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Πικετοφορία έξω από την τουρκική πρεσβεία στο Λονδίνο για καταδίκη
της ανακήρυξης του ψευδοκράτους - Τι λέει η επιστολή προς τον Τζόνσον
Στην ετήσια καθιερωμένη πικετοφορία που
διοργάνωσε το βράδυ της Δευτέρας η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΚΟ
ΗΒ) έξω από την Τουρκική Πρεσβεία στο Λονδίνο
συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες συμπατριώτες μας
και φοιτητές για να καταδικάσουν την αποσχιστική και παράνομη ενέργεια ανακήρυξης του
ψευδοκράτους, στις 15 Νοεμβρίου 1983, στην
κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου και να καλέσουν
για μια ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο. “No UDI No
Partition” - “Free United Cyprus”
Σηματοδοτώντας την μαύρη επέτειο, ο Πρόεδρος της ΕΚΟ ΗΒ, Χρίστος Καραολής είπε πως:
«Σε αυτή τη μαύρη επέτειο για την Κύπρο, στέλνουμε μήνυμα στην Τουρκία ότι τα σχέδιά της για
μόνιμη διχοτόμηση της Κύπρου μέσω της λύσης
«δύο κρατών» που προβάλλει και επίσημα από
τον Απρίλιο και οι παράνομες προκλητικές ενέργειές της στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη (ΑΟΖ) δεν θα γίνουν ποτέ αποδεκτά, ούτε
από τους Κυπρίους, ούτε από το Ηνωμένο Βα
σίλειο ούτε από την διεθνές κοινότητα.»
38 χρόνια μετά τη «μονομερή ανακήρυξη της
ανεξαρτησίας «UDI» από το μη αναγνωρισμένο,
αποσχιστικό καθεστώς στις κατεχόμενες περιο
χές της Κύπρου, μέλη της παροικίας διαδήλωσαν έξω από την Τουρκική Πρεσβεία στο Λονδίνο
για να απαιτήσουν μια ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο, την ανατροπή του παράνομου «UDI,» και
τον τερματισμό της συνεχιζόμενης κατοχής από
την Τουρκία στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.
Τα Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν το παράνομο
«UDI», το κήρυξαν «νομικά άκυρο» και ζήτησαν
να «αποσυρθεί» μέσω των ψηφισμάτων 541
(1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ. Βρετανό-Κύπριοι όλων των ηλικιών
και φοιτητές ταξίδεψαν από όλο το Λονδίνο και
από το Μάντσεστερ, το Λιντς, το Κάρντιφ, το

Σουόνσι, το Ρέντινγκ και το Έσσεξ για να λάβουν
μέρος στη πικετοφορία. Εκπρόσωποι της αρμενικής και της αιγυπτιακής διασποράς ΗΒ συμμετείχαν στην πικετοφορία με λάβαρα και σημαίες
δείχνοντας τη συμπαράσταση αλληλεγγύη τους
στον Κυπριακό λαό και στον μακροχρόνιο αγώνα
του για τερματισμό της τουρκικής κατοχής.

Γραμματέας της ΕΚΟ ΗΒ Ανδρέας Καραολής,
εκπρόσωποι της NEΠOMAK ΗΒ Καρολίνα
Μάντζαλου (Αντιπρόεδρος) και Ανδρέας Πάτσα
λος (Γενικός Γραμματέας) και εκπρόσωποι φοιτητικών οργανώσεων. Στις επιστολές αναφέρονται οι συνεχιζόμενες παράνομες και προκλητικές δηλώσεις και ενέργειες της Τουρκίας στην

σταματήσουν και η Τουρκία πρέπει να αποδεχθεί
ότι οι ξένες εγγυήσεις και τα στρατεύματα είναι
αναχρονιστικές. Στο ψήφισμα καλούν τον τούρκο
πρέσβη, ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης της
χώρας του στο εξωτερικό, να ακούσει τις εκκλήσεις του κυπριακού λαού, της διεθνούς κοινότητας και του ΗΒ , για έναρξη των διαπραγματεύσεων για λύση του κυπριακού στη βάση μιας
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, όπου θα
διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι
ελευθερίες όλων των Κυπρίων».
Επιστολή προς τον πρωθυπουργό Μπόρις
Τζόνσον
Η Ομοσπονδία έστειλε επίσης επιστολή στον
Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον για αυτήν την
τραγική επέτειο. Στην επιστολή, ο κ. Καραολής
υπενθύμισε τη μακροχρόνια θέση του Ηνωμένου
Βασιλείου περί μη αναγνώρισης του αποσχιστικού καθεστώτος στις κατεχόμενες περιοχές της
Κύπρου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ψήφισμα προς τον Πρέσβη της Τουρκίας
Ψήφισμα στον Πρέσβη της Τουρκίας επέδωσαν
ο Πρόεδρος της ΕΚΟ ΗΒ Χρίστος Καραολής και
η Πρόεδρος της ΕΦΕΚ ΗΒ Ελένη Μπάστα. Τους
συνόδευαν ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ
Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο Πρόεδρος της
ΝΕΠΟΜΑΚ Χρίστος Τούτον, ο Αντιπρόεδρος της
ΕΚΟ ΗΒ Πάμπος Χαραλάμπους, ο Εκτελεστικός

Κύπρο που καταδεικνύουν ότι η Τουρκία και
οι Τουρκοκύπριοι, είναι αυτοί που εμποδίζει τις
προσπάθειες επανένωσης της Κύπρου.
Το ψήφισμα της Ομοσπονδίας αναφέρει ότι «η
Τουρκία πρέπει επιτέλους να αποδεχθεί ότι η
Κύπρος πρέπει να είναι ένα κανονικό, σύγχρονο,
πραγματικά ανεξάρτητο και κυρίαρχο, ευρωπαϊκό
κράτος και όχι προτεκτοράτο της Τουρκίας.
Οι ενέργειες για «λύση δύο κρατών» πρέπει να

Η επιστολή ανέφερε επίσης ότι οι παράνομες
ενέργειες της Τουρκίας «πρέπει να καταδικαστούν
με τον πιο έντονο τρόπο από την κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου και τον καλεί να διαδραματίσει ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στην Κύπρο
για να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές γενιές Κυπρίων θα μεγαλώσουν σε μια επανενωμένη και
ελεύθερη χώρα, χωρίς κατοχικό στρατό και οδοφράγματα. Η διχοτόμηση είναι απαράδεκτη για
τους Κύπριους και, όπως επανειλημμένα έχουν
δηλώσει διαδοχικές κυβερνήσεις, και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η μόνη λύση είναι μια επανενωμένη Κύπρος, ως διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, που βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου».

Αντιδράσεις για την έπαρση σημαίας του ψευδοκράτους σε δημαρχείο του Βορείου Λονδίνου

Α

ντιδράσεις από την οργανωμένη ομογένεια, από Βρετανούς πολιτικούς και από πολίτες έχει προκαλέσει η έπαρση
της σημαίας του ψευδοκράτους στον ιστό του δημαρχείου
του Waltham Forest στο ΒΑ Λονδίνο το πρωινό της Δευτέρας, με
αφορμή την «επέτειο» της παράνομης μονομερούς ανακήρυξης
του ψευδοκράτους.
Η ύψωση της σημαίας διοργανώθηκε από Τουρκοκύπριους
δημοτικούς συμβούλους και πολίτες, με την έγκριση του δημοτικού
συμβουλίου.
Κατόπιν των αντιδράσεων και της επισήμανσης προς τον δήμο
ότι πρόκειται για σημαία ενός παράνομου και μη διεθνώς αναγνωρισμένου καθεστώτος, η ηγέτιδα του δημοτικού συμβουλίου
του Waltham Forest Γκρέις Γουίλιαμς απολογήθηκε δημοσίως.
«Το δημοτικό συμβούλιο του Waltham Forest απολογείται για
την προσβολή που προκάλεσε η έπαρση της σημαίας της Βόρειας
Κύπρου, η οποία έχει πλέον απομακρυνθεί. Αποδεχόμαστε ότι
αυτή παραμένει μία διαφιλονικούμενη περιοχή που δεν αναγνω-

ρίζεται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και δε θα
την υψώσουμε ξανά στο μέλλον», ανέφερε η δήλωση της συμβούλου Γουίλιαμς. Πρόσθεσε ότι έπρεπε να ληφθούν πλήρως
υπόψη πολιτισμικές και ιστορικές ευαισθησίες.
Ο τοπικός βουλευτής John Cryer καταδίκασε το περιστατικό και
τους υπαίτιους. «Η σημαία της ‘Βόρειας Κύπρου’ υψώθηκε στο
δημαρχείο του Waltham Forest εν αγνοία της ηγέετιδος του συμβουλίου η οποία αργότερα καταδίκασε την ενέργεια.
«Η ‘Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’ δεν έχει αναγνωριστεί
ποτέ από καμία βρετανική κυβέρνηση και είναι προϊόν παράνομης
μονομερούς αναγνώρισης που έχει επανειλημμένα καταδικαστεί
από τον ΟΗΕ. Δεν έχω κανένα δισταγμό να καταδικάσω την
έπαρση της σημαίας και αυτούς που την διέπραξαν. Ήταν μια βαθιά εμπρηστική και ανεύθυνη πράξη και δεν πρέπει να επαναληφθεί», σημείωσε ο βουλευτής.
Το περιστατικό καταδίκασε με δήλωσή της και η βουλευτής
βορείου Λονδίνου Τερέζα Βίλιερς. «Ήταν μία ανεύθυνη κίνηση που
αγνοεί πολιτισμικές ευαισθησίες. Η αυτοαποκαλούμενη ‘ΤΔΒΚ’ δεν
αναγνωρίζεται ως νόμιμη κυβέρνηση από τη διεθνή κοινότητα ή
από τα δικαστήρια», τόνισε η Συντηρητική βουλευτής. Η κα Βίλιερς
συμπλήρωσε ότι η έπαρση αυτής της σημαίας σε δημαρχείο του
βορείου Λονδίνου θα έχει προκαλέσει «πόνο και αναστάτωση»
σε κατοίκους που εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Σημείωσε επίσης ότι το περιστατικό
μοιάζει με προσπάθεια εξασφάλισης αναγνώρισης «από την πίσω
πόρτα» της παράνομης διοίκησης στο βορρά της Κύπρου και της
έκνομης διχοτόμησης της Κύπρου. Η κα Βίλιερς εξέφρασε επίσης
ανακούφιση για τη διόρθωση της κατάστασης, καλώντας το δημοτικό συμβούλιο να μην επαναλάβει το λάθος. Άμεση ήταν η αντίδραση και της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο Πρόεδρος αυτής Χρίστος Καραολής και η Γραμματεία της παροικιακής οργάνωσης δήλωσαν ότι καθώς επισημαίνεται η
συμπλήρωση 38 ετών από την παράνομη μονομερή ανακήρυξη
του ψευδοκράτους, η σημαία της αυτοαποκαλούμενης ‘ΤΔΒΚ’

«υψώθηκε κατά τρόπο απαράδεκτο» έξω από το δημαρχείο του
Waltham Forest. «Είναι οικτρό, χωρίς ευαισθησία και βαθιά προκλητικό για τους Κύπριους, καθώς και ασέβεια προς τη μακρόχρονη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για την Κύπρο επί διαδοχικές
βρετανικές κυβερνήσεις», συνέχισε η δήλωση. Τονίστηκε μάλιστα
ότι το 1983 η βρετανική κυβέρνηση αποδοκίμασε τη μονομερή
ανακήρυξη και ως εκ τούτου είναι «αδικαιολόγητη» η έπαρση της
συγκεκριμένης σημαίας.
Ο κ. Καραολής και οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας παρέπεμψαν και στη βρετανική στήριξη των ψηφισμάτων 541 (1983) και
550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα
οποία καταδικάζουν τη μονομερή ανακήρυξη ως «νομικά άκυρη»
και ζητούν την ακύρωσή της.
«Η Κύπρος πρέπει να επανενωθεί ως μία διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας των ΗΕ. Αυτή η έπαρση της σημαίας και κάθε παρόμοια
ενέργεια εξυπηρετούν μόνο την υπονόμευση των προοπτικών για
επανένωση και ενθαρρύνουν τους οπαδούς της απόσχισης.
Ως εκ τούτου, ενώ καλωσορίζουμε την απολογία των ηγετών του
δημοτικού συμβουλίου για την προσβολή που προκλήθηκε και τη
διαβεβαίωση ότι η σημαία δε θα αρθεί στο μέλλον, δεν είναι αρκετό.
Τέτοιες ενέργειες πρέπει να συναντήσουν απερίφραστη αντίθεση
και καταδίκη από όλους όσους σέβονται το διεθνές δίκαιο και θέλουν να δουν την Κύπρο επανενωμένη», κατέληξε η δήλωση της
Ομοσπονδίας. Μετά από την απολογία της ηγέτιδος του δημοτικού
συμβουλίου, τουλάχιστον ένας εκ των διοργανωτών της τελετής
έπαρσης της σημαίας έχει ζητήσει την παραίτησή της. Σημειώνεται
ότι τουρκικά και τουρκοκυπριακά ΜΜΕ ενημέρωσης προβάλλουν
το γεγονός ως την πρώτη επίσημη ανάρτηση σημαίας της τουρκικής δημοκρατίας της βορείου Κύπρου σε κυβερνητικό κτήριο στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Υποδεικνύουν μάλιστα πως η 38η επέτειος
από την "ίδρυση" της "ΤΔΒΚ" γιορτάζεται και σε άλλες χώρες εκτός
από την Βόρεια Κύπρο.
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Θεραπεία που αντιστρέφει την απώλεια μνήμης φέρνει πιο κοντά το εμβόλιο για τη νόσο Αλτσχάιμερ
Ερευνητές από τη Βρετανία και τη Γερμανία ανέπτυξαν εμβόλιο που κατάφερε
να αντιστρέψει την απώλεια
μνήμης σε ποντίκια.
Η νέα θεραπεία ανοίγει το
δρόμο για την παρασκευή
εμβολίου κατά της νόσου
Αλτσχάιμερ, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι
θέλουν να αρχίσουν το
συντομότερο δυνατό δοκιμές σε ανθρώπους.
Το σκεύασμα εκπαιδεύει το

ανοσοποιητικό σύστημα να
καταπολεμά μία κολλώδη
πρωτεΐνη αμυλοειδούς βήτα
που συσσωρεύεται στον
εγκέφαλο
ανθρώπων
με άνοια, εμποδίζοντας την
επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων.
Όλα τα μέχρι τώρα φάρμακα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη νόσο Αλτσχάιμερ
επιχειρούσαν
να
στοχεύσουν την ίδια πρωτεΐνη, αλλά χωρίς επιτυχία

και σε ορισμένες περαιώσεις
με αρνητικές παρενέργειες.
Οι ερευνητές από το
Πανεπιστήμιο του Λέστερ
και το Πανεπιστήμιο Γκέτινκεν παρατήρησαν ότι στα
άτομα με άνοια η πρωτεΐνη
διπλώνεται και το σχήμα της
γίνεται διαφορετικό από το
σύνηθες. Υπέθεσαν λοιπόν
ότι αν χορηγήσουν με το
εμβόλιο μία αμυλοειδή βήτα
πρωτεΐνη στο ίδιο σχήμα,
τότε ο οργανισμός θα ενερ-

γοποιηθεί θέλοντας να την
εξουδετερώσει. Έτσι εκπαιδεύεται να αντιμετωπίζει και
την πρωτεΐνη που προκαλεί
τη ζημιά στον εγκέφαλο.
Ο καθηγητής Μαρκ Καρ
από το Πανεπιστήμιο του
Λέστερ, συνεπικεφαλής της
μελέτης που δημοσιεύθηκε
στην επιθεώρηση Molecular
Psychiatry, δήλωσε ότι
ακόμα βρισκόμαστε σε
πρώιμο στάδιο, αλλά αν τα
αποτελέσματα που παρατη-

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου

ρήθηκαν στο εργαστήριο
στα ποντίκια καταγράφουν
και στον ανθρώπινο οργανισμό, τότε θα μιλάμε για μια
θεραπεία που αλλάζει όσα
γνωρίζουμε.
«Ανοίγει την πιθανότητα
όχι μόνο να θεραπεύσουμε
το Αλτσχάιμερ μια για πάντα,
αλλά δυνητικά και να εμβολιάσουμε τον πληθυσμό
πριν εμφανιστούν συμπτώματα της νόσου», είπε
ο Βρετανός καθηγητής.

με τον Βύρωνα Καρύδη

Βομβιστική επίθεση στο Λίβερπουλ - Αναβαθμίζεται σε “σοβαρό”
το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στο Ηνωμένο Βασίλειο
Στην αρχή της εβδομάδας τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του νόμου περί τρομοκρατίας,
όταν ένας άνδρας σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου έξω από το Νοσοκομείο Γυναικών (Women’s
Hospital) στο Λίβερπουλ (Κυριακή 14/11/2021).
Ένα ταξί που μετέφερε έναν επιβάτη σταμάτησε
λίγο πριν τις 11:00 GMT και εξερράγη καθώς επρόκειτο να ξεκινήσει εθνική σιωπή δύο λεπτών
εις μνήμη των νεκρών του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου (Κυριακή Μνήμης -Remembrance Sunday).
Ο επιβάτης έχασε τη ζωή του επί τόπου.
Ο οδηγός του ταξί πρόλαβε να βγει από το όχημα
πριν από την έκρηξη και τραυματίστηκε μόνο
ελαφρά.
Την Δευτέρα (15/11/2021) οι Times έγραφαν ότι
πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι οι διωκτικές αρχές
εξέταζαν εάν υπήρχε κάποια σημασία αναφορικά
με το χρόνο του συμβάντος λίγο πριν τις 11:00
GMT την Κυριακή , και την εγγύτητά του στον
καθεδρικό ναό του Λίβερπουλ, ο οποίος φιλοξενούσε μια από τις μεγαλύτερες κυριακάτικες
λειτουργίες μνήμης της χώρας.
Σύμφωνα με την Daily Telegraph, υπήρχαν ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι o ταξιτζής άλλαξε πορεία
και δεν κατευθύνθηκε στον καθεδρικό ναό της
πόλης αφού έγινε καχύποπτος για τον επιβάτη.
Η Daily Express, η Daily Mirror και η Sun
έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τον οδηγό “ήρωα για
την πράξη του”.
Η Daily Mail αναφέρει ότι μάρτυρες περιέγραψαν
ότι άκουσαν μια τεράστια έκρηξη καθώς το αυτοκίνητο εξερράγη και μετατράπηκε σε πύρινη μάζα
αφού σταμάτησε έξω από το νοσοκομείο.
Πολλά από τα πρωτοσέλιδα δημοσίευσαν μια
φωτογραφία της έκρηξης. Είναι μια εικόνα καπνού
και φλογών που ξεπηδούν από το όχημα.
"Κόλαση" - η λεζάντα στη Daily Mirror.
Σε αυτό το πλαίσιο, το επίπεδο τρομοκρατικής
απειλής στη χώρα αναβαθμίστηκε τη Δευτέρα από
«σημαντικό» σε «σοβαρό», πράγμα που σημαίνει
ότι μια επίθεση κρίνεται πλέον ως «πολύ πιθανή».
Στη δημοσιότητα το όνομα του βομβιστή
Έως την Τρίτη (16/11/2021) οι συλληφθέντες βά-

σει του νόμου περί τρομοκρατίας μετά από έκρηξη
βόμβας έξω από μαιευτήριο (Women’s Hospital)
στο Λίβερπουλ την Κυριακή, είχαν αφεθεί ελεύθεροι
χωρίς κατηγορίες.
H σχετική απόφαση ελήφθη αφού η αστυνομία
είχε δώσει στη δημοσιότητα το όνομα του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του όταν αυτοσχέδια
συσκευή εξερράγη στο πίσω μέρος ενός ταξί λίγο
πριν τις 11.00 GMT. Πρόκειται για τον Ιμάντ Αλ
Σουαλμίν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι ο 32χρονος
ύποπτος είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο και είχε προσηλυτιστεί στον Χριστιανισμό το 2017.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι "σημαντικά στοιχεία"
βρέθηκαν στη διεύθυνση του σπιτιού που νοίκιαζε.
Από αυτή τη διεύθυνση ο Αλ Σουαλμίν παραλήφθηκε από το ταξί πριν οδηγηθεί στο μαιευτήριο.
Αν και το κίνητρο της επίθεσής του παραμένει
ασαφές, η Sun εκτιμά ότι ήταν "ένδειξη οργής" για
την επανειλημμένη απόρριψη του αιτήματος για
την παροχή ασύλου.
Σύμφωνα με τους Times, πηγές ασφαλείας δεν
έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Αλ Σουαλμίν να
εμπνεύστηκε από επίθεση μαχητών του Ισλαμικού
Κράτους σε μαιευτήριο στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ, πέρυσι.
Ο 32χρονος δράστης έφθασε στη Βρετανία πριν
από έξι χρόνια προερχόμενος από τη Μέση Ανατολή δηλώνοντας ότι είναι Σύριος ή Ιρακινός και βαφτίστηκε
χριστιανός στον καθεδρικό

ναό του Λίβερπουλ, μας πληροφορεί η εφημερίδα.
Οι Times γράφουν ακόμη ότι η αντιτρομοκρατική
υπηρεσία χαρακτήρισε την επίθεση ως “σοβαρή”
κάτι που σημαίνει ότι ανάλογες επιθέσεις είναι πιθανές, ενώ πυροτεχνουργοί ανακοίνωσαν ότι 400
γραμμάρια εκρηκτικής ύλης δεν εξερράγησαν.
Η Daily Mirror θεωρεί ότι ο βομβιστής στόχο είχε
“τις νέες μαμάδες και τα μωρά”. Μια πηγή είπε
στην εφημερίδα ότι μια έκρηξη στο νοσοκομείο θα
ήταν "φρίκη".
Ο Guardian επισημαίνει ότι η αστυνομία δεν
μπορεί να είναι σίγουρη, σε αυτό το στάδιο, εάν το
νοσοκομείο ήταν ο στόχος ή αν η συσκευή εξερράγη πρόωρα. Ωστόσο, μας ενημερώνει η εφημερίδα, οι αρχές έχουν ζητήσει από τα νοσοκομεία
σε όλη τη χώρα να επανεξετάσουν τις ρυθμίσεις
ασφαλείας τους, εν μέσω φόβων για νέα επίθεση.
Η Daily Mail ισχυρίζεται ότι ο Ιμάντ Αλ Σουαλμίν
είχε συλληφθεί για κατοχή ενός “μεγάλου μαχαιριού” μετά την απόρριψη μιας αξίωσης ασύλου
το 2014. Η εφημερίδα αναφέρει ότι αυτό είχε ως
αποτέλεσμα να γίνει η προσαγωγή του Αλ Σουαλμίν βάσει του νόμου περί ψυχικής υγείας.
Η Mail τονίζει ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός
ότι ο Αλ Σουαλμίν δεν ήταν υπό παρακολούθηση
από την MI5 ή δεν είχε συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα αποτροπής του εξτρεμισμού.
"Τυχερός που είμαι ζωντανός", είναι ο τίτλος στη
Metro. Η εφημερίδα επικεντρώνεται στην απόδραση του ταξιτζή, Ντέιβιντ Πέρι, λίγα δευτε-

ρόλεπτα μετά την έκρηξη της συσκευής του υπόπτου στο ταξί, με τους δύο να είναι ακόμα μέσα.
Επικρίνεται η διαδικασία παροχής πολιτικού
ασύλου
Η Daily Express είναι μία από τις εφημερίδες της
Τετάρτης (17/11/2021) που αναδεικνύουν τις
δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ
σχετικά με την υπόθεση του βομβιστή του Λίβερπουλ, του οποίου η αίτηση για άσυλο είχε απορριφθεί το 2014.
Σύμφωνα με την Express, η κ. Πατέλ είναι “εξοργισμένη” επειδή κατά τη γνώμη της η διαδικασία
παροχής πολιτικού ασύλου είναι “δυσλειτουργική”.
“Το σύστημα επέτρεψε στον Ιμάντ Αλ Σουαλμίν
να κάνει συνεχώς προσφυγές με την ελπίδα ότι θα
μπορούσε να παραμείνει στη χώρα”, σημείωσε η
υπουργός των Εσωτερικών .
"Γιατί ήταν ακόμα εδώ;", αναρωτιέται η Sun.
Η Daily Mail συνδυάζει εικόνες μεταναστών που
διασχίζουν τη Μάγχη, με τις λεπτομέρειες που αφορούν τη βομβιστική ενέργεια στο Λίβερπουλ,
και διερωτάται πότε η Πρίτι Πατέλ θα αλλάξει το
σύστημα ασύλου. “Χρειάζεται δράση, όχι λόγια”,
γράφει η Mail.
Οι Times αναφέρουν ότι πηγές του υπουργείου
Εσωτερικών εκτιμούν ότι ο βομβιστής του Λίβερπουλ είχε προσπαθήσει να "εκμεταλλευτεί το
σύστημα" ασπαζόμενος τον χριστιανισμό. “Είναι
μια τυπική τακτική που ακολουθούν οι Ιρανοί και
οι Ιρακινοί”, υπογράμμισε αξιωματούχος του
υπουργείου των Εσωτερικών.
Η Mail σημειώνει ότι το “σχέδιο” είναι γνωστό ως
"προσευχήσου για να μείνεις", ενώ η Daily Telegraph επισημαίνει ότι η Εκκλησία της Αγγλίας αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με το ρόλο της στον
προσηλυτισμό εκατοντάδων αιτούντων άσυλο για
να τους βοηθήσει να αποφύγουν την απέλαση.
Σε απάντηση, εκπρόσωπος του καθεδρικού ναού
του Λίβερπουλ έσπευσε να τονίσει ότι η διαδικασία
για να ελεγχθεί κάποιος εάν πραγματικά δεσμεύεται
από την πίστη του είναι “αυστηρή”.
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Η Βρετανία δεν είναι διεφθαρμένη χώρα, διαβεβαιώνει ο Μπόρις
Τζόνσον εν μέσω καταγγελιών για βουλευτές των Συντηρητικών

Ο

Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον υποχρεώθηκε να απορρίψει ισχυρισμό ότι το πολιτικό
σύστημα στη χώρα είναι διεφθαρμένο, εν μέσω καταγγελιών για υπονόμευση της εμπιστοσύνης στο θεσμό του κοινοβουλίου από ενέργειες
βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματός του.
«Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι
ούτε κατά διάνοια διεφθαρμένη
χώρα», απάντησε ο κ. Τζόνσον σε
δημοσιογραφική ερώτηση κατά τη συνέντευξη Τύπου στην κλιματική διάσκεψη COP26 στη Γλασκώβη.
Το ερώτημα αφορούσε τις αποκαλύψεις για τα έσοδα του βουλευτή
σερ Τζέφρι Κοξ από την άσκηση του
επαγγέλματός του ως δικηγόρου και
την πιθανή παραβίαση κοινοβουλευτικών κανόνων κατά την άσκησή
τους.
Ο κ. Κοξ, μέλος της κυβέρνησης της
Τερέζα Μέι ως Γενικός Εισαγγελέας,
έχει κερδίσει περίπου 6 εκ. λίρες
ενεργώντας ως νομικός σύμβουλος
εταιρειών από τη στιγμή που εξελέγη
βουλευτής και έπειτα.
Τουλάχιστον 800.000 λίρες εξ αυτών των χρημάτων έχουν προέλθει
από την προσφορά των υπηρεσιών
του στο νομικό οίκο Withers που εκ-

προσωπεί την κυβέρνηση των Βρετανικών Παρθένων Νήσων σε υπόθεση διαφθοράς που έχει καταγγείλει
η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι κοινοβουλευτικοί κανόνες επιτρέπουν στους Βρετανούς βουλευτές να
ασκούν το επάγγελμά τους όσο κατέχουν το βουλευτικό αξίωμα, αρκεί
η δουλειά τους να μην επηρεάζει τις
υποχρεώσεις τους έναντι των πολιτών της περιφέρειάς τους. Απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούν την
πρόσβασή τους σε υπουργούς για να
προωθήσουν συμφέροντα των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζονται, καθώς και χρησιμοποιούν γραφεία που χρηματοδοτούνται από τους
φορολογούμενους για να εκτελούν
επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
Ο κ. Κοξ κατηγορείται από την αντιπολίτευση ότι έχει δαπανήσει πάνω
από 10.000 ώρες ασκώντας τη δεύτερη δουλειά του, ότι έχει συχνά
απουσιάσει από κοινοβουλευτικές
ψηφοφορίες όντας στο εξωτερικό για
δουλειές των πελατών του ή ότι έχει
ψηφίσει δι’ αντιπροσώπου, καθώς και
ότι έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον
μία διαδικτυακή σύσκεψη για λογαριασμό των πελατών του από το κοινοβουλευτικό του γραφείο.
Αν και δέχθηκε πολλές ερωτήσεις

για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο
Μπόρις Τζόνσον απέφυγε να κάνει
ρητή αναφορά στον κ. Κοξ. Τόνισε,
ωστόσο, ότι είναι «κρίσιμο» οι βουλευτές να τηρούν τους κανόνες. «Θα
πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη
δουλειά τους ως βουλευτές και να
αφιερώνουν τον εαυτό τους πρωτίστως στους ψηφοφόρους τους», είπε
ο κ. Τζόνσον.
Η υπόθεση Κοξ ακολουθεί το θόρυβο που προκάλεσε η υπόθεση του
βουλευτή Όουεν Πάτερσον, ο οποίος
παραιτήθηκε από το αξίωμά του
αφού τελικά η κυβέρνηση υπαναχώρησε από την αρχική προσπάθεια να
τον απαλλάξει από την ποινή προσωρινής αποβολής από το κοινοβούλιο που είχε συστήσει η ανεξάρτητη
επιτροπής κοινοβουλευτικών κανόνων.
Η επίτροπος είχε κρίνει πως ο κ.
Πάτερσον είχε πιέσει υπουργούς με
στόχο την εξυπηρέτηση συμφερόντων δύο εταιρειών που τον πλήρωναν ως σύμβουλο.
Ο κ. Τζόνσον είχε θέσει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας σε ψηφοφορία για
τροποποίηση του συστήματος ελέγχου εφαρμογής των κοινοβουλευτικών κανόνων, ψηφοφορία που κέρδισε η κυβέρνηση, πριν τελικά
υπαναχωρήσει.
Τα περιστατικά αυτά έχουν πλήξει
το κυβερνών κόμμα στις νεότερες δημοσκοπήσεις, δείχνοντας ότι οι καταγγελίες περί διαφθοράς έχουν αρχίσει να κερδίζουν την προσοχή των
πολιτών.
Η αναπληρώτρια ηγέτιδα του Εργατικού Κόμματος Άντζελα Ρέινερ σχολίασε ότι η άρνηση του Πρωθυπουργού να απολογηθεί για την υπόθεση
Πάτερσον και να καταδικάσει τον κ.
Κοξ «αποδεικνύει ότι δε νοιάζεται για
την πάταξη της διαφθοράς που έχει
τυλίξει την Ντάουνινγκ Στριτ, την κυβέρνηση του και το Συντηρητικό
Κόμμα».

Εκτός εργασίας δεκάδες χιλιάδες ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι
σε οίκους ευγηρίας στην Αγγλία

Δ

εκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε οίκους ευγηρίας στην Αγγλία έχασαν
το δικαίωμα να συνεχίσουν να απασχολούνται εκεί, διότι δεν έχουν εμβολιαστεί
πλήρως κατά του κορωνοϊού.
Η κυβέρνηση είχε αποφασίσει εντός του
καλοκαιριού ότι από σήμερα ο πλήρης εμβολιασμός θα είναι υποχρεωτικός για το
προσωπικό των οίκων ευγηρίας.
Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, που
αφορούν την πρώτη εβδομάδα του μήνα,
32.000 εργαζόμενοι δεν είχαν κάνει καμία
δόση του εμβολίου και 30.000 είχαν κάνει
μόνο την πρώτη δόση. Μόνο περίπου 5.000
πιστεύεται ότι εξαιρούνται για ιατρικούς λό-

Επέκταση της χορήγησης της τρίτης δόσης του
εμβολίου κατά Covid στους 40 ετών και πάνω

Η

επέκταση
του
π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς
χορήγησης της
τρίτης, αναμνηστικής δόσης του εμβολίου κατά
του κορωνοϊού στους κατοίκους ηλικίας από 40
ετών και πάνω ανακοινώθηκε τη Δευτέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Όλοι οι πολίτες αυτών
των ηλικιακών κατηγοριών θα πρέπει να έχουν
την ευκαιρία να κάνουν
την τρίτη δόση έξι μήνες
μετά από τη δεύτερη.
Μέχρι σήμερα την ενισχυτική δόση δικαιούνταν
οι πολίτες από 50 ετών
και πάνω, καθώς και οι
κλινικά ευάλωτοι κάθε ηλικίας.
Η απόφαση ακολουθεί
σύσταση της αρμόδιας
Ενιαίας Επιτροπής Εμβολιασμού και Ανοσοποίησης (JCVI) και τα αποτελέσματα της πρώτης

μελέτης βασισμένης σε
πραγματικά
δεδομένα
από την Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας Ην.
Βασιλείου που δείχνουν
πως δύο εβδομάδες μετά
από τη λήψη της αναμνηστικής δόσης η προστασία έναντι συμπτωματικής
λοίμωξης για τους 50
ετών και άνω είναι τουλάχιστον 93,1% για όσους
είχαν κάνει δόση του
σκευάσματος της AstraZeneca και 94% για
όσους είχαν κάνει το εμβόλιο της Pfizer.
H JCVI συστήνει να χορηγείται ως τρίτη δόση εμβόλιο της Pfizer ή μισή
δόση του εμβολίου της
Moderna, ανεξαρτήτως
του εμβολίου που είχε χορηγηθεί για τις δύο πρώτες δόσεις.
Η επιτροπή ανάφερε
επίσης ότι για τους ηλικίας
κάτω των 40 ετών «δεν

υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις μείωσης της προστασίας κατά της σοβαρής νόσησης από την
COVID-19» με την παρέλευση χρόνου μετά από
τη δεύτερη δόση.
Μέχρι στιγμής έχουν χορηγηθεί 12,6 εκατομμύρια
τρίτες δόσεις του εμβολίου, δηλαδή σε ποσοστό
σχεδόν 22% των πολιτών
άνω των 12 ετών. Τη δεύτερη δόση έχουν κάνει 46
εκ. πολίτες άνω των 12
ετών, δηλαδή ακριβώς το
80% αυτών.
Η επιτροπή JCVI συνέστησε επίσης τη χορήγηση της δεύτερης δόσης
του εμβολίου στους εφήβους ηλικίας 16 και 17
ετών. Αυτή θα πρέπει να
προσφέρεται 12 εβδομάδες μετά από την πρώτη
δόση. Σε αυτή την περίπτωση θα δίνεται το εμβόλιο της Pfizer.

Τζόνσον: Εμβολιαστείτε κατά της Covid για να
αποφευχθούν νέοι περιορισμοί

Ο

ι πολίτες στη Βρετανία πρέπει
να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους κατά της Covid-19, εάν
θέλουμε να αποφύγουμε νέους περιορισμούς κατά της Covid αυτόν τον χειμώνα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.
«Εάν θέλουμε να αποφύγουμε νέους
περιορισμούς στην καθημερινότητά μας,
πρέπει όλοι μας να εμβολιαστούμε αμέσως μόλις είμαστε επιλέξιμοι», τόνισε ο
Τζόνσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου. «Σας παρακαλώ πηγαίνετε και
εμβολιαστείτε για να προστατεύσετε τους
εαυτούς σας και τους άλλους και κάνοντάς το αυτό, μπορούμε να βοηθήσουμε
προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τον τρόπο που
έχουμε ξεκινήσει: να παραμείνουμε στο
σχέδιό μας του να χρησιμοποιούμε τον
εμβολιασμό για να ελέγξουμε τον ιό».
Επιπλέον, ο Μπόρις Τζόνσον είπε ότι

γους, επομένως περίπου 57.000 εργαζόμενοι δε δικαιούνται από σήμερα μα εισέλθουν στους μέχρι τώρα χώρους εργασίας
τους.
Οι εκπρόσωποι των οίκων ευγηρίας και
τα συνδικάτα των εργαζομένων επικρίνουν
την κυβέρνηση, λέγοντας ότι σε μια κρίσιμη
περίοδο χάνεται το 8% του έμψυχου δυναμικού σε αυτές τις δομές κοινωνικής μέριμνας, με περίπου 30.000 ηλικιωμένους να
μένουν χωρίς επαρκή φροντίδα, όπως υπολογίζεται.
Ο Υφυπουργός Επιχειρήσεων Πολ Σκάλι
υπερασπίστηκε το μέτρο, λέγοντας ότι οι
εργαζόμενοι είχαν «άπλετο χρόνο» τις τε-

ο ορισμός του πλήρως εμβολιασμένου
θα πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη και η τρίτη,
αναμνηστική δόση κατά της covid-19, αν
και δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα
για την κίνηση αυτή. Πλήρως εμβολιασμένος αυτή τη στιγμή σημαίνει πως έχει
λάβει δύο δόσεις εμβολίου κατά της
Covid. Όλοι οι πολίτες άνω των 40 ετών
είναι επιλέξιμοι τώρα για μια αναμνηστική
δόση έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση
τους. «Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι λαμβάνοντας τρεις δόσεις, λαμβάνοντας την
αναμνηστική δόση σας, αυτό θα γίνει
ένας σημαντικός παράγοντας και θα κάνει ευκολότερη τη ζωή για εσάς με κάθε
τρόπο», σημείωσε ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης.
«Θα πρέπει να προσαρμόσουμε την
ιδέα του τι συνιστά πλήρης εμβολιασμός
προκειμένου να ληφθεί υπόψη αυτό και
νομίζω ότι είναι όλο και προφανές».
λευταίες 12 εβδομάδες να ζυγίζουν την κατάσταση και να επιλέξουν τον εμβολιασμό.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο Υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ
ανακοίνωσε ότι ο πλήρης εμβολιασμός κατά
της COVID-19 θα καταστεί υποχρεωτικός
για το προσωπικό πρώτης γραμμής στα
δημόσια νοσοκομεία του συστήματος υγείας
NHS της Αγγλίας από την 1η Απριλίου.
Όπως υπολογίζεται, 103.000 γιατροί, νοσηλευτές και μέλη διοικητικού προσωπικού
παραμένουν ανεμβολίαστοι, δηλαδή περίπου το 8% του προσωπικού του αγγλικού
NHS.
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Την πρόταση ΑΚΕΛ για συνέχιση συνομιλιών από εκεί που σταμάτησαν παρουσίασε
ο Στέφανος Στεφάνου σε εκδήλωση του ΕΚ

Την πρόταση του ΑΚΕΛ για το
Κυπριακό και τις θέσεις του κόμματος παρουσίασε σε εκδήλωση το πρωί της Τρίτης στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος
Στέφανος Στεφάνου.
Με αφορμή την εκδήλωση, με
τίτλο «The Cyprus problem:
Quo vadis» που συνηθίζεται να
διοργανώνεται κάθε χρόνο από
την ομάδα της Αριστεράς στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ΓΓ
του ΑΚΕΛ έχει σειρά επαφών
στις Βρυξέλλες.
Σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ, ο
κ. Στεφάνου ανέφερε πως η
αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ είχε
την ευκαιρία μέσω της εκδήλωσης να ενημερώσει για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, σημειώνοντας πως αυτές δεν είναι
καθόλου καλές τα τελευταία τέσσερα χρόνια «ειδικά μετά την
αποτυχία της διάσκεψης στο
Κρανς Μοντανά και το αδιέξοδο

που έχει προκύψει με την Τουρκία να εργαλειοποιεί αυτό το
αδιέξοδο και να δημιουργεί νέα
τετελεσμένα που επιβαρύνουν
τις προσπάθειες επίλυσης του
Κυπριακού». Όως ανέφερε,
κατά την εκδήλωση η αντιπροσωπεία ενημέρωσε για τις απόψεις του ΑΚΕΛ «αναφορικά με
το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς μπορούμε να
δημιουργήσουμε δυναμική που
θα οδηγήσει στην επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων από το
σημείο που διακόπηκαν στο
Κρανς Μοντανά», πάνω στο
πλαίσιο Γκουτέρες με στόχο να
υπάρξει στρατηγική συμφωνία
«που θα αποτελεί και τον δρόμο
άνευ επιστροφής σε σχέση με
τη λύση». Ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε στις προγραμματισμένες επαφές κατά τις οποίες προχωρεί σε ενημέρωση για τις
προτάσεις του ΑΚΕΛ.

Μετά την εκδήλωση ο ΓΓ του
ΑΚΕΛ είχε συνάντηση με με
τους συμπρόεδρους της ομάδας της Αριστεράς, Μάρτιν Σίντερβαν και Μάνον Ομπρί, ενώ
το απόγευμα συναντήθηκε με
την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου. Την Τετάρτη το πρωί στις
10:30 ώρα Κύπρου (9:30 τοπική ώρα), ο ΓΓ του ΑΚΕΛ θα
συναντηθεί με τον επικεφαλής
του γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου Ζοζέπ Μπορέλ, Πέδρο Σεράνο. Αργότερα την ίδια
ημέρα αναμένεται να υπάρξει
συνάντηση με τον αντιπρόεδρο
της Κομισιόν Μαργαρίτης
Σχοινά, σε ώρα που θα καθοριστεί.

▪ Εκδήλωση

Στην παρέμβαση του ο ΓΓ του
ΑΚΕΛ σημείωσε πως αν και οι
σημερινές διεθνείς εξελίξεις θα
μπορούσαν να σημάνουν πως
το Κυπριακό παύει να είναι προ-

τεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα, επεσήμανε πως στην
πραγματικότητα μια λύση του
προβλήματος θα βοηθούσε
στην ομαλοποίηση της κατάστασης στην περιοχή και στις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας.
Αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Τουρκίας να εδραιώσει
την παρουσία της στην περιοχή
μέσω της προσέγγισης της στα
ενεργειακά και τη δημιουργία
νέων στρατιωτικών δομών στην
κατεχόμενη Κύπρο.
Όσον αφορά το Κυπριακό,
επεσήμανε πως «αρά τα διαφορετικά αφηγήματα όσων μετείχαν στη Διάσκεψη, όλοι ανεξαιρέτως παραδέχονται ότι στο
Κραν Μοντανά είχαμε φτάσει
πολύ κοντά σε λύση των βασικών πτυχών του Κυπριακού»
και πως είναι ρεαλιστικό να
υπάρξει σύντομη λύση αν η διαδικασία συνεχιστεί από εκεί που
σταμάτησε. «Η ισορροπία που
έχει εξευρεθεί σε σειρά βασικών
ζητημάτων πρέπει να διαφυλαχθεί πρώτο γιατί συνιστά την
αμοιβαία αποδεκτή κατάληξη
των δύο πλευρών και δεύτερο
γιατί αν ανοίξουν ξανά ζητήματα
τόσο σημαντικά και ευαίσθητα
είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθούμε
σε νέες ατέρμονες συζητήσεις»
τόνισε, υπογραμμίζοντας πως
αυτό δεν συμφέρει σε καμία
πλευρά. Επανέλαβε πως ο κυρίαρχος λόγος της υπαναχώρησης στο ζήτημα της συνέχισης
των συνομιλιών «είναι η επίσημη στροφή της Τουρκίας και
του κ. Τατάρ σε λύση δύο κρα-

τών», και επεσήμανε πως «δεν
είναι όμως άσχετο και το γεγονός ότι αντί της συνεπούς υποστήριξης της θέσης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
από το σημείο που διακόπηκαν
προτάχθηκαν λεγόμενες «νέες
ιδέες» οι οποίες συγκρούονται
με την θέση του Γ.Γ. αφού επανανοίγουν βασικές συγκλίσεις».
Όπως σημείωσε, η πρακτική
αυτή έχει ανοίξει τον χώρο για
υποβολή νέων ιδεών από τρίτους που καταλήγουν σε εισηγήσεις που «καταστρέφουν το
κεκτημένο των συνομιλιών» και
προσεγγίζουν τουρκικές αξιώσεις. Αναφέρθηκε ακόμα στο ότι
τα τελευταία τέσσερα χρόνια το
Κυπριακό μπήκε σε περίοδο
παθητικής παρέλευσης του
χρόνου, την οποία αξιοποιεί η
Τουρκία για τη δημιουργία νέων
τετελεσμένων, μέσω ενεργειών
στην ΑΟΖ και την Αμμόχωστο.
Σε σχέση με την Αμμόχωστο,
τόνισε πως είναι πιο σημαντικό
από ότι φαίνεται καθώς η αλλαγή καθεστώτος των Βαρωσίων μπορεί να αποτελέσει
απώλεια ενός κινήτρου για τη
λύση. Για να τερματιστούν αυτές
οι ενέργειες και τα όσα προωθούν οι Ερντογάν - Τατάρ,
χρειάζεται να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις, υπογράμμισε,
και αναφέρθηκε στην πρόταση
την οποία κατέθεσε το ΑΚΕΛ
στον ΠτΔ και την οποία ανέλυσε
στη συνέχεια ο επικεφαλής του
Τομέα Κυπριακού του κόμματος, Τουμάζος Τσιελεπής.
Ο κ. Τσιελεπής παρουσίασε

την πρόταση, η οποία στοχεύει,
όπως είπε, σε συγκεκριμένα βήματα που θα πείσουν για την
ετοιμότητα της ε/κ πλευράς για
επίτευξη λύσης, καθώς και στην
επαναβεβαίωση των συγκλίσεων σε σχέση με το φυσικό αέριο και τις θαλάσσιες ζώνες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ευρωβουλευτής του
ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, αναφέρθηκε στο ότι μέρος του προβλήματος σήμερα είναι πως δεν
υπάρχει στήριξη μεταξύ της πολιτικής τάξης μιας ομοσπονδίας
ως προοπτικής παρά ως οδυνηρού συμβιβασμού, και σημείωσε πως η αριστερά καθώς και
η ρεαλιστική δεξιά μπορούν να
είναι φορείς αυτής της προσέγγισης. Πρόσθεσε πως σε αυτή
την συγκυρία, η Τουρκία προωθεί τον απόλυτο έλεγχο των
κατεχομένων και συμπεριφέρεται ως αποικιακή δύναμη, φέρνοντας σε εξαιρετικά δύσκολη
θέση τους Τουρκοκύπριους.
Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο
κ. Στεφάνου υπογράμμισε πως
ρόλος του ΑΚΕΛ είναι ως αντιπολίτευση να ασκεί κριτική και
να καταθέτει προτάσεις.
«Ο ρόλος της αντιπολίτευσης
τελικά είναι να σιωπά εκεί που
έχει άποψη πως τα πράγματα
παν λάθος; Επαναλαμβάνω,
τώρα που έχουμε επικριτικές
απόψεις καταθέτουμε πρόταση» πρόσθεσε.

