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Πικετοφορία στην Τουρκική Πρεσβεία στο Λονδίνο

τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου
Καταδικάζουμε την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία καλεί την
παροικία μας στην “πικετοφορία διαμαρτυρίας
έξω από την πρεσβεία του Τούρκου κατακτητή”
την προσεχή Δευτέρα 15 Νοεμβρίου στις
7 μ.μ, για “καταδίκη της παράνομης ανακήρυξης
του ψευδοκράτους και των ενεργειών της Τουρκικής πλευράς για την αναβάθμιση του ψευδοκράτους, για καταδίκη της τουρκικής εισβολής
και κατοχής και για την προάσπιση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας”.
Η Ομοσπονδία καλεί την ομογένεια να δώσει
δυνατό και καθαρό μήνυμα στον τούρκο κατακτητή και στη βρετανική πρωτεύουσα ότι εμπόδιο
στη λύση του Κυπριακού είναι η παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος
της Κύπρου, και οι προκλητικές δηλώσεις και
ενέργειες της Τουρκίας και του τουρκοκύπριου
ηγέτη Ερσίν Τατάρ για διχοτόμηση της Κύπρου
και τη δημιουργία δυο κρατών στο νησί μας. Μιλώντας, ο Πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας
Χρίστος Καραολής είπε ότι, «αυτές τις μέρες θυμόμαστε και τιμούμε τα εκατομμύρια των ανθρώπων που θυσίασαν την ζωή τους κατά το ναζισμού και ταυτόχρονα καλούμαστε να
διαμαρτυρηθούμε έξω από την Τουρκική Πρεσβεία για να ακουστούν οι απαιτήσεις μας για
μια ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο, και να σταματήσουν οι επιθετικές και προκλητικές ενέργειες της
Τουρκίας στην ανατολική μεσόγειο. Προτρέπουμε
όλους του συμπατριώτες μας να δώσουν το παρών τους έξω από την Τουρκική Πρεσβεία 43
Belgrave Square, SW1X 8PA τη Δευτέρα 15
Νοεμβρίου στις 7-8 μ.μ.».
Όλοι μαζί να καταδικάσουμε την ανακήρυξη

του ψευδοκράτους και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη και της
πολιτικής μας ηγεσίας για δίκαιη, λειτουργική και
ευρωπαϊκή λύση του Κυπριακού, στη βάση της
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ενωμένοι
να βροντοφωνάξουμε: «Τουρκία κάτω τα χέρια
από το Βαρώσι». «Το Βαρώσι ανήκει στους
νόμιμους κατοίκους του, σ΄ αυτούς που το
πότισαν με το αίμα και τον ιδρώτα τους» «Απαιτούμε ελεύθερη, ενωμένη και ανεξάρτητη Κύπρο» - «ΟΧΙ στα δυο κράτη του Τατάρ». Να απαιτήσουμε την αποχώρηση των
τουρκικών στρατευμάτων και των εποίκων από
το νησί μας και την επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους.
Εμπόδιο στη λύση ήταν και παραμένει ο κατοχικός στρατός και οι έποικοι. Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι μπορούν να ζήσουν μαζί σε μια
ελεύθερη κοινή πατρίδα. Να απαιτήσουμε από
την Βρετανία να τιμήσει την υπογραφή της σαν
εγγυήτρια της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και
εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να ακουστεί δυνατό, σαφές και ξεκάθαρο
το μήνυμα της παροικίας μας.
ΟΧΙ στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους –
ΟΧΙ στην διχοτόμηση – ΝΑΙ σε ελεύθερη ενωμένη Κύπρο – “Τουρκία, κάτω τα χέρια από
την Κύπρο” –“Η Κύπρος ανήκει στο λαό της”

ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ. ΤΟ ΖΗΤΑ Η ΚΥΠΡΟΣ,
ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Επίσκεψη στον Μητροπολίτη Κολωνείας Αθανάσιο
Επίσκεψη στο γραφείο του
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Κολωνείας Αθανάσιου, δίπλα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στο Wood Green
του Βορείου Λονδίνου, πραγματοποίησαν ο Δώρος
Παρτασίδης και ο Μιχάλης
Τακούσιης. “Ήταν μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, φιλική
συνάντηση, κατά την οποίαν
μιλήσαμε και ανταλλάξαμε
απόψεις και σκέψεις για το

παρελθόν, το παρόν και το
μέλλον”, δήλωσε στην “Παροικιακή” ο Δώρος Παρτασίδης.
“Η συζήτησή μας ήταν ένα
χαρούμενο ταξίδι που ξεκίνησε από το κατεχόμενο
χωριό του Σεβασμιωτάτου
Μαραθόβουνος, μιλώντας
για την οικογένειά του και
τους φίλους του”, πρόσθεσε,
ευχαριστώντας τον Μητροπολίτη για τις ευλογίες που
έλαβαν από εκείνον.

Επιστολή Κυπρίων της Βρετανίας προς Διεθνή Αμνηστία
και Βρετανούς αξιωματούχους για τους αγνοούμενους
Έκκληση για συνέχιση της άσκησης πίεσης
με σκοπό μια πλήρη και δίκαιη επίλυση του ζητήματος των αγνοουμένων στην Κύπρο, απευθύνει προς τη Διεθνή Αμνηστία και πολιτικούς
Βρετανούς αξιωματούχους το
Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων.
Σε επιστολή της προς τον διεθνή οργανισμό, την Υφυπουργό Ευρωπαϊκής Γειτονίας Γουέντι Μόρτον, στους
Προέδρους των βρετανικών
κοινοβουλευτικών επιτροπών
Εξωτερικών Υποθέσεων και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Τομ Τάγκεντχατ και Χάριετ
Χάρμαν αντιστοίχως, καθώς
και στον επικεφαλής της Επιτροπής 1922 του Συντηρητικού Κόμματος σερ Γκρέιαμ
Μπρέιντι, η παροικιακή οργάνωση σημειώνει
ότι 781 Κύπριοι παραμένουν αγνοούμενοι, σε
μια ανθρωπιστική τραγωδία που ταλανίζει τις
οικογένειες τους επί περισσότερο από 47 χρόνια
πλέον, μετά από την τουρκική εισβολή. Επισημαίνεται η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή του
37% του νησιού και η άρνηση της Τουρκίας να
τηρήσει το διεθνές δίκαιο ή να συμμορφωθεί με
τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. «Αναζητούμε απεγνωσμένα απαντήσεις για όλους τους
πατέρες, τις μητέρες και τα παιδιά που έχουν
βιώσει την αγωνία και την συντριβή που προ-

κάλεσε η ξαφνική και βίαιη εξαφάνιση των αγαπημένων τους», αναφέρεται στην επιστολή. Οι
υπογράφοντες ζητούν την υποστήριξη της Διεθνούς Αμνηστίας και των βουλευτών στο να
απαιτήσουν πρόοδο από τις
αρμόδιες αρχές εκ μέρους
των Κυπρίων που έχουν δει
τα ανθρώπινα δικαιώματά
τους να παραβιάζονται. Τα
περισσότερα μέλη του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων
είναι πρόσφυγες, το δράμα
των οποίων, όπως και των
συγγενών αγνοουμένων,
αποτυπώνεται σε φωτογραφίες του Δώρου Παρτασίδη
που συνοδεύουν την επιστολή. Γίνεται επίσης αναφορά στις επιτυχίες στο έργο
της δικοινοτικής Διερευνητικής Επιτροπής για
τους Αγνοούμενους, αλλά τονίζεται ότι μένουν
πολλά να γίνουν μέχρι και η τελευταία περίπτωση να διαλευκανθεί. «Σας εκλιπαρούμε να
προτρέψετε την κυβέρνηση του κ. Ερντογάν να
είναι πιο ανοιχτή και να συμμορφώνεται με τη
ΔΕΑ, ώστε να καταστεί πιο ορατή και να ολοκληρώσει την εντολή της», καταλήγει η επιστολή. Οι υπογράφοντες, εκ μέρους της Εκτελεστικής
Επιτροπής
του
Συμβουλίου
Βρετανοκυπρίων, είναι οι Δώρος Παρτασίδης,
Μαρί Νίκολσμπι και Αντώνης Σαββίδης.
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Πυρά αντιπολίτευσης κατά Μπόρις Τζόνσον για «πράσινο φως στη διαφθορά»

Γ

ια «διάβρωση της εμπιστοσύνης» των πολιτών προς τους βουλευτές και για «πράσινο φως στη διαφθορά» κατηγόρησε τον
Μπόρις Τζόνσον ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ. Ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό
κατά τη διάρκεια εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων με θέμα τον
κυβερνητικό χειρισμό κατηγοριών για διαφθορά
κατά ενός πρώην (πλέον) Συντηρητικού βουλευτή. Ο Όουεν Πάτερσον κρίθηκε από την ανεξάρτητη επίτροπο Κοινοβουλευτικών Κανόνων
να έχει παραβεί τον κώδικα διαγωγής των βου-

λευτών, καθώς είχε ασκήσει πιέσεις προς υπουργούς να εξετάσουν ζητήματα που αφορούσαν
δύο εταιρείες από τις οποίες είχε λάβει αμοιβή
ως σύμβουλος, ύψους άνω των 110.000 λιρών
ετησίως. Η επίτροπος είχε συστήσει την 30ήμερη
αποβολή του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος
από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ωστόσο η κυβέρνηση έσπευσε να προτείνει την αγνόηση της ποινής και τη δημιουργία μίας νέας επιτροπής που
θα εξέταζε το σύστημα ελέγχου κοινοβουλευτικής
διαφάνειας. Ο κ. Τζόνσον έθεσε μάλιστα ζήτημα
κομματικής πειθαρχίας κατά την επείγουσα ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα. Η κυβερνη-

τική πρόταση εγκρίθηκε λόγω της άνετης πλειοψηφίας που έχουν οι Συντηρητικοί στη Βουλή,
απαλλάσσοντας τον κ. Πάτερσον από την προτεινόμενη ποινή. Όταν, ωστόσο, έγινε σαφές ότι
τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνούνταν να
συμμετάσχουν στη συγκρότηση νέας επιτροπής
για τον έλεγχο της διαγωγής των βουλευτών, η
κυβέρνηση πήρε πίσω την πρωτοβουλία, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα ο κ. Πάτερσον να ανακοινώσει την παραίτησή του από το βουλευτικό
αξίωμα μετά από 24 χρόνια. Με τον Τζόνσον να
απέχει από την έκτακτη συζήτηση της Δευτέρας,
ο κ. Στάρμερ σχολίασε πως «αντί να διορθώσει

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου

τη ζημιά που έχει κάνει, το βάζει στα πόδια φοβισμένος. Ο Πρωθυπουργός δίνει το πράσινο φως
στη διαφθορά, λέει ότι οι κανόνες δεν ισχύουν
για τους φίλους του, και εσκεμμένα υπονομεύει
αυτούς που έχουν αναλάβει να σταματήσουν τη
διαφθορά». Ο κ. Τζόνσον αρνήθηκε να απολογηθεί για τις κοινοβουλευτικές ενέργειες της περασμένης εβδομάδας, κάτι που έκανε ωστόσο
ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Στίβεν
Μπάρκλεϊ, κάνοντας λόγο για «λάθος». Δημοσκόπηση της Ipsos MORI δίνει για πρώτη φορά
εδώ και ένα χρόνο προβάδισμα στους Εργατικούς, με 36% έναντι 35% των Συντηρητικών.

με τον Βύρωνα Καρύδη

Έκτακτη συνεδρίαση στη Βουλή των Κοινοτήτων για θέματα διαφθοράς
Έκτακτη συνεδρίαση έγινε στη Βουλή των Κοινοτήτων (Δευτέρα 08/11/2021) με θέμα το σύστημα ελέγχου της συμπεριφοράς των βουλευτών
, καθώς η κυβέρνηση εξακολουθεί να δέχεται πυρά
σχετικά με τους ισχυρισμούς για "διαφθορά".
Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον έχει επικριθεί
για την προσπάθειά της να αλλάξει την επιτροπή
ελέγχου των βουλευτών (House of Commons Standards Committee) όταν έκρινε τον βουλευτή των
Τόρις Όουεν Πάτερσον ένοχο για παραβίαση των
κανόνων αναφορικά με την άσκηση πολιτικών πιέσεων (lobbying). Αργότερα υποχρεώθηκε να κάνει
στροφή 180 μοιρών μετά από την κατακραυγή
από τα αντιπολιτευόμενα κόμματα.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Προτύπων της Βουλής των Κοινοτήτων (Commons Standards Committee) , βουλευτής των Εργατικών Κρις Μπράιαντ,
δήλωσε στο BBC Breakfast ότι θέλει να δει ένα
“κατάλληλο και ισχυρό σύστημα ελέγχου της συμπεριφοράς των βουλευτών”.
Ο ηγέτης των Εργατικών Σερ Κιρ Στάρμερ κάλεσε
τον πρωθυπουργό με αφορμή τη συζήτηση στη
Βουλή Κοινοτήτων να ζητήσει συγγνώμη από τη
χώρα για τον χειρισμό της υπόθεσης.
Η Metro χαρακτηρίζει τη συνεχιζόμενη διαμάχη
μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης αναφορικά με την άσκηση πολιτικών
πιέσεων "καταιγίδα διαφθοράς".
Η εφημερίδα i υπογραμμίζει ότι ο πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον μάχεται για να περιορίσει τις αντιδράσεις και ζητά οι βουλευτές να μην έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται σε δεύτερες θέσεις
εργασίας.
Ωστόσο, οι Times έχουν αντίθετη άποψη, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί ένα σύστημα που να επιτρέπει σε ταλαντούχους ανθρώπους εκτός πολιτικής
να εισέρχονται στο
Ουέστμινστερ και να αναλαμβάνουν κυβερνητικές
θέσεις. Η Daily Mirror σημειώνει ότι το Σκωτικό
Εθνικό Κόμμα (SNP) ζήτησε από την αστυνομία
να διερευνήσει ισχυρισμούς ότι οι Συντηρητικοί
μπορεί να έχουν απονείμει τίτλους ευγενείας με
αντάλλαγμα μεγάλες δωρεές.
Το κόμμα επιμένει ότι όσοι έλαβαν τιμητικές διακρίσεις, τις έλαβαν με βάση αποκλειστικά τα επιχειρηματικά και φιλανθρωπικά επιτεύγματά τους.
“Ο Μπόρις Τζόνσον άναψε το πράσινο φως
για τη διαφθορά”, υποστήριξε στη Βουλή ο
ηγέτης του Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ
Την Δευτέρα (08/11/2021) στη Βουλή των Κοι-

νοτήτων ο υπουργός Στίβεν Μπάρκλεϊ εξέφρασε
τη "λύπη" του για το "λάθος" που έκανε η κυβέρνηση με την ψηφοφορία στην υπόθεση Πάτερσον
την περασμένη εβδομάδα.
Ο κ. Πάτερσον κατηγορείται ότι παραβίασε τους
κοινοβουλευτικούς κανόνες ασκώντας επιρροή σε
Βρετανούς υπουργούς και αξιωματούχους, ενόσω
ήταν ακριβοπληρωμένος σύμβουλος ιδιωτικών
εταιρειών που κάνουν δουλειές με το βρετανικό
Δημόσιο. Η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι ο
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεν μπορούσε
να παρευρεθεί στην έκτακτη συζήτηση στη Βουλή
των Κοινοτήτων λόγω "μακροχρόνιας δέσμευσης"
να επισκεφθεί νοσοκομείο στη βορειοανατολική
Αγγλία.
Πολλές ήταν οι αντιδράσεις στις πρώτες σελίδες
των εφημερίδων της Τρίτης (09/11/2021) για την
απουσία του Μπόρις Τζόνσον από τη συνεδρίαση
της Δευτέρας .
Η Metro κυκλοφόρησε με πηχυαίο πρωτοσέλιδο
τίτλο : "Είμαι πρωθυπουργός - πάρτε με από εδώ"
, ενώ η HuffPost UK απλά αναρωτήθηκε: "Έχετε
δει αυτόν τον άνθρωπο;"
Ο διαδικτυακός Independent δημοσίευσε αποσπάσματα από την ομιλία του ηγέτη των Εργατικών
στο κοινοβούλιο που κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι "τρέχει φοβισμένος". “Ο Τζόνσον άναψε
το πράσινο φως για τη διαφθορά επιχειρώντας να
σώσει τον Όουεν Πάτερσον επιλέγοντας μια δειλή
στάση", σημείωσε ο σερ Κιρ
Στάρμερ. .
“Ο Τζόνσον τρέχει φοβισμέ-

νος από την καταιγίδα διαφθοράς των Τόρις”, o τίτλος στον Independent. Η εφημερίδα επισημαίνει
ότι ο βουλευτής των Συντηρητικών Όουεν Πάτερσον παραιτήθηκε, καθώς αποκαλύφθηκε ότι επι-

χειρούσε να πείσει συναδέλφους του βουλευτές
να στηρίξουν εταιρία, στην οποία ήταν σύμβουλος.
Ο Guardian ανέδειξε επίσης την παρέμβαση του
σερ Κιρ Στάρμερ ο οποίος έσπευσε να τονίσει ότι
ο κ. Τζόνσον ηγείται του κόμματος των Τόρις “μέσα
από τους υπονόμους”.
Η εφημερίδα αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος
εσωτερικής σελίδας για να απαριθμήσει όλα τα
σκάνδαλα που έχουν επηρεάσει την κυβέρνηση
του κ. Τζόνσον. Παράλληλα ο Guardian δημοσιεύει
και ένα σύστημα αξιολόγησης για το πόσο επιζήμια
θα μπορούσε να είναι η διαφθορά.
Η Daily Express “εκλιπαρεί” τον πρωθυπουργό
να ζητήσει συγγνώμη για την προσπάθεια αλλαγής
των κανόνων σχετικά με τις πειθαρχικές διαδικασίες
που αφορούν τους βουλευτές - μια ενέργεια που
"θα συμβάλει κατά κάποιο τρόπο στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο κόμμα των Τόρις".
Η Daily Mirror σε όλη την πρώτη σελίδα έχει μια
φωτογραφία του Μπόρις Τζόνσον να επισκέπτεται
ένα νοσοκομείο, ενώ η συνεδρίαση στη βουλή λάμβανε χώρα, με τον τίτλο: "Καμία συγγνώμη, καμία
ντροπή, κανένας σεβασμός και καμία μάσκα".
Η Daily Mail αναφέρει ότι ο πρώην γενικός εισαγγελέας, Τζέφρεϊ Κοξ , ψήφιζε εξ αποστάσεως
στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του lockdown
ενώ εργαζόταν στην Καραϊβική.
Δεν υπήρχε καμία επίπτωση από το γεγονός ότι
παραβίασε τους κανόνες για τους βουλευτές που
έχουν δεύτερη απασχόληση,
σημειώνει η Mail.
Η Sun ισχυρίζεται ότι για μια

περίοδο δύο ετών 12 βουλευτές
πληρώθηκαν συνολικά 3,5 εκατομμύρια λίρες για
την ανάληψη εργασιών εκτός του Ουέστμινστερ.
Διπλοθεσίτες οι 90 από τους 360 βουλευτές
των Τόρις
Περισσότεροι από 90 βουλευτές των Τόρις -από
τους συνολικά 360- είναι διπλοθεσίτες, ενώ στο
«στρατόπεδο» των Εργατικών, είναι μετρημένοι
στα δάκτυλα του ενός χεριού: μόλις τρεις. Όπως
επισημαίνει δημοσίευμα της εφημερίδας The
Guardian, η δεύτερη δουλειά των Συντηρητικών
βουλευτών αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται
με τον τζόγο, την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη,
κ.α..
Ο βουλευτής Τζέφρι Κοξ, κερδίζει 1,6 εκατομμύρια λίρες ετησίως ως δικηγόρος, ενώ ο Κρις Γκρέιλινγκ, πρώην υπουργός Μεταφορών, βάζει στο
πορτοφόλι του το ποσό των 100.000 λιρών ετησίως
από την ναυτιλιακή εταιρεία «Hutchison Ports Europe».
Σύμφωνα με τους Times (10/11/2021), ο σερ
Τζέφρι Κοξ, είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί
τη θέση του μετά από κατηγορίες των Εργατικών
ότι παραβίασε "θρασύτατα" τους κοινοβουλευτικούς κανόνες χρησιμοποιώντας το γραφείο του
στη Βουλή των Κοινοτήτων για την άσκηση της δικηγορίας . Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι απέρριψε εκκλήσεις που του έγιναν κατ’ ιδίαν να υποβάλλει την παραίτησή του.
Ο Guardian γράφει ότι ο πρώην ηγέτης των Συντηρητικών, σερ Ίαν Ντάνκαν Σμιθ, καλείται επίσης
να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τη δεύτερη δουλειά
του. Αμείβεται 25.000 λίρες το χρόνο ως σύμβουλος της εταιρείας απολυμαντικών χεριών Byotrol.
Η εφημερίδα αναφέρει ότι η επιχείρηση επωφελήθηκε από τους νέους κανόνες που πρότεινε τον
Μάϊο κυβερνητική ομάδα εργασίας υπό την προεδρία του σερ Ίαν.
Οι Financial Times σημειώνουν ότι οι υποστηρικτές των Τόρις φοβούνται ότι ο αποτυχημένος
χειρισμός της υπόθεσης Πάτερσον από τον Μπόρις Τζόνσον και η άρνησή του να ζητήσει συγγνώμη έχουν δημιουργήσει ένα εχθρικό περιβάλλον στο οποίο τα μέσα ενημέρωσης “θα κυνηγούν
τώρα ιστορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των βουλευτών και των μελών της Βουλής των Λόρδων”.

Σημαντική επίσκεψη βρετανών Βουλευτών στην Κύπρο
Η πορεία πλεύσης της Τουρκίας και ποια θα
πρέπει να είναι η αντίδραση της Δύσης ήταν ένα
από τα ζητήματα που απασχόλησαν συνάντηση
της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Κυπριακής Βουλής με τη Διακομματική
Ομάδα (APPG) για την Κύπρο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην
Κύπρο. Μετά τη συνάντηση, οι 10 Βρετανοί Βουλευτές εξέφρασαν την στήριξη τους στην Κύπρο
και τους Κύπριους συναδέλφους τους. Συνάντηση
με τους Βρετανούς Βουλευτές είχε και η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου. Απαντώντας σε ερώτηση του Βρετανοκύπριου Βουλευτή
Πάμπου Χαραλάμπους ως προς το τι θεωρεί ότι
πρέπει να κάνει η διεθνής κοινότητα για να αντιμετωπίσει την συμπεριφορά της Τουρκίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Τουρκία κινείται πλέον μακριά από τη
Δύση και φαίνεται να ακολουθεί το κύμα του ισλαμισμού και του εξτρεμισμού. Πιστεύω, σημείωσε, ότι κάνουμε ότι δεν βλέπουμε αυτή την πολιτική στροφή. Βιώνουμε κυριολεκτικά μέρες
διπλωματίας των κανονιοφόρων, είπε. Η Τουρκία,
σημείωσε, πρέπει να νοιώσει την συλλογική μας
πίεση. Γιατί, τόνισε, δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα μόνο της Μεσογείου, αλλά των ΗΠΑ, της
ΕΕ και του ΗΒ. Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι
δεν προτείνει μια ανοιχτή αντιπαράθεση αλλά την
ετοιμασία μιας λογικής αλλά σταθερής πολιτικής
«καρότου και μαστιγίου». Στις παπαρούνες που

φορούσαν στο πέτο τους Βρετανοί Βουλευτές για
την Ημέρα Μνήμης του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου
αναφέρθηκε η Βουλευτής ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου, η οποία τους ενημέρωσε ότι κατά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο το κόμμα της κάλεσε τα μέλη
του να λάβουν μέρος στην προσπάθεια κατά του
φασισμού του Χίτλερ. Παράλληλα, αναφέρθηκε
στην θέση του ΑΚΕΛ για τερματισμό της λειτουργίας των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο. Είπε
επίσης ότι κύριος στόχος του ΑΚΕΛ είναι η λύση
του κυπριακού προβλήματος και η επανένωση
της χώρας. Μίλησε για την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας και εξέφρασε την άποψη ότι
η ΕΕ δεν κάνει αρκετά. Μίλησαν, επίσης ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης και ο Βουλευτής
ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης. Η Συντηρητική Βουλευτής Κάρολαϊν Νόουκς ανέφερε ότι «ήταν μια
ευκαιρία να δείξουμε την υποστήριξή μας για τους
Κύπριους συναδέλφους μας». Ο Εργατικός Βουλευτής Πάμπος Χαραλάμπους δήλωσε: «Προσβλέπουμε στο να ενημερωθούμε για την υφιστάμενη γεωπολιτική κατάσταση ώστε να
μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου
και να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε
υποστήριξη για να βοηθήσουμε τους Κύπριους
στις προσπάθειες τους για επίλυση του μακροχρόνιου προβλήματος, που παραμένει άλυτο για
τόσο μεγάλη χρονική περίοδο».
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Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της πανδημίας η διασπορά του κορωνοϊού

Κ

αλά και κακά μαντάτα έρχονται όσον
αφορά τον κορωνοϊό στη Βρετανία, η
οποία ακολουθεί το παράδειγμα άλλων
χωρών καθιστώντας πλέον υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των εργαζομένων στο NHS και στους
οίκους ευγηρείας.
Οι λοιμώξεις COVID-19 έχουν ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από την
αρχή της πανδημίας, σύμφωνα με τα νεότερα
στοιχεία από τακτική μελέτη παρακολούθησης.
Η μελέτη REACT-1 από το Imperial College του
Λονδίνου υπολογίζει ότι στο διάστημα 19-29
Οκτωβρίου το ποσοστό φορέων του ιού στην Αγγλία ήταν 1,72% επί του πληθυσμού, αυξημένο
σημαντικά από το 0,83% της προηγούμενης μελέτης που αφορούσε το Σεπτέμβριο. Τον Ιανουάριο του 2021, όταν διαπιστώθηκε η επικράτηση
της πιο μεταδοτικής παραλλαγής Δέλτα, η ίδια
μελέτη υπολόγιζε ότι το ποσοστό διασποράς του
ιού ήταν 1,57%. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η
αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται κατά κύριο
λόγο στα αυξημένα περιστατικά λοιμώξεων μαθητών, με ένα στα 17 παιδιά να είναι φορείς μέσα
στον Οκτώβριο.
Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι το 5,85%
των παιδιών ηλικίας 5-12 ετών ήταν φορείς αυτή
την περίοδο, όπως και το 5,75% των παιδιών
ηλικίας 13-17. Η νεότερη μελέτη συνοδεύεται από
την προειδοποίηση ότι οι επόμενες δέκα ημέρες
θα είναι «κρίσιμες» για την πορεία της πανδημίας,
καθώς οι μαθητές επέστρεψαν αυτή την εβδομάδα στα σχολεία μετά από τις φθινοπωρινές
διακοπές μίας εβδομάδας. Η επιμέρους ανάλυση
των στοιχείων δείχνει αύξηση των λοιμώξεων σε
κάθε περιοχή της Αγγλίας πλην του Γιόρκσιρ στα
βορειοανατολικά της χώρας. Η υψηλότερη διασπορά εντοπίζεται στα νοτιοδυτικά, με 2,18% επί
του πληθυσμού. Η μελέτη REACT-1 βασίζει τα
συμπεράσματά της σε δεκάδες χιλιάδες δειγματοληπτικούς ελέγχους. Ο επικεφαλής συντάκτης
καθηγητής Πολ Έλιοτ σημείωσε ότι πρέπει να
υπάρξει επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος των ανηλίκων 12 ετών και πάνω, καθώς
και της χορήγησης της αναμνηστικής δόσης. Η
επικεφαλής της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας ΗΒ Δρ Τζένι Χάρις σχολίασε ότι «αν και ο
αριθμός νοσηλειών και θανάτων παραμένει χαμηλότερος σε σύγκριση με προηγούμενα κύματα,
αυτά τα ευρήματα είναι μία δυνατή υπενθύμιση
ότι η πανδημία απέχει πολύ από το τέλος και παραμένει σοβαρή απειλή».
Εκτιμήσεις για παρέλευση της κορύφωσης
Ωστόσο, η κορύφωση του νεότερου κύματος
της πανδημίας του κορωνοϊού στην Αγγλία ίσως
έχει ήδη παρέλθει, σύμφωνα με την ανάλυση των
νεότερων στατιστικών στοιχείων. Το Γραφείο
Εθνικής Στατιστικής (ONS) αναφέρει στη νεότερη
εβδομαδιαία μελέτη του, που βασίζεται σε δεκάδες χιλιάδες δειγματοληπτικούς ελέγχους, ότι ένας
στους 50 κατοίκους της Αγγλίας ήταν φορέας του
ιού κατά την εβδομάδα έως τις 30 Οκτωβρίου.
Πρόκειται για αναλογία που αντιστοιχεί σε 1,1
εκατομμύρια πολίτες. Είναι η τρίτη υψηλότερη
εβδομαδιαία μέτρηση από την αρχή της πανδημίας. Ωστόσο, είναι σχεδόν ίδια με εκείνη της
προηγούμενης εβδομάδας, κάτι που βάζει τέλος
στις συνεχείς εβδομαδιαίες αυξήσεις της αναλογίας των φορέων κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Πολλοί επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτό καταδεικνύει πως οι συνεχείς αυξήσεις των κρουσμάτων
που προέκυψαν λόγω της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία τον Σεπτέμβριο ίσως έφτασαν
πλέον τη φυσική κορύφωσή τους και πλέον θα
δώσουν τη θέση τους σε σταδιακή μείωση κρουσμάτων. Όπως λένε, αυτό θα ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα της ανοσίας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των μαθητών λόγω των πολλών

Πρώτη έγκριση στο χάπι της Merck
Η Βρετανική Αρχή Έγκρισης Φαρμάκων MHRA
έγινε η πρώτη στον κόσμο που έδωσε το πράσινο
φως για τη χρήση του νέου φαρμάκου της αμερικανικής εταιρείας Merck κατά του κορωνοϊού.
Πρόσκειται για το αντιικό χάπι molnupiravir, το
οποίο θα μπορεί να δίνεται δύο φορές την ημέρα
σε ευάλωτους ασθενείς που θα έχουν διαγνωστεί

νατό για να αποφευχθούν περιοριστικά μέτρα την
περίοδο των Χριστουγέννων. Πάντως η αντιπολίτευση κατηγορεί τον υπουργό για «χαοτική» οργάνωση του εμβολιαστικού προγράμματος. Η επικεφαλής του NHS Αμάντα Πρίτσαρντ είπε ότι οι
επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι, σημειώνοντας
ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 14 φορές πιο πολλοί
φορείς Covid στα νοσοκομεία σε σχέση με την
ίδια περίοδο πέρυσι. Στις 4 Νοεμβρίου νοσηλεύονταν 9.160 ασθενείς Covid, εκ των οποίων 1.034
διασωληνωμένοι.
Υποχρεωτικός εμβολιασμός στο NHS

λοιμώξεων αλλά και της έναρξης εμβολιασμού
στις ηλικίες από 12 και πάνω. Πράγματι, τα νεότερα στοιχεία από το ONS δείχνουν μείωση κρουσμάτων στις ηλικίες κάτω των 16 και σταθερά
ποσοστά λοιμώξεων στις υπόλοιπες ηλικιακές
ομάδες. Την ίδια στιγμή, η συμβουλευτική της κυβέρνησης επιστημονική επιτροπή SAGE ανακοίνωσε ότι η τιμή R του ρυθμού αναπαραγωγής
του ιού στο Ηνωμένο Βασίλειο έπεσε στο 0,9-1,1
από 1,1-1,3 την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα
με το ONS, η αναλογία φορέων ανά αριθμό κατοίκων μειώθηκε στην Ουαλία και στη Σκωτία,
αλλά αυξήθηκε ελαφρώς στη Βόρεια Ιρλανδία την
εβδομάδα έως τις 30 Οκτωβρίου. Ο Δρ Ραγκίμπ
Αλί, επιδημιολόγος του Κέμπριτζ, είπε ότι τα αποτελέσματα ήταν «πάνω-κάτω τα αναμενόμενα»
και ενισχύουν το επιχείρημα όσων θεωρούν ότι
η κορύφωση του νεότερου κύματος της πανδημίας στην Αγγλία επήλθε στο δεύτερο μισό του
Οκτωβρίου. Ο καθηγητής Τζιμ Νέισμιθ από την
Οξφόρδη συμφώνησε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην ενθαρρυντική μείωση των κρουσμάτων μεταξύ των ανηλίκων. Και ο καθηγητής Πολ Χάντερ
από το Πανεπιστήμιο East Anglia εκτίμησε ότι η
μελέτη του ONS συνάδει με αλλά στοιχεία που
μαρτυρούν πτωτική τάση των κρουσμάτων. Αντιθέτως, ο μοριακός μικροβιολόγος του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ Δρ Σάιμον Κλαρκ συνέστησε προσοχή, λέγοντας ότι θα μπορούσε να
πρόκειται για μια προσωρινή μείωση της διασποράς του ιού λόγω των σχολικών διακοπών της
τελευταίας εβδομάδας του Οκτωβρίου.

με τη νόσο COVID-19. Στις κλινικές δοκιμές το
χάπι έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου σχεδόν στο μισό. Ο Υπουργός
Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ είπε ότι η θεραπεία αυτή
«αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού» για τους πιο
ευάλωτους πολίτες και τους ανοσοκατεσταλμένους. Έκανε δε λόγο για «ιστορική ημέρα». Το
φάρμακο είναι σχεδιασμένο ώστε να επιδρά στον
γενετικό κώδικα του ιού, αποτρέποντας την εξάπλωσής του στον ανθρώπινο οργανισμό.
Αγώνας δρόμου για το booster jab
Τη δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού για να λάβουν την τρίτη, αναμνηστική δόση του εμβολίου
κατά του κορωνοϊού μόλις περάσουν πέντε μήνες
από τη δεύτερη δόση έχουν όσοι πολίτες το δικαιούνται. Η τρίτη δόση, ωστόσο, θα χορηγείται
όταν κλείσουν έξι μήνες από τη δεύτερη. Το νέο
μέτρο εντάσσεται στις προσπάθειες της βρετανικής κυβέρνησης και του συστήματος υγείας NHS
να επιταχύνουν το εμβολιαστικό πρόγραμμα
στους πολίτες άνω των 50 ετών και στους πιο
ευάλωτους. Ο αριθμός των πολιτών που έχουν
κάνει και την αναμνηστική δόση ξεπέρασε τα 10
εκατομμύρια, με την πρόοδο όμως να θέτει εν
αμφιβόλω το στόχο της κυβέρνησης να εμβολιάσει και τα 32 εκατομμύρια των δικαιούχων έως
τα Χριστούγεννα. Παράλληλα το NHS τονίζει ότι
4,5 εκατ. πολίτες δεν έχουν κάνει καν την πρώτη
δόση. Ο Σάτζιντ Τζάβιντ κάλεσε τους πολίτες να
κάνουν την ενισχυτική δόση το συντομότερο δυ-

Υποχρεωτικός θα είναι από την 1η Απριλίου
2022 ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 για τους
εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή του εθνικού
συστήματος υγείας NHS στην Αγγλία, όπως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ.
Σε έκτακτη δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων,
ο κ. Τζάβιντ είπε ότι εξέτασε τις απόψεις όλων
των εμπλεκομένων κατά τη διάρκεια τη διαβουλεύσεων για το θέμα που άρχισαν τον Σεπτέμβριο. «Πρέπει να αποφύγουμε την αποτρέψιμη
ζημιά και να προστατεύσουμε τους ασθενείς στο
NHS, να προστατεύσουμε συναδέλφους στο NHS
και ασφαλώς να προστατεύσουμε το ίδιο το
NHS», είπε ο υπουργός ανακοινώνοντας την
απόφασή του.
Όπως πρόσθεσε, το 90% του προσωπικού του
NHS έχει κάνει τουλάχιστον δύο δόσεις του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, ωστόσο υπάρχουν
ακόμα 103.000 ανεμβολίαστοι γιατροί, νοσηλευτές και μέλη διοικητικού προσωπικού στην Αγγλία.
Από τη στιγμή που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει ποιο ποσοστό αυτών θα εμβολιαστεί τελικά, ο κ. Τζάβιντ είπε ότι πρέπει να καταστεί
υποχρεωτικός ο εμβολιασμός.
Από την υποχρεωτικότητα θα εξαιρούνται μόνο
όσοι εργαζόμενοι δεν έρχονται σε φυσική επαφή
με ασθενείς και όσοι έχουν ιατρικούς λόγους εξαίρεσης.
Αντιθέτως, ο Υπουργός Υγείας αποφάσισε να
μην υποχρεώσει το προσωπικό του NHS να κάνει
το εμβόλιο κατά της γρίπης.
Ο κ. Τζάβιντ σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν
αγνοεί τις ανησυχίες περί αποχώρησης έμψυχου
δυναμικού από το NHS σε μια περίοδο υψηλής
πίεσης λόγω της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, το μέτρο δε
θα ισχύσει άμεσα, αλλά 12 εβδομάδες μετά από
την κοινοβουλευτική έγκριση που θα ζητήσει η
κυβέρνηση, «επιτρέποντας στους εναπομείναντες
συναδέλφους να κάνουν τη θετική επιλογή να
προστατεύσουν εαυτούς και τους γύρω τους, καθώς και χρόνο για προγραμματισμό κάλυψης ελλείψεων προσωπικού».
Σημειώνεται ότι ο εμβολιασμός κατά Covid έχει
ήδη καταστεί υποχρεωτικός για τους εργαζομένους σε οίκους ευγηρίας (care homes), με την
προθεσμία να εκπνέει σήμερα Πέμπτη, ειδάλλως
αντιμετωπίζουν την προοπτική της απόλυσης.
Εκπρόσωποι των οίκων ευγηρίας είχαν ζητήσει
από την κυβέρνηση να παρατείνει τη διορία ή και
να ακυρώσει το μέτρο της υποχρεωτικότητας, καθώς εκτιμούν ότι έως και 60.000 εργαζόμενοι θα
μπορούσαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους,
δηλαδή σχεδόν το 1/10 του συνολικού εργατικού
δυναμικού στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας.
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Ραδιομαραθώνιος 2021:
H Αντίπερα όχθη

Με μαραθώνια εκπομπή 42 ωρών, από τους
ραδιοθαλάμους του Τρίτου Προγράμματος του
ΡΙΚ, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον Ραδιομαραθώνιο 2021. Η συνθέτης Στάλω Γεωργίου και η στιχουργός Φανή Αναστασίου δημιούργησαν ένα πολύ ευαίσθητο και γεμάτο
μηνύματα τραγούδι με τίτλο "Η αντίπερα όχθη",
το οποίο ερμηνεύει η σπουδαία ερμηνεύτρια
Κωνσταντίνα. Μάλιστα στο video clip που γυρίστηκε στα πανέμορφα Λεύκαρα συμμετέχει η
σχολή "Ταξίδι στη Σιωπή". Για συλλογή εισφορών προς ενίσχυση του Ταμείου του Ιδρύματος
Ραδιομαραθωνίου, στήθηκαν 17 περίπτερα σε
όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, ενώ
εθελοντές με κουμπαράδες επισκέπτονταν δήμους και κοινότητες. Το τραγούδι έχει γυριστεί
και στη νοηματική γλώσσα. Η Κωνσταντίνα ήρθε
στην Κύπρο ειδικά για τα γυρίσματα του video
clip. Την προσπάθεια συνέδραμε και η πρωταθλήτρια Ποδηλασίας Άντρη Χριστοφόρου, μαζί
με 30 παιδιά με τα ποδήλατά τους. Τον Ραδιομαραθώνιο διοργανώνουν ο Όμιλος CNP και το
ΡΙΚ. Τη διαβεβαίωση ότι ο Ραδιομαραθώνιος
θα έχει, όπως πάντοτε, αρωγό το κράτος, έδωσε
ο πρόεδρος Αναστασιάδης και κάλεσε όλους να
συνεχίσουν να στηρίζουν το αξιέπαινο έργο
τους.

