κινούσε επειδή δεν πείθαμε.  
•Ανέφερε ενδεικτικά τους βρετανικούς χειρισμούς 
που έγιναν κατά την πρόσφατη έγκριση του ψη-
φίσματος ανανέωσης της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ 
όπου επιχείρησαν να αφήσουν στο κείμενο ερω-

τηματικά ως προς τη βάση διαπραγμάτευσης για 
τη λύση του Κυπριακού.  
Επίσης, είπε, αφαιρέθηκε η πρώτη παράγραφος 
του διατακτικού μέρους του προηγούμενου ψη-
φίσματος, η οποία έλεγε ότι οι συνομιλίες πρέπει 
να συνεχιστούν από το σημείο έμειναν με την 
κοινή διακήρυξη, τις συγκλίσεις και το πλαίσιο 
του Γε-νικού Γραμματέα. 
•Θ α πρέπει να μας ανησυχήσει, τόνισε, ότι 
έχουμε μια βάση διαπραγμάτευσης αλλά πλέον 
αρχίζουν διάφορα περίεργα όπως τα περί κυ-
ριαρχικής ισότητας με τα οποία φλερτάρουν οι 
Βρετανοί, ίσως θεωρώντας ότι θα λύσουν το Κυ-
πριακό βρίσκοντας μια μέση απόσταση μεταξύ 
ενός κράτους και δυο κρατών, κάτι υπογράμμισε, 
που θα καταλήξει σε ένα μεγάλο φιάσκο. 
Ο Τ. Τσελεπής είπε επίσης ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ στην 

πρόσφατη δήλωση του ξεκαθάρισε ότι η βάση 
λύσης είναι εκεί όπως και η εντολή του μέχρι οι 
δυο πλευρές να συμφωνήσουν σε κάτι διαφορε-
τικό. Αυτό εκτίμησε αποτελεί μια προειδοποίηση 
από τον κύριο Γκουτέρες για το ποια λύση θέλουν 
τα μέρη. Εάν η Ελληνοκυπριακή πλευρά εμμένει 
στη λύση ΔΔΟ δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να 
έρθει ο ΓΓ και να αλλάξει αυτή τη βάση. 
ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕ – ΕΛΑ 
Προφανώς για να προωθήσουν τις «ιδέες τους» 
οι Βρετανοί άρχισαν έντονο διπλωματικό παρα-
σκήνιο ενώ στο προσκήνιο τις εξελίξεις στο Κυ-
πριακό συζήτησαν την Τετάρτη στο Λονδίνο ο 
υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δέν-
διας  με τον ομόλογό του Ντόμινικ Ράαμπ και την 
Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδια για την Ευρω-
παϊκή Γειτονιά Γουέντι Μόρτον. Ο κ. Δένδιας πα-
ρουσίασε την ελληνική οπτική για τα θέματα που 
άπτονται της Ανατολικής Μεσογείου. 
 Τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, υπό το φως 
της εν εξελίξει πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμ-
ματέα των Ηνωμένων Εθνών, που στοχεύει στην 
επανέναρξη των συνομιλιών για λύση του Κυ-
πριακού στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, κατά 
τις συνομιλίες που θα έχουν σήμερα Πέμπτη στη 
Λευκωσία οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου 
και του Ηνωμένου Βασιλείου, Νίκος Χριστοδου-
λίδης και Ντόμινικ Ράαμπ. 
Περαιτέρω, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, οι  δυο Υπουργοί θα ανασκο-
πήσουν το πλήρες φάσμα των διμερών σχέσεων 
Κύπρου - Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο την πε-
ραιτέρω ανάπτυξή τους, δίνοντας έμφαση, ανά-
μεσα σε άλλα, σε θέματα που άπτονται των δι-
καιωμάτων των πολιτών στη μετά το Brexit εποχή, 
στη διαχείριση της πανδημίας, στη διασφάλιση 
της αεροπορικής συνδεσιμότητας και στην 
ασφαλή επανεκκίνηση του τουρισμού. 
Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως ο κ. Χριστο-
δουλίδης θα συναντηθεί σήμερα, 4 Φεβρουαρίου, 
με τον Βρετανό ομόλογό του κ. Ράαμπ, ο οποίος 
θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην 
Κύπρο.

Ο Αναστασιάδης να προσπαθήσει να πείσει τον ΟΗΕ ότι θέλει λύση
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Θέματα Διαφθοράς

Πύλη Εμβολιασμού
Στη διάθεση των ατόμων ηλι-
κίας άνω των 83 ετών τέθηκαν 
αοό τις 3 Φεβρουαρίου, στις 9 
το πρωί, η Πύλη Εμβολιασμού, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Εθνικού Πλάνου Εμβολιασμού 
για την COVID-19. Τα ραντεβού 
είναι διαθέσιμα για όσα άτομα 
άνω των 83 ετών δεν έχουν δι-
ευθετήσει ραντεβού τις προ-
ηγούμενες εβδομάδες ή δεν 
έχουν ήδη εμβολιαστεί και αφο-
ρούν την περίοδο από τις 8 μέ-
χρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Υπουργείου Υγείας, συστήνεται 
στους πολίτες που εμπίπτουν 
στην ηλικιακή υπό-ομάδα που 
έχει προτεραιότητα για εμβολια-
σμό, να διευθετούν ραντεβού 
στην πρώτη χρονικά διαθέσιμη 
ημέρα και ώρα..  
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι 
οι πολίτες που διευθετούν ρα-
ντεβού είτε για τους ίδιους είτε 
για άτομα του συγγενικού ή φι-
λικού τους περιβάλλοντος θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι κα-
ταχωρούν τα σωστά στοιχεία 
ταυτοποίησης (όνομα, αρ. ταυ-
τότητας, ημερομηνία γέννη-
σης), καθώς και τον σωστό 
αριθμό τηλεφώνου, στο οποίο 
αποστέλλεται η επιβεβαίωση 
για το ραντεβού για την 1η 
δόση καθώς και για τη 2η δόση.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Απαντήσεις στα όσα του καταλογίζονται 
σε σχέση με το πρόγραμμα κατ΄ εξαί-
ρεση πολιτογραφήσεων, έδωσε ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστα-
σιάδης, ο οποίος συνεχίζει αυτή την ώρα 
την κατάθεσή του, ενώπιον της Ερευνη-
τικής Επιτροπής, για τις κατ` εξαίρεση 
πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυ-
τών και επιχειρηματιών. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κλήθηκε 
από τα μέλη της Επιτροπής Μύρωνα Νι-
κολάτο, Δήμητρα Καλογήρου, Κυριάκο 
Κυριάκου και Παύλο Ιωάννου, όπως 
απαντήσει για τη δική του εμπλοκή τόσο 
με την ιδιότητα του ανώτατου αξιωμα-

τούχου, όσο και με την προσωπική του 
ιδιότητα στις κατ΄ εξαίρεση πολιτογρα-
φήσεις ξένων επενδυτών. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης έδωσε απαντήσεις σε σχέση με 
το  δικηγορικό του γραφείο, λέγοντας ότι 
από την εκλογή του αποξενώθηκε από 
το δικηγορικό του γραφείο και αποχώ-
ρησε πλήρως το 2013. 
Σημείωσε ότι πριν την ανάληψη της προ-
εδρίας του εγκρίθηκαν οκτώ αιτήσεις για 
πολιτογράφηση και 57 μετά που ανέ-
λαβε. 
Πρόσθεσε πως το ποσοστό των αιτή-
σεων, που εγκρίθηκαν από το δικηγορικό 

του γραφείο μετά που ανέλαβε, δεν αυ-
ξήθηκε. 
Σε ερώτηση αν υπήρχαν πολιτογραφή-
σεις, που συνδέονται με εταιρείες συγ-
γενών του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
μίλησε ευθέως, λέγοντας ότι η κατα-
σκευαστική εταιρεία του γαμπρού του 
Γιάννη Μισιρλή λειτουργούσε δέκα χρό-
νια πριν γίνει γαμπρός του. 
Ερωτηθείς αν ο γαμπρός του είναι μέτο-
χος στην εταιρεία που έχει τη Μαρίνα 
Αγίας Νάπας, από την οποία διευθυντικά 
στελέχη και μετόχοι πολιτογραφήθηκαν, 
ο Πρόεδρος απάντησε πως δεν γνωρίζει 
και δεν μπορεί να γνωρίζει όλες τις δρα-
στηριότητές του γαμπρού του. 
Σε σχέση με το θέμα του Σαουδάραβα 
επιχειρηματία, ο κ. Αναστασιάδης ξεκα-
θάρισε ότι ουδέποτε υπήρξε δικηγόρος 
του συγκεκριμένου επιχειρηματία. 
Είπε περαιτέρω: «Από τα έγγραφα του 
Υπουργείου Οικονομικών αντί του ελα-
χίστου ποσού από έξι επενδυτές, έπρεπε 
να αγοράσουν ένα ακίνητο αξίας 15 εκ. 
ευρώ. Επένδυσε περίπου 20 εκ. Και 
επειδή έγινε παρατήρηση από τον Ελε-
γκτή -πολλά και διάφορα λέχθηκαν- πως 
βοηθήθηκε γι` αυτό και πρόσφερε φιλο-
ξενία και δόθηκε αεροσκάφος». 
Σημείωσε ότι μετά την έρευνα του Ελε-
γκτή ζητήθηκε έρευνα από την Επιτροπή 
Καλογήρου και κανένας δεν διαπίστωσε 

οτιδήποτε. 
Για το ταξίδι του στις Σεϊχέλες, είπε πως 
δεν έγινε κρυφά το ταξίδι, διαβεβαι-
ώνοντας πως γνώριζε τον επιχειρηματία 
και σχετιζόταν μαζί του. 
Ωστόσο, σημείωσε πως δεν είχε να του 
ανταποδώσει οτιδήποτε. 
Κληθείς να αναφέρει ποιος ωφελήθηκε 
από αυτή τη φιλία, ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης είπε ότι ο Σαουδάραβας επιχει-
ρηματίας έδωσε 966 χιλιάδες ευρώ, για 
να προσθέσει πως λόγω των σχέσεων 
τους συνείσφερε ακόμη μισό εκατομμύ-
ριο. 
Αναφέρθηκε αναλυτικά στα ποσά και κα-
τέθεσε κατάλογο με τα ποσά που έχει 
συνεισφέρει ο συγκεκριμένος επιχειρη-
ματίας. 
«Πόσα να ακούσει κανένας. Όλοι παίρ-
νουν μίζες;», διερωτήθηκε. 
Όπως είπε στην Επιτροπή ως αποτέλε-
σμα της διαπόμπευσης του συγκεκριμέ-
νου ατόμου υπέβαλε αίτηση για αποποί-
ηση του διαβατηρίου. 
«Έτσι συμπεριφερόμαστε στους επεν-
δυτές, στη Wargaming, στο καζίνο», 
είπε. 
Η κατάθεση του Προέδρου Αναστασιάδη 
συνεχίζεται. Τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
συνοδεύουν ο Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος, Κυριάκος Κούσιος και ο Διευθυντής 
του Γραφείου του, Πέτρος Δημητρίου.

Υποχρεωτικός αυτοπεριορισμός από 6 Φεβρουαρίου για 72 ώρες όσων φθάνουν στην Κύπρο 

Απαντήσεις Προέδρου στα όσα του καταλογίζονται για τις πολιτογραφήσεις

Αλλαγές στις πτήσεις  

Επιστολές σε σχέση με την κα-
τεδάφιση διατηρητέων υποστα-
τικών στην παλιά Λευκωσία, 
ιδιοκτησίας της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Κύπρου, απέστειλε σή-
μερα ο Γενικός Εισαγγελέας 
της Δημοκρατίας, Γιώργος Σαβ-
βίδης προς τον Υπουργό Εσω-
τερικών, Νίκο Νουρή και τον 
Δήμαρχο Λευκωσίας Κωνστα-
ντίνο Γιωρκάτζη. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Νομικής Υπηρεσίας, χαρακτη-
ρίζοντας το θέμα της κατεδάφι-
σης διατηρητέων υποστατικών 
ως σοβαρό και αναφερόμενος 
στα σχετικά δημοσιεύματα των 
ΜΜΕ μέσω των οποίων το 
θέμα ανεδείχθη, ο Γενικός Ει-
σαγγελέας της Δημοκρατίας 
ζητά, μέσω των επιστολών του, 
όπως τύχει ενημέρωσης για τα 
γεγονότα της συγκεκριμένης 
υπόθεσης και τις ενέργειες στις 
οποίες οι αρμόδιες αρχές θα 
προβούν στο πλαίσιο των αρ-
μοδιοτήτων τους, έτσι ώστε να 
αποφασιστούν από τον Γενικό 
Εισαγγελέα τυχόν περαιτέρω 
ενέργειες.

Γενικός Εισαγγελέας 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σή-
μερα πρόταση που προβλέπει τον υπο-
χρεωτικό αυτοπεριορισμό 72 ωρών και 
τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου 
PCR 72 ώρες μετά την άφιξη σε όλους 
τους επιβάτες που αφικνούνται από χώ-
ρες των Κατηγοριών Α και Β, ενισχύο-
ντας έτσι τα μέτρα που εφαρμόζονται στα 

Αεροδρόμια της Δημοκρατίας από την 
επαναλειτουργία τους το καλοκαίρι του 
2020, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 
Υπουργείο Υγείας. Το μέτρο τίθεται σε 
εφαρμογή από το Σάββατο, 6 Φεβρουα-
ρίου, και το κόστος για την εργαστηριακή 
εξέταση (PCR) 72 ώρες μετά την άφιξη 
το επωμίζεται ο πολίτης. 

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η συγκε-
κριμένη απόφαση είναι επιπλέον των άλ-
λων μέτρων που είναι σε ισχύ για τους 
αφικνούντες ανάλογα με τη χώρα προ-
σέλευσης. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να 
ισχύει η υποχρέωση των επιβατών από 
χώρες της Κατηγορίας Β να προσκομί-
ζουν αρνητικό αποτέλεσμα από εξέταση 
PCR 72 ωρών πριν την αναχώρηση, και 
παράλληλα συνεχίζονται οι δειγματολη-
πτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι στα Αερο-
δρόμια Λάρνακας και Πάφου. Υπενθυ-
μίζεται ότι όλοι οι επιβάτες, ανεξαρτήτου 
χώρας αναχώρησης, οφείλουν να συ-
μπληρώνουν το Cyprus Flight Pass. 
Όπως αναφέρεται, η απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου έλαβε υπόψη 
τα μέχρι στιγμής δεδομένα από τη διεθνή 
βιβλιογραφία, που κάνουν λόγο για αυ-
ξημένη μεταδοτικότητα και επιθετική εξά-
πλωση των νέων στελεχών του ιού 
SARS-CoV-2, αλλά και τις έντονες ανη-
συχίες που προκαλεί σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο η ανίχνευσή τους σε αρκετά κράτη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

"Με τη σημερινή απόφαση, ενισχύεται η 
προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας, 
σύμφωνα και με τις συστάσεις του 
ECDC, για έλεγχο της διασποράς των 
νέων στελεχών στην κοινότητα, μέχρι να 
αξιολογηθούν επιστημονικά οι επιπτώ-
σεις των μεταλλάξεων του ιού", προστί-
θεται. 
Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος από τις 21 
Δεκεμβρίου 2020 εφαρμόζει επιπρό-
σθετα μέτρα για τους επιβάτες από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, υιοθετώντας την πο-
λιτική του υποχρεωτικού περιορισμού για 
περίοδο 7 ημερών σε ξενοδοχεία της Δη-
μοκρατίας και την εργαστηριακή εξέταση 
κατά την άφιξη και την 7η ημέρα από 
την άφιξη. 
Μέσω της πρακτικής αυτής, από τις 21 
Δεκεμβρίου 2020, εξετάστηκαν πέραν 
των 15.000 επιβατών από το Ηνωμένο 
Βασίλειο και εντοπίστηκαν 133 κρού-
σματα (ποσοστό θετικότητας: 0,9%), 
σύμφωνα με την ανακοίνωση.
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Τουρκικές Προκλήσεις

Η Τουρκία συνεχίζει την «επίθεση γοητείας στη Δύση»

Νέα μέτρα αλλά και πρόστιμα από την Τρίτη για take away

Με νέα μέτρα και «τσουχτερά» πρόστιμα 
βρίσκονται αντιμέτωπα από την Τρίτη τα 
καταστήματα εστίασης που λειτουργούν 
με τη μέθοδο του take away.  
Με βάση τη νέα ρύθμιση, απαγορεύεται 
η παραμονή των πελατών στον εξωτε-
ρικό και στον εσωτερικό χώρο επιχειρή-
σεων εστίασης –ένα μέτρο που ισχύει 
όχι μόνο για τις «κόκκινες» περιοχές 
αλλά και όσες βρίσκονται στο επίπεδο 
επιτήρησης, δηλαδή το «κίτρινο». 
Ειδικότερα, η τροποποίηση αφορά το 
σημείο 17 του πίνακα της παρ. 1Β του 
άρθρου 1 της ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προ-

στασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επι-
κράτειας για το διάστημα από το Σάβ-
βατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 
έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 
και ώρα 6:00» (ΦΕΚ Β’ 341). 
«Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε 
πακέτο από το κατάστημα (take away), 
διανομής προϊόντων (delivery) και καθ’ 
οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επι-
τρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων 
μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται 
στην παρούσα, χωρίς πάντως την πα-

ραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξω-
τερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων 
αυτών» προβλέπει η απόφαση, τονίζο-
ντας παράλληλα πως οι πολίτες αλλά 
και οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
εστίασης θα πληρώνουν πρόστιμο σε 
περίπτωση που βεβαιωθεί παράβαση. 
Στο άρθρο 6 της ίδιας ΚΥΑ αναφέρεται: 
«Παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή 
εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρή-
σεων που παρέχουν υπηρεσίες παροχής 
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα 
(take away), σύμφωνα με το σημείο 17 
του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1. 
-Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό 
πρόσωπο 
-Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) 
ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο/πε-
λάτη». 
Όπως καταλήγει η ΚΥΑ, «η παρούσα 
ισχύει από την 2α Φεβρουάριου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τις 8 Φεβρουάριου 
2021 και ώρα 6:00». 
Τον «κώδωνα του κινδύνου» για τετρα-
ψήφιο αριθμό κρουσμάτων κορωνοϊού, 
έκρουσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Πανα-
γιώτης Αρκουμανέας την Τρίτη. 
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο ίδιος, τόνισε: 

«Είναι πολύ πιθανό και σήμερα να 
έχουμε τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων, 
και ακριβώς γι' αυτό σε συνδυασμό που 
βλέπουμε τον αυξημένο αριθμό με με-
ταλλάξεις θα πρέπει να είμαστε όλοι σε 
εγρήγορση και να τηρούμε τα μέτρα». 
«Είναι καθαρά δυναμικό φαινόμενο, τα 
δεδομένα μπορεί να αλλάζουν σημαντικά 
καθημερινά, εξετάζονται σαφώς μέρα-
μέρα και οι αποφάσεις λαμβάνονται 
εβδομάδα-εβδομάδα» τόνισε χαρακτη-
ριστικά ο ίδιος. 
Και συμπλήρωσε: 
«Σήμερα που μιλάμε δεν θα οδηγηθούμε 
σε σκληρό lockdown, αλλά δεν ξέρουμε 
τι θα συμβεί την επομένη». 
Όπως εξήγησε ο ίδιος προτεραιότητα 
της κυβέρνησης είναι η δημόσια υγεία, 
λαμβάνοντας υπόψη θέματα οικονομίας 
και θέματα εκπαίδευσης. 
«Είμαστε κυβέρνηση που λαμβάνει 
υπόψη τα δεδομένα, και το θέμα είναι 
να προσαρμοζόμαστε έγκαιρα στις νέες 
συνθήκες» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος, αποσαφηνίζοντας ότι οι εισηγή-
σεις της επιτροπής λαμβάνονται με βάση 
την πλειοψηφία της επιτροπής.

Ενδιαφέρον για την πραγματο-
ποίηση γυρισμάτων τηλεοπτι-
κών παιχνιδιών επιβίωσης αλλά 
και παιχνιδιών ριάλιτι σε περιο-
χές της Κεντρικής Μακεδονίας 
εκδηλώνεται το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα από εταιρείες και 
παραγωγούς του εξωτερικού. 
Τον περασμένο Οκτώβριο, μια 
μεγάλη παραγωγή τηλεπαιχνι-
διού από γαλλικό κανάλι, πρα-
γματοποίησε γυρίσματα στον 
Όλυμπο, τις Σέρρες και τη Θεσ-
σαλονίκη. Πριν από λίγο καιρό 
υπήρξε επικοινωνία εταιρείας 
παραγωγής που δραστηριοποι-
είται στη Θεσσαλονίκη με εται-
ρεία από την Ουκρανία που 
έδειξε ενδιαφέρον για την υλο-
ποίηση ενός τηλεπαιχνιδιού επι-
βίωσης στη βόρεια Ελλάδα, 
ενώ ένα ακόμη τηλεπαιχνίδι τύ-
που ριάλιτι γυρίστηκε το καλο-
καίρι στη Χαλκιδική.

Νεκρός πυροσβέστης
Τραγική κατάληξη είχε η επι-
χείρηση απεγκλωβισμού μαθη-
τών στην Αλεξανδρούπολη 
εξαιτίας της σφοδρής κακοκαι-
ρίας.  
Ο Έβρος πλήττεται σήμερα 
από σφοδρή βροχόπτωση που 
είχε σαν αποτέλεσμα να πλημ-
μυρίσουν -για ακόμη μια φορά- 
πολλοί οικισμοί. 
Ωστόσο η κακοκαιρία είχε τρα-
γική κατάληξη όταν ένας 
46χρονος πυροσβέστης, πατέ-
ρας τριών παιδιών, πνίγηκε κα-
θώς παρασύρθηκε απ’ τα νερά 
στον οικισμό Απαλός του δή-
μου Αλεξανδρούπολης. 
Ο πυροσβέστης της υπηρεσίας 
Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης 
Ζαφειρόπουλος, είχε κληθεί για 
τον απεγκλωβισμού 21 μαθη-
τών και εκπαιδευτικών του νη-
πιαγωγείου Απαλού που έχουν 
εγκλωβιστεί λόγω της βροχό-
πτωσης. 
Όπως αναφέρεται ο 46χρονος 
πυροσβέστης, δεν μπόρεσε να 
βγει από το πυροσβεστικό 
όχημα στο οποίο ήταν και οδη-
γός, καθώς το όχημα είχε 
εγκλωβιστεί από τα νερά της 
βροχής και ο άτυχος άνδρας 
παρασύρθηκε και τελικά βρέ-
θηκε νεκρός αρκετά μέτρα πιο 
πέρα, κοντά στα ρέματα του 
αεροδρομίου. 
Όλο το σώμα της πυροσβεστι-
κής είναι σοκαρισμένο και όλα 
αυτά ενώ η βροχή συνεχίζεται 
και είναι έντονη σε όλη την πε-
ριοχή του Έβρου.

Κεντρική Μακεδονία

Η Τουρκία εξακολουθεί να επιχειρεί την 
επίθεση γοητείας στη Δύση εμφανιζό-
μενη ως η χώρα που προκρίνει το διά-
λογο για την επίλυση των ανοιχτών ζη-
τημάτων σε Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική 
Μεσόγειο. 
Νέο άνοιγμα στην Ευρώπη μέσω της 
επίκλησης των διερευνητικών επαφών 
επιχειρεί η Τουρκία διαμέσου του συμ-
βούλου και «τοποτηρητή» του προέδρου 
Ερντογάν στη διαδικασία, Ιμπραήμ Κα-
λίν. Ο κ. Καλίν με δήλωσή του απέδωσε 
την επανέναρξη των διερευνητικών επα-
φών ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα στην 
ηγεσία του Ταγίπ Ερντογάν και εκφράζει 
την βεβαιότητα πως η Τουρκία θα συνει-
σφέρει δημιουργικά στη διαδικασία. Άλ-
λωστε η επανέναρξη των διερευνητικών 
επαφών στην Κωνσταντινούπολη ήταν 
μια εικόνα που ήθελε πάση θυσία να πε-
τύχει η τουρκική πλευρά. 
Εδώ και λίγους μήνες, όταν έγινε σαφές 

πως η διοίκηση Τραμπ θα αποτελέσει 
παρελθόν για τις ΗΠΑ και στη θέση της 
θα αναλάβει ένας Πρόεδρος λιγότερο φι-
λικός στον Πρόεδρο Ερντογάν, η Τουρκία 
επιδιώκει να εμφανιστεί ως "συμβιβα-
στική δύναμη" ώστε να προκαταλάβει τη 
νέα διοίκηση Μπάιντεν αλλά και να απο-
τρέψει οποιαδήποτε διαδικασία κυρώ-
σεων από την Ευρώπη. Η Αθήνα από 
την πλευρά της προτιμά σαφέστατα τη 
διαδικασία διαλόγου από την ένταση του 
καλοκαιριού, που θα της επιτρέψει αφε-
νός να κερδίσει χρόνο για να θωρακιστεί 
αμυντικά και διπλωματικά, αφετέρου 
βοηθά την κυβέρνηση να μην ξοδέψει 
χρόνο και ενέργεια στο πεδίο της εξωτε-
ρικής πολιτικής και να το δαπανά αντί-
στοιχα στη διαχείριση των θεμάτων του 
κορωνοϊού. 
Την ίδια στιγμή ο Τούρκος υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Χουλουσί Ακάρ μετα-
βαίνει την Τρίτη στη Γερμανία προκειμέ-
νου να πραγματοποιήσει επαφές και θα 
συναντηθεί με την Γερμανίδα ομόλογο 
του Άνεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ στο 
Βερολίνο. Ψηλά στην ατζέντα θα βρε-
θούν οι εξελίξεις που αφορούν την Ανα-
τολική Μεσόγειο.Υπενθυμίζεται πως η 
γερμανική πλευρά είχε παίξει διαμεσο-
λαβητικό ρόλο στην διάρκεια της έντασης 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και επε-
δίωξε την επανέναρξη των διερευνητι-
κών επαφών.

Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου

Χωρίς τέλος τα περιστατικά βίας στον 
χώρο του θεάματος

Για πλήθος καταγγελιών κάθε είδους 
βίας στον καλλιτεχνικό χώρο μίλησε ο 
πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθο-
ποιών, Σπύρος Μπιμπίλας. 
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο ηθοποιός εξή-
γησε πως θα συσταθεί Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο που θα αποτελείται από ψυχο-
λόγους και νομικούς, ώστε να 
αντιμετωπίζονται αυτά τα φαινόμενα 
μέσω της δικαιοσύνης. 
«Να διευκρινίσω κάτι πριν από όλα. Δη-
μιουργήθηκε μια ένταση ότι το Πειθαρ-
χικό συμβούλιο του ΣΕΗ που είναι θε-
σμικό όργανο ήδη έχει διαγράψει 
ανθρώπους. Δεν υφίσταται κάτι 10. Αυτή 
τη στιγμή έχουμε αρκετές καταγγελίες. 
Για περίπου δέκα πρόσωπα, για άντρες 
μας έχουν πει, και τους καταγγέλλουν 
για κάθε είδους βία. Εμείς επωνύμως 
δεν θα βγούμε να καταγγείλουμε κανέ-
ναν» τόνισε χαρακτηριστικά ο ίδιος.  
Μάλιστα συνέστησε στα μέλη του Σω-
ματείου Ελλήνων Ηθοποιών «να μην 
βγαίνουν στα παράθυρα, να μην γρά-

φουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
γιατί μπορεί να φέρουν μηνύσεις». 
«Ο κάθε άνθρωπος έχει το τεκμήριο της 
αθωότητας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο 
Σπύρος Μπιμπίλας, αναφερόμενος πα-
ράλληλα στην περίπτωση Καρκά έναν 
άνθρωπο που, όπως είπε, «έκαναν ρό-
μπα και αθωώθηκε». 
Σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο ΘΕΜΑ 
104,6 για το ίδιο ζήτημα, ο κ. Μπιμπίλας 
έστρεψε τα «πυρά» του κατά των ΜΜΕ, 
υποστηρίζοντας πως δεν έδειξαν τον ίδιο 
ζήλο για τα προβλήματα των ηθοποιών 
εν μέσω της πανδημίας. 
Μιλώντας στο ραδιόφωνο, ΘΕΜΑ 104,6, 
για το ίδιο ζήτημα, κατηγόρησε επίσης 
τα μέσα ενημέρωσης ότι «δεν έδειξαν 
τον ίδιο ζήλο «Μόλις μπήκε στη μέση 
κλειδαρότρυπα, έχει γίνει μπαράζ εκπο-
μπών κίτρινου Τύπου» είπε, και κλείνο-
ντας τόνισε: 
«Η έκταση είναι δυσανάλογη με το πόσοι 
εμπλέκονται. Δεν είναι όλο το θέατρο βό-
θρος». 
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Φον ντερ Λάιεν 
 Υπεραμύνεται της ευρωπαϊκής στρατηγικής εμβολιασμού

Θέτοντας εμμέσως στο στόχαστρο το Ηνωμένο 
Βασίλειο, το οποίο και ξεκίνησε νωρίτερα την εκ-
στρατεία εμβολιασμού έναντι του κορωνοϊού, η 
πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
απέκρουσε επικρίσεις για καθυστερήσεις εκ μέ-
ρους της ΕΕ, τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή στρα-
τηγική εμβολιασμού «ήταν η σωστή». 
«Ορισμένες χώρες ξεκίνησαν να εμβολιάζουν λίγο 
πριν την Ευρώπη, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά προ-
σέφυγαν σε κατεπείγουσες διαδικασίες έγκρισης, 
μέσα σε 24 ώρες. Η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη 
(της ΕΕ) είχαν συμφωνήσει να μην κάνουν συμ-
βιβασμούς σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για ασφά-
λεια και αποτελεσματικότητα, οι οποίες συνδέο-
νται με την έγκριση ενός εμβολίου» τόνισε η 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη που 

παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde. 
«Η Ευρώπη ξεκίνησε αργότερα, όμως αυτή ήταν 
η σωστή απόφαση» προσέθεσε. 
Ο υφυπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλ-
λίας, Κλεμάν Μπον, έχει τηρήσει την ίδια γραμμή, 
λέγοντας ότι οι Βρετανοί «ρίσκαραν» με τη στρα-
τηγική εμβολιασμού που ακολούθησαν. 
«Δεν πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας θα δέχονταν 
να το διακινδυνεύσουμε, ερχόμενοι σε αντίθεση 
με την άποψη των επιστημόνων μας, για αυτήν 
την εκστρατεία εμβολιασμού» είπε μιλώντας στον 
ραδιοφωνικό σταθμό France Inter. 
Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του Βρετανού 
πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον διαβεβαίωσε 
ότι το Λονδίνο «δεν ανέλαβε κανένα ρίσκο» με τα 
εμβόλια, καθησυχάζοντας τους πολίτες όσον 
αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά 
τους. 
Αναφερόμενη στα εμβόλια της AstraZeneca, η 
Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Ευρώπη «τα θέλει». 
Εξήγησε, όμως, ότι ταυτόχρονα επιδιώκει να 
υπάρξει διαφάνεια. «Η φαρμακευτική εταιρεία μας 
ενημέρωσε για την καθυστέρηση [παράδοσης] 
την τελευταία στιγμή και χωρίς να προβάλει πει-
στικούς λόγους. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι πα-
ράγεται στα ευρωπαϊκά εργοστάσια, τι εξάγεται, 
πού εξάγεται και τι αποθηκεύεται. Είναι καλύτερη 
η διαφάνεια από τις φήμες» υπογράμμισε η πρό-
εδρος της Κομισιόν.

ΠΟΥ  
Μίλησε για 'εθνικισμό των εμβολίων' και προειδοποιεί για τους κινδύνους  

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπό-
ρις Τζόνσον κατηγόρησε αργά την Τρίτη την ΕΕ 
για «υπονόμευση» του Πρωτοκόλλου για τη Βό-
ρεια Ιρλανδία, που περιλαμβάνεται στη συμφωνία 
του Brexit. 
Αφορμή για την τοποθέτηση του Βρετανού Πρω-
θυπουργού ήταν η ανακληθείσα τελικά επιβολή 
περιορισμών στη διάθεση εμβολίων κατά του κο-
ρωνοϊού από τις Βρυξέλλες προς το Μπέλφαστ. 
Η ΕΕ είχε -αδικαιολόγητα κατά το Λονδίνο- επι-
καλεστεί το απόγευμα της Παρασκευής το Άρθρο 
16 του Πρωτοκόλλου που επιτρέπει τη μονομερή 
λήψη μέτρων σε περίπτωση εκτάκτων καταστά-
σεων για να προαναγγείλει τους περιορισμούς. 
Η τοποθέτηση του κ. Τζόνσον μέσω Twitter είναι 
η πιο αιχμηρή δήλωση από την πλευρά του Λον-
δίνου και εκτιμάται ότι αποτελεί απάντηση στις 
νεότερες δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που κατά το Λονδίνο 
επέκρινε έμμεσα το εμβολιαστικό πρόγραμμα του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 
Ακολουθεί επίσης την απόφαση των βορειοϊρλαν-
δικών αρχών νωρίτερα την Τρίτη να αναστείλουν 
τους ελέγχους στα προϊόντα που εισάγονται από 
το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω των λιμα-
νιών του Μπέλφαστ και του Λαρν λόγω απειλών 
κατά της σωματικής ακεραιότητας του αρμόδιου 

προσωπικού. 
Οι έλεγχοι υπαγορεύονται από το Πρωτόκολλο για 
τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς η επαρχία παρά το 
Brexit παραμένει μέλος της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς, ώστε να αποτραπεί η επαναφορά «σκλη-
ρών» συνόρων με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. 
Το θέμα θα συζητηθεί εντός της ημέρας μεταξύ 
των αρμοδίων για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου 
Μάικλ Γκόουβ και Μάρος Σέφτσοβιτς, από την 
πλευρά της Βρετανίας και της ΕΕ αντιστοίχως. 
Ο κ. Γκόουβ, Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, 
είπε χθες στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι οι πρό-
σφατες ενέργειες της ΕΕ «έχουν διαβρώσει την 
εμπιστοσύνη» μεταξύ των δύο πλευρών. 
Σύμφωνα με το BBC, η βρετανική κυβέρνηση θέ-
τει ζήτημα παράτασης  έως το 2023 της τρίμηνης 
περιόδου χάριτος (έως τα τέλη Μαρτίου) που επι-
τρέπει λιγότερο αυστηρή εφαρμογή των κανόνων 
της ΕΕ  στα προϊόντα που διακινούνται από τη 
Μεγάλη Βρετανία προς τη Βόρεια Ιρλανδία. 
Στην ανάρτησή του στο Twitter ο Μπόρις Τζόνσον 
τονίζει ότι απαιτείται επείγουσα δράση για να επι-
λυθούν τα εκκρεμή προβλήματα, διαβεβαι-
ώνοντας για τη θέση της Βόρειας Ιρλανδίας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ενωτικοί πολιτικοί στη Βόρεια Ιρλανδία πιέζουν 
το Λονδίνο να επικαλεστεί και το ίδιο το Άρθρο 
16 ώστε να αποκατασταθεί η ροή εμπορευμάτων 
μέσω της Θάλασσας της Ιρλανδίας. Οι έλεγχοι 
που έχουν αρχίσει μετά από τη λήξη της μεταβα-
τικής περιόδου του Brexit στις 31 Δεκεμβρίου 
έχουν προκαλέσει ελλείψεις σε ορισμένα προϊόντα 
στην αγορά της Β. Ιρλανδίας. 
Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, οι πιο αι-
χμηρές δηλώσεις από τη βρετανική κυβέρνηση 
κατά της ΕΕ αντανακλούν και την ενόχληση με 
πρόσφατες δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου που 
θέτουν εν αμφιβόλω την αποτελεσματικότητα του 
εμβολίου της AstraZeneca.

Brexit  
Ο Τζόνσον κατηγορεί την ΕΕ για υπονόμευση των ισορροπιών στη Β. Ιρλανδία 

Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας, πρώην υπουργός Υγείας της Αιθιο-
πίας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρέσους, δήλωσε ότι 
ο "εθνικισμός των εμβολίων" και η έλλειψη συ-

νεργασίας μεταξύ των κρατών εγείρει μεγάλα 
εμπόδια στην επίτευξη του παγκόσμιου εμβολια-
σμού στην κλίμακα που απαιτείται για να έρθει 
το τέλος της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. 
"Παρ` όλο τον αυξανόμενο αριθμό επιλογών ως 
προς τον εμβολιασμό, οι τρέχουσες παραγωγικές 
δυνατότητες καλύπτουν μόνο πολύ μικρό μέρος 
της παγκόσμιας ζήτησης", αναφέρει σε άρθρο 
του το οποίο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Foreign 
Policy. 
"Το να αφήνεται η πλειοψηφία του παγκόσμιου 
πληθυσμού χωρίς εμβόλιο όχι μόνο θα διαιωνίσει 
την ασθένεια, τους θανάτους, την οδύνη των συ-
νεχιζόμενων λοκντάουν, αλλά θα συμβάλει να εμ-
φανιστούν κι άλλα παραλλαγμένα στελέχη του 
νέου κορωνοϊού", καθώς ο ιός και η ασθένεια 
που προκαλεί θα "συνεχίζουν να εξαπλώνονται 
σε απροστάτευτους πληθυσμούς", υπογράμμισε 
ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ.

Οι πολίτες εκτός ΕΕ είχαν υψηλότερο κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από τους 
πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή τους πο-
λίτες των ίδιων των κρατών μελών στην ΕΕ το 
2019, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δη-
μοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της 
ΕΕ. 
Συγκεκριμένα, σε ολόκληρη την ΕΕ, το 45% των 
κατοίκων που δεν είναι πολίτες της ΕΕ εκτιμήθηκε 
ότι κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό απο-
κλεισμό, έναντι 26% των πολιτών άλλων κρατών 

μελών της ΕΕ και το 20% των πολιτών των ίδιων 
των κρατών κατοικίας. 
Το 2019, μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ο 
κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 
που καταγράφηκε για πολίτες εκτός ΕΕ ήταν ο 
υψηλότερος στη Σουηδία και την Ελλάδα (και οι 
δύο 57%), ακολουθούμενες από τη Γαλλία και 
την Ισπανία (και οι δύο 54%). Για τους πολίτες 
άλλων κρατών μελών της ΕΕ, το ποσοστό ήταν 
το υψηλότερο στην Ισπανία (44%), στην Ελλάδα 
(36%) και στη Σουηδία (32%). 
Για τους πολίτες των κρατών κατοικίας, ο υψηλό-
τερος κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλει-
σμού παρατηρήθηκε στην Ελλάδα (31%), ακο-
λουθούμενη από τη Ρουμανία (28%), τη 
Βουλγαρία (27%) και την Ιταλία (26%). 
Η Τσεχία ανέφερε τον χαμηλότερο κίνδυνο φτώ-
χειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2019, ανε-
ξάρτητα από την ιθαγένεια των ατόμων που δια-
τρέχουν τέτοιο κίνδυνο, με 10% για πολίτες εκτός 
ΕΕ, 8% για πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ 
και 11% για τους υπηκόους της. Στην Κύπρο τα 
ποσοστά είναι 18%, 28% και  42% αντίστοιχα.