Aρχίζει ο υποχρεωτικός έλεγχος Μήνυμα καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους από Επιτροπή
Κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων
SafePass μέσω της CovScan
τόνισε ότι η ενέργεια ανακήρυ- εδρεύων της Επιτροπής Κατε-

Σε εφαρμογή τίθεται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διενέργεια ελέγχων
κατοχής SafePass, μέσω της
εφαρμογής CovScan Cyprus, το
Υπουργείο Υγείας, η οποία καθίσταται υποχρεωτική από τη
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου, κι
έπειτα. Μέσω της εφαρμογής
πιστοποιείται γρήγορα και
με ασφάλεια η εγκυρότητα του
Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού (EUDCC) για σκοπούς SafePass. Ως εκ τούτου, οι πολίτες θα πρέπει μέχρι τις 22 Νοεμβρίου να εκδώσουν το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό μέσω της ιστοσελίδας
https://www.eudcc.gov.cy/. Το EUDCC μπορεί να παρουσιάζεται
σε ψηφιακή μορφή σε κινητό τηλέφωνο (smartphone) ή σε έντυπη
μορφή, νοουμένου ότι σε αυτό εμφανίζεται ο κωδικός QR. Σε ό,τι
αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή ανάρρωσης,
η έκδοση γίνεται μια φορά, ενώ εάν πρόκειται για πιστοποιητικό
αρνητικού αποτελέσματος από τεστ, η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά που διενεργείται νέα εξέταση.

Ισχυρό μήνυμα καταδίκης της
ανακήρυξης του ψευδοκράτους
και αγωνιστικότητας μέχρι την
αποκατάσταση των δικαίων και
δικαιωμάτων μας έστειλε η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων και
Κοινοτήτων στην εκδήλωση
«Μνήμες Κατεχόμενης Γης»
που πραγματοποιήθηκε το

βράδυ της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου στην αίθουσα «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου
στη Λευκωσία. Ανακοίνωση της
Επιτροπής αναφέρει ότι η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα
της Προέδρου της Βουλής των
Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, η οποία σε ομιλία της

ξης του ψευδοκράτους «συνιστά το αποκορύφωμα των
στρατηγικών επεκτατικών βλέψεων της Άγκυρας στο νησί και
της πάγιας επιδίωξής της για
δημιουργία δύο ξεχωριστών
οντοτήτων στη βάση γεωγραφικού, θεσμικού και εθνοτικού διαχωρισμού».
«Δηλώνουμε ευθαρσώς πως
δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή και τη διχοτόμηση.
Θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα
ειρηνικό, βιώσιμο και υποσχόμενο μέλλον για τον τόπο μας»,
είπε η Πρόεδρος της Βουλής.
Στις τοποθετήσεις τους εκ
μέρους των διοργανωτών, τόσο
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, Δρ. Πέτρος
Καρεκλάς, όσο και ο Προ-

χόμενων Κοινοτήτων, Δρ. Ελευθέριος Αντωνίου, «εξήραν τη μεγάλη σημασία ομοψυχίας του
προσφυγικού κόσμου της
Κύπρου σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές και έστειλαν ένα ισχυρό
μήνυμα καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους και αγωνιστικότητας μέχρι την αποκατάσταση των δικαίων και
δικαιωμάτων μας». Επίσης,
«αναγνώστηκε και εγκρίθηκε
ψήφισμα, το οποίο την επομένη
στάλθηκε σε φορείς της πολιτικής ηγεσίας και σε διεθνείς αντιπροσωπείες. Το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα της εκδήλωσης επιμελήθηκε ο Κύπριος συνθέτης
Σάββας Σάββα, τον οποίο
συνόδευσαν στο τραγούδι οι
Μαρία Κούλα, Γεωργία Νικολάου και Χριστιάνα Λάρκου.
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Θυσία το Κυπριακό για τον προεδρικό θώκο!

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

•ΣΚΛΗΡΗ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΜΑΧΗ
ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΕΝΩ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΑΟΥΤΣΑΙΝΤΕΡ ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
•ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΕΛΦΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ
•Η «ΠΑΓΙΔΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΣΥ ΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΤΟΥ ΔΗΚΟ
Τι κι αν ο Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε στην
αγορά τέταρτου γεωτρύπανου και ετοιμάζεται για
νέα εισβολή στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
της Κυπριακής Δημοκρατίας για εξόρυξη φυσικού
αερίου; Τι κι αν ο Τουρκοκύπριος εθνικιστής ηγέτης ανήμερα της ανακήρυξης του παράνομου και
υποτελούς στην Τουρκία κράτους πανηγυρίζει για
το άνοιγμα της Αμμοχώστου; Τι κι αν ΄Αγκυρα και
εθνικιστική ηγεσία των Τουρκοκυπρίων εμμένουν
σε λύση δυο κρατών;
Ο κυβέρνηση της χώρας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος
του ΔΗΣΥ επιβεβαιώνουν συνεχώς πως είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Από τις κομματικές
και προσωπικές ατζέντες των ηγετικών στελεχών
της κυβερνητικής παράταξης έχει διαγραφεί πλήρως το Κυπριακό και επικεντρώνονται πλέον στη
δημιουργία περιρέουσας ατμόσφαιρας που θα
διευκολύνει την προσπάθεια για παραμονή στην
εξουσία για τρίτη πενταετία!
Ακόμα και η συζήτηση των τελευταίων ημερών
για τα έγγραφα των συνομιλιών του 2017 στο
Γκραν Μοντανά, δεν έχει αφετηρία το τι πράττει
η Ελληνοκυπριακή πλευρά για επανέναρξη της
διαδικασίας αναζήτησης λύσης στο Κυπριακό.
Κάθε άλλο! Πρόκειται για έντεχνη διοχέτευση επιλεκτικά, εγγράφων των τότε συζητήσεων με εμ-

φανή στόχο τη «δικαίωση» όσων αντιτάσσονται
ή ήταν και είναι επιφυλακτικοί με την προοπτική
λύσης – επανένωσης της Κύπρου στη βάση της
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Οι «στρατηγοί» του βαθέως κράτους της Δεξιάς
θεωρούν πως με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν
να φέρουν μαζί, σε κοινό μέτωπο δυνάμεις της
δεξιάς και ακροδεξιάς ενόψει των προεδρικών
εκλογών του 2023.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως με τη δημοσιοποίηση των εγγράφων προσέτρεξαν να δηλώσουν πως τάχατες δικαιώνονται για τις προθέσεις
της Τουρκίας σε σχέση με την προοπτική λύσης
ΔΔΟ, ο Μαρίνος Σιζόπουλος της ΕΔΕΚ και το
ακροδεξιό – εθνικιστικό ΕΛΑΜ. Με τις τοποθετήσεις τους έρχονται να ταυτιστούν με το αφήγημα
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ για τα όσα διαδραματίστηκαν στο Κραν Μοντανά για το ποιος ευθύνεται
για το ναυάγιο των προσπαθειών για λύση. Τόσο
ο Πρόεδρος όσο και οι συνοδοιπόροι του, παλιοί
και νέοι, παραβλέπουν το γεγονός πως ο Γ.Γ. του
ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Έκθεση του άφησε
έξω από το κάδρο των ευθυνών την Τουρκία και
απέδωσε ευθέως την ευθύνη γιατί δεν υπήρξε
συμφωνία στους ηγέτες των δυο Κυπριακών Κοινοτήτων.
Επί του προκειμένου: Η αναμόχλευση των συζητήσεων στη βάση όχι όλων, αλλά επιλεγμένων
από το Προεδρικό, εγγράφων που διοχετεύονται
στα ΜΜΕ από τη μια χρησιμοποιείται για τη δημιουργία «κλίματος συνεργασιών για τις προεδρικές» και από την άλλη συνιστούν προληπτικό
κτύπημα ενόψει πιθανής νέας κίνησης από τον
διορισθέντα αντιπρόσωπο του ΟΗΕ για Κυπριακό. Δαιμονοποιούν τα όσα διαδραματίστηκαν
στο Κραν Μοντανά από το φόβο μπας και τα
Ηνωμένα Έθνη επανέλθουν και ικανοποιήσουν
το έστω ετεροχρονισμένο αίτημα Αναστασιάδη
για συνέχιση των συνομιλιών από το σημείο που
διακόπηκαν.
Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε πως «άλλα λεν τα
χείλη του, κι άλλα η καρδιά του». Όταν ήταν στην
ηγεσία των Τουρκοκυπρίων ο Μουσταφά Ακιντζί
που φανατικά υποστήριζε επιστροφή στο Κραν
Μοντανά, ο Αναστασιάδης ούτε τη λέξη διζωνική
δεν άρθρωνε. Όταν ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ

Ερντογάν επέβαλε τον εθνικιστική Ερσίν Τατάρ,
ο Πρόεδρος θυμήθηκε τη συμφωνημένη βάση.
Αλλά ελέω προεδρικών και πάλι Προεδρικό και
ηγεσία του ΔΗΣΥ άρχισαν τα επικοινωνιακά παιχνίδια για πλήρη καταστροφή της διαχρονικής
βάσης αναζήτησης λύσης ΔΔΟ!
Έστω κι αν στα κατεχόμενα, τρίβουν τα χέρια οι
θιασώτες της διχοτόμησης και της γραμμής για
δυο κράτη. Τελικά η Δεξιά και ακροδεξιά ένθεν
και ένθεν του συρματοπλέγματος δεν διαφέρουν
σε τίποτα!

Τακτικισμοί από τους δελφίνους του
ΔΗΣΥ
Με αυτό τον τρόπο το Κυπριακό αφέθηκε στην
κυριολεξία στο έλεος των όποιων δυνάμεων της
φύσης την ώρα που στο κυβερνών κόμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη αδυσώπητος πόλεμος μεταξύ των δελφίνων για τον προεδρικό θώκο.
Στο χορό μπήκαν και προσωπικότητες που δείχνουν ενδιαφέρον να… θέσεων εαυτόν στη διάθεση των κομμάτων ενώ στα πλείστα κόμματα
μόλις που άρχισαν οι εσωκομματικές διαδικασίες.
Ακατάπαυστα δουλεύουν τα επιτελεία των δελφίνων του ΔΗΣΥ. Πρώτος ο αρχηγός του Αβέρωφ
Νεοφύτου αλωνίζει σε όλη την Κύπρο στήνοντας
επιτελεία για την υποψηφιότητα του έχοντας
υπόψη πως ήδη αμφισβητείται εσωκομματικά και
πως ενδέχεται, απέναντι του για το χρίσμα του
υποψηφίου του κόμματος, να βρει τον υπουργό
Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη.
Σύμφωνα με κομματικές πηγές ο ΔΗΣΥ έχει μοιραστεί στα δυο. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ετοιμάζεται
για την πρώτη μάχη εσωκομματικά, παρά το γεγονός πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν άνοιξε
ακόμη τα χαρτιά του.
Δεν αποκρύβει το γεγονός ότι ενδιαφέρεται να
είναι υποψήφιος για το ύπατο αξίωμα της Δημοκρατίας, όμως δημόσια τουλάχιστον δεν απαντά
στη φημολογία ότι είναι πιθανόν να κατέλθει ως
ανεξάρτητος υποψήφιος, άσχετα από τις όποιες
αποφάσεις του ΔΗΣΥ.
Πληροφορίες μας από το περιβάλλον του
υπουργού αναφέρουν ότι ο κ. Χριστοδουλίδης

δεν έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις οι
οποίες θα ληφθούν την κατάλληλη στιγμή, αναλόγως των συσχετισμών δυνάμεων όπως θα διαμορφωθούν εσωκομματικά.
Το σενάριο αυτό τρομάζει την ηγεσία του ΔΗΣΥ
αφού θα επαναληφθεί το προηγούμενο με τον
Αλέκο Μαρκίδη ο οποίος κατήλθε ως ανεξάρτητος
υποψήφιος με αποτέλεσμα ο ΔΗΣΥ να βρεθεί μακριά από την εξουσία.
Δείχνοντας υπερβάλλοντα «κομματικό πατριωτισμό», ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ,
τέως υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης,
με δηλώσεις και συνεντεύξεις του σε ΜΜΕ, εξαπολύσει προσωπικές επιθέσεις εναντίον του Ν.
Χριστοδουλίδη, πρώην συναδέλφου του στο
Υπουργικό Συμβούλιο, υποβάλλοντας πως σε
περίπτωση που κατέλθει ως ανεξάρτητος θα δώσει «ένα ανέλπιστο δώρο στο ΑΚΕΛ»…
Προφανώς έχουμε ένα δεύτερο «παμπόνηρο
λαϊκιστή» στην ηγεσία του ΔΗΣΥ: Με τις ενέργειες
του αυτές ο Χάρης Γεωργιάδης από την μια κτυπά
ένα δυνητικό ανταγωνιστή του στα εσωκομματικά
αλλά και στα πολιτειακά αξιώματα και από την
άλλη προβάλλεται ως ο… «υπεράνω» από τα
ανώτατα στελέχη προσφέροντας υπηρεσίες και
προς τον πρόεδρο του Αβέρωφ Νεοφύτου.
Αυτοί που γνωρίζουν περισσότερα για το τι
συμβαίνει εντός του ΔΗΣΥ υποδεικνύουν πως ο
Χ. Γεωργιάδης τον μόνο που υπηρετεί είναι τον
εαυτό του. Με τη στάση του στην πραγματικότητα
ξεμπροστιάζει τόσο τον Χριστοδουλίδη όσο και
τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Εμφανίζει τους δυο να
θέτουν πάνω απ’ όλα τις προσωπικές τους ατζέντες ενώ ο ίδιος παραμένει να… «φυλάει Θερμοπύλες»!
Ευελπιστεί στο σενάριο τελικά ο κλήρος να πέσει στο αουτσάϊντερ και να λάβει ο ίδιος το χρίσμα
του υποψηφίου του κόμματος…

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΒΕΡΩΦ…
Όμως ο πρώτος διδάξας σε τακτικισμούς είναι
ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Την ώρα που ο Χριστοδουλίδης εντείνει ρυθμούς στην άτυπη ενδοπαραταξιακή προεκλογική μάχη, και ο Χάρης Γεωργιάδης
το παίζει «προστάτης» της κομματικής συνοχής,
ο εκ Αργάκας ορμώμενος πολιτικός, βγαίνει
μπροστά και διοχετεύει στα ελεγχόμενα από τον
ίδιο ΜΜΕ την προοπτική να βρεθούν ξανά στο
ίδιο στρατόπεδο με το πάλαι ποτέ «πολιτικό δίδυμο» του, τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο.
Προς αυτή την κατεύθυνση ανέλαβαν ήδη
δράση τα γνωστά «παπαγαλάκια» του προέδρου
του ΔΗΣΥ με μπροστάρη την εφημερίδα «Αλήθεια» που με πρωτοσέλιδα εκθειάζει τη «νέα προσέγγιση στις θέσεις των δυο κομμάτων» κάνοντας
λόγο για «φιλικές χειρονομίες μεταξύ ΔΗΚΟ και
ΔΗΣΥ». Αναφέρεται σε συμφωνία του κυβερνώντος κόμματος με πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ για
τη ρύθμιση της χρηματοδότησης των κομμάτων,
ασχέτως εάν πρόκειται για συνηθισμένο φαινόμενο στη Βουλή όπου κανένα κόμμα δεν διαθέτει
την πλειοψηφία και για να εγκριθούν νόμοι τα
κόμματα είναι «καταδικασμένα», άλλοτε το ένα,
άλλοτε το άλλο, να στηρίζουν προτάσεις αλλήλων.
Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, χάριν
προεδρολογικών σκοπιμοτήτων του Αβέρωφ Νεοφύτου η στήριξη σε μια πρόταση αναγάγεται σε
μείζον πολιτικό θέμα!
Από τη μια αφήνει πίσω τους εσωκομματικούς
αντιπάλους τους δημιουργώντας την εικόνα της
προοπτικής στήριξης υποψηφιότητας του από το
ΔΗΚΟ και άρα παραμονής του ΔΗΣΥ στην εξουσία και από την άλλη υποσκάπτει τυχόν κινήσεις
ήθελε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος να κάνει προς άλλους πολιτικούς χώρους.
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Σταϊκούρας: Εάν οι τιμές στην ενέργεια αυξηθούν, η κυβέρνηση θα Πορεία στην Αθήνα:
αναγκαστεί να επέμβει
Το Πολυτεχνείο συνεχίζει να συγκινεί

«Εάν παραμείνουν ή οι τιμές αυξηθούν περισσότερο, μπορεί η κυβέρνηση να αναγκαστεί -και ορθώς, να
επέμβει ακόμα περισσότερο φέτος»,
τόνισε μιλώντας στην τηλεόραση του
ΣΚΑΪ την Τετάρτη (17/11) ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Χαρακτήρισε προτεραιότητα τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών
που έχει στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς η ενεργειακή κρίση.
Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση
και την ακρίβεια, ανέφερε ότι είναι ένα
πρόβλημα εξωγενές και εντονότερο
από τις αρχικές εκτιμήσεις. Πρόσθεσε
ότι «φαίνεται να είναι παροδικό», ότι
αναμένεται να αποκλιμακωθεί μέσα

στο πρώτο τρίμηνο του 2022 αλλά
ίσως να κρατήσει στα ενεργειακά
προϊόντα έως και το β’ τρίμηνο του
2022. Σε αυτό το πλαίσιο ο υπουργός
Οικονομικών αν έφερε ότι δεν θα του
κάνει έκπληξη εάν ο πληθωρισμός
φτάσει ακόμα και στο 4%.
Κατώτατος μισθός
Σχετικά με τον κατώτατο μισθό, ο κ.
Σταϊκούρας τόνισε ότι από 01/01/2022
θα γίνει μια πρώτη αύξηση 2% ενώ
το υπουργείο Οικονομικών θα εισηγηθεί θετικά και για τη δεύτερη αύξηση που έχει αναγγείλει ο πρωθυπουργός καθώς «πλέον έχουμε
ασφαλή στοιχεία που αποδεικνύουν
ότι η οικονομία αναπτύσσεται».
Ο υπουργός Οικονομικών, ξεκαθάρισε πως ο προϋπολογισμός που κατατίθεται την Παρασκευή στη Βουλή
δεν περιλαμβάνει πρόσθετες παρεμβάσεις για οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας.
Η ανάπτυξη της οικονομίας βρίσκεται γύρω στο 7% αρχικά αναθεωρημένο προς τα πάνω σε σχέση με την
προηγούμενη εκτίμηση του προσχε-

δίου ενώ η ανεργία συρρικνώνεται
κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα. Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα,
ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει
ακόμη εκτόξευση των επενδύσεων
και των εξαγωγών, καλή ιδιωτική κατανάλωση και συρρίκνωση της δημόσιας κατανάλωσης.
Στο ερώτημα εάν η οικονομία μπορεί
να ανταπεξέλθει σε περίπτωση lockdown ο κ. Σταϊκούρας απάντησε ότι
δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο στο τραπέζι για την ελληνική κυβέρνηση. Ξεκαθάρισε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα
επαρκούν για να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε κρίση προκύψει στη χώρα,
χωρίς να σημαίνει όμως ότι πάντα
υπάρχουν και οι δημοσιονομικές δυνατότητες.
«Έχουμε ασφαλή ταμειακά διαθέσιμα, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κρίση προκύψει
αυτό σημαίνει σύνεση και προνοητικότητα αλλά δεν υπάρχει σενάριο
lockdown στο τραπέζι από την ελ κυβέρνηση», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.

Βόλος – 58χρονος αρνητής πέθανε από κορωνοϊό
Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι
υπάλληλοι της ΔΕΥΑΜΒ Βόλου λόγω
του θανάτου συναδέλφου τους από
κοροναϊό.
Πρόκειται για τον Παναγιώτη Σουλικιά που «έσβησε» στα 58 του χρόνια,
λίγες ώρες αφότου διασωληνώθηκε
στο Νοσοκομείο Βόλου λόγω κοροναϊού. Οι συνάδελφοι του αδυνατούν
να πιστέψουν ότι χάθηκε από τη μία
στιγμή στην άλλη. Ο άτυχος πατέρας
ενός παιδιού δεν ήθελε να εμβολιαστεί. Κάθε φορά που το θέμα έμπαινε
σε συζήτηση στους κόλπους της
ΔΕΥΑΜΒ ο ίδιος αντιδρούσε.
Επηρεασμένος από διάφορες θεωρίες έλεγε στους συναδέλφους του ότι
δεν πρόκειται να εμβολιαστεί ενώ ο
ίδιος αμφισβητούσε τις επιστημονικές

απόψεις των ειδικών που προτρέπουν στον εμβολιασμό κατά του κοροναϊού. Δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο Πριν από λίγες μέρες
μολύνθηκε από τον ιό όπως αναφέρει
το taxydromos.gr. Ο ίδιος παρέμεινε
σπίτι και δεν πήγε στο Νοσοκομείο.
Ωστόσο κανείς δεν περίμενε ότι θα
επιβαρυνθεί η υγεία του σε τέτοιο
βαθμό, ώστε η επιδείνωση να καταστεί μοιραία για τη ζωή του.
Όταν μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο
Νοσοκομείο Βόλου διαγνώστηκε με
αναπνευστική ανεπάρκεια υψηλού
βαθμού. Ο κορεσμός του άτυχου άνδρα ήταν ιδιαίτερα χαμηλός με αποτέλεσμα οι γιατροί να σημάνουν συναγερμό.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών

ο οργανισμός του ήταν πολύ αδύναμος. Ακολούθησε η διασωλήνωση
προκειμένου να βοηθηθεί η αναπνευστική λειτουργία. Δυστυχώς ούτε αυτό
επετεύχθη. Την Τρίτη λίγα λεπτά πριν
τη 1.30 η διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ ενημερώθηκε για τον θάνατο του 58χρονου. Το κλίμα ήταν πολύ βαρύ. Συνάδελφοί του ξέσπασαν σε κλάματα.
Η απώλειά του οδυνηρή και πρόωρη.
Ο άτυχος 58χρονος εργαζόταν στη
ΔΕΥΑΜΒ, ως υπομηχανικός στις
Τεχνικές Υπηρεσίες της επιχείρησης,
με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
Τα τελευταία χρόνια με την πολύτιμη
εμπειρία και την επαγγελματικότητά
του είχε βοηθήσει πολύ την υπηρεσία
στο έργο της.

Beugel: Η Ολλανδή ρεπόρτερ φεύγει από την Ελλάδα μετά από απειλές
H Ingeborg Beugel φεύγει, προσωρινά όπως τονίζει,
από την Ελλάδα καθώς δεχόταν απειλές μετά το επεισόδιο
που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την προηγούμενη
εβδομάδα στη συνέντευξη Τύπου στο Μαξίμου για την
επίσκεψη του Μαρκ Ρούτε. Η Ολλανδή δημοσιογράφος,
που μένει μόνιμα στην Υδρα, μίλησε στο nu.nl και περιέγραψε ότι οι συνθήκες της ζωής της δυσκόλεψαν πολύ
μετά το περιστατικό το οποίο έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως ισχυρίζεται η ίδια, το
βράδυ μετά τη συνέντευξη Τύπου δέχθηκε επίθεση με πέτρα από άγνωστο σε δρόμο μετά από επίσκεψή της σε
μαγαζί, φορώντας μάλιστα το κόκκινο καπέλο που είχε γίνει ήδη viral.
"Ενας άνδρας μου πέταξε μία πέτρα στο κεφάλι. Με αποκάλεσε Τουρκάλα πόρνη και κατάσκοπο και με προέτρεψε

να πάω στην Τουρκία. Η πέτρα με βρήκε στο μέτωπο.
Επαθα σοκ και άρχισα να τρέχω προς το σπίτι μου" τόνισε
η Beugel.
H δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι δεν προστατεύεται
από τις ελληνικές αρχές και γι' αυτό προτιμά να αποχωρήσει.
"Με συμβούλευσαν να φύγω από την Ελλάδα και τα
έκανα". Υπήρξε συνεννόηση την Κυριακή με την ολλανδική
πρεσβεία και το Υπουργείο Εξωτερικών.
Η Beugel μετά το θερμό διάλογό της με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη κατά τον οποίο του είπε ότι ψεύδεται για τις
επανοπροωθήσεις των προσφύγων μπήκε στο επίκεντρο
της επικαιρότητας για τουλάχιστον δύο ημέρες.
Παρόλα αυτά δηλώνει ότι θα επιστρέψει:
"Η ζωή είναι στην Ελλάδα και έχω ακόμη πολλή
δουλειά να κάνω" υπογράμμισε.

Φόρο τιμής στους αγωνιστές και τα θύματα του
Πολυτεχνείου απέτισαν
χθες στην Αθήνα πλήθος
πολιτών και συλλογικοτήτων. Πλήθος κόσμου
έδωσε βροντερό παρών.
Από το πρωί της Τετάρτης, πολίτες κάθε ηλικίας,
πολιτικά πρόσωπα, συνδικαλιστές επισκέπτονταν
συνεχώς τον ιστορικό
χώρο της Εξέγερσης για
να αφήσουν ένα λουλούδι
στο Μνημείο. Με την πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία ολοκληρώθηκε
ο
τριήμερος
εορτασμός της 48ης επετείου του Πολυτεχνείου.
Φοιτητικοί σύλλογοι με
σύνθημα «48 Νοέμβρηδες μετά, η συλλογική
μνήμη παραμένει ζωντανή», φορείς, κόμματα
και οργανώσεις, σωματεία
και συλλογικότητες του
αντιεξουσιαστικού χώρου
συγκεντρώθηκαν στην
Πλατεία Κλαυθμώνος και
κατευθύνθηκαν προς την
αμερικάνικη πρεσβεία.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις,
στην πορεία μετείχαν
10.000 διαδηλωτές. «Αντίσταση για πάντα στον φασισμό» είναι το σύνθημα
του πανό που κρατούσαν
εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και
Εξόριστων Αντιστασιακών. Ξεχωριστή πορεία
πραγματοποίησε νωρίτερα το «μπλοκ» με την
αιματοβαμμένη σημαία
του Πολυτεχνείου, μπροστά από την πρεσβεία
των ΗΠΑ. Η πορεία
έφτασε στην πρεσβεία
λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, ενώ τη σημαία

κράτησαν και παιδιά. Φοιτητές τραγούδησαν τον
Εθνικό Ύμνο και αποχώρησαν χωρίς εντάσεις.
Στεφάνι κατέθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Αμέσως μετά
προέβη στην ακόλουθη
δήλωση: «Η εξέγερση του
Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 υπήρξε η
κορύφωση της αντίστασης κατά της δικτατορίας.
Τιμάμε τα θύματα, τους
φοιτητές, και όλους τους
αγωνιστές που όρθωσαν
το ανάστημά τους στη βία
και την ανομία. Οι θυσίες
τους, όπως και η αγάπη
τους για ελευθερία και δημοκρατία, εξακολουθούν
να εμπνέουν. Σήμερα οι
νέοι και οι νέες, που μετά
την οικονομική κρίση βιώνουν και αυτή της πανδημίας, καλούνται να πορευθούν
σε
έναν
πολυσύνθετο κόσμο, γεμάτο προκλήσεις και αβεβαιότητες. Έχουμε χρέος
να σταθούμε δίπλα τους
και να στηρίξουμε την
προσδοκία τους για ένα
καλύτερο μέλλον, στο
πλαίσιο μιας ανοικτής κοινωνίας που να μας περιλαμβάνει όλους».
«Σαράντα οκτώ χρόνια
από την ιστορική εξέγερση του Πολυτεχνείου,
θυμόμαστε και τιμούμε.
Εμπνεόμαστε και τολμούμε. Συλλογιζόμαστε
και προχωρούμε!», τονίζει
σε μήνυμά του για την
επέτειο του Πολυτεχνείου
ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τα μηνύματα εκείνων των μεγάλων στιγμών
μετατρέπονται,

σήμερα, σε καθημερινό
προσανατολισμό προς
μία ασφαλή Δημοκρατία.
Που βαθαίνει τον χαρακτήρα της και απλώνει τα
δικαιώματα του πολίτη.
Δεν νοσταλγούμε γερασμένα συνθήματα, αλλά
υλοποιούμε ζωντανά αιτήματα. Χτίζοντας μία οικονομία, που αυξάνει την
ευημερία όλων, σεβόμενη
το περιβάλλον. Μια Παιδεία, που προσφέρει εργασία και πρόοδο. Και μία
δυναμική κοινωνία, που
δεν αφήνει κανέναν
πίσω», συνεχίζει ο πρωθυπουργός.
«Ας υποδεχτούμε, φέτος, τη μεγάλη επέτειο μακριά από καπηλείες και
ακρότητες. Με τις σκέψεις
μας στην αληθινή κληρονομιά της. Και με τις πράξεις μας ν' απαντούν στο
πρόταγμα της συγκυρίας,
που είναι η δημόσια υγεία:
Εμβολιαζόμενοι, τηρώντας τα μέτρα προστασίας, προφυλάσσοντας τη
ζωή μας και τη ζωή των
γύρω μας. 'Αλλωστε, πριν
από όλα, ο Νοέμβρης του
1973 δίδαξε ενότητα και
αλληλεγγύη», συνεχίζει
για να καταλήξει:
«Κυρίως, όμως, την
ώριμη κατάθεση της προσωπικής στάσης στη συλλογική κοινωνική δράση.
Σαράντα οκτώ χρόνια
μετά, οι λέξεις "Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία" ανανεώνουν το νόημά τους.
Εμπνέοντας, πλέον, μία
νέα και ισχυρή Ελλάδα.
Που, ήδη, αλλάζει και
ακμάζει!».
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Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Νεκτάριο Battersea
Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία ετελέσθη στον
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Νεκτάριο Λονδίνου,
στην περιοχή Battersea,
επί τη ιερά μνήμη του εν
Αγίοις Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
Προεξήρχε ο Σεβασμιώ-

τατος
Αρχιεπίσκοπος
Θυατείρων και Μεγάλης
Βρεταννίας κ. Νικήτας,
συλλειτουργών μετά του
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μελιτηνής κ. Μαξίμου. Συλλειτούργησαν
επίσης ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. κ. Νήφων
Τσιμαλής, ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Goran Spaic

(Πατριαρχείο Σερβίας) και
ο ιερατικώς Προϊστάμενος
του Ι. Ναού, Οικονόμος κ.
Χριστόδουλος Χριστοδούλου, τον οποίο ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε
Πρωτοπρεσβύτερο στο
τέλος της Θ. Λειτουργίας,
μαζί με τέσσερις νέους
αναγνώστες.

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 2021

Η εορτή του Αγίου Ι. του Χρυσοστόμου στο Λονδίνο και στο Cheltenham

Ιερές Αγρυπνίες ετελέσθησαν στο Λονδίνο
επί τη ιερά μνήμη του Ιωάννου του Χρυσο-

στόμου. Στον Ι. Ναό Αγίου Παντελεήμονος
και Παρασκευής Harrow προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συλλειτουργών μετά του Αρχιμανδρίτου
Γρηγορίου
Laurensano,
των
Πρωτοπρεσβυτέρων Ιωάννου Σουρλίγγα,
Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου και του Ιερομονάχου Ευγενίου Τσαραμανίδη (φωτογραφία αριστερά). Ετέθη προς προσκύνηση η
τιμία Κάρα του Αγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου του Πελοποννησίου η οποία φυλάσσεται στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου
Βασιλείου Τριπόλεως. Στο Αρχιεπισκοπικό
Παρεκκλήσιο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου την ιερά Αγρυπνία ετέλεσε ο Αρχιμ.
κ. Νήφων Τσιμαλής. Μετά την Αγρυπνία

ακολούθησε κέρασμα προς όλο το εκκλησίασμα.
Στο Cheltenham
Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην πόλη Cheltenham (φωτογραφία δεξιά).
Της πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος ο
οποίος μετέφερε την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα.
Συλλειτούργησε ο Πρωτοπρεσβύτερος π.
Αιμιλιανός Επαμεινώνδας.
Η Κοινότητα καλωσόρισε τον Θεοφιλέστατο και μετά την Θεία Λειτουργία και την
Αρτοκλασία ακολούθησε εορταστικό γεύμα.

Πανηγυρικός Εορτασμός στην μνήμη Αγ. Στυλιανού του Παφλαγόνος στο Milton Keynes
Την Κυριακή 28η Νοεμβρίου 2021, ώρα 09.30 θα τελεστεί Πανηγυρικός Εορτασμός στην μνήμη Αγ. Στυλιανού του Παφλαγόνος
(26/11), μετά Αρτοκλασίας. Θα Ιερουργήσει ο Πρωτοσύγκελος της
Ι. Αρχιεπισκοπής μας, Αρχιμανδρίτης Πατ. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος, συμπαραστεκόμενος υπό του Ιερομονάχου Πατ. Σαμουήλ Παπαχριστοφόρου.
Μαζί θα συνεορταστεί η Μνήμη του Αγ. Αμβροσίου Μεδιολάνων

(7/12). Θα ακολουθήσει δεξίωση στην Κοινοτική Αίθουσα μας παραπλεύρως του Ι. Ναού, << Swinfen Harris Church Hall>>.
Διεύθυνση: The Greek Orthodox Church, London Road, Stony
Stratford, Buckinghamshire, Milton Keynes, MK11 1JA
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ,
MILTON KEYNES & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ.

Επέτειος 55 ετών της Κοινότητας Αγ. Ιωάννου Προδρόμου και Αγ. Αντωνίου Holloway
Πανηγυρικά εόρτασε τα 55 έτη από
της ιδρύσεώς της η
Κοινότητα
των
Αγίων Ιωάννου του
και
Βαπτιστού
Αντωνίου του Μεγάλου Holloway στο
Λονδίνο.
Της πανηγύρεως
προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλαυδιουπό-

λεως κ. Ιάκωβος,
συμπαραστατούμενος υπό του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ.
Νικοδήμου Αναγνωστόπουλου,
του
Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικοδήμου
Αγγελή και του Οικονόμου κ. Ρηγίνου

Χαραλάμπους.
Μετά το πέρας της
Θ. Λειτουργίας ετελέσθη ιερό Κτητορικό Μνημόσυνο για
όλους τους κληρικούς, κηδεμόνες,
Επιτρόπους, Ευεργέτες και Δωρητές οι
οποίοι διακόνησαν
τον Ιερό Ναό.

Ομάδα φοιτητών του Κολλεγίου Goodenough στον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων
Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα επισκέφθηκε πολυπολιτισμική ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών του Κολλεγίου Goodenough του Λονδίνου, στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων της Εβδομάδας Διαθρησκευτικών
Σχέσεων. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Αιδεσιμολογιώτατος Dr.
Alan McCormack, Κοσμήτορας του Κολλεγίου. Ο Σεβασμιώτατος
μίλησε στους φοιτητές για την Ορθόδοξη πίστη και παράδοση και
ακολούθησε κέρασμα.

Το Λονδίνο στηρίζει λύση εντός παραμέτρων ΗΕ, διαβεβαιώνει τη Βίλιερς η Μόρτον
Για τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Βρετανίας στην υποστήριξη
της διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών για επίτευξη λύσης στο
Κυπριακό, διαβεβαιώνει με επιστολή της η Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Γειτονία Γουέντι Μόρτον, τη φιλοκύπρια βουλευτή Τερέζα Βίλιερς. Η επιστολή ακολουθεί επικοινωνία της κ. Βίλιερς για το θέμα και προώθηση εκ μέρους της,
επιστολής του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων προς την Υπουργό
Εξωτερικών Λιζ Τρας. «Πιστεύουμε ότι μία λύση θα αυξήσει την
ευημερία της Κύπρου και θα ενδυναμώσει την ασφάλεια και τη
σταθερότητα της περιοχής. Εγώ, μαζί με άλλους Βρετανούς
υπουργούς και αξιωματούχους συνεχίζουμε να συνδιαλεγόμαστε
ενεργά με όλα τα μέρη για να προτρέψουμε σε πρόοδο», αναφέρει
η Υπουργός Ευρώπης προς τη βουλευτή των Συντηρητικών. Η
κα Μόρτον τονίζει ότι το ΗΒ εξακολουθεί να στηρίζει λύση εντός
των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, βασισμένη στο μοντέλο
μιας ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, ένα μοντέλο που όπως σημειώνει
είναι διεθνώς αποδεκτό και που η βρετανική πλευρά πιστεύει ότι

«είναι αρκετά ευρύ για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες αμφοτέρων
των πλευρών». Δηλώνει ότι συμφωνεί πως οι πλευρές θα πρέπει
να αποφεύγουν ενέργειες ή ρητορική που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προοπτικές λύσης και ότι το ΗΒ συνεχίζει να επιδίδει
αυτό το μήνυμα σε όλες τις πλευρές. Σημειώνει πως το θέμα των
Βαρωσίων υπογραμμίζει τη σημασία μιας συνολικής λύσης και
για αυτό η βρετανική πλευρά ενθαρρύνει τα μέρη να εμπλακούν
εποικοδομητικά και να επιδείξουν τη δέσμευσή τους. Όσον αφορά
το «οδυνηρό θέμα των αγνοουμένων μετά από τα γεγονότα του
1963-64 και 1974», η κα Μόρτον σημειώνει τη συνάντηση που
είχε τον Σεπτέμβριο με τον Επίτροπο Προεδρίας Φώτη Φωτίου.
«Εν τέλει», καταλήγει, «μια λύση θα έδινε ώθηση στην ασφάλεια
του νησιού και θα βοηθούσε στην προώθηση της περιφερειακής
σταθερότητας, ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου σε μία περιοχή
με προκλήσεις. Προς αυτόν το σκοπό το ΗΒ ως Εγγυήτρια Δύναμη
και φίλη όλων των μερών, θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη
σε αυτή τη διαδικασία υπό τα Ηνωμένα Έθνη».

Σειρά επαφών του Στέφανου Στεφάνου στο Λονδίνο
Στο Λονδίνο βρίσκεται από χθες, Τετάρτη 17/11, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ
Στέφανος Στεφάνου. Στη βρετανική πρωτεύουσα, θα έχει σειρά επαφών με στελέχη της
κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, τοπικούς παράγοντες και μέλη της παροικίας μας.
Διαβάστε αναλυτικά ρεπορτάζ στην έκδοση της “Παροικιακής” την προσεχή Πέμπτη.

Της Σούζη Κωνσταντινίδη
MBE
Η Ημέρα Μνήμης για τον 1ο
Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν την
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, δηλαδή
την 11η ώρα της 11ης ημέρας
του 11ου μήνα, όταν υπογράφηκε η ανακωχή, που έληξε
επίσημα τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου,
στο Κενοτάφιο στο Γουάιτχολ,
η Αυτού Βασιλική Υψηλότης
Πρίγκιπας Κάρολος κατέθεσε
στεφάνι εκ μέρους της Αυτής
Μεγαλειότητος Βασίλισσας Ελισάβετ και του ίδιου. Στεφάνια
κατέθεσαν και άλλα μέλη της
βασιλικής οικογένειας, η κυβέρνηση, ηγέτες των διαφορετικών
θρησκειών, στρατιωτικοί και
άλλοι.
Την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία εκπροσώπησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων & Μεγάλης Βρετανίας
Νικήτας. Ως μέλος της Κοινοπολιτείας, την Κύπρο εκπροσώπησε ο εξοχώτατος Ύπατος
Αρμοστής της Κύπρου, Ανδρέας Σ. Κακουρής, ο οποίος
κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους
της Κύπρου στο Κενοτάφιο.
Στο Κενοτάφιο στο Χάρινγκεϊ,
πραγματοποιήθηκε πολιτειακή
τελετή που διοργάνωσε το κοινοτικό συμβούλιο του Χάρινγκεϊ και κατατέθηκαν στεφάνια
από τον Δήμαρχο Cllr. Adam
Jogee, την αρχηγό του Δημαρχείου Cllr. Peray Ahmet, την
Catherine West βουλευτή
Hornsey & Wood Green και δικαστή Lucas. Παρούσα ήταν
και η δημοτικός σύμβουλος
Εμινέ Ιμπραήμ. Στεφάνια κατέθεσαν και στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, του Στρατού
Ξηράς, του Ναυτικού, της
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.
Στεφάνια κατέθεσαν επίσης

εκ μέρους του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, εκπροσωπώντας όλους τους Κύπριους, η
Πρόεδρος, Σούζι Κωνσταντινίδη ΜΒΕ και η Διευθύντρια,
Χρυστάλλα Ευδοκίμου, η
οποία επίσης κατέθεσε εκ μέρους του Κυπριακού Συνδέσμου Γυναικών και εκ μέρους
της Εκκλησίας του Αποστόλου
Βαρνάβα και των Ελληνορθοδόξων.
Στη λειτουργία εκπροσωπήθηκαν όλα τα θρησκεύματα και
όλοι προσευχήθηκαν, μεταξύ
των οποίων και ο Μητροπολίτης π. Αθανάσιος.
Πρόσκοποι και Οδηγοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
από τον Απόστολο Βαρνάβα,
παρέλασαν με σημαίες στο
Κενοτάφιο του Χάρινγκεϊ.
Οι Κύπριοι εθελοντές πολέμησαν στον 1ο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Κύπριοι που ήρθαν
στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν
από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο
κλήθηκαν, εκπροσώπησαν τη
Βρετανία και πολέμησαν μαζί
με τους Συμμάχους, ενώ
30.000 εθελοντές από την Κύπρο και πολέμησαν ως η Κυπριακή Μεραρχία. Αυτό περιλάμβανέ όλους τους Κύπριους
κάθε εθνότητας, Έλληνες,
Τούρκους, Μαρωνίτες, Αρμένιους, Λατίνους και μικτούς
Γάμους.
Η λειτουργία της Κυριακής
τελείωσε με αυτά τα αξιομνημόνευτα λόγια που αντιπροσωπεύουν εκείνους που θυσίασαν
τη ζωή τους για την Ειρήνη:
“Όταν πας σπίτι, πες τους
για εμάς και πες τους
Για το αύριό σας, εμείς
δώσαμε το σήμερά μας”
Φωτογραφίες:
Πέτρος Πενταγιώτης
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Μνημόσυνο μακαριστού Αρχιεπισκόπου Θυατείρων
και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγορίου (1928-2019)

Παρήλθαν ήδη δύο έτη από την
κοίμηση του αειμακάριστου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης
Βρετανίας Γρηγορίου, στις 20 Νοεμβρίου 2019 και ολόκληρη η Ομογένεια της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά
και η γενέτειρά του Κύπρος και η
Ελλάδα αναμιμνήσκονται με ευγνωμοσύνη και εκτίμηση τη διακονία του
και το ανεκτίμητο έργο και την προσφορά του στην Ορθοδοξία και στον
Ελληνισμό.
Γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου
1928, στο τουρκοκρατούμενο από
το 1974 χωριό Μαραθόβουνος στην
πεδιάδα της Μεσαορίας της επαρχίας Αμμοχώστου Κύπρου. Ένατος
και τελευταίος γόνος του γεωργού
και οικοδόμου Θεοχάρη Χατζηττοφή
και της Μαρίας το γένος Κορώνη
απο την Αγκαστίνα, έμεινε ορφανός
από πατέρα σε ηλικία μόλις τριών
χρόνων. Μετά τη φοίτησή του στο
δημοτικό σχολείο του χωριού του,
πρωτοδούλευψε μαθητευόμενος
τσαγκάρης για μισό σελίνι τη βδομάδα για οκτώ χρόνια. Σε ηλικία
όμως 20 ετών, αποφασίζει να μάθει
πιο πολλά γράμματα και γίνεται δεκτός στη δεύτερη τάξη της Ανώτερης
Σχολής
της
γειτονικής
κωμόπολης του Λευκονοίκου. Δυο
χρόνια αργότερα, ο Γρηγόριος, μετεγγράφεται στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας, στην τετάρτη τάξη.
Για να γίνει όμως αυτό, σύμφωνα με
τους σχολικούς κανονισμούς, ο Γρηγόριος όφειλε να φορέσει ράσο γιατί
μόνο κληρικοί μπορούσαν να εγγραφούν σε τέτοια ηλικία. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ έκειρε τότε
τον Γρηγόριο σε Μόναχο και στις 24
Ιουνίου 1953 τον χειροτόνησε διάκονο.
Το 1954, μετά την αποφοίτηση του
από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, μεταβαίνει στην Αθήνα όπου φοιτά στη
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλύπτει τα έξοδα του
από τις οικονομίες που είχε κάνει
όταν ήταν ακόμα μαθητής του Γυμνασίου και υπηρετώντας ως διάκονος σε ναό των Αθηνών. Στις 6
Απριλίου 1959, μετά τη συμπλήρωση των πανεπιστημιακών του
σπουδών φτάνει στο Λονδίνο, όπου
διορίζεται ως αρχιμανδρίτης στον
ιερό ναό Αγίων Πάντων. Στις 19
Απριλίου ο διάκονος Γρηγόριος χειροτονείται σε πρεσβύτερο από τον
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων Αθηναγόρα Καββάδα στον ιερό ναό Αγίων
Πάντων, τον οποίο έμελλε να υπηρετήσει πάνω από μια δεκαετία, αρχικά ως εφημέριος και ακολούθως
ως ιερατικός προϊστάμενος. Με την
άφιξη στο Λονδίνο του Αρχιεπίσκο-

που Αθηναγόρα Κοκκινάκη το 1964,
ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος διορίζεται πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής.
Για μια δεκαετία ο Γρηγόριος υπηρετεί την Ομογένεια, ιδιαίτερα τις χιλιάδες των Κυπρίων μεταναστών
που φτάνουν στο Λονδίνο αναζητώντας καλύτερη μοίρα, και εγκαθίστανται στην περιοχή του Camden
Town. Διακονεί και κηρύσσει τον
Λόγο του Θεού, τελεί τη θεία λειτουργία, βαπτίσεις, γάμους και κηδείες, μνημόσυνα, αγιασμούς και
δεήσεις, προσφέρει τη Θεία Κοινωνία και εξομολογεί χιλιάδες πιστούς
οι οποίοι κάθε Κυριακή και γιορτή
προσέτρεχαν στον ιερό ναό των
Αγίων Πάντων. Τα βράδια διδάσκει
στο Ελληνικό Σχολείο που λειτουργούσε μέσα στο Ναό κι αργότερα σε
άλλα, που με τη βοήθειά του ιδρύθηκαν σε άλλες ενορίες.
Στις 26 Νοεμβρίου 1970, ο πρωτοσύγκελος Γρηγόριος εκλέγεται από
τη Σύνοδο του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, και
στις 12 Δεκεμβρίου χειροτονείται,
Επίσκοπος Τροπαίου. Ευθύς αμέσως αναλαμβάνει τη διοίκηση της
κοινότητας Αποστόλου Βαρνάβα
στο Wood Green του Βόρειου Λονδίνου, την οποία ανέδειξε ως την
πιο δυναμική και άριστα οργανωμένη, ίσως, κοινότητα της Αρχιεπισκοπής.
Ταυτόχρονα
εξακολουθούσε να είναι ο στενότερος συνεργάτης και σύμβουλος του
Αρχιεπισκόπου Αθηναγόρα Κοκκινάκη μέχρι το θάνατο του τελευταίου
τον Σεπτέμβριο του 1979.
Στις 16 Απριλίου 1988, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, εκλέγει
τον Επίσκοπο Τροπαίου Γρηγόριο,
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας και η ενθρόνιση του
γίνεται στις 29 Μαΐου 1988
στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας του Λονδίνου. Παρέμεινε ως
Αρχιεπίσκοπος μέχρι τον Ιούλιο του
2019, και κατά τη διάρκεια της διακονίας του επιτεύχθηκε αλματώδης
πρόοδος σε όλους τους τομείς που
αφορούσαν την Αρχιεπισκοπή και
τις Ελληνορθόδοξες Κοινότητες της
Μ.Βρετανίας. Συνοψίζοντας την
προσφορά της Μητρόπολης και μετέπειτα Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων και Μ. Βρετανίας τόσο
στην Ορθοδοξία όσο και στον Ελληνισμό, από την ίδρυσή της, ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος, το έτος 2005
σκιαγράφησε ένα αξιοθαύμαστο
έργο το οποίο επιτελέστηκε στα
μέχρι τότε 83 χρόνια ζωής της.
Ανέφερε χαρακτηριστικά: Με πι-

