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Κεν Λόουτς στην «Π»: «Τα Γλυπτά του 
Παρθενώνα είναι κλεμμένα»

 Οι ηγέτες της κυπριακής, αρμε-
νικής, αιγυπτιακής και κουρδικής 
διασποράς συναντήθηκαν στα γρα-
φεία της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας...                    Σελ. 2 & 22                                                                 

Η ΕΚΟ και άλλες οργανώσεις αποδή-
μων συζήτησαν για κοινά προβλήματα 

Κατηγορίες σε 52χρονο για  διπλό 
φονικό στο Wood Green

Ένας άνδρας 52 ετών εμφανί-
στηκε χθες, Τετάρτη (1/12), ενώ-
πιον δικαστηρίου στο Λονδίνο, 
κατηγορούμενος για τη διπλή δο-
λοφονία ενός πατέρα και της κό-
ρης του...                  Σελ. 8 & 21                  

«Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα 
είναι κλεμμένα. Πρέπει να γυρίσουν 
το συντομότερο στην Ελλάδα», 
τονίζει στη συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στην «Παροικια-
κή»...                              Σελ. 9

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ;

Σελίδες  3, 4, 5, 7, 11, 12, 21 & 22Σελίδες  3, 4, 5, 7, 11, 12, 21 & 22

Πλήρης αδράνεια Αναστασιάδη, 

ενώ η Τουρκία αλωνίζει! 
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 «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ»

«Το Brexit και η πανδημία  
προκάλεσαν πολλά δεινά»

Σελ. 6Σελ. 10  

Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της πανδημίας η διασπορά του κορωνοϊού

Βρετανία: PCR τεστ για όλες τις αφίξεις, επαναφορά χρήσης μάσκας, τρίτη δόση σε όλους

Ελλάδα: Υποχρεωτικό εμβόλιο για τους άνω των 60 - Πρόστιμο 100 ευρώ τον μήνα!

Κύπρος: Χαμηλός αριθμός κρατήσεων και νέο κύμα ακυρώσεων λόγω πανδημίας
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«Το Brexit και η πανδημία  
προκάλεσαν πολλά δεινά»

Σελ. 10  Σελ. 6

Πλήρης αδράνεια Αναστασιάδη, 

ενώ η Τουρκία αλωνίζει! 
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Οργανώσεις της διασποράς στη Βρετανία συζήτησαν κοινά προβλήματα 
και τρόπους καλύτερης και στενότερης  συνεργασίας

Οι ηγέτες της κυπριακής, 
αρμενικής, αιγυπτιακής και 
κουρδικής διασποράς συνα-
ντήθηκαν στα γραφεία της 
Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας την Κυριακή 28 
Νοεμβρίου και συζήτησαν  
κοινά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν στο Ηνω-
μένο Βασίλειο και τομείς 
στους οποίους θα μπορού-
σαν να ενισχύσουν τη  
συνεχιζόμενη συνεργασία 

τους. Οι οργανώσεις που 
συμμετείχαν ήταν η Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία 
Ηνωμένου Βασιλείου, 
η Αρμενική Εθνική Επι-
τροπή του Ηνωμένου Βασι-
λείου, το Αιγυπτιακό Συμ-
βούλιο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και η Κουρδική 
Λαϊκή Δημοκρατική Συνέ-
λευση της Βρετανίας. 
Οι συμμετέχοντες είχαν 

μια φιλική και παραγωγική 

συζήτηση, και αντάλλαξαν 
απόψεις για στενότερη  
συνεργασία μεταξύ των δια-
σπορών και αλληλοϋποστή-
ριξη των ενεργείων και 
πρωτοβουλιών, ειδικά σε 
περιόδους προκλήσεων 
όπως η πανδημία του  
κορωνοϊού. 
Κατά τη συνάντηση, οι 

ηγέτες των διασπορών, τό-
νισαν ότι εργάζονται και πά-
ντοτε  στηρίζουν την παγκό-

σμια ειρήνη, την δημοκρατία 
και το σεβασμό του διε-
θνούς δικαίου, των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και των 
ψηφισμάτων του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 
Μεταξύ των συμμετεχόντων 
ήταν ο Πρόεδρος και Αντι-
πρόεδρος της Εθνικής  
Κυπριακής Ομοσπονδίας 
ΗΒ, Χρίστος Καραολής και 
Πάμπος Χαραλάμπους, η 
Πρόεδρος της Αρμενικής 

Εθνικής Επιτροπής του ΗΒ 
Αννέτ Μοσκοφιάν, ο Διευθυ-
ντής Επιχειρήσεων και Σύμ-
βουλος του Αιγυπτιακού 
Συμβουλίου στο ΗΒ Ράφαελ 
Σάλαμπη, η Συμπρόεδρος 
της Κουρδικής Λαϊκής  
Δημοκρατικής Συνέλευσης 
της Βρετανίας Ελίφ Σαρικάν 
και ο Βοηθός Εκτελεστικός 
Γραμματέας της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας 
ΗΒ, Ανδρέας Πάτσαλος.

Λόγω τεχνικών δυσκολιών, 
η Γενική Συνέλευση του  
Συνδέσμου Λευκαριτών  

 ΜΒ που θα πραγματοποιούταν 
την Κυριακή 5ην Δεκεμβρίου 2021 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
Νέα ημερομηνία και ώρα 
 θα ανακοινωθεί σύντομα.  

Ανακοίνωση Συνδέσμου  
Λευκαριτών ΜΒ 

Χοροεσπερίδα  
παραμονή πρωτοχρονιάς  
Το Epioni Center προηγούμε-
νος Greek Cypriot Women’s  
Organisation στο Wightman 
Road Haringay διοργανώνει 
χοροεσπερίδα με ζωντανή 
μουσική από τη ορχήστρα  
(Οι πρόσφυγες ) και φαγητό 
για να υποδέχτουμε το  
καινούργιο χρόνο 2021.  
Τιμή εισητηριων £38 
Για κρατήσεις εισητηριων και 
περισσότερες πληροφορίες 
στα τηλέφωνα 
07459887198, 07940419569 

Στη θέση του σκιώδους 
Υπουργού Εξωτερικών προ-
ήχθη από τον ηγέτη του βρετα-
νικού Εργατικού Κόμματος σερ 
Κιρ Στάρμερ ο βουλευτής της 
περιφέρειας του Τότεναμ του 
Βορείου Λονδίνου Ντέιβιντ Λάμι. 
Ο 49χρονος βουλευτής θεω-

ρείται ότι έχει καλή γνώση του 
Κυπριακού, έχοντας αρκετούς 
Κύπριους και Τούρκους ψηφο-
φόρους στην περιφέρειά του, 
ενώ στο παρελθόν έχει παρα-
στεί σε διάφορες εκδηλώσεις 
της οργανωμένης κυπριακής 
παροικίας. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές 
της “Παροικιακής”, ο κ. Λάμι στο 
πρόσφατο παρελθόν απάντησε 
σε επιστολές ψηφοφόρων  
κυπριακής καταγωγής με διαβε-
βαιώσεις ότι στηρίζει μια λύση 
διζωνικής, δικοινοτικής ομο-
σπονδίας στην Κύπρο, τασσό-

μενος ξεκάθαρα υπέρ της απο-
χώρησης όλων των τουρκικών 
στρατιωτικών δυνάμεων από το 
νησί. Έχει επίσης υποστηρίξει 
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει 
να συνεχίσει να παίζει ενεργό 
ρόλο στην ενθάρρυνση των  
συνομιλιών για την επίτευξη  
λύσης. Ως πολύ θετική αποτι-
μάται η διατήρηση στο σκιώδες 
υπουργικό συμβούλιο του  
Φέιμπιαν Χάμιλτον, ο οποίος  
ως σκιώδης Υφυπουργός Εξω-
τερικών (για την Ειρήνη και τον 
Αφοπλισμό) συνεχίζει να έχει 
στο δικό του χαρτοφυλάκιο το 
Κυπριακό, καθορίζοντας τις  
λεπτομέρειες χειρισμού του  
ζητήματος εκ μέρους των  
Εργατικών. Ο κ. Χάμιλτον θεω-
ρείται από τους πιο ένθερμους 
υποστηρικτές των δικαίων της  
Κύπρου στο κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης. 
Την αρμοδιότητα για τις ευρω-

παϊκές υποθέσεις διατηρεί  
επίσης ως έτερη σκιώδης  
Υφυπουργός Εξωτερικών 
(υπουργός Ευρώπης) η Κάθριν 
Γουέστ, επίσης βουλευτής  
βορείου Λονδίνου με καλή 
γνώση του Κυπριακού.

Τρεις φιλοκύπριοι στο σκιώδες υπουργικό συμβούλιο των 
Εργατικών: Νέος σκιώδης ΥΠΕΞ ο Ντέιβιντ Λάμι

Τιμητική διάκριση για τον συντάκτη της  
«Παροικιακής» Γιάννη Ανδριτσόπουλο

Μία από τις τρεις καλύτερες δημοσιογραφικές ιστορίες της 
χρονιάς από ξένο ανταποκριτή στη Βρετανία ανακηρύχθηκε η 

αποκλειστική συνέντευξη του βρετανού πρωθυπουργού  
Μπόρις Τζόνσον που εξασφάλισε ο συντάκτης της  

«Παροικιακής» και  
ανταποκριτής της αθηναϊκής εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»  
στο Λονδίνο Γιάννης Ανδριτσόπουλος. Οι κριτές των  

βραβείων FPA Awards της  Ενωσης Ανταποκριτών  
Ξένου Τύπου (FPA) του  Λονδίνου ξεχώρισαν τη 

συνέντευξη, που δημοσιεύ- θηκε στις 12 Μαρτίου, και 
την επέλεξαν, μαζί με δύο ακόμη  
θέματα, μεταξύ  δεκάδων  
ρεπορτάζ,  ερευνών  

και συνεντεύξεων που διαγωνίστηκαν στην 
κατηγορία της  Καλύτερης  

Δημοσιογραφικής  Ιστορίας για το 2021 
από μέλος του FPA.  

 
Ήταν η πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε ο Τζόνσον 
σε ευρωπαϊκή εφημερίδα από την ανάληψη των καθηκόντων 
του, το 2019, στην οποία απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής 
των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ισχυριζόμενος  
ότι «αποκτήθηκαν νομίμως από τον λόρδο Ελγιν».  
Οπως επισήμαναν οι κριτές, ήταν η πρώτη φορά που  

ο Τζόνσον τοποθετήθηκε δημοσίως στο ζήτημα των Γλυπτών 
από την ημέρα που ανήλθε στον πρωθυπουργικό θώκο,  

και η πρώτη φορά εδώ και οκτώ χρόνια που βρετανός πρωθυ-
πουργός μιλά δημοσίως για το θέμα. Η συνέντευξη στα «ΝΕΑ» 
έκανε τον γύρο του κόσμου μέσω των μεγαλύτερων διεθνών 
ΜΜΕ: από το Reuters, το AFP, το BBC και το Sky News, έως 

τη Guardian, την Telegraph, τη Figaro και το Fox News.   
Τα FPA Awards θεωρούνται τα «Οσκαρ της δημοσιογραφίας» 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε 
το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στο ξενοδοχείο Sheraton 

Grand Park Lane, στο Μέιφερ του Κεντρικού Λονδίνου.



Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόν-
σον ανακοίνωσε την Τρίτη (30/11/2021) ότι η  
κυβέρνηση θέλει να παράσχει σε όλους τους  
ενήλικους μια αναμνηστική δόση του εμβολίου για 
τον Covid-19 μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, λόγω της 
ανησυχίας που υπάρχει για την εξάπλωση της  
παραλλαγής Όμικρον. 
Ο Τζόνσον χαρακτήρισε απίθανο να επιβληθεί 
νέο lockdown λόγω της παραλλαγής Όμικρον.  
Συνολικά στην Αγγλία έχουν εντοπιστεί 13 κρού-
σματα αυτής της παραλλαγής.  
Η Mail (01/12/2021) γράφει ότι ο κ. Τζόνσον 
απέρριψε την “ανησυχητική ρητορική” σχετικά με 
την απειλή που θέτει η νέα παραλλαγή Όμικρον 
καλώντας τους ανθρώπους να “συνεχίσουν να ζουν 
τη ζωή σας”.  
Η Daily Telegraph επισημαίνει ότι ορισμένοι από 
τους τελευταίους κανόνες Covid έχουν κατοχυρωθεί 
από το νόμο μέχρι τον Μάρτιο. H εφημερίδα  
σημειώνει ότι η απαίτηση αυτοαπομόνωσής για 10 
ημέρες εάν έρθετε σε επαφή με κάποιον που έχει 
μολυνθεί από την παραλλαγή Όμικρον έχει προ-
καλέσει φόβους μεταξύ ορισμένων Συντηρητικών 
βουλευτών για την έναρξη μιας νέας "τιμωρητικής 
εκστρατείας"- με υγιείς ανθρώπους να τιμωρούνται 
με πρόστιμο εάν εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 
Σύμφωνα με τους Times  ο πρωθυπουργός  
δεσμεύθηκε να "ρίξει τα πάντα" στην προσπάθεια 
εμβολιασμού για την καταπολέμηση της παραλ-
λαγής Όμικρον, με στόχο να επιτρέψει σε περισ-
σότερους από 23 εκατομμύρια ανθρώπους  
να μπορούν να κλείσουν ένα ραντεβού για την 
τρίτη ενισχυτική δόση  τρύπημα μέχρι τα τέλη  
Ιανουαρίου. 