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός 

Υψηλότερος κίνδυνος για πολίτες τρίτων κρατών που κατοικούν στην ΕΕ 
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Βασικός πυλώνας ισχυρής ΕΕ για την υγεία, το Σχέδιο καταπολέμησης του Καρκίνου της Κομισιόν  

Η Κομισιόν και συγκεκριμένα η αρμόδια Επίτρο-
πος για θέματα Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, πα-
ρουσίασε χθες το "Σχέδιο για την καταπολέμηση 
του καρκίνου στην ΕΕ", ως βασικό πυλώνα μιας 
ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία, το 
οποίο καθορίζει τη μελλοντική προσέγγιση της 
ΕΕ για την πρόληψη, τη θεραπεία και τη φροντίδα 
του καρκίνου. 
Όπως αναφέρει η Κομισιόν, το σχέδιο "θα αντι-
μετωπίσει ολόκληρη την πορεία της νόσου, από 
την πρόληψη έως την ποιότητα ζωής των καρκι-
νοπαθών και των επιζώντων, εστιάζοντας σε δρά-
σεις όπου η ΕΕ μπορεί να προσθέσει την μεγα-
λύτερη αξία". 
Το σχέδιο θα υποστηριχθεί δε από δράσεις που 
εκτείνονται σε πολλούς τομείς πολιτικής "από την 
απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνική πο-

λιτική και την ισότητα, μέσω του μάρκετινγκ, της 
γεωργίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και 
του κλίματος, έως τις μεταφορές, την πολιτική συ-
νοχής και τη φορολογία". 
Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των Τροφίμων, δήλωσε σχετικά 
ότι "μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας είναι 
μια Ένωση όπου οι πολίτες προστατεύονται από 
καρκίνους, που μπορούν να αποφευχθούν, όπου 
έχουν πρόσβαση σε έγκαιρο διαγνωστικό έλεγχο 
και διάγνωση, και όπου όλοι έχουν τη δύναμη να 
έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής ποι-
ότητας, σε κάθε βήμα. Αυτό θέλουμε να επιτύ-
χουμε με το σχέδιο για τον καρκίνο - κάνοντας 
συγκεκριμένες επιπτώσεις για τη φροντίδα του 
καρκίνου τα επόμενα χρόνια. Για μένα αυτό δεν 
είναι μόνο μια πολιτική δέσμευση, αλλά μια προ-

σωπική δέσμευση. " 
Το σχέδιο για τον καρκίνο διαρθρώνεται γύρω 
από τέσσερις βασικούς τομείς δράσης με 10 εμ-
βληματικές πρωτοβουλίες και πολλαπλές υπο-
στηρικτικές δράσεις. Θα εφαρμοστεί χρησιμοποι-
ώντας όλο το φάσμα των χρηματοδοτικών μέσων 
της Κομισιόν, με συνολικό ποσό 4 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ που προορίζεται για δράσεις αντιμε-
τώπισης του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων 
των προγραμμάτων EU4Health, Horizon Europe 
και Digital Europe, όπως ανακοινώθηκε. 
Συγκεκριμένα, το πρώτο σκέλος αφορά την πρό-
ληψη μέσω δράσεων που αντιμετωπίζουν βασι-
κούς παράγοντες κινδύνου όπως ο καπνός (με 
στόχο να διασφαλιστεί ότι λιγότερο από το 5% 
του πληθυσμού χρησιμοποιεί καπνό έως το 
2040), την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ, την 
περιβαλλοντική ρύπανση και τις επικίνδυνες ου-
σίες. 
Επιπλέον, μια καμπάνια με τον τίτλο «Healthy-
Lifestyle4All» θα προωθήσει την υγιεινή διατροφή 
και τη σωματική δραστηριότητα. 
Για την πρόληψη των καρκίνων που προκαλού-
νται από λοιμώξεις, στόχος του Σχεδίου Καρκίνου 
είναι ο εμβολιασμός τουλάχιστον του 90% του 
πληθυσμού των κοριτσιών της ΕΕ και η σημα-
ντική αύξηση του εμβολιασμού των αγοριών έως 
το 2030. 
Σε ό,τι αφορά την έγκαιρη διάγνωση του καρκί-
νου, ο στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης 
και η ποιότητα στη διάγνωση διασφαλίζοντας ότι 
το 90% του πληθυσμού της ΕΕ που πληροί τις 
προϋποθέσεις για προσυμπτωματικό έλεγχο καρ-
κίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και 
του παχέος εντέρου, θα έχει τη δυνατότητα για 
έλεγχο έως το 2025. 
Το σχέδιο προβλέπει ακόμη διάγνωση και θερα-
πεία μέσω δράσεων για την εξασφάλιση καλύτε-
ρης και ολοκληρωμένης φροντίδας του καρκίνου 
και αντιμετώπιση της άνισης πρόσβασης σε ποι-
οτική φροντίδα και φάρμακα. 
Έως το 2030, το 90% των επιλέξιμων ασθενών 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε Εθνικά Κέντρα 

Ολοκληρωμένου Καρκίνου που συνδέονται μέσω 
ενός νέου Δικτύου της ΕΕ. 
Επιπλέον, μια νέα πρωτοβουλία με τον τίτλο 
«Διάγνωση και θεραπεία για τον καρκίνο για 
όλους» θα ξεκινήσει έως τα τέλη του 2021 για να 
βοηθήσει στη βελτίωση της πρόσβασης σε και-
νοτόμες διαγνώσεις και θεραπείες καρκίνου και 
μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την κατανόηση 
του καρκίνου (UNCAN.eu) θα βοηθήσει στον 
εντοπισμό ατόμων με υψηλά επίπεδα κινδύνου 
από κοινούς καρκίνους. 
Σε ό,τι αφορά τις δράσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών και των επι-
ζώντων, προβλέπονται δράσεις συμπεριλαμβα-
νομένης της αποκατάστασης, της πιθανής υπο-
τροπής, της μεταστατικής νόσου και των μέτρων 
για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και 
της επανένταξης στο χώρο εργασίας, με την 
«Πρωτοβουλία Καλύτερης Ζωής για Ασθενείς με 
Καρκίνο», εστιάζοντας στην παρακολούθηση της 
φροντίδας. 
Επιπλέον, για την υποστήριξη νέων τεχνολογιών, 
έρευνας και καινοτομίας, θα δρομολογηθεί ένα 
νέο Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο που θα βοη-
θήσει στο συντονισμό επιστημονικών και τεχνικών 
πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τον καρκίνο 
σε επίπεδο ΕΕ. 
Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης καρ-
κίνου θα συσταθεί για να υποστηρίξει την ανά-
πτυξη νέων εργαλείων με τη βοήθεια υπολογιστή 
για τη βελτίωση της εξατομικευμένης ιατρικής και 
καινοτόμων λύσεων. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα παιδιά, αναφέρει 
η Κομισιόν, μέσω της έναρξης της πρωτοβουλίας 
«Βοηθώντας τα παιδιά με καρκίνο» για να δια-
σφαλιστεί ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε τα-
χεία και βέλτιστη ανίχνευση, διάγνωση, θεραπεία 
και φροντίδα. 
Τέλος, για τον εντοπισμό των τάσεων και των ανι-
σοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και των πε-
ριφερειών, θα δημιουργηθεί το 2021 μητρώο ανι-
σοτήτων καρκίνου.
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Από αριστερά - Ο Λένιν το κράτος και η επανάσταση Ανεπιθύμητος ο Νικήτας από 
την Κυπριακή παροικία Η.Β 
Οδεύει σε «σχίσμα» η  
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων;

Tον περα-
σμένο 
μήνα 

έκλεισαν 97 
χρόνια από τη 
μέρα που ο Ρώ-
σος Τιτάνας 
της επαναστα-
τικής σκέψης 

και δράσης,Βλαντιμίρ Ίλιτς Ου-
λιάνοφ Λένιν πέρασε στην αι-
ωνιότητα.  
Ο Λένιν γεννήθηκε στις 22 Απρι-
λίου 1870 στην πόλη Σιμπίρσκ 
της Ρωσίας, σημερινό Ουλια-
νόβσκ.  
Θεωρητικός του επιστημονικού 
σοσιαλισμού, που  στηρίζεται 
στον διαλεκτικό και ιστορικό υλι-
σμό, και ιδρυτής, μαζί με άλλους 
επαναστάτες, του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος Σοβιετικής Ένω-
σης, ο Λένιν  ηγήθηκε της κο-
σμοϊστορικής Μεγάλης 
Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής 
Επανάστασης, που έλαβε χώρα 
στη Ρωσία το 1917, και τέθηκε 
επικεφαλής του πρώτου σοσια-
λιστικού κράτους στον κόσμο.  
Μεγαλοφυής ηγέτης του παγκό-
σμιου κομμουνιστικού και εργα-
τικού κινήματος, είναι σήμερα 
επίκαιρος όσο ποτέ σ'αυτή τη 
μακρά εποχή του καπιταλισμού- 
ιμπεριαλισμού και των εργατι-
κών λαϊκών επαναστάσεων. 
Την 21η Ιανουαρίου 1924,ο Λέ-
νιν άφησε την τελευταία του 
πνοή στην πόλη Γκόρκι, σημε-
ρινό Νίζνι Νόβγκοροντ,κοντά 
στην πρωτεύουσα  Μόσχα,τρεις 
μόλις μήνες πριν κλείσει τα 54 
του χρόνια.  
Οι σκληρές συνθήκες της ζωής 
κάτω από το τσαρικό καθε-
στώς,η εντατική δουλειά και οι 
συνέπειες του σοβαρού τραύ-
ματός του είχαν υπονομεύσει 
την υγεία του και συντόμευσαν 
τις μέρες του. 
Αθάνατος θα είναι πάντα μαζί 
με τους λαούς που αγωνίζονται 
για ελευθερία, δημοκρατία και 
κοινωνική αλλαγή. Η Τιτάνια 
μορφή του  θα φωτίζει άπλετα 
το δρόμο για να περάσει το 
Μέλλον. Ένα από τα πιο σημα-
ντικά βιβλία του Λένιν είναι " Το 
κράτος και η επανάσταση". 
Το κράτος και η επανάσταση,το 
θέμα της σημερινής επιλογής 
μου. 
Το έργο αυτό ο Λένιν το έγραψε 
τον Αύγουστο και τον Σεπτέμ-
βριο του 1917 λίγες μόνο βδο-
μάδες πριν τη Μεγάλη Οκτω-
βριανή Σοσιαλιστική 
Επανάσταση. 
Μπροστά στην εργατική τάξη 
ορθωνόταν το ιστορικό καθήκον 
να εξουδετερώσει,να ανατρέ-

ψει,το αστικό κράτος και να δη-
μιουργήσει  ένα νέο κράτος, το 
σοβιετικό, το σοσιαλιστικό.  
Έπρεπε ακόμα να υπερασπίσει 
τη μαρξιστική επαναστατική θε-
ωρία για το κράτος από τους ρε-
βιζιονιστές (αναθεωρητές του 
μαρξισμού) και τους κάθε λογής 
οπορτουνιστές (καιροσκόπους) 
να την αναπτύξει πάρα-πέρα, 
παίρνοντας υπόψη την καινούρ-
για πείρα που αποκτήθηκε από 
τις πρόσφατες επαναστάσεις 
στη Ρωσία και τη δυτική Ευ-
ρώπη. 
Αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος 
του βιβλίου του Λένιν. Το έργο 
αυτό λοιπόν αποτελεί το νέο 
στάδιο ανάπτυξης της μαρξιστι-
κής θεωρίας για το κράτος και 
ταυτόχρονα ένα πρόγραμμα 
πρακτικής δράσης,ένα πρό-
γραμμα για τον αγώνα της επα-
ναστατικής προλεταριακής (ερ-
γατικής) κίνησης. 
Ο Λένιν πραγματεύεται την ιστο-
ρική προέλευση του κράτους 
και λέει ότι παρουσιάστηκε σε 
ένα ορισμένο στάδιο της κοινω-
νικής εξέλιξης, όταν δηλαδή η 
κοινωνία είχε διαιρεθεί σε τά-
ξεις.Στο  πρωτόγονο κοινοτικό 
αταξικό σύστημα των γενών- 
φατριών- φυλών που στηριζό-
ταν στην κοινή, συλλογική πα-
ραγωγή των ανθρώπων, το 
κράτος δεν υπήρχε επειδή δεν 
είναι παρά  προϊόν ασυμβίβα-
στων ταξικών αντιθέσεων. Είναι 
το όργανο καταπίεσης που 
ασκεί η τάξη που είναι οικονο-
μικά και πολιτικά κυρίαρχη 
πάνω σε μια άλλη ή άλλες τά-
ξεις.  
Όλα τα κράτη,που ιδρύθηκαν 
και στηρίζονται στο θεσμό της 
ατομικής ιδιοκτησίας,είναι όρ-
γανα καταπίεσης μιας μει-
οψηφίας  εκμεταλλευτών πάνω 
στην  πλειοψηφία των λαϊκών 
μαζών. Όλες οι σύγχρονες αστι-
κές δημοκρατίες είναι ακριβώς 
κρατικές μορφές για την κυριαρ-
χία των καπιταλιστών εκμεταλ-
λευτών πάνω στην καταπιεζό-
μενη πλειοψηφία 
των λαών.  
Ο Λένιν εκθέτει τον τρόπο με 
τον οποίο οι θεμελιωτές του επι-
στημονικού σοσιαλισμού Μαρξ 
και Ένγκελς,γενικεύοντας την 
πείρα των επαναστάσεων του 
1848- 1851 και προπαντός την 
πείρα της Παρισινής Κομμού-
νας του 1871, πλούτισαν τις 
αντιλήψεις τους σχετικά με τη 
θεωρία της δικτατορίας του 
προλεταριάτου (προλεταριάτο= 
εργατική τάξη) τη θεωρία της 
δημοκρατικής δικτατορίας της 
συντριπτικής  πλειοψηφίας του 
λαού  πάνω σε μια μειοψηφία 

εκμεταλλευτών καταπιεστών 
που της έπινε το αίμα. 
Δημοκρατία για τους πολλούς 
και δικτατορία για τους λίγους, 
τους ελάχιστους και αποστέ-
ρηση των "δικαιωμάτων"τους, 
όπως το "δικαίωμα"τους να 
εκμεταλλεύονται τους εργάτες 
για ατομικό κέρδος κ.ά.  
Για να κατανικήσει την αντί-
σταση των εκμεταλλευτών  και 
να οικοδομήσει τον σοσιαλι-
σμό,το προλεταριάτο πρέπει να 
εξουδετερώσει, να αχρηστέψει 
τη μηχανή του  αστικού κράτους 
και να εγκαθιδρύσει τη δική της 
δικτατορία της πλειοψηφίας του 
εργαζόμενου λαού στη θέση της 
δικτατορίας μιας μειοψηφίας 
παρασίτων που εμποδίζει την 
ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάμεων, την ανάπτυξη της 
επιστήμης, της τέχνης και του 
πολιτισμού, την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων και των  ικανοτή-
των-δεξιοτήτων του κάθε αν-
θρώπου. 
Ο Λένιν υποδείχνει ότι το πιο 
ενδιαφέρον σημείο στη θεωρία 
του Μαρξ και του Ένγκελς για 
το κράτος είναι η ξεκάθαρη 
θέση τους για τη δικτατορία του 
προλεταριάτου, που συγκε-
ντρώνει τα πυρά, που αποτελεί 
τον στόχο των επιθέσεων όλων 
των εχθρών του μαρξισμού, 
όλων των εχθρών του επιστη-
μονικού σοσιαλισμού. 
Ο Λένιν υπογράμμιζε ιδιαίτερα 
ότι το αστικό κράτος δεν φθεί-
ρεται όπως υποστήριζαν οι 
οπορτουνιστές, ο Γερμανοε-
βραίος θεωρητικός και ηγέτης 
του γερμανικού σοσιαλδημο-
κρατικού κινήματος, Καρλ 
Κάουτσκι, μα και άλλοι ομοϊδε-
άτες του, και γι' αυτό πρέπει να 
καταστρέφεται από την προλε-
ταριακή επανάσταση. Αντίθετα 
αυτό που φθείρεται και εξασθε-
νίζει προοδευτικά είναι το κρά-
τος του προλεταριάτου, κάτω 
από τα διάφορα στάδια του κομ-
μουνισμού. 
Ο Λένιν αναλύει τα οικονομικά 
αιτία της φθοράς του προλετα-
ριακού κράτους, καταγγέλλο-
ντας τα ψεύδη της αστικής δη-
μοκρατίας που αποσκοπούν 
στην παραπλάνηση των λαϊκών 
μαζών. Ο Λένιν αποδεικνύει ότι 
η δικτατορία του προλεταριάτου, 
για πρώτη φορά στην ιστορία, 
αποτελεί την αληθινή, την πρα-
γματική δημοκρατία για το λαό, 
για τον απλούστατο λόγο ότι 
αποτελεί την κυριαρχία της 
πλειοψηφίας πάνω στη μικρή 
μειοψηφία, για το λόγο ότι εκ-
φράζει τα συμφέροντα του συ-
νόλου του εργαζόμενου λαού, 
για το λόγο ότι, η δικτατορία του 

προλεταριάτου, καταργεί την 
τάξη των εκμεταλλευτών, στα-
ματάει την εκμετάλλευση και οι-
κοδομεί την αταξική κοινωνία. 
Ο Λένιν σ'αυτό το έργο του ,πα-
ρουσιάζει ανάγλυφες τις διαφο-
ρές που θα προκύψουν, ανά-
μεσα στην πρώτη φάση, την 
κατώτερη, του κομμουνισμού 
(μεταβατικό στάδιο,σοσιαλι-
σμός) 
 και στην ανώτερη φάση του. 
Αποδείχνει επίσης, ότι η εξου-
σία των Σοβιέτ αποτελεί μια 
κρατική μορφή της πολιτικής 
εξουσίας της εργατικής τάξης, 
δηλαδή μια από τις μορφές της 
δικτατορίας του προλεταριάτου. 
Σ' αυτό το έργο περιλαμβάνεται 
μια συντριπτική κριτική του 
αναρχισμού και του οπορτουνι-
σμού, που παραμορφώνουν τη 
μαρξιστική θεωρία για το κρά-
τος.  
Αναλύοντας την πολεμική του 
Ρώσου μενσεβίκου, Γκεόργκι 
Πλεχάνοφ, που είχε  εγκαταλεί-
ψει  το επαναστατικό κόμμα των 
μπολσεβίκων και  υποστήριζε-
μεταξύ άλλων, τη μη προσφυγή 
στα όπλα, μα και την πολεμική 
των αναρχικών, ο Λένιν υπο-
γραμμίζει ότι ο Πλεχάνοφ απο-
σιωπούσε   ό,τι το ουσιώδες 
υπήρχε από πολιτική άποψη 
μέσα στην πάλη ενάντια στον 
αναρχισμό, δηλαδή τη στάση 
των  αναρχικών απέναντι στη 
θεωρία του κράτους.  
Ιστορικά, αλλά και διαχρονικά,οι 
αναρχικοί θέλουν την κατάρ-
γηση του κράτους ακόμα και 
στο στάδιο της οικοδόμησης του 
σοσιαλισμού, που είναι το κα-
τώτερο στάδιο του κομμουνι-
σμού, στο οποίο  υπάρχουν τά-
ξεις και η δυνατότητα 
παλινόρθωσης του καπιταλι-
σμού. Ο σοσιαλισμός κατώτερο 
στάδιο του κομμουνισμού ταξική 
κοινωνία  μεταβατικό στάδιο σε 
αντίθεση με ανώτερο στάδιο 
που είναι αταξική κοινωνία και 
το κράτος έχει μαραθεί. 
Ο Λένιν ερμηνεύει πώς ο οπορ-
τουνισμός του Κάουτσκι πάνω 
στο ζήτημα του κράτους κατα-
λήγει στην τελεία άρνηση της 
προλεταριακής επανάστασης 
στην άρνηση της απαραίτητης 
καταστροφής του αστικού κρα-
τικού μηχανισμού.  
"Το Κράτος και η Επανάσταση" 
δεν έχει χάσει τίποτε από τη θε-
ωρητική και πολιτική του αξία.  
Εξακολουθεί να αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό όπλο στα χέρια 
της εργατικής τάξης και των 
κομμουνιστικών κομμάτων 
όλων των χωρών στην πάλη 
τους ενάντια στον καπιταλισμό-
ιμπεριαλισμό (ιμπεριαλισμός= 
τελευταίο στάδιο του καπιταλι-
σμού) και στους υποτακτικούς 
του  που εξαπατούν τις εργαζό-
μενες μάζες κηρύσσοντας τη 
θεωρία για ένα κράτος υπε-
ράνω τάξεων ή τη θεωρία της 
αστικής δημοκρατίας για   δη-
μοκρατία όλου του λαού. 
Το έργο του Λένιν έμεινε ατέλει-
ωτο. Ο Λένιν λογάριαζε στο δεύ-
τερο μέρος του έργου να γενι-
κεύσει την πείρα των ρωσικών 
επαναστάσεων του 1905 και 
του 1917 και να αναπτύξει πιο 
πέρα τη θεωρία του για το κρά-
τος στηριζόμενος στην πείρα 
που αποκτήθηκε από την εξου-
σία των Σοβιέτ. Μετά τη Μεγάλη 
Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επα-
νάσταση  και κάτω από την 
πίεση των άμεσων πρακτικών 
καθηκόντων δεν βρήκε τον 
απαιτούμενο χρόνο να τελει-
ώσει το έργο του.

του 
Βασίλη Κωστή 

Φανταστήκατε για μια 
στιγμή τι θα γινόταν 
εάν η Εκκλησία της 

Κύπρου δεν ήταν Αυτοκέφαλη 
και υπαγόταν στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο; Θα καταδίκαζε 
ποτέ την Τουρκική εισβολή και 
τις βαρβαρότητες της Τουρκίας 
στην Κύπρο; Η προσπάθεια 
φίμωσης και ευνουχισμού της 
Κυπριακής Παροικίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου, που 
αποτελεί τη συντριπτική πλει-
ονότητα του απόδημου Ελλη-
νισμού στο ΗΒ και το πιο ζω-
ντανό  του κομμάτι, 
συνεχίζεται κανονικά κάτω 
από τη μύτη μας. 
Πρώτα η εκβιαστική και αντικα-
νονική παύση του αείμνηστου 
Κύπριου Αρχιεπισκόπου Γρη-
γορίου, που πέθανε λίγο μετά 
τον εξοστρακισμό του, και η 
αντικατάστασή του από τον νέο 
Ελλαδίτη Αρχιεπίσκοπο Νικήτα, 
στη συνέχεια η αντικατάσταση 
πολλών Κυπρίων 
ιερωμένων/υπηρεσιακών της 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρετανίας από Ελλα-
δίτες και τώρα ο εξοστρακισμός 
του αρχαιότερου Κύπριου ιε-
ράρχη στην Αρχιεπισκοπή 
Θυατείρων, Επισκόπου Τρο-
παίου Αθανασίου. Ο οποίος, ει-
ρήσθω εν παρώδω, απελύθη 
από τον νέο Αρχιεπίσκοπο Νι-
κήτα από τη θέση του Πρωτο-
σύγκελλου της Αρχιεπισκοπής 
και αντικαταστάθηκε πάλι από 
Ελλαδίτη. 
Τον “προβίβασαν”, λέει, σε μη-
τροπολίτη κάπου στην…. Τουρ-
κία.  Τουτέστιν, όχι μόνο δεν 
έχει θέση πλέον στην Κυπριακή 
Παροικία του ΗΒ, αλλά πρό-
σθετα εξορίζεται και αναγκάζε-
ται μάλιστα να περάσει τα ελά-
χιστα χρόνια ζωής που του 
απέμειναν ανάμεσα σε Τούρ-
κους, ωσάν να μην έφταναν οι 
βαθιές ψυχικές του πληγές 
λόγω της τουρκικής εισβολής 
και κατοχής της ιδιαίτερής του 
πατρίδας. 
Και τούτο με εισήγηση Νικήτα 
και απόφαση Βαρθολομαίου. 
Φαίνεται ότι το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο και η Αρχιεπισκοπή 
Θυατείρων, ακούσια ή εκούσια, 
έγιναν όργανα άσκησης της 
Τουρκικής εξωτερικής πολιτι-
κής. Εκδικείται η Τουρκία, δια 
μέσου του Πατριαρχείου και της 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων, την 
Κυπριακή παροικία του ΗΒ, για 
τις ολονύκτιες διαμαρτυρίες των 
Κυπρίων έξω από την Τουρκική 
πρεσβεία στο Λονδίνο και για 
τις διαδηλώσεις της εναντίον 
της κατοχικής Τουρκίας και του 
αυταρχικού τουρκικού καθε-
στώτος, στην καρδιά του Λον-
δίνου. Αλλά ίσως και για να 
προλάβει η Τουρκία νέες κινη-
τοποιήσεις και αντιδράσεις σε 
νέες εχθρικές ενέργειές της, 
που προγραμματίζει εναντίον 
του Ελληνισμού. 
Πώς είναι δυνατό σε μια εκκλη-
σιαστική δικαιοδοσία στην 

οποία η συντριπτική πλει-
οψηφία των πιστών προέρχεται 
από την Κυπριακή Παροικία και 
στην οποία όλες σχεδόν οι εκ-
κλησίες αγοράστηκαν και συ-
ντηρούνται από την Ελληνοκυ-
πριακή κοινότητα να 
αντικαθίστανται, με το «έτσι 
θέλω», οι Κύπριοι ιεράρχες 
από Ελλαδίτες; Δεν έχω τίποτα 
εναντίον των Ελλαδιτών αδελ-
φών μας. Όμως είναι αναντίλε-
κτη διαπίστωση ότι καμία δια-
μαρτυρία ή διαδήλωση δεν 
οργανώθηκε στο Λονδίνο ενα-
ντίον της Τουρκίας από Ελλα-
δίτες, σε αντίθεση με τους Κύ-
πριους. Και τούτο δεν μπορεί 
να είναι άσχετο με τις πιο πάνω 
εξοστρακίσεις Κυπρίων Ιεραρ-
χών από την Αρχιεπισκοπή 
Θυατείρων και το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Ένα θεσμό που 
οι απανταχού της γης Έλληνες 
θεωρούμε ιερό. 
Τα πιο πάνω δεν είναι αποκυή-
ματα φαντασίας. Να θυμίσω και 
την περίπτωση που όταν ο 
απανταχού Ορθόδοξος Ελληνι-
σμός έστελνε διαμαρτυρίες σε 
αρχηγούς κρατών και διεθνείς 
οργανισμούς για τη βεβήλωση 
της Αγίας Σοφίας, την οποία ο 
Erdogan μετέτρεψε σε τζαμί, 
οργανώσεις προσκείμενες στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, ορ-
γάνωναν ηλεκτρονικές διαμαρ-
τυρίες που απευθύνονταν (αν 
είναι δυνατόν) στον Erdogan 
και όχι προς τους αρχηγούς 
κρατών και διεθνών οργανι-
σμών. Και αυτό σε μια προ-
φανή προσπάθεια να κρατη-
θούν οι διαμαρτυρίες “εν οίκω”.  
Ο σκοπός ξεκάθαρος: Να δινό-
ταν διέξοδος στην οργή των 
Ορθοδόξων, χωρίς ωστόσο να 
προκληθεί μεγάλη  ζημιά προς 
το Τουρκικό κράτος. Ο δε πα-
ραλήπτης Erdogan θα παρα-
λάμβανε τις αιτήσεις και θα γε-
λούσε μαζί μας γατί το σχέδιο 
περιορισμού της διεθνούς αντί-
δρασης που μεθόδευσε μέσω 
του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου, πέτυχε. 
Είναι θλιβερό το γεγονός ότι ο 
νυν Οικουμενικός Πατριάρχης 
συνέδεσε το όνομά του με μια 
σειρά ενεργειών που προκα-
λούν αχρείαστα σχίσματα στην 
οικουμενική ορθοδοξία. Μήπως 
οι ενέργειες αυτές αποκαλύ-
πτουν μια υπολανθάνουσα 
τάση του Πρώτου τη τάξει στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία να διεκδι-
κήσει το Αλάθητον, παραγνω-
ρίζοντας το κατ’ εξοχήν συνο-
δικό σύστημα της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας και ξεχνώντας ότι το 
Φανάρι δεν είναι Βατικανό αλλά 
Φάρος Ορθοδοξίας; Μήπως θα 
ήταν καλύτερα για την Ορθοδο-
ξία και τον Ελληνισμό το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο να “αυτοε-
ξοριστεί" από την Τουρκία; Η 
δική μου απάντηση στο ερώ-
τημα είναι ΝΑΙ. 
Σπύρος Παπαχαραλάμπους 
Επιχειρηματίας
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ- Θου Κύριε  
φυλακήν τω στόματί μου… 

«Όνειρα γλυκά»

Της Έλισ-
σας Ξενο-
φώντος 
Φιλόλογος 

Πολλά 
συμ-
βα ί -

νουν τελευ-
ταία στην Παροικία μας. 
Πολλά και παράξενα…που 
δυστυχώς, μας έχουν απο-
γοητεύσει και πληγώσει! 
Θα μου πείτε: Καλά τώρα, 
δεν υπήρξαν παρόμοια στο 
παρελθόν;  Βεβαίως υπήρ-
ξαν, συνέβησαν και θα ξα-
νασυμβούν. Λογιών λογιών 
μπελάδες, απάτες, σκευω-
ρίες, ανακατωσούρες, διχό-
νοιες κ.λ.π. 
Το πιο πρόσφατο θα σχο-
λιάσω που όλοι γνωρίζετε 
διότι δεν θα υπάρχει πάροι-
κος που να μην το έχει μά-
θει. Και καλά που το μά-
θαμε και το γνωρίζουμε 
διαφορετικά στον ύπνο θα 
μας έπιαναν πάλι αυτές οι 
αψυχολόγητες συμπεριφο-
ρές κάποιων... 
Και επειδή πιστεύω γενικά 
ότι ο κάθε άνθρωπος είναι 
ελεύθερος να εκφράζεται 
δημόσια για τα κοινά έτσι 
θα κάνω κι εγώ γιατί δεν 
ανέχομαι σαν άνθρωπος να 
υποτιμούν την νοημοσύνη 
μου. Φαντάζομαι κι εσείς το 
ίδιο. Τώρα που ξυπνήσαμε 
από τον ύπνο του δικαίου 
ας μιλήσουμε ελεύθερα κι 
ας πούμε τα πράγματα με 
το όνομά τους. 
Πολλή εισαγωγή δεν ωφε-
λεί. Πρόκειται περί της ει-
κονικής προαγωγής του 
Θεοφιλέστατου Αθανάσιου 
σε Μητροπολίτη Κολω-
νείας!!! Χαρές που κάναμε 
εμείς οι πιστοί! Αθώοι φυ-
σικά πιστέψαμε στην προ-
αγωγή και δώστου να στέλ-
νουμε συγχαρητήρια στο 
FB… και να λέμε Άξιος! Φυ-
σικά δεν αργήσαμε να κα-
ταλάβουμε ότι πρόκειται για 
υποβάθμιση, απόλυση και 
βάλε.  Μα τι είναι αυτό; 
Ήμαρτον Κύριε. Ας μείνω 
στο ήμαρτον γιατί δεν θέλω 
να πω κάτι άλλο.  
Σαν παροικία μοιάζουμε με 
«αρνιά» κι ας κατηγορούμε 
άλλους. Τίποτα δεν κά-
νουμε στην πράξη, στη θε-
ωρία μένουμε… Μας πε-
τάνε κι εμάς ένα χάπι και το 
γλείφουμε και μισοκοιμόμα-
στε. Και επειδή στην παροι-
κία «διοικούν» πολλοί ημι-
μαθείς, το κακό είναι 

χειρότερο. Πολλοί το παί-
ζουν οι πρώτοι πατριώτες 
και να οι σημαίες και τα λά-
βαρα, κάποιοι το παίζουν 
θρησκευόμενοι και να οι 
ασπασμοί και οι προσευχές 
και κάποιοι το παίζουν ανε-
ξάρτητοι υπεράνω όλων, 
για τον κοινό καλό, αποστα-
σιοποιούνται και κάνουν 
τους ήπιους ή τους μεσά-
ζοντες και παίζουν τον ρόλο 
του πυροσβέστη! Έτσι μου 
έρχεται να γράφω αποσπά-
σματα από τους ψαλμούς 
αλλά καλύτερα όχι  επειδή 
πολλή εκκλησία είναι ανα-
μεμειγμένη στην υπόθεση 
αυτή και προτιμώ να μείνω 
στην καθομιλουμένη... 
Μπορεί κάποιος υπεύθυ-
νος να μας πει πώς σκηνο-
θετήθηκε το όλο πράγμα; 
Μα τι να μας πει δηλαδή; 
Πώς μόνο σε σενάρια μυ-
στηρίου και  μυαλά αχαρα-
κτήριστα μπορούν να γί-
νουν τέτοιες δολοπλοκίες. 
Το δύσκολο είναι ότι όποια 
λέξη και να χρησιμοποιήσω 
ταιριάζει γάντι. Μα πόσο 
χαζούς μας έχουν πάρει τέ-
λος πάντων… αξιωματού-
χοι, Γραμματείς και Φαρι-
σαίοι κ.λ.π.; Όχλο, θα μας 
αποκαλούν, βλάκες  θα 
έλεγα εγώ, στα σίγουρα. Τι 
είναι αυτό που έγινε τελικά! 
Πρωτάκουστο! 
Για την ακρίβεια δεν πρέπει 
να θυμώνει κανείς με το τι 
έγινε γιατί όταν έγινε και με 
τον μακαριστό Αρχιεπί-
σκοπο Γρηγόριο, όλοι μά-
θαμε τις λεπτομέρειες αλλά 
κανείς μας δεν είχε το ανά-
στημα να μιλήσει. Καλά να 
πάθουμε τώρα. Όμως αυτό 
δεν θα το αφήσουμε να γί-
νει γιατί δεν είναι δίκαιο και 
«το δις εξαμαρτείν ουκ αν-
δρός σοφού»!  
Κάτι που με έκανε να γε-
λάσω είναι αυτό το «Μη-
τροπολίτης Κολωνείας». 
Στην αρχή ο νους μου πήγε 
στην Γερμανία αλλά πάλι το 
ξανασκέφτηκα και λέω όχι 
και Γερμάνια… αποκλείεται. 
Άκου Κολωνείας, το ψάχνω 
ακόμη στο χάρτη αυτό το 
μέρος της Μικράς Ασίας! Κι 
αυτές οι ανακοινώσεις της 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων 
πλάκα έχουνε! Άκου λέει ότι 
συναντήθηκε ο Θεοφιλέ-
στατος με τον Αρχιεπί-
σκοπο κ. Νικήτα και τον κ. 
Μηναϊδη και μόνο που δεν 
αγκαλιάστηκαν… Λέτε να 

αγκαλιάστηκαν; Και τα μέ-
τρα πρόληψης του κορω-
νοϊού να πήγαν; Περίπατο! 
Τι να πω! Και γιατί μόνο ο 
αγαπητός μας κύριος Μη-
ναϊδης ήταν παρών και όχι 
και άλλοι; Επειδή ο καημέ-
νος δεν θα μιλήσει ποτέ! 
Μα κύριοι της Αρχιεπισκο-
πής υπάρχει ένα θέμα που 
πρέπει να το δείτε σοβαρά. 
Μην μας υποτιμάτε σας πα-
ρακαλώ. Και το τελευταίο 
προς το παρόν, είναι αυτά 
που έγραψε ο πατέρας Πα-
ναγιώτης από το Southend 
στο FB. Έγραψε ότι  αν τον 
μεταθέσει ο Αρχιεπίσκοπος 
κάπου μακριά, στην Σκοτία 
ας πούμε, θα πάει, αν και 
είναι δύσκολο αυτό για την 
οικογένεια του και δεν θα 
διαμαρτυρηθεί. Άρα ούτε ο 
Θεοφιλέστατος θα πρέπει 
να κάνει το ίδιο! Δεν κατά-
λαβα ακριβώς πώς κατά-
φερε να τα συνδυάσει αυτά 
τα δύο. Τον αφορισμό του  
Θεοφιλέστατου με μια δή-
θεν μετάθεση;  
Εκείνο που δεν αντιλαμβά-
νομαι ακόμα είναι γιατί έγινε 
αυτή η δήθεν προαγωγή 
και  κατάργηση την ίδια στι-
γμή. Πολύ ταχυδακτυλουρ-
γική είναι! Τι έκανε ο Θεο-
φιλέστατος για να 
πληρώσει με τέτοιον απάν-
θρωπο τρόπο; Τις υπηρε-
σίες που πρόσφερε 51 χρό-
νια στην εκκλησία και 32 
χρόνια στην κοινότητά του 
αλλά και σε όλους εμάς 
που ζούμε στο Βόρειο Λον-
δίνο; Μόνο εμείς τις ξέ-
ρουμε και τις εκτιμούμε και 
όχι άλλοι ξενόφερτοι. Πι-
στεύω ότι μόνο καλά όλοι 
έχουν δει από τον Θεοφι-
λέστατο. Χαμηλών τόνων, 
βοηθητικός, ευγενικός, 
ήπιος, καλοπροαίρετος. Δί-
πλα στον μακαριστό Αρχιε-
πίσκοπο Γρηγόριο για χρό-
νια και η μόνη του έγνοια 
το ποίμνιό του. Κατάφερε 
πάρα πολλά στην κοινό-
τητα του Αποστόλου Βαρ-
νάβα, βοήθησε άστεγους, 
φοιτητές και άρρωστους και 
πάντα πρόσφερε και προ-
σφέρει. Υπάρχει ηλικία συ-
γκεκριμένη που θα πρέπει 
να αφυπηρετούν οι ιερωμέ-
νοι; Απλά επειδή δεν ξανά-
γιναν αυτά διερωτώμαι. Ας 
το ψάξω κι αυτό γιατί τώρα 
που συμβαίνουν όλα αυτά 
αξίζει να ξέρουμε όλοι και 
λεπτομέρειες. 
Κανείς δεν θέλει να χωρι-
στεί η παροικία μας στα 

δύο, σε Ελλαδίτες και Κύ-
πριους. Να διχαστεί και ο 
κλήρος τώρα γιατί και περί 
αυτού πρόκειται. Γιατί να 
μπούμε σε τέτοια διαδικα-
σία διχόνοιας; Δεν φτάνουν 
όλα αυτά τα δύσκολα που 
περνάμε όλοι με την παν-
δημία, να έχουμε να περ-
νάμε και αυτό; Παρηγοριά 
στον πόνο τους, στην εκ-
κλησία βρίσκουν οι περισ-
σότεροι άνθρωποι…Θα 
μας στερήσουν και αυτό για 
να επιλέγουμε συνειδητά 
σε ποιαν εκκλησία θέλουμε 
να εκκλησιαστούμε; Αυτό 
πάει πολύ! 
Παλιά άκουγα Πατριαρχείο 
και βούρκωνα από συγκί-
νηση. Αθώα ήμουνα φαίνε-
ται. Τώρα όμως τα αντιλαμ-
βάνομαι όλα όπως κι εσείς. 
Και σκέφτομαι και τις δια-
μαρτυρίες τις 24ωρες έξω 
από την τουρκική πρεσβεία 
και αυτές τις διανυκτερεύ-
σεις εφτά μέρες την εβδο-
μάδα αλλά και την υπόδειξη 
από την Αρχιεπισκοπή, ότι 
ο Πατριάρχης ζητάει να τις 
σταματήσουμε! Κι αυτά τα 
θυμάμαι και πραγματικά 
ανατριχιάζω γιατί το φιρ-
μάνι αυτό ήρθε από αυτούς 
που  ο Κοραής ονόμασε 
«τουρκοχειροτονημένους 
και δουλοπρίγκιπες». Το 
θέμα τώρα είναι ότι νοιώθω 
πολύ άσχημα με αυτά που 
κι άρχισα να ψάχνω και να 
βρίσκω κάποια πράγματα 
που  δείχνουν ότι κι άλλοι 
είναι απογοητευμένοι από 
το Πατριαρχείο. Διάβασα 
κάπου ότι  και μια Μονή στο 
Άγιο Όρος, δεν ανήκει 
πλέον στο Πατριαρχείο. Τι 
να πω! 
 Όμως επειδή υπάρχουν 
όλοι αυτοί που μιλάνε, λένε 
και ξαναλένε καθημερινά 
για τους πάντες, είτε αυτοί 
είναι πρόεδροι, αντιπρό-
εδροι, γραμματείς, ταμίες, 
κληρικοί, διευθυντές, τρα-
πεζιτικοί και βάλε, ας τολ-
μήσουν να πουν την γνώμη 
τους δημόσια, φανερά και 
ξάστερα κι όχι να κρύβονται 
πίσω από κουστούμια, 
ράσα, γυαλιά και γραβάτες. 
Να πάρουνε θέση και να μι-
λήσουν ξάστερα και στα-
ράτα. Φτάνουν οι μικροπο-
λιτικές από όλους πλέον. 
Ό,τι τελικά βρομάει και 
προέρχεται από οργανώ-
σεις, κόμματα, εκκλησίες, 
σχολεία θα πρέπει να κα-
ταδικάζεται δημόσια. Ποιος 
έχει τα κότσια θα μου πείτε! 
Ας ευχηθούμε να γίνει 
όμως τώρα κάτι κι ας πά-
ρουν θέση επιτέλους όλοι 
όσοι   έχουν κάποια πόστα 
και ονομάζονται «παράγο-
ντες». Έχουν υποχρέωση 
απέναντι στους εαυτούς 
τους πρώτα και μετά σε 
εμάς. Διαφορετικά αν δεν 
το κάνουν ας πάνε στο 
σπίτι τους και να ασχολού-
νται με τα οικογενειακά τους 
και όχι με τα κοινά! 
Λυπάμαι αν έχω στενοχω-
ρήσει λίγους ή πολλούς 
αλλά ο Θεός είναι αυτός 
που θα κρίνει στο τέλος της 
ημέρας. Εύχομαι να φωτί-
σει και τον Αρχιεπίσκοπο 
μας να αλλάξει την από-
φασή του αυτή για το καλό 
της Παροικίας.

Mια καλή καθη-
μερινή ευχή.  