στότητα και αποστολικό ζήλο όχι
μόνο εποίμανε τους ορθόδοξους,
αλλά έβαλε και τη σφραγίδα της
στην γενικότερη κοινωνία και την εκκλησία της χώρας. Ίδρυσε ναούς,
οργάνωσε τους πιστούς σε ενορίες
και της διακόνησε με πιστότητα
τόσες δεκαετίες.
Πράγματι, τα πιο κάτω στοιχεία τεκμηριώνουν την αδιαμφισβήτητη
πρόοδο που επιτεύχθηκε στις οκτώ
δεκαετίες Ελληνορθόδοξης παρουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
• Όταν ιδρύθηκε η Μητρόπολη
Θυατείρων, το 1922, υπήρχαν στη
Μ. Βρετανία
μόνο τέσσερις κοινότητες–εκκλησίες. Σε οκτώ δεκαετίες αυξήθηκαν
σε 116 κοινότητες, οι πλείστες των
οποίων είχαν ιδιόκτητους ναούς,
απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία
και ήταν επανδρωμένες με διακόνους, ιερείς, επισκόπους, είχαν διοικητικά συμβούλια και το δικό τους
κοινοτικό ταμείο.
• Όταν ιδρύθηκε η Μητρόπολη
Θυατείρων υπήρχαν μόνο πέντε
κληρικοί, ενώ επί των ημερών του
Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου διακονούσαν 92 κληρικοί: 10
διάκονοι, 77 ιερείς, 4 Επίσκοποι
και ο Αρχιεπίσκοπος.
• Υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής ίδρύθηκε το 1987 η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και Ψαλμωδίας
για να καλλιεργήσει την αγάπη προς
την Εκκλησιαστική μουσική παράδοση της Ορθοδοξίας, την οποία ο
Γρηγόριος εδραίωσε και υποστήριξε.
• Από το έτος 2000 λειτούργησε
Εκκλησιαστικό και Θεολογικό Ινστιτούτο με
σκοπό τη μόρφωση νέων για να
γίνουν κληρικοί.
• Στον τομέα της Ελληνικής Παιδείας επί των ημερών του Αρχιεπισκόπου
Γρηγορίου λειτουργούσαν υπό την
αιγίδα της Αρχιεπισκοπής 50 Ελληνικά σχολεία με 4000 μαθητές και
200 δασκάλους και επιπρόσθετα
υπήρχαν τρία ημερήσια σχολεία.
• Για την επιμόρφωση δασκάλων
για τις ανάγκες της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης λειτούργησε
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Δασκάλων, στο οποίο ομογενείς παρακολουθούν
σεμινάρια
ελληνικής
γλώσσας και στοιχεία παιδαγωγικής
που τους προετοιμάζουν να διδάξουν στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία.
• Καθιερώθηκαν Συνέδρια, Συνάξεις και Συνελεύσεις για ενημέρωση
αλλά και την εξέταση, ανάλυση και
επίλυση των πιο σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η Αρχιεπισκοπή και η Ομογένεια.
• Ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος εκπροσώπησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη σε Διεθνή Συνέδρια και
Συμβούλια Ορθοδόξων Εκκλησιών
από την μακρινή Αυστραλία μέχρι
τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και
από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μέχρι την Αφρική. Συνόδευσε επίσης τον Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολομαίο σε σημαντικά ταξίδια του, όπως η επίσκεψή
του στην
Πόλη του Βατικανού το 2004 για
την επιστροφή των ιερών λειψάνων
των Αγίων Ιωάννου του Χυσοστόμου και Γρηγορίου του Θεολόγου
από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄.
• Η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων, με
τη συμμετοχή της στις θρησκευτικές
υποθέσεις και τις διασυνδέσεις και
επαφές της με άλλες Εκκλησίες, Δόγματα και Θρησκείες, κατόρθωσε να
συμβάλει στην αναβάθμιση της Ελ-

ληνορθόδοξης
παρουσίας και της συνδρομής και
εκπροσώπησής της στα κοινά της
Μεγάλης
Βρετανίας.
Μεταξύ των πιο σημαντικών Οργανισμών και Συμβουλίων στα
οποία εκπροσωπείται η Αρχιεπισκόπή Θυατείρων είναι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες στη Μ. Βρετανία,
Οργανισμοί Βρετανικών Εκκλησιών,
Χριστιανοί και Ιουδαίοι, Αρχηγοί των
Εκκλησιών Λονδίνου, ΧριστιανοίΙουδαίοι-Μουσουλμάνοι, Εκκλησίες
και Δήμοι, Εκκλησίες και Αστυνομία
και Εκκλησίες και Πολιτεία.
Η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων ανάπτυξε σχέσεις με τις άλλες Εκκλησίες και Εκκλησιαστικές Κοινότητες
της χώρας:
1) Με τους Αγγλικανούς, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων, ως ο Αποκρισάριος του
Οικουμενικού Πατριαρχείου στο
Παλάτι του Λάμπεθ (Lambeth Palace), επίσημη
κατοικία του Αγγλικανού Αρχιεπισκόπου της Καντουαρίας, ανάπτυξε
ιδιαίτερες σχέσεις. Στενή υπήρξε η
συνεργασία του Αρχιεπισκόπου
Γρηγορίου και των εκάστοτε Αρχηγών της Αγγλικανικής Κοινωνίας και
των οργάνων της για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, που παρουσιάζονται στη ζώη της χωράς.
2) Με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία αριθμητικά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Εκκλησία στο
Ηνωμένο Βασίλειο μετά την Αγγλικανική.
3) Με τους Μεθοδιστές, με τους
οποίους ο Γρηγόριος είχε αναπτύξει
ιδιαίτερες σχέσεις κατά τη φοίτησή
του στο Κολλέγιο Μεθοδιστών στο
Cambridge το 1968-1969 και μετέπειτα.
4) Με άλλες Εκκλησιαστικές Κοινότητες της χώρας.
Στην ανάπτυξη των σχέσεων
αυτών ο μακαριστός Γρηγόριος
έπαιξε σημαντικό και καθοριστικό
ρόλο. Παρών σε διαθρησκειακά συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και
άλλες εκδηλώσεις, ως εκπρόσωπος
του Οικουμενικού Πατριάρχη, ανάπτυσσε γνωριμίες και διασυνδέσεις
οι οποίες υπήρξαν ευεργετικές για
την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και
την Ομογένεια της Μ. Βρετανίας.Τις
σχέσεις αυτές με τους ηγέτες άλλων
Εκκλησιών και Δογμάτων, ο μακαριστός Γρηγόριος θέρμαινε με τηγενναιοδωρία του, με φιλοφρονητικές
πράξεις, με τιμητικά γεύματα και μετάλλια.
Εκπροσώπησε τους Ελληνορθόδοξους σε δημόσιες εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων
γάμοι, κηδείες και άλλες σημαντικές εκδηλώσεις της Βασιλικής οικογένειας, εθνικές και θρησκευτικές
γιορτές και επέτειοι.
Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος
Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Γρηγόριος, που σε ηλικία τριών χρόνων
έχασε τον πατέρα του και ανδρώθηκε με τη φροντίδα της μάνας του
και που έταξε ως υψηλούς στόχους
της ζωής του τη μόρφωση και την
υπηρεσία της Χριστιανοσύνης, σε
όλα τα στάδια της διακονίας του
άφησε ακατάλυτη τη σφραγίδα του,
ιδιαίτερα στην πρόοδο και θεμελίωση της Ορθοδοξίας και της Ελληνικής Παιδείας στη Μεγάλη
Βρετανία. Αιωνία του η Μνήμη.

του Λεωνίδα Φ. Λεωνίδου
(συγγραφέα της βιογραφίας του)
Φωτογραφίες Δώρου Παρτασίδη

Άσκηση πίεσης για δίκαιη
λύση του Κυπριακού ζητούν
Κύπριοι της Βρετανίας από
τον Τζόνσον

Να συνεχίσει να ασκεί πίεση για μία «πλήρη και
δίκαιη λύση» του Κυπριακού, ζητούν από τον
Μπόρις Τζόνσον τα μέλη του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων με επιστολή τους με αφορμή τη συμπλήρωση 38 ετών από την παράνομη μονομερή
ανακήρυξη του ψευδοκράτους.
Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου καλείται να υποστηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα
όλων των προσφύγων που εκτοπίστηκαν με τη
βία το 1974, ενώ επισημαίνεται παράλληλα η σταδιακή αντικατάσταση του πληθυσμού στα κατεχόμενα από εποίκους.
«Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο χρόνο και ζητάμε από τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει αποφασιστικά για να τερματίσει τη συνεχιζόμενη κατοχή και επιθετικότητα του τουρκικού στρατού»,
αναφέρει στη συνέχεια η επιστολή της παροικιακής οργάνωσης. Καταδικάζεται επίσης η επιδίωξη
της Τουρκίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη για
μόνιμη διχοτόμηση με την προώθηση της διαφορετικής βάσης διαπραγματεύσεων, εκτός συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.
«Μια τέτοια κατάληξη θα εξυπηρετούσε μόνο τα
επεκτατικά όνειρα του Προέδρου Ερντογάν και
θα αντίκειτο στα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, των Τουρκοκυπρίων και του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα ήταν σίγουρα αντίθετη προς
το διεθνές δίκαιο, καθώς τα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισμένων Κυπρίων είναι εγγυημένα
από το ευρωπαϊκό δίκαιο και η γη επί της οποίας
ο κ. Τατάρ θέλει να δημιουργήσει το κράτος του
δεν ανήκει στην κοινότητά του», σημειώνουν οι
συντάκτες της επιστολής. Τονίζουν επίσης ότι το
Ηνωμένο Βασίλειο, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, πρέπει να υπερασπιστεί το
διεθνές δίκαιο και να επιμείνει σε λύση που βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Ως
συνυπογράφουσα τις συνθήκες του 1960, η Βρετανία θα πρέπει επίσης να υποστηρίξει απερίφραστα μια δίκαιη και μόνιμη λύση με αποχώρηση
των τουρκικών στρατευμάτων και μια διζωνική,
δικοινοτική ομοσπονδία, προσθέτουν. Χαρακτηρίζονται δε απαράδεκτες για την πλειοψηφία των
Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων οι πρόσφατες δηλώσεις Τσαβούσογλου περί ανοίγματος
των Βαρωσίων και περί «λύσης δύο κρατών» ως
μόνης βάσης για τις διαπραγματεύσεις.
Ως εκ τούτου, οι υπογράφοντες παρακαλούν
τον Μπόρις Τζόνσον να βοηθήσει την Κύπρο να
βρει μια ειρηνική λύση, να γίνει ένα ενωμένο ευρωπαϊκό κράτος με μία ταυτότητα, χωρίς στρατεύματα και πρόσφυγες. «Ο λαός μας έχει υποφέρει αρκετά και τα παιδιά μας δικαιούνται μία
καλύτερη και πιο ασφαλή ζωή, να μπορούν να
ζουν αρμονικά με φιλία και συνεργασία», καταλήγει η επιστολή προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Η επιστολή υπογράφεται εκ μέρους της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων από τους Δώρο Παρτασίδη, Μαρί Νίκολσμπι και Αντώνη Σαββίδη.
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«Όχι» Μπόρις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα - Δεν αποκλείει τη νομική οδό η Ελλάδα

Η

Ντάουνινγκ Στριτ είναι ίσως ο μοναδικός
δημόσιος δρόμος της Βρετανίας στον
οποίον η διέλευση των πολιτών απαγορεύεται περίπου διά νόμου – για την ακρίβεια, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Ουέστμινστερ. Εδώ και 32 χρόνια, την πρόσβαση
στην πιο διάσημη (έπειτα ίσως από την Οξφορντ
Στριτ) οδό του Ηνωμένου Βασιλείου εμποδίζει μία
ολόμαυρη, ατσαλένια σιδεριά. Ασφαλώς, ορισμένοι εξαιρούνται από την απαγόρευση. Οπως ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες το απόγευμα πέρασε τη διάσημη πόρτα με τον αριθμό
10, υπό το σπινθηροβόλο βλέμμα του Λάρι, του
επίσημου γάτου της Ντάουνινγκ Στριτ, για να συναντήσει τον Μπόρις Τζόνσον. Ο βρετανός πρωθυπουργός, όμως, δεν είχε διάθεση για γενναιοδωρίες: όταν ο Μητσοτάκης του έθεσε το ζήτημα
της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα,
ο Μπόρις όχι μόνο δεν ήθελε να ακούσει λέξη,
αλλά αρνήθηκε ακόμη και να προσέλθει σε διάλογο. Εμμένοντας στην πάγια βρετανική θέση,
είπε στον έλληνα ομόλογό του ότι τα Γλυπτά αποκτήθηκαν νομίμως από τον λόρδο Ελγιν. Και, σε
μία προσπάθεια να κλείσει το θέμα, παρέπεμψε,
ως συνήθως, στο Βρετανικό Μουσείο (το οποίο,
με τη σειρά του, αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μόνιμης επιστροφής των Μαρμάρων).
Μιλώντας στην «Παροικιακή» δύο ώρες μετά
τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο εκπρόσωπος
του Μπόρις Τζόνσον ξεκαθάρισε ότι η θέση της
βρετανικής κυβέρνησης είναι ότι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των Γλυπτών είναι το Βρετανικό Μουσείο.
«Ο βρετανός πρωθυπουργός τόνισε στις αρχές
του χρόνου (σ.σ. σε συνέντευξή του στην αθηναϊκή εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ») ότι τα Μάρμαρα αποκτήθηκαν νομίμως», είπε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Η κυριότητα των Μαρμάρων είναι θέμα
που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, χωρίς
να δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις. Οι αποφάσεις
που σχετίζονται με τις συλλογές του λαμβάνονται
από τους επιτρόπους του Μουσείου. Οποιοδήποτε ερώτημα που αφορά το πού βρίσκονται
τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι υπόθεση του
Μουσείου». Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το
βράδυ της Τρίτης η Ντάουνινγκ Στριτ, σημειώνεται: «Ο πρωθυπουργός είπε (σ.σ. στον Μητσοτάκη) ότι αντιλαμβάνεται τα έντονα συναισθήματα του ελληνικού λαού για το θέμα. Ωστόσο,
επανέλαβε τη μακροχρόνια θέση της Βρετανίας
ότι αυτό το ζήτημα αφορά τους επιτρόπους του
Βρετανικού Μουσείου». Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι αυτό
το θέμα σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την
ισχυρή σχέση μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας».
Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται
αποφασισμένος να κλιμακώσει την εθνική προσπάθεια για επανένωση των «κλεμμένων» όπως σημειώνει - Γλυπτών. Σύμφωνα με ελληνική

κυβερνητική πηγή, η Ελλάδα αφήνει ανοικτό το
ενδεχόμενο, εφόσον χρειαστεί, να ακολουθήσει
τη νομική οδό για τη διεκδίκηση των Μαρμάρων.
«Δεν το αποκλείουμε. Ολες οι επιλογές είναι στο
τραπέζι και τις εξετάζουμε προσεκτικά», είπε στην
«Παροικιακή», σημειώνοντας ότι «δεν περιμέναμε
κάτι διαφορετικό από τον Μπόρις».
Αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, η
οποία διήρκεσε 55 λεπτά, ο έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε: «Το αίτημά μας δεν είναι φωτοβολίδα. Θα επιμείνουμε με μεθοδικότητα για να χτίσουμε τα απαραίτητα ερείσματα και στη βρετανική
κοινή γνώμη για την ανάγκη επανένωσης των
Γλυπτών. Είναι σημαντικό ζήτημα που αφορά τις

πουργός αναφέρθηκε και στον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι «δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για διάλογο, για τον οποίο η Ελλάδα είναι
πάντα έτοιμη, εφόσον επιδεικνύεται σεβασμός
του διεθνούς δικαίου (περιλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας), της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της».
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Μητοτάκης κατέστησε στον Τζόνσον σαφή τη θέση της ελληνικής
πλευράς ότι η προσέγγιση περί λύσης δύο κρατών είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να αποτελέσει αφετηρία διαπραγματεύσεων. Συμπλήρωσε
ότι οι όροι του παιχνιδιού δεν μπορούν να αλλά-

διμερείς μας σχέσεις. Δεν είναι ζήτημα μόνο νομικό, είναι πρωτίστως ζήτημα αξιακό και πολιτικό
και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να πετύχουμε τον σκοπό μας». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μητσοτάκης είπε στον Τζόνσον: «Μπόρις, έχει πλέον έρθει η ώρα για την ικανοποίηση
του δίκαιου ελληνικού αιτήματος και την αποκατάσταση του μνημείου στην ολότητά του στο Μουσείο Ακρόπολης». Κατόπιν, του πρότεινε να προσφέρει η Ελλάδα στο Βρετανικό Μουσείο σπάνια
εκθέματα που δεν έχουν φύγει ποτέ από την
χώρα, παίρνοντας πίσω τα Γλυπτά. Ο Τζόνσον,
όμως, δεν ανταποκρίθηκε θετικά, με τη Ντέιλι
Μέιλ να κάνει λόγο για «αμήχανη σύγκρουση
Τζόνσον-Μητσοτάκη στη Ντάουνινγκ Στριτ».

ξουν και ότι το κεκτημένο του Κραν Μοντανά είναι
η βάση στην οποία πρέπει να χτιστεί η πρόοδος
στο Κυπριακό. Τόνισε, ακόμη, ότι η ακύρωση των
παράνομων τουρκικών μεθοδεύσεων στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων αποτελεί ουσιαστική
προϋπόθεση για την ευόδωση των, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, προσπαθειών επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Brexit και Κυπριακό
Οι δύο άνδρες συζήτησαν και για την ένταση
στις ευρωβρετανικές σχέσεις με αφορμή το Brexit,
με τον Μητσοτάκη να μεταφέρει στον Τζόνσον
μήνυμα της ΕΕ ότι τυχόν μονομερής αναστολή
ισχύος του Πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας
με επίκληση του Αρθρου 16 είναι πολύ πιθανό
να οδηγήσει στην αναστολή ολόκληρης της εμπορικής συμφωνίας του Brexit. Ο έλληνας πρωθυ-

Ενδιαφέρον επενδυτών
Για «έντονο ενδιαφέρον» ξένων επενδυτών, εκπροσώπων χαρτοφυλακίων και εταιρειών του
χρηματοπιστωτικού κλάδου να επενδύσουν και
να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα έκανε λόγο
κυβερνητική πηγή έπειτα από τις συναντήσεις με
εκπροσώπους του Σίτι και του βρετανικού επιχειρηματικού κόσμου που είχε στο Λονδίνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή,
«οι επενδυτές εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους
στην Ελλάδα και επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον
για τη συνέχιση του κύματος των ξένων επενδύσεων που σημειώνεται στη χώρα τα τελευταία
χρόνια από επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας
όπως οι Microsoft, Pfizer, Cisco και Digital
Realty». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλληνας

πρωθυπουργός συνάντησε ανώτατα στελέχη της
Merrill Lynch (διευθυντικό στέλεχος της οποίας
έχει διατελέσει ο νυν προϊστάμενος του Οικονομικού του Γραφείου, Αλέξης Πατέλης, ο οποίος
τον συνόδευε στο Λονδίνο), του ενεργειακού κολοσσού EDF Energy, των επενδυτικών εταιρειών
Advent International και Macquarie, καθώς επίσης και στελέχη της Συνομοσπονδίας Βρετανών
Βιομηχάνων, αλλά και επικεφαλής επιχειρήσεων
διεθνούς εμβέλειας στους τομείς της ενέργειας,
του real estate, των υποδομών, της τεχνολογίας
και της βιομηχανίας. Κατά την ίδια πηγή, οι επενδυτές «σχολίασαν θετικά τις αλλαγές που υλοποιούνται στη χώρα και αλλάζουν την οικονομία
κάνοντάς την πιο ελκυστική για επενδύσεις».
Ο Μητσοτάκης παρουσίασε τις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, οι οποίες αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις
διεθνών οργανισμών. Τόνισε ότι η κυβέρνηση
«στήριξε τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις
στη διάρκεια της πανδημίας, ότι η απασχόληση
αυξήθηκε και η ανεργία μειώνεται διαρκώς, ενώ
η ανάπτυξη στη χώρα προέρχεται πλέον και από
επενδύσεις σε νέους τομείς, όπως αυτοί της τεχνολογίας και της πράσινης οικονομίας». Επίσης,
μίλησε στους ξένους επενδυτές για το «φιλικό
επενδυτικό περιβάλλον και τη δραστική μείωση
της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα», επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τον ταχύτατο ψηφιακό μετασχηματισμό και τη λειτουργία του πόρταλ gov.gr.
Επιπλέον, αναφέρθηκε στη μείωση των φόρων
και στη σταθερότητα του πλαισίου που προσφέρει
η Ελλάδα στους ξένους επενδυτές. Παράλληλα,
σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν
να επενδύσουν στην Ελλάδα προσφέρουν καλά
αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε Ελληνες, συμβάλλοντας - σε συνδυασμό και με τα φορολογικά
κίνητρα που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση - στην
αντιστροφή του λεγόμενου «brain drain».
«Εκλογές το 2023»
Μιλώντας σε εκδήλωση μελών της ελληνικής
παροικίας του Λονδίνου, ο Μητσοτάκης είπε εκ
νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2023. «Εχω δεσμευτεί γι’ αυτό και σκοπεύω να τηρήσω τον λόγο
μου» τόνισε, συμπληρώνοντας: «Εχουμε κάνει
πολλή δουλειά, αλλά έχουμε και πολλή δουλειά
μπροστά μας, 18 μήνες μέχρι τις εκλογές είναι
σημαντικό διάστημα ώστε να υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δυνατότητα που έχουν οι Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό να ψηφίζουν στον τόπο
διαμονής τους. «Αυτό αποτελούσε μία δέσμευση
προεκλογική δική μου. Καταφέραμε και την υλοποιήσαμε εν μέρει. Σκοντάψαμε, δυστυχώς, πάνω
στον περιορισμό των 200 εδρών που έπρεπε να
συγκεντρώσουμε».

Σημαντικά μηνύματα για το Κυπριακό στην επίεσκεψη Βρετανών βουλευτών στην Κύπρο

Α

ντιπροσωπεία της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (APPG) για την Κύπρο επισκέφθηκε την Κύπρο την περασμένη
εβδομάδα ως προσκεκλημένοι της
Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να ενημερωθούν πάνω στις τελευταίες εξελίξεις
στο Κυπριακό και άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν την Κύπρο. Η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την βουλευτή Caroline Nokes και τον Πάμπο
Χαραλάμπους, έφτασε στην Κύπρο το
απόγευμα της Τρίτης 9 Νοεμβρίου και
αναχώρησε την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου. Η επιτροπή των βουλευτών
αποτελούνταν από τους βουλευτές Geraint Davies, Caroline Dinenage, Fabian Hamilton, Mark Jenkinson, Gagan
Mohindra, Anum Qaiser-Javed, Cath-

erine West και Mike Wood. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΚΟ
ΗΒ), Χρίστος Καραολής, συνόδευε την
αντιπροσωπεία καθ' όλη τη διάρκεια
της επίσκεψής τους.
Η Caroline Nokes δήλωσε πως «η
επίσκεψη έδωσε τη δυνατότητα σε
εμένα και στους συναδέλφους μου να
συναντηθούμε με βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων στο νησί, και να συζητήσουμε για τις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για
λύση του κυπριακού και επανένωσης
της Κύπρου και του λαού της, τη σημαντική ενίσχυση της συνεργασίας ΗΒΚύπρου για την ασφάλεια και τον κρίσιμο ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική
Μεσόγειο. Είχαμε επίσης την ευκαιρία
να δούμε από πρώτο χέρι τις τραγικές

συνέπειες της συνεχιζόμενης τουρκικής
κατοχής». Πρόσθεσε ότι «αφήνουμε
την Κύπρο με μια ανανεωμένη συλλογική δέσμευση να διασφαλίσουμε ότι
η βρετανική κυβέρνηση κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να συνεισφέρει στην
επανένωση την Κύπρου ως διζωνική,
δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική
ισότητα όπως αυτή διαγράφεται στα
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ». Κλείνοντας, έκφρασε ευχαριστίες στην Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου για τη φιλοξενία και
στον Πρόεδρο της ΕΚΟ για τον συντονισμό του ταξιδιού. Από την πλευρά
του, ο βρετανοκύπριος βουλευτής Πάμπος Χαραλάμπους είπε ότι «η επίσκεψη του APPG ήταν πολύ επίκαιρη
δεδομένου του πρόσφατου διορισμού
Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ και Επικεφαλής
της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP). Είμαστε όλοι αισιόδοξοι ότι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν
να ξαναρχίσουν σύντομα, αλλά για να
συμβεί αυτό, πρέπει η Τουρκία να
εγκαταλείψει την επιμονή της για διχοτόμηση του νησιού και τη δημιουργία
δύο κρατών. Η Βρετανία, η ΕΕ και ο
ΟΗΕ είναι ομόφωνοι πως η μόνη βάση
για λύση του Κυπριακού είναι μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία σύμφωνα με το υπάρχον πλαίσιο του ΟΗΕ.

Ήταν επίσης σαφές από τις συζητήσεις
μας ότι η μόνη αποδεκτή λύση είναι
αυτή που βρίσκεται εντός του υφιστάμενου πλαισίου του ΟΗΕ». Δήλωσε ενθαρρυμένος από την συνάντηση της
αντιπροσωπείας με ομάδες πολιτών
και από τις δύο κοινότητες, όπου διαπίστωσαν ότι εξακολουθεί να υπάρχει
ισχυρή υποστήριξη για την επανένωση
μεταξύ της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας. Κλείνοντας
επεσήμανε πως «είναι ξεκάθαρο πως
μετά από 47 χρόνια κατοχής, είναι καιρός, επιτέλους η Κύπρος και ο λαός
της να επανενωθεί». Η αντιπροσωπεία
συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, για να συζητήσουν την επέκταση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ του
Βρετανικού Κοινοβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Συγκεκριμένα, συζήτησαν την αμοιβαία σημασία
που δίνουν το Ηνωμένο Βασίλειο και
η Κύπρος στην υπεράσπιση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας σε όλο τον
κόσμο, καθώς και ευκαιρίες για προώθηση της ισότητας και των περιβαλλοντικών ζητημάτων μέσω κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών. Ο Βρετανός
Ύπατος Αρμοστής Stephen Lillie, γιόρτασε επίσης τις στενές σχέσεις ΗΒ και
Κύπρου κατά τη διάρκεια δεξίωσης
στην κατοικία του. Κυπριακό και πολιτικές εξελίξεις Η αντιπροσωπεία

άκουσε επίσης αναλυτικές ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό από τον Υπουργό Εξωτερικών
της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η
συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, στα απαράδεκτα σχέδια διχοτόμησης που προβάλλει η Τουρκία
και ο Ε. Τατάρ και στις προκλήσεις της
Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου. Μίλησαν επίσης για τις σχέσεις ΗΒ-Κύπρου και πιθανές ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία. Συναντήθηκαν
επίσης με τη Επιτροπή Εξωτερικών και
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής
των Αντιπροσώπων και τον πρόεδρό
της, Χάρη Γεωργιάδη και είχαν εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Η
επιτροπή είχε επίσης την ευκαιρία να
ακούσει για τις συνέπειες της εισβολής
της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974 και
της συνεχιζόμενης κατοχής, καθώς και
για τον αντίκτυπό της σε πολλές χιλιάδες Κύπριους του ΗΒ που έγιναν πρόσφυγες. Επισκέφθηκαν τη Δερύνεια για
να ακούσουν από τον Δήμαρχο Αμμοχώστου Σίμο Ιωάννου και να δουν την
κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου και
την περιφραγμένη περιοχή στο Βαρώσι. Συναντήθηκαν επίσης με τους
Δημάρχους των κατεχομένων πόλεων
Κερύνειας, Μόρφου, Ακάνθου, Λευκονοικού και Κυθρέας.
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Τρομοκρατικό περιστατικό κηρύχθηκε η έκρηξη βόμβας στο Λίβερπουλ

«Τρομοκρατικό περιστατικό»
κηρύχθηκε επισήμως η έκρηξη
βόμβας σε ταξί έξω από νοσοκομείο του Λίβερπουλ το πρωί
της Κυριακής, που σκότωσε τον
επιβάτη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό
και τραυμάτισε τον οδηγό. Σύμφωνα με τους διοικητές των τοπικών αστυνομικών διευθύνσεων, ο οδηγός ταξί που έχει
κατονομαστεί ως Ντέιβιντ Πέρι
επιβίβασε τον άγνωστο άνδρα
που έφερε μαζί του τον εκρηκτικό μηχανισμό στη λεωφόρο
Ρούτλαντ με προορισμό το Νοσοκομείο Γυναικών του Λίβερπουλ, μια απόσταση περίπου
δέκα λεπτών Καθώς το ταξί
πλησίαζε στο νοσοκομείο, σημειώθηκε η έκρηξη. Η αστυνομία σημείωσε ότι ακόμα συνεχίζονται οι έρευνες για να
διαπιστωθεί το κίνητρο του άνδρα που μετέφερε τη βόμβα και
τελικά σκοτώθηκε, καθώς και
γιατί η έκρηξη σημειώθηκε
εκείνη τη στιγμή.
Ο βοηθός διοικητής της αστυνομίας του Ευρύτερου Μάντσεστερ και επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ΒΔ
Αγγλίας Ρας Τζάκσον σημείωσε
ότι οι αρχές εξετάζουν το κατά
πόσο ο δράστης μπορεί να στό-

χευε εν τέλει τον Αγγλικανικό
Καθεδρικό ναό του Λίβερπουλ
που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο, καθώς εκείνη την ώρα ήταν σε εξέλιξη η ετήσια τελετή μνήμης για
τους πεσόντες πολέμου. Για την
ώρα, ωστόσο, είπε ο κ. Τζάκσον, δεν έχει προκύψει κάποια
διασύνδεση. Όπως ανακοίνωσε
ο ίδιος, έχει πραγματοποιηθεί
και τέταρτη σύλληψη μετά από
τις συλλήψεις τριών ανδρών το
βράδυ της Κυριακής. Επίσης, η
αστυνομία έχει εντοπίσει «σημαντικά ευρήματα» σε μία διεύθυνση του Λίβερπουλ όπου διεξήχθησαν έρευνες. Τονίστηκε
ότι δεν πιστεύεται πως υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος για τους
πολίτες στην περιοχή του Μέρσεϊσαϊντ, παρόλα αυτά θα
υπάρχει αυξημένη αστυνομική
παρουσία.
«Ήρωας» οδηγός ταξί φέρεται να απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση στο Λίβερπουλ
Ένας οδηγός ταξί στο Λίβερπουλ χαρακτηρίστηκε «ήρωας»
από φίλους και συναδέλφους
του που υποστηρίζουν στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι
αποσόβησε τρομοκρατική επίθεση στην πόλη. Ο Ντέιβιντ
Πέρι φέρεται να είναι ο οδηγός

του ταξί που τυλίχθηκε στις φλόγες το πρωί της Κυριακής έξω
από το Νοσοκομείο Γυναικών
του Λίβερπουλ, ένα από τα μεγαλύτερα μαιευτήρια της Ευρώπης, μετά από έκρηξη που στοίχισε τη ζωή ενός επιβάτη και
τον τραυματισμό του ιδίου.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνάδελφοί του Πέρι λένε
ότι αντιλήφθηκε πως ο πελάτης
του έφερε εκρηκτικά, οδήγησε
το όχημα σε ασφαλές σημείο και
κλείδωσε τον επίδοξο τρομοκράτη στο όχημα, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη. Ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον
δήλωσε ότι ο οδηγός «φαίνεται
πως ενήργησε με απίστευτη συναίσθηση και γενναιότητα».
Ο φερόμενος ως βομβιστής
αυτοκτονίας φέρεται να είχε ζητήσει από τον Πέρι να τον πάει
με το ταξί στον Αγγλικανικό Καθεδρικό Ναό του Λίβερπουλ, μόλις ένα χιλιόμετρο μακριά από
το σημείο της έκρηξης. Εκεί
ήταν σε εξέλιξη τελετή για την
Κυριακή Μνήμης, ως φόρος τιμής στους πεσόντες πολέμου,
παρουσία βετεράνων πολέμου,
αξιωματούχων και πλήθους κόσμου. Μάλιστα η έκρηξη σημειώθηκε στις 10.59 τοπική, ένα
λεπτό πριν το Ηνωμένο Βασίλειο τηρήσει ενός λεπτού σιγή
στη μνήμη τους. Ο κ. Πέρι τραυματίστηκε ελαφρά από την
έκρηξη, με πληροφορίες να
αναφέρουν μάλιστα ότι έχει ήδη
πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι να ανατινάχθηκαν οι
πυροκροτητές αλλά όχι η κυρίως βόμβα, κάτι που εξηγεί τον
ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού. Από την πρώτη στιγμή τις
έρευνες ανέλαβε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία τη
νύχτα προέβη σε συλλήψεις

τριών ανδρών ηλικίας 29, 26 και
21 ετών στην περιοχή Κένσιγκτον του Λίβερπουλ. Η επιχείρηση συνεχίστηκε σε άλλη περιοχή έως τα ξημερώματα με
τους κατοίκους της περιοχής να
καλούνται να φύγουν από τα
σπίτια τους
Αύξηση επιπέδου συναγερμού ασφαλείας για τρομοκρατικό χτύπημα στη Βρετανία
Το επίπεδο της απειλής τρομοκρατικής επίθεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνεται από
«σημαντικό» σε «σοβαρό»,
ανακοίνωσε η αρμόδια Υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ.
Η απόφαση από το Ενιαίο Κέντρο Ανάλυσης Τρομοκρατίας
ελήφθη μετά από την έκρηξη
αυτοσχέδιου μηχανισμού σε
ταξί στο Λίβερπουλ το πρωί της
Κυριακής, που κηρύχθηκε «τρομοκρατικό περιστατικό».
Από την έκρηξη σκοτώθηκε ο
επιβάτης που έφερε τη βόμβα
και τραυματίστηκε ο οδηγός.
Η αναβάθμιση του επιπέδου
συναγερμού ασφαλείας σημαίνει ότι μια τρομοκρατική επίθεση θεωρείται πλέον «εξαιρετικά πιθανή», ενώ μέχρι τώρα
θεωρείτο «πιθανή». Η «σοβαρή» απειλή αντιστοιχεί στην
τέταρτη από τις πέντε βαθμίδες
του συναγερμού ασφαλείας. Η
προηγούμενη φορά που ο συναγερμός αυξήθηκε σε αυτή τη
βαθμίδα ήταν το Νοέμβριο του
2020, μετά από μια σειρά τρομοκρατικών χτυπημάτων σε
Βιέννη, Νίκαια και Παρίσι. Το
Φεβρουάριο του 2021 ο συναγερμός ασφαλείας υποβαθμίστηκε σε «σημαντικός». Η πέμπτη βαθμίδα συνεπάγεται ότι
η απειλή τρομοκρατικής ενέργειας είναι «εξαιρετικά πιθανή
στο εγγύς μέλλον»

PROTEST MARCH LTNS
SATURDAY 20TH NOVEMBER
10.00AM: meet on the old running track field in Broomfield
Park
10.30AM: march commences
ROUTE: Alderman’s Hill along Green Lanes to junction with
Hedge Lane and Bourne Hill.
We will have posters and banners but please feel free to
design and bring your own posters too. This is a peaceful
protest and banners/poster should not contain anything rude
or offensive.

FOX LANE LTN OBJECTIONS
ARE PERMITTED UNTIL 11 JANUARY
2022
Enfield Council has once again attempted to deny us our
right to continue to object to the Fox Lane Low Traffic
Neighbourhood being made permanent.
The Council closed the online on 11 July 2021 instead of
keeping it open until 11 January 2022 which they are legally
obliged to do. One Community challenged the Council on
this and the Director of Law and Governance confirmed
“that the Council will continue to accept objections to
the whole Fox Lane LTN scheme until 11 January 2022”

PLEASE CONTINUE TO SUBMIT
YOUR OBJECTIONS BY E-MAIL TO:
traffic@enfield.gov.uk
QUOTING REFERENCE TG52/1451
If you prefer, you can post your objection to the Head of
Traffic and Transportation.
The Civic Centre, Silver Street, Enfield, EN1 3XD
Please remember that this is an experiment and by all
continuing to object with more evidence of how this experiment is affecting us will give us more chance of removing

it.If you need any help with your objection please
e-mail us at: onecommunuitystopltn@gmail.com
stopfoxlaneltn.org/get-involved

ΟΙ ΤΟΡΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ

«Levelling up» και «συντηρητισμός του μεγάλου κράτους»: Πολιτικό όραμα ή
επικοινωνιακό κόλπο του Μπόρις Τζόνσον;

Ε

ίναι ο Μπόρις Τζόνσον κρυπτοσοσιαλιστής; Το ερώτημα, ασφαλώς, προκαλεί
θυμηδία. Από την άλλη, πιθανότατα αυτή
ακριβώς ήταν η πρόθεση του χρήστη του Twitter
ο οποίος, σχολιάζοντας πρόσφατο άρθρο του
«Economist», διερωτήθηκε αν ο βρετανός πρωθυπουργός και ηγέτης των Τόρις είναι «closet socialist», για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
απλώς έχει βρει έναν τρόπο να «υποκαταστήσει»
το Εργατικό Κόμμα και να παραμείνει στην εξουσία για καιρό. Με άλλα λόγια, όπως το έθεσε έτερος χρήστης της πλατφόρμας σχολιάζοντας το
ίδιο άρθρο, «δεν υπάρχει Συντηρητικό Κόμμα,
μόνο ένα μάτσο καιροσκόπων χωρίς ιδανικά, με
μόνο στόχο να βρίσκονται στην εξουσία. Μακιαβελικοί, είναι η καλύτερη περιγραφή». Κυνικό;
Αναμφίβολα. Αδικο; Μπορεί. Το σίγουρο είναι ότι,
στα χρόνια του Μπόρις, το κόμμα του Τσόρτσιλ

και της Θάτσερ επιχειρεί έναν ακόμη μετασχηματισμό (πραγματικό ή επικοινωνιακό, μένει να φανεί), από τους πολλούς που έχει κάνει στην ιστορία του.
Αυτή τη φορά, η στροφή που γίνεται είναι προς
τον - κατά τον «Economist» - «συντηρητισμό του
μεγάλου κράτους», δηλαδή προς το μοντέλο του
κράτους-πατερούλη το οποίο παρεμβαίνει συχνά
στην αγορά και στην κοινωνία. Εκτιμάται ότι στα
μέσα της τρέχουσας δεκαετίας οι δημόσιες δαπάνες θα είναι οι υψηλότερες, ως ποσοστό του
ΑΕΠ, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, ενώ
η φορολογία θα φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα
των τελευταίων 70 ετών. Η στροφή αυτή, βέβαια,
επισπεύστηκε (ή ενισχύθηκε) από την πανδημία,
η οποία οδήγησε στην απροσδόκητη επιστροφή
του κρατικού παρεμβατισμού σε αρκετές δυτικές
χώρες. Ωστόσο, στη Βρετανία εξυπηρετεί και άλ-

λους σκοπούς, όπως το περιβόητο «levelling up»
(εξίσωση προς τα επάνω), το μεγαλόπνοο σχέδιο
του Μπόρις για να αναβαθμιστούν - οικονομικά,
σε επίπεδο υποδομών, ευκαιριών κ.ά. - οι υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας. Μέχρι και
υπουργείο με αυτό το όνομα συνέστησε για να
κάνει τους πολίτες να πιστέψουν στο όραμά του:
για την ακρίβεια, μετονόμασε το υπουργείο Στέγασης και Κοινοτήτων σε… υπουργείο Levelling
Up, Στέγασης και Κοινοτήτων. Ωστόσο, το σχέδιό
του «μπάζει» από πολλές πλευρές, με το Institute
for Government - μία από τις πιο έγκριτες δεξαμενές σκέψης της χώρας - να αποφαίνεται ότι
δεν έχει σαφή στόχευση, ενώ οι πολιτικές που
ανακοινώνονται έρχονται συχνά σε αντίθεση με
την κυβερνητική ρητορική περί αποκέντρωσης
της εξουσίας.
Κατά το βρετανικό περιοδικό, ο Τζόνσον θέλει,
επίσης, να χαλιναγωγήσει τη λεγομένη «φιλελεύθερη ελίτ», από το BBC και τον ακαδημαϊκό κόσμο μέχρι τη δικαιοσύνη και τη δημόσια διοίκηση,
προωθώντας, μεταξύ άλλων, μαζικές μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων από το Λονδίνο στην
περιφέρεια. Στόχος του είναι να διατηρήσει ή και
να διευρύνει τις εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας
Αγγλίας και των Μίντλαντς που απέσπασε από
τους Εργατικούς στις βουλευτικές εκλογές του
2019. Αρκετοί παρατηρούν ότι, υπό τον Μπόρις,
οι Τόρις επιχειρούν να γίνουν το κόμμα της εργατικής τάξης, εκμεταλλευόμενοι το κενό που αφήνουν οι Εργατικοί του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος δεν
έχει πείσει ότι διαθέτει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
Είναι όμως έτσι; «Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσον αυτή η εκπεφρασμένη στροφή στον εμπορικό προστατευτισμό και τη ρητορική στήριξη σε μεγάλα
επενδυτικά έργα αλλάζει κάτι στην πράξη», λέει
στην «Παροικιακή» ο Αγγελος Χρυσόγελος, επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο London Metropolitan University και εταίρος στο Cha-

tham House. Και εξηγεί: «Η αλλαγή μας φαίνεται
μεγάλη ενδεχομένως λόγω της ταύτισης του Συντηρητικού Κόμματος με τον θατσερισμό. Στην
Βρετανία υπάρχει μια συζήτηση για μεταφορά
πόρων από τον πλούσιο νότο, ιδιαίτερα το Λονδίνο, στον αποβιομηχανοποιημένο βορρά. Μέχρι
στιγμής όμως οι όποιες νέες πολιτικές είναι αποσπασματικές και βραχυπρόθεσμου, ου μην επικοινωνιακού χαρακτήρα. Σε τελική ανάλυση, η
προσέλκυση ψηφοφόρων της εργατικής τάξης
από τους Συντηρητικούς στις εκλογές του 2019
έγινε επί τη βάσει πολιτιστικών και ταυτοτικών
εκκλήσεων, σχετικών με το Brexit και τη μετανάστευση». Κατά τον δρ Χρυσόγελο, «η οικονομική
εξίσωση μοιάζει να είναι μια εκ των υστέρων προσπάθεια μετουσίωσης μιας ιδεολογικής προδιάθεσης σχετικά με την εθνική κυριαρχία και καθαρότητα σε συγκεκριμένες προγραμματικές
πολιτικές. Πρόκειται όμως για τιτάνιο έργο που
αμφιβάλλω αν το βρετανικό κράτος έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει. Η συνεχιζόμενη εχθρική
στάση της κυβέρνησης Τζόνσον προς την ΕΕ και
οι διαφωνίες γύρω από το Brexit δείχνουν ότι
γνωρίζει ότι οι ψήφοι της βόρειας εργατικής τάξης
θα κριθούν ξανά στην ιδεολογία και την ταυτότητα,
λιγότερο στην οικονομία. Εχω λοιπόν πολλές αμφιβολίες κατά πόσον ο ‘’συντηρητισμός του μεγάλου κράτους’’ αποτελεί μια συστημική αλλαγή
στην οργάνωση κράτους και οικονομίας ανάλογης
με τον μεταπολεμικό συμβιβασμό του κοινωνικού
κράτους ή τη νεοφιλελεύθερη επανάσταση της
δεκαετίας του 1980, και όχι απλά μια ιδεολογική
μεταστροφή ενός κόμματος που θα περιοριστεί
στην ρητορική και την εικόνα». Σε κάθε περίπτωση, όπως προειδοποιεί ο «Economist», η πεποίθηση της Θάτσερ ότι οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις «ξεμένουν πάντα από τα χρήματα που
δίνουν οι άλλοι» ισχύει εξίσου για τον «συντηρητισμό του μεγάλου κράτους» που ευαγγελίζεται ο
Τζόνσον.
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Επέστρεψε στα καθήκοντά της η βασίλισσα Ελισάβετ
έπειτα από το πρόβλημα που αντιμετώπισε στην πλάτη

Την πρώτη εμφάνισή της μετά
από τα πρόσφατα προβλήματα
υγείας έκανε η βασίλισσα Ελι-

σάβετ. Βίντεο και φωτογραφίες
τη δείχνουν να στέκεται όρθια
και να συνομιλεί με τον αρχηγό
του γενικού επιτελείου των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων
στρατηγό σερ Νικ Κάρτερ, στον
οποίο παραχώρησε ακρόαση
στο Κάστρο του Ουίνδσορ.
Η βασίλισσα δεν παρέστη τελικά την Κυριακή στην ετήσια
τελετή της Κυριακής Μνήμης
στο Κενοτάφιο του κεντρικού
Λονδίνου, εκδήλωση που γίνεται στη μνήμη των πεσόντων
πολέμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ μόλις λίγες ώρες πριν
από την τελετή, η βασίλισσα
είχε υποστεί έναν τραυματισμό
στην πλάτη και με «μεγάλη
λύπη» και «απογοήτευση» δε
θα μπορούσε να παραστεί.
Ήταν μόλις η έβδομη φορά

στα 69 χρόνια βασιλείας της
που δεν παρέστη στην τελετή.
Τις δύο ήταν σε προχωρημένη
εγκυμοσύνη και τις υπόλοιπες
βρισκόταν στο εξωτερικό. Από
τα τέλη Οκτωβρίου είχε γίνει
γνωστό ότι η 95χρονη βασίλισσα είχε λάβει ιατρική σύσταση ανάπαυσης, κάτι που
ακολούθησε διανυκτέρευσή της
σε κλινική του Λονδίνου και οδήγησε σε ακύρωση υποχρεώσεών της. Σε επιστολή της που
αναγνώστηκε από τον γιο της
πρίγκιπα Έντουαρντ στη Γενική
Σύνοδο της Αγγλικανικής Εκκλησίας την Τρίτη, η βασίλισσα
σχολίαζε ότι «κανένας δεν μπορεί να επιβραδύνει το πέρασμα
του χρόνου». Ήταν η πρώτη
φορά στα 51 χρόνια της εκκλησιαστικής σύναξης που η βασίλισσα ήταν απούσα.