Έτσι μονιμοποίησε παράνομα τις συνεργάτιδές του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

ην παρέμβαση της Βουλής
ζήτησε με επιστολή ο γενικός
ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης προκειμένου να αρθεί με νομοθετική ρύθμιση η παράνομη μονιμοποίηση στο δημόσιο των
τεσσάρων συνεργάτιδών του Προέδρου Αναστασιάδη, οι οποίες, μετατράπηκαν παράνομα σε εργοδοτούμενες αορίστου χρόνου. Και
μάλιστα με γενναίες αυξήσεις στους
μισθούς που λαμβάνουν, όπως σημειώνει η εφημερίδα Πολίτης. Με
τον γενικό ελεγκτή να επιρρίπτει ευθέως ευθύνες γι’ αυτές τις παράνομες μονιμοποιήσεις στο δημόσιο
στον Πρόεδρο Αναστασιάδη και
στον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω Βασίλη Πάλμα. Στην επιστολή
του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν κατονομάζει τις τέσσερεις συνεργάτιδες του Προέδρου Αναστασιάδη και
περιορίζεται στην αναφορά ότι η μια
συνεργάτιδα είναι αδελφότεκνη του
Προέδρου Αναστασιάδη ενώ οι υπόλοιπες τρεις εργάζονταν στον ΔΗΣΥ

T

εκ των οποίων οι δυο εκτελούσαν
καθήκοντα γραμματέα του Προέδρου του ΔΗΣΥ όταν επικεφαλής
στην Πινδάρου ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης. Κοντολογίς, νομιμοποιήθηκε η αδελφότεκνη, μια στενή συνεργάτιδα και οι δυο ιδιαιτέρες
γραμματείς του Προέδρου Αναστασιάδη. Όπως αναφέρει ο γενικός
ελεγκτής στην επιστολή του προς
τους βουλευτές της Επιτροπής
Ελέγχου και Οικονομικών αντί να
τερματιστεί το συμβόλαιο των τεσσάρων συνεργάτιδων και να ανανεώνεται χρόνο με το χρόνο «η Προεδρία παράνομα διατήρησε τους
τότε υπηρετούντες συμβούλους του
Προέδρου μεταξύ των οποίων και
τις υπό αναφορά τέσσερεις συμβούλους ως μισθωτά πρόσωπα με το
προηγούμενο καθεστώς. Ενώ δηλαδή με βάση τους όρους διορισμού
τους ο Πρόεδρος είχε το απόλυτο
δικαίωμα να τερματίσει, όποτε ο
ίδιος ήθελε, το διορισμό των προσώπων αυτών, και θα μπορούσε να

κών Ασφαλίσεων ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η απασχόληση των προσώπων αυτών ενέπιπτε στην κατηγορία των μισθωτών. Μετά από
αυτό, η Προεδρία παράνομα αποφάσισε την μετατροπή του καθεστώτος εργοδότησης των τεσσάρων
συμβούλων σε εργοδοτούμένους
αορίστου χρόνου». Οι μηνιαίες απολαβές των τεσσάρων προσώπων
εξελίχθηκαν ως εξής: η πρώτη σύμβουλος – αδελφότεκνη ξεκίνησε με
απολαβές €2.341 και έφθασε τις
€3.076, η δεύτερη σύμβουλος ξεκίνησε με €2.041 και έφθασε τις
€2.771 ενώ οι άλλες δυο, που εκτελούν καθήκοντα ως ιδιαιτέρες γραμματείς του Προέδρου ξεκίνησαν με
€2.265 και έφθασαν τα €2.580.
Ακόμη και την περίοδο μέχρι την
31/12/2016 που οι μισθοί στο δημόσιο ήταν στον πάγο οι υπό αναφορά σύμβουλοι λάμβαναν σημαντικές αυξήσεις.
Η απάντηση του Προεδρικού
Η Προεδρία της Δημοκρατίας τονίζει εμφατικά ότι οι ισχυρισμοί του
Γενικού Ελεγκτή είναι παντελώς
αβάσιμοι, κάνοντας λόγο για αντιδεοντολογική συμπεεριφορά.
ΑΚΕΛ: Χωρίς φραγμούς
«Δεν έχει ούτε όρια ούτε φραγμούς αυτή η κυβέρνηση», αναφέρει ο Εκπρόσωπος Τύπου του
ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, σε
σχέση με τις τέσσερις προσλήψεις
στο Προεδρικό. Μάλιστα όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η υπόθεση
αυτή αποτελεί «πρόκληση σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας».

Πορεία διαμαρτυρίας στη Λευκωσία με σύνθημα «Αλλάξτε πολιτικές, όχι το κλίμα»

Χωρίς το popemobile ο Πάπας στην Κύπρο

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα ασφάλειας κατά
την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο από τις 2 μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου. Ήδη υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από το Βατικανό ήρθαν
στην Κύπρο και συζήτησαν με αξιωματούχους
του υπουργείου Εξωτερικών λεπτομέρειες που
αφορούν τα της επίσκεψης του Ποντίφικα, και
συζητήθηκαν τα μέτρα που θ’ αφορούν την
ασφάλεια του. Όπως κλείδωσε από τις επαφές
που έγιναν, τον Πάπα θα συνοδεύει πολυπληθής
φρουρά από το Βατικανό, ενώ έχει εκφράσει τη
θέση να μην κυκλοφορεί με το ειδικό όχημα που
διαθέτει και διακινείται κατά τις επισκέψεις του
σε άλλες χώρες, το οποίο του επιτρέπει να χαιρετά τα πλήθη. Έτσι, θα διατεθούν άλλα κατάλληλα μέσα για να διακινείται.

το πράξει ώστε στη συνέχεια να συναφθεί με τα πρόσωπα αυτά το
πρότυπο συμβόλαιο (σ.σ. ετήσιο
συμβόλαιο) που ρητά προέβλεπε ο
νόμος του προϋπολογισμού, εντούτοις, τα πρόσωπα αυτά παρέμειναν
ως εργαζόμενοι με βάση τους όρους
διορισμού του 2013». Με τον Οδ.
Μιχαηλίδη να επισημαίνει τα εξής:
«Για τα έτη 2016, 2017 και 2018 (μέρος) τα τέσσερα αυτά πρόσωπα
λάμβαναν αποζημίωση από το κονδύλι του προϋπολογισμού που προορίζεται για τους συμβούλους του
Προέδρου κατά ρητή παράβαση της
σχετικής πρόνοιας του νόμου του
προϋπολογισμού ως προς τους
όρους που θα έπρεπε να τηρούνται.
Με βάση τον νόμο του προϋπολογισμού, την ευθύνη για την παράλειψη αυτή την έχει ο εκάστοτε Υφυπουργός παρά τω Προέδρω.
Ανεξάρτητα από την πιο πάνω παράλειψη της Προεδρίας, και την περαιτέρω καχυποψία που δημιουργεί, τα πρόσωπα αυτά ήταν από το
2013 και κατά πάντα χρόνο μισθωτά
πρόσωπα για τα οποία εργοδότης
ήταν η Δημοκρατία που κατέβαλλε
για αυτά εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η δε σύμβαση εργοδότησης τους ήταν εξ αρχής σύμβαση ορισμένου χρόνου,
αφού ρητά σε αυτήν καταγραφόταν
ότι ο διορισμός τους θα έληγε το αργότερο με τη λήξη της θητείας του
Προέδρου». Με τον γενικό ελεγκτή
να καταγγέλλει, πρόσθετα, τα εξής:
«Λίγο πριν τη λήξη της πρώτης θητείας του Προέδρου οι υπό αναφορά
τέσσερεις σύμβουλοι του, υπέβαλαν
γραπτό αίτημα στον Δ/ντή Κοινωνι-

Η

Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου και η
«Δικοινοτική Δράση για την Κλιματική Αλλαγή», διοργάνωσαν το Σάββατο 06/11,
με αφορμή την 26η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την
Κλιματική Αλλαγή, στη Γλασκώβη, εκδηλώσεις
στον παραδοσιακό πυρήνα της Λευκωσίας, με
κεντρικό σύνθημα «Αλλάξτε πολιτικές, ΟΧΙ το
κλίμα». Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 10 το πρωί με
συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας, στη Συμβολή των οδών Λήδρας και Ονασαγόρου, όπου
έγινε διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου και ακολούθως πραγματοποιήθηκε πορεία κατά μήκος
της οδού Λήδρας. Στις 11 η πορεία κατέληξε έξω
από την αίθουσα «Ειρήνη» στο τέρμα της οδού

Λήδρας όπου οι συμμετέχοντες συναντήθηκαν
με τη «Δικοινοτική Δράση για την Κλιματική Αλλαγή», στην οποία συμμετέχουν Ελληνοκυπριακές και Τουρκοκυπριακές οργανώσεις και κινήματα και αναγνώσθηκε Κοινή Διακήρυξη στα
ελληνικά και στα τουρκικά, η οποία διανεμήθηκε
στον κόσμο. Στη συνέχεια, αντιπροσωπεία της
διαδήλωσης μετέβη στη Νεκρή Ζώνη, και διαβάστηκαν ξανά τα μηνύματα στα ελληνικά και στα
τούρκικα για τα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ. Ακολούθως, συνεχίστηκε η πορεία μέσω της οδού Ονασαγόρου και κατέληξε στην Πλατεία Ελευθερίας.
Στην πορεία συμμετείχαν βουλευτές, στελέχη και
μέλη από το ΑΚΕΛ, το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, καθώς και οργανώσεις και
άτυπες ομάδες που ασχολούνται με το περιβάλλον. Στην κοινή διακήρυξη που υπογράφηκε, τονίζεται: “Σήμερα είμαστε στους δρόμους Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, μαζί με
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη,
για να ενώσουμε τις φωνές μας! Αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα” και προτείνονται οι ακόλουθες
πολιτικές-δράσεις:
-Οι χώρες που είναι υπεύθυνες για την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να συμβάλουν με την κατανομή πόρων και τεχνολογίας
στις πιο φτωχές χώρες.
- Οι πλουσιότερες χώρες να δεσμευτούν να χρη-

ματοδοτήσουν τις απώλειες και τις ζημιές από
την κλιματική αλλαγή
-Ταχεία μετάβαση της παραγωγής ενέργειας
από ορυκτά καύσιμα, σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας
-Δημόσιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, μέσα από ένα σχέδιο που θα προστατεύει πραγματικά τόσο το κλίμα όσο και τα οικοσυστήματα του πλανήτη.
- να δοθεί τέλος στην ενεργειακή φτώχεια
- Τονίζουμε για ακόμη μια φορά ότι η πυρηνική
ενέργεια, δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης,
αφού δεν είναι ούτε καθαρή, ούτε ανανεώσιμη.
-Να δοθεί προτεραιότητα στην τοπική παραγωγή τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης και ανανέωσης της γης στα προάστια
για να γίνουν παραγωγικοί κήποι τροφίμων.
- Σταδιακή κατάργηση της χρήσης πολλών χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική γεωργία.
- Τα Συμβαλλόμενα μέρη της Συνόδου θα πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους στη Συμφωνία του Παρισιού.
- Άμεση μετάβαση σε μια Παγκόσμια Δίκαιη
Πράσινη Νέα Συμφωνία.
- Δέσμευση για μια μαζική οικολογική αποκατάσταση και αναδάσωση με μεγάλη έμφαση στην
προστασία της βιοποικιλότητας.
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Εκρηκτικό κοκτέιλ στην Κυπριακή κοινωνία: Αδιαφορία από το κράτος για το κύμα αυξήσεων και όργιο ρουσφετιού και βολεμάτων ημετέρων

Βαθιά απογοητευμένοι είναι οι Κύπριοι!

ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα, είναι αδέλφοτεκνη της
πρώτης κυρίας, Άντρης Αναστασιάδη.

•Αύξηση 27% το τελευταίο τετράμηνο στην
τιμή του γκαζιού και φαινόμενα αισχροκέρδειας
στη λιανική πώληση
•Παράτυπη πρόσληψη
στο Προεδρικό αδέλφοτεκνης της πρώτης κυρίας, Άντρης Αναστασιάδη και άλλων τριών
ως συμβούλων
•Οργανωμένη υπόσκαψη του Γενικού Συστήματος Υγείας
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
Βαθιά απογοήτευση για τα
όσα διαδραματίζονται στην
κυπριακή πολιτική σκηνή και
την κοινωνία, αισθάνεται η
μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, γεγονός που καταγράφεται και από τις μετρήσεις
των τάσεων της κοινής γνώμης. Με την πλήρη αποτελμάτωση των διαδικασιών
σβήνουν σχεδόν παντελώς
οι ελπίδες για λύση – επανένωση με επαυξημένες τις
προοπτικές μονιμοποίησης
της διχοτόμησης.
Οι άνθρωποι στο νησί μέρα με
τη μέρα εισέρχονται σε συνθήκες δυστυχίας βλέποντας τα εισοδήματα τους να συρρικνώνονται και την αγοραστική δύναμη
τους να μειώνεται συνεπεία της
κούρσας αυξήσεων σε όλα τα
καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, ενώ το δίδυμο Αναστασιάδη – Αβέρωφ Νεοφύτου
σφυρίζει αδιάφορα. Η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ αποδεικνύεται
άξιος υπηρέτης του μεγάλου κεφαλαίου, της πλουτοκρατίας και
του βαθέως κράτους της Δεξιάς
και εχθρός των εργαζομένων
και των ευρύτερων λαϊκών
στρωμάτων της κοινωνίας.
Ένα πραγματικό τσουνάμι αυξήσεων σαρώνει την Κύπρο και
υφαρπάζει τα εισοδήματα των
νοικοκυριών. Οι αυξήσεις στις
τιμές βασικών καταναλωτικών
αγαθών και υπηρεσιών είναι
συνεχείς. Όλο και περισσότεροι
εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
περνούν στην κατηγορία των
ανθρώπων με εισοδήματα κάτω

από το όριο της φτώχειας.

«ΕΚΡΗΞΗ»
ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ
ΓΚΑΖΙ!
Φαινόμενα αισχροκέρδειας
παρατηρούνται τελευταίως με
τη λιανική πώληση υγραερίου
των 10 κιλών να κυμαίνεται από
€12 έως και €15,50
Η τεράστια διακύμανση παρατηρείται ανά φιάλη η οποία είναι
των €3,50. Μετά την έντονη κατακραυγή των καταναλωτών για
το κύμα ακρίβειας, οι αρμόδιες
υπηρεσίες του κράτους, εδέησαν
να
παρακολουθούν
«στενά» από τον περασμένο
Σεπτέμβρη την αγορά πραγματοποιώντας ανά μήνα έρευνα
στην αγορά 168 βασικών καταναλωτικών αγαθών.
Αναφορικά με το υγραέριο,
διαπιστώθηκε ότι αλλού πωλείται €11,80 και αλλού €15,50 ο
κύλινδρος των 10 κιλών.
Αυτό που παρατήρησε η λεγόμενη Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή είναι ότι υπάρχει
μεγάλη διακύμανση στις τιμές
από το ένα σημείο πώλησης
στο άλλο.
Συγκεκριμένα η μέση τιμή πώλησης του υγραερίου όπως καταγράφηκε τον Οκτώβριο ήταν
€13,13 με τη φθηνότερη να κυμαίνεται στα €11,80 και την
ακριβότερη στα €14,50 ενώ η
μέγιστη τιμή έφθασε τα €15,50
στη Λευκωσία. Αναμένεται η
ολοκλήρωση του παρατηρητηρίου ώστε να διαπιστωθούν οι
νέες τιμές που θα διαμορφωθούν στην αγορά.
Εκτός από την τιμή του υγραερίου τάσεις για αυξήσεις όπως
καταδεικνύεται συγκρίνοντας τα
παρατηρητήρια Σεπτεμβρίου
Οκτωβρίου υπάρχουν στο ψωμί
νερό αλεύρι στα τυριά αλλαντικά
δημητριακά κονσέρβες κατεψυγμένα λαχανικά ψάρια και λάδι.

Η ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΚΑΝΕ ΠΙΣΩ
ΛΟΓΩ ΤΩΝ
ΠΙΕΣΕΩΝ
Μετά από αντιδράσεις η γαλακτοβιομηχανία, η οποία θα
προχωρούσε από την Τρίτη σε

αύξηση στη λιανική τιμή κατά
3%, έκανε πίσω, ωστόσο η
τάση για αυξήσεις σε βασικά
προϊόντα πρώτης ανάγκης
υπάρχει και η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Εμπορίου παρακολουθεί για να ελέγξει την κατάσταση, δήλωσε ο αναπληρωτής
διευθυντής της Υπηρεσίας,
Αντώνης Ιωάννου.
Όπως ανέφερε, τάσεις για αυξήσεις υπάρχουν στο ψωμί,
νερό, αλεύρι, στα τυριά, αλλαντικά, δημητριακά, κονσέρβες,
κατεψυγμένα, λαχανικά, ψάρια
και λάδι.
Βεβαίως ο νόμος προβλέπει
την επιβολή πλαφόν στις τιμές
σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται αδικαιολόγητες αυξήσεις.
Το θέμα όμως είναι πως οι αρμόδιες υπηρεσίες υλοποιώντας
τις πολιτικές που καθορίζουν οι
πολιτικοί προϊστάμενοι στα
υπουργεία, δείχνουν προκλητικά ανοχή στους μεγαλοεισαγωγείς και στους ντόπιους
εμποροβιομηχάνους.
Για μήνες τώρα ο κόσμος βιώνει ένα πρωτοφανές κύμα αυξήσεων και ούτε καν συνεδρίασε ακόμη το περιβόητο
Παρατηρητήριο Τιμών για να
μελετήσει την κατάσταση! Κι
αυτό τη στιγμή που η ίδια η
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου
διαπιστώνει τάση συνεχών αυξήσεων στις τιμές.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
Οι πολίτες πληρώνουν την
απρονοησία, την αδιαφορία και
τις αδυναμίες ή και τις πολιτικές
εξυπηρέτησης του εμπορο-βιομηχανικού κεφαλαίου της κυβέρνησης της Δεξιάς.
Η Αριστερά, το ΑΚΕΛ και το
ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα
του τόπου, η ΠΕΟ, δηλώνουν
με αποφασιστικότητα πως η
κοινωνία δεν αντέχει άλλα βάρη,
οι εργαζόμενοι και οι ευάλωτες
ομάδες δεν αντέχουν άλλο ροκάνισμα των εισοδημάτων τους.
Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί
να συνεχιστεί και κωδικοποιώντας τα αιτήματα της κοινωνίας, το ταξικό συνδικαλιστικό
κίνημα της χώρας απαιτεί:
• Πλήρη επαναφορά της
ΑΤΑ ως μηχανισμού αποκατάστασης της αγοραστικής

αξίας των μισθών.
• Μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα και σε άλλα είδη
πρώτης ανάγκης.
• Αύξηση των επιδομάτων
πρόνοιας για να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος διαβίωσης.
• Αξιοποίηση του μηχανισμού της επιβολής πλαφόν
σε βασικά είδη για προστασία από την αισχροκέρδεια.
• Επαναλειτουργία της Επιτροπής Σιτηρών από το κράτος για να δημιουργηθούν τα
αναγκαία στρατηγικά αποθέματα σε σιτηρά.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΟ
Με στόχο την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων που να προστατεύουν και να στηρίζουν
τους εργαζόμενους, την κοινωνία ευρύτερα, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ το οποίο συνεδρίασε την Τετάρτη αποφάσισε
την διοργάνωση σε όλες τις πόλεις το Σάββατο 13/11/2021 η
ώρα 10.30π.μ. κινητοποίησης
κατά της ακρίβειας.
ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΚΑΙ ΒΟΛΕΜΑΤΑ
ΗΜΕΤΕΡΩΝ
Η απογοήτευση των πολιτών
που υποφέρουν από τις συνέπειες του αυξημένου κόστους
ζωής, την ανεργία και την φτωχοποίηση, γίνεται ακόμη πιο
έντονη καθώς έρχονται στο φως
καθημερινά προκλητικές υποθέσεις ευνοιοκρατίας, ρουσφετιού και βολεμάτων ημετέρων
της «Αυλής» του δίδυμου Αναστασιάδη – Αβέρωφ Νεοφύτου
και ευνοούμενων του κυβερνώντος κόμματος του ΔΗΣΥ.
Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται εδώ και μέρες η κυβέρνηση
μετά την καταγγελία σε συνέδρια της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής από τον Γενικό
Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδης
για εκτεταμένο ρουσφέτι από το
Προεδρικό.
Ενδεικτικά ανέφερε ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα τα οποία
προσλήφθηκαν ως σύμβουλοι
του Προέδρου Αναστασιάδη,
στα κρυφά και χωρίς καμία διαδικασία, μετατράπηκαν σε δημόσιους υπαλλήλους αορίστου
διάρκειας.
•Σημείωσε μάλιστα ότι το

Κατήγγειλε επίσης ότι το Προεδρικό απέκρυψε από τη Βουλή
τα στοιχεία αυτά!
Ο Γενικός Ελεγκτής κατήγγειλε
ότι υπάρχει «συνεχής εισροή
υπαλλήλων στο δημόσιο, όχι
από την κανονική οδό»!
Οι νέες καταγγελίες του Γενικού Ελεγκτή προκάλεσαν την
οργίλη αντίδραση του Προεδρικού το οποίο -αν και επιβεβαίωσε ότι τέσσερις συνεργάτες
του Προέδρου μετατράπηκαν
σε δημοσίους υπαλλήλουςέκανε λόγο για «αντιδεοντολογική προσπάθεια (του Οδ. Μιχαηλίδη) να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις για την
Προεδρία».
Εισέπραξε ωστόσο απάντηση
από την Ελεγκτική Υπηρεσία, η
οποία επεσήμανε πως τα γεγονότα είναι «αδιαμφισβήτητα» ως
προς την «παράνομη μονιμοποίηση τεσσάρων προσώπων
που είχαν προσληφθεί ως πολιτικοί διορισμοί στην Προεδρία». Ανέφερε επίσης ότι για
το θέμα θα εκδοθεί ειδική έκθεση.
«Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας
όταν το εντοπίσαμε», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο Οδ. Μιχαηλίδης στην Επιτροπή Οικονομικών, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα τα οποία
προσλήφθηκαν ως σύμβουλοι
του Προέδρου Αναστασιάδη,
στα κρυφά και χωρίς καμία διαδικασία, μετατράπηκαν σε δημοσίους υπαλλήλους αορίστου
διάρκειας. Σημείωσε μάλιστα ότι
το ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα είναι αδελφότεκνη της
πρώτης κυρίας, Άντρης Αναστασιάδη. Κατήγγειλε επίσης ότι το
περιστατικό συνέβη το 2018,
αλλά το Προεδρικό απέκρυψε
από τη Βουλή τα στοιχεία.
Ο Οδ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε επίσης σε αποσπάσεις
από ημικρατικούς οργανισμούς
στο Προεδρικό με φουσκωμένους μισθούς και επιδόματα,
καθώς και σε προσλήψεις προσώπων
με
συμβάσεις
αγοράς/μίσθωσης υπηρεσιών
που μετατρέπονται σε αορίστου
χρόνου, προσθέτοντας ότι
υπάρχει «συνεχής εισροή
υπαλλήλων στο δημόσιο όχι
από την κανονική οδό». Χαρακτήρισε μάλιστα το φαινόμενο
ως «γάγγραινα» και τόνισε την
«αδήριτη ανάγκη» για μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα με
τρόπο ώστε οι προσλήψεις να
γίνονται υποχρεωτικά με εξετάσεις και «να κλείσει μιας και διά
παντός η στρόφιγγα εισαγωγής
εκτάκτων χωρίς εξετάσεις που
τελικά μονιμοποιούνται».

ΚΑΙ
ΥΠΟΣΚΑΨΗ
ΤΟΥ ΓεΣΥ!
Σ’ όλα αυτά έρχεται και η νέα,
οργανωμένη από το κυβερνών
κόμμα το ΔΗΣΥ, σε συνεργασία
με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο, επίθεση εναντίον το Γενικού Συστήματος
Υγείας!
Η ηγεσία του ΔΗΣΥ και ο Μ.
Σιζόπουλος στοχεύουν στην αλλαγή της φιλοσοφίας του συστήματος επιδιώκοντας την εισα-

γωγή του πολυσφαλιστικού συστήματος εξυπηρετώντας τα
συμφέροντα των μεγάλου τραπεζικού και ασφαλιστικού κεφαλαίου αλλά και των μεγάλων
επιχειρήσεων στον Τομέα της
Υγείας.
Οι κινήσεις των πολέμιων του
ΓεΣΥ προκάλεσαν την έντονη
αντίδραση των κομμάτων της
αντιπολίτευσης με το κυβερνών
κόμμα να δέχεται πυρά ακόμη
και από τους πρώην υπουργούς Υγείας (της κυβέρνησης
Αναστασιάδη) Γιώργος Παμπορίδης και Κωνσταντίνος Ιωάννου.
Στο στρατόπεδο των υπερασπιστών του ΓεΣΥ, μαζί με το
ΑΚΕΛ και άλλες δυνάμεις της
αντιπολίτευσης, τάσσονται αποφασιστικά οι οργανώσεις των
ασθενών. Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου
(ΟΣΑΚ), σε ανακοίνωση της
διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να
σταματήσει να μάχεται υπέρ του
ΓεΣΥ, της φιλοσοφίας, του χαρακτήρα και της αρχιτεκτονικής
του και θα τεθεί απέναντι στους
πολέμιούς του.
«Απαιτούμε από την κυβέρνηση και τα κόμματα», σημειώνει, «να σεβαστούν αυτό το
οποίο οι ίδιοι ψήφισαν και παράλληλα απαιτούμε από αυτούς
οι οποίοι πολεμούν το ΓεΣΥ,
από όποιο χώρο, πολιτικό ή οικονομικό και αν προέρχονται,
να αφήσουν το ΓεΣΥ στην ησυχία του».
Η ΟΣΑΚ σημειώνει ότι η τελευταία εβδομάδα «αποκάλυψε
και τα πρόσωπα για τα οποία
και πριν την ψήφιση του νόμου
για το ΓεΣΥ κυκλοφορούσαν
φήμες ή έβλεπαν «ανώνυμα»
το φως της δημοσιότητας, ότι
μοναδικός τους στόχος ήταν η
μη εφαρμογή τότε και κατάρρευση τώρα του Συστήματος,
αφού καθαρά εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα».
«Αυτή τη στιγμή, προσθέτει,
εντελώς απροκάλυπτα ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ κατέθεσε πρόταση νόμου, η οποία στόχο έχει
στην ουσία να ξηλώσει το
ΓεΣΥ».
Στην ανακοίνωση προστίθεται
ότι οι οργανωμένοι ασθενείς με
ανησυχία παρατηρούν ότι οι φήμες οι οποίες εδώ και χρόνια κυκλοφορούν και φέρουν τον
ΔΗΣΥ «διχασμένο σε ό,τι
αφορά τον μονοασφαλιστικό
χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του
ΓεΣΥ»,
επίσης
επιβεβαιώνονται.
«Οι ασαφείς δηλώσεις από
πλευράς του αναπληρωτή προέδρου του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και οι αναφορές του
Υπουργού Οικονομικών στο
ΓεΣΥ και η επιχειρούμενη από
πλευράς τους διασύνδεση των
οικονομικών ελλειμμάτων του
ΟΚΥπΥ με τη βιωσιμότητα του
ΓεΣΥ, προκαλούν έντονα την
ανησυχία για το ποια τελικά είναι η τάση η οποία θα επικρατήσει», σημειώνεται.
Η ΟΣΑΚ σημειώνει πως επιβεβαιώνονται οι φήμες που φέρουν τον ΔΗΣΥ «διχασμένο σε
ό,τι αφορά τον μονοασφαλιστικό χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του ΓεΣΥ» και σημειώνει
πως οι πραγματικές προθέσεις
όλων «θα αποκαλυφθούν όταν
αρχίσει στη Βουλή η συζήτηση
της πρότασης νόμου που κατατέθηκε από τον πρόεδρο της
ΕΔΕΚ».
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«Εμφραγμα» στο σύστημα υγείας - ραγδαία άνοδος των κρουσμάτων κορωνοϊού Πέθανε ο Χρήστος Κυριαζής

Α

φόρητη πίεση δέχεται το σύστημα υγείας στην Ελλάδα,
καθώς καθημερινά τα κρούσματα του κορωνοϊού καταγράφουν
τo ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο.
Την Τρίτη (9/11) σημειώθηκε νέο
“μαύρο” ρεκόρ κρουσμάτων με τον
ΕΟΔΥ να ανακοινώνει 8.613 νέα
κρούσματα, 486 διασωληνωμένους
και 46 θανάτους.
Στο «κόκκινο» βρίσκονται 22 περιοχές της χώρας μεταξύ των
οποίων Κοζάνη, Καρδίτσα, Χαλκιδική, Ιωάννινα και Φθιώτιδα.
Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε επίταξη υπηρεσιών και
προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν τα όποια κενά, το συντομότερο δυνατό, κυρίως για τις «κόκκινες» περιοχές, όπως η Βόρεια
Ελλάδα και η Θεσσαλία.
Από την περασμένη εβδομάδα
έχει γίνει πρόσκληση σε ιδιώτες γιατρούς (παθολόγους, αναισθησιολόγους, πνευμονολόγους) σε Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα για να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο
ΕΣΥ, με οικονομικό κίνητρο. Ωστόσο
το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ακόμα
ενημερωθεί ότι υπάρχει ένας ικανός
αριθμός που θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την συγκυρία. Για το
λόγο αυτό, έγινε ευρεία τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των Διοικητών των Περιφερειών Υγείας για να
καθοριστούν οι ανάγκες σε κάθε νοσοκομείο, ώστε στη συνέχεια να
ετοιμαστούν τα φύλλα πορείας των
γιατρών που θα συμμετάσχουν σε
αυτή τη διαδικασία. Την ίδια ώρα
αναπτύσσονται κλίνες εντατικής θεραπείας, αλλά αν δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό δεν μπορούν
να λειτουργήσουν σαν μονάδες.
Από το κίτρινο (επίπεδο 2) ανεβαίνουν στο πορτοκαλί (επίπεδο 3) ο

βόρειος και ο νότιος τομέας της Αθήνας, η Θεσπρωτία, η Πρέβεζα και η
Αρτα, σύμφωνα με τον νέο επιδημιολογικό χάρτη της χώρας.
Στο “κόκκινο” η κατάσταση και στα
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης,
όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, καθώς καταγράφηκε την Τρίτη (9/11) νέο ρεκόρ κρουσμάτων. Με 46 εισαγωγές
ασθενών covid ολοκληρώθηκε το

πρωί η εφημερία του νοσοκομείου
ΑΧΕΠΑ, ενώ νοσηλεύονται και τέσσερις διασωληνωμένοις ασθενείς
εκτός ΜΕΘ. Το νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” που ανέλαβε την εφημερία από το πρωί έχει γεμάτη τη ΜΕΘ
και επιπλέον 10 διασωληνωμένους
ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Στο νοσοκομείο “Παπανικολάου” έφτασαν από
την Αθήνα τέσσερις γιατροί με τη
βοήθεια των οποίων θα ανοίξει και
η Γ’ ΜΕΘ, που δώρισε η επιτροπή

“Ελλάδα 2021” και η οποία μέχρι
τώρα παρέμενε κλειστή λόγω έλλειψης προσωπικού. Επίσης το νοσοκομείο “Άγιος Παύλος” ετοιμάζεται
για τη μετατροπή του σε νοσοκομείο
covid μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Καθημερινά στην συμπρωτεύουσα
γίνονται περίπου 35-40 εισαγωγές
ασθενών με Covid-19, ωστόσο η κατάσταση προς το παρόν είναι πε-

ρισσότερο διαχειρίσιμη συγκριτικά
με τον περασμένο Νοέμβριο, ανέφερε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νικόλαος Νίτσας. Όσον αφορά τις επιτάξεις
ιδιωτών γιατρών ο κ. Νίτσας είπε
«είναι η τελευταία δυνατότητα που
διαθέτει η κοινωνία προκειμένου να
μην μείνουν στα νοσοκομεία χωρίς
γιατρούς. Οι επόμενες 2-3 μέρες θα
δείξουν αν έχουμε προσφορά συναδέλφων ή αν θα χρειαστεί το υπουρ-

γείο να προβεί στην επίταξη. Ήδη
χθες στείλαμε το μήνυμα με sms και
email στους γιατρούς και αυτή την
στιγμή περιμένουμε να μας απαντήσουν».
Στα νοσοκομεία της Αττικής υπάρχει σταδιακή αύξηση των εισαγωγών
όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, γεγονός που
προβληματίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα στο
“Ιπποκράτειο” έχουν ξεκινήσει τις
διαδικασίες για να έχουν έτοιμα κρεβάτια, επιπλέον, όπως δήλωσε στην
ΕΡΤ ο Δημήτρης Κουρουβακάλης,
πρόεδρος εργαζομένων του “Ιπποκράτειου” νοσοκομείου.Θεαματική
αύξηση των εμβολιασμών στα Χανιά
μέσα σε μία εβδομάδα – 27χρονη
με κορονοϊό γέννησε υγιέστατο αγοράκι
Την ίδια ώρα, τα νέα ραντεβού
υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα
24ωρο, καθώς 41.275 πολίτες έκλεισαν ραντεβού για την 1η δόση και
άλλοι 72.000 για την 3η δόση.
Παράλληλα γνωστοποιήθηκε ότι τα
ραντεβού για την 3η δόση του εμβολιασμού, θα κλείνονται λίγο νωρίτερα από τη συμπλήρωση των 6
μηνών.
Η κυβέρνηση αλλά και η ηγεσία
του υπουργείου Υγείας, έχουν διαμηνύσει με κάθε τρόπο, ότι το ΕΣΥ
δεν πρόκειται τη φετεινή χρονιά, να
μετατραπεί σε μονοθεματικό COVID
σύστημα, αλλά θα εξυπηρετηθούν
όλοι οι ασθενείς. Τα μοναδικά νοσοκομεία που είναι αμιγώς COVID-19,
είναι το ΣΩΤΗΡΙΑ και ο Άγιος Παύλος στη Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα
είναι ποια πολιτική θα ακολουθηθεί,
εάν σφίξει ακόμη περισσότερο ο
κλοιός και φθάσουμε, ή ξεπεράσουμε τα 10.000 κρούσματα ημερησίως.

Τον γύρο του κόσμου κάνει ο εκρηκτικός διάλογος του Μητσοτάκη με την Ολλανδή δημοσιογράφο

Τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ έκανε το φραστικό
επεισόδιο στο Μέγαρο Μαξίμου όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε έντονα
σε ερώτηση της Ολλανδής δημοσιογράφου. Συγκεκριμένα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Reuters αναφέρει πως ο Μητσοτάκης αντέδρασε
οργισμένα όταν η δημοσιογράφος τον κατηγόρησε για «κατάχρηση ναρκισισμού» και συνέχισε
λέγοντας πως «ο Έλληνας πρωθυπουργός υπερασπίζεται την μεταναστευτική πολιτική σε έντονη

ανταλλαγή απόψεων με δημοσιογράφο». Στην
συνέχεια, γράφει το Reuters πως ο «Κυριάκος
Μητσοτάκης πρόεδρος του κεντροδεξιού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας το οποίο ανήλθε στην
εξουσία το 2019, υπερασπίστηκε την κυβερνητική
πολιτική στο μεταναστευτικό αποκαλώντας την
“αυστηρή αλλά δίκαιη” και είπε ότι η Ελλάδα διασώζει εκατοντάδες ανθρώπους στη θάλασσα από
το 2015». Άλλο Μέσο το οποίο αναφέρθηκε στο
περιστατικό ήταν το Bloomberg λέγοντας πως ο
Έλληνας πρωθυπουργός ξέσπασε για τους πρόσφυγες σε συνέντευξη Τύπου. «Ο Μητσοτάκης
τσακώθηκε δημοσίως σε κοινή συνέντευξη Τύπου
στην Αθήνα για τη μεταναστευτική του πολιτική
και τις συνθήκες σε προσφυγικό καταυλισμό στη
Σάμο. Δίπλα στον Ολλανδό Μαρκ Ρούτε ο Μητσοτάκης έχασε την ψυχραιμία του, όταν ένα
άτομο, που δήλωσε δημοσιογράφος Ολλανδικών
ΜΜΕ, τον κατηγόρησε ότι “ψεύδεται” αναφορικά
με αυτό που συμβαίνει σε παράνομους μετανάστες που φθάνουν στην Ελλάδα, συχνά μέσω
της Τουρκίας. O συνήθως γλυκομίλητος Μητσοτάκης ήταν εμφανώς θυμωμένος και έδωσε μια
μακρά απάντηση, που γινόταν ολοένα και πιο ορ-

γισμένη», μεταδίδει το πρακτορείο. «Τα σχόλια
του έρχονται σε μια ευαίσθητη χρονική συγκυρία.
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει και πάλι μια πιθανή
προσφυγική κρίση στα ανατολικά σύνορά της
μετά τη χαοτική αποχώρηση των Νατοϊκών στρατευμάτων από το Αφγφανιστάν. Πολωνοί στρατιώτες χρησιμοποίησαν δακρυγόνα τη Δευτέρα
για να εμποδίσουν άτομα που προσπαθούσαν
να περάσουν τα σύνορα μέσω της Λευκορωρίας». Όμως και η Deutsche Welle μετέδωσε το
τι συνέβη λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο Έλληνας πρωθυπουργός λογομαχεί με ρεπόρτερ
για το μεταναστευτικό». Η Ολλανδή δημοσιογράφος Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ, «είπε ότι ο Έλληνας
ηγέτης “ψεύδεται” για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών». Από πλευράς του ο πρωθυπουργός
όπως γράφει η DW, απάντησε «κατανοώ πως
στην Ολλανδία έχετε την κουλτούρα να θέτετε ευθέως ερωτήματα προς τους πολιτικούς. Σέβομαι
απόλυτα αυτή την κουλτούρα. Αυτό που δεν θα
δεχτώ είναι προσβολές, σε αυτή την αίθουσα,
προς το πρόσωπό μου και προς τον ελληνικό
λαό. Δεν θα δεχτώ να εκτοξεύετε κατηγορίες και
εκφράσεις που δεν βασίζονται σε στοιχεία».

