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Κύπρο»
Συνέντευξη στην «Παροικιακή»: «Τα νέα τετελεσμένα οδηγούν στην οριστική διχοτόμηση»
Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της πανδημίας η διασπορά του κορωνοϊού

Σημαντικές συναντήσεις με ΥΦΥΠΕΞ Γουέντι Μόρτον και Σκιώδη Υπουργό Φέιμπιαν Χάμιλτον
Συγκινητική ομιλία στο Κοινοτικό Κέντρο - Τιμήθηκε η μνήμη του Νεόφυτου Νεοφύτου
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Μέτρα κατά του Covid: Ανησυχία για
νεκρούς, αλλά και αντιδράσεις

Στο Λονδίνο ο Υπουργός Εσωτερικών
της Κύπρου Νίκος Νουρής

Πλήρες ρεπορτάζ για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο
μέτωπο της πανδημίας σε Βρετανία, Κύπρο, Ελλάδα, αλλά και
στον υπόλοιπο κόσμο.
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«Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει τον αγώνα για λύση που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει»

Για «ασυνέπεια» ως προς την
προσήλωση στα κεκτημένα του
Κραν Μοντανά και για έλλειμμα
αξιοπιστίας στα μάτια του
διεθνούς παράγοντα ως προς
το Κυπριακό, έκανε λόγο σε ό,τι
αφορά τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος
Στεφάνου σε ομιλία του στην
παμπαροικιακή εκδήλωση στο
Κυπριακό
Λονδίνο,
στο
Κοινοτικό Κέντρο, το βράδυ της
Τετάρτης
17
Νοεμβρίου.
Επρόκειτο για την πρώτη
επίσκεψη του κ. Στεφάνου στη
βρετανική πρωτεύουσα με την
ιδιότητα του ΓΓ του ΑΚΕΛ.
Η επίσκεψη διήρκεσε τρεις
ημέρες: από την Τετάρτη 17/11
έως την Παρασκευή 19/11.
Στην ομιλία του, ο κ. Στεφάνου
ανέφερε αρχικά πως ο διεθνής
παράγοντας αντιλαμβάνεται τις
εξελίξεις στο Κυπριακό στη
βάση των όσων έχει αναφέρει
ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών
στην έκθεσή του το Σεπτέμβριο
του 2017 με τις οποίες αποδίδει
ευθύνη για την αποτυχία των
διαπραγματεύσεων στο ελβετικό θέρετρο «στους ηγέτες των
δύο κοινοτήτων».
Συνέχισε σχολιάζοντας ότι τα
τελευταία χρόνια «η Τουρκία
κατάντησε την κυπριακή ΑΟΖ
πραγματικό σουρωτήρι» και
παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
«χωρίς ιδιαίτερο πολιτικό κόστος». Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, η «δυσανάλογα μικρή»
αντίδραση του διεθνούς παράγοντα δεν οφείλεται μόνο στα
συμφέροντα που έχουν οι
χώρες με την Τουρκία, αλλά και
στο ότι «η ελληνοκυπριακή
πλευρά και ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας δεν έχουν αξιοπιστία», καθώς και στο ότι ο
διεθνής παράγοντας «δεν
πιστεύει ότι ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας έχει ειλικρινή
πολιτική βούληση για να
προχωρήσει στη λύση του
Κυπριακού». Επί του ίδιου
θέματος είπε πως ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης δεν κάνει κάτι για

να αντιστρέψει αυτή την εικόνα,
αλλά αντίθετα «έρχεται και ανοίγει συγκλίσεις, όπως για την
πολιτική ισότητα». Ο κ. Στεφάνου διερωτήθηκε πώς μπορεί
έτσι ο Πρόεδρος να πείσει το
διεθνή παράγοντα για τη
συνέπεια της ελληνοκυπριακής
πλευράς. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ
συμπλήρωσε πως το κόμμα του
λέει ότι με έναν «διχοτομιστή»
πλέον στην τουρκοκυπριακή
ηγεσία και με την Τουρκία να
«εργαλειοποιεί» το αδιέξοδο,
επιχειρώντας τετελεσμένα επί
του εδάφους, έχει μεγάλη
σημασία η διαφύλαξη των όσων
επιτεύχθηκαν μέσα από τις
συγκλίσεις έπειτα από επίπονες
διαπραγματεύσεις. «Αν εγκαταλείψουμε αυτό το κεκτημένο,
καήκαμε με έναν Τουρκοκύπριο
ηγέτη σαν τον Ερσίν Τατάρ.
(…) Λέω στον Πρόεδρο ότι
πρέπει να είμαστε συνεπέστατοι και σταθεροί στη συμφωνημένη βάση λύσης που είναι η
ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, όπως
αυτή περιγράφεται στα σχετικά
ψηφίσματα των ΗΕ. Την ώρα
που η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία επίσημα πλέον
βγαίνουν έξω από τη συμφωνημένη βάση λύσης και επίσημα
πλέον προωθούν τη λύση δύο
κρατών, έχει τεράστια σημασία
εμείς να είμαστε ξεκάθαροι για
τη βάση λύσης». Κλείνοντας την
αναφορά του στο Κυπριακό
ο κ. Στεφάνου είπε ότι το ΑΚΕΛ
θα συνεχίσει την κριτική προς
την κυβέρνηση, αλλά όχι απλά
για χάρη της κριτικής. «Το ΑΚΕΛ
σκεπτόμενο πατριωτικά και
δρώντας πατριωτικά θα συνεχίσει τον αγώνα για λύση που θα
απελευθερώνει και θα επανενώνει». Στη συνέχεια έστρεψε
την προσοχή του στην αντίληψη
που έχει δημιουργηθεί στην
Ευρώπη για την Κύπρο λόγω
περί
των
αποκαλύψεων
διαφθοράς. Είπε ότι από τις
επαφές που μόλις ολοκλήρωσε
στις Βρυξέλλες διαπίστωσε ότι
«στην Ευρώπη μας θεωρούν
παράδεισο για ξέπλυμα βρόμι-

κου χρήματος, μια χώρα που
ξεπουλά ευρωπαϊκές υπηκοότητες σε απατεώνες από διάφορα σημεία του πλανήτη»,
τονίζοντας ότι αυτή η κατάσταση
έχει διαμορφωθεί «επί ημερών
αυτής της κυβέρνησης».
«Αυτό είναι δείγμα του μεγάλου προβλήματος που έχει προκαλέσει αυτή η Προεδρία στο
όνομα της Κύπρου», συνέχισε
ο κ. Στέφανου κατηγορώντας
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι
«δεν του καίγεται καρφί» για την
κακή φήμη που έχει βγει για την
Κύπρο με τον ίδιο να έχει
ρόλο».
«πρωταγωνιστικό
Το τελευταίο μέρος της ομιλίας
του ΓΓ του ΑΚΕΛ αφορούσε τη
«σεναριολογία» για τις προεδρικές εκλογές. Αφού σχολίασε ότι
«υπάρχει ένας που ήδη τρέχει
με χίλια (για τη διεκδίκηση της
προεδρίας), ο Αβέρωφ Νεοφύτου», είπε για τον εαυτό του:
«Εγώ δεν λογαριάζω να είμαι
υποψήφιος».
Συμπλήρωσε ότι το ΑΚΕΛ
«δεν έχει συζητήσει με κανέναν
ακόμα για τις προεδρικές
εκλογές» και οι συζητήσεις και
οι αποφάσεις θα γίνουν στα
συλλογικά όργανα. Σημείωσε
ότι «ασφαλώς» το κόμμα θα
επιδιώξει να συζητήσει περί
πιθανών συνεργασιών, αλλά
όπως τόνισε οι συνεργασίες
πρέπει να έχουν περιεχόμενο

λόγο για έναν άνδρα που
«αθόρυβα ήταν παντού» χωρίς να επιδιώκει αναγνώριση.
Επέδωσε στη σύζυγο του εκλιπόντος το μετάλλιο 50 χρόνων
κομματικής ζωής και δράσης
«με πολλή αγάπη, αναγνώριση
και σεβασμό για την ιστορία
που έγραψε ο Νεόφυτος στο
χώρο της αριστεράς, στο κόμμα
και στο κίνημα των αποδήμων».
Για τον νεοφύτου μίλησε και
ο Γενικός Πρόξενος Θεόδωρος
Γκότσης.

και προγραμματικές συγκλίσεις.
▪ Τίμησαν τη μνήμη του
Νεόφυτου

δυασμό με τις ενέργειες της
Τουρκίας οι οποίες παραβιάζουν
ψηφίσματα του ΟΗΕ και ενισχύουν τα κατοχικά τετελεσμένα
που επιβαρύνουν τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού»,
δήλωσε ο κ. Στεφάνου εξερχόμενος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών.
«Μοιραστήκαμε με την κ. Μόρτον τη θέση του ΑΚΕΛ για τη συνέχιση των προσπαθειών έτσι
ώστε να σπάσει το αδιέξοδο και
να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που
διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά
και την ίδια ώρα την ενημέρωσα
αναφορικά με την πρόταση που
έχει καταθέσει το ΑΚΕΛ στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας ανα-

Η ομιλία του Στέφανου
Στεφάνου έγινε στο Κυπριακό
Κοινοτικό Κέντρο του βορείου
Λονδίνου, στην καρδιά της
παροικίας, με παρόντες αρκετούς Τουρκοκύπριους. Η εκδήλωση, κατόπιν εισήγησης του
ίδιου του ΓΓ του ΑΚΕΛ, είχε
διττό χαρακτήρα, καθώς παράλληλα τίμησε τη μνήμη του
Νεόφυτου Νικολάου, εξαιρετικά
αγαπητού παράγοντα της
παροικίας ο οποίος πέθανε από
κορωνοϊό στις αρχές του έτους
σε ηλικία 74 ετών. Αποτίνοντας
φόρο τιμής, ο κ. Στεφάνου έκανε

▪ Πολιτικές επαφές σε
Foreign Office και Βουλή
Με σημαντικές πολιτικές επαφές ήταν γεμάτο το πρόγραμμα
του ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου στο Λονδίνο, στο πλαίσιο
της επίσκεψης που πραγματοποίησε. Το μεσημέρι της Πέμπτης, έγινε δεκτός στο
Foreign Office από την Υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδια για
ευρωπαϊκές υποθέσεις, Γουέντι
Μόρτον. Στην ατζέντα της «χρήσιμης» συζήτησης, όπως τη
χαρακτήρισε ο κ. Στεφάνου,
ήταν η παρούσα κατάσταση στο
Κυπριακό. «Η κ. Μόρτον συμμερίστηκε την ανησυχία μας
αναφορικά με το συνεχιζόμενο
αδιέξοδο που υπάρχει στο Κυπριακό από το 2017, σε συν-

φορικά με τη δημιουργία δυναμικής για να μπορέσουμε
να σπάσουμε το αδιέξοδο»,
συνέχισε. Ήταν, είπε, «μια πολύ
χρήσιμη συνάντηση και με την
υπουργό συμφωνήσαμε ότι θα
συνεχίσουμε να είμαστε σε
επαφή σχετικά με τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό».
“Χαίρομαι που συναντήθηκα
με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανο
Στεφάνου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Του περιέγραψα τις προσπάθειες
του
Ηνωμένου
Βασιλείου να υποστηρίξει μια
δίκαιη και διαρκή λύση στο Κυπριακό και τη συνεχή υποστήριξή μας στη διαδικασία υπό τον
ΟΗΕ. Είναι κρίσιμο όλα τα μέρη
να συνεργαστούν για να βρεθεί
διέξοδος”, δήλωσε η κ. Μόρτον.
Νωρίτερα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είχε
συνάντηση στη Βουλή των
Κοινοτήτων με τον σκιώδη
Υφυπουργό
Ειρήνης
και
Αφοπλισμού του Εργατικού
Κόμματος Φέιμπιαν Χάμιλτον.
«Συζητήσαμε και για το αδιέξοδο, συζητήσαμε και για τις
προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού. Συζητήσαμε επίσης και
για τα ζητήματα που άπτονται
της κλιματικής αλλαγής, του μεταναστευτικού και άλλα που
απασχολούν τόσο την Ευρώπη
αλλά και τον κόσμο ολόκληρο»,
ανέφερε. Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, «συζητήσαμε και για τις
σχέσεις μεταξύ του ΑΚΕΛ και
των Εργατικών, οι οποίες πάνε
πίσω αρκετά χρόνια και συμφωνήσαμε ότι αυτές τις σχέσεις θα
τις συνεχίσουμε και θα τις ενισχύσουμε περαιτέρω».
Στις επαφές του τον συνόδευαν οι Τουμάζος Τσελεπής,
επικεφαλής του γραφείου
Κυπριακού, Σταύρη Καλοψιδιώτου, μέλος του γραφείου
Κυπριακού
και
Ανδρέας
Γρηγορίου Γραμματέας ΑΚΕΛ
Μ. Βρετανίας. Το βράδυ της
Πέμπτης, ο κ. Στεφάνου παρακάθισε σε δείπνο εργασίας
με Βουλευτές και δημοτικούς

συμβούλους του βορείου
Λονδίνου, ολοκληρώνοντας το
πρόγραμμα της επίσκεψής του.
Παρόντες ήταν οι βουλευτές
Τζέρεμι Κόρμπιν, Κάθριν
Γουέστ και Πάμπος Χαραλάμπους, και η δημοτική σύμβουλος Χάρινγκεϊ Εμινέ Ιμπραχίμ.
▪ Δηλώσεις Φέιμπιαν
Χάμιλτον, Βουλευτή
Εργατικών, Σκιώδους Υπ.
Ειρήνης & Αφοπλισμού
“Είμαι πολύ ευτυχής που
συναντώ σήμερα τον Στέφανο
Στεφάνου, τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ενός κόμματος
με το οποίο έχουμε πολύ, πολύ
θερμές σχέσεις στο Βρετανικό
Εργατικό Κόμμα και το οποίο
προσπαθώ πάντα να συναντώ
όταν έρχομαι στην Κύπρο.
Είναι το μόνο παγκύπριο
κόμμα και αυτό το επικροτούμε.
Έχουμε πολλά κοινά σημεία πολιτικής, αρχών και ιδεών για να
προσπαθήσουμε να λύσουμε το
Κυπριακό. Θα συνεργαστούμε.
Σήμερα επαναβεβαιώσαμε τη
μελλοντική μας συνεργασία, την
ενισχυμένη συνεργασία μας σε
όλα τα θέματα που αφορούν τον
κυπριακό λαό και τον λαό του
Ηνωμένου Βασιλείου, ιδιαίτερα
την υπέροχη κυπριακή διασπορά, τόσο την τουρκόφωνη
όσο και την ελληνόφωνη.
Έτσι, θα συνεχίσουμε αυτό το
έργο προς όφελος όλων και
είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι
σε αυτό. Είμαι χαρούμενος που
συνάντησα σήμερα τον Στέφανο
για να τον διαβεβαιώσω
ότι αυτή η συνεργασία θα
συνεχιστεί και στο μέλλον.”

Διαβάστε την αποκλειστική συνέντευξη που
παραχώρησε στην
"Παροικιακή" ο Στ. Στεφάνου, συνεντεύξεις των
βρετανών βουλευτών και
πλούσιο ρεπορτάζ, στις
σελίδες 8, 9 & 10.
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Υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα οι Βρετανοί, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση
Υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα εξακολουθεί να τάσσεται η
πλειοψηφία των Βρετανών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Η εταιρεία YouGov ζήτησε την Τρίτη
από 7.717 ενήλικες στη Μεγάλη Βρετανία να απαντήσουν στο ερώτημα «πού πιστεύετε ότι ανήκουν
τα Μάρμαρα του Παρθενώνα». «Στην Ελλάδα» απάντησε το 59% αυτών, «στη Βρετανία» μόλις το
18% και το 22% δεν έδωσε απάντηση. Σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των ερωτηθέντων, δηλαδή
ανά θρήσκευμα, φύλο, πολιτικές πεποιθήσεις, ηλικία και κοινωνική τάξη η επιστροφή στην Ελλάδα
είναι η επικρατούσα άποψη. Ενδεικτικά, το 49% των ψηφοφόρων του Συντηρητικού Κόμματος
απαντά «Ελλάδα» στο ερώτημα έναντι 28% που απαντά «Βρετανία». Τα αντίστοιχα ποσοστά μεταξύ
των ψηφοφόρων του Εργατικού Κόμματος είναι 73% έναντι 11%.
Την ίδια ώρα, η εφημερίδα Guardian αποκαλύπτει απαντητική επιστολή από το 2012 του τότε

δημάρχου Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον προς στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλεία, στην οποία
ο νυν Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου έγραφε ότι «σε έναν ιδανικό κόσμο είναι ασφαλώς
αλήθεια ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα δε θα είχαν απομακρυνθεί ποτέ από την Ακρόπολη».
Στην έκκληση του κ. Γιώργου Χινού, ωστόσο, για επιστροφή των Γλυπτών από το Βρετανικό
Μουσείο ενόψει τότε της αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Αγώνες του Λονδίνου, ο κ. Τζόνσον
είχε απαντήσει αρνητικά. Όπως εξηγούσε, κατά την άποψή του η αποχώρηση των γλυπτών από
το Βρετανικό Μουσείο μετά από πάνω από 250 χρόνια θα συνιστούσε «σοβαρή και αθεράπευτη
απώλεια». Κατέληγε ο Μπόρις Τζόνσον: «Όσο και αν κατανοώ την επιχειρηματολογία για την
αποκατάσταση στην Αθήνα, αισθάνομαι ότι εν τέλει πρέπει να υπερασπιστώ τα συμφέροντα του
Λονδίνου».

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου

με τον Βύρωνα Καρύδη

Επιστρέφουν τα lockdown για την πανδημία στη Ευρώπη – Νέος γύρος
επεισοδίων σε διάφορες χώρες με πρωταγωνιστές αντιεμβολιαστές
Οι ταραχές από οπαδούς των αντιεμβολιαστών
στην Ευρώπη ήταν η κυρίαρχη είδηση στα περισσότερα φύλλα της Δευτέρας (22/11).
Πολλές από τις εφημερίδες δημοσιεύουν φωτογραφίες από τις βίαιες διαδηλώσεις κατά των περιοριστικών μέτρων στις Βρυξέλλες. Στο Μιλάνο,
εκατοντάδες συγκρούστηκαν με την αστυνομία,
ενώ στην Χάγη, έβαλαν φωτιές σε ποδήλατα και
επιτέθηκαν σε αστυνομικούς.
Η Daily Telegraph είχε πρωτοσέλιδο τίτλο :
“Οργή σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς οι περιορισμοί για την Covid προκαλούν ταραχές” με το
κύριο άρθρο να τονίζει ότι τα βίαια επεισόδια ξέσπασαν καθώς το νέο κύμα της πανδημίας εξαπλώνεται με αστραπιαία ταχύτητα στην Γηραιά
Ήπειρο.
Η Daily Express επικεντρώνεται στο πρωτοσέλιδό της στην επιμονή του υπουργού Υγείας Σατζίντ
Τζαβίντ να τρέξουν να εμβολιαστούν οι άνθρωποι
μεγάλης ηλικίας και τα άτομα που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες με την τρίτη ενισχυτική δόση. “Με
αυτό τον τρόπο θα διασώσουμε τις γιορτές των
Χριστουγέννων”, υπογράμμισε ο κ. Τζαβίντ.
Με άρθρο του στην Express, ο κορυφαίος ειδικός
στον καρκίνο, καθηγητής Κάρολ Σικόρα εκφράζει
την αμφιβολία ότι οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί θα
γίνουν αποδεκτοί στη Βρετανία και επισημαίνει ότι
όπως σήμερα έχουν τα πράγματα με την πανδημία
μια απόφαση που θα προέβλεπε την υποχρεωτικότητα δεν θα ήταν δικαιολογημένη.
Εν τω μεταξύ, η i μας ενημερώνει ότι υπουργοί της κυβέρνησης
πιέζουν ο εμβολιασμός με την
“αναμνηστική” δόση να ισχύσει για όλες τις ηλικιακές ομάδες.
AstraZeneca: Το εμβόλιο μας απεδείχθη εξαιρετικά αποτελεσματικό
Το εμβόλιο της AstraZeneca μπορεί να βοηθήσει
στην αποτροπή σοβαρής ασθένειας Covid-19 σε
ηλικιωμένους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
σύμφωνα με τον επικεφαλής της αγγλο-σουηδικής
εταιρείας φαρμακευτικών προϊόντων ο οποίος σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε λιγότερες νοσηλείες από την Ευρώπη.
Μιλώντας στο πρόγραμμα του BBC Today
(23/11), ο διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca,
Πασκάλ Σοριό, δήλωσε: “Είναι πραγματικά ενδιαφέρον όταν κοιτάζεις το Ηνωμένο Βασίλειο, υπήρξε
μεγάλη κορύφωση λοιμώξεων, αλλά όχι τόσες πολλές νοσηλεύσεις σε σχέση με την Ευρώπη”.

Το εμβόλιο που αναπτύχθηκε από την AstraZeneca και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει
χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε ολόκληρο το Ηνωμένο
Βασίλειο, αλλά χρησιμοποιήθηκε πολύ λιγότερο
στην Ευρώπη.
Ερωτηθείς εάν η μεγάλη αύξηση των νοσηλειών
στην Ευρώπη συνδέεται με την “αποτυχία” του
μπλοκ να χρησιμοποιήσει το εμβόλιο AstraZeneca
σε ηλικιωμένους, ο Σοριό απάντησε: “Αυτό το εμβόλιο έχει αποδειχθεί ότι διεγείρει τα Τ-κύτταρα σε
υψηλότερο βαθμό στους ηλικιωμένους από κάνουν
άλλα”.
Σύμφωνα με την Daily Telegraph (24/11) η AstraZeneca ετοιμάζεται να δημοσιεύσει νέα έρευνα
σχετικά με την επίδραση του εμβολίου στην ανοσία
των Τ-κυττάρων, η οποία λέει ότι θα μπορούσε να
συνεχιστεί μετά τη φθίνουσα πορεία των αντισωμάτων. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η εξέλιξη θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί οι Ευρωπαϊκές χώρες υφίστανται αύξηση των λοιμώξεων που δεν έχουν
ακόμη πλήξει το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ορισμένοι επιστήμονες ωστόσο αμφισβήτησαν
την δήλωση του Σοριό ότι τα εμβόλια αγγελιαφόρου
RNA όπως το εμβόλιο Pfizer δεν παρέχουν καλή
προστασία των Τ-κυττάρων. Ο Ντάνι Άλτμαν, καθηγητής ανοσολογίας στο Imperial College του
Λονδίνου υποστήριξε ότι οποιαδήποτε υπόνοια τα
εμβόλια mRNA δεν προκαλούν προστασία των Τκυττάρων ήταν “λανθασμένη σε τόσα πολλά επίπεδα”.
Έντονη δυσαρέσκεια κατά της Ντάουνινγκ
Στριτ από βουλευτές των Τόρις
Το πρωτοσέλιδο του Guardian (22/11) είχε τίτλο : “Ένα
εκατομμύριο λίρες την ημέρα

το κόστος των ιδιωτικών συμβούλων για την ιχνηλάτηση της Covid στο Ηνωμένο Βασίλειο” με το
αποκλειστικό ρεπορτάζ να σημειώνει ότι Βρετανοί
βουλευτές τονίζουν ότι “παρά το υψηλότατο κόστος
οι σύμβουλοι αυτοί δεν έχουν επιτύχει τα επιθυμητά
αποτελέσματα για τον περιορισμό της πανδημίας
σπαταλώντας τα χρήματα των φορολογουμένων”.
Ο Guardian παράλληλα εξετάζει το ενδεχόμενο
για τις
να έχουμε “εξέγερση” των βουλευτών
προγραμματισμένες αλλαγές στο τομέα της κοινωνικής φροντίδας στην Αγγλία, “αλλαγές θα βλάψουν τους φτωχότερους ανθρώπους” – όπως διατείνονται οι επικριτές της κυβερνητικής πολιτικής.
Η Daily Mirror (22/11) γράφει ότι οι Συντηρητικοί
βουλευτές στη βόρεια Αγγλία είναι “εξοργισμένοι”,
ενώ η Daily Mail σημειώνει ότι “δεκάδες είναι έτοιμοι να επαναστατήσουν” και προτρέπει τον Μπόρις
Τζόνσον να “επικεντρωθεί επειγόντως και έντονα
στις λεπτομέρειες των προτεινόμενων αλλαγών”.
Οι Times (22/11) στο κύριο άρθρο τους εκτιμούν
ότι η κυβέρνηση "ταλαντεύεται" επειδή τα σχέδια
της δεν έχουν την κατάλληλη χρηματοδότηση. Η
εφημερίδα προειδοποιεί ενάντια στη στέρηση των
χρημάτων "από εκείνους που τα χρειάζονται περισσότερο".
Ο Μπόρις Τζόνσον και η “Πέππα το Γουρουνάκι”
Την Δευτέρα , ο Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια
ομιλίας του στην Ομοσπονδία των επιχειρήσεων
της Βρετανίας άρχισε να μιλά για την “Πέππα το
Γουρουνάκι”, προκαλώντας αμηχανία στους παρευρισκόμενους.
Το “Peppa Pig World” ένα θεματικό πάρκο βασισμένο στο
παιδικό τηλεοπτικό σόου, βρί-

σκεται περίπου 530 χιλιόμετρα από το South
Shields, το μέρος όπου έλαβε χώρα το συνέδριο
των Βρετανών βιομηχάνων. Αυτό το πάρκο επισκέφθηκαν πρόσφατα ο Βρετανός πρωθυπουργός
μαζί με τη σύζυγό του και τον μικρό τους υιό.
“Ποιος θα το πίστευε πως ένα γουρούνι που μοιάζει με πιστολάκι μαλλιών ή ένα πιστολάκι μαλλιών
σε στιλ Πικάσο, ένα γουρουνάκι που απορρίφθηκε
από το BBC, θα γινόταν εξαγωγή σε 180 χώρες με
θεματικά πάρκα τόσο στην Αμερική όσο και στην
Κίνα;” , ανέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός.
Οι εφημερίδες της Τρίτης (23/11/2021) έσπευσαν να αναδείξουν το θέμα Peppa Pig στην ομιλία
του Μπόρις Τζόνσον στα στελέχη των επιχειρήσεων (CBI – Συνομοσπονδία Βρετανικών Βιομηχανιών). Ο Guardian μας παρουσιάζει στην
πρώτη σελίδα έναν χαμογελαστό κ. Τζόνσον κατά
την επίσκεψή του στο Peppa Pig World. Θεωρεί
ότι ομιλία του ήταν "φλύαρη" και σημειώνει ότι ο
πρωθυπουργός “χάνει την εμπιστοσύνη των Τόρις”.
Σύμφωνα με τους Financial Times ανώτεροι
βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος επιδιώκουν
“να ταρακουνήσουν” την ομάδα συμβούλων της
Ντάουνινγκ Στριτ. Και οι Times υπογραμμίζουν
ότι η ομιλία του Μπόρις Τζόνσον - σε συνδυασμό
με την εξέγερση στους κόλπους του κόμματος για
την πολιτική στον τομέα της κοινωνικής πρόνοια ώθησε μια κυβερνητική πηγή να εκφράσει ανησυχία για το γεγονός ότι "ο πρωθυπουργός έχει σκοντάψει” προειδοποιώντας ότι "οι άνθρωποι έχουν
αρχίσει να ακονίζουν τα μαχαίρια τους". Η Daily
Telegraph είναι πιο συμπαθής προς το πρόσωπο
του πρωθυπουργού. H εφημερίδα γράφει ότι
ακόμα και αν “παραστράτησε” στην ομιλία του, ο
κ. Τζόνσον “ήταν χαρακτηριστικά πολύχρωμος” χρησιμοποιώντας το Peppa Pig ως παράδειγμα
για το πώς μια φαινομενικά “απροετοίμαστη ιδέα”
μπορεί να γίνει παγκόσμια εμπορική επιτυχία. H
Telegraph υποστηρίζει ότι η πολιτική δημοφιλία
Μπόρις Τζόνσον προέρχεται από την ικανότητά
του να συνδέεται με τους απλούς ανθρώπους χρησιμοποιώντας παραλληλισμούς που μπορούν να
γίνουν κατανοητοί. Ο αρχισυντάκτης της Daily Mail,
Άλεξ Μπράμερ, πιστεύει ότι ο πρωθυπουργός
“επικαλούμενος την Peppa ως μεγάλη βρετανική
επιτυχία στον τομέα των εξαγωγών”, ο κ. Τζόνσον
επεδίωκε να αναζωογονήσει τη φήμη του ως υποστηρικτή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
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Επιστολές δυσπιστίας κατά Μπόρις από βουλευτές των Τόρις Σοκάρει η πρωτοφανούς αγριότητας κακοποίηση

Έ

ως και δώδεκα δυσαρεστημένοι βουλευτές του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος φέρονται να έχουν υποβάλει
επιστολές προς το αρμόδιο κομματικό
όργανο με τις οποίες εκφράζουν τη
δυσπιστία τους στο πρόσωπο του
Μπόρις Τζόνσον.
Την πληροφορία μεταφέρουν πολιτικοί συντάκτες βρετανικών εντύπων,
με την Daily Telegraph να επικαλείται
περισσότερους τους ενός βουλευτές.
Ένας εξ αυτών, υπεύθυνος για την
τήρηση της κομματικής πειθαρχίας,
παραδέχεται ότι η «υπόθεση» αυτή
τη στιγμή είναι πως οι επιστολές
έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή 1922.
Σύμφωνα με το καταστατικό του
κόμματος, μέχρι το 15% των μελών
της κοινοβουλευτικής ομάδας να καταθέσει επιστολή δυσπιστίας, κάτι
που θα προκαλούσε διαδικασία εκλογής νέου ηγέτη, μόνο οι υπογράφοντες βουλευτές και ο πρόεδρος της
Επιτροπής 1922 σερ Γκρέιαμ Μπρέιντι έχουν γνώση των επιστολών που
έχουν ήδη υποβληθεί. Ο σερ Γκρέιαμ
αρνήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα.
Πάντως ο ίδιος βουλευτής που μίλησε στην Telegraph τόνισε ότι δεν

πρόκειται να συγκεντρωθεί ο αριθμός
των 50 επιστολών που απαιτούνται
για μια εσωκομματική εκλογική διαδικασία με βάση την παρούσα κοινοβουλευτική δύναμη των Συντηρητικών. Ο βουλευτής πρόσθεσε ότι
παρόλα αυτά η εξέλιξη προξενεί ένα
«άγχος» στην Ντάουνινγκ Στριτ.
Η πληροφορία έρχεται μετά από
εβδομάδες καταγεγραμμένης δυσαρέσκειας πολλών Συντηρητικών βουλετών, από διάφορες πτέρυγες του
κόμματος, για καταλογιζόμενες λανθασμένες κινήσεις του Πρωθυπουργού Τζόνσον, που με βάση κάποιες
δημοσκοπήσεις έχουν δώσει προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου στο Εργατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης.
Σημείο καμπής θεωρείται ο χειρισμός του σκανδάλου διαφθοράς με
πρωταγωνιστή τον βουλευτή Όουεν
Πάτερσον. Αν και ο πρώην υπουργός
είχε κριθεί ένοχος παραβίασης των
κοινοβουλευτικών κανόνων διότι καταφανώς είχε πιέσει υπουργούς να
εξυπηρετήσουν συμφέροντα δύο εταιρειών από τις οποίες πληρωνόταν ως
σύμβουλος, ο Μπόρις Τζόνσον θέλησε να τον απαλλάξει δίνοντας
εντολή στην κοινοβουλευτική του
ομάδα να στηρίξει σε έκτακτη ψηφο-

φορία την αλλαγή του συστήματος
ελέγχου της διαγωγής των βουλευτών. Κατόπιν των έντονων αντιδράσεων της αντιπολίτευσης και του Τύπου,
ο
Πρωθυπουργός
υπαναχώρησε αφήνοντας εκτεθειμένους τους βουλευτές του και οδηγώντας τον κ. Πάτερσον σε άδοξη παραίτηση.
Ακολούθησε μια σειρά άλλων αμφιλεγόμενων κινήσεων και αποφάσεων,
όπως η ακύρωση της πολυετούς δέσμευσης για κατασκευή νέας ταχείας
σιδηροδρομικής γραμμής στη ΒΑ Αγγλία.
Το βράδυ της Δευτέρας δε 18 Συντηρητικοί βουλευτές καταψήφισαν
και 68 απείχαν από ψηφοφορία επί
κυβερνητικής τροπολογίας για αλλαγές στο σύστημα χρηματοδότησης
της κοινωνικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα αυτό έχει εκληφθεί ως επιβεβαίωση της εσωκομματικής δυσαρέσκειας με τον Πρωθυπουργό και την
ομάδα των συμβούλων του, με φωνές
για αντικατάστασή τους από πιο
έμπειρους τεχνοκράτες.
Βουλευτής σχολιάζει στη Sun ότι «ο
Μπόρις Τζόνσον είναι σαν τον Ζοσέ
Μουρίνιο, ήταν καλός πριν από μία
δεκαετία».
Η εσωκομματική αμφισβήτηση στο
πρόσωπο του Βρετανού Πρωθυπουργού κορυφώθηκε μετά από τη
χαοτική ομιλία του στο συνέδριο του
Συνδέσμου Βρετανικής Βιομηχανίας
τη Δευτέρα, όταν μεταξύ άλλων ο κ.
Τζόνσον έκανε παύση μισού λεπτού
ψάχνοντας τη σωστή σειρά των χαρτιών του, έκανε εκτενή αναφορά στην
εμπειρία του από την επίσκεψη στο
θεματικό πάρκο της Peppa Pig και μιμήθηκε τους ήχους αυτοκινήτου.
Η εμφάνιση αυτή υποχρέωσε την
Ντάουνινγκ Στριτ να διαβεβαιώσει την
Τρίτη ότι ο Πρωθυπουργός «δεν τα
έχει χάσει».

και δολοφονία εξάχρονου από πατέρα και μητριά

Έ

να από τα πιο
σκληρά βίντεο
κακοποίησης
ανηλίκου είδε το βράδυ
της Τρίτης το φως της δημοσιότητας στη Βρετανία,
μετά από την προβολή
του στους ενόρκους δικαστηρίου του Κόβεντρι στη
δίκη του πατέρα και της
μητριάς με την κατηγορία
της δολοφονίας.
Το βίντεο, από εσωτερική κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης,
δείχνει τον 6χρονο Άρθουρ Λαμπίντζο-Χιουζ να
σηκώνεται από το πάτωμα του σαλονιού του
σπιτιού του όπου υποχρεωνόταν να κοιμάται επί
μέρες.
Το ξανθό αγόρι είναι
αποστεωμένο, με τις πιτζάμες να κρέμονται από
πάνω του. Μετά βίας και
με έκφραση πόνου στο
πρόσωπο καταφέρνει τελικά να σταθεί όρθιο και
με δυσκολία τραβά το πάπλωμα και το μαξιλάρι του
προς ένα άλλο δωμάτιο.

Στο ηχητικό που συνοδεύει το βίντεο ο μικρός
Άρθουρ ακούγεται τέσσερις φορές να φωνάζει
κλαίγοντας «κανένας δε
με αγαπάει» και επτά φορές «κανένας δε με ταΐζει»
μέσα σε 44 δευτερόλεπτα.
Συνολικά χρειάζεται πάνω
από δύο λεπτά για να
περπατήσει, εμφανώς
χωλαίνοντας, μια απόσταση δύο μέτρων.
Το βίντεο από το σπίτι
στο Σόλιχαλ της κεντροδυτικής Αγγλίας είναι από
τη 16η Ιουνίου 2020. Την
επομένη ο Άρθουρ πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε από τον 29χρονο
πατέρα του Τόμας Χιουζ
και την 32χρονη μητριά
του Έμμα Τάστιν, οι
οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες δολοφονίας και κακοποίησης ανηλίκου.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο Άρθουρ
έχασε τη ζωή του όταν η
μητριά του τού χτύπησε
δυνατά το κεφάλι πολλές
φορές σε κάποια σκληρή
επιφάνεια.

Το δικαστήριο άκουσε
πως το μικρό αγόρι υπέστη μοιραία εγκεφαλική
βλάβη από μία μακρόχρονη μεταχείριση αγριότητας που περιγράφηκε
ως «ο ιατρικός ορισμός
του παιδικού βασανισμού».
Μεταξύ άλλων, ο Άρθουρ αφέθηκε να πεινά,
υποχρεωνόταν να στέκεται όρθιος επί 14 ώρες την
ημέρα και δηλητηριάστηκε
με αλάτι.
Οι ένορκοι άκουσαν
πάνω από 200 ηχητικά
μηνύματα που έστειλε η
Τάστον στον Χιουζ στα
οποία ο Άρθουρ ακουγόταν να κλαίει. Η Τάστον
σχολίαζε συχνά στα συνοδευτικά γραπτά μηνύματα «άρχισε πάλι» ή κάτι
παρόμοιο. Ο Άρθουρ
ακούγεται σε μερικά από
τα μηνύματα να ζητά κάτι
να πιει ή τη γιαγιά του,
ενώ η Τάστον ακούγεται
κάποιες φορές να τον διατάζει να μείνει ακίνητος.
Ο Χιουζ απαντούσε στα
μηνύματα αυτά με φράσεις όπως «σκάψε τον
τάφο του», «θα του κόψω
το κεφάλι» ή προτρέποντας τη σύντροφό του να
πετάξει τον γιο του στα
σκουπίδια. Ο Χιουζ ανέλαβε την κηδεμονία του
παιδιού όταν η μητέρα του
κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τον νέο σύντροφό
της τον Φεβρουάριο του
2019.
Η δική συνεχίζεται.

Ανεμβολίαστοι σχεδόν όλοι οι ασθενείς Covid στις ΜΕΘ - Στο εμβόλιο απέδωσε η AstraZeneca τις λιγοστές νοσηλείες
Η COVID-19 δεν είναι πλέον νόσος των εμβολιασμένων, γράφει σε άρθρο του για την εφημερίδα Guardian ο επικεφαλής του προγράμματος
ανάπτυξης εμβολίων στο Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης καθηγητής σερ Άντριου Πόλαρντ.
«Μεταξύ του γενικού πληθυσμού η πανδημία
θεωρείται ακόμα μία σιωπηλή μάστιγα, που
καθίσταται ορατή στις εικόνες ασθενών που
μάχονται για την επόμενη ανάσα τους. Αυτή η
συνεχιζόμενη φρίκη, που εκτυλίσσεται στις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε όλη τη Βρετανία, περιορίζεται πλέον εν πολλοίς στους ανεμβολίαστους», σημείωσε ο Βρετανός καθηγητής.
Όπως συμπλήρωσε, «γενικά, η COVID-19 δεν
είναι πια μια νόσος των εμβολιασμένων, καθώς
τα εμβόλια τείνουν να περιορίζουν την αποπνικτική επίδρασή της, με λίγες εξαιρέσεις».
Πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι πλήρως εμβο-

λιασμένοι πολίτες που θα τύχει να προσβληθούν
θα βιώσουν μόνο «ήπια λοίμωξη» που δε θα
προκαλέσει παρά μία «δυσάρεστη ταλαιπωρία».
Εν τω μεταξύ, με ανανέωση της κυβερνητικής
σύστασης οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου
καλούνται να υποβάλλονται σε rapid test πριν
εισέλθουν σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό.
Παράλληλα, τη γρήγορη απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης για χορήγηση του εμβολίου
της AstraZeneca στους πιο ηλικιωμένους,
επισήμανε ο επικεφαλής της φαρμακευτικής εταιρείας ως πιθανή εξήγηση για τις λιγότερες νοσηλείες λόγω Covid στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά
την τρέχουσα έξαρση του ιού σε σχέση με την
υπόλοιπη Ευρώπη. Μιλώντας στο ραδιόφωνο
του BBC ο διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca Πασκάλ Σοριό παρατήρησε ότι το
Ηνωμένο Βασίλειο έχει μία «μεγάλη κορύφωση»

στα κρούσματα κορωνοϊού, αλλά «όχι τόσες
νοσηλείες σε σχέση με την Ευρώπη». Συνέχισε
εξηγώντας ότι πέρα από τα αντισώματα σημασία
έχει και η ενεργοποίηση των λεγόμενων Τ-λεμφοκυττάρων, της φυσικής άμυνας του οργανισμού κατά του ιού. «Όλοι επικεντρώνονται στα
αντισώματα, αλλά τα αντισώματα τα βλέπεις να
φθίνουν με τον καιρό. Αυτό που παραμένει και
είναι πολύ σημαντικό είναι αυτή η αντίδραση των
Τ-λεμφοκυττάρων, που αμέσως μόλις ο ιός σου
επιτεθεί ξυπνούν και έρχονται προς διάσωση και
σε προστατεύουν. Αλλά χρειάζονται λίγο χρόνο,
επομένως μπορεί να προσβληθεί κάποιος αλλά
μετά έρχονται προς διάσωση και δεν μπαίνεις
στο νοσοκομείο.»Επομένως τα Τ-λεμφοκύτταρα
μετράνε, και ιδίως καθώς σχετίζονται με τη διάρκεια της αντίδρασης, ιδιαιτέρως στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Και αυτό το εμβόλιο έχει

αποδειχθεί πως ενεργοποεί τα Τ-λεμφοκύτταρα
σε υψηλότερο βαθμό στους ηλικιωμένους»,
είπε ο κ. Σοριό.
Όπως τόνισε συνεχίζοντας, «στο Ηνωμένο
Βασίλειο αυτό το εμβόλιο χρησιμοποιήθηκε για
τον εμβολιασμό των πιο ηλικιωμένων, ενώ στην
Ευρώπη αρχικά θεωρήθηκε ότι το εμβόλιο
δε λειτουργεί στους πιο ηλικιωμένους», μια
έμμεση αναφορά στην επικριθείσα στη Βρετανία
δήλωση του Προέδρου Μακρόν περί «ημιαποτελεσματικότητας» του σκευάσματος της AstraZeneca στους άνω των 65 ετών.
Πάντως ο κ. Σοριό σημείωσε ότι απαιτούνται
περισσότερες μελέτες για να διαπιστωθεί αν οι
συγκριτικά λιγότερες νοσηλείες στο Ην. Βασίλειο
οφείλονται πράγματι στην έγκαιρη χορήγηση του
εμβολίου της AstraZeneca στους πιο ηλικιωμένους.
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Νέα μέτρα σε ισχύ από τις 29 Νοεμβρίου για αναχαίτιση της πανδημίας

Α

υστηροποιούνται από τις 29 Νοεμβρίου
τα μέτρα αναχαίτισης της πανδημίας του
κορωνοϊού με βάση αποφάσεις που έλαβε
το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη
Χατζηπαντέλα, από 29 Νοεμβρίου μειώνεται το
ηλικιακό όριο για χρήση μάσκας στα 6 έτη και
όλα τα άτομα ηλικίας 6 - 11 ετών θα πρέπει να να
παρουσιάζουν Safe Pass, ενώ από τις 13 Δεκεμβρίου θα δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες για διενέργεια self-test.
Από τις 15 Δεκεμβρίου σε κλειστά και υπαίθρια
γήπεδα, θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους,
αιθουσών θεαμάτων και νυχτερινά κέντρα, δισκοθήκες, μουσικοχορευτικά κέντρα διασκέδασης
και χώρους εστίασης θα μπορούν να εισέρχονται
μόνο άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω, που έχουν
λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου.
Εξάλλου, από τις 18 Δεκεμβρίου, καταργείται
το Safe Pass για όσα άτομα δεν λάβουν την ενισχυτική δόση του εμβολίου μετά την πάροδο επτά
μηνών από την ολοκλήρωση του αρχικού εμβο-

λιασμού. Από 29 Νοεμβρίου μειώνεται το ηλικιακό
όριο για χρήση μάσκας στα 6 έτη, σε όλους του
χώρους, όπου απαιτείται η χρήση της προστατευτικής μάσκας. Από 29 Νοεμβρίου όλα τα άτομα
ηλικίας 6 - 11 ετών, οφείλουν να παρουσιάζουν
Safe Pass. Οι προϋποθέσεις του Safe Pass που
ισχύουν για τη συγκεκριμένη ομάδα είναι: α) το
πιστοποιητικό ανάρρωσης κατά της COVID τους
τελευταίους έξι (6) μήνες, είτε πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος από εξέταση PCR ή rapid
test αντιγόνου με ισχύ επτά ημερών, σε έντυπη
μορφή ή σε γραπτό μήνυμα.
Από τις 29 Νοεμβρίου αναστέλλονται όλες οι
σχολικές χριστουγεννιάτικες εορτές. Για τη διεξαγωγή άλλων χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
που διοργανώνονται από διάφορους άλλους φορείς, θα πρέπει να εξασφαλίζεται άδεια έγκρισης
από το Υπουργείο Υγείας.
Από τις 29 Νοεμβρίου, ο έλεγχος κατοχής SafePass με τη χρήση της εφαρμογής CovScan Cyprus, θα εφαρμόζεται στα άτομα ηλικίας 14 ετών
και άνω. Απο τις 29 Νοεμβρίου σε χώρους υψη-

λού κινδύνου μετάδοσης του ιού, όπου θα εντοπίζονται αλυσίδες κρουσμάτων, θα διενεργούνται
έλεγχοι με Rapid test μέσω των κινητών μονάδων
του Υπουργείου Υγείας, ανεξαρτήτου ηλικίας και
εμβολιαστικού ιστορικού.
Απο 1η Δεκεμβρίου, όλα τα άτομα ηλικίας 18
ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα, οφείλουν να διενεργούν
εξέταση PCR με ισχύ 72 ωρών ή Rapid test αντιγόνου με ισχύ 48 ωρών για σκοπούς Safe Pass.
Από 13 Δεκεμβρίου θα δίνεται η δυνατότητα
σε όλους τους πολίτες για διενέργεια self-test. Το
κόστος για τη προμήθεια self test θα επιβαρύνει
τον πολίτη σε περίπτωση μη εμβολιασμένων ατόμων, ενώ στις περιπτώσεις εμβολιασμένων ατόμων, θα επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας
και θα συνταγογραφούνται από τους Προσωπικούς Ιατρούς. Διευκρινίζεται ότι, τα self test δεν
υποκαθιστούν τους ελέγχους με Rapid ή PCR για
σκοπούς Safe Pass και σε περίπτωση θετικής
ένδειξης, το αποτέλεσμα θα επιβεβαιώνεται με
εξέταση Pcr. Επίσης το Υπουργικό αποφάσισε
την παράταση όλων των υπόλοιπων προνοιών
του εν ισχύ Διατάγματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2021. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας όλα τα μέτρα θα ρυθμιστούν με διάταγμα που θα εκδοθεί
τις επόμενες ημέρες.
Ο κ. Χατζηπαντέλας τόνισε πως ο εμβολιασμός
είναι το μοναδικό μας όπλο για να επιστρέψουμε
στην κανονικότητα. "Είμαστε σίγουροι πως οι συμπολίτες μας θα ανταποκριθούν. Αυτό συμπεραίνεται από την αθρόα προσέλευση των πολιτών
τις τελευταίες ημέρες στα κέντρα εμβολιασμού.
Μέχρι στιγμής 84.690 άτομα έλαβαν την 3η δόση
και κανείς από αυτούς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Συνεπώς, κρίνεται πλέον, ως καθοριστική
η ενισχυτική δόση του εμβολίου", ανέφερε. Είπε
πως φως στο τούνελ, ευελπιστούμε πως θα δώσει η νέα θεραπεία, των αντιϊκών φαρμάκων, η
οποία αναμένεται στην Κύπρο περί τα τέλη Δεκεμβρίου και σε συνάρτηση με τα εμβόλια, θα
βοηθήσουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της
πανδημίας. Ο κ. Χατζηπαντέλας σημείωσε πως
από την πρώτη στιγμή που η πανδημία μας "κτύ-

πησε" την πόρτα, η Κυβέρνηση στάθηκε δίπλα
στους πολίτες της, πήρε δύσκολες και αυστηρές
αποφάσεις, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα, την
προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή
της διασποράς του ιού. Πρόσθεσε πως σε όλες
τις χώρες καταγράφεται έξαρση του ιού, με αύξηση των ημερήσιων κρουσμάτων, νοσηλειών
και θανάτων, κάτι το οποίο παρατηρούμε και στη
χώρα μας. Ο Υπουργός Υγείας σημείωσε πως
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ, όσο
μια χώρα έχει αυξημένο ποσοστό εμβολιασμού,
τόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό θνησιμότητας
και επεσήμανε πως η Κύπρος είναι η 4η χώρα
με χαμηλά ποσοστά θανάτων στην ΕΕ.
"Αυτό επιτεύχθηκε, γιατί είχαμε πάρει έγκαιρα
μέτρα στο παρελθόν, αποτρέποντας το συνωστισμό στα κρατικά νοσηλευτήρια, ενώ δεν επιτρέψαμε να φθάσουμε στο σημείο να αποφασίζουμε
ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Μόνο με
συνεργασία και ατομική ευθύνη θα μπορέσουμε
να ξεπεράσουμε την απειλή του ιού και μόνο έτσι
θα μπορέσουμε να σώσουμε τα φετινά Χριστούγεννα, χωρίς τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων",
ανέφερε.
Κληθείς να πει αν ο περιορισμός των ανεμβολίαστων έχει την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα
για ζητήματα συνταγματικότητας, ο Υπουργός
Υγείας είπε πως τον συγκεκριμένο περιορισμό
τον είχαμε και τον Ιούλιο στα γήπεδα και στα θέατρα. Από τη στιγμή που αυτός ο περιορισμός
ήταν και στα προηγούμενα διατάγματα θεωρώ
ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα.
Ερωτηθείς μέχρι πότε θα είναι η ισχύς των περιορισμών για τους ανεμβολίαστους ή για αυτούς
που δεν θα έχουν λάβει την τρίτη δόση εμβολίου
μετά την πάροδο επτά μηνών από την ολοκλήρωση του αρχικού εμβολιασμού, ο κ. Χατζηπαντέλας είπε πως θα ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ερωτηθείς αν για επαλήθευση των
αποτελεσμάτων των self-test με παραπομπή από
τους Προσωπικούς Γιατρούς για διενέργεια PCR
οι ανεμβολίαστοι θα επωμίζονται το κόστος, ανέφερε πως η παραπομπή από τους Προσωπικούς
Γιατρούς για επιβεβαίωση θα είναι δωρεάν.