Επιτυχημένη η COP26, εκτιμά ο Μπόρις Τζόνσον

Ο

Πρωθυπουργός του
Ηνωμένου Βασιλείου
Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε «συμφωνία που αλλάζει
το παιχνίδι» τις τελικές δεσμεύσεις που προέκυψαν στην κλιματική διάσκεψη COP26 της
Γλασκώβη.
Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου
από την Ντάουνινγκ Στριτ αργά
το απόγευμα της Κυριακής, ο κ.
Τζόνσον υπερασπίστηκε τη
συμφωνία παρά την κριτική για
την εξασθένιση των τελικών διατυπώσεων όσον αφορά τη
χρήση άνθρακα και για τις ανεπαρκείς δεσμεύσεις ως προς τη
συγκράτηση της αύξησης της
θερμοκρασίας του πλανήτη
στον ενάμιση βαθμό Κελσίου σε
σχέση με την προβιομηχανική
περίοδο.
Χαρακτήρισε τη διάσκεψη
«επιτυχημένη», τονίζοντας ότι
για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε σε κείμενο αποφάσεων
κλιματικής διάσκεψης των Ηνω-

μένων Εθνών αναφορά σε μείωση της χρήσης άνθρακα και
κατάργηση χρηματοδότησης έργων ορυκτών καυσίμων.
Σχολίασε δε ότι η φράση «σταδιακή μείωση» της χρήσης άνθρακα που υιοθετήθηκε στο τελικό κείμενο δε διαφέρει
σημαντικά επί της ουσίας από
την αρχική διατύπωση για «σταδιακή κατάργηση» της χρήσης
άνθρακα. «Και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για πτωτική
χρήση άνθρακα», είπε ο κ.
Τζόνσον.
Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η
χαρά του για την κατάληξη της
διάσκεψης είναι «χρωματισμένη
με απογοήτευση» διότι η φύση
της διεθνούς διπλωματίας δεν
επέτρεψε ακόμα πιο φιλόδοξες
δεσμεύσεις.
Ο Πρόεδρος της COP26 Άλοκ
Σάρμα, που βρισκόταν στο πλάι
του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη Τύπου, είπε ότι η διάσκεψη είχε ιστορικά αποτελέσματα, καθώς κράτησε ζωντανό

το στόχο του ενάμιση βαθμού
Κελσίου.
Είπε δε ότι οι λόγοι για τους
οποίους ζήτησε συγνώμη από
τους συνέδρους και βούρκωσε
όταν η Ινδία ζήτησε την τελευταία στιγμή την αλλαγή στη διατύπωση για τον άνθρακα ήταν
πολλοί. Είπε χαρακτηριστικά ότι
για μία τεταμένη ώρα ένιωθε «το
βάρος του κόσμου» στους
ώμους του, ότι είχε συσσωρευθεί κόπωση διότι είχε κοιμηθεί
μόνο έξι ώρες τις προηγούμενες
τρεις ημέρες και ότι επίσης
ένιωσε ανακούφιση που μια
συμφωνία ήταν ορατή.
Κατά τη συνέντευξη Τύπου ο
κ. Τζόνσον ρωτήθηκε και για την
υγεία της βασίλισσας Ελισάβετ,
η οποία δεν παρέστη τελικά
στην εκδήλωση μνήμης της Κυριακής για τους πεσόντες πολέμου. Όπως είπε, θέλοντας να
καθησυχάσει τους πολίτες, συναντήθηκε την Τετάρτη με τη βασίλισσα στο Ουίνδσορ και τη
βρήκε «πολύ καλά» στην υγεία
της.

COP26: Δραματική εξασθένιση του κειμένου συμφωνίας
την τελευταία στιγμή

Ε

πικυρώθηκε τελικά από τις
196 συμμετέχουσες χώρες και την
ΕΕ το κείμενο αποφάσεων της κλιματικής
διάσκεψης COP26 στη
Γλασκώβη. Με την επικύρωση του Κλιματικού Συμφώνου της
Γλασκώβης το βράδυ
του Σαββάτου, περισσότερο από 25 ώρες
αργότερα από τον αρχικό σχεδιασμό, ολοκληρώθηκε μετά από
δύο εβδομάδες η κρίσιμη διάσκεψη των
Ηνωμένων Εθνών.
Η έγκριση της τελικής
συμφωνίας καθυστέρησε το Σάββατο διότι
Ινδία και Ιράν ζήτησαν
τροποποίηση των διατυπώσεων του κειμένου αποφάσεων που
αναφέρονταν στη σταδιακή κατάργηση τόσο
της χρήσης άνθρακα
όσο και της χρηματοδότησης ορυκτών καυσίμων. Τελικά, το κείμενο επικυρώθηκε με
τη διατύπωση που
πρότεινε προφορικά η
Ινδία μόλις λίγα λεπτά
πριν από την ολοκλήρωση της συνεδρίασης
της ολομέλειας των
αντιπροσωπειών, δηλαδή με κάλεσμα για
«σταδιακή μείωση» και
όχι για «σταδιακή κατάργηση» της παραγωγής ενέργειας με
χρήση άνθρακα.
Η Ελβετία αντέδρασε
εκφράζοντας «βαθιά
απογοήτευση» για την
εξασθένιση της διατύπωσης, με την εκπρόσωπό της να τονίζει
ενώπιον της ολομέλειας ότι καθίσταται πιο
δύσκολη η επίτευξη

του κεντρικού στόχου
της διάσκεψης για συγκράτηση της αύξησης
της θερμοκρασίας του
πλανήτη στον 1,5
βαθμό Κελσίου σε
σχέση με την προβιομηχανική περίοδο. Την
απογοήτευση της Ελβετίας δήλωσαν ότι
συμμερίζονται η ΕΕ, το
Λίχτενσταϊν, το Μεξικό,
τα νησιά Φίτζι και τα
νησιά Μάρσαλ, ενώ ο
Πρόεδρος της COP26
Άλοκ Σάρμα απολογήθηκε συγκρατώντας τα
δάκρυά του για την εξέλιξη, ζητώντας όμως
την έγκριση της νέας
διατύπωσης της τελευταίας στιγμής.
Οι εκπρόσωποι όλων
των υπόλοιπων χωρών που έλαβαν το
λόγο κατά τη διάρκεια
νωρίτερης απογευματινής άτυπης συνεδρίασης της ολομέλειας σημείωσαν ότι το
κείμενο αποφάσεων
απέχει από το να είναι
τέλειο και επαρκές. Δήλωσαν παρόλα αυτά
πως το αποδέχονται
ως έναν «λειτουργικό
συμβιβασμό» και ως
ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση που
«διατηρεί ζωντανό»
τον κεντρικό στόχο της
διάσκεψης.
Ο επικεφαλής της
αντιπροσωπείας των
ΗΠΑ Τζον Κέρι είπε
στην τελική παρέμβασή του ότι το κείμενο
«δεν είναι τέλειο, αλλά
είναι καλό», σχολιάζοντας πως το γεγονός
ότι όλες οι χώρες θα
ήθελαν διαφοροποιήσεις σε διάφορα σημεία αποδεικνύει ότι
«έγιναν καλές διαπραγματεύσεις».

Εκπρόσωποι αναπτυσσόμενων χωρών
στην πρώτη γραμμή
του μετώπου της κλιματικής αλλαγής είπαν
ότι αποδέχονται μεν το
κείμενο, «εκλιπαρώντας» όμως τις αναπτυσσόμενες χώρες να
τηρήσουν στο ακέραιο
τις δεσμεύσεις που
ανέλαβαν στη Γλασκώβη και να μετουσιώσουν σε δεσμεύσεις και απτά μέτρα τις
εκκλήσεις και τις φιλοδοξίες που περιλαμβάνονται στο κείμενο
αποφάσεων.
Ενδεικτικά η επικεφαλής της αντιπροσωπείας από τις Μαλδίβες τόνισε ότι «έχουμε
98 μήνες (έως το τέλος
του 2030) να μειώσουμε στο μισό τις
παγκόσμιες εκπομπές
ρύπων», προσθέτοντας ότι για τη χώρα
της «η διαφορά μεταξύ
1,5 και 2 βαθμών Κελσίου είναι θανατική καταδίκη».
Το κείμενο αποφάσεων της COP26 διατηρεί ως στόχο τον 1,5
βαθμό Κελσίου που
είχε τεθεί με τη Συμφωνία του Παρισιού
(2015), καλεί τις κυβερνήσεις να ενδυναμώσουν εντός του 2022
τα εθνικά σχέδια για τη
μείωση εκπομπών ρύπων έως το 2030 και
καλεί για πρώτη φορά
σε σταδιακή «μείωση»
της απεριόριστης παραγωγής ενέργειας με
καύση άνθρακα και σε
σταδιακή «κατάργηση»
της χρηματοδότησης
για έργα ορυκτών καυσίμων - αν και εδώ,
πάλι με παρέμβαση
της Ινδίας, προστέθηκε

όρος περί στοχευμένης
στήριξης για τις πιο
φτωχές και ευάλωτες
κοινότητες, κάτι που
εκλαμβάνεται ως παραθυράκι για συνέχιση
επιδότησης χρήσης
ορυκτών
καυσίμων
από χώρες όπως η Ινδία. Το Κλιματικό Σύμφωνο της Γλασκώβης
ζητά επίσης από τις
αναπτυγμένες χώρες
να διπλασιάσουν τη
χρηματοδότηση προς
αναπτυσσόμενες χώρες για την προσαρμογή στις υφιστάμενες
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
την
άλλη
Από
πλευρά δεν ορίζονται
λεπτομέρειες για συγκεκριμένο μηχανισμό
για την αποζημίωση
αναπτυσσόμενων χωρών για τις «απώλειες
και ζημίες» που έχει
ήδη προκαλέσει η κλιματική αλλαγή και δεν
μπορούν να αποσοβηθούν με μέτρα προσαρμογής. Με πρωτοβουλία της Αντίγκουα
και Μπαρμπούντα καταγράφηκε επισήμως η
«αιτίαση» των αναπτυσσόμενων χωρών
για την απουσία από
τη συμφωνία ενός τέτοιου μηχανισμού.
Οι πρώτες εκτιμήσεις
για την κατάληξη της
διάσκεψης ποικίλουν.
Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι εξαγγελίες
απέχουν πολύ από το
να πετυχαίνουν τη συγκράτηση της αύξησης
της θερμοκρασίας στον
ενάμιση βαθμό Κελσίου. Από την άλλη
πλευρά, επισημαίνεται
ότι επιδείχθηκε πνεύμα
συνεργασίας, ότι για
πρώτη φορά υπάρχει
αναφορά σε ανάγκη
μείωσης χρήσης του
άνθρακα και ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε επιμέρους ζητήματα, πρόοδος που
διατηρεί ζωντανό το
στόχο του ενάμιση
βαθμού Κελσίου.
Ο κ. Σάρμα, ανακοινώνοντας τη συμφωνία, έκανε λόγο για
εντυπωσιακό βαθμό
αποφασιστικότητας
ώστε να συμφωνηθεί
κάτι ουσιαστικό για τον
κόσμο και τον πλανήτη.

Κοινή διακήρυξη - έκπληξη για τη μείωση ρύπων από Κίνα και ΗΠΑ στην COP26

Ο

ι διαπραγματευτικές ομάδες Κίνας και ΗΠΑ στη διάσκεψη
COP26 της Γλασκώβης προχώρησαν σε μία αιφνιδιαστική
κοινή διακήρυξη με αμοιβαίες υποσχέσεις για περιορισμό

της εκπομπής επικίνδυνων ρύπων κατά την τρέχουσα «κρίσιμη δεκαετία».
Η σύμπραξη των δύο χωρών αιφνιδίασε ακόμα
και τους οικοδεσπότες Βρετανούς, καθώς κατά τις
προηγούμενες ημέρες Πεκίνο και Ουάσιγκτον αλληλοκατηγορούνταν για την ανεπαρκή πρόοδο
στη διάσκεψη.
Σύμφωνα με τους επικεφαλής διαπραγματευτές
Σιε Ζενούα και Τζον Κέρι, οι δύο χώρες θα συνεργαστούν σε ορισμένους κρίσιμους τομείς, όπως η
περικοπή εκπομπής μεθανίου, οι ρύποι διοξειδίου
του άνθρακα στις μεταφορές, στην παραγωγή
ενέργειας και στη βιομηχανία, καθώς και η προστασία των δασών.
Στόχος τους να πετύχουν τη μείωση που θα επιτρέπει τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον ενάμιση βαθμό Κελσίου, δηλαδή το στόχο που έχουν θέσει οι επιστήμονες.
Στο πλαίσιο αυτό η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει σταδιακά και με

επιταχυμένο ρυθμό την «κατανάλωση άνθρακα» κατά την περίοδο
2026-2030.
Ο Κινέζος διαπραγματευτής είπε ότι «και οι δύο χώρες αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένα κενό μεταξύ της υφιστάμενης προσπάθειας
και των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, για αυτό θα ενδυναμώσουμε από κοινού τις προσπάθειες μας και τη συνεργασία επί
του Παρισιού, ώστε να επισπεύσουμε μια πράσινη και χαμηλή σε
άνθρακα μετάβαση».
Ο κ. Κέρι από την πλευρά του σχολίασε ότι «οι δύο μεγαλύτερες
οικονομίες του κόσμου συμφώνησαν να συνεργαστούν επί των
εκπομπών σε αυτή την καθοριστική δεκαετία. Αυτός είναι ένας οδικός χάρτης για τις χώρες μας και για τη μελλοντική μας συνεργασία». Παρομοίασε μάλιστα την εξαγγελθείσα συνεργασία με την
Κίνα για το κλίμα με τις συμφωνίες των ΗΠΑ για μείωση του πυρηνικού οπλοστασίου την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες
έκανε λόγο για «σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»
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Νέα Ζηλανδία: Βρέθηκαν πτώματα ανθρακωρύχων Γαλλία: Συνεχίζεται για τρίτο μήνα η δίκη για
11 χρόνια μετά τη μεγάλη καταστροφή
τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015
νότητα και ενός τρίτου», αναφέρει η ανακοίνωση.
Καθώς δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιήσουμε τα υπολείμματα, εργαζόμαστε με
τις αρμόδιες υπηρεσίες
να δούμε τι μπορούμε
να επιβεβαιώσουμε.

Μ

όλις
λίγες
ημέρες πριν
την 11η επέτειο από το χειρότερο
ατύχημα σε ορυχείο
της Νέας Ζηλανδίας, η
αστυνομία ανακοίνωσε
ότι έχει βρει τα πτώματα δύο, πιθανών
τριών, από τους αγνοούμενους ανθρακωρύχους με τη βοήθεια της
νέας τεχνολογίας.
Η φονική έκρηξη
μέσα στο ορυχείο
εκείνο τον Νοέμβριο
του 2010 είχε σκοτώσει
29 εργάτες. Η έκρηξη

ήταν πολύ ισχυρή και
κατά πάσα πιθανότητα
οφείλεται στη διαρροή
αερίου.
Έκτοτε οι οικογένειες
πολλών εργατών αγωνίζονταν να βρεθούν τα
απομεινάρια των αγαπημένων τους. Η τραγωδία – η χειρότερη
της Νέας Ζηλανδίας
μέσα σε έναν αιώνααντηχούσε ανά τον κόσμο, αφού μεταξύ των
θανόντων ήταν 24 Νεοζηλανδοί, δύο Αυστραλοί, δύο Βρετανοί
πολίτες και ένας Νοτι-

οαφρικανός. Την Τετάρτη, μόλις δύο ημέρες πριν την συμπλήρωση 11 ετών από το
εργατικό δυστύχημα, η
αστυνομία ανακοίνωσε
ότι βρέθηκαν κάποια
από
τα
λείψανα
ωστόσο στο σημείο
που βρίσκονται δεν είναι δυνατόν να ανασυρθούν.
«Έχουμε ανακτήσει
κάποιες φωτογραφίες
από τις γεωτρήσεις
που επιβεβαιώνουν
δύο θανάτους, δύο
πτώματα, με την πιθα-

Η Άνα Όσμπορν, σύζυγος ενός ανθρακωρύχου δηλώνει σοκαρικαι
σμένη
αλλά
ανακουφισμένη από το
εύρημα. «Είκοσι εννέα
άνδρες δεν άξιζαν να
πεθάνουν, αλλά οι οικογένειές τους ασφαλώς αξίζουν κάποια δικαιοσύνη»,
είπε,
σύμφωνα
με
την
Guardian.
Η κυβέρνηση της
Νέας Ζηλανδίας είχε
ξοδέψει περισσότερα
από 50 εκατομμύρια
NZ $ (περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ) για την
εξερεύνηση της σήραγγας πρόσβασης σε μια
προσπάθεια να βρει τα
λείψανα. Φέτος, η κυβέρνηση ανακοίνωσε
ότι θα σταματήσει να
χρηματοδοτεί αυτήν
την αποστολή, αλλά θα
συνεχίσει να υποστηρίζει την αστυνομική
έρευνα.

Γ

ια τρίτο μήνα συνεχίζεται στο Παρίσι η μεγαλύτερη δίκη στη μοντέρνα ιστορία της
Γαλλίας για τις τρομοκρατικές επιθέσεις το
2015. Μετά από 300 περίπου καταθέσεις μαρτύρων και μελών οικογενειών θυμάτων, η διαδικασία συνεχίζεται με αμφιλεγόμενες μαρτυρίες. Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του τότε προέδρου
της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ ο οποίος αποκάλυψε ότι οι αρχές γνώριζαν την απειλή που
υπήρχε πριν από 6 χρόνια και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποτρέψουν μια τέτοια επίθεση.
«Δικάζονται 20 άτομα - 6 από αυτά ερήμην. Δώδεκα αντιμετωπίζουν ισόβια κάθειρξη εάν καταδικαστούν.

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική δίκη μετά από
ένα πολύ τραυματικό επεισόδιο για όλη τη χώρα,
αυτό έχει γίνει όχι μόνο δικαστική υπόθεση αλλά
μια συζήτηση για μια στιγμή στην ιστορία της Γαλλίας.
Η δίκη έχει οριστεί να διαρκέσει μέχρι τον Μάιο
του επόμενου έτους με προγραμματισμένες ακροάσεις 145 ημερών. Ο επόμενος που θα καταθέσει
είναι ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας
Μπερνάρ Καζνέβ ο οποίος λέει ότι οφείλει στους
Γάλλους να τους πει την αλήθεια για το τι συνέβη
στις υψηλότερες βαθμίδες της εξουσίας πριν και
μετά την επίθεση που άφησε βαθιά σημάδια σε
αυτή τη χώρα μέχρι σήμερα».

Αυστραλία: Δέσμευση Μόρισον για επένδυση 73
εκατ. δολαρίων στην κβαντική τεχνολογία

Α

ποφασισμένη να δαπανήσει 100 εκατομμύρια
δολάρια Αυστραλίας (73
εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για
την ανάπτυξη κβαντικής τεχνολογίας δηλώνει η Αυστραλία,
δια στόματος του πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον, καθώς η Καμπέρα επιλέγει εννέα τεχνολογικούς τομείς, για τους οποίους
εκτιμά ότι είναι αποφασιστικής
σημασίας για τα εθνικά της συμφέροντα.
Η κβαντική τεχνολογία, που
στηρίζεται στις κεντρικές αρχές
της φυσικής, βρίσκεται ακόμη
στην «παιδική» ηλικία της, αλλά
προσελκύει επενδυτές που
οραματίζονται να φέρουν την
επανάσταση σε βιομηχανικούς
τομείς, από τις υπηρεσίες
υγείας και τα οικονομικά μέχρι
την τεχνητή νοημοσύνη και την
πρόβλεψη του καιρού.
Κατά τους πρόσφατους μήνες,
η Αυστραλία υποσχέθηκε τη
διάθεση δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό
της οικονομίας της και τη μεί-

ωση της εξάρτησής της από την
Κίνα, δίνοντας ώθηση στη βιομηχανική παραγωγή τομέων,
όπως η εκμετάλλευση φυσικών
πόρων και τα πολύτιμα ορυκτά,
αλλά και η ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλής εκπομπής ρύπων. Μέσω της επιτάχυνσης
υλοποίησης του οικονομικού
προγράμματος της, η Αυστραλία θα υποστηρίξει εννέα τεχνολογίες , η πρώτη από τις οποίες
είναι η κβαντική τεχνολογία. Το
μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης των 100 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας θα διατεθεί
για τις εμπορικές χρήσεις της
έρευνας στην κβαντική τεχνολογία και την οργάνωση δεσμών
με τις παγκόσμιες αγορές, αλλά
και τις αλυσίδες τροφοδοσίας.
«Η κβαντική επιστήμη και τεχνολογία έχει τη δυναμική να
προκαλέσει επανάσταση σε ένα
ευρύ πεδίο βιομηχανικής δραστηριότητας» δήλωσε ο Μόρισον σε μία χθεσινή ομιλία του.
Την ανακοίνωση καλωσόρισε
ο τομέας Τεχνολογίας της Πληροφορικής στην Αυστραλία.

«Η κβαντική τεχνολογία έχει
τη δυναμική να αποτελέσει μία
βιομηχανία με κεφαλαιοποίηση
πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και η οποία θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στην Αυστραλία»,
δήλωσε ο Ρον Γκάουτσι εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης
Βιομηχανίας Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Αυστραλία.
Ο Μόρισον δήλωσε ότι άλλες
τεχνολογίες, οι οποίες θα υποστηριχτούν, συμπεριλαμβάνουν
την εξέλιξη της ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο, τις επικοινωνίες,
την εξόρυξη ορυκτών, τα αυτόνομα οχήματα, αλλά και τα επαναστατικά αντιβιοτικά.
Ο ίδιος προειδοποίησε για τις
ηθικές συνέπειες της ανάπτυξης
των νέων τεχνολογιών. «Είναι
αναγκαίο να ρωτήσουμε τους
εαυτούς μας τι θα πρέπει να γίνει με την τεχνολογία- όχι απλά
τι μπορεί να γίνει», δήλωσε ο
πρωθυπουργός.
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Παρέμβαση Ελλάδας και Κύπρου στη Διάσκεψη για τη Λιβύη

Για πρώτη φορά Ελλάδα και Κύπρος πήραν μέρος σε Διεθνή
Διάσκεψη για τη Λιβύη. Η παρουσία των δύο χωρών στην Διάσκεψη
που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι μετά από πρωτοβουλία του
Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, είναι εξαιρετικής σημασίας
καθώς αναγνωρίζεται ο ρόλος των δύο χωρών για τη σταθεροποίηση στη Λιβύη αλλά και γενικά στην περιοχή της Μεσογείου.
Για αυτό τον λόγο ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε στη διάσκεψη τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον
Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι που προκάλεσε
την αντίδραση του Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος τελικά δεν παρέστει
στη Διάσκεψη και έστειλε τον υφυπουργό Εξωτερικών της χώρας
του. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά την παρέμβασή του ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης
ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και την ετοιμότητά της να συνδράμει ώστε να πετύχει η
εκλογική διαδικασία στη Λιβύη. Ο έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεργαστεί, τόσο διμερώς όσο
και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη νέα εκλεγμένη κυβέρνηση της Λιβύης. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη
να ξαναρχίσει τις συζητήσεις για συμφωνία οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών με μία πραγματικά αντιπροσωπευτική κυβέρνηση
της Λιβύης, που θα συγκροτηθεί με βάση την ελεύθερη βούληση
του λιβυκού λαού και θα σέβεται τους κανόνες το Διεθνούς Δικαίου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα, ως γείτονας της Λιβύης, θέλει να δει τον λιβυκό λαό να ζει σε περιβάλλον ασφάλειας

και ευημερίας, υπό την καθοδήγηση μιας ισχυρής και με πλήρη
λογοδοσία κυβέρνησης, απαλλαγμένης από ξένες επιρροές και
δεσμούς με το παρελθόν. Επισήμανε πως αναγκαία προϋπόθεση
για την ειρήνευση και σταθεροποίηση της Λιβύης, χωρίς επιρροές
τρίτων, είναι η αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων, των
ξένων μαχητών και των ξένων μισθοφόρων το ταχύτερο δυνατό.
Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ
Μακρόν για τη διοργάνωση της Διάσκεψης και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή της Ελλάδας, ως εγγύτερο γείτονα
της Λιβύης προς τον Βορρά. Κυβερνητικές πηγές εκφράζουν την
ικανοποίηση για τα συμπεράσματα της διεθνούς διάσκεψης για τη
Λιβύη, στα οποία, η ελληνική πλευρά - σε συνεργασία με τους
εταίρους και ιδιαίτερα με την Αίγυπτο - συνέβαλε με εποικοδομητικό
τρόπο. Τονίζουν ότι στα συμπεράσματα, πρώτον γίνεται σαφής
αναφορά στη δέσμευση των Λίβυων για τη διενέργεια ελεύθερων,
συμπεριληπτικών και αξιόπιστων προεδρικών και βουλευτικών
εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου.
Δεύτερον, στο θέμα της αποχώρησης των ξένων δυνάμεων, μισθοφόρων και στρατευμάτων, για πρώτη φορά γίνεται αναφορά
σε χρονικό ορίζοντα απομάκρυνσης. Σημειώνουν ότι υπάρχει σαφής αναφορά για την «άμεση ανάπτυξη χρονοδιαγραμμάτων»,
φράση στην οποία επέμεινε η ελληνική πλευρά μαζί με άλλους
συμμετέχοντες. Και τρίτον, υπάρχει σαφής αναφορά στην επιχείρηση IRINI και στο έργο που έχει επιτελέσει στην επιτήρηση του
εμπάργκο όπλων στη Λιβύη.
Το μήνυμα πως «η Ελλάδα, δύναμη περιφερειακής ειρήνης και
ασφάλειας, είναι παρούσα στις εξελίξεις» έστειλε από την πλευρά
του ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Με τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λιβύη στο Παρίσι.
Η Ελλάδα, δύναμη περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας, είναι
παρούσα στις εξελίξεις» έγραψε στο Twitter ο Ν. Δένδιας, στο
οποίο παραθέτει και σχετική φωτογραφία.
Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα σύντομο τετ α τετ με την αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Κάμαλα Χάρις. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, συζητήθηκε η πρόσφατη υπογραφή της
πενταετούς επέκτασης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, η οποία επισφραγίζει το άριστο επίπεδο
των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την αναγνώριση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και
η προσεχής επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ σε χρόνο
που θα καθοριστεί.
Επίσης, ο Νίκος Δένδιας είχε άτυπες διμερείς επαφές με τους
υπουργούς Εξωτερικών της Ισπανίας, της Τυνησίας, της Αιγύπτου
και της Κύπρου, καθώς και με τον Ειδικό Απεσταλμένο για τη Λιβύη

Ινδία: Αυξάνονται τα προβλήματα του αναπνευστικού
σε παιδιά στο Νέο Δελχί λόγω της ρύπανσης

Η

επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στην
πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, έχει οδηγήσει σε μια αύξηση των χρόνιων
παθήσεων του αναπνευστικού
μεταξύ των παιδιών, όπως το
άσθμα, και η παρατεταμένη έκθεση σε φονικούς ρύπους κινδυνεύει να βλάψει και τη γνωανάπτυξη,
στική
τους
επισημαίνουν γιατροί.
Η μόλυνση έχει αυξηθεί σε
επικίνδυνα επίπεδα σε όλο τον
Νέο Δελχί και σε άλλα τμήματα
της βόρειας Ινδίας αυτό τον
μήνα.
Τις περισσότερες ημέρες ο
Δείκτης Ποιότητας του Αέρα βρισκόταν πάνω από το 451 σε μια
κλίμακα με ανώτατο όριο το
500, γεγονός που παραπέμπει
σε "πολύ κακές" και "σοβαρές"
συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν ακόμη και τους υγιείς ανθρώπους και πλήττουν σφόδρα
εκείνους με υποκείμενα νοσήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες
του ομοσπονδιακού συμβουλίου ελέγχου της μόλυνσης.
Ο δείκτης μετράει τη συγκέντρωση των επικίνδυνων αιωρούμενων
σωματιδίων
(PM2.5) σε μικρογραμμάρια
ανά κυβικό μέτρο αέρα.
Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει
"ασφαλή" την τιμή των PM2.5
σε 60 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα στη διάρκεια
ενός 24ωρου.
Μια ραγδαία αύξηση των
κρουσμάτων παθήσεων του
αναπνευστικού μεταξύ παιδιών
στην ινδική πρωτεύουσα έχει
αυξήσει την ανησυχία μεταξύ
των γιατρών και των γονέων.
Ο αριθμός των παιδιών με παθήσεις του αναπνευστικού έχει

τριπλασιαστεί τις τελευταίες
επτά με δέκα ημέρες, δήλωσε ο
Αρβίντ Μπούντρα, επικεφαλής
του παιδιατρικού τμήματος στο
νοσοκομείο Max Super Speciality.
"Αυτό συνδέεται άμεσα με τα
υψηλά επίπεδα μόλυνσης που
παρατηρούνται στην πρωτεύουσα και στη μητροπολιτική
περιοχή της...", είπε ο Μπούντρα αναφερόμενος στην Περιφέρεια της Εθνικής Πρωτεύουσας του Δελχί, η οποία
περιλαμβάνει και τις πόλεις
γύρω από αυτήν. Σύμφωνα με
τον Πραβίν Κιλνάνι, διευθυντή
του παιδιατρικού νοσοκομείου
Madhukar Rainbow, έχει παρατηρηθεί μια σημαντική αύξηση
στον αριθμό των περιστατικών
με αναπνευστικά προβλήματα.
Ενώ τα περισσότερα παιδιά μεταφέρονται στα εξωτερικά ιατρεία, κάποια χρειάζονται οξυγόνο και εντατική θεραπεία,
εξήγησε ο ίδιος.
Η παρατεταμένη έκθεση σε
ρύπους, ανάμεσά τους και σε
μόλυβδο, μπορεί να οδηγήσει
σε ακόμη σοβαρότερες επιπλοκές.
"Υπάρχουν κάποιες μελέτες
που δείχνουν ότι οι γνωστικές
λειτουργίες του εγκεφάλου (μεταξύ παιδιών) επίσης επηρεάζονται από αυτά τα πολύ μικρά
σωματίδια",
είπε
ο
Μπούντρα.Τα επικίνδυνα επίπεδα της ρύπανσης του αέρα
ανάγκασαν χθες, Τρίτη, το
βράδυ την κυβέρνηση του Νέου
Δελχί να κλείσει τα σχολεία της
ινδικής πρωτεύουσας μέχρι νεωτέρας και να καλέσει τους κατοίκους της να εργάζονται από
το σπίτι τους.
Το Σάββατο, ο δήμος είχε δώ-

σει εντολή για το κλείσιμο των
σχολείων για μια εβδομάδα και
είχε απαγορεύσει οποιαδήποτε
λειτουργία των εργοταξίων για
τέσσερις ημέρες.
Χθες το βράδυ η επιτροπή
που είναι αρμόδια για την ποιότητα του αέρα στο Νέο Δελχί
έδωσε εντολή για το κλείσιμο
των σχολείων μέχρι νεωτέρας.
Τα βαρέα οχήματα δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στην ινδική
πρωτεύουσα έως τις 21 Νοεμβρίου, με εξαίρεση αυτά που μεταφέρουν είδη πρώτης ανάγκης, και διακόπτονται οι
εργασίες στην πλειονότητα των
εργοταξίων, σύμφωνα με το διάταγμα. Μηχανήματα και ψεκαστήρες κατά της ρύπανσης θα
τίθενται σε λειτουργία τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα στις
συνοικίες που πλήττονται από
τη μεγαλύτερη ρύπανση.
Επίσης 6 από τους 11 θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων
εκλήθησαν
να
σταματήσουν να λειτουργούν
μέχρι νεωτέρας. Η επιτροπή
ανακοίνωσε επίσης ότι τουλάχιστον οι μισοί από τους εργαζόμενους θα πρέπει να τεθούν σε
τηλεργασία και οι εργαζόμενοι
στον ιδιωτικό τομέα καλούνται
να κάνουν το ίδιο. Τα μέτρα
αυτά ελήφθησαν 24 ώρες μετά
την απόφαση της κυβέρνησης
του Νέου Δελχί να μην υιοθετήσει αίτημα του Ανώτατου Δικαστηρίου για "καραντίνα λόγω
της ρύπανσης".
Η ρύπανση αυτή του αέρα
προέρχεται μεταξύ άλλων από
τον καπνό από την καύση γεωργικών υπολειμμάτων σε γειτονικά κρατίδια.

Γιαν Κούμπις (Jan Kubis).
Πρόεδρος Αναστασιάδης: Πλήρη συμμόρφωση τρίτων χωρών με ψηφίσματα ΟΗΕ για Λιβύη
Την πλήρης συμμόρφωση τρίτων χωρών, που αποτελούν αποσταθεροποιητικούς παράγοντες στη Λιβύη, με τα ψηφίσματα και
τις αποφάσεις του ΟΗΕ, ζήτησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Είπε ακόμη ότι η Κύπρος συντάσσεται πλήρως με τη διεθνή κοινότητα για άμεσο τερματισμό των
έξωθεν παρεμβάσεων στη χώρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της
Προεδρίας της Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη
Διάσκεψη, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σημείωσε πως αυτό που
συμβαίνει στη Λιβύη επηρεάζει πρώτα και κύρια τον λιβυκό λαό,
αλλά παράλληλα έχει μεγάλη επίδραση στις γειτονικές χώρες και
την περιφερειακή σταθερότητα.
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε πως - προερχόμενος
και ο ίδιος από μια χώρα που αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα
στρατιωτικών παρεμβάσεων, καταπάτησης του Διεθνούς Δικαίου
και νεοαποικιακών προσεγγίσεων - συντάσσεται πλήρως με τη
θέληση της διεθνούς κοινότητας να εργαστεί συλλογικά προκειμένου να τερματιστούν άμεσα οι έξωθεν παρεμβάσεις στη Λιβύη»
αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Εξαιρετικής επίσης σημασίας, συνέχισε, είναι να υπάρξει πλήρης
συμμόρφωση τρίτων χωρών, που αποτελούν αποσταθεροποιητικούς παράγοντες, με τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ,
όπως η τήρηση του εμπάργκο πώλησης όπλων, αλλά και ο σεβασμός προς τις αρχές και αξίες που υπαγορεύει το Διεθνές Δίκαιο,
το Δίκαιο της Θαλάσσης και ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων
Εθνών. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρόσθεσε πως απαραίτητη
προϋπόθεση για επίτευξη της πολυπόθητης σταθερότητας στη Λιβύη είναι η αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων από τη χώρα. Επιπλέον, η διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών, όπως έχει προγραμματιστεί, είναι και αυτή
κρίσιμη, ούτως ώστε να επιτραπεί σε μια Κυβέρνηση με δημοκρατική νομιμότητα να εργαστεί προς την κατεύθυνση της διατήρησης
της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και ευημερίας
της Λιβύης, είπε.Κατέληξε λέγοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία,
ως γειτονική Μεσογειακή χώρα και Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, παραμένει δεσμευμένη να βοηθήσει -στο μέτρο των δυνατοτήτων της- στην εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται στην
Κοινή Διακήρυξη της Διεθνούς Διάσκεψης του Παρισιού για τη Λιβύη, με την εφαρμογή της οποίας θα ανοίξει ο δρόμος ώστε να
επιτραπεί επιτρέψει στον λιβυκό λαό να αποφασίζει το μέλλον του,
απαλλαγμένος από εξωτερικές παρεμβάσεις.
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ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
'Εθνος
και
θρησκεία, είναι
το θέμα με το
οποίο θα ασχοληθώ
παρακάτω. Βέβαια,
δεν πρόκειται
Του Βασίλη να επιχειρήσω
να κάνω καμία
Κωστή
εις βάθος ανάλυση μέσα από ένα σύντομο,
λακωνικό σημείωμα. Έθνος, είναι μια ιστορικά σχηματισμένη
σταθερή κοινότητα ανθρώπων,
που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε πάνω στη βάση μιας κοινής γλώσσας, κοινού χώρου
διαμονής (κοινός γεωργραφικός
χώρος), κοινής οκονομικής
ζωης και ψυχικής διαμόρφωσης, συγκρότησης, που εκδηλώνεται με ένα κοινό πολιτισμό.
Αυτά τα τέσσερα κοινά στοιχείαχαρακτηριστικά (γλώσσα, χώρος διαμονής, οικονομική ζώη
και ψυχοσύνθεση) πάνε μαζί,
συνθέτουν μια διαλεκτική ενότητα - ολότητα.

Οι Άγγλοι και οι Αυστραλοί
έχουν κοινή γλώσσα, την αγγλική. Όμως, δεν σχηματίζουν
έθνος, δεν είναι ένα έθνος, είναι
δύο διαφορετικά, ξεχωριστά
έθνη.
Εν παρενθέσει, τα έθνη, όπως
και άλλες κατηγορίες, κοινωνικές - ιστορικές και μη(γένος,
φατρία, φυλή κ.ά) δεν υπήρχαν
από "καταβολής κόσμου". Κάποιοι, ακόμα και ακαδημαϊκοί,
που ασπάζονται την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και πολιτισμό,
δηλώνουν ότι ανήκουν στο ελληνικό έθνος. Φαίνεται ότι η υιοθέτηση της μεθόδου του ιστορικού ιδεαλισμού για την
ερμηνεία της ανθρώπινης κοινωνικής εξέλιξης, οδηγεί σε
λανθασμένες κρίσεις, εκτιμήσεις και συμπεράσματα,μα και
σε αξεπέραστες αντιφάσεις. Το
που ανήκει κάποιος εθνολογικά
δεν είναι θέμα επιλογής ή γνώμης, αλλά αποτέλεσμα ιστορικής διαδικασίας. Είναι ένα πράγμα το τι είσαι και άλλο το τι

νομίζεις ή πιστεύεις ότι είσαι.
Εν πάση περιπτώει, υπάρχουν και κάποιοι εδώ στην παροικία που πιστεύουν ότι η θρησκεία αποτελεί συνθετικό
στοιχείο του έθνους. Ουδέν
αναληθέστερον τούτου. Αφήνεται κατά μέρος το ιστορικό γεγονός του περάσματος των Ελλήνων από τους "Δώδεκα
Θεούς του Ολύμπου" στην μονοθεϊστική θρησκεία του χριστιανισμού, ορθόδοξου στην
πορεία. Κανένα έθνος δεν σχηματίστηκε πάνω στη βάση της
θρησκείας. Π.χ το αμερικανικό
έθνος αποτελείται από καθολικούς, προτεστάντες, ορθόδοξους, μουσουλμάνους, εβραίους και άθεους.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει
ότι ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν πολέμησαν
μόνο "χριστιανικά" έθνη ή υπό
διαμόρφωση "χριστιανικά" έθνη
όπως το ελληνικό, αλλά και λεγόμενα ομόθρησκα, μουσουλμανικά. Πολέμησαν για εθνική,

Εις μνήμην Δημήτρη Κώστα
όχι θρησκευτική, απελευθέρωση και κρατική ανεξαρτησία.Δεν πάλεψαν για θρησκευτική απελευθέρωση αφού είχαν
την ίδια θρησκεία.Για εθνική
απελευθέρωση και απόκτηση,
κατάκτηση δικής τους ανεξάρτητης κρατικής οντότητας πάλεψαν. Οι Κούρδοι που είναι
μουσουλμανικό έθνος συνεχίζουν τον δίκαιο αγώνα τους ενάντια σε τέσσερα μουσουλμανικά
έθνικά κράτη - Τουρκία, Ιράν,
Ιράκ και Συρία - για εθνική απελευθέρωση που θα επιτευχθεί
μόνο με τη δημιουργία ενός
δικού τους ανεξάρτητου κουρδικού εθνικού κράτους.
Δεν πρέπει να συγχύζουμε το
έθνος με την θρησκεία.Ούτε με
το γένος ή τη φυλή. Το γένος
και η φυλή (ράτσα) είναι κατηγορίες, που χαρακτηρίζονται
από βιολογικά γνωρίσματα,
ενώ το έθνος είναι κατηγορία
κοινωνική, ιστορική.
Αλλά, αυτό δεν είναι το θέμα
του παρόντος σημειώματος.

Πριν εφτά χρόνια και συγκεκριμένα στις 22 Οκτωβρίου
2014 έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κώστα σε ηλικία 74
χρονών.Άφησε την τελευταία
του πνοή στο νοσοκομείο της
Λάρνακας ύστερα από καρδιακή προσβολή. Ήταν ένας
γνήσιος
λαϊκός
αγωνιστής,ένας αγνός και
αφοσιωμένος κομμουνιστής.
Άφησε πίσω του τη γυναίκα
του
Ευθυμία,τις
κόρες
καιτους,Ελένη,Αντρούλα
Τίνα,γαμπρούς,εγγόνια, δισέγγονα,λοιπούς συγγενείς και
πολλούς συντρόφους και φίλους.
Ο Δημήτρης Κώστα που γεννήθηκε το 1940 στην κατεχόμενη σήμερα Κώμα του Γιαλού
μετανάστευσε στην Αγγλία
περί τα τέλη της δεκαετίας
του 1950 και επαναπατρίστηκε
το 2001.Διέμενε μαζί με τη γυναίκα του στην Ορόκλινη μέχρι το θάνατο του. Για πολλά
χρόνια ήταν στέλεχος της Κομματικής Ομάδας Σάουθγκεΐτ
και της Επιτροπής του Παραρτήματος ΑΚΕΛ Βρετανίας με

σημαντική ανάμειξη στα
κοινά,ιδιαίτερα στα ελληνικά
παροικιακά σχολεία ως ηγετικό
μέλος του Σύνδεσμου Ελλήνων Γονέων.Επίσης υπήρξε
μέλος της Γραμματείας της
Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας και
ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου
Κυπρίων Ένφιλντ.Διατηρούσε
στενές φιλικές σχέσεις με τους
Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας.
«Η είδηση του θανάτου του
παρά
με
στεναχώρησε
πολύ»,θα γράψει νεαρός εργαζόμενος
από
την
Κύπρο,που γνώρισε τον Δημήτρη Κώστα κατά τη διάρκεια
των σπουδών του εδώ στο
Λονδίνο, «γιατί πράγματι ήταν
ένας από τους λίγους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που έχω γνωρίσει.Ό,τι
και να πω για να τον χαρακτηρίσω θα είναι λίγο.Καλό κουράγιο στην οικογένειά του,τους
συγγενείς,τους φίλους και
τους συντρόφους του,που
τους τίμησε με τη ζωή και τη
δράση του.Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που θα τον σκεπάσει."

Η Διαφθορά κυριεύει το Συντηρητικό Κόμμα Για το Κραν Μοντανά

Τ

ο Συντηρητικό Κόμμα
β λ έ π ε ι
πρώτα πόσα έχεις
στην τράπεζα και
όχι τις γνώσεις και
Του Γιώργου τα προσόντα. Έτσι
με μόνο £3 εκαΑ. Σάββα
τομμύρια όταν προσφέρεις στο Συντηρητικό Κόμμα,
θέση στην
παίρνεις αυτομάτως
βουλή των Λόρδων. Λες και είναι θέση
σε αεροπλάνο!
Μα θα μου πείτε δεν είναι το ίδιο
που γίνεται και στην Κύπρο με τα πασίγνωστα Χρυσά Διαβατήρια; Αυτά
λαμβάνουν μέρος σε δεξιές και ακροδεξιές Κυβερνήσεις και οι μαρτυρίες
είναι πολλές και ποικίλλες και εδώ
και στην Κύπρο. “Λες και να λέει ο
ένας στο άλλον εγώ είμαι πιο απατεώνας από εσένα.”
Με ένα σάπιο Βουλευτή που πληρωνόταν για να προωθήσει εταιρίες
και με το ψήφισμα στην βουλή την
περασμένη εβδομάδα σε μία προσπάθεια να τον υποστηρίξουν, τελικά
η κοινή γνώμη αντέδρασε, και στο τέλος είπαν οι Συντηρητικοί “κάναμε λάθος.” Μα μόνο ένα λάθος κάνατε;
Και όταν δημοσιογράφος ρώτησε
τον Υπουργό Παιδείας τι ζητούσε το
ψήφισμα και σε τι ήταν πλεγμένος ο
βουλευτής; H απάντηση που έδωσε
ήταν ότι δεν διάβασε την έκθεση.
Αφού δεν διάβασες, πώς μπόρεσες
να ψηφήσεις και να υποστηρίξεις τον
βουλευτή που ήδη είχε ληφθεί απόφαση εναντίον του από το ειδικό
σώμα; Η επόμενη απάντηση στη
ερώτηση της δημοσιογράφου που
έδωσε, ακόμη χειρότερη από την
πρώτη ήταν... “Το διάβασα για ένα λεπτό.” Το συμπέρασμα δικό σας.
Ακόμη η όλη σκόνη δεν κάθισε για
καλά και να, το άλλο αστέρι Συντηρητικό αστέρι ο Geoffrey Cox που
όχι μόνο είναι βουλευτής και παίρνει
άνω των £85 χιλιάδων τον χρόνο, μα
και περνούσε τον καιρό του και εργαζόταν στο εξωτερικό, που γέμιζε τις
τσέπες του και την τράπεζα με £6 εκατομμύρια, κάνοντας άλλες εργασίες
στο εξωτερικό και που έπαιρνε και τις
£85 χιλιάδες. Σκάνδαλο μεγάλο που
αν είχε και αυτός κάποιες τύψεις θα
έδιδε την παραίτηση του όπως έκανε
και ο άλλος συνάδελφος του. Η προ-

σπάθεια όμως του Johnson να καλύψει το σκάνδαλο αυτό, που εάν
οποιανδήποτε άλλος Πρωθυπουργός
έκανε το ίδιο σε άλλη χώρα, τότε στα
σίγουρα η Κυβέρνηση ολόκληρη θα
έδιδε την παραίτηση της Ένα νέο φαινόμενο όπου όλες οι Αγγλικές εφημερίδες, καταδίκασαν και συνεχίζουν να
καταδικάζουν τη πράξη τόσο του
BOJO όσον και αυτών των βουλευτών που προτίμησαν να κερδίσουν
όσο ποιο πολλά λεφτά αντί να υπηρετήσουν τον λαό.
Οι μαρτυρίες είναι πολλές γύρω από
την διαφθορά στο Συντηρητικό Κόμμα
και την Κυβέρνηση. Οπού σηκώσεις
πέτρα βρίσκεις βρωμιά. Εμ, καλό τι
νομίζεις μήπως “this is Cyprus” κατάντησε και η χώρα αυτή, η της μπανανίας χώρα της Μεγάλης Βρετανίας.
Αλλά από ένα κόμμα σαν το Συντηρητικό που χρησιμοποιεί αυτήν την
τακτική με £3 εκατομμύρια να σου δώσουν θέση στην Βουλή των Λόρδων,
τότε έρχεται στο νου μου η Κυπριακή
φράση. “Aυτοί έχουν βκάλει τζιαι το
σιοινή, τζιαι το παλλούτζιν.” Δεν είναι
με τέτοιον τρόπο που εργάζεται η δημοκρατία.
Αναγκάστηκε τώρα το Εργατικό
Κόμμα (και καλά κάνει) να ζητήσει
ανεξάρτητη έρευνα στο τι τρέχει στο
Συντηρητικό Κόμμα και με μερικούς
από τους βουλευτές, γιατί αυτή η Συντηρητική Κυβέρνηση μας οδήγησε
στο απροχώρητο.
Οι σφυγμομετρήσεις δείχνουν τώρα
ότι το Εργατικό Κόμμα ξεπερνά τους
Συντηρητικούς και όχι μόνο μα και αν
είχαμε εκλογές σήμερα θα κέρδιζαν
οι Εργατικοί. Έτσι μη ξεχνάτε μόνο με
τρία εκατομμύρια σας δίδουν θέση
στην Βουλή των Λόρδων έτσι για να
κοιμούνται καλύτερα.
Γνωρίζουμε φυσικά τις αναλήθειες
που σκορπίζουν οι Συντηρητικοί και
είχαμε χθες την Τετάρτη μεγάλη συζήτηση γύρω από την διαφθορά που
κατηγορούμενου τους Συντηρητικούς
για τα σκάνδαλα αυτά, και που δεν
έμεινε τηλεοπτικό κανάλι ή εφημερίδα
να μην τα καλύψει. Κάποιοι κάπου
θα έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλες
δυσκολίες να δικαιολογήσουν τις
πράξεις τους και ας μην κρύβονται
πίσω από τα δύο δάκτυλα. Έτσι για
να το πω διαφορετικά ίσως το καταλάβουν αυτήν την φορά “Ο/ Η αλου-

πός/ού εχώννετουν τζιαι ο νούρος
του/της εφαίνετουν” Έτσι τουλάχιστον ας σιωπήσουν τέλος πάντων.
Διότι ο ποιο επικίνδυνος εχθρός προέρχεται από τα μέσα οποιανδήποτε
οργανισμού
Δυστυχώς δεν είναι δυνατό να πληροφορήσω τι έγινε χθες την Τετάρτη
στο δημαρχείο αφού η ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ
ήταν επί πιεστηρίου. Στην επόμενη
έκδοση, εκτός αν προκύψουν και
άλλα σκάνδαλα.
Το πλέον ενοχλητικό που έχει παρατηρηθεί και που πρέπει ο κάθε πολίτης να το προσέξει, είναι το γεγονός
ότι κανένας από αυτούς δεν έδωσε
έστω και ένα συγγνώμη που έχασαν
φίλους , συγγενείς και για τον χαμό
πολλών χιλιάδων λόγω των λανθασμένων μέτρων που έλαβε και αυτός
κι η Κυβέρνηση.
Δημοσιογράφος του Sky News ρώτησε όχι μόνο μία ή δυο φορές 11 φορές παρακαλώ Αρνήθηκε 11 φορές,
αν και η δημοσιογράφος του έθεσε με
διαφορετικούς τρόπους την ίδια ερώτηση. Ούτε ένας από αυτούς τους
Βουλευτές που έκανα εκατομμύρια
λίρες και χρησιμοποιούσαν το πολιτικό τους γραφείο για τις δικές τους
επιχειρήσεις ούτε ακούστηκε έστω και
ένα συγνώμη.
Ίσως να είναι υπό την ιδέα στο τι
κάνουν είναι σωστό. Ζητούν άλλους
να τους ζητήσουν συγνώμη αλλά αυτοί τίποτα. Είναι πλεγμένοι σε τέτοια
διαφθορά που μοιάζει σαν λάσπη,
διότι όταν κάποιος είναι στην λάσπη
ούτε καν γνωρίζει πόσο λερωμένοι
είναι, όταν βγουν έξω από την λάσπη
τότε θα το καταλάβουν
Η Κυβέρνηση Johnson αν και έχει
μεγάλη πλειοψηφία που μοιάζει σαν
δικτατορία, ίσως να μην αντέξει να
συμπληρώσει την θητεία με τόσα
σκάνδαλα επί καθημερινής βάσεως.
Εάν κατέχει τον BOJO έστω και
ίχνος συνειδήσεως ας καλέσει εκλογές τώρα. Ο μόνος τρόπος να καθαρισθούν οι στάβλοι του και να απαλλαχθεί ο λαός από αυτή την
διαφθορά . Ας μην ξεχνούμε λοιπόν
με μόνο £3 εκατομμύρια έχεις θέση
στην βουλή των Λόρδων. Ένας,
ένας, μην σπρώχνεσθε.