"Armycron" – ο πρωτοσέλιδος τίτλος στη Metro, 
που μας ενημερώνει ότι και ο στρατός θα συμβάλ-
λει στην εκστρατεία εμβολιασμού με την αναμνη-
στική δόση. 

 
“Αγώνας δρόμου για να σωθούν τα Χριστού-

γεννα” 
Άλλα οκτώ κρούσματα κορονοϊού με την παραλ-
λαγή Omicron επιβεβαιώθηκαν την  Τρίτη  στην 
Αγγλία, ανεβάζοντας τον συνολικό τους αριθμό στη 

χώρα στα 13 και στο Ηνωμένο Βασίλειο στα 22, 
σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασφά-
λειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA). 
Το Λονδίνο είναι μεταξύ των τοποθεσιών όπου 
εντοπίστηκαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα.  
Κρούσματα επιβεβαιώθηκαν επίσης στα East Mid-
lands, την Ανατολική και τη Βορειοδυτική Αγγλία. 
Η Daily Mirror (29/11/2021) είναι της γνώμης  
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει τώρα έναν 
"αγώνα για να σώσει τα Χριστούγεννα". 
Η εφημερίδα προβάλλει την έκκληση της Βρετα-
νικής Ιατρικής Ένωσης να επεκταθεί η υποχρεω-
τική χρήση της μάσκας και στους χώρους φιλοξε-
νίας (εστιατόρια, παμπ κλπ.) 
Η Daily Telegraph  επικεντρώνεται στην ανησυ-
χία των βουλευτών και των γονέων για το πώς  
οι νέοι κανόνες αυτοαπομόνωσης θα επηρεάσουν 
την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων λίγες εβδο-
μάδες πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. 
Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι τα παιδιά δεν θα 
εξαιρεθούν από την απομόνωση των 10 ημερών 
εάν επιβεβαιωθεί ότι είχαν στενή επαφή με κάποιον 
που έχει βρεθεί θετικός στην παραλλαγή Όμικρον. 
Ο Συντηρητικός βουλευτής Στιβ Μπέικερ υπο-
γράμμισε ότι κατά την εκτίμησή του τα νέα μέτρα 
θα προκαλέσουν "χάος" και "ζημιά στην εκπαί-
δευση των παιδιών". 
Η ομάδα γονέων, Us-

ForThem, χαρακτηρίζει "επαί-

σχυντο" το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει  
θεσπίσει την εξαίρεση των περιορισμών για όσους 
βρίσκονται στο σχολείο.  

Υποχρεωτικές οι μάσκες και πάλι στην Αγγλία   
Οι μάσκες έχουν γίνει και πάλι υποχρεωτικές στις 
δημόσιες συγκοινωνίες και τα καταστήματα στην 
Αγγλία σε μια προσπάθεια να επιβραδυνθεί η εξά-
πλωση της παραλλαγής του κορονοϊού Όμικρον. 
Οι ταξιδιώτες που φθάνουν στο Ηνωμένο Βασί-
λειο από το εξωτερικό θα πρέπει τώρα επίσης να 
κάνουν ένα τεστ PCR και να απομονωθούν μέχρι 
να λάβουν αρνητικό αποτέλεσμα. 
Οι περιορισμοί ισχύουν από σήμερα  μετά τον 
εντοπισμό 11 περιπτώσεων της νέας παραλλαγής 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ο υπουργός Υγείας Σατζίντ Τζαβίντ δήλωσε ότι 
αναμένεται τα κρούσματα να συνεχίσουν να αυξά-
νονται τις προσεχείς ημέρες. 
Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σημαντική 
επέκταση του εμβολιαστικού προγράμματος για 
την παροχή της τρίτης ενισχυτικής δόσης στο πλαί-
σιο των προσπαθειών  να αναχαιτιστεί ένα πιθανό 
νέο κύμα λοιμώξεων. Τη δυνατότητα να κάνουν 
την τρίτη δόση θα έχουν όλοι όσοι είναι  άνω των 
18 ετών, ενώ τα παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών θα 
προσκληθούν να εμβολιαστούν με τη δεύτερη 

δόση.  
Πολλά από τα πρωτοσέλιδα 
της Τρίτης (30/11/2021) έχουν 

ως πρώτο θέμα την επέκταση της εκστρατείας  
εμβολιασμού με την τρίτη ενισχυτική δόση για την 
καταπολέμηση της παραλλαγής Όμικρον. 

"Ας το κάνουμε αυτό", είναι η “κραυγή συσπεί-
ρωσης” από την Daily Express - ενώ η Daily  
Mirror αποκαλεί την προσπάθεια  " κίνηση εσπευ-
σμένου εμβολιασμού”.  
Η Metro επισημαίνει ότι "στον ιστότοπο εμβολίων 
του NHS αυξήθηκαν κατακόρυφα οι κρατήσεις χθες 
το βράδυ" μετά τη μείωση της χρονικής περιόδου 
μεταξύ της δεύτερης δόσης και της τρίτης “ανα-
μνηστικής” δόσης  κατά τρεις μήνες. 
Οι Times, ωστόσο, σημειώνουν ότι το σύστημα 
ηλεκτρονικών ραντεβού εξακολουθούσε να απαιτεί 
κενό έξι μηνών, ωστόσο η εφημερίδα επισημαίνει 
ότι οι ενημερωμένες οδηγίες θα εκδοθούν αργό-
τερα. 
Ανώτερη κυβερνητική πηγή δήλωσε στον  

Guardian ότι η κυβέρνηση στοχεύει στη χορήγηση 
500.000 εμβολιασμών την ημέρα και μια επιστροφή 
στην τεράστια εθνική προσπάθεια που παρατη-
ρήθηκε τις πρώτες ημέρες της εκστρατείας  
εμβολιασμού. Η πηγή προειδοποιεί ότι “η αύξηση 
του αριθμού των εμβολιασμών δεν πρόκειται να  
συμβεί σε μια νύχτα”. 
Η Daily Telegraph υπογραμμίζει  τις δηλώσεις 
του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν αναφο-
ρικά με τη νέα μετάλλαξη "Δεν υπάρχει λόγος  
πανικού", ήταν το μήνυμά του, σύμφωνα με τον  
τίτλο της εφημερίδας. 
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενώ προβλέπει ότι  
σύντομα θα εντοπισθούν κρούσματα της Όμικρον 
και στη Βόρεια Αμερική, εκτιμά ότι εάν οι άνθρωποι 
εμβολιαστούν και φορούν μάσκες δεν θα υπάρξει 
ανάγκη για “αποκλεισμούς” (lockdown).  
Η Telegraph σημειώνει ότι η προσέγγιση του  
κ. Μπάιντεν στο πρόβλημα   “σηματοδοτεί μια αντί-
θεση” με την τακτική που προτίμησε να ακολουθή-
σει ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει κατηγορηθεί 
ότι βιάζεται να επιβάλλει στη χώρα  περιορισμούς 
παρά την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τη νέα 
παραλλαγή Covid.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

Μετάλλαξη Όμικρον: Επέκταση του εμβολιασμού με την τρίτη δόση 
κατά του Covid στους κάτω των 40 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Brexit «καταστρέφει» τη χαρά των χριστου-
γεννιάτικων δώρων, καθώς όσοι Βρετανοί ετοι-
μάζονται να στείλουν δέματα σε οικογένεια και 
φίλους στην Ευρώπη έρχονται αντιμέτωποι με 
γραφειοκρατία και χρεώσεις. Σύμφωνα με τον 
Guardian, ορισμένοι από εκείνους που έστειλαν 
δώρα στην ΕΕ φέτος αντιμετώπισαν προβλή-

ματα. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι περισ-
σότεροι άνθρωποι θα συναντήσουν κανόνες που 
εισήχθησαν σχετικά με τον ΦΠΑ και τις τελωνει-
ακές επιβαρύνσεις που ισχύουν για αντικείμενα 
που αποστέλλονται στην ΕΕ. Όπως αναφέρει  
ο οργανισμός Which?, η συντριπτική πλειοψηφία 
των ανθρώπων γνωρίζουν ελάχιστα ή καθόλου 
για τους νέους κανόνες. «Οι αλλαγές που επέ-
φερε το Brexit έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερο 
βάρος τελωνειακής γραφειοκρατίας τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τους ταχυμεταφορείς», 
δήλωσε ο Adam French, ειδικός σε θέματα για 
τα δικαιώματα των καταναλωτών. «Πρέπει να επι-
συνάψετε έντυπα τελωνειακής διασάφησης σε 
οτιδήποτε στέλνετε, περιγράφοντας πολύ καθαρά 
τι είναι και από πού προέρχεται». Πλέον, τα τε-
λωνειακά έντυπα είναι υποχρεωτικά για όλα τα 
δώρα και τα εμπορεύματα που αποστέλλονται σε 

χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτός από 
τη Β. Ιρλανδία στην ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, ο παραλήπτης μπορεί να χρειαστεί να πλη-
ρώσει τελωνειακά τέλη ή ΦΠΑ και ένα τέλος διεκ-
περαίωσης προτού μπορέσει να πάρει το δέμα. 
Ενώ τα είδη που εισάγονται στην ΕΕ αξίας 22 € 
(£18) ή λιγότερο δεν εξαιρούνται πλέον από τον 
ΦΠΑ, τα καλά νέα για τους καταναλωτές στο Ηνω-
μένο Βασίλειο –και για όσους λαμβάνουν δώρα 
από αυτούς– είναι ότι δέματα κάτω των 45 € που 
αποστέλλονται στην Ευρώπη παραμένουν χωρίς 
ΦΠΑ ή χρεώσεις. Όπως σημειώνει η εταιρεία με-
ταφορών DPD, ως δώρο ορίζεται ένα είδος που 
δίνεται από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο χωρίς να 
μεσολαβεί πληρωμή. Τα προϊόντα που αγοράζο-
νται από ιστοσελίδες όπως το Amazon ή το eBay 
και φέρουν την ένδειξη «δώρο» δεν θα θεωρού-
νται δώρα με βάση τους κανόνες. Σύμφωνα με 

τα Βρετανικά Ταχυδρομεία, ο κόσμος που στέλνει 
δώρα από τη χώρα προς την ΕΕ πρέπει να  
σιγουρευτεί ότι έχει σημειώσει το πεδίο που γρά-
φει «δώρο» στο σημείο του τελωνειακού εγγρά-
φου που αναφέρεται στο περιεχόμενο. «Για δώρα 
άνω των 45 ευρώ, οι χρεώσεις θα πληρώνονται 
κατά την παράδοση από τον παραλήπτη όπως 
συνήθως», αναφέρουν. Σύμφωνα με το Which?, 
οι μισοί (51%) που σχεδίαζαν να στείλουν δώρο 
στην ΕΕ είπαν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για τους 
νέους κανόνες και σχεδόν άλλοι τόσοι (48%)  
πίστευαν ότι γνώριζαν ελάχιστα. Μόνο ένας από 
τους συμμετέχοντες είπε ότι αισθάνεται σίγουρος 
για τη γνώση των νέων κανόνων». Σε άτομα (7%) 
που έστειλαν δώρο στην ΕΕ από τον Ιανουάριο, 
το 34% είχε καθυστερήσεις, το 30% επλήγη από 
απροσδόκητες χρεώσεις και το 8% είπε ότι το 
δώρο τους χάθηκε.

Το Brexit «καταστρέφει» τα χριστουγεννιάτικα δώρα από τη Βρετανία - Πότε πρέπει να πληρώσετε
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Πινγκ-πονγκ ευθυνών και έριδες  
με Γαλλία για το μεταναστευτικό

Η Βρετανία αυτή τη στιγμή βρίσκε-
ται τελείως μόνη. Κάτι που επιθυ-
μούσε η ίδια με το Brexit αλλά δεν 
περίμενε να το επιθυμούν και άλλοι. 