Και η ζωή συνεχίζετε 
με τα συνηθισμένα 
που μπήκαν στην κα-
θημερινότητα, και με 
το άγχος να μας δια-
κατέχει και να μας 
αλλάζει τις διαθέσεις, 
και να μας ταλαιπω-
ρεί. Η λέξη πανδημία 

καθώς και Covid ακούγονται χιλιάδες 
φορές την ημέρα στα δελτία ειδήσεων, 
στις καθημερινές μας συνομιλίες και πα-
ρελαύνουν στα καθημερινά άρθρα των 
εφημερίδων, καθώς και στις ραδιοφωνι-
κές και τηλεοπτικές εκπομπές, είναι θέμα 
αναφοράς. 
Οι ψυχοθεραπευτές είναι επίσης τα κύ-
ρια άτομα που ασχολούνται με τα άρθρα 
των εφημερίδων, των ραδιοφωνικών και 
των τηλεοπτικών προγραμμάτων με 
θέμα τους συμβουλές για τους πολίτες.  
Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με φίλους 
καθώς και άτομα της οικογένειας όπως 
και να αρχίσουν θα καταλήξουν στις ευ-
χές για υγεία πάνω από όλα, και απαλ-
λαγή της επιδημίας το συντομότερο δυ-
νατό. 
Και δεν λείπει η αναφορά στο εμβόλιο, 
και οι ερωτήσεις που γίνονται είναι:  Αν 
εμβολιάστηκαν ή ποτέ θα εμβολιαστούν, 
και αν ναι,  πως ένιωσαν και αν είχαν 
παρενέργειες, και ποτέ θα πάρουν τη 
δεύτερη δόση, και πριν κλείσουμε τη συ-
νομιλία ξανά οι ευχές, και κλείνουμε και 
ξανά μπαίνουμε στις σκέψεις και ξανά 
στη μοναξιά μας, και ξανά στις προσευ-
χές μας, για μια καλύτερη αύριο. 
Είμαστε φορτωμένοι απορίες και κατα-
λήγουμε στην ίδια ρουτίνα στις ίδιες πα-
ραστάσεις ζωής που ζήσαμε και χθες, 
και προχθές, και αντίπροχθες, και παίρ-
νουμε  το ταλαιπωρημένο κορμί μας και 
πάμε στο κρεβάτι για ύπνο. Εκεί πριν 
κοιμηθούμε κάνουμε ταξίδια νοερά ανα-
κατεύοντας τις μνήμες και αρπάζουμε 
την πρώτη που βρίσκουμε μπροστά μας 
γεμάτη με αναμνήσεις με ευχάριστο πε-
ριεχόμενο. για να τις περί διαβάσουμε 
και να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας 
να μας πάρει ο ύπνος με εκείνες τις ευ-
χάριστες αναμνήσεις, ούτως ώστε να 
ονειρευτούμε, και τα όνειρα μας να είναι 
εκείνα που μας ευχήθηκαν οι πριν από 
λίγο συνομιλητές μας. «Όνειρα γλυκά». 
«Όνειρα γλυκά», .... και όχι εφιάλτες. Τα 
καταφέρνουμε σιγά - σιγά να μας πάρει 
ο ύπνος και όμως οι εφιάλτες πολλές 
φορές μας συνοδεύουν και μας παρε-
νοχλούν, .... και μας βασανίζουν. 
Ξυπνάμε και πάλι με τις ίδιες σκέψεις 
και τις ίδιες αγωνίες αλλά με αισιοδοξία 
και ελπίδα γιατί έχουμε μπροστά μας μια 
καινούργια μέρα. Μια μέρα με καινούρ-
γιες παραστάσεις ζωής. Μια μέρα με 
ώρες που θα πρέπει να τις γεμίσουμε 
με ίσως νέες απασχολήσεις, δηλαδή 
πράγματα που δεν ασχολούμαστε συ-
νήθως, αλλά τα καταφέραμε να τα εντά-
ξουμε στην καθημερινότητα μας.  
Αρχίζουμε να μπαίνουμε σε νέες ενα-
σχολήσεις που σχετίζονται με αγνώρι-
στες συνήθειες για μας, αλλά είναι όμως 
καλοδεχούμενες, γιατί μας δίνουν την 
ευκαιρία να μάθουμε νέους τρόπους επι-
κοινωνίας.  
Μπαίνουμε λοιπόν στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας με πρώτο και καλύτερο το 
Facebook. 
Η αλήθεια είναι ότι αν και το είχαμε λίγο 
παραγνωρίσει πριν από την πανδημία, 
τώρα έγινε ο καλύτερος μας φίλος για 
να γεμίσουμε τα μεγάλα κενά στις πα-
ραστάσεις ζωής. Και για να σας θυμίσω, 
οι παραστάσεις ζωής είναι ο τρόπος 
ζωής, το πρόγραμμα που είχαμε, ή που 
πρόκειται να έχουμε στην καθημερινό-
τητα μας. 
Αν και δεν το είχαμε βάλει για  καλά στην 
καθημερινότητα μας, το Facebook  τώρα 

το εντάξαμε στο πρόγραμμα μας και μας 
πέρνει αρκετό από τον χρόνο μας. 
Βρίσουμε και συναντούμε ως εκ θαύμα-
τος παλιούς φίλους που δεν  τους 
έχουμε δει ή έχουμε ακούσει για πολλά 
- πολλά χρόνια. 
Να μην μας γίνει όμως απαραίτητη συ-
νήθεια και να γίνουμε σκλάβοι του και 
μας κάνει να νιώθουμε ότι  χανόμαστε 
δίχως του. 
Είναι ένα είδος απασχόλησης που μας 
δίνει λόγο να γεμίσουμε κάποιες ώρες 
στην καθημερινότητα μας για να μην μας 
τρώει το άγχος. 
Γιατί το επακόλουθο του άγχους είναι η 
θλίψη. Και δεν θα θέλαμε να πέσουμε 
σε θλίψη, για να μην πέσουμε σε κατά-
θλιψη, και να ζητάμε τις συμβουλές των 
ψυχοθεραπευτών που παρελαύνουν σε 
όλες τις συμβουλευτικές στήλες των εφη-
μερίδων, τις ραδιοφωνικές και τις τηλε-
όπτικες εκπομπές, για να δώσουν συμ-
βουλές στους παθόντες και που οι οι 
παθόντες δυστυχώς θα εντάξουν στη 
συνέχεια στις παραστάσεις ζωής τους, 
τον προσωπικό ψυχοθεραπευτή τους. 
Μην αφήσετε τον εαυτό σας να φτάσει 
μέχρι αυτό το σημείο. Πάρτε μόνοι σας 
τις δικές σας αποφάσεις πριν εντάξετε 
το άγχος στην ζωή σας. 
Ασχοληθείτε με κάτι που σας δίνει ευχα-
ρίστηση και χαρά. Διαβάστε ένα βιβλίο. 
Πάρτε χαρτί και μολύβι και γράψετε τις 
σκέψεις σας. Ζωγραφίστε κατι. Πάρτε 
τηλέφωνο ένα φίλο ή μια φίλη και μιλή-
στε μαζί τους. 
Κάντε μια  βόλτα τηρώντας φυσικά τους 
κανόνες και τους νόμους περί υγείας και 
προστασίας, πλένοντας τα χέρια και φο-
ρώντας μάσκα, και κρατώντας αποστά-
σεις. 
Μην αφήσετε το άγχος να σας κυριεύσει. 
Κάντε ότι μπορείτε να ασχολείστε με 
κάτι, γεμίζοντας τις ώρες σας και κρα-
τώντας τον εαυτό σας σε εγρήγορση.  
Για να περάσουν τα δύσκολα χρειάζεστε 
πολλή υπομονή και προσοχή. Να 
έχουμε λοιπόν υπομονή και με προσοχή 
και με πίστη στο Μέγα Θεό όλα θα πάνε 
καλά.  
Αυτός που έφερε τα πάνω κάτω, το 
έκανε για να μας αφυπνίσει από το λή-
θαργο που μας διακατείχε και μας στα-
μάτησε από την κατρακύλα και την κα-
τηφόρα που πήραμε οι άνθρωποι, που 
νομίζαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε 
τα πάντα. Δεν λογαριάζαμε πτίποτα και 
κανένα Θεϊκό ή φυσικό κανόνα. Νομί-
ζαμε πως φτάσαμε στην αιωνιότητα και 
γίναμε βασιλιάδες των βασιλιάδων. 
Καταστρέψαμε τη φύση με τις ενέργειες 
μας και με τις πυρηνικές δοκιμές μας, 
και πολεμούσαμε τους φτωχούς λαούς 
και αδικημένες κοινωνίες, χωρίς  να λαμ-
βάνουμε υπό όψιν τις καταστροφικές συ-
νέπειες που δημιουργούσαμε.  
Οι άνθρωποι λοιπόν φέραμε όλα τούτα 
τα κακά στην κοινωνία και οι άνθρωποι  
δημιουργήσαμε τις καταστροφικές συ-
νέπειες. 
Ο Δημιουργός του κόσμου δεν άντεξε 
άλλο τις καταστροφικές συμπεριφορές 
των άπιστων και έβαλε το χέρι του για 
να ταρακουνήσει τους ανθρώπους και 
να τους αφυπνίσει για να μπορέσουν να 
σωθούν. 
Έφτασε  η ώρα να κάνουμε τις προσευ-
χές μας για να μας απαλλάξει ο καλός 
Θεός από τις αμαρτίες μας!  
Γλύτωσε Θεέ μου τους ασθενείς από τις  
αρρώστιες τους , και απάλλαξε τους από 
τις αμαρτίες τους. 
Σώσε τους άπιστους  από τις αμαρτίες 
τους, και απάλλαξε τους πιστούς από 
την πανδημία.  
Φέρε στον κόσμο σου την ομαλότητα και 
κάνε το θαύμα σου να ευτυχήσει η αν-
θρωπότητα!  
Ελέησον και ευλόγησον μας Κύριε! 
Σώσε Κύριε τον λαόν σου! 
Καλή σας μέρα!  
Με την αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής 

του 
Βασίλη Παναγή 
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Φτάνει πια.  Τέλος στην βία και διωγμούς 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.  

Από μι-
κρό 
παιδί 

και συγκεκρι-
μένα από 5 
χρονών  
υπηρετούσα 
στο ιερό 
του Ναού  
στο χωριό 

μου και αργότερα στην Αγγλία 
στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων  
στο Camden Town,  όπου ο αεί-
μνηστος Αρχιεπίσκοπος Γρηγό-
ριος υπηρετούσε  όταν ακόμη 
σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο 
του Cambridge.  Ο Αρχιεπίσκο-
πος τότε ήταν ο μ  Αθηναγόρας  
Κοκκινάκης.  
Στην εκκλησία Αγίων Πάντων 
γνώρισα το μ. Γρηγόριο ο 
οποίος   με παρακάλεσε να 
ιδρύσω to Greek  Orthodox 
Youth Association (GOYA) πρά-
γμα που έκανα. Κέντρο της νεο-
λαίας  τότε  ήταν  ο σημερινός 
ναός Αγίων Αναργύρων στο 
Gospel Oak που απόκτησε ο μ. 
Γρηγόριος. Νέοι 
ήμασταν. Αγοράσαμεν μπογιές 
και βάψαμε  τον εσωτερικό 
χώρο.  Όταν επισκεπτόμουν την 
Αρχιεπισκοπή ο γραμματικός 
εκεί δεν με φώναζε με το όνομα 
μου αλλά με το “ήλθε το παιδί 
των Αγίων Πάντων.” Μετά από 
χρόνια όταν διορίσθηκε ο μ. 
Γρηγόριος  στην κοινότητα 
Wood Green μία μικρή τότε κοι-
νότητα,τον ακολούθησα εκεί.  
Τόσο η εκκλησιά όσο και τα κτή-
ρια γύρω ήταν σε κακή κατά-
σταση. Εβλεπα όμως τον μ.Γρη-
γόριο με πόσο  μεράκι επέβλεψε 
όλων των εργασιών  και με 
πόσο  πείσμα στα αλήθεια ήθελε 
την νεολαία να συμμετάσχει στα 
κοινοτικά θέματα. Η νεολαία είχε 
ένα ενεργό μέρος με  το   να ορ-
γανώνει δραματάκια, κατά τις 
εθνικές μας επέτειούς, ομιλίες, 
μαθήματα χορού κ.ά. Μέχρι  πο-
δοσφαιρική ομάδα  δημιουργή-
σαμε. Ο μ.Γρηγόριος ενεθάρ-
ρυνε τους νέους να  
συμμετέχουν  στις συναντήσεις 
της  Επιτροπής  της κοινότητας 
κάτι που συνέχισε   με μεγάλη  
επιτυχία ο Επίσκοπος Τροπαίου 
Αθανάσιος,ο οποίος έφερε μέσα 
και τους ηλικιωμένους που τους 
πρόσφερε  επί τακτικής βάσεως 
και  ένα  πιάτο φαγητό στο χολ 
της εκκλησίας. Όχι μόνο η κοι-
νότητα εκεί, αλλά και η παροικία 
είχε γίνει μία μεγάλη, χριστιανική  
οικογένεια,ενωμένη, δυνατή.  
Ουδέποτε αισθάνθηκα την ανά-
γκη ή ήθελα ποτέ μου να ανα-
φερθώ σε εκκλησιαστικά θέματα 
στα 50 και πλέον τόσα χρόνια 
που γράφω  σε εφημερίδες και 
αλλού,  ή να θίξω. 
οτιδήποτε, αν και υπήρχαν πα-
λαιότερα λόγοι να ασχοληθώ  για 
άλλα εντελώς διαφορετικά θέ-
ματα...   
Τα γεγονότα που τελευταίως εξε-
λίσσονται και οι ενέργειες  εις 
βάρος Συμπατριωτών μας είτε 

κληρικών είτε  λαϊκών για  να εκ-
διωχθούν από τις εκκλησίες ανη-
συχούν όλους μας.  Διαβάζω τα  
γραφόμενα και αντιλαμβάνομαι 
την  αγανάκτηση του κόσμου 
που διαφωνεί και δυσανασχετεί 
με  την προσπάθεια  του νέου 
Αρχιεπισκόπου,Νικήτα να εκ-
διώξει  τον πλέον  δημοφιλή Επί-
σκοπο,τον ΕπίσκοποΤροπαίου 
Αθανάσιο  με την ευχή μάλιστα  
του Πατριάρχη Βαρθολομαίου 
(και ποιος γνωρίζει τι του λένε 
οι διάφοροι  επιτήδειοι.) Φρονώ 
πως   έχει κάπως παρατραβη-
χθεί το σχοινί,που στα αλήθεια 
φανερώνει την άγνοια του  νυν 
Αρχιεπισκόπου  στο τι θα πει 
Παροικία και Κύπριος  και είναι 
πλέον καιρός "να βγει από  το  
φυστίκι του." Διότι ως επί το 
πλείστον  οι περισσότερες κοι-
νότητες ιδρύθηκαν με την συμ-
μετοχή όχι μόνο του αείμνηστου 
Γρηγορίου και των προκάτοχων 
του αλλά, και με συμμετοχή  του 
Τροπαίου Αθανάσιου. 
Ας μην ξεχνούμε ότι όταν η πα-
ροικία περνούσε δύσκολες στι-
γμές, ο Τροπαίου Αθανάσιος 
στάθηκε σαν στύλος ακλόνητος 
και  κράτησε την ενότητα και εί-
ναι άξιος συγχαρητηρίων.  Ο Κύ-
πριος βοήθησε να στερεωθούν 
οι  εκκλησίες και να μεγαλώσουν 
κοινότητες.  
Αντι για ευχαριστώ παίρνουμε 
και  μία κλωτσιά στη  σιαγόνα. 
Δεν φταίει ο χριστιανισμός ούτε 
και ο Θεός για  αυτή την  απα-
ράδεκτη,αγενή  συμπεριφορά 
και αχαριστία. 
 Η απόφαση του Αρχιεπισκόπου 
κ Νικήτα να αναγκάσει  τον Τρο-
παίου Αθανάσιο να εγκαταλείψει 
το ποίμνιό του, να τον αποκόψει 
από το ποίμνιό του,δεν είναι 
μόνο παράξενη και παράλογη.  
Το ίδιο είχε συμβεί και με το Κυα-
νέων Χρυσόστομο   και εάν δεν 
σταματήσει αυτή η κατηφόρα 
τότε η παροικία κατευθύνεται 
προς γενική κατάρρευση. Δη-
λαδή όσοι είχαν δεσμό ή  και φι-
λίες με το αείμνηστο  Αρχιεπί-
σκοπο Γρηγόριο,ο νυν 
Αρχιεπίσκοπος κ.Νικήτας τους 
εκδιώκει. 
Όμως, πρέπει να ξέρει ότι αν 
συνεχίσει με αυτό το τροπάριο 
θα αυτοαπομονωθεί και μαζί  
του μία πολύ μικρή μειονότητα 
οπαδών  του. Ετσι έξυπνα έβαλε 
κάνα δυό αφελείς Κύπριους με 
το μέρος του για να μας τυφλώ-
σει από το να δούμε την όλη ει-
κόνα.Από ό,τι ακούω αδιαφάνεια 
και καμία  συνεννόηση με αυ-
τούς που πρόσφεραν τα πάντα 
για να είναι η εκκλησία μας στη 
Βρετανία εδώ που είναι. 
Αυτές οι πράξεις δεν είναι μόνο  
για να  θεωρηθούν ως ένα είδος 
εκδικήσεως αλλά και πράξεις δι-
χόνοιας όπως αυτές του Τραμπ.   
Μα ακόμη ανεξήγητο το γεγονός  
ότι έχουν γίνει προσπάθειες να 
έχει μόνο ένα ψυχοσάββατο όχι 
τρία όπως είναι η παράδοση. 
Και άλλα παράξενα και ασυνή-

θιστα  που σου δίνει  την  εντύ-
πωση ότι ο νυν Αρχιεπίσκοπος 
κ.Νικήτας και οι πέριξ αυτού  θέ-
λουν να αλλάξουν τα αυτονόητα, 
την ιστορία και τις παραδόσεις 
της εκκλησίας  μας. 
Για δεκαετίες τώρα οι ιερείς κα-
λούσαν τους πιστούς να κοινω-
νήσουν την Αγία Πέμπτη ειδικά  
όσους εργάζονταν.. Πέρσι λόγω 
του κορωνοϊού   δεν πρόσεξε ο 
κόσμος τις αλλαγές.Αλλά όταν 
με το καλό επανέλθει η ομαλό-
τητα θα  δούμεν τι άλλα θα 
έχουν  αλλάξει.  Μέχρι τότε  φα-
ντάζομαι θα εξαγριωθεί ο κό-
σμος.   
Οι Κύπριοι έχουν ήθη και έθιμα 
τα οποία κρατούν για αιώνες τα 
οποία  περνούν από γενεά σε 
γενεά Εάν ο νυν Αρχιεπίσκοπος 
Νικήτας  τα έχει βάλει με την Κυ-
πριακή Παροικία έχει κάνει λά-
θος επιλογή και μεγάλο  
σφάλμα. Του  προτείνω να  
ασχοληθεί με κάτι πιο σοβαρό 
και εποικοδομητικό παρά να 
αφαιρεί τους Κύπριους Αγίους 
από το ημερολόγιο της Αρχιεπι-
σκοπής. Η παροικία αποτελείται 
από οικογένειες και άτομα που  
κατάγονται από διάφορα μέρη 
της Κύπρου.   
Υπάρχει δε το Μηναίο της Κύ-
πρου που χρησιμοποιούν οι ιε-
ροψάλτες κατά τις εορτές των 
Κυπρίων Αγίων που οι πιστοί 
εορτάζουν την ημέρα του Κυ-
πρίου Αγίου.      
Ποιος αποφασίζει σε τέτοια 
κρίση να διώξει  Επίσκοπο  χω-
ρίς την  συγκατάθεση η γνώση 
του ιδίου του Κύπριου; 
Ακριβώς όπως είχε κάνει με το 
Επίσκοπο Κυανέων. Τι είναι 
αυτά τα πράγματα; Φέτος ο Ελ-
ληνισμός γιορτάζει   200 χρόνια 
από την ένδοξη επανάσταση του 
1821.    
Η Ενωση Αιρετών Αυτοδιοίκη-
σης  της Ευρώπης μέσω των  χι-
λίων  μελών της  διοργανώνει 
εκδηλώσεις ανά την Ευρώπη   
για να γιορτάσει  αυτή την επέ-
τειο. Τι κάνει   η Αρχιεπισκοπή 
εδώ  εκτός από το να διώχνει ιε-
ρωμένους και λαϊκούς από τις  
εκκλησίες και τις  κοινότητες.  Τι 
φταίει ο χριστιανισμός όταν βλέ-
πουμε τέτοιες πράξεις από τους 
δήθεν φύλακες;  
Πάνε και στα μοναστήρια προ-
σεύχονται μόνο για να σπέρνουν 
την  διχόνοια. Δεν φταίνε τα Μο-
ναστήρια. 
Ο ελληνικός λαός νίκησε τον 
σουλτάνο ενωμένος. 
 Οι  ιερείς με το κρυφό σχολείο  
ενωμένοι δίδαξαν  τις νέες γε-
νεές τη θρησκεία την ελληνική 
γλώσσα τα ήθη  και έθιμα. Εμείς 
σήμερα πολεμούμε ο ένας τον 
άλλο στις  εκκλησίες.   
Ο Κυπριακός λαός έχει δεχθεί 
πολλά κτυπήματα ανά τους αι-
ώνες και ακόμη από κύκλους 
που δεν το περίμενε. Δεν χρει-
άζεται   πλέον άλλους   διω-
γμούς. Η επίθεση στον Τρο-
παίου Αθανάσιο θεωρείται  από 
ένα σεβαστό αριθμό παροίκων 
ότι είναι  επίθεση στην Κυπριακή 
Παροικία.   
Ο  Αρχιεπίσκοπος κ.Νικήτας  
έχει δύο επιλογές. Να αναθεω-
ρήσει την απάνθρωπη απόφασή 
του και να αφήσει τον Τροπαίου 
Αθανάσιο στη θέση του,διαφο-
ρετικά θα χάσει την εμπιστοσύνη 
και το σέβας του λαού. 
Η  συντριπτική  πλειοψηφία των 
παροίκων είναι Κύπριοι.Αυτό 
πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά 
υπόψη. 
Δεν γίνεται να αγνοεί μια ολό-
κληρη παροικία την οποία υπο-
τίθεται υπηρετεί. 
Να επαναφέρει την ομαλότητα 
με διαφάνεια, να εργάζεται με 
δημοκρατικό τρόπο, και να έχει  

την ικανότητα να βλέπει πιο μα-
κριά από την μύτη του  για  να 
μπορεί να ενώνει τον λαό  η ας 
πούμε το ποίμνιό του.Επανα-
λαμβάνω. 
Να  επαναφέρει αμέσως   στην 
θέση που του αξίζει τον  Θεοφι-
λέστατο ΕπίσκοποΤροπαίου, 
Αθανάσιο.   
Γιατί τόση βιασύνη να τον διώ-
ξει;Γιατί αυτή η μυστικοπάθεια;     
Η παροικία δεν του χρωστά τί-
ποτα και  αυτός πρέπει να το 
καταλάβει. Εκδικήσεις δεν είναι 
σημείο χριστιανοσύνης. Μερικοί 
κρύβονται πίσω από τα δάκτυλό 
τους. Σας βλέπουμε πιο  καθαρά 
όσο ποτέ άλλοτε. Ναι εσάς.  
Η Amanda Gorman είπε:  “Μά-
θαμε ότι η ησυχία δεν σημαίνει  
πάντοτε ειρήνη.”  Σιωπηλή δεν 
θα μείνει η παροικία.Και ας το 
καταλάβουν ότι  εδώ  δεν τρώει 
κανείς κουτόχορτο. Ήδη η νεο-
λαία άρχισε μαζικές υπογραφές 
καταδικάζοντας την πράξη αυτή 
και είναι πολύ δύσκολο,ο Αρχιε-
πίσκοπος  να κερδίσει πίσω το 
σέβας του λαού. 
Τα υπομνήματα πρέπει να πα-
ραδοθούν στο Φανάρι στον Πα-
τριάρχη   Βαρθολομαίο ιδίαις 
χερσίν. Αυτοί που θα αναλάβουν 
να βεβαιωθούν ότι ο Πατριάρχης 
τα έχει δει.   Δυστυχώς η φιλο-
δοξία του Αρχιεπισκόπου,  πρά-
γματι τον έχει τυφλώσει  στο τι 
θα επακολουθούσε και αφού αυ-
τός πάτησε πρώτος την σκαν-
δάλη του όπλου, είναι φυσικό να 
επακολουθήσει η αντεπίθεση.  
“Η παροικία είναι ένας ήσυχος 
γίγαντας μην τον πειράξεις”  
έπρεπε να ήταν η πρώτη  πα-
ραγγελιά που  θα έδιδαν στον 
νιόφερτο Αρχιεπίσκοπο. Εκανε 
το λάθος ο Αρχιεπίσκοπος ας το 
διορθώσει διότι όπως μου είπε 
κάποιος αυτό είναι  ίσως το με-
γαλύτερο λάθος που γνώρισε 
ποτέ η παροικία να κάνει Αρχιε-
πίσκοπος.   
Ισως να του ψιθυρίζουν στο αυτί 
τι να κάνει μερικοί άσχετοι “φίλοι” 
του που μόνο για προσωπικά 
συμφέροντα έχουν πλεχθεί, χω-
ρίς να αποκλείω και άλλους λό-
γους.  
Επειδή αυτοί είναι ίσως  δυστυ-
χισμένοι θέλουν να δουν και την 
υπόλοιπη παροικία με το έτσι 
θέλω να αισθάνεται  σαν αυτούς 
. Ε, όχι  Αυτό δεν πρόκειται να  
γίνει. Ιστορικά,  σκάνδαλα στις 
εδώ εκκλησίες έχουν γίνει και τα 
ξέρουμε.  Ποιοι επί το πλείστον  
έκτισαν και βοήθησαν τις κοινό-
τητες; Η απάντηση είναι οι Κύ-
πριοι Δεν ήταν ούτε Ρουμάνοι 
ούτε Βούλγαροι χωρίς να σημαί-
νει ότι έχω οτιδήποτε ενάντια 
σ'αυτούς τους ανθρώπους του 
Θεού. 
Ηταν η γριά  και ο γέρος που 
σήμερα πηγαίνει εκκλησία και 
που έδωσε ότι οικονομική βοή-
θειά μπορούσε και δεν καταλά-
βει τι λένε σήμερα διότι τα λένε 
είτε στα  μασημένα  αγγλικά η 
σε άλλη γλώσσα  την στιγμή 
που ζητούμεν από τα παιδιά μας 
να μιλούν ελληνικά. Σκάνδαλο 
πάνω σε σκάνδαλο δεν μπορεί 
να συνεχίσει έτσι  Μην γυρνάτε 
την πλατη σας στους Κύπριους  
όποιοι και να είναι. Εχετε πολλά 
να χάσετε  “Τέξασα  Zωήν Πα-
ναμώμητε Αγνή  Παρθένε, παύ-
σον  Εκκλησίας τα σκάνδαλα  
και βράβευσον  ειρήνην  ως 
αγαθή” . 
Η πλατφόρμα που μπορείτε να 
υπογράψετε στην προσπάθεια 
αυτή τη παροικίας είναι 
https://www.change.org/p/greek-
orthodox-archdiocese-of-thya-
teira-and-great-britain-com-
munity-support-for-bishop-athan
asios-to-remain-at-st-mary-s-
and-st-barnabas-church 

του  
Γιώργου A.Σάββα
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 Σαν Σήμερα

4 Φεβρουαρίου 

1959- Αρχιεπίσκοπος Μακά-
ριος - Ραούφ Ντενκτάς 

Αρχίζουν στη Ζυρίχη ελληνο-
τουρκικές συνομιλίες για την 
εξεύρεση λύσης στο Κυ-

πριακό. 
 

2004- Ανεβαίνει στο διαδί-
κτυο η πλατφόρμα κοινωνι-
κής δικτύωσης Facebook. 

 
5 Φεβρουαρίου 

1930- Εκδίδεται το Προ-
εδρικό Διάταγμα με το οποίο 
οι Ελληνίδες αποκτούν δι-
καίωμα ψήφου στις δημοτι-
κές και κοινοτικές εκλογές. 

 
6 Φεβρουαρίου 

1958- Επτά ποδοσφαιριστές 
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
σκοτώνονται σε αεροπορικό 
δυστύχημα στο Μόναχο. 

 
7 Φεβρουαρίου 

1992- Τα 12 μέλη της ΕΟΚ 
υπογράφουν τη συνθήκη του 
Μάαστριχτ, με την οποία 

ανοίγει ο δρόμος για την υιο-
θέτηση του κοινού νομίσμα-
τος, του ευρώ. Με τη συν-
θήκη η ΕΟΚ μετονομάζεται 
σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Από 
ελληνικής πλευράς, τη συν-
θήκη του Μάαστριχτ υπο-
γράφει ο Υπουργός Εξωτερι-
κών, Αντώνης Σαμαράς. 

 
8 Φεβρουαρίου 

1972- Θάνατος Μάρκου 
Βαμβακάρη, ρεμπέτης. 

 
1980-Θάνατος Νίκου Ξυ-
λούρη, έλληνας τραγουδι-

στής και λυράρης. 
 

9 Φεβρουαρίου 

1909-Κυκλοφορεί το πρώτο 
φύλλο της εβδομαδιαίας 

εφημερίδας «Ριζοσπάστης», 
με διευθυντή τον Γεώργιο 
Φιλάρετο. Η νέα εφημερίδα, 
που είναι όργανο του Ριζο-
σπαστικού Συνδέσμου, προ-
παγανδίζει την ανάγκη για 
σοβαρή λαϊκή δράση κατά 
της μοναρχίας και την εξυ-
γίανση του δημόσιου βίου 

της χώρας.

10.02.1975- Θάνατος Νίκου Καββαδία

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 

4 Φεβρουαρίου: Ισίδωρος, Ισιδώρα  
5 Φεβρουαρίου: Αγάθος, Αγάθη, Αγαθή 

6 Φεβρουαρίου: Φώτιος, Φωτια 

7 Φεβρουαρίου: Παρθένιος, Παρθενία 

8 Φεβρουαρίου: Θεόδωρος, Θεοδώρα 

9 Φεβρουαρίου: Νικηφόρος, Νικηφόρα, Παγκράτιος, Παγκρατία 

10 Φεβρουαρίου: Χαραλάμπης, Χαραλαμπία, Χαρίλαος

Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης

Θα μείνω πάντα  
ιδανικός κι ανάξιος εραστής 
των μακρυσμένων ταξιδιών 
καιτων γαλάζιων πόντων και 
θα πεθάνω μια βραδιά σαν 

όλες τις βραδιές  
χωρίς να σχίσω τις θολές 
γραμμές των οριζόντων 

O Νίκος Καββαδίας γεννή-
θηκε το 1910 σε μια μι-
κρή πόλη της Ματζου-

ρίας κοντά στο Χαρμπίν, από 
γονείς Έλληνες Κεφαλλονίτες.  
Άλλες πηγές αναφέρουν ως 
τόπο καταγωγής του το Νίκολσκ  
Ουσουρίσκι, μια επαρχιακή 
πόλη της Ρωσίας. Το πιο πιθα-
νόν είναι η πρώτη εκδοχή. Είχε 
δύο αδέρφια, τον Μήκια  (Δη-
μήτρη) και την Τζένια. Ο πατέ-
ρας του έμπορος και συνεργά-
της του Τσαρικού στρατού. Κατά 
την διάρκεια της Οκτωβριανής 
επανάστασης  φυλακίζεται. Το 
1921 επιστρέφει στην Ελλάδα, 
όπου προηγουμένως είχε εγκα-
τασταθεί ο Νίκος Καββαδίας και 
τα υπόλοιπα μέλη της οικογέ-
νειας. Λίγο αργότερα μεταφέρο-
νται στον Πειραιά. Ο ποιητής 
πηγαίνει στο δημοτικό κι είναι 
συμμαθητής με τον Γιάννη Τσα-
ρούχη. Μια γνωριμία που θα 
κρατήσει αφού ο Έλληνας ζω-
γράφος θα κάνει τα σχέδια σ τα 
βιβλία του Καββαδία. Στο Γυ-
μνάσιο γνωρίζεται με τον Παύλο 
Νιρβάνα. Δεκαοκτώ ετών, αρχί-
ζει να δημοσιεύει ποιήματα με 
ψευδώνυμο Πέτρος Βαλχάλας. 
Τελειώνοντας το Γυμνάσιο, δίνει 
εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή. 
Όμως την ίδια περίοδο πεθαίνει 
ο πατέρας του και αναγκάζεται 
να εργαστεί σε ναυτικό γραφείο. 
Συνεχίζει όμως να συνεργάζεται 
με διάφορα φιλολογικά περιο-
δικά, όπως “Ο Διανοούμενος“. 
Το Νοέμβριο του 1928, ο Καβ-
βαδίας βγάζει ναυτικό φυλλάδιο 
και μπαρκάρει ως “ναυτόπαις” 
τον επόμενο χρόνο στο φορ-
τηγό “Άγιος Νικόλαος”, μαζί με 
το μικρότερο αδελφό του Αρ-
γύρη, που είχε γεννηθεί στην 
Ελλάδα το 1915. 
Το 1933 κάνει την επίσημη εί-
σοδό του στα ελληνικά γράμ-
ματα με τη δημοσίευση της ποι-
ητικής συλλογής του 
Μαραμπού, το οποίο γίνεται δε-
κτό από την λογοτεχνική κοινό-
τητα με σκληρά σχόλια. Μονα-
δικοί υποστηρικτές του οι 
Φώτος Πολίτης και Κώστας 

Βάρναλης. 
Η οικογένεια Καββαδία μετακο-
μίζει από τον Πειραιά στην 
Αθήνα, το 1934, και η οικεία της 
γίνεται εστία συγκέντρωσης λο-
γοτεχνών, ποιητών και ζωγρά-
φων της εποχής. Το 1939 παίρ-
νει το δίπλωμα του ασυρματιστή 
αλλά με το ξέσπασμα του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου επιστρατεύε-
ται στο αλβανικό μέτωπο. Τα 
χρόνια της γερμανικής κατοχής, 
παραμένει στην Αθήνα, ενώ 
μετά το τέλος του Εμφυλίου Πο-
λέμου ( με τη «ρετσινιά» του 
κομμουνιστή) μπαρκάρει ξανά, 
ως ασυρματιστής, και ταξιδεύει 
συνεχώς για τα επόμενα τριάντα 
χρόνια, απαθανατίζοντας στο 
χαρτί τους ξένους τόπους και τις 
εμπειρίες του. 
Το 1947 κυκλοφορεί η ποιητική 
συλλογή του Πούσι και επανα-
κυκλοφορεί το Μαραμπού με 
την προσθήκη τριών ανέκδοτων 
ποιημάτων και με αυτή τη συλ-
λογή, ο Καββαδίας ξεφεύγει 
από τα πρότυπά του. Το 1954 
εκδίδει τη Βάρδια, την οποία οι 
φιλόλογοι, όπως και με το Μα-
ραμπού, δυσκολεύονται να κα-
τατάξουν τόσο λόγω της άψο-
γης δημοτικής και της 
ιδιωματικής ναυτικής γλώσσας 
όσο και του γεγονότος ότι δεν 
μπορούσαν να αποφασίσουν 
αν επρόκειτο για μυθιστόρημα, 
αυτοβιογραφικό διήγημα, νου-
βέλα φαντασίας ή οτιδήποτε 
άλλο. 
Όσοι τον γνώριζαν, έκαναν λόγο 
για έναν άνθρωπο ήπιο και γλυ-
κομίλητο που αγαπούσε τα 
αστεία, τους οίκους ανοχής  και 
τα κορίτσια τους, όπως και την 
ζωγραφική – στην καμπίνα του 
είχε κρεμασμένους τρεις πίνα-
κες του Toulouse-Lautrec και 
του Jose de Goya. Διάβαζε πά-
ντα πολύ και του άρεσε ιδιαίτερα 
να απαγγέλλει ποίηση άλλων – 
άλλωστε γνώριζε πολλούς από 
τους μεγαλύτερους ποιητές της 
εποχής, όπως τους Βάρναλη, 
Σεφέρη, Ελύτη, Σικελιανό. Αλ-
ληλογραφούσε συχνά με τον Μ. 
Καραγάτση. 
Υπάρχει ένα αστείο περιστατικό 
με τον Ν. Καββαδία και τον Γ. 
Σεφέρη. Σε ένα από τα ταξίδια 
του στην Βηρυτό κατέπλευσε 
στο πλοίο μαζί με τους υπόλοι-
πους επιβάτες και ο νομπελί-
στας ποιητής. Σε μια βόλτα που 
έκαναν με το αυτοκίνητο οι δύο 

άντρες πέρασαν από μια συνοι-
κία όπου υπήρχε έντονο το ελ-
ληνικό στοιχείο (σημαίες και 
ακουγόντουσαν ελληνικά τρα-
γούδια).  Ο Σεφέρης εντυπω-
σιάστηκε και ρώτησε τον Καβ-
βαδία τι ήταν εκεί. Όταν ο 
Καββαδίας του αποκάλυψε ότι 
βρίσκονταν στην περιοχή με τα 
μπουρδέλα, ο Σεφέρης θύμωσε 
και τον κατέβασε κάτω από το 
αυτοκίνητο. 
Ένα άλλο περιστατικό που μαρ-
τυράει τον έντονο χαρακτήρα 
του είναι η έφοδος που είχε κά-
νει σε ένα πορνείο στην Αργε-
ντινή με σκοπό να σώσει μια 
Ελληνίδα ιερόδουλη από τα χέ-
ρια  αντρών που τις φέρονταν 
βάναυσα. Αφού κατάφερε να 
την γλιτώσει την συνάντησε 
μετά από χρόνια στο σπίτι του 
Καραγάτση, σε μια παρέα πολ-
λών ατόμων. Εκείνη έκανε πως 
δεν τον ήξερε και όταν εκείνος 
επέμενε εκείνη είπε πως την 
παρενοχλεί. Ο Καββαδίας ζή-
τησε συγνώμη και δεν αποκά-
λυψε τίποτα για το παρελθόν 
της. 
Ο «Κόλιας» όπως ήταν το πα-
ρατσούκλι του μεταξύ των συ-
ντρόφων του ναυτικών, οι πε-
ρισσότεροι από τους οποίους 
αγνοούσαν ότι ήταν ένας από 
τους σπουδαιότερους ποιητές 
της χώρας, εγκαταλείπει τη θά-
λασσα μονάχα όταν το επιβάλ-
λει η υγεία του και με τη συ-
μπλήρωση τριών μηνών 
διαμονής του στη στεριά, στις 
10 Φεβρουαρίου του 1975, πε-
θαίνει ύστερα από εγκεφαλικό 
επεισόδιο. 
Λίγο καιρό μετά το θάνατό του 
εκδίδεται η τρίτη ποιητική συλ-
λογή του «Τραβέρσο», με 14 
ποιήματα και 3 νανουρίσματα, 
και χαρακτηρίζεται από πολ-
λούς ως το ωριμότερο έργο του, 
ενώ τρία χρόνια αργότερα ο 
συνθέτης Θάνος Μικρούτσικος 
μελοποίησε με εξαιρετική επιτυ-
χία 11 ποιήματα του, τα οποία 
κυκλοφόρησαν σε δίσκο με τί-
τλο «Ο Σταυρός του Νότου». Το 
1992, ο Θάνος Μικρούτσικος 
μελοποιεί και άλλα ποιήματα 
του Καββαδία, με ερμηνευτές 
όπως οι Γιώργος Νταλάρας, Βα-
σίλης Παπακωνσταντίνου, Χά-
ρης και Πάνος Κατσιμίχας.