Δείπνο αρχηγών: “Προτεραιότητα Προέδρου Κυπριακό, μεταναστευτικό και κλιματική αλλαγή στην ατζέντα του Πάπα Φραγκίσκου
Η επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην σίας και για το ανθρωπιστικό θέμα των
η δημιουργία θετικού κλίματος συνεννόησης” Κύπρο
αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός. Η αγνοουμένων, την προστασία της πολιτι-

Το δείπνο του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη,
στο Προεδρικό Μέγαρο, με τους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών
Κομμάτων διεξήχθη σε μια φιλική, χαλαρή και ανθρώπινη ατμόσφαιρα, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος. Κατά τη διάρκεια του δείπνου θίχτηκαν ακροθιγώς θέματα
που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις και εν γένει ευρύτερες πολιτικές,
αλλά χωρίς να αποτελέσουν οι εν λόγω συζητήσεις αντικείμενο
ενδελεχούς ανάλυσης, "αφού προτεραιότητα του Προέδρου ήταν
η δημιουργία ενός θετικού κλίματος συνεννόησης μεταξύ κοινοβουλευτικών κομμάτων και Προεδρίας". Ο Πρόεδρος εξέφρασε
την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση των πολιτικών αρχηγών
στην πρόσκληση του, για το άκρως φιλικό κλίμα που επικράτησε
και τον μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες διάλογο.

επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τις 2
μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου. Είναι η δεύτερη
φορά που Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας επισκέπτεται την Κύπρο.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αναμένεται να ενημερώσει τον
Πάπα Φραγκίσκο για τις τελευταίες εξελίξεις
στο Κυπριακό, τις τελευταίες προκλήσεις
της Τουρκίας τόσο στη ξηρά όσο και στη
θάλασσα, αλλά και τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται για επίλυση του
Κυπριακού. Οι προσπάθειες που έγιναν
αλλά και οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν από τον ΟΗΕ σκοντάφτουν στην τουρκική προκλητικότητα. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει την εξεύρεση μιας δίκαιης
και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, μιας λύσης η οποία θα ανταποκρίνεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών και θα είναι σύμφωνη με
το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας αναμένεται να ενημερώσει τον
Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής εκκλη-

στικής κληρονομιάς και τις προσπάθειες
που καταβάλλονται για προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου. Θα συζητηθούν,
επίσης, το μεταναστευτικό/προσφυγικό, η
προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ζητήματα
που άπτονται της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η επίσημη τελετή υποδοχής του Πάπα
στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο στις 2 Δεκεμβρίου. Θα του
αποδοθούν τιμές Αρχηγού Κράτους. Θα
επισκεφθεί, επίσης, τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’ και θα έχει συναντήσεις με τους
ηγέτες της Καθολικής εκκλησίας στην Κύπρο. Στις 3 Δεκεμβρίου θα τελέσει λειτουργία στο στάδιο ΓΣΠ.
Στιγμή κύριας συμβολικής σημασίας του
ταξιδιού του Πάπα στην Κύπρο είναι η συνάντηση με πρόσφυγες και μετανάστες στη
Λευκωσία. Θα προστεί Οικουμενικής προσευχής στην καθολική εκκλησία του Τιμίου
Σταυρού στη Λευκωσία. Η Κύπρος βρίσκε-

ται στο ανατολικότερο άκρο της Μεσογείου
υποδεχόμενη καθημερινά μεγάλο αριθμό
μεταναστών οι οποίοι έχουν ως προορισμό
άλλες χώρες της ΕΕ. Οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας πράττουν ότι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο.
Ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών που
φθάνουν στο έδαφος που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία προέρχεται από την
Τουρκία μέσω των κατεχόμενων περιοχών.
Ο Πάπας θα αναχωρήσει από την Κύπρο
στις 4 Δεκεμβρίου για την Ελλάδα.
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Η διαρροή εγγράφων του Κραν Μοντανά μέσο για καταστροφή της βάσης αναζήτησης λύσης του Κυπριακού

Στημένο παιχνίδι για επιβολή αντικυπριακών σχεδίων
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
Ούτε στημένο παιχνίδι να
ήταν οι ακατάσχετες διαρροές
από το Προεδρικό εγγράφων
από τη Διάσκεψη για την Κύπρο του Κραν Μοντανά το
2017, όταν ο Νίκος Αναστασιάδης βλέποντας πως υπήρχαν σοβαρές προοπτικές
συμφωνίας, εγκατέλειψε το
τραπέζι των συνομιλιών και
επέστρεψε στην Κύπρο ανεβάζοντας ελέω προεδρικών
εκλογών τους εθνικιστικούς
τόνους.
Ακριβώς η ιστορία επαναλαμβάνεται και σήμερα 14 μήνες
πάλι πριν από τις προεδρικές
του 2023. Προεδρικό και ΔΗΣΥ
έχουν στην ατζέντα τους αποκλειστικά και μόνο την καμπάνια
τους και δεν ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο. Την ίδια ώρα με
τις κινήσεις τους καταστρέφουν
τη βάση σε περίπτωση επανέναρξης της προσπάθειας αναζήτησης λύσης. «Μ’ ένα σπάρο
δυο τρυγόνια» για τους ταγούς
της σημερινής εξουσίας.
Με τις διαρροές των εγγράφων, δήθεν για να προλάβουν
κινήσεις άλλων παραγόντων
που θα του εξέθεταν και την παρουσίαση τους, όπως τους βολεύει, το μόνο που επιτυγχάνουν και όχι τυχαία ασφαλώς
είναι να ρίχνουν λάδι στη φωτιά
και να δίνουν όπλα στον Ερσίν
Τατάρ και τους άλλους διχοτομιστές στα κατεχόμενα να αναθεματίζουν ολημερίς τη ΔΔΟ.
Στη σημερινή συγκυρία εκλογές το 2023 θα γίνουν και στην
Τουρκία ενώ θα προηγηθεί η
ψηφοφορία των Τουρκοκυπρίων για την νέα «βουλή» του
υποτελούς στην Τουρκία καθεστώτος στα κατεχόμενα εδάφη
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Νίκος Αναστασιάδης και οι
στενοί συνεργάτες του, ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Χριστοδουλίδης και ο πρόεδρος
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου
βάζουν το χεράκι τους, σε
πλήρη συντονισμό με τα ξένα
αφεντικά τους, τούς Αγγγλοαμερικανούς ιμπεριαλιστές, για να
βρεθούμε μετά τις προεκλογικές
αναμετρήσεις σε Κύπρο και
Τουρκία ενώπιον νέων δεδομένων και στο Κυπριακό ν’ αρχίσουν όλα από μηδενική βάση!
Γι’ αυτό και οι εθνικιστές στα
κατεχόμενα κορυφώνουν τις
αξιώσεις για δυο κράτη σε αντιπερισπασμό με τη θέση για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία
(ΔΔΟ) για να έλθουν με το πλήρωμα του χρόνου οι ξένοι, αυτόκλητοι «προστάτες» με τη
«θανατηφόρα φόρμουλα του
Λονδίνου «ούτε δυο κράτη»,
ούτε ΔΔΟ, ένα θνησιγενές
έκτρωμα διοίκησης, το οποίο με
μαθηματική ακρίβεια θα καταλήξει σε διαζύγιο των συστατικών μερών αφού στο μεταξύ θα
έχει καταργηθεί και η Κυπριακή
Δημοκρατία!
ΤΣΕΛΕΠΗΣ: ΧΑΘΗΚΕ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Για τα όσα συνέβησαν στο
Κραν Μοντανά ο Υπεύθυνος
του Τομέα Κυπριακού του ΑΚΕΛ
Τουμάζος Τσελεπής εξέφρασε
την εκτίμηση ότι χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία.
Όπως δήλωσε, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Ν. Αναστασιά-

δης είχε αποστείλει συγκεκριμένο έγγραφο εφαρμογής και
παρακολούθησης λύσης από το
ΓΓ του ΟΗΕ στη Διαπραγματευτική Ομάδα στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Κραν Μοντανά το
2017.
Ο Τ. Τσελεπής μιλώντας στον
ΑΣΤΡΑ, αποκάλυψε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε στην
Ομάδα ότι θέλει απάντηση στα
επόμενα 20 λεπτά. Οι εμπειρογνώμονες που μετείχαν στην
Ομάδα, του είπαν ότι το έγγραφο δεν αποτελεί συνθήκη
εγγυήσεως καθώς καταργεί και
τις εγγυήσεις και τα επεμβατικά
δικαιώματα.
Ωστόσο, ο Νίκος Αναστασιάδης αποφάσισε να το απορρίψει, ανέφερε ο Τουμάζος Τσελεπής τονίζοντας ότι χάθηκε μια
μοναδική ευκαιρία και εξήγησε
ότι σε εκείνη τη συγκυρία, η
Τουρκία ήταν ανοιχτή στο διάλογο για την κατάργηση των εγγυήσεων και την αποχώρηση
των στρατευμάτων.
Σε ότι αφορά τα έγγραφα που
διαρρέουν σε διάφορα μέσα
ενημέρωσης εξέφρασε την εκτίμηση ότι καταβάλλεται προσπάθεια να υιοθετηθεί το αφήγημα
του Προεδρικού για τις ευθύνες
σε ότι αφορά το ναυάγιο των
συνομιλιών στο Κραν Μοντανά.
Εξάλλου, με αφορμή δηλώσεις
του Προέδρου Αναστασιάδη, το
ΑΚΕΛ με ανακοίνωση του επισημαίνει:
«Πώς ερμηνεύει ο καθένας
στο εσωτερικό τα σημειώματα
του ΟΗΕ για τις συναντήσεις
στο Κραν Μοντανά δεν έχει και
τόση σημασία. Η καθοριστική
σημασία βρίσκεται στο πώς ο
ΟΗΕ και ο Γενικός του Γραμματέας αξιολογούν την παρουσία
των εμπλεκομένων μερών στο
Κραν Μοντανά». Προσθέτει το
ΑΚΕΛ στην ανακοίνωση του:
«Ο κ. Γκουτέρες στην Έκθεσή
του μετά το Κραν Μοντανά καθιστά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνυπεύθυνο για την
απώλεια μιας ιστορικής ευκαιρίας για λύση και, την ίδια ώρα,
επαινεί τις εγγυήτριες δυνάμεις,
περιλαμβανομένης της Τουρκίας, για τη στάση τους. Άλλωστε, ακόμα και τα σημειώματα
που και σήμερα βλέπουν το
φως της δημοσιότητας, ποσώς
δεν επιβεβαιώνουν το αφήγημα
του Προέδρου σχετικά με τη συζήτηση για τον τερματισμό των
εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων. Αντίθετα!
Όταν ο Γ.Γ. του ΟΗΕ θεωρεί
τον Ν. Αναστασιάδη συνυπεύθυνο για το ναυάγιο του Κραν
Μοντανά, εκτίμηση πίσω από
την οποία στοιχίζεται η διεθνής
κοινότητα, τότε ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί γιατί η ελληνοκυπριακή πλευρά διεθνώς
έχει πρόβλημα αξιοπιστίας και
πειστικότητας, όπως άλλωστε
διαπιστώνει ο διαπραγματευτής
Αντρέας Μαυρογιάννης. Αντί
λοιπόν ο Ν. Αναστασιάδης
μέσω μονολόγων στο εσωτερικό να αναζητεί δικαίωση, ας
απαντήσει επιτέλους:
Γιατί ο Γ.Γ. του ΟΗΕ επιρρίπτει
την ευθύνη για την αποτυχία
στο Κραν Μοντανά στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και όχι
στην Τουρκία;
Γιατί δεν έκανε τίποτα για να
αλλάξει το αφήγημα του ΟΗΕ
για το Κραν Μοντανά, ούτε τότε
αλλά ούτε και αργότερα;
Γιατί
η
ελληνοκυπριακή
πλευρά διεθνώς δεν πείθει και

δεν έχει αξιοπιστία, την ώρα μάλιστα που η Τουρκία προκαλεί
και παρανομεί σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και τα
σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ;»
διερωτάται το ΑΚΕΛ.
ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ: ΕΚΛΕΙΣΕ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Το θέμα της ομοσπονδίας
έκλεισε μετά την ανάληψη της
“προεδρίας” του ψευδοκράτους
από τον ίδιο, δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της
“προεδρίας” στα κατεχόμενα, μιλώντας στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με αντιπροσωπεία
του τουρκικού δήμου Çukurova,
που βρίσκεται στα κατεχόμενα,
ο κ. Τατάρ επανέλαβε πως είναι
υπέρ μιας συμφωνίας, που να
βασίζεται “στην ύπαρξη δυο χωριστών κυρίαρχων και ισότιμων
κρατών”, που να υφίστανται το
ένα δίπλα στο άλλο.
Είπε πως είναι ικανοποιημένος επειδή, όπως είπε,
“αυτή η νέα πολιτική που η
Τουρκική Δημοκρατία, μη κυβερνητικοί οργανισμοί και πολιτικά κόμματα υποστηρίζουν
εδραιώνεται και υιοθετείται σε
ένα μεγάλο βαθμό”.
Ο Τατάρ ισχυρίστηκε εκ νέου
πως στην Κύπρο “υπάρχουν
δυο λαοί. Σεβόμαστε τους Ελληνοκύπριους. Αλλά θέλουμε
και εμείς να τυγχάνουμε σεβασμού. Εάν είναι να υπάρξει
συμφωνία στην Κύπρο, τα εγγυητικά δικαιώματα της Δημοκρατίας της Τουρκίας και η
στρατιωτική της παρουσία πρέπει να συνεχιστούν”.
Είπε, ακόμη, πως χρειάζεται
να εργάζονται για να ενδυναμώνουν τους πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με την
Τουρκία.
Κατά τη διάρκεια επίσκεψης
της αντιπροσωπείας στον
“πρωθυπουργό”, Φαΐζ Σουτσούογλου, αυτός είπε πως η
“κυβέρνηση” επικεντρώνεται
στον στόχο του να γίνει το ψευδοκράτος οικονομικά αυτόνομο.
Ανέφερε, ακόμη, πως “η ομοσπονδία δεν αποτελεί πλέον
επιλογή που είναι στο τραπέζι
για την κυβέρνηση και τον πρόεδρό μας”.
Εξάλλου, απαντώντας στον
Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη
σχετικά με τις δηλώσεις του ότι
η Τουρκία ουδέποτε θέλησε την
άρση των εγγυήσεων και ότι είναι αδιάλλακτη, ο Ερσίν Τατάρ
είπε πως αν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης «θέλει να δει ποιος
φταίει ας κοιτάξει στον καθρέφτη». Επαναλαμβάνοντας τον
ισχυρισμό ότι Ελλάδα-Ελληνοκύπριοι έβλεπαν την Κυπριακή
Δημοκρατία ως «εφαλτήριο» για
την ένωση και από την πρώτη
μέρα κινητοποιήθηκαν για κατάργηση των εγγυήσεων της
Τουρκία τις οποίες θεωρούσαν
απειλή για την ένωση, ο Τατάρ
ανέφερε ότι η Τουρκία και οι
Τουρκοκύπριοι αντιτάχθηκαν σε
αυτό το αίτημα και είπαν ότι δεν
μπορούν να καταργηθούν οι εγγυήσεις.
«Από εκείνη την ημέρα μέχρι
σήμερα η ελληνοκυπριακή
πλευρά απαιτεί την κατάργηση
των εγγυήσεων και την απομάκρυνση του τουρκικού στρατού
από την Κύπρο. Αυτό είναι ένα
όνειρο που είναι αδύνατον να
πραγματοποιηθεί. Η μητέρα πα-

τρίδα Τουρκία και το σύνολο του
τουρκοκυπριακού λαού αντιτίθενται σε αυτό. Παράδειγμα γι’
αυτό είδαμε στο Κραν Μοντάνα.
Δόθηκε η απάντηση που χρειαζόταν στον Πρόεδρο της ελληνοκυπριακής διοίκησης Αναστασιάδη, ο οποίος είπε μηδέν
στρατός, μηδέν εγγυήσεις. Ο
Αναστασιάδης, ο οποίος προσπάθησε να παραποιήσει τις
πραγματικότητες και τα γεγονότα, προσπαθεί να κρύψει την
αδιαλλαξία της ελληνοκυπριακής πλευράς και να φορτώσει
την ευθύνη για τη μη λύση στην
Τουρκία και στον τουρκοκυπριακό λαό, λέγοντας ότι η
Τουρκία ουδέποτε θέλησε την
κατάργηση των εγγυήσεων. Και
αυτή είναι μια μάταιη προσπάθεια”, είπε ο Τατάρ.
Πρόσθεσε ότι “ενώ η μητέρα
πατρίδα Τουρκία δήλωσε πολλές φορές από το 1960 και
εντεύθεν ότι δεν θα παραιτηθεί
του εγγυητικού της δικαιώματος
που πηγάζει από διεθνείς συμφωνίες, είναι μια μάταιη προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι
αυτό ήταν κάτι το νέο. Και ο
τουρκοκυπριακός λαός δεν είναι
δυνατόν να παραιτηθεί των εγγυήσεων της Τουρκίας. Ο λαός
μας γνωρίζει και θυμάται πολύ
καλά τι συνέβη στο παρελθόν.
Αν τα τουρκικά αεροπλάνα δεν
πετούσαν πάνω από τη Λευκωσία κατά τις επιθέσεις των ματωμένων Χριστουγέννων στις
23 Δεκεμβρίου 1963, ο τουρκοκυπριακός λαός θα υποβαλλόταν σε δολοφονίες και θα αφανιζόταν. Αν τα τουρκικά
αεροπλάνα δεν επενέβαιναν
στα Κόκκινα, οι αγωνιστές μας
και ο λαός της περιοχής θα ρίχνονταν στην θάλασσα», ανάφερε. Απαντώντας στη δήλωση
του Προέδρου Αναστασιάδη ότι
«για να δούμε ποιος είναι ένοχος ας κοιτάξουμε την ιστορία»,
ισχυρίστηκε ότι ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης πάλι προσπαθεί
να διαστρεβλώσει τις πραγματικότητες που βιώθηκαν στην
Κύπρο και ότι αν κοιτάξουμε την
ιστορική διαδικασία ο τουρκοκυπριακός «λαός» εκδιώχθηκε
με τη βία των όπλων από την
Κυπριακή Δημοκρατία στην
οποία ήταν ίσος ιδρυτικός εταίρος και υπέστη δολοφονίες.
«Ιδού γι’ αυτούς τους λόγους
το σύνολο του τουρκοκυπριακού λαού αντιτίθεται στην κατάργηση των εγγυήσεων της
Τουρκίας, στην απομάκρυνση
του τουρκικού στρατού από την
Κύπρο και στην επιστροφή
στην προ του 1974 περίοδο. Το
δίδυμο Ελληνοκύπριοι Ελλάδα
πρέπει να το γνωρίζει αυτό και
να πάψει να τρέχει ξοπίσω από
όνειρα κενά. Συμβουλή μου
στον πρόεδρο της ελληνοκυπριακής διοίκησης Αναστασιάδη είναι να προσεγγίσει θετικά τις εκκλήσεις μας για
διάλογο, την πρότασή μας για
λύση που περιέχει μια δίκαιη,
μόνιμη και βιώσιμη συμφωνία
στην Κύπρο και τη συνέχιση της
ειρήνης που επιτεύχθηκε το
1974 στη βάση της ύπαρξης
δύο χωριστών ίσων κυρίαρχων
κρατών που είναι προς όφελος
της Κύπρου και της περιοχής
και αν θέλει να δει κάποιον
ένοχο να κοιτάξει στον καθρέφτη», είπε ο κ. Τατάρ.
ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΙΖΙΛΓΙΟΥΡΕΚ
ΠΡΟΣ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ

«Σε μια εποχή που συνεχίζεται
η εχθρική πολιτική της Τουρκίας
προς την Κύπρο, που εντείνεται
ο διχοτομικός εθνικιστικός λαϊκισμός στη χώρα και που η
Τουρκία στέλνει συστηματικά
πληθυσμό στα κατεχόμενα αλλάζοντας τη δημογραφική δομή
της τουρκοκυπριακής κοινότητας, είναι απαράδεκτο να απαγορεύεται η είσοδος των Τουρκοκυπρίων στην Τουρκία».
Αυτά είπε σε δηλώσεις του ο
Κύπριος ευρωβουλευτής Νιαζί
Κιζίλγιουρεκ αναφορικά με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όταν ο δεύτερος
ρωτήθηκε για την απαγόρευση
εισόδου στην Τουρκία ορισμένων Τουρκοκύπριων υποστηρικτών της ειρήνης και της ομοσπονδίας και απάντησε πως
«Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με την είσοδο αλλοδαπών στη χώρα είναι κυριαρχικό δικαίωμα του κράτους
μας».
Ο ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζίλγιουρεκ απάντησε με σκληρό
τρόπο στις δηλώσεις του Τσαβούσογλου.
«Η εχθρική στάση της Τουρκίας απέναντι στους Τουρκοκύπριους, που υποστηρίζουν την
Ομοσπονδιακή Κύπρο και αντιτίθενται στη λύση των δύο κρατών, δυστυχώς χειροτερεύει
μέρα με τη μέρα. Οι Τουρκοκύπριοι Φεντεραλιστές καταστέλλονται, ενώ οι αποσχιστές εθνικιστές ενθαρρύνονται με την
υποστήριξη της τουρκικής κυβέρνησης», είπε ο κύριος Κιζίλγιουρεκ.
«Ενώ η Τουρκία ζητά απελευθέρωση του καθεστώτος βίζας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
συσσωρεύει πληθυσμό στα βόρεια του νησιού, απαγορεύει την
είσοδο των Τουρκοκυπρίων ευρωπαίων πολιτών στο έδαφός
της!» συνέχισε.
Κλείνοντας υπενθύμισε πως
«αυτούς που τώρα η Τουρκία
σταματά από το να μπουν στη
χώρα με αφορμή την «εθνική
ασφάλεια», το ΑΚΡ και η τουρκική κυβέρνηση τους είχε αγκαλιάσει σαν σανίδα σωτηρίας το
2004. Να από που ξεκίνησε και
πού κατάντησε το ΑΚΡ».
ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΟΙ
ΕΠΑΦΕΣ
ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Πλήρως επιτυχημένες ήταν οι
επαφές που πραγματοποίησε
την περασμένη βδομάδα το
ΑΚΕΛ στις Βρυξέλλες και στο
Λονδίνο. Οι επαφές αυτές
εντάσσονται στο πλαίσιο της
συνεχούς προσπάθειας του
ΑΚΕΛ για ενημέρωση γύρω
από τις εξελίξεις στο Κυπριακό,
αναφέρει σε ανακοίνωση του το
Κόμμα και προσθέτει:
Έγιναν επαφές με την Πρόεδρο της Ομάδας Σοσιαλιστών
και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρθία
Πέρες καθώς και με την ηγεσία
της Ομάδας της Ευρωπαϊκής
Αριστεράς, Βόρειας-Πράσινης
Αριστεράς.
Η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ
είχε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση
με τον επικεφαλής του γραφείου
του κ. Ζοζέπ Μπορέλ, Ύπατου
Εκπρόσωπου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Στη συνάντηση έγινε λε-

πτομερής ανάλυση των έκνομων τουρκικών ενεργειών οι
οποίες στοχεύουν στην προώθηση της λύσης δύο κρατών
ενώ τονίστηκε η ανάγκη για
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών με στόχο τον τερματισμό του αδιεξόδου και την συνέχιση των διαπραγματεύσεων
από το σημείο που διακόπηκαν.
Συζήτηση έγινε και για την πρόταση που έχει διαμορφώσει το
ΑΚΕΛ για αξιοποίηση του Φυσικού Αερίου ως καταλύτη για
την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, δίνοντας περιεχόμενο στη σχετική θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
Στο Λονδίνο η αντιπροσωπεία
του ΑΚΕΛ είχε επαφές με την
Βρετανική κυβέρνηση καθώς
και με το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Έγιναν συναντήσεις με την κ. Γουέντι Μόρτον, Υφυπουργό Εξωτερικών
του Ηνωμένου Βασιλείου για
την Ευρώπη και την Αμερική και
τον κ. Φάμπιαν Χάμιλτον, Βουλευτή του Εργατικού Κόμματος
Ηνωμένου
Βασιλείου
και
Σκιώδη Υπουργό για την Ειρήνη
και τον Αφοπλισμό.
Σε όλες τις συναντήσεις το
ΑΚΕΛ έθεσε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και της
επιδίωξης της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα καθώς
και την ανάγκη επανέναρξης
των συνομιλιών το συντομότερο
δυνατόν από το σημείο που
έμειναν στο Κραν Μοντανά.
«Από τις συναντήσεις αυτές
αβίαστα εξάγεται το συμπέρασμα ότι είναι κοινή διαπίστωση
διεθνώς πως κάθε φορά που
υπάρχει αδιέξοδο στις συνομιλίες προκαλείται ζημιά στην
υπόθεση της λύσης του Κυπριακού αφού η Τουρκία βρίσκει
χώρο να προωθεί τους διχοτομικούς της σχεδιασμούς. Το
ΑΚΕΛ ανέλυσε προς τούτο την
πρόταση που υπέβαλε και στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για
επανέναρξη των συνομιλιών, η
οποία περιλαμβάνει το πώς
μπορούν να γίνουν πράξη όσα
εισηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών
μετά το Κραν Μοντανά, ούτως
ώστε να προχωρήσουμε σε συνομιλίες με τελικό στόχο την επίλυση του Κυπριακού. Κατά την
επίσκεψη της στις Βρυξέλλες η
αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ είχε
επίσης συναντήσεις με τον Επίτροπο Προώθησης του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής κ. Μαργαρίτη Σχοινά με τον οποίο
συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο κυπριακό πρόβλημα και το ζήτημα
του μεταναστευτικού, καθώς και
με την κ. Στέλλα Κυριακίδου,
Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας
των Τροφίμων με την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την δημόσια υγεία και την
πανδημία. Τέλος, ο Γενικός
Γραμματέας του ΑΚΕΛ ήταν ομιλητής και σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις
εξελίξεις στο Κυπριακό που με
συνέπεια οργανώνεται εδώ και
χρόνια από την Ομάδα της Αριστεράς. Η εκδήλωση σημείωσε
μεγάλη επιτυχία και έγινε
αφορμή να τύχουν ενημέρωσης
για το Κυπριακό ευρωβουλευτές, συνεργάτες στο Ευρωκοινοβούλιο καθώς και δημοσιογράφοι».
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Κορωνοϊός: Αρκετές περιοχές στο “βαθύ κόκκινο” της
επικινδυνότητας - Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών
χρειαστούν κρεβάτια εντατικής»,
υπογράμμισε. Και συνέχισε σημειώνοντας με νόημα «ότι γυρνάμε
γύρω από το πρόβλημα και το δυσκολεύουμε». Σύμφωνα με τον ίδιο
οι πάνω από 60 ετών και ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν και «παίζουν το
σύστημα». Όπως είπε, δεν υπάρχει
άλλη λύση από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, τονίζοντας πως: «Θα
έχουμε εκατόμβες νεκρών».
Πλεύρης: Όχι σε μέτρα για
εμβολιασμένους

Σ

υνεχίζεται στην Ελλάδα η
άκρως ανησυχητική εικόνα
ως προς τα κρούσματα κορωνοϊού. Ακόμη τρεις περιοχές της
χώρας μπήκαν αυτή την εβδομάδα
στο βαθύ κόκκινο (επίπεδο 5) του
επιδημιολογικού χάρτη, ενώ μία περιφέρεια πέρασε από το επίπεδο 2
(κίτρινο) στο πορτοκαλί.
Ανεβαίνουν επίπεδο
Από το επίπεδο 4 (κόκκινο) στο
επίπεδο 5 (βαθύ κόκκινο): Γρεβενά,
Αρτα, Αιτωλοακαρνανία.
Από το επίπεδο 2 (κίτρινο) στο επίπεδο 3 (πορτοκαλί): Χανιά
Κατεβαίνουν επίπεδο
Από επίπεδο 5 (βαθύ κόκκινο)
πήγε στο επίπεδο 4 (κόκκινο): Μεσσηνία. Από το επίπεδο 4 (κόκκινο)
στο επίπεδο 3 (πορτοκαλί): Θεσπρωτία. Οι 27 περιοχές της χώρας
οι οποίες είναι πλέον σε βαθύ κόκκινο (επίπεδο 5) είναι: Θεσσαλονίκη,
Ρέθυμνο, Αρκαδία, Αγιον Ορος,
Αχαΐα Λάρισα , Μαγνησία, Κιλκίς,

Ημαθία, Πιερία, Εβρος, Πέλλα,
Ξάνθη, Δράμα, Μεσσηνία, Σέρρες,
Τρίκαλα, Καβάλα, Κοζάνη, Καρδίτσα, Χαλκιδική, Ιωάννινα, Φθιώτιδα,
Θάσος, Λέσβος, Γρεβενά, Αρτα, Αιτωλοακαρνανία.
Φόβοι για εκατόμβες νεκρών
Την ίδια ώρα εξαιρετικά πιεστική
είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία
της χώρας ειδικά της Βόρειας Ελλάδας. Την εφιαλτική κατάσταση που
επικρατεί στα νοσοκομεία περιέγραψε ο διευθυντής της Β’ ΜΕΘ του
νοσοκομείου Παπανικολάου, Νίκος
Καπραβέλος, λέγοντας πως θα
έχουμε εκατόμβη νεκρών αν δεν γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Σε
συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, είπε πως
μετά τη χειρουργική και παθολογική,
έχει αδειάσει η Γαστρεντερολογική
Κλινική για να υποδεχθούν τη σημερινή εφημερία. «Περιμένουμε 5060 ασθενείς, περιμένουμε πάνω
από 100 προσελεύσεις σε κάθε εφημερία και είναι ένας εφιάλτης. 5-6 θα

Κατηγορηματικός πάντως πως
«δεν θα κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος και δεν θα αναβληθούν χειρουργεία που πρέπει να γίνουν», είναι ο υπουργός Υγείας, Θάνος
Πλεύρης, επισημαίνοντας πως το
υπουργείο Υγείας είναι σε συνεννόηση και με ιδιωτικές κλινικές εάν
χρειαστεί να γίνουν χειρουργεία σε
αυτές. Ειδικότερα, για την Αττική τόνισε πως «δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα προγραμματισμένα χειρουργεία» και πρόσθεσε πως με τη
χθεσινή επιστολή προς τα νοσοκομεία, ουσιαστικά, «δίνεται η δυνατότητα στις διοικήσεις, εάν χρειαστεί,
να περιορίσουν τα χειρουργεία».
Ωστόσο, ο κ. Πλεύρης επανέλαβε
ότι ακόμα και στις επιβαρυμένες περιοχές, όπου πλέον υπάρχει μεγάλη
πίεση στο σύστημα, «δεν θα κινδυνεύσει άνθρωπος, ο περιορισμός θα
είναι στο απολύτως απαραίτητο».
«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε
συγκεκριμένα νοσοκομεία που πιέζονται, είμαστε σε συνεργασία με
ιδιωτικές κλινικές να καλυφθούν και
να γίνουν εκεί. Χειρουργεία δεν θα
πάνε πίσω. Όλα τα έκτακτα χειρουργεία γίνονται, σε ορισμένα νοσοκομεία ειδικά συγκεκριμένων περιοχών
που πιέζονται πάρα πολύ ούτως ή

άλλως έχουν περιορίσει χειρουργεία
και τα δίνουν σε συνεργασία με ιδιωτικές κλινικές», σχολίασε.
Μητσοτάκης: Ταξίδια μόνο με 3η
δόση για τους άνω των 60
Επιστολή προς την πρόεδρο της
Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, με την οποία προτείνει
την πραγματοποίηση της τρίτης δόσης του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, ως προϋπόθεση ισχύος για
τους άνω των 60 ετών του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού
εμβολιασμού (EU DCC) για ταξίδια
εντός της Ε.Ε. έστειλε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης την Τετάρτη.Στην επιστολή του, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην άνω του 90% αποτελεσματικότητα που προσφέρει η τρίτη
δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού στο να προστατεύει από σοβαρή νόσηση και θάνατο και ζητά
«να μην χαθεί χρόνος για την προστασία των πιο ευαίσθητων ηλικιακών ομάδων».«Πιστεύω ότι δεν
πρέπει να χάνουμε χρόνο για να
προστατέψουμε τους πιο ευάλωτους
από τους συμπολίτες μας, ειδικά
εφόσον η τρίτη δόση έχει δείξει ότι
είναι αποτελεσματική (άνω του 90%)
στην πρόληψη σοβαρών COVID-19
αποτελεσμάτων περιλαμβανομένου
του θανάτου, αλλά επίσης προστατεύει κατά των μολύνσεων και κρατά
τους πολίτες μας υγιείς και εκτός νοσοκομείων» αναφέρει μεταξύ άλλων
ο
πρωθυπουργός
στην
επιστολή.«Πιστεύω ότι η υποχρεωτική τρίτη δόση για το πιστοποιητικό
εμβολιασμού για τους άνω των 60
θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα
στη μάχη κατά της πανδημίας και
σας ζητώ ευγενικά να το εξετάσετε
και να το συζητήσετε με τα άλλα
κράτη μέλη» καταλήγει.

Αστυνομία: Ενίσχυση του στόλου με 280 νέα οχήματα

Μ

ε 280 νέα οχήματα, ενισχύθηκε η Ελληνική Αστυνομία, για τις υπηρεσίες φύλαξης των συνόρων στον Έβρο, την
αστυνόμευση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, την
Τροχαία Αυτοκινητοδρόμου Νέας Οδού, αλλά και
για τη μεταφορά ασθενών με Covid-19.
Τα νέα οχήματα που θα ενισχύσουν τον στόλο
της ΕΛ.ΑΣ. παρέλαβε σήμερα ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος,
στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών στην
Αμυγδαλέζα, παρουσία του γ.γ. Δημόσιας Τάξης
ΚωνσταντίνοΥ Τσουβάλα και του αρχηγού της
ΕΛΑΣ, αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη.
«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ενίσχυση
της Ελληνικής Αστυνομίας. Συνεχίζουμε σταθερά,

με σχέδιο, με σκληρή δουλειά, για να διασφαλίσουμε ασφάλεια για τους πολίτες, ασφάλεια σ’
όλη τη χώρα», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος και
πρόσθεσε: «Σε συνέχεια της προσπάθειάς μας
με την αύξησης του αριθμού των περιπολικών
κατά 100, που βρίσκονται σε υπηρεσία τις νυχτερινές ώρες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, εντείνουμε τις ενέργειές μας για να εξασφαλίσουμε
σύγχρονες υποδομές και εφόδια για τους αστυνομικούς μας, οι οποίοι κάνουν μία πάρα πολύ
δύσκολη δουλειά επ’ ωφελεία της κοινωνίας. Θα
συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα προμηθειών
κατάλληλου υλικού για τους αστυνομικούς, προκειμένου να δουλεύουν και οι ίδιοι με τη μέγιστη
δυνατή ασφάλεια». Τα νέα οχήματα είναι τα παρακάτω και θα κατανεμηθούν ως εξής:
80 περιπολικά (για τη φύλαξη των συνόρων

Δράσεις του δήμου Αθηναίων
για την σημερινή Διεθνή Ημέρα
για την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών

στον Έβρο)
30 οχήματα αγροτικού τύπου (για τη φύλαξη
των συνόρων στον Έβρο)
4 οχήματα τύπου SUV (για τη φύλαξη των
συνόρων στον Έβρο)
95 μοτοσικλέτες (για τις ομάδες ΔΙΑΣ Αθήνας,
Θεσσαλονίκης)
5 γερανοφόρα
42 ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς ασθενών με
covid-19
24 οχήματα για το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμου Νέας Οδού
Η δαπάνη ανέρχεται στα 6.160.220 ευρώ που
προήλθαν από τον κρατικό προϋπολογισμό και
ευρωπαϊκά κονδύλια.