 

Η απόφαση της Γαλλίας να απο-
μονώσει, για την ώρα, το Ηνω-
μένο Βασίλειο από τις επίσημες 

συζητήσεις για τη μεταναστευτική κρίση 
στην Ευρώπη έχει προκαλέσει τριγμούς 
στη Συντηρητική κυβέρνηση του Τζόν-
σον. Η Γαλλία διεξήγαγε σύνοδο στο 
Καλαί μεταξύ των υπουργών Γερμανίας, 
Βελγίου, Ολλανδίας και Ευρωπαίων 
αξιωματούχων. Όμως, η Βρετανή 
υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ 
έμεινε εκτός της συνόδου, μετά τη δη-
μοσίευση της επιστολής του Τζόνσον 
μέσω του Twitter που εξόργισε τον 
Γάλλο Πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν. 
Το μόνο σίγουρο είναι πως το μεγάλο 
πρόβλημα του μεταναστευτικού στη 
χώρα, χρειάζεται συνεργασία και πρό-
θεση για συμβιβασμούς. 
Η υπουργός Πρίτι Πατέλ παραδέχθηκε 
ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί 
να λύσει το θέμα του μεταναστευτικού 
μόνο του», αλλά παράλληλα προειδο-
ποίησε ότι η «απροθυμία συνεργασίας 
μεταξύ των συμμάχων μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα ακόμα χειρότερες εικό-
νες στο κανάλι της Μάγχης τους ερχό-
μενους χειμερινούς μήνες». 

 
«Παιχνίδι» ευθυνών για τη διπλω-

ματική αποτυχία 
 
 Μπορεί η απόφαση των Γάλλων να 

αφήσουν εκτός των επίσημων συζητή-
σεων τη Βρετανία να ήρθε μετά από 
«φταίξιμο» του Μπόρις Τζόνσον, όμως 
στο εσωτερικό τα μάτια όλων έχουν 
στραφεί στην υπουργό. 
Τα βρετανικά Μέσα κάνουν λόγο για 
εσωκομματικές τριβές. Πολλοί θεωρούν, 
ότι το αδιέξοδο στο οποίο έχει φτάσει 
τώρα η χώρα οφείλεται στον τρόπο που 
η Πατέλ έχει χειριστεί γενικά το ζήτημα 
του μεταναστευτικού τα τελευταία δυο 
χρόνια, όπου και βρίσκεται στο τιμόνι 
του υπουργείου εσωτερικών. 
Είναι γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια της 
θητείας της οι αριθμοί των εισροών από 
το κανάλι της Μάγχης έχουν τριπλασια-
στεί ξεπερνώντας φέτος τις 25.000, ενώ 
η επιμονή της για σκληρή εφαρμογή 
επαναπροωθήσεων έχει πυροδοτήσει 
τη διαμάχη στο εσωτερικό του κόμματος 
των Συντηρητικών. Μάλιστα, κυκλοφό-
ρησαν δημοσιεύματα που υποστήριξαν 
ότι και ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-
σον «έχει χάσει την πίστη του» στην 
Πρίτι Πάτελ. 
Από την άλλη, οι υποστηρικτές της 
επιρρίπτουν ευθύνες στους συναδέλ-
φους τους που «σαμποτάρουν» οποι-
αδήποτε πρόταση φέρνει στο τραπέζι. 
Πάντως, η Ντάουνινγκ Στριτ επιχείρησε 
να ηρεμήσει την κατάσταση στο εσωτε-
ρικό, ξεκαθαρίζοντας ότι «η υπουργός 
εσωτερικών έχει την πλήρη στήριξη του 
πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον». 
Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Πρίτι Πατέλ 
διεμήνυσε ότι θα συνεχίσει τις προσπά-
θειές της για συνεργασία με τους γείτο-
νες Γάλλους την ερχομένη εβδομάδα.

ΜΙ6: Η μυστική υπηρεσία δεν θα είναι πια τόσο... μυστική

Η μυστική υπηρεσία πληροφο-
ριών της Μεγάλης Βρετανίας, 
ευρύτερα γνωστή ως ΜΙ6 

ομολόγησε πως δεν έχει καταφέρει 
να προσαρμοστεί στις τεχνολογικές 
εξελίξεις, με συνέπεια να μην μπορεί 
να κάνει ιδανικά τη -μυστική- δουλειά 
της. Η αποκάλυψη αυτή έγινε από το 
αφεντικό της υπηρεσίας, Ρίτσαρντ 
Μουρ στην πρώτη του δημόσια ομι-
λία, από την ημέρα που ανέλαβε κα-
θήκοντα -τον Οκτώβριο του 2020. 
Όπως είπε, ο τρόπος που γίνεται 
πια η συγκέντρωση της ανθρώπινης 
πληροφορίας από τους κατασκόπους 
αφορά το συνδυασμό τεχνητής νοη-
μοσύνης, κβαντικής πληροφορικής 
και ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτό έχει 
δημιουργήσει τεράστιες προκλήσεις 
στην ΜΙ6, που έως τώρα βασιζόταν 
στο ανθρώπινο στοιχείο, την ικανό-
τητα των πρακτόρων να διατηρήσουν 
μυστική την ταυτότητα τους και τη 
χρήση τεχνολογιών. Για παράδειγμα, 
βιομετρικά δεδομένα και αναγνώριση 

προσώπου έχει κάνει πιο δύσκολη 
την αποστολή των αξιωματικών των 
μυστικών υπηρεσιών να διατηρή-
σουν τις ψευδείς ταυτότητες τους, σε 
εχθρικές περιοχές όπου δρουν -ώστε 
να μην αναγνωριστούν και εκτεθούν. 
Τον περασμένο Σεπτέμβριο έγινε 
γνωστό πως πλέον εντός των αρχη-
γείων της ΜΙ6, στο Vauxhall Cross 
υπάρχει ειδική αίθουσα που παρέχει 
στους κατασκόπους της Μεγάλης 
Βρετανίας τα τελευταία gadgets, ώστε 
να μένουν ασφαλείς. Ναι, σαν το γρα-
φείο που επισκέπτεται ο 'Τζέιμς 
Μποντ'. Την Τρίτη 30/11, κατά την 
ομιλία του στο International Institute 
for Strategic Studies (ινστιτούτο ερευ-
νών με έδρα στο Λονδίνο), ο επικε-
φαλής της ΜΙ6 παραδέχθηκε πως το 
να 'κατακτάς' το θέμα της ανθρώπι-
νης πληροφορίας, στην εποχή της 
επιταχυνόμενης τεχνολογίας δεν είναι 
κάτι που μπορεί να κάνει μόνη η υπη-
ρεσία. Όπως είπε, στα 36 χρόνια του 
στη μυστική υπηρεσία πληροφοριών 

είναι η πρώτη φορά που “η δουλειά 
μας περιλαμβάνει πια, το να είμαστε 
ανοιχτοί και να συνεργαζόμαστε με 
τον ιδιωτικό τομέα, ως προς την εύ-
ρεση νέων τεχνολογιών”. Πρόσθεσε 
πως “η κβαντική πληροφορική και η 
μηχανική βιολογία θα αλλάξει άρδην 
βιομηχανίες”, ενώ οι εξελίξεις στην 
επιστήμη των δεδομένων θα έλξει κα-
κοήθεις παράγοντες -σε επίπεδο 
εθνικών/κρατικών και διεθνικών τρο-
μοκρατικών ομάδων”. 

“Πληρώνομαι για να αναζητώ καθο-
λικά την απειλητική πλευρά. Η ΜΙ6 
αντιμετωπίζει τον κόσμο όπως είναι 
και όχι όπως θα θέλαμε να είναι”. Και 
για αυτό οι πόροι αυτήν την περίοδο, 
πηγαίνουν στην εκμάθηση της τεχνη-
τής νοημοσύνης και όσων υπάρχουν 
εκεί έξω και κάνουν δύσκολο το έργο 
των κατασκόπων -όπως προσπα-
θούν να προστατεύσουν την εθνική 
ασφάλεια της χώρας.

Η Αντέλ με διπλή «πρωτιά» στα βρετανικά τσαρτς

H Αντέλ πέτυχε μια σπάνια δι-
πλή «πρωτιά», καθώς κατε-
τάγη στην κορυφή των καλύ-

τερων πωλήσεων άλμπουμ και 
σινγκλ στη Βρετανία, με το πολυανα-
μενόμενο «30», που κυκλοφόρησε 
στις 19 Νοεμβρίου και το τραγούδι 
της «Easy on Me».  
Η Official Charts Company ανακοί-
νωσε πως το άλμπουμ «30», το 
πρώτο της ντίβας της ποπ μουσικής 
σε διάστημα έξι ετών, συγκέντρωσε 
261.000 πωλήσεις αυτήν την εβδο-
μάδα κι έγινε έτσι το άλμπουμ με τις 
περισσότερες πωλήσεις την εβδο-
μάδα της κυκλοφορίας του, για το 
2021. Το «30» αποτελεί, επομένως, 
το τέταρτο άλμπουμ της πολυβρα-
βευμένης τραγουδίστριας που κατα-

λαμβάνει την πρώτη θέση στους βρε-
τανικούς καταλόγους. Τα προηγού-
μενα, «25», «21» και «19», έκαναν 
αυτήν την εβδομάδα μια δυναμική 
επιστροφή στα τσαρτς κι αναρριχή-
θηκαν αντίστοιχα στην 15η, 18η και 
31η θέση. Η στιχουργός, συνθέτρια 
και ερμηνεύτρια, ηλικίας 33 ετών, δια-
τήρησε, επιπλέον, για έκτη συναπτή 
εβδομάδα την πρώτη θέση στην κα-
τάταξη των σινγκλ με το τίτλο της 
«Easy On Me», σπάζοντας το προ-
σωπικό ρεκόρ της που είχε πετύχει 
με το τραγούδι «Someone Like You», 
το οποίο παρέμεινε πέντε εβδομάδες 
στην κορυφή των τσαρτς.

Κατηγορίες κατά Μπόρις για παραβίαση του lockdown 

Ο Μπόρις Τζόνσον απέρριψε 
τις κατηγορίες που διατυπώ-
νονται σε βάρος του για πα-

ραβίαση των κανόνων που ίσχυαν 
στην Αγγλία κατά τη διάρκεια του 
lockdown του περσινού Νοεμβρίου 
και των αυστηρών περιορισμών στο 
Λονδίνο τις παραμονές των Χριστου-
γέννων του 2020. Δημοσίευμα της 
Daily Mirror υποστηρίζει ότι στις 13 
Νοεμβρίου 2020 ο Βρετανός Πρω-
θυπουργός έκανε μια ομιλία σε απο-
χαιρετιστήρια συγκέντρωση για μέλος 
του προσωπικού της Ντάουνινγκ 
Στριτ. Επίσης, ότι επέτρεψε ένα πάρτι 
για «40 με 50» συνεργάτες τους που 
«στοιβάχτηκαν» σε ένα δωμάτιο 
εντός της Ντάουνινγκ Στριτ ένα μήνα 
αργότερα, στις 18 Δεκεμβρίου, αν και 

ο ίδιος δεν παρέστη. Τον περσινό Νο-
έμβριο η χώρα βρισκόταν στο δεύ-
τερο κατά σειρά γενικό απαγορευτικό 
που διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες. 
Υπήρχε σε ισχύ εντολή εργασίας από 
το σπίτι όπου ήταν δυνατό και απα-
γόρευση συναναστροφών σε στεγα-
σμένους χώρους. Τον Δεκέμβριο το 
Λονδίνο τελούσε υπό τους περιορι-
σμούς της τρίτης βαθμίδας μέτρων, 
που συνεπάγονταν απαγόρευση συ-
ναντήσεων σε κλειστούς χώρους ατό-
μων που δε συγκατοικούσαν. Το δη-
μοσίευμα αποτέλεσε την αιχμή των 
ερωτήσεων που έθεσε την Τετάρτη 
προς τον κ. Τζόνσον στη Βουλή των 
Κοινοτήτων ο ηγέτης των Εργατικών 
Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον κατηγό-
ρησε ότι «περνά τους Βρετανούς για 