H Κεντρική Επιτροπή του 
Κομουνιστικού Κόμμα-
τος συμφωνεί να παρα-

δώσει το μονοπώλιο της εξου-
σίας που κατείχε για 73 
χρόνια. 
1989, η ρωσική Σοβιετική 
Ένωση, η μεγαλύτερη δημοκρα-
τία της ΕΣΣΔ, που περιλάμβανε 
το μισό πληθυσμό της, συγκά-
λεσε το νεοεκλεγόμενο Κο-
γκρέσο των Βουλευτών του 
Λαού. Πρόεδρος του Κογκρέ-
σου εκλέχθηκε ο Boris Yeltsin. 
Στις 12 Ιουνίου 1990, το Κο-
γκρέσο διακήρυξε την κυριαρχία 
της Ρωσίας στο έδαφός της και 
προχώρησε στην υιοθέτηση νό-
μων σε αντικατάσταση εκείνων 
της Σοβιετικής Ένωσης. Η πε-
ρίοδος νομικής αβεβαιότητας 
κράτησε καθ’ όλο το 1991, κα-
θώς οι δημοκρατίες της Ένω-
σης διακήρυτταν τη de facto 
ανεξαρτησία τους. 
Στις 17 Μαρτίου 1991, έλαβε 
χώρα ένα δημοψήφισμα για τη 
διατήρηση της ενότητας της Σο-
βιετικής Ένωσης, στο οποίο η 
πλειοψηφία του πληθυσμού ψή-
φισε υπέρ της στις 9 από τις 15 
δημοκρατίες. Η Συνθήκη της 
Νέας Ένωσης σχεδιάστηκε το 
καλοκαίρι του 1991 και 8 δημο-
κρατίες συμφώνησαν να μετα-
τρέψουν τη Σοβιετική Ένωση σε 
μια πολύ χαλαρότερη ομοσπον-
δία. 
Η υπογραφή της Συνθήκης, 
ωστόσο, διακόπηκε από το 
πραξικόπημα του Αυγούστου – 
μια επιχείρηση ενάντια στον 
Gorbachev από τα σκληροπυ-
ρηνικά μέλη του Κομουνιστικού 
Κόμματος και την KGB για την 
ανατροπή του. Μετά την απο-
τυχία του πραξικοπήματος, ο 

Yeltsin, ο οποίος είχε ταχθεί ενα-
ντίον του αντιμετωπίστηκε ως 
ήρωας, ενώ η εξουσία του Gor-
bachev σταδιακά τερματίστηκε. 
Η ισορροπία ισχύος έγερνε στα-
διακά προς τις δημοκρατίες. 
Τον Αύγουστο 1991, η Λετονία 
και η Εσθονία διακήρυξαν την 
πλήρη ανεξαρτησία τους, ακο-
λουθώντας το παράδειγμα της 
Λιθουανίας το 1990. Οι υπόλοι-
πες 12 δημοκρατίες συνέχισαν 
να διαβουλεύονται ένα νέο, αυ-
ξανόμενα χαλαρότερο μοντέλο 
Ένωσης. 
Στις 8 Δεκεμβρίου 1991, οι πρό-
εδροι της Ρωσίας, της Ουκρα-
νίας και της Λευκορωσίας κήρυ-
ξαν τη διάλυση της Σοβιετικής 
Ένωσης και εγκαθίδρυσαν την 
Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων 
Κρατών. Στις 21 Δεκεμβρίου, 
επιβεβαίωσαν τη διάλυσή της 
με την υπογραφή του Πρωτο-
κόλλου Alma-Ata. O Gorbachev 
αναγκάστηκε να αποδεχτεί το 
αποτέλεσμα και στις 25 Δεκεμ-
βρίου παραιτήθηκε από την 
προεδρεία της Ένωσης, και πα-
ρέδωσε τις εξουσίες του στον 
πρόεδρο της Ρωσίας, Boris 
Yeltsin. 
Την επόμενη ημέρα, το Ανώτατο 
Σοβιέτ, αναγνώρισε την πτώ-
χευση και κατάρρευση της Σο-
βιετικής Ένωσης και αυτοδιαλύ-
θηκε. 
H τελευταία ημέρα του 1991 ση-
ματοδότησε και το τέλος της πά-
λαι ποτέ κραταιάς Σοβιετικής 
Ένωσης.
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Εμβόλιο COVID: Ο καθηγητής Κύπρος 
Νικολαΐδης ενώνει τους ήρωες της υγει-
ονομικής περίθαλψης της ΝΕΠΟΜΑΚ με 
ισχυρό μήνυμα. 
Ο παγκοσμίου φήμης πρωτοπόρος για-
τρός και εμβρυϊκή ιατρική, καθηγητής 
Κύπρος Νικολαΐδης, προσχώρησε στους 
ήρωες υγειονομικής περίθαλψης της ΝΕ-
ΠΟΜΑΚ για να ενθαρρύνει τους νέους 
Κύπριους της διασποράς να κάνουν το 
εμβόλιο COVID όταν είναι δυνατόν. Το 
βίντεο ζητά επίσης από τους νέους να 
μιλήσουν με τους ηλικιωμένους συγγε-
νείς τους σχετικά με το εμβόλιο για να 
διασφαλίσουν ότι έχουν ακριβείς πληρο-
φορίες και γνωρίζουν πώς να περιηγη-
θούν στη διαδικασία. 
Στο βίντεο, ο καθηγητής Νικολαΐδης λέει 
ότι «ολόκληρος ο κόσμος έχει υποφέρει 
από την τρομερή πανδημία COVID… 
ωστόσο βρισκόμαστε στην αρχή μιας ελ-
πιδοφόρου περιόδου όπου, μέσω εμβο-
λιασμού, ελπίζω ότι θα ξεπεράσουμε αυ-
τήν την τρομερή πανδημία και θα την 
βάλουμε πίσω μας» . Σε μια ισχυρή έκ-
κληση, είπε επίσης: «Σας παρακαλώ, 
σας καλώ, να εμβολιαστείτε και να εν-
θαρρύνετε τους γονείς και τους παππού-
δες σας να το κάνουν επειδή βρίσκονται 
στην πιο ευάλωτη θέση». 
Η Δρ Αθηνά Μιχαηλίδη, αρχικά από τη 
Νότια Αφρική, αλλά τώρα εργάζεται στο 
Λονδίνο, και η εγγεγραμμένη νοσοκόμα 
Andriana Karahalios (San Jose, USA) 
μίλησε για την εμπειρία τους που είχαν 
ήδη λάβει δύο δόσεις του εμβολίου. Η 
Αθηνά είπε ότι «αισθάνεται πολύ ασφα-
λέστερη και καθησυχαστική» έχοντας κά-
νει το εμβόλιο και η Αντριάνα είπε ότι 
ήταν «γρήγορη και εύκολη». 
Η Δρ Κατερίνα Αχιλλέου (Γιοχάνε-
σμπουργκ, Νότια Αφρική) προειδοποί-
ησε ότι «ο COVID μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρές ασθένειες και μακροπρόθεσμες 
συνέπειες σε άτομα όλων των ηλικιών» 
και είπε ότι ο καλύτερος τρόπος για να 
προστατευτείς ήταν «να πάρει το εμβό-
λιο και να ακολουθήσει πρωτόκολλα 
υγείας». Η Δρ Μαρία Λαζάρου (Μπέρ-
μιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο) και η εγγε-

γραμμένη νοσοκόμα Ellie Zachariades 
(New Jersey, USA) το επανέλαβαν και 
είπε ότι ο εμβολιασμός θα σας βοηθήσει 
να προστατέψετε εσάς, τους αγαπημέ-
νους σας και αυτούς που αλληλεπιδράτε 
περισσότερο. 
Η Δρ. Χριστιανά Γεωργίου (Λονδίνο, 
Ηνωμένο Βασίλειο) και φοιτητής Ιατρικής 
Δημήτρης Γεωργίου (Γιοχάνεσμπουργκ, 
Νότια Αφρική) μίλησαν για τη σημασία 
της υποστήριξης ηλικιωμένων συγγενών 
κατά τη διαδικασία εμβολιασμού. Η 
Christiana είπε: «Η Yiayia και ο Bappou 
και άλλοι ηλικιωμένοι συγγενείς μπορεί 
να μην έχουν την ίδια πρόσβαση σε πλη-
ροφορίες όπως εσείς, οπότε παρακαλώ 
μιλήστε τους για τον εμβολιασμό». Ο Δη-
μήτρης πρόσθεσε, «οι ηλικιωμένοι συγ-
γενείς μπορεί να δυσκολευτούν να κα-
τανοήσουν τη διαδικασία εμβολιασμού 
ή πώς να κάνουν το εμβόλιο. Καλέστε 
τους και δείτε αν μπορείτε να τους βοη-
θήσετε! " 
Ο καθηγητής Νικολαΐδης εξέφρασε επί-
σης τη λύπη του για την εμφάνιση ψευ-
δών ειδήσεων και παραπληροφόρησης 
σχετικά με το εμβόλιο και είπε κατηγο-
ρηματικά ότι δεν έχει δει «καμία επιστη-
μονική απόδειξη ενάντια στα εμβόλια και 
ότι προσωπικά ήταν πολύ ενθουσιασμέ-
νος που είχε ήδη το εμβόλιο». Ο φοιτη-
τής Ιατρικής Κρις Κωνσταντίνου (Βο-
στώνη, ΗΠΑ) προειδοποίησε επίσης για 
ψεύτικες ειδήσεις και συμβούλεψε τους 
ανθρώπους να λάβουν τις πληροφορίες 
τους από αξιόπιστες πηγές, όπως ιδρύ-
ματα δημόσιας υγείας ή ο γιατρός τους 
Η Δρ Κατερίνα Χριστοδουλίδη (Νιου 
Τζέρσεϋ, ΗΠΑ) ολοκλήρωσε το βίντεο 
λέγοντας ότι «άρχισε να εργάζεται ως 
γιατρός στη μέση της πανδημίας και ήταν 
αδυσώπητη. Το εμβολιασμό θα ανακου-
φίσει την πίεση στα συστήματα υγει-
ονομικής περίθαλψης, ώστε να μπο-
ρούμε να διασφαλίσουμε πλήρη 
φροντίδα για ασθενείς με άλλες σοβαρές 
ασθένειες. " 
Το βίντεο είναι διαθέσιμο για προβολή 
στα κανάλια κοινωνικών μέσων της  
NEPOMAK - @NEPOMAK 

Εμβόλιο COVID: Ο καθηγητής Κύπρος Νικολαΐδης 
και ΝΕΠΟΜΑΚ με ισχυρό μήνυμα 

Ευλαβεστάτους Ιερείς, Αξιοτίμους 
Προέδρους και τα Μέλη των Εκκλη-
σιαστικών Επιτροπών των Κοινοτή-
των της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. 
Αγαπητοί μας εν Κυρίω, 
Παρακολουθώντας την πρόσφατη 
σημαντική μείωση των κρουσμάτων 
συνεπεία της πανδημίας του κορω-
νοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
αναλογιζόμενοι τις εκκλήσεις του ευ-
σεβούς ποιμνίου της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής, αποφασίζουμε την επανα-
λειτουργία των Ιερών Ναών για 
δημόσια λατρεία από την Παρα-
σκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και πα-
ρακαλούμε όπως τηρηθούν αυστη-
ρώς τα ακόλουθα σε συνδυασμό με 
τις ισχύουσες κυβερνητικές οδηγίες: 
1.Απαγορεύεται εις οιονδήποτε η εί-
σοδος στους Ιερούς Ναούς χωρίς τη 
χρήση μάσκας. 
2.Άπαντες οι πιστοί θα πρέπει να 
απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντι-
βακτηριδιακό διάλλειμα κατά την εί-
σοδό τους στον Ιερό Ναό, να τηρούν 
τις ενδεικνυόμενες οδηγίες κοινωνι-
κής αποστασιοποίησης και να απο-

φεύγουν την επαφή με άλλους ενο-
ρίτες εντός του Ναού. 
3.Οι αποστάσεις θα πρέπει αυστη-
ρώς να τηρούνται στα αναλόγια των 
Ιερών Ναών καθώς και μεταξύ των 
ατόμων που διακονούν στο Ιερό 
Βήμα. 
4.Βαπτίσεις, Γάμοι και Κηδείες μπο-
ρούν να τελούνται κανονικώς βάσει 
του επιτρεπόμενου αριθμού συμμε-
τεχόντων όπως ορίζουν οι κυβερνη-
τικές οδηγίες. 
5.Η εξομολόγηση και οποιαδήποτε 
άλλη εκ του πλησίον επαφή δεν επι-
τρέπονται προς το παρόν. Οι ιερείς 
δεν θα επιτρέπουν χειροφίλημα. Ο 
χαιρετισμός πρέπει να γίνεται με μία 
ελαφρά κλίση του κεφαλιού. 
6.Οι Πρόεδροι και οι Επίτροποι θα 
πρέπει να καταγράφουν όλα τα ονό-
ματα, τα τηλέφωνα, τις διευθύνσεις 
και τα emails όλων όσοι εισέρχονται 
στον Ιερό Ναό, ακόμη και αυτούς οι 
οποίοι θέλουν να ανάψουν απλώς 
ένα κερί. 
7.Το αντίδωρο θα πρέπει να είναι τυ-
λιγμένο και να τοποθετείται στον 

Νάρθηκα και οι πιστοί θα πρέπει μό-

νοι τους να παίρνουν το δικό τους. 

8.Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πιστών, σε κοινότητες όπου υπηρε-

τούν πλείονες του ενός ιερέως μπο-

ρεί να τελείται τις Κυριακές και δεύ-

τερη Θεία Λειτουργία όπως και κατά 

το παρελθόν.  

Ευχόμενοι σε όλους υγεία και την 

επιστασία του Τριαδικού Θεού για 

τις δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώ-

νουμε, διατελούμε μετά πατρικών ευ-

χών και την εν Κυρίω αγάπης,  

Λονδίνο, 28 Ιανουαρίου 2021 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος 

Ο Θυατείρων και  

Μεγάλης Βρεταννίας  Ν Ι Κ Η Τ Α Σ

Ιεράς Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας

Τα αυξανόμενα περιστατικά κατα-
πάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην Τουρκία και την «απερίσκε-
πτη» εξωτερική πολιτική του Προ-
έδρου Ερντογάν επισημαίνουν με 
επιστολές τους προς τον Πρωθυ-
πουργό του Ηνωμένου Βασιλείου 
και τους αρχηγούς των κομμάτων 
της βρετανικής αντιπολίτευσης τα 
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων. 
Οι επιστολές προς τον Μπόρις 
Τζόνσον και τους υπόλοιπους πο-
λιτικούς ηγέτες αναφέρουν επίσης 
ότι η Δύση συνεχίζει να αποτυγχάνει 
στην αντιμετώπιση αυτών των προ-
βλημάτων. 
«Η Τουρκία μετατρέπεται σταδιακά 

σε δεσποτική τυραννία στο εσωτε-
ρικό και σε επικίνδυνο και απρόβλε-
πτο παίκτη διεθνώς», επισημαίνουν 
οι υπογράφοντες Κύπριοι της Βρε-
τανίας. 
Σημειώνουν ως σημείο καμπής που 
αποτέλεσε έναυσμα για μια σειρά 
καταπάτησης ατομικών δικαιωμά-
των και ελευθεριών από τον Πρό-
εδρο Ερντογάν το αποτυχημένο 
πραξικόπημα του 2016. 
Χαρακτηρίζουν την εξωτερική πολι-
τική του ως «αυξανόμενα πολεμο-
χαρή και αποσταθεροποιητική» 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 αντί-
δραση σε όλα αυτά «απογοητευ-
τική» και επικρίνουν τη χλιαρή αντί-
δραση της ΕΕ. Κατακρίνουν τη 
σύναψη εμπορικής συμφωνίας με-
ταξύ Λονδίνου και Άγκυρας μετά 
από το Brexit, σχολιάζοντας ότι 
στην ουσία συνιστά έγκριση της συ-
μπεριφοράς της Τουρκίας, μιας χώ-
ρας που έχει υπό στρατιωτική κα-
τοχή την Κύπρο, όπου το Ηνωμένο 
Βασίλειο είναι εγγυήτρια δύναμη. 
«Η ώρα έχει έρθει να εκτεθεί η συ-
νεργία της Δύσης στον πραγματικό 
κίνδυνο που συνιστά ο Ερντογάν 
για τον ίδιο του το λαό και για τη 
διεθνή ειρήνη και σταθερότητα. Η 
Κύπρος είναι κεντρικής σημασίας 
για τη σταθερότητα και την ειρήνη 
στην Ανατολική Μεσόγειο», καταλή-
γουν οι επιστολές. 
Αντίστοιχες επιστολές θα σταλούν 
στους διευθυντές των βρετανικών 
εφημερίδων, σε διεθνή έντυπα και 
στους επιγραφής των ευρωπαϊκών 
θεσμών. 
Τα υπογράφοντα μέλη της Εκτελε-
στικής Επιτροπής του Συμβουλίου 
Βρετανοκυπρίων είναι οι Κίκης Χρι-
στοφίδης, Παντελής Δημοσθένους, 
Σεραφείμ Διάκου, Ηλίας Δινένης, 
Ελίσα Έλληνα, Νικόλας Γαλάζης, 
Γιώργος Γεωργίου, Γιώργος Χατζη-
παυλής, Ιωάννης Κούβαρος, Λεω-
νίδας Λεωνίδου, Σπύρος Νεοφύτου, 
Μαρί Νίκολσμπι, Σπύρος Παπαχα-
ραλάμπους, Δώρος Παρτασίδης, 
Γιώργος Πίππας, Τάσος Πογιατζής, 
Στέλλα Πρωτόπαππα-Δινένη, Ορέ-
στης Ρωσίδης, Νίκος Σαββίδης, 
Αντώνης Σαββίδης, Τζον Στεργίδης, 
Ανδρέας Ταμπουρίδης, Γλαύκος Βα-
σιλείου και Ντένις Ζήνων.

Κύπριοι της Βρετανίας ζητούν από τον Μπ. Τζόνσον αλλαγή 
στάσης της Δύσης έναντι της Τουρκία                                                                                                                                       

Σταθερή η κατάσταση του Νεόφυτου

Σαν σταθερή περιγράφεται η κατάσταση 
του Νεόφυτου Νικολάου που νοσηλεύε-
ται στο νοσοκομείο UCLH από τα μέσα 
Ιανουαρίου από τον κορωνοΪό. Αρχικά ο 
Νεόφυτος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο 
North Middlesex στις 9 Ιανουαρίου. Όλα 
έβαιναν καλά σε βαθμό που αναμενόταν 
η επιστροφή του στο σπίτι. Αναπάντεχα, 

όμως,παρουσιάστηκε επιπλοκή και στις 
9 του μήνα διεκομίσθη στο νοσοκομείο 
UCLH. Να σημειωθεί ότι και η σύζυγος 
του Νεόφυτου,Ευούλλα, που επίσης 
προσβλήθηκε από τον ιό, νοσηλεύθηκε 
για μερικές μέρες στο North Middlesex 
και με βελτίωση της υγιείας της επέ-
στρεψε στο σπίτι.  
Στην περίπτωση του Νεόφυτου παρου-
σιάστηκαν μεταβολές αλλά επανήλθε η 
σταθερότητα. Από ιατρικής πλευράς το-
νίζεται ότι όσον αφορά τον  κορωνοϊό, ο 
ρυθμός βελτίωσης είναι βραδύς και απο-
τελεί συχνό φαινόμενο. 
Ο Νεόφυτος Νικολάου, βασικό στέλεχος 
της Παροικιακής που διετέλεσε και Ορ-
γανωτικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρε-
τανίας,  έχει ευρύτατο αντίκρυσμα φιλίας. 
και συνεργασίας ανάμεσα στην παροικία 
για το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο 
και τη γενική δραστηριότητα του.  
Γενική ευχή για σύντομη αποθεραπεία.  
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Η διάγνωση της άνοιας αυξάνε-
ται παγκοσμίως με περίπου 
850000 άτομα να επηρεάζονται 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επηρε-
άζει κυρίως τους ηλικιωμένους 
αλλά όχι αποκλειστικά. Η άνοια 
είναι η προοδευτική επιδείνωση 
της γνωστικής μας λειτουργίας 
καθώς αρχίζουμε να αναπτύσ-
σουμε προβλήματα με τη 
μνήμη, τη συγκέντρωση, την 
επικοινωνία και με την ικανό-
τητά μας να εκτελούμε, μεταξύ 
άλλων, τις καθημερινές μας 
δραστηριότητες ρουτίνας. Στις 
κοινότητές μας, συναντάμε συ-
χνά οικογένειες που ζητούν τη 
βοήθειά μας επειδή ανησυχούν 
για τα αγαπημένα τους πρό-
σωπα που αγωνίζονται με τέ-
τοια συμπτώματα που σταδιακά 
χειροτερεύουν. Αναφέρουν συ-
χνά ότι ανησυχούν για το πώς 

θα είναι σε θέση να διαχειρι-
στούν την κατάλληλη μακρο-
χρόνια περίθαλψη που θα χρει-
αστεί στις επόμενες περιόδους. 
Οι σύζυγοι απογοητεύονται με 
τις αλλαγές στη συμπεριφορά 
των συντρόφων τους λόγω της 
άνοιας τους, μαζί με τα παιδιά 
τους που επίσης φαίνεται να δυ-
σκολεύονται στη συμβίβαση με 
την ανησυχητική πραγματικό-
τητα της διάγνωσης. 
Πράγματι, η άρνηση είναι συχνά 
πολύ εμφανής σε αυτές τις ανη-
συχίες που θέτουν σε κίνδυνο 
τη δυνατότητα προσέγγισης 
των επιδεινούμενων αλλαγών 
με ένα τρόπο χρήσιμο. Ένας τέ-
τοιος τρόπος υποδηλώνει ότι οι 
άνθρωποι πρέπει να τοποθετη-
θούν στη ίδια θέση του πάσχο-
ντος από άνοια, ώστε να είναι 
σε θέση να καταλάβουν τι μπο-

ρεί να αισθάνεται κάποιος που 
αρχίζει να χάνει τη μνήμη του 
και τους οικείους τρόπους λει-
τουργίας στη ζωή. Ως συνέπεια 
αυτής της άρνησης, η κοινώς 
αναγνωρισμένη αντίδραση ενό-
χλησης προς το μέλος της οι-
κογένειας που δεν φαίνεται 
πλέον να θυμάται, να συμπερι-
φέρεται ή να συμμετέχει σε μια 
συνομιλία με τον τρόπο που κά-
ποτε μπορούσε, εκθέτει τον πά-
σχοντα περισσότερο στον κίν-
δυνο κακοποίησης. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο πρέπει 
να θυμόμασται συνεχώς το γε-
γονός ότι ενώ σταδιακά οι γνω-
στικές τους ικανότητες μει-
ώνονται, η αξιοπρέπεια και ο 
σεβασμός τους πρέπει να τους 
αποδίδονται πλήρως. Στις προ-
σπάθειές μας να το κάνουμε 
αυτό, μπορούμε να βοηθή-
σουμε το άτομο να αισθανθεί 
άνετα, με ασφαλειά, καθησυχα-
σμένος και συμμετέχων. Μπο-
ρούμε να τους δώσουμε την 
επιλογή, να είμαστε υπομονετι-
κοί και να χρησιμοποιούμε 
ήπιες υπενθυμίσεις όταν απο-
προσανατολίζονται ή συγχέο-
νται. Μπορούμε να ενθαρρύ-
νουμε την ανεξαρτησία τους και 
να τους επαίνουμε όταν τα κα-
ταφέρνουν καλά. Με άλλα λό-
για, δείχνουμε συνεχώς ότι εί-
μαστε στο πλευρό τους, ώστε 

να μην χάνουν την εμπιστοσύνη 
τους σε εμάς. 
Εάν ανησυχείτε για κάποιον 
που νομίζετε ότι μπορεί να πά-
σχει από άνοια, απευθυνθείτε 
στον γιατρό τους ο οποίος θα 
αξιολογήσει πρώτα και θα πα-
ραπέμψει τον ασθενή στις κα-
τάλληλες υπηρεσίες. Υπάρχουν 
πολλές αιτίες άνοιας, όπως η 
νόσος του Αλτσχάιμερ, εγκεφα-
λικός τραυματισμός και εγκεφα-
λικά επεισόδια, μεταξύ άλλων. 
Σήμερα οι άνθρωποι μπορούν 
επίσης να βρουν πολλές πλη-
ροφορίες στο διαδίκτυο, με το 
Alzheimer’s Society και το De-
mentia UK να είναι μερικοί από 
τους πιο ευρήτερα γνωστούς 
οργανισμούς, τους οποίους οι 
αναγνώστες θα βρουν χρήσι-
μους. Η απόκτηση γνώσεων 
σχετικά με την διάγνωση και η 
παροχή ψυχολογικής υποστή-
ριξης τόσο στους παρόχους 
φροντίδας όσο και στους πά-
σχοντες έχουν αποδείξει στην 
εμπειρία μας ότι είναι ζωτικής 
σημασίας για την αντιμετώπιση 
αυτής της πολύ δύσκολης κα-
τάστασης ζωής. 
  
Antony Sigalas  
Psychotherapist for the 
Alpha Care Counselling 
Service - Tel: 02083736287

Αντιμετωπίζοντας την Άνοια Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Αυτοί Κώστα…
Αυτοί Κώστα είναι Εβραίοι 

Άνθρωποι κι αυτοί 
με όνειρα 

με φιλοδοξίες 
Άλλοι καλοί 

Κι άλλοι λιγότερο καλοί 
Σαν όλες τις φυλές του κόσμου 

 
Αυτοί Κώστα είναι Εβραίοι 

Άνθρωποι κι αυτοί 
Άλλοι εργάτες του πνεύματος 

Και άλλοι χειρονάκτες 
Άλλοι με ευγενή επαγγέλματα 

Κι άλλοι με πιο ταπεινά 
 

Αυτοί Κώστα είναι Εβραίοι 
Άνθρωποι κι αυτοί 

Άνθρωποι της καθημερινότητας 
Κανένας πλούσιος 

Οι πλούσιοι δραπέτευσαν νωρίς 
Έτσι γίνεται 

Σε όλες τις φυλές του κόσμου! 
 

Αυτοί Κώστα είναι Εβραίοι 
Άνθρωποι κι αυτοί 
Ραφτάδες, χτισταδες 

Ηθοποιοί, σκαρπαρηδες 
Λογοτέχνες, γιατροί 
Δικηγόροι, ποιητές 

 
Άλλοι καλοί 

Κι άλλοι λιγότερο καλοί 
Σαν όλες τις φυλές του κόσμου! 
Αυτοί Κώστα είναι Εβραίοι 

Άνθρωποι κι αυτοί 
 

Άλλοι καλοί 
Κι άλλοι λιγότερο καλοί 

Σαν όλες τις φυλές του κόσμου!

του Δημήτρη Κουρουσιακλή 

Βοηθήστε να χρηματοδοτήσετε τη χειρουργική επέμβαση 
που αλλάζει τη ζωή για την 2χρονη Aria Charalambous 

Η 2χρονη Βρετανίδα Κύπρια 
Άρια Χαραλάμπους γεννήθηκε 
πρόωρα 6,5 εβδομάδες και ζύ-
γιζε 4,6 ουγκιές. Μόλις η Άρια 
άρχισε να καθυστερεί σημαντικά 
με τα ορόσημα της όταν οι γο-
νείς της άρχισαν να υποπτεύο-
νται ότι κάτι πήγαινε πολύ λά-
θος. Μετά από διάφορα 
ραντεβού με νευρολόγους, ορ-
θοπεδικούς και παιδίατρους, η 
Άρια παραπέμφθηκε για μαγνη-
τική τομογραφία. 
Αποδείχθηκε ότι είχε υποστεί 
εγκεφαλικό τραύμα κατά τη στι-
γμή της γέννησής της, γνωστή 
ως Periventricular Leukomala-
cia (PVL). Αυτό με τη σειρά του 
οδήγησε σε διάγνωση της Σπα-
στικής Διπληγίας που είναι μια 
μορφή εγκεφαλικής παράλυσης. 

Ευτυχώς, η εγκεφαλική παρά-
λυση της Aria είναι ήπια και με 
πολλή σκληρή δουλειά και 
πολλή φυσιολογία, σε ηλικία 2 
ετών, η Άρια έκανε αργά κά-
ποια υποβοηθούμενα βήματα 
σε στηρίγματα ποδιών της 
(AFOs). 
Η εγκεφαλική παράλυση που 
επηρεάζει κυρίως τα κάτω άκρα 
της Άριας (αστραγάλους και γό-
νατα) σημαίνει ότι υποφέρει με 
σφίξιμο και δυσκαμψία των 
προσβεβλημένων μυών. Αυτό 
το καθιστά πολύ δύσκολο και 
επώδυνο για να περπατήσει. Η 
στάση των ποδιών και των πο-
διών της Άριας, είναι τέτοια που 
δεν έχει τη σταθερότητα να περ-
πατά ή να τρέχει τριγύρω όπως 
πρέπει. Καθώς μεγαλώνει, η 

ακαμψία τελικά θα κατακλύσει 
τους μύες της και έτσι θα την 
κάνει ακόμη πιο κουραστική και 
επώδυνη για να περπατήσει. 
Χωρίς τη χειρουργική επέμβαση 
που χρειάζεται, τα επόμενα 
χρόνια η Άρια κινδυνεύει να χά-
σει την ικανότητά της να περ-
πατά. 
Προς το παρόν δεν υπάρχει θε-
ραπεία για την εγκεφαλική πα-
ράλυση. Ωστόσο, η Aria έχει γί-
νει αποδεκτή ως ιδανικός 
υποψήφιος για χειρουργική 
επέμβαση αλλαγής ζωής, γνω-
στή ως χειρουργική επιλεκτική 
ριζοτομή ραχιαίας (SDR) στο St 
Louis Children's Hospital, Mis-
souri, ΗΠΑ. 
Δυστυχώς, η Aria δεν πληροί τα 
κριτήρια για την εφαρμογή αυ-
τής της διαδικασίας στο NHS. 
Αυτή η χειρουργική επέμβαση 
θα βελτιώσει δραματικά την ποι-
ότητα ζωής της Άριας. Το SDR 
είναι σήμερα η μόνη διαδικασία 
που μπορεί να αφαιρέσει μό-
νιμα την σπαστικότητα (ακαμ-
ψία) που προκαλείται από το 
Cerebral Palsy. Διορθώνει τη 
μυϊκή σπαστικότητα κόβοντας 
τις νευρικές ρίζες του νωτιαίου 
μυελού που στέλνουν ανώμαλα 
σήματα στους μυς ενώ αφήνουν 
ανέπαφα τα υγιή νεύρα. 
Η Άρια θα χρειαστεί επίσης μια 
επιπλέον χειρουργική επέμ-
βαση για επιμήκυνση μυών / τε-
νόντων (PERCs) για την ανα-
κούφιση και τέντωμα του 
τένοντα Αχιλλέα. Αν και το SDR 
ανακουφίζει τους σπασμούς, οι 
συστολές που παραμένουν 
απαιτούν επιμήκυνση. 
Δεδομένης της σοβαρότητας 
της χειρουργικής επέμβασης 
SDR, η Άρια θα πρέπει να πα-
ραμείνει στις ΗΠΑ για περίπου 
4 εβδομάδες μετά την αποκα-
τάσταση. Αλλά μόλις το κάνει, η 

δυσκαμψία και ο πόνος στους 
αστραγάλους της θα ανακουφι-
στούν και θα συνεχίσει να ζει 
μια φυσιολογική ζωή. Αυτό ση-
μαίνει ότι η Άρια θα μπορεί να 
περπατά και να τρέχει χωρίς 
πόνο. 
Η οικογένεια ελπίζει να συγκε-
ντρώσει £60.000 για να καλύ-
ψει: 
• Χειρουργική SDR (συμπερι-
λαμβανομένης της προεγχειρη-
τικής και μετεγχειρητικής περί-
θαλψης) 
• Τιράντες και εξοπλισμός 
• PERCS 
• 4 εβδομάδες παραμονής στο 
νοσοκομείο 
Η Άρια είναι ένα αποφασιστικό, 
έξυπνο και επίμονο κοριτσάκι 
που αγαπά τη συντροφιά των 
ανθρώπων. 
Λατρεύει τα πάρτι τσαγιού, ζω-
γραφίζει και τραγουδάει τραγού-
δια της Disney. 
Αυτή η χειρουργική επέμβαση 
θα της δώσει την ευκαιρία να 
συμβαδίσει με τους φίλους της 
και να μετακινηθεί ανεξάρτητα 
με τον τρόπο που θα έπρεπε 
ένα μικρό κορίτσι. 
Η Άρια είναι κόρη του Άλεξ και 
της Κατερίνας Χαραλάμπους, 
των οποίων οι παππούδες είναι 
από τη Λεμεσό και τη Λευκωσία, 
Λάρνακα. 
Παρακαλώ βοηθήστε να δώσετε 
στην Άρια την ευκαιρία να ζήσει 
την ευτυχισμένη και χωρίς πόνο 
ζωή που της αξίζει. 
Οποιοσδήποτε τρόπος μπο-
ρείτε να υποστηρίξετε και να 
μοιραστείτε είναι πολύ αισθη-
τός. 
Για δωρεά, παρακαλούμε επι-
σκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.justgiving.com/crowdfund-
ing/0ariasfighttowalk 

• The ink of a scholar is Holier than the blood 
of a martyr! 

• Το μελάνι του συγγραφέα είναι πιο Iερό, από 
το αίμα του μάρτυρος! 
Ερμηνεία: 
Η πέννα και το χαρτί είναι όπλα Iερά και αθάνατα. Όταν 
τα χρησιμοποιούμε σωστά θαυματουργούν. Τα πάντα 
στηρίζονται σε αυτά. Σκέψη, Λόγος και Γραφή, η πιο 
σωστή και ωφέλιμη τροφή! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε στις 30/1/21 η καθιε-
ρωμένη εκδήλωση προς τιμήν 
των Αγίων Τριών Ιεραρχών που 
διοργανώνει κάθε χρόνο η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και 
Μ. Βρεταννίας. Η εορτή των Ελ-
ληνικών και Χριστιανικών Γραμ-
μάτων πραγματοποιήθηκε υπό 
διαφορετικές συνθήκες λόγω 
της πανδημίας του Covid-19, 
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας και μεταδόθηκε διαδι-
κτυακά.  
Κύριος ομιλητής ήταν ο Αρχι-
μανδρίτης Θεωνάς Μπακάλης, 
Ιερατικώς Προϊστάμενος του 
Καθεδρικού Ναού της του Θεού 
Σοφίας Λονδίνου και ο τίτλος 
της ομιλίας ήταν: Οι τρείς Ιεράρ-
χες, Διδάσκαλοι της Οικουμένης 
ανά τους αιώνες.  Την εκδή-
λωση ευλόγησε ο Σεβασμιώτα-

τος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 
και Μ. Βρεταννίας κ. Νικήτας 
και κόσμησε με ύμνους η σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής. Πλήθος κό-
σμου παρακολούθησε την εορ-
ταστική διαδικτυακή συνάντηση 
και ευχήθηκε χρόνια πολλά για 
την μεγάλη αυτή εορτή της Παι-
δείας.  
Μετά από την τόσο θερμή αντα-
πόκριση του κόσμου, με πρω-
τοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Θυατείρων και Μ. 
Βρεταννίας θα πραγματοποι-
ούνται μηνιαίως παρόμοιες δια-
δικτυακές εκδηλώσεις όπου θα 
παρουσιάζονται επίκαιρα θέ-
ματα σχετικά με την Παιδεία και 
το Έθνος. 

Εορτή 3 Ιεραρχων και  
διαδικτυακές εκδηλώσεις
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ Ε. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – ΝΕΟΣ ΗΓΕΤΗΣ Ο Δ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ – ΟΙ ΒΟΥΛΕΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1991
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 37ο  
 
Ο θάνατος του Ε. Παπαϊωάν-
νου 

Στις 10  Απριλίου 1988 
πέθανε ο ηγέτης του 
ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊ-

ωάννου στην ηλικία των 80 
ετών.  Με εξαίρεση τον Φιντέλ Κάστρο της Κού-
βας και τον Ενβερ Χότζα της Αλβανίας ο Παπαϊ-
ωάνου ήταν ένας από τους πιο μακρόβιους ηγέ-
τες Κομμουνιστικού Κόμματος (1949 – 1988).  
Το ΑΚΕΛ είχε ιδρυθεί το 1941 όταν είχε συγχω-
νευθεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου. 
Πρώτος ηγέτης του ΑΚΕΛ ήταν ο Πλουτής Σέρ-
βας και αργότερα τον διαδέχθηκε ο Φιφής Ιωάν-
νου. Ο Παπαϊωάννου προτού αναλάβει την ηγε-
σία του Κόμματος το 1949 ήταν Οργανωτικός 
Γραμματέας. 
Ο Παπαϊωάννου υπήρξε ο πιο στενός υποστηρι-
κτής της εκάστοτε ηγεσίας του Κρεμλίνου: Ήταν 
Σταλινικός όσο ζούσε ο Στάλιν, Χρουτσοφικός 
όσο ζούσε ο Χρουτσώφ, Μπρεζνιεφικός όσο 
ζούσε ο Μπρέζνιεφ και Γκορπατσοφικός όσο βρι-
σκόταν στην εξουσία ο Γκορμπατσόφ. Καταδί-
κασε τις εξεγέρσεις στην Πολωνία το 1953, στην 
Ουγγαρία το 1956 και στην Πράγα το 1968 και 
υποστήριξε την Σοβιετική εισβολή τόσο στην Ουγ-
γαρία  όσο και στην Πράγα. 
Στην Κύπρο συνεργάστηκε πρώτα με το Μακάριο 
στον αγώνα για την Ένωση, τον αντιπολιτεύτηκε 
στις πρώτες προεδρικές εκλογές του Δεκεμβρίου 
1959 και λίγο αργότερα στάθηκε μέχρι το θάνατο 
του, ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες. 
Το ίδιο έκανε και με το διάδοχο του Μακαρίου, 
τον Σπύρο Κυπριανού, πρώτα συνεργάστηκε μαζί 
του (ιδιαίτερα με το «Μίνιμουμ Πρόγραμμα») και  
αργότερα με τη διάλυση της συνεργασίας ΑΚΕΛ-
ΔΗΚΟ τον αντιπολιτεύτηκε.  
 
Η κηδεία του Παπαϊωάννου 
Για το θάνατο του, ο νέος Πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, που όφειλε 
το προεδρικό του αξίωμα στην εκλογική στήριξη 
του Παπαϊωάννου και του ΑΚΕΛ ανάφερε τα ακό-
λουθα: «Ο Παπαϊωάννου πρόσφερε μια ολό-
κληρη ζωή για το καλό και την πρόοδο της Κύ-
πρου. Υπήρξε πάντοτε συνεπής αγωνιστής για 
τα δίκαια του Κυπριακού λαού, παράδειγμα αφο-
σίωσης σε όσα πίστευε και αγωνιζόταν. Η ζωή 
του Εζεκία Παπαϊωάννου είναι επίσης συνδεδε-
μένη με τη νεότερη πολιτική ιστορία της Κύπρου, 
στην οποία άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του....». 
Στην κηδεία του που έγινε στις 14 Απριλίου 1988 
παρευρέθηκαν  εκτός από τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας και την πολιτική ηγεσία της Κύπρου, 
αντιπρόσωποι από  τα Κομμουνιστικά Κόμματα 
της Σοβιετικής Ένωσης,  Ελλάδας, Βουλγαρίας, 
Αν. Γερμανίας, Κούβας, Ισραήλ, Λιβάνου, Ουγ-
γαρίας, Πολωνίας, Τσεχοσλοβακίας  κ.α. 
 
Ο Δ. Χρίστοφιας νέος ηγέτης του ΑΚΕΛ 
Τη  θέση του Γενικού Γραμματέα την διεκδίκησαν 
ο Δημήτρης Χριστόφιας και ο Παύλος Δίγκλης. 
Στις εκλογές που ακολούθησαν επικράτησε ο Δη-
μήτρης Χριστόφιας. Η νίκη του νεαρού τότε Δη-
μήτρη Χριστόφια είχε απογοητεύσει την παλαι-
ότερη ηγεσία όπως τον Ανδρέα Φάντη που για 
χρόνια εκτελούσε χρέη Βοηθού Γενικού Γραμμα-

τεα, τον Παύλο Δίγκλη, τον Ανδρέα Ζιαρτίδη, Γ.Γ. 
της ΠΕΟ και άλλους που σε λίγο χρονικό διά-
στημα αποσύρθηκαν από το ΑΚΕΛ και ίδρυσαν 
δικό τους κόμμα, το ΑΔΗΣΟΚ. Ο Ανδρέας Ζιαρτί-
δης απεσύρθη από την ηγεσία της ΠΕΟ και τη 
θέση του ανέλαβε ο Αβραάμ Αντωνίου. Αργότερα 
είχε ειπωθεί ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν 
«προσωπική επιλογή» του Παπαϊωάννου γιατί 
«ο Χριστόφιας ήταν νέος, μορφωμένος και δρα-
στήριος». Ο Χριστόφιας γεννήθηκε στο Κάτω Δί-
κωμο της Κερύνειας στις 29 Αυγούστου 1946 και 
σπούδασε  Ιστορία στη Μόσχα, και απέκτησε δι-
δακτορικό δίπλωμα. Ήταν Γενικός Γραμματέας 
της ΕΔΟΝ – της νεολαίας του ΑΚΕΛ (1977 - 87) 
και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ  
από το 1982. Εκλέχθηκε επίσης βουλευτής για 
την Κερύνεια.  
 
Παπανδρέου και Οζάλ στις Βρυξέλλες 
Στις 28 Μαϊου 1989 σε διάσκεψη του ΝΑΤΟ που 
έγινε στις Βρυξέλλες οι πρωθυπουργοί της Ελ-
λάδας και της Τουρκίας Παπανδρέου και Οζάλ 
συναντήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά 
με το Κυπριακό.  Ο Οζάλ χαρακτήρισε τη συνά-
ντηση καρποφόρα και ότι τα προβλήματα μεταξύ 
της Τουρκίας και της Ελλάδας πρέπει να επιλυ-
θούν με ειρηνικά μέσα και με το διάλογο. Ο Πα-
πανδρέου ανάφερε ότι «το Κυπριακό δεν είναι 
ελληνοτουρκική διαφορά αλλά διεθνές πρόβλημα 
κατοχής, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραι-
ότητας» αλλά την ίδια ώρα οι δύο πρωθυπουργοί 
δήλωναν  ότι ο διάλογος στην Κύπρο πρέπει να 
προωθηθεί έτσι που να υπάρξουν θετικά αποτε-
λέσματα. 
 