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών άφησε
τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/11) ο μουσικός
και τραγουδοποιός Χρήστος Κυριαζής, μετά από
πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Ο Χρήστος Κυριαζής γεννήθηκε στις 2 Απριλίου του 1953 στον
Πειραιά και μεγάλωσε στα Καμίνια. Ο πατέρας
του εργαζόταν ως επιπλοποιός και ο ίδιος έμαθε
την τέχνη του πατέρα του. Σε ηλικία 12 ετών πήρε
μία χειροποίητη κιθάρα κι άρχισε να μάθει τις νότες. Πέντε χρόνια μετά, έπαιζε με ένα μικρό rock
συγκρότημα σε καφετέριες και ζαχαροπλαστεία.
Δημιουργός και μέλος του Συγκροτήματος «Πρόκες» (1972) και προηγουμένως, των Συγκροτημάτων «Mirabilis Zalapa» και «What a pity». Κατόπιν έφυγε για σπουδές στην Ιταλία. Όταν
επέστρεψε, ασχολήθηκε με τη λαϊκή μουσική. Ο
ίδιος μιλώντας για την καριέρα του, είχε πει: «Πάντα δίπλα μου ήταν η κιθάρα. Και έγραφα. Και
από τότε πάντα λέω μόνο τα δικά μου. Είχα δώσει
και στη Minos πολλά τραγούδια μου. Στους Χαράλαμπο Γαργανουράκη, Κούτρα, Θέμη Ανδρεάδη. Λίγο μετά στον Μαργαρίτη. Ο Βλάσης Μπονάτσος μας ανακάλυψε πολύ νωρίτερα: στο
κλαμπ Hobby, Πλατεία Αμερικής, υπόγειο, βαράγαμε σαν τρελοί, είχε έρθει και με παρατηρούσε
πώς έλεγα τους στίχους. Μου λέει μετά: Έρχεσαι
μαζί μου; Έχω ένα συγκρότημα, τους Πελόμα
Μποκιού». Ο δίσκος που φέρει τον τίτλο της μεγάλης επιτυχίας του «Μου θυμίζεις τη μάνα μου»
(1992) έγινε πλατινένιος, ξεπερνώντας τα 125.000
αντίτυπα. Οι τελευταίοι δίσκοι του: «Επιτυχίες»
(1994), «Η αγάπη είναι μία» (1994, «χρυσός» δίσκος των 30.000 αντιτύπων), "Χαμένος Νικητής"
(1995), «Άλλο τί θέλω, άλλο τι μπορώ» (1997).

Κλείνει η εστίαση στις 16/11
Πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων την
Τρίτη 16 Νοεμβρίου αποφάσισε η Ένωση Εστιατορίων και Συναφών Αττικής. Όπως σημειώνεται
σε ανακοίνωση: «η εστίαση αναζητεί μέτρα στήριξής της, για την αποφυγή λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας: Μη επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών. • Συνέχιση της
επιδότησης ενοικίου. • Επαναφορά του μέτρου
αναστολή των συμβάσεων εργασίας. • Απαλλαγή
από την καταβολή δημοτικών τελών. • Μείωση
του ΦΠΑ στο 6%. • Συνέχιση της επιδότησης των
δόσεων δανείων, και • Νέες χρηματοδοτήσεις
ανάλογες εκείνων του 2020 και των αρχών του
2021».
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Η συμβολή του Λόρδου Βύρωνα στην Επανάσταση του 1821
τιμάται την Κυριακή από τον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος
Η Κοινότητα του Ιερού Ναού Αγίων Παντελεήμονος και
Παρασκευής, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην εκδήλωση εορτασμού της επετείου της συμπληρώσεως
των 20 ετών της Εθνικής Παλιγγενεσίας, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 και
ώρα 4:00μμ στον Ιερό μας Ναό. Ομιλητής της εκδηλώσεως με θέμα «Η συμβολή του Λόρδου Βύρωνα στην
Ελληνική Επανάσταση», είναι ο καθηγητής Ελληνικής
Ιστορίας του Πανεπιστημίου King’s College του Λονδίνου
κ. Roderick Beaton. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη
συμμέτοχή σας στο priestsp@gmail.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 200 ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
▪ Επιμνημόσυνη δέηση ηρώων Ελληνικής Επανάστασης
▪ Ομιλία Prof. Roderick Beaton με θέμα «Η συμβολή του Λόρδου
Βύρωνα στην Ελληνική Επανάσταση»
▪ Παρουσίαση Ύμνων και παραδοσιακών τραγουδιών από την
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων &
Μ.Β., υπό την διεύθυνση του πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
▪ Χαιρετισμός εκπροσώπων της Ελληνικής και Κυπριακής Κυ-

βέρνησης
▪ Παρουσίαση ποιημάτων από μαθητές των παροικιακών σχολείων
▪ Εγκαίνια έκθεσης των Ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης
▪ Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το Λύκειο Ελληνίδων
Λονδίνου

Πανηγυρικός εορτασμός της Συνάξεως των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών στο Λονδίνο και στο Margate
Πανηγυρικά εορτάστηκε η Σύναξις των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στον
εορτάζοντα Ι. Ναό του Τιμίου
Σταυρού και του Αρχαγγέλου
Μιχαήλ στο Λονδίνο, στην περιοχή Golders Green.Την Κυριακή προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας,
συμπαραστατούμενος υπό του
Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Αρχιεπισκοπής Αρχιμ. κ. Νικοδήμου
Αναγνωστόπουλου και του Διευθυντού του Ιδιαιτέρου Γραφείου Αρχιμ. κ. Νήφωνος Τσιμαλή.
Ο Σεβασμιώτατος ομίλησε
σχετικά με την εορτή και προσέφερε δώρο στον Σύλλογο Ελληνοκυπρίων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Λονδίνου, ιερά

εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ
εικονιζομένου ως προστάτου
της Μεγάλης Βρεταννίας.
Ανήμερα της εορτής προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συλλειτουργών μετά των Πρωτοπρεσβυτέρων π. Ιωάννου Σουρλίγγα, π.
Βασιλείου Παπαθανασίου και π.
Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου.
Στο εκκλησίασμα ετέθη προς
προσκύνηση η τίμια κάρα του
Αγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου
του Πελοποννησίου (1779 –
1803) την οποία συνοδεύει ο π.
Ιωάννης Σουρλίγγας από τον
Μητροπολιτικό Ι. Ναό του Αγίου
Βασιλείου Τριπόλεως όπου φυλάσσεται, κατόπιν ευλογίας του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Μαντινείας και Κυνουρίας κ.
Αλεξάνδρου.

Ἀνακοίνωση Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ
Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου
Holloway, Βορείου Λονδίνου
1, Sussex Way,
London N7 6RT –
0207 281 0407
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
55 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
1966 - 2021
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Μὲ τὴν χαρμόσυνη εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως
55
χρόνων
ἐκκλησιαστικῆς
καὶ
ποιμαντικῆς
προσφορᾶς ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Κοινότητός μας (1966), ἀπευθύνουμε
θερμὴ πρόσκληση πρὸς ὅλους τοὺς
Ὀρθοδόξους πιστοὺς τῆς ὁμογένειας
καὶ σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἡ Ἐνορία
μας θὰ ἑορτάσει πανηγυρικὰ τὸ
ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς τὴν Κυριακή,
14η Νοεμβρίου 2021.
Κατόπιν ἐντολῆς καὶ Εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρεταννίας κ.κ. Νικήτα, εἶναι μεγίστη τιμὴ γιὰ τὴν Ἐνορία
μας, τὸ γεγονὸς ὅτι θὰ προστεῖ τῆς
Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θείας

Λειτουργίας (ὥρα 9:00 π.μ. ἕως 12:00
μ.μ.) ὁ νεοχειροτονηθεὶς Βοηθὸς
Ἐπίσκοπος
τῆς
Ἱερᾶς
μας
Ἀρχιεπισκοπῆς, Ἐπίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ἰάκωβος. Ὁ Θεοφιλέστατος ἔχει ἄρρηκτους δεσμοὺς μὲ τὴν
ἐνορία μας ἀπὸ τὸ 1994. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ τελεσθεῖ
Ἱερὸ Κτητορικὸ Μνημόσυνο γιὰ ὅλους
τοὺς
Κληρικούς,
Κηδεμόνες,
Ἐπιτρόπους, Εὐεργέτες καὶ Δωρητές,
οἱ ὁποῖοι διηκόνησαν τὸν Ἱερό μας Ναό.
Ὅπως πάντα, μὲ χαρὰ θὰ σᾶς περιμένουμε ὅλους γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε
μαζὶ σὰν μία οἰκογένεια καὶ νὰ
εὐχηθοῦμε «Χρόνια Πολλά» στὸ νέο
Ἐπίσκοπο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μας καὶ τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς.
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς εὑρίσκεται στό: 1, Sussex Way, Holloway, London N7 6RT.
Τηλέφωνο επικοινωνίας Ναοῦ: 020
7281 0407.
Ἐκ τοῦ γραφείου τῆς Κοινότητος
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - ὥρα
9:00 π.μ. ἕως 12:00 μ.μ.
Προεξάρχοντος καὶ
Ἱερουργοῦντος τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Κλαυδιουπόλεως κ. Ἰακώβου

Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Λευκαριτών ΜΒ
Την Κυριακή 5ην Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 3.30.μ.μ. λαμβάνει
χώρα η Γενική Συνέλευση του φιλανθρωπικού Συνδέσμου Λευκαριτών ΜΒ στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green,
Earlham Grove N22 5HJ. Ο Σύνδεσμος καλεί όλους τους Λευκαρίτες φίλους και υποστηρικτές του Συνδέσμου και άλλους απόδημους που κατάγονται από τα τριγύρω χωριά να παρευρεθούν.
Μετά το πέρας των εργασιών θα προσφερθούν εδέσματα και
αναψυκτικά. Email: Community.lefkaraassociation@live.co.uk
Tel: 020 8807 7824

«Αθάνατες»: Ο απόδημος ελληνισμός
της Βρετανίας τιμά τα 200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση του 1821
Ο απόδημος ελληνισμός της Βρετανίας θα τιμήσει τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με την παρουσίαση
της θεατρικής παράστασης «Αθάνατες» στο Λονδίνο.
Πρόκειται για έργο της συγγραφέως Τάνιας Χαροκόπου με τη
σκηνοθεσία να ανήκει στον Κύπριο δημιουργό Λεωνίδα Λοϊζίδη.
Συμμετέχει σε φιλική παρουσία η γνωστή ηθοποιός Μαίρη Βιδάλη στο ρόλο της Μπουμπουλίνας, ενώ πρωταγωνιστούν οι
Χρυσάνθη Γεωργαντίδου στο ρόλο της Μαντούς Μαυρογένους,
Κωνσταντίνος Ζαμπάρας και Βασίλης Μπατσακούτσας.
Σκηνογράφος - ενδυματολόγος είναι η Άννα Μαχαιριανάκη, φωτιστής ο Γιώργος Δανεσής, τα κοστούμια είναι του οίκου Τρανούλη. Το έργο «Αθάνατες» απέσπασε το πρώτο βραβείο στον
καλλιτεχνικό διαγωνισμό της Περιφέρειας Αττικής με θέμα τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και έχει συμπεριληφθεί
στις προτεινόμενες δράσεις της Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 2021».
Τελεί δε υπό από την αιγίδα του ΕΟΤ, της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της Περιφέρειας Αττικής, ενώ η
“Παροικιακή” είναι χορηγός επικοινωνίας.
Παρουσιάζεται σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε συνεργασία με
φορείς της ελληνικής ομογένειας οργανώνεται η παρουσίαση του
και στο εξωτερικό, ξεκινώντας από τη Βρετανία.
Πρόκειται για μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση για την
ηρωική ελληνική επανάσταση του 1821, η οποία εστιάζει στη
ζωή και τον αγώνα των εμβληματικών γυναικών που τη σημάδεψαν ανεξίτηλα, της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και της Μαντούς
Μαυρογένους, χαράζοντας με χρυσά γράμματα το όνομα τους
στο πάνθεον των Ελλήνων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία
του έθνους. Η πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο, της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων καθώς και της
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας και με παραγωγούς στην Αγγλία την CAPITAL PROMOTIONS και το TAT (The ACTORS
THEATRE). Στο Λονδίνο θα πραγματοποιηθούν δύο παραστάσεις καθώς και άλλες δύο για μαθητές των παροικιακών σχολείων
(σε συνεργασία με τις Εκπαιδευτικές Αποστολές) αύριο, Παρασκευή 12 Νοεμβρίου στις 7.30 μ.μ. στο Rudolf Steiner Theatre,
(Park Road, NW1 6XT), το Σάββατο 13 Νοεμβρίου (μαθητικές
παραστάσεις) και τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 στις 7.30 μ.μ.
(Millfield Theatre στο Enfield).
Για εισιτήρια στο Rudolf Theatre 020 8800:7749 - 0777 159
8933
Για το Millfield theatre: 020 8807 6680 | ticket@oneenfield.co.uk
Για πληροφορίες 0777 159 8933 – 07956 903827.
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Πανηγυρικά εορτάστηκε η Σύναξις των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών
ουρανίων και ασωμάτων Δυνάμεων στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων, στην παραθαλάσσια πόλη Margate της νότιας Αγγλίας.
Της πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συμπαραστατούμενος υπό του ιερατικώςΠροϊσταμένου Αρχιμ.
κ. Βησσαρίωνος Κοκλιώτη και του ιεροδιακόνου
π. David Gilchrist.
Ο Αρχιμ. Βησσαρίων εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και της ενορίας ευχαρίστησε
τον Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο για την παρουσία του ενώ στη συνέχεια ο Θεοφιλέστατος
παρακάθησε στο εόρτιο γεύμα της Κοινότητος.
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COP26: ΠΡΟΣ «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ» ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΟΔΕΥΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Σχέδιο συμφωνίας: Οι πλούσιες χώρες να στηρίξουν τις φτωχότερες

Σ

ε «επανεξέταση και ενδυνάμωση» μέχρι
το τέλος του 2022 των εθνικών στόχων
μείωσης της εκπομπής ρύπων έως το
2030, καλεί τις κυβερνήσεις το σχέδιο συμφωνίας
της κλιματικής διάσκεψης COP26 που διεξάγεται
στη Γλασκώβη. Παράλληλα, οι πλουσιότερες
χώρες καλούνται να κάνουν περισσότερα για το
κλίμα, να αναλάβουν πιο αποφασιστικές δράσεις
και να στηρίξουν οικονομικά τα φτωχότερα έθνη.
Το επτασέλιδο έγγραφο ζητά επίσης από τις
χώρες να υποβάλουν εντός του επόμενου έτους
σχέδια και συγκεκριμένες πολιτικές που θα
οδηγούν σε κατά συμψηφισμό μηδενική εκπομπή
ρύπων έως το 2050, όπως είναι ο στόχος που
έχουν θέσει οι επιστήμονες για να συγκρατηθεί
η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον
ενάμιση βαθμό Κελσίου.
Οι κυβερνήσεις καλούνται επιπλέον να επιταχύνουν την κατάργηση της χρήσης άνθρακα και
τη χρηματοδότηση χρήσης ορυκτών καυσίμων,
αν και χωρίς να ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία, καθώς και τουλάχιστον να διπλασιάσουν
τη συλλογική χρηματοδότηση προς αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή. Η δημοσίευση του
σχεδίου συμφωνίας ήρθε λίγες ώρες προτού επιστρέψει στη Γλασκώβη ο Μπόρις Τζόνσον,
ο οποίος είπε πως πρέπει «να άρουμε όλα τα
εμπόδια» για μείνει εφικτός ο στόχος των 1,5
βαθμών Κελσίου. Από χθες, η διάσκεψη μπήκε
στην τελική ευθεία, καθώς μέχρι την ολοκλήρωσή
της την Παρασκευή οι διαπραγματευτές των 196
χωρών που συμμετέχουν θα επιχειρήσουν να περάσουν τις αλλαγές που επιθυμούν στην τελική
συμφωνία, καθώς και να καταλήξουν σε κοινή
γραμμή ως προς τον τρόπο εποπτείας της εφαρμογής τη δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για
τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

▪ «Καταστροφική» αύξηση θερμοκρασίας
Οι μέχρι τώρα δεσμεύσεις των κυβερνήσεων
στην κλιματική διάσκεψη COP26 για προστασία
των δασών, μείωση της χρήσης άνθρακα και
ελάττωση των εκπομπών μεθανίου δε θα επιτύχουν παρά μόνο τη μείωση της υπερθέρμανσης
του πλανήτη κατά μερικά δέκατα του ενός βαθμού
Κελσίου, σύμφωνα με επιστημονική ανάλυση που
παρουσιάστηκε σήμερα στη Γλασκώβη.
Σύμφωνα με το κεντρικό σενάριο της μελέτης
της επιστημονικής ομάδας Climate Action
Tracker, που αποτελείται από διάφορους διεθνείς
περιβαλλοντικούς οργανισμούς, με βάση τις μέχρι
τώρα δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, ο πλανήτης θα δει τη μέση θερμοκρασία να αυξάνεται
κατά τουλάχιστον 2,4 βαθμούς Κελσίου έως το
2100. Μια τέτοια αύξηση θα είναι εκτός στόχου
συγκράτησης της αύξησης της θερμοκρασίας
στους 2 βαθμούς Κελσίου κατά μέγιστο, όπως
έθετε ως στόχο η Συμφωνία του Παρισιού το 2015
και απέχει ακόμα περισσότερο από το στόχο του
1,5 βαθμού Κελσίου που έχει τεθεί στη Γλασκώβη. Αποτέλεσμα θα ήταν η πρόκληση καταστροφών στη Γη από την αύξηση της στάθμης
της θάλασσας, πλημμύρες, ξηρασία, καύσωνες
και πιο άγριες καταιγίδες.Οι αναλυτές της Climate
Action Tracker είπαν ότι πολλές από τις δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν στη Γλασκώβη περιλαμβάνονταν ήδη στα εθνικά σχέδια δράσεων
κατά της κλιματικής αλλαγής και επομένως δεν

προσφέρουν κάτι καινούριο στις μετρήσεις. Όπως
επισήμαναν επίσης, πολλές από τις δεσμεύσεις
χωρών για επίτευξη ουδετερότητας ως προς τις
εκπομπές επικίνδυνων ρύπων αφορούν χρόνο
μετά από το 2050, χρόνια που οι επιστήμονες
έχουν θέσει ως καταληκτική ημερομηνία αν θέλουμε να υπάρχει πιθανότητα συγκράτησης της
αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Πάντως στο πιο αισιόδοξο σενάριο της ανάλυσης, με έγκαιρη και απόλυτη εκπλήρωση των
δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, η αύξηση της
θερμοκρασίας θα μπορούσε να συγκρατηθεί
στους 1,8 βαθμούς Κελσίου. Κρίσιμο ως προς
αυτό θα ήταν μια δεσμευτική συμφωνία στο τέλος

αυτή την εβδομάδα έτοιμες να κάνουν τους
γενναίους συμβιβασμούς και τις φιλόδοξες
δεσμεύσεις που χρειάζονται», συμπλήρωσε.
Βρισκόμαστε, πλέον, στην τελική ευθεία των
διαπραγματεύσεων μεταξύ των 196 χωρών που
συμμετέχουν στη διάσκεψη επί σειράς θεμάτων,
όπως η διαδικασία εποπτείας εφαρμογής των
κλιματικών δεσμεύσεων. Σημειώνεται ότι για να
υπάρξει κατάληξη επί στόχων πρέπει να υπάρξει
ομοφωνία. Σύμφωνα, ωστόσο, με την εκτελεστική
διευθύντρια της Greenpeace Τζένιφερ Μόργκαν,
οι διαπραγματευτές της Σαουδικής Αραβίας στη
Γλασκώβη επιχειρούν να μπλοκάρουν την τελική
κοινή δήλωση της COP26, που αναμένεται να

της COP26 επί του «βιβλίου κανόνων» της Συμφωνίας του Παρισιού, δηλαδή μεταξύ άλλων συμφωνία επί των τρόπων εποπτείας εφαρμογής των
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει κάθε χώρα και
αύξηση χρηματοδότησης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αντίθετα, αν ληφθούν υπόψη μόνο
τα μέχρι τώρα απτά μέτρα και όχι οι στόχοι που
έχουν εξαγγελθεί, η θερμοκρασία του πλανήτη
θα αυξανόταν κατά 2,7 βαθμούς Κελσίου έως το
τέλος του αιώνα.

περιλαμβάνει δέσμευση για επιτάχυνση των δράσεων προς επίτευξη του στόχου του 1,5 βαθμών
Κελσίου. Ο Πρόεδρος της COP26 Άλοκ Σάρμα
παραδέχθηκε ότι η επίτευξη συναίνεσης μεταξύ
τόσων χωρών δε θα είναι απλή υπόθεση, αλλά
εκτίμησε ότι κατά την πρώτη εβδομάδα των
εργασιών επιδείχθηκε «εποικοδομητικό πνεύμα»
στις συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να
υπάρξει εφαρμογή και εποπτεία των δεσμεύσεων
που έχουν ήδη αναληφθεί.

Μαζί με άλλες παράλληλες ανακοινώσεις,
προκύπτει μια μεταβίβαση οικονομικής στήριξης
της τάξης των 17,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων
ετησίως από προγράμματα ορυκτών καυσίμων
σε πρωτοβουλίες παραγωγής καθαρής ενέργειας.
Παράλληλα, προστέθηκαν 28 χώρες στη υπό
βρετανική και καναδική ηγεσία Συμμαχία Παραγωγής Ενέργειας χωρίς Άνθρακα, που πλέον
αριθμεί περίπου 190 κράτη. Στόχος είναι η
κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.
Ο Άλοκ Σάρμα δήλωσε ότι «με αυτές τις φιλόδοξες
δεσμεύσεις που βλέπουμε σήμερα, το τέλος της
ενέργειας από άνθρακα είναι πλέον ορατό».
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ανάλυση του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, οι μέχρι τώρα
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στην COP26
από κυβερνήσεις και ιδιωτικό τομέα επαρκούν
για να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας
του πλανήτη στους 1,9 βαθμούς Κελσίου.
Είναι μια αύξηση εντός του ελάχιστου στόχου
συγκράτησης της αύξησης της θερμοκρασίας της
Γης στους 2 βαθμούς Κελσίου που έχει θέσει η
Συμφωνία του Παρισιού, αλλά πάνω από τον επιθυμητό στόχο των 1,5 βαθμών Κελσίου που αποτελεί την επιδίωξη της COP26. Οι ερευνητές του
πανεπιστημίου τονίζουν ότι για να μείνει η αύξηση
στους 1,9 βαθμούς θα πρέπει να υλοποιηθούν
πλήρως όλες οι δεσμεύσεις. Ήδη, ωστόσο,
η Ινδονησία έχει θέσει εν αμφιβόλω την εφαρμογή
από πλευράς της της συμφωνίας για τερματισμό
της αποψίλωσης δασών έως το 2030, μόλις τρεις
ημέρες μετά την υπογραφή της στη Γλασκώβη
από περισσότερες από 100 χώρες. Στην Ινδονησία, μαζί με τη Βραζιλία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αναλογεί περίπου το 85% των
δασικών εκτάσεων της Γης.

▪ Διαδήλωση με επικεφαλής την Γκρέτα

▪ Παρότρυνση Μπόρις
Εν τω μεταξύ, ο Τζόνσον παρότρυνε τις κυβερνήσεις να διατηρήσουν τη δυναμική που αναπτύχθηκε κατά το πρώτο μισό των εργασιών της
διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή COP26 στη Γλασκώβη. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι
«πρέπει όλοι να ενώσουμε δυνάμεις και να
τρέξουμε προς τη γραμμή τερματισμού». Ο κ.
Τζόνσον επισήμανε τις μέχρι τώρα συμφωνίες
για σταδιακή κατάργηση χρήσης άνθρακα, για
τερματισμό της αποψίλωσης δασών, για μείωση
των εκπομπών μεθανίου και για αύξηση της χρηματοδότησης προς τις πιο ευάλωτες χώρες.
«Αλλά δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το μέγεθος του έργου να διατηρήσουμε τον (στόχο για
συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του
πλανήτη στον) ενάμιση βαθμό Κελσίου ζωντανό.
Οι χώρες πρέπει να επιστρέψουν στο τραπέζι

▪ Δεσμεύσεις για χρήση άνθρακα
Νέες δεσμεύσεις ότι θα καταργήσουν σταδιακά
τη χρήση άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας
ανέλαβαν 23 χώρες. Μεταξύ αυτών η Νότια
Κορέα, η Ινδονησία, το Βιετνάμ, η Πολωνία και η
Ουκρανία, που συγκαταλέγονται στην πρώτη
20άδα χωρών με τη μεγαλύτερη χρήση άνθρακα
παγκοσμίως. Η σημασία της πρωτοβουλίας
αυτής, ωστόσο, μετριάζεται από την έλλειψη
ανάλογων δεσμεύσεων από την Κίνα, στην οποία
αναλογεί το 55% όλων των υπό προώθηση νέων
μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύση
άνθρακα στον κόσμο. Εξάλλου, μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεσμεύθηκαν να σταματήσουν τη χρηματοδότηση προγραμμάτων χρήσης
άνθρακα, δέσμευση που ακολουθεί ανακοινώσεις
από σημαντικές χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία
και η Νότια Κορέα ότι θα σταματήσουν να χρηματοδοτούν έργα χρήσης άνθρακα στο εξωτερικό.

Δολοφονίες και κακοποίηση πτωμάτων ομολόγησε ο νεκρόφιλος

Έ

νας ηλεκτρολόγος στη
Βρετανία που ομολόγησε ότι δολοφόνησε
δύο γυναίκες το 1987 ευθύνεται επίσης για τη σεξουαλική
κακοποίηση περίπου 100 πτωμάτων γυναικών σε νοσοκομεία του Κεντ στα οποία εργάζονταν επί χρόνια. Σε μια
υπόθεση που προξενεί σοκ
στη βρετανική κοινή γνώμη, ο
67χρονος σήμερα Ντέιβιντ
Φούλερ άλλαξε την αρχική του
δήλωση κατά τη διάρκεια της
δίκης του και παραδέχθηκε τη
δολοφονία της 25χρονης Γουέντι Νελ και της 20χρονης Κάρολαϊν Πιρς στην πόλη Τάνμπριτζ Γουέλς. Σύμφωνα με τις
καταθέσεις στη δίκη, ο Φούλερ
κακοποίησε τις σορούς των
δύο θυμάτων του αφού τις σκό-

τωσε, ενώ προέβη και στο βιασμό τουλάχιστον 99 πτωμάτων
που βρίσκονταν στα νεκροτομεία δύο νοσοκομείων στην
ίδια περιοχή στο διάστημα από
το 2008 έως το Νοέμβριο του
2020. Το νεαρότερο θύμα του
πιστεύεται ότι ήταν ένα εννιάχρονο κορίτσι, σε μια υπόθεση
που περιγράφεται ως η χειρότερη υπόθεση νεκροφιλίας στη
χώρα. Κατά τη σύλληψη του
Φούλερ στο σπίτι του, η αστυνομία βρήκε 4 εκατομμύρια
φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και φωτογραφίες του ίδιου να κακοποιεί τα
θύματά του. Βρέθηκαν επίσης
χειρόγραφες σημειώσεις του
στις οποίες περιέγραφε ορισμένα από τα πτώματα που
είχε κακοποιήσει.

Περίπου 10.000 διαδηλωτές πορεύθηκαν την
περασμένη Παρασκευή στους δρόμους της Γλασκώβης απαιτώντας άμεση δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής από τις κυβερνήσεις που συμμετέχουν στην COP26. Μεταξύ
των ομιλητών στο τέλος της εκδήλωσης σε κεντρική πλατεία της σκωτσέζικης πόλης ήταν η
γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ. Η
18χρονη από τη Σουηδία χαρακτήρισε την
COP26 «αποτυχία», καθώς οι παγκόσμιες δυνάμεις προσπαθούν να δημιουργήσουν «παραθυράκια» για να μην επωμιστούν το κόστος που
συνεπάγεται η απαιτούμενη δράση υπέρ του περιβάλλοντος. «Η COP26 έχει μετατραπεί σε επικοινωνιακό δρώμενο στο οποίο οι ηγέτες δίνουν
όμορφες ομιλίες και ανακοινώνουν φανταχτερές
δεσμεύσεις και στόχους, ενώ στο παρασκήνιο οι
κυβερνήσεις του βορρά ακόμα αρνούνται να αναλάβουν δραστικά μέτρα για το κλίμα», ανέφερε η
Γκρέτα Τούνμπεργκ. Πρόσθεσε ότι οι φωνές
των μελλοντικών γενιών «πνίγονται» από τις προφάσεις των ηγετών και ότι για να επιτευχθεί ο
στόχος συγκράτησης της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου απαιτείται «θεμελιώδης» αλλαγή της κοινωνίας. Επανέλαβε δε το
σύνθημα «όχι άλλο μπλα μπλα μπλα».
▪ Η Τούνμπεργκ θα λάβει μέρος και στην
πιο μεγάλη διαδήλωση του Σαββάτου, όταν
υπολογίζεται πως 100.000 πολίτες θα συγκεντρωθούν στη Γλασκώβη απαιτώντας δραστικά μέτρα από τις κυβερνήσεις.

Κάθειρξη 16 ετών σε 15χρονο για την άγρια δολοφονία 12χρονου

Σ

ε ποινή κάθειρξης
τουλάχιστον 16
ετών καταδικάστηκε από ένορκο δικαστήριο στο Λίνκολν της
Αγγλίας ένας 15χρονος
για την άγρια δολοφονία
ενός 12χρονου. Στις 12
Δεκεμβρίου 2020 ο
15χρονος σήμερα Μάρσελ Γκρεζ έπεισε τον φίλο

του Ρόμπερτ Μπάνσις, ο
οποίος θα έκλεινε τα 13
δύο ημέρες αργότερα, να
τον ακολουθήσει σε δασική περιοχή στο Φίστοφτ, κοντά στην πόλη
Μπόστον. Εκεί του κατάφερε περισσότερες από
70 μαχαιριές σε όλο το
σώμα, επιχειρώντας σύμφωνα με καταθέσεις ειδι-

κών να τον αποκεφαλίσει. Ήταν τόση η σφοδρότητα των χτυπημάτων, που η κορυφή της
λάμας μαχαιριού έσπασε
και σφηνώθηκε στο κρανίο του θύματος. Ο δράστης υποστήριξε ότι το
θύμα του επιτέθηκε και
ότι αντέδρασε σε κατάσταση αυτοάμυνας χάνοντας τον έλεγχο. Οι ένορκοι, ωστόσο, τον έκριναν
ένοχο για ανθρωποκτονία
από πρόθεση. Όπως κατατέθηκε, ο λετονικής καταγωγής Γκρεζ ήταν διακινητής ναρκωτικών στο
γυμνάσιο όπου φοιτούσε
και το θύμα. Το κίνητρο
της δολοφονίας ήταν ότι
θεώρησε πως ο 12χρονος τον είχε «καρφώσει».
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Λάβροι κατά Τουρκίας Βρετανοί βουλευτές - Ζωτικός εταίρος η Άγκυρα, λέει η κυβέρνηση

Σ

υζήτηση κατά την οποία επισημάνθηκαν οι διώξεις κατά
των Κούρδων και των δημοσιογράφων στην Τουρκία, όπως
και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης για πολλές γυναίκες
στη χώρα, διεξήχθη στη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων. Εισηγητής ήταν ο βουλευτής των Εργατικών Λόιντ Ράσελ-Μόιλ, ως
Πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το
Κουρδιστάν στην Τουρκία και στη Συρία.
Βασικός άξονας της συζήτησης ήταν οι πολιτικές διώξεις κατά
των Κούρδων από το καθεστώς Ερντογάν, με τον εισηγητή να τονίζει πως η Άγκυρα αγνοεί την εντολή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από το Δεκέμβριο του 2020 για την
αποφυλάκιση της ηγετικής ομάδας και βουλευτών του κουρδικού
κόμματος HDP. Ο κ. Ράσελ-Μόιλ επισήμανε ότι πρόκειται για «οργανωμένη στόχευση» από την τουρκική κυβέρνηση βουλευτών
της αντιπολίτευσης που τάσσονται υπέρ της αυτονομίας ή της αυτοδιάθεσης για κουρδικές περιοχές. Ο βουλευτής συμφώνησε με
παρέμβαση του επίσης Εργατικού Τζον Σπέλαρ που είπε πως η
Βρετανία πρέπει να πιέσει το ΝΑΤΟ να απαιτήσει από το καθεστώς
Ερντογάν να σεβαστεί τις δημοκρατικές αξίες αναφορικά με τους
Κούρδους. Ο κ. Ράσελ-Μόιλ πρόσθεσε ότι η πίεση πρέπει να
ασκηθεί και μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης σε κοινοβουλευτική έκθεση της επιτροπής της οποίας
ηγείται που διαπίστωσε ότι κατηγορίες έχουν απαγγελθεί εναντίον
154 βουλευτών της αντιπολίτευσης στην Τουρκία και πως υπάρχει
πλήθος αναφορών για παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων δημοτικών αξιωματούχων σε κουρδικές περιοχές. Αναφέρθηκε δε και σε
περιπτώσεις διακρίσεων κατά των Κούρδων μέσω της απαγόρευσης διδασκαλίας της κουρδικής γλώσσας και το κλείσιμο πολιτι-

στικών οργανισμών. Ο κ. Ράσελ-Μόιλ καταδίκασε επίσης την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης
για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών,
καθώς και τις φυλακίσεις ή τη λογοκρισία δημοσιογράφων.
Σημείωσε ότι η κοινοβουλευτική επιτροπή διαπίστωσε πως 62
εφημερίδες, 24 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 19 περιοδικά και 29 εκδοτικοί
οίκοι, συνολικά 177 οργανισμοί ενημέρωσης, έχουν κλείσει από
την κυβέρνηση Ερντογάν και 2.500 δημοσιογράφοι έχουν φιμωθεί
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Με βάση στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας που επικαλέστηκε ο Βρετανός βουλευτής, το 1/3 των φυλακισμένων δημοσιογράφων ανά τον κόσμο βρίσκονται στην Τουρκία.
«Πρόκειται για στατιστική που ντροπιάζει την Τουρκία», είπε ο κ.
Ράσελ-Μόιλ. Κάλεσε, τέλος, το Foreign Office να απαιτήσει από
την Άγκυρα την αποφυλάκιση των ηγετών του HDP και να πιέσει
την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί το κράτος δικαίου, τις δημοκρατικές αρχές, τις γυναίκες και την ελευθεροτυπία. Το λόγο έλαβαν
επίσης η κουρδικής καταγωγής βουλευτής βορείου Λονδίνου Φέριαλ Κλαρκ, που συχνά αναδεικνύει τα δεινά των Κούρδων της
Τουρκίας, καθώς και η σκιώδης Υφυπουργός Εξωτερικών των Εργατικών Κάθριν Γουέστ. Μίλησε επίσης ο Συντηρητικός πρώην
επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων Κρίσπιν Μπλαντ, ο οποίος είπε πως θεωρεί κρίσιμο για τη
φήμη της «Παγκόσμιας Βρετανίας» μετά από το Brexit να επανεξετάσει προσεκτικά τις σχέσεις της με την Τουρκία, όσο κεντρικής
σημασίας και αν είναι οι διμερείς σχέσεις. «Είναι μια στιγμή για να
καθορίσουμε τις αξίες τις οποίες θα υπερασπιζόμαστε. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το ότι η Τουρκία έχει φυλακίσει τους περισσότερους δημοσιογράφους από κάθε άλλη χώρα, ούτε τη συμπερι-

φορά της και την πολιτική της έναντι της κουρδικής μειονότητας»,
σημείωσε ο κ. Μπλαντ. Στη συζήτηση παρενέβη και ο βουλευτής
του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP) Άλιν Σμιθ για να τονίσει ότι
η Τουρκία έχει μια «αυξανόμενα αυταρχική κυβέρνηση» και για να
προσθέσει στον κατάλογο των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων την «παράνομη κατοχή ενός κράτους μέλους της ΕΕ, της
Κύπρου». Την απάντηση ανέλαβε να δώσει η Υφυπουργός Εξωτερικών Αμάντα Μίλινγκ. Αρχικά επισήμανε τα πολλά κοινά συμφέροντα Βρετανίας-Τουρκία και στη συνέχεια ανέφερε πως η κυβέρνηση «σημειώνει» τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι βουλευτές
καθώς και τις συλλήψεις στελεχών του HDP. Κάλεσε δε το HDP
«να κρατήσει αποστάσεις» από το PΚΚ και «τη συνεχιζόμενη τρομοκρατική δράση του». Η Μίλινγκ συμπλήρωσε: «Ενθαρρύνουμε
την Τουρκία να διασφαλίσει ότι όλα τα αντιπολιτευόμενα κόμματα
δύνανται να διεξάγουν ελεύθερα τις νόμιμες πολιτικές τους δράσεις,
σύμφωνα με τον τουρκικό νόμο, χωρίς εκφοβισμό και ανεξάρτητα
από ποιον τομέα της κοινωνίας εκπορεύονται». Είπε επίσης ότι το
Λονδίνο ενθαρρύνει την Τουρκία να σέβεται τη θρησκευτική ελευθερία, ότι εγείρει με την Άγκυρα ζητήματα περί σεβασμού την ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και ότι έχει εγείρει στον ΟΑΣΕ
ανησυχίες για το μεγάλο αριθμό συλλήψεων στελεχών του HDP.
«Ως φίλος και σύμμαχος της Τουρκίας θα συνεχίζουμε να εγείρουμε
τακτικά ανησυχίες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να είμαστε
σαφείς σην προσδοκία μας για τήρηση από την Τουρκία των σημαντικών αξιών του τουρκικού δικαίου, τις οποίες συμμεριζόμαστε.
Την ίδια ώρα, είναι σωστό να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουνε τη
σχέση μας έναν ζωτικής σημασίας εταίρο του ΗΒ», κατέληξε.