χαζούς» και ότι αποδεικνύει πως θε-
ωρεί ότι για τον ίδιο και τους συν 
αυτώ «ισχύουν διαφορετικοί κανό-
νες». Ο Τζόνσον απέφυγε τρεις χώ-
ρες να διαψεύσει ότι το πάρτι του Δε-
κεμβρίου έγινε, λέγοντας όμως ότι 
«όλες οι οδηγίες ακολουθήθηκαν 
πλήρως στην Ντάουνινγκ Στριτ», 
επαναλαμβάνοντας την πρωινή αντί-
δραση του εκπροσώπου του στο δη-
μοσίευμα. Ο Στάρμερ αντέτεινε πως 
«ή το πάρτι έγινε ή οι κανόνες τηρή-
θηκαν, δεν μπορούν να ισχύουν και 
τα δύο». Ο ηγέτης του Εθνικού Κόμ-
ματος Σκωτίας στο Ουέστμινστερ Ίαν 
Μπλάκφορντ επανέλαβε την κατηγο-
ρία σε βάρος του Πρωθυπουργού.
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H απάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη για τα Pandora Papers

Απαντήσεις για το ξέπλυμα βρώμικου χρή-
ματος στην Κύπρο, διαχρονικά, έδωσε 
μέσω τοποθέτησης του στην Επιτροπή 

Θεσμών της Βουλής - την οποία διάβασε ο Διευ-
θυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημο-
κρατίας - ο Νίκος Αναστασιάδης. Σύμφωνα με 
την πολυσέλιδη δήλωση του ΠτΔ, η Κύπρος ήταν 
εκτεθειμένη και τα μέτρα που λήφθηκαν συνέβα-
λαν ώστε η Κύπρος σήμερα να είναι πλήρως 
εναρμονισμένη με τις υποδείξεις των θεσμών 
που αξιολογούν την κατάσταση με το ξέπλυμα 
παράνομου χρήματος. Κάνοντας λόγο για αβά-
σιμους και διαστρεβλωτικούς ισχυρισμούς που 
διατυπώνονται ο ΠτΔ τόνισε ότι ουδεμία σχέση 

έχουν με τα πραγματικά γεγονότα. Όπως ανα-
φέρεται στη δήλωση του ΠτΔ, σύμφωνα με τα 
δημοσιεύματα του B.B.C., της Guardian αλλά και 
του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου, η 
έρευνα προέκυψε ύστερα από την διαρροή 12 
εκατομμυρίων εγγράφων, τα οποία καλύπτουν 
την περίοδο 1970 – 2020. Αφορούν περισσότε-
ρους από 330 πολιτικούς και δημόσιους αξιωμα-
τούχους από σχεδόν 100 χώρες, συμπεριλαμ-
βανομένων 35 νυν ή πρώην αρχηγών κρατών ή 
κυβερνήσεων.  Μετά ενδελεχή έρευνα των 12 
εκατομμυρίων εγγράφων, «το όνομα του Προ-
έδρου της Κύπρου, εις ουδεμίαν περίπτωση ανα-
φέρεται ή συνδέεται με τα κατ’ ισχυρισμό οικονο-
μικά εγκλήματα που φέρονται να διέπραξαν οι 
εν λόγω αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων ή οι 
άλλοι δημόσιοι αξιωματούχοι», είπε ο κ. Δημη-
τρίου, προσθέτοντας ότι αντιθέτως, στα πορί-
σματα των ερευνών τόσο του B.B.C. όσο και της 
εφημερίδας Guardian αναφέρονται τα ακόλουθα: 

    B.B.C: «Έχουμε αποκαλύψεις για τον Πρό-
εδρο της Κύπρου, όχι αποκαλύψεις που αφορούν 
τον ίδιο για απόκρυψη υπεράκτιων δραστηριο-
τήτων του, αλλά αποδείξεις ότι το δικηγορικό του 
γραφείο έχει βοηθήσει πελάτες να αποκρύψουν 
τις δικές τους». «Η Κυβέρνηση του εισήγαγε μη-
τρώο για να αποκαλύπτονται οι πραγματικοί μέ-
τοχοι 200,000 εταιρειών που εδρεύουν εκεί.  Στό-
χος η μείωση της μυστικότητας των υπερακτίων». 

    Guardian: «Δεν υπάρχει ισχυρισμός ότι ο 
Αναστασιάδης εμπλέκετο στις δραστηριότητες 

του δικηγορικού γραφείου. Εντούτοις, εγείρονται 
ερωτήματα για την σοφία του προέδρου να επι-
τρέπει σ’ ένα δικηγορικό γραφείο στο οποίο πα-
σιφανώς δεν είχε ούτε την εποπτεία ή τον έλεγχο, 
να λειτουργεί με το όνομα του ενόσω υπηρετούσε 
ως ένας προβεβλημένος (prominent) πολιτικός». 
Όπως σημειώνεται στην πολυσέλιδη δήλωση, 

«από τα πιο πάνω είναι πέραν από ξεκάθαρο 
πως τα όσα του αποδίδονται, όχι μόνο διαψεύ-
δονται από τους ίδιους τους ερευνητές αλλά και 
από τα στοιχεία που παρέθεσε στη συνέχεια και 
τα οποία σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
αποτελούν για όσους την επικαλούνται ηθελη-
μένη και εκτός θεσμίων διαστρέβλωση της αλή-
θειας». Συνεχίζοντας αναφέρει ότι, όπως κατα-
φαίνεται από την έρευνα και τις δημοσιεύσεις του 
B.B.C., «οι αποκαλύψεις για τον Πρόεδρο της 
Κύπρου δεν αφορούν τον ίδιο για απόκρυψη 
υπερακτίων δραστηριοτήτων του (όπως ισχυρί-
ζονται για τους υπόλοιπους αρχηγούς κρατών 
και κυβερνήσεων ή άλλους κατέχοντες δημόσια 
αξιώματα), αλλά αποκαλύψεις ότι το δικηγορικό 
του γραφείο έχει βοηθήσει πελάτες να αποκρύ-
ψουν τις δικές τους». Και επειδή ανάλογοι ισχυ-
ρισμοί, τονίζει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, προ-
βλήθηκαν είτε κατά την διάρκεια της συζήτησης 
στην Επιτροπή Θεσμών είτε και δημοσίως, από 
μέλη της Βουλής, θεωρεί επιβεβλημένο να πλη-
ροφορήσει για την πραγματική του σχέση αλλά 
και την μετοχική σύνθεση, της φέρουσας το 
όνομά του, δικηγορικής εταιρείας. Συγκεκριμένα, 

αναφέρει ότι, ευθύς μετά την εκλογή του το 2013 
μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών, το οποίο 
ανέρχονταν στο 60%. Ο ΠτΔ επισημαίνει πως 
από το 1997 όταν εξελέγη Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, 
η συμμετοχή του στην διαχείριση των υποθέσεων 
του πρώην δικηγορικού του γραφείου ήταν μη-
δενική. Σχετική, προσθέτει, είναι και η έρευνα 
των Pandora Papers και τα δημοσιεύματα της 
εφημερίδας Guardian, η οποία αναφέρει πως: 
«Δεν υπάρχει ισχυρισμός ότι ο Αναστασιάδης 
εμπλέκετο στις δραστηριότητες του δικηγορικού 
γραφείου». Το θέμα με τις υπεράκτιες εταιρείες 
δεν έχει δημιουργηθεί επί ημερών αυτής της κυ-
βέρνησης, είπε ο ΠτΔ, σημειώνοντας ότι στην 
έκθεση προόδου του 2002 εν’ όψει των ενταξια-
κών διαπραγματεύσεων της Κύπρου η Κομισιόν 
εντόπισε πρόβλημα με το καθεστώς λειτουργίας 
των υπερακτίων εταιρειών (δεν συνάδει με το 
Ευρωπαϊκό κεκτημένο). Συνολικά, στην εν λόγω 
έκθεση, υπάρχουν αρνητικές αναφορές για τις 
υπεράκτιες σε 23 παραγράφους.  Για τα Panama 
Papers (2016) είπε ότι, τα έγγραφα που αναφέ-
ρονται στην Κύπρο, αφορούν αποκλειστικά δρα-
στηριότητες υπερακτίων και εταιρειών κέλυφος 
μέχρι το 2014. Εν τη ουσία δηλαδή, όπως είπε, 
αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατούσε 
στη χώρα πριν τη δική μου διακυβέρνηση. Για τα 
Paradise Papers (2016) σημειώνεται ότι, από 
τη διαρροή εκατομμυρίων εγγράφων, γίνεται συ-
γκεκριμένη αναφορά στην Κύπρο, με πέραν των 
200 εμπλεκομένων.

Χαμηλός αριθμός κρατήσεων και νέο κύμα ακυρώσεων λόγω πανδημίας

Προβλήματα στον 
τουριστικό τομέα 
φέρνει η έξαρση της 

πανδημίας στην Κύπρο, με 
τις κρατήσεις για ταξίδια να 
κυμαίνονται σε χαμηλά επί-
πεδα και τις ακυρώσεις να 
διαδέχονται η μια την άλλη. 
Μιλώντας στη Cyprus 
Times, ο εκπρόσωπος Τύ-
που του Συνδέσμου Ταξι-

διωτικών Πρακτόρων Κύ-
πρου, Χάρης Παπαχαραλά-
μπους, ανέφερε πως: «δεν 
είναι τεράστιος ο αριθμός 
ακυρώσεων αυτή τη στιγμή. 
Πρέπει να λάβουμε βεβαίως 
υπόψιν ότι και οι κρατήσεις 
για την παρούσα περίοδο εί-
ναι σχετικά χαμηλές, γιατί 
μπήκαμε μέσα στον μήνα 
Δεκέμβριο. Οπόταν σε από-

λυτους αριθμούς είναι σχε-
τικά μικρά τα νούμερα». 
Επεσήμανε πως «σίγουρα 
υπάρχουν περισσότερες 
ακυρώσεις απ’ ό,τι συνή-
θως, αυτό είναι δεδομένο», 
ενώ σημείωσε παράλληλα 
πως «από τη στιγμή που η 
επιδημιολογική εικόνα στις 
χώρες, είναι αυτή που είναι, 
και τα μέτρα αυξάνονται από 

τα διάφορα κράτη, εκ των 
πραγμάτων είναι αδύνατον 
να μην υπάρξουν ακυρώ-
σεις». «Απ’ εκεί και πέρα», 
συνέχισε, «σαφέστατα 
υπάρχει μια αισθητή μείωση 
στις νέες κρατήσεις και μια 
πιο μικρή σε ποσοστιαία βά-
σει, του αριθμού ακυρώ-
σεων.  Το ίδιο συμβαίνει 
στον εισερχόμενο και στον 

εξερχόμενο τουρισμό». Εξή-
γησε δε, ότι για τον εισερχό-
μενο και τον εξερχόμενο 
τουρισμό, συνήθως γίνονται 
κρατήσεις της τελευταίας 
στιγμής. «Δηλαδή, των 3-4 
εβδομάδων μπροστά. Για 
παράδειγμα, λίγος κόσμος 
κλείνει από τα τώρα ταξίδι 
για του χρόνο τον Σεπτέμ-
βρη», συμπλήρωσε.

Ειδικό σχέδιο προστα-
σίας του Πάπα Φρα-
γκίσκου τίθεται με 

την επιστράτευση πάνω 
από 500 αστυνομικών κάθε 
μέρα. Οι Αρχές βρίσκονται 
στον ύψιστο βαθμό ετοιμό-
τητας, αφού ο Ποντίφικας 

θεωρείται ως προσωπικό-
τητα με ψηλό βαθμό απει-
λής. Ο βοηθός αρχηγός Επι-
χειρήσεων Δημήτρης 
Δημητρίου, είπε ότι γίνεται 
συνέχεια ανασκόπηση των 
σχεδίων ενεργείας και πρό-
σθεσε ότι τα μέτρα ασφά-

λειας θα βρίσκονται στον 
ύψιστο βαθμό ετοιμότητας. 
Ερωτηθείς για τους αστυνο-
μικούς που θα επιστρατευ-
θούν για τη γιγαντιαία επι-
χείρηση προστασίας του 
Πάπα Φραγκίσκου και της 
αντιπροσωπείας από το Βα-
τικανό που θα τον συνο-
δεύει, είπε ότι κλήθηκαν 
άτομα από τις Αστυνομικές 
Διευθύνσεις Λευκωσίας, 
Λάρνακας, Λεμεσού και Αμ-
μοχώστου.  Εξέχοντα ρόλο 
θα έχει ο Ειδικός Αντιτρομο-
κρατικός Ουλαμός της 
ΜΜΑΔ καθώς και οι υπηρε-
σίες πληροφοριών τόσο της 
Αστυνομίας όσο και της 
ΚΥΠ.  Ενδεικτικό είναι πως 

μέχρι και ο αυτοκινητόδρο-
μος Λάρνακας – Λευκωσίας 
θα κλείσει την ώρα που η 
πομπή με τον Πάπα θα έρ-
χεται από το αεροδρόμιο. 
Κατά την πρώτη μέρα άφι-
ξης του Ποντίφικα στην Κύ-
προ την Πέμπτη  2 Δεκεμ-
βρίου, θα χρησιμοποιηθούν 
567 αστυνομικοί, την Παρα-
σκευή θα επιστρατευθούν 
460 ένστολοι και το Σάβ-
βατο, ημέρα αναχώρησης 
του από την Κύπρο, 550. 
Λόγω των μετακινήσεων του 
Πάπα η Λευκωσία θα θυμίζει 
αστυνομοκρατούμενη πόλη 
όπου θα κλείνουν και θα 
ανοίγουν δρόμοι, ενώ η πε-
ριοχή γύρω από την Πύλη 

Πάφου θα είναι υπό συνεχή 
κλοιό για 48 ώρες. Την Τε-
τάρτη έφτασαν στην Κύπρο 
τα ειδικά οχήματα με τα 
οποία θα διακινείται ο προ-
καθήμενος της Καθολικής 
Εκκλησίας καθώς και η συ-
νοδεία του, ενώ δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να μεταφερθεί και 
το ειδικό γυάλινο αυτοκινη-
τάκι με το οποίο μετακινείται, 
επειδή η μεγάλη συγκέ-
ντρωση των πιστών θα γίνει 
στο στάδιο ΓΣΠ, όπου θα τε-
λέσει τη Θεία λειτουργία από 
εξέδρα. Για την κάλυψη της 
επίσκεψης έχουν διαπιστευ-
τεί 211 δημοσιογράφοι.