Απειλές με εποικισμό της Αμμοχώστου 
Ενώ ο Βασιλείου και ο Ντεκτάς είχαν συμφωνήσει 
στη Νέα Υόρκη ότι μεχρι τον Ιούνιο 1989 θα έβρι-
σκαν μια οριστική λύση, στις 15 Ιουνίου 1989 ο 
Ντεκτάς με δηλώσεις του στο Πρακτορείο Ρόϋτερ, 
πρόσφερε την Αμμόχωστο για εποικισμό στους 
Μουσουλμάνους που έφευγαν από τη Βουλγαρία.  
Οι δηλώσεις του Ντεκτάς υπονόμευαν τις ίδιες 
τις συνομιλίες που ο ίδιος είχε δεχτεί και έδειχναν 
για άλλη μια φορά ότι δεν επεδίωκε έναν έντιμο 
συμβιβασμό αλλά στο συνεχιζόμενο ροκάνισμα 
του χρόνου. Οι δηλώσεις του Ντεκτάς καταδικά-
στηκαν από τις Κυβερνήσεις της Κύπρου και της 
Ελλάδας καθώς και από όλα τα πολιτικά κόμ-
ματα. 
 
Νέες συνάντησεις στη Νέα Υόρκη 
Στις 29 Ιουνίου 1989 έγινε νέα συνάντηση στη 
Νέα Υόρκη μεταξύ Βασιλείου – Ντεκτάς και Γ.Γ. 
του ΟΗΕ. Μαζί με τον πρόεδρο Βασιλείου πήγαν 
οι αρχηγοί των Κομμάτων Κληρίδης, Χριστόφιας, 
Κυπριανού και Λυσσαρίδης. Στη Νέα Υόρκη συμ-
φωνήθηκε να γίνει νέα συνάντηση  με σκοπό την 
εξέταση περιγράμματος για έναρξη διαπραγμα-
τεύσεων για γενική συμφωνία αλλά η συνάντηση 
αυτή ματαιώθηκε γιατί αργότερα ο Γ.Γ. ανάφερε 
ότι «απαιχθάνεται να διεξάγει συνομιλίες για χάριν 
των συνομιλιών». 
Στην προσφώνηση του Βασιλείου στη Γενική Συ-
νέλευση των  Ενωμένων  Έθνών στις 4 Οκτω-
βρίου 1989 κατηγόρησε τον Ντεκτάς ότι υπονο-
μεύει τις διακοινοτικές συνομιλίες θέτοντας νέες 
προϋποθέσεις για τη συνέχιση τους.  Κατά την 
παραμονή του στη Νέα Υόρκη ο Βασιλείου συνα-
ντήθηκε με το Γ.Γ. του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο Μπους 
και άλλους αμερικανούς αξιωματούχους. 
Ενώ ο Βασιλείου και ο Ντεκτάς πηγαινοέρχονταν 

στη Νέα Υόρκη με τους συμβούλους τους (αρχη-
γούς των πολιτικών κομμάτων) και είχαν θέσει 
σαν στόχο τον Ιούνιο 1989 για μια συμφωνημένη 
λύση, η προθεσμία είχε παρέλθει και  το Κυ-
πριακό συνέχιζε να παραμένει άλυτο.  
Παρόλο που όλες οι Κυπριακές Κυβερνήσεις ζη-
τούσαν την πλήρη εφαρμογή των ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ για την Κύπρο, στην πράξη δέχονταν 
να συζητούν με τον Ντεκτάς για την μελλοντική 
πορεία του τόπου. Επεδίωκαν έναν συμβιβασμό 
όπου κάποιες περιοχές θα επιστρέφονταν στους 
ελληνοκυπρίους, δηλαδή θα δέχονταν μια «δια-
φοροποιημένη» κατοχή από την αρχική της 
μορφή.  Ακόμη και αυτοί οι  Γ.Γ. του ΟΗΕ αντί να 
σέβονται και να υιοθετούν τα ψηφίσματα τους 
στην πράξη και αυτοί συνεργούσαν στην παρε-
κτροπή και να αγνοούν πλήρως ότι το θέμα της 
Κύπρου ήταν θέμα εισβολής και κατοχής!  
Έτσι στις 26 Φεβρουαρίου 1990 έγινε μια νέα 
συνάντηση στη Νέα Υόρκη μεταξύ των δύο ηγε-
τών και του Γ.Γ. του ΟΗΕ. Ο Βασιλείου και ο Ντε-
κτάς  συνοδεύονταν από τους συμβούλους τους. 
Οι συνομιλίες  κράτησαν για τρεις μέρες αλλά  
και αυτές ναυάγησαν όπως και οι προηγούμενες. 
Το Κυπριακό είχε καταντήσει το άτυχο «Γεφύρι 
της Άρτας» που ολημερίς χτιζότανε από τους σα-
ρανταπέντε μάστορες και τους εξήντα μαθητάδες 
και δυστυχώς....το βράδυ γκρεμιζόταν. 
 
Οι Βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα -  
Ο Μητσοτάκης  Πρωθυπουργός  
Στις 8 Απριλίου 1990 έγιναν γενικές εκλογές στην 
Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου 
που κυβερνούσε την Ελλάδα από το 1981 έχασε 
τις εκλογές και ανέλαβε την εξουσία, την πολιτική 
σκυτάλη  στην Ελληνική Βουλή το κόμμα της 
Νέας Δημοκρατίας με ηγέτη τον Κωνσταντίνο Μη-
τσοτάκη. Τα τελικά αποτελέσματα  για τις 300 
έδρες της Βουλής ήταν τα ακόλουθα: 
 
Νέα Δημοκρατία             150 έδρες   46,89% 
ΠΑΣΟΚ                           123    ‘        36,61% 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ                19            10,28% 
Οικολόγοι                            1             0,77% 
Δημοκρατική Ανανέωση      1             0,67% 
Άλλα μικρότερα Κόμματα    6              ------ 
 
Ο νέος πρωθυπουργός μιλώντας στη Βουλή στις 
24 Απριλίου 1990 ανάφερε ότι «η δίκαιη λύση 
του Κυπριακού αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση  
των σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας». 
 
Η αίτηση της Κύπρου για ένταξη στην ΕΟΚ 
Ύστερα από συζήτηση που έγινε στο Εθνικό Συμ-
βούλιο η Κυπριακή Κυβέρνηση υπέβαλε επίσημα 
στις 4 Ιουλίου 1990 αίτηση για ένταξη στην Ευ-
ρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.  Τρία κόμματα, 
ο ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ στήριξαν τον πρό-
εδρο Βασιλείου στην επιλογή του να υποβάλει 
την αίτηση για ένταξη στην ΕΟΚ  ενώ το ΑΚΕΛ  
θεώρησε την υποβολή της αίτησης λανθασμένη 
και άκαιρη. 
Ο Γλαύκος Κληρίδης εκ μέρους του Δημοκρατικού 
Συναγερμού χαιρέτισε την πρωτοβουλία ως σω-
στή ενέργεια που έπρεπε να είχε γίνει, ενώ ο 
Σπύρος Κυπριανού πρόεδρος του ΔΗΚΟ δήλωσε 
ότι «η αίτηση για ένταξη στην ΕΟΚ διανοίγει νέες 
προοπτικές για το Κυπριακό».  
Ο Δημήτρης Χριστόφιας, εκ μέρους του ΑΚΕΛ 
δήλωσε ότι «διαφωνεί με την υποβολή της αίτη-
σης και για πολιτικούς λόγους, που έχουν άμεση 
σημασία, αλλά και για λόγους που αφορούν το 

μέλλον της Κύπρου σαν αδέσμευτης χώρας κα-
θώς και για οικονομικούς και κοινωνικούς λό-
γους».  Ο Τάκης Χατζηδημητρίου, εκ μέρους της 
ΕΔΕΚ  αποκάλεσε την απόφαση «πολύ σημα-
ντική και ιστορική και ότι η υποβολή της αίτησης 
γίνεται  στον κατάλληλο χρόνο». 
Την ίδια μέρα ο προεδρος Βασιλείου ενημέρωνε 
με διάγγελμα του τον Κυπριακό λαό για την υπο-
βολή της αίτησης για την ένταξη της Κύπρου στην 
ΕΟΚ. Μερικούς μήνες αργότερα το Μάρτιο 1991 
το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα υπέρ της 
Κύπρου όπου ζητούσε την άμεση εφαρμογή όλων 
των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ για την Κύπρο. 
 
Συνάντηση Βασιλείου – Τζον Μέητζορ 
Στις 11 Απριλίου 1991 ο πρόεδρος Βασιλείου συ-
ναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Τζον 
Μέητζορ και τον Υπουργο Εξωτερικών Ντάκλας 
Χερτ. Συζήτησε μαζί τους το Κυπριακό, ιδιαίτερα 
μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στον Κόλπο και την 
απελεύθέρωση του Κουβέϊτ από τα Ιρακινά κα-
τοχικά στρατεύματα. Στην ανακοίνωση που εκ-
δόθηκε  ύστερα από τη συνάντηση, η βρετανική 
πλευρά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς 
την Κυπριακή Κυβέρνηση για την υποστηριξη της 
στην κρίση του Κόλπου.  
Ο Βασιλείου φυσικά περίμενε από την Βρετανική 
κυβέρνηση κάτι περισσότερο από απλή «ευγνω-
μοσύνη» και παρόμοια  μεταχείριση με εκείνη της 
απελευθέρωσης του Κουβέιτ από τα Ιρακινά 
στρατεύματα. Η Βρετανική στάση όμως, ανκαι 
εγγυήτρια δύναμη της ανεξαρτησίας της Κύπρου,  
δεν μετακινήθηκε από τη στάση  της  γιατί   η Κύ-
προς δεν είχε την ίδια «οικονομική σημασία»  με 
εκείνη των  πετρελαιοπηγών  του Κουβεϊτ.  
 
Οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο 19 Μαϊου 
1991 
Στις 19 Μαϊου 1991, οι Κοινοβουλευτικές εκλογές 
στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας έδωσαν 
τα ακόλουθα αποτελέσματα:  
 
Δημοκρατικός Συναγερμός – Φιλελεύθεροι
35,8%     20 έδρες 
ΑΚΕΛ – Αριστερά Νέες Δυνάμεις
30,6%     18 έδρες 
Δημοκρατικό Κόμμα
19,5%     11 έδρες  
ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα
10,9%       7 έδρες 
ΑΔΗΣΟΚ                     
2,4%             - 
Σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές το 
ΑΚΕΛ σημείωσε άνοδο με τρεις έδρες, ο Συνα-
γερμός και η ΕΔΕΚ από με μία έδρα και το ΔΗΚΟ 
έχασε πέντε έδρες. Οι πέντε βουλευτές του ΑΔΗ-
ΣΟΚ που είχαν εκλεγεί προηγούμενα με το ψη-
φοδέλτιο του ΑΚΕΛ και είχαν αποσκιρτίσει από 
το ΑΚΕΛ το Μάρτιο 1990 δεν κατάφεραν να εκλε-
γούν.  
Νέος Πρόεδρος της νέας Βουλής εκλέγηκε ο Αλέ-
ξης Γαλανός,  βουλευτής του ΔΗΚΟ, με 31 ψή-
φους  (20  από τον ΔΗΣΥ και 11 από το ΔΗΚΟ). 
Ο ανθυποψήφιος του Βάσος Λυσσαρίδης πήρε 
25 ψήφους (18 από το ΑΚΕΛ και 7 από την 
ΕΔΕΚ). 
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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ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:00  
Ο Άνδρας της Γυναίκας μου 
(1962). Κωμωδία με τους Γιάννη 
Γκιωνάκη, Μάρω Κοντού, Μάρθα 
Βούρτση, Διονύση Παπαγιαννό-
πουλο και Γιώργο Κωνσταντίνου. Ο 
φαρμακοποιός Παναγιώτης Πανα-
γιωτίδης, αδιόρθωτος γυναικάς, 
κλείνοντας ένα μεσημέρι το φαρμακείο του, θα βρει 
απ' έξω την προκλητική Λουλού και με μεγάλη του 
ευχαρίστηση θα την ακολουθήσει  μέχρι τη θάλασσα 
και αργότερα μέχρι το σπίτι της. Εκεί, με έκπληξη, 
θα ανακαλύψει ότι οι  άνθρωποι του σπιτιού της τον 
γνωρίζουν, ότι ο ίδιος είναι ο άντρας της Λουλού, ότι 
ονομάζεται  Ιορδάνης Στέκας και ότι πάσχει από δι-
χασμό προσωπικότητας. Ο γιατρός που έρχεται  επι-
βεβαιώνει την κατάσταση.  
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:35  
Ο Μισογύνης (1958). Κωμωδία με τους Μίμη Φω-
τόπουλο, Σμαρούλα Γιούλη, Χρήστο Τσαγανέα, Λαυ-
ρέντη Διανέλλο. Ο Βρασίδας δηλώνει μισογύνης, αν 
και είναι ερωτευμένος. Θα προσληφθεί μάγειρας 
στην υπηρεσία του Πλάτωνα, που κι αυτός μισεί τις 
γυναίκες, μετά του θάνατο της γυναίκας του και τον 
άτυχο δεύτερο γάμο του. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:30  
Αστέρια Στο Βούρκο (1963). Δραματική ταινία με 
τους Κώστα Κακκαβά, Έφη Οικονόμου, Μίρκα Κα-
λατζοπούλου, Μαλαίνα Ανουσάκη, Τάσο Γιαννό-
πουλο και Χρήστο Πάρλα. Μία φιλόδοξη νεαρή ηθο-
ποιός, εγκαταλείπει το σχολείο της και πηγαίνει στην 
μεγάλη Πόλη για να πραγματοποιήσει τα όνειρά της. 
Συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό ομορφιάς που θα την 
βοηθήσει να έχει αναγνώριση από τον κόσμο, αλλά 
σύντομα πέφτει θύμα ενός διεστραμμένου  σαδιστή, 
που της υπόσχεται δόξα και φήμη αρκεί να ικανο-
ποιήσει τις ορέξεις του. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:40  
Από Κοτάς Κοσκοτάς (1986). Κωμωδία με τους 
Θάνο Παπαδόπουλο, Μαίρη Βενέζη, Αντώνη Τρικο-
μηνά, Λένα Παπαδοπούλου και Σοφία Γιαννίκου. 
Ένας έμπορος που εκτρέφει κότες, αποφασίζει να 
τα παρατήσει όλα και να ασχοληθεί με τον χώρο του 
θεάματος και να γίνει παραγωγός κινηματογραφικών 
ταινιών και θεατρικών παραγωγών.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  23:50  
Τα Χασαμπουλιά - Οι Εκδικητές της Κύπρου 
(1974). Περιπέτεια –θρίλερ με τους Κώστα Δημη-

τρίου, Στέλιο Καυκαρίδη, Αντώνη Κατσαρή, Τούλα 
Γαλάνη, Νίκο Παντελίδη, Βλαδύμηρο Καυκαρίδη, 
Μόνικα Βασιλείου. Στην Κύπρο του 1887, μετά από 
δέκα χρόνια φυλακή, ο Χασαμπουλής, προστάτης 
των φτωχών και των αδικημένων, δραπετεύει με ένα 
μοναδικό στόχο. Να τιμωρήσει τους καλούς φίλους 
που τον πρόδωσαν.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:15  
Μην το Παίζεις Υπουργέ (1988). Κωμωδία με τους 
Σωτήρη Μουστάκα, Κάτια Μυλωνά, Ηλία Κωνστα-
ντίνου, Κώστα Μπακάλη, Ρίτα Τσάκωνα. Ο υπουρ-
γός Υγείας εισάγεται εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο 
που επρόκειτο να εγκαινιάσει, στο οποίο μεταφέρεται 
και ένας άντρας φτυστός ο υπουργός, με αποτέλε-
σμα να μην ξέρει κανείς ποιος είναι ποιος. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:20  
Ο Κατεργάρης (1971). Κωμωδία με 
την Νόρα Βαλσάμη, Χρόνη Εξαρχάκο, 
Βασίλη Τσιβιλίκα, Γιάννη Μιχαλόπουλο 
και Καίτη Ιμπροχώρη. Ο Χρόνης, ερ-
γάζεται σε μια εταιρεία, της οποίας 
Πρόεδρος είναι ένας σοβαροφανής, 
φοβερά ηθικολόγος και με πολύ καθυ-
στερημένες ιδέες. Κάποιο βράδυ η 
αδερφή του Χρόνη, η Εύα, κάνει ένα 
πάρτι στο σπίτι της καλώντας και τον Αιμίλιο, το γιο 
του Προέδρου της εταιρείας. Την επόμενη μέρα ο 
Πρόεδρος κάνει αυστηρότατες παρατηρήσεις στον 
Χρόνη ο οποίος δεν περιμένει τίποτα άλλο από το 
να απολυθεί.  
KYΡIAKH 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:45  
Black Out (1998). Περιπέτεια με τους Άλκη Κούρ-
κουλο, Μυρτώ Αλικάκη, Κλέωνα Γρηγοριάδη και Κα-
ρυοφυλλιά Καραμπέτη. Τυφλωμένος από τη ζήλια 
του, ένας φωτογράφος αποφασίζει να στήσει μια 
ολόκληρη δολοπλοκία προκειμένου να διαλύσει τη 
σχέση ενός πιλότου με ένα φωτομοντέλο, παλιό 
έρωτα του ίδιου.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:05  
Η Μεγάλη Στιγμή (1978). Θέατρο της Δευτέρας  με 
τους Κώστα Καστανά, Μαίρη Βιδάλη, Ανδρέα Φι-
λιππίδης, Ντόρα Βολανάκη, Τέτη Σχοινάκη, Αφροδίτη 
Γρηγοριάδου, Χρήστο Μάντζαρη. Ένας νέος ταλα-
ντεύεται ανάμεσα σε ασύμβατες και συμβατικές επι-
λογές, καθώς διαπραγματεύεται διάφορα επαγγελ-
ματικά, ερωτικά και υπαρξιακά διλήμματα. 
Παρακολουθούμε τρεις διαφορετικές εξελίξεις, οι 
οποίες προκύπτουν από τις αντίστοιχες επιλογές 

του νέου άντρα, αφήνοντας να φανούν τα θετικά και 
αρνητικά τους πλεονεκτήματα. 
ΤΡΙΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:05  
Το Φως που Σβήνει (2000). Κοινωνική ταινία με 
τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Βίκυ Βολιώτη, Ελισάβετ 
Ναζλίδου, Βλαδίμηρο Γολοσίνσκυ και Δημήτρη Μαυ-
ρόπουλο. Ο Χρήστος, παιδί χωρισμένων γονιών, ζει 
μαζί με τη μητέρα του Ελένη. Είναι ένα παιδί ιδιόρ-
ρυθμο και μοναχικό που βρίσκει διέξοδο στη φύση, 
συλλέγοντας φυσικούς ήχους που τους μετατρέπει 
σε μουσικές συνθέσεις στο βιολί. Μοναδικοί φίλοι 
του, η συμμαθήτρια του η Αγγελική και ο γέρος φα-
ροφύλακας Σουρσουμής, δάσκαλος του στο βιολί 
και στη ζωή.                                                                                           
ΤΡΙΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:40  
45 Γιάννηδες και ένας Γιαννής (1987). Κυπριακή 
Κωμωδία με τους Ανδρέα Αργυρίδη,  Σώτο Φιλιπ-
πίδη, Αγγελική Φιλιππίδου, Κίμωνα Αποστολόπουλο, 
Ρεβέκα Αποστολοπούλου και Κυριάκο Κωνσταντί-
νου. Ο Στρατιώτης Γιαννής, δημιουργεί μπελάδες 
στον στρατό με αποτέλεσμα να είναι ο μόνος στρα-
τιώτης που επισκέπτεται πιο συχνά την φυλακή. Πά-
ντα όμως, βρίσκει τρόπους για να την γλυτώνει και 
καμιά φορά την ‘’πληρώνουν’’ οι λοχαγοί του, αντί 
για αυτόν. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:45  
Θα το Μετανιώσεις (2002). Αισθηματική κωμωδία 
με την Μάνια Παπαδημητρίου, Υβόννη Μαλτέζου, 
Χρήστο Στέριογλου, Ράνια Οικονομίδου, Τάκη Βαμ-
βακίδη, Ιωάννα Τσιριγκούλη. Το Μαράκι είναι μια πε-
τυχημένη γυναίκα. Έχει το καλύτερο ζαχαροπλαστείο 
στην επαρχιακή πόλη που μένει ενώ είναι πολύ δρα-
στήρια στα κοινά. Όταν μια μέρα θα λιποθυμήσει 
στην κεντρική πλατεία, θα έχουμε την ευκαιρία να 
μάθουμε το παρελθόν της.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:25  
Βοήθεια ο Βέγγος Φανερός Πρά-
κτωρ 000 (1967). Κωμωδία με τους 
Θανάση Βέγγο, Ρία Δελούτση, Τάκη 
Μιλιάδη, Λαυρέντη Διανέλλο, Νίτσα 
Τσαγανέα. Ο Αθανάσιος Μπόμπας 
τελείωσε μαζί με τους συμμαθητές 
του τα μαθήματα της σχολής πρα-
κτόρων και τώρα ετοιμάζεται να δώ-
σει πρακτικές εξετάσεις. Αναλαμβά-
νει τρεις πραγματικές αποστολές, το 
αποτέλεσμα των οποίων θα καθορίσει και την τελική 
βαθμολογία.
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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 5/2 
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 6/2 
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 7/2 
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 8/2 
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 
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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 
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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 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
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 ΝΕΟ Πρόγραμμα: Hellenic 
Agenda με τον Γιάννη Σκάλκο, φιλο-
ξενούμενος ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, 
πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
22:05 Ελληνική Ταινία: Ο Άνδρας 
της Γυναίκας μου  
22:35 Ελληνική Ταινία: Ο Μισογύνης 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
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: Αστέρια Στο 
Βούρκο  
22:40 Ελληνική Ταινία: Από Κοτάς 
Κοσκοτάς 
23:50 Ελληνική Ταινία: Τα Χασα-
μπουλιά - Οι Εκδικητές της Κύπρου  
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
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: 
H Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί 
την Φιλόλογο και ποιήτρια Ράνια  Κα-
ταβούτα, η οποία μιλά για τα πρώτα 
της βήματα στην Σανγκάη όπου και 
διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Διεθνών 
Σπουδών την Νέα Ελληνική γλώσσα  
20:55 Ακάλυπτος S2E5 
21:15 Ελληνική Ταινία: Μην το Παίζεις 
Υπουργέ  
22:20 Ελληνική Ταινία: Ο Κατεργάρης  

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
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 Β.Παναγή 
22:45 Ελληνική Ταινία: Black Out  
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 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: Η 
Μεγάλη Στιγμή 
22:45 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
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: Έκθεση 
Φωτογραφίας της Τζένης Λυκουρέζου 
21:05 Ελληνική Ταινία: Το Φως που 
Σβήνει  
22:40 Κυπριακή Ταινία: 45 Γιάννη-
δες και ένας Γιαννής  
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 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: Θα το Μετα-
νιώσεις  
22:25 Ελληνική Ταινία: Βοήθεια ο Βέγ-
γος Φανερός Πράκτωρ 000 
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Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Αποτελέσματα και  
βαθμολογίες στα 5 σημαντικότερα πρωταθλήματα  

Η Μπράιτον επικράτησε της Τό-
τεναμ με 1-0 για την 21η ημέρα 
της Premier League και να την 
αφήσει στην 6η θέση της κατά-
ταξης. Η Μπαρτσελόνα έστω 
και δύσκολα κατάφερε να νική-
σει 2-1 στη Βαρκελώνη την 
Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 21η 
ημέρα της Primera Division και 
να πιάσει στη 2η θέση της κα-
τάταξης τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η 
Μονακό κατάφερε να φύγει με 
τους τρεις βαθμούς της νίκης 
από την έδρα της Ναντ, επικρα-
τώντας με 2-1, για την 22η αγω-
νιστική του γαλλικού πρωταθλή-
ματος. Η Ρόμα σημείωσε άνετη 
νίκη με 3-1 επί της Βερόνα για 
την 20ή αγωνιστική της Serie A 
και ανέβηκε στην 3η θέση της 
κατάταξης. Η Βόλφσμπουργκ 
νίκησε εύκολα 3-0 τη Φράι-
μπουργκ στην 19η ημέρα του 
γερμανικού πρωταθλήματος για 
να ανέβει στην 3η θέση της κα-
τάταξης. 
 
Στην Αγγλία, τα αποτελέσματα 
της 21ης αγωνιστικής στην Pre-
mier League έχουν ως εξής: 
Έβερτον-Νιούκαστλ             0-2 
Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς        1-0 
Μάντσεστερ Σίτι-Σέφιλντ Γιουν.    
                           1-0 
Γουέστ Μπρομ-Φούλαμ       2-2 
Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γ.       0-0 
Σαουθάμπτον-Άστον Βίλα   0-1 
Τσέλσι-Μπέρνλι                    2-0 
Λέστερ-Λιντς                      1-3 
Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ        1-3 
Μπράιτον-Τότεναμ              1-0 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες) 
Μάντσεστερ Σίτι        44 -20αγ. 
Μάντσεστερ Γ.                    41  

Λίβερπουλ                          40 
Λέστερ                                 39  
Γουέστ Χαμ                         35 
Τότεναμ                    33 -20αγ. 
Τσέλσι                                 33  
Έβερτον                     33 -19αγ. 
Άστον Βίλα               32 -19αγ. 
Άρσεναλ                             31  
Σαουθάμπτον            29 -20αγ. 
Λιντς                          29 -20αγ. 
Κρίσταλ Πάλας                     26  
Γουλβς                                23     
Νιούκαστλ                           22  
Μπέρνλι                     22 -20αγ. 
Μπράιτον                              21 
Φούλαμ                     14 -20αγ. 
Γουέστ Μπρομ                    12  
Σέφιλντ Γιουν.                       8  
  
Συνοπτικά, στην Ισπανία, για 
την 21η αγωνιστική σημει-
ώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 
  
Βαγιαδολίδ-Ουέσκα             1-3 
Εϊμπαρ-Σεβίλη                    0-2 
Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε      1-2 
Βαλένθια-Έλτσε                  1-0  
Βιγιαρεάλ-Σοσιεδάδ            1-1 
Χετάφε-Αλαβές                  0-0 
Κάντιθ-Ατλέτικο Μαδρίτης   2-4 
Γρανάδα-Θέλτα                 0-0 
Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλ-
μπάο                   2-1 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες) 
Ατλέτικο Μαδρίτης   50 -19αγ. 
Ρεάλ Μαδρίτης        40 -20αγ. 
Μπαρτσελόνα          40 -20αγ. 
Σεβίλλη                    39 -20αγ. 
Βιγιαρεάλ                            35  
Σοσιεδάδ                            32  
Γρανάδα                             29  
Μπέτις                      27 -20αγ. 
Λεβάντε                   26 -20αγ. 
Θέλτα                                  25  

Αθλέτικ Μπιλμπάο    24 -20αγ. 
Κάντιθ                                   24   
Χετάφε                     24 -20αγ. 
Βαλένθια                             23  
Βαγιαδολίδ                          20  
Εϊμπαρ                                20  
Οσασούνα            19 -20αγ. 
Αλαβές              19  
Έλτσε               17 -19αγ. 
Ουέσκα              16  
  
Στην Ιταλία, τα αποτελέσματα 
της αγωνιστικής και η βαθμολο-
γία: 
Τορίνο-Φιορεντίνα              1-1 
Μπολόνια-Μίλαν                 1-2 
Σαμπντόρια-Γιουβέντους    0-2 
Ίντερ-Μπενεβέντο               4-0 
Σπέτσια-Ουντινέζε               0-1 
Αταλάντα-Λάτσιο                1-3 
Κάλιαρι-Σασουόλο              1-1 
Κροτόνε-Τζένοα                 0-3 
Νάπολι-Πάρμα                   2-0 
Ρόμα-Βερόνα                     3-1 
  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες) 
Μίλαν                                  46 
Ίντερ                                   44 
Ρόμα                                   40 
Γιουβέντους              39 -19αγ. 
Νάπολι                     37 -19αγ.  
Λάτσιο                                37  
Αταλάντα                 36  
Σασουόλο                 31  
Βερόνα                  30 
Σαμπντόρια              26 
Φιορεντίνα                          22 
Μπενεβέντο                        22 
Ουντινέζε                            21 
Τζένοα                                21 
Μπολόνια                            20 
  
Στη Γαλλία, συνοπτικά τα απο-
τελέσματα της 22ης αγωνιστι-
κής του γαλλικού πρωταθλήμα-

τος και η βαθμολογία: 

Λιόν-Μπορντό                    2-1 

Μονπελιέ-Λανς                   1-2 

Νις-Σεντ Ετιέν                    0-1 

Λοριάν-Παρί Σεν Ζερμέν    3-2 

Μπρεστ-Μετς                    2-4      

Ανζέ-Νιμ                             3-1         

Στρασμπούρ-Ρεμς              0-1  

Λιλ-Ντιζόν                          1-0 

Ναντ-Μονακό                     1-2 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες) 
Λιλ                                      48 

Λιόν                                     46  

Παρί Σ.Ζ.                              45  

Μονακό                     42 -21αγ. 

Ρεν                           36 -20αγ. 

Λανς                                    34  

Μετς                                    34  

Ανζέ                                    33   

Μαρσέιγ                   32 -20αγ. 

Μπορντό                             32  

  

Στη Γερμανία, τα αποτελέσματα  

και η βαθμολογία έχουν ως 

εξής: 

Στουτγκάρδη-Μάιντς           2-0 

Μπάγερν Μονάχου-Χοφενχάιμ                

                              4-1 

Ντόρτμουντ-Άουγκσμπουργκ                           

                            3-1 

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Χέρτα 

Βερολίνου                 3-1 

Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ              

                            1-1 

Βέρντερ Βρέμης-Σάλκε       1-1 

Λειψία-Λεβερκούζεν             1-0  

Κολωνία-Αρμίνια Μπίλεφελντ               

                            3-1 

Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ                 

                           3-0 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες) 
Μπάγερν Μονάχου             45 

Λειψία                                 38 

Βόλφσμπουργκ                   35 

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης     33 

Λεβερκούζεν                        32 

Γκλάντμπαχ                            32 

Ντόρτμουντ                         32 

Oυνιόν Βερολίνου                29 

Φράιμπουργκ                          27 

Στουτγκάρδη                        25

Σούπερ Λιγκ: Ολυμπιακός, ΑΕΚ 
και ΠΑΟΚ προχώρησαν με νίκες 

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ 
προχώρησαν με νίκες χθες 
κατά την 20η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος της Σούπερ 
Λιγκ στην Ελλάδα. 
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα 
της 20ης αγωνιστικής και η 
βαθμολογία της Super League 
είναι: 
ΑΕΛ-ΝΠΣ Βόλος                 0-0 
Αστέρας Τρίπολης-Άρης     2-1 
Παναθηναϊκός-Λαμία          0-0 
ΟΦΗ-ΑΕΚ                          0-2 
ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός          5-0 
ΠΑΣ Γιάννινα-Ατρόμητος   0-1 
Απόλλων Σμύρνης-Ολυμπια-
κός             1-3 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγ.) 
1. Ολυμπιακός        54 
2. ΑΕΚ               40 
3. Άρης              39 
4. ΠΑΟΚ              39 
5. Παναθηναϊκός      35 
6. Αστέρας Τρίπολης  33 
7. Ατρόμητος         25 
8. ΝΠΣ Βόλος         24 
9. ΟΦΗ               19 
10. Απόλλων Σμύρνης  18 -
19αγ. 
11. ΠΑΣ Γιάννινα     18 
12. Παναιτωλικός     13 
13. Λαμία            11 -18αγ. 
14. ΑΕΛ               9 -19αγ

Ο Έσσο

Την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 
2021 μια σπουδαία προσωπι-
κότητα του κυπριακού ποδο-
σφαίρου ο Ανδρέας Κωνσταντί-
νου Έσσο πέρασε στην 
αιωνιότητα 
Γεννήθηκε στο Πέρα Χωριό Νή-
σου Επαρχίας Λευκωσίας στις 
10 Οκτωβρίου 1938 
Άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα σαν 
παίκτης και προπονητής της 
Ομόνοιας Λευκωσίας 
Ακέραιος Αξιοπρεπής Ανιδιοτε-
λής Άνθρωπος 
Είχε δουλέψει ως υπάλληλος 
στo πρατήριο βενζίνης του αλη-
σμόνητου τατά μου Κώστα 
Γιαννακού στην οδό Κινύρας 
στη Λευκωσία απέναντι από τα 
δικαστήρια 

Τότε το εν λόγω πρατήριο  ονο-
μαζόταν  ESSO Αν θυμάμαι 
καλά από ό,τι μου είχε πει ο 
αδελφός του τατά μου αείμνη-
στος θείος Βασίλης που σε κά-
ποιο στάδιο έγινε συνέταιρος με 
τον τατά μου ο Αντρέας Κων-
σταντίνου πήρε το όνομα Έσσο 
από την ESSO 
το όνομα δηλαδή του πρατη-
ρίου βενζίνης ESSO 
που διατηρούσε ο τατάς  μου 
 ESSO είναι το όνομα της  κο-
ρυφαίας  αμερικανικής πετρε-
λαϊκής εταιρείας ESSO από την 
προφορά των αρχικών S και Ο 
της 
Standard Oil   
S   και  O προσφορά = ESS    O 
Σήμερα το πρατήριο βενζίνης  
με άλλο όνομα είναι των ξαδέλ-
φων μου Κυριάκου Κουφτερού 
και Γιαννακού Γέρου Εμείς από 
Δίκωμο 
Ο Έσσο  τεράστιος παίκτης 
Έπαιζε κέντρο προωθημένος 
μέσος Εγώ τον θυμάμαι με το 
νούμερο 11 αριατεροπόδαρος 
φοβερό σουτ Ο αξέχαστος φί-
λος Κώστας Καουνιδης πρώτος 
γραμματέας της Ομόνοιας Λευ-
κωσίας μου είχε πει εδώ στο 
Λονδίνο  ότι ο Έσσο στην αρχή 
ήταν πολύ  αδύνατος και ο 
σπουδαίος Γερμανός προπονη-
τής της ομάδας Καρλ Βίγκλερ 
είχε εισηγηθεί στο Συμβούλιο 
να του δίνουν τρία αυγά την 
ημέρα για να δυναμώσει. 
Βασίλης Κωστή
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South African variant prompts 
surge testing across England

Urgent door-to-door test-
ing for the South Africa 
variant began on Tues-

day in parts of England after 
untraceable cases of corona-
virus were identified. 

Residents in Woking, Surrey 
are the first to be tested for 
Covid-19 after it emerged the 
South African strain of the virus 
may have started spreading in 
the community. 

The 'surge testing' has been 
announced as a 'precautionary 
measure' and will monitor the 
spread of the new variant. 

A total of 105 cases of the 
South Africa variant have been 
found to date in the UK. 

Just over a week ago, Health 
Secretary Matt Hancock said    
all cases identified so far were 
connected to travel from South 
Africa. But two people discovered 
to have contracted it in Surrey 

had no links to travel or previous 
variant cases. 

Working in partnership with 
local authorities, enhanced test-
ing will be targeted within specific 
postcode areas including East 
of England (EN10), London (W7, 
N17, CR4), North West (PR9), 
South East (ME15, GU21) and 
West Midlands (WS2). 

Residents will receive delivery 
of a testing kit - there will be       
no need to book a test or travel 
to a testing site. Those in the 
household aged 18 or over will 
be asked to complete the free 
test, regardless of whether they 
have any symptoms, so the 
spread of the new variant can 
be monitored and restricted. 

Residents will only need to 
self-isolate if they have symp-
toms, have tested positive, or 
been in contact with someone 
who has tested positive and has 

been contacted by Test and Trace. 
People can still attend a vacci-

nation appointment - unless they 
have any COVID-19 symptoms 
and would then need to follow 
the national public health guide-
lines. 

Mr Hancock said: “It is vital 
that we do all we can to stop 
transmission of this variant and 
I strongly urge everyone in these 
areas to get tested, whether you 
have symptoms or not. The best 
way to stop the spread of the 
virus – including new variants – 
is to stay at home and follow the 
restrictions in place. Until more 
people are vaccinated this is 
the only way we will control the 
spread of the virus. 

“The UK is a global leader in 
COVID-19 genomics, and        
because of this, we have been 
able to identify new strains of the 
virus and take decisive action. 

We continue to closely monitor 
new variants, here and around 
the world, and in addition to our 
already extensive testing service, 
we are making surge testing 
capacity available to affected 
areas.” 

Dr Susan Hopkins, Strategic 
Response Director to Public 
Health England and Chief Medi-
cal Adviser for NHS Test and 
Trace, said: “As part of our pro-
active sequencing work, we know 
that the new variant of COVID-
19, first detected in South Africa, 
has been identified in a number 
of areas across England. A small 
proportion of these cases have 
no link to international travel 
suggesting that there are some 
cases in the community. 

“In response to this, we are 
ramping up testing in targeted 
areas, so we can gather more 
information and effectively 
monitor any further community 
transmission.” 

Travel bans are already in 
place for countries where there 
is a risk of known variants. Further 
measures will include managed 
isolation in hotels for those who 
cannot be refused entry arriving 
from countries with international 
travel bans. Those wishing to 
travel out of the UK will have to 
declare their reason for travel in 
a pre-departure form. People 
should expect this to be checked 
and anyone who does not have 
a valid reason will be directed 
to return home and may face a 
fine.

The Oxford/AstraZeneca 
vaccine may have a 
"substantial effect" on 

transmission of coronavirus, 
and a three-month gap bet-
ween doses does not lower 
protection, according to a 
report. 

Tests results by University of 
Oxford, published in a pre-print 
report with The Lancet, showed 
a 67% reduction in positive 
COVID-19 swabs among those 
vaccinated. 

In the report, the university 
also said that a single standard 
dose of the Oxford/AstraZeneca 
vaccine is 76% effective from 
day 22 to day 90 after the jab. 
This means protection is not 
reduced in the three months 
between the first and second 
dose. 

The report supports the gov-
ernment's strategy that rolling 
out first doses - with a second 
dose after three months - is 
effective at reducing disease. 

After the second dose,      
efficacy is 82.4% - if the interval 
between jabs is three months. 
This compared to 54.9% for 
those where the booster was 
given under six weeks after 
the first dose. 

Professor Andrew Pollard, 
chief investigator of the Oxford 
Vaccine Trial and co-author of 
the paper, said: "These new 
data provide an important    
verification of the interim data 
that was used by more than 25 
regulators including the MHRA 
and EMA to grant the vaccine 
emergency use authorisation. 

"It also supports the policy 
recommendation made by the 
Joint Committee on Vaccination 
and Immunisation (JCVI) for a 
12-week prime-boost interval, 
as they look for the optimal 
approach to roll out, and         
reassures us that people are 
protected from 22 days after 
a single dose of the vaccine." 

The findings suggest that 
what has a greater impact on 
the efficacy of the vaccine is 

the time between doses and not 
the dosing level. Researchers 
say this is in line with previous 
research into other vaccines 
such as influenza, Ebola and 
malaria. 

The authors are hoping to 
report data regarding the      
vaccine's impact on new COVID 
variants in the days to come, 
with the expectation that the 
findings will be broadly similar 
to those already documented 
by other vaccine developers. 

Health Secretary Matt Han-
cock said the study was "hugely 
encouraging" and "further re-
inforces our confidence that 
vaccines are capable of reduc-
ing transmission and protecting 
people from this awful disease." 

He continued: "This report 
shows the Oxford vaccine works 
and works well. More than 9.6 
million people have already 
received the first dose of their 
COVID-19 vaccine and the NHS 
is working tirelessly to vaccinate 
as many people as possible in 
every part of the UK." 

Before these results, little  
was known about how effective 
the vaccines were at prevent-
ing transmission. Evidence that 
the Oxford/AstraZeneca jab has 
an impact on transmission is 
therefore welcome and highly 
significant. 

The vaccine is currently being 
rolled out across the UK, along 
with a jab from Pfizer/BioNTech. 

France's health advisory 
body has recommended that 
the AstraZeneca vaccine only 
be used on people under 65, 
citing a lack of data about      
the vaccine's effectiveness in 
older people. 

However, the European 
Medicines Agency last week 
authorised the vaccine for use 
in all adults throughout the 
EU. 

A spokesperson for Astra-
Zeneca has said in the past 
that its research findings   
"support efficacy in the over 
65 years age group."

Oxford/AstraZeneca 
vaccine may reduce 
transmission by 67%

Foreign Secretary Dominic Raab on official visit to Cyprus
Prospects for the upcom-

ing UN-led meeting on 
Cyprus settlement will 

be the main focus of British 
Foreign Secretary Dominic 
Raab’s first official visit to  
Cyprus, where he will meet the 
president and foreign minister 
of the Republic of Cyprus, and 
the Turkish Cypriot leader. 

Raab, will arrive in Cyprus      
on Thursday, the British High 
Commission said in a statement. 

In the first such visit to the      
island since 2016, Raab is        
expected to reiterate the UK’s 
support for achieving a just and 
lasting settlement of the division 
of the island and reaffirm his 
country’s commitment to the      
bilateral relationship during talks 
with President Nicos Anastasi-
ades. 