Κάθριν Γουέστ: Χωρίς διεθνή στήριξη η θέση για δύο κράτη στην Κύπρο
νησή μας να μιλά πιο δυνατά για την Τουρκία σε
σχέση π.χ. με τον κουρδικό λαό και με την υπεράσπιση των γυναικών και των δημοσιογράφων.
Υπήρξε επίσης ένα ερώτημα για την πώληση
όπλων από το ΗΒ προς την Τουρκία και επιδιώκαμε διαβεβαιώσεις (από την κυβέρνηση) ότι τα
όπλα της συμφωνίας δε χρησιμοποιούνται για
την εγχώρια καταστολή κουρδικών ομάδων από
την τουρκική κυβέρνηση». Στα ερωτήματα των
βουλευτών απάντησε η Υφυπουργός Εξωτερικών
Αμάντα Μίλινγκ. Ικανοποιήθηκε η Γουέστ από τις
τοποθετήσεις της; «Η απάντηση της Υφυπουργού
ήταν ισορροπημένη. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε

Τη θέση του βρετανικού Εργατικού Κόμματος
αναφορικά με την ανάγκη εξεύρεσης λύσης στο
Κυπριακό εντός των παραμέτρων των Ηνωμένων
Εθνών, επαναβεβαίωσε μιλώντας στο ΚΥΠΕ η
σκιώδης Υφυπουργός Εξωτερικών Κάθριν
Γουέστ. Η κα Γουέστ συμμετείχε την περασμένη
εβδομάδα σε συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα στην
Τουρκία. Στη συζήτηση τέθηκε από τον βουλευτή
του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP) Άλιν Σμιθ
ως παράδειγμα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου.
Με αυτή την αφορμή η κα Γουέστ αναφέρθηκε
στις θέσεις του δικού της κόμματος αναφορικά
με το Κυπριακό. «Παραμένω πολύ ανήσυχη για
τις εξελίξεις στη συζήτηση γύρω από το μέλλον
της Κύπρου», είπε. «Το Εργατικό Κόμμα είναι
πολύ δεσμευμένο στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ που καλούν σε διζωνική,
δικοινοτική ομοσπονδία. Δεν υπάρχει σοβαρή
υποστήριξη σε διεθνές επίπεδο για λύση δύο
κρατών. Μπορεί να υπάρχει μια πρόταση από
την τουρκική πλευρά, αλλά η άποψη των Εργατικών είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε τις δύο πλευρές ώστε να βρουν έναν τρόπο να προωθήσουν
τη ΔΔΟ, που είναι η αρχή της επανένωσης».
Η κα Γουέστ σημείωσε ότι την περίοδο των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά το Εργατικό Κόμμα
υποστήριξε σθεναρά τις συνομιλίες και ήλπιζε ότι
θα βρισκόταν μια λύση. «Έκτοτε ασφαλώς ο κ.
Ακιντζί έχει αποχωρήσει από το σκηνικό και τώρα
έχουμε μια διαφορετική οπτική να προτείνεται»,
συνέχισε. «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να
μην απομακρυνθούμε από τα ψηφίσματα των
ΗΕ, που υπάρχουν ασφαλώς για κάποιο λόγο.
Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το ΗΒ έχει ακόμα
κάποιες στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο,
έχουμε ακόμα δύναμη των ΗΕ στην Κύπρο και
είναι πολύ σημαντικό να μην αλλάξουμε απλά ξα-

φνικά το παιχνίδι διότι έχει παρέλθει κάποιος χρόνος. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην αρχή της
επανένωσης και θέλουμε να υποστηρίξουμε τις
δύο πλευρές να έρθουν στο τραπέζι ώστε να αναπτύξουν αυτή τη λύση με όποιον τρόπο μπορούν.
Αλλά πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με τα ψηφίσματα των ΗΕ που για πολύ καλό λόγο έχουν
τις διατυπώσεις που έχουν». Η βουλευτής βορείου Λονδίνου σημείωσε την ανησυχία που διατυπώθηκε για την αγνόηση από την Τουρκία του
αιτήματος του ΕΔΑΔ για αποφυλάκιση του ηγέτη
του HDP Σελαχατίν Ντεμιρτάς, καθώς και τις προσαγωγές και φυλακίσεις 154 βουλευτών της αντιπολίτευσης και 48 δημάρχων, Κούρδων στην
πλειοψηφία τους. Πρόσθεσε ότι «ένα από τα ζητήματα που εξετάσαμε ήταν η θέση των γυναικών
στην Τουρκία, επειδή υπάρχει μια υπαναχώρηση
από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η βρετανική Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τον κουρδικό λαό εξέτασε την πολύ ανησυχητική αύξηση των γυναικοκτονιών και της βίας κατά
γυναικών πρόσφατα στην Τουρκία, της τάξης του
1,400%. Ο άλλος τομέας τεράστιας ανησυχίας είναι εκείνος των δημοσιογράφων, διότι η ελευθερία
έκφρασης είναι απίστευτα σημαντική. H Τουρκία
έχει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς συλληφθέντων δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών».
Στο ερώτημα για την εντεινόμενη ρητορική απειλών κατά Κύπρου και Ελλάδας και την αγνόηση
του διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας από την
Άγκυρα, η Γουέστ σημείωσε την παρότρυνση από
ορισμένους βουλευτές προς τη βρετανική κυβέρνηση να επαναξιολογήσει τις σχέσεις ΛονδίνουΆγκυρας στη βάση σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών αξιών. «Καθώς το
ΗΒ έχει φύγει πλέον από την ΕΕ το ερώτημα
είναι ποιος είναι ο ρόλος της Παγκόσμιας Βρετανίας. Από όλες τις παρατάξεις ειπώθηκε ότι οι
βουλευτές θα ήθελαν να ακούσουν την κυβέρ-

τέτοιες διαβεβαιώσεις. Θα θέλαμε να δούμε μια
πιο σθεναρή αντίδραση από τη βρετανική κυβέρνηση αναφορικά π.χ. με τη φυλάκιση πολιτικών
κρατουμένων. Πρέπει να μπορούμε να διατυπώνουμε τις ανησυχίες μας στους φίλους μας. Είναι
πολύ σημαντικό επίσης να υπερασπιζόμαστε το
κράτος δικαίου και τις σωστές διαδικασίες, διότι
πουθενά δεν είναι αποδεκτό απλά να συλλαμβάνονται εκλελεγμένοι πολιτικοί χωρίς σωστές διαδικασίες». Στη δική της παρέμβαση στη Βουλή η
Γουέστ αναφέρθηκε στους πρόσφυγες, λέγοντας
ότι η Τουρκία έχει συνδράμει εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν εκτοπισθεί λόγω πολέμων.
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Από την παγκόσμια φιλοσοφία

Ο κατά φαντασίαν ασθενής

Οι στωικοί

Οι στωικοί ήταν φιλοσοφικό
ρεύμα της Αρχαίας Ελλάδας
(τρίτο αιώνα π.Χ. - έκτο αιώνα
μ.Χ.).Από την λέξη στοά, όπου
δίδασκε ο ιδρυτής του στωικισμού Ζήνων ο Κιτιεύς(336 - 264
π.Χ.περίπου)ο οποίος καταγόταν από το Κίτιον της Κύπρου.
Του Βασίλη
Η διδασκαλία των στωικών είΚωστή
ναι ανομοιογενής και αντιφατική.
Παρά τα μερικά θετικά της στοιχεία,στο σύνολό της αντανακλά την περίοδο της
παρακμής της δουλοκτητικής κοινωνίας και της
παρακμής της ελληνικής φιλοσοφίας.
Ο στωικισμός χωρίζεται σε τρεις περιόδους: τον
αρχαίο στωικισμό,του οποίου ο επιφανέστερος
στοχαστής υπήρξε ο Χρύσιππος(περί το 280205 π.Χ.),τον μέσο και τον νέο στωικισμό.
Στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Σενέκας(3 - 65 μ.Χ. περίπου),ο Επίκτητος (προς το
50 - 138) και ο Μάρκος Αυρήλιος( 121 - 180)
λαμπρύνουν την νέα στοά,που το ενδιαφέρον
της εντοπίζεται πάνω στα ηθικά ζητήματα.Οι στωικοί χώριζαν την φιλοσοφία σε λογική, φυσική και
ηθική φιλοσοφία.
Η λογική φιλοσοφία διακρινόταν για τον
σενσουαλισμό της,την κυριαρχία των αισθήσεων,υποστήριζε δηλαδή ότι οι αισθήσεις είναι η
πηγή κάθε γνώσης. Πριν από την εμπειρία η
ψυχή είναι λευκός πίνακας(tabula rasa).Οι παραστάσεις είναι οι εικόνες των πραγμάτων που
αντανακλώνται στην ψυχή. Τα δεδομένα των αισθήσεων υποβάλλονται στην συνέχεια στην επίδραση της σκέψης και έτσι σχηματίζονται οι γενικές έννοιες, οι κρίσεις. Κατά τους στωικούς, όλες
οι λειτουργίες της γνώσης γίνονται μέσα στην
ψυχή, που είναι μια ουσία ειδικής μορφής,δηλαδή
το "πνεύμα"
(συνδυασμός του αέρα και της φωτιάς).
Οι στωικοί στηρίζουν την φυσική φιλοσοφία
τους,όσον αφορά τουλάχιστον στα κυριότερα σημεία, πάνω σε υλικές βάσεις και αναπτύσσουν
την διδασκαλία του Ηράκλειτου,του υλιστή φιλόσοφου της Αρχαίας Ελλάδας,που ήταν και εκ των
ιδρυτών της διαλεκτικής(554 - 480 π.Χ. περίπου).Κατά την άποψή τους, η φύση αποτελεί ένα
υλικό σύνολο,που ζει και αισθάνεται και που τα
διάφορα μέρη του βρίσκονται σε διαρκή κίνηση.Ο
στωικός φιλόσοφος δεν προβάλλει μια ζωή χωρίς

εξέλιξη, μα μια ζωή απόλυτα κινούμενη και αυτό
το οφείλει στις αντιλήψεις του για την φύση,που
όπως και οι αντιλήψεις του Ηράκλειτου, είναι δυναμικές,εξελικτικές.
Εν τούτοις, για τους στωικούς η ύλη ήταν μία
παθητική, αδρανής αρχή, ενώ ο Θεός αποτελούσε την ενεργητική αρχή. Τα πάντα ήταν υποταγμένα σε μια άκαμπτη αναγκαιότητα, στο "πεπρωμένο",που το ερμήνευαν με ένα τρόπο
μοιρολατρικό.
Με αυτό το πνεύμα διαμόρφωσαν την ηθική
τους.Αγωνιζόμενοι ενάντια στις αντιλήψεις του
διάσημου υλιστή φιλόσοφου της ελληνιστικής
εποχής,
Επίκουρου(341 - 270 π.Χ.)πίστευαν ότι το βασικό για τον άνθρωπο είναι η αρετή και όχι η
ηδονή και εκθειάζανε την υποταγή στην μοίρα,
την απάθεια και την άρνηση των απολαύσεων
της ζωής.
Αντιτάσσανε στον μεταβλητό κόσμο των πραγμάτων την "σταθερότητα"της λογικής. Διαπνέονται από κοσμοπολιτικές ιδέες,τις οποίες και προπαγάνδιζαν.
Η ηθική τους εξυπηρετούσε τους σκοπούς των
εκμεταλλευτριών τάξεων.
Δεν είναι, άλλωστε,τυχαίο το ότι στην εποχή
μας,δηλαδή στην εποχή του ιμπεριαλισμού, οι
αντιδραστικές δυνάμεις ξαναζεσταίνουν την ηθική
των στωικών.Ακόμα,κάποιες θρησκείες,με την πίστη της υποταγής του ανθρώπου στο "πεπρωμένο" του,με την παθητική υποταγή στους καταπιεστές κ.λ.π.,
χρωστάνε πάρα πολλά στον στωικισμό για την
επιρροή που έχουν πάνω σε ανίσχυρα καθυστερημένα λαϊκά στρώματα.
Οι στωικοί δεν απέρριπταν τους "οραματισμούς",για τους οποίους ο Επίκουρος τους χαρακτήριζε υποτιμητικά σαν "γραΐδια"(γριούλες)
και που οι νεοπλατωνικοί(φιλοσοφικό μυστικιστικό
ρεύμα που αναπτύχθηκε την εποχή της παρακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τρίτος - έκτος
αιώνας)
οι αντιδραστικοί αυτοί ιδεολόγοι της παρακμάζουσας δουλοκτητικής κοινωνίας, είχαν πάρει από
αυτούς,τους στωικούς,τα παραμύθια για τα πνεύματα.

Η αμπούστα*

Του Δημήτρη Κουρουσιακλή

Τα χρόνια είχαν περάσει και τα χείλη της δεν είχαν γελάσει από τότε. Από εκείνο τον Ιούλιο του
1974. Μόνιμα με μαύρα ρούχα και ένα μαύρο σύννεφο στην ψυχή της. Από τότε που χάθηκε ο γιος
της και δεν είχαν κανένα νέο, παρά μόνο ότι ήταν αγνοούμενος.
Οι πληροφορίες που είχαν ήταν ότι τον είχαν πάει με πολλούς άλλους έφεδρους, το τάγμα του, στο
κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα. Κατά την υποχώρηση ο Αγάπιος ήταν από αυτούς που πήγαν προς την
Κερύνεια. Από εκεί και μετά δεν είχαν άλλες πληροφορίες.
Τα χρόνια περνούσαν και το μαράζι ήταν μόνιμη παρέα της. Ακόμα και όταν γιόρταζαν τα παιδιά της
ή τα εγγόνια της καμωνόταν πως χαμογελά, μα η ψυχή της πονούσε.
Ο άντρας της έφυγε με τον καημό να μάθει νέα για την τύχη του γιου του. Και στα στερνά, του
ξέφυγε μια φορά, χαμηλόφωνα, πως ήθελε να θάψει το παιδί του όπως πρέπει.
Οι μερες περνούσαν, η μία πίσω από την άλλη. Ο πόνος σταθερός και η ελπίδα κάθε μέρα να
ξεθωριάζει. Μόνη παρηγοριά όλα αυτά τα χρόνια μια αμπούστα. Μια αμπούστα παπουτσιών σε
άσπρο χρώμα.
Με τα χρόνια το άσπρο χρώμα είχε ξεθωριάσει και είχε πλέον ένα χρώμα που έμοιαζε μπεζ.
Σε ένα δύο σημεία είχε σκιστεί το εξωτερικό χαρτί αποκαλυπτοντας την εσωτερική υφή του.
Οι γωνίες κτυπημένες από το βάλε βγάλε στο αρμάρι. Όλο αυτό να μετατρέπει την ταπεινή αμπούστα
στην κιβωτό της κυρίας Χρυσταλλας, αλλά και της υπόλοιπης οικογένειας.
Εκεί είχε μαζέψει όσες φωτογραφίες μπόρεσε να βρει μετά την προσφυγιά. Μετρημένες στα δάχτυλα
των δύο χεριών, εννιά τον αριθμό. Μόνο τόσες μπόρεσε να βρει. Μια ζωή αποτυπωμένη σε εννιά
φωτογραφίες. Και τρία γράμματα του Αγάπιου, όταν είχε πάει στην Λιβύη για δουλειά, όπως πολλοί
άλλοι. Τρία γράμματα που τα είχε μαζί της τυλιγμένα την ώρα της φυγής προς το άγνωστο.
Αρκεί να ήταν σε κάποια απόσταση από τους Τούρκους που ερχόντουσαν με φωτιά και σίδερο.
Κάθε βράδυ άνοιγε το αρμάρι και έβγαζε από εκεί την αμπούστα. Την άνοιγε με προσοχή και
κοίταζε και ξανά κοίταζε τις φωτογραφίες. Τα γράμματα τα κρατούσε στα χέρια της. Δεν χρειαζόταν να
τα ανοίξει, τα είχε μάθει απ έξω.
Με τα χρόνια είχε φροντίσει να βρει απαλό ύφασμα όπου και τύλιξε τις φωτογραφίες μία μία.
Το ίδιο και τα γράμματα. Τα ιερά και τα οσια της μέσα σε μια αμπούστα.
Η επιστήμη προχωρώντας μπήκε στην ζωή τη δική της αλλά και σε πολλών άλλων με μια λέξη. Μια
λέξη που πίσω της έφερνε δάκρυα, αναφιλητά, πόνο και καμιά φορά ανακούφιση. Ανακούφιση γιατί
τουλάχιστον ξέρουν και γιατί θα έκαναν όσα πρέπει. Μια κηδεία, σαν των πολλών ανθρώπων.
Η λέξη, dna.
Την ημέρα που ήρθαν τα νέα για το dna είχε πάρει την αμπούστα στα χέρια της και είχε κάτσει σε
μια πολυθρόνα στο μικρό σαλόνι του σπιτιού της. Είχε πείσει τον εαυτό της ότι θα κρατηθεί, ότι δεν
θα κλάψει.
Σαν άκουσε την είδηση δεν βγήκε μιλιά από το στόμα της. Μόνο δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια της.
Ένα κλάμα βουβό. Ο πόνος μιας ζωής. Τα δάκρυα να τρέχουν πάνω στην αμπούστα. Την αμπούστα
που περιείχε ότι έμεινε από μια ζωή, που περιείχε πόνο. Και τώρα την έρανε με τα δάκρυα της.
*Κουτί. Από σκληρό χαρτί για τα παπούτσια ή από άλλα υλικά για διάφορες χρήσεις.

Της Έλισσας
Ξενοφώντος

Φιλολόγου
Ακούσατε καμιά φορά για
τον… κατά φαντασίαν ασθενή;
Αυτό συμβαίνει
όταν ένα άτομο
φοβάται
πως
πάσχει από μια
σοβαρή ασθένεια.
Τι κάνει βασικά
το άτομο αυτό
είναι να καταπιάνεται έντονα
και συστηματικά
με τις σωματικές
του λειτουργίες.
Τον ανησυχεί ο ρυθμός της καρδιάς του, αν ιδρώνει ή όχι τακτικά, αν έχει πονοκέφαλο ή παρουσιάστηκε ένας βήχας από το
πουθενά, αν έχει κάποιες ενοχλήσεις στους μύες ή στις αρθρώσεις. Κι όλα αυτά όπως
αντιλαμβάνεστε καταλήγουν
πού αλλού;
Σε ιδέες και ερμηνείες όπως ο
παραμικρός βήχας είναι ένδειξη
καρκίνου, ο πονοκέφαλος είναι
απόδειξη για την ύπαρξη ανευρύσματος ή όγκου, το μούδιασμα στο χέρι σημαίνει την
έναρξη σκλήρυνσης κατά πλάκας και κάποια «τσιμπήματα»
στην περιοχή του στέρνου υποκρύπτουν κάποια σπάνια καρδιοπάθεια. Σταδιακά πείθεται
πως είναι άρρωστος, παρά τις
επανειλημμένες επισκέψεις σε
γιατρούς και τις αρνητικές ιατρικές εξετάσεις.
Και ξέρετε τι κάνει ο κατά
φαντασία ασθενής; Τρέχει από
τον ένα γιατρό στον άλλο.
Περιμένει, αγχώνεται, βγαίνουν
και τα αποτελέσματα… Καθαρά
όλα!
Οι επιβεβαιώσεις των γιατρών
όμως δεν τον πείθουν, δεν τον
καθησυχάζουν. Από τα πολλά
άντε και πείστηκε… Μόνο για
ένα μικρό σύντομα χρονικό
διάστημα. Σύντομα, η βασανιστική βεβαιότητα πως είναι
άρρωστος επανέρχεται. Αποκτά
λοιπόν εμμονή με την υγεία και
τις ασθένειες και ένα έντονο
ενδιαφέρον για ιατρικές πληροφορίες. Κι όπως οι πιο πολλοί
κάνουν με το παραμικρό,
ψάχνουν στο google, που
πρέπει να πούμε ότι βοηθάει
πολύ στις μέρες μας και η απεριόριστη πρόσβαση σε σχετικές
πληροφορίες μέσω του διαδικτύου, μάς βοηθάει να γίνουμε
εμπειρογνώμονες και ειδικοί...
Η διαταραχή αυτή λέγεται
υποχονδρίασης δηλαδή το
άτομο φοβάται πως πάσχει από
μια σοβαρή ασθένεια και ο
ασθενής λέγεται υποχονδριακός! Η υποχονδρίαση είναι και
στην περίπτωση που υπάρχει
όντως κάποια σωματική ασθένεια αλλά δεν ευθύνεται για τα
συμπτώματα που αναφέρει το
άτομο ή δεν συνάδει με τον
τρόπο με τον οποίο τα ερμηνεύει. Πρόβλημα μεγάλο αυτό,
πολύ μεγάλο, καταστροφή!
Η όλη κατάσταση είναι ένας
φαύλος κύκλος. Ο καημένος
ο κατά φαντασία ασθενής δεν
είναι ότι είναι πραγματικά
άρρωστος αλλά μπορεί να έχει
κάποιες μικρές ενοχλήσεις

όπως όλοι. Το άσχημο είναι
που κάνει κακό στον ίδιο το
εαυτό του και πρώτα πρώτα με
το άγχος που του δημιουργείται.
Συνέχεια σκέφτεται ότι κάτι δεν
πάει καλά. Φοβάται…και ποιος
δεν φοβάται να πούμε και την
αλήθεια όταν διαβάζει ή ακούει
κάτι σχετικό με ασθένειες και
κυρίως όταν μαθαίνει ότι
κάποιος γνωστός ή δικός του
άνθρωπος αρρώστησε ή ακόμη
χειρότερα πέθανε ξαφνικά
(π.χ. από έμφραγμα ή εγκεφαλικό). Πολλές φορές όμως
συμβαίνουν πολύ παράξενα
πράγματα. Αν αυτό το άτομο ας
πούμε, πηγαίνει στην αρχή στο
γιατρό και κάνει παράπονο
γι΄αυτό και εκείνο και το άλλο,
που θα αποδειχθεί ότι τελικά
δεν είναι κάτι σημαντικό, ξέρετε
τι θα γίνει; Θα αποκτήσει ένα
ιδιαίτερο μεγάλο ιστορικό παραπόνων σχετικά με την υγεία του.
Θα είναι γραμμένα στον φάκελό
του όλες οι επισκέψεις του
στους γιατρούς, τα παράπονά
του και τελικά οι γνωματεύσεις
ότι δεν έχει κάτι. Και τι θα γίνει
στο τέλος; Αυτό το ιστορικό
ενδέχεται τελικά να παραπλανήσει, με κίνδυνο όντως να μην
ανιχνευθεί μια σοβαρή σωματική πάθηση στο μέλλον.
Την ίδια στιγμή, κάποιοι υποχόνδριοι οδηγούνται στο άλλο
άκρο: αποφεύγουν να επισκεφτούν το γιατρό για χρόνια από
φόβο ότι θα επιβεβαιωθεί αυτό
που πιστεύουν, με κίνδυνο να
παραβλέψουν ένα πραγματικό
πρόβλημα υγείας.
Όλοι θα ξέρετε την ιστορία με
τον ψεύτη βοσκό. Δεν είναι
ακριβώς η ίδια αλλά ένα περίπου. Φανταστείτε κάποια στιγμή
σοβαρό πραγματικά να έχει κάτι
σοβαρό και ούτε η ίδια η οικογένειά του να μην τον πιστέψει
ούτε και οι προσωπικοί του γιατροί. Τραγικό δεν είναι;
Θυμάμαι στο χωριό τα παλιά
τα χρόνια που οι γριούλες
καθόντουσαν και μιλούσανε και
λέγανε «πονάω εδώ» κι εκεί οι
καημένες! Τώρα θα πείτε για
θέμα συζήτησης μπορεί να
ήταν..
Όταν κάποιος ασχολείται
συνέχεια με θέματα υγείας
δημιουργεί προβλήματα στις οικογενειακές και φιλικές του σχέσεις. Πόση υπομονή θα πρέπει
να έχει η οικογένεια όταν ένα
μέλος της, καθημερινά λέει:
Πονάω εδώ, πονάω εκεί!
Κι από την άλλη είναι σαν να
περιμένει ο ίδιος ή απαιτεί,
ειδική μεταχείριση από το περι-

βάλλον του κι
έτσι δημιουργούνται πολλές
φορές
εντάσεις.
Και να μην ξεχνάμε, ότι στις
μέρες μας, πού
να περισσέψει
χρόνος για να
ασχοληθούμε
με τα θέλω του
αλλουνού, ιδιαίτερα όταν είναι και σε κάποια
ηλικία;
Κι επειδή σε
κάποιο στάδιο
θα γίνει στα μάτια των άλλων
«Ο βοσκός ο
ψεύτης»
θα
έχει κουράσει
και όλους γύρω
του με τις εμμονές του, μπορεί
να
νοιώσει
απογοήτευση
και πίκρα. Και
κάτι άλλο που θα συμβεί είναι
ότι το συγκεκριμένο άτομο με
υποχονδρίαση συχνά έχει δυσκολία να έρθει σε επαφή με τα
αληθινά του αισθήματα με αποτέλεσμα την αναστολή της ψυχολογικής τους ωρίμανσης και
εξέλιξης. Και όλα αυτά τα ψυχολογικά εκτός από το άγχος,
οι κρίσεις πανικού, η κατάθλιψη
και άλλα γίνονται μέρος της
ρουτίνας του.
Αυτά τα άτομα δεν θα
μπορούσαμε να πούμε ότι γεννήθηκαν έτσι. Ίσως είναι θύματα
σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης ή έχουν ιστορικό σοβαρής σωματικής ασθένειας
κατά την παιδική ηλικία. Κι όλο
αυτό οδηγεί ώστε να έχουν
προδιάθεση να αναπτυχθεί
υποχονδρίαση στην ενήλικη
ζωή τους. Κάποιες φορές ο
λόγος αυτής της κατάστασης
είναι οι υπερπροστατευτικκοί
γονείς. Αυτοί που ανησυχούν
έντονα για θέματα υγείας και
καθαριότητας. Από την άλλη
μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Παιδιά που έχουν συναισθηματικά αδιάφορους γονείς
μπορούν να αναπτύξουν σωματικά συμπτώματα για να τραβήξουν την προσοχή και φροντίδα
των γονιών τους. Τέλος,
σοβαρά ή χρόνια προβλήματα
υγείας στο οικείο περιβάλλον
και ο αιφνίδιος θάνατος ενός
αγαπημένου προσώπου από
ασθένεια μπορεί να πυροδοτήσουν το φόβο για την ασθένεια
και το θάνατο.
Ποια θα είναι θεραπεία της
υποχονδρίασης άραγε;
Πρακτικά γίνεται είτε με φαρμακευτική αγωγή είτε με ψυχοθεραπεία είτε με συνδυασμό και
των δύο. Στην πραγματικότητα,
η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση
κρίνεται
εξαιρετικά
σημαντική.
Με
την
ψυχοθεραπεία,
ο ασθενής μαθαίνει να αναγνωρίζει τις καταστροφικές σκέψεις
κι έτσι σπάει ο φαύλος κύκλος
που περιγράψαμε νωρίτερα.
Επιπλέον, το άτομο μαθαίνει να
επεξεργάζεται τα συναισθήματα
του που είναι και το ζητούμενο.
Γι΄αυτό όταν έρθετε σε επαφή
με τέτοια άτομα μην τα κοροϊδέψετε και αμφισβητήσετε γιατί
έτσι θα κλειστούν στον εαυτό
τους και θα χειροτερέψουν.
Να θυμάστε: τα συμπτώματα είναι αληθινά, η ερμηνεία της αιτιολογίας τους είναι
λάθος!!
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Οι Καρυάτιδες, οι Μαρμαρένιες Κόρες, περιμένουν και ζητούν την επιστροφή
της αδελφής τους

Του Γιώργου
Α. Σάββα
Τις
προάλλες κυκλοφόρησε πληροφορία γύρω
από ένα κίνημα
όπου
ζητούν
την
επιστροφή αρχαίων αντικειμένων στην
χώρα
που
προήλθαν. Τα
Αγγλικά κανάλια σκόπιμα
απέφυγαν να
αναφέρουν τα
Μάρμαρα του
Παρθενώνα,
που ευρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.
Τα Ελγίνεια
Μάρμαρα τα
πήραν (να μην πω τα αρπάξαν ή ακόμη τα έκλεψαν, τα απήγαγαν) από τα Προπύλαια και το
Ερέχθειον. Στην απαίσια αυτή πράξη, ήταν πλεγμένοι και ποιοι άλλοι νομίζετε, η Τουρκία και η
Αγγλία.
Τα κλασσικά αυτά έργα του Φειδία που πηγαίνουν πίσω στο 440 π.χ., τα πήραν οι αρχαιοκάπηλοι και σήμερα ευρίσκονται στο Βρετανικό
Μουσείο.

Οι 6 Καρυάτιδες ήταν μαζί για
2,300 χρόνια όπου ο Ελγιν
κρυφά απήγαγε μία Καρυάτιδα
και άλλα έργα τέχνης γλυπτά
και που σήμερα βρίσκονται στο
Βρετανικό Μουσείο και ολομόναχη η κλεμμένη Καρυάτιδα
από 1802 σε μία υγρά κάμαρα
του αγγλικού Μουσείου. Οι άλλες πέντε αδελφές στην Ακρόπολη την περιμένουν μία μέρα
να γυρίσει.
Πολλοί αρχαιοκάπηλοι που
κλέβουν και πωλούν αρχαία
έργα τέχνης είναι σήμερα φυλακή. Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν
το συντομότερο στην Πατρίδα
τους , εκεί που ανήκουν, και όχι
σε κάμαρη της Αγγλίας που δεν
έχουν καμία σχέση με την Αρχαία Ιστορία της Ελλάδας. Η ΟΥΝΕΣΚΟ χωρίς άλλο πρέπει να
επέμβει.
Από καιρού εις καιρό λαμβάνουν χώρα προσπάθειες από
πολλούς και υπομνήματα αρχίζουν να ζητούν από την εκάστοτε Κυβέρνηση για τη επιστροφή των Μαρμάρων στους
νόμιμους ιδιοκτήτες.
Η εκστρατεία πρέπει να συνεχίσει μέχρις όπου αναγκαστεί
τόσο η Αγγλική Κυβέρνηση όσο και το Βρετανικό
Μουσείο να τα επιστρέψει. Πριν μερικά χρόνια
επισκέφθηκα το ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, στην
Αθήνα, για να πάρω υλικό για ενημέρωση των
Άγγλων πολιτών και πολιτικών. Εδώ στην Παροικία συμπατριώτες μας και άλλοι άρχισαν εκστρατείες συμπεριλαμβανομένου και του γράφοντος.
Εις μνήμη της Μελίνας Μερκούρης του Γιώργου

Μια ταινία μεγάλου μήκους!

Η

ίδια μας η ζωή είναι σαν μια ταινία μεγάλου μήκους. Έτσι έγινε η ζωή μας τα
τελευταία τουλάχιστο δύο χρόνια. Πραγματικά όλα φαίνονται σαν μια κινηματογραφική ταινία διαρκείας. Καρφωθήκαμε στην καρέκλα μπροστά στην
οθόνη της τηλεόρασης σε ένα καναπέ που αν είχε φωνή θα μας έκραζε. Παρακολουθούμε δίχως να γνωρίζουμε ούτε την εξέλιξη της ταινίας, ούτε πότε και πως θα τελειώσει. Μια ταινία διαρκείας ενός έτους και βάλε.Με τις ίδιες σκηνές να επαναλαμβάκαι εμείς να είμαστε κολλημένοι εκεί, αποβλακωμένοι!
Του Βασίλη νονται,
Πότε να γελάμε, .... πότε να κλαίμε. Το γέλιο να είναι παλαβό, ούτε να γνωρίζουμε
Παναγή
καν το λόγο που γελάμε. Το κλάμα όμως να βγαίνει από τα σπλάχνα μας και τη ψυχή
μας, γιατί τις πιο πολλές φορές χάνουμε τα πιο όμορφα πράγματα που έχουμε, και τα
πιο όμορφα πράγματα που αποκτήσαμε διαβαίνοντας όλες αυτές τις παραστάσεις ζωής , χάνουμε
όλα όσα βρήκαμε μπροστά μας διανύοντας το ταξίδι προς την Ιθάκη του ο κάθε ένας από εμάς, πλάθοντας όνειρα και γράφοντας ιστορίες και παραμύθια που είχαν μέσα πρίγκηπες και βασιλοπούλες,
που όμως ζούσαν στα δικά τους ο κάθε ένας ξεχωριστά παλάτια. Όνειρα απραγματοποίητα, απλά
όνειρα φτιαγμένα στου κάθε ενός στα μέτρα μας. Και όλα τούτα σε μια ταινία μεγάλου μήκους, του
μεγαλύτερου που έχουμε δει ποτέ. Μια ταινία που δεν έχει τέλος, δεν έχει οθόνη, αλλά μια ταινία που
οι πρωταγωνιστές της είμαστε εμείς. Ο κάθε ένας να παίζει το ρόλο του και να σκηνοθετείται από τον
ένα και μοναδικό απρόσκλητο υιό που μπήκε στο στούντιο της ζωής. Το στούντιο του κόσμου, για να
φέρει τα πάνω κάτω και να μας αναστατώσει. Τούτος ο υιός ο απρόσωπος, ο εχθρός ο αόρατος που
μπήκε στην καθημερινότητα μας και παίζει τον πρώτο ρόλο στη ατελείωτη περιπέτεια που με αγωνία
αναμένουμε να φτάσει στο τέλος της. Να μας κάνει τη ζωή μας ανεξέλεγκτο σενάριο που δεν
μπορούμε ούτε καν να το διαβάσουμε, ούτε καν να το μελετήσουμε για να λάβουμε τα μέτρα μας.
Γίναμε αγνώριστοι και κρύψαμε τα χαμόγελα μας κάτω από τις μάσκες, και αφήσαμε τις αγκαλιές,
και κοιτάμε ο ένας τον αλλά από μακριά, και η ταινία να συνεχίζεται με τους πρωταγωνιστές της να κινούνται αμήχανοι, και ανίκανοι να σταματήσουν να υποκρίνονται. Οι σκηνές να επαναλαμβάνονται
καθημερινά οι ίδιες. Οι πιο πολλές δραματικές. Με πρωταγωνιστές τους διπλανούς μας, τους φίλους
μας, τους δικούς μας ανθρώπους. Να χάνονται έτσι ξαφνικά από τη ζωή μας, και δυστυχώς αυτό να
γίνεται σαν να είναι κάτι το συνηθισμένο. Όχι. Δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Αυτό που συμβαίνει
είναι το μεγαλύτερο βάσανο που θα μπορούσε να μας κλέψει τις χαρές μας, να μας κλέψει τα
χαμόγελα μας, να μας κλέψει τις αγκαλιές και τα φιλιά μας!.......Και να φεύγουν οι γνωστοί σου, να
φεύγουν οι φίλοι σου, να φεύγουν οι συγγενείς σου, και να μην έχεις ούτε τη δυνατότητα να τους
δώσεις μια αγκαλιά. Να τους ζεστάνεις λίγο. Να μην μπορείς να τους δώσεις ένα φιλί παρηγοριάς. Να
μην μπορείς να τους πεις ένα αντίο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παίζουμε το ρόλο
μας σε τούτη τη ταινία μεγάλου μήκους, που δεν γνωρίζουμε πότε θα φτάσει στο τέλος της.
Μέσα σε τούτο το σενάριο το μόνο που έχουμε να κάνουμε και μπορούμε, είναι να παίζουμε ο κάθε
ένας το δικό του ρόλο, και προσπαθώντας να γράψουμε ο κάθε ένας το δικό του σενάριο.
Μόνο έτσι μπορούμε να προσπαθήσουμε, και προσευχόμενοι να ελπίζουμε και να αφήνουμε στον
πλαστή μας να κάνει αυτός που είναι ο παντοδύναμος το θαύμα του και πάλι, για να μπορέσουμε να
φτάσουμε στο τέλος αυτής της ιστορίας. Να δούμε το τέλος αυτής της μεγάλου μήκους ταινίας, και να
ανάψουν τα πολυπόθητα φώτα προς την έξοδο που θα μας πάρει και πάλι στην καθημερινότητα.
Στην ομαλότητα. Δώσε μας Θεέ μου δύναμη να αντέχουμε τον αβάσταχτο πόνο του χαμένου φίλου,
του χαμένου συγγενή, και δώσε μας δύναμη να αγαπήσουμε αλλήλους. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αλλήλους, για το καλύτερο σενάριο για την καινούργια πραγματικότητα, για τις καινούργιες
παραστάσεις ζωής που θα είναι οι πιο καλές. Θα είναι αυτές που στερηθήκαμε!
Μα να που βλέπουμε επιτέλους φως να μπαίνει από τις χαραμάδες και να φωτίζει τις λεωφόρους
που θα μας πάρουν σε δρόμους αναγέννησης! Έτσι δειλά – δειλά παίρνουμε αποφάσεις που θα μας
φέρουν κοντά με τους δικούς μας αλλά ακόμα και τους ξένους. Θα μας δώσουν την ευκαιρία να ξανά
ζήσουμε στιγμές της ζωής που μας χαροποιούν.