Δράσεις με αφορμή την σημερινή (Πέμπτη),
Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών πραγματοποιή ο Δήμος Αθηναίων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη χώρα μας
συνολικά 13 γυναίκες δολοφονήθηκαν φέτος και
εκατοντάδες ακόμη βίωσαν ή βιώνουν κακοποιητική συμπεριφορά, βία, υποτίμηση, αλλά και
έλεγχο εξουσίας, το μήνυμα είναι ότι κάθε γυναίκα που υφίσταται βία θα πρέπει να ξεπερνάει
το φόβο της και να αποκαλύπτει την κατάσταση
που βιώνει. Ο Δήμος Αθηναίων με μία σειρά
από συμβολικές, αλλά και ουσιαστικές δράσεις
ενημέρωσης,ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης, επιχειρεί να ενθαρρύνει όσες γυναίκες υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας, να μη σιωπούν.
Συνοπτικά, οι δράσεις του δήμου στις
25 Νοεμβρίου, είναι οι εξής:
Το εμβληματικό σιντριβάνι της Ομόνοιας θα
φωτιστεί στο χρώμα της Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που είναι το
πορτοκαλί. Η αντιδημαρχία Πολιτικών Ισότητας,
Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης Βίας
του Δήμου Αθηναίων θα προσφέρει στο κοινό
τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μία διδακτική
παράσταση με την ηθοποιό Κατερίνα Διδασκάλου στο Μέγαρο Μουσικής. Ο «Αθήνα 9,84», ο
δημοτικός σταθμός της πόλης, θα αφιερώσει
όλη τη μέρα το πρόγραμμα και τις εκπομπές
του στην ευαισθητοποίηση για την έμφυλη βία
μέσα από 13 podcasts ξεχωριστών γυναικών
και ανδρών.
Μάλιστα, ανάμεσα στα 13 podcasts που θα
παρουσιάσει ο «Αθήνα 9,84» με θέμα την «πιο
σοβαρή και επίμονη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ιστορία του ανθρώπου»
θα είναι, από τις 8 το πρωί και η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Επίσης, πρόσωπα που πρωτοστάτησαν στο
ελληνικό #metoo, όπως η Μαρία Μπεκατώρου,
πολιτικοί και επιστήμονες, εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων και καλλιτέχνες θα μιλήσουν
για τις συνθήκες που επωάζουν τις κακοποιητικές συμπεριφορές, τη βία, τα εγκλήματα, τις
γυναικοκτονίες. Μοιράζοντας εμπειρίες και σκέψεις, θα προτείνουν διεξόδους από τον φαύλο
κύκλο της βίας και της κακοποίησης.
Ακόμη, ο δήμος διοργανώνει, δωρεάν για το
κοινό, τη θεατρική παράσταση «Η πόρνη από
πάνω» με την ηθοποιό Κατερίνα Διδασκάλου
στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΓ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ»

«Τα νέα τετελεσμένα που δημιουργεί η
διχοτόμηση της Κύπρου»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ
Τα νέα τετελεσμένα που δημιουργεί η Τουρκία οδηγούν την Κύπρο «προς την οριστική διχοτόμηση»
προειδοποιεί, στην αποκλειστική συνέντευξη που
παραχώρησε στην «Παροικιακή», ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου. Από το Λονδίνο όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα - για
πρώτη φορά υπό τη νέα του ιδιότητα - για σειρά
επαφών με βρετανούς πολιτικούς από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, έστειλε μήνυμα στη
Βρετανία να παραμείνει προσηλωμένη στις προσπάθειες για λύση εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη ότι «δίνει χώρο
στην Τουρκία να αναπτύσσει τη διχοτομική της πολιτική», ότι απέσυρε σημαντικές συγκλίσεις στο Κυπριακό, ερχόμενος σε σύγκρουση με τις θέσεις του
γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, και ότι μετέτρεψε την
Κύπρο σε «πλυντήριο βρώμικου χρήματος». Ο κ.
Στεφάνου επισκέφθηκε τα γραφεία της «Παροικιακής», στο Wood Green του Βορείου Λονδίνου, και
μας παραχώρησε την εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
που ακολουθεί.
▪ Κύριε Στεφάνου, επισκέπτεστε την πιο πολυπληθή κυπριακή παροικία παγκοσμίως, εδώ στη Βρετανία, σε μία
ακόμη σημαντική στιγμή για το Κυπριακό. Ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψής σας και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε
να στείλετε προς τους απόδημους της Βρετανίας;
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μετά από την επίσκεψη που είχα
στην Ελλάδα και τις επαφές με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία
της χώρας για ευνόητους λόγους - η Ελλάδα είναι το βασικό στήριγμα της Κύπρου στον αγώνα που διεξάγει για δικαίωση - επισκέπτομαι την Βρετανία ακριβώς γιατί εδώ βρίσκεται η μαζικότερη
κυπριακή παροικία και το Λονδίνο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Είναι γνωστό ότι η
Βρετανία είναι ο penholder των διαφόρων εκθέσεων και ψηφισμάτων που καταγράφονται σχετικά με το Κυπριακό. Αρά με την επίσκεψή μου πρώτον είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με εκπρόσωπο
του Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας και την ίδια ώρα να
συναντήσω σκιώδη υπουργό του Εργατικού Κόμματος για να συζητήσουμε για το Κυπριακό και με αυτή την ευκαιρία να ενημερώσω
και την παροικία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και γενικότερα στη
χώρα.
▪ Τι προέκυψε από τις επαφές που είχατε τόσο με την υφυπουργό Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον όσο και με τον σκιώδη
υφυπουργό των Εργατικών Φέιμπιαν Χάμιλτον;

Το πρώτο που προκύπτει είναι ότι και οι Βρετανοί ανησυχούν για
το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στο Κυπριακό και το γεγονός ότι δεν
υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Ανησυχούν και για το γεγονός ότι η
περίοδος αυτή του αδιεξόδου συνοδεύεται και από δημιουργία
νέων τετελεσμένων από μέρους της Τουρκίας στην περιοχή, γεγονός που αυξάνει την ένταση και την ίδια ώρα η ένταση υποσκάπτει
και την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού. Το δεύτερο είναι ότι
αναζητούν τρόπους με τους οποίους θέλουν να σπάσει το αδιέξοδο
και να υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Εδώ έρχεται
η δική μας θέση η οποία πλήρως εναρμονίζεται με τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος
θέλει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, διαφυλάσσοντας το κεκτημένο των
διαπραγματεύσεων και διαπραγματευόμενοι επί του πλαισίου του
κυρίου Γκουτέρες. Κατά την άποψή μας, αυτός είναι και ο ευκολότερος τρόπος για να υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
και ο τρόπος που δίνει προοπτική για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια που έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολλά
χρόνια και να καταλήξουμε σε μια συνολική λύση στο Κυπριακό
που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση του τόπου και στην επανένωση του τόπου και του λαού.
▪ Ο ρόλος της Βρετανίας ποιος πιστεύετε ότι μπορεί και
πρέπει να είναι;
Κατ’ αρχήν ο ρόλος της Μεγάλης Βρετανίας μπορεί να είναι σημαντικός. Όπως είπα προηγουμένως, είναι αυτοί οι οποίοι ετοιμάζουν τα ψηφίσματα σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Είναι εγγυήτρια
δύναμη η Βρετανία στην Κύπρο και άρα είναι πρωταγωνιστές. Ως
μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας λοιπόν, μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των ψηφισμάτων του Οργανισμού για
την Κύπρο και το Κυπριακό και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να
είναι ένας δημιουργικός παράγοντας για να μπορέσουμε να πετύχουμε το ποθούμενο: σε πρώτη φάση την διάρρηξη του αδιεξόδου
στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και ασφαλώς για την
επίτευξη λύσης στο Κυπριακό.
▪ Πόσο σας ανησυχούν οι τουρκικές προκλήσεις και οι
έκνομες ενέργειες τόσο στην κυπριακή ΑΟΖ και στην Αμμόχωστο όσο και στην εμμονή στη λύση των δύο κρατών;
Μας ανησυχεί πάρα πολύ η εν γένει συμπεριφορά της Τουρκίας
και για το γεγονός ότι πλέον η Τουρκία σε πλήρη συνεργασία με
τον εγκάθετό της στα κατεχόμενα που είναι ο Ερσίν Τατάρ επίσημα
θέτουν στο τραπέζι τη λύση των δύο κρατών. Παρ’ ότι ο γενικός
γραμματέας σωστά δεν δέχθηκε να τεθεί η λύση των δύο κρατών
στο τραπέζι της άτυπης συνάντησης στη Γενεύη, από τη στιγμή
που η Τουρκία βολεύεται με το αδιέξοδο και την άγονη παρέλευση

του χρόνου δημιουργώντας νέα τετελεσμένα, αυτά τα νέα τετελεσμένα μάς πηγαίνουν προς την οριστική διχοτόμηση και αυτό μας
ανησυχεί πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η Τουρκία βολεύεται και με το αδιέξοδο, εργαλειοποιώντας την άγονη παρέλευση του χρόνου. Επομένως, εμείς,
επειδή δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, θα πρέπει να αναλάβουμε
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση διάρρηξης του
αδιεξόδου. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε με την
πρόταση που καταθέσαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον περασμένο Δεκέμβριο έτσι ώστε να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και να δημιουργηθεί δυναμική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων έτσι όπως ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών επιθυμεί.
▪ Να πάμε τώρα στους χειρισμούς της Κυπριακής κυβέρνησης. Έχετε πει ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν επιδεικνύει συνέπεια ως προς την προσήλωση στα κεκτημένα του
Κραν Μοντανά και ότι οι θέσεις του ενδεχομένως να ακυρώνουν βασικές συγκλίσεις, για παράδειγμα στο σημείο της πολιτικής ισότητας. Για τι ακριβώς τον κατηγορείτε;
Εμείς ασκούμε κριτική στον πρόεδρο της Δημοκρατίας διότι με
τις αντιφάσεις της πολιτικής του τελικά δίνει χώρο στην Τουρκία να
αναπτύσσει την διχοτομική της πολιτική γιατί απλά ο πρόεδρος
δεν είναι πειστικός και δεν έχει αξιοπιστία με τον τρόπο που θέτει
τις θέσεις του, αλλά και με τις ίδιες τις θέσεις που θέτει. Και θα
ήθελα να είμαι πιο συγκεκριμένος: λέει ο πρόεδρος ότι θέλει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν.
Δεν μπορεί όμως αυτή η θέση να εναρμονιστεί με το γεγονός ότι ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποσύρει συγκεκριμένες σημαντικές συγκλίσεις στο Κυπριακό. Αυτό υποσκάπτει και την αξιοπιστία και την πειστικότητα της θέσης του ότι θέλει επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν. Οταν αποσύρεις συγκλίσεις, σημαίνει ότι θέλεις να ξεκινήσεις πιο πίσω από
εκεί που έφτασες στο Κραν Μοντανά. Δεύτερον, σημαίνει ότι συγκρούεσαι με τη θέση του γενικού γραμματέα ο οποίος επιθυμεί
τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων διαφυλάσσοντας τις συγκλίσεις. Τρίτον, ο πρόεδρος θέτει τις λεγόμενες ‘’νέες ιδέες’’ στο τραπέζι του διαλόγου. Αυτές οι ‘’νέες ιδέες’’ υποσκάπτουν και συγκρούονται με συγκλίσεις οι οποίες έχουν επιτευχθεί, όπως είναι η
σύγκλιση για την πολιτική ισότητα και την αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο
επίπεδο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η γνωστή σύγκλιση με
τη μία θετική ψήφο στο επίπεδο του υπουργικού συμβουλίου , η
ιδέα του προέδρου για αποκεντρωμένη ομοσπονδία η οποία οδηγεί
στο άνοιγμα συγκλίσεων αναφορικά με τις αρμοδιότητες που έχουν
συμφωνηθεί, αλλά και η ιδέα του προέδρου αναφορικά με την
πρότασή του για να έχουμε, αντί για προεδρικό σύστημα το οποίο
έχει εδώ και χρόνια συμφωνηθεί, να έχουμε κοινοβουλευτικό σύστημα, πράγμα που αλλάζει τα δεδομένα.
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“Με τις αντιφάσεις της πολιτικής του, ο κ. Αναστασιάδης δίνει χώρο στην Τουρκία να αναπτύσσει
την διχοτομική της πολιτική, γιατί απλά ο πρόεδρος δεν είναι πειστικός και δεν έχει αξιοπιστία”

Τουρκία μάς πηγαίνουν στην οριστική
Εάν θέλει ο πρόεδρος να είναι πειστικός, θα πρέπει να αφήσει
πίσω τις νέες ιδέες, να επαναφέρει τις συγκλίσεις που έχει αποσύρει, να ζητήσει από την άλλη πλευρά να επαναφέρει και εκείνη συγκλίσεις που έχουν συμφωνηθεί για να είναι πειστικός ότι θέλει και
εννοεί τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που
διακόψαμε.
▪ Αυτές οι θέσεις που διατυπώνει ο Πρόεδρος σας κάνουν
να πιστεύετε ότι ενδεχομένως να μην έχει θέληση να εξευρεθεί
τώρα λύση στο Κυπριακό;
Εμείς είμαστε της άποψης ότι η πολιτική δεν κρίνεται από τις
προθέσεις αλλά κρίνεται από τα αποτελέσματά της. Και τα μέχρι
σήμερα αποτελέσματα της πολιτικής του προέδρου της Δημοκρατίας είναι αρνητικά. Το πρώτο είναι γιατί με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα πράγματα έχει φορτωθεί ευθύνες σε σχέση με την αποτυχία στο Κραν Μοντανά και τη συνέχιση του αδιεξόδου.
Ανεξαρτήτως του τι λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημασία
έχει τι λέει ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών. Και στην έκθεσή του του Σεπτεμβρίου του 2017 στην οποία
ο γενικός γραμματέας κατέγραψε τις εξελίξεις στο Κραν Μοντανά
έχει επιμερίσει την ευθύνη για την αποτυχία στο Κραν Μοντανά
στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, άρα και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και την ίδια ώρα επιδαψίλευσε επαίνους στην παρουσία
των εγγυητριών δυνάμεων, επομένως και στην Τουρκία. Δεύτερον,
όσες φορές προσπάθησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μεταφέρει το μήνυμα στον γενικό γραμματέα ότι έχει διάθεση να συνεχίσουμε από το σημείο που διακόψαμε στο Κραν Μοντανά, η απάντηση που πήρε από τον γενικό γραμματέα ήταν ότι δεν έχει πειστεί
από την πολιτική βούληση των δύο πλευρών αναφορικά με την
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Άρα ο πρόεδρος δεν έχει
πείσει. Και το τρίτο, ο τρόπος με τον οποίον χειρίζεται τα πράγματα
ο πρόεδρος, τελικά μη πείθοντας για τις προθέσεις του, δίνει τη
δυνατότητα στην Τουρκία η οποία είναι απενοχοποιημένη στη συνείδηση του διεθνούς παράγοντα, να προκαλεί, να παρανομεί, να
προβαίνει σε έκνομες ενέργειες που παραβιάζουν ψηφίσματα του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, χωρίς ουσιαστικό πολιτικό κόστος.
▪ Συνεπώς έχετε αμφιβολίες για το αν η πραγματική του
βούληση είναι να βρεθεί τώρα λύση;
Νομίζω ότι είναι λίγο αδιέξοδη η συζήτηση περί των προθέσεων
του καθενός. Επαναλαμβάνω ότι οι προθέσεις δεν έχουν και τόση
σημασία. Στην πολιτική σημασία έχουν τα αποτελέσματα, διότι και
τις καλύτερες των προθέσεων να έχεις όταν κάνεις μια πολιτική,
δεν θα κριθείς από τις προθέσεις σου, θα κριθείς από το αποτέλεσμα της πολιτικής σου. Και επαναλαμβάνω ότι μέχρι τώρα τα αποτελέσματα της πολιτικής του προέδρου της Δημοκρατίας είναι αρνητικά.
▪ Έχετε πει στο πρόσφατο παρελθόν ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Καλείτε τον κύριο Αναστασιάδη να παραιτηθεί;

Είναι θέση μας ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Και αν
πραγματικά υπήρχε πολιτική ευθιξία από μέρους του προέδρου
της Δημοκρατίας και του κυβερνώντος κόμματος, θα είχαν φύγει
εδώ και καιρό από την εξουσία. Δεν γίνεται να σε κατηγορεί ολόκληρη η υφήλιος ότι έχεις μετατρέψει τη χώρα σε ένα πλυντήριο
βρώμικου χρήματος, να σε κατηγορεί για διαπλοκή και διαφθορά
διεθνών διαστάσεων και εσύ απλώς να παρακολουθείς απαθής ή,
ακόμη χειρότερα, να κατηγορείς τους ξένους ότι έχουν σκοπιμότητες
και σε κατηγορούν. Αν ήμασταν σε κάποια άλλη χώρα ευνομούμενη
θα είχαν φύγει εδώ και καιρό και ο πρόεδρος και η κυβέρνηση.
Δεν έχουμε, λοιπόν, ψευδαισθήσεις ότι ο πρόεδρος και η κυβέρνηση τώρα, εννέα χρόνια από την έναρξη της διακυβέρνησής τους,
θα δώσουν παραιτήσεις. Επομένως, εμείς εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε τις προεδρικές εκλογές του 2023 με έναν προοδευτικό
υποψήφιο για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτόν τον
μεγάλο κατήφορο στον οποίο έχουν βάλει την Κύπρο οι κυβερνώντες και να ανοίξουμε ξανά την προοπτική για μια προοδευτική
αλλαγή στον τόπο.
▪ Το ΑΚΕΛ αναδεικνύει μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της διαφθοράς και των σκανδάλων. Θεωρείτε ότι έχει προσωπική
ευθύνη, ενδεχομένως και εμπλοκή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;
Η προσωπική ευθύνη πρώτα απ’ όλα του προέδρου της Δημοκρατίας κρίνεται από το γεγονός ότι επί των δικών του ημερών η
διαπλοκή και διαφθορά έχουν απογειωθεί. Και αυτό μετριέται και
σε διάφορους δείκτες όπως ο δείκτης διαφθοράς της Παγκόσμιας
Τράπεζας, όπως οι διαπιστώσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης,
όπως οι εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, από το γεγονός ότι η
Κύπρος πρωταγωνιστεί σε δελτία ειδήσεων διεθνούς εγκυρότητας
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμη και το ίδιο το BBC με την αναφορά που έχει κάνει στην Κύπρο με ένα φιλμ που αναφέρεται
στον πρόεδρο της Δημοκρατίας με την αναφορά ‘’the offshore
president’’, με το γεγονός ότι δημοσιογράφοι σταματούν κάτω από
τη βροχή εν όψει Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
άλλα θέματα, για να τον ρωτήσουν τι γίνεται με την εμπλοκή του
δικηγορικού γραφείου που φέρει το επώνυμό του σε διάφορα σκάνδαλα και σε διάφορες αναφορές στα Pandora Papers. Επομένως,
αυτό και μόνο λέει για την εμπλοκή του προέδρου, για την ευθύνη
που έχει για αυτή την κατάσταση, για την οποία θα έπρεπε να
φροντίσει να την αντιμετωπίσει, γιατί δεν είναι θέμα προσωπικό.
Όταν είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας οι ενέργειές σου και τα αποτελέσματα των πολιτικών σου επηρεάζουν την χώρα και έχει αποτύχει αυτή η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα να κάνουν το πιο
βασικό που καλείται να κάνει κάθε φορά ένας πρόεδρος και μία
κυβέρνηση: να προστατεύσουν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα
της χώρας και το όνομα της χώρας.
▪ Αναφερθήκατε στις προεδρικές εκλογές και, όπως πολύ
καλά γνωρίζετε, παρότι είναι σχετικά νωρίς ακόμη, έχει αρχίσει
η σεναριολογία και ορισμένες υποψηφιότητες έχουν βγει

μπροστά. Το ΑΚΕΛ πώς θα κινηθεί στο ζήτημα των προεδρικών εκλογών;
Είναι γεγονός ότι έχει αρχίσει η σεναριολογία και έχει αρχίσει η
κούρσα για τις προεδρικές εκλογές, όχι με δική μας ευθύνη. Άλλοι
τρέχουν. Βλέπετε τι κάνει ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος
που έχει ξεκινήσει μια προεκλογική εκστρατεία, λες και το κόμμα
του δεν έχει την καθοριστική ευθύνη για τον κατήφορο που έχει
πάρει η Κύπρος. Διερωτώμαι πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στην Κύπρο προς το καλύτερο όταν το ίδιο το κυβερνών
κόμμα έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση την Κύπρο με αποτέλεσμα
η χώρα να διασύρεται χωρίς σύνορα; Ασφαλώς και το ΑΚΕΛ θα
εργαστεί για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να επιτευχθεί
προοδευτική αλλαγή στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
συζητήσουμε και με άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε μια
προσπάθεια να υπάρξει μια κοινή γραμμή και, αν τα καταφέρουμε,
μια κοινή υποψηφιότητα που να συγκεντρώνει πιθανότητες εκλογικής νίκης. Αυτό, βέβαια, για να αποφασιστεί από μέρους του
ΑΚΕΛ και για το πώς θα κινηθεί εξαρτάται από τη συζήτηση και τις
αποφάσεις που θα λάβουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος
έτσι όπως προβλέπονται οι διαδικασίες από το καταστατικό. Θα
συζητήσουμε σύντομα στα καθοδηγητικά σώματα του κόμματος
για το πώς θα κινηθούμε και ασφαλώς θα επιδιώξουμε να έχουμε
συζητήσεις με κόμματα της αντιπολίτευσης έτσι ώστε να δούμε
μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε.
▪ Είστε ανοικτοί σε συμπράξεις και με άλλα κόμματα δηλαδή, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις;
Έτσι κι αλλιώς το ΑΚΕΛ πάντοτε με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί.
Πάντοτε βέβαια η αναζήτηση των συνεργασιών του ΑΚΕΛ γίνεται
μέσα σε ένα πλαίσιο προγραμματικών συγκλίσεων για σημαντικά
ζητήματα που καθορίζουν και την πορεία του τόπου, της κοινωνίας
και της οικονομίας. Αυτό θα κάνουμε και τώρα και θα δούμε μέχρι
πού μπορούν να φτάσουν τα πράγματα.
▪ Εσείς, κύριε Στεφάνου, μπορεί να είστε υποψήφιος;
Όλα αυτά θα καθοριστούν από τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Αυτό που προέχει δεν είναι το ποιος θα είναι και αν κάποιος
από το ΑΚΕΛ ή ο ηγέτης του ΑΚΕΛ θα είναι υποψήφιος. Για μας
αυτό που προέχει είναι να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές και να
λάβουμε εκείνες τις αποφάσεις που θα μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες να αλλάξουμε τα πράγματα στην Κύπρο με μια εκλογική
νίκη.
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ΤΖΕΡΕΜΙ ΚΟΡΜΠΙΝ, ΚΑΘΡΙΝ ΓΟΥΕΣΤ, ΠΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΙΝΕ ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ»

«Η Βρετανία να κάνει περισσότερα για την επανένωση της Κύπρου»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ
Τρεις φιλοκύπριοι Βρετανοί βουλευτές ο Τζέρεμι Κόρμπιν, η Κάθριν Γουέστ και
ο Πάμπος Χαραλάμπους -, συμμετείχαν την
περασμένη Πέμπτη σε δείπνο εργασίας στο
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Wood
Green, με την αφορμή της επίσκεψης του
Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου. Παρούσα ήταν και η Εμίνα Ιμπραχίμ,
Δημοτική Σύμβουλος στο Χάρινγκεϊ. Μετά τη
συνάντηση, οι συμμετέχοντες μίλησαν αποκλειστικά στην «Παροικιακή» για το
Κυπριακό, στέλνοντας σημαντικά μηνύματα
προς την κυβέρνηση της Βρετανίας.
Τζέρεμι Κόρμπιν, τέως αρχηγός
Εργατικού Κόμματος, βουλευτής
Islington North

«Η βρετανική κυβέρνηση δεν ασκεί
μεγάλη πίεση στην Τουρκία»
Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον
Στέφανο για το Κυπριακό. Είμαι κάποιος που
γνωρίζει καλά τις χαρές της Κύπρου αλλά και την
τραγωδία της ιστορίας της εδώ και πολλά χρόνια.
Ήμουν δημοτικός σύμβουλος στο Χάρινγκεϊ όταν
έγινε η εισβολή το 1974, και έκτοτε υποστηρίζω
την επανένωση. Το νησί είναι πολύ μικρό για να
είναι διχοτομημένο. Ο λαός δεν πρέπει να είναι
διχασμένος. Πρέπει να υπάρξει σύμπνοια.
Συζητήσαμε, ακόμη, για την αποτυχία του δημοψηφίσματος για το σχέδιο Ανάν, το οποίο ήταν
αισιόδοξο αλλά είχε ελαττώματα, ιδιαίτερα στο
θέμα της γης και της ιδιοκτησίας. Συζητήσαμε,
επίσης, την ανάγκη να ασκηθεί πολύ μεγαλύτερη
πίεση στη βρετανική κυβέρνηση, η οποία είναι,
σε τελική ανάλυση, ο εγγυητής της ενότητας και
της ανεξαρτησίας της Κύπρου, για να διασφαλιστεί ότι αυτά θα επιτευχθούν. Η επίσημη θέση
της βρετανικής κυβέρνησης είναι ότι υποστηρίζει
την επανένωση. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι κάνουν
πολλά γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι ασκούν μεγάλη
πίεση στην Τουρκία. Θεωρώ ότι ασχολούνται όλη
την ώρα με τις ευαισθησίες της τουρκικής κυβέρνησης. Θέλω να υπάρχουν καλές σχέσεις με όλες

τις κυβερνήσεις, αλλά θέλω επίσης να υπάρχει
σεβασμός για το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Η τουρκική υποστήριξη στην κατοχή
της Βόρειας Κύπρου και η συμμετοχή της σε αυτήν δεν είναι αποδεκτή και αυτό πρέπει να αποτελέσει στοιχείο πίεσης για την Τουρκία.
Δεν νομίζω ότι η βρετανική κυβέρνηση είναι
πραγματικά προετοιμασμένη να ασκήσει όση
πίεση στην Τουρκία θα έπρεπε. Μάλλον πιστεύουν ότι υπάρχουν αγορές (σ.σ. για εκμετάλλευση) στην Τουρκία, αλλά η ουσία είναι ότι το
διεθνές δίκαιο παραβιάστηκε το 1974. Η διεθνής
νομική θέση είναι ότι η Κύπρος πρέπει να επανενωθεί. Οι άνθρωποι και στις δύο πλευρές στην
Κύπρο έχουν συνομιλήσει πολλές φορές. Τα προοδευτικά κόμματα και στις δύο πλευρές έχουν,
επίσης, συνομιλήσει πολλές φορές. Χαίρομαι που
ακούω ότι διοργανώνονται δικοινοτικές εκδηλώσεις. Η λύση στην Κύπρο πρέπει να διέπεται από
σεβασμό για τους πολιτισμούς και των δύο πλευρών. Και πρέπει να δίνει στους νέους και σε
όλους τους πολίτες ένα ελπιδοφόρο μέλλον στην
Κύπρο. Είναι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν
στο ίδιο νησί, να τρώνε το ίδιο φαγητό, να αναπνέουν τον ίδιο αέρα και να βρίσκονται σε μια
ενιαία χώρα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι εφικτά.
Πρέπει να μπει τέλος στην κατοχή.
Κάθριν Γουέστ, σκιώδης Υφυπουργός Εξωτερικών, βουλευτής Εργατικού Κόμματος στο Hornsey and Wood
Green

«Δεν έχουμε κάνει όση πρόοδο θα έπρεπε
στο Κυπριακό»
Είχα μια πολύ χρήσιμη συνάντηση με τον κ.
Στεφάνου και μια καλή συζήτηση για το Κυπριακό
και για το πώς εμείς, ως βουλευτές του Ηνωμένου
Βασιλείου, μπορούμε να υποστηρίξουμε μια ειρηνική λύση. Η λύση δεν είναι άλλη από τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, έτσι ώστε ο λαός
της Κύπρου να αποκτήσει μια για πάντα ένα ειρηνικό μέλλον και όλα τα παιδιά να μπορούν να
πηγαίνουν στα ίδια σχολεία, οι πολίτες να μπορούν να ψωνίζουν στα ίδια εμπορικά κέντρα, και
όλοι να μπορούν να απολαύσουν την Κύπρο
στην ολότητά της. Υπάρχει έντονος διχασμός και
θέλουμε όλοι να συνεργαστούν για να βρεθεί

λύση.Το ΑΚΕΛ είναι μια σημαντική δύναμη στη
Βουλή και στο πρόσφατο ταξίδι μου στην Κύπρο
είχα την ευκαιρία να συναντήσω περισσότερους
βουλευτές από το ΑΚΕΛ και από τα υπόλοιπα
κόμματα και να πληροφορηθώ πού βρισκόμαστε
στην ειρηνευτική διαδικασία. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση στο ίδιο τραπέζι όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, είτε για το Κογκρέσο των ΗΠΑ που ενδιαφέρεται πολύ για την Κύπρο και υποστηρίζει
σθεναρά τη λύση. Είτε, φυσικά, εδώ στο Βόρειο
Λονδίνο, τη δική μου κοινότητα, όπου όλοι φαίνεται να τα πηγαίνουμε πολύ καλά μεταξύ μας.
Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει λύση, δεν πρέπει να
ξεχάσουμε, επομένως πρέπει να διατηρήσουμε
το θέμα στην ατζέντα και πρέπει να εργαστούμε
για μια ειρηνική λύση. Θα ήθελα να μεταφέρω
στη Βρετανική κυβέρνηση το μήνυμα της σημασίας που έχουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων
Εθνών, τα οποία αναφέρονται σε λύση διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας. Διεξάγονται πολλές
συζητήσεις για αυτό το θέμα, διότι δεν έχουμε
κάνει όση πρόοδο θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια. Η λύση των δύο κρατών είναι εντελώς απαράδεκτη και δεν συνάδει με τα ψηφίσματα του
ΟΗΕ που λένε ότι πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο
κράτος, μία Κύπρο. Είμαι μέλος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας στη Βρετανική
Βουλή για την Κύπρο. Και εννοούμε για όλους
τους Κύπριους. Είναι πολύ σημαντικό η νέα γενιά
να έχει το όραμα της ενωμένης Κύπρου. Μπορούμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας. Μπορούμε να συνυπάρξουμε και να ζήσουμε ειρηνικά
και είμαστε εδώ ως Βρετανοί βουλευτές για να
υποστηρίξουμε αυτήν την οριστική λύση προς
μια ειρηνική ενιαία ομοσπονδία της Κύπρου.
Πάμπος Χαραλάμπους, βουλευτής
Εργατικού Κόμματος στο Enfield
Southgate

«Η βρετανική κυβέρνηση να συμβάλει πιο
δυναμικά στην εξεύρεση λύσης»
Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση με τον κ. Στεφάνου για το Κυπριακό. Πριν από λίγες ημέρες,
συμμετείχα στην αντιπροσωπεία Βρετανών βουλευτών που επισκέφθηκε την Κύπρο, όπου μας

δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε ιδέες με πολιτικούς παράγοντες. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια επανενωμένη Κύπρος. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο Βρετανικό
Κοινοβούλιο για να βοηθήσουμε να επιτευχθεί
αυτό και να ασκήσουμε πίεση σε άλλους φορείς
ώστε να συμβάλουν στην επίτευξή του.
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε πάντα έναν ρόλο να διαδραματίσει στην Κύπρο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες για την επανένωση, αλλά τελευταία έχει ατονήσει. Συνεπώς,
αυτό που θα έλεγα στη βρετανική κυβέρνηση, είναι ότι πρέπει να συμβάλει πιο δυναμικά στην
εξεύρεση λύσης στην Κύπρο και να βοηθήσει
προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών και, ας ελπίσουμε, της
επανένωσης σύντομα.
Εμίνα Ιμπραχίμ, Δημοτική Σύμβουλος Noel Park, Haringey Council

«Να κρατήσουμε τη συζήτηση για
το Κυπριακό ζωντανή»
Ως μέλος της Κυπριακής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθότι γεννήθηκα και μεγάλωσα
εδώ, γνωρίζω ότι το Κυπριακό είναι ένα πολύ
σημαντικό ζήτημα για όλους μας. Είτε γεννηθήκαμε στην Κύπρο, είτε εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντα ήταν κάτι πολύ σημαντικό για την οικογένειά μου, η οποία έχει δεσμούς με το ΑΚΕΛ.
Άρα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση για
μένα. Το μήνυμά μου προς τους Κύπριους και
τους Βρετανοκύπριους του Λονδίνου είναι ότι πιστεύω ότι έχουμε την ευκαιρία, ως Κύπριοι που
ζούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, να συνεχίσουμε
να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο σχετικά με το
Κυπριακό, προκειμένου να μπορέσουμε να συμβάλουμε στην εξεύρεση ειρηνικής λύσης ώστε
το νησί επιτέλους να επανενωθεί έπειτα από τόσα
χρόνια. Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον ρόλο μας ως Κύπριοι του
Ηνωμένου Βασιλείου για να διασφαλίσουμε ότι
θα εξακολουθήσει η Κύπρος να είναι μέρος της
πολιτικής συνείδησης και να μην ξεχαστεί. Έχουν
περάσει πολλά χρόνια και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο χαμηλά βρίσκεται το Κυπριακό στην
ατζέντα των πολιτών. Πρέπει να διασφαλίσουμε
ότι θα εξακολουθήσει να συζητείται.

Εκπρόσωποι της ΕΚΟ και της ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ υποδέχτηκαν τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό, το μεταναστευτικό, η στεγαστική πολιτική του Υπουργείου και η επιπρόσθετη υποστήριξη για το προξενείο της Ύπατης Αρμοστείας ήταν, μεταξύ άλλων, τα θέματα που
συζητήθηκαν μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή,
της Γραμματείας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας (ΕΚΟ ΗΒ)
και της Επιτροπής της Νεολαίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Αποδήμων Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου (ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ). Τη
συζήτηση διοργάνωσε η ΕΚΟ ΗΒ στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2021.
Στην ομιλία του προς τους Απόδημους ανέφερε, ότι τα πρακτικά
των συνομιλιών του Κρανς Μοντανά απερίφραστα δικαιώνουν τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις προσπάθειες του για την εξεύρεση
βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, λέγοντας πως, παρά τις δυσκολίες, λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας, συνεχίζει τις προσπάθειες
για επανέναρξη των συνομιλιών. Θεωρώ, τόνισε ο κ. Υπουργός,
ότι «είναι η ώρα που όλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι επιβάλλεται
να υπάρξει ομοψυχία και ομογνωμία στο εσωτερικό μέτωπο, γιατί
ο εχθρός ένας είναι. Είναι η Τουρκία, η οποία συστηματικά και
προκλητικά προσπαθεί να επιβάλει τα επεκτατικά της σχέδια σε
βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Πρόσθεσε ότι «ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντισταθούμε, είναι η ενότητα, και βεβαίως η σύναψη εκείνων των
εξωτερικών συνεργασιών και συμφωνιών που θα αποτελέσουν το
ανάχωμα της ανακοπής του επεκτατισμού της Τουρκίας».
Ακολούθως, στο πλαίσιο της παρουσίασης μέρους των πολιτικών
που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, μίλησε για το

μεταναστευτικό ζήτημα. Είπε ότι, η μικρή μας πατρίδα για 5η συνεχή χρονιά καταγράφει μια ανεπιθύμητη πρωτιά ως το κράτος
μέλος με τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου κατ΄ αναλογία πληθυσμού. Ενημέρωσε ότι η Τουρκία συστηματικά προωθεί μέσω των
κατεχομένων παράτυπους μετανάστες προερχόμενους από τα νότια της παράλια. Το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης, πρόσθεσε, εστιάζεται στη παράνομη μετανάστευση, κυρίως στον περιορισμό των
ροών από την πράσινη γραμμή, αλλά και στην εντατικοποίηση
των επιστροφών.
Στην ενημέρωσή του για τη στεγαστική πολιτική του Υπουργείου
Εσωτερικών, ο κ. Νουρής εξέφρασε την ικανοποίησή του για το
ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από τον κόσμο σε ό,τι αφορά στα
σχέδια για ιδιοκατοίκηση στις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές
περιοχές και στην ύπαιθρο, σημειώνοντας πως έχει ξεπεράσει
κάθε προσδοκία. Στην προσπάθεια μας να δώσουμε ακόμη καλύτερες προοπτικές για τους πολίτες και τον τόπο μας», αρχές του
νέου έτους 2022, όπως είπε, θα επαναπροκηρυχθούν τα στεγαστικά σχέδια με αναθεωρημένα κριτήρια, προκειμένου αυτά να καταστούν ακόμη πιο ελκυστικά κυρίως για τους νέους.
Αναφερθείς στη στεγαστική πολιτική για τους πρόσφυγες, είπε
πως οι δαπάνες για τη στέγαση των προσφύγων αυξήθηκαν από
τα €41 εκ. το 2018, στα €76 εκ. ευρώ το 2021.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συζήτησης με τους Κύπριους
Απόδημους, ο κ. Υπουργός είπε ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει
«στην παροικία, στην ομογένεια, στους ανθρώπους της Κύπρου
που μας εκπροσωπούν εδώ επάξια, και βεβαίως αντιμετωπίζουν
σειρά προβλημάτων για τα οποία το Υπουργείο Εσωτερικών προσπαθεί να δώσει συγκεκριμένες λύσεις».
Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Πρόεδρος της ΕΚΟ απευθυνόμενος
προς τον κ. Νουρή, είπε πως «γνωρίζω ότι εργάζεστε πολύ στενά
με τον Ύπατο Αρμοστή και τον Γενικό Πρόξενο εδώ στο Λονδίνο
για τη βελτίωση της διαδικασίας αίτησης υπηκοότητας για την παροικία μας και είμαστε ευγνώμονες.»
Συνέχισε λέγοντας πως «χωρίς να επιθυμούμε να μπούμε σε μια
συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά του Brexit, αυτό έδωσε στην Κυπριακή Δημοκρατία μια μοναδική ευκαιρία να πολιτογραφήσει τη
δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά της διασποράς μας, όπως έπραξαν
και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τους δικούς τους αποδήμους.»
Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη αντιπροσωπείας της
διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής (APPG) για την Κύπρο,
διαβεβαίωσε τον υπουργό πως «οι Βρετανοί βουλευτές ενημερώθηκαν πλήρως για το ότι πάνω από το 4% του πληθυσμού του νησιού είναι πλέον μετανάστες ή αιτούντες άσυλο, με τη συντριπτική
πλειοψηφία να διέρχεται παράνομα από τα κατεχόμενα. Αυτό προ-

κάλεσε σημαντική συζήτηση, λόγω του ότι το θέμα της μετανάστευσης είναι πολύ επίκαιρο θέμα εδώ στο ΗΒ, με πάνω από
1.000 άτομα να περνούν καθημερινά μέσω του καναλιού τις τελευταίες ημέρες.» Μιλώντας για το εθνικό μας πρόβλημα, είπε
πως «η ΕΚΟ ΗΒ και τα σωματεία μας συνεχίζουν να υποστηρίζουν
ενεργά τις προσπάθειες του Προέδρου και του λαού της Κύπρου
για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση της
Κύπρου.» Πρόσθεσε ότι «δυστυχώς, η Τουρκία και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης συνεχίζουν να εργάζονται για τη διχοτόμηση και τη
δημιουργία δυο κρατώ στο νησί μας. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, γίναμε μάρτυρες αυτών των προσπαθειών και της πολυετούς
προπαγάνδας, με την έπαρση της σημαίας του ψευδοκράτους στο
Waltham Forest Council από Τουρκοκύπριο δημοτικό σύμβουλο.
Μετά την άμεση αντίδραση μας, η Αρχηγός του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε δημόσια συγγνώμη και αφαίρεσε τη σημαία και
τρεις άλλοι βουλευτές καταδίκασαν την ενέργεια. Αφού σταματήσαμε τις προσπάθειές τους, έχουν το θράσος να μας αποκαλούν
ρατσιστές επειδή υποστηρίζουμε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, της ΕΕ, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές
δίκαιο και την πολύχρονη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του
ΗΒ.» Κλείνοντας τόνισε πως παρόλο ότι «αυτά τα άτομα θα εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία για να υπονομεύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία και να διχάσουν τις κοινότητές μας, δεν θα μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια ελεύθερη
επανενωμένη Κύπρο όπου όλοι οι νόμιμα κάτοικοι της της θα μπορούν να ζουν και να ευημερούν μαζί.» Παρόντες στη συζήτηση
ήταν ο Ύπατος Αρμοστής στο Λονδίνο κ. Ανδρέας Κακουρής, ο
Πρόεδρος της ΕΚΟ ΗΒ κ. Χρίστος Καραολής, ο Πρόεδρος της
ΠΟΜΑΚ κ. Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ
ΗΒ κ. Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου, ο Πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων ΗΒ κ. Μάριος Μηναϊδης, ο Αναπληρωτής Ύπατος
Αρμοστής κ. Νικόλας Μανώλης, η Σύμβουλος της Υπ. Αρμοστείας
κα. Μελίβοια Δημητρίου, ο Γενικός Πρόξενος κ. Θεόδωρος Γκότσης,
οι Αντιπρόεδροι της ΕΚΟ ΗΒ κ. Μιχάλης Έλληνας και Π. Χαραλάμπους, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΕΚΟ ΗΒ κ. Ανδρέας Καραολής, οι αξιωματούχοι της ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ κ. Ανδρέας Πάτσαλος
(Γενικός Γραμματέας) και Γρηγόρης Δήμου (Ταμίας), και πολλοί
άλλοι. Ακολούθησε δεξίωση και δόθηκε η ευκαιρία στον κ Υπουργό
και τον Ύπατο Αρμοστή να ανταλλάξουν γνώμες και απόψεις με
τους προσκεκλημένους, πάνω στο μεταναστευτικό, τις πολιτογραφήσεις και το εθνικό μας θέμα.
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Παρουσίαση του νέου κυπριακού τουριστικού προϊόντος στο Λονδίνο
- «Καλοί οιωνοί για το ‘22», λέει ο Σάββας Περδίος στην “Παροικιακή”
«Είμαστε εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να κρατήσουμε την επαφή μας με τους
μεγάλους ταξιδιωτικούς πράκτορες που δεκαετίες τώρα στηρίζουν την Κύπρο. Και ο δεύτερος,
για να παρουσιάσουμε στους οργανωτές ταξιδιών που εξειδικεύονται, ως επί το πλείστον,
σε χειμερινά τουριστικά πακέτα, τα νέα μας προϊόντα». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων στην
«Παροικιακή» ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος με αφορμή την επίσκεψη
του στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα.

Κατά το δείπνο εργασίας στο κεντρικό
Λονδίνο, με παρουσία περίπου
30 διοργανωτών ταξιδιών, κυρίως εξειδικευμένων μορφών τουρισμού και
δημοσιογράφων του τομέα, ο κ. Περδίος περιέγραψε πώς το πακέτο που
προσφέρει πλέον η Κύπρος «επαναπροσδιορίζεται και όχι απλά επανατοποθετείται». Αυτό σημαίνει, όπως
εξήγησε, ότι καθίσταται πιο περιεκτικό,
ποικίλο και ευέλικτο, κάτι που αποτυπώνεται και στο νέο λογότυπο που έχει
ως κύρια αναφορά την Αγάπη.
Ο κ. Περδίος μίλησε αρχικά για τις
αλλαγές που έχουν διαπιστωθεί στη
συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των
ταξιδιωτών, σε μεγάλο βαθμό και λόγω
της πανδημίας. Ανέφερε ενδεικτικά ότι
πλέον οι ταξιδιώτες θέλουν ποικιλία
στο τουριστικό προϊόν, επιδιώκουν να
αναμιχθούν με τον τοπικό πληθυσμό
και να βιώσουν τις συνήθειες τους,
προσέχουν το αποτύπωμα των διακοπών τους στο περιβάλλον και τείνουν
πλέον να κάνουν λιγότερα ταξίδια αλλά
μεγαλύτερης διάρκειας, επομένως πρέπει να έχουν πολλές επιλογές εκεί που
θα βρεθούν.
Παράλληλα αναζητούν εξειδικευμένες
εμπειρίες και δραστηριότητες, ενώ έχει
αλλάξει και η φύση των κρατήσεων,
π.χ. υπάρχουν πλέον περισσότεροι
τουρίστες που ταξιδεύουν μόνοι,
κλείνουν την τελευταία στιγμή και οι
άνω των 65 είναι πλέον πιο εξοικειωμένοι με την ψηφιακή αναζήτηση
προορισμού.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε διεξοδικά
στις δράσεις που έχει αναλάβει η
Κύπρος για να προσαρμοστεί στις
απαιτήσεις αυτής της νέας ταξιδιωτικής
πραγματικότητας. Σημείωσε, για
παράδειγμα, τη σημαντική αναβάθμιση
της σημασίας που δίνει η χώρα στον
αγροτικό τουρισμό (με νέο νόμο για
διαμονή σε αγροκτήματα και οινοποιεία, την έμφαση στο κάμπινγκ και στο
κάμπινγκ πολυτελείας, τη νομοθέτηση
για πιστοποίηση εδεσμάτων που
παράγονται από ιδιώτες στο σπίτι).
Στάθηκε επίσης στην αναβάθμιση
των υποδομών, ξεχωρίζοντας μεταξύ
άλλων τις μαρίνες, το καζίνο-θέρετρο,
τις εγκαταστάσεις γκολφ που θα
επιτρέψουν και τη διεξαγωγή του
Cyprus Open, τις ποδηλατικές διαδρομές και τη σημαντική διενέργεια τμήματος του περίφημου Tour de France
στο νησί τα προσεχή τρία χρόνια,
καθώς και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων στις παραλίες, με χρήση μάλιστα
οικολογικών υλικών.
Πρόσθεσε ότι με την αξιοποίηση

κοινοτικών κονδυλίων ο τουριστικός
τομέας γίνεται πιο ανταγωνιστικός και
ανθεκτικός, μεταξύ άλλων με μετατροπή ξενοδοχείων σε προορισμούς
ευεξίας και την αναβάθμιση του αγροτουρισμού.
Υπογράμμισε επίσης ότι πλέον η
Κύπρος λανσάρει 12 «ετικέτες» επιμέρους τουριστικών προϊόντων, όπως
ενδεικτικά το «κυπριακό πρόγευμα»,
το ‘Taste Cyprus’ με την πιστοποίηση
της αυθεντικότητας της τοπικής κουζίνας και των προϊόντων, τις διαδρομές
κρασιού, τις γαλάζιες σημαίες των
κυπριακών παραλιών, τα μονοπάτια
της φύσης, το Γεωπάρκο Τροόδους και
τα θεματικά πάρκα. Αυτές οι επιμέρους
προσφορές προς τον επισκέπτη καθιστούν πιο μοναδική και πιο ζωντανή
την εμπειρία του ταξιδιού στην Κύπρο.
Τέλος, παρουσίασε τη νέα τουριστική
ταυτότητα της χώρας, που στοχεύει
μεταξύ άλλων στην ανάδειξη της κοινωνικής πτυχής του τουρισμού, με ένα
πιο ολιστικό προϊόν που ξεφεύγει από
το μοντέλο ήλιος-θάλασσα και αναβαθμίζει π.χ. τους ορεινούς προορισμούς
και την ύπαιθρο, αλλά και γενικότερα
μη θερινούς προορισμούς.
Η ταυτότητα αυτή που συνοψίζεται
στην «ειλικρινή δήλωση» ‘Love
Cyprus’, είπε ο κ. Περδίος, δείχνει ότι
«υπάρχουν πολλά να ανακαλύψει
κανείς στο νησί, το οποίο αποτελεί μίξη
μεσογειακών εμπειριών, με συνεχείς
εναλλαγές τοπίων και χρωμάτων και με
τεράστια διαφορετικότητα εθνοτήτων,
πολιτισμών και προσώπων».
Η παρουσίαση έκλεισε με αναλυτική
προβολή του νέου λογοτύπου για τον
κυπριακό τουρισμό, τη λέξη ‘Love’, που
προσλαμβάνει διάφορα χρώματα και
χρήσεις, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της νέας τουριστικής ταυτότητας
της χώρας.
Μιλώντας στην "Παροικιακή",
ο κ. Περδίος είπε ότι η παρουσίαση
που έγινε στους τουριστικούς πράκτορες ήταν το αποτέλεσμα 18 μηνών
σκληρής δουλειάς, ούτως ώστε η
Κύπρος να μπορέσει να αναδείξει κι
άλλες πτυχές του προϊόντος της, πέρα
από το ήλιος και θάλασσα.
«Είναι μια παρουσίαση που γίνεται
συνεχώς στο εξωτερικό αυτόν τον
καιρό διότι θέλουμε παρά πολύ δυναμικά να βγάλουμε αυτό το καινούργιο
μήνυμα που στέλνει η Κύπρος», είπε
ο υφυπουργός.
Πρόσθεσε ότι η επίσκεψή του στο
Λονδίνο είχε κι άλλο στόχο. «Είναι επί-

σης η επαφή με
τους παραδοσιακούς διοργανωτές
ταξιδιών που στηρίζουν την Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια.
Θέλαμε να δούμε πώς πήγανε φέτος,
αν είναι ικανοποιημένοι με τον προορισμό και να δούμε λίγο και τις βλέψεις
τους για τη νέα χρονιά».
Ως προς το τι πρέπει να περιμένει η
Κύπρος από τον τουρισμό για το 2022
σχολίασε: «Παρόλες τις δυσκολίες που
βλέπουμε και σήμερα μπροστά μας
λόγω της πανδημίας φαίνεται ότι οι
οιωνοί είναι καλοί, τουλάχιστον από
την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.
Εμείς ξεκινώντας από φέτος λέγαμε ότι
θα είναι μία μεταβατική χρόνια, μία
χρονιά-γέφυρα που θα μας οδηγήσει
στην ανάκαμψη του τουρισμού τα επόμενα χρόνια. Όντως έτσι φάνηκε
ότι πήγε η χρονιά. Ήμασταν μέχρι τα
τέλη Οκτωβρίου σχεδόν στο 45% των
αφίξεων σε σχέση με το 2019 και αυτό
μας δίνει θάρρος να πιστεύουμε ότι θα
ξεκινήσουμε με καλύτερους οιωνούς
το 2022 σε σχέση με το 2021. Νομίζω
ότι είναι πλέον βέβαιο ότι θα πάμε
καλύτερα από το 2021».
Εκτίμησε ότι τα μηνύματα από την
κρίσιμη βρετανική αγορά είναι θετικά.
«Εισπράττουμε ότι υπάρχει πολλή μεγάλη διάθεση για ταξίδι. Μην ξεχνάμε
ότι παρά πολύς κόσμος στερήθηκε το
ταξίδι για δύο χρόνια και πολλές από
τις κρατήσεις που είχαν γίνει για το ‘20
ή το ‘21 έχουν μεταφέρει για το ‘22.
Νιώθουμε ότι θα είναι μια καλή χρονιά
το ‘22 για τη βρετανική αγορά.
Θα εξαρτηθεί και από την έκβαση της
πανδημίας».
Ο κ. Περδίος ολοκληρώνει την
Παρασκευή το πρόγραμμα της επίσκεψης που περιλαμβάνει συναντήσεις με
μεγάλους διοργανωτές ταξιδιών και
άλλους παράγοντες του τουρισμού,
καθώς και συνεντεύξεις σε βρετανικά
μέσα.
Σε δείπνο που παραχώρησε ο κ.
Περδίος σε δημοσιογράφους και διοργανωτές ταξιδιών παρουσίασε τις
12 νέες «ετικέτες» της Κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας. Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνονται: Το Κυπριακό πρόγευμα με την πιστοποίηση της αυθεντικής τοπικής κουζίνας. Ο οινοτουρισμός με τις διαδρομές του κρασιού.
Ο περιπατητικός τουρισμός με τα μονοπάτια της φύσης. Η δημιουργία
πέντε χριστουγεννιάτικων χωριών. Το
Γεωπάρκο Τροόδους. Ο θρησκευτικός
τουρισμός. Τα
θεματικά πάρκα.
Ο Καταδυτικός τουρισμός κ.α.