“The UK and Cyprus have 
deep, historic ties, spanning 

education, defence, trade and 
– most importantly – our people. 
The UK is committed to support-
ing our friends in Cyprus in the 
pursuit of lasting peace in this 
region,” Raab said ahead of the 
trip. 

“We will be working closely 
with our Cypriot partners to drive 
forward a successful resolution 
to the conflict in Cyprus at UN 
talks in the next few weeks.” 

The foreign secretary will  also 
meet Foreign Minister Nicos 
Christodoulides and Turkish 
Cypriot leader Ersin Tatar to 
emphasise the UK’s commitment 
to supporting all the island’s 
leaders in their efforts to nego-
tiate a settlement. 

He will also visit British         
personnel serving with the UN 
Peacekeeping Force in Cyprus 
(Unficyp) at their base in the 
Ledra Palace Hotel in the UN 

Buffer Zone. 
Raab will meet the head of 

Unficyp and Special Represen-
tative of the UN Secretary-     
General in Cyprus, Elizabeth 
Spehar, to discuss the upcoming 
UN-led talks. 

The UN is planning to host 
President Anastasiades, Turkish 
Cypriot leader Tatar and Govern-
ment officials from the three 
guarantor powers of Cyprus  
(UK, Greece, Turkey) for talks 
in the next few weeks.



During the first half of 
2020, the entire world 
has turned on its head on 

the widening impact of COVID-
19. Many researchers have been 
studying and discussing the eco-
nomic management of the pan-
demic. According to the Federal 
Reserve and Massachusetts In-
stitute of Technology, and following 
a study carried out in response to 
the flu pandemic that broke out 
in America in 1918, the countries 
that acted early and dynamically 
had the best economic results. 
Those that delayed in taking such 
measures could not evade the 
shadow of the pandemic. Cities 
that imposed strict controls limi-
ted the damage to their public 
health system and managed to 
recover sooner. 

The outcome for the success-
ful management of the pandemic 
has two main aspects, the health 
and economic aspect. The man-
agement of the pandemic inevi-
tably affected all countries eco-
nomically. Not all countries have 

prioritized people’s health above 
their economies. However, several 
of them ranked the pandemic 
second. The health effects aris-
ing from the pandemic are tragic 
in developed countries such as 
the United States and several 
other countries in Europe, Russia 
and elsewhere. The same applies 
for the way they deal with the eco-
nomic crisis, their results being 
similarly ineffective. The pande-
mic has also brought numerous 
serious social consequences, as 
well as sharpening of the incon-
sistencies in income among the 
population. Notably, the majority 
of countries failed to effectively 
manage health and economic 
crisis. 

The only country that appears 
to be achieving the best results 
with regards the management of 
the pandemic, both concerning 
the protection of citizen’s health 
and the economy, is China, as 
well as some smaller countries 
that have followed a similar 
model. 

Rapid mass tests, detailed 
monitoring of contacts through 
smartphone applications and 
strict quarantines, combined with 
the culture of self-discipline of the 
Chinese people, rank China in 
the top positions with success-
ful results in the management          
of this unprecedented health        

crisis. Information that the virus 
originated in the city of Wuhan 
has not yet been confirmed       
by the World Health Organiza-      
tion. 

China also appears to be      
following today the findings of the 
Massachusetts research regard-
ing the management of COVID-
19. The data confirms that China 
is one of the few countries that will 
have an increase in growth rates 
in 2020. China's GDP expanded 
at an annual growth rate of 2.3%. 
In the US, the OECD predicts a 
recession of 3.8%, while for the 
EU it forecasts a recession 7.4%. 
According to President Xi Jiping, 
China’s GDP is expected to      
exceed $15.3 trillion. In the fourth 

quarter of 2020, China recorded 
a growth rate of 6.5%.  

These results are not coinci-
dental and were not achieved 
only through severe lockdowns. 
The division between production 
and consumption partly arises 
from the way China has imple-
mented its economic restart. The 
government correctly believed 
that it would be easier to reduce 
virus risks in factories that operate 
as semi-enclosed ecosystems, 
often with workers living in      
neighbouring areas. While other         
countries were still struggling to        
understand the enormous scale 
of the health crisis, China care-
fully reopened the doors of its 
factories. Factories in China have 

also benefited from develop-
ments in the global economy  
and adjusted their production.       
Between March and December, 
China exported 224 billion masks, 
enough for 35 masks per person 
worldwide. At the same time,      
its companies were the largest      
exporters of appliances, screens 
and sofas, as people spent more 
time at home. The industrial 
sector was the first sector of      
the economy to recover. Factory 
production increased by 2.8% 
in 2020 compared to 2019. The 
decrease in consumption by 
around 4% and the increase in 
the price of real estate and other 
products created a lot of problems 
in the Chinese economy. Wages 
increased by 1.2%, lower than 
the increase in GDP. The biggest 
issue China has to deal with is 
public debt, which grew by 25 
percentage points in 2020 to 
290% of GDP. 

In many rich countries,         
governments have increased 
budget support for workers who 
temporarily lost their jobs during 
the pandemic. China, on the 
other hand, has focused its        
incentives on new infrastructure 
projects and cheap loans to 
companies that in turn have 
supported their employees and 
their wages. Unemployment      
returned to 2019 levels. 

China not only can be proud 
of its outstanding results in the 
management of the pandemic, 
but also can be praised for        
the solidarity it has shown for 
the people all over the world      
by sending millions of tons of      
medicines and other materials 
to many countries, including  
Cyprus. 

The pandemic has exposed 
capitalism's neo-liberal policies 
that have led to the dismantling 
and privatization of public health 
systems and social welfare 
structures. It has discredited  
the "lesser state" narrative and 
ruling ideological concepts that 
have sought to glorify the capi-
talist order. A planned economy, 
effective state intervention and 
mass public investment putting 
people's and society's interests 
over profit have shown their      
superiority in combating and 
confronting the pandemic and its 
consequences over the policies 
pursued by capitalism. 

What is the crucial element 
that differentiates China from 
other big and developed coun-
tries in the world with regards 
to the management of the pan-
demic crisis? The answer may 
lie in the planned growth and 
planned economy as opposed to 
the anarchic and so-called free 
market economy. 
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China’s successful response to Covid-19: Emergency 
management model resilient against the pandemic

Captain Sir Tom Moore dies aged 100 after contracting 
coronavirus and pneumonia
Captain Tom Moore, the 

British World War Two 
veteran who raised       

millions of pounds for the NHS, 
died aged 100, on Tuesday. 

Captain Sir Tom was taken to 
Bedford Hospital on Sunday after 
being treated for pneumonia for 
some time and testing positive 
for coronavirus last week. 

He became a national treasure 
and a household name after 
raising more than £32m for the 
health service by walking 100 laps 
of his garden with his zimmer 

frame - and was knighted for his 
efforts by the Queen at Windsor 
Castle last July. 

“It is with great sadness that we 
announce the death of our dear 
father, Captain Sir Tom Moore,” 
his daughters said in a statement. 

"We are so grateful that we 
were with him during the last 
hours of his life; Hannah, Benjie 
and Georgia by his bedside and 
Lucy on FaceTime. We spent 
hours chatting to him, reminiscing 
about our childhood and our won-
derful mother. We shared laugh-

ter and tears together. 
"The last year of our father's 

life was nothing short of remark-
able. He was rejuvenated and 
experienced things he'd only 
ever dreamed of. Whilst he’d 
been in so many hearts for just a 
short time, he was an incredible 
father and grandfather, and he will 
stay alive in our hearts forever.” 

Buckingham Palace said the 
Queen and the royal family's 
thoughts are with his loved ones 
and she is sending a private 
message of condolence. 

A palace spokesperson said: 
"Her Majesty very much enjoyed 
meeting Captain Sir Tom and 
his family at Windsor last year." 

He provided inspiration for 
the whole nation and others      
across the world, the spokes-
person added. 

Prime Minister Boris Johnson 
said Captain Sir Tom Moore 
was a "hero in the truest sense 
of the word" and "became not 
just a national inspiration but a 
beacon of hope for the world". 

The NHS tweeted, "Thanks for 

everything Sir Tom", while Ruth 
May, chief nursing officer for 
England, said he "has been the 
model of all that has been good 
about our country's response to 
COVID-19." 

She said he "brought the 

country together and gave us all 
a boost when we most needed 
it", adding: "I am proud that the 
NHS was able to offer Captain 
Sir Tom and his family compas-
sion, skill and dedication when 
they most needed it." 

by  
Nikos  
Ioannou 
  
Member of the 
Political Bureau 
of AKEL
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Help fund life changing surgery for  
2-year-old Aria Charalambous

Two-year-old UK Cypriot 
Aria Charalambous was 
born 6.5 weeks premature 

and weighed 4.6oz. It wasn’t until 
Aria started to become substan-
tially delayed with her milestones 
when her parents started to   
suspect that something was very 
wrong. After various appoint-
ments with neurologists, ortho-
paedics and paediatricians, Aria 
was referred for an MRI. 

It transpired that she had       
suffered a brain injury around 
the time of her birth known         

as Periventricular Leukomalacia 
(PVL). This in turn led to a        
diagnosis of Spastic Diplegia 
which is a form of Cerebral 
Palsy.  

Fortunately, Aria’s Cerebral 
Palsy is mild and through a lot 
of hard work and lots of physio, 
at 2-years-old, Aria is slowly      
taking some assisted steps in 
her leg braces (AFOs). 

The Cerebral Palsy which 
mainly affect Aria’s lower extre-
mities (ankles and knees) means 
that she suffers with tightness 

and stiffness of the affected 
muscles. This makes it very       
difficult and painful for her          
to walk. Aria’s legs and foot         
posture are such that she does 
not have the stability to walk or 
run around like a child should. 
As she grows, the stiffness        
will eventually overwhelm her 
muscles and thus make it even 
more tiring and painful for her 
to walk. Without the surgery   
she needs, in years to come 
Aria is at risk of losing her ability 
to walk. 

There is currently no cure      
for Cerebral Palsy. However, 
Aria has been accepted as an         
ideal candidate for life changing 
surgery known as Selective 
Dorsal Rhizotomy (SDR) surgery 
at St Louis Children’s Hospital, 
Missouri, USA. 

Unfortunately, Aria does not 
meet the criteria to have            
this procedure on the NHS.   
This surgery will dramatically 
improve Aria’s quality of life. 
SDR is currently the only pro-
cedure which can permanently       
remove spasticity (stiffness) 
caused by Cerebral Palsy. It 
corrects muscle spasticity by 
cutting the nerve rootlets in the 
spinal cord that are sending      
abnormal signals to the muscles 
whilst leaving the healthy nerves 
intact. 

Aria will also need an              
additional surgical procedure     
for muscle/tendon lengthening 
(PERCs) to relieve and stretch 
the Achilles tendon. Although 
SDR relieves spasticity, the   
contractures that remain require 

lengthening. 
Given the severity of the SDR 

surgery, Aria will need to remain 
in the US for approximately            
4 weeks post op to recover. But 
once she does, the stiffness   
and pain in her ankles will be 
relieved and she will be on her 
way to living a normal life. This 
will mean Aria will be able to 
walk and run pain free. 

The family are hoping to raise 
£60,000 to help cover: 

• SDR surgery (including       
pre-op and post-operative care) 

• Braces and equipment 
• PERCS 
• 4 weeks hospital stay 
Aria is a determined, intelli-

gent and stubborn little girl who 
loves the company of people.  

She loves tea parties,          
painting and singing to Disney 
songs at the top of her lungs.  

This surgery will give her the 
chance to keep up with her 
friends and get around indepen-
dently in the way that a little girl 
should. 

Aria is the daughter of Alex 
and Katerina Charalambous 
whose paternal and maternal 
grandparents are from Limassol 
and Nicosia, Larnaca respecti-
vely. 

Please help give Aria the 
chance to lead the happy           
and pain free life that she           
deserves. 

Any way you can support       
and share is much apprecia-  
ted. 

To donate, plese visit 
www.justgiving.com/crowd-
funding/0ariasfighttowalk

Tributes have been paid to 
a “dedicated” doctor from 
North Middlesex University 

Hospital who tragically died from 
Covid-19. 

Dr Malinda Dissanayake, 51, 
worked in the A&E department 
at the Edmonton hospital. After 
contracting coronavirus, he died 
on 16th January. A funeral featu-
ring a horse-drawn carriage out-
side the hospital took place last 
Thursday. 

Malinda’s colleagues have set 
up a JustGiving page - www.just-
giving.com/crowdfunding/help-
malinda - to honour his memory 
and support his family. They pay 
tribute to him, describing him as 
“a dedicated doctor who went 
above and beyond the call of duty.” 

They add: “Malinda was a man 
who touched so many people as 
a doctor and simply as a person. 
His gentle manner and calm 
demeanour brought comfort to 
so many patients and colleagues. 
He will be remembered for his 
undying selfless attitude and his 

eternal optimism in the face of 
adversity. 

“As his colleagues we watched 
him dedicate so much of his time 
and effort to treating and comfort-
ing patients during this pandemic. 
This made it even more painful 
to see this gentle soul admitted 
as a patient, and treated in the 
intensive care unit, in the very 
hospital where he worked. 

“His light shone brightly 
wherever he worked, and his 
countless acts of kindness and 
compassion will never be forgot-
ten. We were all blessed to have 
met Malinda and may his soul 
rest in peace forever.” 

Maria Kane, chief executive of 
North Middlesex University Hos-
pital NHS Trust, said: “Dr Malinda 
Dissanayake was a well-loved 
and valued member of the team. 
He was a very caring doctor, who 
was known for his spiritual nature 
and the kindness and compassion 
he showed to his patients and 
colleagues. He will be greatly 
missed.”

Tributes to North Middlesex 
University Hospital doctor 
who died from Covid-19

KEBLE PREP IN LOCKDOWN - ONLINE BUT NEVER REMOTE

www.kebleprep.co.uk

Andrea Michael
Head of Marketing and Admissions

020 8360 3359   /   admissions@kebleprep.co.uk

At Keble Prep, our approach is to overcome these challenges together.

Classrooms may be empty for now but our safe, supportive online 
learning programme and dedicated teaching staff ensure that every pupil 
can continue to receive high-quality education and pastoral care at home.  

Our remote learning provides: 

> Access to all our learning resources via Google Classroom  

> Regular contact with boys through Live Google Meets and phone calls  

> A structured school day, beginning with morning registration and 
lesson timetables to keep boys on track with the curriculum.

> Extra wellbeing support for boys who are anxious, such as 
time-to-talk sessions

> Instructional videos and access to IT technicians to support staff, 
parents and pupils 

YEAR 3 EXTERNAL 
ENTRANCE AWARDS 

& SCHOLARSHIPS
Academic, musical, creative or 

sporting awards are available for 
boys applying to join Keble at Year 

3 who also display outstanding 
levels of personal conduct and 

good all round potential.

This lockdown has been hard on everyone but particularly our children. Yet again, they have had to 
cope with disrupted routines, missed school activities and been unable to see their classmates. 

There is no major intake into any year group after Reception, however 
occasional places may arise in Years 1 to 8. If you are interested in a place 
for your son please contact:

Review
“Keble’s response to the COVID pandemic has 

cemented our reasons for choosing this school.”

Mrs Orr’s 
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Santander branches across Kent region will compete 
a 394k walk for UK Thalassaemia Society

This February, 19 Santander 
branches across Kent       
region will be joining toge-

ther to complete a 394k walk for 
charity! 

The money raised will be      
donated to the UK Thalassaemia 
Society to assist with the pur-
chase of vein finder machines 
for 61 hospitals throughout the 
UK. Patients like Jovan (above) 
who live with chronic blood dis-
orders like thalassaemia major 
that depend on frequent blood 
transfusions to live, are subjected 
to multiple needle sticks each 
time they visit the hospital. These 
machines will help to identify      
viable veins quickly and avoid 
the trauma and psychological 

agony normally faced by most 
patients and their families 

Thalassaemia is the name      
for a group of inherited condi-
tions that affect a substance in 
the blood called haemoglobin. 
People with thalassaemia       
produce either no or too little       
haemoglobin, which is used by 
red blood cells to carry oxygen 
around the body. Sadly, thalas-
semia is passed from parents to 
children through mutated haemo-
globin genes and is most preva-
lent in Mediterranean cultures 
along with Southeast Asian  and 
African-American ancestry. Many 
of those attending our charity 
event have been affected in some 
way or other by thalassemia. 

The United Kingdom Thalas-
saemia Society has been in      
existence for 42 years and      
supports people affected by      
the condition. Patients with the 
major form of the condition       
require lifelong blood transfu-
sions along with other medical 
treatment. The charity offers 
support, advice, counselling and 
provides information on blood 
screening.  

Awareness events and confe-
rences are organised for patients 
and health professionals to 
share information and updates 
on the latest treatment options. 
Without support from our local 
communities and businesses 
within them, it would not be  

possible to offer and arrange 
these events which provides 
much needed support. 

The staff from the 19 branches 
of Santander have chosen to 
support our charity to help raise 
funds towards the purchase of 
vein finders for 61 NHS hospitals 
which would assist patients       
having to be cannulated, espe-
cially the ones with poor veins 
and living with thalassaemia 
major. Santander has been       
encouraging their branches to 
work together regionally for  
charity and each month a differ-
ent region is selected to plan a 
calendar of activities to support 
the charity chosen. We are        
extremely grateful to have then 
choose this project which will  no 
doubt help thousands of children 
accessing care in hospitals. 

The teams will be walking, 
running, cycling and jogging the 
distance of the route to acknow-
ledge the fantastic work of the 
NHS. The starting and ending 
point of the journey would be the 
Queen Elizabeth The Queen 
Mother Hospital in Margate. 

We are hoping to raise 
£71,000 to purchase 71 units 
for 61 hospitals in total. 

“Many strokes, though with a little axe,        
hew down and fell the hardest timbered oak,” 

-  William Shakespeare, Henry VI, Part 3 
 
Continuous improvement is a driving principle 

behind all education, business, healthcare, innova-
tion and research. When we apply the experience 
we’ve learned in day-to-day industry - such as lean 
manufacturing and process re-engineering – to other 
fields, we can generate dramatic results.  

The Toyota Motor Corporation was famous for 
decades for its lean, efficient, waste-reducing 
manufacturing method, known as the Toyota Pro-
duction System (“TPS”). Two Japanese industrial 
engineers, Taiichi Ohno and Eiji Toyoda, developed 
the system between 1948 and 1975. Toyota is the 
most profitable automotive company in the world, 
by a couple of billion dollars a year. And was only 
overtaken in July 2020, by Tesla, as the most 
valuable.  

 
Creating continuous flow 

 
The main objectives of TPS were to design out 

overburden (muri) and inconsistency (mura), and 
to eliminate waste (muda). There are eight kinds 
of ‘muda’ that are addressed in TPS: -   

- Waste of overproduction (largest waste) 
- Waste of time on hand (waiting) 
- Waste of transportation 
- Waste of processing  
- Waste of excess inventory 
- Waste of movement 
- Waste of making defective products 
- Waste of underutilised workers 
An additional aim of TPS is to add value to the 

organization by developing its people and partners. 
This is done by growing leaders who understand 

the work, live the philosophy, and teach it to others. 
The ideal is to develop exceptional people and teams 
who follow procedures flawlessly, but always look 
for improvements, and respect the extended       
network of partners and suppliers, by challenging 
them and helping them to innovate – a ‘win-win’.  

Toyota published an official description of         
TPS in 1992. It was a reminder that “lasting gains 
in productivity and quality are possible when man-
agement and employees unite in a commitment 
to positive change”. TPS is grounded on two main 
pillars:  

- “Just-in-time”: meaning "making only what is 
needed, only when it is needed, and only in the 
amount that is needed";  

and  
- “Jidoka” - meaning "automation with a human 

touch.". 
 

Charitable efficiency  
 
Jamie Bonini and Lisa Richardson work at       

Toyota, and travel around the USA sharing TPS 
with non-profit organisations – to help them improve 
efficiency and output. They visited Rockaway, in 
south Brooklyn, in 2013, where the devastation 
from Superstorm Sandy was still felt for months 
after.  

Metro Food Distribution arranged food parcels 
to be prepared and distributed to needy inhabitants. 
A parcel would contain 40 meals and could keep 
a family fed for 3 days.   

Jamie and Lisa noticed that the boxes were not 
fully filled – there was muda (waste) in that “there 
was no need to ship so much air!” So, they decided 
to reduce the box size without reducing the food 
content. The boxes were then easier to carry, and 
more could be loaded onto the trucks.  

Next, they looked at how the boxes were being 
filled. Randomly, it turned out, with the volunteers 
running around carrying heavy weight. They created 
a “smoother flow”, by having a single belt of moving 
boxes, with the foodstuffs being passed from one 
side.  

The results were astonishing. Parcel preparation 
time was reduced from 3 minutes per box, down 
to 11 seconds. The number of boxes per truck were 
increased. And overall, the charity was able to feed 
400 more families in half the time.  

An excellent six-minute mini-documentary       
was filmed to record this amazing achievement 
and is available on YouTube at: 
https://youtu.be/EedMmMedj3M. Or search for 
‘Meals per Hour’.  
 

James Neophytou

“Meals per hour”: Foodbanks innovate by using the Toyota Production System

George Savva, first Enfield Councillor to get vaccinated
Cllr George Savva, cabinet 

member for Licensing 
and Regulatory Services 

at Enfield Council, is the first 
Councillor in Enfield to get the 
vaccine against coronavirus.   

Speaking after receiving the 
jab, he made the following state-
ment: “I am proud to say I am 
the first Councillor at Enfield 
Council to have had my corona-
virus vaccination - right here in 
Edmonton - at Evergreen Primary 

Care Centre. It is quite painless, 
quick and very safe. The vaccine 
has passed through all the normal 
regulatory checks.  

“I would urge everyone to get 
their vaccination when invited 
by your GP or the NHS. Please, 
don’t ignore this and make sure 
you go to your appointment. 
This is the best way to keep you 
and your loved ones safe. It’s 
the most effective way for us to 
beat coronavirus.”

The number of children in 
England urgently needing 
foster care from Barnardo’s 

has risen by more than half during 
the coronavirus pandemic, the 
UK’s leading children’s charity 
says as it appeals to potential 
carers to come forward. 

From April-December 2020, 
the number of children referred 
to Barnardo’s fostering services 
in England rose by 57% compared 
to the same period in 2019. 

During that time there were 
13,030 referrals to Barnardo’s 
fostering services in England, a 
figure which shot up from 8,302 
for the same period in 2019.   

Barnardo’s says children who 
may have experienced abuse and 
neglect are waiting for places 
with loving foster families. With-
out more potential foster carers 
coming forward, hundreds of 
children referred to Barnardo’s 
will not be placed with a family.  

The UK’s leading children’s 
charity believes the pandemic 
and lockdowns have increased 
pressure on vulnerable families, 
with job losses, deepening  
poverty and worsening mental 
health all leading to family break-
down. Children have also been 

in lockdown in homes where 
domestic abuse and sexual abuse 
are taking place. These pressures 
will likely impact more families as 
the pandemic continues. 

Barnardo’s welcomes foster 
carers from all walks of life,        
including single people, those 
from the LGBTQ+ community and 
Black, Asian and Minority Ethnic 
backgrounds.  

The charity also wants to make 
it clear that foster carers will be 
supported every step of the way 
by Barnardo’s, and will also be 
eligible for financial support       
including carers’ allowance.  

To find out more about      
fostering with Barnardo’s, go to 
www.barnardos.org.uk/foster or 
call 0800 0277 280.  

Barnardo’s Chief Executive 
Javed Khan said: “Today, there 
are hundreds of children who 
have been referred to Barnardo’s 
and are waiting to be placed 
with a foster family. We urgently 
need more potential foster carers 
to come forward.  

“If you’re over 21, have a 
spare room and the time and 
commitment to support a child 
in need, please do consider 
getting in touch today.”

Children in need of Barnardo’s 
fostering services up by more 
than half during pandemic



Saved By The Bell star Dustin Diamond 
loses battle with cancer 

Dustin Diamond, best known for playing Samuel "Screech" 
Powers on the beloved 90s sitcom Saved By the Bell, sadly 
passed away on Monday at the age of 44. The actor was diag-
nosed with stage 4 small cell carcinoma cancer last month. 

Diamond's agent said in a statement, "He was diagnosed with 
this brutal, relentless form of malignant cancer only three weeks 
ago. In that time, it managed to spread rapidly throughout his 
system; the only mercy it exhibited was its sharp and swift        
execution. Dustin did not suffer. He did not have to lie submerged 
in pain. For that, we are grateful." 

Some of Diamond's Saved By The Bell co-stars took to 
Twitter to share their loss. 

"Deeply saddened to hear of the passing of Dustin Diamond, a 
true comedic genius," Mark-Paul Gosselaar tweeted. "My sincere 
condolences to his family and friends. Looking back at our time 
working together, I will miss those raw, brilliant sparks that only 
he was able to produce. A pie in your face, my comrade." 

"Dustin, you will be missed my man," wrote Mario Lopez. "The 
fragility of this life is something never to be taken for granted. 
Prayers for your family will continue on." 

"I am deeply saddened by the news of my old co-star       
@realdustindiamond passing," added Tiffany Thiessen. "Life is 
extremely fragile and it’s something we should never take for 
granted. God speed Dustin.” 

Saved By The Bell aired from 1989 to 1993, and its spinoffs 
included Saved By The Bell: The College Years and Saved By 
The Bell: The New Class, both of which Diamond starred in. 
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Andrea Georgiou 

Helena Paparizou 
releases  
new album  
 

Greek pop superstar Helena 
Paparizou has just released her 
tenth studio album.  

Titled Abohroseis, the album 
features 13 tracks, some of which 
have already become huge 
hits.  

They include Kati Skoteino, 
Askopa Xenychtia, the duet  
Etsi Einai E Fasi with non-other 
than Sakis Rouvas, Mila Mou, 
the No1 airplay single Se Xeno 
Soma, as well as the brand  
new release Deja Vu featuring 
Marseaux.  

This is the first album Papa-
rizou has co-produced along-
side Nectarios Kokkinos.  

Music is by ARCADE, Babis 

Samis, PADE, Damian Magand, 
Kirsten Collins & Bosorg Etemad, 
Dimitris Xypolias, Giannis Chris-
todoulopoulos, Kim Diamanto-
poulos and Levianth, while lyrics 
are signed to ARCADE, Niki 
Papatheochari, Giannis Chris-
todoulopoulos, Rene, Vangelis 
Konstantinidis, Solmeister and 
iLLEOo.  

The singer co-wrote and       
co-produced the hit Mila Mou, 
released last spring.  

Alongside the release of        
the album, Paparizou presents 
#ProjectApohrosis: eight differ-
ent music videos to accompany 
the new tracks.  

The videos, directed by 
Vangelis Tsousopoulos, will       
be available to watch through-
out the month of February         
on her official YouTube channel 
www.youtube.com/Helena      
PaparizouVEVO

Rita Ora is facing criticism 
once again after travelling to 
Australia for her role as a coach 
on The Voice. The British pop 
star arrived on Monday to begin 
a two-week period of quarantine 
in Sydney before filming for the 
talent show. 

The trip has come under fire 
from Australia's opposition home 
affairs spokeswoman, who said 
the singer and TV star had been 

prioritised over tens of thousands 
of the country's citizens currently 
stranded overseas due to a 
weekly cap on arrivals. 

Rita has already come under 
fire over coronavirus restrictions 
after hosting a 30th birthday   
party which broke lockdown 
rules in London in November, 
and not isolating after flying  
into the UK from Egypt a week 
before the party.

Rita Ora faces another backlash 
after travelling to Australia

When Disney Russia’s epic fantasy film 
The Last Warrior: Root of Evil, the sec-
ond in a planned trilogy, was released 

last month, it became an instant classic, earning 
rave reviews and setting new box office records, 
even with COVID-19 restrictions.  

The tale follows Ivan, a young man living in the 
present day who travels through a magical portal 
to the ancient world of Belogorie, where dragons, 
magic and fairytale creatures abound. The first 
film, The Last Warrior, shattered Russian box 
office records in 2017 and the sequel is on track 
to surpass those records.  

The film's director Dmitriy Dyachenko attributes 
a substantial part of its success to the score by 
LA composer George Kallis praising the sound-
track for creating the definitive sound of the 
Russian folktale-inspired franchise: “We needed 
a composer who has a great understanding of 
complex storylines and character development, 
and who could bring an epic Russian fantasy 
world to reality. George’s music lifts our energetic 
action scenes, bright comedic moments and 
tender lyrical scenes, greatly enhancing the 
dramatic arcs of our film.”  

Kallis received the Jerry Goldsmith Award for 
Best Score for The Last Warrior in 2017. He began 
working on the score for Root of Evil just as the 
pandemic was forcing the world to shut down. 
Because of the new restrictions, Kallis had to 
plan everything from his home in Los Angeles, 
using musicians scattered around the globe.  

Working remotely thousands of miles away 
from Moscow, Kallis drew inspiration from the 
commonalities between his Greek background 
and Russian folk instruments and liturgical music.  

The composer explains: “The soundtrack was 
recorded with a 70-piece orchestra and 44-person 
choir layered with ethnic instruments that           
are incorporated in both Greek and Russian       
traditions, such as the Greek Cretan Lyra or the 
Russian Gudok which both were derived from 
the Byzantine Lyra. This colourful sound forms 
the opening music of the film.”  

Kallis adds: “In Root of Evil, our protagonists, 
including Vasilisa and the evil queen Varvara, 
take a long trip through plains, snowy mountains, 
the skies and the underworld, and this was the 
perfect visual template for a highly energetic 
fantasy score. We revisit established musical 
motives from the first film while also introducing 
new thematic material, particularly for the         
malicious forces that haunt our protagonists."  

The soundtrack is available to download on 
all major digital musical platforms.  

About George Kallis: The recipient of the 
Jerry Goldsmith Award and the International 
Film Music Critics Award, LA composer’s 
George Kallis' work spans the globe. George 
started his career in Cyprus. He has composed 
scores for over 35 films including Disney’s The 
Last Warrior Trilogy, Highlander The Source, 
Cliffs of Freedom and the Greek action movie 
‘Short Fuse’. He has written TV music for Emmy 
and Bafta Award-winning programs, such as 
BBC Horizon and My Life on CBBC.

Greek music influences on the soundtrack 
to Disney’s The Last Warrior: Root of Evil
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EUREKA! 

The Greek War of Independence was a          
successful war of independence waged by 
Greek revolutionaries against the Ottoman 

Empire between 1821 and 1830.  
The Greeks were later assisted by Great Britain, 

France and Russia, while the Ottomans were aided 
by their North African vassals, particularly the eyalet 
of Egypt. The war led to the formation of modern 
Greece.  

The revolution is celebrated by Greeks around the 
world as Independence Day on 25 March. 

Greece came under Ottoman rule in the 15th  
century, in the decades before and after the fall of 
Constantinople. During the following centuries, there 
were sporadic but unsuccessful Greek uprisings 
against Ottoman rule. In 1814, a secret organisation 
called Filiki Eteria (Society of Friends) was founded 
with the aim of liberating Greece, encouraged by the 
revolutionary fervour gripping Europe in that period. 
The Filiki Eteria planned to launch revolts in the      
Peloponnese, the Danubian Principalities, and   
Constantinople itself. The insurrection was planned 
for 25 March 1821 (on the Julian Calendar), the       
Orthodox Christian Feast of the Annunciation.         
However, the plans of Filiki Eteria were discovered 
by the Ottoman authorities, forcing the revolution       
to start earlier. The first revolt began on 6 March / 
21 February 1821 in the Danubian Principalities, but 
it was soon put down by the Ottomans. The events 
in the North urged the Greeks in the Peloponnese 
(Morea) into action and on 17 March 1821, the   
Maniots were first to declare war. In September 
1821, the Greeks under the leadership of Theodoros 
Kolokotronis captured Tripolitsa. Revolts in Crete, 
Macedonia, and Central Greece broke out, but were 
eventually suppressed. Meanwhile, makeshift Greek 
fleets achieved success against the Ottoman navy 
in the Aegean Sea and prevented Ottoman reinforce-
ments from arriving by sea. 

Tensions soon developed among different Greek 
factions, leading to two consecutive civil wars. The 
Ottoman Sultan called in his vassal Muhammad Ali 
of Egypt, who agreed to send his son Ibrahim Pasha 
to Greece with an army to suppress the revolt in       
return for territorial gains. Ibrahim landed in the       
Peloponnese in February 1825 and brought most of 
the peninsula under Egyptian control by the end of 
that year. The town of Missolonghi fell in April 1826 
after a year-long siege by the Turks. Despite a failed 
invasion of Mani, Athens also fell and the revolution 
looked all but lost. 

At that point, the three Great powers - Russia,   
Britain and France - decided to intervene, sending 
their naval squadrons to Greece in 1827. Following 
news that the combined Ottoman-Egyptian fleet 
was going to attack the island of Hydra, the allied 
European fleets intercepted the Ottoman navy            
at Navarino. After a tense week-long standoff, the       
Battle of Navarino led to the destruction of the         
Ottoman-Egyptian fleet and turned the tide in favour 
of the revolutionaries.  

In 1828, the Egyptian army withdrew under       
pressure of a French expeditionary force. The           
Ottoman garrisons in the Peloponnese surrendered, 
and the Greek revolutionaries proceeded to retake 
central Greece. Russia invaded the Ottoman Empire 
and forced it to accept Greek autonomy in the Treaty 
of Adrianople (1829).  

After nine years of war, Greece was finally rec-
ognised as an independent state under the London 
Protocol of February 1830. Further negotiations in 
1832 led to the London Conference and the Treaty 
of Constantinople; these defined the final borders    
of the new state and established Prince Otto of      
Bavaria as the first King of Greece. 

Theodoros Kolokotronis 
General, Prime Minister of Greece, Leader of the 
Greek War of Independence (1770 – 1843) 

 
The polemic ethnarch of Greece, captain of the 

Klephts were highwaymen turned self-appointed      
armatoloi, anti-Ottoman insurgents, and warlike 
mountain-folk who lived in the countryside, and       
one of the purest figures of the Greek War of           
Independence.  

Theodoros Kolokotronis descended from the       
Kolokotronis family, 11 generations of which had 
fought against the Turkish yoke and more than        
80 members of it had been killed by the Turks. 

At the age of 16, Kolokotronis had already earned 
the title of Captain of the klephts as well as the        
nickname “Old Man of Moria”. In 1806 he moves to 
Zakynthos. His time there was to be an important 
part of his life; he becomes acquainted with the 
ideas of ancient Greek philosophers and writers by 
listening to them from important scholars since he 
himself was illiterate. In addition, he takes lessons 
on war and strategy by Richard Church (British        
military officer in the British Army and commander 
of the Greek forces during the last stages of the 
Greek War of Independence after 1827) which 
proved to be crucial in his career later on. 

In 1818 he is initiated in the Society of Friends 
(Philiki Hetaireia) and in 1821, under the order of      
Alexandros Ypsilantis (Greek nationalist politician) 
he travels to Moria where he achieves two goals: 
First to reconcile the Maniates and second to light 
the fire of the revolution in all of the provinces.  

In the beginning, Kolokotronis is alone, completely 
abandoned by his fellow men. He eventually gathers 
a significant number of warriors and leads them 
against the Turkish forces in the victorious battles of 
Valtetsi (April 1821) and the Battle of the Trenches 
(August 1821). Kolokotronis’ plan is to rid Pelopon-
nesus of the Turkish forces, reclaim their castles and 
establish a free zone.  

He takes over Tripolitsa, the main fortress of the 
Turks in Peloponnesus with an army of 10,000 men, 
having suffered only 100 casualties against an army 
of 10,000 Turks. 

Kolokotronis’ next move is to stop Dramali Pasha’s 
procession to Peloponnesus. He holds his position 
in the castle of Argos and occupies all of the water 
supplies in the area. This strategy combined with 
the severe drought during that time of the year 
proved to be detrimental for Dramalis’ army. Never-
theless, with an army of 36,000 warriors Dramalis 
had taken his victory for granted and had notified 
the High Porte that he had defeated the Greeks in 
Dervenakia some days earlier. Kolokotronis gathers 
an army of 8000 men together with Demetrios        
Hypsilantis, Papaflessas, Plaputas and Nikitaras 
Stamatelopoulos and in July 1822 he exterminates 
Dramalis’ forces in the battle of Dervenakia. It was 
one of the most glorious battles in the chronicles of 
the Greek War of Independence. 

Following his protagonist role in numerous            
victorious battles, Kolokotronis finds himself in the 
midst of a civil war incited by the British forces. He 
is imprisoned in Hydra until in 1825 when he is 
called to confront Ibrahim’s forces who roam the 
lands of Peloponnesus. Kolokotronis returns with a 
small number of klephts but this time he is unable 
to successfully fend off the Egyptian forces from       
the lands of Moria. For the first time, he is forced to 
betray his principles and sign a treaty by which the 
British forces would assist Greece in the war. 

With the assassination of Ioannis Kapodistrias, 
elected as the first head of state of independent 
Greece, he is considered the founder of the modern 

Greek state, and the architect of Greek indepen-
dence, and the coming of Otto as King of Greece, 
Kolokotronis is accused for treason and imprisoned 
for the second time until Otto reaches adulthood and 
takes control of the administration of Greece.  

From the first day of his adulthood, Otto frees      
Kolokotronis and appoints him as member of the 
Council of State. 

 
Dimitrios Plapoutas 

 
Plapoutas was a general of the Greek army who 

fought in the Greek War of Independence of 1821. 
One of the greatest and most heroic figures of the 
war, Plapoutas’ deeds and bravery are often          
overshadowed by those of Theodoros Kolokotronis, 
with whom they fought side by side in almost every 
battle. He played a decisive role in numerous          
battles, most notably in the Battle of Valtetsi as well 
as during the civil war against Ibrahim. 

Plapoutas was from a family of heroes with a        
military background. He was employed by the Otto-
man army as a kapos (commander) in Karytena. He 
had also served the English army in Zakynthos prior 
to the start of the Greek War of Independence. 

A flaming patriot, he was initiated in the Society of 
Friends (Philiki Hetaereia). Together with his father 
and brothers in 1821, Plapoutas hoisted the Greek 
flag of independence in Gortynia and gathered          
an army of 800 warriors. From that point onward, 
Plapoutas never stopped fighting, partaking actively 
in numerous major battles of the Greek War of         
Independence. 

Plapoutas fought in the victorious Battle of Valtetsi 
in 1821, together with Theodoros Kolokotronis,        
Nikitaras, Mitropetrovas and Anagnostaras. The 
same year he fought in the Battle of St. Vlasios of 
Tripolitsa and the Battle of Tripolitsa, in which the 
Ottoman forces were decimated. He participated in 
almost every battle of Peloponnesus together with 
Kolokotronis’ son Ioannis. He was the first to face 
Dramali outside of Argos in 1822 with his army,       
during the latter’s expedition in Peloponnesus. Of 
course, Plapoutas could not have been absent from 
the most important battle of the Greek War of Inde-
pendence, the Battle of Dervenakia, where together 
with all the major generals of the war, he granted 
one more victory to the Greeks and halted Dramali’s 

descent to southern Greece. 
During the Civil War, Plapoutas and Kolokotronis’ 

affiliations were temporarily compromised. Never-
theless, with Ibrahim’s arrival in Greece in 1825          
on the side of the Ottoman Empire, Plapoutas and 
Kolokotronis rejoined forces and took out Ibrahim’s 
forces in many subsequent battles. 

After Greece’s independence, Plapoutas served 
Ioannis Kapodistrias loyally and occupied several 
political positions. Following Kapodistrias’ assassi-
nation, Plapoutas, alongside Kolokotronis were 
charged with conspiring against King Otto, impris-
oned and sentenced to death, only to be made           
innocent by two judges Georgios Tertsetis and 
Anastasios Polyzoidis. He later became general, 
member of the Parliament and aide-de-camp of 
King Otto. 

 
Plapoutas’ Gun 

 
While I was in Cyprus recently, I was very pleased 

to meet Mr Costas Papachristou in Pyrgos. 
Mr Papachristou is originally from Athens and is 

related to Plapoutas via his grandmother’s grand-
father. 

We had several interesting conversations about 
Greek history during which he proudly revealed that 
he had inherited a pistol which was previously owned 
and used by Plapoutas during the Greek War of         
Independence.  