Χατζηφάνη και άλλων τους χρωστάμε να συνεχίσουμε την εκστρατεία για την επιστροφή τους
και μέχρις ότου ο στόχος όλων μας επιτευχθεί.
Γράψετε στους Βουλευτές και στον σημερινό
Πρωθυπουργό, στείλετε επιστολές στο Βρετανικό
Μουσείο και ζητήστε από όλους να αποφασίσουν
και να υποστηρίξουν την εκστρατεία για την επιστροφή τους. Τα μάρμαρα ανήκουν στην Ελλάδα
και στον Παρθενώνα. Πουθενά αλλού.
“Greece in BREXIT BLACKMAIL warning: ‘Give
us Elgin Marbles back or NO EU deal”Αυτό ήταν
το πρωτοσέλιδο άρθρο της ακροδεξιάς φυλλάδας
Daily Express που υποστήριζε το Brexit κατά την
διάρκεια των εκλογών. Τι άλλο να περιμένουμεν
από μία ακροδεξιά φυλλάδα που έδωσε εκατομμύρια για το UKIP; Έτσι γιατί υποστήριζε το
Brexi.t

Έλληνες μην κιοτέψετε! Σαν Έλληνες βαστάξετε
και σαν γραικοί σταθείτε.
Παιδιά μ’ να νταγιαντίσετε, να γίνετ’ ένα σώμα
Να μη χα θεί η πατρίδα μας, την πάρτε στο
λαιμό σας.
«Εμείς οι έμορφες, οι μαρμαρένιες Κόρες,
εδώ που βρισκόμαστε πατρίδα ελπιδοφόρες.
Οι Καρυάτιδες, σεμνές, στεφανoφόρες,
που μας σεβαστήκανε και των καιρών οι
μπόρες».
Ο 21ος αιώνας απαιτεί χωρίς άλλο την επιστροφή των Μαρμάρων. Τα ζητά η ανθρωπότης
και η λογική, μας το επιβάλλει και ο πολιτισμός.
Η κλεμμένη Καρυάτιδα ακόμη περιμένει μαζί με
τα άλλα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ας δώσουμε
όλοι μαζί το χέρι για την επιστροφή.
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Μαύρη επέτειος: 38 χρόνια από την ανακήρυξη
του ψευδοκράτους από τον Ραούφ Ντεκτάς
και ολόκληρης της ανθρωπότητας την ανακήρυξη της
Τουρκικής Δημοκρατίας της
Βόρειας Κύπρου, ως ανεξάρτητου κράτους».
Η Τουρκία υποστηρίζει
πως η τουρκοκυπριακή
πλευρά οδηγήθηκε στην
ανακήρυξη εξαιτίας των
αξιώσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς για κυριαρχία σε ολόκληρο το
νησί.
Οι πολιτικές
αντιδράσεις

Στις 15 Νοεμβρίου του 1983 έγινε η ανακήρυξη του
ψευδοκράτους από τον Ραούφ Ντενκτάς, όπως αναφερόταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για πάρα
πολλά χρονιά το παράνομα κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, από το οποίο εκδιώχθηκαν με τη βία όσοι Κύπριοι κάτοικοι δεν σκοτώθηκαν από τους Τούρκους
στρατιώτες κατά την εισβολή.
Το χρονικό της ανακήρυξης
Μετά την εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974 η Τουρκία
παρανόμως ελέγχει το 37% της έκτασης της Κύπρου
και φέρνει στην Κύπρο έποικους από την Τουρκία.
Για τον έλεγχο δημιουργούνται παράνομες δομές που
στη συνέχεια αποτέλεσαν τις δομές του ψευδοκράτους.
Στις 14 Νοεμβρίου 1983 ο Ραούφ Ντενκτάς καλεί τη
διοίκησή του σε δείπνο. Κοντά στα μεσάνυχτα ανακοινώνει στους συνδαιτημόνες του την πρόθεσή του να
προχωρήσει στην ανακήρυξη ανεξάρτητου κράτους.
Όλα αυτά κάτω από άκρα μυστικότητα, με την απόφαση
της «νομοθετικής συνέλευσης» που θα λάμβανε χώρα
την επομένη να είναι μονόδρομος, αφού ήταν σαφές
ότι η πρόταση του Ντενκτάς είχε γεννηθεί στην Άγκυρα.
Στις 15 Νοεμβρίου 1983 η ψευδοβουλή «αποφασίζει»
και επίσημα σε έκτακτη σύνοδο, ομόφωνα, την ανακήρυξη των κατεχόμενων εδαφών της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος και το ονομάζει «Τουρκική Δημοκρατία
Βόρειας Κύπρου».
Ο Ραούφ Ντενκτάς δηλώνει ενώπιον της Βουλής:
«Κάτω από το φως των πραγματικοτήτων και δυσκολιών των πιο πάνω πεποιθήσεων, ως μεταφραστές
της αναπότρεπτης και νόμιμης επιθυμίας και βούλησης
του Τ/κ λαού, ανακηρύσσουμε ενώπιον της ιστορίας

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπύρος
Κυπριανού, σε δήλωσή του την ίδια ημέρα ανέφερε:
«Αυτή η ενέργεια όχι μόνο περιπλέκει περαιτέρω το
Κυπριακό πρόβλημα, αλλά καθιστά φανερό ότι στόχος
της τουρκικής πλευράς ήταν πάντοτε η δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων και η καλλιέργεια συνθηκών με
σκοπό την απόσχιση της κατεχόμενης περιοχής από
την Κυπριακή Δημοκρατία». Ο Γενικός Γραμματέας των
Ηνωμένων Εθνών επισήμανε ότι αυτή η ενέργεια είναι
«αντίθετη προς τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο και σε αντίφαση με τις συμφωνίες
κορυφής του 1977 και 1979». Οι κυβερνήσεις της Κύπρου, της Ελλάδας και της Βρετανίας ζήτησαν από κοινού έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών, για να εξετάσει την κατάσταση.

δηλωτές ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προβεί σε ενέργειες,
ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
Κράτος μη αναγνωρισμένο
Τρεις ημέρες αργότερα, μετά από διεκδίκηση της Κύπρου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδικάζει
την ενέργεια ως νομικώς άκυρη, καλώντας όλα τα κράτη
μέλη να μην αναγνωρίσουν το νέο «κράτος», αφού το
μόνο νόμιμο και αναγνωρισμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Τουρκία από την πλευρά της,
μένοντας πιστή στις προηγούμενες ενέργειές της στο
νησί, ανταλλάσσει «πρέσβεις» με το ψευδοκράτος και
το αναγνωρίζει παράνομα.
Το Μπαγκλαντές αναγνώρισε το ψευδοκράτος για μερικές ώρες, ωστόσο λόγω της έντονης παρέμβασης
της Λευκωσίας προς την Ουάσινγκτον, η Αμερική ζήτησε από τη χώρα να ανακαλέσει την απόφασή της,
όπως και έγινε. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων αποφάσισε ότι το ψευδοκράτος δεν υπάρχει και αποτελεί υποτελή στη Τουρκία δομή. Παρ’ όλα
αυτά, ο Οργανισμός Ισλαμικών Συνδιασκέψεων έχει
αναγνωρίσει την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας
Κύπρου» και τη δέχθηκε ως παρατηρητή με την ονομασία «Τουρκικό Κυπριακό κράτος».
Τα γλέντια και οι διαδηλώσεις
Κάθε χρόνο, ανήμερα της επετείου, στη μισή Κύπρο
(στις ελεύθερες περιοχές) γίνονται εκδηλώσεις καταδίκης, ενώ στην άλλη μισή, στις κατεχόμενες περιοχές,
πραγματοποιούνται λαμπερές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή Τούρκων αξιωματούχων.

Στους δρόμους οι
Ελληνοκύπριοι
Όπως αναμενόταν, η
ενέργεια έφερε μαζικές κινητοποιήσεις Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι βγήκαν
στους δρόμους και διαμαρτύρονταν για την παράνομη τουρκική ενέργεια
που διχοτομούσε το νησί.
Μία εκ των κινητοποιήσεων κατέληξε στο Προεδρικό, με τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Σπύρο Κυπριανού, να δηλώνει στους χιλιάδες δια-

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1912- Η Συνέλευση της Σάμου με πρόεδρο τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσει την
ένωση με την Ελλάδα.
2002- Το σχέδιο Ανάν για την
επίλυση του Κυπριακού, που
συνέταξε ο γ.γ. του ΟΗΕ,
Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην
Κυπριακή Δημοκρατία, στην
τουρκοκυπριακή πλευρά και
στις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία.

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1990- Ο άγγλος επιστήμονας
Τίμοθι Μπέρνερς - Λι (TBL για
τους φίλους του) εφευρίσκει
τον Παγκόσμιο Ευρύ Ιστό,
γνωστότερο με τα αρχικά
WWW, πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου.

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1864- Δημοσιεύεται το νέο
Σύνταγμα της Ελλάδας, με το
οποίο καταργείται η Συνταγματική Μοναρχία και καθιερώνεται η Βασιλευόμενη Δημοκρατία.
1970- Ο πτέραρχος Χαφέζ ελ
Άσαντ καταλαμβάνει με πραξικόπημα την εξουσία στη Συρία.

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1851- Ο αμερικάνος συγγραφέας Χέρμαν Μέλβιλ εκδίδει
στις ΗΠΑ το μυθιστόρημά του
Μόμπι Ντικ, ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας
λογοτεχνίας
1910- Λαμβάνει χώρα η
πρώτη απονήωση στην ιστορία της αεροπορίας. Ο Γιουτζίν Ιλάι σηκώνει ένα αεροπλάνο από το κατάστρωμα
του καταδρομικού «Μπέρμιγχαμ»

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου 1990 πέθανε ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος

Σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου του 1990 πέθανε ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές. Ο Γιάννης Ρίτσος το 1921 άρχισε να συνεργάζεται με τη «Διάπλαση
των Παίδων». Συνεισέφερε επίσης ποιήματα στο φιλολογικό παράρτημα της «Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας» του Πυρσού. Ο Γ. Ρίτσος εξέδωσε την πρώτη
του ποιητική συλλογή το 1934 με τον τίτλο «Τρακτέρ». Την ίδια χρονιά εντάχθηκε
στο ΚΚΕ, ενώ συνεργάστηκε και με το «Ριζοσπάστη», χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Γ. Σοστίρ, από αναγραμματισμό του ονόματός του. Τα γεγονότα του Μάη του

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1936 στη Θεσσαλονίκη συγκλονίζουν την εργατική τάξη της χώρας μας και τον ίδιο:
Στις 11 Μάη στέλνει τρία από τα δεκατέσσερα θρηνητικά ποιήματά του στο «Ριζοσπάστη» και την επόμενη μέρα η εφημερίδα τα δημοσιεύει, με γενικό τίτλο «Μοιρολόι». Ολόκληρο το έργο θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα, στις 8/6/1936, με τον
τίτλο «Επιτάφιος». Εργο πανανθρώπινο, διαχρονικό και επίκαιρο, όσο έστω και
ένας εργάτης, οποτεδήποτε και οπουδήποτε στην οικουμένη, θα θυσιάζεται από
τους εκμεταλλευτές του. Εργο, κορυφαίος «διάδοχος» της αρχαίας τραγωδίας και
της μακραίωνης δημοτικής μας ποίησης, θα συναρπάζει με την αλήθεια, το λυρισμό,
τη μουσικότητά του, κάθε άνθρωπο. Κάθε εποχής. Την περίοδο της Κατοχής ο Γ. Ρίτσος πήρε ενεργό μέρος στην ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση, ενώ μετά την απελευθέρωση, το 1948-1952, εξορίστηκε διαδοχικά στη Λήμνο, στη Μακρόνησο και τον Αϊ
Στράτη. Μετά την απελευθέρωσή του δραστηριοποιείται μέσα από τις γραμμές της
ΕΔΑ. Το 1956 τύπωσε τη «Σονάτα του σεληνόφωτος», για την οποία τιμήθηκε με το
Α' Κρατικό Βραβείο ποίησης, το 1960 κυκλοφόρησε η μελοποίηση του «Επιτάφιου»
από τον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ το 1966 τυπώθηκε αυτοτελώς η «Ρωμιοσύνη»
(πρώτη έκδοση το 1954), η οποία επίσης μελοποιήθηκε από τον Μ. Θεοδωράκη.
Την περίοδο της Χούντας, συνελήφθη και εξορίστηκε και πάλι στη Γυάρο και μετά
στη Λέρο. Υπό το βάρος της διεθνούς κατακραυγής, αλλά και λόγω της σοβαρής
του ασθένειας, η Χούντα αναγκάστηκε να τον μεταφέρει από την εξορία θέτοντάς
τον σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι το 1970.
Μετά τη μεταπολίτευση έτυχε πλήθους διακρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό:
Προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ το 1975, τιμήθηκε με το βραβείο «Λένιν» το
1977, κ.ά. Ο Γ. Ρίτσος παρέμεινε στρατευμένος στην υπόθεση του σοσιαλισμού
μέσα από τις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος έως την τελευταία του πνοή.
Βραβεία
▪ Πρώτο Κρατικό Βραβείο ποίησης "Η Σονάτα του σεληνόφωτος" (1956)
▪ Μέγα διεθνές βραβείο ποίησης (Βέλγιο, 1972)
▪ Διεθνές βραβείο "Γκεόργκι Δημητρώφ" (Βουλγαρία, 1975)
▪ Mέγα βραβείο ποίησης "Αλφρέ ντε Βινύ" (Γαλλία, 1975)
▪ Διεθνές βραβείο "Αίτνα-Ταορμίνα" (Ιταλία, 1976)
▪ "Βραβείο Ειρήνης του Λένιν" (ΕΣΣΔ, 1977)
▪ Διεθνές βραβείο "Μποντέλο" (1978)

1973- Οι φοιτητές κλείνονται
στα Πολυτεχνείο Αθηνών και
Θεσσαλονίκης και καλούν το
λαό σε εξέγερση κατά της
χούντας.
2017- 23 άνθρωποι χάνουν
τη ζωή τους και προκαλούνται
τεράστιες ζημιές από ξαφνική
νεροποντή που πλήττει τη
Δυτική Αττική και ιδίως τη
Μάνδρα

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1945- Ιδρύεται η UNESCO, ο
εκπαιδευτικός, επιστημονικός
και πολιτιστικός οργανισμός
των Ηνωμένων Εθνών.
1980- Δυο νεαρά παιδιά, ο
26χρονος φοιτητής Ιάκωβος
Κουμής και η 20χρονη εργάτρια Ματούλα Κανελλοπούλου, χάνουν τη ζωή τους,
όταν παρασύρονται από
«αύρα» της αστυνομίας, κατά
τη διάρκεια επεισοδίων που
σημαδεύουν την 7η επέτειο
του Πολυτεχνείου.

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1903- Το Ρωσικό Σοσιαλδημοκρατικό και Εργατικό
Κόμμα διασπάται σε μπολσεβίκους (πλειοψηφούντες) και
μενσεβίκους (μειονοψηφούντες).
1989- Εγκαινιάζεται ο πρώτος
μη κρατικός τηλεοπτικός
σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας, το MEGA Channel.

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1989- Καταρρέει το κομμουνιστικό καθεστώς στη Βουλγαρία και μαζί του ο ηγέτης
του Τοντόρ Ζίφκοφ
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Οι κοινωνικο - οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στην
Κύπρο στις αρχές του 20ου αιώνα
Συνθήκες διαβίωσης
Οι συνθήκες διαβίωσης των Κυπρίων στα τέλη του 19ου και στις
αρχές του 20ου αιώνα ήταν φοβερά δύσκολες. Ο Άγγλος συγΤου Δρα
γραφέας C. W. Orr που έζησε και
Κύπρου
γνώρισε από κοντά τη ζωή των
Τοφαλλή
Κυπρίων αγροτών δίνει μια
πολύ παραστατική εικόνα. Να τι
γράφει: ‘‘Όταν ένας αγρότηςς χρειάζεται λεφτά…
είναι αναγκασμένος να καταφύγει στον τοκογλύφο, ο οποίος συνήθως τον δανείζει με τους
εξής όρους: επιτόκιο 24%, η εξόφληση θα είναι
σε είδος, με έκπτωση 15% από την τρέχουσα
τιμή, ο τόκος θα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου,
ακόμη και αν η συγκομιδή πλησιάζει, ταχυδακτυλουργική κλοπή κατά τη στιγμή της ζύγισης του
προϊόντος, και επιπλέον όταν γίνονται οι λογιστικές εγγραφές στο βιβλίο, αν το προϊόν που δίδεται
στο χωρικό ή πίστωση είναι κριθάρι, το οποίο αξίζει ένα γρόσι το κιλό χρεώνεται τρία γρόσια, αν
το προϊόν αξίζει 3 πέννες η οκά, χρεώνεται 9
πέννες, και ούτω καθεξής κατά την ίδια αναλογία,
και το κεφάλαιο επίσης επιβαρύνεται με τόκο.’’
(Cyprus Under British Rule, σελ. 149).
Η Κυριακή γίνεται επίσημη αργία το 1907
Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω αναφέρονται στα 1889, παρόμοιες συνθήκες επικρατούσαν και κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Στις περισσότερες περιοχές του νησιού
επικρατούσε μεγάλη φτώχεια. Στα χωριά, τα περισσότερα σπίτια ήταν κτισμένα από πλιθάρια
και δεν υπήρχαν χώροι υγιεινής (τουαλέτες και
μπάνια). Πολύ λίγα σπίτια είχαν παροχή ρεύματος ή νερού και οι δρόμοι ήταν κυρίως χωμάτινα
μονοπάτια. Τα πράγματα άρχισαν σταδιακά να
βελτιώνονται μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι
συνθήκες εργασίας ήταν πολύ σκληρές. Οι άνθρωποι συνήθιζαν να εργάζονται εφτά μέρες
την εβδομάδα, από την ανατολή ως τη δύση
του ήλιου ολόκληρο το χρόνο και η Κυριακή δεν
καθιερώθηκε ως ημέρα ανάπαυσης παρά το
1907.
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.
Το ποσοστό της παιδικής θνησιμότητας πριν από
τη δεκαετία του 1950 ήταν πολύ υψηλό. Τα παιδιά
συνήθως πέθαιναν από μηνιγγίτιδα και άλλες
ασθένειες. Οι μολύνσεις στα μάτια ήταν συνήθεις,
ειδικά το τράχωμα. Η υγιεινή / οι χώροι υγιεινής

ήταν σχεδόν ανύπαρκτοι και οι άνθρωποι στις
πόλεις συχνά χρησιμοποιούσαν τα δημόσια λουτρά.
Η Δημοτική και Γυμνασιακή Εκπαίδευση
Στα 1905 συστάθηκαν δύο Εκπαιδευτικά Συμβούλια (το "Ελληνικό Χριστιανικό Συμβούλιο"
και το "Οθωμανικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο".
Το κάθε Συμβούλιο είχε για πρόεδρο τον Άγγλο
Αρχιγραμματέα και τα μέλη του προέρχονταν
από τις δύο θρησκευτικές κοινότητες, βουλευτές
του Νομοθετικού Συμβουλίου και έξι αιρετά
μέλη (ένα από κάθε επαρχία). Η πρωτοβάθμια
εκπαίδευση πριν από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
ήταν και αυτή σχεδόν ανύπαρκτη και μη υποχρεωτική. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό αναλφαβητισμού μεταξύ των φτωχότερων στρωμάτων
της κοινωνίας ήταν πολύ υψηλό. Υπήρχαν
πολύ λίγα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και αυτά ήταν κυρίως στις πόλεις και η
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν ήταν δωρεάν.
Μόνο τα παιδιά που μπορούσαν να πληρώσουν τα δίδακτρα φοιτούσαν και υπήρχαν συχνά περιπτώσεις όπου οι φτωχότεροι μαθητές
στέλνονταν στο σπίτι τους γιατί δεν ήταν σε
θέση να πληρώσουν τα δίδακτρά τους.
Η Γεωργία - Οι γεωργοί, οι «μισταρκοί»
και η σταδιακή μετακίνηση στις πόλεις
Η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού κατά τη
διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα απασχολούνταν στη γεωργία. Στη δεκαετία του 1920
και 1930 ορισμένοι φτωχοί συχνά δούλευαν σαν
«μισταρκοί» σε εύπορους γεωργούς και η μόνη
τους αμοιβή ήταν φαγητό και ρούχα. Σπανιότατα
τους πλήρωναν μία ή δύο λίρες για ολόκληρο το
έτος! Οι συχνές ξηρασίες και οι φτωχές σοδειές
άφηναν τους φτωχότερους γεωργούς στο έλεος
των δανειστών και συχνά αναγκάζονταν να πουλήσουν το μικρό χωραφάκι τους σε γελοίες τιμές
για να εξοφλήσουν το δάνειό τους. Ως αποτέλεσμα πολλοί βρέθηκαν χρεοκοπημένοι και πολύ
περισσότεροι γεωργικοί εργάτες βρέθηκαν χωρίς
δουλειά. Από τη δεκαετία του 1930 και μετά
υπήρξε μια βαθμιαία μετακίνηση του πληθυσμού
από τα χωριά προς τις κοντινές πόλεις προς αναζήτηση εργασίας. Οι περισσότεροι από αυτούς
εργάζονταν πάρα πολλές ώρες και ζούσαν σε
παράγκες και γενικά άθλιες συνθήκες.
Καταναγκαστική απλήρωτη εργασία
Όταν οι Άγγλοι ανάλαβαν τη διοίκηση της Κύπρου το 1878 δεν υπήρχαν «κανονικοί» δρόμοι
στο νησί εκτός από μερικούς χωματόδρομους

και μονοπάτια. Για να κατασκευαστούν κανονικοί δρόμοι οι Βρετανοί αποικιοκράτες
ανάγκαζαν τον πληθυσμό να εργάζονται δωρεάν στην κατασκευή των δρόμων χρησιμοποιώντας συχνά το επιχείρημα ότι αυτό είναι για το
καλό της κάθε κοινότητας (του κάθε χωριού). Στα
τέλη της δεκαετίας του 1920, ήταν ευρύτατα γνωστό ότι υπήρχε σε λειτουργία η καταναγκαστική
απλήρωτη εργασία ειδικά στη κατασκευή ή επιδιόρθωση των δρόμων. Ο Εργατικός βουλευτής
Φέννερ Μπρόκγουέϋ (ο μετέπειτα Λόρδος
Μπρόκγουέϋ, ένας πολύ γνωστός πολέμιος της
αποικιοκρατίας και μεγάλο φίλος της Κύπρου),
κατέθεσε επερώτηση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο,
στο Δρα Σηλντς τον Υφυπουργό Αποικιών για το
συγκεκριμένο θέμα τον Ιούνιο 1931 και έλαβε την
εξής απάντηση: ‘‘Έχει τεθεί σε ισχύ τροπολογία
για να τεθεί τέλος στην καταναγκαστική εργασία
για την κατασκευή δρόμων στα χωριά .’
’ Τα Μεταφορικά μέσα – Μουλάρια, τα κάρα
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μέχρι το
1878 δεν υπήρχε κατάλληλο οδικό δίκτυο. Το
1881 είχε αρχίσει η υλοποίηση ενός προγράμματος Οδικού Δικτύου και παρατάθηκε ως το
1904. Η άφιξη του αυτοκινήτου στην Κύπρου
άργησε. Πριν από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως
μέσο μεταφοράς χρησιμοποιούνταν γαϊδούρια
και μουλάρια και κάρρα. Ορισμένοι γεωργοί πήγαιναν και πουλούσαν τα λαχανικά τους στις κοντινές πόλεις. Εκτός από τη σιδηροδρομική
γραμμή Αμμοχώστου - Λευκωσίας (η οποία
έκλεισε το 1951), οι δημόσιες μεταφορές ήταν
ουσιαστικά ανύπαρκτες πριν από το 1945. Πολλοί άνθρωποι ουδέποτε επισκέφθηκαν άλλες
πόλεις εκτός από τις πολύ κοντινές τους. Για
παράδειγμα, οι κάτοικοι που ζούσαν σε χωριά
της επαρχίας Αμμοχώστου και δεν είχαν συγγενείς ή κάποια σχέση ή κάποια δουλειά με τη
Λεμεσό ή την Πάφο, ποτέ στη ζωή τους δεν θα
έβλεπαν αυτά τα μέρη. Αυτή η πραγματικότητα
ισχύει επίσης και για μένα: Όσο ζούσα στο χωριό μου τους Στύλλους (στην επαρχία Αμμοχώστου) ουδέποτε είχα επισκεφτεί τη Λάρνακα ως
το 1952 όταν ο μεγαλύτερος αδελφός μου ο Ανδρέας, πήρε το πλοίο για να μεταναστεύσει
στην Αγγλία!. Ήταν επίσης γνωστό ότι για πολλούς προσκυνητές που έμεναν μακριά από τα
Μοναστήρια του Αποστόλου Ανδρέα και του
Κύκκου, χρειάζονταν μέρες για να μεταβούν και
να επιστρέψουν.
Ο Σιδηρόδρομος στην Κύπρο 1905 – 1951
Η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή τέθηκε σε
λειτουργία το 1905 και σύνδεσε την πρω-

Μέρος 6ον
τεύουσα Λευκωσία με το λιμάνι της πόλης της
Αμμοχώστου στα ανατολικά, σε μήκος περίπου
36 μιλίων. Το 1932 η γραμμή επεκτάθηκε ως τη
Μόρφου, στα δυτικά της Λευκωσίας. Ωστόσο, η
σιδηροδρομική γραμμή, δεν έμελλε να διαρκέσει για πολύ και με τον ερχομό του αυτοκινήτου,
ολόκληρο το σιδηροδρομικό σύστημα έκλεισε το
1951, 45 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας
του.
Ετήσιες εμποροπανηγύρεις
Οι γιορτές αυτές διοργανώνονταν σε πολλά μεγάλα χωριά την ημέρα της ονομαστικής εορτής
του προστάτη αγίου του χωριού. Σε αυτά τα χωριάτικα πανηγύρια πωλούνταν όλων των ειδών
τα προϊόντα. Στο χωριό Περιστερώνα (στην Αμμόχωστο) για παράδειγμα, στη γιορτή του Αγ.
Αναστασίου στις 17 Σεπτεμβρίου, επιπλέον της
συνήθους πώλησης διαφόρων αγαθών υπήρχε
και αγοραπωλησία ζώων. Εκεί, μπορούσε κανείς
να αγοράσει και να πάρει μαζί του στο χωριό,
άλογο, μουλάρι ή γάϊδαρο.
Κοινωνική ζωή – Διακρίσεις αντρών – γυναικών
Η κυπριακή κοινωνία κατά τη διάρκεια του
πρώτου μισού του 20ου αιώνα ήταν πολύ πατριαρχική. Η κυριαρχία του άνδρα ήταν παντού
ορατή. Τα καφενεία του χωριού υπήρχαν μόνο
για να εξυπηρετούν τους άντρες. Οι γυναίκες
έμεναν στο σπίτι. Ακόμη και στις εκκλησίες οι
άντρες έστεκαν στο μπροστινό μέρος της εκκλησίας και οι γυναίκες στο πίσω μέρος. Είναι καταπληκτικό ότι ακόμη και σήμερα (2018), σε πολλές
εκκλησίες οι άντρες στέκονται στο μπροστινό μέρος της εκκλησίας και οι γυναίκες στο πίσω μέρος!
Συνοικέσια - Προικοσύμφωνα
Η εκπαίδευση ήταν προτεραιότητα των ανδρών.
Οι πλούσιοι γονείς ενθάρρυναν τους γιους τους
να σπουδάσουν αλλά όχι και τις κόρες τους. Αναφορικά με το γάμο, το συνοικέσιο ήταν πολύ συνηθισμένο. Το έθιμο ήταν επίσης για τους γονείς
του κοριτσιού να δίνουν προίκα στον μέλλοντα
γαμπρό τους. Ο ιερέας του χωριού καλούνταν
από τους γονείς του μέλλοντα γαμπρού και νύφης
και ήταν μάρτυρας του ‘‘Προικοσυμφώνου’’. Αυτό
ήταν ένα έγκυρο και νόμιμο έγγραφο και αν ο
πατέρας του κοριτσιού αρνιόταν να δώσει αυτά
που αναφέρονταν στο προικοσύμφωνο, ο γαμπρός είχε το δικαίωμα να πάει τον πεθερό του
στα δικαστήρια.
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ΠΕΜΠΤΗ 11/11
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
07.30 Όμορφη Μέρα
9.00 Από Μέρα σε Μέρα
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
13.30 Χρυσές Συνταγές
14.30 Όλα στον Αέρα
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)
17.20 Black Forest
19.05 Χάλκινα Χρόνια
20.00 Art Café
21.00 Ειδήσεις
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας

12.00 Ειδήσεις
12.30 Μαζί/Birlikte (Ε)
14.00 Road Story
14.30 ΑrtCafe (Ε)
16.00 Ειδήσεις
20.00 H Ζωή μας ένα Τραγούδι (Ε)
21.30 Ειδήσεις
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/11
05.30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
08.30 Σπίτι στη Φύση
09.30 Xρυσές Συνταγές
Weekend Edition
10.00 BRAND NEWS
12.00 Ειδήσεις
13.30 Προσωπογραφίες
15.30 Χρονογράφημα(Ε)
16.00 Ειδήσεις
16.20 Κυπριώτικο Σκετς (Ε)
17.20 Ειρήνη Πάσι
18.00 Ειδήσεις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/11
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά
στο ΡΙΚ
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
21.00 Ειδήσεις
07.30 Όμορφη Μέρα
09.00 Από Μέρα σε Μέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/11
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 07.30 Όμορφη Μέρα (E)
13.30 Χρυσές Συνταγές
09.00 Από Μέρα σε Μέρα
12:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
14.30 Όλα στον Αέρα
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)
17.20 Black Forest
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε)
20.00 Teen Manifesto
21.00 Ειδήσεις
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας
23.00 Όλα στον Αέρα
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/11
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε)
05.45 Road Trip (Ε)
06.45 Στην Άκρη του Παρά- 14.30 Όλα στον Αέρα
δεισου (Ε)
16.00 Ειδήσεις και στη νοη07.30 Ειρήνη Πάσι (Ε)
ματική
09.00 Teen Manifesto (Ε)
17.20 Black Forest

18.00 Ειδήσεις
20.00 Το Μυστικό της Πεταλούδας (Ε)
21.00 Ειδήσεις
21.45 Αποτυπώματα
ΤΡΙΤΗ 16/11
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε)
09.00 Από Μέρα σε Μέρα
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
13.30 Χρυσές Συνταγές (Ε)
14.30 Όλα στον Αέρα
16.00 Ειδήσεις και στη
νοηματική
17.20 Black Forest
18.00 Ειδήσεις
20.00 Το Μυστικό της Πεταλούδας (Ε)
21.05 EU 4U
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/11
07.30 Όμορφη Μέρα
09.00 Από Μέρα σε Μέρα
12.30 Εμείς και ο Κόσμος
μας
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε)
14:30 Όλα στον Αέρα
16:00 Ειδήσεις
17:20 Black Forest
18.00 Ειδήσεις
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε)
20.00 Το Μυστικό της
Πεταλούδας (Ε)
21.05 Economic Echo
22.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:05 Εκείνη & Εκείνοι
21:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την
Βασούλα Χριστοδούλου
21:35 Ελληνική Ταινία: Η Παγίδα
(1962)
23:00 Ελληνική Ταινία: Γαμπρός Από
Το Λονδίνο (1967)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:05 Ομογένεια εδώ Λονδίνο
21:25 Ελληνική Ταινία: Πίσω Πόρτα
(2000)
23:05 Ελληνική Ταινία: Σωτήρης, ο
Κροκοδειλάκιας (1987)
00:35 Ελληνική Ταινία: Ο Ζιγκολό της
Αθήνας (1982)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
14:00 Κύπριοι του Κόσμου
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ
Παλιούρα
19:35 Mε το Φακό του Hellenic TV: H
Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί τον
Θεόδωρο Σουρμελή καλλιτέχνη και σεναριογράφο της θεατρικής παράστασης
« Οι Κήποι της Αμμοοχώστου»"
20:50 Ελληνική Ταινία: Τα Κίτρινα Γάντια (1960)
22:10 Ελληνική Ταινία: Μια Ελληνίδα
στο Χαρέμι (1971)
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των
Δώδεκα Αποστόλων
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων

www.hellenictv.net
t: 020 8292 7037

20:30 Διαλέγω Καριέρα με την
Ελευθερία Σωφρονίου
20:55 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή
21:30 Ελληνική Ταινία: Σούλα Έλα
Ξανά (2009)
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:00 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος
Γαλιάσσος
20:25 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη
21:00 Το Θέατρο της Δευτέρας: Αθώα
ή Ένοχη (1963)
22:25 Το Ταξίδι της Ζωής με την
Άντζη Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:05 Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ
Παλιούρα
20:35 Ελληνική Ταινία: Ο Ηλίας του
16ου (2008)
22:10 Ελληνική Ταινία: Ο Κύριος Πτέραρχος (1967)
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:05 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με
την Τζίλα Ζυλυφτάρι
20:55 Ελληνική Ταινία: Εδώ Πολυτεχνείο (1974)
22:20 Ελληνική Ταινία: Ο Πρόσφυγας
(1969)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
21:35 Η Παγίδα (1962). Δραματική ταινία με τους Γιάννη
Βόγλη, Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Στην τουρκοκρατούμενη Ήπειρο, ο Μανούσος
επιστρέφει μετά από χρόνια
στην ξενιτιά με την οικογένειά
του για να σώσει την περιουσία του πατέρα του. Κάποιοι
όμως έχουν άλλα σχέδια, για
την περιουσία του Μανούσου.
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
23:05 Γαμπρός Από Το Λονδίνο (1967). Κωμωδία με τους
Κώστα Βουτσά, Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Ο Κώστας
εργάζεται σε ένα κατάστημα
ηλεκτρικών ειδών. Η Μπέτυ
είναι ερωτευμένη με έναν Άγγλο και ο πατέρας της- που είναι παλαιών ηθών- θέλει σώνει και καλά να την
αρραβωνιάσει με τον ξενόφερτο που την γυροφέρνει. Ο
έρωτας όμως της αθώας Ελληνίδας με τον Βρετανό τελειώνει άδοξα, καθώς ο Άγγλος
φεύγει για το Λονδίνο και σαν
αποτέλεσμα η όμορφη Μπέτυ
επιχειρεί να αυτοκτονήσει. Την
τελευταία στιγμή εμφανίζεται
μπροστά της ο Κώστας που
προσπαθεί να την σώσει. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
21:25 Πίσω Πόρτα (2000).

Δράμα με την Αλεξανδριανή
Σικελιανού.. Κεντρικός ήρωας
της «Πίσω Πόρτας» είναι ένα
δεκατριάχρονο αγόρι, ο Δημήτρης, γόνος ευκατάστατης οικογένειας των Αθηνών. Όταν
ο μεγαλοεργολάβος πατέρας
του αυτοκτονεί εξαιτίας της
πολεοδομίας, που απαγορεύει
την ανέγερση του ουρανοξύστη του, ο μικρός ξεκινά απότομα την πορεία του προς την
ενηλικίωση.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 23:05 Σωτήρης, ο Κορκοδειλάκιας
(1987). Κωμωδία με τους Σωτήρη Μουστάκα, Ερρίκο
Μπριόλα. Ο Σωτήρης δουλεύει σε κάποιο πολυκατάστημα της Θεσσαλονίκης. Η
δουλειά του είναι να επιδεικνύει ρούχα στους πελάτες.
Στέκεται πολλές ώρες στη βιτρίνα, ντυμένος κορκοδειλάκιας, ακίνητος, σαν ζωντανός
κούκλος. Σ' αυτή τη στάση θα
τον συναντήσει ο μικρός Γιωργάκης, γιός του βαθύπλουτου
Στέφανου Δημητριάδη. Το μικρό παιδί ζητάει να τον αγοράσει αμέσως. ο Σωτήρης αρΣΑΒΒΑΤΟ
13
νείται.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:50 Τα Κίτρινα Γάντια (1960). Κωμωδία με τους Νίκο Σταυρίδη,
Μίμη Φωτόπουλο. Ο Ορέστης

είναι ένας παθολογικά ζηλιάρης σύζυγος και τα πάντα του
φαίνονται ύποπτα. Μία στάση
σ΄ ένα εξοχικό καφενείο και η
ανεύρεση κίτρινων γαντιών
τον κάνουν να υποψιάζεται ότι
η γυναίκα του, Ρένα, τον
απατά. Επιστρέφοντας στο
σπίτι προσπαθεί να αντιστρέψει όλα τα άλλοθι της Ρένας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
22:10 Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι (1971). Κωμωδία με τους
Ρένα Βλαχοπούλου, Βαγγέλη
Σειληνό. Η Ρένα δουλεύει ως
τηλεφωνήτρια σε μια επιχείρηση για να συντηρήσει τα
δύο αδέρφια της, τον Χρόνη
και τον Βαγγέλη, που είναι αρραβωνιασμένος με την Μαρία.
Άνεργοι και οι δύο, ασχολούνται ο Χρόνης με τις εφευρέσεις και ο Βαγγέλης με το
χορό και τη τζαζ. Η Ρένα παράλληλα με τη δουλειά της
παριστάνει και το μέντιουμ
που ξέρει και λέει το φλιτζάνι.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
21:30 Σούλα Έλα Ξανά
(2009). Κωμωδία με την Ζέτα
Μακρυπούλια,
Φαίδρα
Δρούκα. Η Σούλα είναι μια
δασκάλα σε σχολείο στις Σπέτσες που μόλις έκλεισε τα 30
της και αρχίζει να χτυπάει το
βιολογικό της ρολόι. Την

ήμερα των γενεθλίων της λαμβάνει μηνύματα επανασύνδεσης από τέσσερις πρώην της.
Τους είχε χωρίσει γιατί ο ένας
ήταν τσιγκούνης, ο άλλος γυναικάς, ο άλλος ζηλιάρης και
ο τέταρτος μαμμόθρεφτος. λιά
της εκκλησίας. ΔΕΥΤΕΡΑ 15
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:00 Αθώα ή
Ένοχη (1963). Δράμα με την
Αντιγόνη Βαλάκου, Νίκο Τζόγια, Λυκούργο Καλλέργη. Ο
Πέτρος, ένας από τους καλύτερους Έλληνες αθλητές, για
να απαλλαγεί απ’την ανίατη
ασθένεια και τους φρικτούς
πόνους που τη συνοδεύουν
οδηγείται στη λύση της ευθανασίας με τη συνδρομή της
αγαπημένης του συζύγου Άννας. Η Άννα, μετά ταύτα, οδηγείται στη Δικαιοσύνη με την
κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης. Η ακροαματική διαδικασία εκτυλίσσεται μέσα
από τις καταθέσεις ανθρώπων του στενού τους περιβάλλοντος. ΤΡΙΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:35 Ο Ηλίας του
16ου (2008). Κωμωδία με
τους Πέτρο Φιλιππίδη, Θέμις
Μπαζάκα, Θανάση Τσαλταμπάση, Υρώ Μανέ και Αντώνη
Αντωνίου. Τρείς φίλοι, ο
Ηλίας, ο Βαγγέλης, και ο Θωμάς ζητούν απεγνωσμένα

χρήματα γι`αυτό αποφασίζουν
να κλέψουν το αφεντικό του
Βαγγέλη, ιδιοκτήτη καφετέριας
και ενεχυροδανειστή που φυλάει τα ενέχυρα στο σπίτι του.
Για να μην τους αντιληφθούν
μάλιστα, θα ντύσουν τον Ηλία
αστυνόμο, και θα φυλάει τσίλιες, ενώ ο Θωμάς θα κλέβει
τα ενέχυρα. ΤΡΙΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:10 Ο Κύριος Πτέραρχος (1967). Κωμωδία με
τους Κώστα Χατζηχρήστο,
Διονύση Παπαγιαννόπουλο,
Λάμπρο Κωνσταντάρα και
Κώστα Δούκα. Ο Κανέλλος
δουλεύει στη πόρτα κάποιου
ξενοδοχείου, όπου γίνεται
αντικείμενο πειράγματος από
τους σμηνίτες φίλους του,
επειδή η επιβλητική στολή του
με τα επίχρυσα σιρίτια και τα
αμφιμασχάλια τον κάνει να
δείχνει ως πτέραρχος. ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
20:55 Εδώ Πολυτεχνείο
(1974). Ιστορική ταινία γυρισμένη στην Ιταλία με τους Εμίλιο Ντελ Πιάνε, Ενρίκο Φριτζέριο και Ντανιέλα Μορέτι.
Καθώς η Ελλάδα περνούσε το
έβδομο έτος της δικτατορίας
μια ομάδα φοιτητών κλείνεται
στο Πολυτεχνείο και απαιτεί
αλλαγή στα πολιτικά δρώμενα
της χώρας.