Παράλληλα, παρουσίασε τη νέα
τουριστική ταυτότητα της χώρας «η
οποία ξεφεύγει από το παραδοσιακό μοντέλο ήλιος και θάλασσα»
όπως επεσήμανε «και αναβαθμίζει
άλλους προορισμούς όπως είναι οι
ορεινοί και η ύπαιθρος». Το νέο δε
λογότυπο του κυπριακού τουρισμού
επικεντρώνεται στην λέξη «Love».
Στόχος αυτής της νέας στρατηγικής,
όπως τόνισε ο κ. Περδίος είναι η προσέλκυση τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. «Νιώθουμε ότι ήρθε
η ώρα ο κόσμος στο εξωτερικό να
ακούσει και να μάθει ότι η Κύπρος δεν
είναι μόνο ένας προορισμός για το
καλοκαίρι αλλά είναι ένας προορισμός
για όλο το χρόνο», είπε στην
«Παροικιακή» ο κ. Περδίος.
▪ Πως κρίνετε την φετινή
τουριστική κίνηση από την Βρετανία προς την Κύπρο;
Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει αισίως
το 45% σε αφίξεις σε σχέση με το
2019. Τα δε έσοδα είναι ακόμη ψηλότερα γιατί φαίνεται ότι φέτος οι επισκέπτες δαπανούν περισσότερα από ότι
πριν την πανδημία. Εξάλλου έχουμε
στερηθεί πάρα μα πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια.
▪ Και για το 2022;
Για το 2022 με βάση αυτά που έχουμε
ακούσει από τους παράγοντες της αγοράς, είναι βέβαιο ότι για την Βρετανική
αγορά θα πιάσουμε τον πρώτο στόχο
μας που είναι να πάμε καλύτερα από
το ’21. Εκτιμούμε μάλιστα πως, αν
φυσικά μας το επιτρέψει η πανδημία,
θα πάμε πολύ καλύτερα με δεδομένο
ότι η ανάκαμψη του τουρισμού φέτος
ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο.
▪ Άρα να υποθέσουμε ότι το
καλοκαίρι του ‘22 μπορεί η Κύπρος
να έχει περισσότερες αφίξεις τουριστών ακόμη και από το καλοκαίρι
του 2019 που ήταν μια χρονιά
ορόσημο;
Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς και λίγο
παρακινδυνευμένο να μιλήσει κάποιος
με αριθμούς. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να
σας επισημάνω ότι η ζήτηση για διακοπές στην Κύπρο στο διαδίκτυο αυτή
τη στιγμή έχει υπερβεί τις αντίστοιχες
αναζητήσεις την ίδια εποχή το 2019.
Αλλά η πανδημία μας έχει διδάξει ότι

πολλές φορές υπάρχει μεγάλη
απόσταση από την θεωρεία στην
πράξη.
Έτσι είναι δύσκολο, είναι πολύ νωρίς,
για να απαντήσει κάποιος με σιγουριά
αν από την Βρετανική αγορά φέτος θα
έχουμε περισσότερους τουρίστες από
ότι το 2019. Εκείνο όμως που είναι
δεδομένο είναι ότι υπάρχει ζήτηση και
από εκεί και πέρα ελπίζουμε ότι αυτή
η ζήτηση θα αποτυπωθεί και στις κρατήσεις. Με δεδομένο πάντα ότι θα το
επιτρέψει και η πανδημία.
▪ Πόσο ανησυχείτε για τις επιπτώσεις που θα έχει η κλιματική
αλλαγή στον Τουρισμό; Επιστήμονες εκτιμούν ότι σε μερικά χρόνια
από την μια η αύξηση της θερμοκρασίας και από την άλλη η αύξηση
της στάθμης της θάλασσας μπορεί
να κάνουν προορισμούς όπως η
Κύπρος «απρόσιτους». Συμμερίζεστε μια τέτοια άποψη και πως ετοιμάζεστε για ένα τέτοιο ενδεχόμενο;
Πιστεύω ότι η κλιματική αλλαγή είναι
ένα από τα δυσκολότερα θέματα που
θα αντιμετωπίσει η υφήλιος τα επόμενα
χρόνια. Όντος υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι η περιοχή της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου θα υποφέρει από την αναμενόμενη αύξηση
της θερμοκρασίας. Δεν θα με παραξένευε αν στα επόμενα 30 χρόνια θα
έχουμε σταθερές θερμοκρασίες με 45
ή ακόμη και 50 βαθμούς κελσίου. Αυτό
πρέπει να μας προβληματίζει.
Τόσο υψηλές θερμοκρασίες είναι πιθανόν να κάνουν απαγορευτικά τα ταξίδια
για ορισμένους σε περιοχές όπως η
Κύπρος. Άλλωστε αυτός είναι και ένας
από τους λόγους που επιθυμούμε την
διεύρυνση των τουριστικών υπηρεσιών
της Κύπρου.
Θεωρούμε ότι στο μέλλον όσο πιο
ανοικτόμυαλοι καταφέρουμε να είμαστε
αναφορικά με τις τουριστικές εμπειρίες
που μπορούμε να προσφέρουμε, τόσο
περισσότερες θα είναι οι πιθανότητες
να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις
από την κλιματική αλλαγή. Γι αυτό και
δημιουργήσαμε καινούργια τουριστικά
προϊόντα. Ουσιαστικά προσπαθούμε
να προστατέψουμε τη χώρα μας από
τις αλλαγές που έρχονται.

12 | Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Συνάντηση του Επισκόπου Μελιτηνής με αστυνομικούς
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας Λονδίνου

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου μεταξύ Αστυνομικών της Θρησκευτικής Υπηρεσίας
Λονδίνου (faith officers) και εκπροσώπων θρησκειών της
Αγγλίας. Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα εκπροσώπησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος.
Η συνάντηση έλαβε χώρα στην έδρα της Scotland
Yard στο Λονδίνο.
Συζητήθηκαν οι δράσεις και η συμβολή της Θρησκευτικής
Υπηρεσίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Λονδίνου και
των υπολοίπων Τμημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου στην
ασφάλεια των θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και η

βελτίωση της συνεργασίας τους με τους εκπροσώπους
των θρησκειών της Αγγλίας και με τις επί μέρους
Κοινότητες.
Ο Θεοφιλέστατος παρουσίασε πρόγραμμα συνεργασίας
και αποτελεσματικότερης επικοινωνίας της Αστυνομίας με
τις θρησκευτικές κοινότητες για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και την οικοδόμηση σχέσεων
εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
Οι αστυνομικοί ευχαρίστησαν τον Επίσκοπο Μελιτηνής
κ. Μάξιμο για την συμβολή του στον σχεδιασμό δράσης
και τη συνεργασία της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τις Αρχές
του Ηνωμένου Βασιλείου.

Χειροτονία Διακόνου από τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων
Την εις Διάκονον χειροτονία του κ. Κωνσταντίνου Μαμούρη ετέλεσε τη Δευτέρα ο
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας στον
Ι. Ναό Αγ. Αθανασίου Νέας Μαγνησίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Συνάντηση θρησκευτικών αρχηγών

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων σε Συνέδριο του CTE

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο της Επιτροπής
Ευαγγελισμού του Διαχριστιανικού Οργανισμού Churches
Together in England (CTE) στην Κομητεία της Βόρειας
Αγγλίας.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας ήταν
ένας από τους πολλούς ομιλητές, μεταξύ των
οποίων και ο Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. Σαλαπάτας, ο οποίος εκπροσωπεί την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας στην Επιτροπή του Ευαγγελισμού του
εν λόγω Οργανισμού.
Ο Σεβασμιώτατος είναι ένας από τους Προέδρους του Οργανισμού CTE. Η ομιλία του
είχε γενικό τίτλο: «Final commissioning» και
σκοπό είχε να δώσει δύναμη και ώθηση στο
εσωτερικό και εξωτερικό ιεραποστολικό έργο,
μέσα από παραδείγματα Ορθοδόξων Αγίων
και ιεραποστόλων.
Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με επίσημο
δείπνο που παρέθεσε ο Αρχιεπίσκοπος
Καντερβουρίας κ. Justin Welby στο Παλάτι
του Lambeth στο Λονδίνο. Ο Σεβασμιώτατος
συμμετείχε συνοδευόμενος από τον Θεοφιλέστατο
Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο, ενώ στο τέλος απηύθυνε
χαιρετισμό προς τους συνδαιτυμόνες.

Τα Εισόδια της Θεοτόκου στο Πλίμουθ
Τον Ιερό Ναό των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλύτου και Νικήτα του Μεγαλομάρτυρος στο Πλίμουθ, επισκέφτηκε ο
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος για την Θεομητορική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου.
Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, του ιερατικώς Προϊσταμένου
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γρηγορίου Παλαμά Carpenter συλλειτουργούντος.
Τον Επίσκοπο Μελιτηνής υποδέχθηκε με χαρά η Κοινότητα της Νοτιοδυτικής Αγγλίας όπου και του παρέθεσε γεύμα
μετά τη Θεία Λειτουργία.

Συνάντηση και επίσημη δεξίωση θρησκευτικών αρχηγών έλαβε χώρα στο
Kensington and Chelsea Town Hall του Λονδίνου την Τρίτη 16 Νοεμβρίου.
Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα
εκπροσώπησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος.

Ανακοίνωση
Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Λευκαριτών ΜΒ
37 YEARS OF DEDICATION,
SERVING THE COMMUNITY Charity Number 295494
Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 3.30.μ.μ.
λαμβάνει χώρα η Γενική Συνέλευση του φιλανθρωπικού
Συνδέσμου Λευκαριτών ΜΒ στο Κοινότικο Κοινοτικό Wood Green
Earlham Grove N22 5HJ,και καλεί όλους τους Λευκαρίτες Κάτω
Λευκαρίτες φίλους και υποστηρικτές του Συνδέσμου
και άλλους απόδημους που κατάγονται από τα τριγύρω χωριά
να είναι παρών.
Μετά το πέρας των Εργασιών θα προσφερθούν εδέσματα και
αναψυκτικά

Email Community: lefkaraassociation@live.co.uk
Tel: 020 8807 7824

Τα Προξένια από το Hellennic Tv
Το θεατρικό έργο Προξένια του Βασίλη Παναγή και Μάριου Απόστολου το
οποίο παρουσιάστηκε πριν επτά χρόνια στο Λονδίνο με μεγάλη επιτυχία,
θα μεταδοθεί από το Hellennic Tv στα πλαίσια την εκπομπής Το Θέατρο της
Δευτέρας γύρω στις 9:00 το βράδυ την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου. Λαμβάνουν
μέρος οι ηθοποιοί Βασίλης Παναγής, Κατερίνα Νεοκλέους, Φοίβος Αλεξάνδρου,
Περιστέρα Τουμαζή, Μάριο Απόστολου, Χαράλαμπος Πίτρης, Βάσια Αναστασίου,
Τίνα Γιούρη, και Ιωάννα Καλημερατζή.
Παραγωγή και σκηνοθεσία Βασίλης Παναγής, Stage manager Έλλη
Χριστίδης, Βοηθός σκηνοθέτη Βάσια Αναστασίου, και μουσική επένδυση
Dr Στάλω Γεωργίου.

Απάντηση Μόρτον: Σταθερή στη θέση της για το Κυπριακό η Βρετανία
Το Ηνωμένο Βασίλειο «παραμένει
δεσμευμένο στην υποστήριξη της διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών για
επίτευξη μιας λύσης στο Κυπριακό
σύμφωνα με τις παραμέτρους των
ΗΕ, βασισμένης στο μοντέλο μίας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με
πολιτική ισότητα», ήταν η απάντηση
της Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιας για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Γουέντι Μόρτον σε κοινοβουλευτική ερώ-

τηση. Η ερώτηση είχε τεθεί από τον
φιλοκύπριο Συντηρητικό βουλευτή
Βορείου Λονδίνου Μάθιου Όφορντ, ο
οποίος είχε ζητήσει να πληροφορηθεί
ποια βήματα κάνει η Υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας με τους ομολόγους
της διεθνώς για να συμβάλει στην
επανέναρξη των συνομιλιών για την
επανένωση της Κύπρου.
Η κα Μόρτον συμπλήρωσε ότι η
βρετανική κυβέρνηση θεωρεί πως το

μοντέλο αυτό «είναι αρκετά ευρύ ώστε
να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες αμφοτέρων των πλευρών».
Κατέληξε σημειώνοντας πως Βρετανοί υπουργοί και αξιωματούχοι συνεχίζουν να συνδιαλέγονται με όλες
τις πλευρές για να προτρέπουν ευελιξία και συμβιβασμό προς αυτόν το
σκοπό.

Η ιστορία με λίγα λόγια είναι η αναζήτησή γαμπρού για την Χρυστάλλα όπου
ο πατέρας της και η οικογένεια ψάχνουν τον γαμπρό ανάμεσα στους πελάτες
του κουρείου που ανήκει στον πατέρα της Χρυστάλλας η οποία ήδη βρήκε τον
γαμπρό, αλλά θα πρέπει να εγκριθεί και από τους υπόλοιπους.
Μέσα από διάφορες κωμικές σκηνές στο τέλος γίνεται και ο γάμος.
Την Δευτέρα λοιπόν 29 Νοεμβρίου μετάδοση του
Θεατρικού έργου Προξένια από το Hellennic Tv γύρω
στις 9:00 το βράδυ.
Το Hellennic Tv μεταδίδει και από την πλατφόρμα Freeview κανάλι 271 καθώς
και από το internet και το Roku stick της Cytel Uk.

Καλή διασκέδαση
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Δύο χρόνια μετά... Mνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου
Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κυρού Γρηγορίου

Ιερό μνημόσυνο ετελέσθη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Wood Green στο Βόρειο Λονδίνο επί τη
συμπληρώσει δύο ετών από την εις Κύριον εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας
κυρού Γρηγορίου.
Της Θείας Λειτουργίας και του ιερού μνημοσύνου προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κολωνείας κ. Αθανάσιος, συλλειτουργών μετά
των εφημερίων του Ι. Ναού. Την επιμνημόσυνη
ομιλία εξεφώνησε ο Αξιότιμος κ. Μάριος Μηναΐδης, Πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων Μεγάλης Βρετανίας και Πρόεδρος της
Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Καθεδρικού
Ι. Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βορείου
Λονδίνου.
«Συμπληρώνονται φέτος δύο χρόνια απο την
εις Κύριον εκδημία στις 20 Νοεμβρίου 2019 του
αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κυρός Γρηγορίου.Σε μιά σύντομη
ομιλία δεν είναι δυνατό κανείς να αποδώσει με
την πρέπουσα σημασία το τεράστιο έργο που
επιτέλεσε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος
Γρηγόριος αλλά θα επιχειρήσω επιγραμματικά
να σκιαγραφήσω, κατα την δική μου ταπεινή
γνώμη, τους κυριότερους σταθμούς και επιτεύματα της ζωής του και της Αρχιεπισκοπικής του
ποιμαντορίας.

στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
▪ Στις 6 Απριλίου 1959 διορίζεται να υπηρετήσει ως Διάκονος στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων,
Λονδίνου και στις 19 Απριλίου 1959 χειροτονείται
σε Πρεσβύτερο από τον αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Αθηναγόρα
Καββάδα.
▪ Διορίζεται από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο
Αθημαγόρα Κοκκινάκη το 1964 Πρωτοσύγκελος
της Αρχιεπισκοπής και στις 26 Νοεμβρίου 1970
▪ εκλέγεται απο την Ιερά Σύνοδο και χειροτονείται στις 12 Δεκεμβρίου 1970 Επίσκοπος Τροπαίου και αναλαμβάνει ως Αρχιερατικώς
Προιστάμενος της Κοινότητας Αποστόλου Βαρνάβα την οποία ενέδειξε με σκληρή δουλειά,
επιμονή και αγάπη προς το Ποίμνιο, στην μεγαλύτερη ίσως Εκκλησιαστική Κοινότητα της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων.

▪ Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ο Γ΄ τον έκαρε μοναχό το 1952 και ακολούθως τον χειροτόνησε Διάκονο στις 24 Ιουνίου
1953 (Ημέρα Πεντηκοστής).

▪ Στις 16 Απριλίου 1988 η Ιερά Σύνοδος του
Οικουμενικού Πατριαρχείου τον εξέλεξε παμψηφεί σε Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης
Βρατανίας και η ενθρόνιση του έγινε στις 29
Μαίου 1988 στον Καθεδρικό Ναό της του Θεού
Σοφίας. Μια πραγματική λαοθάλασσα εσπευσε
να χαιρετίσει με αισθήματα σεβασμού και αγάπης τον δικαίως νεοεκλεγέντα τότε Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο.
Σε αυτό το σημείο θα αναφερθώ σε μερικά
σοφά λόγια που εμπεριέχονται στην Εγκύκλιο
του αιδίμου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.
Δημητρίου και της Ιεράς Συνόδου που ακολούθησε την εκλογή του Σεβασμιωτάτου τότε
κ. Γρηγορίου σε Αρχιεπίσκοπο.

▪ Το 1954 αφού απεφοίτησε απο το Παγκύπριο Γυμνάσιο μετέβη στην Ελλάδα και εφοίτησε

“....εις εκλογήν και ανάδειξιν του αξίου εκ
των τεθέντων τριών υποψηφίων προσώπου

▪ Γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1928 στον,
απο το 1974 Τουρκοκρατούμενο, Μαραθόβουνο
της Επαρχίας Αμμοχώστου.

προς ανάληψιν της αρχιερατικής προστασίας και ποιμαντικής ράβδου της Επαρχίας
υμών, προεκρίθη των άλλων και εξελέγη
παμψηφεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ. Γρηγόριος, ανήρ κόσμιος και ιεροπρεπής, τα θεία καλώς εξησκημένος, παιδεία
κεκοσμημένος εκκλησιαστική τε και θύραθεν,
φρονήσει και ικανότητι συγκεκροτημένος και
πείραν ου μικράν έχων των εκκλησιαστικών
πραγμάτων και υποθέσεων εκ της μακράς,
δοκίμου και τετιμημένης εν τη εκκλησία διακονίας αυτού, ος και ενεδείχθη γνήσιος και
κανονικός Αρχιεπίσκοπος της Αγιωτάτης
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης
Βρετανίας”. Μερικά από τα πλούσια χαρακτηριστικά της Αρχιεπισκοπικής καλλίκαρπης και
πολυσχιδούς Ποιμαντορίας του Αρχιεπισκόπου
Γρηγορίου είναι και τα ακόλουθα. Ταπεινός και
προσιτός σε φτωχούς και πλούσιους (ήξερε τον
κάθε ένα με το όνομα του) εργάστηκε άδολα,
σιωπηρώς και αθόρυβα κοντά στο λαό και με τον
λαό για την πρόοδο και το καλό της Αρχιεπισκοπής, των κατά τόπους κοινοτήτων και της
ομογένοιας γενικότερα. Αγωνίστηκε για την
εδραιώση των υφιστάμενων Κοινοτήτων και
παράλληλα ίδρυσε και νέες κοινότητες όπου
εχρειαζόταν και ενθάρρυνε τις κοινότητες να
αποκτήσουν ιδιόκτητες εκκλησίες ώστε να τελούνται οι Θείες Λειτουργίες και τα Ιερά Μυστήρια
απρόσκοπτα και να αποκτήσουν και άλλους
χωρους για να συνεστιάζονται οι πιστοί και να
προσφέρονται γεύματα στους ηλικιωμένους
μερικοί από τους οποίους υποφέρουν από μοναξιά. Ίδρυσε το 2001 Εκκλησιατικό και Θεολογικό Σεμινάριο για την επιμόρφωση των ήδη
υπηρετούντων στην Αρχιεπισκοπή κληρικών,
την εκπαίδευση νέων οι οποίοι ήθελαν να ιερωθούν, εκπαίδευση λαικών στελεχών προς
ανάληψη υπεύθυνης διακονίας για την διδασκαλία και κατήχηση στην Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία και την εκπαίδευση λαικών στελεχών για
την διοίκηση και προστασία των εκκλησιαστικών
κοινοτήτων.
Εφρόντισε να αποστέλλωνται νέοι για σπουδές
στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στην εκκλησιαστική
Σχολη “Απόστολος Βαρνάβας” της Εκκλησίας
της Κύπρου. Εδραίωσε την Σχολή Βυζαντινής
Μουσικής η οποία ιδρύθηκε το 1987.
Με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης δασκάλων για την καλύτερη
λειτουργία των παροικιακών σχολείων και επίεκπαιδευτικά
σης
πραγματοποιούνταν
συνέδρια εντός και εκτός Λονδίνου.
Επί της Αρχιεπισκοπικής του Ποιμαντορίας
ιδρύθηκαν ένα Δημοτικό ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Ομολογιακό σχολείο ονόματι “Άγιος
Κυπριανός” και ένα γυμνάσιο ονόματι “Αγιος
Ανδρέας”. Συντέλεσε στην ίδρυση του Ενιαίου
Φορέα Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης
“Ε.Φ.Ε.Π.Ε” για την καλύτερη ωργάνωση και
στελέχωση των διαφόρων παροικιακών σχο-

λείων και ήταν πρόεδρος του ΕΦΕΠΕ.
Εκδίδετο ετησίως το μεγάλο Ημερολόγιο με
πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες και το
μικρότερο ημερολόγιο τσέπης. Επίσης κυκλοφορούσε ανά δίμηνο το δίγλωσσο περιοδικό
“Ορθόδοξος Κήρηξ” και εβδομαδιαία το επίσης
δίγλωσσο “Κήρηγμα της Κυριακής”. Επίσης
προέβη στην έκδοση μεγάλου αριθμού αντιτύπων τόσο της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στα Ελληνικά και Αγγλικά
(δίπλα δίπλα) όσο και του Προσευχηταρίου
επίσης στα Ελληνικά και Αγγλικά για την
καλύτερη πνευματική επικοινωνία με τους
Αγγλόφωνους πιστούς. Εκαλιέργησε στενές και
αξιαίπενες σχέσεις μετά των άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών και Δογμάτων αλλά και μετά των
αλλοθρήσκων, στη πολυθρησκευτική και
πολυπολιτισμική Μεγάλη Βρετανία και εδιετέλεσε
πρόεδρος η συμπρόεδρος ορισμένων σχετικών
επιτροπών. Έχοντας υπόψιν ορισμένα σχόλια
από διάφορους αντιπροσώπους άλλων Χριστιανικών Δογμάτων και αλλοθρήσκων είμαι
βέβαιος ότι αύξησε το κύρος και το σεβασμό
προς την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων.
Το μεγαλύτερο ίσως επίτευγμα του ήταν να
υπερπηδήση δυσχέρειες, να κτίση γέφυρες
μεταξύ των Κοινοτήτων, οργανισμών, σωματείων και συλλόγων και να επιτύχει μια θαυμαστή ενότητα στην ομογένοια του Ηνωμένου
Βασιλείου. Πάντοται θα τον θυμόμαστε με το
πλατύ και πηγαίο χαμόγελο του που σε αφόπλιζε
έστω και αν ακόμα σου έκανε κάποια παρατήρηση. Τον διέκρινε η Αποστολική απλότητα στον
βίο του και στο βάθος της ψυχής του και για
οποιονδήποτε λόγο δεν κράτησε κακία σε κανέναν, ούτε και σε εκείνους που ευεργέτησεν και
τον επλήγωσαν. Γι’ αυτό αναδείχθηκε ο «καλός
ποιμήν» του Ευαγγελίου. Ο Παναγιώτατος
Πατριάρχης κ.κ. Δημήτριος το 1991 έγραφεν
«σκαπανεύς και ποιμήν αγαθός, μετά πολλής
συνέσεως και εκκλησιαστικής συνειδήσεως
κατευθύνων το ευσεβές πλήρωμα της Επαρχίας
Θυατείρων εις νομάς σωτηρίους» και το 2018 ο
Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ
Βαρθολομαίος έγραψεν τα ακόλουθα «Υμείς δε,
άγιε αδελφέ, επιβάντες της θεωρίας εχωρήσατε
εις την πράξιν, καταστάντες καθ’ όλον το μακρόν
χρονικόν διάστημα της Ποιμαντορίας υμών,
αλλά και προγενέστερον ως βοηθός Επίσκοπος
παρά τοις προκατόχοις υμών, τύπος και
υπογραμμός τω εμπεπιστευμένω υμίν ποιμνίω,
καύχημα δε και δόξα δια την αναδείξασαν υμάς
Μεγάλην Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως».
Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε και ο Ύπατος
Αρμοστής κ. Ανδρέας Κακουρής.
Στη συνέχεια τελέσθηκε τρισάγιο στον τάφο του
μακαριστού Γρηγορίου.
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Διαδηλώσεις και επεισόδια στην Ευρώπη
για τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας

Κ

αθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ) δηλώνει ότι είναι
«πολύ ανήσυχος» για
την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού
στην Ευρώπη, και πολλές χώρες της Γηραιάς
Ηπείρου
παίρνουν
εκ νέου αυστηρότερα
μέτρα περιορισμού της
πανδημίας, αυξάνονται
οι αντιδράσεις αλλά και
τα επεισόδια σε διάφορα κράτη.
Στην Ολλανδία, διαδηλωτές πέταξαν φωτοβολίδες και πέτρες
κατά της αστυνομίας
και πυρπόλησαν ποδήλατα στη Χάγη το
Σάββατο, ένα βράδυ
αφότου οι διαδηλώσεις
κατά των μέτρων που
έχουν ληφθεί για την
αντιμετώπιση της πανδημίας από την κυβέρνηση, στο Ρότερνταμ
έγιναν βίαιες και η
αστυνομία άνοιξε πυρ.
Χιλιάδες διαδηλωτές
βγήκαν επίσης στους
δρόμους στην Αυστρία,
την Κροατία και την
Ιταλία.
Πολλές κυβερνήσεις
σε όλη την ήπειρο επιβάλλουν νέους περιορισμούς σε μια προσπάθεια
να
αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες μολύνσεις.
Ορισμένες χώρες ανέφεραν πρόσφατα ημε-

ρήσιους
αριθμούς
κρουσμάτων ρεκόρ.
Ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ
στην Ευρώπη, Δρ
Χανς Κλούγκε, δήλωσε
στο BBC ότι εάν δεν γίνουν αυστηρότεροι τα
μέτρα σε όλη την Ευρώπη, θα μπορούσαν
να καταγραφούν μισό
εκατομμύριο περισσότεροι θάνατοι μέχρι την
επόμενη άνοιξη.
«Ο Covid-19 έχει γίνει για άλλη μια φορά
η νούμερο ένα αιτία
θνησιμότητας
στην
ήπειρο μας», είπε στο
BBC, προσθέτοντας
ότι «ξέρουμε τι πρέπει
να κάνουμε προκειμένου να καταπολεμήσουμε τον ιό - να εμβολιαστούμε,
να
φοράμε μάσκες και να
χρησιμοποιούμε τα πιστοποιητικά εμβολιασμού».
Στην Ολλανδία, κουκουλοφόροι ταραξίες
έβαλαν φωτιά σε ποδήλατα στους δρόμους
της Χάγης, καθώς η
αστυνομία χρησιμοποίησε άλογα, σκύλους
και ρόπαλα για να διώξει τα πλήθη. Οι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν
πως η πόλη βρίσκεται
σε κατάσταση κινδύνου ενώ τουλάχιστον
επτά άτομα συνελήφθησαν.
Η Ολλανδία επέβαλε
μερικό lockdown τριών

εβδομάδων το περασμένο Σάββατο, αφού
κατέγραψε μια αύξηση
ρεκόρ στα κρούσματα
Covid. Τα μπαρ και τα
εστιατόρια πρέπει να
κλείνουν στις 20:00 και
ο κόσμος απαγορεύεται στις αθλητικές εκδηλώσεις.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν
στην πρωτεύουσα της
Αυστρίας,
Βιέννη,
αφού η κυβέρνηση
ανακοίνωσε νέο εθνικό
lockdown και ότι σχεδιάζει να καταστήσει
υποχρεωτικά τα εμβόλια τον Φεβρουάριο
του 2022. Είναι η
πρώτη
ευρωπαϊκή
χώρα που καθιστά τον
εμβολιασμό
νομική
απαίτηση.
Κρατώντας σημαίες
και πανό που έγραφαν
”Ελευθερία”, οι διαδηλωτές φώναξαν ”Αντίσταση!” και αποδοκίμασαν την αστυνομία.
Η χώρα θα μπει σε
εθνικό lockdown 20
ημερών από τη Δευτέρα, κλείνοντας όλα τα
καταστήματα
εκτός
από τα απαραίτητα και
δίνοντας εντολή στους
ανθρώπους να εργάζονται από το σπίτι.
Στην Κροατία, χιλιάδες διαδήλωσαν στην
πρωτεύουσα
Ζάγκρεμπ για να δείξουν
την οργή τους για τους
υποχρεωτικούς εμβο-

λιασμούς για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, ενώ στην
Ιταλία, μερικές χιλιάδες
διαδηλωτές
συγκεντρώθηκαν στο Circus
Maximus για να αντιταχθούν στα πιστοποιητικά «Green Pass»
που απαιτούνται στους
χώρους εργασίας. χώρους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Εν τω μεταξύ, οι γαλλικές Αρχές στέλνουν
δεκάδες ακόμη αστυνομικούς για να καταπνίξουν τις ταραχές
στο νησί της Καραϊβικής Γουαδελούπη, ένα
γαλλικό υπερπόντιο
διαμέρισμα.
Οι ολονύχτιες ταραχές είδαν τους λεηλάτες να λεηλατήσουν δεκάδες καταστήματα και
να πυρπολήσουν επιχειρήσεις, αφού οι διαμαρτυρίες ενάντια στο
πάσο Covid της ίδιας
της Γαλλίας έγιναν βίαιες.
Ο υπουργός Εσωτερικών Gérald Darmanin είπε ότι κάποιοι
που συμμετείχαν στις
ταραχές χρησιμοποίησαν «πραγματικά πυρομαχικά» κατά των
αρχών επιβολής του
νόμου και υποσχέθηκε
μια «σταθερή» απάντηση σε όσους διαπράττουν δημόσια διαταραχή.

Σουηδία: Ποια είναι η Μαγκαντλένα Άντερσον, η πρώτη γυναίκα
πρωθυπουργός της χώρας

Η

επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών στη
Σουηδία, Μαγκνταλένα Άντερσον, εξελέγη
πρωθυπουργός της χώρας από το κοινοβούλιο και έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση αυτή. Έπειτα από πολλές ημέρες αβέβαιων διαπραγματεύσεων, συνηθισμένες
για τη σουηδική πολιτική, η Άντερσον συγκέντρωσε σήμερα 117 ψήφους και εξελέγη πρωθυπουργός, αφού χθες Τρίτη το βράδυ το Αριστερό
Κόμμα συμφώνησε να τη στηρίξει. Η 54χρονη
υπουργός Οικονομικών διαδέχεται τον Στέφαν
Λεβέν στην πρωθυπουργία, ο οποίος αποφάσισε
να παραιτηθεί έπειτα από επτά χρόνια στην εξουσία και καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές
του 2022 που προμηνύονται δύσκολες για τους
Σοσιαλδημοκράτες. Αν και πρωταθλήτρια της ισότητας των δύο φύλων, η Σουηδία δεν είχε ποτέ
μέχρι σήμερα γυναίκα πρωθυπουργό, αντίθετα
με άλλες σκανδιναβικές χώρες.
Βάσει της χθεσινοβραδινής συμφωνίας μεταξύ

Σοσιαλδημοκρατών και του Αριστερού Κόμματος
περίπου 700.000 συνταξιούχοι θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνει κατά 1.000 κορώνες (περίπου 100 ευρώ) τον μήνα. Η Άντερσον κέρδισε
επίσης τη στήριξη τους για τον προϋπολογισμό
της για το 2022, η υιοθέτησή του οποίου από το
κοινοβούλιο αναμένεται επίσης να είναι δύσκολη.
Τώρα μια ακόμη πρόκληση αναμένει την επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών: να πείσει τους
ψηφοφόρους να διατηρήσουν το κόμμα της στην
εξουσία στις εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τον Σεπτέμβριο του 2022. Σύμφωνα με
τις δημοσκοπήσεις, οι Σοσιαλδημοκράτες παραμένουν το ισχυρότερο κόμμα στη Σουηδία, όμως
συγκεντρώνουν περίπου το 25% της πρόθεσης
ψήφου, κοντά στο χαμηλότερο ποσοστό που
έχουν καταγράψει ποτέ. Ο μεγάλος τους αντίπαλος είναι το συντηρητικό κόμμα των Μετριοπαθών. Οι Μετριοπαθείς έχουν προσεγγίσει το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα των Δημοκρατών
της Σουηδίας (SD) και δηλώνουν έτοιμοι να κυβερνήσουν με τη στήριξή του στο κοινοβούλιο.
Προκειμένου να ενισχύσει το κόμμα της η Άντερσον έχει θέσει τρεις προτεραιότητες: «να ανακτήσει τον δημοκρατικό έλεγχο» των σχολείων, του
συστήματος υγείας και των οίκων ευγηρίας μετά
το κύμα των ιδιωτικοποιήσεων, να καταστήσει τη
Σουηδία πρωταθλήτρια υπέρμαχο του κλίματος
και να καταπολεμήσει τον διαχωρισμό και τον βίαιο πόλεμο των συμμοριών στη Σουηδία.

Νέα κυβέρνηση στη Γερμανία: Η Μπέρμποκ στο ΥΠΕΞ,
ο Λίντνερ στο Οικονομικώνκών θα είναι ο ηγέτης των Ελεύθερων Δημοκρα-

Ξ

ενύχτησαν την Τρίτη στο Βερολίνο οι ηγέτες των Σοσιαλδημοκρατών, των Πρασίνων και των Ελεύθερων Δημοκρατών βάζοντας τις τελευταίες πινελιές στη συμφωνία
συνασπισμού κυβέρνησης. Παρούσα στις συνομιλίες ήταν και η απερχόμενη καγκελάριος της
Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ με την εφημερίδα
«Bild» να επισημαίνει ότι, βασικό θέμα της συζήτησης ήταν και η κρίση του κορωνοϊού και συγκεκριμένα η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού,
ένα ζήτημα που διχάζει πολιτικούς και επιστήμονες. Όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα «Rheinische Post», το θέμα της πανδημίας επιτάχυνε
τις συνομιλίες των τριών κομμάτων για τον σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης στη μετά Μέρκελ εποχή.
Ποιοι θα αναλάβουν τα κρίσιμα υπουργεία στη
νέα κυβέρνηση;
Σύμφωνα με τη Bild, νέος υπουργός Οικονομι-

τών FDP Κριστιάν Λίντνερ. Εκτός από τον Όλαφ
Σολτς που θα αναλάβει την Καγκελαρία της Γερμανίας, ως διάδοχος της Άνγκελα Μέρκελ, ένα είναι σίγουρο: ο ηγέτης των Ελεύθερων Δημοκρατών, Κριστιάν Λίντνερ θα αναλάβει υπουργός
Οικονομικών. ο υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει η σταρ των «Πρασίνων», Αναλένα Μπέρμποκ ενώ στο υπουργείο Εργασίας παραμένει ο
Σοσιαλδημοκράτης Ουμπέρτους Χάιλ. Ο Μάρκο
Μπούσμαν από το κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) θα αναλάβει το υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ το υπουργείο Μεταφορών αναλαμβάνει πιθανότατα ο Ελεύθερος Δημοκράτης, Φόλκερ
Βίσινγκ. Αν και το χαρτοφυλάκιο επιθυμούσαν
διακαώς οι Πράσινοι και συγκεκριμένα ο Αντον
Χοφράιτερ, τελικά περνάει στα «χέρια» του FDP.
Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, το κόμμα
των Πρασίνων θα λάβει το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Οικογένειας και ένα υπερυπουργείο για το Κλίμα και την Οικονομία, του
οποίου θα ηγηθεί πιθανότατα ο συμπρόεδρος
των Πρασίνων, Ρόμπερτ Χάμπεκ.
Η κατανομή των υπουργείων
Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, τα υπουργεία στη νέα τρικομματική κυβέρνηση κατανέμονται ως εξής:
- Το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών (SPD),
εκτός από την Kαγκελαρία, αναλαμβάνει τα
υπουργεία Άμυνας, Εσωτερικών, Υποδομών ,
Εργασίας, Υγείας και Οικονομικής Συνεργασίας.
- Το κόμμα των Πρασίνων (Die Gruene) αναλαμβάνει πέντε υπουργεία: Εξωτερικών, Οικονομίας και Κλίματος, Οικογένειας, Γεωργίας και Περιβάλλοντος.
- Το κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP)
αναλαμβάνει τέσσερα υπουργεία: Οικονομικών,
Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Εκπαίδευσης.

Καμπανάκι ECDC σε χώρες της ΕΕ: Λάβετε «επειγόντως» μέτρα

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νοσημάτων (ECDC) καλεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν «επειγόντως» μέτρα απέναντι στην αναζωπύρωση της επιδημίας
στην Ευρώπη και στον κίνδυνο «πολύ υψηλής»
υγειονομικής επιβάρυνσης τον Δεκέμβριο και τον
Ιανουάριο. Επίσης, σε μήνυμά της η επικεφαλής
του ECDC Άντρεα Άμον δηλώνει ότι η χορήγηση
των αναμνηστικών δόσεων των εμβολίων κατά
της Covid θα πρέπει να εξετασθεί για όλους τους
ενηλίκους, με προτεραιότητα για τους άνω των

40 ετών, σε μία σημαντική αλλαγή του πρωτοκόλλου. Το ECDC καλεί σε αύξηση του γενικού
επιπέδου του εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και κυρίως στις πιο καθυστερημένες χώρες. Το γενικό επίπεδο εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτω του 70% του
γενικού πληθυσμού, «αφήνει μεγάλο εμβολιαστικό κενό που δεν μπορεί να πληρωθεί γρήγορα
και αφήνει τεράστιο χώρο για την εξάπλωση του
ιού», τονίζει. «Πρέπει επειγόντως να επικεντρωθούμε στην πλήρωση της καθυστέρησης ανοσοποίησης, να προτείνουμε “ενισχυτικές” δόσεις σε
όλους τους ενήλικες και να επανεισαγάγουμε μη
φαρμακευτικά μέτρα». Τα τελευταία σενάρια του
ECDC «δείχνουν ότι η εν δυνάμει επιβάρυνση
της παραλλαγής Δέλτα στην ΕΕ θα είναι πολύ
αυξημένη τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο με περαιτέρω άνοδο των θανάτων και των νοσηλειών
στην Ευρώπη, εκτός αν ληφθούν μέτρα δημόσιας
υγείας τώρα.

Ιράν:

Νέα εκτέλεση άνδρα για έγκλημα που διέπραξε ως ανήλικος
Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα
που ήταν 17 ετών όταν συνελήφθη, ανακοίνωσε δικαστική
πηγή, παρά τις εκκλήσεις οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάμεσά τους και η Διεθνής
Αμνηστία. Η εκτέλεση του Αρμάν Αμπντολαλί, 25 ετών, πραγματοποιήθηκε στη φυλακή Ραζάι Σαχρ, κοντά στην Τεχεράνη,
βάσει του «νόμου της αντεκδίκησης» που είχε ζητήσει η οικογένεια του θύματος, μετέδωσε το πρακτορείο της
δικαστικής αρχής Mizan Online.
Η Διεθνής Αμνηστία είχε ζητήσει
στις 11 Οκτωβρίου από το Ιράν
να μην εκτελέσει τον Αμπντολαλί, ο οποίος είχε καταδικαστεί
στην εσχάτη των ποινών το
2015 στη διάρκεια μιας «κατάφορα άδικης δίκης», όπως κατήγγειλε η μη κυβερνητική οργάνωση. Ο Αμπντολαλί κρίθηκε
ένοχος για τον φόνο της φίλης
του «έπειτα από μια δίκη που
βασίστηκε στην ‘ομολογία’ του
που δόθηκε έπειτα από βασανιστήρια», κατήγγειλε η Αμνηστία. Ο άνδρας καταδικάστηκε
εκ νέου στην εσχάτη των ποινών το 2020 στη διάρκεια νέας

δίκης, αφού το δικαστήριο
έκρινε ότι ο έφηβος ευθύνοταν
για τις πράξεις αυτές απουσία
αποδείξεων περί του αντιθέτου,
επεσήμανε η ΜΚΟ. Η εκτέλεσή
του αναβλήθηκε πολλές φορές
το 2020 και μετά τον Οκτώβριο
και τον Νοέμβριο του 2021. Το
2020 πραγματοποιήθηκαν στο
Ιράν 246 εκτελέσεις, σύμφωνα
με τη Διεθνή Αμνηστία. Η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
όπως και δυτικές ΜΚΟ έχουν
καταδικάσει επανειλημμένα την
Τεχεράνη για την εκτέλεση ανθρώπων που καταδικάστηκαν
για εγκλήματα που διέπραξαν
όταν ήταν ανήλικοι, κατά παράβαση της Διεθνούς Σύβασης για
τα Δικαιώματα των Παιδιών, την
οποία έχει υπογράψει το Ιράν.
Η Ισλαμική Δημοκρατία του
Ιράν «κάνει ό,τι μπορεί για να
μειώσει στο ‘μηδέν’ τον αριθμό
των εκτελέσεων ανήλικων δραστών», είχε δηλώσει τον Ιούλιο
ο Μαζίντ Ταφρέσι, αναπληρωτής διευθυντής διεθνών υποθέσεων της Δικαστικής Αρχής, αρμόδιος για τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
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Η στωική φιλοσοφία

Του Βασίλη
Κωστή
Οι στωικοί
ήταν φιλοσοφικό ρεύμα της
Αρχαίας Ελλάδας
(τρίτο
αιώνα π.Χ. έκτο
αιώνα
μ.Χ.). Από την
λέξη
στοά,
όπου δίδασκε ο ιδρυτής του στωικισμού Ζήνων
ο Κιτιεύς (336 - 264 π.Χ. περίπου) ο οποίος
καταγόταν από το Κίτιον της Κύπρου. Η διδασκαλία των στωικών είναι ανομοιογενής και αντιφατική. Παρά τα μερικά θετικά της στοιχεία, στο
σύνολό της αντανακλά την περίοδο της παρακμής

της δουλοκτητικής κοινωνίας και της παρακμής
της ελληνικής φιλοσοφίας.
Ο στωικισμός χωρίζεται σε τρεις περιόδους:
τον αρχαίο στωικισμό, του οποίου ο επιφανέστερος στοχαστής υπήρξε ο Χρύσιππος (περί το
280- 205 π.Χ.), τον μέσο και τον νέο στωικισμό.

Οι φάσεις και οι αποφάσεις της ζωής!