 
Source: greatestgreeks.wordpress.com  
en.wikipedia.org and greekreporter.com 

 
Image: Painting of Dimitris Plapoutas in Royal 

Phalanx uniform www.nhmuseum.gr 
Photo: Plapoutas’ pistol 

Heroes of the Greek 
War of Independence

George.M.Georgiou



 27      | Thursday 4 February 2021

Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Rams 
 
The action of this charming     

remake easily transports from 
Iceland to Western Australia.      
Grimur Hakonarson’s original, 
made in 2015, was a huge inter-
national success and a multiple 
awards winner, while his most  
recent THE COUNTY was one of 
last year’s best films. The story is 
practically the same - two brothers 
live side by side in a remote part 
of the country but haven’t spoken 
to each other in four decades. 
They are both proud of their flock 
of sheep which they raise inde-
pendently and every year they 
compete with one another at con-
tests. This year’s winner judged 
by English born Kat (Miranda 
Richardson) is Les (Michael Caton) 
who is over the moon especially 
after beating his brother Colin (Sam 
Neil), but his glory is short lived 
when his prize ram is diagnosed 
with a rare and deadly illness… 

Director Jeremy Sims makes 
the film feel quite authentic espe-
cially in selecting a strong support-
ing cast and photographs the 
beautiful Australian landscape most 
magnificently. The leads are both 
terrific - moody, stubborn, and stuck 
in their old ways until necessity 
forces them to join forces together. 
A red-haired Richardson fits      
perfectly in the action and provides 
a touch of romance for the grumpy 
Colin. Sims has added half an hour 
to the original but still a highly 
watchable remake! 

 

Beginning 

This terrific film, which is 
Georgia’s entry for this year’s   
Oscars, marks the remarkable     

directorial debut of Dea Kulumbe-
gashvill, a genuine new talent and 
a worthy winner  of many awards 
at recent Film Festivals including 
Toronto and San Sebastian. She 
sets the action in a small commu-
nity at the foot of the Caucasus 
mountains and follows the story 
of Yanna (Ila Sukhitashvili), the 
devoted wife of a Jehovah’s        
Witness leader.  

The opening sequence sets up 
the tone most perfectly – the leader 
is preaching the bible to his follow-
ers until a petrol bomb sets fire      
to their place of worship. There is 
danger in the air and Yanna feels 
unprotected especially now that 
her husband is away searching 
for new premises… 

Dea shoots her hypnotic film in 
long uninterrupted takes with a 
mostly static camera which makes 
it an utterly intense and mesmeri-
sing experience not to be missed! 
(MUBI) 

 

Simple Passion 

As the title suggests this is a 
passionate affair. Helene (Laetitia 
Dosch) is a single mother and is 
always ecstatic to see her Russian 
lover Alexander (Sergei Polunin), 
whenever he is available. But 
their passionate sexual encounters 
become even more addictive as 
the time goes by, while the myste-
rious married Russian becomes 
even more elusive than ever…  

Danielle Arbid’s assured direc-
tion elicits amazing performances 
from her actors. The winning      
chemistry between Dosch and       
Polumin is priceless and their      
explicit sexual scenes are very 
realistic and  genuinely erotic. 
Dosch is deeply persuasive while 
Russian ballet dancer Polunin 
continues his rising acting career 
most effectively! 

The Recce 

The South African Special Forces 
Brigade are also known as the 
Recces especially during the war 
with Angola during the sixties, 
seventies, and the eighties. This 
dreadful war was South Africa’s 
Vietnam. The action here takes 
place in 1981 and follows the story 
of Henk Viljoen, a recce who has 
already done his military service 
but like THE HURT LOCKER is 
drawn back to the enemy line 
leaving behind his pregnant wife 
Nicola… 

This project by writer/director 
Johannes Ferdinand Van Zyl is 
clearly close to his heart but over-
all, it lacks tension and is difficult 
to care much about the plight of 
the young protagonist after he is 
abandoned by his superiors in a 
hostile land. 

 

A Glitch  
In The Matrix 

Rodney Archer’s illuminating 
documentary sets out to explore 
peoples’ addiction with digital simu-
lation and obsession in creating 
their own avatars. One of the  
pioneers of the field is Philip k. 
Dick, the writer of such cult       
classics as BLADE RUNNER, 
TOTAL RECALL and MINORITY 
REPORT and his famous speech 
in Paris in the late seventies, where 
he talks about science, philosophy 
and conspiracy theory is used here 
as a starting point to Archer’s 

analysis. But in the middle of it all 
is THE MATRIX with its famous 
line “Déjà vu is usually a glitch in 
the Matrix”, which created a new 
reality and had a massive follow-
ing. One man, obsessed with the 
film, uses as part of his defence 
in court that he was living in a  
Matrix kind of reality following     
the killing his father in cold blood.      
Intriguing stuff! 

 

The Don Is Dead 

Richard Fleischer was one of 
those rare directors that was able 
to switch genre with each film at 
a drop of a hat. His gangster thriller 
made in 1973 was originally      
released under the shadow of THE 
GODFATHER and was almost 
eclipsed. Anthony Queen is Don 
Angelo DiMorra,  a gang leader 
in danger from a rival family clan. 
Meanwhile, Frank Regubulto’s 
(Robert Foster) loyalties are tested 
when he begins to suspect that 
Don Angelo is having an affair 
with his girlfriend… 

A violent crime thriller with        
remarkable action set pieces and 
illuminating performances. Foster 
is striking and so is Frederick  
Forrest as one of the hitmen bro-
thers hired by Frank. A neglected  
crime thriller worth re-discovering! 
(Eureka Blu-ray)  

 

Are We  
Lost Forever 

Sweden’s David Fardman started 
his career as a casting director 
before he began making shorts. 
One of his early short films is NO 
MORE WE (also included in this 
DVD) which begins as a gay  
couple splitting up.  

Fardman has now developed 
this short into a full-length feature 
by using all of his original mate-
rial. He goes even further by       
expanding the early scenes of 
the separation and by exploring 
his characters’ predicament after 
they attempt to build up new      
relationships.  

It is an engaging love story      
expertly performed by Bjorn         
Elgerd and Jonathan Andersson. 
(DVD from Peccadillo) 

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

George Savvides 

In recognition of the   
“unique challenges” faced 
by parents, carers and 

guardians the Prime Minister 
penned them an open letter      
at the weekend. No doubt       
instigated by his latest commu-
nications guru, they’ve been 
coming and going recently, 
looking for a positive news 
story as the death toll passed 
106,000.  

The letter began, “While the 
past 12 months have been 
tough for all of us, the demands 
of this pandemic have also 
brought out the very best in a 
great many people…And I’m 
particularly in awe of the way 
the parents, carers and guard-
ians of children have risen         
to the unique challenges with 
which you have been faced... 
you have been dealt the      
trickiest of hands yet played      
it magnificently.”  

Hard not to agree though 
the fact it’s taken almost a 
year to acknowledge their         
efforts suggests it may be too 
little too late and somewhat 
perfunctory. No mention of  
the teachers and support staff 
who are busting a gut to          
deliver online lessons. I did 
not clap for the NHS or key 
workers because while they 
were dying for a living wage, I 
was more concerned with   
their paltry pay. Nevertheless, 
putting scepticism to one side, 
Boris Johnson’s epistle made 
me think about which people I 
am in awe of, though I wouldn’t 
use that word, yet more  
Americanisation of the Queen’s 
language. Nowadays everything 
seems to be “awesome or 
bad.” So let’s just say those I 
respect and admire. 

First and foremost to all      
single parents, whatever their 
circumstances and putting 
stigma and stereotypes to  
one side, I salute what you do 
all day every day. Similarly, I      
doff my cap to volunteers who      
tirelessly, and anonymously, 
give their time and support in 
so many ways. Recognition 
and awards not needed.  

Another group of people 
who were dealt a “tricky hand” 
were our parents, many of 
whom arrived in Britain shortly 
after World War II (the first 
group arrived during the 
1930’s). They were often on 
the receiving end of a not      
particularly warm welcome. 
Very poignant at this time as      
a close friend is mourning the 
loss of his mother, one of that 
generation. For many it was 
the classic immigrant dream  
of work hard and earn enough 

to return home. Most are still 
here. For good or ill we are   
living legacies of all that they 
achieved. 

Long before Tony Blair was 
espousing the importance of 
education, my mother’s mantra 
was “Education, education, 
education.” The “proper jobs” 
we were to aspire to included 
doctor, lawyer, accountant and 
anything that they could boast 
about to the singeniz and        
yidonnisez.   

And some fell on stony 
ground. Today we give thanks 
for all that they did, their hard 
work, the difficulties they over-
came and the many deserved 
kicks up the backside we got 
for being lazy or distracted       
by sex, drugs and rock ‘n’ roll. 
Some chance. So being in 
awe is all very well and being 
told you are doing “an incredi-
ble job…and we’re doing every-
thing we can to support you,” 
rings hollow, unless those  
nice words are backed up by 
actions to make lives more 
manageable. Over to you 
Rishi. 

A quick word about the      
vaccination furore that also 
happened this week with the 
European Union. A foolish  
and impetuous act but one 
that also highlighted the folly 
and danger of vaccine “nation-
alism.” To quote the Wellcome 
Trust director, Jeremy Farrar, 
“Until we are all safe (meaning 
the whole world), no one is 
safe.”  

So all those booking 
summer holidays abroad and 
planning that once in a lifetime 
trip, take heed, because     
the greedier any one country        
becomes, the longer it will take 
for the world to heal.  

On a more positive note,          
I have three TV recommen-
dations for you this week.        
Investigation (BBC iPlayer) is 
one of those Scandi crime 
dramas we have all been      
purring about in recent years 
as is Monster (All 4). Both will 
have you gripped and tempted 
to watch the whole lot in one 
hit.  

Finally, It’s a Sin (Channel 
4) is a chronicle of four friends 
during a decade (1980’s) in 
which everything changed,       
including the rise of AIDS. 
Sounds depressing and not 
the thing to watch during a 
pandemic but the soundtrack 
alone will have you bopping 
around the room while binge-
ing on a Sloppy Giuseppe and 
Neapolitan ice cream. Now 
that’s something to really 
enjoy and be in awe of…

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

In awe of... 
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It is very difficult being stuck at 
home in itself, let alone trying 
to be every tradesman - hair-

dresser, beauty therapist, fitness 
coach - on top of it all. I thought I 
would break down a few of the 
subjects that I have knowledge in 
and have taught in the past. Let's 
start with some DIY hairdressing 
tips. If your hair is getting really 
unruly because you are unable to 
attend your hairdressing salon, 
take charge and keep it in top style 
with some really simple tricks. 

Haircuts - If you are going to 
have a go at doing this, there are 
techniques you need to follow for 
a good result. First of all, make sure 
you use a decent pair of hairdress-
ing scissors and not standard or 
sewing scissors. Basic haircutting 
scissors can be obtained at super-
markets or a pharmacy and usually 
come in kits with a hair clipper set 
too. Once purchased, make sure 
you never use those scissors for 
anything else other than haircut-
ting or you will ruin them.  

A hairdressing cutting comb  
has no tail; it is just a flat, long, 
thin comb, and often with measure 
guide notch marks, which you can 
use for checking the hair is even 
all over. It can be bought in many 
supermarket stores. 

Important measures - One      
of the most important things to  
remember is that hair is a third 
longer when wet, so when you cut 
the hair, you have to allow for this 
because when it dries, it will spring 
up shorter. If hair is uneven in curl, 
then best to cut as dry, as it may 
spring up more on one side than 
the other.  

For a better result, hair should 
be clean when cutting; this stops 
the scissors over slipping, so 
shampoo and condition to remove 
any grease or hair products. It still 
needs conditioning so that a comb 
can glide through without tangling 
and pulling. 

Trying to do any fancy             
haircut techniques may be a little 
too adventurous and personally, 

I wouldn't recommend it if you 
have not been trained. However, 
cutting a fringe or bangs as they 
are sometimes known, is a good 
idea, as it can stop headaches with 
the overhang in front of the eyes. 
It also helps avoid accidents by 
stopping hair falling in front of the 
eyes and obstructing clear vision. 
The length of the hair can also be 
trimmed using this simple method 
for comfort and manageability. 

1. Prepare the person whose 
hair is to be cut by covering the 
shoulder area. A large plastic bin 
liner can be torn and used as a 
temporary disposable covering to 
protect clothing and prevent itching 
afterwards. Have a water spray at 
hand and spray regularly, ensuring 
you keep the hair wet throughout 
the cutting time. Without this, the 
result will be uneven due to some 
of the hair being a third longer 
when wet and some cut when dry. 

2. Comb hair with the comb in 
one hand, and with the other, hold 
the hair between two fingers, the 

index and forefinger, pulling hair 
down and taught; the forefinger 
should be tilted slightly forward. It 
is important the hair is held taught 
and in the same position each 
time a new section is added. Keep 
sections of hair with clear, even, 
straight section partings. 

3. To cut the fringe area, start at 
the centre of the brow area and 
comb with one hand, the hand that 
you will use scissors in, and with 
the other, grab the combed hair 
and pull a small section of the 
combed hair below the centre of 
eyebrow area, in front of the nose. 
Remember to allow for springing 
up when dry. When you have cut 
the centre section, take a little of 
what you have already cut and 
use this to follow the cutting line. 
As you pick up a new section of 
hair towards one side of the brow, 
slightly tilt the cutting line, towards 
the slope of the brow, still allowing 

extra below the brow for the spring 
up when dry.  

Cut another section and this will 
be your guideline as you add more 
hair to be cut afterwards gradually. 
Cut with the same technique on the 
other side, sloping downwards  
towards the brow. The thicker the 
hair, the more sections will need 
to be added. Go back to the centre 
and take another piece of the long 
fringe that needs to be cut. Add 
another section of hair to the      
previous centre section of hair that 
was cut, and follow the previous 
guideline. If you cannot see this, 
then you have picked up too much 
of the new section and need to 
let some go. Remember to still 
keep the hair pulled taught and 
the forefinger tilted slightly for-
ward, along with the same posi-
tioning of hair pull. Continue this 
method till fringe is completed.  

4. For length and trimming, use 

the same technique but instead 
of following the brow, you will be 
starting at the nape centre of back 
area and following the line of the 
back. You will still need to start at 
the centre of the back, you can lean 
the forefinger on the person's back, 
and tilt forefinger upwards. The 
cutting line should be a line drop-
ping slightly downwards towards 
each shoulder side. Do not cut a 
straight line across, as this will not 
allow for the curvature fall of the 
shoulder, and therefore your so 
wanted straight line will curve up-
wards instead. Keep hair section 
partings even, straight and always 
pulled at the same angle. Complete 
using small, clear, straight horizon-
tal parted sections throughout the 
length of the hair. 

Happy hair styling !  
Love and Sparkles, 

Samsara x 

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

Hairdressing at home

Date of issue: 4 May 2020 
 
Each year, May 12th is estab-

lished as International Nurses 
Day. 2020 was also designated 
as the year of the nurse and 
the midwife.  

Nurses and midwives are 
the “bridge” of health care, at 
the forefront and a key factor 
in achieving universal health 
coverage as they are the link 
between the community and 
the complex health system. 

The Cyprus Nurses and  
Midwives Association has been 
established in Cyprus since 
1971, representing both Nurses 

and Midwives locally and inter-
nationally.  

2020 was also the 200th      
anniversary of the birth of   
Florence Nightingale, a British 
pioneer in modern nursing, a 
woman who devoted her life to 
caring for the sick and who 
founded the professions of 
nursing sisters. 

 
Date of issue: 9 July 2020 

 
For the seventh consecutive 

year, Member States of the 
Postal Union for the Mediterra-
nean “Euromed Postal” issue a 
stamp with a common theme. 

This year’s theme is “Traditional 
Gastronomy”. 

The stamp of Cyprus illustrates 
kolokasi, a purely traditional 
Cypriot food cooked in various 
ways. With its characteristic 
conical shape and special taste, 
kolokasi is identified with the 
Cypriot Gastronomy and the 
whole culture of the island.  

It has a high nutritional value 
and significantly shields the       
immune system. Kolokasi is rich 
in vitamins A and C, proteins,   
carbohydrates and contains fibres 
as well as amino acids. 

 
Based on information supplied 

by the Cyprus Post, Philatelic 
Department, Strovolos, Nicosia.

Andrew Menelaou

Cyprus: International year of the 
Nurse and Midwife / Traditional 
Gastronomy in the Mediterranean

Philately Cooking with Loulla Astin 
Mussel pilaff with ouzo / Μύδια πιλάφι με ούζο

I first had this fabulous dish at 
the Alykes Tavern in Corfu. It 
was a few days before Greek 

Easter when everyone was fast-
ing for Lent. There was no meat 
on any menus, only Νηστίσιμα but 
lots of molluscs-shellfish, prawns, 
octopus, squid and of course 
mussels. You may be asking why 
fish is allowed during the fasting 
period - well I was very confused 
too and had to ask my local Priest. 
He informed me that molluscs, 
unlike fish, are cold-blooded 
creatures which have no blood 
in their bodies and no back bone! 

 
Ingredients (serves 4): 

1 kilo fresh mussels                                                                                                                      
1 shot of ouzo 
4 peppercorns 
2 bay leaves 
Few sprigs of fresh thyme 
 

For the pilaff: 
½ glass olive oil 
1 large shallot, chopped 
4-6 spring onions, chopped 
2 cloves of garlic, chopped 
3 fresh ripe tomatoes, peeled 

and chopped 
250g (10 oz) basmati rice, 

washed and drained 
A little salt 
A few chilli flakes 
Freshly ground black pepper 
500ml (15fl oz) hot water or 

vegetable stock 
Juice and rind of ½ lemon 
1 tbsp fresh chopped dill 

1 tbsp chopped flat leaf parsley 
 

Method: 
Make sure that the mussels 

are very fresh and their shells are 
tightly closed; if they’re open, 
tap them on a hard surface and 
if they close, then they are ok. 
Clean and wash them really well 
removing their beards and any 
barnacles on the shell. 

Place the mussels in a large 
thick-bottomed pan with a tightly 
fitting lid. Add the peppercorns, 
bay leaves, thyme and ouzo. 
Place the lid on the pan and cook 
on a low heat for 3-4 minutes, 
shaking the pan gently until the 
shells open completely. Discard 
any mussels that do not open, 
keeping the cooking liquor. 

Place the fresh cooked mussels 
in a colander on top of a bowl 
and keep the liquid to use in your 
stock. Remove most of the mus-

sels from their shell, but keep a 
few for decoration. Strain the 
mussel liquor through a fine 
sieve, keeping it for the pilaff. 

Heat the olive oil in a large 
pan which has a lid, and sauté 
the shallots, spring onions and 
garlic together until soft and 
translucent. Mix in the rice, to coat 
with oil, then add the chopped 
tomatoes and cook for few       
minutes. Season and pour the 
sieved mussel liquid into your 
stock to make up to 500ml and 
pour into the rice. Allow it to come 
to the boil, stir and cover the pan 
with a lid, simmer gently for 20 
minutes or until the liquid has 
been absorbed by the rice.  

Mix in the mussels, herbs, 
lemon juice and rind and heat 
through for 3-4 minutes only. 
Decorate with the reserved 
mussels in their shells and 
serve immediately.
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Michael Yiakoumi

On that day I had the privilege 
to get to know for the first time, 
Andy Petrou known as Porsos, 
Hambis ( Harry ) Mouyia, Kyri-
acos ( Jack ) Mouyia, Andreas 
Mouyia, Bambos Theodorou, 
Mikis Nicolaou, Paul Costa, 
Chris Costa, Peter Christophi 
and George Michael. That was 
the beginning of our friendship 
which got stronger as time went 
on and it's carried on to the 
present day. So it was that 
every Thursday we played golf 
and some of the boys after golf 
would go to the Cypriot Com-
munity Centre to play pilotta. 
Once a year we would have a 
golf match against an English 
team, playing two rounds and 
afterwards we gather at Scor-
pios restaurant in Philip Lane 
for an evening meal, entertain-
ment and prize giving. Fantastic 
day and evening and enjoyed 
by all. The last one that I at-

tended in 1989, Andy Petrou 
was the Captain of the winning 
team. 
On the 4th January 1990 the 
Cypriot Golf Society was 
formed after a meeting of 22 
Cypriot golfers. All the persons 
named above were present at 
the meeting and Andy Petrou 
was elected the first Secretary 
of the Society. We had our first 
event at Enfield Golf Club on 
28th March 1990 with 35 
members attending. All of us 
were so so proud of our 
achievement and Andy Petrou 
as the secretary proudly held 
the presentation of the trophies 
to the winners. Andy did very 
well with the presentation but 
on that day we also learned that 
Andy liked using the word AC-
TUALLY a lot. In later times on 
many occasions he would be 
called out as "actually". Andy 
was very popular and liked by 

all the members, he always had 
a smile and always ready to 
help out, a great character and 
lovely person. 
In 1993 Andy was elected the 
4th Captain of the Cypriot Golf 
Society while still retaining the 
job of Secretary. He had a very 
successful year as Captain and 
in all events we had very high 
attendances. That year the cap-
tains sweepstakes raised 
£779.00 for Thalassaemia So-
ciety UK. Andy was also a very 
good golfer and won numerous 
prizes. His biggest was winning 
the Singles KO competition in 
1996 and the Texas Scramble 
twice. 
One of the best events that the 
Cypriot Golf Society was having 
at the time was the last event 
of the year played in mid Oc-
tober, the Texas Scramble, After 
golf we all gather at the Apollo 
restaurant in seven sisters road 

for a meal and to let our hair 
down dancing and singing to 
the music of Marios Constanti-
nou and his group. Andy Petrou 
and Harry Mouyia were 
amongst first on the dance floor 
and last off it. They knew how 
to have a good time and were 
good at it with plenty of whistles 
from the others. 
After 7 years in the job Andreas 
retired from the job of secretary 
at the end of the 1997 season. 
In those 7 years Andy carried 
out his duties with dedication, 
honour, pride and enthusiasm. 
A few years later in 2002 Andy 
was elected the President of the 
Cypriot Golf Society for a term 
of three years. Andy loved the 
Society and his passion for the 
Society was second to none. 
Over the years he devoted a 
great deal of time for Society 
business and always by his side 
and helping him with the typing 

was his loving wife Allison. He 
was very proud to be a member 
of the Society and always ready 
to promote the society when 
meeting new Cypriot golfers. 
Andy was also one of the main 
driving forces that shaped our 
Society to what it is today. Big 
character that will be sadly 
missed. Andy passed away 
29th January 2021 age 76 vic-
tim of covid-19. Rest In Peace. 
Harry Mouyia was such a lovely 
and loveable character, always 
smiling, joking and always 
happy. Harry was always sup-
porting the Society attending all 
events in the first 15 years and 
always ready to help. His great-
est golfing achievement came 
on Thursday 19th April 2001 
playing the first event of the 
season at Northwood Golf Club 
with 59 members taking part. 
The event was played over two 
rounds. In the morning round 

Harry scored 31 points which 
was above average but way be-
hind the leader on 39 points and 
runner up on 36. After lunch 
Harry played the golf of his life. 
Everything about his game was 
fantastic, long drives, finding 
greens in regulation, putting 
them in from every where and 
returning a fantastic score of 44 
points for a total of 75 points 4 
ahead of the runner up. Harry's 
second round score won him 
his first Major Competition, won 
him the inaugural Seniors Tro-
phy and surprisingly won him 
the best gross score an 
achievement that hadn't been 
achieved again. Harry passed 
away 15th January 2021 age 
78 victim of covid-19. Rest in 
Peace.Our sympathy and con-
dolences to the families of Andy 
Petrou and Harry Mouyia, 
Keep well and stay safe. 
Peter Sandamas. 

Cypriot Golf Society in the UK mourn the loss of two of its members 
Harry Mouyia and Andy Petrou

UK Cypriot Barnet  Chair 
Tony Kleanthous proudly 
welcomes Boris Johnson

UK Cypriot Tottenham 
midfielder Jack Roles 
loaned to Stevenage

Bergkamp and Pochettino 
sign for Watford

During Boris Johnson’s visit 
(January 25) to the vaccination 
centre at the Hive, it was re-
vealed the site vaccinated over 
13,000 people. 
Mr Johnson said ministers were 
looking at infection rates and 
progress in vaccinating the top 
priority groups, which are ex-
pected to be completed by mid-
February.When the site first 
opened, Dr Meena Thakur, clin-
ical director of Harrow East Pri-
mary Care Network, said: “This 
could be the start of us begin-
ning to get back to some sort of 
new normal, so this is a mo-
mentous day for us all.” 

Harrow has more than 10,000 
people aged 80 and over, Dr 
Thakur said, so people had to 
be prioritised on factors includ-
ing whether they were physi-
cally able to make it to the cen-
tre and whether they had 
certain conditions such as dia-
betes or were from a BAME 
background, making them more 
vulnerable to the virus. 
The Hive which is also the 
home of Barnet FC and a large 
sports complex with gym and 
several playing pitches, ban-
queting and a large medical 
centre is owned by UK Cypriot 
Tony Kleanthous.

Jack Roles has joined League 
Two side Stevenage on loan for 
the remainder of the season. 
The Academy product, 21, 
spent the first half of the cam-
paign on loan at Burton Albion 
in League One. 
An attacking midfielder, Jack 
also gained experience out on 
loan at Cambridge United in 
2019/20, where he made 25 ap-
pearances and scored five 
goals. 
UK Cypriot Jack Roles whose 

maternal grandparents are from 
Yialoussa in Cyprus has repre-
sented Cyprus U19, U23 and 
now trains with the senior Cy-
prus team. 
Born and bred in Enfield, Jack 
attended Enfield Grammar 
School and won a host of tro-
phies while playing for the 
school football team. He also 
represented the school at 
cricket and athletics and has 
been at the Club since he was 
six.

Championship side Watford ap-
peared to have turned back the 
clock by signing Bergkamp and 
Pochettino – but it wasn’t the 
Arsenal legend or the former Ar-
gentina defender who made the 
move to the Hornets. It was 

their sons. 
Midfielder Mitchel Bergkamp, 
22, joined the club on a six-
month contract while winger 
Maurizio Pochettino, 19, signed 
on a free transfer after leaving 
Tottenham.

L/R Andy Petrou and Harry Mouyia L/R Andy Petrou and Harry Mouyia Texas scramble:  Andy Petrou,Harry Mouyia & team

Mauricio Pocchetitno and Dennis Bergkamp

The sons Pochettino and Bergkamp
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Michael Yiakoumi

Fixtures  
Premier League 
Thursday 4th February 2021 
Tottenham Hotspur v Chelsea  20:00 BT Sport  
Saturday 6th February 2021 
Premier League 
Aston Villa v Arsenal Premier League 12:30 BT Sport  
Burnley v Brighton 15:00 Sky Sports  

Newcastle United v Southampton 15:00 BT Sport  
Fulham v West Ham United 17:30 Sky Sports  
Man Utd v Everton 20:00 Sky Sports  
 Sunday 7th February 2021 
Premier League 
Tottenham Hotspur v West Brom 12:00 BT Sport  
Wolves v Leicester City 14:00 Sky Sports  

Liverpool v Man City 16:30 Sky Sports 
Sheffield United v Chelsea 19:15 Sky Sports  
Monday 8th February 2021 
Leeds United v Crystal Palace 20:00 Sky Sports  
Vanarama  National League 
Tuesday 9th February 2021 
Barnet v Halifax 19.00pm 

Premier League

Manchester United reignited 
their title challenge in spectac-
ular fashion with a record-equal-
ling 9-0 thrashing of hapless 
Southampton on a night of 
goals, red cards and yet more 
VAR controversy in the Premier 
League on Tuesday. 
Seven different players were on 
the scoresheet for United as 
they ran riot after Southamp-
ton’s teenaged midfielder Alex-
andre Jankewitz was shown a 
straight red card after two mi-
nutes. 
Southampton ended with nine 
men, as did Arsenal whose re-
vival hit the buffers with a 2-1 
loss at Wolverhampton Wan-
derers for whom Joao Moutinho 
secured victory with a second-
half wonder strike. 
Crystal Palace recovered from 
conceding a goal in the second 
minute to beat Newcastle 
United 2-1 at St James’ Park — 
Jairo Riedewald and Gary Ca-
hill securing the points. 
Like Wolves and Palace, Shef-
field United also came from a 
goal down to beat West Brom-
wich Albion in the battle of the 
bottom two at the Hawthorns. 
Billy Sharp scored the winner 
as Chris Wilder’s side earned a 
third win in five league games 
having won none of their first 
17. 
United’s challenge had stuttered 
with a defeat by Sheffield United 
and a draw against Arsenal al-
lowing Manchester City to move 
into pole position in the table. 
Yet they responded in ruthless 
fashion to become only the third 

side to win a Premier League 
game 9-0, matching their 9-0 
win over Ipswich Town in 1995 
and also Leicester City’s away 
rout of Southampton in 2019. 
They are level with City on 44 
points, although City, who play 
Burnley on Wednesday, have 
two games in hand. 
“We’ve been waiting for them to 
show the magic and it was a 
night for them to go and enjoy 
it,” manager Ole Gunnar Solsk-
jaer said. “You get lots of con-
fidence from a performance like 
this, scoring goals is always 
good for a team.” 
For Southampton, who had Jan 
Bednarek harshly sent off in the 
86th minute, it was a horrible 
case of deja-vu. 
They held out for 18 minutes 
until Aaron Wan-Bissaka 
opened the scoring, and the 
floodgates. Marcus Rashford 
made it 2-0 and Bednarek’s 
own goal and Edinson Cavani’s 
effort made it 4-0 at halftime. 
Anthony Martial scored two 
after the break with Scott McTo-
minay, Bruno Fernandes and 
Daniel James also on target. 
What can I say? It is horrible 
but we stood up after the first 
9-0 (against Leicester) and we 
have to do that again,” Saints 
manager Ralph Hasenhuttl 
said. 
Arsenal looked on course for a 
sixth win in eight league games 
when Nicolas Pepe’s superb 
32nd-minute goal rewarded 
them for a dominant opening at 
Molineux. 
But seconds before halftime Ar-

senal defender David Luiz was 
adjudged to have tripped 
Wolves striker Willian Jose in 
the area, conceding a penalty 
and getting red-carded in the 
process. 
VAR replays showed minimal 
contact at best and certainly 
nothing deliberate but Luiz 
walked and Ruben Neves 
planted his penalty past Bernd 
Leno to give Wolves a fortunate 
equaliser. 
There was nothing fortunate 
about Moutinho’s 49th-minute 
winner, the veteran Portuguese 
sending a shot hurtling past 
Leno from 35 metres out — an 
incredible way to score his first 
goal in 61 home appearances. 
Arsenal’s night went from bad 
to worse as Leno rushed out of 
his area and inexplicably han-
dled the ball 20 minutes from 
fulltime — becoming the ninth 
Arsenal player to receive a Pre-
mier League red card since 
Mikel Arteta took charge a little 
over a year ago. 
Arteta said the match had 
turned on the Luiz decision and 
confirmed the club would be ap-
pealing. 
“If you want to talk about the 
decision, I have just seen the 
replay 10 times, in five different 
angles, and I am sitting here 
with you guys and I can’t see 
any contact,” he said. 
“So I would like to see VAR 
have different angles. I am sure 
that they based the decision on 
something they’ve seen, but un-
fortunately I am sitting here ex-
pecting to see something.

Manchester  United hit nine goals,  
Southampton and Arsenal end with nine players

Cyprus football
Omonia failed to extend their 
winning run after their unex-
pected surprise 1-1 draw 
against Olympiakos at home. 
The game started with a minute 
silence for former Omonia 
player and manager Andreas 
Konstantinou, who recently 
passed away. Konstantinou was 
the only Cypriot manager to 
have won a league title with 
Omonia. Omonia started well 
but it was Olympiakos that 
scored first through Ka with a 
long range shot.Omonia equal-
ised in the 40th minute through 
Papoulis. Omonia are now sec-
ond placed on 44 points three 
points behind Apollon. 
AEL also missed a good chance 
to rise up the table when they 
were also held to a draw a 2-2 
draw with Ermis Aradippou. AEL 
led from the 33rd minute 
through Mae but Ermis Aradip-
pou turned the game round and 
surprised AEL by scoring two 
goals with a Roushia double 
within four minutes of each 
other in the 54th and 59th mi-
nute. And a 70th minute equal-
iser from Minas Antoniou saved 
the day for the Limassol team 
AEL to go into 4th place with 42 
points. 

5th placed AEK beat Pafos 4-1 
Nando scored the first goal for 
AEK in the 26th minute and 
Pafos equalised in the 56th mi-
nute with Valikari. Nando scored 
in the 64th minute to retain the 
lead for AEK and Naranjo and 
Makris scored in the last five mi-
nutes for AEK to win 4-1. 
Ethnikos Achna drew with Nea 
Salamina 1-1 Ethnikos led 
through Kountoupiak in the 74th 
minute and Nea Salamina 
equalised with Danilo in the 
88th minute. 
On Monday Anorthosis lifted 

themselves to third place 43 
points by beating Karmiotissa 
2-1 Anorthosis led from the 7th 
minute through Vlidaia and Kalt-
sas made it 2-0, Karmiotissa re-
duced the score to 2-1 with a 
penalty from Sasi. 
Doxa beat Enosis Neon Para-
limniou 1-0 with a Sandik pen-
alty and top of the table with 47 
points Apollon beat Apoel 1-0 
with the lone goal scored by Pit-
tas in the 73rd minute. Apoel 
are still in the bottom half of the 
league table.

Greece Super League

Olympiakos stretched its lead 
at the top of the Super League 
table to 14 points on Sunday 
after its road win over Apollon 
and Aris’ reverse at Asteras Tri-
polis. AEK has climbed back up 
to second. 
The Reds defeated Apollon 
Smyrnis 3-1 through an Ahmed 
Hassan brace and a Yann 
M’Vila goal. Apollon had pulled 
one back via Abiola Dauda. 
Olympiakos has got 54 points 
from 20 matches, leaving its ri-
vals far behind. AEK is a distant 
second on 40 points following 
its 2-0 win at OFI on Sunday, 
courtesy of strikes by Yevhen 

Shakhov and Muamer Tanko-
vic. 
Aris dropped to third, on 39 
points, due to its 2-1 loss at As-
teras. Dimitris Manos put the 
Thessaloniki team ahead in the 
first half, but two second-half 
goals by Xesc Regis and Adrian 
Riera within four minutes turned 
things around in Asteras’ favor, 
despite the introduction of 
Greece forward Kostas Mitro-
glou on his Aris debut in the last 
10 minutes. 
PAOK has joined Aris on 39 
after thrashing Panetolikos 5-0 
on Sunday. Thomas Murg, Ste-
fan Schwab, Christos Tzolis and 

Karol Swiderski (twice) went on 
the scoresheet for the host at 
Toumba. 
Panathinaikos was held at 
home to a goalless draw on Sat-
urday by lowly Lamia and has 
reached 35 points. Second-bot-
tom Lamia snapped the Greens’ 
five-game winning streak, but 
not their perfect defense that 
has yet to concede in 2021 after 
seven matches. 
In the weekend’s other games, 
bottom team Larissa and Volos 
ended up scoreless in the 
Thessaly derby, while Atromitos 
returned from Ioannina with a 
1-0 result at PAS Giannina.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριακού Λουκά Ιωάννου 
(από τον Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Kyriacou Loukas Ioannou 

(from Ayios Dometios, Nicosia) 

Είναι μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας  
Κυριακού Λουκά Ιωάννου (γνωστή ως Λούλλα), απεβίωσε δυστυχώς 

στις 22 Ιανουαρίου 2021 στην ηλικία των 90. 
Αφήνει πίσω τα 4 παιδιά της Ανδρούλλα, Χάρη, Άννα και τον Πάνο, 
νύφες Angela και Sharon. Αφήνει επίσης 6 εγγόνια, Αλεξία, Λούκα,  
Όλιβερ, Σοφία, Ναταλία and Λουΐζα, 3 δισεγγόνια. Χάρης, Ανδρέα και 

Στέφανη, και πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Η Λούλλα γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1930 στον Άγιο Δομέτιο,  

Λευκωσία, Κύπρος. Ήρθε στην Αγγλία με τη μητέρα της, τις 2 αδελφές 
και τον σύζυγό της Λουκή το 1950. Ήταν πιο γνωστή ως μία από τις 

αδελφές των "Sisters Fashions" στο Wood Green. 
Η Λούλλα ήταν πολύ αγαπητή και έχαιρε εκτίμηση από πολύ κόσμο,  

θα μας λείψει πολύ. Το πέρασμα της σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 10 Μαρτίου 2021 στην εκκλησία Αγίας  

Αικατερίνης στο Friern Barnet Lane, Whetstone 1.00μμ και την ταφή στο 
κοιμητήριο του New Southgate. Λόγω του περιορισμού κορωνοϊού  μόνο 

η άμεση οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί.

It is with great sadness that we announce that our beloved Kyriacou 
Loukas Ioannou (known as Loulla) sadly passed away 22nd January 
2021 at the age of 90. She leaves behind her 4 children Androulla, 
Harry, Anna and Panicos and daughters in law Angela and Sharon. 

She also leaves 6 grandchildren; Alexia, Luke, Oliver, Sophie,  
Natalie and Louise and 3 great grandchildren; Harris, Andrew and 

Stefani along with many relatives and friends.  
Loulla was born on 23rd November 1930 in Ayios Dometios Nicosia, 

Cyprus. She came to England with her mother and 2 sisters and 
husband Loukis in 1950. She will be better known as one of the 

sisters of "Sisters Fashions" in Wood Green. 
Loulla was well loved and respected and she will be greatly missed.  

Her passing signifies the end of a special era.  
The funeral will take place on the 10th March 2021 at St Katherine 
Church, Friern Barnet Lane, Whestone at 1:00pm and the burial  

will be held at New Southgate Cemetary. Due to Covid-19  
restrictions only the immediate family can attend.  23.11.1930 - 22.01.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  

 Λοΐζος Aντωνίου 
 (από την Λεμεσό, Κύπρος)

Με βαριά καρδιά λέμε αντίο στον αγαπημένο μας Λοΐζο. Ο  Λοΐζος γεννήθηκε στη  
Λεμεσό της Κύπρου το 1944. Ήταν ο νεότερος από τα τέσσερα αδέλφια του,  

και ήρθε στην Αγγλία το 1960, σε ηλικία 16 ετών. 
Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας διεύθυνε την δική του επιχείρηση παραγωγής  
ρούχων για πολλά χρόνια. Ένας ταπεινός κύριος και ήταν η αγάπη της ζωής μας. 
Ο  Λοΐζος, όπως όλοι των γνώριζα, ήταν αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Σούλα, τα παιδιά του, Γιώτα, Κούλλα, Μαριάννα, Στέφανη, 

Τόνι, Άντι και Κρις.  Γαμπρούς Κώστα  και Άντι, νύφες, Χάρις και Μαρία,  
εγγόνια Λούης, Αμαλία, Μαρίσσα, Κώστα, Αναπέλλα, Zακ και Ιζαπέλλα, καθώς 

 και πολλούς συγγενείς  και φίλους. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2021 στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Αγίας Μαρίας, 21 Trinity Road, Wood Green N22 8LB στις 10πμ και ακολούθως 

στον τόπο αναπαύσεως στο χώρο της Αγίας Σοφίας, στο κοιμητήριο του  
New Southgate, Branswick Park Rooad, N11, 1JJ. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Loizos Antoniou 
(From Limassol, Cyprus) 

It is with a heavy heart we say goodbye to our beloved Louis. Born in Limassol,  
Cyprus in 1944. He was the youngest of four brothers and came to england in 1960 

aged 16. He established and ran a successful dress making business for many years.  
A humble man and gentleman, he was the love of our lives.  

Louis as he was fondly known, was a devoted husband, father and papou.  
He leaves behind his wife Soulla, his children Yiota, Koulla, Marianna, Stephanie, Tony, 

Andy, and Chris. Son in laws Costa and Andy. Daughter in laws Harris and Maria. 
Grandchildren Louis, Amelia, Marissa, Costa, Annabella, Zac,  

and Isabella, and many family and friends.  
The funeral will take place on 17th of February 2021 at St.Mary's Greek Orthodox 

Church, 21 Trinity Road, Wood Green N22 8LB at 10am. Followed by the ceremony at 
the place of rest, at Aghia Sophia section, New Southgate Cemetery, Branswick Park 

Rooad, N11, 1JJ.08.09.1944 - 15.01.2021 
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It is with great sadness that we announce the tragic passing of our beloved Sotira (Sindy) Constantinou, who passed away on the     
12th January 2021, aged 67. She leaves behind her husband Dinos, her 3 sons, 2 daughter-in-law’s, 5 grandchildren, 3 sisters,               
1 brother, family and friends. 

Beautiful inside and out, truly loved by all and will be forever missed.  
The funeral service will take place on Tuesday 16th February 2021, 10:00am at St Mary's Greek Orthodox Church, 22 Trinity Road, 
Wood Green, N22 4LB. Due to COVID-19 restrictions, attendance inside of the church will be limited to 30 people (invite only). 
The burial will take place at the New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ at 11:30am. Those wishing to pay their re-
spects must adhere to government guidelines. 
Flowers/donations will be left at your discretion. Donations will be made to Sindy’s affiliated charity the UK Thalassaemia Society.  
To donate, please visit www.justgiving.com/sotira. Flowers can be sent to the funeral directors; West & Coe, 620 Rainham Road South, 
Dagenham, RM10 8YP (020 8592 0164 – Andria).

† FUNERAL ANNOUNCEMENT 
Sotira (Sindy) Constantinou 

Σωτήρα (Sindy) Κωνσταντίνου
(από το Λονδίνο)

07.08.1953 - 12.01.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Σωτήρας (Σίντυ) Κωνσταντίνου, που απεβίωσε στις               
12 Ιανουαρίου 2021, σε ηλικία 67 ετών.  Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Ντίνο, τους 3 γιους της, 2 νύφες, 5 εγγόνια, 3 αδελφές, 1 αδελφό, 
και άλλους συγγενείς και φίλους. 