Του Άντρου Κυπριανού
Τέως Γενικού Γραμματέα
ΚΕ ΑΚΕΛ

Η

αποσπασματική δημοσιοποίηση πρακτικών από συναντήσεις στο Κραν
Μοντανά και η προσπάθεια αξιοποίησης
τους έχει διαφορετικούς στόχους και αφετηρία για διάφορους στο εσωτερικό. Ορισμένοι ίσως να θέλουν να προωθήσουν
τις πάγιες αντιλήψεις τους για τη λύση
του Κυπριακού. Σε ό,τι αφορά τον κ.
Αναστασιάδη, μάλλον επιχειρεί να εξαγνιστεί για τα αποτελέσματα των ενεργειών του στο Κυπριακό. Γιατί κανένας,
ούτε και ο πιο φανατικός υποστηρικτής
του, δεν μπορεί πλέον να ισχυριστεί σήμερα ότι αυτά τα εννιά χρόνια οδήγησε
το Κυπριακό πιο κοντά στη λύση ή ενίσχυσε τη διεθνή θέση της Κύπρου.
1.Διαβάζοντας κάποιος το επίμαχο
πρακτικό που δημοσιεύθηκε, εύκολα
μπορεί να φτάσει στο συμπέρασμα ότι
αυτές είναι οι αρχικές θέσεις της Τουρκίας. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το
πρακτικό αφορά τη συνάντηση που έγινε
το μεσημέρι. Όσοι ασχολήθηκαν σοβαρά
με το τι έγινε στο Κραν Μοντανά γνωρίζουν πολύ καλά ότι στις 5 η ώρα το απόγευμα μεταφέρθηκε στον κ. Αναστασιάδη
από τον ΟΗΕ η θέση ότι η Τουρκία ήταν
έτοιμη να συζητήσει το θέμα της κατάργησης των εγγυήσεων αν εμείς δεχόμαστε την πολιτική ισότητα και την συζήτηση της εκ περιτροπής Προεδρίας. Ποιά
ήταν και είναι η θέση του κ. Αναστασιάδη
γνωρίζουμε όλοι.
2.Το χειρότερο απ΄όλα για μας, είναι
ότι στο δείπνο που ακολούθησε απορρίψαμε την πρωτοβουλία του κ. Γκουτιέρες
να καταθέσει το άτυπο έγγραφο για το
Μηχανισμό εφαρμογής της λύσης που
θα αντικαθιστούσε τις Εγγυήσεις. Ότι
εμείς το απορρίψαμε το δήλωσε επίσημα
ο κ. Κοτζιάς. Το γιατί απορρίφθηκε είναι
ένα τεράστιο θέμα. Ο κ. Μαυρογιάννης
τον Σεπτέμβριο του 2017 δήλωσε δημόσια ότι το απορρίψαμε γιατί τυχόν αποδοχή συζήτησης του θα συνιστούσε επιδιαιτησία. Ο κ. Αναστασιάδης, μερικές
ώρες μετά, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη
είπε «Υπήρχε τόση ένταση στο δωμάτιο

που δεν υπήρχε δυνατότητα συζήτησης
του». Η δική μου ερμηνεία είναι ότι
απλώς δεν θέλαμε να δώσουμε ευκαιρία
στην επίτευξη συμφωνίας. Κανένας δεν
γνωρίζει αν θα καταλήγαμε όντως σε
συμφωνία αν το συζητούσαμε. Αλλά δεν
το επιδιώξαμε καν.
3.Αν το αφήγημα του κ. Αναστασιάδη
και των υποστηρικτών του για το τί έγινε
στο Κραν Μοντανά είναι ορθό, γιατί δεν
αντέδρασε ο Πρόεδρος στην Έκθεση του
Γ.Γ. του ΟΗΕ του Σεπτέμβριου του 2017;
Λέει εκεί ο κ. Γκουτιέρες στο τέλος της
παραγράφου 18 «Ανεξάρτητα απο τη δημόσια ρητορική των εγγυήτριων δυνάμεων, στις κατ΄ιδίαν και σε βάθος συζήτηση μαζί τους διαπίστωσα ότι όλες
ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ (δηλαδή και η Τουρκία)
ήρθαν εκεί με πρόθεση να συνεργαστούν για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες
και να καταλήξουμε σε συμφωνία». Αποενοχοποιείται η Τουρκία ενώ για εμάς
γράφει στην ίδια Έκθεση ότι διαπίστωσε
πως δεν είχαμε την πολιτική βούληση
να πάμε μέχρι τέλους.
Αν λοιπόν το αφήγημα του κ. Αναστασιάδη είναι ορθό και αληθές γιατί επέτρεψε αυτή η Έκθεση να μετατραπεί σε
επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ; Η δική μου
απάντηση είναι ότι το αφήγημα του κ.
Αναστασιάδη και των υποστηρικτών του
έχει πήλινα πόδια.
4. Τέλος, αν όντως η Τουρκία δεν δεχόταν να συζητήσει το θέμα της αντικατάστασης των εγγυήσεων γιατί τόσο οι
κ.κ. Χριστοδουλίδης και Μαυρογιάννης
είπαν ότι φτάσαμε σε απόσταση αναπνοής από τη λύση; Μήπως παρανόησαν ή παραφρόνησαν;
Το τραγικό για την Κύπρο είναι ότι
ενόσω ο κ. Αναστασιάδης προσπαθεί να
φτιάξει την εικόνα του και άλλοι να στηρίξουν τα ιδεολογήματα τους, η Μόρφου
χάθηκε, η Αμμόχωστος κινδυνεύει και
στο τέλος πιθανόν να χαθεί η Κύπρος
ολόκληρη.
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Το bachelor και η κατάντια μας…

Έ

ρχεται
ο χειμώνας
και άρχισαν οι
ελληνικές και
κυπριακές σειρές στην τηλεόΤης Έλισσας ραση. Ευτυχώς
Ξενοφώντος που υπάρχουν
κι αυτές για κάποιους ανθρώΦιλολόγου
πους που είναι
μονάχοι και έτσι
έχουν παρεϊτσα στις κρύες βρα-

καλύτερό τους εαυτό έχοντας
ως μοναδικό τους στόχο τη νίκη.
Στον Άγιο Δομίνικο, οι παίκτες,
πέρα από τις συνθήκες διαβίωσης, πρέπει να αντιμετωπίσουν
τις απαιτητικές δοκιμασίες, τα
απρόοπτα και τα εμπόδια και
να αναμετρηθούν, όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά πάνω από όλα
και με τον ίδιο τους τον εαυτό.
Την παρουσίαση θα κάνει πάλι
ο Γιώργος Λιανός. Σε ποιον
αλήθεια ανήκει το ελληνικό survivor; Στον Acun Ilicali.

μισοί λυπήθηκαν αλλά οι άλλοι
μισοί χάρηκαν περισσότερο.
Ο Αλέξης λοιπόν είναι φέτος
το μήλο της έριδος στο ριάλιτι
bachelor. Ο άντρας που τον
διεκδικούν 20 γυναίκες! Όλες
θέλουν να κερδίσουν το μυαλό
και την καρδιά του και θα
κάνουν τα πάντα για να το
πετύχουν! Μόνον μία θα καταφέρει να τον έχει δικό της.
Πόσο ωραίο ακούγεται αυτό το
σενάριο; Μα είναι πραγματικά
ωραίο για να παρουσιάζεται

διές πού άρχισαν σιγά σιγά να
γίνονται ολοένα και πιο συχνές.
Για πολλούς οι σειρές αυτές
ήταν αποκούμπι τα τελευταία
δύο σχεδόν χρόνια στον εγκλεισμό. Στις 6.00μμ αρχίζει αυτή η
σειρά σε αυτό το κανάλι, στις
8.00μμ η άλλη σειρά στο άλλο
κανάλι, αργότερα αυτό το τηλεπαιχνίδι, μετά αυτός ο διαγωνισμός και πάει λέγοντας.
Πέρυσι έπαιζε ένα ριάλιτι το
survivor. Το SURVIVOR, ήταν
ένα αγαπημένο θα έλεγα για
πολλούς παιχνίδι επιβίωσης το
οποίο πάλι θα αρχίσει σε λίγες
μέρες από ότι ξέρω ανανεωμένο, εμπλουτισμένο, συναρπαστικό και με παίκτες έτοιμους να
ριχτούν στον στίβο μάχης. Κόκκινη και Μπλε ομάδα δίνουν τον

Στο περσινό survivor, είδαμε
πολλά, ακούσαμε πολλά, καλά
και κακά. Τι αποκομίσαμε; Θαυμάσαμε την ψυχική δύναμη κάποιων επώνυμων ή αγνώστων
μέχρι χθες σε εμάς παικτών.
Μερικές φορές αγανακτούσαμε
με την συμπεριφορά κάποιων
αλλά δίναμε και δικαιολογία
όπως για παράδειγμα η στέρηση φαγητού, ο συναγωνισμός, η επιβίωση, νεύρα...
Τέλειωσε το παιχνίδι με την
νίκη του Σάκη και ζήσαμε καλά
κι αυτοί καλύτερα.
Μέσα σε αυτό παιχνίδι επιβίωσης ήτανε και ο Αλέξης
Παππάς. Δεν νομίζω ότι ήτανε
κάποιος από τους αγαπημένους
παίκτες του παιχνιδιού. Όταν
έφυγε πάντως έγινε χαμός. Οι

σαν σειρά στην τηλεόραση;
Δύο
δεκάδες
γυναικών,
λοιπόν, που η κάθε μία για τους
δικούς της λόγους, αποφάσισαν
να γίνουν διάσημες για μία
σεζόν. Κάποιες, ακόμη κι αν
δεν πέφτουν ξερές για τον
Παππά, ενδεχομένως πίστεψαν
ότι θα αυξήσουν followers στα
social τους, κοινώς μπήκαν
στον χορό για να προωθήσουν
τις δικές τους δουλειές, σε όποιο
τομέα δραστηριοποιείται η κάθε
μία. Κι αυτό δεκτό.
Σε αυτό το ριάλιτι λοιπόν λαμβάνουν μέρος και δυό- τρεις
Κύπριες. Αυτό που δεν κολλάει
είναι ότι ο τυχερός κύριος
Αλέξης Παππάς είναι 35-37
ετών, και οι κοπελίτσες που τον
διεκδικούν ηλικιακά αρχίζουν

από 19 ετών μέχρι 33.
Σκεφτόμουνα ότι θα μπορούσε να ήτανε και πατέρας σε
αυτές τις μικρούλες19χρονες.
Σε ποια κατάσταση βρίσκονται
αυτές οι κοπελίτσες να θέλουν
να μπουν σε σε αυτή την διαδικασία; Η ζωή είναι έξω από το
bachelor κορίτσια! Και φτάνουμε στο σοβαρό ερώτημα:
μπορούν αυτές οι κυρίες, με τις
συμπεριφορές που εκδηλώνουν
να γίνουν παράδειγμα για νέα
κορίτσια; Μία πονηρή απάντηση θα ήταν «ναι», αλλά
εξαρτάται και από το περιβάλλον στο οποίο έχουν ήδη μεγαλώσει αυτά τα κορίτσια.
Αν ήδη, στο οικογενειακό πλαίσιο οι συμπεριφορές αυτές θεωρούνται «ok», τότε το τηλεοπτικό πρόγραμμα απλώς
επιβεβαιώνει
και
ευλογεί
τον κανόνα του σπιτιού τους...
Είκοσι γυναίκες λοιπόν να πέφτουν χαμηλά –κυριολεκτικά και
μεταφορικά- για τα μάτια ενός
οποιουδήποτε άντρα και όχι συγκεκριμένα του ηθοποιού που
φέτος ανέλαβε πρωταγωνιστικό
ρόλο στο reality.
Ταπεινωτικές συμπεριφορές,
αντιδράσεις φουλ εσωτερικευμένου μισογυνισμού, κακά κάκιστα ελληνικά, συνήθειες εκτός
τόπου και χρόνου και ελληνικής
καθημερινότητας, πολύ χαμηλό
επίπεδο, συνολικά.
Πολύ ντροπή σε εμάς που
σαν κοινωνία μπαίνουμε στη
διαδικασία να παρακολουθήσουμε προγράμματα. Να πάρουμε τι; Ο Αγάς με το χαρέμι
του τελικά. Τι μηνύματα θέλουμε
να περάσουν στα μικρά κορίτσια ;
To bachelor λοιπόν το βρίσκω
πολύ σεξιστικό σόου και δεν θα
έπρεπε να παρουσιάζεται στην
ελληνική τηλεόραση ή σε οποιανδήποτε τηλεόραση. «ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ μοιάζουν με δύο κρυστάλλινες σταγόνες, που αν
μπορούσανε να γίνουνε υγρό
θα έσταζε (!), θα πέρναγε από
τα ζυγωματικά σου, μετά θα πήγαινε πιο κοντά στα χείλη σου,
και μετά εκεί θα ερχόμουν εγώ,
με τα δικά μου χείλη να λουστώ
με όλη αυτή τη γεμάτη χρώματα
ροή που έχεις μέσα σου».
Άντε τώρα…πέστε ότι το

ακούτε το παραπάνω, χωρίς να
έχετε την εικόνα. Τι θα
πιστεύατε ότι είναι; Λόγια από
ερωτική εξομολόγηση ενός
πραγματικά ερωτευμένου ανθρώπου; Ένα κομμάτι από κάποιο παλιό «Άρλεκιν»; Ατάκα
από βραζιλιάνικη σαπουνόπερα; Ρόλος από το “ Για να
μην το κουράζουμε, είναι η σωστή απάντηση: Λόγια από δήθεν ερωτικές εξομολογήσεις
Bachelor”.. Το Bachelor μπορεί
να κατηγορηθεί για πολλά και
αν είναι να κοπεί, θα έπρεπε να
κοπεί και γι’ αυτά. Για την ανύπαρκτη αισθητική. Για την υποβάθμιση προγράμματος, εν συνόλω. Για το κακό σενάριο.
Για την κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας. Για τη γελοιοποίηση των ρόλων και των δύο φύλων.
Γενικώς, λογικά δεν υπάρχει
τηλεθεατής πια που να πιστεύει
ότι δεν πρόκειται για μυθοπλασία και μάλιστα πολύ φθηνή,
αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας.
Εδώ και καιρό, στα timeline των
χρηστών των social media
φιγουράρει ένα ηλεκτρονικό ψήφισμα που καλεί τους τηλεθεατές –και τις τηλεθεάτριες, ειδικώς- να υπογράψουν για την
άμεση διακοπή του συγκεκριμένου τηλεοπτικού προγράμματος. Όπως αναφέρει το ψήφισμα, το οποίο ήδη μετρά
περισσότερες από 19.100 υπογραφές, το πρόγραμμα «αναπαράγει σεξιστικά στερεότυπα,
υποβιβάζει τη γυναίκα, προωθεί
τον ανταγωνισμό και την επιθετικότητα ανάμεσα στις ομόφυλες, ενδυναμώνει την ιδέα του
κυρίαρχου αρσενικού, προσβάλλει κάθε έννοια ισότητας
των φύλων. Σε μια εποχή που
η έμφυλη βία κορυφώνεται,
εμείς ζητάμε ισότητα, συμπερίληψη, δημοκρατία». Το άλλο
που πρόσεξα είναι ότι το ριάλιτι
αυτό γίνεται θέμα συζήτησης
όλη μέρα και στα άλλα κανάλια.
Και σχολιάζουν κι αυτό κι εκείνο
κι έτσι γεμίζουν κι αυτοί τον
τηλεοπτικό τους χρόνο! Aν μέσα
στο πρόγραμμα, υπάρχουν
γυναίκες που πιστεύουν στις
«Τελετές Ρόδων», στο όνειρο
του ιδανικού έρωτα, του «πρίγκιπα» που άργησε και του

πλούσιου ροζ σύννεφου που τις
κουβαλά, δεν υπάρχει καμία
δύναμη στον κόσμο που θα τις
κάνει να αλλάξουν βιοθεωρία.
Καμία. Το Bachelor είναι απλώς
ένα κακόγουστο τηλεοπτικό
αστείο που κάποιοι προσπαθούν να το "περάσουν" για
υπερπαραγωγή". Πολύ κρίμα
για τα μηνύματα που θέλει να
περάσει στους νέους! Και φτάνουμε στο σοβαρό ερώτημα:
μπορούν αυτές οι κυρίες, με τις
συμπεριφορές που εκδηλώνουν
να γίνουν παράδειγμα για νέα
κορίτσια; Μία πονηρή απάντηση θα ήταν «ναι», αλλά
εξαρτάται και από το περιβάλλον στο οποίο έχουν ήδη μεγαλώσει αυτά τα κορίτσια. Αν ήδη,
στο οικογενειακό πλαίσιο οι
συμπεριφορές αυτές θεωρούνται «ok», τότε το τηλεοπτικό
πρόγραμμα απλώς επιβεβαιώνει και ευλογεί τον κανόνα του
σπιτιού τους...
Και κάτι ακόμα: αν μέσα στο
πρόγραμμα, υπάρχουν γυναίκες που πιστεύουν στις «Τελετές Ρόδων», στο όνειρο του ιδανικού έρωτα, του «πρίγκιπα»
που άργησε και του πλούσιου
ροζ σύννεφου που τις κουβαλά,
δεν υπάρχει καμία δύναμη στον
κόσμο που θα τις κάνει να
αλλάξουν βιοθεωρία. Καμία.
Με λίγα λόγια, το Bachelor
μπορεί να κατηγορηθεί για
πολλά και αν είναι να κοπεί, θα
έπρεπε να κοπεί και γι’ αυτά.
Για την ανύπαρκτη αισθητική.
Για την υποβάθμιση προγράμματος, εν συνόλω. Για το κακό
σενάριο (κάκιστο!). Για την κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας. Για τη γελοιοποίηση των
ρόλων και των δύο φύλων.
Πάντως, όχι για ρίσκο των
φεμινιστικών ιδεωδών.
Είναι η καρικατούρα ενός
κόσμου που σε λίγα χρόνια θα
είναι πιο γραφικός κι από
κεντητή «Καλημέρα» σε κάποιον τοίχο. Και με την
«Καλημέρα» μπορείς και λίγο
να χαμογελάσεις και να νοσταλγήσεις. Με τον δήθεν εργένη
που ποινήν εκτίει για λίγα
λεφτάκια, δεν μπορείς να
ασχοληθείς ούτε στιγμή.

Η ομορφιά!

Η

ομορφιά είναι παντού.
Βρίσκεται στον άνθρωπο, στη φύση,
στην καθημερινότητα μας, στα
όνειρα μας, παντού.
Του Βασίλη Η ομορφιά δεν είναι μόνο στα
Παναγή
όμορφα μάτια μιας ξανθούλας, ή
στα ροδοκόκκινα χείλη μιας μελαχρινής. Η ομορφιά δεν έχει σχήμα και δεν έχει
χρώμα.
Την ομορφιά την βρίσκουμε όχι μόνο στην εξωτερική ανθρώπινη όψη, αλλά και στον εσωτερικό
κόσμο της ανθρώπινης ύπαρξης.
Κατεβαίνει στην καρδιά και την ψυχή και αναζωογονεί την ανθρώπινη αίσθηση, αλλά κάνει
επίσης την ψυχή και την καρδιά μας για να κλάψει. Η ομορφιά απλώνεται στη φύση, και στον
άνθρωπο. Όπου κοιτάξουμε είναι εκεί για να την
δούμε. Σαν κοιτάξουμε στην θάλασσα με τα γαλάζια νερά της και τα κύματα της, τα βουνά με τα
δάση τους, τα δέντρα με τα πολύχρωμα φύλλα
τους, τα πουλιά με τα τραγούδια τους, η ομορφιά
είναι παντού.
Μέσα στη ψυχή του ανθρώπου που γίνεται
τόσο πλατιά για να χωρέσει τον κόσμο όλο, πάνω

στο σώμα του που δίνεται για να προσφέρει γαλήνη, να θυσιαστεί, και μέσα στα μάτια του που
τα προσφέρει για τον καθένα που θα ήθελε να
ονειρευτεί.
Ο άνθρωπος πλαταίνει τη ψυχή του για να χωρέσει μέσα όλο τον κόσμο. Σα σβήνει το εγώ του,
σα θυσιάζεται για να προσφέρει τη γαλήνη στους
άλλους, τότε δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να φανερώνει την ομορφιά που κρύβει μέσα του.
Αλλοίμονο όμως!
Μια τραγική μοίρα κυνηγάει την ομορφιά. Τούτα
τα τριαντάφυλλα σε λίγο θα σκορπίσουν τα ροδοπέταλα τους στους τέσσερεις ανέμους. Η
ωραία πράξη της θυσίας θα λησμονηθεί, μέσα
σε τούτη την ανθρώπινη ομορφιά παραμονεύει
το σπέρμα του μίσους, της αντιζηλίας, ακόμα και
του θανάτου. Ο άνθρωπος θα ξεχαστεί και θα
παρανομήσει, θα ξεχαστεί και θα αδικήσει τον
συνάνθρωπο του, θα ξεχαστεί και θα αδικήσει
την ίδια τη φύση. Θα ξεχαστεί και δυστυχώς θα
καταλήξει σε κάτι που θα αποφέρει πληγές που
θα σκοτώσουν την ελπίδα, που ίσως ο ίδιος να
πρόσφερε πριν από την κατάληξη σε κάτι που
το αποτέλεσμα αυτού του κάτι που θα κάνει, να
είναι οι πληγές που θα προσφέρει στους συναν-

θρώπους του.
Όσο για την φύση και τη φυσική ομορφιά, είναι
εκεί για να προσφέρει στον άνθρωπο τα απαραίτητα συστατικά για να του φτιάξει την διάθεση.
Αλλά και πάλι ο ίδιος ο άνθρωπος που την έχει
από τη μια σαν το σημαντικότερο μέσο που του
προσφέρει το σημαντικότερο αγαθό της ζωής το
οξυγόνο, τα τόσα και τόσα άλλα αγαθά για την
καθημερινότητα του, όπως είναι η τροφή για να
κρατηθεί στη ζωή, και όλα τα άλλα που προανέφερα, θα φτάσει σε κάποιο σημείο, θα βάλει φωτιά, και θα καταστρέψει τα ίδια αγαθά που ο ίδιος
δημιούργησε για τις ανάγκες του.
Η ομορφιά λοιπόν είναι η αλήθεια της ζωής.
Θα πρέπει όμως να έχουμε την δύναμη να την
φτάσουμε. Να την αγγίξουμε, και να την βάλουμε
στην καρδιά μας και τη σκέψη μας.
Ας αναλογιστούμε για τις πράξεις μας, και ας
ενεργοποιήσουμε τις αισθήσεις εκείνες που θα
μας οδηγήσουν σε καλές πράξεις, που θα φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Θα μας εμποδίσουν να ενεργήσουμε ενάντια σε τούτα που
έχουμε ανάγκη για να νοιώθουμε καλύτερα, και
που θα αποτρέψουν τις ενέργειες μας που θα
ασχημίσουν την καθημερινότητα μας. Που θα

ασχημίσουν τη φυσική ομορφιά και που θα καταστρέψουν τα αγαθά της φύσης. Τα αγαθά που
θα βοηθήσουν να προσφέρουμε χαρά και ευτυχία στον συνάνθρωπο μας.
Ας αναλογιστούμε και ας μετανοήσουμε για
πράξεις που στο παρελθόν μας έκαναν να νοιώθουμε ένοχοι για το αποτέλεσμα τους. Ας προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το χαμόγελο και
ας το προσφέρουμε απλόχερα στους περαστικούς.
Ας αρχίσουμε κάνοντας μια έστω μικρή πράξη
που θα χαροποιήσει ένα οποιοδήποτε συνάνθρωπο μας.
Ας βοηθήσουμε κάποιον ηλικιωμένο να περάσει
στην απέναντι πλευρά του δρόμου,
Ας κάνουμε ένα τηλεφώνημα σε κάποιον συγγενή ή φίλο που για κάποιο λόγο τον πληγώσαμε
στο παρελθόν,
Ας δώσουμε λίγο από το περίσσευμα μας στον
ζητιάνο που μας απλώνει το χέρι με απελπισία.
Ας προσπαθήσουμε να συμβάλουμε με μια
οποιαδήποτε πράξη που να διατηρήσει την ομορφιά της ζωής. Την ομορφιά της φύσης. Την ομορφιά που είναι γύρω μας.
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Σαν σήμερα απεβίωσε ο Πολ Ελυάρ

Μ

ια μέρα σαν σήμερα το 1952
απεβίωσε
ο
ποιητής Πωλ Ελυάρ σε ηλικία 57 ετών. Κατά την παιδική του ηλικία προσβλήθηκε από φυματίωση και το
διάστημα της αποθεραπείας του σε ελβετικό σανατόριο άρχισε να εκδηλώνει ενδιαφέρον για την
ποίηση.
Με την επιστροφή του στο
Παρίσι θα καταταχθεί στο
στρατό και το 1917 θα παρουσιάσει την πρώτη του

ποιητική συλλογή. Το ίδιο
έτος θα παντρευτεί την
Γκαλά, μετέπειτα σύζυγος
του Νταλί, η οποία θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια
στη μούσα του. Η ποιητική
του φήμη θα εδραιωθεί
κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1920, οπόταν
και συγχρωτίζεται με το ντανταϊστικό και το σουρεαλιστικό κίνημα και καλλιτέχνες όπως ο Αραγκόν, ο
Μπρετόν, ο Ερνστ και ο
Τζαρά.
Το 1924 εξαφανίστηκε μυστηριωδώς για επτά ολό-

κληρους μήνες και πολλοί
πιστέψανε ότι είχε πεθάνει.
Επιστρέφοντας στο Παρίσι
εξήγησε ότι είχε πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στην
Ταϊτή και την Ινδονησία,
αλλά πολλοί δικαιολόγησαν
την απουσία του ως αντίδραση στην άστατη ζωή της
Γκαλά που εκείνη την περίοδο διατηρούσε σχέση με
τον Ερνστ.
Παρόλο που θεωρούνταν
ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του
σουρεαλισμού προς τα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
τέλη της δεκαετίας του ’30
ήρθε σε ρήξη με τον Μπρετόν και το κίνημα και εισχώρησε στις τάξεις του κομμουνισμού. Εκτός από την
ποίηση ασχολήθηκε με την
πεζογραφία και τα πολιτικά
κείμενα αφήνοντας πίσω
του 17 συνολικά βιβλία μεταξύ των οποίων και το
«Αργά, έργα» που συνέγραψε μαζί με τον Μπρετόν
και τον Ρενέ Σαρ, αλλά και
τα πεζά ποιήματα και πάλι
σε συνεργασία με τον
Μπρετόν υπό τον τίτλο «Η
άμωμος σύλληψις».
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1902- Τις εκλογές της 17ης
Νοεμβρίου ακολουθεί κυβερνητική αστάθεια και συγκρούσεις ανάμεσα στους οπαδούς
των δύο μεγάλων παρατάξεων, Δεληγιαννικών και Θεοτοκικών. (Σανιδικά)
1989- Καταρρέει το κομμουνιστικό καθεστώς στη Βουλγαρία και μαζί του ο ηγέτης
του Τοντόρ Ζίφκοφ
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1703- Πεθαίνει στις φυλακές
της Βαστίλης ο άνθρωπος με
τη σιδερένια μάσκα, η ζωή
του οποίου υμνήθηκε από τον
Βολτέρο και τον Αλέξανδρο
Δουμά

17 Νοέμβρη 1973: Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου

1999- Η Κίνα εκτοξεύει το
πρώτο διαστημόπλοιό της με
την ονομασία «Σενζού 1»

Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973
ήταν η κορυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση και ουσιαστικά προανήγγειλε την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών, η οποία από τις 21 Απριλίου 1967 είχε
επιβάλλει καθεστώς στυγνής δικτατορίας στη χώρα.
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στις 14 Φεβρουαρίου
1973, όταν ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές της Αθήνας και
συγκεντρώθηκαν στο Πολυτεχνείο. Ζητούσαν την κατάργηση του Ν.1347, ο οποίος προέβλεπε την υποχρεωτική στράτευση όσων ανέπτυσσαν συνδικαλιστική
δράση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η αστυνομία, παραβιάζοντας το πανεπιστημιακό άσυλο, εισήλθε

1920- Ιδρύεται η Πανελλήνια
Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ),
το ανώτατο συνδικαλιστικό
όργανο των εργαζομένων στη
ναυτιλία.
1989- Υπογράφεται στον
ΟΗΕ η Διακήρυξη για τα δικαιώματα
του
παιδιού.
Έκτοτε, κάθε χρόνο η 20η
Νοεμβρίου γιορτάζεται ως
Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

στο χώρο του ιδρύματος, συνέλαβε 11 φοιτητές και
τους παρέπεμψε σε δίκη με την κατηγορία της «περιύβρισης αρχής». Οι 8 καταδικάστηκαν σε διάφορες ποινές, ενώ περίπου 100 άλλοι αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους και να ντυθούν στο χακί.

▪ Κατάληψη στο κτίριο της Νομικής
Επτά ημέρες μετά τα πρώτα γεγονότα του Πολυτεχνείου, στις 21 Φεβρουαρίου οι φοιτητές κατέλαβαν το
κτίριο της Νομικής σχολής στην Αθήνα, προβάλλοντας
τα συνθήματα «Δημοκρατία», «Κάτω η Χούντα» και
«Ζήτω η Ελευθερία». Η αστυνομία επενέβη και πάλι
για να καταστείλει την εξέγερση, αλλά η βίαιη εκδίωξη
των φοιτητών από το κτίριο της Νομικής ενίσχυσε
ακόμη περισσότερο την αγωνιστικότητά τους.
Η εξέγερση που ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου του 1973
επρόκειτο να αποτελέσει την κορύφωση των αντιδικτατορικών εκδηλώσεων. Το πρωί εκείνης της ημέρας οι
φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο του Πολυτεχνείου και αποφάσισαν την κήρυξη αποχής από τα μαθήματα, με αίτημα να γίνουν εκλογές για τους φοιτητικούς συλλόγους τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους και όχι
στα τέλη του επόμενου χρόνου, όπως είχε ανακοινώσει
το καθεστώς.
Ακολούθησαν συνελεύσεις φοιτητών στην Ιατρική και
στη Νομική σχολή. Μάλιστα, οι φοιτητές της Νομικής
εξέδωσαν ψήφισμα, με το οποίο ζητούσαν την ανά-

κληση των αποφάσεων της Χούντας για τη διεξαγωγή
των φοιτητικών εκλογών, εκδημοκρατισμό των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αύξηση των δαπανών για την
παιδεία στο 20% του προϋπολογισμού και ανάκληση
του Ν.1347 για την αναγκαστική στράτευση των φοιτητών.
Όσο περνούσε η μέρα άρχισαν να μαζεύονται ολοένα
και περισσότεροι φοιτητές στο Πολυτεχνείο, αλλά και
άλλοι που πληροφορήθηκαν το νέο. Η αστυνομία αποδείχθηκε ανίκανη να εμποδίσει την προσέλευση του
κόσμου. Το απόγευμα πάρθηκε η απόφαση για κατάληψη του Πολυτεχνείου. Οι πόρτες έκλεισαν και από

τότε άρχισε η οργάνωση της εξέγερσης. Το πρώτο βήμα
ήταν η εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής, στην οποία
μετείχαν 22 φοιτητές και 2 εργάτες, με σκοπό να καθοδηγήσει τον αγώνα. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν επιτροπές σε όλες τις σχολές για να οργανώσουν την κατάληψη και την επικοινωνία με την ελληνική κοινωνία.

▪ Ο ραδιοφωνικός σταθμός
Για το σκοπό αυτό άρχισε να λειτουργεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός, αρχικά στο κτίριο του Χημικού και
αργότερα στο κτίριο των Μηχανολόγων, με εκφωνητές
τη Μαρία Δαμανάκη και τον Δημήτρη Παπαχρήστου.
Επιπλέον, στο Πολυτεχνείο εγκαταστάθηκαν πολύγραφοι, που δούλευαν μέρα - νύχτα, για να πληροφορούν
τους φοιτητές και τον υπόλοιπο κόσμο για τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και των φοιτητικών
συνελεύσεων. Συγκροτήθηκαν συνεργεία φοιτητών,
που έγραφαν συνθήματα σε πλακάτ, σε τοίχους, στα
τρόλεϊ, στα λεωφορεία και στα ταξί, για να τα γνωρίσουν
όλοι οι Αθηναίοι. Στο Πολυτεχνείο οργανώθηκε εστιατόριο και νοσοκομείο, ενώ ομάδες φοιτητών ανέλαβαν
την περιφρούρηση του χώρου, ξεχωρίζοντας τους ενθουσιώδεις και δημοκράτες Αθηναίους από τους προβοκάτορες.
Η πρώτη αντίδραση του δικτατορικού καθεστώτος
ήταν να στείλει μυστικούς πράκτορες να ανακατευθούν
στο πλήθος που συνέρρεε στο Πολυτεχνείο και να
ακροβολήσει σκοπευτές στα γύρω κτίρια. Στις 16 Νο-

εμβρίου μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο έξω από
το Πολυτεχνείο, με γκλομπς, δακρυγόνα και σφαίρες
ντουμ-ντουμ. Οι περισσότεροι διαλύθηκαν. Όσοι έμειναν έστησαν οδοφράγματα ανατρέποντας τρόλεϊ και
συγκεντρώνοντας υλικά από νεοανεγειρόμενες οικοδομές, και άναψαν φωτιές για να εξουδετερώσουν τα
δακρυγόνα. Αργότερα, η αστυνομία έκανε χρήση
όπλων, χωρίς όμως να πετύχει το στόχο της, την καταστολή της εξέγερσης.

▪ Τα άρματα μάχης
Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, όταν διαπίστωσε ότι η
αστυνομία αδυνατούσε να εισέλθει στο Πολυτεχνείο,
αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το στρατό. Κοντά στο
σταθμό Λαρίσης συγκεντρώθηκαν τρεις μοίρες ΛΟΚ
και μία μοίρα αλεξιπτωτιστών από τη Θεσσαλονίκη.
Τρία άρματα μάχης κατέβηκαν από του Γουδή προς το
Πολυτεχνείο. Τα δύο στάθμευσαν στις οδούς Τοσίτσα
και Στουρνάρα, αποκλείοντας τις πλαϊνές πύλες του
ιδρύματος και το άλλο έλαβε θέση απέναντι από την
κεντρική πύλη. Η Συντονιστική Επιτροπή των φοιτητών
ζήτησε διαπραγματεύσεις, αλλά το αίτημά τους απορρίφθηκε. Στις 3 τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου το
άρμα που βρισκόταν απέναντι από την κεντρική πύλη
έλαβε εντολή να εισβάλλει. Έπεσε πάνω στην πύλη
και την έριξε, παρασέρνοντας στο διάβα του μία κοπέλα
που ήταν σκαρφαλωμένη στον περίβολο κρατώντας
την ελληνική σημαία. Οι μοίρες των ΛΟΚ, μαζί με ομάδες -μυστικών και μη- αστυνομικών, εισέβαλαν στο Πολυτεχνείο και κυνήγησαν τους φοιτητές, οι οποίοι πηδώντας από τα κάγκελα προσπάθησαν να διαφύγουν
στους γύρω δρόμους. Τους κυνηγούσαν αστυνομικοί,
πεζοναύτες, ΕΣΑτζήδες. Αρκετοί σώθηκαν βρίσκοντας
άσυλο στις γύρω πολυκατοικίες, πολλοί συνελήφθησαν
και μεταφέρθηκαν στη Γενική Ασφάλεια και στην ΕΣΑ.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, στις 17 Νοεμβρίου συνελήφθησαν 840 άτομα.
Όμως, μετά τη Μεταπολίτευση, αξιωματικοί της Αστυνομίας, ανακρινόμενοι, ανέφεραν ότι οι συλληφθέντες
ξεπέρασαν τα 2400 άτομα. Οι νεκροί επισήμως ανήλθαν σε 34 άτομα. Στην ανάκριση που διενεργήθηκε το
φθινόπωρο του 1975 εναντίον των πρωταιτίων της καταστολής εντοπίστηκαν 21 περιπτώσεις θανάσιμου
τραυματισμού. Ωστόσο, τα θύματα πρέπει να ήταν πολύ
περισσότερα, διότι πολλοί βαριά τραυματισμένοι, προκειμένου να διαφύγουν τη σύλληψη, αρνήθηκαν να διακομιστούν σε νοσοκομείο.
Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος κήρυξε στρατιωτικό νόμο, αλλά στις 25 Νοεμβρίου ανατράπηκε με
πραξικόπημα. Πρόεδρος ορίστηκε ο αντιστράτηγος
Φαίδων Γκιζίκης και πρωθυπουργός της νέας κυβέρνησης ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος. Όμως ο ισχυρός άνδρας του νέου καθεστώτος ήταν ο διοικητής της
Στρατιωτικής Αστυνομίας, ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης, που επέβαλλε ένα καθεστώς σκληρότερο από
εκείνο του Παπαδόπουλου.
Η δικτατορία κατέρρευσε στις 23 Ιουλίου του 1974,
αφού είχε ήδη προηγηθεί η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο Γκιζίκης και ο αντιστράτηγος Ντάβος, διοικητής
του Γ' Σώματος Στρατού, κάλεσαν τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή να επιστρέψει στην Ελλάδα για να επαναφέρει τη δημοκρατική διακυβέρνηση.

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1942- Ο σκιτσογράφος
Μπομπ Κλάμπετ δημιουργεί
τον χαρακτήρα κινουμένων
σχεδίων Τουίτι Μπερντ, τον
αιώνιο στόχο του γάτου Σιλβέστερ.
1955- Κάνει πρεμιέρα στους
κινηματογράφους η ταινία του
Μιχάλη
Κακογιάννη
«Στέλλα», με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1907- Διοργανώνεται ογκώδης φοιτητική διαδήλωση στα
Προπύλαια για το μη υποχρεωτικό του μαθήματος της Γυμναστικής («Γυμναστικά»).
1938- Δολοφονείται στις φυλακές της Κέρκυρας ο γ.γ. της
ΟΚΝΕ (νυν ΚΝΕ), Χρήστος
Μαλτέζος.

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1964-Ο αμερικανός καρδιοχειρουργός Μάικλ ΝτιΜπέικι
πραγματοποιεί την πρώτη
παράκαμψη στεφανιαίας αρτηρίας (μπάι-πας).
1970- Ο Τζορτζ Χάρισον κυκλοφορεί στις ΗΠΑ το τραγούδι του «My Sweet Lord»,
που θα γίνει η μεγαλύτερη
επιτυχία της καριέρας του.

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1859- Ο Κάρολος Δαρβίνος
δημοσιεύει το μνημειώδες
έργο του «Η καταγωγή των
ειδών».
2015- Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος SU-24 καταρρίπτεται από δύο τουρκικά F16S.