Του Βασίλη
Παναγή
Οι φάσεις
της ζωής έρχονται ανάλογα με τις
παραστάσεις
ζωής.
Διανύουμε διάφορα δρομολόγια ανάλογα
με τις περιστάσεις, και με τις
καταστάσεις που παρουσιάζονται μπροστά μας.
Παίρνω τις προσωπικές μου
εμπειρίες και αναλογίζομαι.
Όλα όσα έζησα και όλα όσα
συνάντησα στην πορεία της
ζωής μου. Θα τολμήσω να
κάνω αυτοκριτική για να δω αν
τα καταφέρω να δικαιολογήσω
την ατολμία μου να κάνω κάποια πράγματα που ίσως να με
έπαιρναν σε άλλους δρόμους,
άλλες παραστάσεις ζωής, και
άλλα αποτελέσματα, που πολύ
πιθανόν να είχαν και διαφορετική κατάληξη, δηλαδή να ήταν
τελείως διαφορετική η πορεία
της ζωής μου και να βρισκόμουν
τώρα σε τελείως διαφορετική
ίσως χώρα , δηλαδή τόπο διαμονής ακόμα να είχα και διαφορετική οικογένεια, ακόμα και
διαφορετικό χαραχτήρα.
Βεβαίως, διότι η διαμόρφωση
του χαραχτήρα μας φτιάχνεται
ανάλογα με τις παραστάσεις
ζωής, και για τούτο αγαπητοί
μου αναφέρομαι στην τελείως
διαφορετική προσωπικότητα και
αυτό πάντα εξαρτάται από τις
αποφάσεις που παίρνουμε ανάλογα στην κάθε περίπτωση που
παρουσιάζεται μπροστά μας.
Κάνοντας το μακρινό μου ταξίδι στις μνήμες του παρελθόντος, αν τολμούσα για παράδειγμα να γυρίσω πίσω στην μικρή
μου πατρίδα όταν αντιμετώπισα
το πρόβλημα παραμονής μου
στην Μεγάλη Βρετανία στους
πρώτους έξη μήνες μετά την εισβολή, τώρα ασφαλώς θα
ήμουν ίσως ακόμα εκεί, με μια
διαφορετική οικογένεια, με άλλα

παιδιά και ίσως με άλλη ιδιότητα. Πολύ πιθανόν να ήμουν
ένας άγνωστος μεταξύ αγνώστων, αλλά και πολύ πιθανόν
να ήμουν σε μια διαφορετική
θέση από αυτή που είμαι σήμερα.
Δεν τόλμησα λοιπόν να γυρίσω πίσω, αλλά τόλμησα να
αντιμετωπίσω τις τόσες δυσκολίες που συνάντησα στο δρόμο
μου παίρνοντας την απόφαση
να μείνω και μάλιστα ακλουθώντας την νομοθεσία της εποχής
εκείνης. Ένα γάμο που μου
επέτρεπε να αποκτήσω το δικαίωμα παραμονής στη Μεγάλη
Βρετανία, να πραγματοποιήσω
το όνειρο μου να σπουδάσω
την τεχνική της τέχνης του υποκρίνεστε, και ταυτόχρονα να δημιουργήσω οικογένεια που είμαι
υπερήφανος για αυτή.
Δόξα τω Θεώ τα όσα βρέθηκαν μπροστά μου σε τούτο το
ταξίδι προς τη δική μου Ιθάκη,
ήταν τα πιο πολλά ιδανικά μυρωδικά που με χαροποίησαν
και με γέμιζαν σαν άνθρωπο.
Ήταν πολλές οι πραμάτειες που
μάζεψα και ήταν πολλές οι παραστάσεις ζωής που με γέμιζαν
και ήταν πολλές οι στιγμές της
ζωής που θα μου είναι αξέχαστες! Δεν έλειπαν όμως και οι
δύσκολες στιγμές που με πλήγωναν αλλά και που με απογοήτευαν. Θα το παραδεχτώ ότι
βρέθηκα πολλές φορές στην
ανάγκη να πάρω κάποιες αποφάσεις που ίσως να άλλαζαν
την πορεία της ζωής μου, αλλά
δεν τόλμησα να τις πάρω. Πρέπει να πω ότι δεν μετανιώνω
για τίποτα. Απλά λέω ότι αν τολ-

μούσα και έπαιρνα κάποιες
αποφάσεις σήμερα τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Τα χρόνια περνούν και
στην πορεία της ζωής μας τα
πράγματα αλλάζουν, στοιβάζονται, και καμιά φορά μας προβληματίζουν. Είναι αυτά τα
πράγματα που μπορούμε να τα
ονομάσουμε ίσως προβλήματα
που μας κρατάνε σε εγρήγορση
και που θα πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι για να τα μελετήσουμε ούτως ώστε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Για
να μην μας γίνουν ασθενικά και
για να μην μας γίνουν καθημερινό ψυχολογικό θέμα, θα πρέπει να ενεργήσουμε έχοντας
πάντα στο νου το αποτέλεσμα,
το οποίο να μας χαλαρώνει και
να μας απαλλάσσει από το άγχος. Οι εμπειρίες της ζωής αγαπητοί μου με βοηθούν να αναφέρομαι
σε
ανθρώπινα
αισθήματα που εξαρτούνται
όπως είπα και στην αρχή, από
τις αποφάσεις που παίρνει ο
κάθε ένας από εμάς.
Αν λοιπόν βρεθείτε και εσείς
σε κατάσταση πληγωμένης
προσωπικότητας, τότε για να
μην δώσετε την ευκαιρία στους
άσχετους που σκοπό έχουν να
σας μηδενίσουν, είναι ώρα να
ενεργήσετε και να πάρετε αποφάσεις που θα σας απαλλάξουν
από καταστάσεις που θα πληγώσουν την ψυχή σας.
Είναι σε εσάς που απομένει
να κάνετε το σωστό για τον ίδιο
τον εαυτό σας. Οι άλλοι έχουν
πάρει τις δικές τους αποφάσεις.
Πάρτε και εσείς τις δικές σας.

Στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας,
ο Σενέκας (3 - 65 μ.Χ. περίπου), ο Επίκτητος
(προς το 50 - 138) και ο Μάρκος Αυρήλιος( 121 180) λαμπρύνουν την νέα στοά, που το ενδιαφέρον της εντοπίζεται πάνω στα ηθικά ζητήματα.
Οι στωικοί χώριζαν την φιλοσοφία σε λογική,
φυσική και ηθική φιλοσοφία.
Η λογική φιλοσοφία διακρινόταν για τον σενσουαλισμό της, την κυριαρχία των αισθήσεων,
υποστήριζε δηλαδή ότι οι αισθήσεις είναι η πηγή
κάθε γνώσης. Πριν από την εμπειρία η ψυχή είναι
λευκός πίνακας(tabula rasa). Οι παραστάσεις
είναι οι εικόνες των πραγμάτων που αντανακλώνται στην ψυχή. Τα δεδομένα των αισθήσεων
υποβάλλονται στην συνέχεια στην επίδραση της
σκέψης και έτσι σχηματίζονται οι γενικές έννοιες,
οι κρίσεις. Κατά τους στωικούς, όλες οι λειτουργίες
της γνώσης γίνονται μέσα στην ψυχή, που είναι
μια ουσία ειδικής μορφής, δηλαδή το
"πνεύμα"(συνδυασμός του αέρα και της φωτιάς).
Οι στωικοί στηρίζουν την φυσική φιλοσοφία
τους, όσον αφορά τουλάχιστον στα κυριότερα
σημεία, πάνω σε υλικές βάσεις και αναπτύσσουν
την διδασκαλία του Ηράκλειτου, του υλιστή φιλόσοφου της Αρχαίας Ελλάδας, που ήταν και
εκ των ιδρυτών της διαλεκτικής (554 - 480 π.Χ.
περίπου).Κατά την άποψή τους, η φύση αποτελεί
ένα υλικό σύνολο, που ζει και αισθάνεται και που
τα διάφορα μέρη του βρίσκονται σε διαρκή
κίνηση. Ο στωικός φιλόσοφος δεν προβάλλει μια
ζωή χωρίς εξέλιξη, μα μια ζωή απόλυτα κινούμενη
και αυτό το οφείλει στις αντιλήψεις του για την
φύση, που όπως και οι αντιλήψεις του Ηράκλειτου, είναι δυναμικές, εξελικτικές. Εν τούτοις,
για τους στωικούς η ύλη ήταν μία παθητική, αδρα-

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

Η

υπομονή θα έπρεπε να
χορηγείτε σε ενέσιμη
μορφή στους πιο πολλούς ανθρώπους που τρέχουν
για να προλάβουν αυτό κι εκείνο,
το άλφα και το βήτα.
Τα ωραία πράγματα θέλουν τον
Της Έλισσας χρόνο τους, γι΄αυτό να έχεις
Ξενοφώντος υπομονή. Και ο σοφός λαός
θεωρεί την υπομονή ως αρετή
και προτέρημα! Τυχεροί είναι οι
Φιλολόγου
άνθρωποι που μπορούν να την
έχουν, να την βιώνουν γιατί
έχουν εκπαιδεύσει τον εαυτό τους να την τιμούν
με ευλάβεια.
Κάποιοι έχουν την υπομονή στη φύση τους,
πηγάζει αυθόρμητα από μέσα τους, χωρίς κόπο.
Και όλοι εμείς οι βιαστικοί, οι ανυπόμονοι, τους
κοιτάμε και απορούμε. Θεωρούμε πως είναι
άτομα από άλλο πλανήτη.
Η υπομονή είναι ένας τρόπος για να μπορεί
ο σημερινός άνθρωπος να βρίσκει τις ισορροπίες
του στην τρέλα της εποχής που διανύουμε.
Η υπομονή μάς βοηθάει να ζούμε με ρυθμό,
συντονισμένα. Μας χαρίζει ηρεμία, βιώνοντας
μία ζωή χωρίς να τρελαινόμαστε από την αναμονή, χωρίς να κάνουμε την καθημερινότητά μας
άνω-κάτω μέχρι να φθάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα, χωρίς να σπαταλάμε ώρες από την
πολύτιμη ζωή μας, αναλύοντας ξανά και ξανά
ατέρμονες καταστάσεις. Η υπομονή μάς δίνει το
κουράγιο να δεχθούμε το απρόσμενο, το
δύσκολο και το αναπάντεχο, χωρίς να μεμψιμοιρούμε. Και όσο και να ακούγεται βαρετό, λένε
πως όταν έχεις υπομονή, όλα πραγματοποιούνται.
Σπάνιο είδος ο άνθρωπος που την κατέχει!
Η υπομονή παίζει σημαντικό ρόλο, στις σχέσεις
με τους γύρω μας. Η υπομονή παίζει ένα πρωτεύοντα ρόλο σε μια σχέση για να υπάρχει
αρμονική συμβίωση, όπως λέμε, αλλά και σε
άλλες σχέσεις φιλίας για παράδειγμα γιατί αν
έχεις υπομονή έχεις και ανεκτικότητα που είναι
το μυστικό για την αποφυγή καυγάδων και
παρεξηγήσεων.
Η υπομονή είναι το όπλο άμυνας αλλά και η
χειρότερη βόμβα όταν σκάσει όταν ξεχειλίσει το
ποτήρι... H υπομονή είναι σαν το λαστιχάκι που
το τεντώνεις συνεχώς και μια μέρα σού φεύγει

από τα χέρια και σκάει στα μούτρα κάποιου.
Ακριβώς έτσι όταν οι άλλοι μπορεί να θέλουν να
μετρήσουν τις αντοχές σου ή ευελπιστούν στην
σιωπή και υπομονή σου και καθόλου δεν τους
περνά από το μυαλό ότι είσαι κι εσύ άνθρωπος
και σε κάποια στιγμή θα ξεσπάσεις και όσους
πάρει το ποτάμι.
Μεγάλη παγίδα τελικά η λέξη υπομονή.
Η λέξη αυτή είναι μία έννοια με θετικό πρόσημο,
και όποιος την κάνει, νοιώθει καλά με τον εαυτό
του διότι έτσι αποδεικνύει πως είναι ο καλός στην
υπόθεση και πως το δίκιο είναι με το μέρος του.
Κάνε υπομονή λοιπόν και θα σου βγει σε καλό.

ανεκτικότητα είναι το μυστικό για την αποφυγή
καυγάδων, που όπως είναι φυσικό, χαλάνε το
θετικό κλίμα της σχέσης οποιασδήποτε μορφής.
Όμως είναι φορές που η μεγάλη επίδειξη
υπομονής και καρτερικότητας, είναι και η μεγαλύτερη υπονόμευση της ίδιας της σχέσης, όταν
μάλιστα συνοδεύεται από έλλειψη επικοινωνίας.
Πολλές φορές αποφεύγουμε να πούμε στον/στην
σύντροφό μας πράγματα που κάνει και που
δυσκολεύουν την συνύπαρξή μας, περιμένοντας
πως κάποια στιγμή θα το συνειδητοποιήσει και
ο/η ίδιος/α και θα σταματήσει να συμπεριφέρεται
με τον τρόπο που μας ενοχλεί.

Έτσι να λες…υπομονή για ό,τι περιμένεις να
έρθει.
Υπομονή στα όνειρα που πετάνε σαν μπαλόνια
στον ουρανό κι εσύ κρατάς το σχοινάκι και τα
τραβάς να κατέβουν λίγο πιο χαμηλά, να μην τα
παίρνει ο άνεμος από εκεί κι από εδώ αλλά νάναι
σε κάποια κοντινή απόσταση για να μπορείς
τέλος πάντων να τα ελέγχεις και να τα νοιώθεις
κοντά σου. Άρα τα περιμένεις να υλοποιηθούν
αυτά σου τα όνειρα και καρτερικά τα περιμένεις
έστω κι αν υπομένεις… Μέσα σου εύχεσαι υπομονετικά, αυτά τα όνειρα που έμπλεξες μια
καλοκαιρινή νύχτα, θα γίνουν πραγματικότητα.
Υπομονή με τους ανθρώπους που είσαι μαζί
και δεν λένε να αλλάξουν κι εσύ προσπαθείς και
ξαναπροσπαθείς να τους φέρεις σε κάποιο
λογαριασμό. Άρα, στα πλαίσια μίας αρμονικής
συμβίωσης, αν είναι αυτή η πραγματικότητα, η
υπομονή παίζει πρωτεύοντα ρόλο, μιας και η

Ωστόσο, εκείνος/η, μην γνωρίζοντας το πώς
αισθανόμαστε συνεχίζει ακάθεκτος/η να φέρεται
αντίθετα με τα δικά μας μέτρα και σταθμά.
Κι εμείς, έχοντας ως ανάγκη να διατηρήσουμε
την ήρεμη και ομαλή συμβίωση, εξακολουθούμε
να βράζουμε στο ζουμί μας, φθάνοντας κάποια
στιγμή αναπόφευκτα, στην μοιραία έκρηξη. Το
να ζητήσουμε από τον σύντροφό μας ή τον φίλο
μας, να αλλάξει κάποια πράγματα στην καθημερινότητά του που μας ενοχλούν, δεν είναι κάτι
κακό. Σε μία σχέση, οποιασδήποτε μορφής και
οι δύο καλούνται να δείξουν κατανόηση και να
κάνουν τις απαραίτητες υποχωρήσεις και συμβιβασμούς. Άλλο όμως συμβιβασμός και άλλο
καταπίεση. Ο καταπιεσμένος κάποια στιγμή
εκρήγνυται και το αποτέλεσμα στο τέλος θα είναι
μοιραίο!
Οι σχέσεις με την μεγαλύτερη βιωσιμότητα είναι
αυτές που οι δύο σύντροφοι ή οι δύο φίλοι

εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς να μαζεύουν
αρνητικές σκέψεις ο ένας για τον άλλον.
Και μάλιστα στα πλαίσια της αξιοπρέπειας και
του σεβασμού προς τον εαυτό τους και τον άλλο.
Η επικοινωνία παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο
και μετά έρχεται ο έρωτας, η αγάπη, η φιλία…
Με την επικοινωνία λύνουμε τις μικροπαρεξηγήσεις. Οι σχέσεις δεν πρέπει να κουβαλούν απωθημένα. Πρέπει να πορεύονται και να συνεχίζουν
χωρίς απαραίτητα κάποιος από τους δύο να κάνει
υπομονή. Μπορεί τελικά ο άλλος να μην έχει
συνειδητοποιήσει ή αντιληφθεί μέχρι σήμερα
τι μας ενοχλούσε. Και ίσως πάλι ανακαλύψουμε
πως δεν του είναι και ιδιαίτερα δύσκολο να
το σταματήσει και να αλλάξει ρότα για χάρη μας.
Με λίγα λόγια, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους
καλούς φίλους! Διότι όσο και αν αγαπάς έναν
άνθρωπο, τα μικρά, ίσως μάλιστα ανούσια – για
κάποιους – πράγματα κάνουν την διαφορά.
Είναι αυτά που λέμε «ψιλά γράμματα» της
σχέσης. Δεν χρειάζεται λοιπόν να συμβιβαζόμαστε σε όλα, προκειμένου να σωθεί μία σχέση.
Δεν μπορούμε να παραδινόμαστε άνευ όρων
στις διαθέσεις και στον τρόπο συμπεριφοράς του
άλλου, νοιώθοντας πως ασφυκτιούμε. Το μόνο
που καταφέρνουμε είναι να χάσουμε την ταυτότητά μας, τα πιστεύω μας, να πνίξουμε τα «θέλω»
μας. Δεν ακολουθούμε τους κανόνες του άλλου,
ούτε απαιτούμε από εκείνον να ακολουθήσει τους
δικούς μας.
Η υπομονή στους ανθρώπους δείχνει πόσο
έξυπνοι είναι. Άτομα που βάζουν στόχους και
περιμένουν. Και όταν έρθει το πλήρωμα του
χρόνου, συλλέγουν τους καρπούς της προσμονής και της υπομονής τους φυσικά. Η αναμονή
δεν τους χαλάει την έκπληξη που θα νιώσουν
όταν πετύχουν τον στόχο τους. Αντιθέτως,
ευχαριστούν αυτό το προτέρημά τους, διότι δεν
τους πρόδωσε ποτέ. Η υπομονή είναι προσόν
και αξίζει να προσπαθήσεις να την αποκτήσεις
αν δεν την έχεις. Είναι κάτι σαν θεότητα, σαν
φυλακτό πολύτιμο. Και για όλους εμάς που
θα θέλαμε να την έχουμε, καλό θα είναι να
παλέψουμε για να την κατακτήσουμε, μέχρι να
γίνει τρόπος ζωής.

COPανιστός αέρας αρχηγών κρατών 26

Γ

Του Γιώργου
Α. Σάββα

ια δύο εβδομάδες, κυριολεκτικά μας
βομβάρδιζαν με τις αρλούμπες τους ότι
θα λάβουν μέτρα για την βελτίωση του
πλανήτη γύρω από την μολυσμένη και δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα, που ο ίδιος ο άνθρωπος
έχει καταστρέψει τον πλανήτη με τα ίδια τα χέρια
του μόνο και μόνο γιατί όλοι θέλουν να γίνουν
ακόμη πιο πλούσιοι περιφρονώντας το τι θα γίνει
και τι θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι κατοπινές

γενεές.
Και όσον συνέχιζαν να μιλούν, για δύο εβδομάδες έβγαινε
ο COPανιστός αέρας 26, από τα στόματα τους, που όλο και μόλυνε
την ατμόσφαιρα ακόμη περισσότερό διότι κανένας μα κανένας από
αυτούς του “ηγέτες” δεν είχαν αναφέρει τι επείγοντα μέτρα θα
ελάμβαναν μετά που ο κάθε ένας τους θα επέστρεφε στην χώρα
τους. Τίποτα, απλά τίποτα. Ο πλανήτης καίγεται και αυτοί ακόμη
δεν ξύπνησαν και θα καιγόμαστε μαζί με αυτούς τους “αχάπαρους.”
Ο περιβόητος Boris Johnson σε μία φθηνή μα στα αλήθεια πάμφθηνη προσπάθεια του να εντυπωσιάσει, μα στο τέλος καταλήγεις
στο να αηδιάσεις, με τα συνηθισμένα κενά και ψεύτικα λόγια
του, ότι φθάσαμε στο δώδεκα παρά ένα λεπτό και… Το γνωρίζουμε ότι κάνει μεσάνυκτα, διότι όσον αφορά τον πλανήτη περάσαν
τα μεσάνυκτα (όπως ακριβώς πέρασαν τα μεσάνυκτα του κορω-

νοϊού και αυτός ακόμη ‘έκανε μεσάνυκτα και στοίχισε τόσες ζωές)
ώρες και ώρες μετά τα μεσάνυκτα και ο Johnson ακόμη κάνει μεσάνυκτα, δυστυχώς σε αυτό δεν είναι και μόνος του αλλά και οι
υπόλοιποι αρχηγοί κρατών. Ο Trump κορόιδευε την νεαρή Greta
Thunberg, μα η φύση δεν αστειεύεται διότι έχει δείξει μεγάλη υπομονή ώσπου πλέον ο πλανήτης επαναστάτησε. Ούτε και ο Obama
και ο Bush που όλο και κοροϊδεύαν και φυσικά ο Τζόνσον που
ακολουθά κατά γράμμα τα Αμερικανάκια. Τι να πούμε για την Κίνα
που μεταξύ των όλων αυτών δεν συμφώνησαν μα και ούτε θα
συμφωνήσουν
Έπρεπε
να
χαθούν τόσες
και
τόσες
ζωές και καταστροφές για
να ξυπνήσουν,
αλλά παραμένουν στον λήθαργο της λαιμαργίας και
φανατισμού να
υπηρετούν τον
πλούτο
τον
“μαμμονά”
(ούτος μου ο
θεός και λατρεύω αυτόν)
και το συμφέρον μα τίποτε
άλλο.
Ένα
ακόμη παράδειγμα όταν η δύναμη (power) του ανθρώπου πηγαίνει
στα μυαλά τους και τους καταστρέφει όλο το είναι ότι είναι μεγάλοι
και δυνατοί και να τα αποτελέσματα. Όταν αρχίσαμε εργασίες στο
Δημαρχείο Enfield για Cycle Routes δεν έμειναν λόγια και ύβρεις
που δεν ακούσαμε πριν 5 χρόνια. Τώρα όλοι αγαπάνε αυτή τη νέα
μέθοδο που δεν είναι μόνο ασφαλές να κυκλοφοράς με ποδήλατο
αλλά και υγιές, και βοηθά στο να μειώσει τον αριθμό αυτοκινήτων
στον δρόμο. Τα LTN είναι κάτι που χρηματοδοτείται από την σημερινή Κυβέρνηση και αλλοίμονο στα δημαρχεία που δεν έχουν τέτοια
σχέδια ή που δεν εφάρμοσαν τα LTN Low traffic Neighbourhood.
Το δημαρχείο στο Enfield έχει φυτέψει 50,000 δένδρα σε ένα χρόνο
και υπάρχουν σχέδια για περισσότερα δένδρα το νέον χρόνο.
Το δημαρχείο αυτό είναι το μοναδικό που διοχετεύει θέρμανση
που προέρχεται από τον ηλεκτροπαραγωγό, και θερμαίνει περί

τις 150,000 χιλιάδες σπίτια. Σε ένα χρόνο στο Enfield έχει μειωθεί
το διοξείδιο του άνθρακος περί το 20% Το εν λόγω δημαρχείο
συνεργάζεται μα τα τοπικά σχολεία για εκπαίδευση των νέων
μεταξύ άλλων γύρω από την ανακύκλωση. Εχει τοποθετήσει
πρίζες στου στύλους ηλεκτρισμού ή και αλλού, για την φόρτωση
παταριών αυτοκινήτων Hybrid. Τα νέα σπίτια θα κτίζονται με
μηδέν χρησιμοποίηση ενέργειας αφού την θέρμανση θα τη προμηθεύει ο παραγωγός ηλεκτρισμού. Η θέρμανση αυτή είναι που
δραπετεύει από το φουγάρο της ηλεκτρικής αλλά με την νέα τεχνολογία η θέρμανση θα διοχετεύεται όπως αναφέραμε πιο πάνω.
Θα τοποθετούνται δε και ηλιακά συστήματα. Την στιγμή που άλλες
χώρες καταστρέφουν ολάκερα δάση, εμείς φυτεύουμε δένδρα.
Την στιγμή που ανοίγουν νέες φάρμες για αγελάδες εμείς έχουμε
γίνει vegetarian (χορτοφάγοι) και στο δημαρχείο μας υπάρχουν
όλο και περισσότερα φαγητά για vegetarian. Υπάρχουν και πολλά
άλλα σχέδια και μέτρα που έχουν ληφθεί, πάμπολλα για να τα
αναφέρω μέσω αυτής της στήλης. Κοπανιστό αέρα δεν σερβίρουμε, αλλά έργα, και δεν περιμένουμε ούτε του χρόνου ούτε του
άλλου χρόνου, αλλά από τώρα, πράγμα που μπορούν να το κάνουν από τώρα οι Copanistes 26. Εδώ και τώρα. Cop 26 με τα
ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Τίποτα το νέο και που κανένας αρχηγός
κράτους δεν εισηγήθηκε ότι μερικά επείγοντα μέτρα πρέπει να
ληφθούν αμέσως.
Οι παλαιότεροι ίσως να θυμούνται τα καυσαέρια του πετροκάρβουνου που σχεδόν κάθε σπίτι χρησιμοποιούσε για θέρμανση,
και όταν σμιγόταν με την ομίχλη το αποτέλεσμα ήταν να μαυρίσουν
τα κολλάρα των πουκαμίσων που φορούσαν οι πολίτες. Αυτό τον
ίδιο καπνό ανέπνεαν τότε και που σήμερα ακόμη αναπνέουμε
διότι χρειάζεται περί τα 100 χρόνια να εξαφανισθεί εντελώς από
την ατμόσφαιρα. Σήμερα πολλά παιδιά γεννιούνται με άσθμα
λόγω της μολυσμένης ατμόσφαιρας. Η φύση έδειξε αρκετή υπομονή αλλά και η υπομονή έχει τα όρια της. Οι συνεχιζόμενες καταστροφές εξαιτιας της συμπεριφοράς μας πρέπει να σταματήσουν
όταν εμείς δείξουμε και εξασκήσουμε κάποια απαιτούμενη η και
ποιο πολιτισμένη συμπεριφορά.
Μας προειδοποίησε η φύση, και αν δεν συμμορφωθούμε ίσως ο
πλανήτης μας να μην μας δώσει και δεύτερη ευκαιρία. Οι μεγάλοι
ας προσγειωθούν και ας ξυπνήσουν να δουν τη πραγματικότητα.
Περάσαν τα μεσάνυκτα και είναι πλέον μεσημέρι αλλά ακόμη
κάνουν μεσάνυκτα. Ας ευχηθούμε να μην χαθούν άλλες ζωές.
COP26=κοπανιστός αέρας με την σέσουλα.
Και μετά διερωτώνται γιατί τόση μόλυνση της ατμόσφαιρας...
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Το 1923 γεννιέται η Μαρία Κάλλας

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
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.
1940- Κάνει το τηλεοπτικό
ντεμπούτο του ο Γούντι ο
Τρυποκάρυδος, το συμπαθέστατο αλλά σκανδαλιάρικο
πτηνό, που «γεννήθηκε» από
το πεννάκι του Γουόλτερ
Λαντζ.

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1956- Ο επικοντιστής Γιώργος Ρουμπάνης κατακτά το
χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης, με επίδοση 4,50 μ.
H Μαρία Σοφία Άννα Καικιλία
Καλογεροπούλου, όπως ήταν
το πλήρες ελληνικό όνομά της,
ή κατά κόσμον Μαρία Κάλλας
γεννιέται στις 2 Δεκεμβρίου του
1923 στη Νέα Υόρκη. Κόρη του
φαρμακοποιού Γεωργίου Καλογερόπουλου από τον Μελιγαλά
Μεσσηνίας και της Ευαγγελίας
(Λίτσας) Δημητριάδη από τη
Στυλίδα Φθιώτιδος, ξεκινά να
ασχολείται με την μουσική από
μικρή ηλικία, παίρνοντας τα
πρώτα μαθήματα πιάνου. Σε
ηλικία μάλιστα, 11 ετών κερδίζει
το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό παιδικών φωνών, ενώ το
1937 εγγράφεται στο Εθνικό
Ωδείο, με δασκάλους τη Μαρία
Τριβέλλα (τραγούδι), την Ήβη
τον
Πανά
(πιάνο)
και
Γεώργιο Καρακαντά (μελοδραματική).
▪ Ο πρώτος ρόλος της
Μαρίας Κάλλας
Ο πρώτος ρόλος της Μαρίας
Κάλλας ήταν η «Σαντούτσα»
στην όπερα του Μασκάνι «Καβαλερία Ρουστικάνα», σε μία
παράσταση των μαθητών του
ωδείου. Το 1939 εγγράφεται στο
Ωδείο Αθηνών, στην τάξη της
διάσημης Ελβίρα ντε Ιντάλγκο
– σημαντική τραγουδίστρια της
όπερας στις αρχές του 20ου
αιώνα – κοντά στην οποία
μαθητεύει και γνωρίζει τα
μυστικά της υψηλής τεχνικής
των ρόλων του ιταλικού ρομαντικού ρεπερτορίου. Προσλαμβάνεται στην Λυρική Σκηνή του
τότε Βασιλικού Θεάτρου το
1940 και το 1941 πρωτοεμφανίζεται ως «Βεατρίκη» στην
οπερέτα Βοκκάκιος του Σουπέ.
Στη συνέχεια και ως το 1945
πρωταγωνιστεί στην Τόσκα
(1942, 1943), στον Κάμπο του
Ντ’ Αλμπέρ (1944, 1945), στην
Καβαλερία Ρουστικάνα (1944),
του
στον
Πρωτομάστορα
Μανώλη Καλομοίρη (1944, το
μόνο ελληνικό έργο που τραγούδησε), στον Φιντέλιο του
Μπετόβεν (1944) και την οπερέτα Ο Ζητιάνος Φοιτητής του
βιεννέζου
συνθέτη
Καρλ
Μιλέκερ (1945).
Τον Σεπτέμβριο του 1945
επιστρέφει στην γενέτειρά της
και αλλάζει το επίθετό της σε
Κάλλας, με στόχο μία διεθνή
καριέρα. Μένει άνεργη μέχρι το
1947, οπότε και μετά από μία
επιτυχημένη ακρόαση της
ανέθεσαν να τραγουδήσει την
«Τζιοκόντα» στην ομώνυμη
όπερα του Αμίλκαρε Πονκιέλι
στην Αρένα της Βερόνας, έναν
από τους σπουδαιότερους
λυρικούς χώρους της Ιταλίας.
Αν και γλίστρησε στη γενική
δοκιμή και στραμπούληξε τον
αστράγαλό της, κατάφερε να

κάνει με επιτυχία το πρώτο
σημαντικό βήμα της σταδιοδρομίας της στις 2 Αυγούστου του
1947.
▪ Η βοήθεια του
Μενεγκίνι στην καριέρα
της Κάλλας
Στη Βερόνα ζούσε ο βιομήχανος Τζιανμπατίστα Μενεγκίνι,
που λάτρεψε την Μαρία Κάλλας, όχι μόνο ως καλλιτέχνιδα,
αλλά και ως γυναίκα και στις 21
Απριλίου του 1949, η Κάλλας
τον παντρεύεται, παρότι είχε τα
διπλά της χρόνια, ίσως για να
αναπληρώσει συναισθηματικά
την απουσία της πατρικής
φιγούρας, όπως γράφτηκε.
Με τη βοήθεια του Μενεγκίνι
η καριέρα της Κάλλας απογειώνεται σε ρόλους δραματικής
υψιφώνου και δραματικής κολορατούρα. Το 1951 εκπόρθησε
και τη «Σκάλα» του Μιλάνου, με
τους Σικελικούς Εσπερινούς του
Βέρντι. Το 1954 η ευτραφής
υψίφωνος υποβάλλεται σε διαιτητική θεραπεία για να χάσει
κιλά και να μπορεί να ενσαρκώσει τους ρόλους της, όχι μόνο
με τη φωνή της, αλλά και με την
παρουσία της στο σύνολο.
▪ Από την «Σκάλα» στην
«Μητροπολιτική Όπερα»
Μετά τη «Σκάλα» του Μιλάνου
ήρθε η σειρά της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης
(ΜΕΤ) να υποκλιθεί στην
φαινομενική καλλιτέχνιδα Μαρία
Κάλλας το 1956. Ο διευθυντής
Ράντολφ Μπινγκ όχι μόνο της
καταβάλλει το μεγαλύτερο ποσό
που είχε πληρώσει ποτέ ο
θίασος για καλλιτέχνη αλλά
δηλώνει ότι η πρώτη εμφάνιση
της Μαρίας Κάλλας στη «ΜΕΤ»
ήταν «η πιο συναρπαστική
βραδιά της ζωής του». Η εξαντλητική δίαιτα όμως, στην
οποία είχε υποβληθεί και οι φωνητικοί ακροβατισμοί της καθώς
δεν ήταν λίγες οι φορές που
έφθανε στα όρια της φωνής της,
ερμηνεύοντας εκ διαμέτρου
αντίθετους ρόλους σε μία σεζόν
ή και σε ένα ρεσιτάλ, είχαν
επιπτώσεις στην ποιότητα της
φωνής της και σταδιακά άρχισε
να αδυνατίζει στις υψηλές
νότες.Το καλοκαίρι του 1957
εμφανίζεται στο Ηρώδειο, στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών
και κυριολεκτικά αποθεώνεται.
Το άστρο της Μαρίας Κάλλας
αρχίζει να σβήνει. Από το 1958
άρχισε η καθοδική της πορεία.
Τον Ιανουάριο στη Ρώμη αποχώρησε με την πρώτη πράξη
της Νόρμας του Μπελίνι και
αποδοκιμάστηκε από το κοινό
και τον Μάιο η «Σκάλα» του
Μιλάνου της διέκοψε το συμβόλαιο. Ο Τύπος ξεκινά να της

επιτίθεται και πολλοί βρίσκουν
την ευκαιρία που χρόνια αναζητούσαν να χλευάσουν την
Ελληνίδα θεά «αυτή την καλλιτέχνιδα δεύτερης κατηγορίας,
που έγινε Ιταλίδα χάρη στον
γάμο της, Μιλανέζα χάρη στον
αδικαιολόγητο θαυμασμό μιας
μερίδας του κοινού της Σκάλας,
και διεθνής χάρη στην επικίνδυνη φιλία της με την Έλσα
Μάξγουελ», σχολίασε με κακοήθεια η ιταλική εφημερίδα Il
Giorno. Οι εμφανίσεις της από
το 1960 άρχισαν να αραιώνουν.
Το 1962 τραγουδά Όμπερον
του Βέμπερ στο Λονδίνο και οι
Τάιμς γράφουν «Τώρα πια η
φωνή της μπορεί να χαρακτηριστεί άσχημη και εκτός τόνου»,
όμως το κοινό συνέχισε να την
αποθεώνει. Το 1965 αποσύρεται οριστικά από τις λυρικές παραστάσεις. Το κύκνειο άσμα της
ήταν η Νόρμα, που ανέβηκε στο
Παρίσι, στις 29 Μαΐου του 1965.
Στην τρίτη πράξη της όπερας
του Μπελίνι κατέρρευσε επί
μεταφέρθηκε
σκηνής
και
λιπόθυμη στο καμαρίνι της.
▪ Η πυρετώδης
προσωπική ζωή της
Μαρίας Κάλλας
Ζητά διαζύγιο από τον άλλοτε
αγαπημένο σύζυγό της για να
παντρευτεί τον Ωνάση, ο οποίος
αρνείται να της το δώσει.
Το 1966 απεκδύεται την αμερικανική υπηκοότητα και λαμβάνει
την ελληνική. Με αυτή της την
ενέργεια λύεται και τυπικά ο
γάμος της με τον Μενεγκίνι.
Πλέον, ελπίζει ότι ο Αριστοτέλης
Ωνάσης θα της ζητήσει να
παντρευτούν, κάτι που τελικά
δεν συμβαίνει, καθώς τον Ιούλιο
του 1968 ο Έλληνας μεγιστάνας
παντρεύεται τη χήρα του Αμερικανού Προέδρου Κένεντι, Τζακ.
Αυτή του η πράξη βυθίζει σε
κατάθλιψη
την
κορυφαία
υψίφωνο. Καταβάλλει μεγάλες
προσπάθειες να ξεπεράσει τα
προσωπικά της προβλήματα,
επανακάμπτοντας στην λυρική
σκηνή, δίχως αποτέλεσμα.
Η τελευταία της εμφάνιση πραγματοποιείται
στην
πόλη
Σαπόρο της Ιαπωνίας στις 11
Δεκεμβρίου του 1974. Έκτοτε,
η Μαρία Κάλλας κλείστηκε στο
διαμέρισμά της στο Παρίσι αλλά
και τον εαυτό της. Η μεγάλη
ντίβα φεύγει από τη ζωή, το
πρωί της 16ης Σεπτεμβρίου του
1977 από καρδιακή προσβολή,
σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Η Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ, με απόφασή
της στις 17 Δεκεμβρίου
1999, ανακήρυξε την
25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την
Εξάλειψη της Βίας
κατά των Γυναικών για
να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση.
Η Ημέρα αυτή είχε καθιερωθεί ήδη από το 1981 από γυναικείες οργανώσεις, σε ανάμνηση της φρικτής δολοφονίας
των τριών αδελφών Μιραμπάλ,
πολιτικών αγωνιστριών από
την Δομινικανή Δημοκρατία, με
διαταγή του δικτάτορα Τρουχίλο στις 25 Νοεμβρίου 1960.
Η βία κατά των γυναικών και
των κοριτσιών αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνιστά εκδήλωση των ιστορικά
άνισων σχέσεων ισχύος μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε επικυριαρχία και
διακρίσεις κατά των γυναικών
από τους άνδρες και στην παρακώλυση της πλήρους προόδου των γυναικών . Αποτελεί
επίσης έναν από τους ζωτικής
σημασίας κοινωνικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων οι γυναίκες εξαναγκάζονται σε υποδεέστερη θέση σε σύγκριση με
τους άνδρες.
Σύμφωνα με την έρευνα που
διεξήχθη από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA,2014), περίπου 13 εκατομμύρια γυναίκες
στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ)
έχουν πέσει θύματα σωματικής
βίας, ήτοι ποσοστό 7 % των
γυναικών ηλικίας 18–74 ετών,
3,7 περίπου εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποστεί σεξουαλική βία ήτοι ποσοστό 2 % των
γυναικών ηλικίας 18–74 ετών.
Μία στις 20 γυναίκες (5 %) έχει
πέσει θύμα βιασμού από την
ηλικία των 15 ετών και άνω και
18 % των γυναικών έχουν πέσει θύματα εξακολουθητικής
παρενόχλησης από την ηλικία
των 15 ετών και άνω. Επίσης,
περίπου το 12 % των γυναικών
έχουν βιώσει κάποια μορφή
σεξουαλικής κακοποίησης ή
κάποιο συναφές περιστατικό
από κάποιον ενήλικα πριν από
την ηλικία των 15 ετών. Και τέλος, το ήμισυ όλων των γυναικών στην ΕΕ (53 %) αυτοπεριορίζουν τις μετακινήσεις τους
στον δημόσιο χώρο από φόβο

μήπως υποστούν σωματική ή
σεξουαλική κακοποίηση.
Την πρώτη περίοδο της πανδημίας του Covid-19, η βία
κατά των γυναικών χαρακτηρίστηκε από το Συμβούλιο της
Ευρώπης ως η «σκιώδης πανδημία». Η πρόεδρος της GREVIO 3 , Marceline Naudi σε
ανακοίνωσή της ανέφερε ότι
«για πολλές γυναίκες και παιδιά, το σπίτι δεν είναι ένα
ασφαλές μέρος», δεδομένου
ότι οι πολιτικές απομόνωσης
και περιορισμού που εφαρμόστηκαν από τα κράτη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διάδοση του κορωνοϊού, για τα
θύματα ενδοοικογενειακής βίας
είχε ως συνέπεια την περαιτέρω αύξηση του κινδύνου και
την έκθεσή τους σε όλες τις
μορφές έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας λόγω του περιορισμού της μετακίνησής τους
και της συγκατοίκησης συνεχώς με τον κακοποιητή τους. Ο
κίνδυνος αυτός υπήρξε ακόμη
μεγαλύτερος για γυναίκες και
κορίτσια ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων, όπως για παράδειγμα
οι γυναίκες προσφύγες και αιτούσες άσυλο, μετανάστριες,
γυναίκες με αναπηρία, ηλικιωμένες γυναίκες κ.α.
Πρόκειται επίσης για ένα πολιτικό ζήτημα. Η βία κατά των
γυναικών συνδέεται με ευρύτερα θέματα εξουσίας και ελέγχου στις κοινωνίες μας. Ζούμε
σε μια κοινωνία που κυριαρχείται από άνδρες. Οι γυναίκες γίνονται ευάλωτες στη βία μέσω
των πολλαπλών τρόπων με
τους οποίους τις κρατάμε άνισες. Κατά το παρελθόν έτος,
παρατηρήσαμε αυξημένη προσοχή σε μία εκδήλωση αυτής
της βίας. Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί βίωμα των
περισσότερων γυναικών σε κάποιο σημείο της ζωής τους. Η
αυξανόμενη δημοσιοποίηση
από γυναίκες από όλες τις περιοχές και όλα τα κοινωνικά
στρώματα φέρνει στο φως το
μέγεθος του προβλήματος και
καταδεικνύει τη δύναμη των γυναικείων κινημάτων να κινητοποιήσουν για να οδηγήσουν τη
δράση και την ευαισθητοποίηση που απαιτείται για την εξάλειψη της παρενόχλησης και
της βίας παντού.

1983- Η μεγαλύτερη κλοπή
του κόσμου. Ράβδοι χρυσού,
αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων, «κάνουν φτερά» από το
αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1912- Η Αλβανία παρουσιάζει
τη νέα σημαία της, τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου σε
φόντο κόκκινο.
1978- Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν ιδρύει το PKK, που μάχεται για την ανεξαρτησία του
Κουρδιστάν.

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1994- Η Νορβηγία ψηφίζει
«όχι» στην είσοδό της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1899- Ο ελβετός επιχειρηματίας Χανς Γκάμπερ ιδρύει την
ποδοσφαιρική ομάδα της
Μπαρτσελόνα.
1924- Απεβίωσε ο Τζιάκομο
Πουτσίνι, ιταλός συνθέτης.
(«Τόσκα»)

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1925- Ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος απαγορεύει
στις γυναίκες να φορούν κοντές φούστες (άνω των 30
πόντων από το έδαφος) όταν
βγαίνουν έξω.
1979-Κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία ένα από τα
θρυλικά άλμπουμ της ροκ, το
«The Wall» των Pink Floyd
και πουλάει μέσα σε δύο
εβδομάδες 6 εκατομμύρια
αντίτυπα.

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1818- Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μυείται στη Φιλική
Εταιρεία.
1947- Ο Σκρουτζ Μακ Ντακ,
ο φιλάργυρος εκατομμυριούχος ήρωας του Ντίσνεϊ και
θείος του Ντόναλντ Ντακ, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε
κόμι στριπ. Είναι δημιουργία
του Καρλ Μπαρκς.