Εσωτερική και εξωτερική ομορφιά, αληθινά αγαπημένη από όλους και θα την θυμόμαστε για πάντα.  
Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021, 10:00 π.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του St Mary, 22 
Trinity Road, Wood Green, N22 4LB.  Λόγω των περιορισμών  για τον COVID-19, η συμμετοχή στο εσωτερικό της εκκλησίας θα πε-
ριορίζεται σε 30 άτομα (μόνο με πρόσκληση).  Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, 
N11 1JJ στις 11:30 π.μ. Όσοι επιθυμούν να προσέλθουν πρέπει να τηρούν τις κυβερνητικές οδηγίες. 
Λουλούδια / δωρεές θα αφεθούν στη διακριτική σας ευχέρεια. Οι δωρεές θα γίνουν στη συνδεδεμένη φιλανθρωπική οργάνωση της 
Sindy Thalassemia Society στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για δωρεά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.justgiving.com/sotira 
Τα λουλούδια μπορούν να σταλούν στο γραφίο κηδειών. West & Coe, 620 Rainham Road South,  
Dagenham, RM10 8YP (020 8592 0164 - Andria).

(From London)
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ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ α. ΘΡΑΣΟΥ ΝΑΔΙΟΤΗ 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γεωργούλα Κασάπη 
 (από τoν Άγιο Μέμνωνα, Βαρώσι) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Georgoulla Kasapi 
(From Ayios Memnonas Varossi) 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας 
και γιαγιάς Γεωργούλας Κασάπη, που μας άφησε στις 16 Ιανουαρίου 

2021 σε ηλικία 84 ετών.Αφήνει πίσω του τον αγαπημένο της γιο, Μιχάλη, 
τη νύφη της Μαρία και τα εγγόνια του Λούης και Θείο, τα αδέλφια Αντρίκο 
και Θεόρη, Δαβύδ. Η Γεωργoύλα, θα συναντηθεί ξανά με το πρόσφατα  
αποθανόντα  σύζυγό της Λοϊζο και τα αδέλφια της Σπύρο, Μαρία και 
Τάκη. Η Γεωργούλα ήταν μια ευγενική και  στοργική κυρία και πάντα με  
ένα χαμόγελο στο πρόσωπό της. Έφυγε από την Κύπρο το 1953 σε  

ηλικία 16 ετών και ήρθε στο Λονδίνο όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον 
Λόιζο. Δούλεψε σκληρά αλλά ταυτόχρονα απόλαυσε τη ζωή.  

Δεν αγαπούσε τίποτα περισσότερο από το να είναι με την οικογένεια και 
τους φίλους της και θα λείψει πραγματικά σε όλους. 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 στους  
Δώδεκα Αποστόλους, Kentish Lane, Brookman’s Park, AL9 6NG στις 

11:00 μ.μ. που δυστυχώς μόνο η στενή οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί 
λόγω των τρεχόντων περιορισμών κορωνοϊού.  

Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του New Southgate στις 1.00μμ. 
Όσοι επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής μπορούν να το κάνουν, αλλά 

πρέπει να τηρείτε τους κανόνες κοινωνικής απόστασης. 

It is with great sadness we announce the passing of our much-loved mother 
and grandmother Georgoulla Kasapi who left us on 16th January 2021 at 

the age of 84. She leaves behind her beloved son Michael, daughter in law 
Maria and grandchildren Louis and Theo, siblings Andrico and  Theori  
David, and to join her recently deceased husband Loizos and siblings  

Spyros, Maria and Takis. 
Georgoulla was a kind, gentle loving lady and always had a smile on her 
face. She left Cyprus in 1953 at the age of 16 and came to London where 

she met and married Loizos.   
She worked hard but enjoyed life. She loved nothing more than being with 

her family and friends and will be truly missed by all. 
Her funeral will take place on Thursday 25th February 2021 at  

The Twelve Apostles, Kentish Lane, Brookman’s Park, AL9 6NG at 11.00pm 
which will regrettably be for immediate family only due to the current  

covid-19 restrictions. 
The burial will follow at New Southgate Cemetery at 1.00pm; those who 

would like to pay their respects can do so but please remember to adhere 
to social distancing rules. 16.08.1936 - 16.01.2021

It is with real sadness to announce the 
passing of our mother Panayiota  

Neocleous, originally from Livadia,  
Cyprus. Mum passed away at her 

home in Mosfiloti, Cyprus on Saturday 
30th Jan 2021 at the age of 77. 

She will be desperately missed by all 
the family especially her four sons, 

Neoclis, Mihalis, Savvacis, Elias and 
her daughter Elene.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Panayiota Neocleous 
(from Livadia, Cyprus) 

04.01.1944 - 30.01.2021

Ευρισκόμενη στην Κύπρο πληροφορή-
θηκα με μεγάλη στεναχώρια το χαμό του 
αείμνηστου Θράσου. 
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια 
στην σύζυγό του εκπαιδευτικό και καλή 
συνεργάτιδα Στέλλα και όλη την οικογέ-
νειά τους. 
Ο αείμνηστος Θράσος ήταν πολύ αγαπη-
τός σε όλους και φεύγοντας αφήνει τη 
σφραγίδα του στην Παροικιακή εκπαί-
δευση και όχι μόνο. Ήταν αποδοτικός στη 
διδασκαλία του, αποτελεσματικός στη δι-
εύθυνσή του σχολείου του και συνεργάσι-
μος με τους γονείς του σχολείου που 
εργαζόταν, είτε ως δάσκαλος, είτε ως δι-
ευθυντής. 

Ο επαγγελματισμός και οι οργανωτικές 
του ικανότητες, αλλά και η ετοιμότητα να 
αντιμετωπίζει θετικά τα θέματα του σχο-
λείου με ανθρωπισμό και κατανόηση, 
έκανε τους συνεργάτες του εκπαιδευτι-
κούς και γονείς να τον εμπιστεύονται με 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
Η συνεργασία μου με τον μακαριστό 
Θράσο σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτι-
κής μου καριέρας, δασκάλας, διευθύ-
ντριας και επιθεωρήτριας των σχολείων, 
άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Στα 
σχολεία τα οποία εργάστηκε, έδωσε το 
παράδειγμα του καλού εκπαιδευτικού με 
δείγματα επαγγελματισμού και φιλοτιμίας 
προς μίμηση των νεότερων. Η αποδημία 

του από τα επίγεια, αφήνει δυσαναπλή-
ρωτο κενό στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Κυρίως, όμως, θα λείψει στην αγαπημένη 
του οικογένεια, τη σύζυγο, τα παιδιά και 
κυρίως τα λατρεμένα του εγγόνια που τον 
υπεραγαπούσαν. Είμαι σίγουρη ότι θα 
βρουν παρηγοριά στις ωραίες αναμνή-
σεις που τους αφήνει η παραγωγική ζωή 
του. 
Είθε να είναι ελαφρύ το χώμα που τον 
σκεπάζει και η ψυχή του να αναπαυθεί 
μεταξύ των αγγέλων. 
Αιωνία του η μνήμη. 
Μαρία Παντελή-Παπαλούκα

Andreas Karashialis  
Kyperounda Village, Limassol  

28. 04. 1948 - 15. 01. 2021  
     Παρασκευή έν´ π ´άκουσα, 

 τό θλιβερό μαντάτο, 
     Τό φίλο μου Καρασιαλή,  
πού πάντα έχασα το. 

     Στές δεκαπέντε ακριβώς, 
 τού μήνα τόν Γενάρη, 

     ο χάρος πού τά σιέρκα μας,  
ήρτεν γιά νά τόν πάρει. 

 
     Είχα την τύχη τζιαί τιμή,  
φίλε νά σέ γνωρίσω, 

     τζ´ έγινα πλουσιότερος,  
χωρίς νά σέ χουμίσω. 

     Ήσουν γιά μένα ν άνθρωπος,  
μέ άλφα κεφαλαίο, 

     όσοι σέ ξέραν τό ´λεγαν,  
έτσι τζί εγώ τό λέω. 

 
     Εκτίμας τόν συνάνθρωπο,  
τζ´ ούλοι σέ εκτιμούσαν, 

     πάντα καλά είχαν νά πούν,  
όταν γιά σέ μιλούσαν. 

     Θερμά συλλυπητήρια,  
από καρκιάς εκφράζω, 

     σ ´ όλη τήν οικογένεια, 
 τζιαί το Θεό δοξάζω. 

  
     Τόν φίλο μου πού χάσαμε,  

μέ πνίγει τό μαράζι, 
     τό χώμα νά ´ναι ελαφρύ,  
πού έ νά τόν σιεπάζει. 

     Πάντα θά ´ σε στή σκέψη μου,  
Αντρίκο ….τζ´ ή φιλία, 

     από καρκιάς σού εύχομαι, … 
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ  

 
     Καλό ταξίδι φίλε μου.       

     Χαράλαμπος Μιχαήλ   20 Ιανουαρίου 
2021     Α.      54

It is with great sadness, immense sorrow and the 
heaviest of hearts, that we lost our beloved mum, 
Troodia Christou, who passed away peacefully on 

Sunday 24th January 2021. Mum you will be hugely 
missed.... Anyone who knew our mum would agree 

she was a larger-than-life character with a great 
sense of humour who loved to party.  

Mum enjoyed life and being around her family and 
friends more than anything. You also left us too soon, 
but we knew how lost you were since Dad passed in 

27.07.2019. Even though you both bickered and 
made us laugh, you were both inseparable and true 

soulmates…..you are together once again.  
Give Dad a big hug and kiss from us all, we love you 

both….. always and forever.  
Mum was a proud lady and will be hugely missed by 
all, especially her three children, 7 grandchildren and 
5 great grandchildren. We are repatriating mum back 

to Cyprus, so she can be laid to rest with dad. 
May you rest in eternal peace 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Troodia Christou 
(from Ayios Athanasios, Limassol) 

10.06.1940 - 24.01.2021
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maroulla Panayioti Ellinas  
(From Prastio - Morphou, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρούλλα Παναγιώτη Έλληνας 
(από το Πραστιό, Μόρφου, Κύπρος)

Η Μαρούλλα Παναγιώτη Έλληνας, 91 ετών, απεβίωσε στο νοσοκομείο τις πρώτες 
ώρες της Τετάρτης 20 Ιανουαρίου 2021. 

Γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1929 στο Πραστιό, Μόρφου, Κύπρος, ήταν το δεύτερο παιδί 
από 7 αδέλφια. Παντρεύτηκε τoν Παναγιώτη Έλληνα και μετακόμισε στο Λονδίνο με τη 
νεαρή της οικογένεια το 1960. Μαζί με τον άντρα της, και οι δύο εργάστηκαν πολύ 
σκληρά στην ενδύματο-βιομηχανία. Η Μαρούλλα ήταν μια ευγενική, στοργική 

 και αφοσιωμένη μητέρα στα τέσσερα παιδιά της, Ντίνα, Ελένη, Δημήτρη και Λούη.  
Αγαπούσε επίσης τα δέκα εγγόνια της και εννέα δισεγγόνια της. Θα τους λείψει όλους 
πολύ. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, στις 11.30 π.μ. στην  
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας , London N22 8LB, και η ταφή στο  
κοιμητήριο του New Southgate. Λόγω των περιορισμών COVID-19, η συμμετοχή  

στην εκκλησία θα περιορίζεται σε 30 άτομα (μόνο πρόσκληση). 
Αγαπήθηκε και θα μας λείψει πολύ, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει.

Maroulla Panayioti Ellinas aged 91 passed away in hospital in the early hours of 
Wednesday 20th January 2021. 

Born on 29th June 1929 in Prastio-Morphou, Cyprus, she was the second child of 
seven.  She married Panayioti Ellinas and moved to London with her young family 
in 1960.  Together with her husband, they both worked very hard in the rag trade.  
Maroulla was a kind, loving and devoted mother to her four children, Dina, Eleni,  

Dimitri and Louis.  She also cherished her ten grandchildren and nine  
great-grandchildren.  All will miss her terribly.  The funeral will take place on  

Wednesday 24th February 2021, 11.30 am at St Mary's Greek Orthodox Church, 
London N22 8LB, followed by the burial at New Southgate Cemetery.   

Due to Covid-19 restrictions attendance inside the church will be limited to 30 
people (invite only). Memory eternal. Much loved much missed.29.06.1929 - 20.01.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT  Demetrakis Theodorou  
(From Monagroulli, Limassol)

With the heaviest of hearts, we sadly announce the passing of our beloved  
Husband, Father and Grandfather.  

He leaves his family, wife Chriso, his daughters Coulla and Eleni, son in law Harry, 
grandchildren, Julia, Zoë, Christina and George and many other family and friends. 

He was the epitome of a hard-working devoted family man.  
He was well known in the community around Hither Green, South East London.  

Having a successful career as a barber for over sixty years.  
Always generous and supportive of family and friends. His pride and joy were his 

family. With the current pandemic the funeral date has yet to be set.  
We will make a further announcement nearer the time of the funeral.  

‘He asked for little and gave so so much’.  
His memory to be eternal.

Με βαριές καρδιές, ανακοινώνουμε δυστυχώς το θάνατο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα και παππού, Δημητράκη Θεοδώρου. 

Αφήνει, τη σύζυγό του Χρίσω, τις κόρες του Κούλλα και Ελένη, τον γαμπρό του 
Χάρη, τα εγγόνια, Τζούλια, Ζωή, Χριστίνα και τον Γιώργο  

και πολλούς συγγενείς και  και φίλους. 
Ήταν υπόδειγμα ενός εργατικού και αφοσιωμένου οικογενειάρχη. 

Ήταν γνωστός στην κοινότητα του Hither Green, στο Νοτιοανατολικό Λονδίνο. 
Έχοντας μια επιτυχημένη καριέρα ως κουρέας, για πάνω από εξήντα χρόνια. 
Πάντα γενναιόδωρος και υποστηρικτικός στην οικογένεια και φίλους του. 

 Η χαρά και υπερηφάνεια ήταν η οικογένειά του. 
Με την τρέχουσα πανδημία, δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ημερομηνία της κηδείας. 
Όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την κηδεία θα τις ανακοινώσουμε 

«Ζήτησε λίγα και έδωσε τόσα πολλά». 
Αιωνία του η μνήμη.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δημητράκης Θεοδώρου 
(από το Μοναγρούλλι, Λεμεσός)

25.05.1932 - 25.01.2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κατίνα Βασιλείου 
 (από την Αραδίππου, Κύπρος) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Katina Vasiliou 
(From Aradippou, Cyprus) 

 Δυστυχώς με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της 
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς προγιαγιάς, 
Κατίνας Βασιλείου που απεβίωσε στις 22 Ιανουαρίου 
2021 σε ηλικία 80 ετών. Γεννήθηκε στην Αραδίππου  
Κύπρου στις 4 Μαΐου 1940.. Η κηδεία θα γίνει στις 

 23 Φεβρουαρίου στην Ορθόδοξη Εκκλησία  
Αγίου Δημητρίου  στο Έντμοντον. Η ταφή θα γίνει στο 

Chingford Cemetery ... δυστυχώς μόνο η στενή  
οικογένεια θα μπορεί να παρευρεθεί. 

Η μητέρα μας ήταν ένα όμορφο άτομο εσωτερικά και  
εξωτερικά . Υπέροχος άνθρωπος και μας φρόντιζε όλους. 
Πραγματικά όλοι την αγαπούσαμε και θα μας λείψει όλους 

πολύ. Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας.

We sadly announce the passing of our beloved wife, 
mother, grandmother and Great Grandmother,  

Katina Vasiliou who passed away on 22nd January 2021  
at the age of 80..She was born in Aradippou Cyprus on the 
4th May 1940..The funeral will take place on 23rd February 

at Saint Demetrious Orthodox Church in Edmonton.  
The burial will take place at Chingford Cemetery... 
sadly only immediate family will be able to attend. 
Our mother was a beautiful person inside and out.  

So caring and lovely. Truly loved by all and will be forever 
missed. she will always be in our hearts.04.05.1940 -  22.01.2021 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σίμος Συμεού 
 (από την Αναφωτία, Κύπρος) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Simos Symeou  
(From Anafotia, Cyprus) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας 
Σίμου Συμεού, ο οποίος απεβίωσε στις 22.01.2021 σε  

ηλικία 72 ετών. Αφήνει πίσω την θυγατέρα του Άνθια Τρούφα,  
γιο Τζον Συμεού, γαμπρό Ντανιέλ Τρούφα, νύφη Μαριλένα  
Συμεού, εγγόνια Άγγελο, Aλεξία και Aντώνη και την πρώην  

σύζυγο του Ελένη Συμεού. 
 Ο Σίμος Συμεού, ο αγαπημένος μας μπαμπάς θα λείψει πολύ στην 
οικογένεια και στους φίλους του. Είμαστε πολύ περήφανοι για τον 
μπαμπά μας. Ήταν ένας ευγενικός, καλοσυνάτος και σεβαστός ά 
νθρωπος που αγαπούσε τη ζωή. Λάτρευε τα παιδιά και τα εγγόνια 

του. Αγαπήθηκε και σεβόταν από πολλούς.  
Είναι μαζί μας πνευματικά  και θα παραμείνει παντοτινά στις καρδιές 
μας. Σε αγαπάμε πάρα πολύ μπαμπά και θα μας λείψεις πολύ.  

Αιωνία ανάπαυσης. 
Η κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 9.30πμ, στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Rd, London  

N9 0LP και θα επαναπατριστεί  στο χωριό καταγωγής του Αναφωτία, 
Κύπρο για την ταφή.Για απευθείας μετάδοση αποταθείτε στο  

Facebook page – St Demetrius Greek Orthodox Church UK. 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
Simos Symeou, who died on 22.01.2021 at the age of 72.  

He leaves behind his daughter Anthia Truffa, son John Symeou,  
son in law Daniele Truffa, daughter in law Marylena Symeou,  
grandchildren Angelo, Alexia and Antony and his ex-spouse  

Eleni Symeou. Simos Symeou, our beloved Dad - he will be greatly 
missed by family and friends. We are very proud of our Dad.  

He was a kind, gentle and respectful man who loved life.  
He adored his children and grandchildren. He was loved and 
 respected by many. He is with us in spirit and he will remain  

forever in our hearts. We love you very much Dad and we will miss 
you very much. May you rest in eternal peace. 

The funeral will take place on Monday 8th February 9.30am,  
at St. Demetrios Greek Orthodox Church, 

2 Logan Rd, London N9 0LP and he will be repatriated to his  
homeland Anafotia, Cyprus for burial. 

The Church will live-stream the service on their  
Facebook page - St Demetrius Greek Orthodox Church UK. 27.06.1948 -  22.01.2021 

It was with enormous sadness that we 
received the news of the loss of both Ef-
tychia and Kypros Argyrou. 
Both were loyal and staunch supporters 
and hard-working Members of the Wal-
tham Forest Cypriot Association and Ef-
tychia was a Board Member of the 
Cypriot Women’s League and its Wal-
tham Forest branch. 
As a Board Member of CWL, Eftychia 
worked for Women’s Rights and sup-
ported all our campaigns to achieve 
them.   In addition, she attended vigils 
and represented CWL at events to 
achieve and further equality in areas of 
inequality.   This included fighting for Cy-
prus and her unification. 

On a local community level, for over 60 
years, Eftychia supported and worked 
for all the CWL’s social and cultural 
events at the Cypriot Community Cen-
tre, bringing families together, for exam-
ple Vasilopitta, Saracosti, International 
Women’s Day, International Children’s 
Day.   Kypros was part of that support 
and also attended. 
When CWL was invited to represent UK 
Cypriot Women at the World Rally 
“Women Light Hope” in Cyprus, Eftychia 
was one of the 13 representatives from 
CWL UK.   Women linked arms across 
the whole of Cyprus, representing unity 
and freedom. 
When Christina Demetriadou, General 

Secretary of POGO in Cyprus, visited 
CWL we stood Vigil for Human Rights 
for Cyprus opposite the Turkish Em-
bassy in Belgrave Square, Eftychia was 
present there too. 
Despite their personal tragedies and 
loss, Eftychia and Kypros still committed 
time and energy to help Cyprus and the 
community.   They will be sorely missed 
by all friends and colleagues of CWL 
and the Community for their dedication 
and voluntary input.   Our sympathy and 
condolences go to their dear Family. 
On behalf of Cypriot Women’s League 
Susie Constantinides – Hon.Chair

Eftychia and Kypros Argyrou
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† DEATH ANNOUNCEMENT Marios Harilaou  
(From Dora, Cyprus)

We are very sad to announce the passing of our loving husband, father, brother, uncle and 
grandfather Marios on 3rd January 2021 at the age of 72. He leaves behind his wife  
Stavroulla, daughter Kleo, son Andrew, son in law Savva, daughter in law Maria and 

grandchildren Marie, Theo, Andrew & Gabriella and his sister Tepsa. 
Marios was a big character with a big heart. He touched the life of so many with his smile, 
laugher and joy for life.  There are no words to explain the void this has left on our family; 

he will always be in our hearts.  He will be greatly missed by his friends and family 
His funeral will be on 19th February at 12.30pm St Demetrios Greek Orthodox Church,  
Edmonton and burial at New Southgate Cemetery. Sadly, due to COVID-19 restrictions 

only a certain number of people can attend the funeral. May he rest in peace. 
If you wish to make a donation you can do so via the page to Diabetes UK in his memory.  

https://www.justgiving.com/fundraising/Kleo-Papa

Είμαστε πολύ λυπημένοι που αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου,  
πατέρα, αδελφού, θείου και παππού Μάριου, στις 3 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 72 ετών. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Σταυρούλλα, την κόρη Κλίο, γιο Ανδρέα, γαμπρό Σάββα,  
νύφη Μαρία, εγγόνια Μαρί, Θείο, Ανδρέα και Γκαμπριέλα και την αδερφή του Τέψα. 

Ο Μάριος ήταν ένας δυνατός χαρακτήρας με μεγάλη καρδιά. Άγγιξε τη ζωή τόσων πολλών 
με το χαμόγελο, το γέλιο και τη χαρά της ζωής. Δεν υπάρχουν λέξεις που να εξηγούν το 

κενό που άφησε στην οικογένειά μας. θα είναι πάντα στις καρδιές μας.  
Θα λείψει πολύ στους φίλους και την οικογένειά του. 

Η κηδεία του θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στις 12.30μμ. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου, Έντμοντον και ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate.  

Δυστυχώς, λόγω των περιορισμών του κορωνοϊού μόνο ένας συγκεκριμένος αριθμός  
ατόμων μπορεί να παρευρεθεί στην κηδεία. Αναπαύσου εν ειρήνη. 

Εάν θέλετε να κάνετε εισφορές εις μνήμη του, μπορούν να γίνουν  μέσω της ιστοσελίδας 
στο Diabetes UK. https://www.justgiving.com/fundraising/Kleo-Papa

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Mάριος Χαριλάου 
(από την Δωρά, Κύπρος)

05.03.1948 - 03.01.2021
† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Stelios Ioannou 
(From London)

It is with deep sorrow that we inform you of the passing of our dearest and beloved boy 
George Stelios Ioannou who passed on 9th Jan 2021, aged 37. George touched the hearts 

of so many people.  
 George leaves behind his father Yiannakis, his mother Maro, his brother Marios, his 

amazing godmother, uncles, aunties and cousins who loved him dearly.  
 George was special to us all, with his infectious smile and loving heart, He filled his family 
with so much love and happiness.  You have left us happy memories which we will cherish 

forever.  Our family chain is broken until we meet again.  Heaven has gained a precious 
angel in our loving George.  

The funeral service will take place on Friday 12th February 2021, 10am at St Demetrios 
Greek Orthodox Church in Edmonton.  Due to the current COVID-19 restrictions there will 
only be 30 close relatives permitted at the church by invite only.  The burial will be at New 

Southgate Cemetery in the Ayia Sofia section.   
There will be a donation box for Down’s Syndrome Association.  

Με βαθιά θλίψη σας αναγγέλλουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας αγοριού, 
 Γιώργου Στέλιου Ιωάννου που απεβίωσε στις 9 Ιανουαρίου 2021, σε ηλικία 37 ετών.  

Ο Γιώργος άγγιξε τις καρδιές πολλών ανθρώπων. 
 Ο Γιώργος αφήνει πίσω τον πατέρα του Γιαννάκη, τη μητέρα του Μάρω, 

 τον αδερφό του Μάριο, την υπέροχη νονά του, θείους, θείες του  
και ανίψια που τον αγαπούσαν πάρα πολύ. 

 Ο Γιώργος ήταν ξεχωριστός για όλους μας, με το πανέμορφο χαμόγελο του και την καλή 
του καρδιά, γέμιζε την οικογένειά του με τόση αγάπη και ευτυχία. 

 Μας έχει αφήσει τόσες χαρούμενες αναμνήσεις που θα τις έχουμε για πάντα μαζί μας.  
Η οικογενειακή μας αλυσίδα έχει σπάσει μέχρι να ξανασυναντηθούμε.  

Ο Παράδεισος έχει αποκτήσει έναν πολύτιμο άγγελο στο πρόσωπο του αγαπημένου μας 
Γιώργου.Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021,  

10πμ στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον. 
 Λόγω των ισχυόντων περιορισμών COVID-19, θα επιτρέπονται μόνο 30 στενοί συγγενείς 

στην εκκλησία κατόπιν πρόσκλησης.  
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate στο τμήμα της Αγίας Σοφίας. 

Θα υπάρχει κουτί εισφορών για τον οργανισμό Down’s Syndrome.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Στέλιος Ιωάννου 
(από το Λονδίνο)

 05.10.1983 - 09.01.2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ντάνιελ Αντωνίου 
(από την Αναφωτία, Λάρνακα) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και λατρευτού παππού 
Ντάνιελ Αντωνίου, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη μάχη του με τον COVID-19 στις 18 Ιανουαρίου 2021,  
σε ηλικία 88 ετών. Ο Ντάνιελ αφήνει πίσω τη σύζυγό του Βασιλική, τους γιους του Αντώνη και σύζυγό 

Χρύσω, τον Τζον και σύζυγό Αλεξάνδρα, τον Σπύρο, τον Κυριάκο, τον Μάριο και τον Νικόλαο. Αφήνει επίσης 
τα εννέα εγγόνια του Νάνιελ (και σύζυγο Lynne), Λούης, Κωνσταντίνος, Ροξάνη, Σοφία, Τζόσεφ, Τζιόρνταν,  

Aλέξανδρος και Λύδια και τρία εγγόνια Χαβιέρ, Miles και Callie, αδελφό Κωσταρή, οικογένεια και φίλους. 
Ο Ντάνιελ ήταν ένας ταπεινός, ήσυχος άνθρωπος με πάθος για κηπουρική, μαγείρεμα, φαγητό, χορό και 
τραγούδι. Είχε μεγάλη υπερηφάνεια για την κηπουρική και τα φρούτα που παρήγαγε στον κήπο και στο  

χωραφάκι του και του άρεσε να τα μοιράζεται. Στις οικογενειακές συνάξεις πάντοτε ήταν πρόθυμος και ήταν 
η ζωή του να διασκεδάσει τους παρευρισκόμενους με ιστορίες προσποιώντας τους πλούσιους και τους  

διάσημους. Του άρεσε να  τα μοιράζεται, με συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Τιμίου 

Σταυρού &Αρχάγγελου Μιχαήλ, Golders Green και η ταφή στο κοιμητήριο Hendon, NW7 1NB.  
Λόγω των υφιστάμενων περιορισμών, η κηδεία είναι ανοιχτή μόνο για την στενή οικογένεια και τους  

προσκεκλημένους. Εάν θέλετε να κάνετε εισφορές εις μνήμη του Ντάνιελ, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο  
σύνδεσμο www.justgiving.com/Daniel-Antoniou-18Jan2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Daniel Antoniou  

(from Anafotia, Larnaca) 
It is with a great sadness that we announce the passing of our beloved husband, father and adored  

pappou Daniel Antoniou who sadly lost his battle with Covid-19 on the 18th January 2021.   
At the age of 88 Daniel leaves behind his wife Vasilliki, his sons Anthony (and wife Chriso), John  

(and wife Alexandra), Spiro, Kyriacos, Mario and Nicholas. He also leaves behind his nine grandchil-
dren Daniel (and wife Lynne), Louis, Constantino, Roxanne, Sophie, Joseph, Jordan, Alexandros and 

Lydia,  three great-grandchildren Xavier, Miles and Callie, brother Kostaris, family and friends.  
Daniel was a humble, quiet man with a passion for gardening, cooking, food, dancing and singing.  

His took great pride in his garden and allotment the fruits of which he loved to share.  
During his career, with his everyman way, he ingratiated himself to the rich and famous and was always 

ready with a tale to wow and entertain at family get togethers.  During his career, with his everyman 
way, he ingratiated himself to the rich and famous and was always ready with a tale to wow and  

entertain at family get togethers.  The funeral will take place on Thursday 4th February 2021 at the 
Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross & St Michael, Golders Green then to Hendon Cemetery,  
NW7 1NB. Due to current restrictions, the funeral is open only to immediate family and those invited. 

If you would like to make a donation in Daniel’s memory please use the following link 
 www.justgiving.com/Daniel-Antoniou-18Jan2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δημήτρη Θεοδούλου (Τζίμι)  
(από την Έγκωμη, Λευκωσία)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, προπάππου και φίλου 
Δημήτρη Θεοδούλου (Τζίμι) που απεβίωσε το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 μετά από μια σύντομη μάχη 
με ασθένεια. Αφήνει πίσω τον γιο του Ρέιμοντ, νύφη Rachael, τις κόρες - Yasmin, Sabina και  Naseem,  

εγγόνια James, Ally, Dean, Zac, Bilal, Paris, Samuel, και δισεγγόνια - Lilianna, James. 
Ο Τζίμι καταγόταν από την Έγκωμη και  ήρθε στο Λονδίνο το 1953 νεαρό τότε με τα αδέλφια Αναστασία  

και Κώστα. Στην αρχήν η ζωή δεν ήταν εύκολη διότι λόγω της  ασθένειας των γονιών τους, τα τρία  
αδέλφια χώρισαν και τους φρόντιζα οι αρχές. Λίγα χρόνια αργότερα αφού η υγεία των γονιών τους  

αποκαταστάθηκε, επανενώθηκαν  και ως αποτέλεσμα ο αδελφικός δεσμός ήταν ισχυρότερος από ποτέ. 
 Η αφοσίωσή του στην οικογένειά του και ειδικά στα εγγόνια του ήταν αναμφισβήτητη και η θάνατό του 

αφήνει ένα κενό στη ζωή μας. Ένας δυνατός χαρακτήρας με αποφασιστικότητα που καθοδηγούσε τον Τζίμι 
στη ζωή, και η επιθυμία να βοηθήσει τους άλλους ήταν πολύ αισθητή.  

Ο Τζίμι τελικά κατάφερε να επισκεφτεί την πατρίδα πολλά χρόνια αργότερα, όπου γνώρισε πολλούς  
παλιούς φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 10.00 στην Ελληνορθόδοξη εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Rd, Hornsey, London N8 0LY. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο 
του Islington & St Pancras, 278 High Rd, London N2 9AG στις 12.00. Λουλούδια είναι  ευπρόσδεκτα, 
όπως και εισφορές μπορούν να γίνονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Addenbrookes Hospital 

Cambridge, η οποία φρόντιζε τόσο επιμελώς για τον Τζίμι στις τελευταίες του ημέρες.  
https://www.act4addenbrookes.org.uk/get-involved

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Demetris Theodoulou (Jimmy) 
(from Engomi, Nicosia) 

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Father, Grandfather,  
Great Grandfather and friend Demetris Theodoulou (Jimmy) who fell asleep on Saturday 23rd Jan 2021 

after a short battle with illness. 
He leaves behind a Son Raymond & Daughter in Law Rachael, Stepdaughters – Yasmin, Sabina & 

 Naseem, Grandchildren James, Ally, Dean, Zac,  
Bilal, Paris, Samuel, Great Grandchildren – Lilianna, James.  

Jimmy came to London From Engomi in 1953 as a young boy with Siblings Anastasia and Costas.  
Life was not easy to begin with as all three were separated due to an illness to parents and were cared 
for by the authorities, after health was regained all were reunited a few years later and as a result the 
sibling bond was stronger than ever. His devotion to his family and especially his grandchildren was  

without question and his passing leaves a gapping whole in all our lives.  A strong character and  
determination drove Jimmy through life and a desire to help others never went unnoticed. Jimmy finally 

managed to visit the homeland many years later, where he met many old friends. 
The Service will take place on Tuesday 9th Feb 2021 10.00 at the St John The Baptist Greek Orthodox 
Church, Wightman Rd, Hornsey, London N8 0LY. Burial will be at Islington & St Pancras Cemetery, 278 

High Rd, London N2 9AG at 12.00. Floral tributes are welcome as are donations to  
Addenbrookes Hospital Cambridge intensive care unit who so diligently cared for Jimmy in his final days. 

https://www.act4addenbrookes.org.uk/get-involved28.01.1944 - 23.01.2021

02.02.1932 - 18.01.2021
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ † MEMORIAL SERVICE
Tελέσθηκε την περασμένη Κυριακή 31.01.2021 στην  

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 
London N8 0LY, το 6ον ετήσιο μνημόσυνο της  

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας  
και γιαγιάς  

 

Γεωργίας Δημητρίου Σαββίδη  
( Άγιο Λουκά Αμμοχώστου)  

 
Ο σύζυγος Δημήτρης, παιδιά: Βάσος-σύζυγός του Μαρία, 

Πάνος, Νάσω, εγγόνια: Στέφανη, Στέλλα, Δήμητρα,  
Παναγιώτα, Κωνσταντίνος και Δημήτρης, 

 δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

The 6th year memorial service for our beloved  
wife, mother and grandmother  

 

Georgia Demetriou Savvides 
(from Ayios Loucas, Famagusta)  

 
took place on Sunday 31.01.2021 at the Greek Orthodox 

Church of St. John the Baptist,  
Wightman Road, London N8 0LY.  

 
Her husband Demetris, sons: Vasos-wife Maria, Panos,  
her daughter Naso, granddaughters: Stephany, Stella, 
Demetra and Panayiota, grandsons: Constantinos and  

Demetri, great-grandchildren and relatives

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρομάχη Λουκα 
(από τους Αγίους Ομολογητές, Λευκωσίας, τέως κάτοικοs Λονδίνου) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andromachi Louka 
(From Ayious Omoloyites, Nicosia. Lived in Enfield, Middlesex) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και θείας, Ανδρομάχης 

Λουκά, την Δευτέρα 25/01/2021 σε ηλικία 86 ετών.  
Τα τεθλιμμένα: παιδιά Λουκάς και Γιώργος Λουκά, 

 εγγόνια: Ναταλία, Κώστας, Κωνσταντίνος και Μάριος,  
δισέγγονα Λουκάς και Αιμιλία.  

Ο θάνατος της αείμνηστης μας μητέρας άφησε μεγάλο κενό σε 
όλη την οικογένεια και στους πολλούς συγγενείς και φίλους.  

Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 2/03/2021 και ώρα 12.30 μ.μ. στον 
ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, Έντμοντον, Λονδίνο και η ταφή στο  
κοιμητήριο Νέον Σαουθκειτ. Δυστυχώς λόγων περιορισμών του  

Κορωνοϊού ο  αριθμός των παρευρεθέντων θα είναι περιορισμένος. 
Αντί λουλούδια στην μνήμη της παρακαλούμε να γίνονται  

εισφορές στο Ίδρυμα Καρκίνου Μεγάλης Βρετανίας μέσω στην 
ιστοσελίδα του Cancer Research UK:  

https://fundraise.cancerresearchuk.org/page/andromachi-louka

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
mother, grandmother, great grandmother and aunty Andromachi, on  
Monday 25th January 2021 aged 86, after a short illness with brain 

cancer. She leaves behind her sons Loukis and George, her  
4 grandchildren Natalie, Costa, Dean and Marios, her 2 great  
grandchildren Luke and Emilia and her nephews and nieces.  

Andromachi lived in Enfield, Middlesex and had a wide circle of friends 
and relatives nearby and also close friends and relatives in Cyprus.  

She was a warm and friendly person and a great hostess with a passion 
for cooking and baking. She was well-known for her lovely food and 

bakes. She loved to be surrounded by her family and friends. Her funeral 
will take place on Tuesday 2nd March at the Greek Orthodox  

St Demetrios Church in Edmonton at 12.30 pm and will be buried with her 
late husband Costakis Louka in New Southgate cemetery. Sadly, due to 
COVID-19 restrictions there will be a limited number of attendees to both 
church and cemetery. Donations to Cancer Research UK are preferred  

instead of flowers to our just giving page through their website: 
https://fundraise.cancerresearchuk.org/page/andromachi-louka 17.02.1934 - 25.01.2021

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της 
αγαπημένης μας Ελένης Σώζου που απεβίωσε στις 
26.01.21 σε ηλικία 94 ετών. Αφήνει πίσω τον 66 για 

χρόνια σύζυγό της, Σώζο Πέτρου, από την Πύλα 
και τα παιδιά της, Μαρούλλα, Ανδρέας και Γεωργία  
εγγόνια και δισέγγονα. "Ήταν μια πολύ στοργική και 

δυναμική μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά και ήταν 
πάντα αισιόδοξη, ζούσε  για την οικογένειά της. 

Αναπαύσου εν ειρήνη άγγελε μας.  
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 13/02/2021 10πμ στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 184 
Mare St. Hackney, London E9 3RD και την ταφή 

στο κοιμητήριο του New Southgate για 12 το  
μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες  

επικοινωνήστε στο 07867 79162521.01.1927 - 26.01.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Σώζου 
(από την Ορόκληνη, Λάρνακα, Κύπρος) 

Thank you to everyone for their cards and 
flowers following the death of our beloved 

mother, Magdalini Kyriacou. The support has 
been a great comfort to the family.  

It is unfortunate that the restrictions limited  
funeral attendance, but we are grateful to 

those who were able to attend, and those who 
came to the cemetery burial.  

Also, our thanks to those who donated to our 
mother’s chosen charity, her local church 

“Panagia.” 
Our mother will live long in our memory, as will 
the community’s kindness at this difficult time. 

Despina, Kay and Yiota

† Note of thanks 

Magdalini Kyriacou 
(from Oroklini, Larnaca, Cyprus) 

In the memory  
Kyriacos (Kyri) Panayiotou 
We would like to extend our gratitude to all the 

family and friends who have supported us with their 
words and deeds. 

We would also like to thank you all for their kind  
donations to St Parthenios, Troulli, Cyprus in the 

amount of £4,100.00. Kyri we miss you and you will 
always be in our hearts.  

 † Ευχαριστήριο 
Στη μνήμη του  

Κυριάκου (Κύρη) Παναγιώτου 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλη την οικογένεια 
και τους φίλους που μας υποστήριξαν με τα λόγια 

και τις πράξεις τους. 
Θα θέλαμε επίσης να σας ευχαριστήσουμε όλους για 

τις ευγενικές δωρεές σας για τον Άγιο Παρθένιο, 
Τρούλλοι, Κύπρου, μαζεύτηκε το ποσό των £4.100,00. 
Κύρη, μας λείπεις και θα είσαι πάντα στην καρδιά μας.

† Note of thanks

Η Κομματική Ομάδα Βάσης ΑΚΕΛ Waltham Forest 
εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς τις  

οικογένειες των συντρόφων Κύπρου και Ευτυχίας  
Αργυρού και Βάσου Φωτίου οι οποίοι απεβίωσαν 

πρόσφατα. Στην μνήμη των συντρόφων μας η ΚΟΒ 
Waltham Forest έχει μαζέψει το ποσό των  

£470 λιρών το οποίο και εισφέρει στο Έρανο της 
Κ.Ε.ΑΚΕΛ. Σύντροφοι και φίλοι που επιθυμούν να 

συνεισφέρουν και αυτοί μπορούν  
να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Συλλυπητήρια
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Some people are receiving fraudulent calls and text messages offering 
the COVD-19 vaccination. In some cases people are asked to press a 
number on their keypad, or to send a text message to confirm they 
wish to receive the vaccine.  
Doing so is likely to result in a charge being applied to their phone bill. 
In other cases, callers are offering the vaccine for a fee, or asking for 
bank details. 

Please take note of the following advice: 

Do not click on links or attachments 
in unexpected texts, emails, or instant 
messages. 

 CLICKING ON LINKS 1 

Challenge every 
request for your 
personal details 

     CHALLENGE 2 

 

Created by Hornsey Safer 
Neighbourhoods Team 

It doesn’t matter what they 
say, or what they know about 
you, don’t respond to 
unexpected phone calls. 

         BE WARY OF CALLERS  3 

If you believe you have been the 
victim of fraud, or identity theft, 
you should report this directly to 
Action Fraud either online 
www.actionfraud.police.uk 
or via telephone 0300 123 2040 
 
Where the victim is vulnerable, 
report it to the MPS online or by 
calling 101. 

       BE WARY OF CALLERS  4 
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