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης
Ιωάννου The Big Greek
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το
μεσημέρι 13:00 Τραγούδια
από τον Ελληνικό Κινηματογράφο 14:00 Απογευματινή
απόλαυση 16:00 Home-Run
19:00 Alternate #CommunityChest or #ThrowbackThursday 21:00 #ThrivingThursday
23:00 #ThursdayThoughts
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:00 The Big Greek Breakfast 10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι 13:00 Apogevmatini
Apólafsi 16:00 Home-Run
19:00 Οne Man Show 21:00
#FridayFunday
ΣΑΒΒΑΤΟ 07:00 The Big
Greek Breakfast 10:00 Λίγο
πριν το μεσημέρι 12:00 Laiko

Apogevma 14:00
Apogevmatini Apólafsi
16:00 #SaturdayShoutOut
19:00 #SaturdayStyle, 21:00
#SaturdayShowdown ΚΥΡΙΑΚΗ 07:00 The Big Greek
Breakfast 10:00 Children’s
Programme Followed by
Church Broadcast From St J
/ 12 A / AA 13:00 The Cypriot
Hour / Apogevmatini Apólafs
16:00 #WeekendWindDown
19:00 #SoothingSunday 22:00
#SundayFunday
ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big
Greek Breakfast 10:00 Λίγο
πριν τη μια το μεσημέρι 13:00
Απογευματινή απόλαυση
16:00 Home-Run 19:00 #CommunityChest LGR’s WISH
[W.eekly I.nformation & S.upport H.our] 20:00 Live At The

Greek 23:00 #MondayMoods ΤΡΙΤΗ 07:00The Big
Greek Breakfast 10:00 Λίγο
πριν το μεσημέρι 13:00

Laiko Compoloi 16:00
Home-Run, 19:00 Scandalous
22:00 #TuesdayTunes
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The Big
Greek Breakfast 10:00 Λίγο
πριν το μεσημέρι 13:00 Απογευματινή απόλαυση 16:00
Home-Run 19:00 Alternate
#CommunityChest or #WednesdayWisdom 20:00 #WednesdayWisdom 21:00
#WindDownWednesday
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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Δύο μήνες εκτός ο Πογκμπά

Ά

τυχος στάθηκε για
ακόμη μία φορά ο
Πολ Πογκμπά. Ο
Γάλλος διεθνής μέσος της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
θα χρειαστεί να μείνει
εκτός γηπέδων για τους
επόμενους δύο μήνες,
λόγω μυϊκού τραυματισμού στον δεξιό μηρό, ο
οποίος τον ανάγκασε να
αποχωρήσει και από την
εθνική ομάδα, όπως αναφέρει η γαλλική

εφημερίδα «L’Equipe».
Ο Πογκμπά υποβλήθηκε
σε λεπτομερείς εξετάσεις
που έδειξαν ρήξη στον τετρακέφαλο του δεξιού μηρού, η οποία θα τον αναγκάσει να μείνει στα…
πιτς για οκτώ εβδομάδες.
Ο Γάλλος διεθνής θα χάσει τις επόμενες δύο αναμετρήσεις της εθνικής
Γαλλίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ του
2022, το Σάββατο (13/11)

Αντετοκούνμπο – Έφτασε τα 600
παιχνίδια στο NBA

με το Καζακστάν στο
«Παρκ ντε Πρενς» και την
επόμενη Τετάρτη (16/11)
με τη Φινλανδία στο Ελσίνκι, ενώ φυσικά δεν θα
μπορέσει να παίξει στις
23/11 στο «Εστάδιο δε λα
Θεράμικα» κόντρα στη Βιγιαρεάλ για το Champions
League.
Στη θέση του ο Γάλλος
ομοσπονδιακός, Ντιντιέ
Ντεσάν, κάλεσε τον Ζορντάν Βερετού της Ρόμα.

Γιασικεβίτσιους – «Η Euroleague πρέπει να μεγαλώσει»

Ο

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους
παραχώρησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη
στην ιστοσελίδα«BasketNews.com»
μιλώντας για την απομάκρυνση του
Τζόρντι Μπερτομέου από CEO της
Euroleague. Παράλληλα ο τεχνικός
της Μπαρτσελόνα αναφέρθηκε στις
αλλαγές που πάνε να γίνουν στη
διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι
πρέπει να μεγαλώσει ακόμα περισ-

σότερο, αλλιώς θα κάνει βήματα
πίσω.
Οι δηλώσεις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους:
Για την αποχώρηση του Τζόρντι
Μπερτομέου από τη θέση του CEO
της Euroleague: «Αυτή είναι μία
ερώτηση για τους ιδιοκτήτες. Προφανώς, δεν ήταν χαρούμενοι με τις
εξελίξεις στην Euroleague.Πάντα

ήμουν fan της Euroleague και μου
αρέσει και το νέο format της. Όμως,
υπάρχει και το business κομμάτι.
Υπάρχουν πολλά κομμάτια μέσα
στην λίγκα. Πρέπει να δούμε πώς
όλα αυτά θα δουλέψουν σωστά για
τις ομάδες. Αν δεν δουλεύουν σωστά, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Έτσι
είναι η ζωή. Μου φαίνεται μία φυσιολογική επιλογή η προσπάθεια να
γίνουμε καλύτεροι. Οι ομάδες ψήφισαν για μια αλλαγή, για να γίνουν
καλύτερες. Σε αυτήν την κατεύθυνση
οδεύουμε. Όμως, μου αρέσει η Euroleague, η κεντρική ιδέα και το μοντέλο της, το γεγονός πως δίνουμε
34 ματς και πως όλοι παίζουν με
όλους. Οι οπαδοί στο Μόναχο ή στο
Τελ Αβίβ ή κάπου αλλού θα δουν
όλες τις ομάδες στην έδρα τους.
Αυτό είναι εξαιρετικό». Για τις αλλαγές που θα πρότεινε ο ίδιος να γίνουν στην Euroleague: «Μέσα στα
χρόνια οι προπονητές δημιούργησαν την Ένωση τους. Δεν μας άρεσε
ότι δεν είχαμε λόγο στις αποφάσεις
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Φάνηκε σαν να προσπερνούν όσα λέγαμε. Υπάρχει ένα παράπονο από
εμάς, τους προπονητές. Συνέχεια

λέμε στην Euroleague πως δεν μας
ακούει σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Είμαστε οι τελευταίοι που
ακούει. Ίσως αυτό αποτελεί πρόβλημα για την Euroleague και γι’
αυτό έρχονται αλλαγές. Ίσως να μην
ένιωθαν όλοι ότι οι γνώμες τους
ακούγονταν. Όμως, σε ό,τι έχει να
κάνει με την Ένωση Προπονητών,
αισθανόμασταν πολλές φορές ότι
δεν μας άκουγαν». Για τα σενάρια
που θέλουν τον Παούλιους Μοτεγίουνας της Ζάλγκιρις να αντικαθιστά
τον Μπερτομέου: «Όπως είπα, δεν
σκέφτομαι το συγκεκριμένο ζήτημα.
Είμαι προπονητής, ήμουν παίκτης.
Είναι δύσκολο να έχω άποψη σε
αυτό το ζήτημα. Πιστεύω πως όσοι
βρίσκονται πάντα στις συναντήσεις
είναι αυτοί που πρέπει να αποφασίσουν. Υπάρχει ένα κομμάτι business
στην Euroleague που είναι τεράστιο
για εκείνους. Οι μισθοί μας έρχονται
από αυτό το τμήμα, άρα είναι κάτι
πολύ σημαντικό. Πρακτικά, αν δεν
μεγαλώνεις, μένεις πίσω. Αυτό λένε
για κάθε είδους δουλειάς, για τα πάντα. Η Euroleague πρέπει να μεγαλώσει. Αν δεν το κάνει, σημαίνει πως
πηγαίνει προς τα πίσω».

Ο OΠΑΠ Χρυσός Χορηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για μια ακόμη χρονιά

Ο

ΟΠΑΠ, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής
του
ελληνικού
αθλητισμού διαχρονικά, και
η Ελληνική Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία (ΕΠΟ) ανακοινώνουν τη συνέχιση της χορηγικής συνεργασίας τους
για την περίοδο 2021-2022.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΠΑΠ
παραμένει στο πλευρό της
Εθνικής Ομάδας, ως Χρυσός Χορηγός της, στηρίζοντας τις προσπάθειες των
Ελλήνων διεθνών να πετύχουν τους αγωνιστικούς στόχους τους. Ο Διευθύνων
Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, κ.
Γιαν Κάρας, δήλωσε: «Η
μακροχρόνια χορηγική συνεργασία του ΟΠΑΠ με την
Ελληνική
Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία αποτελεί απτή
απόδειξη της διαχρονικής
δέσμευσης της εταιρείας μας
στη στήριξη του ελληνικού
αθλητισμού. Το ποδόσφαιρο
είναι ο «βασιλιάς των
σπορ», ένα άθλημα γεμάτο
μοναδικές στιγμές, που αποτελεί την κορυφαία επιλογή
διασκέδασης για τους φιλάθλους. Όλοι γνωρίζουμε ότι
οι Έλληνες αγαπούν το ποδόσφαιρο και ζουν έντονα το
παιχνίδι. Για αυτό το λόγο,

στον ΟΠΑΠ, είμαστε πολύ
χαρούμενοι που υποστηρίζουμε την Εθνική Ομάδα, ως
Χρυσός Χορηγός της. Ανυπομονούμε να βρεθούμε δίπλα στους φιλάθλους, στις
κερκίδες, στα επόμενα παιχνίδια της ομάδας και να κάνουμε τους αγώνες μια μοναδική εμπειρία».
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ,

ναδικό στίγμα στον ελληνικό
αθλητισμό. Ειδικότερα στο
ποδόσφαιρο, η εταιρεία μας
έχει παίξει σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη του, τόσο
στο κορυφαίο επίπεδο, όσο
και στις υποδομές, μέσω
δράσεων, όπως το καινοτόμο πρόγραμμα Αθλητικές
Ακαδημίες ΟΠΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη της Εθνικής Ομάδας αποτελεί βασικό

έχουν μια μακρά και επιτυχημένη χορηγική συνεργασία. Εδώ και χρόνια, ο
ΟΠΑΠ είναι πιστός υποστηρικτής της Εθνικής Ομάδας
Ποδοσφαίρου. Ως Χρυσός
Χορηγός της Εθνικής Ομάδας, ο ΟΠΑΠ έχει προσφέρει σημαντική στήριξη στις
προσπάθειες των διεθνών
μας να ανταπεξέλθουν στις
αγωνιστικές υποχρεώσεις

κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου,
τόνισε: «Ο ΟΠΑΠ συνεχίζει
δυναμικά στο πλευρό της
Εθνικής Ομάδας, της ομάδας που έχει προσφέρει χαρές και μεγάλες συγκινήσεις
σε όλους τους Έλληνες.
Εδώ και δεκαετίες, Ο ΟΠΑΠ
έχει αφήσει το δικό του μο-

πυλώνα του χορηγικού προγράμματος μας και είμαστε
πολύ χαρούμενοι που η
Εθνική Ομάδα στηρίζει
ενεργά το κοινωνικό έργο
της εταιρείας μας». Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, κ. Παναγιώτης Δημητρίου, υπογράμμισε: «Ο ΟΠΑΠ και η ΕΠΟ

τους, να πετύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα
και να δώσουν χαρές στους
Έλληνες φιλάθλους. Σημασία, όμως, έχει ότι είναι μαζί
μας και στις καλές και στις
δύσκολες στιγμές, γεγονός
που δείχνει πολλά για την
ποιότητα της συνεργασίας

μας». Ο προπονητής της
Εθνικής Ομάδας, κ. Τζον
Φαν΄τ Σχιπ, σημείωσε: «Η
Εθνική Ομάδα είναι η ομάδα
όλων των Ελλήνων. Είμαστε, λοιπόν, περήφανοι που
έχουμε στο πλευρό μας τον
ΟΠΑΠ, έναν οργανισμό που
έχει αποδείξει έμπρακτα ότι
η στήριξη της ελληνικής κοινωνίας είναι βασική προτεραιότητα του. Είναι προνόμιο να έχεις «συμπαίκτες»
όπως ο ΟΠΑΠ». Ο αρχηγός
της Εθνικής Ομάδας, κ. Πέτρος Μάνταλος, δήλωσε:
«Η συνεργασία μας με τον
ΟΠΑΠ δεν περιορίζεται στις
τέσσερις γραμμές του γηπέδου.
Η Εθνική Ομάδα συμμετέχει ενεργά στις σημαντικές
κοινωνικές πρωτοβουλίες
του ΟΠΑΠ, όπως η ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων
παιδιατρικών νοσοκομείων
της χώρας και η στήριξη δεκάδων αθλητικών ακαδημιών σε όλη την Ελλάδα. Ως
Εθνική Ομάδα, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε με
κάθε τρόπο τις δράσεις του
Χρυσού Χορηγού μας, που
εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα μας, αλλά κυρίως δίπλα
στην κοινωνία».

Με μεγάλο πρωταγωνιστή -ποιον άλλοντον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς έβαλαν
«φρένο» στο σερί των
δύο συνεχόμενων ηττών και κατάφεραν να
επικρατήσουν των
αποδεκατισμώνων Σίξερς με 118-109, φεύγοντας με το διπλό
από τη Φιλαδέλφεια.
Ένα παιχνίδι που
είχε και ιστορική σημασία για τον Greek
Freak. Διότι, στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Έλληνας
άσος κατάφερε να
φτάσει τα 600 παιχνίδια στο NBA, συνεχίζοντας έτσι να γράφει
ιστορία στην άλλη

άκρη του Ατλαντικού.
Ο Γιάννης είχε
12592 πόντους, 5482
ριμπάουντ,
2692
ασίστ, 782 μπλοκ και
704 κλεψίματα στα
599 παιχνίδια, ενώ
συνολικά μετράει 21
πόντους (57.7% στο
δίποντο, 28.7% στο
τρίποντο, 71.7% στις
βολές), 9.2 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ, 1.2
κλεψίματα και 1.3
μπλοκ ανά 32.5 λεπτά
σ υ μ μ ε τ οχ ή ς . Έ τ σ ι ,
έγινε μόλις ο 4ος παίκτης στην ιστορία των
«ελαφιών» που φτάνει
τις 600 συμμετοχές
στο NBA, μετά τους
Μπομπ Ντάντριτζ, Σίντνι Μονκρίφ και Τζούνιορ Μπρίτζμαν.

Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός
9-12
Με μια τεράστια εμφάνιση ο Ολυμπιακός επικράτησε της Νόβι Μπέογκραντ στη Σερβία με
σκορ 12-9 για τη 2η αγωνιστική του Α’ ομίλου
του LEN Champions League, πετυχαίνοντας τη
δεύτερη νίκη τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή
διοργάνωση. Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου,
παρά τα προβλήματα με τις απουσίες των Δερβίση-Ράντοβιτς, την εχθρική διαιτησία και τη μικρή συμμετοχή του Κολόμβου (πυρετός), ήταν
κυρίαρχο σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια της
αναμέτρησης και αν εξαιρέσουμε δύο κακά διαστήματα, έδειξε μέταλλο μεγάλης ομάδας, περνώντας από μία έδρα που θα δυσκολέψει σε
τεράστιο βαθμό τους αντιπάλους του ελληνικού
συλλόγου αφού μιλάμε για διεκδικήτρια του τίτλου.
Κορυφαίοι για τους Ερυθρόλευκους ήτανο
Κωνσταντίνος Γενηδουνιάς που έδωσε πολύτιμες λύσεις στο σκοράρισμα, ενώ ο Μάρκο Μπίγιατς απέδειξε γιατί θεωρείται ο καλύτερος τερματοφύλακας του κόσμου, κατεβάζοντας… ρολά
με μεγάλες επεμβάσεις.
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν καλά πετυχαίνοντας
άμεσα από ένα γκολ, όμως στη συνέχεια, οι
άμυνες έσφιξαν, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις να
δυσκολεύονται. Η Νόβι πήρε το προβάδισμα
με 2-1, όμως ο Ολυμπιακός με ένα επιθετικό
«κρεσέντο» κατάφερε όχι μόνο να ανατρέψει
την κατάσταση, αλλά να κλείσει την πρώτη περίοδο με 4-2.
Οι Ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά
το δεύτερο οκτάλεπτο, πετυχαίνοντας δύο σχετικά γρήγορα τέρματα, ανεβάζοντας τον δείκτη
του σκορ στο 6-2. Ωστόσο οι παίκτες του
Θοδωρή Βλάχου χαλάρωσαν στη συνέχεια
και έτσι οι Σέρβοι βρήκαν την ευκαιρία να σημειώσουν τρία σερί γκολ, μειώνοντας έτσι σε 65 με τη λήξη της περιόδου.
Στο τρίτο οκτάλεπτο ο Ολυμπιακός ήταν απλά
καταιγιστικός στην επίθεση, με τον Γενηδουνιά
να σκοράρει οδηγώντας τους Ερυθρόλευκους
σε ένα σερί 4-0 στην περίοδο. Στην άμυνα ο
Μάρκο Μπίγιατς έκανε μια αδιανόητη εμφάνιση,
έχοντας κατεβάσει… ρολά και κρατώντας στο
μηδέν τη Νόβι. Έτσι οι Πειραιώτες έχτισαν ένα
+5 με σκορ 10-5.
Το τελευταίο οκτάλεπτο ήταν εντυπωσιακό.
Οι Σέρβοι σκόραραν τέσσερα συνεχόμενα
γκολ, με τον Σουσιασβίλι να πετυχαίνει τρία από
αυτά κάνοντας την αναμέτρηση ντέρμπι. Όμως
οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου κράτησαν την
ψυχραιμία τους και με εξαιρετικές επιθέσεις από
τους Φιλίποβιτς και Χρυσοσπάθη, διαμόρφωσαν το τελικό 12-9 χαρίζοντας στον Ολυμπιακό
τη δεύτερη νίκη του στο Champions League.
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No international support for a
two-state outcome in Cyprus

T

he
British
Labour
Party’s Shadow Foreign
Minister Catherine West
had reiterated her party’s
support for a settlement of
the Cyprus issue in line with
the UN Security Council resolutions calling for a bizonal,
bicommunal federation.
West, a north London Member
of Parliament, spoke to the
Cyprus News Agency following
a debate in Westminster Hall
last week on human rights in
Turkey, prompted mainly by
prosecutions against politicians
of Kurdish decent.
During the debate, Scottish
National Party’s MP Alyn Smith

made reference to the ongoing
Turkish occupation of the
northern part of Cyprus. West
agreed with the concerns raised
by her colleague.
“I remain very concerned
about developments in the
debate around the future in
Cyprus. The Labour Party is
very committed to the UN resolutions which call for a bizonal,
bicommunal federation.
“There is no serious support
at international level for a
two-state solution. There may
be a proposal by the Turkish
side, but the Labour view is
we need to support the two
parties to come up with a way

of bringing forward the BBF
which is the reunification
principle outlined for years now
by the UN,” said the Shadow
Foreign Minister.
She noted that during the
2017 settlement talks held in
Crans-Montana, the Labour
Party strongly supported the
negotiations, hoping for a solution.
Noting the new Turkish
Cypriot approach following
the then community leader
Mr Akinci’s replacement, West
commented that “it is very
important we don’t move away
from the UN resolutions.”
She added: “It is very important we don’t just suddenly
change the game because time
has passed. We remain committed to the reunification principle
and we want to support both
sides to get round to the table to
develop this solution in any way
they can. But it must be parallel
with the UN resolutions, which
for a very good reason have
come up with the wording they
have.”
Catherine West also referred
to the main topics of the
parliamentary debate regarding
human rights in Turkey. She
highlighted concerns about
indictments against and detention of the leadership of the
HDP Kurdish party, 154 opposition lawmakers and 48 regional
mayors, predominantly of Kurdish
descent.
She also stressed the issue

of the respect of the rights of
women, noting that the debate
heard that femicides in Turkey
have risen by 1,400%.
Lastly, she underlined the
need for Turkish authorities to
respect freedom of press and
freedom of expression, pointing
to the record number of journalists and academics behind bars
in the country.
Asked about Ankara’s threatening rhetoric against Cyprus
and Greece, West commented
that there needs to be a definition of what ‘Global Britain’
means following the UK’s exit
from the EU.
As she noted, during the
debate MPs from all parties
called upon the UK Government
to re-examine relations with
Turkey, based on the rule of law
and democratic values.
“We would like to see a more
robust reaction by the British
government. We need to be
able to express our concerns to
our friends,” she said.
Noting the important role that
Turkey has played in hosting
millions of refugees, she added
that in a bilateral relationship
there needs to be praise and
concern where it’s due.
“This is what foreign policy is
about, trying to get the balance
right between being a critical
friend but also recognising
elements of best practices in a
country,” concluded Labour’s
Shadow Foreign Minister.

UK Cypriots to protest outside Turkish Embassy

O

n 15th November 2021,
UK Cypriots will be
protesting outside the
Turkish Embassy in London
from 7-8pm to call for a free,

united Cyprus and to demand
the end of Turkey’s ongoing
occupation.
The annual protest, organised
by the National Federation of

Cypriots in the UK, takes place
on the tragic anniversary of
the illegal ‘Unilateral Declaration
of Independence (UDI)’ by the
illegal regime in the occupied
areas of Cyprus.
The protest takes place this
year as Turkey and Turkish
Cypriot leader Ersin Tatar have
repeatedly called for the permanent partition of Cyprus and for
the termination of talks towards
a reunification solution.
Commenting on the importance of this year’s protest,
Federation President Christos
Karaolis said, “it’s vital that our
community shows up outside
the Turkish Embassy to make
our calls for a free, united
Cyprus heard because in light
of Turkey’s increasingly aggressive and provocative behaviours
towards Cyprus. I urge every-

one in our community to make
the effort to be outside the
Turkish Embassy on Monday
15th November.”
Protestors will be calling for:
• A free, united Cyprus
• The reversal of the illegal
‘Unilateral Declaration of Independence (UDI)’
• The end of Turkey’s occupation of 37% of the island and
57% of its coastline
• The withdrawal of the
occupying Turkish troops
• The end of the outdated
system of guarantees that has
failed Cyprus in the past
Time: 7-8pm
Location: Opposite the
Turkish Embassy in London,
43 Belgrave Square, London,
SW1X 8PA
Nearest Tube station: Hyde
Park Corner (Piccadilly Line)

UK to roll out Covid
antiviral drug trial
this month

B

ritain will start to roll out
Merck’s molnupiravir
Covid-19 antiviral pill
through a drug trial later this
month, Susan Hopkins, Chief
Medical Adviser at the UK
Health Security Agency said
on Sunday.
Last week Britain became
the first country in the world to
approve the potentially gamechanging Covid-19 antiviral pill,
jointly developed by U.S.-based
Merck & Co Inc and Ridgeback
Biotherapeutics.
The UK’s Medicines and
Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) said the
drug is safe and effective at
reducing the risk of hospital
admission and death in people
with mild to moderate Covid-19
who are at extra risk from the
virus, such as being over the
age of 60, having diabetes,
obesity or heart disease.
The drug works by interfering
with the virus’s replication.
This prevents it from multiplying,
keeping virus levels low in the
body and therefore reducing
the severity of the disease.
The MHRA said the drug
should be taken as soon as
possible following a positive
Covid-19 test and within the
first five days.
The government said in
October it had secured 480,000
courses of the Merck drug, as
well as 250,000 courses of
an antiviral pill developed by
Pfizer Inc.
Asked about the molnupiravir
approval, Hopkins told BBC
television: “That is great news
and it will start to be rolled out
through a drug trial in the end
of this month/the beginning of
December.”
Hopkins said all the trials
so far had been done with the
unvaccinated, so this would
help understand how it will
work in the wider vaccinated
population.
“The new Pfizer drug is
probably not going to be

licensed until the new year
some time,” she added. “It is
still likely to be a couple of
months away.”
The experimental antiviral
pill made by Pfizer has shown
to cut the risk of hospitalisation
or death by 89%. Its impact
seems to surpass the results
seen from the Molnupiravir
drug.
Pfizer will submit the trial
results to the US Food and
Drug Administration in the
hope of securing emergency
use in the country.
Once Pfizer applies, the FDA
could make a decision within
weeks or months.
A total of 775 adults took
part in a study. Those taking
the Pfizer drug, in addition to
another antiviral pill, had an
89% decrease of hospitalisations or death after a month,
in comparison to people in the
placebo group. No one died
and fewer than 1% required
hospital stays in the group of
patients taking the drug.
In the comparison group,
7% were admitted to hospital
and there were seven deaths.
Pfizer reported few details on
side effects but said rates of
problems were similar between
the groups at about 20%.
While pregnant women were
excluded from the Merck trial
due to a potential risk of birth
defects, Pfizer’s drug did not
have any similar restrictions.
Those participating in the
programme were unvaccinated
and had mild-to-moderate
cases of Covid-19, while being
categorised as high risk due
to underlying health problems.
The drug is a protease
inhibitor which works by
blocking a key enzyme that
viruses need to multiply in the
body.
The pill is part of a family of
anti-viral drugs, first created
during the Sars outbreak that
originated in Asia 18 years
ago.
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a new 1.25% health and social
care levy. In 2022/23 only,
employers’ class 1 NICs will
increase by 1.25% from 13.8%
to 15.05%.
The employers’ class 1 NIC
secondary threshold has been
increased from £8,840 to £9,100
per year from 2022/23.

Personal

Introduction
Chancellor Rishi Sunak
resisted temptation to raise
taxes to start paying for the
emergency support schemes
that kept so many businesses
afloat during the pandemic in
2020/21.
Instead, Sunak continues to
bask in the warm glow reserved
for generous chancellors following his latest Autumn Budget
speech, thanks largely to cutting
the Universal Credit taper rate
by 8%, bringing it down from 63%
to 55%, from 1 December 2021
at the latest.
The
following
report
summarises some of the main
announcements made by Chancellor on 27 October 2021.

BUSINESS
Corporation tax
The corporation tax rate
will remain at 19% for 2022/23,
as previously announced and
reconfirmed the main rate will
increase to 25% from April
2023.
A small-profits rate will be
introduced for companies with
profits of £50,000 or less, which
will continue to be charged at
19%, subject to marginal relief
for profits between £50,000 and
£250,000.

Annual investment
allowance extension
The temporary £1m annual
investment allowance that was
due to reduce back down to
£200,000 on 1 January 2022
will be extended until 31 March
2023.
Company car tax
As announced at Budget
2020, it was confirmed that the
company car tax rates already
announced for 2022/23 will
remain frozen until 2024/25.
Residential property
developers’ tax
It was confirmed a new tax will
be introduced from April 2022
on the profits that companies
and corporate groups derive
from UK residential property
development. The tax will be
charged at 4% on profits exceeding an annual allowance of £25
million.
Annual tax on enveloped
dwellings (ATED)
From 1 April 2022, the ATED
annual charges will rise by 3.1%.
While there are multiple ATED
bands, the lowest ATED charge
will increase from £3,700 to
£3,800 and the highest from
£237,400 to £244,750.
Employers’ National Insurance
contributions (NICs)
The Government has legislated

Rates & allowances
The
tax-free
personal
allowance throughout the UK
remains at £12,570 for the
2022/23 tax year.
The 0% band for the starting
rate for savings income is
unchanged at £5,000 for the
2022/23 tax year and applies
across the UK.
The personal savings allowance will remain at £1,000 for
basic-rate taxpayers and £500
for higher-rate taxpayers. The
allowance is not available to
additional-rate taxpayers.
The transferable marriage
allowance stays at £1,260 for
the 2022/23 tax year.

National Insurance
contributions
The rates at which employees
pay class 1 primary contributions
and the self-employed pay class
4 National Insurance contributions (NICs) will rise by 1.25%.
From April 2022, the main
class 1 NICs rate for employees
will increase from 12% to 13.25%
and the main class 4 NICs
rate for the self-employed will
increase from 9% to 10.25%.
The higher rates for both class
1 and class 4 NICs will also
increase from 2% to 3.25%.
The threshold for class 1 and
class 4 NICs will rise from
£9,568 to £9,880 for 2022/23,
while the upper-earnings limit
and upper-profits limit will stay
at £50,270. At the same time,
the class 2 NICs rate which
applies to the self-employed will
increase from £3.05 to £3.15 per
week, while the self-employed
small-profits threshold will rise
from £6,515 to £6,725.
Capital gains tax (CGT)
The annual CGT exempt

* A tax-free personal allowance of £12,570 may be available in addition to
the taxable income, however, this reduces by £1 for every £2 of income
from £100,000 to £125,140.
**The first £2,000 of dividend income earned in 2022/23 is tax-free.

Dividends
The dividend allowance
remains at £2,000 for 2022/23,
however, each of the three tax
bands will increase by 1.25%.
From 6 April 2022, the basic rate
for dividends will rise to 8.75%,
the higher rate will increase to
33.75%, and the additional rate
will be 39.35%.
National living wage
The national living wage
applicable to over-23s increases
by 6.6% from £8.91 to £9.50
an hour, from 1 April 2022.

amount for individuals of
£12,300 and £6,150 for trustees
of settlements will be maintained
at the current levels up to and
including the 2025/26 tax year.
The lifetime limit on qualifying
gains for business asset disposal
relief will remain at £1m for
2022/23. The lifetime limit for
investors’ relief will also be kept
at the current level of £10m.
The 10% tax rate remains
unchanged for both reliefs.
Capital gains tax on UK property
For completion of property

sales made on or after budget
day, the time limit to report
and pay capital gains tax on
the disposal of UK residential
property will be increased from
30 days to 60 days.
For UK residents only, where
a gain arises from a mixed-use
property, only the portion of the
gain that is residential property
should be reported and paid.

VAT-registration thresholds
Earlier this year, the
Chancellor announced plans to
maintain the VAT-registration
thresholds for two years from 1
April 2022.

Other Measures
Other announcements
Business rates

Inheritance tax
The individual nil-rate band
will stay at £325,000 and the
residence nil-rate band will also
remain at £175,000. The taper
threshold for the residence
nil-rate band continues to start
at £2m.
Basis period reform for the
self-employed
Currently, a business’s profit
or loss for a tax year is usually
the profit or loss for the year up
to the accounting date that ends
within the tax year, called the
‘basis period’.
With effect from 6 April 2024,
a business’s profit or loss for a
tax year will be the profit or loss
arising in the tax year itself,
regardless of its accounting date.
This measure removes the
basis period rules and prevents
any further overlap relief.
On transition to the tax year
basis from 6 April 2023, all
businesses basis periods will
be aligned to the tax year and
all outstanding overlap relief
given.

The Government will freeze
the business rates multiplier
from 1 April 2022 until 31 March
2023, keeping the multipliers at
49.9p and 51.2p.
A number of other temporary
measures were introduced to
support business and in particular the retail, hospitality and
leisure sector.

While the changes made
to VAT have a limited impact,
some of them relate to the
problems caused by Brexit.

NA Associates LLP is an
independent firm of Chartered
Certified Accountants operating
from modern fully equipped
offices using the latest in technology and up to date systems
in order to help deliver the high
standards of customer service
demanded of a modern, dynamic
organisation, with flexible working and maximum availability at
the core of our practice philosophy. The firm offers an enviable
range of services backed by
technical expertise, normally
associated with a major firm.
This article is intended is
based on our understanding of
the 2021 Autumn Budget Statement, and does not constitute
advice or a recommendation.
Professional advice should be
taken on your specific circumstances. You should not make
any decisions based upon the
contents of this article.
For further details please
contact:

New VAT sanctions regime:
points-based system for
failure to submit
The Budget documentation
reminds taxpayers of the new
points-based penalty system as
of 1 April 2022, as announced
in the Spring Budget 2021.

Tel: 020 8275 5935
Email:
info@na-associates.co.uk
Website:
www.na-associates.co.uk
1st Floor Woodgate Studios,
2-8 Games Road, Cockfosters
Barnet, Herts, EN4 9HN

VAT
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Exhibition of paintings by Mary Mouskas Elena Georgiou climbing
raises €33,000 for Parkinson’s charities Mt. Kilimanjaro in support of

N

ature’s
Inspirations,
an exhibition of paintings
by UK Cypriot Mary
Mouskas, was a tremendous and
very well attended event which
took place at The Four Seasons
hotel in Limassol, Cyprus, on
Friday 29 October 2021.
The exhibition was officially
opened by the First Lady of
Cyprus, Mrs Andri Anastasiades,
who in her speech spoke about
how she admired Mary’s resilience and courage.
George Mouskas, Mary’s
husband, also spoke about
the exhibition, as well as how
hard it is for his wife living with
Parkinson’s, but explained that
with perseverance, she gets
through it.
Mary’s daughter Elli spoke
very eloquently about her mother
and what an example she is to
all Parkinson’s sufferers.
Mary was interviewed by state
broadcaster RIK and a 12 minute
tribute will be shown on the programme “Kyprioi tou Kosmou”
around the middle of November.

VIPs in attendance included
leader of DISY Mr Averof Neophytou, Commerce & Energy Minister Ms Natasa Pilides, Shipping
Minister Mr Vasilis Demetriades,
Mrs Dora Savvides who represented her husband the attorney
general, and Mayor of Limassol
Mr Nicos Nicolaides was represented by his wife.
The purpose of the exhibition
was twofold; One to raise money
for Parkinson’s charities, and
secondly to raise awareness in
Cyprus about this illness. The
event also aimed to highlight the
difficulty of obtaining medication
in Cyprus, something that Mary
will now follow up on with the
Ministry of Health.
The net amount raised at
the event is around €33,000,
excluding donations that are still
coming in.
Mary Mouskas was born in
London (her parents are from
Vavla and Kato Drys), and she
is married with three children.
She attended South Hampstead
High School and the London

School of Economics.
Mary was Justice of the
Peace at Barnet Magistrates
Court and the Chair of Cancer
Research UK Totteridge Society.
A message from Mary:
I have named this exhibition
‘Nature’s Inspirations‘ because
I have been inspired by the
abundance of beauty and richness in nature to attempt to
paint my interpretation of what
I see and feel. This has been
greatly therapeutic for me as a
Parkinson’s sufferer.
Parkinson’s is a progressive, degenerative neurological
disorder, for which there is no
cure as yet. There are around
6 million sufferers worldwide and
over 2,000 in Cyprus (1 in 400!)
Symptoms vary between one
person and the next, some being
very visible such as uncontrollable
tremors, loss of balance, poor
posture, lack of movement and
coordination and speech problems, and some being invisible,
such as depression and sheer
lack of motivation.

I have had Parkinson’s for
15 years now and am managing
to keep it under control with
medication and a positive
outlook and mindset. This is
mainly due to the unconditional
love, patience and tolerance
that I constantly receive from my
wonderful, devoted and caring
husband George, my children,
grandchildren and sisters (not
to mention extended family and
friends!)
In recent years, I have
discovered art as a form of
expression and escape, which
has also helped me immensely
in keeping calm, happy and
positive.
I have already given away
several creations to family and
friends, but the entire proceeds
for these paintings today will
be donated to and divided
equally between two charities:
The Cyprus Parkinson’s Disease
Association and ‘Funding the
Cure’ for Parkinson’s U.K.
I would like to thank Nick
Aristou for initially suggesting
that I hold an exhibition and
immediately offering the venue.
I am also very grateful to the
Four Season’s management and
staff who have been very kind,
helpful and accommodating.
My sincere thanks and appreciation go out to Andri Anastasiades for officially opening the
exhibition. Finally, I would like to
thank Helene Black who for the
past three years has been my
ongoing source of encouragement and inspiration.
The event was supported by
the Mouskas Foundation.

Georgina Hayden collaborates with Little By
Little Jewellery on The Olive Collection

W

ho isn’t talking about
Georgina Hayden at
the moment in the
food world?! The UK Cypriot
mama, food writer, stylist and
illustrator from North London,
with an Instagram following of

nearly 100,000 people, has just
become Fortnum and Mason’s
Cookery Writer of the Year 2021.
Georgina’s happy heart and
smiley face is at the centre of
this Little by Little Jewellery
collaboration, and the Olive

Collection is very much inspired
by the olive groves in her homeland, Cyprus, and her love of
natural food ingredients.
Ornately designed and exquisitely versatile, this one-of-a-kind
collection perfectly captures the
humble olive's strength and
beauty.
Whether you're layering the
Kalamata wreath necklace and
Cerignola choker, pairing the
Conservoila studs with the
Amfissa hoops or styling the
Halkidiki bracelet solo, there's
plenty of temptation to get creative.
The asymmetric Kalamata
wreath design takes its inspiration from the humble olive. The
pendant has 4 leaves and one
olive. The oval spherical olive
has a polished finish, while the
leaves have a contrasting matt
finish.
The elegant and subtle yet
distinctive pair of Conservoila
olive stud earrings, detailing an
olive and two leaves which

gently climb each ear lobe, can
be worn on their own or alongside the Amfissa hoops.
The delicate Cerignola choker
necklace, with delicate, oval
spheres (olives), alternated with
a leaf which hang evenly along
the length of the gold chain, can
be worn at two lengths, one just
above the collar bone and one
just below.
The distinctive, geometric
Amfissa hoop design with four
matt finished olive leaves, one
polished miniature olive sphere
and gold beading running round
the hoop, can be layered or on
worn on their own.
The delicate and feminine
Halkidiki olive bracelet, formed
using gold trace chain, punctuated with gold plated olives and
tiny leaves, is designed to be
worn alone as well as making
an ideal layering companion for
gold or silver bracelets.
Pre-order each of the unique,
limited edition pieces by visiting
www.littlebylittlejewellery.com

The Butterfly AVM Charity

U

K Cypriot Elena Georgiou
is climbing Mount Kilimanjaro for The Butterfly
AVM Charity, to help raise money
for vital research.
Elena is proud to be supporting
an amazing charity close to her
heart, one that was introduced to
her through family. She has since
been a very proud supporter of
Nikki Christou who suffers from
AVM (arteriovenous malformation)
herself.
17-year-old Nikki was diagnosed with AVM at the age of 6.
Her life has not been easy and
yet she found the courage to
achieve things that some of us
won’t achieve in a lifetime.
Nikki has been an inspiration
to so many including Elena
who jetted off to climb Mount
Kilimanjaro in the hope of raising
money for the amazing charity
Nikki set up with her family to
fight her rare disease.
Head to Elena’s JustGiving
page www.justgiving.com/
fundraising/Elenageorgiou18
where you can also help by
donating to raise funds for
research, so children like Nikki
can have a chance to live a long,
happy life without the shadow
of an AVM over their heads.