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

1979- Ο Νίκος Γκάλης κάνει
το ντεμπούτο του στο ελληνικό μπάσκετ με την ομάδα
του Άρη και σημειώνει 30 πόντους σε αγώνα της ομάδας
του με τον Ηρακλή.
2010- Ξεκινά η λειτουργία της
εφαρμογής μηνυμάτων και
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
Viber, που αναπτύχθηκε στο
Ισραήλ από τον πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού Ταλμόν Μάρκο.
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Η επέμβαση του Ντάλλες στον Παπάγο – H άνοδος του Τουρκοκυπριακού
εθνικισμού – Λένοξ Μπόυντ, ο εισηγητής της Διχοτόμησης
Μέρος 8ον
Σε προσωπικό μήνυμα που
έστειλε ο Αμερικανός υπουργός
Εξωτερικών Τζον Φόστερ Ντάλλες στον Παπάγο στις 12 Δεκεμβρίου 1954, δηλαδή δύο μέρες
πριν την συζήτηση στον ΟΗΕ,
του το έκανε ξεκάθαρο ότι οι
Του Δρα
ΗΠΑ:
«Θα αντετάσσοντο εν τη ΓεΚύπρου
νική Συνελεύσει, κατά οιασδήΤοφαλλή
ποτε ουσιαστικής αποφάσεως
επί της Κύπρου, θα καταβάλωμεν προσπάθειαν δια την εξεύρεσιν άλλου
τρόπου μειώσεως της εντάσεως, ήτις έχει δημιουργηθή λόγω του ζητήματος αυτού. Αι εκθέσεις της εν Νέα Υόρκη Αντιπροσωπείας
αναφέρουν ότι απόφασις τοιαύτη, ως της
προτεινομένης υπό της ελληνικής κυβερνήσεως, δεν θα ηδύνατο να τύχη της αναγκαίας
πλειοψηφίας. Και ημείς οι ίδιοι θα είμεθα υποχρεωμένοι να αντιταχθώμεν εναντίον τοιάυτης αποφάσεως. Καλυτέρα διέξοδος δια
την ενότητα της Δύσεως και δια την διαφύλαξιν του ελληνικού γοήτρου, θα ήτο να υποστηρίξωμεν απόφασιν της παρούσης Συνελεύσεως,
όπως
μη
συζητηθή
το
Κυπριακόν.....». (Βλ. Πρακτικά της Ελληνικής
Βουλής, 7 Φεβρουαρίου 1955).
Προτεραιότητα για τον Ντάλλες είχε η «Ενότητα
της Δύσεως» έναντι της Σοβιετικής Ένωσης και
όχι η μικρή Κύπρος που ζητούσε την αυτοδιάθεση της. Το παράδοξο είναι ότι ο Παπάγος γνώριζε εκ των προτέρων τις παροτρύνσεις και την
αρνητική στάση των Αμερικανών. Φυσικά η
στάση των Βρετανών ήταν αυτονόητη στο τι θα
ψήφιζαν σε ένα θέμα που αφορούσε μια από τις
αποικίες τους. Την ίδια περίοδο ο Μακάριος βρισκόταν στο Λονδίνο που σύμφωνα με τον Αλέξη
Κύρου (τον έλληνα αντιπρόσωπο στον ΟΗΕ)
προσπάθησε να έρθει σε συνεννόηση με τους
Βρετανούς για μια «φιλική διευθέτηση» του Κυπριακού. Ένας δικαιολογημένα μπορεί διερωτηθεί : Γιατί τότε έγινε η προσφυγή στα Ενωμένα
Έθνη αφού γνώριζαν εκ των προτέρων το αρνητικό της αποτέλεσμα και γιατί οι διαβουλεύσεις
του Μακαρίου στο Λονδίνο την ίδια ώρα;
Η απόρριψη του Ψηφίσματος στον ΟΗΕ
14 Δεκεμβρίου 1954
Όταν τελικά το θέμα εγέρθηκε στα Ενωμένα
Έθνη στις 14 Δεκεμβρίου 1954, οι Αμερικανοί
έκαναν ότι μπορούσαν για να εμποδίσουν ένα
ψήφισμα το οποίο θα υποστήριζε το δικαίωμα
της Κύπρου για αυτοδιάθεση. Τελικά εγκρίθηκε
ένα «ψήφισμα – μαϊμού» που είχε κατατεθεί από
την Νέα Ζηλανδία και το οποίο έλεγε τα ακόλουθα: « Η Γενική Συνέλευση θεωρώντας ότι,
προς το παρόν, δεν θεωρείται σκόπιμο να
υιοθετήσει μια λύση για το Κυπριακό, αποφασίζει να μην ασχοληθεί περαιτέρω με το
θέμα εφαρμογής κάτω από την αιγίδα των
Ηνωμένων Εθνών της αρχής της ισότητας
των δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των
λαών στον πληθυσμό της Κύπρου». Για να δικαιολογήσουν τη στάση τους οι κυβερνήσεις στην
Αγγλία, Αμερική και στην Ελλάδα είπαν ότι η
απόφαση ήταν το αποτέλεσμα συμβιβασμού!
Απίστευτο όμως αληθινό: Η Ελλάδα υποστήριξε
▪

αυτό το ψήφισμα! Μόνο η Σοβιετική Ένωση και
οι άλλες σοσιαλιστικές χώρες απέσχαν από τη
ψηφοφορία.
▪ Η Τουρκοκυπριακή Κοινότητα στις
αρχές της Αγγλοκρατίας
Ο πληθυσμός της τουρκοκυπριακής κοινότητας
το 1881 όταν έγινε η πρώτη απογραφή του πληθυσμού από τους Άγγλους ήταν 45,458 και τότε
αποκαλούνταν «Μουσουλμάνοι» και όχι τουρκοκύπριοι. Το 1931 ο πληθυσμός αυτός αυξήθηκε
στις 64,238 και το 1946 έφτασε τις 80,548. Η μεγάλη πλειοψηφία της τουρκοκυπριακής κοινότητας ήταν φτωχοαγρότες και υπέφεραν ακριβώς
το ίδιο όπως και οι ελληνοκύπριοι συμπατριώτες
τους. Μια μικρή μειοψηφία ξεχώριζε και από τις
δύο κοινότητες γιατί αυτοί είχαν χωράφια και
αμπέλια, ήταν οι πλούσιοι, οι τσιφλικάδες και οι
τοκογλύφοι. Η ανάληψη της εξουσίας της Κύπρου
από τους Άγγλους δεν σήμαινε μεγάλη διαφορά
για τους φτωχοαγρότες και τα λαϊκά στρώματα.
Οι μόνοι που υποδέχτηκαν με «τιμές και τεμενάδες» τα νέα αφεντικά της Κύπρου ήταν η Εθναρχία, οι ελληνοκύπριοι «προύχοντες» και οι τουρκοκύπριοι αξιωματούχοι του προηγούμενου
καθεστώτος. Αυτή η νέα «δουλοπρέπεια» προς
τα «νέα αφεντικά» είχε τον σκοπό και τον στόχο
της: τη διατήρηση των δικών τους προνομιούχων
θέσεων που είχαν μέχρι τότε.
▪ Η άνοδος του Κεμαλισμού
Με την άνοδο του Κεμάλ Αττατούρκ στην εξουσία και την κατάρρευση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, μερικοί τουρκοκύπριοι που υποστήριζαν το Οθωμανικό καθεστώς προτίμησαν να
εξυπηρετούν τα Βρετανικά συμφέροντα. Λίγο αργότερα η Αγγλία σύναψε άριστες σχέσεις με τον
Κεμάλ και η ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας συμβιβάστηκε με τα νέα δεδομένα.
▪ Τουρκοκύπριοι ηγέτες
Ο Μιουνούρ Μπέης, ο Δρ. Εγιούπ, ο Σελαλεττίν Εφέντης και τα Μέλη του Νομοθετικού
Συμβουλίου που δεν ήθελαν με κανένα λόγο να
χάσουν τα προνόμια τους, βρέθηκαν σε στενότερη συνεργασία με τους Άγγλους. Η σημαντική
θέση του Μουφτή καταργήθηκε τον Ιανουάριο
του 1928 και τα θρησκευτικά δικαστήρια βρίσκονταν τώρα κάτω από βρετανική διοίκηση. Ο Μιουνούρ Μπέης διορίστηκε εκπρόσωπος του ΕΒΚΑΦ, πρόεδρος της Μουσουλμάνικης Επιτροπής
και μέλος του Κεντρικού Σώματος Παιδείας. Ο
ίδιος ο Άγγλος Κυβερνήτης Πάλμερ παραδεχόταν
το 1935 ότι «είναι μονάχα μέσω της νομιμοφροσύνης των Τούρκων που είμαστε στη θέση να
εφαρμόζουμε το Σύνταγμα για μια περίοδο μισού
αιώνα».
▪ Το Τουρκικό Εθνικό Συμβούλιο
Ο Νετζατί Οζκάν Μπέης ένας από τους ηγέτες
του τουρκοκυπριακού «Εθνικού Συμβουλίου»
σε μια συνάντηση με 150 περίπου υποστηρικτές
το 1939 ζητούσε τα ακόλουθα:
1. Την επανεγκαθίδρυση του Γραφείου του
Μουφτή.
2. Την ανεξαρτησία των Θρησκευτικών Δικαστηριών.
3. Να αφαιρεθούν από το ΕΒΚΑΦ οι θρησκευτικές ευθύνες και να επιστραφούν στο Γραφείο
του Μουφτή.

4. Το ΕΒΚΑΦ να είναι αποκλειστικά ένας οικονομικός οργανισμός και η διοικητική του επιτροπή
να εκλέγεται από το Τουρκικό Εθνικό Συμβούλιο.
Η τουρκοκυπριακή κοινότητα μέχρι και τα τέλη
της δεκαετίας του 1930 δεν ήταν «πολιτικά» οργανωμένη και συνεπώς δεν διεκδικούσε πολιτικούς στόχους όπως η ηγεσία των Ελληνοκυπρίων. Βασικά μπορούμε να πούμε ότι ο
τουρκοκυπριακός εθνικισμός αρχίζει από το 1943
και ύστερα ιδιαίτερα με την ίδρυση της ΚΑΤΑΚ.
▪ Η ίδρυση της ΚΑΤΑΚ, 18 Απριλίου 1943
Η ΚΑΤΑΚ ήταν ένας Σύνδεσμος της Τουρκοκυπριακής Μειονότητας που ιδρύθηκε από τον Μιουνούρ Μπέη με κάπου άλλα 78 άτομα στις 18
Απριλίου 1943. Τα αρχικά της οργάνωσης ΚΑΤΑΚ
προέρχονται από την τουρκική ονομασία Kibris
Adasi Turk Azinliklar Kurumn. Ο Μιουνούρ
είχε αναφέρει στην ιδρυτική συνέλευση ότι η
αποικιακή κυβέρνηση υποστηρίζει πλήρως την
ΚΑΤΑΚ. Ανάμεσα στα μέλη αυτής της οργάνοσης
ήταν ο Ραούφ Ντεκτάς και ανώτεροι δικαστές.
Η ΚΑΤΑΚ ζητούσε τα ακόλουθα:
1. Το Γραφείο του Μουφτή πρέπει να επανδρωθεί.
2. Το ΕΒΚΑΦ να αποτελείται από επιτροπή που
να εκλέγεται από τους Τούρκους.
3. Να γιορτάζεται η επίσημη μέρα της Τουρκικής
Δημοκρατίας.
4. Να εξασφαλιστούν βιβλία για τα σχολεία από
την Τουρκία.
▪ Λένοξ Μπόϋντ ο εισηγητής της
Διχοτόμησης
Οι διεκδικήσεις της Εθναρχίας και των ελληνοκυπρίων εθνικιστών για την Ένωση, ιδιαίτερα με
τα Οχτωβριανά του 1931, το Δημοψήφισμα του
1950 και τις διάφορες προσφυγές στον ΟΗΕ είχαν οδηγήσει την αποικιακή κυβέρνηση να στηρίζεται όλο και περισσότερο στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και την ίδια ώρα να την υποκινεί
καταλήγοντας με την περιβόητη πρόταση του Λένοξ Μποϋντ για τη Διχοτόμηση, δημιουργώντας
έτσι το γνωστό «Διαίρει και Βασίλευε».
Δρ. Φαζίλ Κουτσιούκ
1906 - 1984
Καθώς οι ελληνοκύπριοι
ετοιμάζονταν να διεξάγουν
αγώνα για την Ένωση, οι
τουρκοκύπριοι, με ηγέτη το
Δρα Φαζίλ Κουτσούκ, (1906
– 1984) υποστήριζαν ότι η
Κύπρος θα έπρεπε να επιστραφεί στην Τουρκία
επειδή βρισκόταν υπό την κυριαρχία της Τουρκίας από το 1571 ως το 1878, όταν το νησί παραχωρήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία ως εγγύηση
έναντι των ρωσικών απειλών. Σε άρθρο του στην
εφημερίδα του Χαλκίν Σεσι (Λαϊκή Φωνή) στις
17 Αυγούστου 1954, ο Δρ Κουτσούκ διατύπωνε
τα παρακάτω επιχειρήματα αντιτιθέμενος στην
Ένωση και προτείνοντας την επιστροφή της Κύπρου στην Τουρκία:
«Αν η Μεγάλη Βρετανία θελήσει να εξετάσει
καν το θέμα της Ένωσης ή να αποχωρήσει
από το νησί, τότε έχει νομική καθώς και ηθική
υποχρέωση να καλέσει την Τουρκία και νπα-

ραδώσει την Κύπρο
πίσω στην Τουρκία, και να ζητήσει από την
τουρκική κυβέρνηση να χειριστεί το πρόβλημα της Ένωσης το οποίο η ανεκτική και
ασυλλόγιστη βρετανική διοίκηση έχει υποθάλψει στο νησί.
Από νομική καθώς και ηθική άποψη, η
Τουρκία ως ο αρχικός κύριος του νησιού πριν
την βρετανική κατοχή, έχει την πρώτη επιλογή για την Κύπρο. Το θέμα δεν εξαντλείται
εκεί. Από παγκόσμια πολιτική άποψη καθώς
και από γεωγραφική και στρατηγική άποψη
η Κύπρος θα πρέπει να παραδοθεί στην
Τουρκία αν η Μεγάλη Βρετανία πρόκειται να
αποχωρήσει…»
▪ Η Πρόταση για Οριζόντια Διχοτόμηση
Το 1957, ο Δρ Κουτσιούκ δημοσίευσε ένα φυλλάδιο με τίτλο Το Κυπριακό Πρόβλημα: Μια
Διαρκής Λύση. Σε αυτό το φυλλάδιο πρότεινε
την οριζόντια διχοτόμιση της Κύπρου από την
πόλη της Χρυσοχούς στα δυτικά, ως την Αμμόχωστο στα ανατολικά. Η άποψη του Κουτσιούκ ήταν ότι επειδή η Κύπρος στο παρελθόν
ήταν υπό την κυριαρχία της Τουρκίας, τότε η Κύπρος θα έπρεπε να επιστραφεί στην Τουρκία.
Οι ελληνοκύπριοι απέρριψαν τη ‘‘συλλογιστική’’
του Δρα Κουτσιούκ επειδή υποστήριζαν ότι αν
επρόκειτο να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση στην
περίπτωση της Κύπρου, τότε, χρησιμοποιώντας
την ίδια ‘‘συλλογιστική’’, τοποθεσίες όπως η Κωνσταντινούπολη (η οποία κάποτε ήταν η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας) και οι
περισσότερες παράκτιες πόλεις και χωριά της
Μικράς Ασίας, που προηγούμενα κατοικούνταν
από Έλληνες, δεν θα έπρεπε πλέον να διοικούνται από την Τουρκία αλλά να γίνουν τμήμα του
ελληνικού κράτους.
▪ Οι Εθνικιστές και οι «Μητέρες Πατρίδες»
Οι εθνικιστικές ηγεσίες των δύο κοινοτήτων που
έβλεπαν την Ελλάδα και την Τουρκία σαν «μητέρες πατρίδες» δεν έβλεπαν τους κατοίκους της
Κύπρου σαν Κυπρίους αλλά σαν Έλληνες και
Τούρκους. Συνεπώς οι Ελληνοκύπριοι εθνικιστές
κατηγορούσαν το Δρα Κουτσιούκ ότι αγνοούσε
την πραγματική σύνθεση του πληθυσμού της
Κύπρου ο οποίος αποτελείτο από 80% ελληνοκυπρίους και 18% τουρκοκυπρίους. Το επιχείρημα ήταν ότι σε οιαδήποτε δημοκρατική κοινωνία ή σε οιαδήποτε δημοκρατική εκλογή, η
βούληση της πλειοψηφίας είναι σεβαστή.
▪ Διχοτόμηση = Εθνική Εκκαθάριση
Ο Δρ. Κουτσούκ και στη συνέχεια ο Ντενκτάς
υποστήριζαν τη διχοτόμηση του νησιού επειδή
πίστευαν ότι η τουρκική κοινότητα θα είχε την
στρατιωτική στήριξη και προστασία της Τουρκίας.
Η τουρκική κοινότητα ωστόσο, ήταν διασπαρμένη
σε ολόκληρο το νησί, υπήρχαν πολλά χωριά με
μικτό πληθυσμό ώστε η υλοποίηση της πολιτικής
και γεωγραφικής Διχοτόμησης θα σήμαινε πολιτική Εθνικών Εκκαθαρίσεων, θα σήμαινε δηλαδή
τη μετακίνηση μεγάλου αριθμού ελληνοκυπρίων
από τα σπίτια τους και τα χωριά τους με σκοπό
να δημιουργηθεί χώρος επανεγκατάστασης αυτών των τουρκοκυπρίων. (Αυτή η δια της βίας
μετακίνηση του πληθυσμού έμελλε να συμβεί το
1974 όταν η Τουρκία εισέβαλλε στην Κύπρο).
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ΠΕΜΠΤΗ 25/11
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

12.30 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 28/11
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
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/11
στο ΡΙΚ
21.20 Ειδήσεις
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
07.30 Όμορφη Μέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/11
09.00 Από Μέρα σε Μέρα
07.30 Όμορφη Μέρα (E)
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 09.00 Από Μέρα σε Μέρα
12:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
13.30 Χρυσές Συνταγές
14.30 Όλα στον Αέρα
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε)
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 27/11
05.45 Βήματα στην άμμο (Ε) 14.30 Όλα στον Αέρα
06.30 Με τη Φωνή σου (Ε)
16.00 Ειδήσεις και στη νοη07.30 Ειρήνη Πάσι (Ε)
ματική
09.00 Teen Manifesto (Ε)
17.20 Black Forest
12.00 Ειδήσεις
18.00 Ειδήσεις

20.00 Το Μυστικό της Πεταλούδας (Ε)
21.00 Ειδήσεις
21.05 Προκλήσεις
ΤΡΙΤΗ 30/11
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 1/12
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 25 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: Ο Φαφλατάς
(1971)
23:00 Ελληνική Ταινία: Η Κυρά μας
η Μαμή (1958)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 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 Λαγοπόδαρος (1964)
22:55 Ελληνική Ταινία: Η Κρουαζιέρα του Έρωτα (1988)
00:20 Ελληνική Ταινία: Θηλυκή
Εταιρία (2000)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 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:
Διαδήλωση πικετοφορία έξω από́ την
τουρκική́ πρεσβεία για την καταδίκη της
παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους.
20:55 Ελληνική Ταινία: Ο Διάβολος
και η Ουρά του (1962)
22:40 Ελληνική Ταινία: Η Βουλευτίνα (1966)
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των
Δώδεκα Αποστόλων
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων

www.hellenictv.net
t: 020 8292 7037

20:30 Διαλέγω Καριέρα με την
Ελευθερία Σωφρονίου
20:55 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή
21:30 Ελληνική Ταινία: Ένα Κορίτσι
και Πολύ... Αντράκι (1986)
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 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 Παροικιάκό Θέατρο: Τα Προξένια (2017)
22:20 Το Ταξίδι της Ζωής με την
Άντζη Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 30 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: Γιατί με Πρόδωσες (1969)
22:00 Ελληνική Ταινία: Νταντά με το
Ζόρι (1959)
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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: Τούτη η Γη
Είναι Δική μας (1988)
22:55 Ελληνική Ταινία: Φωνάζει ο
Κλέφτης (1965)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
21:35 Ο Φαφλατάς (1971).
Κωμωδία με τους Λάμπρο
Κωνσταντάρα, Μάρω Κοντού.
Ο Λαμπρούκος είναι μεγαλοδικηγόρος με το μυαλό του
στην μεγάλη ζωή και τις γυναίκες. Αναλαμβάνει μόνο μεγάλες και επικερδείς υποθέσεις. Μαζί με τον βοηθό του
Μανώλη αναχωρούν για ολιγοήμερες διακοπές. Στο
δρόμο ένα μικρό τροχαίο ατύχημα οδηγεί σε καυγά με την
Τζίνα, οδηγό του άλλου αυτοκινήτου και την φίλη της Ράνια. ΠΕΜΠΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 23:00 Η Κυρά μας η
Μαμή (1958). Κωμωδία με
την Γεωργία Βασιλειάδου,
Ορέστη Μακρή. Ο συνταξιούχος γυναικολόγος Λυκούργος,
μετακομίζει με την κόρη του
Καίτη στο πατρικό της γυναίκας του στην Λεστινίτσα. Δυστυχώς οι κάτοικοι του χωριού
είναι παντελώς αδιάφοροι για
τις γνώσεις του καθώς για ό,τι
χρειαστούν πηγαίνουν στην
μαμή τους, που είναι ειδική
στο ξεμάτιασμα. Μεταξύ του
Λυκούργου και της μαμής θα
αρχίσει ένας πόλεμος. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
21:25 Ο Λαγοπόδαρος
(1964). Κωμωδία με τους Βα-

σίλη Αυλωνίτη, Νίκο Σταυρίδη,
Νίκο Φερμά. Ένας εκτελεστής
από την Αμερική έχει έρθει
στην Ελλάδα για να σκοτώσει
ένα βιομήχανο, τον Πέτρο Πελέκη, κι έτσι να βάλει τέλος σε
μια πολύχρονη αιματηρή βεντέτα. Ο Πέτρος έχει πληροφορηθεί την άφιξή του κι αρχίζουν να τον ζώνουν τα φίδια.
Απ’ την τρομάρα του δημιουργεί συνεχώς απίθανες κωμικές
καταστάσεις, καθώς υποψιάζεται τους πάντες. Π Α Ρ Α ΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
22:55 Η Κρουαζιέρα του
Έρωτα (1988). Κωμωδία με
τους Πάνο Μιχαλόπουλο,
Βάνα Μπάρμπα. Ο Φάνης είναι ένας γοητευτικός νέος και
ερωτευμένος με την Μάρθα.
Το ίδιο όμως ισχύει και για
εκείνη. Δεν το παραδέχεται
όμως κανένας τον ερωτά του
για τον άλλον. Αντιθέτως μάλιστα, κάνουν τα πάντα για να
ζηλέψει ο ένας τον άλλον,
κατά την διάρκεια του ταξιδιού
τους στο ίδιο κρουαζιερόπλοιο. ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:55 Ο Διάβολος και
η Ουρά του (1991). Κωμωδία με τους, Γιώργο Κωνσταντίνου, Βλάση Μπονάτσο.,
Ντόρα Σιμοπούλου Σπύρο
Ιωάννο, Μαίρη Νάνου, Άκη

Φλωρέντη. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο Άγγελος, ένας υπάλληλος σε
βενζινάδικο, ο οποίος δεν διστάζει να πουλήσει την ψυχή
του στον διάβολο προκειμένου να καταφέρει να μπει στα
σαλόνια των πλουσίων...
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
22:40Η Βουλευτίνα (1966).
Κωμωδία με την Ρένα Βλαχοπούλου, Σταύρο Ξενίδη,
Αλέκο Τζανετάτο. Παρ' όλο
που η Ρένα βοηθάει όπως
μπορεί τον αρραβωνιαστικό
της να εκλεγεί, για να την παντρευτεί επί τέλους, αυτός
αποτυγχάνει και αποφασίζει
να εγκαταλείψει την πολιτική.
Τα πράγματα όμως αλλάζουν
όταν, μετά από ένα απρόσμενο γεγονός, γίνεται αυτή
βουλευτίνα. ΚΥΡΙΑΚΗ 28
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:30 Ένα Κορίτσι και Πολύ... Αντράκι
(1986). Κωμωδία με την
Ελένη Φιλίνη, Σπύρο Μισθό.
Η Ελένη επιστρέφει από το
Λονδίνο, όπου σπούδασε μηχανικός αυτοκινήτων και πήρε
μαύρη ζώνη στο καράτε. Ζει
με τον θείο της, ένα ζόρικο
φαλλοκράτη, που έχει βάλει τα
δυο πόδια της γυναίκας του,
σ' ένα παπούτσι. Αλλά τα ίδια
προβλήματα βλέπει να αντι-

μετωπίζουν όλες οι γυναίκες
της γειτονιάς. Η Ελένη αποφασίζει να αντιδράσει. Αρχίζει
να ξεσηκώνει τις γυναίκες...
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
21:00Θέατρο- Τα Προξένια
(2017). Κωμωδία παραγωγής
του Βασίλη Παναγή με ηθοποιούς από την Παροικία.
Πρωταγωνιστούν οι Βασίλης
Πανγή, Κατερίνα Νεοκλέους,
Πέννη και άλλοι. Ο υποψήφιος
γαμπρός δεν αρέσκεται στην
φασολάδα και κινδυνεύει να
μην γίνει αποδεκτός για μέλλων γαμπρός. ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:35 Γιατί με
Πρόδωσες (1969). Μελόδραμα με την Ίλυα Λιβυκου,
Λαυρέντη Διανέλλο, Τζόλη
Γαρμπή, Ελένη Ανουσάκη.
Ένας συμπαθητικός αλλά
φτωχός φοιτητής της ιατρικής,
ο Πέτρος, μένει σε μια φτωχική αυλή μ’ έναν ξεπεσμένο
μουσικό, τον Αντώνη. Με τον
Πέτρο είναι ερωτευμένη η
συμφοιτήτριά του Ελένη, αλλά
εκείνος δεν έχει μάτια παρά
μόνο για την Αλίκη, μια κοπέλα από μεγαλοαστική οικογένεια, την οποία οι γονείς της
επιθυμούν να αποκαταστήσουν μ’ έναν γαμπρό της τάξης τους.ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:00 Νταντά με το

Ζόρι (1959). Κωμωδία με
τους Μίμη Φωτόπουλο, Γεωργία Βασιλειάδου, Λιλύ Παπαγιάννη, Βύρωνα Πάλλη. Όταν
ένας πλασιέ ανακαλύπτει ένα
μωρό εγκαταλειμμένο στην
πόρτα ενός σπιτιού, θα το
φροντίσει ψάχνοντας παράλληλα να βρει τους γονείς του
ή κάποιο ζευγάρι που να θέλει
να το υιοθετήσει. ΤΕΤΑΡΤΗ 1
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:55 Τούτη
η Γη Είναι Δική μας (1988).
Ηθογραφική Κυπριακή ταινία
με τους Κώστα Παπαμαρκίδη,
Όλγα Ποταμίτου και Γεώργιο
Βατυλιώτη. Η γη είναι καρποφόρα. Μια οικογένεια περήφανη κοιτάζει τους καρπούς
που τους έχει δώσει. Ο εγγονός αποφασίζει να ζητήσει την
αγαπημένη του σε γάμο.
Η αρραβωνιαστικιά του όμως
τον πιέζει να πουλήσει τα κτήματα τους, γιατί πιστεύει ότι
καιρός δεν βοηθάει πάντα και
έχει συχνά ξηρασίες. Ο εγγονός όμως δεν δείχνει έτοιμος
να εγκαταλείψει την γη τον
παππούδων τους. Την μεγαλύτερη όμως αναστάτωση την
φέρνει ένας μεγαλοεπιχειρηματίας, όταν αποφασίζει
να αγοράσει τα κτήματα των
συγχωριανών του και να τα
εκμεταλλευτεί
τουριστικά.

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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Λουτσέσκου: «Είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ και θα είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ»
πως δημοσιεύτηκε αυτή η φωτογραφία, ποιο άρρωστο μυαλό προχώρησε σε αυτή την κίνηση,
αλλά από την πλευρά μου δεν υπάρχει η παραμικρή σκέψη να φύγω από τον ΠΑΟΚ. Για να το
κλείσω το θέμα είναι μια συνάντηση που έχει ξαναγίνει στο ίδιο μάλιστα εστιατόριο με τον πρόεδρο της ρουμανικής ομοσπονδίας», σχολίασε
αρχικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, που έκλεισε το
όλο ζήτημα λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Είμαι ο προπονητής του ΠΑΟΚ και θα είμαι ο
προπονητής του ΠΑΟΚ…».
«Τελικός για μας ο αγώνας στην Μπρατισλάβα»

Ο

τεχνικός του ΠΑΟΚ, όπως αναμενόταν,
ρωτήθηκε για το θέμα της συνάντησης
που είχε στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο της Ρουμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
ενόψει της αναμέτρησης με την Σλόβαν το απόγευμα της Πέμπτης (25/11 – 19:45) στην Μπρατισλάβα.

«Δεν θέλω να μιλάω για το τι κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου. Δεν είναι κάτι που πρέπει να
σχολιάσω. Για το που θα πάω για φαγητό ή με
ποιον θα έχω μια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη,
με τον οποίο μάλιστα έχω ξαναβρεθεί μαζί του
στο ίδιο μέρος. Είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ,
έχω τρία χρόνια συμβόλαιο, ΘΕΛΩ να είμαι εδώ
και δεν υπάρχει κάτι άλλο να σχολιάσω. Δεν ξέρω

Ο 52χρονος προπονητής του ΠΑΟΚ χαρακτήρισε την αναμέτρηση με την Σλόβαν ως τελικό
για την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας του, αλλά
όπως διευκρίνισε τίποτα δε θα τελειώνει αύριο το
βράδυ στην Μπρατισλάβα.
«Είναι ένας τελικός για μας ο αγώνας με την
Σλόβαν, μοιάζει πολύ με την κατάσταση που
υπήρχε πριν από τη Ριέκα, υπάρχει πίεση και
ένταση, αλλά μιλάμε για δύο διαφορετικές ομάδες,
η ομάδα που θα κερδίσει θα έχει περισσότερες
πιθανότητες για να προκριθεί από την άλλη, όμως
δεν θα έχει τελειώσει κάτι σε ότι αφορά την πρόκριση», είπε.

Μαζί με την ομάδα ο Βιεϊρίνια
Ο Αντρέ Βιεϊρίνια δε είναι έτοιμος για να αγωνιστεί κόντρα στην Σλόβαν, όμως το απόγευμα της
Τετάρτης (24/11) θα ταξιδέψει μαζί με την αποστολή για την Μπρατισλάβα. «Θέλουμε τον Αντρέ
μαζί μας, είναι ο αρχηγός μας, τον χρειαζόμαστε»,
σχολίασε ο τεχνικός του «Δικεφάλου», που επιβεβαίωσε και την παρουσία του Αλεξάντρου Μιτρίτσα στην αποστολή που θα ταξιδέψει στην
Σλοβακία.
Τέλος σχετικά με την απόφαση της σλοβακικής
κυβέρνησης να γίνει, ουσιαστικά, η αυριανή αναμέτρηση, «κεκλεισμένων των θυρών», ο Λουτσέσκου είπε:
«Δεν σκέφτομαι αν θα υπάρχουν ή δε θα υπάρχουν φίλαθλοι στο γήπεδο. Σαν άνθρωπος του
ποδοσφαίρου θα ήθελα να υπάρχουν φίλαθλοι
στο γήπεδο, ακόμη και μόνο αντίπαλοι, αλλά
έχουμε μπροστά μας μια κρίσιμη κατάσταση και
πρέπει να κάνουμε θυσίες για να βγούμε από
αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορούμε να
πούμε κάτι για την απόφαση της σλοβακικής κυβέρνησης, μόνο να την σεβαστούμε».

«Όχι» του Μαντσίνι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ποινή φυλάκισης στον Καρίμ Μπενζεμά για

Η

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε
διαρκή αναζήτηση του αντικαταστάτη του
Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στην τεχνική της
ηγεσία.Στον εκτός έδρας αγώνα με την Βιγιαρεάλ,
για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του
Champions League χρέη υπηρεσιακού προπονητή εκτέλεσε ο Μάικλ Κάρικ. Αλλά άμεσα οι ιθύνοντες του συλλόγου θέλουν έναν νέο προπονητή.
Μαουρίτσιο Ποκετίνο και Ερνέστο Βαλβέρδε είναι μερικά από τα ονόματα που εξετάζει η διοίκηση της Γιουνάιτεντ για τον νέο προπονητή.
Ωστόσο, χτύπησε και η πόρτα του Ρομπέρτο Μαντσίνι. Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ιταλίας όμως αρνήθηκε, καθώς προτεραιότητά του είναι η πρόκριση στο Παγκόσμιο
Κύπελλο του Κατάρ.

Ολυμπιακός – Χαμός για το ματς με τη Φενερμπαχτσέ

Ξ

εσηκωμός επικρατεί στο στρατόπεδο του
Ολυμπιακού για το μεγάλο παιχνίδι της
Πέμπτης με την Φενερμπαχτσέ (25/11),
για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Europa
League. Οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν την τούρκικη ομάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης», με στόχο τη
νίκη με την οποία θα σφραγίσουν την πρόκρισή
τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού σε ένα ακόμα παιχνίδι θα βρίσκονται δίπλα στους παίκτες της αγαπημένης τους ομάδας και θα προσπαθήσουν με
την φωνή τους να τους δώσουν την ώθηση που
χρειάζονται για να φτάσουν σε μια ακόμα μεγάλη

ευρωπαϊκή νίκη. Η ζήτηση για ένα «μαγικό χαρτάκι» για το ματς με τη Φενέρ είναι μεγάλη, με
περισσότερα από 22.000 εισιτήρια να έχουν ήδη
πουληθεί. Αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί
μέχρι το βράδυ της Πέμπτης καθώς η διάθεση
των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά.
Οι φίλοι του Ολυμπιακού, μπορούν να κλείσουν
τη θέση τους για τον σπουδαίο αγώνα, είτε μέσω
της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός,
είτε από τα εκδοτήρια στο Καραϊσκάκη. Την Τετάρτη τα εκδοτήρια θα λειτουργήσουν από τις
10:00 έως τις 18:00, και την Πέμπτη από τις 10:00
το πρωί έως την έναρξη του αγώνα.

εκβιασμό στον Ματιέ Βαλμπουενά

Δ

ικαστήριο στις Βερσαλλίες έκρινε ένοχο τον
Καρίμ Μπενζεμά για
συνέργεια στην απόπειρα εκβιασμού του πρώην συμπαίκτη
του, Ματιέ Βαλμπουένα για
ερωτικό βίντεο και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης ενός
έτους με αναστολή, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.
Ένοχοι κρίθηκαν και οι άλλοι
τέσσερις κατηγορούμενοι, οι
Axel Angot, Mustapha Zouaoui,
Younes Houass και Karim Ze-

nati, που διώχθηκαν σε αυτή
την υπόθεση για απόπειρα εκβιασμού.
Θυμίζουμε πως μετά την
ακροαματική διαδικασία που
ολοκληρώθηκε την Πέμπτη
(21/10), η εισαγγελέας Σεγκολέν
Μαρέ είχε αναφέρει:
«Ο κ. Μπενζεμά ήταν ένα κομμάτι στρατηγικής και το γνώριζε". Επιπλέον, υπογράμμισε
ότι ο στράικερ τη Ρεάλ είχε
"εξουσία", δεν "έβαλε μαχαίρι
στο λαιμό του Βαλμπουενά",

όμως τον συμβούλευσε να "πάρει τη σωστή απόφαση”».
Επίσης, ζήτησε την ενοχή και
των άλλων τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση και
την τιμωρία τους με ποινές από
18 μήνες με αναστολή έως τετραετή φυλάκιση.
Ο δικηγόρος του Βαλμπουενά
είχε ζητήσει νωρίτερα 150.000
ευρώ για ηθική βλάβη, καθώς
όπως υπογράμμισε: «Μέσα σε
μία νύχτα, εξαιτίας αυτής της
υπόθεσης, έχασε τα πάντα».

ΠΑΟΚ: «Εμφύλιος» για Κούτσια - Τι ισχύει με το ταλέντο του
«Δικέφαλου»

Α

κόμα ένα ταλέντο από τα τμήματα υποδομής του «Δικεφάλου του Βορρά» φαίνεται πως έχει τραβήξει το ενδιαφέρον,
σημαντικών ευρωπαϊκών ομάδων.
Η δουλειά που λαμβάνει χώρα στα τμήματα
υποδομής του ΠΑΟΚ φαίνεται πως έχει... πέραση
και στο εξωτερικό, καθώς δεν είναι λίγοι οι παίκτες
που βρίσκονται στις λίστες ευρωπαϊκών ομάδων.
Τελευταίος, δείχνει να είναι ο Γιώργος Κούτσιας
που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον δυο σπουδαίων
ομάδων της Γερμανίας. Συγκεκριμένα, η ιστοσε-

λίδα «fussballtransfers» αναφερει πως η Ντόρτμουντ και η Γκλάντμπαχ έχουν παρακολουθήσει
το νεαρό άσο στα παιχνίδια της Εθνικής Νέων
στη Γερμανία, έχοντας μάλιστα σχηματίσει άποψη
για τον 17χρονο άσο.
Μάλιστα, οι Γερμανοί παρακολουθούν την πρόοδο του παίκτη και στον ΠΑΟΚ Β’, ο οποίος αγωνίζεται στη Super League 2. Στην ομάδα Νέων
του ΠΑΟΚ, πέρσι, ο Κούτσιας είχε 14 γκολ σε 24
αγώνες, ενώ το συμβόλαιο του λήγει το 2023.
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Cyprus Tourism Minister
woos British market

C

yprus has redefined its
tourism offering to
satisfy a changing market, deputy tourist minister
Savvas Perdios told British
tour operators as he struck an
upbeat note for 2022.
Speaking at a working dinner
in central London to a group of
some 30 tour operators primarily
of specialised forms of tourism,
and travel journalists, Perdios
said that amid changes in visitors’
preferences and behaviour due
primarily to the pandemic, Cyprus’
package has become more
comprehensive, varied and flexible.
Holidaymakers now want
variety, seek out contact with
the local population and special
interest activities, are more aware
of the impact of their visit on the
environment and tend to take
fewer but longer trips, therefore
must have more options at their
destinations.
There have also been changes

in the way bookings are made,
with more tourists travelling independently, making last minute
reservations and over 65s more
familiar with online research of
the destination.
Actions taken to adapt to this
include upgrading the importance given to agrotourism such
as by increased emphasis on
camping and glamping and certification of traditional foodstuffs.
Perdios also highlighted
improved infrastructure, including
marinas, the casino resort, golf
facilities, cycle routes and better
facilities at beaches with the
use of eco-friendly materials.
With EU funds the tourism
sector was becoming more competitive and resilient, through
among other the conversion of
hotels into wellness destinations
and upgraded agrotourism, he
added.
Cyprus has also launched 12
labels for tourist products such
as Taste Cyprus certifying the

authenticity of local cuisine, wine
routes, blue flags for beaches,
nature trails, the Troodos geopark
and theme parks.
Speaking to Parikiaki on the
sidelines of the event, Perdios
said the presentation was the
result of 18 months of hard work
so that Cyprus can showcase
other aspects of what is offers
others than the sun and sea.
“It is a presentation we are
currently making regularly
abroad because we very much
want to send this new message,”
he said.
His London visit also aimed
at contacts with traditional tour
operators who have supported
Cyprus through the years to see
how satisfied they are with 2021
and what they anticipate for the
next year.
Asked what Cyprus should
expect from tourism in 2022,
Perdios said that despite the
difficulties because of the
pandemic, the omens are good,

at least as far as the UK market
is concerned.
“We had said from the start
of the year that this would be a
transitional year, a bridge, that
would lead us to the recovery of
tourism in the next years,” he said.
By the end of October,
Cyprus had welcomed 45 per
cent of 2019 arrivals which were
a record, giving grounds for hope
that 2022 would start off better
than 2021.
“I think it is certain that we will
do better than 2021,” he said.
The messages from the UK
market – traditionally Cyprus’
biggest – were positive, with a
keen interest in travel.
“Let’s not forget that that a lot
of people missed out on travel
for two years and many of the
bookings made in 2020 or 2021
were moved to 2022. We feel
that 2022 will be a good year for
the British market, it will depend
on developments with the pandemic,” he added.

Take Covid test before visiting busy places, says government

P

eople
in
England
should take a rapid flow
test before heading to
"crowded and enclosed"
spaces, the government has
said in an update to its coronavirus guidance.
Previously, ministers had

encouraged individuals to take
two lateral flow tests a week.
New guidance now asks the
public to also take a lateral flow
test "if you will be in a high risk
situation that day."
It goes on to say high risk
situations are "crowded and

enclosed spaces" and spaces
where "there is limited fresh air."
The advice comes ahead of the
busy festive period where people
will be spending more time
seeing loved ones, shopping or
going to Christmas parties.
The government has urged
people to use the free rapid
lateral flow tests, which can be
collected from pharmacies and
are available online.
"Around 1 in 3 people with
Covid-19 do not have any symptoms," the government website
says.
"This means they could be
spreading the virus without
knowing it. Testing regularly
increases the chances of detecting Covid-19 when you are
infectious but are not displaying

symptoms."
People who develop symptoms of Covid-19 – including a
new and persistent cough, a
fever or a loss or change of taste
or smell – are still encouraged
to self-isolate and get a lab test,
also known as a PCR test.
The guidance on testing has
not been updated for Scotland,
Wales and Northern Ireland.
Residents of these nations are
still only being encouraged to
take a lateral flow test twice a
week.
Data released last Thursday
found rates of Covid-19 in
England had hit similar levels
to January 2021, just after the
peak of the second wave, and
when the country went back into
lockdown.

61 dairies applied
to participate in
halloumi certification
and controls scheme

A

total of 61 cheese
dairies have so far
applied to participate
in the certification and
controls scheme for halloumi
cheese, Cyprus Agriculture,
Rural Development and
Environment Minister, Costas
Kadis said on Tuesday,
adding that 42 of them have
received preliminary approval.
Speaking before the Agriculture and Natural Resources parliamentary committee,
that looked into the problems
related to the marketing of
halloumi cheese and complaints
for the production of halloumi
in violation to the standards
of production, Kadis said that
the cheese dairies that have
secured this preliminary approval produce more than 85%
of the halloumi quantity that is
produced in the Republic of
Cyprus.
Kadis noted that after the
official registration of halloumi
as a Protected Designation
of Origin (PDO) the Ministry
worked intensively in order to
implement as of October 1st
the provisions of the relevant
regulations and reach an
agreement with Bureau Veritas,
which is the auditor that will
carry out the controls.
The Minister said that the
approval that has been given
expires on December 31,
2021, and Bureau Veritas will
have to carry out checks on
the ground until December 20,
2021, so that the approval can
be renewed.
Moreover he said that as
of January 1st, 2022, controls
will be carried out in livestock
farms.
As regards cheese makers,
Kadis said that 953 goat
farmers, 233 cattle farmers

and 8 owners of mixed
farms have applied to join
the certification and controls
scheme.
On her part, Energy,
Commerce and Industry
Minister, Natasa Pilides, said
that in cooperation with the
Law Office of the Republic
the Ministry works to protect
halloumi in third countries.
She noted that Cyprus
has registered trademarks in
the US, the UK, Syria, Oman,
Qatar, Jordan, Saudi Arabia,
Egypt and South Africa and
that significant efforts are
being made to also have such
trade marks in other important
markets as China, Japan,
Australia, the United Arab
Emirates and Israel.
Moreover Pilides said that
halloumi exports are very
encouraging, despite the
challenges faced due to the
COVID-19 pandemic.
In particular, she said that
while halloumi exports in 2013
amounted approximately to
75.8 million euros, in 2020 they
were over 260 million euros,
with the main markets being
the UK (50% of the exports)
and Sweden.
As regards legal measures
being taken, Pilides said that
there are 22 cases of registered
trademarks by third parties in
the UK which are being examined by the Law Office and
the Ministry, while there are
also 23 cases of a possible
infringement for which warning
letters have been sent.
Moreover, Pilides said that
there was compliance or withdrawal of trade marks in 20
cases after legal measures
were taken, while a case was
won in court against a Hungarian enterprise on October 30,
2020.
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Minister of Interior briefs UK Stefanos Stefanou: AKEL will
Cypriot diaspora leadership continue the struggle for a solution

T

he developments on the
Cyprus issue, the migration
crisis, the housing policy of
the Ministry and the additional support for the consulate of the High
Commission were among others,
the issues discussed between the
Minister of Interior Mr. Nicos Nouris,
the Secretariat of the National
Federation of Cypriots in the UK
and Executive Committee of
NEPOMAK UK.
The meeting was hosted by the
National Federation of Cypriots in
the UK at the High Commission of
the Republic of Cyprus in London
on Tuesday 22 November 2021.
In his remarks, Minister Nouris
stated that despite the difficulties
due to the Turkish intransigence,
President Anastasiades continues
to lead the efforts for resumption of
negotiations. The Minister stressed
that, "it is time for everyone to
understand that there must be
solidarity and unity on amongst
all Cypriots, because there is only
one enemy to the reunification of
Cyprus: It is Turkey that is systematically trying to impose its expansionist plans to the detriment of the
Republic of Cyprus." He added that
"the only way we can resist these
plans is unity, and the continuance
and enhancement of the bilateral
and trilateral and agreements that
will be the bulwark of opposition
to Turkey's expansionist agenda."
Referring to some of the policies
related to the responsibilities of the
Ministry, Minister Nouris spoke
about the recent migration crisis.
He stressed that, “for the fifth consecutive year, our small country is
recording an undesirable first as
the Member State of the European

Union with the largest number of
asylum applications by population.”
He said that Turkey systematically transports illegal immigrants
to the occupied areas. The Government's priority, he added, is effectively controlling illegal migration
flows, mainly on restricting flows
through the green line.
In his briefing on the housing
policy of the Ministry of Interior,
Mr. Nouris expressed his satisfaction with the interest demonstrated
in terms of home ownership plans
in mountainous, remote and disadvantaged areas as well as the
countryside. Referring to the housing policy for Cypriot refugees,
he said that the budget secured
has increased from €41 million in
2018, to €76 million in 2021.
In his statement after the discussion, the Minister said that he had
the opportunity to discuss with
"members of our diaspora, who
represent us here with dignity, to
identify solutions to a number of
problems they face, for which the
Ministry of Interior will work to
provide concrete solutions as it has
done recently by securing additional
support for the Consular team at
High Commission in London."
In his welcome remarks, addressing Mr. Nouris, the President of the
National Federation of Cypriots in
the UK, Christos Karaolis, said that,
"I know that you are working very
closely with the High Commissioner
and the Consul General here in
London to improve the citizenship
application process for our community and we are grateful.”
He went on to say that "without
wishing to enter into a debate on
the pros and cons of Brexit, this gave

the Republic of Cyprus a unique opportunity to naturalize the 2nd, 3rd
and 4th generations of our diaspora,
as other European countries have
done with their own diaspora.”
Referring to the recent visit of a
delegation of the All-Party Parliamentary Group (APPG) to Cyprus,
he assured the Minister that "the
British MPs were fully briefed that
more than 4% of the population
of the island are now migrants
or asylum seekers, with the overwhelming arrivals coming illegally
through the occupied territories
via the Green Line. This caused
a vibrant debate, as the issue of
immigration is a very topical issue
here in the UK, with more than
1,000 people passing through the
channel every day in recent days."
On the Cyprus issue, he said that
"the Federation and member associations continue to actively support
the efforts of the President and the
people of Cyprus to end the Turkish
occupation and reunify Cyprus." He
added that "unfortunately, Turkey
and the Turkish Cypriot leader continue to work for the division and
creation of two states on our island.
However, this will not deter us from
continuing to advocate for a reunited
Cyprus where all its people can
live and prosper together.”
Present at the discussion were
the High Commissioner in the UK
Mr. Andreas Kakouris; President of
the Federation Mr. Christos Karaolis; Vice President of the Federation
& President of POMAK Mr. Andreas
Papaevripides; Federation Vice
Presidents Mr. Michalis Ellinas
and Mr. Bambos Charalambous;
President of NEPOMAK UK Mr.
Constantine Alexandrou; President
of the Greek Orthodox Communities in the UK Mr. Marios Minaidis;
Deputy High Commissioner Mr.
Nikolas Manolis; Political Counsellor of the High Commission Ms.
Melivia Demetriou; Consul General
Mr. Theodoros Gotsis; Executive
Secretary of the Federation Mr.
Andreas Karaolis; Executive Officers
of NEPOMAK UK Mr. Adrian Patsalos (General Secretary) and Mr.
Gregory Demou (Treasurer), and
many others.