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1940- Κάνει το τηλεοπτικό
ντεμπούτο του ο Γούντι ο
Τρυποκάρυδος, το συμπαθέστατο αλλά σκανδαλιάρικο
πτηνό, που «γεννήθηκε» από
το πεννάκι του Γουόλτερ
Λαντζ.
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Το Κυπριακό στα Ενωμένα Έθνη – O όρκος για την Ένωση
– Παπάγος και Ήντεν
Η Εθναρχία και ο Μακάριος ιδιαίτερα, προσπάθησαν να πείσουν αρκετές ελληνικές κυβερνήσεις να παραπέμψουν το θέμα
της Κύπρου στα Ενωμένα Έθνη.
Όλες οι μεταπολεμικές ελληνικές
κυβερνήσεις ωστόσο, και ιδιαίΤου Δρα
τερα η ελληνική εξωτερική πολιΚύπρου
τική επηρεαζόταν σε σημαντικό
Τοφαλλή
βαθμό και καθοριζόταν από αποφάσεις που λαμβάνονταν στο
Λονδίνο και στην Ουάσινγκτον.
Τον Ιούνιο του 1952 ο Μακάριος μίλησε από το
Ραδιόφωνο και κατηγόρησε τόσο την ελληνική
κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση, ισχυριζόμενος ότι αρνούνταν να εγείρουν το θέμα της
Κύπρου στα Ενωμένα Έθνη. Με τα ταξίδια του
στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη καθώς και διαμέσου των αυξανόμενων επαφών του στις Αδέσμευτες Χώρες, πέτυχε να προσθέσει στην ημερήσια διάταξη των Ενωμένων Εθνών «Το
Δικαίωμα των Λαών για την Αυτοδιάθεση».
Στις 16 Δεκεμβρίου 1952, η Γενική Συνέλευση
των Ενωμένων Εθνών υποστήριξε το ψήφισμα
με 35 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 11 αποχές. Ο
Μακάριος ήταν τώρα κατοχυρωμένος με το Ψήφισμα των Ενωμένων Εθνών που στήριζε τις
διεκδικήσεις του. Η πραγματική του διεκδίκηση
ωστόσο, δεν ήταν τόσο το δικαίωμα του κυπριακού λαού για την αυτοδιάθεση για να καταστεί η
Κύπρος ένα ανεξάρτητο κράτος (όπως ήταν η
περίπτωση με τα άλλα αποικιακά κράτη), αλλά
ήταν για την Ένωση, και πολλοί στα Ενωμένα
Έθνη ερμήνευσαν αυτό σαν μια προσπάθεια να
«μεταφερθεί» το νησί από την ηγεμονία ενός
κράτους μέλους (της Βρετανίας) στην ηγεμονία
άλλου κράτους μέλους (της Ελλάδας).
Ο Όρκος για την Ένωση στην Αθήνα
Στις 7 Μαρτίου 1953 ο Μακάριος με δέκα άλλους άντρες συναντήθηκε στο σπίτι του Καθηγητή Γεράσιμου Κονιδάρη στην οδό Ασκληπιού
στην Αθήνα. Μεταξύ αυτών ήταν ο (πρώην
Υπουργός Άμυνας) και οι αδελφοί Λοιζίδη. Εκεί,
έδωσαν και υπέγραψαν Στρατηγός Παπαδόπουλος, ο Γεώργιος Στράτος τον πιο κάτω

όρκο επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους και την
πλήρη υποστήριξή τους για την υπόθεση της
Ένωσης:
“Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος να φυλάξω,
θυσιάζων και την ίδιαν ζωήν μου, μυστικόν
παν ό,τι γνωρίζω και θέλω ακούσει δια την
υπόθεσιν της Ενώσεως της Κύπρου. Θα υπακούω δε τυφλώς εις τας εκάστοτε διδομένας
μοι σχετικάς επιταγάς”.
Δεσμεύτηκαν ότι ήταν προετοιμασμένοι να δώσουν τη ζωή τους, ότι θα τηρούν και θα υπακούουν σε όλες τις εντολές και θα τηρούν αυστηρή
και
απόλυτη
μυστικότητα.
Ο
Συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας υπέγραψε τον
όρκο μερικές ημέρες αργότερα και στις 13 Μαρτίου 1953 ανατέθηκε στον Γρίβα η ηγεσία του
ένοπλου αγώνα.
Ο Όρκος για την Ένωση στην Φανερωμένη
Ο Μακάριος, ενθαρρυμένος από την Απόφαση
της 16ης Δεκεμβρίου 1952 στα Ενωμένα Έθνη,
ζήτησε από τον τον Βρετανό Κυβερνήτη, να διοργανώσει ένα νέο δημοψήφισμα. Όπως αναμενόταν, ο Κυβερνήτης αρνήθηκε.
Στις 28 Ιουνίου 1953 ο Μακάριος απευθύνθηκε
σε ένα κατάμεστο εκκλησίασμα (γύρω στις
10,000) στη Φανερωμένη στη Λευκωσία με μια
φλογερή ομιλία, ζήτησε από το πλήθος να προχωρήσουν στον αγώνα και να δώσουν τον Όρκο:
«Υπό τους ιερούς αυτούς θόλους, ας δώσωμεν πιστοί, τόν άγιον όρκον: Θα παραμείνωμεν πιστοί, έως θανάτου εις το εθνικόν αίτημα.
Άνευ
υποχωρήσεων!
Άνευ
παραχωρήσεων! Άνευ συμβιβασμών! Θα περιφρονήσωμεν την βίαν και την τυραννίαν.
Με θάρρος θα υψώσωμεν το ηθικόν παράστημά μας, εν και μόνον επιδιώκοντες, εις εν
και μόνον αποβλέποντες: την Ένωσιν και μόνον την Ένωσιν!»
Το Κυπριακό και πάλι στα Ενωμένα Έθνη
Το 1953 πρωθυπουργός στην Ελλάδα ήταν ο
Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μετά από
πολλούς δισταγμούς, ο Παπάγος έδωσε οδηγίες

στον Αλέξη Κύρου, τον έλληνα πρεσβευτή στα
Ενωμένα Έθνη, να εγείρει το θέμα της Κύπρου.
Ο Αλέξης Κύρου ήγειρε το θέμα στις 21 Σεπτεμβρίου 1953. Η ομιλία του ωστόσο, επαινούσε τη
Βρετανία, μίλησε για ‘‘…τη μεγάλη βοήθεια την
οποία η Βρετανία παρείχε στην Ελλάδα σε
διάφορες περιόδους καθώς και για τη στενή
συνεργασία η οποία υπήρχε μεταξύ των δύο
χωρών.’’
Στην ουσία, η ομιλία του αντί να εγείρει το θέμα
του δικαιώματος της Κύπρου για αυτοδιάθεση,
περιείχε τόσους επαίνους και «γλυκόλογα» για
την Βρετανία που άφησε τους αντιπροσώπους
άφωνους! Οι αντιπρόσωποι απορούσαν και αναρωτιόνταν κατά πόσον η «τόσο καλή» Βρετανία
όπως την παρουσίαζε ο Έλληνας συνάδελφος
τους μπορούσε να ήταν την ίδια ώρα μια άδικη
και άσπλαχνη αποικιακή δύναμη και αφού έτσι
είχαν τα πράγματα για ποιο λόγο ηγέρθη τέτοιο
ζήτημα!
Το Κυπριακό στην εποχή του Παπάγου και
του Ήντεν
Στις 19 Νοεμβρίου 1952 εκλέγηκε πρωθυπουργός της Ελλάδας ο αρχηγός του Ελληνικού Συναγερμού Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος
(1883 – 1955). Ο Παπάγος παρέμεινε στην εξουσία μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 1955. Γνωστότατος
αντικομμουνιστής και στενότατος συνεργάτης
των Αγγλοαμερικάνων, πίστευε ότι το κυπριακό
πρόβλημα θα μπορούσε να επιλυθεί φιλικά μεταξύ της Βρετανίας και της Ελλάδας, λόγω των
στενών δεσμών που υπήρχαν μεταξύ τους.
Η συνάντηση Παπάγου –
Ήντεν 22 Δεκεμβρίου 1953
Ύστερα από την περιβόητη «φιλο-βρετανική»
ομιλία του Αλέξη Κύρου, του Έλληνα αντιπροσώπου στα Ενωμένα Έθνη, στις 21 Σεπτεμβρίου
1953, ο Παπάγος έλπιζε ότι η άφιξη του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών Σερ Άντονυ Ήντεν
στην Αθήνα στις 22 Δεκεμβρίου 1953 θα του
έδινε την ευκαιρία να συζητήσει το Κυπριακό με
έναν φίλο – σύμμαχο. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ο επισκεπτόμενος διπλωμάτης επισκέπτεται τον Πρωθυπουργό μιας χώρας και όχι ο

Μέρος 7ον
Πρωθυπουργός τον ξένο διπλωμάτη! Ωστόσο, ο
Παπάγος τον επισκέφτηκε στη βρετανική πρεσβεία. Η βρετανική επιρροή στην Ελλάδα εκείνη
την περίοδο ήταν τόσο ισχυρή που το ‘‘πρωτόκολλο’’ δεν σήμαινε τίποτε.
Η αρνητική στάση του Ήντεν
Στην συνάντηση αυτή ο Ήντεν μετέφερε στον
Παπάγο επίσημη πρόσκληση της Βρετανικής κυβέρνησης να επισκεφθεί το Λονδίνο. Ο Παπάγος
του εξήγησε ότι η ελληνική κυβέρνηση βρισκόταν
σε δύσκολη θέση ύστερα από την προσφυγή της
Εθναρχίας. Όταν του μίλησε για το πολιτικό μέλλον της Κύπρου ο Σερ Άντονυ Ήντεν αντέδρασε
αμέσως και του το έκανε ξεκάθαρο ότι η πολιτική
της Βρετανίας παραμένει αμετάβλητη:
«Θα επαναλάβω εκείνο το οποίον είπα και άλλοτε, δηλαδή διά την βρετανικήν κυβέρνησιν, δεν
υφίσταται Κυπριακόν ζήτημα, ούτε εις το παρόν
ούτε εις το μέλλον».
Ο Στρατάρχης Παπάγος θεώρησε την απάντηση του Ήντεν πολύ προσβλητική και ταπεινωτική και του απάντησε ότι «η ελληνική κυβέρνησις θα χειρισθή πλέον το ζήτημα αυτό, όπως
κρίνη καλύτερον και λυσιτελέστερον και ότι αποκτά πλέον πλήρη και απόλυτον ελευθερίαν ενεργείας» (Βλ. Πρακτικά Ελληνικής Βουλής 7.2.1955
σελ. 692). Οι Αγγλο-αμερικάνοι που είχαν επέμβει
στην Ελλάδα κατά τον εμφύλιο πόλεμο για να
την κρατήσουν μακριά από τον «ερυθρό κίνδυνο», όπως αποκαλούσαν την Σοβιετική
Ένωση, την είχαν μετατρέψει σε ένα είδος «προτεκτοράτο» τους, διασφαλίζοντας έτσι τα συμφέροντα τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όσο
για την Κύπρο, ο Έλληνας στρατάρχης φαίνεται
ότι δεν διανοήθηκε τους πραγματικούς σκοπούς
και τα στρατηγικά συμφέροντα των Βρετανών
στην περιοχή.
Οι Βρετανοί δεν ήταν πρόθυμοι να εγκαταλείψουν την Κύπρο γιατί την χρειάζονταν σαν το
«αεροπλανοφόρο» τους για την «επίβλεψη» και
επιβολή του ελέγχου τους στο Ισραήλ και τις γειτονικές αραβικές χώρες μα πολύ περισσότερο
για τις πλούσιες πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής.
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ΠΕΜΠΤΗ 18/11
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 21/11
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 19/11
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά
στο ΡΙΚ
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
21.00 Ειδήσεις
07.30 Όμορφη Μέρα
09.00 Από Μέρα σε Μέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/11
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 20/11
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 23/11
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 24/11
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 18 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: Έξω Φτώχεια
και Καλή Καρδιά (1964)
23:05 Ελληνική Ταινία: Ο Τσαρλατάνος (1973)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 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: Ο Aγαθιάρης
και η Aτσίδα (1971)
22:50 Ελληνική Ταινία: Ο Εμίρης και
ο Κακομοίρης (1964)
00:10 Ελληνική Ταινία: Safe Sex
(1999)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 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: Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 2021, πλάνα
από τα ελληνικά περίπτερα και τις δηλώσεις του κ. Βασίλη Κικίλια . Διάσκεψη
τύπου - Συντονίστρια ήταν η προϊσταμένη του Ελληνικού Τουρισμού, κυρία
Ελένη Σκαρβέλη, Επίσημος καλεσμένος ο Βάσος Αλεξάντερ.
21:00 Ελληνική Ταινία: ΤΤρία Πουλάκια Κάθονται (2003)
22:35 Ελληνική Ταινία: Ότι Θέλει ο
Λαός (1964)
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λει-

www.hellenictv.net
t: 020 8292 7037

τουργίας από τον Ιερό Ναό των
Δώδεκα Αποστόλων
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
20:30 Διαλέγω Καριέρα με την
Ελευθερία Σωφρονίου
20:55 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή
21:30 Ελληνική Ταινία: Μήτσος ο Ρεζίλης (1984)
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 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: Νόρα
(1980)
23:20 Το Ταξίδι της Ζωής με την
Άντζη Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 23 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: Μια Βδομάδα
στον Παράδεισο (1964)
22:00 Ελληνική Ταινία: Το Έξυπνο
Πουλί (1961)
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 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: Γης Μαδιάμ
(1969)
22:05 Ελληνική Ταινία: Προικοθήρες
(1964)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
21:35 Έξω Φτώχεια και
Καλή Καρδιά (1964). Κωμωδία με τους Θανάση Βέγγο,
Γιώργο Οικονομίδη, Μάριον
Σίβα. Ο Θανάσης Κούρτης
ήρθε από την επαρχία στην
Αθήνα για να βρει τον φίλο
του, γνωστό κομφερανσιέ,
Γιώργο Οικονομίδη. Ο Οικονομίδης δε μπορεί να του βρει
δουλειά αλλά του προτείνει να
ανοίξει γραφείο αναζήτησης
νέων ταλέντων. Ο Θανάσης
θα ακολουθήσει τη συμβουλή
του και από τους πρώτους του
πελάτες θα είναι ο Κώστας, ο
γιος
του
βιομήχανου
Λυρίδη, που θέλει να γίνει
ηθοποιός. ΠΕΜΠΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 23:05 Ο Τσαρλατάνος (1973). Κωμωδία με
τους Θανάση Βέγγο, Σταύρο
Ξενίδη. Ο Θανάσης εργάζεταισκληρά στην Γερμανία για
πολλά χρόνια, κάνοντας αιματηρές οικονομίες για ναμπορέσει να γυρίσει στην Ελλάδα
και να παντρέψει την αδελφή
του Θανασώ. Όταν ο
δάσκαλος του χωριού του
γράφει ότι ο πατέρας του είναι
άρρωστος, αποφασίζει να
επαναπατριστεί άμεσα. Πηγαίνει στην τράπεζα για να απο-

σύρει
ότι
λεφτά
έχει
αποταμιεύσει τόσα χρόνια και
ανακαλύπτει ότι η τράπεζα
έχει χρεοκοπήσει και άρα
είναι εντελώς άφραγκος και
δεν έχει ούτε τα λεφτά για το
εισιτήριο
επιστροφής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:25 Ο Αγαθιάρης
και η Ατσίδα (1971). Κωμωδία με τους Γιάννη Γκιωνάκη,
Άννα Μαντζουράνη, Ρίκα Διαλυνά, Σωτήρη Τζεβελέκο,
Σταύρο Ξενίδη. Στα γραφεία
ενός εργοστασίου αναψυκτικών οι λογιστές προσπαθούν
να επωφεληθούν, χρησιμοποιώντας διάφορα διαχειριστικά τερτίπια. Όμως όλα θα
αλλάξουν με την έλευση του
αγαθιάρη ανιψιού του βιομηχάνου. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:50 Ο Εμίρης
και ο Κακομοίρης (1964).
Κωμωδία με τους Γιώργο Πάντζα, Μίμη Φωτόπουλο, Ελένη
Προκοπίου. Ένας Εμίρης κάνει διακοπές με την οικογένειά
του και το χαρέμι του σε ένα
ελληνικό ξενοδοχείο. Η κόρη
του Εμίρη σύντομα θα συναντήσει και θα ερωτευτεί έναν
αξιωματικό του ναυτικού.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
21:00 Τρία Πουλάκια Κάθονται (2003). Κωμωδία με τους

Ζαχαρία Κεφαλογιάννη, Δημήτρη Πιατά, Νίκη Παλληκαράκη. Ο Δημοσθένης Ταξιάρχης,
επάγγελμα
σανδαλοποιός, είναι ωραίος,
άστατος και παλαβιάρης. Μαζί
με τον φίλο του Σπύρο Γύρα,
Διοικητή της Αστυνομίας, τριγυρίζουν με τα ποδήλατά
τους, ψάχνοντας τον ιδανικό
έρωτα και το νόημα της ζωής.
Μια ερωτική κωμωδία στην
Αθήνα, που διατηρεί ακόμα
μαγικές στιγμές από το ένδοξο
παρελθόν της, μια ιστορία με
ήρωες που διασώζουν το πατροπαράδοτο ήθος και τη γνήσια ψυχή του Έλληνα, ένας
ύμνος στη ζωή, την αγάπη και
την ομορφιά. ΣΑΒΒΑΤΟ 20
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:35 Ότι Θέλει ο Λαός (1964). Κωμωδία
με τους Γιάννη Γκιωνάκη, ΚώΣπεράνζα
στα
Βουτσά,
Βρανά. Ο Θανάσης υποκύπτει στις πιέσεις της γυναίκας
του και αγοράζει ένα παλιό
αυτοκίνητο που αποδεικνύεται
σαράβαλο. Προσπαθώντας
να το ξεφορτωθεί και να πάρει
πίσω τα χρήματά του, θα μεσολαβήσουν αρκετές παρεξηγήσεις και μπερδέματα, κωμικές
καταστάσεις
και
συναισθηματικά ευτράπελα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

21:30 Μήτσος ο Ρεζίλης
(1984). Κωμωδία με τους Σωτήρη Μουστάκα, Μίμη Φωτόπουλο, Νίκο Ρίζο. Παρόλο
που οι μητέρες τους ήταν αντίπαλες καφετζούδες στο μαχαλά, ο Μήτσος και ο Σπίνος
έμειναν οι καλύτεροι φίλοι. Μεγάλοι πλέον, αφού απέτυχαν
ως νονοί της νύχτας, αποφασίζουν να ανοίξουν γραφείο
συνοικεσίων. ΔΕΥΤΕΡΑ 22
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:00 Νόρα
(1980). Θέατρο της Δευτέρας
με την Αντιγόνη Βαλάκου, Μαρία Βασιλείου, Πάνο Κυριακόπουλο. Η Νόρα Χέλμερ, αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα
3 παιδιών, πιστεύει ότι έχει
έναν ευτυχισμένο γάμο με τον
Τόρβαλντ, που την αντιμετωπίζει σαν την κούκλα του σπιτιού του. ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:35 Μια Βδομάδα
στον Παράδεισο (1964). Μελόδραμα με τους Βασίλη Διαμαντόπουλο, Μίρκα Καλατζοπούλου, Κώστα Καρά. Η Λένα
δεν δέχεται να παντρευτεί αυτόν που της έχουν διαλέξει οι
γονείς της και το σκάει από
την εκκλησία λίνο πριν το
γάμο. Καταφεύγει στο φτωχικό
του Αρίστου, ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο να την
κάνει να νιώσει άνετα. ΤΡΙΤΗ

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:00 Το
Έξυπνο Πουλί (1961). Κωμωδία με τους Βασίλη Αυλωνιτη, Ράλλη Αγγελίδη, Κώστα
Χατζηχρήστο, Μαρίκα Νέζερ,
Άννα Μαντζουράνη, Τάκη Χριστοφορίδη, Σταύρο Παραβά,
Άννα Φόνσου. Μια φτωχή
αλλά εργατική και φιλότιμη κοπέλα, η Φανή, προσλαμβάνεται ως υπάλληλος στο μαγαζί
ηλεκτρικών ειδών του Λουκά
Μανή. Η κοπέλα ερωτεύεται
τον εργοδότη της και γνωρίζοντας ότι το μαγαζί δεν πηγαίνει καλά εξαιτίας της καλοσύνης του Λουκά και της
αδυναμίας του να βοηθάει όλο
τον κόσμο, προσπαθεί να τον
σώσει από τις κομπίνες διαφόρων επιτήδειων.
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
20:55 Γης Μαδιάμ(1990).
Κωμωδία με τους Νίκο Ρίζο,
Γιάννη Βογιατζή. Οι αντιθέσεις
ανάμεσα σε τρία αδέλφια, που
ο ένας είναι τοκογλύφος, ο άλλος δαγκωνιάρης της προσκολλήσεως και η Τρίτη μια
παντρεμένη γυναίκα η οποία
καταπιέζει τον άντρα της και
ονειρεύεται να μπει στα μεγάλα σαλόνια.

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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Αντετοκούνμπο: «Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την πίεση, κουβαλάω την Ελλάδα στους ώμους μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο,
στη συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, αναφέρθηκε και
στη Ναόμι Οσάκα και στις
προκλήσεις που αντιμετώ-

πισε η Γιαπωνέζα και του
θύμισαν όσες έχει περάσει
ο ίδιος.
Η συνέντευξη του Γιάννη
Αντετοκούνμπο στο περιο-

δικό GQ, το οποίο τον ανέδειξε αθλητή της χρονιάς, θα
μας προσφέρει πολλά και
διάφορα.
Την Τρίτη κυκλοφόρησε το
απόσπασμα με τον Giannis
να μιλάει για την επόμενη
πρόκληση της καριέρας του,
η οποία μπορεί να μην βρίσκεται στο Μιλγουόκι.
Το Athletic δημοσίευσε μία
νέα ατάκα του Greek Freak,
ο οποίος αναφέρεται στην
περίπτωση της Ναόμι
Οσάκα και των ψυχολογικών
προβλημάτων που αντιμε-

τωπίζει. Αναφέρεται στην
πίεση που της ασκείται,
αλλά και εκείνη που αισθάνεται ο ίδιος, όχι μόνο για να
παίξει καλά, αλλά και για να
«κουβαλήσει» στους ώμους
του την Ελλάδα. Όπως κάνει
η Οσάκα με την Ιαπωνία.
Όσα είπε στο GQ ο Αντετοκούνμπο: «Ξεκίνησα να
παίζω επαγγελματικά στα 18
μου. Όταν είσαι τόσο νέος
και κάνεις κάτι τέτοιο, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της πίεσης

επειδή στο τέλος της ημέρας,
δεν πρέπει μόνο να παίζεις
καλά και να είσαι ο καλύτερος, έχεις και έναν μεγάλο
χορηγό που πρέπει να κουβαλάς στους γ@μ@μένους
ώμους σου. Έχει την πατρίδα της, την Ιαπωνία που
πρέπει να κουβαλάει στους
ώμους της (σ.σ.: μιλώντας
για τον Οσάκα). Ή την Ελλάδα, στη δική μου περίπτωση. Έχεις όλους αυτούς
τους ανθρώπους, τους οποίους πρέπει να φροντίσεις».

Στο 6.00 έφτασε η πρόκριση του Τσιτσιπά, γκραν φαβορί ο Τζόκοβιτς

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με το… αριστερό την παρουσία του στο Τορίνο, γνωρίζοντας
«καθαρή» ήττα από τον Αντρέι Ρούμπλεφ (2-0
σετ). Μάλιστα, σε κανένα σημείο του παιχνιδιού
δεν κατάφερε να βρει ρυθμό, με αποτέλεσμα να
βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο αναφορικά με

την πρόκριση.
Διόλου τυχαίο ότι οι «μπουκ» προσφέρουν την
πρόκριση του Τσιτσιπά στα ημιτελικά σε απόδοση
6.00! Στην σχετική λίστα, η πρώτη θέση ανήκει
στον απόλυτο πρωταγωνιστή του 2021, Νόβακ
Τζόκοβιτς με 1.05, ενώ ακολουθούν ο φορμαρισμένος Ρούμπλεφ στο 1.40 και ο Κάσπερ Ρουντ
με 4.00.
Όσον αφορά την αναμέτρηση με τον Κάσπερ
Ρουντ, ο Τσιτσιπάς εκκινεί από θέση ισχύος στο
σετ αποδόσεων, με την απλή νίκη να κοστολογείται στο 1.53, ενώ η αντίστοιχη τιμή για τον
Νορβηγό βρίσκεται στο 2.60. Ένας θετικός οιωνός για τον Έλληνα αθλητή πέραν της διαφοράς
ποιότητας, είναι και το θετικό ρεκόρ που έχει απέναντι στον επικείμενο αντίπαλό του (2-1/4-3 σετ).
Πάντως, η παρουσία του Στέφανου σε μία εκ
των δύο πρώτων θέσεων του γκρουπ δεν πρέπει
να θεωρείται χαμένη υπόθεση. Θυμίζουμε ότι το
2019, όταν έφτασε έως την κατάκτηση του τρο-

«Σούπα» το ντέρμπι, κοντά στην πρόκριση
η Αργεντινή

Σε ένα κακό ποιοτικά ντέρμπι στο της Αργεντινής, όμως έστειλε την μπάλα
Σαν Χουάν, Αργεντινή και Βραζιλία άουτ. Στην επόμενη φάση, ο Κούνια δοήρθαν ισόπαλες χωρίς τέρματα για κίμασε να κρεμάσει τον Άλισον πίσω
τη 14η αγωνιστική του προκριματι- από τη σέντρα. Ο Οταμέντι χτύπησε με
κού ομίλου στη ζώνη της Λατινικής αγκωνιά τον Ραφίνια και εκεί άρχισαν
Αμερικής.
οι συνεχόμενες αψιμαχίες. Οι αλλαγές
Αργεντινή και Βραζιλία ήρθαν ισόπα- του Σκαλόνι δεν βελτίωσαν την εικόνα
λες 0-0 στη "χώρα του τανγκό" στο κλασικό ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής του της πρωταθλήτριας της Λατινικής Αμεπροκριματικού ομίλου του Παγκοσμίου ρικής. Ο Φρεντ είχε δοκάρι και ο ΜαρτίΚυπέλλου του Κατάρ στη ζώνη της Λα- νες απέκρουε τους κινδύνους που
τινικής Αμερικής, διατηρώντας τη μεταξύ δημιουργούσαν οι παίκτες της «σελετους διαφορά των έξι βαθμών στην σάο». Ο Μέσι είχε ένα σουτ μέσα στην
πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα, περιοχή που μπλόκαρε με διπλή προέχοντας και το ντέρμπι του πρώτου γύ- σπάθεια ο Αλισον στην τελευταία φάση
ρου σε εκκρεμότητα, αποτέλεσμα που του ματς.
σηματοδοτεί την πρόκριση της «αλμπισελέστε» στα τελικά της διοργάνωσης
ΡΓΕΝΤΙΝΗ: Μαρτίνες, Μολίνα,
σε ένα χρόνο, με τους «καριόκας» να Ρομέρο (53' Πεζέλα), Οταμέντι, Ακούείχαν ήδη «τσεκάρει» το «εισιτήριο». νια, Ντι Μαρία (75' Άλβαρες), Ντε
Οι παίκτες του Τίτε ήταν ανώτεροι από Πολ, Παρέδες (46' Λ. Μαρτίνες), Λο
αυτούς του Σκαλόνι, όμως δεν κατάφεΣέλσο (86' Ντομίνγκες), Μέσι, Λα.
ραν να σκοράρουν.
Η Αργεντινή κατάφερε να πάρει τον Μαρτίνες (46' Χ. Κορέα)
ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίέλεγχο του αγώνα στα πρώτα λεπτά,
με τους Βραζιλιάνους να περιμένουν τα νιος, Μιλιτάο, Σάντρο, Φρεντ, Φαμπίπερισσότερα από τους Βινίσιους και νιο, Πακετά (79' Ζέρσον), Ραφίνια (69'
Ραφίνια. Ο Βινίσιους είχε την πρώτη Άντονι), Κούνια (86' Ζεσούς), Βινίσικαλή στιγμή του αγώνα μετά το λάθος ους
Αποτελέσματα 14ης
5. Περού 17 (15-20)
αγωνιστικής:
6. Χιλή 16 (15-16)
Αργεντινή - Βραζιλία 0-0
7. Ουρουγουάη 16 (14-21)
Βολιβία - Ουρουγουάη 3-0
8. Βολιβία 15 (20-28)
9. Παραγουάη 13 (9-18)
Βενεζουέλα - Περού 1-2
10. Βενεζουέλα 7 (9-25)
Κολομβία - Παραγουάη 0-0
* Βραζιλία και Αργεντινή έχουν ένα παιχνίδι
Χιλή - Εκουαδόρ 0-2
λιγότερο. Επόμενη (15η) αγωνιστική:
Βαθμολογία:
Kολομβία - Περού
1. Βραζιλία 35 (27-4) *
Βενεζουέλα - Βολιβία
Παραγουάη - Ουρουγουάη
2. Αργεντινή 29 (20-6) *
3. Εκουαδόρ 23 (23-13)
Χιλή - Αργεντινή
4. Κολομβία 17 (16-17)
Εκουαδόρ - Βραζιλία

παίου, είχε ήττα στην φάση των ομίλων.
Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, το σενάριο
κατάκτησης του τροπαίου για τον 23χρονο τενίστα
κοστολογείται στο 23.00!
Και σε αυτή την κατηγορία, ο Νόλε κατέχει την
κορυφή, με τις στοιχηματικές εταιρίες να δίνουν
την επικράτησή του στο τουρνουά στο 2.25.
Μάλιστα, ο Σέρβος Νο.1 της Παγκόσμιας Κατάταξης έχει την χαμηλότερη τιμή για να βρεθεί στον
τελικό με 1.50. Ο Ντάνιλ Μεντβέντεφ αποτελεί το
Νο.2 στο 3.40 και στο 1.60 αντίστοιχα, προερχόμενος από το κόκκινο γκρουπ. Ανάμεσα στις εκατοντάδες προσφερόμενες αγορές γύρω από την
διοργάνωση, μπορεί κάποιος να βρει μπορεί
ειδικά στοιχήματα για τις επιδόσεις των οκτώ φιναλίστ, super ενισχυμένες αποδόσεις για τους
αγώνες, forecast πρόκρισης για την φάση των
ομίλων και μία πλούσια γκάμα μακροχρόνιων και μη- στοιχημάτων (κατάκτηση, πρόκριση, h2h).

EuroLeague – Η διαιτητική τριάδα στο
Μπάγερν-Παναθηναϊκός
Σήμερα Πέμπτη (18/11) το Τριφύλλι φιλοξενείται από την Μπάγερν Μονάχου, με τη διοργανώτρια Αρχή να ανακοινώνει τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης. Όπως έγινε γνωστό, οι Μπένχαμιν
Χιμένεθ, Φερνάντο Ρότσα και Μισέλ Ρόσι θα διευθύνουν τον αγώνα
του Παναθηναϊκού με τους Βαυαρούς. Ο Παναθηναϊκός παραπαίει
(και) τη φετινή σεζόν στην EuroLeague, με τους Πράσινους να βρίσκονται στην προτελευταία θέση της βαθμολογικής κατάταξης.
Η νέα ήττα από τη Ζαλγκίρις βύθισε ακόμη περισσότερο την ομάδα
του Δημήτρη Πρίφτη, που ψάχνει αντίδραση, αρχής γενομένης
από αύριο.

Σάκκαρη: Τέλος σε μια… σχεδόν
ονειρεμένη σεζόν

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο6 στον κόσμο) πάλεψε
σαν θηρίο κόντρα στην Ανέτ Κονταβέιτ (Νο8 στον
κόσμο), επέστρεψε από το 1-0 σετ, αλλά στο
τέλος υποκλίθηκε στην ανωτερότητα της Εσθονής, η οποία προκρίθηκε στον τελικό του WTA
Finals, επικρατώντας με 2-1 (6-1, 3-6, 6-3).
Η Κονταβέιτ κυριάρχησε στο πρώτο σετ, ωστόσο
η Σάκκαρη απάντησε δυναμικά στο δεύτερο σετ.
Στο τρίτο σετ ωστόσο η Μαρία έχασε την ευκαιρία της όταν έκανε break στο σερβίς της Κονταβέιτ και πέρασε μπροστά με 3-2, με την Εσθονή
να κατακτά τα τέσσερα επόμενα game και να
παίρνει την πρόκριση για τον τελικό, όπου θα
αντιμετωπίσει την Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα
(Νο5 στον κόσμο).
Μία εκπληκτική σεζόν για την Μαρία Σάκκαρη
έλαβε τέλος μετά τον ημιτελικό με την Κονταβέιτ
στο WTA Finals.
Η καλύτερη σεζόν στην καριέρα της αναμφίβολα, η οποία ωστόσο είχε ένα πράγμα που της
έλειπε: ένας τίτλος.
Η Μαρία πέτυχε μοναδικά πράγματα μέσα στο
2021. Από το Νο22 που ξεκίνησε την χρονιά
(βρέθηκε και στο Νο25) έκανε career high με το
Νο6 που βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
Κατάφερε να μην χάσει ούτε ένα ματς από παίκτριες του Top5. Επαιξε σε 7 ημιτελικούς, εκ των
οποίων οι δύο σε grand slam (Παρίσι, Νέα
Υόρκη) και ένας τα ξημερώματα στο WTA Finals.
Επαιξε και τελικό, στην Οστράβα, εκεί όπου
έχασε από την αποψινή αντίπαλό της το τρόπαιο. Αυτό το τρόπαιο ήταν το μοναδικό πράγμα
που έλειπε να φέρει το κερασάκι στην τούρτα σε
μία χρονιά που σίγουρα θα έχει πολλά να θυμάται η ίδια.

Οι λεπτομέρειες που δεν έφεραν το
κάτι παραπάνω

Δεν φεύγει ο Σέρχιο Ράμος έως το τέλος της σεζόν
Οριστική πρέπει να θεωρείται
η απόφαση της διοίκησης της
Παρί Σεν Ζερμέν να παραμείνει
στην ομάδα, τουλάχιστον έως
το τέλος της σεζόν, ο Σέρχιο Ράμος. Ο τραυματισμός του ισπανού σταρ συνεχίζει να τον κρατά
μακριά από τα γήπεδα, αλλά η
Παρί αποφάσισε πως δε θα
προχωρήσει στη λύση του συμβολαίου του και θα τον περιμένει να επιστρέψει στα γήπεδα.
Ο πολύπειρος ισπανός αμυντικός, που έμεινε ελεύθερος

από τη Ρεάλ στο τέλος της περασμένης περιόδου, υπέγραψε
στο γαλλικό σύλλογο, αλλά δεν
έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό έως
τώρα εξαιτίας ενός σοβαρού
τραυματισμού στο γαστροκνήμιο Ο 35χρονος σέντερ μπακ
παραμένει εκτός προπονήσεων
και κανείς δεν ξέρει πότε θα τεθεί στη διάθεση του Μαουρίτσιο
Ποτσετίνο. Η διοίκηση όμως
αποφάσισε να τον περιμένει και
στο τέλος της σεζόν θα κριθεί η
παραμονή του στην ομάδα.

Αυτό είναι και το θέμα που καλείται να ξεπεράσει το 2022 καθώς θα πρέπει να υπερασπιστεί
τους πολλούς πόντους που πήρε φέτος, έστω
και χωρίς τίτλο. Χρειάζεται τρόπαια του χρόνου
και για την αυτοπεποίθησή της, αλλά και για το
ranking ώστε να εδραιωθεί στις top θέσεις.
Η Σάκκαρη σίγουρα θα μπορούσε να έχει
ακόμη καλύτερη πορεία, αν αναλογιστεί κανείς
ότι στο Roland Garros είχε match point στον ημιτελικό με την Κρεϊτσίκοβα, ενώ στην Γουαδαλαχάρα, έχασε ανέλπιστα ένα γκέιμ στο 3-4 εις
βάρος της, ενώ το κέρδιζε με 40-0 στο σερβίς
της. Μικρές λεπτομέρειες την κράτησαν μακριά
από έναν μεγάλο τελικό, λεπτομέρειες στις
οποίες θα δουλέψει ώστε να κάνει το βήμα παραπάνω την επόμενη χρονιά.

Η πορεία της Σάκκαρη το 2021
▪ Αμπου Ντάμπι: Ημιτελικός
▪ Μελβούρνη: Ημιτελικός
▪ Australian Open: 1ος γύρος
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Spehar: Extremely difficult
times in Cyprus peace process

E

lizabeth Spehar, Special
Representative of the
Secretary-General
(SRSG) in Cyprus and Head
of UNFICYP referred to
“extremely difficult times in
the Cyprus peace process”
with the positions of both
sides having moved further
apart in recent months.
Addressing the Economist
Conference in Nicosia, in her
speech, titled “Current Challenges and Opportunities in The
Cyprus Issue: The UN Perspective”, Spehar said although there
is relatively peace on the island
with the absence of war, yet
Cyprus is not at peace, since the
conflict persists.
She remarked that the UN
see longer-term stability, and a
sustainable and secure future
in Cyprus as well as the region,
as intimately linked to resolving
the Cyprus issue.
In her speech, she noted
that as the conference, overall,
is focusing on sustainability,
stability, and security, these are
all fundamental concepts that

relate to peace.
“As the UN, we see longer-term
stability, and a sustainable and
secure future in Cyprus as well
as the region, as intimately linked
to resolving the Cyprus issue,”
said Spehar, noting that “there
are many challenges on the way
to both achieving and sustaining
such peace.”
She went on to explain that
“these are extremely difficult
times in the Cyprus peace process. Efforts continue, and the
Secretary-General has stressed
that he will not give up, but there
have been no substantive negotiations since July 2017.”
The UNSG, she added,
“is concerned about the future
of the peace process with new
facts on the ground being
created as we speak.”
Spehar said that over the
past six months, the SecretaryGeneral hosted an informal
five-plus-one
meeting
in
Geneva among the parties to
the Cyprus issue, as well as
an informal lunch with the two
leaders in September.
“While these rare meetings

provided opportunities for dialogue, the discussions that took
place have not led to a breakthrough that would allow a return
to substantive talks,” she added.
In fact, Spehar said, “the positions of both sides have moved
further apart in recent months,”
adding negative narratives and
unhelpful rhetoric are spreading,
and political polarization on the
island is sharpening between and
within both sides of the divide.
Regionally, tensions have
started to flare up again, she said
adding that “it is no secret that
the Cyprus issue is enmeshed
in a broader geopolitical context
where the roles of the neighbours, and particularly Turkey and
Greece, two guarantor powers,
are key.”
Spehar reminded that the
Secretary-General has called on
all parties to avoid actions that
could increase tensions and
derail the efforts to continue the
dialogue in search of common
ground to resume talks.
“It is more than ever evident
that the status quo is not static
and that the situation on the
island and in the region is in
flux,” she remarked.
This leads to the question as
to whether, in Cyprus itself, there
is peace said Spehar, noting that
“the situation is relatively peaceful, as in, there is an absence of
war, but Cyprus is not at peace,
since the conflict persists. If anything, the past many months without substantive talks have been
accompanied by a deepening
mistrust between the parties.”
Stressing that this leads to

whether security can prevail and
economic prosperity flourish on
a perpetually divided island,
Spehar added that “we all must
keep hope alive, not simply with
words but, more importantly,
with actions. The UN has worked
on supporting countries around
the world to achieve peace, and
will continue to do so in Cyprus,
and is committed to not only attaining but also sustaining peace.”
She went on to say that sustaining peace is an all-encompassing concept which, among
other elements, acknowledges
that peace can be fragile and it
is a responsibility that needs to
be fulfilled not just by the official
negotiators engaged in a formal
process but also by all local stakeholders, women, youth, business
leaders and civil society at large.
Greek Cypriots and Turkish
Cypriots share many basic concerns and since the start of the
pandemic, those have further
grown, particularly in the economic field and in terms of safety
and health, related to COVID-19
and changes only narrow the
options for solving the Cyprus
issue.
On how to move forward,
Spehar said that all parties have
stated their desire for and willingness to pursue a politically negotiated solution.
The UN Security Council
is unified in its support for a
comprehensive settlement in
Cyprus and the UN Secretariat
is not giving up on Cyprus and
will continue to work with the
parties to find a way back to the
negotiating table.

PM urges people to get jabs to avoid winter restrictions

T

he Covid vaccine booster
programme is being expanded to include healthy
40 to 49-year-olds as the prime
minister urged people to get
their third jabs to avoid restrictions over winter.
The Joint Committee on
Vaccination and Immunisation
(JCVI) said all adults over the
age of 40 should be offered a

booster, six months after their
second dose.
It has also said that 16 and 17year-olds should come forward
for a second dose of the Pfizer/
BioNTech jab, which should be
given at least 12 weeks after the
first.
The JCVI said that the broadening of the booster campaign
and the offer of a second jab to

16 and 17-year-olds will “help
extend our protection into 2022.”
Speaking at a Downing Street
press conference Boris Johnson
said: "If we want to control the
epidemic here in the UK and if
we want to avoid restrictions
on our daily lives we must all
get vaccinated as soon as we
are eligible.”
He warned of a "new wave"
of the virus sweeping through
central Europe and now affecting
western Europe.
The prime minister said:
"Those countries with lower
vaccination rates have tended
to see bigger surges in infection
and in turn been forced to respond
with harsher measures while

those countries with higher
vaccination rates have so far
fared better."
So far, some 12.6 million people
have had a third Covid-19 jab.
Although there have been major
warnings about the burdens on
the NHS in recent weeks, Mr
Johnson said there was nothing
in the data to suggest the country
needed to move to Plan B of
Covid measures.
England’s chief medical
officer Professor Chris Whitty
said a rethink on whether Plan B
of the winter coronavirus plan
would be needed if case numbers
increased on the scale seen in
Europe but conceded the NHS
is facing a "difficult winter."

UK Cypriots call for
a free, united Cyprus
on ‘UDI’ anniversary

T

hirty-eight years to the
day since the ‘unilateral
declaration of independence (UDI)’ by the non-recognised, secessionist regime in
the occupied areas of Cyprus,
over 250 people protested outside the Turkish Embassy in
London to voice their demands
for a free, united Cyprus; the
reversal of the illegal ‘UDI’; and
the end of Turkey’s ongoing
occupation of more than a third
of Cyprus. The United Nations
condemned the illegal ‘UDI’,
declared it “legally invalid” and
called for it to be “withdrawn”
through UN Security Council
resolutions 541 (1983) and 550
(1984).
UK Cypriots and Cypriot
students travelled from across
London and from as far as Manchester, Leeds, Cardiff, Swansea,
Reading, and Essex to take part
in the protest. Representatives
of the Armenian and Egyptian
diasporas in the UK were also
in attendance to show their
solidarity with Cyprus against
injustice by Turkey.
Resolution to the
Ambassador of Turkey
On behalf of the community,
the President of the National
Federation of Cypriots in the
UK, Christos Karaolis and the
President of EFEK, Eleni Basta,
delivered resolutions to the
Ambassador of Turkey. They
were accompanied by the VicePresident of the Federation and
President of POMAK, Andreas
Papaevripides; the President
of NEPOMAK, Christos Tuton;
Vice-President of the National
Federation, Bambos Charalambous; Executive Secretary of the
National Federation, Andreas
Karaolis; NEPOMAK UK representatives Carolina Mantzalos
(Vice President) and Adrian
Patsalos (General Secretary);
student representatives.
The Federation’s resolution

states that, “Turkey must finally
accept that Cyprus should be a
normal, modern, truly independent and sovereign, European
state and not a protectorate
of Turkey. Peddling a ‘two state
solution’ needs to cease and
Turkey must accept that foreign
guarantees and troops are an
anachronism.”
The resolution goes on to
say “we call upon you, as the
Ambassador of Turkey to the
United Kingdom, and a representative of your country’s
Government abroad, to listen to
the pleas of the Cypriot people,
the international community
and your host country, to allow
for a reunified Cyprus as a bizonal, bi-communal federation,
where the human rights of all
Cypriots will be safeguarded.”
Letter to Prime Minister
Boris Johnson
The Federation also sent a
letter to the Prime Minister, Rt
Hon Boris Johnson MP, on this
dark anniversary. In the letter,
Mr Karaolis recalled the UK’s
longstanding position of nonrecognition of the secessionist
regime in the occupied areas
of Cyprus, in line with international law.
The letter went on to say that
Turkey’s illegal actions “must
be condemned in the strongest
terms by the UK Government…
we urge you to play a proactive
and constructive role on Cyprus
to ensure that future generations
of Cypriots grow up in a reunified
country, safe from foreign occupation and division. Partition is
unacceptable to the Cypriots,
and, as repeatedly stated by
successive Governments, to
the United Kingdom. The only
solution is a reunified Cyprus,
as a bi-zonal bi-communal
federation, that is based on the
relevant UN Security Council
resolutions and High-Level
Agreements.”
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International award for virtual
UK Minister for Europe
reconstruction of ancient Port of Kition reaffirms commitment

L

arnaka Tourism Board
(LTB) and the Youth Board
of Cyprus (ONEK) have
received an international award
for promoting Larnaka and
Cyprus with their joint project,
the video ‘Ancient Port of Kition
3D Virtual Reconstruction’.
The award was presented by
the International Confederation
‘The Phoenicians' Route of the
Council of Europe’, in the category ‘Innovative and creative
enhancement of a cultural /
archaeological site’.
Mrs Elena Tanou, President of
the Phoenicians’ Route Confederation, accepted the award on
behalf of the two local organisations at a ceremony held in Sicily,
Italy. The award was then received
in Cyprus by the presidents of
LTB and ONEK, along with
Larnaka’s Mayor, in a modest
ceremony that took place on
Wednesday 10 November 2021

at the Ancient Port of Kition
archaeological site in central
Larnaka.
This is the first time in Cyprus
that ancient ruins have been
virtually restored in 3D, and
the award is the culmination of a
series of joint initiatives between
LTB and ONEK, forming part of
the digital upgrades of important
monuments, to the wider Larnaka
region.
This project presents the 3D
virtual restoration of the Ancient
Port of Kition in five chronological
phases: from 900 BC until 300 BC.
A special software programme
was used to combine historically
accurate data from archaeological
findings and studies of the French
Archaeological Mission of Kition
with virtual reality equipment,
allowing viewers to see the
ancient port and the surrounding
area as it was 2,500 years ago
in 3D format.

This ground-breaking and
interactive experience transports
viewers back in time, offering a
previously unavailable opportunity to see the triremes (ancient
vessels); the ship ramps and how
vessels were towed on them; the
sanctuary, and the workshops
around the port. It is also significant that the finds unearthed
at the archaeological site were
integrated into the 3D video,
allowing the user to see them in
a 360° format and access information about them.
Also noteworthy is that this
international award coincides
with the resumption of excavations at the site of the ancient port
by the French Archaeological
Mission of Kition after a pause of
many years, which will contribute
to the gradual creation of the forthcoming Larnaka Archaeological
Park.
During the award ceremony,
LTB President, Mr Dinos Lefkaritis stated that this distinction
honours both Larnaka and the
island internationally, highlighting
the modern way in which the rich
history and culture of the region is
presented. Mr. Lefkaritis expressed his thanks and appreciation
to both the President of the Confederation Ms Elena Tanou and
the Director Dr. Antonio Barone.
ONEK President, Mr Kleanthis
Koutsoftas, stated that award is

a tangible example of how technology can be used in collaboration with other scientific disciplines to offer innovative solutions
and experiences; the essence of
both ONEK’s goals and the role
of its Youth Makerspace technology programme in Larnaka.
Larnaka Mayor, Mr Andreas
Vyras, noted that it is synergies
such as this that lead to the creation of modern projects, attracting
not only tourists, but also locals
to Larnaka’s archaeological sites.
President of the Phoenicians’
Route confederation, Mrs Elena
Tanou, is proud of the cooperation developed between LTB and
ONEK, and that with this unique
award, Cyprus is firmly placed
on the path of the Phoenicians.
During the modest ceremony,
special mention was made to
collaborators Sabine Fourrier,
Andrea Lordos and Odysseas
Kontovourkis, who all offered their
consulting services on a non-profit
basis, as well as to Dimitris Ktorides and Anastasia Kakkouris for
their significant contribution, and
to Mr Peter Ashdjian, who was
among the inspirers of the project.
Warm thanks were given to
the Deputy Ministry of Tourism
and Larnaka Municipality, to
LCCI for their continued support,
as well as to the Department of
Antiquities for their valuable
guidance.

buildings.
Dilapidated homes, hotels
and shattered storefronts are
also seen as the group cycles
along the refurbished roads.

The ghost town of Varosha
was partially reopened back in
October 2020, which took place
just days before Turkish Cypriot
leader Ersin Tatar was ‘elected’.

Pop video filmed in
Varosha causes a stir

A

music video for a pop
song shot in Varosha
has caused offence, and
received criticism primarily from
Greek Cypriots.
The singer, Nihayet (also
known as Nini) released ‘Bulaman’ to her YouTube channel on
Tuesday and further promoted
it to her 27,000 Twitter followers,
featuring prominent locations in
Varosha.
Users on social media

criticised what they say is poor
taste and a lack of respect for
the sensitive nature of the town,
which has become emblematic
of the island’s division – and has
now dragged on for almost half
a century.
In the almost three and a half
minute music video, a group of
young people are seen dancing
and singing on the golden
beaches of the town and in the
streets amongst the abandoned

to a Cyprus settlement

T

he UK Minister for
Europe Wendy Morton
has reaffirmed the British
government’s “continued commitment” to supporting the UN
process to reach a Cyprus
settlement.
She was responding to a
letter by pro-Cypriot north London Conservative MP Theresa
Villiers, who had also forwarded
a letter to the Foreign Secretary
by the Board of British Cypriots.
In a letter seen by the Cyprus
News Agency, Mrs Morton
has noted that the UK believes
a settlement will increase
the prosperity of Cyprus and
strengthen the security and
stability of the region.
Therefore she, along with
other UK ministers and officials,
continue to actively engage with
all parties to urge progress.
“The UK continues to
advocate a solution in line with
UN parameters based on the
model of a Bi-zonal, Bi-communal Federation with political
equality – a model that is internationally accepted and one that
we believe to be broad enough
to address the concerns of both
sides.
“Ultimately, it is for the
Greek Cypriot and Turkish
Cypriot leaders to decide on
the details of a Settlement,” the

Foreign Minister has stated in
her response.
She has also repeated the
British call for all sides to avoid
any actions or rhetoric that
could undermine the prospects
of a settlement, adding that the
UK continues to deliver this
message to all sides.
According to Mrs Morton,
the issue of Varosha raised
by Ms Villiers underlines the
importance of reaching a comprehensive Cyprus settlement,
and so she encourages the
parties to engage constructively
and demonstrate their commitment.
On the “painful” issue of
missing persons “following
the events of 1963-64 and
1974”, she has noted her
meeting in September with
Mr Photis Photiou, the Cypriot
Presidential Commissioner for
Humanitarian Affairs and Overseas Cypriots.
“Ultimately, a Settlement
would bolster the island’s security and help advance regional
stability, strengthening Cyprus’
position in a challenging region.
To that end the UK, as a
Guarantor Power and a friend
to all parties, will continue to
provide support to this UN-led
process,” concludes the Foreign
Minister’s letter.
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Raising of pseudo state flag outside NEPOMAK marks illegal
London town hall provokes reaction ‘UDI’ anniversary and

O

n Monday 15 November,
on the 38th anniversary
of the illegal ‘UDI’ by
the secessionist, occupation regime in Cyprus, a few individual
councillors raised the flag of
the so-called ‘TRNC’ outside
Waltham Forest Town Hall.
The National Federation of
Cypriots in the UK has issued
a statement condemning the
flag-raising and the Leader of
Waltham Forest Council, Grace
Williams, has issued a statement of apology.
Theresa Villiers MP, Chipping
Barnet, has also issued a statement condemning the action.
John Cryer MP, Leyton and Wanstead, has condemned the flagraising and those responsible
in his role as a local MP for the
area.
Christos Karaolis, President,
and the Secretariat of the
National Federation of Cypriots
in the UK, said, “As we mark 38
years since the illegal “unilateral
declaration of independence”
(UDI) by the occupation regime

in Cyprus, the flag of the so-called
‘Turkish Republic of Northern
Cyprus’, not recognised by any
country in the world apart from
Turkey, was unacceptably raised
outside Waltham Forest Town
Hall. It is deplorable, insensitive,
and deeply provocative to
Cypriots, not to mention disrespectful of the longstanding UK
position on Cyprus of successive
British Governments. In 1983
specifically, the Government of
the day said they “deplore” the
‘UDI’. It is therefore inexcusable
that this flag-raising has taken
place in Waltham Forest. In
addition, United Nations Security
Council resolutions 541 (1983)
and 550 (1984) condemn the
‘UDI’ as “legally invalid” and call
for its reversal.
“Cyprus must be reunified as
a bi-zonal, bi-communal federation in line with the relevant UN
Security Council resolutions.
This flag-raising, and any similar
actions, only serve to undermine
prospects for reunification,
encourage secessionists. There-

fore, whilst we welcome the
Council Leaders apology for
the offence caused and the
assurance that the flag won’t be
raised in the future, it does not
go far enough. Such actions
must be unequivocally opposed
and condemned by all that
respect international law and
want to see Cyprus reunited”
A message to the community
from Leader of the Council
Grace Williams:
“Waltham Forest Council apologises for the offence caused
by the raising of the flag of
Northern Cyprus which has now
been removed. We accept this
remains a disputed territory not
recognised by the UK Government and will not be raising it in
future.
“The Fellowship Square
cultural programme aims to celebrate the diverse communities
that make up Waltham Forest.
As part of putting together this
programme a request was made
by a Conservative councillor to
raise this flag.
“We realise that cultural and
historic sensitivities must be
fully considered when putting
on a cultural programme. We
will commit to fully review our
processes for any flag raising
requests. We will consult more
widely to avoid causing offence
and ensure all communities are
included.
“Our intention is to celebrate
our communities, not cause
division, and apologise for the
offence caused.”
Theresa Villiers MP, Chipping
Barnet, in a statement to
condemn the flag-raising said,
“I condemn the flying of this
flag by the Labour council in

Waltham Forest. This was irresponsible and culturally insensitive. The self-declared “TRNC”
is not recognised as a legitimate
government by the international
community or by the courts.
“Hoisting this flag over a
town hall in north London will
have caused pain and distress
to people who had to flee their
homes as a result of the Turkish
invasion that led to the establishment of the administration
which calls itself “TRNC” and
exercises control in the north of
Cyprus.
“This decision by Waltham
Forest council looks like trying to
secure recognition by the back
door for the illegitimate administration in the north of Cyprus
and for the unlawful partition of
Cyprus. It is a relief that the flag
has been taken down and I urge
Waltham Forest council not to
repeat this mistake in the future.”
John Cryer MP, Leyton and
Wanstead, has condemned the
flag-raising and those responsible in his role as a local MP for
the area.
He said, “The flag of Northern
Cyprus was raised yesterday
above Waltham Forest town hall
without the knowledge of the
leader of the council who has
since condemned the action.
“The “Republic of Northern
Cyprus” has never been recognised by any British government
and was the result of an illegal
UDI which has been condemned
repeatedly by the UN.
“I have no hesitation in
condemning the flag-raising
and those who perpetrated it. It
was a deeply inflammatory and
irresponsible act and should not
be repeated.”