Στην Κύπρο ο Πάπας Φραγκίσκος - Σε ύψιστο συναγερμό η ΑστυνομίαΣτην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα ο 
νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ
Στην Κύπρο φθάνει στις αρχές της ερχόμενης 
βδομάδας ο νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του 
ΓΓ του ΟΗΕ στο νησί, Καναδός Κόλιν Στιούαρτ, 
για να αναλάβει τα καθήκοντά του, σε διαδοχή 
της Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, της οποίας η θητεία ως 
επικεφαλής της αποστολής των Ηνωμένων 
Εθνών στην Κύπρο έληξε. Όπως πληροφορείται 
το ΚΥΠΕ, η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών 
στην Κύπρο έχει ήδη ζητήσει τον προγραμματι-
σμό σειράς επαφών που ο αξιωματούχος του 
διεθνούς οργανισμού θα έχει μετά την άφιξή 
του στο νησί, και αναμένεται ότι σύντομα ο κ. 
Στιούαρτ θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, και τον Τ/κ 
ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Ο κ. Στιούαρτ θα έχει επίσης 
συναντήσεις με μέλη της ειρηνευτικής δύναμης 
των Ηνωμένων Εθνών, με Πρέσβεις ξένων χω-
ρών και με τα μέλη της ΔΕΑ. Μετά την άφιξή 
του, θα εκδοθεί ανακοίνωση από τα ΗΕ για τις 
επαφές που θα έχει. Ο διορισμός του κ. Στι-
ούαρτ, ο οποίος θα έχει και τον ρόλο του Ανα-
πληρωτή Ειδικού Συμβούλου του ΓΓ ΟΗΕ για 
το Κυπριακό, ανακοινώθηκε από τα ΗΕ στις 4 
Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα ΗΕ, ο Καναδός δι-
πλωμάτης διαθέτει πείρα 28 χρόνων σε ζητή-
ματα ειρήνης και ασφάλειας καθώς και διεθνών 
υποθέσεων. Πρόσφατα υπηρέτησε ως Ειδικός 
Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ και επικεφαλής 
της Αποστολής του ΟΗΕ για το Δημοψήφισμα 
στη Δυτική Σαχάρα την περίοδο 2017-2021. 
Προηγουμένως υπηρέτησε ως Αναπληρωτής 
Επικεφαλής του Επιτελείου του Γραφείου ΟΗΕ 
στην Αφρικανική Ένωση στην Αντίς Αμπέμπα, 
καθώς και σε διάφορες αποστολές του ΟΗΕ.



Αφού υπέστη τον απόλυτο 
εξευτελισμό και κατάντησε ο 
περίγελος στις ευρωπαϊκές συ-
νόδους, με τις αλλοπρόσαλλες 
τοποθετήσεις του στο Κυπριακό 

και τα έργα και τις ημέρες του 
στην εσωτερική διακυβέρνηση 
και τα σκάνδαλα με το ξέπλυμα 
βρόμικου χρήματος που κά-
νουν τον γύρο του κόσμου, ο 
Νίκος Αναστασιάδης δίνει 
πλέον την εικόνα ενός «ξοφλη-
μένου» πολιτικού. Το μόνο που 
μπορεί να κάνει είναι να περι-
μένει την ολοκλήρωση της θη-
τείας το σε 14 μήνες και να πάει 
στο σπίτι του να νταντεύει τα 
εγγονάκια του. 
Οι ενέργειες και η απραγία του 

πλήττουν καίρια την υπόθεση 
της Κύπρου. Μέσα στα εννέα 
σχεδόν χρόνια που κυβερνά 
κατάφερε να απαλλάξει την 
Τουρκία από τις ευθύνες της για 
τη δημιουργία του Κυπριακού, 
για την εισβολή και τη συνεχι-
ζόμενη κατοχή, αφού κανένας 
στο εξωτερικό δεν μιλά γι την 
παραβίαση του διεθνούς δι-
καίου στην Κύπρο. Αποκορύ-
φωμα η στάση του Κύπριου 
Προέδρου στο Κραν Μοντανά  
το 2017 με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ 
Αντώνιο Γκουτέρες να αφήνει 
έξω από το κάδρο των ευθυνών 
για την κατάρρευση της ειρη-
νευτική διαδικασίας, την Τουρ-
κία και να κατανείμει τις ευθύνες 
στους ηγέτες των δυο κοινοτή-
των.  
Δυστυχώς, τα τετελεσμένα 

στην Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και στην Αμμόχωστο, δεν 
ήταν αρκετά για να συνετίσουν 
τον Ν. Αναστασιάδη ο οποίος 
συνεχίζει στην ίδια γραμμή 

πλεύσης, της πολιτικής απρα-
γίας για το Κυπριακό έχοντας 
ως κύριους συμβουλάτορες του 
τον Χρίστο Χρίστου του ΕΛΑΜ, 
το περιβόητο πρωτοπαλίκαρο 
του αρχηγού της φασιστικής 
«Χρυσής Αυγής»,  και άλλους 
φουστανελάδες της εθνικοφρο-

σύνης, με ακραίες απόψεις στο 
Κυπριακό με κορωνίδα των 
απόψεων τους τη θέση για «Ελ-
ληνική Κύπρο κι ας είναι και 
μισή»! Στο κενό των συνομι-
λιών, το οποίο εκμεταλλεύεται 
η Τουρκία για δημιουργία νέων 
τετελεσμένων, προστίθεται και 
η συνειδητή απάθεια του Προ-
έδρου  Αναστασιάδη, του αρχη-
γού του κυβερνώντος κόμματος 
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου 
και του υπουργού Εξωτερικών 
Νίκου Χριστοδουλίδη, που αγ-
γίζει τα όρια της «εθνικής μει-
οδοσίας»¨. Γιατί τι άλλο μπορεί 
να είναι όταν ο νέος Αττίλας 
επελαύνει για νέο κτύπημα 
στην Κυπριακή ΑΟΖ και στην 
Αμμόχωστο και οι κυβερνώντες 
με τους συνοδοιπόρους του του 
φασιστικού ΕΛΑΜ, δεν κάνουν 
τίποτα;  
Αντί να αποδυθούν σε μια διε-

θνή εκστρατεία, διεθνοποι-
ώντας το Κυπριακό, καταγγέλ-
λοντας τον Ερντογάν και τον 
εθνικιστή Τουρκοκύπριο ηγέτη 
Ερσίν Τατάρ, ασχολούνται με τα 
προγράμματα επενδύσεων, κτί-
ζοντας ταυτόχρονα την εικόνα 
της παράταξης τους για τις προ-
εδρικές εκλογές του 2023!  
Ούτε στημένο παιχνίδι να 

ήταν οι ακατάσχετες διαρροές 
από το Προεδρικό εγγράφων 
από τη Διάσκεψη για την Κύ-
προ του Κραν Μοντανά το 
2017, όταν ο Νίκος Αναστασιά-
δης βλέποντας πως υπήρχαν 
σοβαρές προοπτικές συμφω-
νίας, εγκατέλειψε το τραπέζι 

των συνομιλιών και επέστρεψε 
στην Κύπρο ανεβάζοντας ελέω 
προεδρικών εκλογών τους εθνι-
κιστικούς τόνους.  
Πανευτυχείς με τη στάση του 

Αναστασιάδη και του κυβερνώ-
ντος κόμματος είναι οι θιασώτες 
του διχοτομικού στάτους κβο, οι 

ακροδεξιοί του ΕΛΑΜ, ο Αρχιε-
πίσκοπος και κόμματα του λε-
γόμενου κέντρου με τη θέση 
«εκείνοι απ’ εκεί κι εμείς απ’ 
εδώ»!, θυσιάζοντας τη μισή Κύ-
προ στην Τουρκία! 

 
Η μοναδική πολιτική δύναμη 

που δεν τα βάζει κάτω, συνεχί-
ζει να παλεύει κρατώντας ζω-
ντανή την ελπίδα της λύσης 
επανένωσης είναι το Κόμμα 
των Κυπρίων Εργαζομένων, το 
ΑΚΕΛ με τον ηγέτη του Στέφανο  
Στεφάνου να αλωνίζει την Ευ-
ρώπη και να πραγματοποιεί συ-
νεχείς επαφές με ξένες διπλω-
ματικές αντιπροσωπείες στη 
Λευκωσία, καταγγέλλοντας την 
αρνητική στάση της Τουρκίας 
και παροτρύνοντας τους ξένους 
διπλωμάτες για άσκηση της 
επιρροής τους προς την 
Άγκυρα για συμμόρφωση με τα 
Ψηφίσματα και τις Αποφάσεις 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών. 

 
ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΠΌ 
ΤΟΝ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
 
Σε μια νέα προκλητική κίνηση 

ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερ-
ντογάν εξάγγειλε νέες πειρατι-
κές ενέργειες στην Κυπριακή 
ΑΟΖ. Ανακοίνωσε τη διεξαγωγή 
νέων γεωτρήσεων στην Μεσό-
γειο. 
Σε συνέντευξή του στην τουρ-

κική κρατική τηλεόραση TRT, ο 
Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι 
«τώρα έχουμε το 4ο γεωτρύ-

πανό μας. Αυτό το γεωτρύπανο 
είναι ολοκαίνουριο. Θα παρα-
δοθεί σε λίγους μήνες. Θα 
έχουμε 4 πλοία γεωτρήσεων 
και 2 πλοία σεισμικής έρευνας. 
Θα κάνουμε τις εργασίες μας 
στη Μαύρη Θάλασσα και ιδιαί-
τερα στη Μεσόγειο την οποία 

αποκαλούμε Γαλάζια Θάλασσα 
με αυτοπεποίθηση. Φυσικά 
αυτό ενοχλεί κάποιους». 
Στα κατεχόμενα ο Γενικός 

Γραμματέας του Κόμματος 
Εθνικής Ενότητας (UBP),  
Ογουζχάν Χασίπογλου, δή-
λωσε ότι  δεν θα εγκαταλείψουν 
ποτέ τον αγώνα για αναγνώ-
ριση του ψευδοκράτους. 
Μιλώντας σε τουρκικό κανάλι 

είπε ότι πρέπει να καθοριστεί 
ένας οδικός χάρτης για το θέμα 
της επίλυσης του Κυπριακού, 
αφού πλέον η ομοσπονδία δεν 
βρίσκεται στο τραπέζι. 

 «Εφαρμόζουμε μια πολιτική 
που προβλέπει την αποδοχή 
της ίσης κυριαρχίας μας και του 
διεθνούς ισότιμου καθεστώτος, 
στην οποία λαμβάνονται υπόψη 
τα συμφέροντα του τουρκοκυ-
πριακού λαού. Προτεραιότητα 
είναι τα συμφέροντα και η κυ-
ριαρχία του τουρκοκυπριακού 
λαού. Κάνουμε διαβουλεύσεις 
με χώρες όπως το Αζερμπαϊ-
τζάν και το Πακιστάν για την 
αναγνώριση της τδβκ. Αυτό εί-
ναι ένα πολύ σημαντικό θέμα», 
είπε και πρόσθεσε ότι θα συνε-
χίσουν να εργάζονται για μια 
ισχυρή «τδβκ» υπό την ηγεσία 
του Ερσίν Τατάρ. 