A

ddressing a packed meeting of the Cypriot community in north London last
Wednesday evening, the General
Secretary of AKEL Stefanos
Stefanou spoke of “inconsistency”
in the commitment to the Crans
Montana body of work agreed and
of a “lack of credibility” in the eyes
of the international community
with regards the Cyprus problem,
as far as the President of the
Republic is concerned.
Mr Stefanou said that the
international community perceives
the developments on the Cyprus
problem on the basis of what
the UN Secretary General himself
said in the Report he submitted
in September 2017 in which he
attributed responsibility for the
failure of the negotiations at the
Swiss resort "on the leaders of
the two communities."
He went on to point out that in
recent years, "Turkey has made
the Cypriot Exclusive Economic
Zone its playground," and violates
international law "at little political
cost."
He added that the international
community’s "disproportionately
timid and lukewarm" reaction is not
only due to the interests countries
have with and in Turkey, but also
due to the fact that "the Greek
Cypriot side and the President of
the Republic lack credibility," and
that the international community
"does not believe that the President of the Republic has a genuine
political will to proceed with the
solution of the Cyprus problem."
Furthermore, the General
Secretary of AKEL went on to say
that his Party says that with an
"advocate of partition" now in the
leadership of the Turkish Cypriot
community, and with Turkey
"instrumentalising" the ongoing
deadlock by attempting to impose
fait accompli on the ground, it is
of great importance to safeguard
what was achieved with the
convergences recorded after
painstaking negotiations.
Concluding his reference to
the Cyprus problem, Mr Stefanou
said, "AKEL, thinking and acting

patriotically, will continue the
struggle for a solution that will
liberate and reunite our homeland
and people."
The General Secretary of AKEL
then turned his attention to the
perception that has been created
in Europe about Cyprus due to the
revelations on corruption. He said
that from the contacts he had in
Brussels, he had concluded that
"in Europe we are considered a
paradise for money laundering, a
country that sells European citizenships to fraudsters from different
parts of the world.”
"This is an example of the big
problem that this Presidency has
caused in the name of Cyprus,"
Stefanou continued.
Regarding the presidential
elections, he said that AKEL "has
not yet discussed with anyone"
and that discussions and decisions
would be made in the Party’s
collective bodies.
Mr Stefanou’s speech was

delivered at the Cypriot Community Centre in North London.
The event had a dual character,
as it paid tribute to the memory
of comrade Neophytos Nicolaou,
a much-loved figure in the community who died of coronavirus
earlier this year at the age of 74.
Paying tribute, Mr Stefanou
spoke of a man who "quietly was
active everywhere" without seeking any recognition.
He presented the deceased's
wife, Evoulla Nic (pictured above
with Mr Stefanou, daughter Egli
and son Alex), with the medal
for 50 years of Party life and
struggle.
During his stay in London
the General Secretary of AKEL
held meetings with Labour Party
Shadow Secretary of State for
Peace Fabian Hamilton and
Europe Minister Wendy Morton,
as well as attending a dinner with
British MP’s and Municipal
Councilors from North London.
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BCRPM’s overview post Greek PM
Kyriakos Mitsotakis’ UK visit

All GP surgeries need
modern telephone systems
to improve patient access

C

S

ometimes fairy tales come
true: I never thought to
see the stunning coverage
given to the Marbles by two
leading right-wing newspapers,
The Mail and The Telegraph. But
see how one can be so wrongfooted: The Mail quotes the
Greek Prime Minister’s eloquent
case for the return in full, and the
Telegraph offers a huge, unmissable, two-page spread offering
the pros and cons of a return.
The tall dark and handsome
stranger has ridden into the
enemy camp bearing a white
flag of peace and bounty; PM
Mitsotakis covers every relevant
point about the continuing stubborn possession by the British
of the world’s finest pieces of
ancient sculpture, while appealing
warmly to the better nature of
the man in No 10. Neither he nor
the nation knows whether that
man even has a better nature,
but we must hope that he has.
A good sign - albeit a tiny one

- is that PM Johnson told PM
Mitsotakis that it is not a governmental issue but one for the
British Museum to attend to. This
is nonsense because it is indeed
an inter-governmental issue,
but it at once moves the matter
to a more arm’s length distance
from his office. Hopefully it even
might allow Johnson’s entitled
heart to become assailed by
thoughts of a more classical
nature while he properly assesses
Greece’s just case and gives the
green light to grown-up debates
and discussions, and eventually
to the repeal of certain Acts.
The time has come for the
British and its fabulous Museum
to return what was sneakily taken
from an occupied country two
hundred years ago. The behaviour of Elgin and his henchmen
is not divulged to the public who
come to admire these figures;
the BM avers they were ‘legally
acquired’ and leaves it at that.
It does not recount to the visitor

the briberies and corruptions over
many years that Elgin indulged
in. Nor does it tell of the brutally
rough choppings and sawings
of pieces of magnificence from
the building the figures adorned.
The sense of British fair play
surely cannot be dead? If the
public were told the full story they
could not possibly approve.
Recent polls suggest public
opinion is growing in favour of
return, due largely to a greater
historical awareness of colonial
misdemeanours and a questioning of a dead empire’s right to
imagine itself unassailably in
the right. The BM is behind the
curve on this. It has a reputation
to save and must go about
saving it right now.
I cannot think of a single
argument in favour of keeping
the legacy of Greece locked in
Bloomsbury, and certainly not the
one of a precedent which could
lead to the emptying of museums
worldwide. There’s no sign of a

deluge of requests. Certain things
must be returned and that’s that;
Benin will be celebrating long
before Athens. The millions of
other objects which delight and
educate will stay where they are.
I was told by the former
President of Greece, a government ago, that Greece only wants
what was taken unlawfully by
Elgin from the Parthenon, and is
in fact happy that many museums
possess prized parts of classical
Greece. The BM has other rooms
chocca with Greek treasures,
but in return for those still sitting
in Room 18, we could gaze on
loans that have never before left
Greece. Who does not wish to
gaze on the golden face of Agamemnon, and other Mycenaean
treasures? Me for one. You?
Dame Janet Suzman
Chair, British Committee for
the Reunification of the
Parthenon Marbles (BCRPM)
www.parthenonuk.com

atherine West MP,
Labour MP for Hornsey
& Wood Green, has been
speaking out in Parliament about
the need for capital funding to
improve GP telephone systems,
and make it easier for patients
to get through to their GP surgery
on the telephone.
GP services are under extreme
pressure, with many patients
attending appointments that they
put off making at the height of the
pandemic, others needing extra
care because they are on long
waiting lists for hospital treatment,
and the ongoing vaccination
programme. Some patients have
found it difficult to arrange an
appointment with their GP, or
see them face-to-face.
In May, NHS England issued
new guidance saying patients
must now be offered face-to-face
GP appointments if that is their
preference ‘unless there are good
clinical reasons to the contrary’.
NHS England has since set a
target for all GP practices to
deliver 'at or above' pre-pandemic
appointment levels this year as
the government seeks to hit its
election pledge of 50m more
appointments by 2024.
At the election, Boris Johnson
promised to deliver 6,000 extra
GPs but on his watch, the numbers have gone down making

it harder for patients to see a
doctor face to face.
Catherine West MP said:
“Demand for GP appointments
is soaring and lots of people
have told me how difficult it
can be even to get through on
the telephone. The Government
needs to step up and deliver the
6,000 extra GPs that they’ve
repeatedly promised, but there
also needs to be investment in
the outdated telephone systems.
“In Haringey, 50% of practices
still don’t have modern telephony,
creating more frustration for both
patients and GPs. I’ve urged the
Government to act to address this
inequality and I’m pleased the
Leader of the House recognised
the importance of the issue.
Patients and GPs deserve better.”

Sparkling Kew

Hundreds protest against low-traffic scheme

H

undreds of people took
to the streets to demand
Enfield Council remove
a low-traffic neighbourhood from
Palmers Green.
The protest on Saturday saw
several hundred residents meet
in Broomfield Park to hear
speeches before marching along
Aldermans Hill and Green Lanes,
around the perimeter of the Fox
Lane low-traffic neighbourhood
(LTN).
Many motorists driving past
honked their horns in support
while some local opposition
councillors also attended and
spoke out against the council’s
LTNs programme, which includes
a similar trial scheme in Bowes
Park.
Fox Lane Area Quieter Neighbourhood, as it is officially called
by the council, was launched in

September 2020 as a six-month
trial but remains in place today
with a fresh round of public
consultation now due to end in
January 2022.
The LTN has blocked off 11
residential road entrances –
most adjacent to Fox Lane in
Palmers Green, plus another two
in Southgate – restricting motor
traffic using bollards, planters and
enforcement cameras. It aims
to reduce air pollution and improve
road safety by stopping rat-running drivers and encouraging
sustainable travel modes such
as cycling and walking.
But the knock-on effect of forcing local drivers to use surrounding main roads instead, often
making journeys by car longer
and slower, has angered motorists who are unwilling or unable
to swap their cars for a bike.

Conservative councillor Maria
Alexandrou, who represents
Winchmore Hill ward within which
part of the Fox Lane scheme is
situated, says around 75% of the
correspondence she receives
from residents on the LTN is from
people opposing it.
Cllr Alexandrou told the
Dispatch: “I speak to a lot of my
residents and they feel very
strongly that it is having an
impact on their lives and they
want their voice heard.
“People are very angry that the
council is not listening. Now the
consultation has been extended
I am urging people to send in
their views before 11th January.
At some point the council needs
to start listening. I wouldn’t say
there is not a problem [with rat
running] but I think we should
go back to the drawing board
and address it in a different way.”
The local Conservatives are
expected to include a commitment
to remove the borough’s two LTN
trials in their 2022 election manifesto, although Labour councillors point out that they were installed using money provided
by the Conservative government.
Asked what measures she
would propose to reduce traffic
instead of LTNs, Cllr Alexandrou

said she wanted to see more rain
gardens, wider pavements, more
pedestrian crossings and charging
points for electric vehicles.
A local resident from one of the
roads surrounding the Fox Lane
LTN, said Saturday’s protest “went
amazingly well” and added: “We
thought we would be lucky to
get a hundred people along but
people were pouring out to join us.
“There were old and young
people, disabled people, even
people on bikes. They were upset
at not being listened to – we just
want a fair hearing.”
A council spokesperson said:
“We welcome feedback from
residents in relation to our lowtraffic neighbourhood schemes
– our consultation on the Fox
Lane scheme concludes on 11th
January and all views can be
taken into account.
“We note that it is not possible
to know how many of those
who attended the gathering on
Saturday were actual Enfield
residents.”
To take part in the Fox Lane
Quieter Neighbourhood consultation before the deadline, visit
letstalk.enfield.gov.uk/foxlaneQN
Source: Enfield Dispatch
Photo credit: Robert Taylor

T

he Kew Gardens Christmas lights are a spectacular must-see. The event is
on until 9th January 2022, with
admission between 4-10pm.
The Winter trail is illuminated
for 2.6 km, which may take up
to an hour to complete, but more
if you stop at the food stalls and
visit Santa along the way. It’s
great for the kids, as there are
rides such as a carousel, a small
train circuit and some swings,
not to mention the Helter Skelter

slide.
Make sure you check out the
sparkling tunnels of light, dancing
waterside reflections, and trees
drenched in jewel-like colour on
your way to the panoramic Palm
House light display.
The Fire Garden alone is worth
the admission fee. Tickets will
sell out fast as they are limited,
so hurry and book for some of
the best festive cheer in town.
Christmas
at
Kew
www.kew.org

Lefkara Association AGM
The Annual General Meeting of the Lefkara Association of
Great Britain, will take place on Sunday 5 December 2021,
3.30pm, at the Cypriot Community Centre, Earlham Grove,
Wood Green, N22 5HJ.
All Lefkarites, friends and supporters of the Lefkara Association, are welcome to attend. Refreshments will be offered.
For further details, please call 020 8807 7824 or email
community.lefkaraassociation@live.co.uk
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Stelios Constantinides, a legendary
ambassador for Cyprus tourism

S

telios Constantinides was
a legendary travel industry
figure whose love of Cyprus
turned him into an Ambassador
in the UK for the promotion of
tourism to the island. A fighter,
a friend, a family man who will
be sorely missed.
Stelios tragically passed away
on Saturday 20 November 2021,
leaving his wife Emma and three
daughters Suzanna, Natalie and
Stephanie. He was very well
known and well regarded by the
UK’s Travel Trade Industry,
having worked at the Cyprus
Tourism Organisation’s London
offices for over two decades,
starting as an Information Officer
and progressing to Sales and
Marketing.
Stelios is remembered by many
as the Ambassador of tourism
for Cyprus in the UK, taking
familiarisation trips with UK travel
agents to the island and heading
up workshops and events here
in the UK. His colleagues in the
London office, now renamed
Deputy Ministry of Tourism, are
devastated by his passing and
struggling to find the words to
best describe his decades long
contribution to promoting Cyprus
in the UK.
Maria Avgousti, who also
worked alongside Stelios,
remembers baking him a birthday
cake for the 24th of October
when he turned 57.
“The reality of not seeing or
speaking to Stelios ever again
is hard to comprehend. Heartbroken! We had a great working
relationship, he was hard working
and very supportive throughout
the 20 years of being colleagues
and friends, which I’m so thankful
for. He was one of the few people
who worked closely with me, who
knew my capabilities, my worth,

and he valued it. He was my
mentor! We had many special
memories together over the years
which I will cherish forever. I will
miss his sense of humour, his
smile, and his love for football and
PAOK! It was an honour to have
known him, fly high Stelios mou,”
writes Maria Avgousti.
And many more UK travel
industry people and past
colleagues added their thoughts
on Stelios too:
“Stelios was a truly dedicated
colleague. His passion for Cyprus
was legendary and his commitment to his work was outstanding.
Ask any travel agent who had
the privilege of joining one of his
educationals! He always succeeded in getting a great balance
between work and play, leaving
the agents with the fondest
memories of our beautiful island.”
- Lillian Panayi
“Getting to know Stelios as
he attended our Travel Bulletin
Showcase Events, Stelios revelled
in training agents, imparting his
in-depth knowledge of Cyprus,
agent’s selling options for the
destination, planning trips in
the UK, as well as fam trips to
Cyprus.
Stelios’ enthusiasm, his humour
and hard work for the destination meant Cyprus and tourism
from the UK to Cyprus has been
the winner!”
- Simon Edolls, Sales Director
Travel Bulletin
“Stelios was one of the nicest
people I knew. We were always
looking at ways to promote
Cyprus together and would go
so far as to say that Stelios was
the UK’s travel trade Ambassador for Cyprus. He will never be

forgotten but remembered for
putting Cyprus on the map for UK
retailers. All the staff at Cyplon
Holidays’ offices were devastated to hear that he had passed
away, having fought bravely
since last May.”
- Tas Anastasi
“Stelios was full of fight and
hope. I don’t have one particular
memory of Stelios … I have so
many. He was always there for
us, always ready to help and such
a true, passionate, determined
and caring ambassador for
Cyprus. Over the many, many
years of knowing Stelios, I have
accumulated so many fun memories during the countless roadshows, events and exhibitions,
travelling up and down the UK,
Ireland and the Channel Islands.
Even though there was a serious
side to him, I will never forget his
ever-present, cheeky sense of
humour. I cannot begin to imagine
how devastated Emma and
his girls are, they are such a tight
family. I have been constantly
thinking of them since I found
out.”
- Sophia Buttigieg,
Sales Manager UK & Europe,
Thanos Hotels
“Over nearly 20 years we have
worked alongside each other
and shared many experiences
at roadshows, exhibitions, educationals and many more occasions.
He has kept me company many
times after events and into the
small hours (Stelios with his obligatory coffee), while we discussed
football (especially his beloved
POAK) and family. He became
a close confidant and over the
last few years we shared several
long conversations about the way
forward for tourism in Cyprus

which he cared deeply about.
Heaven’s gain is our loss. My
thoughts are with Emma and
the girls.”
- Darren Eade
“My most prominent memories
of dear Stelios was when Cyprus
Airways shared a stand with the
CTO at numerous exhibitions
throughout the year. He would
always welcome me and my CY
colleagues with a huge smile,
followed by a cheeky ‘one liner’.
Before the first hour was up of
each exhibition, he would gravitate over to our side of the stand
and say in a Greek accent, ‘It’s
Costaki time!’, meaning, Costa
Coffee is calling. That became a
ritual for every event we attended.”
- Zoe Antoniou
“Stelios will be remembered for
doing his very best to promote
Cyprus as a year-round destination. All the travel agents in the UK
knew him and remembered him
for his enthusiasm and passion
for an island that meant a great
deal to him, not just because this
was his job. Both Harry and I were
devastated that he had suffered
this summer and passed away
on Saturday, our thoughts at this
very sad time are with Emma
and his girls.”
- Mathilde Robert,
Managing Director
Planet Holidays and Weddings
“Stelios was a great guy, both
humorous and serious in equal
doses. We've known him right
from the start of his involvement
at the C.T.O. We shared great
times in AGTA conferences overseas, fam trips and numerous
events in the UK promoting
Cyprus. What we will always
remember on a personal level is

that every time we met, our chats
turned quickly from business
to football, we were surprised
how a Cypriot supported a team
from Thessaloniki and he told
us stories of the time he spent
in the city, showing us pictures
of his girls with him, all wearing
the stripes of PAOK.
“Stelios was a true professional
and always made sure we were

kept up to date with all developments regarding tourism in
Cyprus and he always ensured
our requests for advertising
material were always fulfilled.
His passing was untimely,
our thoughts with his young
family.”
- Manolis and Anna Mavroulakis,
Greece and Cyprus Travel,
Sutton Coldfield, West Midlands

Disabled Cypriot artist creates stunning Christmas card for the MFPA

K

yriacos Kyriacou (Kris) was born
in London to Greek Cypriot
parents. At school, Kris's passion
for sports led to him captaining the
cricket and baseball teams, and his
prowess in rugby saw him representing
London, Middlesex and South East
England as a junior player.

However, Kris's sporting success
ended dramatically on the beach at
Brighton when he broke his neck in a
tragic diving accident. After spending
a year at Stoke Mandeville hospital, Kris
came home, continuing his education
and discovering a talent for art.
Eventually this led to a meeting with

the eminent mouth artist Charles Fowler,
who encouraged Kris to send examples
of his work to the Mouth and Foot
Painting Artists (MFPA). With great
dedication Kris worked long hours to
hone his technique, his efforts being
rewarded in 1982 in promotion to Full
Member Artist within the Association.

The MFPA is a self-help partnership
of over 800 global artists with disabilities
who create stunning artistic designs
using just their mouths and feet. These
are then made into products and cards
sold through the MFPA.
One of Kris’s design “Yonder Star”
was chosen to be one of this year’s
Christmas cards - you can purchase
the cards at: www.mfpa.uk/shop/
category/christmas-cards
The sales of the MFPA cards and
products affords artists financial independence, whilst giving representation.
As a business, it empowers the disabled
community, which makes them an ideal
group to support this Christmas.
As a professional working artist, Kris
had the means to take his family back
to Cyprus and the warm welcome they
received from the extended family and
friends led to the decision to relocate
to the island in 1990. His fantastic loving
family have been an enduring support
for Kris since his accident but when he
met Blanche, a nurse who had come
to work in Cyprus, his life took an

unexpected turn. Kris and Blanche
married and now live in the home they
designed near Kris's fathers birthplace,
the clear Mediterranean light providing
a constant inspiration for his painting.
The roots of the MFPA go back to
1957 when the mouth painter Erich
Stegmann, who was inflicted with polio
from a very young age, brought together
a small group of disabled artists from
eight European countries to create a
self-help association in Britain. It was
his belief that if painters with similar
impairments formed a co-operative it
would be possible for them to live by
their artistic efforts and enjoy a sense
of work security that until then had
eluded them. The result has been a
unique worldwide art movement.
Stegmann was adamant that the
international Association of Mouth and
Foot Painting Artists must never be
regarded as a charity simply because
many of its members were wheelchair
users or even in hospital beds. To him
the key word was "partnership” – this
idea lives through the association today.
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Three Misquotations: Bread, circuses
and a heartless world

“Me? I’m fighting for reasons
of theology,” replied Aramis.
“Yes, a point in St. Augustine
on which we disagree,”
said d’Artagnan.
— Alexandre Dumas,
“The Three Musketeers”
The Big Three
Three quotations, all alike in
dignity, in fair Verona, where we
lay our scene.
These three have become
legendary t-shirt slogans. They
are among the most abused
and misrepresented statements
of all time. If we delve a little
deeper, they’re not quite what
they seem.
“There is no such thing as a
free lunch” — Milton Friedman
In the 1999 documentary film
The Corporation, the concept
of the big business is dissected.
Many executives, academics and

activists are interviewed. It’s well
worth watching. Noam Chomsky
does his Old Testament prophet
act, and talks about power,
vested interests, and oppressive
elites.
The free market economist
Milton Friedman was interviewed,
and he said that although he
was known as the person who
said, ‘there’s no such thing as a
free lunch’, he doesn’t agree
with his own statement.
He continues: “Let’s say that
you’re walking along the street,
and you pass someone’s house.
They have been diligent and
proud of their garden. It is immaculate and beautifully tended,
with colourful flowers and trim
lawns, and it smells wonderful.
That pleasure has cost you
nothing. Your enjoyment is the
result of someone else’s labour
and expense. That there, that’s
a free lunch.”

“Religion is the opium of the
people” — Karl Marx
In the “Critique of Hegel” (1843)
Karl Marx wrote that ‘religion
is the opium of the people’ – an
illusory drug. It’s always quoted
out of context. The sentences
that precede it read: “Religious
suffering is the expression of real
suffering and a protest against
real suffering. Religion is the sigh
of the oppressed creature, the
heart of a heartless world, and
the soul of soulless conditions.
It is the opium of the people.”
The Roman writer Juvenal
quipped that in order to gain
power, politicians need only give
people two things: “bread and
circuses.” Those who advocated
Karl Marx’s ideas in the twentieth
century managed to provide plenty
of circuses. It was the bread that
they struggled to deliver.
“God is dead” — Friedrich
Nietzsche
These days we hear the incantation to wellness, mindfulness,
detox, and meditation. These
are useful, but there used to be
another name for it when we
were young: prayer. Whether it
be western, eastern or native
rural traditions. Friedrich Nietzsche was one of the deepest

philosophers of the 19th century.
He influenced virtually everybody that came after him, from
Sigmund Freud to Franz Kafka.
Nietzsche says, “God is dead.
And we have killed him. How
shall we comfort ourselves, the
murderers of all murderers? What
was holiest and mightiest of all
that the world has yet owned has
bled to death under our knives:
who will wipe this blood off us?
What water is there for us to
clean ourselves? What festivals
of atonement, what sacred games
shall we have to invent? Is not the
greatness of this deed too great
for us? Must we ourselves not
become gods simply to appear
worthy of it?” (‘The Gay Science’).
The people who learn to recreate
their lives represent a new stage
in existence, the Übermensch, a
person who becomes a mythical
hero. This was misinterpreted and
misunderstood by the Nazis, who
manifested Nietzsche’s prophecies
– there really wasn’t enough
water in the world to clean the
blood that flowed.
Religious mindset and reverent
sentiment are as much a part of
our sinuous fabric as marvelling
at sunsets, and stopping to watch
butterflies.
James Neophytou

El Greco of Hornsey at the
Cypriot Community Centre

T

he Edinburgh Fringe smash,
El Greco of Hornsey, a
hilarious coming-of-age
memoir set in a Greek Cypriot
North London hairdressers in the
1980s, is coming to the Cypriot
Community Centre on Saturday
12 February 2022!
Come and take a seat under
the hairdryer with a cuppa at El
Greco Of Hornsey. Based on a
true story about growing up in a
North London Greek Cypriot
hairdressers, Olga Thompson
presents a tour de force one
woman show, conjuring by turns
the charming, grotesque, ridiculous and outrageous characters
of her youth - every single one
of them played by Olga herself,
with brilliant pitch-perfect observational skills.
You will meet Bambos - a
primped up mummy’s boy with
highlights, Greek Eurovision

singer Alexia Stifado sent from
the future, and creepy, salivadripping Pantofli, the accountant.
El Greco is a window into a
vibrant post-1970s immigrant
community, filtered through Olga’s
vivid and irresistible comedic
filter. The Irish, the Jamaicans,
the Indians, the Italians and the
Greeks; they all came to this
little hair palace… Oh and don’t
forget that little Chinese lady
who always brought her parrot
with her all the way from Bethnal
Green - in a cage, on the bus! For
all of these larger than life characters, El Greco was their home.
El Greco is waiting for you with
its quirky customers, meatballs
and faded net curtains. Book your
appointment now!
Tickets: £12.50 available
online at www.eventbrite.co.uk/
e/el-greco-of-hornsey-tickets195057822197

27 | Thursday 25 November 2021

Andrea Georgiou

Cypriot Smurf’s
comedy show a
huge success
In his first ever live performance
in London, comedian and social
media sensation Peter Kypri had
his audience in fits of laughter
as he took to the stage at the
Cypriot Community Centre as
Cypriot Smurf and his alter ego
Souvlaki.
The first half of the comedy
show, titled The Tourist, saw
Peter speak about his adventures in the UK, having to endure
his Yiayia’s bad cooking, and
getting into sticky situations with
female companions!
After a brief interval, where
footage was screened of Cypriot
Smurf getting mad with Souvlaki
who was running late as always,
the Cypriot God himself
appeared, singing along to his

rap single, spitting his bars
about Cypriot stereotypes!
What followed was a hilarious
game of blind date which saw
a single Cypriot guy asking
questions (or rather Souvlakis’
questions!) to three ladies from
the audience, before proceeding
to choose his favourite. You just
had to be there to experience
the humour!
The evening ended with a welldeserved rapturous applause
from the crowd, which saw the
comedian get all emotional.
It was an absolutely amazing
evening with a great atmosphere,
and we look forward to welcoming
him back in London in the not too
distant future.
After the show, Peter took the
time to chat with his fans and
pose for photographs.
The community in Birmingham
have the opportunity to see
Cypriot Smurf live at The Estia,
Midlands Greek & Cypriot

Grease named UK’s favourite
movie soundtrack

Association, this Sunday, 28
November. Grab those last
few remaining tickets by visiting
https://ti.to/cypriot-smurf/
the-tourist-live-comedy-show
Peter was born in England and
now living in Cyprus. For the past
six years, his video skits about
Cypriot and Greek stereotypes

have gone viral, having been
shared countless times on
social media, and his YouTube
channel now boasts over 14k
subscribers!
Follow @CypriotSmurf on
YouTube, Twitter, Facebook,
Instagram and Tik Tok. Website:
www.cypriotsmurf.com

Grease has been named the UK’s favourite movie soundtrack of
all time, according to a study carried out by Showcase Cinemas.
It saw nearly a quarter of Brits (23%) opt for the iconic 1970s
musical, with dance classic Dirty Dancing (18%) and ABBA
extravaganza Mamma Mia! Here We Go Again (16%) rounding
off the top three.
Whitney Houston claimed top spot when it came to the UK’s
favourite song from a film soundtrack as nearly 1 in 5 (18%) voted
for her iconic power ballad I Will Always Love You from The
Bodyguard. The 90s smash hit narrowly beat competition from
Bryan Adams’ Everything I Do (I Do it For You), from 1991s
Robin Hood: Prince of Thieves (17%) and Unchained Melody by
The Righteous Brothers, synonymous with 1990s movie Ghost.
In the battle to be crowned the UK’s favourite tune from an animated movie, singing bear Baloo from 1967’s Jungle Book took
joint top spot with The Bare Necessities (26%) alongside the
Elton John composition Circle of Life from Disney favourite The
Lion King. Support from the younger generation saw 21st century
favourite Let it Go from Frozen propelled into the top three (23%).
Over 1 in 5 people (22%) choose Don’t Cry for Me Argentina
from Evita as their favourite song from a musical. The Andrew
Lloyd Webber composition edged its way to the top of the list
despite fierce competition from Grease’s Summer Nights (21%)
and Grease (20%), which both landed inside the top three.

28 | Thursday 25 November 2021

EUREKA!
The Parthenon
T

George.M.Georgiou

he Parthenon is a former temple on the
Athenian Acropolis, Greece and dedicated
to the Goddess Athena, whom the people of
Athens considered their patroness. Construction
started in 447 BC when the Athenian Empire was
at the peak of its power. It was completed in 438
BC, although decoration of the building continued
until 432 BC. It is the most important surviving
building of Classical Greece, generally considered
the zenith of the Doric order. Its decorative sculptures are considered some of the high points of
Greek art. The Parthenon is regarded as an
enduring symbol of Ancient Greece, democracy
and Western civilization, and one of the world's
greatest cultural monuments. To the Athenians
who built it, the Parthenon, and other Periclean
monuments of the Acropolis, were seen fundamentally as a celebration of Hellenic victory over
the Persian invaders and as a thanksgiving to the
gods for that victory.
Importance of the Parthenon
The Parthenon was the centre of religious life in
the powerful Greek City-State of Athens, the head
of the Delian League. Built in the 5 century BC, it
was a symbol of the power, wealth and elevated
culture of Athens. It was the largest and most lavish
temple the Greek mainland had ever seen. Today,
it is one of the most recognised buildings in the
world and an enduring symbol of Ancient Greece.
Who built the Parthenon?
The celebrated Greek statesman Pericles is
credited with ordering the design and construction
of the Parthenon as a temple for Athena - the
goddess of wisdom, arts and literature and war but it may not have been the first attempt to
house the deity.
An earlier structure known as the Older
Parthenon or Pre-Parthenon once existed on the
site of the current Parthenon. Many historians
believe the Older Parthenon was under construction in 480 BC when the Persian Empire attacked
Athens and destroyed the Acropolis, although
some experts dispute this theory.

Doric Columns
Pericles commissioned the renowned Greek
architects Ictinus and Callicrates and the sculptor
Phidias to design the Parthenon, which became
the largest Doric-style temple of its time.
The structure has a rectangular floor plan and
is built on a 23,000-square foot base, part of which
was the limestone foundation of the Old Parthenon.
Low steps surrounded each side of the building,
and a portico of Doric columns standing on a
platform create a border around it. There are
46 outer columns and 19 inner columns.
The columns are slightly tapered to give the
temple a symmetrical appearance. The corner
columns are larger in diameter than the other
columns. Incredibly, the Parthenon contains no
straight lines and no right angles, a true feat of
Greek architecture.
Athena
A shrine within the Parthenon housed an
extraordinary statue of Athena, known as Athena
Parthenos, which was sculpted by Phidias. The
statue no longer exists but is thought to have
stood 12 meters high (39 feet). It was carved of
wood and covered in ivory and gold. Historians
know what the statue looked like thanks to
surviving Roman reproductions.
The Athena statue depicted a fully armed
woman wearing a goatskin shield known as an
aegis. She held a six-foot tall statue of the Greek
goddess Nike in her right hand and a shield in
her left hand that illustrated various battle scenes.
Two griffins and a sphinx stood on her helmet

and a large snake behind her shield.
It’s unclear if the Parthenon served solely as a
home for Athena or also as a treasury. It was
undoubtedly an awe - inspiring sight for anyone
who gazed upon it. Ancient spectators weren’t
allowed inside the structure but viewed its
splendour from the outside.
Parthenon changes hands
In the sixth century AD, the Christian Byzantines
conquered Greece. They outlawed pagan worship
of the Greek Gods and converted the Parthenon
to a Christian church. They blocked the East side
entrance and, following the custom of Christianity,
forced worshipers to enter the church on the
West side.
The massive statue of Athena was gone before
the Byzantines arrived. In her place, they put a
pulpit and marble bishop’s chair.
The Parthenon remained a Christian church
until 1458 AD, when the Muslim Ottoman Empire
seized Athens. The Ottoman Turks converted the
Parthenon into a mosque, yet kept many Christian
paintings and artefacts intact.
In 1687, facing attack from the Christian Holy
League, the Ottomans converted the Parthenon
into an ammunitions depot and shelter, but it was
anything but safe. The structure was bombarded
with cannonballs and its ammunition stores exploded causing hundreds of deaths and massive
structural damage.
Elgin Marbles
After the Holy League’s assault, the Parthenon
sat in ruins and was at the mercy of looters. In the
early 19th century, Thomas Bruce, the 7th Earl of
Elgin, removed the marble friezes and several
other sculptures and shipped them to London,
England where they remain on public display in
the British Museum today.
It’s unclear if Elgin had permission to remove
the sculptures, and the Greek government has
requested they be returned.
Time, weathering and cleaning has caused the
Elgin Marbles and other Parthenon sculptures to
look white, but there’s evidence they and other parts
of the structure were once painted vivid colours
such as red, blue and green.
Parthenon Restoration
After centuries of being ruled by the Turks, the
Greeks fought for independence in the 1820s.
The Acropolis became a combat zone and the
Turkish Army removed hundreds of marble blocks
from Parthenon ruins. They also used the leadcoated iron clamps which held the blocks together
to make bullets.
Finally, in the 1970s, the Greek government got
serious about restoring the rapidly deteriorating
Acropolis and the Parthenon, which had become
one of the country’s national treasures. They
appointed an archaeological committee called
the Acropolis Restoration Project.
With Greek architect Manolis Korres at its helm,
the committee painstakingly charted every relic
in the ruins and used computer technology to
identify their original location.
The restoration team plans to supplement original
Parthenon artefacts with modern materials that
are weather - resistant and corrosion - resistant and
that help support the integrity of the structure.
Where needed, new marble from the quarry where
the original marble was obtained will be used.
Still, the Parthenon will not be restored to its
original glory. Instead, it will stay a partial ruin and
will feature design elements and artefacts that
reflect its rich, diverse history.
Acropolis Museum
Renovations are ongoing at the Parthenon and

the entire Acropolis; however, tourists can still visit
the historical site. Areas undergoing a makeover
may be off-limits.
Some important artefacts and remaining Parthenon sculptures were moved to the nearby Acropolis
Museum. To see many of the Parthenon’s original
marble sculptors and other Acropolis artefacts,
visitors are encouraged to see the museum.
William St Clair
William St Clair, author, was born on December
7, 1937. He died of a pulmonary embolism on
June 30, 2021, aged 83.
If the new chapter in the third edition of his book
Lord Elgin and the Marbles made William St Clair
a hero in Greece, it certainly made him enemies
at the British Museum.
St Clair, an academic, uncovered a scandal while
looking through the museum’s records. In the late
1930s, the museum’s Parthenon marbles had
been scrubbed using copper brushes and caustic
materials, on the orders of the donor, Lord Duveen,
whose name still graces the gallery. In typically
robust style, St Clair wrote that the British Museum’s
cleaning methods would have “disgraced a municipal cemetery,” adding that they “defied all notions
of conservation, then as now.”
The first edition of the book (1967) came about
after St Clair answered an advert in The Times.
A certain Mrs AC Longland in Abingdon had
inherited a stack of papers from her great-granduncle Philip Hunt, who accompanied Lord Elgin
on the expedition to Greece. St Clair, then a young
civil servant in the Admiralty, was looking for
something to occupy his spare time.
St Clair’s passion for Greece, whatever the
period, lasted a lifetime. He studied classics at
Edinburgh Academy and St John’s College, Oxford.
A drawing of Lord Byron, who opposed the removal
of the marbles from the Parthenon, hung in his
bedroom alongside four oars awarded in 1957 for
four bumps (a form of race) in the college’s First
VIII. And, thanks to Mrs Longland, the “firman”, an
Ottoman warrant permitting Lord Elgin to remove
the statues, was stored under his bed for years.
But it was only in 1984, when looking over the
diaries of a curator, that he first suspected a coverup. The British Museum refused for more than a
decade to put the records of the time into the
public domain, citing “security implications.” When
the papers were finally released, St Clair found
that in 1938 the head of the department had
admitted to the museum’s trustees: “The damage
is obvious and cannot be exaggerated.”
In 2001 he further undermined the British
Museum’s legal claim to the Marbles with his
discovery that Lord Elgin had paid huge bribes to
Ottoman officials. Over the years, St Clair almost
reluctantly became one of the most important
proponents for the restoration of the Marbles to
Greece.
William Linn St Clair was born in London in 1937
to Susan WS Bow, an English teacher and
graduate of Glasgow University, and Joseph J
St Clair, the London representative of a group of
Scottish foundries. The family soon moved back
to Scotland to escape wartime bombing. When he
was ten his twin brothers David and John were

born. His father died from cancer when he was 16.
It was a difficult time, as his mother had asked
him to keep the diagnosis from his father. Few
knew about his subsequent bouts of gloom, with
which he coped by reading Stoic philosophers.
He won a scholarship to Oxford University,
then joined the civil service. After Lord Elgin and
the Marbles his roving mind moved on to That
Greece Might Still Be Free (1972), an account of
the Romantic-era fight for Greek independence.
At the Treasury he felt his other interests meant
he was not taken seriously, although he was often
selected for tasks needing literary talent. In 1988
he wrote a manual for managers which turned
out to be more entertaining than the subject
implied, and was translated into several languages.
St Clair’s next book, the expansive The Godwins
and Shelleys (1991), cemented his reputation as
a biographer. He spoke about Godwin, Shelley
and Byron as if they were friends
Quadruple coronary bypass surgery in his early
fifties spurred him to reconsider his life. He became
a visiting fellow at All Souls during sabbatical and
holidays, retiring from the civil service aged 55.
After a full fellowship at All Souls, he went on to
Trinity College, Cambridge, just as the third edition
of the Lord Elgin book was published.
It included an image of the central scene of the
Parthenon frieze taken by the photographer Inge
Morath, Arthur Miller’s third wife. St Clair sent Miller
his book on Godwin along with a request to write
his biography. This sparked a longstanding friendship. He took Miller and Morath punting in Oxford
and was invited on set when Miller’s play The
Crucible was turned into a film with Daniel DayLewis and Winona Ryder. Miller called him his
“favourite Scotsman” and quizzed him about the
Greek tragedies. Yet the biography never materialised, even though Miller granted St Clair access
to his diaries. St Clair always blamed this on
rapacious literary executors.
Although known for his refreshingly forthright
advice, St Clair helped numerous scholars, and
was always keen to share his research, co-author
papers, and travel to conferences all over the world.
He was delighted when a young scholar referred
to him as the “Nestor of Greek Studies,” Nestor
being a mythical byword for wisdom and generosity.
From 2009, St Clair was chairman of Open Book
Publishers. An expert in the history of copyright,
he disapproved of academia’s recent enthusiasm
for paywalls. He was open about his disdain for
restraints, whether institutional, marital or religious.
It was under the Open Books imprint that he
planned to publish his new 500-page book on the
Parthenon. One chapter is written in the style of a
speech by the 5th century BC statesman Pericles.
At the time of his death, St Clair was adding his
finishing touches to the book.
Did you know?
A full-scale replica of The Parthenon was built
in Centennial Park, Nashville in 1897 for the
Tennessee Centennial Exposition.
Source: thetimes.co.uk, history.com
and en.wikipedia.com
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Theatre Reviews

Film Reviews

So much things
to say...
George Savvides

Barney Efthimiou

The film follows Ipek Bozkurt,
a brave lawyer who fights daily in
order to see justice against femicide and see the brutal men put
behind bars. One of the victims is
Azu, a child bride shot by her
husband on the legs and arms just
because she wanted a divorce.
Meanwhile Kubra, an attractive

TV presenter is now severely
disabled following an attack from
her husband two days after giving
birth. One of the most powerful
documentaries of the year!

Natural Light

FILM OF THE WEEK Encanto
House Of Gucci
Acclaimed director Ridley Scott
is on particularly fine form this year,
despite the fact that THE LAST
BATTLE, which was released a
few weeks ago, failed to capture
people’s imagination at the box
office. It is certainly one the most
underrated film of the year and
deserves attention but hopefully
his latest film will soon make up
for it. An epic film based on Sara
Gay Forden’s book, which tells
the true story of the family empire
behind the Italian fashion house
of Gucci.
The Gucci saga begins with
Patrizia Reggiani (Lady Gaga), an
attractive young woman who can’t
believe her luck when she meets
Maurizio Gucci (Adam Driver) at
a party. From then on she makes
sure that she accidentally meets
him on several occasions and it
is not too long before Maurizio falls
under her spell and wants to marry
her despite his father Rodolfo’s
(Jeremy Irons) objections. Their
story of greed, ambition and
betrayal spans over three decades
where no one is safe from getting
stabbed in the back…
Lady Gaga is superb as the
ambitious young woman who
becomes a leading player in this
powerful dynasty. The eclectic
supporting cast includes Al Pacino
as Aldo, Maurizio’s uncle and an
unrecognisable Jared Leto plays
Aldo’s failure of a son with just
the right touch of despair. Salma
Hayek also makes a fine contribution as Pina, the enigmatic fortune
teller and confidante to Patrizia.
It is highly theatrical and often
operatic style with superb production values and grand designs.
Scott directs with flair and style
one of the most eagerly awaited
films of the year!

This enchanted Disney animation feature looks like COCO and
sounds like the recent IN THE
HEIGHTS. The story follows Mirabel (Stephanie Beatriz), a young
Colombian girl, the only family
member without magical powers.
They all live in a magical house
in a wondrous place called an
Encanto where everything is
perfect, until Mirabel discovers
that Encanto is in danger…

It is good to see more Disney
films focusing on he lives of
ethnic minorities and this time it
celebrates the world of Latinos.
The songs written by Lin-Manuel
Miranda make a perfect accompaniment to his Broadway musical
and subsequent film version of
IN THE HEIGHTS. I wouldn’t be
surprised if this follows the current
trend of animated films turned
into stage musicals like FROZEN.
A colourful, unashamedly sentimental film that will give a lot of
pleasure especially to younger
children!

Pirates

1999. Cappo (Eliot Edusah, Two
Tonne (Jordan Peters) and Kidda
(Reda Flazouar) are trying to break
into the music scene through Pirate
radio but this evening their priority
is to break into a funky club…
It is hugely enjoyable thanks
to fresh performances from a
talented, young cast and to Yates’
stylish, frenetic direction. One of
the most exciting film debuts of
recent years from a promising
young director!

Shepherd

Writer/director Russell Owen
sets the action of his atmospheric
film, which was recently premiered
at the London Film Festival, on a
remote Scottish island. Eric Black
(Tom Hughes) begins a fresh start
as a shepherd following his wife’s
mysterious death. He is totally isolated and soon finds himself fighting a nasty supernatural force…
The main premise may sound
familiar as it derives from the same
source which also inspired THE
LIGHTHOUSE. Owen photographs
the beautiful yet harsh landscape
to great effect but overall the film
feels repetitive and it is probably
best suited as a short.

Dying To Divorce

This marks the remarkable
feature film debut of writer/director Reggie Yates, who tells the
story of three eighteen year old
boys as they drive through London
searching for fun and a night to
remember on New Year’s Eve

Chloe Fairweather’s powerful
documentary takes place in
Turkey where 1 in 3 women have
experienced domestic violence.
The political situation and the
treatment of woman rates amongst
the worst in the world while their
dictator president Erdogan often
speaks publicly about the inferiority
of women and encourages his blind
followers to keep women at home.

A poetic film from Hungary set
in occupied Soviet Union during
World War II. A group of Hungarian
soldiers is part of a special unit
assigned to trace partisans in the
countryside. On their way to a
remote village the company falls
under fire and soon after Hungarian
farmer Istvan take charge of the
unit when the commander is shot.
First time director Denes Nagy
films the magnificent landscape
most beautifully - a lyrical film about
the horrors of war.
REBEL DYKES: This rebellious
documentary was premiered
earlier this year at the BFI Flare
Festival and is the perfect companion piece to the recent MOTHERS
OF THE REVOLUTION - both films
focus on the Greenham Common
activists during the eighties. This
is the first feature by a group of
women and non-binary artists who
use most effectively rare archive
material as well as many interviews
of women who first met at Greenham Common peace camp. They
talk fondly of those radical days
which engendered anti-Thatcher
rallies as well as protests demanding action around AIDS. Fascinating stuff!
PIANO TO ZANSKAR: This
daring documentary follows
Desmond O’Keefe, a 65 year-old
London piano maker as he embarks on a crazy adventure to
deliver a piano from his Camden
Town shop to a small community
high up in the Indian Himalayas.
O’Keefe may lack Klaus Kinski’s
mad obsession to build an opera
house in the middle of the jungle
in FITZCARRALDO but he is still
a determined man to take his piano
and teach music to school children
in Lingshed. An incredible adventure!

R

obert Nesta Marley was
born on 6 February 1945
in Nine Mile, Jamaica.
His musical legacy is immense.
Bob Marley, as he is of course
known, created a reggae sound,
fusing it with ska and rocksteady
that to this day remains unique
and immediately recognisable
to the listener. His premature
death on 11 May 1981 was a
huge loss and it remains a
mystery to me that it has taken
so long for theatrical producers
to come up with Get Up Stand
Up (Lyric Theatre), The Bob
Marley Musical.
Lee Hall’s book shines a light
on some of the more controversial
areas of Marley’s life including
his personal life and involvement
in complex Jamaican politics. He
fathered children with several
women, he was a Pan Africanist
and he survived an assassination
attempt. Despite that, he famously
joined the hands of political rivals
Edward Seaga and Michael
Manley at the One Love Peace
Concert in1978. His Rastafarian
faith saw him lead a move for the
legalisation of cannabis saying:
“Alcohol make you drunk, man…
Herb is more a consciousness.”
Stepping in to those shoes have
not fazed Arinzé Kene and he
gives a superlative performance
in the lead role. His energy and
charisma fuel the production and
he is given strong support by a
cast brimming with passion and
talent, all eloquently pulled together by director Clint Dyer. Some
of the storytelling needs to be
tighter but with Marley’s pulsating
music driving it forward, played
live by an impressive band, we
are treated to something far more
enjoyable than a simple jukebox
musical. To help kick it all off,
especially those unfamiliar with
Jamaican Patois, a couple of
chatting DJ’s get us all in the
mood, after which Kene introduces himself and the remainder
of the company, telling us the
roles they will play. We see the
boy become a man from a difficult childhood of abandonment
through to the day he signs with
Chris Blackwell’s Island records

in London, a city he made his
home.
Chloe Lamford’s set is a
monument to sound systems, a
city of speakers towering above
the actors, onto which are projected a range of colonial and contemporary images, capturing the
zeitgeist of the day. The company
numbers, such as Exodus and
Jammin are given the full treatment creating a wall of throbbing
sound. However, there are two
solos that stand out. Gabrielle
Brooks (Rita Marley), a loving
wife who took many blows yet
stood strong, gives a magnificently soulful version of No
Woman No Cry. She is excellent
throughout. And when Kene sings
Redemption Song (which Marley
sang alone with an acoustic
guitar) you could have heard a
pin drop. A true song for the
asking.
The last word belongs to Bob
Marley from one of his songs –
“…so much things to say right
now…so much things to say.”
He had much to say and he did
it in superbly in song. The show
is a triumph and a fitting tribute
to Robert Nesta Marley.
And Gracia Erinoglu kicks off
the festive season in style…
La Clique (Leicester Square
Speigeltent) is a high octane,
nail-biting, rollercoaster of a show.
Think Burlesque, Magic Mike,
circus and cabaret…and you’re
nearly there! This spunky, camp
and outrageous show is not for
the faint hearted. Compered by
Bernie Dieter, she is full of double
entendres and has the audience
eating out of her hands. Then
come the amazing acts, some
of which include…
Hugo Desmarias, who opens
the show with some sexy, aerial
acrobatics. Ooh la la, quite a sight.
Craig Reid, performs jaw dropping tricks with his hula hoops.
He looks a bit like Billy Bunter
and is a very playful and loveable
character. Heather Holliday
swallows swords. Enough said,
incredible.
My favourite was J'amime who
is absolutely genius with her act
of half woman half man. A unique
and innovative performance that
had me transfixed. I nearly forgot
The Skating Willers, a roller skating
couple who are off the chart with
absolutely terrifying feats.
Audience participation is also
encouraged if you are brave or
stupid, or both. The icing on the
cake is the eccentric and very
skilled house band. A fantastic
night out.
Get Up Stand Up www.getupstandupthemusical.com
La Clique –
www.lacliquetheshow.com
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Samsara’s Top Tips on
Fitness, Nutrition, Beauty
and Lifestyle

Samsara

Festive fitness countdown

T

he Christmas parties
and gatherings dates are
starting to come in - are
you ready for them? If not, then
it's time to start your healthy body
and skin routine. You’re a month
away, so there is still time to trim
down a little if you are, or have
been, overindulging on those not
so healthy snacks and sweets
and it may be showing in places
you don't want it to. It's time to cut
down on those naughty, sweet
laden treats, limit it to smaller
portions and to the weekend only,
if you must have a little of the
indulgence, like many athletes
do. Avoid sugar laden cakes and
bakes, check out ingredients on
bags and packets of things. If
you see sugar at the beginning
of the list, that is what there is
most of, and if it is near to, or at
the end of the list, then it is what
there is little of. It is how ingredients have to be labelled, in
order of its content, within packaged products.