PM rebuffs demand for talks on Parthenon marbles

B

ritish Prime Minister
Boris Johnson told
his Greek counterpart
Kyriakos Mitsotakis on Tuesday
that the issue of the Parthenon
sculptures, which Greece wants
returned from London to Athens,
was one for the British Museum
and not for his government.
Greece has been asking since
1832 for the return of the sculptures, which were removed from
the Parthenon temple in Athens

in the early 19th century by
British diplomat Lord Elgin at a
time when Greece was under
Ottoman rule.
Johnson’s office said Mitsotakis raised the issue of the
sculptures when the two leaders
met in Downing Street.
“The Prime Minister (Johnson)
said that he understood the
strength of feeling of the Greek
people on this issue, but reiterated the UK’s longstanding

position that this matter is one
for the trustees of the British
Museum,” a statement said.
This contradicted Mitsotakis,
who said last week the issue
was a matter for negotiation
between the two governments.
The sculptures make up
about half of a 160-metre frieze
that adorned the Parthenon,
a 5th century BC architectural
masterpiece. Most of the other
surviving sculptures are in
Athens.
The British Museum says
there are no current discussions
with the Greek government on
the issue. It says Elgin acted
legally when he removed the
sculptures from Athens, and
they are “a vital element in this
interconnected world collection.”
Johnson had told a Greek
newspaper in March that the
sculptures “were legally acquired
by Lord Elgin under the appropriate laws of the time and have
been legally owned by the
British Museum’s trustees since
their acquisition.”

The Cyprus issue was also
among the main topics on the
agenda during the meeting.
Mitsotakis is understood to
have underlined the intransigence demonstrated by Turkey,
as well as a series of provocative actions, including in the
Exclusive Economic Zone of
Cyprus and in Varosha.
He noted that the reversal
of the decision to illegally open
part of the fenced-off town is
a prerequisite for the success
of the UN-led efforts to resume
negotiations towards a settlement.
The Greek Prime Minister
stressed the position that the
“two-state solution” approach
championed by Ankara and
the Turkish Cypriot leader is
unacceptable and could not
constitute a basis for further
negotiations.
Downing Street said that on
Cyprus, both leaders “agreed
on the importance of all parties
working together to reach a
lasting settlement.”

calls for reunification

n
15
November,
NEPOMAK branches
marked the deplorable
38th anniversary of the illegal
‘Unilateral Declaration of Independence (UDI)’ by the occupation regime in Cyprus. Young,
diaspora Cypriots reiterated
their strong support for a free,
united Cyprus and opposition to
Turkey’s ambition of permanently
partitioning Cyprus.
15 November marks the day
in 1983 that Turkey’s occupation
regime in Cyprus made its
‘unilateral declaration of inde-

O

In London, representatives
of NEPOMAK UK participated
in the National Federation of
Cypriots in the UK’s protest
outside the Turkish Embassy.
Representatives of NEPOMAK
UK also accompanied the President of the National Federation
of Cypriots in the UK, Christos
Karaolis, to deliver a resolution
to the Ambassador of Turkey to
the UK. NEPOMAK UK members
held banners calling for a free,
united Cyprus and for Varosha
to be returned to its lawful residents.

pendence’. The United Nations
and international community
strongly condemned this move
with United Nations Security
Council resolution 541 (1983)
describing it as “legally invalid”
and United Nations Security
resolution 550 (1984) calling
for all states not to recognise
or assist the illegal regime. To
this day, no country other than
Turkey recognises the illegal
‘UDI’.
The President of NEPOMAK,
Christos Tuton, commented on
the significance of this anniversary at a protest outside
the Turkish Embassy in London
organised by the National
Federation of Cypriots in the
UK.
Mr Tuton said, “the illegal ‘UDI’
by the occupation regime on
15 November 1983, represents
a significant part of Turkey’s
unacceptable and illegal longterm aim of permanently partitioning Cyprus. It is therefore
vital that we continue to oppose
and reject the ‘UDI’, whilst
demanding a free, united Cyprus.
I’m proud that NEPOMAK
members around the world have
been active on this sad day
for Cyprus. As young, diaspora
Cypriots we will never stop
campaigning for the reunification of Cyprus and the end of
Turkey’s illegal occupation.”

In New York City, NEPOMAK
USA organised a protest outside
the United Nations headquarters
with the support of PSEKA and
the Federation of Cypriot American Organizations. They called
for the United Nations to ensure
that Security Council resolutions
on Cyprus are implemented, as
well as for the withdrawal of
Turkish troops from Cyprus, and
for Turkey to take its hands off
Varosha.
NEPOMAK Canada sent a
joint letter to Canadian Prime
Minister Justin Trudeau, alongside the Cypriot Federation of
Canada. The letter calls on
Mr Trudeau to ensure that the
Canadian Government “makes
Cyprus a high priority in Canadian
foreign policy” and “offer any
assistance you can on an international level to pressure Turkey
into ending its unlawful occupation on our land.”
NEPOMAK Rest of Europe
wrote to the President of the
European Commission, Ursula
von der Leyen, to highlight the
injustice of the 38th anniversary
of the illegal ‘UDI’ and its role in
dividing Cyprus and its people.
The letter also thanks President
von der Leyen for her clear statement earlier this year in which
she said that the EU would
“never, ever accept a two-state
solution” in Cyprus.
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APPG For Cyprus delegation visits Cyprus

A

delegation of 10 MPs from
the All-Party Parliamentary
Group for Cyprus visited
Cyprus last week, as guests of
the House of Representatives
of the Republic of Cyprus, to
hear first-hand about the latest
developments on the Cyprus
issue and the strengthening
UK-Cyprus relations.
The delegation, led by Caroline
Nokes MP (Romsey and Southampton North & Chair of Women
& Equalities Select Committee)
and Bambos Charalambous MP
(Enfield, Southgate & Shadow
Immigration Minister), arrived in
Cyprus in the evening of Tuesday
9th November and left on Friday
12th November.
The group of MPs consisted
of Geraint Davies MP (Swansea
West), Caroline Dinenage MP
(Gosport), Fabian Hamilton MP
(Leeds North East & Shadow
Peace
and
Disarmament
Minister), Mark Jenkinson MP
(Workington), Gagan Mohindra
MP (South West Hertfordshire
& PPS at the Home Office),
Anum Qaiser-Javed MP (Airdrie
and Shotts), Catherine West MP
(Hornsey and Wood Green &
Shadow Europe and Americas
Minister), and Mike Wood MP
(Dudley South & PPS to Deputy
Prime Minister).
The President of the National

Federation of Cypriots in the UK,
Christos Karaolis, accompanied
the delegation throughout their
visit to help coordinate and
facilitate their meetings.
Reflecting on the trip, delegation co-leader Caroline Nokes MP
commented, “The visit enabled
me and my colleagues from the
Cyprus APPG to engage with key
decision-makers on the island,
about the ongoing efforts to restart
reunification negotiations, the
important strengthening of U.K.Cyprus security cooperation and
Cyprus’ critical role in the Eastern
Mediterranean. We also witnessed
first-hand the tragic consequences
of Turkey's continued occupation.
“We leave Cyprus with a redoubled collective commitment
to ensure that the British Government is doing its utmost to reunite
Cyprus as a bizonal, bicommunal
federation, with political equality
as outlined in UN Security Council
Resolutions.
“On behalf of the whole delegation, I would like to express our
gratitude to the President of the
House of Representatives for
hosting us and the President
of the National Federation of
Cypriots for coordinating the trip.”
On his part, Bambos Charalambous MP said, “The APPG’s
visit was timely given the recent
appointment of the UN Secretary

General's Special Representative
and Head of the United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus
(UNFICYP). We are all hopeful
that meaningful negotiations can
resume soon, but for this to happen
Turkey must drop its insistence
for partition of the island. The
U.K., EU and UN are all clear that
the only basis for a solution is a
bizonal, bicommunal federation
in line with the existing UN framework. It was also clear from our
discussions on the island that the
only acceptable solution is one
that is within the existing UN
framework.
“I was encouraged when we
spoke with civil society groups
from both communities to hear
that there continues to be strong
support for reunification amongst
the grass roots.
“We are clear from our visit that
after 47 years of occupation, it is
time for Cyprus and its people
to finally be reunited. We will take
this message back to Westminster
and continue our active support
for this just cause.”
Inter-parliamentary
collaboration
The delegation met with the
President of the House of Representatives, Annita Demetriou MP,
to discuss expanding inter-parliamentary collaboration between the

British Parliament and the House
of Representatives of the Republic of Cyprus. In particular, they
discussed the mutual importance
that the UK and Cyprus place on
defending parliamentary democracy around the world, as well
as opportunities for promoting
equality and environmental issues
through parliamentary platforms.
The British High Commissioner
to the Republic of Cyprus Stephen
Lillie also celebrated the close
connections between the UK
and Cyprus with a reception he
hosted for the delegation at his
official residence. The reception
was attended by political, business
and civil society contacts from
all communities on the island.
Cyprus issue and
political developments
The delegation was also
briefed on the latest developments
on the Cyprus issue from the
Minister of Foreign Affairs of
Cyprus, Mr Nikos Christodoulides.
The discussion focussed on
prospects for resuming negotiations towards a bi-zonal, bi-communal federal solution, Turkey
and Turkish Cypriot leader Tatar’s
unacceptable partition plans for
Cyprus, and Turkey’s provocations
in Cyprus’ Exclusive Economic
Zone (EEZ). They also spoke

about the growing UK-Cyprus
relations and possible opportunities for even closer cooperation
in the future. They also met with
the House of Representatives
Standing Committee on Foreign
and European Affairs and its
Chair, Harris Georgiades MP.
The group also had the opportunity to witness first-hand the
consequences of Turkey’s invasion of Cyprus in 1974 and
ongoing occupation, as well as
its impact on many thousands
of UK Cypriots who were made
refugees. The delegation visited
Deryneia and met with the Mayor
of Famagusta, Dr Simos Ioannou,
and saw the occupied town of
Famagusta and the fenced off
area of Varosi from the Famagusta
Viewpoint. The delegation also
met with the Mayors of the occupied towns of Keryneia, Morphou,
Akanthou, Lefkoniko, and Kythrea
to hear about the plight of Cypriot
refugees following Turkey’s invasion in 1974 and their hopes of
returning to their homes following
a solution to the Cyprus issue.
The MPs were also given a guided
tour of the Green Line in Nicosia,
the world’s last divided capital
city, by refugee Titina Loizidou.
On the sidelines of the trip,
Bambos Charalambous MP,
Fabian Hamilton MP, Catherine
West MP, and Federation Presi-

dent Christos Karaolis met with
civil society groups at the Home
for Cooperation in Nicosia, during
which there was clear and positive support for reunification.
Humanitarian issues
The APPG for Cyprus delegation also met with Presidential
Commissioner Photis Photiou to
discuss the tragic humanitarian
issue of the missing persons of
Cyprus, the enclaved Greek
Cypriots living in Rizokarpasso,
and the systematic destruction
of cultural heritage in the occupied
areas of Cyprus. They exchanged
views about the steps that can
be taken to determine the fate
of the missing persons issue,
including the sharing of relevant
information from Turkish military
archives.
Security and defence
The group of MPs also visited
the Joint Rescue Joint Rescue
Coordination Center (JRCC) in
Larnaka for a briefing on Cyprus
search and rescue plans and
UK-Cyprus collaboration in this
area.
Whilst at the JRCC facility
in Larnaka, the delegation also
marked Armistice Day with a
minute silence.
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13-year-old Greek student publishes
first poetic compilation
ciated with personal snapshots
from my life.”
A major part of the compilation
- Searching for my footsteps - was
composed during the second
lockdown. “My emotions at that
time were many, peculiar and
special along with my mental
fluctuations,” said Dimosthenis.
“I had so much time to dream, to
imagine, to write and compose.
I tried to do my best, so as to
avail of my time as effectively as
possible, trying to depict different
chapters of my life so far, in an
attempt to compose the puzzle
of a particularly interesting and
vigorous life.

D

espotidis Dimosthenis –
Dimitrios a Year 10
student, of the British
International school of Athens,
Campion, recently published
his first poetic compilation titled
Searching For My Footsteps’,
in both the Greek and English
language.
Last year, Dimosthenis won
1st position in the International
Poetry Competition of the Never
Such Innocence Foundation in
London, among 4000 participants
from 44 countries. He officially
became an NSI Ambassador.
During the presentation of the
Greek edition, which took place
on 9th October at the Hall of the
Athenian Association in Plaka,
in a very warm and pleasant
atmosphere, Dimosthenis was
announced by Mr. Ioannis Maronitis, the President of the Club for
UNESCO Piraeus and Islands
and General President of IAA,
as Literature Director of the
International Action Art, an international organization with 47
departments worldwide. This is
the youngest director, but at the
same time a very promising one.
Mr. Skiadas Eleftherios, president of the Athenian Association,
one of the oldest and most
historic Associations of Athens,
announced that Dimosthenis
would be an exofficio member of
the Athenian Association.
The poetic compilation consists

of 46 poems and is under the
auspices of the Ministry of Foreign
Affairs, Secretary General for
Greeks Abroad and Public Diplomacy, as well as Club for
UNESCO of Piraeus and Islands
and the International Action Art.
The General Secretary himself
has prefaced Dimosthenis’ poetic
compilation wholeheartedly.
Dimosthenis explained, “The
selection of poems is a culmination of many diverse and disparate
elements that have influenced
my early childhood, till today. It
is also the culmination of many
painstaking efforts during the
Covid-era that all humanity was
and is facing till today. Its main
chapters are related to my life’s
beginning, the years of my childhood, seeking for my identity,
school life, transition to puberty,
Easter at the island, Summers
in Andros (where I come from),
the Woman of Andros, the life of
the Seafarer, in the world of Tik Tok
and Covid-19, Self-knowledge,
Friendship and Treason, Family,
General Findings, the soul of
Aviators and 200 years since the
Revolution commenced. Therefore, poems are included with
reference to 1821.”
He continued, “Last but not
least, a special tribute has been
made to the celebration of the
International Greek Language
Day. The majority of the poems,
if not all, have been closely asso-

“Having tried to capture the
feelings and thoughts about what
has influenced and fascinated
me, leaving me breathless, having satisfied my curiosity, having
calmed me down as well as
soothed my soul, I have also tried
to keep my passion and flame
for Greek education and Greek
culture in general burning,
through the course of years, as
they have shaped my way of
thinking and characterized my
identity immensely.
“Having also tried to show my
personal perspective and agony,
with my own small, humble and
personal strengths as reflected
in this first poetry compilation, I
would also like to assist in the
overall effort in order to promote
and reinforce the Greek language
along with the Greek culture. My
aim is to encourage young children
of my own age and above, to

Wreaths laid at Hendon War Memorial

W

ith
dignity
and
enormous emotion,
Barnet Council marked

Remembrance day, honouring
those who died for their country
in war.

After a two minute silence at
11am, prayers were said for all
those who gave their lives in the
service of their country.
Follow the ceremony, the
laying of wreaths took place by
the Mayor of Barnet Cllr Alison
Cornelius, the Leader of Barnet
Council Cllr Daniel Thomas, MP
for Hendon Matthew Offord, as
well as by more than forty groups
operating in Barnet. They included
Doros Partasides, from the Board
of British Cypriots, who laid a
wreath for the Cyprus Regiment
who took part in both World
Wars.
The ceremony ended with a
parade from the building of
Hendon Council.

participate in all aspects of Greek
life with consistency, not only
through the every-day learning
of the Greek language, which is
considered the mother of all
languages and the cornerstone
of every intellectual and balanced
individual, but also through the
acquisition and dispersion of
cultural awareness.”
Special thanks go to Dr. Ioannis
Chrysoulakis, General Secretary
for Greeks Abroad and Public
Diplomacy, who prefaces the
poetic compilation, Mrs Zetta M.
Makri, Deputy Minister for Education and Religion Affairs, Mrs
Maria Spyraki, Greek Member
of the European Parliament, Mr.
Prokopios Pavlopoulos, former
President of the Hellenic Republic, Mrs Stella Kokolis, President
of the Federation of Greek
Teachers of America, Mrs Lady
Lucy French OBE, Never Such
Innocence Founder and CEO,
Mr. Mike Henderson Headmaster
of Campion School, Mrs Stella
Papadimitriou Head of English
Department of the Campion
School and Dr. Titos Manoliadis
of the European University.
“I would also like to show my
acknowledgement to the Kairios
Library of Andros and the Society
for Hellenism and Philhellenism,
as well as the Philhellenism
Museum for their immediate
response in the pursuit of photos
pertaining to my poems,” said
Dimosthenis, adding, “In the near
future, my aim is to continue
writing for whatever intrigues me
and inspires me. It is undoubtedly
a way of expressing my soul and
inner thoughts. Through writing
and especially poetry, I always
try to find the right word, the word
that is accurate and relevant to
my own perspective and way of
thinking. Opening new possible
ways of communication, enhancing my horizons and broadening
my culture is surely one of my
main targets in life, let alone the
contribution to human society.”
The book can be purchased
via: www.amazon.co.uk/dp/
B09HG4W1S3

Community marks
Remembrance Day

emembrance Day was on
Thursday 11th November,
i.e. at the 11th hour of the
11th day of the 11th month, which
is when the Armistice was signed,
officially ending World War I.
On Sunday 14th November,
at the Cenotaph in Whitehall, His
Royal Highness Prince Charles
laid a wreath on behalf of her
Majesty Queen Elizabeth and
himself. Other Members of the
Royal Family, the Government,
Leaders of the different faiths,
Servicemen and Women, and

R

Fire Services also laid wreaths.
Wreaths were also laid on
behalf of the Cypriot Community
Centre, representing all Cypriots,
by the Chair Susie Constantinides
MBE, and the Manager Christalla
Evdokimou, who also laid one on
behalf of the Cypriot Women’s
League; on behalf of St. Barnabus
Church and the Greek-Orthodox
community by Marios Minaides,
At the service, all faiths were
represented, all of whom offered
a prayer, including Metropolitan
Father Athanasios.

others, also laid wreaths.
The Greek Orthodox Church
was represented by His Eminence
Archbishop Nikitas of Thyateira
& Great Britain. As a Member of
the Commonwealth, Cyprus was
represented by His Excellency
the Cyprus High Commissioner
Andreas S. Kakouris, who laid a
wreath on behalf of Cyprus at the
Cenotaph.
At the Cenotaph in Haringey,
there was a Civic Ceremony
organised by Haringey Council
and wreaths were laid by the
Mayor of Haringey Cllr. Adam
Jogee, Leader of the Council Cllr.
Peray Ahmet, Catherine West
MP for Hornsey & Wood Green,
and Judge Lucas. Also present
was Councillor Emine Ibrahim.
Officers representing the Air
Force, Army, Navy, Police and

Scouts and Guides, including
those from St. Barnabus, paraded
flags at the Haringey Cenotaph.
Cypriots volunteered and fought
in the 1st World War. Cypriots
who came to the UK before the
2nd World War were called up,
represented Britain and fought
with the Allies, whilst 30,000
volunteered in Cyprus and fought
as the Cyprus Regiment. This
included Cypriots of all ethnic
backgrounds; Greek, Turkish,
Maronite, Armenian, Latin and
Mixed Marriages.
The Service on Sunday ended
with those memorable words
representing those who sacrificed
their lives for Peace:- “When you
go home, Tell them of us and say,
For your tomorrow, We gave our
today.”
Photos: Petros Pentayiotis
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Teaching, Part III: A Day in the Life

“First they ignore you.
Then they laugh at you. Then
they fight you. Then you win.”
– Mohandas K. Gandhi
05:00: Alarm. Breakfast.
Sometimes porridge and a
banana. Sometimes it’s double
sausage egg McMuffin and
large cappuccino.
I’m in school for 07:45. I’ve
recently learned a new word
from reading the book “Reeducated” by Lucy Kellaway.
“Stakhanovite”: which means
working hard for the cause.
Teachers are definitely Stakhanovite. It started with Alexei
Stakhanov, working extra hard
for the cause of the Soviet Union.
The character of Boxer in Animal
Farm is Stakhanov.
07:45: I need this quiet hour plan, get ready, print, zone in.

08:50: Form Time. Year 10.
Literacy booklets.
- Student: “Sir, teachers gang
up against us students. Students
are not treated equally with
teachers.”
- Me: “What makes you think
that we’re equal? Do you vote?
Do you pay tax?”
- “No Sir.”
- “Who controls the classroom? We are the adults in the
room. We’re responsible for
your welfare. We are appointed,
delegated, authorised.”
- “ …. “
- “We’re not equal”
Needed to be said.
09:45: Halfway through period
one. Year 7 are having trouble
converting the fraction 2/3 into a
percentage. Most are guessing.
Earn your money, dude.
10:10: Start of period 2. Stony

faces as I rearrange the seating
plan for Year 10. I’m not happy
with their effort. Too much chat.
So now the chatty boys are next
to quiet girls. I’m not stereotyping. It’s how it is.
Seems to work, for now.
I confiscate some lip gloss. I
give it back at the end of the
lesson.
11:10 to 11:30: Morning break
of 20 minutes feels like 20
seconds. Grab a coffee. Breathe.
11:30: Lesson 3 - Economics
A Level with sixth form Year 12.
Free market versus Command
economy. I end up teaching
more about history and politics
— Russian revolution, 1917, the
fall of the Berlin Wall, 1989. The
years of misery in between.
12:30: Year 7 Maths. Factors,
multiples, prime numbers. I’m
having fun. Not sure the class
is having fun. I jump onto the
MathsBot website to generate
some questions. Bronze, Silver
and Gold levels of difficulty. 20%
of students will get to Gold. And
I know which ones it’ll be.
There are many great
resources and websites for
Maths: Dr Frost, Corbett,
Barton, Go-Teach-Maths, TES,
Maths-Genie, BBC Bitesize. I
use them all.
13:30: Lunch for 40 minutes.
Egg sandwich and Ribena. Chat
to colleagues in the staff room

for a bit.
I go out for fresh air into the
playground, and see what’s
happening on the tribal terrains,
in the fiery fiefdoms, among
the cliquey cohorts and the
belligerent bellicosities of youth.
I’m ready for battle. Instead, I
get: - “Hello Sir. What was question 4 of the homework about?”
- “I have no idea. I don’t
remember it.”
- “OK, Sir. Bye, Sir.”
14:10: Last lesson of the day.
The difference between a private
limited company and a partnership. Leadership styles: autocratic, paternalistic, democratic,
laissez-faire: plotting these on
a grid.
15:10: Head to staffroom to
mark Economics questions on
“Demand”, because if I take them
home I’ll have neither the will
nor the energy to face them.
16:15: I have officially run out
of steam. But it’s Friday, so it’s
staff football. I head to the
AstroTurf. We play for an hour three women (all from the
History department) and four
men on the 5-a-side pitch. A
great way to shake it off, power
down, recharge and iron out all
the kinks of the week.
James Neophytou

England’s Autumn Days
Poetry by Andreas N. Demetriou
The dappled golden trees,
Proudly to the heavens rising,
So beautiful, serenely swaying,
Secretly whisper their rustling dreams,
Fearful of the looming winter breeze......
They accept reluctantly their oncoming seasonal fate,
Bowing gently, murmuring ghostly, words unseen......
And as they weep,
Release slowly their kaleidoscope,
Butterfly - whirling leaves,
Surrendering the game
To the icy winds,
Stripping them yet again,
So early to sleep
In a silky, web-dangling,
Autumnal, hoary, misty day.
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Andrea Georgiou

Elena Paparizou
is first UNICEF
Goodwill
Ambassador
in Greece
Internationally recognised
Greek singer Elena Paparizou,
was announced on Monday as
the first Goodwill Ambassador
of the United Nations Children's
Fund (UNICEF) in Greece.
The announcement was made
to coincide with World Children's
Day, celebrated every year on
November 20.
As Ambassador of the organisation, Elena will contribute to
raising awareness and informing
the public about the protection
of children's rights in Greece, and

will contribute to the work of
UNICEF to ensure a better future
for every child in the country.
“I am overwhelmed with
emotion,” Elena posted on her
Instagram page. “It is a great
honour and I recognise the huge
responsibility of becoming the
first UNICEF Ambassador for
Greece, knowing that it is an
emblematic program for children
that supports their rights all over
the world,” the singer added.
Elena continued, “We have to
put our children and our youth
first. Where they deserve to be.
I have always said that the future
is our children. It is! But children
are children TODAY, and TODAY
we have a responsibility to give
them a happy childhood, without violence and exclusions but
with dignity and care. Through
UNICEF, I am sure we will all
become better people.”

I’m A Celebrity...Get Me Out Of Here!
2021 line-up revealed
There's just a matter of days to
go until I'm A Celebrity...Get Me
Out Of Here! hosts Ant and Dec
join a new group of ten celebs
at Gwrych Castle in north Wales
for the ITV reality show’s 21st
series. And the line-up for 2021
has officially been revealed.
Waiting to take on the challenges are former BBC Breakfast
star Louise Minchin, Olympic gold
medallist Matty Lee, Radio 1 Extra

host Snoochie Shy, Good Morning
Britain’s Richard Madeley, former
Strictly Come Dancing judge Dame
Arlene Phillips, music producer
Naughty Boy, Paralympic champion and Celebrity MasterChef
2021 winner Kadeena Cox, football
legend David Ginola, singer turned
Loose Women star Frankie Bridge
and Emmerdale’s Danny Miller.
I’m A Celeb kicks off on
Sunday 21 November at 9pm.

Strictly’s Rose and Giovanni’s
silent routine wins huge praise

Rose Ayling-Ellis reduced the Strictly Come Dancing judges
to tears on Saturday with a powerful performance devoted to
the deaf community, alongside partner Giovanni Pernice.
The pair’s one-of-a-kind Couple’s Choice routine invited
audiences to step into Rose's world during a silent moment in
their dance to a rendition of Clean Bandit's Symphony.
Midway through their routine, the music fell silent but the pair
continued dancing as though along to music. When the music
resumed, the dancers finished their performance, which was
received by a standing ovation from the judges and audience,
who used sign language to applause. They ended up near the
top of the leader board after receiving 39 out of 40.
Following their spine-tingling performance, Giovanni took to
social media to admit that the special dance will remain in his
heart forever. The Italian dancer penned: “A moment that will
remain forever in my heart. You really are a ROLE MODEL,”
alongside a sweet snap of him and Rose sharing an embrace.
Appearing on It Takes Two, the pair spoke about the reaction
they had received: "It was a special dance because it showed
the message that I wanted it to show," Rose explained. "When
they find out that their child is deaf, their world is crushed... but
it's not like that."
Giovanni added, "Sometimes it's not about the scores. It's just
the message.”

28 | Thursday 18 November 2021

ADVERTISING FEATURE

Oncover
Insurance
Services Ltd
is regulated
by the
Financial
Conduct
Authority

Insurance making sense...
All you need to know
about Holiday Home
Insurance
Andy Patikis

A

holiday home is a place
to which you can escape
to forget all your worries.
Or, at least, it should be.
Problems can arise, however, and that is where holiday
home insurance steps in. It
can provide peace of mind,
whether there is a problem
with the property itself, or if
its visitors are blighted by bad
luck.
Here is what you need to
know and what to look out for
when taking out this type of
cover.

What is holiday
home insurance?
Holiday home insurance is
designed to cover the risks that
can arise from owning a second
property in the UK, or overseas.
For example, it provides financial protection from potentially
wallet-busting events such as
flooding, burglary or guests
being injured on a property’s
premises and you - the owner
- being found liable.
It is possible to take out
holiday home insurance for a
range of properties and buildings including, houses, apartments, chalets and static
caravans.

What does holiday
home insurance cover?
Holiday home insurance has
many parallels with traditional
home insurance - but there are
important differences as well.
For example, holiday home
insurance typically covers
properties from the usual risk
of damage caused by fire,
flooding and storms, as well as
loss due to theft. However, it
does also provide cover when
buildings are left unoccupied

for lengthy periods of time, say,
30 days or more.
Standard home insurance
policies tend not to cover for
this, or they impose severe
restrictions on the cover provided in such situations.
As with standard home
cover, holiday home insurance
comes in two parts:
• Building insurance, this
element covers the property’s
structure, including its roof,
floors, walls, doors, windows
and permanent fixtures.
• Contents insurance,
this element is concerned with
items inside a property and
protects against the cost of
repairing or replacing possessions, furniture and fittings in
the event they are damaged
or stolen.
You can buy buildings and
contents insurance for holiday
homes separately, or you can
combine the pair in an allin-one policy from a single
provider.
Depending on your choice of
provider, policies also include
optional cover for accidental
damage, home emergencies,
or problems caused through
letting out your property. These
elements may come at extra
cost, so it is important before
signing up to run through the
details and understand what is
(and isn’t) covered by your
policy as standard.

Extra covers
The following are examples
of types of cover that may be
included within a holiday home
insurance policy. If they are not
included as standard, it might
be possible to add them on at
extra cost:
•
Accidental
damage
covers the cost of repairs or

replacement items. For example,
where a guest has broken the
TV
• Home emergency provides
you with contact information for
local tradespeople in the event
that work needs to be carried
out on your property following
an emergency such as the
boiler breaking down or pest
infestation
• Locks there may be separate cover to pay for changing
the locks if the keys are lost or
stolen
• Emergency travel meets
transport costs in the event you
have to visit a property quickly
to help sort out a crisis and fix
any problems
• Loss of income or rent
offers financial cover from the
risk of lost income. For example,
where a property cannot be
rented out following a flood or
other disaster
• Alternative accommodation should a property become
uninhabitable, this covers the
costs of housing guests elsewhere
• Public liability insurance
provides financial protection
from legal action should guests
suffer injuries in your property
for which you are held financially responsible
•
Employer’s
liability
insurance a legal requirement
that covers the cost of employees (e.g. gardeners, maintenance staff) taking legal action
against you after being injured
while at work on your premises.
• Legal expenses protects
financially against the cost
of potential legal disputes you
enter into with neighbours or
guests.
Please contact us for a
quotation 020 7691 2409.

The estate agents with honesty at their core

Rental growth highest for
over a decade says Zoopla
George Sifonios

A

cute tenant demand over
the third quarter of 2021
has propelled UK rental
growth to its highest level for
over a decade, says Zoopla.
The market is being shaped by
an ongoing supply and demand
imbalance, with demand continuing to outstrip supply, which
is running at 43 per cent below
the five year average and exerting an upward pressure on rents.
The imbalance has been
compounded by both long-term
structural issues such as landlord divestment following the
three per cent stamp duty levy
introduced in 2016, and more
recently the immediate postlockdown demand, which collectively have eroded available
supply.
Average UK rents are now
tracking at 4.6 per cent year
on year, after climbing 3.0 per
cent over the last quarter.
Excluding London, where the
market has lagged, average UK
rental growth has reached a

14-year high of 6.0 per cent
growth.
Zoopla also says London
rents have also rebounded
into positive growth, although
remain lower than pre-pandemic
levels.
After 15 months of consecutive
falls, London’s rents swung back
into positive territory, up 4.7 per
cent in Q3. This amounts to
annual growth of 1.6 per cent
compared to falls of almost
10 per cent at the start of the
year.
As with other major UK cities,
market activity rose significantly
in Q3, with tenancies agreed
in London running 50 per cent
above the five-year average,
underlining the bounceback in
the market as offices reopened
and city life resumed.
Despite this upward trajectory,
given the falls over the last
18 months, average London
rents are still 5.0 per cent lower
than they were at the start of
the pandemic.

If you have a property to
sell or rent or just want to know
the actual value, please call Yianni Aresti for a Lettings
Valuation and George Sifonios
for a Sales Valuation at David
Astburys and get an up to date
valuation or price guide for
free.

Address:
15 Park Road
Crouch End
London N8 8TE
Email:
crouchend@davidastburys.com
Website:
www.davidastburys.com
Tel: 020 3000 6787
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Theatre Reviews

Film Reviews

Such quaquaversal
queens
George Savvides
front of his eyes. The stage is set
for vengeance especially now
that his long time enemy Rufus
Buck (Idris Elba) is released from
prison thanks to his brutal gang.
Nat recruits his own gang in order
to track down Rufus…
There is a lot going on in this
loud, often extremely violent
western. It is watchable but many
characters appear on the screen
without any introduction which
makes the whole project feel confusing and ultimately unsatisfying.

The Guilty

FILM OF THE WEEK
King Richard
Will Smith is at his best as
Richard Williams, the ambitious
father who nourishes the talents
of two of his four daughters in
becoming world tennis champions. Richard sees the potential
of Venus and Serena from an early
age and tries everything in his
power to leave behind the rough
streets of Compton for sunny
California. Richard is a wise man
and knows exactly how to train his
daughters and manages not only
to seek but also get the best
coaches in the business…
It is an inspirational story
and the rest as they say is history.
Reinaldo Marcus Green, who made
such an impression a couple of
years ago with MONSTERS AND
MEN, directs with precision and
flair. Smith is on fine form but the
film benefits tremendously from
the immense talents of newcomers
Samiyya Sidney and Demi Singleton who play Venus and Serena.
Their acting is strong but most
importantly are very persuasive
as exceptional tennis players in
action. Aunjanue Ellis is also
amazing as the girl’s mother and
threatens to steal the film with
one of the best scripted dramatic
scene. This is the kind of supporting performance destined to win
lots of awards.
The film is produced by Venus
and Serena, so inevitably the family
especially the determined father
is presented in a very positive light
with no warts at all. The American
Dream is alive and well!

Passing
This compelling film written
and directed by Rebecca Hall is
adapted from Nelia Larsen’s 1929
novel. The film tells the story of
two black women Irene Redfield
(Tessa Thompson) and Clare Kendry (Ruth Negga), two childhood
friends who renew their friendship
after a chance encounter in New

York. Both can “pass” as white
especially Clare whose marriage
to John (Alexander Skarsgard) is
based on lies and deceit. However,
Irene is proud of her heritage and
lives a happy existence in Harlem
with her family until she reluctantly
invites Clare into her home…

A sensitive study of racial
identity and obsession superbly
performed by both protagonists,
who deserve awards for their
graceful portrayals. Hall wisely
chose to shoot this elegant film in
black and white and every frame
of Eduard Frau’s stunning cinematography is a work of art.
One of the most beautiful and
important films of the year!

Dear Future
Children

An inspirational film that needs
to be seen!

Red Notice

This big blockbuster heist
comedy is energetically written
and directed by Rawson Marshall
Thurber, who tells story of John
Hartley (Dwayne Johnson), an
FBI agent assigned to catch the
notorious art thief Nolan Booth
(Ryan Reynolds). But as fate would
have it he is forced to join forces
with Nolan in order to catch the
world’s most wanted art thief
“The Bishop” (Cal Gadot)…
It is a fun movie thanks to the
winning chemistry between its
three protagonists and their sheer
enjoyment is highly infectious.
The action takes place in different
countries around the world and
pays tribute to many films including
THE PINK PANTHER and
RAIDERS OF THE LOST ARC.
It is a touch too long but it
delivers! (Netflix)

The Harder
They Fall
This powerful documentary
highlights this fact that young
people have always been on the
forefront of change with revolutions
and protests across the globe. It
focuses on three female activists
in three continents and follows
their commitment and sacrifice.
Raven is fighting for social
justice in Chile while Pepper puts
her life on the line in order to
achieve democracy in Hong Kong.
Meanwhile Hilda struggles
for climate change awareness in
Uganda. All three activists speak
eloquently about their daily
struggles to reach their goal even
though at times it seems like a
lost battle.

Jaymes Samuel’s impressive
debut feature opened the recent
London Film Festival at the Royal
Festival Hall.
A terrific opening sequence
celebrates Sergio Leone’s westerns and sets up the tone most
effectively. When outlaw Nat Love
(Jonathan Majors) was a kid he
witnessed his parents killing in

The original made in Denmark
a couple of years ago boasted
one of the most acclaimed lead
performances of recent years. The
luminous Jakob Cedegren won
almost every European award
going as a police officer assigned
alarm duty dispatch.
Jake Gyllenhaal has a hard act
to follow in this Hollywood remake
which is atmospherically directed
by Antoine Fugua. He plays the
disgraced officer who after he
gets an emergency call he begins
a race against time in order to save
the life of a kidnapped woman.
Gyllenhaal is also superb in this
tense, edge of your seat thriller!
(Netflix)

The Boy
Next Door

A brilliant, intense thriller about
two twelve year old best friends,
Bobby and Kevin kidnapped on
their way home from school.
They are taken to a remote house
in the middle of nowhere but
thankfully Bobby manages to free
himself and runs away. But soon
enough he turns back to this
dreadful place in order to rescue
his friend from their brutal abductors…
It is imaginatively directed
by Justin Powell and David
Charbonier, who make great use
of their single location.
The script is sharp with some
clever surprises and the acting
is excellent especially from the
boys - Lonnie Chavis and Ezra
Dewey. (SHUDDER)
Any feedback is welcome:
georgesavvides@hotmail.co.uk

Barney Efthimiou

B

etter late than never they
say, finally we’ve caught
up with a musical that
premiered at the Edinburgh Festival Fringe in 2017 and has since
become an international hit with
productions across the world.
SIX (Vaudeville Theatre) is a
British musical with book, music,
and lyrics by Toby Marlow and
Lucy Moss. It is an audacious
and sassy retelling of the lives
of the six wives of Henry VIII
presented as a pop concert cum
talent show. The Ex-Wives (title
of the stirring opening song) take
turns telling their story, mainly in
song, to see who suffered the
most and should, therefore,
become the group's lead singer,
queen of queens you might say.
Such a simple and witty premise
and it works a treat. We learn
more in this smashing seventy
minutes of “her-story” than you
would in any text book or drab
school history lesson…mine were
a travesty of the truth as I now
know.
The queens on the night I
reviewed were Jarneia RichardNigel (Aragon), Cherelle Jay
(Boleyn), Collete Guitart (Seymour), Alexia McIntos (Cleves),
Sophie Isaacs (Howard) and
Hana Stewart (Parr). Together
they are a sextet to be reckoned
with, vocals and dance moves
that sizzle with femininity and
feminism. They wouldn’t take
s**t from anyone, especially that
randy and misogynistic monarch.
Each queen gets her chance to
be centre stage and when not in
the spotlight they back up their
sisters. Somebody nearby mentioned that they reminded her of
the Spice Girls. One fundamental
difference being these girls can
sing. Sorry couldn’t resist but that’s
just the kind of catty one liner
included in Marlow and Moss’s
verbal repertoire and the queens
deliver them with glee.
The chance to outdo each other
is a bundle of fun and it has to be
said that Cherelle Jay’s Boleyn
is a boisterous mix of pizazz and
put downs, challenging her sisters
as though it were, figuratively
speaking, a wrestling match. They
face up to the challenge with a
blast, belting out songs and executing some simple but effective
dance steps. The entertainment
is also intertwined with the more
serious matter of Henry’s psychological abuse which may sound
a touch heavy but it draws paral-

lels with the contemporary world
and the battles facing women
today. By the time we reach the
final song the audience are are up
on their feet. Divorced, beheaded,
survived is how we remember
them but after this you’ll be
celebrating their lives.
Meanwhile Marquinhos Havana
salutes the community spirit…
If you go down to the pub today
you’re in for a big surprise. Not
three bears but nine men who
like to sing and dance together
creating a type of singing flash
mob in the “Jungle” pub, giving you
seventy minutes of uninterrupted
and unashamedly ‘blokish’ entertainment. They are The Choir of
Man (Arts Theatre). Get beyond
any stereotypical view and you
have an evening of great fun and
very accomplished performing.
Yes it’s one dimensional but that
one dimension is so engaging and
ingratiating that it is hard not be
carried away by their enthusiasm
and sense of community spirit.
There are songs to get you jumping and singing along like I’m
Gonna Be (500 Miles) but the one
struck home with me and my
emotional companion was the a
capella Chandelier. Fantastic
harmonies. All in all a hell of a
hooley well worth catching. You
can even enjoy a pint on stage!
Finally, Sotira Kyriakides
embarks and has a right old lark…
The English National Opera
(ENO) have come up trumps with
their first ever production of Gilbert
and Sullivan’s HMS Pinafore
(London Coliseum). A most
enjoyable slapstick operetta set
on the eponymous HMS Pinafore.
Les Dennis – yes, he of Family
Fortunes and Corrie fame - plays
Sir Joseph Porter, who is head of
the Queen’s Navy. His self-deprecating humour before the show
begins about his stints on popular
TV endears him to the audience.
He proves to be in tune and could
make a career in opera yet! Captain Corcoran (John Savournin)
steals the show with his singing
and tap dancing, alongside the
naughty cabin boy played by
Jonny Jackson. Hilary Summers
as Buttercup gives the show its
anchor. This is a light-hearted
romp suitable for all ages. All
abroad the HMS Pinafore!
SIX - www.sixthemusical.com
The Choir of Man –
www.choirofman.com
HMS Pinafore - www.eno.org
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Samsara’s Top Tips on
Fitness, Nutrition, Beauty
and Lifestyle

Samsara

Party time!