Mount Kilimanjaro is the tallest
mountain on the African continent and the highest free-standing mountain in the world. The
climb will take 9 days of blood,
sweat and most definitely tears
What is AVM angiogenesis?
This is a normal process in the
body’s replacement of damaged
tissue, but it can also occur under
abnormal mutational conditions
and leads to AVM growth and
recurrence after treatment. This
is demoralizing for both the
patient who often has to undergo recurring potentially dangerous treatments and the surgeon
or interventional radiologist who
have to repeat treatments after
regrowth and expansion.
What is the goal? The goal
of this research is to understand
the process required for this
revascularisation to occur and to
identify biomarkers and screen
drugs that can potentially stop
and reverse this growth.
How can you help? Donations make this research possible and together we can make
a change, build awareness,
support and raise funds for
much needed research into the
understanding of facial, extremity
and brain AVMs.

Visit to the office of
Metropolitan Athanasios

C

ameraman and photo
reporter Doros Partasides, together with
Michael Takoushis, had the
great pleasure in visiting the
Metropolitan Athanasios at his
office in Wood Green, next to the
Greek Orthodox Cathedral of the
Dormition of the Mother of God.
It was a friendly and respectful

meeting over a Greek coffee,
where they spoke about and
exchanged thoughts on the
past, the present and the future.
Metropolitan
Athanasios
discussed his journey from his
occupied village of Marathovounos, talking about his family
and friends, in what was a very
interesting meeting.
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Exporting Victor Borge: Something glorious School Streets scheme
in the state of Denmark
improves air quality and
road safety for children

K

nown as the clown prince
of the musical world,
Victor Borge (1909 – 2000)
once said that laughter is the
shortest distance between two
people - and spent a lifetime
proving it.
Borge was an accomplished
Danish pianist who crossed the
boundaries between classical
music and satire. A pianist turned
comedian, at the very instant he
convinced his audience that he
belonged in one camp, he moved

imaginatively back into the other,
winning admirers well into his
nineties. One moment he would
be playing a Mozart piano sonata,
the next he would be slipping off
his seat and falling beneath the
piano.
He held the record for the
longest-running one-man show
on Broadway - Comedy in Music,
which began in 1953 and ran for
849 performances - and was
invited to conduct at several
major opera houses and with the
world’s leading orchestras.
Among his favourite sketches
was one where he was conducting an orchestra and the lead
violinist would be one beat
behind everyone else. He would
stop the piece and order the
offending musician off stage,
from where a gunshot was soon
heard. Borge, meanwhile, looked
at the rest of the nervous first
violin section and gestured for
them to move up a chair.
His comic way of reading a
story phonetically, which included
assigning sounds to punctuation
marks, may have amused the
public, but it was also picked up
by educationists and used to
cure reading disabilities among
American war veterans. Full
stops sounded something like

“phhht”, commas “theeeewtk”
and
exclamation
marks
“szzzybkkkt.”
As a child, Borge was often
called upon to play the piano at
his parents’ dinner parties until they discovered he would
announce a Beethoven sonata
and then perform a work of his
own, exposing as cultural frauds
and snobs those guests who
cooed that his Beethoven was
beautifully articulated.
By the time the Nazis invaded
his homeland in April 1940, Borge
was a household name and
his black humour enraged even
Hitler, with his quip: “What's
the difference between a Nazi
and a dog? The Nazi lifts his
arm.”
Borge was performing in
Sweden when the invasion came
and he left Europe on board one
of the last passenger ships to
leave Northern Europe, with his
American-born first wife, Elsie,
and just $20 in his pocket. In
New York he got a job doing the
warm-up routines for the Rudy
Vallee radio show.
Despite his lack of English,
Borge managed to translate his
humour sufficiently to appear on
Crosby’s Kraft Music Hall radio
show the following year, and in

1942 he was declared the
“best new radio performer of the
year” by the American press.
From then on there was no
looking back – christened the
Great Dane, he took American
citizenship in 1948.
In 1963 Borge created the
‘Thanks to Scandinavia’ scholarship fund in gratitude for the
heroic deeds of certain Scandinavians during the Holocaust.
He established an annual
scholarship in memory of his
parents that is awarded at a
gala concert in Copenhagen.
Knighted by five northern
European countries - to which
he quipped “after being knighted
five times I became a weekend”
- Borge was received at the
White House by eleven American
Presidents, from Roosevelt to
Clinton.
An expert skipper, he told
students to concentrate on the
three Bs: “Bach, Beethoven and
boats.” On one occasion he was
asked why he had forsaken the
classical piano. Borge’s poetic
reply was: “You cannot ask why
a tree grows the way it does.
My tree is a unit that grows the
way it’s supposed to grow.”
James Neophytou

E

nfield Council has completed a trial of 12 School
Streets at primary schools
and has now made them permanent to improve road safety for
children.
School Streets are temporary
road closures outside of school
gates at pick up and drop off
times which remove motor
traffic from the area.
During the trial, they were
manually operated by the
school’s staff and parents who
volunteered to marshal the
schemes and keep students
safe from traffic. Now that they

have been made permanent,
the Council will also be introducing cameras to help enforce
the School Streets road closures.
School Streets stay open to
pedestrians, cyclists and residents of the street who have an
exemption.
The trial involved a six-month
period of statutory consultation
from September 2020 where the
Council gathered views from
residents and parents and found
66% of people who took part
said they wanted the scheme
to remain.
The closures make it safer for
Enfield primary school pupils to
travel to school by active travel
such as walking, cycling and
scooting.
The scheme also reduces
emissions from motor vehicles
near the school gate, keeping
the air clean for the next generation.
The scheme has been a major
success with a 200% increase
in children cycling to school, a
14% increase in walking and
a 29% fall in the number of
students being dropped off to
school by car.
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Andrea Georgiou

Adele previews
new song
in Amazon’s
Christmas advert
Adele has given a preview
of Hold On, another new track
from her upcoming album 30, in
Amazon’s Christmas advert.
The ad, which premiered on
Monday, is sound tracked by
the gentle piano-led ballad.
The commercial shares a
message about anxiety, showing
a woman sending a young
girl who lives next door to her
a present to help her with her
struggles. “Kindness. The greatest gift,” reads the screen as the
ad ends.
Ahead of that, the musician
will perform on a two-hour US TV

special, Adele: One Night Only,
and be interviewed by Oprah
Winfrey. The programme will air
in the US on 14 November.
Whilst a release date has yet to
be announced for fans keen to
watch in the UK, its expected
the special will air soon after it
is shown in the US.
Fans can also look forward to
another special starring the
singer - An Audience With Adele
is a filmed concert, which was
recorded during a star-studded
concert held at the London Palladium on Saturday 5 November.
It will be shown on Sunday 21
November on ITV.
The megastar will be back on
stage in the UK next summer
when she performs two huge
shows at London’s Hyde Park.
Tickets for the gigs, which will be
Adele’s first UK headline dates
since 2017, have now sold out.

Natasa Theodoridou’s new music clip
No1 YouTube trending video in Greece
Just twenty-four hours after
its official release on YouTube,
Natasa Theodoridou’s new music
video was trending, exceeding
450,000 views and climbing to
No1 in Greece.
The new hit single, Iparho
Yia Sena, written by Vangelis
Marinakis, with music by Petros
Iakovidis, is released by Heaven
Music and has already become
a favourite.

The music video was directed
by Alex Konstantinidis and is
full of colour, love and great
emotions!
Natasa is celebrating more
than 30 years in music. She
began her singing career in
Thessaloniki, where she was
born and raised. She is the only
female Greek artist to have
her first three albums achieve
platinum status.

‘Wicked’ movie casts Ariana Grande
in lead role

Singer Ariana Grande has landed the role of Glinda in
Universal’s Jon M. Chu-directed feature adaptation of the
Broadway musical smash Wicked.
The movie is currently in development, with production set to
start in summer 2022 in the UK.
The singer took to Instagram to announce the news, posting
a photo of her getting the Zoom call from Chu saying she was
being cast in the big-screen musical.
Ariana Grande is the first artist to hold the top three Billboard
Hot 100 spots since The Beatles in 1964. The Grammy-winning,
multi-platinum recording artist, by age 28, has released six
albums which have all gone platinum and has surpassed 98
billion streams globally. She’s Spotify’s most streamed female
artist of the past decade, while rapidly becoming one of the
biggest pop stars of our generation with her powerhouse vocals
and unmatched presence both on stage and with her fans.
Currently, she is a coach on NBC’s The Voice and is starring
in the upcoming Adam McKay film Don’t Look Up opposite
Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence, for Netflix.
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My Movie Icons
Elvis and Las Vegas
B

y the end of the 1960s,
Elvis Presley’s career was
in disrepair - treading water
in a sea of bad movies, records
that no longer made the charts
and a decade of increasing
irrelevance in the fast-changing
world of rock’ n’ roll.
He had made a splashy comeback in a widely acclaimed NBC
special in December 1968. But
he hadn’t performed live onstage
in more than eight years. So when
he opened in Las Vegas on July
31, 1969 - the start of a four-week
engagement at the brand new
International Hotel - it was a
make-or-break career gamble.
Richard Zoglin’s book Elvis in
Vegas: How the King Reinvented
the Las Vegas Show, offers a
counter-narrative to the conventional wisdom that his time in
Vegas contributed to the star’s
decline. Instead, Zoglin argues,
this time saw him not only remake
himself, but also the entire template
for Las Vegas entertainment.
The following excerpt goes
inside that opening night, revealing both the anxiety leading up to
it and the resulting triumph.
Elvis was as ready as he could
ever be: well rehearsed, backed
by first-rate musicians, and
heralded by the biggest publicity
campaign in Vegas history. Yet
his show still had something of
a homemade, seat of-the-pants
quality. Elvis hadn’t been on a
concert stage in years and knew
little about modern sound systems
and other technical matters. The
showroom was daunting: twice
as large as any other venue in
Las Vegas, with room for 2,000
people. The opening-night audience was filled with Hollywood
stars, Vegas entertainers and
assorted high rollers, along with
rock critics and entertainment
reporters from around the world.
Even in a town used to starstudded opening nights, the array
of celebrities - Cary Grant,
Sammy Davis Jr., Ann-Margret,
Paul Anka, Dionne Warwick was impressive.
Backstage before the show,
Elvis was a nervous wreck. “I can
remember Elvis sitting on a couch,”
bassist Jerry Scheff recalled, “his
knee going up and down like a
piston, his hands dancing like
butterflies.” “You could see the
sweat just pouring out of him
before he went onstage,” said his
friend and road manager Joe
Esposito. “He was always nervous
before a show, but he was never
nervous like that again.” Everybody tried to keep him calm.
The Showroom Internationale
was filling up, anticipation building.
The expansive stage was sixty
feet wide, with a ten-thousandpound, Austrian made gold-lamé
curtain. The ornate decor featured
crystal chandeliers and figurines

of angels hanging from the ceiling
and a hodgepodge of ancient
Greek, Roman, and Louis XIV-era
paintings and statuary. A setting
fit for a returning king.
Usually in Vegas the headliner
would be announced by a
disembodied voice - “Ladies and
gentlemen, direct from the bar Dean Martin!” But as the curtain
rose, Elvis simply walked out,
an acoustic guitar slung over his
shoulder, grabbed the microphone
in his right hand - which was visibly
trembling - paused for a moment,
then launched into the familiar
lyrics: “Well, it’s one for the money,
/ Two for the show, / Three to get
ready / Now go, cat, go . . .”
As he sang “Blue Suede
Shoes,” the crowd erupted. It was
the old Elvis, rocking as hard as
ever on a classic hit they hadn’t
heard him sing in over a decade.
He was wearing one of costume
designer Bill Belew’s two-piece
karate outfits, dark blue, with flared
pants and a sashlike belt that
whipped around as he moved.
His high-collared shirt was unbuttoned nearly to his navel, with a
scarf loosely knotted around his
neck.
The frenzied reaction from the
crowd startled the performers. As
he finished his opening number,
Elvis let the cheers wash over him,
then turned around to face the
musicians behind him and sort of
shrugged his shoulders - as if to
say, “Maybe this isn’t going to be
so bad.”
Then he roared on, doing a
hard-driving version of Ray
Charles’s “I Got a Woman,”
followed by a string of his biggest
fifties hits, from “All Shook Up,” to
“Heartbreak Hotel.” During “Love
Me Tender,” Elvis planted kisses
on as many female fans in the
front row as he could reach. When
he got to “Hound Dog”, he prefaced
it with a long, tongue-in-cheek
build-up, telling the audience he
wanted to do a “special song” just
right for a “tender, touching moment”
- before the sudden explosion:
“YOU AIN’T NOTHIN’ . . .”
After the trip down memory
lane, Elvis changed the pace with
several numbers that showcased
his more emotional, ballad-driven
style. Elvis’s feverish, sevenminute performance of the yetunreleased single “Suspicious
Minds” nearly brought the house
down. In the last part of the show,
Elvis circled back to the 1950s
with an energetic cover of Chuck
Berry’s “Johnny B. Goode.” Then
he revved up the jets for the old
Ray Charles rouser “What’d I Say,”
before closing the show with “Can’t
Help Falling in Love,” his ballad
from the1961 film Blue Hawaii.
The performance lasted an hour
and fifteen minutes, with Elvis
pacing the stage like a panther,
crouching, lunging, leaping, doing

karate kicks and punches. He
gulped water and Gatorade and
mopped his sweat with handkerchiefs tossed onstage by women
in the audience. In one show later
in the run, he split his pants and
had to retreat offstage, where his
entourage formed a protective
ring around him while he changed
quickly into a new pair.
He talked to the audience in
between numbers - nervously, selfconsciously, with a few awkward
jokes. He noted that this was “my
first live appearance in nine years.
Appeared dead a few times. . . .”
The awkwardness and spontaneity were refreshing. This was
no slick Vegas headliner, with
polished stage patter and fake
effusions of love for the audience.
Elvis was still the overgrown kid
from Memphis, as anxious about
talking to an audience, as the
audience was eager to make him
feel welcome. But musically, he
was a revelation. When the show
was over, Elvis got a standing
ovation. Over the next seven years,
he would perform more than 600
shows in Las Vegas - and sell out
every one. The show was a clear
triumph. He played for four solid

George.M.Georgiou

between the adults, who listened
to the pop standards and Hit
Parade tunes, and the kids, who
were listening to a new-fangled
music called rock ’n’ roll. By the
end of the 1960s, Elvis was the
great uniter: gathering all the music
he loved, from rockabilly to operatic
ballads, in one great democratic
embrace. He didn’t need to be the
coolest thing in rock. He wanted
to sing to everybody. He did. And
in the process he helped transform a city.
Liberace and Elvis Presley

weeks, seven nights a week, two
shows a night - not a single evening
off - and every gig was sold out.
The hotel instantly signed him up
for five more years.
Elvis brought something new
to Las Vegas. He showed that
rock ’n’ roll (and country and R&B
too) could work on the big Vegas
stage. And he brought in a new
kind of audience: female fans who
had screamed for Elvis as teenagers, families who made Elvis
the centrepiece of their summer
vacation. It was the same audience that Vegas would discover,
over the next couple of decades,
as it embarked on its own reinvention - a foretaste of the Vegas
we know today.
Elvis soon grew bored with
Vegas, and the shows began to
deteriorate. But it’s easy to forget
what an engaged, dynamic, even
inspiring performer he was in 1969.
Elvis in the ’50s had been the
great divider: the musical artist
who split the culture in two -

Elvis and Liberace were revolutionaries when it came to the
Las Vegas stage show - two P.T.
Barnum-fuelled showmen whose
over-the-top theatrics sent shockwaves through audiences.
Their
bombastic,
takeno-prisoners style, which thrives
today in the Strip’s celebrated
venues, established common
ground. It also opened the door
to a lasting friendship that flourished not only in the Vegas spotlight but also in Palm Springs,
where they were long-time neighbours.
In 1956, when Elvis first played
Las Vegas, he was a rock ’n’ roller
with no following, an unknown on
the Vegas circuit as far as audiences were concerned. Music
history recounts his first shows
there as wobbly, flat, and poorly
received, and his manager,
Colonel (Tom) Parker, acted swiftly.
“The Colonel went over to the
Riviera Hotel for a visit with Liberace,” says Richard Zoglin, author
of Elvis in Vegas: How the King
Reinvented the Las Vegas Show.
“The Colonel asked Liberace,
who was admired and well
regarded, if he could come watch
Elvis’ show and offer suggestions
for improvement. Liberace graciously complied and promptly

dispensed a key piece of advice:
‘The show needs more glitz.’”
So glitz it was - to the max. “By
the following spring,” Zoglin says,
“Elvis was wearing a gold lamé
jacket,” and his shows became
more theatrical, hard driven,
and energetic. Like Liberace, he
continuously upped the ante with
props, costumes, and soul-baring
bravado. He left nothing offstage.
So outré, so far from what Vegas
audiences had experienced or
expected, it sometimes drew
laughs, says long-time Elvis friend
Jerry Schilling. “It was Liberace
who helped Elvis put it all in
perspective. Liberace told him,
‘It’s OK, Elvis. Let ’em laugh at
you all the way to the bank.’”
He did, and how that all played
out is well documented. However,
an unusual consanguinity was
not. “Both Elvis and Liberace had
stillborn twin brothers,” Zoglin
notes. If or how that drew them
closer to each other’s confidence
is difficult to discern or put into
words. The genuine respect and
admiration Elvis found and held
onto for Liberace is not. “Elvis
admired the persona of Liberace,
how he went out on a limb, [dared
to be] different.”
Ironically, audiences overlooked
the risks they took on stage, that
sense of filling up a space, Zoglin
says.
It flew from the Strip to Palm
Springs. “Before Elvis and I went
to Palm Springs, we didn’t think
much of it - thought it was for old
people,” Schilling says. “But when
we went to meet the Colonel - he
had a place there, loved it, could
sit in a sauna for hours - we went,
‘Wow, Palm Springs is great!’
Elvis bought the house Ray Kroc
of McDonald’s built because Ray
got a divorce and never moved
in.” The house on Chino Drive (the
only Palm Springs home Elvis
bought; he leased two others) was

located within walking distance of
Liberace’s home at the time.
Soon, Liberace invited Elvis over.
Schilling recalls the era, the early
1970s, and that first visit to
Liberace’s.
“Elvis and I had been doing a
lot of off-roading since coming to
Palm Springs, zipping around the
hills in dune buggies,” Schilling
recalls. “We go over to Liberace’s
- this was some 15 years after he
and Elvis met, and the mutual
admiration was still there - and
parked in Liberace’s driveway
was a dune buggy.” Not any dune
buggy. “This thing was sweet.
Black, shiny, chandeliers hung
from the top.” Elvis, who knew
cool, wanted it. “He wound up
buying it off of Liberace. It was too
nice to go off-roading in. Instead,
Elvis drove that thing all over
Palm Springs. He just loved it,
kept it for the longest time.”
Detailed stories of Elvis and
Liberace’s shared experiences
during that time are becoming
tougher to track down and corroborate, as many personalities of
the time have died or become
reclusive. But it is generally
accepted that the two enjoyed
plenty of dinners, drinks, and
conversations in Palm Springs.
The freedom didn’t last,
however. As each entertainer
rose into the zeitgeist, scrutiny
intensified and it became harder
to escape, even in Palm Springs.
But their bond never broke.
“Liberace made Elvis feel comfortable at a time Elvis had been
very uncomfortable,” Schilling
says. “Elvis never forgot that.”
Copyright © 2019
by Richard Zoglin
From the book ELVIS IN VEGAS:
How the King Reinvented the Las
Vegas Show by Richard Zoglin.
Published by Simon & Schuster,
Inc. Printed by permission.
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Theatre Reviews

Film Reviews

Winning hearts
and minds
George Savvides

Barney Efthimiou

the Gala suitably promotes
Cyprus as a popular destination
for future filmmakers. It offers
beautiful locations with ideal
working conditions with the
same latitude as Los Angeles.
The Festival also celebrates
Cypriot cinema focusing on four
feature films and a collection
of shorts.
THE MAN WITH THE
ANSWERS: An engaging road
movie written and directed by
Stelios Kammitsis, who tells the
story of Viktoras (Vasilis Magouliotis), a former diving champion,
who after his grandmother’s death
he begins a journey in search for
new beginnings. He travels from
Greece to Bavaria and on the way
he picks up Mathias (Anton Weil),
a free-spirited hitchhiker, who lures
him into unpredictable discoveries…

FILM OF THE WEEK You Will Die
Mothering Sunday
Another highlight from the
recent London Film Festival is
Eva Husson’s elegant period
drama which is based on the
novel by Graham Swift and is
scripted by Alice Birch.
The action is set in a country
mansion in 1924 and the story
follows Jane Fairchild (Odessa
Young) a young woman who works
as a house maid for Mr and Mrs
Niven (Colin Firth & Olivia Colman).
One spring day, on Mother’s Day
to be exact, while her employers
are out visiting friends Jane finds
a rare opportunity to spend the
afternoon with her secret lover
Paul (Josh O’Connor). He lives in
a close by manor house and is
promised to be married to a childhood friend…
It is an engaging film sensitively
directed by Husson, a French
filmmaker whose fresh approach
and outsider’s point of view make
this otherwise stuffy British drama
fascinating and engaging. It is
occasionally a touch too slow
but it boasts strong production
values.
The cast is graceful and deliver
perfectly pitched performances.
Young, who first came to prominence in the excellent Australian
film THE DAUGHTER, is very
persuasive as the smart protagonist and so is O’Connor as her
lover.
It is also good to see the
legendary Glenda Jackson in a
rare screen role as the older
incarnation of Jane. Even though
Colman is on the brink of suffering from overexposure is suitably
effective as the grieving mother
and shares a lovely chemistry
with Firth.
A classy, honourable production!

At Twenty

This beautifully realised film
comes from Sudan’s Amjad Abu
Alalal and is based on Hammour
Ziada’s short story “Sleeping at
the Foot of the Mountai”. It follows
the story of Muzamil from the day
he is born until he reaches the
age of twenty. His deeply religious
mother comes from a Sufi village
and at her baby’s baptism ceremony a sheik prophesises that
the boy will die at the age of 20…
It is a lyrical film superbly photographed with perfectly framed
compositions. Mustafa Shehata
plays the teenage boy with just
the right touch of vulnerability and
grows up in fear of fulfilling his
destiny.
A ritualistic world full of
superstitions and with elements
of a Greek tragedy but also with
a glimmer of hope. A poetic film
that deserves to be seen!

Naked

This brilliant 4K restoration
highlights Mike Leigh’s dark vision
of this essential film which even
though it was made in 1993 it still
looks as fresh and as unsettling
as the day it was first released.
David Thewlis is Johnny, the
Mancunian anti-hero who runs

away to London seeking refuge
at his ex-girlfriend’s Louise’s
(Lesley Sharp) house. As soon
as he arrives he mesmerises her
vulnerable housemate Sophie
(Katrin Cartlidge), who falls under
his dangerous spell…
Thewlis leads a splendid cast
of outstanding female actors
including an early performance
from Gina McKee as the Café Girl
but it is Cartlidge terrific turn that
stays long in the memory. An
award-winning film worth rediscovering on the big screen!

A Cop Movie

I discovered this little gem at
the recent London Film Festival
early one morning when every
press delegate was queuing round
the block to see SPENCER but
I’m glad I chose to see Alonso
Ruizpalacios’ amazing documentary instead.
The film is divided into three
parts - Maria Teresa Hernandez
Canas is a valuable Mexico City
police officer who talks passionately about her commitment and
dangerous life in the force. Then
we are introduced to Montoya,
another officer who also talks about
his childhood and the immense
dangers that they both face daily
on the job.
The climactic part is full of
surprises that will keep you hooked
until the final credits. A superior
film worth seeing! (Netflix)

RAINDANCE FESTIVAL:
CYPRUS GALA: This year’s
guest country is Cyprus and

Kammitsis directs with confidence and flair making great use
of the ever changing landscape.
Magouliotis and Weil deliver luminous performances and share a
winning chemistry as the travelling
companions.
HATING PETER TATCHELL:
A brilliant documentary from
Christopher Amos who tells the
story of his fellow Australian,
the controversial gay activist
Peter Tatchell. Peter was born in
Melbourne and at a young age
was bullied by his stepfather
before he decided to come to
England to avoid the Vietnam
draft. He always stood up against
bullies and in the early seventies
he joined the gay movement but his
activism in the eighties reached a
turning point when his campaigns
involved exposing public gay
figures like bishops and politicians.

Peter is interviewed by Ian
McKellen and speaks openly
about those dark days when gay
people were dying from Aids
while politicians like Thatcher were
spreading their vitriol against
gay rights. Stephen Fry also
makes a valuable contribution in
this must-see documentary which
is executive produced by Elton
John and David Furnish.
The film received a big Gala
screening at the Festival and is
also available on Netflix.

J

ust over twenty years
ago the western world was
shaken to its foundations.
September 11, 2001 was the day.
A series of four coordinated terrorist attacks against the United
States, the most notorious of
which was the obliteration of the
Twin Towers in New York. 9/11, a
date etched in people’s memories and for the people of Gander,
Newfoundland, an opportunity to
demonstrate their kindness and
generosity of spirit. A small town
with a big heart the locals provided shelter, food and comfort to
seven thousand air passengers
stranded by circumstance, unable
to be reunited with their luggage
amidst an intense security situation. Come From Away (Phoenix
Theatre) is a musical which defies
expectation and it’s easy to understand why became a multi award
winning production providing poignant and thrilling entertainment.
It lays bare the trauma of being
displaced, exposes cultural differences, throws in a cross country
love story and the lasting impression is one of a community of
disparate people coming together
to form friendships that will last
a lifetime. The inspiration from
David Hein and Irene Sankoff,
who wrote the book, music and
lyrics, is a master stroke in imagining the unimaginable with a
score that is a tearjerker in every
sense, lifting you up and then
leaving you emotionally fraught.
It is also a wonderful ensemble
effort with the eighteen strong cast,
who remain on stage throughout
the one hundred minutes of absorbing storytelling demonstrating
excellent singing and dancing skills.
Christopher Ashley’s direction is
keen to make this a celebration
of humanity and all the good that
can be achieved when there is a
common goal. It speeds along at
a fair rate and the one minor criticism would be that some of the
cast change personas so often you
have to work hard at keeping up.
It almost seems churlish to
single out individuals in such an
exceptional team effort but Kate
Graham has an outstanding voice
and will come away from the
theatre feeling buoyed and wanting more of the same, artistically
and in real life too.

Meanwhile Abiola Strouthina
finds the servants a real hoot…
Pride and Prejudice (sort of)
at The Criterion Theatre is a take
on Jane Austen's well-loved novel
told from the perspective of the
Bennet household's servants. The
all-female cast of housemaids
re-enact the events of the book,
hilariously including the parts they
played from the sidelines to help
the romantic leads along. The small
cast utilises fast costume changes,
slapstick and 80’s karaoke to tell
their tale and incredibly pull this
all off perfectly, managing to be
fantastically entertaining without
diminishing Elizabeth Bennet's
wit or Austen's sharp social satire.
The whole cast being women,
one can't help but see a lesbian
subtext in the romance that unfolds, but the play also adds some
surprising unexpected pathos in
one character's unrequited gay
love which only improves on the
source text, adding to Austen's
own commentary on the lives of
women at the time it was written.
Isobel McArthur shines as both
writer and director as well as showing off her acting credentials,
playing a whole host of characters
including Mr Darcy and Mrs Bennet.
Finally, Vivat Stactou is on her
feet…
Verdi’s La traviata (Royal Opera
House) is a love story imbued with
melodrama, deceit and ultimate
tragedy. Richard Eyres’ direction
stands the course of time with this
wonderful production by revival
director Pedro Ribeiro and in Lisette
Oropesa (Violetta) and Liparit
Avetisyan (Alfredo) two exceptional
performers. Six sopranos in total
are taking her role. From Alfredo’s
famous drinking song in Act I
right through to the heart-breaking
denouement it simmers with a
love for life and all that it brings.
The set design by Bob Crowley
sets the right tone and mood and
work especially well during the
gambling party in the salon in
Flora’s house. The gypsy dancing
on the table is sensational.
Director of Movement Jane Gibson
serves great credit for creating
such a powerful centrepiece. Also
bringing power and stature to his
role is Christian Gerhaher as Giorgio, Alfredo’s father. Beautifully
acted and sung. The final scene
is a tour de force from Oropesa.
Superbly acted and sung with
extraordinary clarity as she staggers to her demise. It brought the
entire audience to its feet. A huge
bravo from me.
Come From Away www.thephoenixtheatre.co.uk
Pride and Prejudice (sort of)
- www.criterion-theatre.co.uk
La traviata www.roh.org.uk
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Samsara’s Top Tips on
Fitness, Nutrition, Beauty
and Lifestyle

Samsara

Love life

L

oving life is not a task, it is
not about how much work
you need to do to become
rich and successful. It is about
being grateful for everything you
can do now and all you have right
now. Being successful is not about
how much money you have in
the bank, it is about being able
to do the things you enjoy doing,
successfully. If your work or
business is what you enjoy, and
you earn your living from doing
what you enjoy doing, then that
is being successful. If you've
earned and gained respect from
others by being your kind and
caring self naturally, as good a
person you can be, then that is
being successful.
Being healthy, able to move
and do daily things with ease and
comfort, like walking, sleeping,
seeing, hearing, talking, eating,
sounds to me like you are rich
enough already. With those gifts,
you are capable of doing anything
you want. Those gifts are not to

be used incorrectly or abused.
There is no need to swear and
shout at people because you
have the capability to talk, there
is no reason to kick people
unnecessarily because you have
the leg power to do so, there is no
reason be gossipy and tell others
personal stories just because
you can hear and speak. The
blessings are not there for misuse.
Love life for the blessings and
gifts you already have and utilise
them for the good.
Being happy with yourself as
you are, having love and respect
for yourself, will shine through.
It will attract others that mirror
you, they will seem kind to you
because it reflects. I believe if you
show kindness just because you
really want to do so, to help one
another, it somehow seems to
comeback tenfold.
As I have previously mentioned,
only when we let go of the past
can we then step into the present
and enjoy what life has to offer.

So let's live it up, there's no time
to sit around and wait for things
to happen. We have to make
things happen whatever it is we
want to do, we need to action it,
from the little things we want to
do, to the major things we want
to achieve.
Having ideas in our head is one
thing, but actually making them
happen and bringing them to
reality is another. So many people
live on the 'what if' - but looking
back and wondering what if, what
might have been, or could have
happened 'if' we took that shot
to just try, is not good enough.
How many of us have lost the
chance to do things because we
were not bold enough to do it at
the time? It goes to that saying of
'take the risk or lose the chance'.
So forget any past failures,
they were just experiences and
stepping stones to learn from, so
you now know what works for you
and what doesn't, what makes you
happy and what doesn’t. All of

the past gives you clearer vision
and an insight of who you actually
are and what you really want.
Make your list of what you want
out of life, I bet you can't do any
of those things without good
health. You can't work without
good health, you can't go out
and enjoy yourself without good
health, let alone climb a mountain.
So the first thing on your list is
keep in good health. The other
thing on your list should be to
share those things you want to
do with the people that love and
care for you, because without
them life means nothing, it would
be a lonely road doing everything
by yourself. People help each
other, sometimes you need another person to make a difficult
job easier. We only have to look
back at lockdown and how that
was for those that were truly

isolated alone at home. The
isolation brought on depression
for a lot of people, young and
old. People need good people
around them. This is a blessing
and a gift in itself.
So let's see what's on your list?
Don't wait for it to just happen,
as chances are it won't, so write
down what step by step action
plan you need to do and follow
through to get things moving in
what you want to achieve.
Want to learn something new,
then do some research, find out
where you can do it and enrol
on a course of how to do it. Go with
a friend if you want, or be ready
to make new friends there when
you attend alone. Learning a new
skill could change your life, open
doors to many things, networking
and adventures.
Make plans and always have

things to look forward to. Set yourself targets for new experiences
to try, trips to go on, functions and
parties to attend. If there isn't a
party, then it is time to create one,
invite those fun people you want
to share your time with, the ones
that also love life and make the
zest for life even greater.
Work towards improving life for
the better comforts by all means.
However if you can't be happy and
love life now as it is, chances are
you won't really know how to be
happy whether you are in a mansion or palace either, as you are
seeking for the wrong tools to
make you love life! Create your
happiness and love life!
Love and Sparkles,

Samsara x

www.samsarabellydancer.co.uk
Facebook: Samsara Kyriakou

Cooking with Loulla Astin
Pomegranate Liqueur / Λικέρ Ρόδι

Ρ

ΟΔΙ / POMEGRANATE
is an ancient symbol of
prosperity and good luck,
and is among the healthiest
fruit on earth.
November is Pomegranate
month so why not make and
keep this fabulous winter liqueur
for Christmas. I still have a small
bottle from last year!
My maternal grandfather,
Zacharias, used to have seven
pomegranate trees on his farm
in Avgorou, Cyprus, five of which
were sweet, and the other two
were sour, for my grandmother
Vassila, who was diabetic and
therefore couldn’t eat the sweet
ones.
I remember my Yiayia would
tie the pomegranates, one by
one with string, and hang them
inside the house to preserve
them for the winter months, so
she would have pomegranates
to use in her kolyva (memorial

Ingredients:
For each pomegranate you
need one glass of sugar and
one glass Brandy
8 pomegranates
8 glasses sugar
8 glasses brandy
2 cinnamon sticks
6 whole gloves
½ -1 tsp ground mastic gum
(optional)

Place the seeds in a large
clean preserve pan with the
spices and sugar and brandy.
Bring to the boil, stirring a couple
of times until sugar dissolves,
then remove from the heat.
Cover the pan with a lid and
leave for 24 hours. Then pour
through a fine sieve, then once
again through a muslin cloth or
a paper coffee filter.
Pour into clean sterilized
bottles, label and keep in a dark
place till Christmas if you can
resist.
Γεια μας..... cheers!

Method:
Peel the pomegranates and
keep the seeds.

Follow Loulla on Facebook:
www.facebook.com/groups/
1250641761674966

preparations). After a few months,
the pomegranate skin would go
very dry and hard and difficult
to peel, but the flesh inside was
fantastic and still juicy.
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Komi Kebir confirmed as KOPA League Champions 2021

K

omi Kebir FC were confirmed as KOPA League
Champions for the 2020/
2021 season at full council KOPA
meeting on 12th October 2021.
This decision was taken by the
KOPA Management Committee
following the Special General
Meeting in June 21.
Komi Kebir FC (originally

PAOK FC) were formed in 1989
and were the vision of Savvas
Savvides who sadly passed
away 5 years ago.
The club’s ethos is to promote
youth and provide Cypriots and
non Cypriots with a safe and
positive football environment.
Social activities and the friendships formed are as important

as the football on the pitch and
there are lifelong friendships
due to the football club.
The club held its 30 year
anniversary two years ago
attended by over 300 people.
The committee is 14 members
strong and made up of people
who have deep associations
and love for the club.

A

full KOPA Council meeting
was held on 12-10-21
(Clubs & Management
Committee). Chaired by Kypros
Kyprianou the meeting gave an
update on a number of matters
including: KOPA Champions/
Runners Up
Following the SGM on 4th
June 2021, the KOPA management committee confirmed that
the KOPA league winners for the
2020/21 season were Komi Kebir
FC & Olympia FC were awarded
runners up.
The delay in communicating
the competition decision was due
to an outstanding appeal from

were difficult and the season
suspended for 3 months due to
COVID, Komi Kebir FC continued
to challenge for the title.
Mario Michael the club chairman said, “The club are proud
of this achievement and would
like to give a heartfelt thanks
the players, committee and many
spectators (many of who are ex

players from 10/20/30 years ago)
who support the team in all
weathers.
“Special thanks also go to
our main club sponsor Network
Agencies for their continued
support.”
If you would like to find out more
about Komi Kebir FC please
visit www.komikebirfc.com

27 goal bonanza in the KOPA League

KOPA League update
Anorthosis FC to the LFA in
regard to the decision of the
league and clubs at the SGM
which was unsuccessful. KOPA
wishes to congratulate Komi
Kebir FC.
Closure on a very difficult
season but there was a good
finish with the cup finals. Akanthou FC winning the challenge
and divisional cup and Olympia
their divisional cup. Well done
to all clubs in persevering
through a COVID hit season.
The Chairman also advised
of a positive meeting with the
Presidential
Commissioner
Photis Photiou who was very
keen for Cypriot teams across
the world to take part in a tournament in Cyprus at some stage.
More discussions will follow in
this respect.
Positive conversations have
also been held with representatives of the Turkish league with
potential for resurrecting interleague games at various levels.

In respect of the 20/21 season,
the club, managed by ex-Komi
FC players/captains Mario
Christou and Andy Kyprianides
assembled and nurtured a young
enthusiastic squad built on solid
defensive foundations and flair
and exciting football in the
attacking 3rd of the pitch.
Whilst the circumstances

Related to this the Management
Committee also advised that a
KOPA Representative team would
be formed this season.
Growing the KOPA league is at
the forefront of the Committee’s
focus & a separate meeting will
be held in Nov 21 to work through
opportunities to increase the
number of clubs to our league.
Respect and discipline was also
a key item on the agenda and
all clubs were encouraged to
respect their opponents and the
match officials.
The Chairman confirmed the
positive news that our sponsors
Winchmore Brickwork had
extended their sponsorship into
this season which is very much
appreciated and welcome news.
We thank Tony Yianni and his
family for their interest and
support for KOPA.
If you would like to contact
KOPA on any matter email
secretary@kopaleague.com

W

hat a goal feast we
had on Sunday in the
KOPA football league
with 27 goals over four matches
with the Nissi versus Panathinaikos getting 10 out of 10 for their
6-6 draw.
Nissi led six times and just
could not hold on to their lead.
They are a massive improved
team under their new manager
Chris Eracleous. Nissi goals came
from Theo Shoukri 4, Aristos
Aristotelous and Eugene Sago.
Panathinaikos goalscorers were
Anthony Constantinou 2, Kieran
Constantinou, Andrew Yiasoumi,
Richard Ennin and Christian Magri.
Olympia are still on top after
beating Omonia Youth 6-0 with
their goals coming from Alfie
Bartram, Elia Katsoloudis, Alex
Andoutsos, George Andoutsos,
Sam Badders and Peter Antoniades.
Apoel are rising up the table
after their 4-0 win over Komi Kebir.
It only took three minutes for the

first real goal chance when Komi
Kebir were awarded a penalty but
failed to convert into a goal start.
Apoel never made the same
mistake and scored in the 15th
minute when Alex Michaelides
cut in just inside the box and drove
a blaster of a goal to give Apoel
the lead and drove them into top
gear and scored their second
when a Charlie Georgiou shot
was saved by Vangelis the Komi
keeper but Luke Lane was there
to tap the rebound into the back
of the net.
The other two Apoel goals

came from Charlie Georgiou
with a shot from outside the box.
And the fourth with an amazing
penalty when Inah took the spot
kick pushed it forward and
Harrison from outside the box
ran to recieved the pass and
return it to Inah to score to make
it 4-0 final score.
Omonia beat Pantel 4-1 their
goals coming from Savvas Petrou
2, Antonio Michael and Luca
Michael.
Pantel’s goal was scored by
Adrian Antonio. This win keeps
them in 2nd spot.