 
ΘΕΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΓΡΑΦΗΣ… 
Κι ενώ η ΄Αγκυρα και η εθνικι-

στική ηγεσία των  Τουρκοκυ-
πρίων συνεχίζουν στο δρόμο 
του διαχωρισμού και της διαί-
ρεσης θα ανέμενε κάποιος το 

γεγονός αυτό να έθετε σε 
πλήρη κινητοποίηση το Προ-
εδρικό  και τις διπλωματικές 
υπηρεσίες. Δυστυχώς, ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης περιορίζε-
ται στα ευχολόγια και σε δηλώ-
σεις για εσωτερικήκατανάλωση. 
Κι αυτό το κάνει μόνο και μόνο 
όταν παραστεί σε κάποια εκδή-
λωση και είναι αναγκασμένος 
να μιλήσει για το Κυπριακό, 
όπως έκανε την περασμένη 
Τρίτη στο δείπνο που παρέθεσε 
ο πρέσβης της Σλοβενίας, Mat-
jas Longar, επ’ ευκαιρία της επι-
κείμενης συμπλήρωσης της 
Σλοβενικής Προεδρίας του Συμ-
βουλίου της ΕΕ.                   

H Λευκωσία, ανέφερε, αναμέ-
νει το επόμενο διάστημα από 
την ΕΕ ένα πακέτο μέτρων, τα 
οποία, θα μπορούν να ασκή-
σουν πίεση προς την Τουρκία 
για να αναθεωρήσει τις πρακτι-
κές της και να αντιστρέψει τις 
έκνομες ενέργειες της…  
Να θυμίσουμε ότι είναι το 

«πακέτο μέτρων» για το οποίο 
μας λένε εδώ και δυο τουλάχι-
στον χρόνια και το στέλνουν 
από Συμβούλιο Κορυφής της 
Ε.Ε., σε Συμβούλιο Κορυφής, 
από το ένα εξάμηνο, στο άλλο. 
Και τα χρόνια περνούν και η 
Τουρκία συνεχίζει να αλωνίζει 
στην Κυπριακή ΑΟΖ και να δη-
μιουργεί νέα τετελεσμένα στη 
ξηρά και στη θάλασσα. 
Και ο Πρόεδρος Αναστασιά-

δης το μόνο που κάνει είναι με-
ταξύ ποτού και φαγητού στα 
επετειακά δείπνα να διαβάζει 
μερικές αράδες για το Κυπριακό 
απευθυνόμενος προς τους ξέ-
νους διπλωμάτες, πλην όμως 
με αυτό τον τρόπο ούτε την 
αξιοπιστία του αποκαθιστά, 
ούτε βοηθά τη χώρα στον 
αγώνα για λύση επανένωση.  
Γιατί οι ξένοι θέλουν δείγματα 

γραφής  για επιστροφή στην 
πολιτική των διαπραγματεύ-
σεων και της συνέπειας για 
εξεύρεση λύσης πάνω στη συμ-
φωνημένη βάση της  Διζωνικής, 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας 
(ΔΔΟ), ούτε της συνομοσπον-
δίας δυο κρατών  του Ερσίν Τα-
τάρ, ούτε της αποκεντρωμένης, 
άλλως χαλαρής ομοσπονδίας 
του ίδιου του Προέδρου Ανα-
στασιάδη… 

 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΠΑΦΕΣ  
Ο ΝΕΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ 
ΓΓ ΟΗΕ 

 
Πάντως, ο Ν. Αναστασιάδης 

θα έχει την τελευταία του ευκαι-
ρία να δείξει εάν όντως θέλει 
λύση με τη συμπεριφορά του 
κατά την εδώ παρουσία του 
νέου Ειδικού Αντιπροσώπου 

του ΓΓ του ΟΗΕ  ο οποίος φτά-
νει την ερχόμενη βδομάδα στο 
νησί. Πρόκειται για τον Καναδό 
Κόλιν Στιούαρτ, ο οποίος ανα-
λάβει τα καθήκοντά του, σε δια-
δοχή της Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, 
της οποίας η θητεία ως επικε-
φαλής της αποστολής των 
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο 
έληξε χθες. 
Η αποστολή των Ηνωμένων 

Εθνών στην Κύπρο έχει ήδη ζη-
τήσει τον προγραμματισμό σει-
ράς επαφών που ο αξιωματού-
χος του διεθνούς οργανισμού 
θα έχει μετά την άφιξή του στο 
νησί, και αναμένεται ότι σύ-
ντομα ο κ. Στιούαρτ θα έχει συ-
ναντήσεις με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, Νίκο Αναστα-
σιάδη, και τον Τ/κ ηγέτη Ερσίν 
Τατάρ. 
Ο κ. Στιούαρτ θα έχει επίσης 

συναντήσεις τις επόμενες βδο-
μάδες, μεταξύ άλλων, με μέλη 
της ειρηνευτικής δύναμης των 
Ηνωμένων Εθνών, με Πρέσβεις 
ξένων χωρών που υπηρετούν 
στην Κύπρο και με τα μέλη της 
ΔΕΑ. 
Μετά την άφιξή του, όπως 

ανέφερε ενημερωμένη πηγή, 
θα εκδοθεί ανακοίνωση από τα 
Ηνωμένα Έθνη για τις επαφές 
που θα έχει. 
Ο διορισμός του κ. Στιούαρτ, 

ο οποίος θα έχει και τον ρόλο 
του Αναπληρωτή Ειδικού Συμ-
βούλου του ΓΓ ΟΗΕ για το Κυ-
πριακό, ανακοινώθηκε από τα 
Ηνωμένα Έθνη στις 4 Νοεμ-
βρίου. Σύμφωνα με τα ΗΕ, ο 
Καναδός διπλωμάτης διαθέτει 
πείρα πέραν των 28 χρόνων σε 
ζητήματα ειρήνης και ασφά-
λειας καθώς και διεθνών υπο-
θέσεων. 
Πρόσφατα υπηρέτησε ως Ει-

δικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του 
ΟΗΕ και επικεφαλής της Απο-
στολής του ΟΗΕ για το Δημο-
ψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα 
την περίοδο 2017 – 2021. Προ-
ηγουμένως υπηρέτησε ως Ανα-
πληρωτής Επικεφαλής του Επι-
τελείου του Γραφείου του ΟΗΕ 
στην Αφρικανική Ένωση στην 
Αντίς Αμπέμπα, καθώς και σε 
διάφορες αποστολές του ΟΗΕ, 
όπως επικεφαλής πολιτικών 
υποθέσεων στην αποστολή του 
ΟΗΕ στο Τιμόρ-Λέστε μεταξύ 
2007 και 2009. Ήταν μέλος της 
καναδικής διπλωματίας την πε-
ρίοδο 1990 – 1997.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ – ΑΓΟΡΑΣΑΝ 4Ο ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Πλήρης αδράνεια Αναστασιάδη, ενώ η Τουρκία αλωνίζει!
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Έγκλημα στη Θεσσαλονίκη:  
Με οκτώ μαχαιριές σκότωσε 49χρονος 
τη 48χρονη σύζυγό του

Με οκτώ μαχαιριές  
φέρεται να σκότωσε 
ο 49χρονος Αρμένιος 

τη 48χρονη σύζυγό του, στη 
νέα υπόθεση δολοφονίας που 
αποκαλύφθηκε το βράδυ της 
Κυριακής, στη Θεσσαλονίκη, 
όταν ο δράστης παραδόθηκε 
στην αστυνομία, ομολογώντας 
το στυγερό έγκλημα. 
Ο 49χρονος φέρεται να αντι-
μετώπιζε ψυχολογικά προβλή-
ματα. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του protothema.gr, πριν 
ενα χρόνο, είχε συλληφθεί απο 
την Αστυνομία μετά απο άγριο 
επεισόδιο στο σπίτι του, όμως 
μετά τη μεταφορά του σε  
ψυχιατρείο και την εξέταση του 
απο ψυχιάτρους, τον άφησαν 
να επιστρέψει στο σπίτι του.  

 
Οι αστυνομικοί, λαμβάνουν 
καταθέσεις από πρόσωπα που 
γνώριζαν την οικογένεια για να 
δουν τι κατάσταση επικρατούσε 
στο σπίτι για να δουν αν ελάμ-
βανε αγωγή, αν και πότε  
τη σταμάτησε και ποια ήταν 
αυτή. Ο ίδιος είπε στους αστυ-
νομικούς οτι κατακρεούργησε 
την 48χρονη σύζυγο του με  
κυνηγετικό μαχαίρι γιατι πίστευε 
οτι τον απατούσε. Η άτυχη γυ-
ναίκα βρέθηκε σε λίμνη αίματος 
μέσα στην κρεβατοκάμαρα του 
σπιτιού τους, στην Πολίχνη, 
ενώ έφερε χτυπήματα στον θώ-
ρακα και τα πόδια. Ερευνώντας 
το σπίτι, αστυνομικοί εντόπισαν 
το  κυνηγετικό μαχαίρι. 
Γύρω στις 9.30 το βράδυ της 

Κυριακής, ο καθ' ομολογίαν 
δράστης μετέβη στο ΑΤ Λευκού 
Πύργου, όπου αποκάλυψε ότι 
είχε σκοτώσει την σύζυγό του. 
Το άψυχο σώμα της βρέθηκε 
λίγο αργότερα από πλήρωμα 
περιπολικού, που μετέβη στην 
οικία του για να επαληθεύσει 
τους ισχυρισμούς του, ενώ άμε-
σα κλήθηκαν στο σημείο αστυ-
νομικοί της Υποδιεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών 
Βορείου Ελλάδος για εξερεύ-
νηση του χώρου. 

 
Ο 49χρονος βρέθηκε ενώπιον 
εισαγγελέα, η οποία του άσκησε 
δίωξη για ανθρωποκτονία με 
δόλο σε ήρεμη ψυχική κατά-
σταση, οπλοφορία και οπλο-
χρησία. Παραπέμφθηκε σε ανα-
κριτή όπου αναμένεται να  
ζητήσει και να λάβει προθεσμία 
για να απολογηθεί 
Κατά την άφιξή του αρνήθηκε 
να απαντήσει σε ερωτήσεις και 
μπήκε αμέσως στο κτήριο, 
ωστόσο σύμφωνα με πληρο-
φορίες φέρεται να ισχυρίζεται 
πως προέβη στην ειδεχθή αυτή 
πράξη καθώς πίστευε ότι η  
γυναίκα του τον απατούσε.  
Ο ίδιος είπε στους αστυνομι-
κούς οτι κατακρεούργησε την 
48χρονη σύζυγο του με κυνη-
γετικό μαχαίρι γιατι πίστευε οτι 
τον απατούσε. Η άτυχη γυναίκα 
βρέθηκε σε λίμνη αίματος,  
ενώ έφερε χτυπήματα στον θώ-
ρακα και τα πόδια. Ερευνώντας 
το σπίτι, αστυνομικοί εντόπισαν 
και το  κυνηγετικό μαχαίρι.

Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους άνω  
των 60 ετών - Πρόστιμο 100 ευρώ τον μήνα!

Τον υποχρεωτικό εμβο-
λιασμό για όλους τους 
πολίτες άνω των 60 

ετών, με διοικητικό πρόστιμο 
100 ευρώ σε περίπτωση που 
δεν εμβολιαστούν, το οποίο και 
αποκάλεσε «αντίτιμο υγείας», 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενόψει 
των γιορτών ανακοίνωσε επί-
σης ένα συμπληρωματικό μέ-
τρο: τη διάθεση ενός δωρεάν 
self-test σε κάθε ενήλικο στο 
διάστημα από τις 6 έως τις 12 
Δεκεμβρίου και από τις 3 έως 
τις 7 Ιανουαρίου ώστε να εντο-
πιστούν πιθανοί ασυμπτωματι-
κοί φορείς του ιού και να παρα-
κολουθήσουμε καλύτερα την 
πορεία της μετάδοσης της παν-
δημίας στην διάρκεια των γιορ-
τών. 

 
Ο πρωθυπουργός ανέφερε: 

«Η νέα μετάλλαξη Όμικρον μας 
ανησυχεί και μας καλεί σε επι-
φυλακή γιατί μας υπενθυμίζει 
ότι ο κορωνοϊός μπορεί να μας 
αιφνιδιάζει συνέχεια όσο βρί-
σκει έδαφος να επιζεί ιδίως με-
ταξύ των ανεμβολίαστων. Ενώ 
και οι γιορτές που πλησιάζουν 
με το κλίμα τους, τα οικογενει-
ακά τραπέζια και τις κοινωνικές 
εξόδους διαμορφώνουν συνθή-
κες που πιθανόν να ευνοήσουν 
την αναζωπύρωσή του. 