If you want to look good, then
start baking some healthy cakes
or foods yourself. Find alternative
ways of making things. Instead
of using granulated sugar, use a
different type of natural sweetener,
like fructose, honey or coconut
sugar; these will sustain energy
levels better. Switch from using
butter to olive oil instead in cakes
- it is surprising in taste - and from
full fat milk to fat free yoghurt
or low fat quark. These are far
healthier for you, but they are still
cakes, meaning you shouldn’t
eat the whole cake by yourself
in one sitting!
Greek food is of course full of
taste and we don't want to lose
or miss out completely, so just
adapt some of those fantastic
recipes a little, and with the right
switching of ingredients, you will
still enjoy them. A simple switch
is to use skimmed milk, fat free
yoghurt, quark, some mature
reduced fat cheese like cheddar,
Halloumi, feta. This works well,

and will be better for many who
have to watch their cholesterol
levels or have other dietary
requirements.
Another way to cut down on
the absorption of all the full fats
is to part boil things first, especially those that require a lot of
oil to fry when cooking, such as
aubergines, courgettes and
potatoes. A simple technique
that makes a big difference in
the outcome of how much fat is
actually then used in cooking.
When eating meat and poultry,
go for the leaner cuts and avoid
the fatty parts as much as possible. If using minced beef, lamb
or turkey, make it the lean beef
or other minced cuts, they even
tell you the percentage now. All
are readily available at supermarket stores so there are no
excuses.
Next step is to step up that
exercise a little. Walk or move
whenever possible, at home or
out, don't just slumber on the

couch. Find things to do that
keep you moving, put on some
music and dance around, decorate, do some garden/manual
work, get out to a park for a
brisk walk, or go to a gym. Just
find some form of activity that
will increase your heart rate
and burn off some energy.
So let’s think of some winter
activities - apart from brisk walks
that will get your body moving
enough to make a difference, you
can also try dancing, kickboxing,
boxing, squash, swimming, table
tennis, roller skating, ice skating,
climbing, skiing, horse riding or
gymnastics. These are just some
ideas to get you moving, but I
am sure there is something there
for everyone. Going to gym you
will find equipment that simulates
many of the sports, so even if you

can't do the real thing, it helps
to work on the movements and
techniques of the original sport.
If you can't get to the gym,
then make time to do something
at home. There are no excuses
especially with the amount of TV
and online programs available.
You can work out with experienced instructors and follow their
skills to get a great physique if
you just dedicate yourself to
doing so.
When I train people or even
myself, I can see great change
and results with just three weeks.
Three weeks of training can be
the difference between winning
or losing a competition. So don't
waste time, get working on it
now.
Train right and eat right for
just a few weeks, and see the

transformed amazing new you.
You will not only look better, but
you will actually feel better.
Less granulated sugar will
give you much better long term
sustained energy, as sugar gives
a quick burst of energy and
then soon after a quick drop of
energy, whereas natural sugars
like fructose (fruit sugar) gives
a quick burst of energy and then
a gradual slow decline of energy.
You will feel less sluggish and
more full of dynamic energy.
Your teeth will also benefit from
the less intake of sugar.
Get fit and feel great!
Love and Sparkles,

Samsara x

www.samsarabellydancer.co.uk
Facebook: Samsara Kyriakou

Cooking with Loulla Astin
Chocolate covered Melomakarona

T

hese beautiful cookies are
made by Greek and Cypriot families in the weeks
preceding Christmas. If they’re to
be consumed before Christmas,
they are made vegetarian and
vegan (no honey in the syrup for
vegans), with olive or vegetable
oil, no butter or eggs because of
the pre-Christmas fast, but if to
be consumed on Christmas day,
they can be included.
Ingredients (makes 25-30
depending on size):
For the syrup:
500g (1lb) sugar
570ml (1 pint) water
2 cinnamon sticks
4 whole cloves
1/2 cup honey (not for vegans)
Few drops of lemon juice
For the biscuit:
150ml (1/4 pint) olive oil
150ml (1/4 pint) vegetable oil
100g (4oz) caster sugar
Juice of 2 large oranges and
grated zest of 1 orange
1 liqueur glass brandy
1 tsp bicarbonate of soda
1 tsp baking powder
1 tsp ground cinnamon
1/2 tsp ground cloves
1/2 tsp freshly ground nutmeg
200g (7oz) fine semolina
650g (1lb 4oz) plain flour, sifted
For the chocolate:
600g 70% dark or plain
chocolate
100g butter
Halved walnuts for decoration

Method:
Place all the syrup ingredients
in a saucepan, except from the
honey, slowly bring to the boil
until the sugar dissolves, then
add the honey and simmer for
8-10 minutes. Remove from heat.
In a medium bowl, mix and
whisk the orange juice, bicarbonate of soda, oils, grated zest,
sugar, brandy and spices. In a
larger bowl, add the sifted flour,
baking powder and semolina.
Gradually add the wet ingredients
to the flour and mix lightly, starting
with a wooden spoon, then using
your hand until the mixture comes
together and you have a light,
pliable but firm dough - do not
overwork the dough. If the dough
is too soft to handle, add more
flour, and if too stiff, add more
orange juice.
Preheat the oven to 180c or gas
4. Break off egg sized pieces of
the dough, squeeze and roll in
the palm of your hands and share
into ovals. Repeat with the rest of

the dough, then place the biscuits
on a baking tray lined with baking
paper, not too close together, and
bake in a pre-heated oven for
25-30 minutes or until golden
brown. Remove from the oven,
allow to cool and store in airtight
containers until needed.
When you want to prepare them,
place in the warm syrup, flipping
them with a slotted spoon to absorb the syrup for approximately
20 seconds. Remove the cookies
using a slotted spoon and place
on a rack to drain.
Melt the chocolate and butter
together in a heatproof bowl set
over a pan of simmering water
(Ban-Marie). Dip the biscuits one
at a time in the melted chocolate
and allow them to drain on a rack
with a tray underneath. Top with
half a walnut before chocolate
sets.
Follow Loulla on Facebook:
www.facebook.com/groups/
1250641761674966
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Michael Yiakoumi

New Salamis have Wembley FA Vase final within their reach

A

massive win for New
Salamis to progress to
next round FA vase.
New Salamis had a hard battle
in beating Eastern Counties
League team Ipswich Wanderers 2-0. They knew they were
in for a hard battle and coped
well.
The first half both sides were

trying to break the ice and it was
both teams goal keepers who
kept them in the game.
New Salamis had a Fred
header cleared of the line. Also
Ipswich had a long distance
shot superbly saved by the New
Salamis keeper.
The reds broke the deadlock
in the 40th minute when a Derek

Asamoah cross found Harrison
Georgiou who scored with a
spectacular flying header.
The second half both teams
were nervous New Salamis
looking to kill the game and Ipswich trying for a equaliser.
The second goal came in the
75th minute when Derek
Asamoah crossed from a free

kick and found Harisson again
to head into goal via a deflection
and send the fans into celebration and into the next round
with the draw being made last
Monday at Wembley Stadium.
New Salamis who now play
at a higher level of the National
league in the Spartan South
Midlands League are having a

good run in the FA Vase whose
final will be held at Wembley
stadium in May 2022.
New Salamis will now play
away to London Lions from the
Combined Counties League on
Saturday 6th December 2021.
New Salamis beat Norwich
United, Takeley and Hackney
Wick in previous rounds.

Omonia Youth beat much
improved Panathinaikos 4-1.
Watching the match was Arsenal
and Swiss international midfielder Granit Xhaka, who came
to support his friend who was
making his debut in goal for
Omonia.
Omonia Youth playing against
a team they have faced four
and lost four times previously.
It was a match where discipline,
endeavour and tactical nous was
required to improve that record.
And so it proved as Omonia
outplayed and out-battled their
opponents with and without the
ball to earn a brilliant 4-1 win.
Goals were scored by
Andreas Kyprianou (2), Donaldo
Ndoj and Man of the Match Kay
Kyprianou who also provided
three assists.

Two sets of brothers at Komi Kebir v Omonia,
Chris and Con Michael and Alex and Antony Georgiou

They 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.
Back to Spartan South Midlands
league, they are away to Flackwell Heath Saturday.

KOPA League Round Up

A

lot of surprise results
on Sunday in the KOPA
football League. Apoel
beating league leaders Olympia,
Omonia losing to Komi Kebir,
Omonia Youth beating in form
Panathinaikos and Nissi beating
Pantel.
The big match was league
leaders Olympia against much
improved Apoel who caused an
upset winning well at 3-0.
Apoel started the game powerfully hitting the post twice through
the two Alexs, Michaelides and
Charalambous.
Apoel’s Danny Coolridge also
had a shot saved on the line.
Olympia’s George Yianni had a
shot saved on the line leaving
the first half to end 0 -0.
In the second half, Olympia
came out strong but it was Apoel

that broke the ice who were
awarded a free kick at that time;
the Olympia players lost concentration and were arguing with
the referee disputing the decision when Apoel took a quick
free kick into the path of Danny
Coolridge, who dribbled past the
oncoming keeper to place it into
an empty net to make it 1-0 in
the 61st minute.
Apoel increased the lead
fifteen minutes later with a
30 yard screamer from Akex
Michaelides who scored again
with a 40 yard free kick shot that
the Olympia goalkeeper failed
to reach with the last kick of the
game.
Komi Kebir FC beat Omonia
2-0. The teams were evenly
matched as they went into the
break 0-0 with few chances.

Komi Kebir FC took control of
the 2nd half and created several
goal scoring opportunities before
Fabien was fouled in the penalty
area and Con Michael calmly
slotting home the penalty.
Five minutes from time, Chris
Michael burst onto a long ball
and spotted the keeper rushing
out to lob him from 30 yards to
make the game safe for Komi
Kebir FC.
It should be noted Komi Kebir
had eight players in the 2nd half
aged 21 or under which is a great
credit to the club for its ethos to
promote youth.
Nissi pulled off a shock result
beating Pantel 5–2, their first
win of the season. The Nissi goal
scorers were Theo Shoukri 2,
Ari Aristotelous,Savva Antoniou
and Stefan Pakkos.

Fixtures
Friday 26th November 2021
Cypriot football league
Ethnikos Achna v Olympiakos
Saturday 27th November 2021
Premier League
Arsenal v Newcastle
Liverpool v Southampton
Norwich v Wolves
Crystal Palace v Aston Villa
Brighton v Everton
League Two
Northampton v Leyton Orient
National League

Woking v Barnet
Spartan South Midlands League
Flackwell Heath v New Salamis
Combined Counties League
St Panteleimon v Edgware Town
Cypriot football League
Aris v Paphos
Paeek v Doxa
Sunday 28th November 2021
Premier League
Brentford v Everton
Manchester City v West Ham
Chelsea v Manchester United

KOPA League
Panathinaikos v Olympia 12.00pm Enfield playing fields,Great
Cambridge Road, EN1 4LP
Omonia Youth v Omonia 12.00pm Enfield Grammar School. Parsonage Lane, EN2 0AA
LFA Sunday Trophy 3rd round
Junction Elite v Apoel
Cypriot football League
AEL v AEK
Monday 29th November 2021
Cypriot football league
Anorthosis v Apollon
Apoel v Omonia
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Michael Yiakoumi

Well done to Savvakis Premier League
Savva on completing
the Athens Marathon

M

W

ell done to UK Cypriot
Savvakis Savva on
completing the Athens
Marathon 2021.
Savvakis was told by athletes
who have run the Athens marathon to add on at least half an
hour to his time as the route from
Marathon to the Olympic stadium
in Athens was very hilly from the
10km mark to the 31km mark.
He surprised himself when he
completed the run in 3 hours 32
minutes, beating his London time
earlier this year by 19 minutes.
Next year he has plans to run
in the below marathons:
Cyprus Logitech marathon in
Paphos, March 2022
London Landmarks half marathon, April 2022
London Marathon, October
2022
Athens marathon, November
2022
Konstantinos Gkelaouzos won
the 38th Authentic Athens Marathon race 2021. The marathon

returned after a two-year absence
due to the COVID-19 pandemic
with 2,555 participants from
dozens of countries.
According to legend, the 42km
route from Marathon to Athens
was first run by Pheidippides,
an Athenian messenger who in
490BC dashed to the city to announce victory over the Persians,
before dying of exhaustion.
Run on a four-lane concrete
avenue through the urban districts of east Athens with a finish
at the all-marble Panathenaic
Stadium, the site of the 1896
Olympics.
In memory of his younger
sister, Androula, London born
Savvakis, whose parents are
from Tripimeni and Pano Akourdaleia, Paphos, ran the London
2021 marathon earlier on in the
year. Devastatingly, at just six
weeks old, Androula passed
away as a result of a neural tube
defect. She was the youngest
of four siblings.

Arsenal star Granit Xhaka
supports Omonia Youth

Watching Omonia Youth on Sunday was Arsenal and Swiss
international midfielder Granit Xhaka, who came to support his friend
who was making his debut in goal for Omonia.
Omonia Youth beat much improved Panathinaikos 4-1, playing
against a team they have faced four and lost four times previously.
Obviously Xhaka was a good omen and the team will want him
to attend their games regularly!

an Utd’s humiliating 4-1
loss to Watford was the
last straw for Solskjaer,
while Chelsea, Liverpool and Man
City all laid down markers in the
title race.
Solskjaer survived a disastrous
5-0 defeat to Liverpool in October
and earlier this month, a 2-0
derby loss in which United were
thoroughly dominated by Manchester City at Old Trafford. But
such a comprehensive thumping
at Vicarage Road – where goals
from Josh King, Ismaila Sarr, Joao
Pedro and Emmanuel Dennis
rendered Donny van de Beek’s
first goal of the season mere
consolation – brought an end to
the Norwegian’s near-three-year
reign; Steven Gerrard made a
winning start as Aston Villa boss
with 2-0 win over Brighton at
Villa Park. Ollie Watkins broke
the deadlock with a lovely curling
effort after 84 minutes before
Tyrone Mings lashed home a
second goal two minutes from
time.
Smith’s first match in charge
of Norwich saw the Canaries
beat Southampton 2-1.They fell
behind after only four minutes
to a goal from Che Adams, but
Teemu Pukki hauled them level
almost immediately. Then, with
11 minutes remaining, defender
Grant Hanley rose above the
Saints’ defence to head the winner.
Eddie Howe was the only one
of the trio of new bosses not to
pick up a victory, following New-

castle’s thrilling 3-3 draw at home
to Brentford. Howe, watching
from home after a positive Covid
test. More when substitute, Frank
Onyeka’s shot was deflected past
Darlow, but Allan Saint-Maximin
rescued a point for Howe.
Maxwel Cornet’s superb volley
was the pick of the goals as
Burnley and Crystal Palace took
a point each from a 3-3 draw.
Raul Jimenez scored the only
goal as Wolves ended West Ham’s
four-game winning run with a
1-0 victory at Molineux.
In Saturday’s early kick-off,
Chelsea thumped Leicester 3-0,
with goals from Antonio Rudiger,
N’Golo Kante and Christian
Pulisic. Liverpool made easy work
of the Gunners, romping to an
emphatic 4-0 victory. Top scorer
Mohamed Salah was, once again,
among the goals, and Trent Alexander-Arnold’s superlative form
continued, with the England
full-back collecting his fifth and
sixth league assists of 2021-22.
And on Sunday, City saw off
Everton with a comfortable 3-0 win
at the Etihad,Sergio Reguilon’s
first goal for Tottenham Hotspur
earned his side a 2-1 victory over
Leeds United in manager Antonio
Conte’s first home Premier League
game in charge on Sunday.
The Spanish left back tucked
home a rebound in the 69th
minute to seal a comeback win
for Tottenham who were abysmal
in the first half and trailed to
Daniel James’ opener.

Cyprus Football

T

op of the table Apollon
beat Paeek 3-1 where they
took a first minute lead
through a sidefoot pass for Stor
to score then Dabo from a cross
ball shot past the keeper. In the
15th minute, Paeek reduced the
lead to 2-1 when they scored from
a Babic penalty and Apollon killed
the game with a Psychas blaster
of a goal just inside the box.
Second in the table AEK drew
with Apoel 0-0. Doxa drew 0-0
with AEL.
Omonia beat third placed Aris
3-0 two of the goals penalties
Sepovic and Dunis in the 28th
and last minute. The other Omonia goal was scored by Lang
when the the ball rebounded to
him from a Aris keeper save
and he put the ball away for the
second Omonia goal.
Olympiakos beat third from
bottom Anorthosis 3-2 Anorthosis
took the lead in the 20th minute
when Wanda scored with a shot
just inside the box. Olympiakos

equalised with header just inside
the box from Sambinha then
Olympiakos increasd their lead
with two goals from Nascimento
da Costa one a penalty.
Anorthosis scored a late goal
through Christodoulopoulos.
Pafos beat bottom of the table
Ethnikos Achna 3-0 with a
cracking overhead kick goal
from Abdusalamov in the 34th
minute. He also scored later in
the 54th minute with a header
from a free kick.
Semedo scored the second
goal for Pafos with a shot from
the edge of the box.

Community
Youth Football

AEK U13s continued their good form with a great
performance against a spirited Whetstone side in
the League Cup

New Salamis Youth U8’s

New Salamis Youth U12’s

N

ew Salamis youth is thriving on the back of their
senior team success.
New Salamis Youth now have
five teams and looking to more
being created next season with
their future looking good.
The senior team itself is
playing at a higher level in the
National League system and
have reached the FA Vase third
round and are within reach of a
FA Vase Wembley Cup Final.

Omonia Youth U13 White

By building a youth system
New Salamis have given youngsters the opportunity to play football and join a feeder system to
provide players to play for the
senior team and a high level of
football.
At the moment New Salamis
Youth have a U7 team, U8 team
U12 team and two U16 teams
in the Watford Friendly League.
For more information visit
www.newsalamisfcuk.com
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Σκευούλα Σάββα
(από Μένοικο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας
Σκευούλας Σάββα που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 66 ετών.
Ήταν μια αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα που αφήνει πίσω τους τρεις γιους της Μάριο,
Δημήτρη και Γιαννάκη. Ήταν επίσης μια αγαπημένη αδερφή,
θεία και φίλη και θα λείψει πολύ από όλους όσοi τη γνώριζαν.
Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Logan Road, London N9 0LP
την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου στις 9.30 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Chingford
Mount, Old Church Road, London E4 6ST στις 11.30 π.μ. Λόγω Covid-19,
θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή στο κοιμητήριο και θα δοθεί η παρηγοριά.
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Skevoulla Savva
(from Meniko, Cyprus)

28.10.1954 – 26.10.2021

It is with great sadness that we announce the death of our beloved mother
Skevoulla Savva who passed away on Tuesday 26th October 2021, aged 66.
Skevoulla was born in Meniko, Cyprus and was a devoted wife and mother
who leaves behind her three sons Marios, Demetrios, and Yiannaki.
She was also a cherished sister, auntie, and friend and will be sorely missed by so many.
The funeral will take place at St Demetrios Church, Logan Road, London N9 0LP
on Wednesday 1st December at 9.30 am.
The burial will take place at Chingford Mount Cemetery, Old Church Road,
London E4 6ST at 11.30 am. Due to Covid, there will not be a wake.
Instead, a small ceremony will be held at the cemetery.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Xendos Nicola

Αυξέντιος (Ξέντος) Νικόλα

(from Patriki, Cyprus)

(από Πατρίκι, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved
husband, father and grandfather Xendos Nicola
on the 6th November 2021, aged 75.
He leaves behind his beloved wife Gina, his two daughters Yiota and
Maria, their husbands Savva and Phil, four grandchildren, three brothers,
Nicola, Andriko and Fouli and lots of family and friends.
The funeral service will take place on Wednesday 8th December 2021
at 10.00am at the Greek Orthodox Church of St Mary’s,
21 Trinity Rd, Wood Green London N22 8LB.
The funeral will be at Edmonton Cemetery Church St. London N9 9HP
at 12.00pm. The wake will follow at Babinondas Restaurant,
598 Green Lanes, London N13 5RY.
Flowers are welcome, however a collection box for the North London
Hospice will be available at the church for those wishing
to make a donation.
He leaves a great hole in our hearts.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα και παππού Ξέντου Νικόλα (Πιζιννά)
στις 6 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 75 ετών.
Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Γεωργία, τις 2 κόρες του Γιώτα
και Μαρία, τους συζύγους τους Σάββα και Φιλ, 4 εγγόνια, 3 αδέρφια,
τον Νικόλα, τον Αντρίκο και τον Φουλί, συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 στις 10.00 π.μ.
στην εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Rd, Wood Green London N22 8LB
και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton Cemetery Church St. London
N9 9HP στις 12.00 μ.μ. Η παρηγοριά θα πραγματοποιηθεί στο
Babinondas Restaurant, 598 Green Lanes, London N13 5RY.
Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, ωστόσο ένα κουτί εισφοράς για το
North London Hospice θα είναι διαθέσιμο στην εκκλησία για όσους
επιθυμούν να κάνουν δωρεά.
Η απουσία του θα είναι αισθητή στις καρδίες μας.

25.9.1946 - 06.11.2021
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ

Christakis Eracleous

Χρηστάκης Ηρακλέους

(from Kapouti – Morphou)
It is with deep sadness that we announce the death of our dear
Christakis Eracleous on Thursday 4th November 2021
at the age of 89. He leaves behind his beloved wife Afroulla,
children Andros, Panicos and Yiannoula, son in-law Erkan
and daughter- in-law Christine, grandchildren Takis, Michael,
Grace, Maria, Christopher, Georgia, Leon, Zak, as well as three
great grandchildren, two brothers Kosti and Stylis and many
friends and relatives. He was a kind, gentle and loving man with
a keen sense of humour and he will be greatly missed by his
family and friends. His funeral will be held on Wednesday
1st December 2021 at 12.00 p.m. at All Saints Greek Orthodox
Church, Camden Street, London NW1 0JA,
the burial at 2.00 p.m. at the Old Paddington Cemetery,
Willesden Lane, London NW6 7SD.
The wake will follow at the home of his daughter Yiannoula.

04.07.1932 – 04.11.2021

(από Καπούτι - Μόρφου)
Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπητού
Χρηστάκη Ηρακλέους την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021
σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω του την αγαπημένη του σύζυγο
Αφρούλα, τα παιδιά Άνδρο, Πανίκο και Γιαννούλα, τον γαμπρό του
Ερκαν και την νύφη του Κριστίν, τα εγγόνια του Τάκη,
Μάικλ, Γκρέις, Μαρία, Χρίστοφερ, Γεωργία, Λέον, Ζάκ,
καθώς και τρία δισέγγονα, δύο αδέλφια Κωστή και Στυλή
και πολλούς φίλους και συγγενείς. Ήταν ένας ευγενικός, ήπιος και
στοργικός άνθρωπος με έντονη αίσθηση του χιούμορ
και θα λείψει πολύ στην οικογένεια και τους φίλους του.
Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ.
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία των Αγίων Πάντων,
Camden Street, Λονδίνο NW1 0JA, η ταφή στις 2.00 μ.μ. στο
Old Paddington Cemetery, Willesden Lane, London NW6 7SD.
Η παρηγοριά θα ακολουθήσει στο σπίτι της κόρης του Γιαννούλας.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ

Kyriacou Hajivassili

Κυριακού Χατζηβασίλη
(από Βασίλι, Κύπρος)

(from Vasili, Cyprus)
It is with great sadness that we announce the death of our beloved sister,
aunty, and godmother Kyriacou Hajivassili.
She passed away peacefully on the 3rd November 2021 aged 94.
Kyriacou came to the UK in 1954 and for over 60 years was a close
member of her local community and church. She was married to Modestos
for 40 years until his passing in 2007. She leaves behind her siblings
Fountzou, Andreas and Themos plus 15 nieces and nephews.
Her funeral will be held at St John the Baptist Church, Wightman Road,
London N8 0LY on 6th December 2021 at 12.30. The burial will take place
at 2pm at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11
1JJ. The wake to follow at the cemetery. Flowers are welcome. Donations
will also be gratefully received using the donations box at the church which
will be donated to the Alzheimer’s Society.
Rest in peace Kyriacou. Your will be dearly missed.

02.01.1927 – 03.11.2021

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας
αδερφής, θείας και νονάς Κυριακού Χατζηβασίλη.
Απεβίωσε ειρηνικά στις 3 Νοεμβρίου 2021 σε ηλικία 94 ετών.
Η Κυριακού ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1954 και για περισσότερα από
60 χρόνια ήταν στενό μέλος της τοπικής κοινότητας και της εκκλησίας.
Ήταν παντρεμένη με τον Modesto για 40 χρόνια, ο οποίος απεβιώσε το
2007. Αφήνει πίσω τα αδέρφια της Φούντζου, Ανδρέα και Θέμο και 15 ανίψια
και ανιψιούς. Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του
Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY στις 6 Δεκεμβρίου 2021
στις 12.30, και η ταφή στις 14:00 μ.μ. στο κοιμητήριο του New Southgate,
Brunswick Park Road, London N11 1JJ. Ακολουθεί η αφύπνιση στο
κοιμητήριο. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. Οι εισφορές θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως και ένα κουτί δωρεών θα βρίσκεται στην εκκλησία την ημέρα της κηδείας. Οι δωρεές θα δοθούν στην Alzheimer’s Society.
Αναπαύσου εν ειρήνη Κυριακού. Θα μας λείψεις πολύ.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Demetris Panayi

Δημήτρης Παναγή

(from Acheritou, Famagusta, Cyprus)

(από Αχερίτου Αμμοχώστου Κύπρος)

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

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου

dad, grandfather, and great grandfather Demetris Panayi, who fell

μας μπαμπά, παππού και προπάππου Δημήτρη Παναγή,

asleep on the 6th of November 2021. He came to England in the

ο οποίος απεβίωσε στις 6 Νοεμβρίου 2021.

60's with his beloved wife Annetta Panayi. He worked very hard

Ήρθε στην Αγγλία τη δεκαετία του '60 με την αγαπημένη του σύζυγο
Αννέτα Παναγή. Εργάστηκε πολύ σκληρά ως τεχνίτης παραθύρων,

as a window fitter later owning his own window company called

αποκτώντας αργότερα τη δική του εταιρεία παραθύρων που ονομάζεται

The Five Kings. He was a great provider for all his family.

The Five Kings. Προσέφερε πολλά πάντα σε όλη την οικογένειά του.

He will be greatly missed by all and will remain in our hearts

Θα λείψει πολύ σε όλους και θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας.

forever. The funeral will take place on the 3rd of December

Η κηδεία θα τελεσθεί τη Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ.

at 10AM at St Demetrios Orthodox Chruch, 2 Logan Road, N9 0LP.

στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, N9 0LP

Followed by the burial at New Southgate,
Brunswick Park Rd, London N11 1JJ.

και ακολουθεί η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate,

08.06.1936 - 06.11.2021

Brunswick Park Rd, London N11 1JJ.
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† 3ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 28.11.2021, στην Εκκλησία των Δώδεκα
Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG,
το 3oν ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου,
μητέρας και γιαγιάς

Πόλας Τσιούπρα
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν.
O σύζυγος Κυριάκος, οι κόρες Σταυρούλλα και Λουΐζα,
οι γαμπροί Θύσος και Godfrey, τα εγγόνια Πόλα, Στέλιος, Αλεξάνδρια και
Λούης.
† 40ήμερο Μνημόσυνο

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Τελούμε το ερχόμενο Σάββατο 27.11.2021

Helen Capisiena

στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern

(from Egypt, Alexandria)

Barnet Lane, London N20 0NL, το 40ήμερο

It is with great sadness to announce the passing
of Helen Capisiena on Tuesday 2nd November
2021, at the age of 93.
Helen leaves behind 3 children Koulli, Panicos
and Maria, grandchildren and great grandchildren
and many other family members and dear friends.
The funeral will take place on Friday 3rd December
2021 at 12.30, at Greek Orthodox Church
of St Demetrios, Logan Road, Edmonton N9 0LP.
The burial will take place at New Southgate
Cemetery, Brunswick Park Road, N11.
We welcome all that would like to attend the
funeral of our much-loved mum and yiayia Helen.

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού
μας συζύγου πατέρα και παππού

Ευθυμίου Λουκά
(από Μόρφου)
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του
όπως παραβρεθούν.
Ευχαριστούμε όλους όσοι παραβρεθήκαν
στη κηδεία, έκαναν εισφορές στην εκκλησία
της Αγίας Αικατερίνης
και συμμετείχαν στο βαρύ μας πένθος.

11-04-1928 - 02.11.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Michael Menelaou
(from Vatili, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved Husband, Father,
Grandfather, Father-in-law, Godfather & Uncle Michael Menelaou
who passed away peacefully at his home surrounded by his loving family on Sunday 07.11.2021
at the age of 97. He leaves behind his beloved wife Georgia Menelaou (Adamou), (from Achna,
Cyprus) whom he married in 1958. They have 2 children Eleni & Menelaos and 3 granddaughter’s
Katerina, Christina & Zoe, son-in-law Savvas & daughter-in-law Emma.
The Funeral will take place on Wednesday 08.12.2021 at 11am at St. Nicholas Greek Orthodox
Church, 60 Godolphin Road, Shepherd’s Bush, W12 8JF. The Burial will take place at Mortlake
Cemetery, Clifford Avenue, SW14 7BY. Please respect the family’s wishes for a Covid safe funeral.
In loving memory & celebration of Michael, may we ask you to please donate to
https://www.justgiving.com/team/Michael-Menelaou for charities close to his heart.
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ

Μιχάλης Μενελάου
(από Βατυλή, Κύπρου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού,
πεθερού, νονού και θείου Μιχάλη Μενελάου που απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του περιτριγυρισμένος από
την αγαπημένη του οικογένεια την Κυριακή 07.11.2021, σε ηλικία 97 ετών. Αφήνει πίσω την αγαπημένη του
σύζυγο Γεωργία Μενελάου (Αδάμου), (από την Άχνα της Κύπρου), την οποία παντρεύτηκε το 1958.
Μαζί απέκτησαν 2 παιδιά, την Ελένη και τον Μενέλαο και
3 εγγονές την Κατερίνα, την Χριστίνα και την Ζωή, τον γαμπρό του Σάββα και την νύφη του Έμμα.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 στις 11 π.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του
Αγίου Νικολάου, 60 Godolphin Road, Shepherd’s Bush, W12 8JF. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του
Mortlake, Clifford Avenue, SW14 7BY. Παρακαλούμε σεβαστείτε την επιθυμία της οικογένειας για μια
ασφαλή κηδεία τηρώντας τα μέτρα για τον Covid. Στη μνήμη του Μιχάλη, σας παρακαλούμε να
κάνετε δωρεές στη διεύθυνση https://www.justgiving.com/team/Michael-Menelaou
για φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστήριζε.
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† 1st Year Memorial
The 1st year memorial service of our beloved wife,
mother and grandmother

Petrou Panayiotou (Koulourou)
(from Avgorou)
will take place on Sunday 28.11.21 at St. John the
Baptist Church, Wightman Road and we invite anyone
who honors her memory to attend.

† 1ον ετήσιο Μνημόσυνο
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 28.11.21,
το 1ον ετήσιο μνημόσυνο της αγαπημένης μας
συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

Πετρού Παναγιώτου (Κουλούρου)
(από Αυγόρου)
στην εκκλησία του Άγιου Ιωάννη τον Βαπτιστή,
Wightman Road, και καλούμε όλους όσοι τιμούν την
μνήμη της όπως παραβρεθούν.

«Έφυγαν» νωρίς: διάσημοι που
απεβίωσαν μέσα στο 2021
In loving memory of

Xenophon Protopapas
14th February, 1947 – 21st November, 2021
We are heartbroken to announce that our beloved
husband, father, grandfather, son, brother, uncle
Xenophon Protopapas of Ayios Andronikos Karpasia,
passed away on Sunday 21st November 2021, aged 74.
Μετά το θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου μεγάλωσε και άλλο η λίστα
των διάσημων Ελλήνων που πέθαναν εντός του 2021.
Δεκαπέντε διάσημοι Έλληνες που
«έφυγαν» μέσα στο 2021:
– Δήμητρα Παπανικολοπούλου:
Ανήμερα των Θεοφανίων έφυγε από
την ζωή η αστρολόγος Δήμητρα
Παπανικολοπούλου. Η είδηση του
θανάτου της έγινε γνωστή από τα
παιδιά της με μια ανάρτηση τους.
– Τιτίκα Σαριγκούλη: Στις 22
Ιανουαρίου πέθανε η αγαπημένη
ηθοποιός και συγγραφέας, Τιτίκα
Σαριγκούλη. Έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία 87 ετών!

άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο.

Ιουνίου σε ηλικία 78 ετών.

Κι άλλοι διάσημοι Έλληνες
που «έφυγαν» μέσα στο 2021:

– Νίτσα Σαπουντζή: Στις 10 Ιουνίου
εφυγε από τη ζωή η Νίτσα Σαπουντζή, η γυναίκα που άφησε το σημάδι της στον χώρο της μόδας
καθώς τη δεκαετία του ’80 “έντυσε”
στη θρυλική μπουτίκ της “Renata”
στο Κολωνάκι όλη την κοσμική
Αθήνα της εποχής.

– Δημήτρης Παλαιολόγου: Στις 3
Μαΐου σοκ προκαλεί η είδηση του
θανάτου του γνωστού αστρολόγου
και τραγουδιστή. Ο ίδιος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 38 του χρόνια.
– Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος:
Ο επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος έφυγε από τη ζωή το
μεσημέρι της Δευτέρας (24/5), ο
οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με προβλήματα υγείας στο
Ιατρικό Κέντρο.

– Τάσος Θεοδωρόπουλος: Στις 25
Φεβρουαρίου έχασε τη μάχη με τη
ζωή ο δημοσιογράφος Τάσος Θεοδωρόπουλος. Ο ίδιος νοσηλευόταν
από τις αρχές του μήνα στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση με κορωνοϊό και σηψαιμία.

– Τάσος Μπερδέσης: Σε ξεκαθάρισμα
λογαριασμών
αποδίδεται
η άγρια δολοφονία του πυγμάχου
Τάσου Μπερδέση το πρωί της 31ης
Μαΐου στη Βάρη, όταν άγνωστοι τον
πυροβόλησαν με καλάσνικοφ στην
οδό Ανδρέα Παπανδρέου 22, λίγα
λεπτά πριν περάσει την είσοδο του
προπονητικού κέντρου Αίολος.

– Γιώργος Καραϊβάζ: Ο αγαπημένος δημοσιογράφος δολοφονήθηκε
στις 9 Απριλίου 2021. Η δολοφονία
του έλαβε χώρα έξω από το σπίτι
του στον Άλιμο. Υπεύθυνοι ήταν δύο

– Γιάννης Ραπτόπουλος: Ο άνθρωπος που έφερε στην Ελλάδα την
οδική βοήθεια, ο ιδρυτής της
Express Service, Γιάννης Ραπτόπουλος έφυγε από τη ζωή στις 02

– Χριστίνα Βαρζοπούλου: 13
Ιουνίου: Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο μετά την είδηση του
θανάτου της ηθοποιού Χριστίνας
Βαρζοπούλου και σύζυγος του Θεόδωρου Κατσαφάδου. Την είδηση
έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας
μέσω Facebook.
– Γιώργος Μαυραειδής: Την δυσάρεστη είδηση του θανάτου του ηθοποιού Γιώργου Μαυραειδή έκανε
γνωστή το βράδυ της Τετάρτης 16
Ιουνίου, ο Σπύρος Μπιμπίλας.
– Ελπίδα Μπραουδάκη: Στις 07
Ιουλίου πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα
Μπραουδάκη. Τη δυσάρεστη είδηση
έκανε γνωστή ο ανιψιός της μέσα
από τον λογαριασμό του στο facebook, ενώ ο Σπύρος Μπιμπίλας,
σε ανάρτησή τους αναφέρει: “Καλό
ταξίδι σε μια από τις πιο σεμνές

αθόρυβες ταλαντούχες παρουσίες
του θεάτρου μας”.
– Φιλιώ Πυργάκη: Θρήνος στο
χώρο της παραδοσιακής μουσικής.
‘Έφυγε από τη ζωή το πρωί του
Σαββάτου (17/07) η μεγάλη φωνή
της δημοτικής μας παράδοσης
Φιλιώ Πυργάκη, η όποια τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε σοβαρά
προβλήματα υγείας. Η κατάσταση
της επιβαρύνθηκε, καθώς πριν από
δυο περίπου μήνες είχε φύγει από
τη ζωή και ο σύζυγος της Μίμης.
– Τόλης Βοσκόπουλος: Ο γνωστός
τραγουδιστής «έφυγε» από τη ζωή
σήμερα (σ.σ. 19 Ιουλίου του 2021),
προδομένος από την καρδιά του.
Ο ίδιος έπαθε ανακοπή καρδιάς και
πέθανε σε ηλικία 81 ετών. Φυσικά, η
είδηση του θανάτου του γέμισε με
θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά
και τους θαυμαστές του.
– Γκέλυ Μαυροπούλου: (19 Ιουλίου
του 2021) Ο Σπύρος Μπιμπίλας
έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου της 89χρονης ηθοποιού,
με την απώλειά της να είναι επίσης
μεγάλη.

37 | Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Christodoulos D. Christodoulou

It is with a heavy heart that we announce the sad passing
of our beloved husband, father, brother and uncle
Chris Christodoulou from London and origin Yialousa
on Thursday 11th November 2021 at the age of 73.
Born to a loving family Andriana and Demetri,
Chris was very proud of both his family and his heritage.
In 1948, Chris and Jimmy’s Restaurant were born,
and both made a lasting impression on so many people’s lives.
Chris was a true gentleman, charming and hospitable and it
was natural for him to take over Jimmy’s Restaurant in 1988
with his mother. Chris was at his happiest surrounded by his
loving family and friends. Once he retired, he re-found his love
of woodwork and found the joy of gardening and cooking.
He leaves behind his beloved wife Koula, his children
Demetrios and Elena, his sister Christina, brother-in-law
Nikos, niece Georgina, close relatives and all who loved him.
Chris will forever be in our hearts and minds.
The funeral will take place on Saturday 27th November 2021
at 10am at the Greek Orthodox Cathedral of Saint Sophia’s,
Moscow Road Bayswater, London W2 4LQ and the burial
at New Southgate Cemetery (Saint Sophia)
Brunswick Park Road, London N11 1JJ. There will be
a collection box on the day for the British Heart Foundation
and also a Just Giving page has been set up in honour of Chris
www.justgiving.com/ChrisChristodoulou

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα, αδερφού και θείου Χριστάκης Χριστοδούλου,
από το Λονδίνο, με καταγωγή από τη Γιαλούσα,
ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 σε ηλικία 73 ετών.
Γεννημένος σε μια αγαπημένη οικογένεια, με μητέρα την Ανδριάνα και
πατέρα τον Δημήτρη, ο Χρις ήταν πολύ περήφανος τόσο για την
οικογένειά του όσο και για την καταγωγή του.
Το 1948, γεννήθηκε ο Χρις αλλά και το εστιατόριο Jimmy’s.
Και οι δύο επηρέασαν θετικά τη ζωή πολλών ανθρώπων.
Ο Χρις ήταν ένας αληθινός κύριος, γοητευτικός και φιλόξενος,
και ήταν φυσικό να αναλάβει το Jimmy’s Restaurant το 1988
μαζί με τη μητέρα του.
Ο Χρις ήταν ευτυχισμένος, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του
οικογένεια και τους φίλους του. Μόλις συνταξιοδοτήθηκε,
ξαναβρήκε την αγάπη του για την ξυλουργική και ανακάλυψε
τη χαρά της κηπουρικής και της μαγειρικής.
Αφήνει πίσω του την αγαπημένη του σύζυγο Κούλα,
τα παιδιά του Δημήτριο και Έλενα, την αδερφή του Χριστίνα,
τον γαμπρό του Νίκο, την αδελφότεκνη Georgina,
στενούς συγγενείς και όσους τον αγαπούσαν.
Ο Χρις θα είναι για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μας.
Η κηδεία θα γίνει το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 στις 10 π.μ.
στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας,
Moscow Road Bayswater, London W2 4LQ και η ταφή στο
κοιμητήριο του New Southgate Cemetery (Saint Sophia) Brunswick
Park Road, London N11 1JJ. Την ημέρα εκείνη θα υπάρχει κουτί
δωρεών για το British Heart Foundation αλλά και μια σελίδα στο
Just Giving που έχει δημιουργηθεί στη μνήμη του Χρις
www.justgiving.com/ChrisChristodoulou
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† 40 Day Memorial

Andriani Athanasiou (Anemouri)
(from Rizokarpasso, Cyprus)

The 40 days Memorial Service of our beloved, much loved, dearly missed
and unforgettable Wife, Mother, Grandmother, Sister, Auntie and
Godmother Andriani, will take place on Sunday 28th November 2021
at The Greek Orthodox Church of St John the Baptist
Wightman Road, London N8 0LY then 1pm at Edmonton Cemetery,
Church Street, London N9 9HP.
Relatives and Friends are invited to attend.
Her Legacy and beautiful spirit lives on within us.

Το 40ήμερο Μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστης
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής, θείας και νονάς Ανδριανής,
η οποία μας λείπει αφάνταστα, θα τελεστεί την Κυριακή 28
Νοεμβρίου 2021 στον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Ιωάννου
του Βαπτιστή. Wightman Road, Λονδίνο N8 0LY και μετά στις 13:00
μ.μ. στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street, London N9 9HP.
Οι συγγενείς και οι φίλοι καλούνται να παρευρεθούν.
Η κληρονομιά της και το όμορφο πνεύμα της ζουν μέσα μας.

MAY GOD REST HER SOUL IN PEACE AND KEEP HER MEMORY ETERNAL

ΑΙΩΝΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ

† Note of Thanks
We would like to thank everyone who attended the funeral,
offered their condolences, prayers, love and support,
and for all of the beautiful flowers and charity donations.
We appreciate your kindness during this extremely difficult time.
A special thank you to Archimandrite Fr Apostolos Trifyllis for his advice,
support and for conducting the service with reverence and compassion.
Also thank you to all of the team at Demetriou & English for the Dignity
and Respect offered throughout.
Husband Iordanis, daughters Anna and Maria, Grandson Ricardo.

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ

† Ευχαριστήριο
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην
κηδεία, πρόσφεραν τα συλλυπητήριά τους, τις προσευχές τους,
την αγάπη και την υποστήριξή τους και για όλα τα όμορφα
λουλούδια και τις φιλανθρωπικές δωρεές. Εκτιμούμε την καλοσύνη
σας σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αρχιμανδρίτη π. Απόστολο Τριφύλλη για
τις συμβουλές του, την υποστήριξή του και για τη λειτουργία που τέλεσε με ευλάβεια και συμπόνια.
Ευχαριστούμε επίσης όλη την ομάδα του Demetriou & English για όσα
έκαναν. Ο σύζυγος Ιορδάνης, οι κόρες Άννα και Μαρία,
ο εγγονός Ρικάρντο.
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† 8ον ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κωνσταντίνα Αδάμου Γρηγόρη
(Λονδίνο - καταγωγή γονέων Ακαπνού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 28.11.2021, στην Εκκλησία του Αγίου
Νεκταρίου, 19 Wycliffe Road, London SW11 5QR, το 8ον ετήσιο μνημόσυνο
της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου,
θυγατέρας, αδελφής και νύφης
Κωνσταντίνας Αδάμου Γρηγόρη
και καλούμε όλους όσοι τιμούμ την μνήμη της όπως παραβρεθούν.
́ νης, αδελφός Αδάμος, κουνιάδες, Η
́ βη και Μαρίτσα
Ο σύζυγος Τω
και λοιποί συγγενείς
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