W

e are almost there!
Getting ready for a
month full of festivities,
lots of events, party gatherings,
family gatherings, work gatherings. Are you ready for them all?
Don't leave everything till the
last minute, as some things just
don't work out too well if you do
so! As an example, if you are
thinking of having a deep facial
or any other such facial treatment prior to going out somewhere special, the skin will need
about two weeks for any impurities to surface, to allow for fresh
new skin cells. So doing any such
thing just before a big event is
not a good idea!
Plan your treatments in
advance and in an order that
will not leave you red, blotchy
or inflamed when you are going
out. Treatments like eyelash
perming should be done in
advance, a week is good enough,
then followed by eyelash tinting.
There are reasons, for example

if one tints eyelashes, then
perms them, the perm solution
may lift and strip some of the
colour off and make it lighter
again. So the rule is perm
lashes then tint.
For eyebrows, it is also
similar - if any eyebrow shaping
is to be done, be it plucking,
waxing or electrical, this hair
removal would need to be done
after the tinting etc. The reason
for this is that all the skin pores
are open after plucking, waxing
or epilating, leaving the skin
sensitive, so applying any
chemicals may feel really strong
and cause it to inflame further.
Any hair epilation, be it on
the body like legs, underarms
or anywhere else, should really
be done the day before as you
are not supposed to wet, touch
or apply scented creams, apart
from antiseptic creams, for an
absolute minimum of five hours.
This is because all the skin pores
are dilated and vulnerable to

infection after any hair removal.
With hair colouring, highlights
or lowlights a day before is fine;
if any colour that has stained
the skin is still a little visible, it
will wash out or wear off in the
next day or so. Any hairstyling
like blowing or style setting can
be done on the day or a day
before. Putting hair up actually
works better a day after washing, as the hair is too silky and
slippery on the day of washing.
Manicures and pedicures of
course look better when freshly
done, so prepare and fit around
other treatments. They are ok
done a week prior and should
still look fine if taken care of
well afterwards and of course
not battered about.
With all these treatments
ready go, knowing the colours
of clothing you choose to wear
helps, as some colours may
clash with nail or hair colours
surprisingly. Work out some
colours in hair and nails along

with clothing that will complement each other, especially if
you have nails covered over
with gels that are not taken off
swiftly by yourself, and then
easily adapting another colour
with some quick change of nail
polish. So if you have a lot of
events, with lots of different
colour clothing for each event,
then choose your hair and nail
colours carefully beforehand.
Silver and gold work well
because they are adaptable to
most outfits.
Shop or try in advance - there
is nothing worse than wanting
to dance but you can't cope on

the dance floor with some
uncomfortable shoes that you
just bought. Try them out for a
little at home with your latest
dance moves and see if you
can cope.
The same goes for clothing
really; if you like to bust a move
on the dance floor, but your
clothing is too tight and/or
restrictive, will you still enjoy
yourself as much? I personally
wouldn't, so for me, if there is
dancing, the clothing needs to
be practical as well as pretty.
Think about your warmth also
and layer up, especially if you
are a smoker and have to keep

popping out wherever you
are. It is just sensible isn't it!
Don't get caught out in the rain
if you have just styled your hair,
take a hat or compact umbrella.
Even a mini sewing kit in a
make-up bag or purse can help
if something comes apart. They
are all simple things that can
save the day of mishaps.
Get ready to party!
Love and Sparkles,

Samsara x

www.samsarabellydancer.co.uk
Facebook: Samsara Kyriakou

Cooking with Loulla Astin
Stuffed Roasted Aubergine

C

elebrity chef Loulla Astin
was born in Avgorou,
Cyprus but has lived most
of her life in Manchester where
she owns Kosmos Taverna.
Loulla appeared regularly on
ITV, Carlton and Sky and was a
Resident Chef on Granada TV’s
The Afternoon Show. She even
recorded her own 52-part TV
series titled Simply Greek.
This week, Loulla shares
her recipe for Hasselback
roasted aubergine stuffed with
slices of Halloumi cheese and
tomatoes (Μελιτζάνα Γεμιστή) a show stopper of a dish that
tastes delicious too!
Aubergines are an excellent
source of dietary fibre. They are
also a good source of vitamins
B1 and B6 and potassium and
are high in the minerals copper,
magnesium and manganese.
In addition to the classic
purple variety, aubergines are
available in other colours
including lavender, jade green,
orange and yellow and in a
range of shapes and sizes.
The most popular variety of
aubergine looks like a large,
pear-shaped egg, hence the
American name ‘eggplant.’
Ingredients
(serves 2 as a main):
2 medium, firm aubergines
2 large beefsteak tomatoes,
thinly sliced

200-250g Halloumi or feta or
mozzarella
3-4 tablespoons olive oil
A little Greek oregano
Ground pepper
Method:
Preheat oven to 180c/350°F.
Slice aubergines almost all
of the way through into slices
about ¼-inch thick, leaving
them connected at the bottom.
The easiest way to do this is to
place a chopstick or wooden
spoon on either side of the
aubergine and cut through until
the knife hits the chopsticks or
the wooden spoons.
Season with pepper, a little

salt and a little oregano.
Place a slice of tomato and
a slice of Halloumi cheese
between each slice.
Place the stuffed aubergine
in a small baking dish greased
with olive oil.
Drizzle olive oil and a little
oregano all over the aubergines.
Roast at 180c /350°F for
50 minutes or until the aubergines are cooked through and
nicely browned.
Served warm with a rocket
salad and crusty bread.
Follow Loulla on Facebook:
www.facebook.com/groups/
1250641761674966
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New Salamis have a massive FA Vase match this Saturday

N

ew Salamis, under their new
manager Richard Georgiou, are
having an exceptional season
and keep on winning with him; they
have had only one defeat in the Spartan
South Midlands League under him and
that was against the top team Risborough

United.
On Saturday they beat the bottom
team Crawley Green 5-0 to keep them
in 4th place eight points behind league
leaders Risborough Rangers with a
game in hand. The New Salamis goals
came from Shanay, Derek Asamoah,

Ryan Hervil, Jordan Anderson and Josh.
And they are they are having a good
run in the FA Vase whose final will
be held at Wembley stadium in May
2022.
On Saturday 20 November, they
will be playing at home at Haringey

KOPA League

O

lympia are going full stop
for the title this season
unbeaten under Steve
Cinotti and looking good for the
championship beating Pantel
5-0 who have been very inconsistent this season. Olympia's
goals came from 3 Elia Katsoloudis, Raf Kaphouris and Yemi
Buriahmon.
In the other KOPA league
game, Omonia played Panathinaikos another hit and miss team
who this time round beat Omonia

4-3 with their goals coming from
Anthony Constantinou hat trick
and Richard Ennin.
Omonia Youth played in the
Middlesex County Cup against
Edgware and what a game
that was Chris Gregoriou’s team
had to endure penalty shootout agony. They did themselves
no favours going down to an
early goal caused by sloppy
play but they managed to
themselves back into the game
quite quickly with a penalty kick

Borough stadium in White Hart Lane,
London N22, in the FA Vase second
round versus Ipswich Wanderers from
the Thurlow Nunn Eastern Counties
Football League.
New Salamis beat Norwich United,
Takeley and Hackney Wick in previous

rounds.
New Salamis have the knack of
doing well in FA cup competitions.
Whilst playing in the KOPA League
they won the FA Sunday Cup, reached
two finals and two semi finals - maybe
Wembley will be within their reach.

Local football round Up
converted by Nick Gregoriou.
However, continued lapses in
concentration and giving the
ball away saw them get hit
on the counter attack and were
soon 4-1 down.
Another penalty was again
converted by Nick Gregoriou
taking the game into half time
4-2 down. A few adjustments
and some harsh words got the
team going and they took control
of the match with thanks to
plenty of possession.
Chances were created and a
wonderful long-range effort by
Andreas Kyprianou found the top
corner and a fine shot into the
bottom corner from Nick Xenophontos made the score 4-4
and they moved straight to
penalties at full time.
Omonia Youth scored their first
four penalties but unfortunately
to miss the last to lose the shootout 5-4.

S

t Panteleimon FC drew
1-1 in their combined
counties League game
versus Spelthorne Sports leaving
them in 5th place 13 points
behind the league leaders
Hanworth Villas with a game in
hand.
Haringey Borough had two
away defeats in a week in the
Isthmian League.
It was a 3-0 midweek loss at
Hornchurch followed by a 4-2
defeat at Lewes. Some pleasing
aspects is that from the Lewes
game we created a number of
chances and despite having
several regular players out
injured those that came in and
those that were asked to play
out of position acquitted themselves well.
Nice to see Ade Cole score his
first Boro goal and Callum Ismail
getting a run in the team albeit
as a result of injury to Tosin.

Barnet FC fell to defeat at
Wealdstone FC in the Vanarama
National League, losing 1-0.
Dean Brennan’s side dominated
the opening encounters as Rob
Hall received the ball wide on
the left-side before whipping
an inviting ball towards Mitch
Brundle at the back post, who
couldn’t quite get on the end of
it. In the 15th minute, Adam
Marriott came close through a
deflected low drive aimed
towards the bottom right corner
after capitalising from a mix up
in the Stones’ defence.
Wealdstone responded and
came close after Hall gave away
a free-kick just outside the box.
The second-half began evenly,
with a 20-yard strike over the
crossbar from Hall the closest
either side came to breaking the
deadlock.
In the 63rd minute Dean
Brennan’s side applied pressure

on the Wealdstone defence.
A dangerous free-kick, just
left of the penalty area from
Kian Flanagan eventually found
Brundle, who saw his acrobatic
effort blocked.
In the 77th minute the Stones
broke the deadlock. Stephan
Browne broke in behind the
Bees’ defence and prodded
the ball past Oxborough. Alex
Newby pounced in the 90th
minute to rescue a point for
Rochdale and cancel out Craig
Clay’s 65th minute strike. The
Dale number ten opened the
scoring just 36 seconds into the
match, but Aaron Drinan pulled
Orient level ahead of the halftime break.
Kenny Jackett made one
change to the team that beat
Hartlepool United 5-0 a couple
of weeks ago, with Hector
Kyprianou replacing skipper
Darren Pratley.

Fixtures
Sat, 20 Nov 2021
Premier League
Leicester City v Chelsea 12.30pm BT Sports
Norwich v Southampton 15:00pm
Burnley v Crystal Palace 15:00pm
Aston Villa v Brighton 15:00pm
Newcastle v Brentford 15:00pm
Watford v Manchester United 15:00pm
Wolves v West Ham 15:00 pm
Liverpool v Arsenal 17:30pm Sky Sports
FA Vase Second Round
New Salamis v Ipswich Wanderers 15.00pm Haringey Borough,
White Hart Lane, London N17 7PJ
Cyprus Football League

Olympiakos Nicosia v Anorthosis 16.00pm
Pafos v Ethnikos Achna 17.00pm
League Two
Leyton Orient v Sutton 5.00pm Brisbane Rd London, E10 5NF
National League
Barnet v Torquay 15.00pm Hive, Camrose Avenue, HA8 6AG
Isthmian League
Bowers & Pitsea v Haringey Borough
Combined Counties League
Ascot United v St Panteleimon FC
Sun, 21 Nov 2021
Premier League
Manchester City v Everton 14:00pm Sky Sports
Tottenham v Leeds 16.30pm Sky Sports

KOPA League
Komi Kebir v Omonia 10.00am Southgate School, Sussex Way,
Barnet EN4 0BL
Apoel v Olympia 10.15am Whittington Park, Holloway rd, N19
Nissi FC v Pantel l2.00am Enfield Playing Fields, Enfield EN1 3SD
Omonia Youth FC v Panathinaikos 12.00am Enfield Grammar
Parsonage Lane, EN1 3EX
Cyprus Football League
Omonia v Aris 15.00pm
Doxa v AEL 17.00pm
Monday 22/11/2021
Cyprus Football League
Apollon v PAEEK 16.00pm
AEK v Apoel 18.00pm
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1st Rugby International after
Community Youth Football
two years ends in defeat for Cyprus Community Youth Clubs AEK and Omonia pay

A

return to international
rugby by our Mighty
Mouflons ended in defeat
on Saturday 13 November at
the Stelios Kyriakides Stadium
in Paphos.
The game was attended by
an impressive crowd of fans,
plus special guest Mr Andreas
Michaelides, President of KOA
(Cyprus Sports Organisation).
Mr Michaelides thoroughly
enjoyed his first live rugby match
and proudly wore the Cyprus
Rugby shirt that was presented
to him at half time by CRF President Constantinos Constantinides.
It was a closely fought game,
with Cyprus having a great
deal of the possession, however
it wasn’t to be for our Mighty
Mouflons with the superiority of
the Croatian team prevailing.
The game started brightly
with Cyprus winning a free kick
and Marcus Holden successfully
converting to take them 3 points
to nil up. However, it was Croatia
who turned the tide in the pursuing minutes taking the score
to 3-5 in their favour following a
try. Cyprus then had an opportunity on attack to retain the lead,
however the final pass went
astray.

their respects on Remembrance Day

The game remained evenly
balanced with both sides giving
little away until the 23rd minute
when Croatia scored their
second try, successfully converting the kick taking the lead to
3-12. Cyprus held their own
forcing the Croatian team back
but not managing to score
despite the pressure. They were
then made to pay by Croatia who
scored their third try just before
the break, taking the score line
to Cyprus 3 Croatia 19.
Cyprus reorganised at the
break and the early pressure
again telling. Dominic Georgiou
broke through the middle to
score a try, closing the gap to
8-19. The crowd roared them
on, but that was the last time
they would score in the game.
It was Croatia who held their

nerve and made Cyprus pay for
their mistakes. Croatia scoring
on 59 minutes and 75 minutes,
taking the final score Cyprus 8
Croatia 29.
This was Croatia’s second
game following their first outing
a week earlier with a win
against Slovenia.
The Mighty Mouflons take a
lot of positives from the game,
having lost the same fixture two
seasons ago in Paphos. Everyone involved at the Cyprus Rugby
Federation would like to thank
all the fans who showed their
support by attending the match
and watching the livestream
around the world. The next international will be at home on 26
March 2022, when Cyprus will
host Slovenia.
Photo: Stephen Nicolaou

World Cup qualifiers

W

orld number one side
Belgium sealed progression to the 2022
World Cup in Qatar with victory
over Estonia.
Crystal Palace striker Christian
Benteke tapped in on 11 minutes
after Estonia goalkeeper Matvei
Igonen spilled Yannick Carrasco’s
low cross.
Carrasco smashed a stunning
25-yard drive into the top corner
and Thorgan Hazard curled in
a delightful third.
Erik Sorga had pulled Estonia
back to 2-1 but the visitors were
thoroughly outclassed and were
fortunate not to concede more
goals. Benteke headed against
the post after scoring and Kevin
de Bruyne saw a free-kick
superbly tipped onto the post
by goalkeeper Igonen.
Wales had already secured
their play-off spot by winning their
Nations League group last year
and moved up to second in World
Cup qualifying Group E with a
convincing 5-1 win over Belarus.
Kylian Mbappe scored his first
hat-trick for France as the reigning world champions secured
their place at next year’s World
Cup in Qatar in style by thrashing
Kazakhstan. Mbappe got four
of the eight goals, with the
striker’s first three coming in the
opening 30 minutes. He completed the rout with a late fourth.
Karim Benzema got two
after the break. Adrien Rabiot
and Antoine Griezmann, with a
penalty, were the other scorers.
Mbappe’s hat-trick was the

first by a France player in a
competitive international since
Dominique Rocheteau in 1985.
England complete World Cup
qualification in style with an
emphatic 10-0 win over San
Marino that included four goals
from Harry Kane and a strike by
Emile Smith Rowe. Now only one
question remains for Gareth
Southgate's squad...Wins do
not come more emphatic than
that. This was England's biggest
competitive victory but competitive was hardly the word. It
was total domination as Gareth
Southgate showcased the quality
of his squad and the depth at
his disposal.
Never before have England
scored this many goals in a
calendar year. No team has
scored more goals in World Cup
qualifying. The standard of this
particular opponent might cause
some to temper their enthusiasm
but this team are World Cup
contenders.
Consider the struggles of
others. Italy are heading for the
play-offs after finishing below
Switzerland in their group.
Portugal join them there. Spain
had to survive a nervy night in
Seville against Sweden. Even
Germany lost a game. England
did not.
It helps to assimilate new
players and there were a number
here. Conor Gallagher became
the 50th player to make his debut
under this England manager
when he came on for the second
half and came ever so close to

scoring when his shot hit the
foot of the post.
Cyprus did not have a good
two games over the last week
first losing to Russia 6-0 in St
Petersburg and then losing to
Slovenia 2-1 and leaving them
second from bottom in the table.
Greece’s 0-1 loss to Spain
means Greek hopes of qualifying
for next year’s world cup are over.
In a night of World Cup qualifier
action Greece lost 0-1 to Spain
in their Group B qualifying match
at the Athens Olympic Stadium.
Hopes were high when Giorgos
Masouras beat the Spanish goalkeeper in the 21st minute to put
the ball in the net – only for the
linesman to rule it offside.
Spain’s Pablo Sabaria scored
the lone goal of the match from
the penalty spot just five minutes
later, after Inigo Martinez was
judged to have been tripped in
the box following a corner.
The Greeks had their hands
full with Spanish dominating
possession and pressing high
into the Greek half for most of
the game.

AEK Youth U13s
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Maroulla Constantinou

Μαρούλλα Κωνσταντίνου

(from Limassol, Cyprus)

(από Λεμεσό, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the
passing of our beloved mother
Maroulla Constantinou on Friday 29 October
2021. Maroulla leaves behind her children
Georgia, Stella, Tony, Frinos, Octavia (Ofty),
grandchildren, sister Katina,
brother Andreas, family and friends.
“Your life was a blessing and your memory
a treasure…You are loved beyond words and
missed beyond measure”
Mother was a strong matriarch hardened by the
struggles that define most women in this world,
but she led her life with resilience and great
empathy towards all humankind
promoting these values to her children.
The funeral will take place on Thursday
the 25th November 2021, at 12.30pm,
at the church of St Anthony The Great &
St John The Baptist, 1 Sussex Way N7 6RT,
Islington.The burial will be at New Southgate
Cemetery, Brunswick Park Road
London N11 1JJ, at 2pm.
The wake will be held at the cemetery.
Instead of flowers the family kindly requests
donations to St Anthony’s the Great & St John
The Baptist Church Islington.
May her beautiful soul live forever in all of us

30.01.1937 – 29.10.2021

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή
21.11.2021, στην εκκλησία του
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,
WightmaRoad, London N8 0LY,
το 17ον ετήσιο μνημόσυνο της
πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

Κυριακούς Θωμά

(από Καλοψίδα)
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη
της όπως παρευρεθούν.
Παιδιά: Eλένη, Γιωργούλλα, Μαρία,
Γιάννης, Δημήτρης και Γιώργος, εγγόνια,
δισέγγονο, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της
πολυαγαπημένης μας μητέρας,
Μαρούλλας Κωνσταντίνου, την Παρασκευή 29
Οκτωβρίου 2021. Η Μαρούλλα αφήνει πίσω τα παιδιά
της Γεωργία, Στέλλα, Τόνυ, Φρίνο,
Οκταβία (Όφτυ), τα εγγόνια της, την αδερφή της
Κατίνα, τον αδελφό της Ανδρέα, οικογένεια και φίλους.
‘’Η ζωή σου ήταν μια ευλογία και η μνήμη σου ένας
θησαυρός… Αγαπήθηκες πέρα από τα λόγια και θα
μας λείψεις απίστευτα πολύ’’.
Η μητέρα ήταν μια ισχυρή φιγούρα που
σκληραγωγήθηκε από τους αγώνες που
καθορίζουν τις περισσότερες γυναίκες σε αυτόν τον
κόσμο, αλλά έζησε τη ζωή της με δύναμη ψυχής και
μεγάλη ενσυναίσθηση προς όλη την ανθρωπότητα,
κληροδοτώντας αυτές τις αξίες και στα παιδιά της.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021
στις 12.30 μ.μ. στην εκκλησία του
Αγίου Αντωνίου του Μέγα & Αγίου Ιωάννη του
Βαπτιστή, 1 Sussex Way N7 6RT, Islington
και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του
New Southgate, Brunswick Park Road London N11
1JJ στις 14:00μμ.
Η παρηγοριά θα γίνει στο κοιμητήριο.
Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά δωρεές στην
εκκλησία Άγιου Αντώνιου ο Μέγας & Αγίου Ιωάννη του
Βαπτιστή στο Islington.
Η όμορφη ψυχή της θα ζει για πάντα σε όλους μας.

† DEATH ANNOUNCEMENT
It is with broken hearts that we announce the sudden passing of
our beloved father and bappou,

Kyriacos (Ricky, Charlie) Ktori
of Akanthou on 19th October 2021
Kyriacos came to the UK in 1954, settling in London's Soho as a
master tailor. Handsome, determined, hardworking and
charming, he met and married his beautiful (late) wife, Sotira.
A friend to all and a source of strength and unconditional love to
his family. His children, Angela and Eleni, son-in-law,
Christopher and grandchildren Frederick and Rosalie will
continue his legacy of love and kindness. His funeral service will
take place on Tuesday 23rd November at 10.30am at the church
of Agios Ioannis, Wightman Road, London N8 OLY.
He will be laid to rest at 12pm at New Southgate Cemetery,
Brunswick Park Rd, London N11 1JJ. Due to high numbers
of Covid infections, we will be taking additional precautions.
The family requests that instead of floral tributes, donations
to Kyriacos' favoured charity be made via this link:
https://www.justgiving.com/fundraising/christopher-bloy3
The family is putting together a book of remembrance.
Comments, memories and stories are invited from anyone who
knew Kyriacos and will be very gratefully received by his
daughter, Eleni: elenibloy1@gmail.com
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† Death announcement - Funeral

† Αγγελία Θανάτου - Κηδεία

Iacovos Larkou

Γιακουμής Λάρκου

(from Karmi, Kyrenia, Cyprus)

(από Κάρμι, Κερύνεια, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the
passing of our beloved Husband, Father,
Grandfather and Great Grandfather Iacovos
Larkou on Saturday 6th November 2021,
at the age of 83.
He leaves behind his wife Dora,
four sons Andrew, Lakis, Mario and Athos,
three daughters-in-law Androulla,
Era and Victoria, eight grandchildren
and one great grandson.
Our lives will never be the same without you.
You will be greatly missed but never forgotten.
The funeral will take place on Tuesday 7th
December 2021, at 12:30pm,
at St. Mary’s Church, Trinity Rd, N22 8LB
followed by the burial at Edmonton
cemetery, Church St, N9 9HP with the wake
thereafter at St. Barnabas Church Hall,
Finsbury Rd, N22 8PA
(around the corner from St. Mary’s Church).
There will be a collection box on the day for
The North London Hospice and Cancer
Research UK for those wishing to donate or
flowers to be sent (by Monday the 6th
December 2021) to Demetriou & English
funeral directors, 131-133 Myddleton Road,
Wood Green, London, N22 8NG
Tel: 020 8889 9888.

31.07.1938 - 06.11.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον
θάνατο του αγαπημένου μας Συζύγου,
Πατέρα, Παππού και Προπάππου
Γιακουμή Λάρκου το Σάββατο 6 Νοεμβρίου
2021, σε ηλικία 83 ετών.
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Δώρα, τέσσερις
γιους τον Ανδρέα, τον Λάκη, τον Μάριο
και τον Άθω, τρεις νύφες την Ανδρούλλα,
την Έρα και την Βικτώρια,
οκτώ εγγόνια και έναν δισέγγονο.
Η ζωή μας δεν θα είναι ποτέ ίδια χωρίς εσένα.
Θα μας λείψεις πολύ και δεν θα ξεχαστείς ποτέ.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 7
Δεκεμβρίου 2021 στις 12:30 μ.μ.
στην εκκλησία της Παναγιάς στο Trinity Rd,
N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του
Edmonton Cemetery, Church St, N9 9HP
και στη συνέχεια στο St. Barnabas Church Hall,
Finsbury Rd, N22 8PA
(κοντά στην εκκλησία της Παναγιάς).
Θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών την ημέρα της
κηδείας για το The North London
Hospice and Cancer Research UK για όσους
επιθυμούν να συνεισφέρουν ή επιθυμούν να
στείλουν λουλούδια (μέχρι τη Δευτέρα 6
Δεκεμβρίου 2021) να επικοινωνήσουν με
τα γραφεία κηδειών Demetriou & English,
131-133 Myddleton Road, Wood Green,
London, N22 8NG Τηλ: 020 8889 9888.

† 1ον Μνημόσυνο

†Αγγελία Θανάτου

Τελούμε την Κυριακή 21 Νοέμβριου στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου, Edmonton N9 9HP το πρώτο ετήσιο
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα και παππού

Αντρέας (Άντρος) Μενέλαος
(από Λονδίνο και Μόρφου)

Παναγιώτη Πιερέττη
που απεβίωσε στις 25.11.2020 και καλούμε όλους όσοι
τιμούν την μνήμη του όπως παραβρεθούν.

Η σύζυγος, παιδιά και εγγόνια.

† 1St Year Memorial
This first year memorial service of our beloved
husband, father and grandfather

Panayiotis Pieretti
who died on the 25.11.2020, will take place on Sunday
21 November at St Demetrius Church, Edmonton
N9 9HP. We invite all those who honour his memory
to attend. His wife, children and grandchildren.

28.07.1956 - 31.10.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, γιου
και αδερφού, Αντρου Μενέλαου, ο οποίος απεβίωσε την
Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021.
Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Αντρουλλα, τα παιδιά του
Σπύρο, Μάριο, Παύλο και Άννα, τα εγγόνια του Ελιανα,
Σοφία, Χρισιαν, Αναστασία, Αντρέα και Θωμά,
τη μητέρα του Σταυρούλλα, τον αδελφό του Χριστό,
τις νύφες του Γιώτα και Κατερίνα και τον γαμπρό του
Γιάννη. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 12 το μεσημέρι, την Δευτέρα 22 Νοέμβριου 2021, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη
τον Βαπτιστή στο Wightman Road, Harringay, London N8
0LY Η ταφή θα τελεσθεί στο κοιμητήριο του Νew Southgate στις 2 μ.μ. Η παρηγοριά θα δόθει στο
Winchmore Arms, 235 Winchmore Hill Road, London N21
1QA. Την ημέρα της κηδείας στην εκκλησιά θα βρίσκεται
ένα κουτί δωρεών για το British Heart Foundation.
Τηλέφωνο οικείων 07946709193

† Despina Komodromou

†Αγγελία Θανάτου

(from Akanthou, Cyprus)

Νίτσα Τ Βασιλείου

18.01.1939 – 26.10.2021

(από Μόρφου, Κύπρος)

The funeral will take place on Tuesday 23rd November at 2pm,
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.

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της
αγαπημένης μας
μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς
Νίτσα Τ Βασιλείου
την Τρίτη 2 Νοέμβριου 2021, σε ηλικία 87 ετών.
Αφήνει πίσω τους δύο γιους της Αλέξανδρο και
Βάσο, νύφες Bobbie, Ιωάννα, 4 εγγόνια, Θεόδωρος
Σωτήρης, Αντώνης και Άννα, 3 δισέγγονα, Ιωάννα,
Ζαχαρίας και Χρήστος.
Η κηδεία θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Τίμιου
Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green Rd
London NW11 8HL στις 11.30 π.μ. την Παρασκευή
26 Νοέμβριος. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του
Kensal Green Cemetery, Harrow Rd London NW10
στις 1:30 μ.μ. Λόγω του κορωνοϊού δεν θα υπάρξει
παρηγοριά αλλά μια μικρή τελετή στο κοιμητήριο.

For more details, see the previous version of parikiaki on 11.11.2021
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Loulla Kolokasi Riri (Tsitsiou)

Λούλλα Κολοκάση Ρίρη (Τσιτσίου)

(from Lefkoniko)

(από το Λευκόνοικο, Κύπρος)

It is with great sadness to announce the passing of
Loulla Kolokasi Riri (Tsitsiou) on Thursday 28 October 2021,
at the age of 89. Loulla leaves behind 3 daughters Georgina,
Eva and Maria, son-in-law’s Adamos, Charalambos and Saverio,
grandchildren Sakis wife Soulla, Panayiota husband Taner,
Michalis, Andreas, Antoni, Andreas, great grandchildren
Demetra,Thanasi, Kai and Ria and many other family members
and dear friends.The funeral will take place on Wednesday 24th
November, at 12.30, at Greek Orthodox Church of St Cosmas and
Damian the Anargyre, Gospel Oak, London 1 Gordοn House Rd
NW5 1LN, and burial at 2pm, at Islington & St Pancras Cemetery
278 High Road London N2 9AG. After the Cemetery there will be
a wake at St Anargyre Church Hall and we would like everyone to
join us in memory of loulla kolokasi
who loved so many and helped so many.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της
Λούλλας Κολοκάση Ρίρη (Τσιτσίου) την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021,
σε ηλικία 89 ετών. Η Λούλλα αφήνει πίσω 3 κόρες, την Τζωρτζίνα,
την Εύα και την Μαρία, τους γαμπρούς της Αδάμο, Χαράλαμπο και
Σαβέριο, τα εγγόνια της Σάκη και σύζυγό του Σούλα,
Παναγιώτα και σύζυγό της Taner, Μιχάλη, Ανδρέα, Αντώνη,
Ανδρέα, τα δισέγγονά της Δήμητρα, Θανάση, Kai, Ρία
και λοιπούς συγγενείς και φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη
24 Νοεμβρίου, στις 12.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Κοσμά
και Δαμιανού, Gospel Oak, London 1 Gordon House Rd NW5 1LN,
και η ταφή στις 2.00μμ, στο κοιμητήριο του Islington &
St Pancras Cemetery, 278 High Road London N2 9AG.
Μετά το κοιμητήριο θα ακολουθήσει παρηγοριά στην αίθουσα της
εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων και θα θέλαμε όλοι μαζί να
τιμήσουμε τη μνήμη της Λούλλα Κολοκάση
που αγαπούσε και βοήθησε τόσους πολλούς.

14.12.1931 - 28.10.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Paschalis Andrea Paschali

Πασχάλης Ανδρέα Πασχάλη

(from Kontea, Cyprus)

(από Κοντέα, Κύπρος)

With great sadness we announce the passing of our beloved husband,
father, grandfather and great grandfather Paschalis Andreas Paschali
on Monday 1st November at the age of 88. He is leaving behind his
devoted and loving wife Stavroulla, they had been married for 66 years.
He was a father of 2 children, his daughter Panayiota, and his son Andreas
who sadly passed away 16th February this year. He was a very proud
grandfather of 5 grandchildren and 6 great grandchildren.
He was the oldest of 4 brothers, Michalakis, Kyriakos and Christakis
who passed away in 2017. Paschalis was a true gentleman,
quiet and respectful. His priority in life was caring for his family,
who cherished him deeply. He was truly loved by all, he will be so greatly
missed and never forgotten.The funeral will take place at Saint Demetrius
Orthodox Church, Edmonton N9 0LP, on Thursday 2nd December, at
12.30pm. Followed by the burial at Edmonton Cemetery N9 9HP at 2pm.
The wake will be held at the cemetery. Instead of flowers, the family kindly
request donations to the charity for Alzheimer’s in his memory.
We have set up online page, Link information below.
https://paschalis-andrea-paschali.muchloved.com

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα, παππού και προπάππου Πασχάλη Ανδρέα Πασχάλη τη Δευτέρα 1
Νοεμβρίου σε ηλικία 88 ετών. Αφήνει πίσω την αφοσιωμένη και αγαπημένη
του σύζυγό Σταυρούλλα, με την οποία ήταν παντρεμένοι για 66 χρόνια. Είχε
μία κόρη, την Παναγιώτα και έναν γιο, τον Ανδρέα που δυστυχώς έφυγε από
τη ζωή στις 16 Φεβρουαρίου 2021. Ήταν ένας πολύ περήφανος παππούς
με 5 εγγόνια και 6 δισέγγονα. Ήταν ο μεγαλύτερος από τα 4 αδέρφια,
τον Μιχαλάκη, τον Κυριάκο και τον Χρηστάκη που έφυγε από τη ζωή το
2017. Ο Πασχάλης ήταν ένας αληθινός κύριος, ήσυχος και με σεβασμό.
Προτεραιότητά του στη ζωή ήταν η φροντίδα της οικογένειάς του, η οποία
τον αγαπούσε πολύ. Αγαπήθηκε πραγματικά από όλους, θα μας λείψει πολύ
και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η κηδεία θα τελεσθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον N9 0LP, την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου στις
12.30μμ. Ακολουθεί η ταφή στο κοιμητήριο του Έντμοντον N9 9HP στις
2.00μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Αντί για λουλούδια,
η οικογένεια ζητά ευγενικά δωρεές στη φιλανθρωπική οργάνωση για το
Αλτσχάιμερ στη μνήμη του. Έχουμε δημιουργήσει το παρακάτω σύνδεσμο:
https://paschalis-andrea-paschali.muchloved.com

05.11.1932 - 01.11.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Spyros Kypreos

Σπύρος Κυπραίος

(from Limassol, Cyprus)

(από Λεμεσό Κύπρου)

It is with great sadness to announce the death of Spyros Kypreos
on 30th October 2021 after a long illness.
He came to England in 1967.He leaves behind his wife Samfo,
daughters Katerina and Tereza, sons-in-law Kevin and Marcos,
grandchildren Elli, George and Anastasia.
The funeral will take place on Wednesday 24th November 2021
at St Marys Greek Orthodox Church, Wood Green, London,
N22 8LB at 10.30am followed by the burial at New Southgate
Cemetery, Brunswick Park Road, N11 at 12 noon.
The wake will take place at the cemetery.The family requests
no flowers but for donations to Children with Cancer and SENSE,
a charity box will be available for donations at the funeral.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Σπύρου Κυπραίου
στις 30 Οκτωβρίου 2021 μετά από μακροχρόνια ασθένεια.
Ήρθε στην Αγγλία το 1967. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Σαπφώ,
τις κόρες του Κατερίνα και Τερέζα, τους γαμπρούς του Κέβιν και Μάρκο,
τα εγγόνια του Έλλη, Γιώργο και Αναστασία.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 στην Ελληνική
Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green, Λονδίνο, N22 8LB
στις 10.30 π.μ. και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο
του New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 στις 12μμ.
Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Η οικογένεια δεν επιθυμεί
λουλούδια αλλά εισφορές στα Children with Cancer και SENSE,

17.12.1945 -30.10.2021

με ένα κουτί δωρεών να βρίσκεται στην εκκλησία την ημέρα της κηδείας.

Τελούμε την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 το πρώτο
ετήσιο μνημόσυνο του

Λάμπρου Αλεξάνδρου
στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στο Friern Barnet
Lane London N20 0NL στις 12.00μμ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως
παραβρεθούν. Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Νίκη,

παιδιά Χριστίνα και Αννίτα
The first-year memorial service of

Lambros Alexandrou
will take place on Sunday 28 November 2021
at Saint Katherine's Church, Friern Barnet Lane
London N20 0NL at 12.00pm
and we invite all those who honour his memory
to attend. His family: wife Niki,
children Christina and Anita
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Charalambos Findiklis

Χαράλαμπος Φιντικλής

(from Yialousa, Cyprus)

(από Γιαλούσα, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the passing of
Charalambos Findiklis on Friday 29 October 2021, at the age of
86. He lived in London since he was 15 years old and leaves
behind his wife Ioanna, 3 children Roulla, Maria, Jimmy and
7 grandchildren. He was a gentleman and highly respected and
loved by all who knew him, one of life's good guys, may he rest
in heavenly peace.
The funeral will take place on Thursday 25th November,
at 10am at Agios Nektarios, Battersea SW11 5QR, ,
and the burial at 1pm at Epsom Cemetery, Epsom KT18 5JT.
A small wake will take place after the cemetery in the Downs
View Suite, Duchess's Stand, Epsom Downs Racecourse,
Epsom KT18 5LQ.

20.07.1935 –

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του
Χαράλαμπου Φιντικλή την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021,
σε ηλικία 86 ετών. Ζούσε στο Λονδίνο από 15 χρονών και
αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ιωάννα, τα 3 παιδιά του Ρούλα,
Μαρία, Δημήτρη και τα 7 εγγόνια του.
Ήταν ένας κύριος, αξιοσέβαστος και αγαπητός από όλους
όσοι τον γνώριζαν. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου στις 10 π.μ.
στον Άγιο Νεκτάριο, Battersea SW11 5QR και η ταφή στη
13:00μμ στο κοιμητήριο του Epsom Cemetery, Epsom KT18
5JT. Η οικογένεια θα δεχτεί τα συλλυπητήρια μηνύματα μετά
το κοιμητήριο στο Downs View Suite, Duchess's Stand, Epsom
29.10.2021
Downs Racecourse, Epsom KT18 5LQ.

† MEMORIAL

Melanie & Pericles Constantinou
In memory of our Mother, Melanie Constantinou, who passed away on
26 November, 2019, and Father, Pericles Constantinou, who passed
away on 14 September, 2002.
Στη μνήμη της Mητέρας μας, της Μελάνης Κωνσταντίνου, που
απεβίωσε στις 26 Νοεμβρίου 2019, και του πατέρα μας Περικλή
Κωνσταντίνου, που απεβίωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 2002.
Αιωνία τους η μνήμη

† MEMORIAL

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

The 9 months memorial service of our

Τελούμε την προσεχή

beloved and dearly missed husband,

Κυριακή 21.11.2021,

father, grandfather and brother

στην Εκκλησία της
Παναγίας, Trinity Road, Wood Green,

Neophytos Nicolaou

London N22 8LB, το 9μηνο μνημόσυνο

(from Erimi, Limassol)

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού

will take place on Sunday 21.11.2021

μας συζύγου, πατέρα, παππού και
αδελφού

at the Greek Orthodox Church of St.

Νεόφυτου Νικολάου

Mary, Trinity Road, Wood Green,
(από Ερήμη, Λεμεσό)
London N22 8LB and we invite anyone

και καλούμε όλους όσοι τιμούν

who honour his memory to attend.

τη μνήμη του όπως παραβρεθούν.

Memory eternal

Αιωνία του η μνήμη
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Ανακοίνωση Ε.Ε. ΑΚΕΛ Λεμεσού για τον θάνατο του Γιώργου Λώρη
Η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λεμεσού εκφράζει τη βαθιά της
θλίψη για τον απροσδόκητο θάνατο του αγαπημένου μας σύντροφου
ηθοποιού και μουσικού Γιώργου Λώρη. Ο Γιώργος Λώρης γεννήθηκε
στην Πάφο το 1958 και από την ηλικία των έξι ετών ζει στη Λεμεσό.
Είναι Αριστούχος Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου το 1981. Ως ηθοποιός και Μουσικός συνεργάστηκε με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για 32 χρόνια από το 1981 μέχρι το 2013,
συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές, Κυπριώτικα σκετς, Παιδικά εκπαιδευτικά Προγράμματα και Τηλεοπτικά Προγράμματα αναψυχής. Συνεργάστηκε με αρκετά θεατρικά σχήματα, με ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς. Συμμετείχε σε συναυλίες πλάι σε ονόματα
όπως η Μαρία Φαραντούρη και ο Μανόλης Μητσιάς αλλά και με συνθέτες όπως ο Μάριος Τόκας και ο Φαίδρος Καβαλλάρης. Συμμετείχε
επίσης σε ραδιοφωνικά Προγράμματα όπως παιδικά, λογοτεχνικά και
θεατρικά ενώ έκανε αρκετές αφηγήσεις σε τοπικά ντοκιμαντέρ. Έκανε
ακόμη Dubbing (ντουμπλάρισμα) σε σειρές εξωτερικού και ταινίες μικρού μήκους στα ελληνικά. Ήταν ιδρυτικό μέλος της θεατρικής ομάδας
Θέατρο 81 τη διετία 1981-83 που είχε σαν στόχο να γνωρίσει το Κυπριακό κοινό το Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο. Στο Θέατρο συνεργάστηκε με την ΕΘΑΛ που υπήρξε και ιδρυτικό μέλος για 4 χρόνια

συμμετέχοντας σε παραστάσεις. Παράλληλα με το θέατρο και τη μουσική ο Γιώργος Λώρης από το 1981 που εγγράφεται στο ΑΚΕΛ υπήρξε
δραστήριος στέλεχος του κόμματος μας με πλούσια προσφορά στα
κοινά μέχρι και το τέλος της ζωής του. Διετέλεσε για αρκετά χρόνια
μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λεμεσού αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Επίσης, υπηρέτησε την πόλη του και
από το πόστο του Δημοτικού Σύμβουλου στο Δήμο Λεμεσού με την δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ τις πενταετίες 1986-1991 και 1991-1996.
Η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λεμεσού εκφράζει τα ειλικρινή της
συλλυπητήρια στην οικογένεια αλλά και στους οικείους του εκλιπόντος.
Η κηδεία του Γιώργου Λώρη θα τελεστεί την ερχόμενη Τετάρτη στη μία
μετά το μεσημέρι, στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Παντάνασσας
στη Λεμεσό και θα ακολουθήσει η ταφή στο νεκροταφείο Σφαλαγγιώτισσας.
Συλλυπητήρια
Βαθιά θλίψη για τον αδόκητο και πρόωρο χαμό του Γιώργου Λώρη.
Θρηνούμε τον χαμό ενός εξαιρετικού καλλιτέχνη, ενός συνοδοιπόρου
στο Λαϊκό Κίνημα, ενός σεμνού και σπουδαίου ανθρώπου.
Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.
Στέφανος Στεφάνου

† 6ον ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Αντρέας Παναγιώτου (Lissharos)
(από τα Λιβάδια Λάρνακας)
Τελούμε την Κυριακή 21.11.2021 στην εκκλησία των Αγίων Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA,
το 6ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού και
αδελφού Αντρέας Παναγιώτου (Lissharos) και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του
όπως παραβρεθούν.
In loving memory of our dearest Andreas who left this earthly world on the 25th November 2015,
the feast of St. Catherine
We love you in death as we did in life
You were always our guiding star, and you still are
You are never far away, loved and remembered everyday

Your wife Kathleen, son Andrew, daughter Julia and all those who loved you.
Anniversary Mass will also be held at St Gabriel’s Catholic Church on Thursday 25th November at 12pm.

† 6months Memorial
The 6 months memorial
service of our beloved and
dearly missed brother,
brother-in-law, uncle and
great uncle

Chrysilios (Chris)
Chrysiliou
(from London),
will take place on Sunday
21.11.2021
at the Greek Orthodox
Church of St. Mary, Trinity
Road, Wood Green, London
N22 8LB.
From his grieving family

† 6μηνο Μνημόσυνο
Τελούμε την προσεχή
Κυριακή 21.11.2021
στην εκκλησία της
Παναγιάς, Trinity Road,
Wood Green, London N22
8LB, το 6μήνο μνημόσυνο
του πολυαγαπημένου και
αξέχαστού μας αδελφού,
κουνιάδου και θείου

Χρυσήλιος (Κρις)
Χρυσήλιου
(από Λονδίνο).
Από την τεθλιμμένη
οικογένεια του.
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† 40ημερο Μνημόσυνο
Τελούμε την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου
Πρωτοπρεσβύτερου Ανδρέα Χατζησαββή, στον καθεδρικό ναό του Αγίου
Ιωάννη του Βαπτιστή στο Wightman road, N8 0LY και κατόπιν τρισάγιο, στο κοιμητήριο του
Southgate. Καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παρευρεθούν.
Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος, πρεσβυτέρα Μαρία, παιδιά και εγγόνια.

† 40 days Memorial
The 40-day memorial service of the beloved Protopresbyter Andreas

Hadjisavvis,

on Sunday, November 21, 2021 at the Cathedral of St. John the Baptist at, Wightman Road, N8 0LY and
after, trisagion at the Southgate Cemetery. We invite all those who honor his memory to attend.
His grieving wife Presbytera Maria, children and grandchildren

† In Loving Memory

Stella Aresti (Toulouras)

Zacharias Aresti

(from Rizokarpasso)

(from Rizokarpasso)

Λουκία Πέτρου
(από Λίμνια Αμμοχώστου)

Our most beloved
parents, the years
and months pass by,
but not a day goes by
without you in our
thoughts.
You are in our hearts
forever,
never forgotten.
January 1929 - November 1981

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

June 1928 - February 2013

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε
τον θάνατο της αγαπημένης μας
συζύγου, μητέρας και γιαγιάς
Λουκίας Πέτρου που απεβίωσε στις
30 Οκτωβρίου 2021 σε ηλικία 74 χρονών.
Αφήνει πίσω τον σύζυγο της Γιαννάκη,
τα παιδιά Αντρέα, Κώστα και Δέσποινα,
τις νύφες Χρυστάλλα και Joanna,
τον γαμπρό Graham και 7 εγγόνια.
Η Κηδεία της θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου
2021, 2.00μμ στο Woollensbrook
Crematorium, Hertford Road,
Hoddesdon, EN11 BN

01.08.1947 – 30.10.2021

† DEATH ANNOUNCMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Artemis Kyriacou

Άρτεμις Κυριάκου

(from Kato Pyrgos, Nicosia, Cyprus)

(από Κάτω Πύργο Λευκωσίας Κύπρου)

It is with great sadness that we announce the death of
our beloved mother, Artemis Kyriacou, who tragically
passed away on 1st November 2021, at the age of 88.
Artemis was a wonderful, kind, gentle, and loving
mother, grandmother and auntie, and leaves behind
her children Maria, Rita and Andreas, daughter-in-law
Sue, grandchildren Jessica, Emma, Lucy and Hali,
her sisters Androulla and Ioanna, brother Nikos,
in-laws in Wales, brothers-in-law, sisters-in-law,
many nieces and nephews in England,
Cyprus and New York. Artemis welcomed everyone
and was loved by all who knew her.
She will be missed and never forgotten.
The funeral service will be held on Wednesday,
1st December 2021, at 12 noon at St Mary’s Church,
Trinity Road, London N22 8LB. The Burial will then
take place at Edmonton Cemetery, Church Street,
N9 9HP, followed by the Wake at St Barnabas Church
Hall, Finsbury Road (off Trinity Road), London N22
8PA where we will celebrate the life of
Artemis Kyriacou.
We, Artemis’ children, loved our mother very much.
She spread so much joy in so many people’s lives.
We will cherish our memories of her, the time we
were able to spend with her and we will always miss
her. May you Rest in Peace, Mama!
Flowers welcome and please send to the funeral
directors, Demetriou & English, 131-133 Myddleton
Rd, London N22 8NG between 9am and 5pm
on Tuesday 30 November 2021.

04.10.1933 – 01.11.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της
αγαπημένης μας μητέρας, Άρτεμις Κυριάκου,
η οποία έφυγε από τη ζωή την 1η Νοεμβρίου του 2021
σε ηλικία 88 ετών.
Η Άρτεμις ήταν μια υπέροχη, καλόκαρδη, ευγενική και
στοργική μητέρα, γιαγιά και θεία. Αφήνει πίσω τα
παιδιά της Μαρία, Ρίτα και Ανδρέα, τη νύφη της Σου,
τα εγγόνια της Τζέσικα, Έμμα, Λούσι και Χάλη,
τις αδερφές της Ανδρούλλα και Ιωάννα,
τον αδελφό της Νίκο, πεθερικά στην Ουαλία,
κουνιάδοι, κουνιάδες, πολλά ανίψια και ανιψιές
στην Αγγλία, την Κύπρο και τη Νέα Υόρκη.
Η Άρτεμις ήταν καλοσυνάτη προς τους πάντες και την
αγαπούσαν όλοι όσοι τη γνώριζαν.
Θα μας λείψει πολύ και δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021,
στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία της
Παναγιάς στο Trinity Road, London N22 8LB.
Στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του
Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP,
και θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο St Barnabas
Church Hall, Finsbury Road (off Trinity Road), London N22
8PA όπου θα τιμήσουμε τη ζωή της Άρτεμις
Κυριάκου. Εμείς, τα παιδιά της Άρτεμις, αγαπούσαμε
πολύ τη μητέρα μας. Σκόρπισε τόση χαρά στις ζωές
τόσων ανθρώπων. Θα αγαπάμε τις αναμνήσεις μας
μαζί της, τον χρόνο που μπορέσαμε να περάσουμε μαζί
της και θα μας λείπει για πάντα.
Αιωνία σου η μνήμη. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα
και παρακαλούμε να τα στείλετε στους υπεύθυνους
κηδειών, Demetriou & English, 131-133 Myddleton Rd,
London N22 8NG μεταξύ 9 π.μ. και 5 μ.μ. την Τρίτη 30
Νοεμβρίου 2021.
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† DEATH ANNOUNCMENT

Andreas Kyprianou
(from Larnaca, Cyprus)

21.07.1936 – 04.11.2021
It is with deep sadness that we announce the passing of
Andreas Kyprianou, on Thursday 4 November 2021
at 12.30am, at the age of 85. He came to England in
1968. Andreas leaves behind his 2 daughters ,
Penny and Doulla, 6 grandchildren, Milton, Michelle,
Andrew, Andrea, Christos & Stefan
and 7 great grandchildren and spouses.
The funeral will take place on Tuesday 30th November
2021, at 12.30, at the 12 Apostles Church,
Kentish Lane, Brookmans Park, AL9 6NG
and burial at 2pm, at Cheshunt, Bury Green Road,
EN7 5AG.
The wake (parigoria) at the cemetery Chapel.
Donations to Marie Curie Hospice appreciated as they
looked after him with great care and love during his final
days.There will be a box for donations.
Contact numbers: Doulla 07850251809 Penny
07999736501.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του
Ανδρέα Κυπριανού, την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021
στις 12.30 π.μ., σε ηλικία 85 ετών. Ήρθε στην Αγγλία το
1968. Ο Ανδρέας αφήνει πίσω τις 2 κόρες του Πέννυ και
Ντούλλα, 6 εγγόνια, τους Μίλτον, Michelle,
Andrew, Αντρέα, Χρήστο, Στέφαν
και 7 δισέγγονα και λοιπούς συγγενείς.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021,
στις 12.30 π.μ. στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων
στο Kentish Lane, Brookmans Park, AL9 6NG
και η ταφή στις 2 μ.μ. στο Cheshunt, Bury Green Road,
EN7 5AG. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.
Οι δωρεές στο Marie Curie Hospice θα εκτιμηθούν
ιδιαιτέρως καθώς εκεί τον φρόντισαν με μεγάλη αγάπη
τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.
Θα υπάρχει κουτί δωρεών στην εκκλησία.
Τηλέφωνα επικοινωνίας Ντούλλα 07850251809 και
Πέννυ 07999736501.
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