 
Και επεσήμανε: «Από τους 

580.000 ανεμβολίαστους συ-
μπολίτες μας άνω των 60 ετών, 
δυστυχώς μόνο 60.000 έσπευ-
σαν να εμβολιαστούν εντός του 
μήνα Νοεμβρίου. Και είναι  
κυρίως οι άνω των 60 οι οποίοι 
νοσηλεύονται και δυστυχώς 
πολλοί από αυτούς χάνονται. 
Στην προστασία, λοιπόν, ακρι-

βώς των συμπολιτών μας, τρέ-
φουμε τώρα την προσοχή μας. 
Γι' αυτό το λόγο και ο εμβολια-
σμός τους καθίσταται στο εξής 
υποχρεωτικός. Είναι μία από-
φαση που πρέπει να σας πω 
ότι με βασάνισε προσωπικά.  
Αισθάνομαι, ωστόσο, βαρύ-
τερη την ευθύνη μου να σταθώ 
δίπλα στους πιο ευάλωτους 
έστω και αν ίσως πρόσκαιρα 
δυσαρεστηθούν. Δεν έχω καμία 
απολύτως αμφιβολία ότι με 
αυτή μας την πολιτική από-
φαση θα σωθούν ανθρώπινες 
ζωές. Γιατί ο εμβολιασμός ανα-
δεικνύεται σε κάτι περισσότερο 
από υποχρεωτικός. Σώζει ζωές. 
Είναι πια αναγκαίος για ολό-
κληρη την κοινωνία. Δεν είναι 
ποινή. Θα έλεγα ότι είναι ένα 
αντίτιμο υγείας. Ένα κίνητρο 
προφύλαξης, μια ώθηση ζωής 
αλλά πιστεύω ότι είναι και μια 
πράξη δικαιοσύνης απέναντι 
στους πολύ περισσότερους  
εμβολιασμένους. Δεν γίνεται 
σήμερα κάποιοι να στερούνται 
τις υπηρεσίες του συστήματος 
υγείας που τις έχουν ανάγκη 
επειδή κάποιοι άλλοι αρνούνται 
πεισματικά να πράξουν το  
αυτονόητο». 

 
Η τροπολογία ▪

 
Κατατέθηκε η τροπολογία για 
την υποχρεωτικότητα του εμβο-
λιασμού. Σύμφωνα με αυτήν, 
«για επιτακτικούς λόγους προ-
στασίας της δημόσιας υγείας, 
εμβολιάζονται υποχρεωτικά 
κατά του κορονοϊού όλοι όσοι 
έχουν γεννηθεί έως και την 31η 
12 του 1961 και διαμένουν στην 
Ελλάδα». 
Κατά την τροπολογία, θα πρέ-
πει να έχουν λάβει την πρώτη 

δόση έως και την 16η Ιανουα-
ρίου 2022, η δε ολοκλήρωση 
του εμβολιαοτικού κύκλου πρέ-
πει να γίνει σύμφωνα με  
τις προβλεπόμενες διαδικασίες 
και στον προβλεπόμενο χρόνο. 
Από την υποχρεωτικότητα 

εξαιρούνται: (α) Όσοι έχουν  
νοσήσει και για διάστημα 180 
ημερών από τη νόσηση και (β) 
όσοι έχουν αποδεδειγμένους 
λόγους υγείας που εμποδίζουν 
τη διενέργεια του εμβολίου. 
Στην περίπτωση μη τήρησης 
της υποχρέωσης του υποχρε-
ωτικού εμβολιασμού επιβάλλε-
ται διοικητικό πρόστιμο 100 
ευρώ μηνιαίως. Εφόσον γίνει η 
πρώτη δόση έως και τη δεκάτη 
πέμπτη ημέρα του Ιανουαρίου 
και ολοκληρωθεί ο εμβολιαστι-
κός κύκλος σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες και 
στον προβλεπόμενο χρόνο,  
ειδικά για αυτόν τον μήνα, επι-
βάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
50 ευρώ. Σε περίπτωση διενέρ-
γειας της πρώτης δόσης από 
τη δέκατη έκτη ημέρα του μήνα 
και μετά, επιβάλλεται το σύνολο 
του προστίμου. Οι κυρώσεις 
 αίρονται από την πρώτη ημέρα 
του επόμενου μήνα από την 
πραγματοποίηση της πρώτης 
δόσης. 

 
Σημαντική αύξηση στα  ▪

ραντεβού για εμβολιασμό το 
πρώτο 24ωρο 

 
«Εντός του πρώτου 24ώρου 
από την ανακοίνωση του μέ-
τρου για την υποχρεωτικότητα 
του εμβολιασμού στους πολίτες 
άνω των 60 ετών καταγράψαμε 
σημαντική αύξηση στα ραντε-
βού που κλείνονται για την  
δόση του εμβολιασμού. Είμαι 

σίγουρος πως ακολουθούμε 
μία αποτελεσματική πολιτική» 
υπογράμμισε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, στη συνέντευξη, που 
παραχώρησε στον δημοσιο-
γράφο, Mark Bendeich, στο 
πλαίσιο του ψηφιακού συνε-
δρίου Reuters NEXT. ο κ. Μη-
τσοτάκης εξήγησε πως η  
κυβέρνηση είχε προηγουμένως 
εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο 
μέσο πειθούς, συμπληρώνο-
ντας δε, πως οι ηλικιωμένοι 
ανεμβολίαστοι αποτελούν το 
90% όσων καταλαμβάνουν κλί-
νες ΜΕΘ στα νοσοκομεία. 
Ο πρωθυπουργός χαρακτή-
ρισε το μηνιαίο διοικητικό πρό-
στιμο, ύψους 100 ευρώ λογικό, 
τονίζοντας πως αυτό θα βεβαι-
ώνεται από τις φορολογικές αρ-
χές. «Πρέπει να επιταχύνουμε 
τον ρυθμό εμβολιασμού τόσο 
για την α δόση, όσο και για την 
αναμνηστική δόση» σημείωσε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που 
υπενθύμισε πως η Ελλάδα 
ήταν η πρώτη χώρα σε επίπεδο 
Ε.Ε. που επέτρεψε την πρό-
σβαση του συνόλου του πλη-
θυσμού στην τρίτη δόση του 
εμβολίου. 
οπρωθυπουργός επεσήμανε 
πως «αυτήν την ώρα δεν υπάρ-
χει σχεδιασμός στην κυβέρ-
νηση για επέκταση του μέτρου 
της υποχρεωτικότητας και σε 
άλλες ηλικιακές ομάδες», τονί-
ζοντας ότι προς ώρας εστιά-
ζουμε στη συγκεκριμένη  
ηλικιακή ομάδα, καθώς αυτή  
είναι, που ασκεί μεγάλη πίεση 
στο ΕΣΥ και δυσκολεύει τη  
νοσηλεία συμπολιτών μας, που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
υγείας εκτός της νόσου Covid.
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ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΚΟΛΑ

Βιοτικός Κύκλος

Γωνιά Ποίησης 

       Της Εύας Λυσάνδρου ‘Άγιος Ανδρόνικος

       Του  Ειρήναρχου Στεφάνου

Περνούν τα χρονιά δύσκολα 

και ο κόσμος τυραννιέται και 

ολοένα βασανίζεται και πάντοτε χτυπιέται. 

 Να ησυχάσεις πια 

δεν μπορείς, αυτά που είναι τώρα.  

Εγώ για να είμαι ειλικρινής 

να μάτια μου δακρύζουν ως και τα πουλιά  

πας τα κλαδιά κάτι μου θυμίζουν.  

Τα χρόνια της ζωής πρέπει να τα γλεντούμε  

και τα καλά όλα τα να δεχτούμε 

και εμείς με όλη την δύναμη της ψυχής  

πάντα να τα τηρούμε.  

Εν να το πω πολλές φορές  

μα θα σας εξηγήσω τα χρόνια είναι δύσκολα  

και εγώ τώρα θα κλείσω.  

και έως την άλλην την φορά  

εγώ θα συνεχίσω 

Τα γεγονότα τσακρολογούν, τα κόκκαλα μου 
τρίζουν 

πονούν τα δόντια, δεν μασούν – τ’αυτιά μου 
κλείσαν, δεν ακούν  

τα γηραθκειά θυμίζουν! 
Που μονά τους δεν έρχονται, μας κουβαλούν 

παρέα 
μαζί μας παίζουν και γελούν – με τες αρρώ-

στιες μας γλεντούν 
του βίου μας μοιραία! 

Είναι κρυμμένα μέσα μας, ύπουλα μας  
παιδεύουν  

Έχουν καμήλου υπομονή – Βλέπουν κατάλ-
ληλη στιγμή τον στόχο σημαδεύουν!  
Καραδοκούν παντοτινά, ψάχνουν για  
ευκαιρία θεριεύουν με τα κακά –  

Λατρεύουν σάρκα και οστά γινόμαστε η λία! 
Είναι σε όλους μας γνωστό, να μην τα  

αριθμήσω 
θα χάσω τον λογαριασμό – κόλλες μελάνι  

θα λειφτώ 
Βιβλία θα γεμίσω! 

‘Άτιμα είναι κι άκαρδα, πίσω τους δεν  
κοιτάνε μερόνυχτα δουλεύουνε όργανα  
καταστρέφουνε υγεία μας κυνηγάνε! 

Αισθήματα δεν έχουνε, αγάπη δεν γνωρίζουν  
τον πόνο μας δεν νοιώθουνε – όσο κιάν  
υποφέρουμε ποτέ τους δεν δακρύζουν! 
Μέχρι να φέρουν τέλος μας, τον κορεσμό 

τους να βρούνε 
οι πίκρες και τα βάσανα, Λύπες ζωής και  

τυραννά ολα να ξεχαστούνε! 
Δεν είναι όλα τελικά - Υστερινά μας τραγικά, 

χρόνια μελαγχολίας, 
Προσεκτικά και Λογικά με τέχνη και μαστο-

ριά, βήματα σωτηρίας! 
Που οδηγούν σ’αντιδοτα, φάρμακα προστα-
σία  τρόπου καλής διαγωγής – Ασκήσεις και 

διατροφής, τα μέτρα ασφαλείας! 
Μέσα μας είναι όλα αυτά, τα μαύρα και τα 
άσπρα αρνητικά και θετικά – Συμμαχικά και 

εχθρικά Νίκης και Ήττας Κάστρα! 
Διαλέγουμε και παίρνουμε – στον κόσμο 

όταν έλθουμε, η εκλογή δική μας, 
Ελευθερία έχουμε – εμείς σελίδες γραφούμε, 

Βιβλίου της ζωής μας!!!

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων Νικήτας στον 
Απόστολο Ανδρέα Birmingham

Στον Ι. Καθεδρικό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
και Αποστόλου Ανδρέα 
του Πρωτοκλήτου στο 
Birmingham χοροστάτησε 
και προεξήρχε της Θείας 

Λειτουργίας ο Σεβασμιώ-
τατος Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρεταννίας κ. Νικήτας, 
συμπαραστατούμενος 
υπό του Αρχιμ. κ. Χριστο-

δούλου Κοκλιώτη, του 
Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Αι-
μιλιανού Επαμεινώνδα 
και του Διακόνου κ. Γεωρ-
γίου Τσουρού.

Ο Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Κάρντιφ
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νι-

κολάου στο Cardiff της Ουαλίας 
χοροστάτησε και λειτούργησε ο 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος 
την Κυριακή ΙΓ΄Λουκά. Μετά το 

πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος ετέ-
λεσε το ιερό μνημόσυνο των 
γονέων του και του μακαριστού 
Μητροπολίτου Νικαίας κυρού 
Ιακώβου.

Ο Επίσκοπος Μελιτηνής στον Άγιο Ανδρέα Windsor
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου 

Ανδρέα του Πρωτοκλήτου στο Windsor 
χοροστάτησε και λειτούργησε ο Θεοφι-
λέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μά-

ξιμος την Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά. Μετά του 
Θεοφιλεστάτου συλλειτούργησαν ο Αρ-
χιμ. κ. Γρηγόριος Laurensano και ο Πρε-
σβύτερος κ. Ανδρέας Ανδρεόπουλος.