Fixtures
Friday 12th November 2021
World Cup qualifier
England v Albania 19.45pm
Saturday 13th November 2021
League Two
Rochdale V Leyton Orient
National League
Wealdstone v Barnet
Combined Counties League

Spelthorne Sports v St Panteleimon FC
Spartan South Midlands League
New Salamis v Crawley Green
15.00pm Haringey Borough Stadium, White Hart Lane, London
N17 7PJ
Sunday 14th November 2021
KOPA League
Pantel v Olympia 12.00pm Southgate School,EN4
Omonia v Panathinaikos 12.00pm Enfield Playing Fields,EN1 4LP

World Cup Qualifier
Slovenia v Cyprus
Monday 15th November 2021
San Marino v England
Tuesday 16th November 2021
Southern Combination Challenge Cup
St Panteleimon v Knaphill
19.45pm Enfield FC Donkey Lane,EN1 3PL
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Community Youth Football

Premier League

M

anchester United suffered another humbling
home defeat as neighbours Manchester City outclassed
them in a 2-0 Premier League
win that ratcheted the pressure
back up on manager Ole Gunnar
Solskjaer at Old Trafford on
Saturday.
Solskjaer’s side never looked
like being buried as they were in
a 5-0 loss to Liverpool a fortnight
ago but the defeat was just as
hard to stomach for the home
fans, thousands of whom headed
for the exits before the end. A
seventh-minute own goal by
United defender Eric Bailly gave
City a dream start and they
doubled their advantage just
before halftime when Bernardo
Silva poked home from Chelsea
could hardly believe their misfortune as they dominated Burnley
with 25 goal attempts but were
robbed of two points, according
to manager Thomas Tuchel. Kai
Havertz headed Chelsea in front
from a Reece James cross but
18th-placed Burnley levelled late
on through Matej Vydra.
Norwich City enjoyed a first
league win of the season as they
hung on for a 2-1 victory at
Brentford but it was not enough
to keep coach Daniel Farke in
his job. Hours after Canaries
fans celebrated in west London,
news broke that Farke had left
the club after four-and-a-half
years.
Newcastle United drew 1-1 at
Brighton and Hove Albion.
With expected new manger
Eddie Howe watching from the
stands, Newcastle earned a point
as Isaac Hayden cancelled out
Leandro Trossard’s first-half
penalty.
Brighton ended the game with
10 men and centre half Lewis
Dunk in goal after keeper Robert
Sanchez was sent off for fouling
Callum Wilson just outside the

area with the striker clear on goal,
but Newcastle could not take
advantage and are still without
a league win after 11 games.
Crystal Palace extended their
unbeaten league run to six games
as goals by Wilfried Zaha and
Conor Gallagher secured a 2-0
victory over Wolverhampton
Wanderers.
West Ham United showed that
their place in the Premier League’s
top four was fully warranted as
they outmuscled Liverpool for a
memorable 3-2 victory at a rocking London Stadium on Sunday.
Victory for high-flying West Ham
ended Liverpool’s club record
25-match unbeaten run in all
competitions and lifted them
above Juergen Klopp’s side into
third place in the table.
What always looked like a
tough fixture for Liverpool began
badly when keeper Alisson, who
endured a difficult afternoon,
flapped a cross into his own goal
after four minutes. Liverpool were
rarely allowed to find their usual
fluency but they were level by halftime thanks to a moment of magic
from Trent Alexander-Arnold.
Those expecting the visitors to
find another gear after the break
were left disappointed as it was
West Ham who took the game
by the scruff of the neck.
Craig Dawson hit the bar for
West Ham early in the second
half as Liverpool wobbled at
the back, before Pablo Fornals

restored West Ham’s lead in the
66th minute before Kurt Zouma
rose to head in West Ham’s
third in the 74th minute.
Substitute Divock Origi gave
Liverpool a lifeline with a shot on
the turn in the 82nd minute and
Sadio Mane should have levelled
in stoppage time but the hosts
clung on for a victory that would
be celebrated into the night by
the home fans.
Adam Armstrong’s early goal
helped Southampton continue
their Premier League revival as
they inflicted a fifth defeat in a
row on Aston Villa.
The Gunners claimed a narrow
victory in manager Mikel Arteta’s
100th match in charge.
The in-form Emile Smith Rowe
scored in a third successive
Premier League game, sending
Arsenal up to fifth in the table
with a low drive from outside the
box after 56 minutes.
Antonio Conte’s first Premier
League game in charge of
Tottenham ended in a hard-fought
goalless draw against Everton at
Goodison Park. Leeds forward
Raphinha had put his side
deservedly in front in the 26th
minute when his free-kick from
out wide caught out Leicester
keeper Kasper Schmeichel at his
far post. But Leicester responded
seconds after the resulting kickoff with Barnes curling a stunner
into the top corner ending the
game 1-1.

Another win for New Salamis

N

ew Salamis continue on
their winning run with a
2-1 win over bottom of the

table team in the Spartan South
Midlands League Dunstable, a
club with lots of history.
It has been home to greats
like George Best, Jeff Astle and
Kerry Dixon. Manchester United
great, George Best, played in 3
friendlies in the 70s to raise vital
funds, as well as spending his
own money on new nets for the
goals. Alongside Best, Jeff Astle
also played for the club in the
1974/75 season, scoring 34 goals.
New Salamis did not start off
well as Dunstable took the lead
with a cheeky lob from Joe Sellars

West. New Salamis did not
equalise till the 58th minute
through Antonio Michael and the
winning goal came with three
minutes to go in the game from
Derek Asamoah..
Dunstable are still bottom and
New Salamis have lifted themselves into fourth place on 28
points nine points behind the
league leaders Leighton FC
with five games in hand.
Photo: A pleased New Salamis
manager Richard Georgiou.

Cyprus football

A

northosis beat Pafos 1-0
with their goal coming
from a Kaltsas header
just before the half time break.
Omonia got back to winning
ways beating Ethnikos Achnas
2-0 with their goals both coming
in the second half from Loizou
and Papoula.

Aris beat AEK 1-0 to break their
unbeaten record the Aris goal
came in the 37th minute through
a weak tap in from Kvashuk.
Apoel beat AEL 3-0 with their
goals coming from Kvilitaia 37th
minute penalty. Then Souza with
a short distance shot and Kvilitaia
with just the keeper to beat,

he tapped it passed him in the
78th minute. PAEEK drew with
Olympiakos 0-0.
The new league leaders
Apollon beat Doxa 3-0 with their
goals coming from Dabo 5th
minute, Jradi 65th minute penalty
and Khammas 77th minute
penalty.

Omonia Youth U9 Green enjoyed their best performance so far

The Under 12 Girls Omonia Youth Derby,

Omonia Youth U11 Green had an excellent match

Snooker star Michael Georgiou gives
Ronnie O Sullivan a fright in British Open

R

onnie O’Sullivan overcame a terrible start to
his clash with Michael
Georgiou to advance to the last
32 of the English Open with a
4-1 win.
UK Cypriot Michael Georgiou
whose parents are from Gerani
in Cyprus, is back living in
London after a spell of living in
Northern Ireland and Cyprus.
The world number three has
questioned the format of the
Home Nations Series, suggesting he is not in love with them.
As such, it’s not always clear
which O’Sullivan will show up
at the table.
O Sullivan was not on top in
his opening frame against
Georgiou, but he shook it off
to stroke in three centuries in
setting up a meeting with
Anthony Hamilton.
The opening frame was an

alarming one for O’Sullivan fans,
as he set the tone by hitting the
blue full in the face from the
break-off. What followed was a
catalogue of errors, of Lilley in
the previous round.
Georgiou seemed a little
shocked at being handed so

many chances, but he eventually converted to secure only
the fourth frame of his career
against O’Sullivan.
The underdog had a chance
in the second frame, but he
did not take the opening and
O’Sullivan stepped in with a
brilliant 82. It was a case of the
ridiculous to the sublime.
The sublime was improved
on in the third frame, O’Sullivan
scaled similar heights in the
fourth frame, with a clearance
of 129.
Georgiou
attempted
to
engage O’Sullivan in a safety
battle in the fifth frame, and he
at least secured a bit of table
time. It only delayed the inevitable as the six-time world champion knocked a stunning red
into the right middle and in the
blink of an eye he’d won frame
and match with a break of 108.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Anastasia Rousou

Αναστασία Ρούσου
Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της
αγαπημένης μας μητέρας Αναστασίας Ρούσου,
η οποία απεβίωσε το Σάββατο 30 Οκτωβρίου.
Ήρθε στο Λονδίνο το 1955 από το Νέο Χωριό της
Πόλης Χρυσοχούς με πλοίο σε ηλικία 16 ετών.
Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της ως μοδίστρα
στην Κύπρο, αλλά η πρώτη της δουλειά στο
Ηνωμένο Βασίλειο ήταν σερβιτόρα στον ζωολογικό
κήπο του Λονδίνου.
Στη συνέχεια έγινε μοδίστρα όπως πολλές άλλες
γυναίκες της ελληνοκυπριακής κοινότητας.
Γνώρισε και παντρεύτηκε τον εκλιπόντα
αγαπημένο μας πατέρα Παναγή Ρούσου.
Αφήνει πίσω της τα τέσσερα παιδιά της Σωτήρη,
Γιώργο, Χρυσό και Άντρυ και εννέα πανέμορφα
εγγόνια ηλικίας 10 έως 31 ετών.
Ήταν ένας εξαιρετικά γενναιόδωρος, καλόκαρδος,
φιλόξενος, εργατικός, προσγειωμένος άνθρωπος
και γι' αυτό την αγαπούσαν όλοι τόσοι πολύ.

It is with a very heavy heart that we announce
the death of our dear beloved mother
Anastasia Rousou,
who passed away on Saturday 30th October.
She came to London in 1955 from Neo Chorio,
Polis Chrysochou
by boat and at the tender age of 16.
She finished her training as a seamstress
in Cyprus but her first job in the UK was as
a waitress in London Zoo. She then went on
to become a seamstress like many other women
from the Greek Cypriot community.
She met and married our late beloved father
Panayis Rousou. She leaves behind her four
children Sotiris, George, Chriso and Andry and
nine beautiful grandchildren aged 10 to 31.
She was an extraordinarily generous,
kind-hearted, hospitable, hardworking,
down to earth person and because of this she
was loved by so many.

Θα μας λείψει πολύ.

She will be sorely missed.
Her funeral will take place at St. Demetris
church, Town Road, Edmonton N9 OLP
on Monday 22nd November at 12.30pm
and the burial will take place at 2.00pm,
Edmonton Church Street cemetery. All those that
want to join us for tea and coffee are most
welcome to come to the church hall after the
funeral. Please do not feel it is necessary to buy
flowers, but we would very much appreciate
a donation to Great Ormond Street Hospital in
the collection box to be arranged at the church.

09.04.1939 – 30.10.2021

Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου στο Town Road, Edmonton N9 OLP τη
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου στις 12.30μμ και η ταφή θα
γίνει στις 2.00μμ στο κοιμητήριο του Edmonton
Church Street. ‘Όσοι επιθυμούν να έρθουν μαζί
μας για τσάι και καφέ είναι ευπρόσδεκτοι να
έρθουν στην αίθουσα της εκκλησίας μετά την
κηδεία. Τα λουλούδια δεν είναι απαραίτητα καθώς
θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την συνεισφορά σας
στο νοσοκομείο του Great Ormond Street στο
κουτί δωρεάς που θα βρίσκεται στην εκκλησία.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Κώστας Παφίτης

Μιχάλης Σέργης

(από Ξερό, Κύπρος )

(από την Γύψου Αμμοχώστου, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον
θάνατο του αγαπημένου μας Κώστα Παφίτη
το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021,
σε ηλικία 75 ετών.
Αφηνει πίσω την αγαπημένη του
σύζυγο Γεωργία και τα δυο του παιδιά
Δήμητρα και Στέλιο.
Ο Κώστας ήταν αγαπητός σε όλους και
θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας
και στις σκέψεις μας.
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 10.30 π.μ την
Τετάρτη 17 Νοεμβρίου στην εκκλησία της
Παναγίας στο Wood Green και η ταφή στο
κοιμητήριο New Southgate στις 12π.μ

23.09.1934 - 21.10.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του
Μιχάλη Σέργη στις 21 Οκτωβρίου 2021,
σε ηλικία 87 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του
Ανδρούλα, τα παιδιά του Χρηστάκη, Μαρία και Παύλο,
γαμπρό Πάολο, νύφες Γιωργουλλα και Βικτόρια και τα
6 εγγόνια του Μιχάλης, Ανδρέας, Μόνικα, Τάλια,
Ολίβια και Νίνα.
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου
2021, στις 12:30 μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου στο Edmonton και η ταφή στο κοιμητήριο
του Edmonton Cemetery, Church Street,
London, N9 9HP. Η παρηγοριά θα δοθεί επίσης στο
κοιμητήριο. Η οικογένεια ζητάει αντί για λουλούδια,
την εισφορά σας στον παρακάτω σύνδεσμο,
ο οποίος έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση
χρημάτων για την άνοια.
www.justgiving.com/fundraising/Michaelserghi
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Panayiota Christodoulou Toouli

Παναγιώτα Χριστοδούλου Τοουλή

(from Rizokarpasso, Cyprus)

(από το Ριζοκάρπασο, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce that our beloved mother,
grandmother and friend Panayiota Christodoulou Toouli has passed
away at the age of 89. She has been reunited with her dear husband
Christodoulos after 6 months apart.
She leaves behind her children Katina and Andrew,
and her grandchildren Alexandra, John, Christian and Gabriel.
She was born in Rizokarpasso, Cyprus, and moved to the UK 70 years
ago. She and Christodoulos were married on 21 May 1955.
She adored her husband, her children and her grandchildren, as well as
her other relatives and friends. She really enjoyed gardening and always
kept an immaculate home. Before she retired, she had initially been a
seamstress and then a restaurateur.
Her funeral will take place on Monday 15 November 2021 at 9am at The
Twelve Apostles Greek Orthodox Church, Kentish Lane, Brookmans
Park, Hatfield, AL9 6NG.
Her burial will take place at 11am New Southgate Cemetery, Brunswick
Park Road, London, N11 1JJ.

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και φίλη Παναγιώτα Χριστοδούλου Τοουλή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89
ετών. Θα βρεθεί κόντα στον αγαπημένο της σύζυγο Χριστόδουλο μετά από
6 μήνες χωρισμού. Αφήνει πίσω τα παιδιά της Κατίνα και Ανδρέα και τα
εγγόνια της Αλεξάνδρα, Γιάννη, Κρίστιαν και Γκάμπριελ.
Γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο της Κύπρου και μετακόμισε στο Ηνωμένο
Βασίλειο πριν από 70 χρόνια. Παντρεύτηκαν με τον Χριστόδουλο στις 21
Μαΐου 1955. Λάτρευε τον άντρα της, τα παιδιά της και τα εγγόνια της, τους
συγγενείς και τους φίλους της. Της άρεσε πολύ η κηπουρική και
διατηρούσε πάντα ένα περιποιημένο σπίτι. Πριν συνταξιοδοτηθεί,
ήταν αρχικά μοδίστρα και στη συνέχεια εστιάτορας.
Η κηδεία της θα τελεσθεί τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 στις 9 π.μ.
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων στο Kentish
Lane, Brookmans Park, Hatfield, AL9 6NG.
Η ταφή της θα γίνει στις 11 π.μ. στο κοιμητήριο του
New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, Λονδίνο, N11 1JJ.

May her memory be eternal

25.03.1932 – 04.11.2021

Αιωνία της η μνήμη

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Loizos Papapavlou

Λοΐζος Παπαπαύλου

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved father,
Loizos Papapavlou on 5 October 2021. He leaves his children, Kristina,
Pavlo and Marina, son-in-law Andreas, grandchildren Savvas and Kleo,
Louisa, Louis and Thea, and great-grandchildren Marie and Andreas.
Loizos was born in Dhavlos on 2 March 1926.
He married his beloved wife, Theodora, in 1952 and soon after they left
Cyprus to come to London where they remained for the rest of their lives
Loizos was a devoted husband and father and he will be greatly missed.
For many years he enjoyed being a Psaltis at the Greek Orthodox Church
of St Nectarios, 19 Wycliffe Road, London SW11 5QR where his funeral
service will take place on Monday, 15 November 2021 at 11.30am.
The burial will be at Camberwell New Cemetery, Brenchley Gardens,
London SE23 3RD at 1.30pm.
A wake will follow at the church hall of St Mary’s Greek Orthodox Cathedral,
305 Camberwell New Road, London SE5 0TF.
A collection box will be available at the Church with any donations being
divided between St Nectarios and St Mary’s Churches.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα
Λοΐζου Παπαπαύλου στις 5 Οκτωβρίου 2021.
Αφήνει πίσω τα παιδιά του Χριστίνα, Παύλο και Μαρίνα, τον γαμπρό του
Ανδρέα, τα εγγόνια του Σάββα, Κλέο, Λουίζα, Λούη, Θέα
και τα δισέγγονα του Μαρί και Ανδρέα.
Ο Λοΐζος γεννήθηκε στον Δαυλό στις 2 Μαρτίου 1926. Παντρεύτηκε την
αγαπημένη του σύζυγο Θεοδώρα το 1952 και αμέσως μετά έφυγαν από την
Κύπρο για να έρθουν στο Λονδίνο, όπου έμειναν για το υπόλοιπο της ζωής
τους. Ο Λοΐζος ήταν αφοσιωμένος σύζυγος και πατέρας και θα μας λείψει
πολύ. Για πολλά χρόνια ήταν Ψάλτης στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία
του Αγίου Νεκταρίου,19 Wycliffe Road, London SW11 5QR.
Εκεί θα τελεσθεί και η κηδεία του τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 στις
11.30 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Camberwell New Cemetery,
Brenchley Gardens, London SE23 3RD στις 1.30 μ.μ.
Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στην αίθουσα του ελληνορθόδοξου
καθεδρικού ναού της Παναγίας, 305 Camberwell New Road,
Λονδίνο SE5 0TF. Ένα κουτί για εισφορές θα είναι διαθέσιμο στην
εκκλησία όπου οι εισφορές αυτές θα μοιραστούν μεταξύ των εκκλησιών
του Αγίου Νεκταρίου και της Παναγίας.

02.03.1926 - 05.10.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Androulla Christofi

Ανδρούλλα Χριστοφί

(from Psimolofou, Cyprus)

(από το Ψιμολόφου της Κύπρου)

It is with great sadness to announce the death of Androulla Christofi,
onThursday 28 October 2021, at the age of 86.
Androulla was married to Panayiotis for 50 years before he sadly passed
away in 2008. She came to the UK in 1957.
Androulla leaves behind her two daughters Margarita and Liza, her son
Christopher, son -in-law Andros, 5 grandchildren Eva, Panicos, Nikos,
Nikki, Katie, 7 great grandchildren, her brother Kyriacos
and two sisters Ellie and Maro. Mum was kind, strong, independent and
very devoted to all her family. She was the eldest of nine siblings who she
helped to raise and continued to be a big part of their lives.
The funeral will take place at the St Marys church, Wood Green
on Wednesday 17 November 2021 at 1:00pm
and the burial at New Southgate Cemetery at 2.30pm.
Any further enquiries please call Chris on 07719 552420.

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Ανδρούλλας Χριστόφη την
Πέμπτη 28 Οκτωβρίου σε ηλικία 86 ετών. Η Ανδρούλλα ήταν παντρεμένη
με τον Παναγιώτη για 50 χρόνια, ο οποίος απεβίωσε το 2008. Ήρθε στο
Ηνωμένο Βασίλειο το 1957. Αφήνει πίσω τις δύο κόρες της Μαργαρίτα και
Λίζα, τον γιο της Χριστόφορο, τον γαμπρό της Άνδρο,
5 εγγόνια την Εύα, τον Πανίκο, τον Νίκο, την Νίκη, την Καίτη,
7 δισέγγονά, τον αδερφό της Κυριάκο και τις δύο αδερφές της Έλλη
και Μάρω. Η μάμα ήταν ευγενική, δυνατή, ανεξάρτητη και πολύ
αφοσιωμένη σε όλη την οικογένειά της. Ήταν η μεγαλύτερη από
τα εννέα αδέρφια όπου βοήθησε να μεγαλώσουν και συνέχισε να αποτελεί
μεγάλο μέρος της ζωής τους. Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία της
Παναγιάς στο Wood Green τη Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, στη 13:00μμ
και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate στις 2.30μμ.
Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε τον Chris στο 07719 552420.

11.11.1934 - 28.10.2021
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 14.11.2021,

Τελούμε την προσεχή Κυριακή
14.11.2021 στην Εκκλησία της Αγίας
Αικατερίνης, Friern Barnet Lane,
London N20 0NL, το 9ον ετήσιο
μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και
αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,
Wightman Road, London N8 0LY,
το 6ον ετήσιο μνημόσυνο της
πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας
συζύγου, μητέρας, θυγατέρας και αδελφής

Παναγιω
́ τας Ευσταθίου
(Πεντάγεια)

Μαρίας Χρυσοστόμου
(από Λονδίνο)

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη
μνήμη της όπως παρευρεθούν.
Παιδιά: Chris και Μάρω, γαμπρός
Παντελής, νύφη Αύρα, εγγονές:
Τούλα, Μύρια, Άντρη,
Πένυ και Άντρια

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της
όπως παρευρεθούν. Θα προσφερθούν τσάι
και εδέσματα στην οικία της εκλιπούσας.
Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Χριστάκης, παιδιά,
Άντρια και Γιώργος και λοιποί συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

† DEATH ANNOUNCEMENT

John (Γιάννη) Αβραάμ

John (Yiannis) Avraam
(from Islington)

(από το Islington)

It is with great sadness that we announce the
passing of John (Yiannis) Avraam on Monday
25 October at the age of 62. John leaves behind
his Sister Androulla, brother Peter, son-in-law
Keith and niece Joanna.
The funeral will take place at St Demetrios
Greek Orthodox Church, 2 Logan Rd, London
N9 0LP on Friday 19th October at 10am.
20.12.1958
Relatives and friends are invited to attend.

– 25.10.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του
John (Γιάννη) Αβραάμ τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου
σε ηλικία 62 ετών. Ο Γιάννης αφήνει πίσω την
αδελφή του Ανδρούλλα, τον αδελφό του Πέτρο,
τον γαμπρό του Κιθ και την ανιψιά του Ιωάννα.
Η κηδεία θα τελεσθεί στην Ελληνική Ορθόδοξη
Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,
2 Logan Rd, London N9 0LP την
Παρασκευή 19 Οκτωβρίου στις 10 π.μ.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να παρευρεθούν.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Κυριάκος Ζαντήρας

Kyriacos ‘’Jack’’ Zantiras

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο
του Κυριάκου Ζαντήρα
την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία
60 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του
Αναστασία, 2 κόρες την Στέφανη και
Άντρια, τον γαμπρό του Όλιβερ και
πολλούς συγγενείς, φίλους και αδέλφια
από το Broomwood Lodge No. 6060 και
το Rising Star Lodge No. 6153.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 18
Νοεμβρίου 2021, στις 12.30μμ στην
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,
Wightman Rd, Hornsey London, N8 0LY
και η ταφή στις 2.30μμ στο New Southgate
Cemetery, Brunswick Park Rd,
London, N11 1JJ.
Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana
Banqueting Hall, North London Business
Park, Brunswick Park Rd London N11
1GN. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά
ευγενικά δωρεές στο Royal Hospital for
Neuro-Disability. Ένα κουτί δωρεών θα
είναι διαθέσιμο στην κηδεία ωστόσο
μπορείτε να συνεισφέρετε στον
παρακάτω σύνδεσμο:
kyriacosjack-zantiras.muchloved.com

28.08.1961 - 17.10.2021

It is with great sadness to announce that
Kyriacos ‘’Jack’’ Zantiras passed away on
Sunday 17th October 2021, at the age of
60. He leaves behind his beloved wife
Anstasia, his two daughters Stephanie and
Andrea, son-in-law Oliver, many relatives,
friends and Brethren of Broomwood Lodge
No. 6060 and Rising Star Lodge No. 6153.
The funeral service will take place on
Thursday 18th November 2021 at 12.30pm
at St John the Baptist Greek
Orthodox Church Wightman Rd, Hornsey
London, N8 0LY and the burial at 2.30pm
at New Southgate Cemetery, Brunswick
Park Rd, London, N11 1JJ.
The wake will take place at the Ariana
Banqueting Hall, North London Business
Park, Brunswick Park Rd London N11
1GN. Instead of flowers, the family kindly
asks for donations to the Royal Hospital
for Neuro-Disability.
A donation box will be available at the
funeral, but you can also donate online at
kyriacosjack-zantiras.muchloved.com
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Iacovos Moutiris Vai (Jack)

Ιάκωβος Μουτήρης Βάι (Τζακ)

(from Morphou Cyprus
It is with great sadness that we announce the death of our beloved ‘Jack’
Iacovos Moutiris Vai. Our dad came to England in 1961 and trained as a
chef working in many restaurants and establishments including The Ritz.
In 1965 he married the love of his life Maroulla and they spent the
following 56 years devoted to each other and raising their three
daughters Lia, Andria and Doulla. Jack was an exceptional and loving
husband, father, grandfather and great-grandfather his family were
his world, and we were blessed to have him. Jack is remembered by
all that knew him as a gentleman, one of life’s truly good men.
He will remain forevermore in our hearts.
The funeral will be held on November 17th, 2021 at 12pm
at St Panteleimon Greek Orthodox Church660 Kenton Road Harrow
HA3 9QN Followed by a burial at 1.30 pm
Hendon Cemetery & Crematorium Holders Hill Road London NW7 1NB
For further information call Doulla on 07793889843.

(από τη Μόρφου Κύπρος)

05. 05. 1938 – 31. 10. 2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας
‘Τζακ’ Ιάκωβου Μουτήρη Βάι. Ο μπαμπάς μας ήρθε στην Αγγλία το 1961 και
εργάστηκε ως σεφ σε πολλά εστιατόρια και καταστήματα,
συμπεριλαμβανομένου και του The Ritz.
Το 1965 παντρεύτηκε την αγάπη της καρδιάς του Μαρούλλα και πέρασαν τα
επόμενα 56 χρόνια αφοσιωμένα ο ένας στον άλλο, μεγαλώνοντας τις τρεις
κόρες τους Λία, Άντρια και Ντούλλα. Ο Τζακ ήταν ένας εξαιρετικός και
στοργικός σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππους, η οικογένειά του
ήταν ο κόσμος του και ήμασταν ευλογημένοι που τον είχαμε.
Όλοι όσοι τον γνώριζαν, θυμούνται τον Τζακ ως κύριο, έναν από τους
πραγματικά καλούς ανθρώπους. Θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας.
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 17 Νοεμβρίου 2021 στις 12μ.μ στην Ελληνική
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα 660 Kenton Road Harrow
HA3 9QN, και η ταφή στις 1.30μ.μ στο κοιμητήριο & κρεματόριο του
Hendon, Holders Hill Road Λονδίνο NW7 1NB
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την Doulla στο 07793889843.

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Elli Psillos

Έλλη Ψύλλος

(from Leonarisso, Cyprus)

(από Λεονάρισο, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the passing of Elli Psillos from
Leonarisso, Cyprus, aged 83. On 3rd November 2021, after a long and brave
battle with cancer and dementia, Elli passed away peacefully at home with her three
children by her bedside. She was a devoted and much-loved Mother and Grandmother
and a wonderful Sister and Aunty. We are all heartbroken by her loss. Miss Elli, as she
was known by her family and close friends, travelled from Cyprus to begin a new life in
London in 1955 at the age of 17.
Elli settled down in North London with her husband Andreas, whom she married in
1957. Everyone that met Elli, fell in love with her friendly charm and incredible sense
of humour, combined with her great strength and bravery. She leaves
behind her three children, Gina, Maria and Demetrios and two grandchildren,
Calum and Eleanor and her many close relatives and friends.
The funeral will take place on Tuesday 30th November 2021 at 12.30pm at the Greek
Orthodox Church of St Mary’s, 21 Trinity Road, London N22 8LB. She will be laid to
rest at New Southgate Cemetery, Brunswick Road, London N11 1JJ
at 2.00 pm. This will be followed by a wake at The Penridge Suite, 470 Bowes Road,
London N11 1NL. As an alternative to flowers, there will be a donation box on the day
for our chosen charity, North London Hospice. You can also donate online
by visiting https://northlondonhospice.org/support-us/donate/

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Έλλης Ψύλλος από το Λεονάρισο της
Κύπρου, σε ηλικία 83 ετών. Απεβίωσε στις 3 Νοεμβρίου 2021 μετά από μια μακρά και γενναία
μάχη με τον καρκίνο και την άνοια, η Έλλη απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι της
περυτριγυρισμένη από τα τρία της παιδιά.
Ήταν μια αφοσιωμένη και πολυαγαπημένη μητέρα και γιαγιά και μια υπέροχη αδελφή και
θεία. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από την απώλειά της.
Η δεσποινίς Έλλη, όπως ήταν γνωστή από την οικογένεια και τους στενούς της φίλους,
ταξίδεψε από την Κύπρο για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στο Λονδίνο το 1955 σε ηλικία 17 ετών.
Η Έλλη εγκαταστάθηκε στο Βόρειο Λονδίνο με τον σύζυγό της Ανδρέα, τον οποίο παντρεύτηκε
το 1957. Όσοι γνώρισαν την Έλλη, ερωτεύτηκαν τη φιλική της γοητεία και το απίστευτο
χιούμορ της, σε συνδυασμό με τη μεγάλη της δύναμη και γενναιότητα.
Αφήνει πίσω της τα τρία της παιδιά, την Τζίνα, την Μαρία και τον Δημήτριο και δύο
εγγόνια, τον Κάλουμ και την Ελεονόρα, και πολλούς στενούς συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 στις 12.30 μ.μ. στην Ελληνική
Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Μαρίας, 21 Trinity Road, Λονδίνο N22 8LB και η ταφή στο
κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Road, London N11 1JJ στις 14:00.
Θα ακολουθήσει η αφύπνιση στο The Penridge Suite, 470 Bowes Road, London N11 1NL.
Ως εναλλακτική λύση στα λουλούδια, θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών την ημέρα για την
επιλεγμένη φιλανθρωπική οργάνωση, το North London Hospice.
Μπορείτε επίσης να κάνετε δωρεές μέσω του διαδικτύου επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση
https://northlondonhospice.org/support-us/donate/

† 1st YEAR MEMORIAL

On 17th November 2021 it will be
one year since Andreas Angeli
passed away, but it seems like only
yesterday that he was with us, time has
really flown. Our beloved father,
grandfather, uncle and brother was taken
from us so suddenly and unexpectedly
and although his final months were filled
with sadness, we will never forget his
kindness, generosity and humour that
we all loved. We lost our guiding light,
our mentor and our friend and not a day
goes by that he isn’t missed and, in our
hearts, with an empty void left behind that
can never be filled. We are grateful for the
time we had and have so many memories
to look back on and enjoy, that bring
some comfort amongst so much pain and
sadness, but life will just never be the
same. At those times of sadness and pain,
we also take comfort that he is once again
with the love of his life and in a happy
place again, filled with love.
We miss you and time hasn’t healed our
pain, it has just made us miss you more…

28.04.1938 - 03.11.2021

† 1 ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στις 17 Νοεμβρίου 2021 συμπληρώνεται
ένας χρόνος από τότε που έφυγε από τη ζωή

ο Ανδρέας Αγγέλη,
αλλά φαίνεται σαν χθες, που ήταν μαζί μας.
Ο χρόνος πέρασε πραγματικά γρήγορα.
Ο αγαπημένος μας πατέρας, παππούς, θείος
και αδελφός έφυγε ξαφνικά και απροσδόκητα
και παρόλο που οι τελευταίοι μήνες της ζωής
του ήταν πολύ δύσκολοι, δεν θα ξεχάσουμε
ποτέ την καλοσύνη, τη γενναιοδωρία και το
χιούμορ του που όλοι αγαπήσαμε.
Χάσαμε το καθοδηγητικό μας φως,
τον μέντορά μας και τον φίλο μας και δεν
περνάει μέρα που να μην μας λείπει με ένα
κενό που μένει και δεν θα μπορέσει ποτέ να
καλυφθεί.
Είμαστε ευγνώμονες για τον χρόνο που
περάσαμε μάζι και έχουμε τόσες πολλές
αναμνήσεις για να κοιτάζουμε πίσω και να
χαιρόμαστε, που φέρνουν κάποια παρηγοριά
ανάμεσα σε τόσο πόνο και θλίψη. Η ζωή δεν
θα είναι ποτέ η ίδια.
Εκείνες τις στιγμές της θλίψης και του πόνου,
παρηγορούμαστε ότι βρίσκεται για άλλη μια
φορά με την αγάπη της ζωής του και πάλι σε
ένα χαρούμενο μέρος, γεμάτο αγάπη.
Μας λείπεις και ο χρόνος δεν έχει γιατρέψει
τον πόνο μας, απλώς μας έχει κάνει να
λείπεις περισσότερο...
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ
Την Κυριακή, 21η Νοεμβρίου 2021, στον Καθεδρικό Ναό
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Βορείου Λονδίνου,
η Επιτροπή Διατηρήσεως Μνήμης του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και
Μ. Βρεταννίας αοιδίμου Γρηγορίου, σε συνεργασία μετά της
οικογενείας αυτού, καθώς και της κοινότητος Αποστόλου
Βαρνάβα, τελούμε το δεύτερο ετήσιο μνημόσυνο αυτού.
Όσοι τιμούν τη μνήμη του, μπορούν ελεύθερα να
παρευρεθούν να συμπροσευχηθούμε για την ανάπαυση της ψυχής του
εκλιπόντος Αρχιερέως.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση θα προσφερθεί απλή παρηγοριά στην
αίθουσα της Παναγίας.
† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Despina Komodromou

Δέσποινα Κωμοδρόμου

(from Akanthou, Cyprus)

(από την Ακάνθου, Κύπρος)

It is with great sadness we announce the passing of Despina Komodromou
on Tuesday 26 November 2021. She leaves behind her husband Christos,
daughter Chrissi and lots of family and friends.
The funeral will take place on Tuesday 23rd November at 12pm,
at St Charalambos Church, Lower Harpenden Road, East Hyde LU2 9OS
and the burial on Thursday 25th November at 12pm, at Hele Road Cemetery,
Hele Road, Torquay TQ2 7QG.
Any flowers to be sent to Demetriou and English alternatively donations
can be made to The British Heart Foundation and The Stroke Foundation
using the links below:
https://www.just giving.com/britishheartfoundation
https://www.stroke.org.uk/donate/given-memory
We will be arranging a minibus to pick people on the day from Demetriou
and English. Could you please contact Chrissi (07740 656803) or Maro
(07903 948556) by Wednesday 17th November
if you wish to book a seat on the minibus.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Δέσποινας Κωμοδρόμου
την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2021. Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Χρήστο,
την κόρη της Χρυσή και πολλούς συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 23 Νοεμβρίου στις 12 μ.μ., στην εκκλησία του
Αγίου Χαραλάμπους στο Lower Harpenden Road, East Hyde LU2 9OS
και η ταφή θα γίνει την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου στις 12 μ.μ.,
στο Hele Road Cemetery, Hele Road, Torquay TQ2 7QG.
Τα λουλούδια να σταλούν στα γραφεία κηδειών Demetriou & English . Εναλλακτικά μπορούν να γίνουν δωρεές στο The British Heart Foundation και στο
The Stroke Foundation αναζητώντας τους παρακάτω συνδέσμους:
https://www.justgiving.com/britishheartfoundation
https://www.stroke.org.uk/donate/given-memory
Θα κανονίσουμε ένα μίνι λεωφορείο για να πάρει άτομα από το γραφείο του
Demetriou and English. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Χρυσή
(07740 656803) ή τη Μάρω (07903 948556) μέχρι την Τετάρτη 17
Νοεμβρίου εάν επιθυμείτε να κλείσετε θέση στο μίνι λεωφορείο.

18.01.1939 – 26.10.2021

† ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Ο Φώτης Παναγιώτου, εισφέρει το ποσό των £300 μέσω του
Κεντρικού Επιτελείου στον Έρανο της Κ.Ε. ΑΚΕΛ,
εις μνήμη του αδελφού του

Δημήτρη Παναγιώτου (Jimmy)
(από τα Γέναγρα)
(Απεβίωσε στις 28.12.2008)
† MNHMOΣYNO
Τελούμε την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 το
40ήμερο μνημόσυνο του

Γιώργου Αριστείδη στην εκκλησία της
Παναγιάς στο Wood Green 21 Trinity Rd, London
N22 8LB και στην συνέχεια στο κοιμητήριο του
Edmonton Cemetery, Cemetery House, Church
St, London N9 9HP στη 1μμ και καλούμε όλους
όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παραβρεθούν.
† MEMORIAL
The 40days memorial service of
George Aristidou will take place on Sunday
14 November 2021, at 10am, at St Mary’s
Church, Wood Green 21 Trinity Rd, London
N22 8LB, and then at the cemetery at 1pm
at Edmonton Cemetery, Cemetery House,
Church St, London N9 9HP and we invite all
those who honour his memory to attend.

† 1st YEAR ΜEMORIAL
We celebrate on Sunday 14.11.2021, at the
Greek Orthodox Church of St. Demetrius,
2 Logan Road, London N9 0LP,
the 1-year memorial service of our beloved
and unforgettable wife, mother, grandmother
and great grandmother

Christalla Markou
We invite all those who honour her memory
to attend. Eftichios husband, children: Angie,
Gina, Markou and Eve, son in law Chris,
grandchildren Krystal, Eftyhia, Mikaella,
Alex and Costa,
great granddaughter Maria and relatives.

32 | Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