Γιόρτασε τα 80χρονά του ο Τώνης Χρυσαφειάδης
Ο γνωστός παροικιακός πα-

ράγοντας Τώνης Χρυσαφειάδης 
γιόρτασε τα 80χρονά  του σε μια 

σεμνή τελετή την Κυριακή 21 Νο-
εμβρίου στην αίθουσα τελετών της 
Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή στο Βόρειο Λονδίνο. 
Ο Τώνης γεννήθηκε στην  Κλήρου  

και μετανάστευσε στο Λονδίνο το 
1959. Ασχολείτο με την ενδυματο-
βιομηχανία. Παντρεύτηκε την Βασι-
λεία Μηνά από το Αλεθρικό Λάρνα-
κας μαζί με την οποία απέκτησαν 
ένα γιο, τον Αλέξη.  
Επαναπατρίσθηκε, μαζί με τη  

σύζυγό του το 1989 στην Κύπρο, 

όπου μένουν στο Αλεθρικό, Ο Τώ-
νης και η Βασιλεία ήρθαν στο Λον-
δίνο για τα γενέθλιά του. ο γιος τους 
ο Αλέξης καλωσόρισε τον πατέρα 
του και του  ευχήθηκε εκ μέρους 
όλων των παρευρισκομένων Χρό-
νια Πολλά. 
Ο Τώνης βαθιά συγκινημένος  

ευχαρίστησε τον Αλέξη και τη  
σύζυγό του Αθηνά για την πρό-
σκλησή τους και την προετοιμασία 
της δεξίωσης την οποία παρακο-
λούθησαν κάπου 70 συγγενείς  
και φίλοι του 
Η εφημερίδα μας εύχεται στον 

Τώνη Χρόνια Πολλά!

Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στον Απόστολο Ανδρέα Λονδίνου
Πανηγυρική Τρισαρχιερατική 

Θεία Λειτουργία ετελέσθη στον 
εορτάζοντα Καθεδρικό Ι. Ναό 
του Αποστόλου Ανδρέα Kentish 
Town στο κεντρικό Λονδίνο. 
Προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος 

Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νική-
τας, συλλειτουργών μετά του 
Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκό-
που Ντμανίσι και Αγκαράκ  
κ. Ζήνωνος (εν Μ. Βρεταννία 
και Ιρλανδία - Πατριαρχείο  
Γεωργίας) και του Θεοφιλεστά-
του Επισκόπου Μελιτηνής  
κ. Μαξίμου. Έλαβαν μέρος επί-
σης ο Πρωτοσύγκελλος Αρχιμ. 
κ. Νικόδημος Αναγνωστόπου-
λος, ο Αρχιμ. κ. Χρυσόστομος 
Τύμπας, ο Αρχιερατικός Επί-
τροπος Πρωτοπρ. κ. Κωνστα-

ντίνος Γαριβαλδινός, οι Πρω-
τοπρεσβύτεροι κ. Νικόλαος 
Κόκκινος και κ. Χριστιανός Ak-
selberg και ο Διάκονος κ. Γε-
ώργιος Τσουρούς. Ο Αρχιεπί-
σκοπος κ. Νικήτας, στο μεστό 
κήρυγμά του αναφέρθηκε εκτε-
νώς στον Πρωτόκλητο Από-
στολο Ανδρέα, στο κάλεσμα 
όλων μας από τον Χριστό να 
καταστούμε μαθητές και ακό-
λουθοί Του και στην χριστιανική 
μαρτυρία μας στον σύγχρονο 
κόσμο, ιδιαιτέρως στην εξωτε-
ρική ιεραποστολή και σε περιο-
χές του κόσμου που οι άνθρω-
ποι πεινούν, υποφέρουν από 
κακουχίες και αρρώστιες και 
αναζητούν κατήχηση και πνευ-
ματική καλλιέργεια.

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 52χρονο για τον διπλό φόνο στο Wood Green
Ένας άνδρας 52 ετών εμφανίστηκε χθες, Τε-

τάρτη (1/12), ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο, 
κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία ενός 
πατέρα και της κόρης του στο Wood Green. Σύμ-
φωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, πρόκειται 
για τον Αχιλλέα Κώστα (γεννηθέντα στις 
25/04/1969), ο οποίος δεν έχει σταθερή διεύ-
θυνση κατοικίας. Στον Κώστα απαγγέλθηκαν κα-
τηγορίες για δύο ανθρωποκτονίες την Τρίτη 30/11. 
Την Τετάρτη εμφανίστηκε στο δικαστήριο Willes-
den Magistrates’ Court). Στις 09:37 το πρωί της 
Κυριακής 28 Νοεμβρίου, η αστυνομία κλήθηκε 

σε ένα ακίνητο στην Mayes Road, N22, έπειτα 
από ανησυχίες περιοίκων για τη σωματική ακε-
ραιότητα των ενοίκων. Οι αστυνομικοί βρήκαν 
δύο άτομα - έναν άνδρα 61 ετών και μια γυναίκα 
31 ετών - που έφεραν τραύματα από μαχαίρι. 
Κάλεσαν ασθενοφόρο, το πλήρωμα του οποίου 
διαπίστωσε τον θάνατο και των δύο θυμάτων ο 
οποίος επήλθε μέσα στο απίτι. Αν και δεν έχει γί-
νει ακόμη επίσημη ταυτοποίηση, η Σκότλαντ 
Γιαρντ είναι βέβαιη ότι οι νεκροί είναι πατέρας και 
κόρη. Οι συγγενείς τους έχουν ενημερωθεί και 
λαμβάνουν υποστήριξη από ειδικούς.



 
 

 
 Να επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθε-

νώνα στην Ελλάδα καλεί την κυ-
βέρνηση της χώρας του ο Κεν Λό-

ουτς, λίγες ημέρες μετά την άρνηση του Μπόρις  
Τζόνσον να προσέλθει σε διάλογο για το θέμα 
με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο  
Μητσοτάκη. «Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα είναι 
κλεμμένα. Πρέπει να γυρίσουν το συντομότερο 
στην Ελλάδα», τονίζει στη συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στην «Παροικιακή» ο παγκοσμίου 
φήμης βρετανός σκηνοθέτης, με αφορμή την 
αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του  
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε ειδική τελετή 
στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία στο Λονδίνο.  

 
Τα Γλυπτά κλάπηκαν από τον βρετανικό ιμπε-

ριαλισμό. Δεν θα έπρεπε να είχαν αφαιρεθεί 
ποτέ. Δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε ,   
λέει ο δύο φορές βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα 
κινηματογραφιστής. «Είναι ζήτημα σεβασμού 
των φίλων μας των Ελλήνων. Πρέπει, λοιπόν, 
να πούμε: ‘’αυτά τα κλέψαμε εμείς’’, τα έκλεψε η 
Βρετανία, όπως και τόσα άλλα κατά τη διάρκεια 
της αποικιοκρατίας. Και μετά να τα επιστρέψουμε». 
Οταν του καλείται να σχολιάσει την απάντηση 
που έδωσε ο βρετανός πρωθυπουργός στον 
έλληνα ομόλογό του, δεν δυσκολεύεται  
καθόλου: «Ο Τζόνσον δεν είναι τίποτε άλλο από 
καρικατούρα ενός παλιομοδίτη ιμπεριαλιστή». 
Βαθιά πολιτικοποιημένος, αριστερός ώς το  

κόκκαλο, ο 85χρονος Λόουτς υπήρξε φανατικός 
οπαδός του Τζέρεμι Κόρμπιν, τέως ηγέτη του 

Εργατικού Κόμματος, και έβλεπε με συμπάθεια 
τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, όμως, τον απογοήτευσε. 
«Αν και οι συνθήκες στην Ελλάδα και τη Βρετανία 
είναι πολύ διαφορετικές, είχαμε και οι δύο μια  
πιθανότητα να αποκτήσουμε σοβαρές, ριζοσπα-
στικές κυβερνήσεις που θα λειτουργούσαν προς 
όφελος του λαού, αλλά αυτή η ευκαιρία μας  
αφαιρέθηκε. Στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε 
την τόλμη να κάνει πράξη τη βούληση του ελλη-
νικού λαού για πραγματική αλλαγή», τονίζει ο 
δημιουργός των ταινιών «Ο άνεμος χορεύει το 
κριθάρι» και «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ», οι 
οποίες τον έκαναν έναν από τους μόλις εννέα 
σκηνοθέτες που έχουν αποσπάσει δύο φορές 
την ανώτατη διάκριση του Φεστιβάλ Καννών. 
«Στη Βρετανία, πάλι», συνεχίζει, «είχαμε τον 
Κόρμπιν στην ηγεσία του βασικού αριστερού 
κόμματος. Ηταν δημοφιλής και είχε ένα ριζοσπα-
στικό πρόγραμμα που θα άλλαζε πραγματικά 
την ισορροπία δυνάμεων στην κοινωνία προς 
όφελος της εργατικής τάξης. Αλλά το κατεστημένο 
αποφάσισε ότι δεν έπρεπε να έρθει στην εξουσία 
και τον εξόντωσε». Και τώρα; ρωτάω. «Τώρα, 
πρέπει να προβληματιστούμε. Να σκεφτούμε 
πώς ορίζουμε τη δημοκρατία όταν ο λαός μιλά 
υπέρ μιας ριζοσπαστικής αλλαγής, αλλά το κατε-
στημένο αποφασίζει ότι δεν θα την επιτρέψει. 
Αυτά έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν. Αλλά δεν 
διδαχθήκαμε.Το σημαντικό είναι να μάθουμε το 
μάθημά μας». 
Μέλος των Εργατικών από τη δεκαετία του 

1960, ο Λόουτς αποχώρησε από το κόμμα στα 
χρόνια του Τόνι Μπλερ και επέστρεψε όταν το 
τιμόνι ανέλαβε ο Κόρμπιν. Τον περασμένο Αύ-
γουστο, όμως, αποκάλυψε ότι ο νέος ηγέτης Κιρ 
Στάρμερ τον διέγραψε επειδή «αρνήθηκε να 

αποκηρύξει μέλη που είχαν ήδη αποβληθεί».  
 
Πώς ένιωσε,  αλήθεια; «Ηταν 
μεγάλη ανα- κούφιση!  
Είναι σαν να βάζεις τέ-
λος σε μια κακοποι-
ητική σχέ- ση.  
Είναι πα- ράση-
μο, είναι  τίτλος 
τιμής να διαγρά-
φεσαι από ένα 
κόμμα που έχει 
καταντήσει 
παρωδία αρι-
στερού κόμματος 
και, πλέον, υπηρε-
τεί τα συμφέροντα 
του κεφαλαίου 
και των επι-
χειρήσε-
ων».  

 
 
 
Πού το στηρίζετε αυτό; ρωτάω. «Μα, ο ίδιος ο 
Στάρμερ είπε ότι οι Εργατικοί είναι πλέον το 
κόμμα των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι είναι 
ενάντια στα συμφέροντα της εργατικής  
τάξης», υποστηρίζει, αποκαλώντας τον Στάρμερ 
«κακέκτυπο» του Μπλερ. «Ο Μπλερ, τουλάχιστον, 
είχε μια επιφανειακή γοητεία. Παρουσίασε τον 
εαυτό του ως έναν λαμπρό νέο που θα  
οδηγούσε τη χώρα σε ένα χρυσό μέλλον.  
Ο Στάρμερ είναι πληκτικός. Ανιαρός όσο δεν 
πάει. Επίσης, είναι ύπουλος και ανέντιμος». 

Σκληρά λόγια, παρατηρώ. «Κι όμως. Στις εκλο-

γές του 2019 έκανε ότι 
αγκαλιάζει τον Κόρμπιν, 
γνωρίζοντας ότι θα τον 
έδιωχνε από το κόμμα  

όταν θα του   
δινόταν η ευκαιρία.  Υπο-

σχέθηκε ότι θα διατη- ρούσε 
τις πολιτικές των  Εργατι-
κών, αλλά τώρα  ξεφορ-

τώνεται τη μία μετά την άλλη. 
Δεν μπορείς να του έχεις 

καμία εμπι-
στοσύνη». 

 
 
Δύο χρόνια 

μετά το τελευταίο 
του φιλμ και 54 μετά 

το πρώτο, έχει άραγε 
στα σκαριά καινούργια ται-

νία; «Το σκεφτόμαστε.  
Ξέρεις, είναι δύσκολο να πεις 
‘’όχι’’ όταν υπάρχουν τόσες πολλές 
ιστορίες που περιμένουν να τις διη-

γηθείς. Από την άλλη, αυτή είναι δουλειά για κά-
ποιον νεότερο. Δεν ξέρω…». Μα, μέσα σας είστε 
ακόμη πολύ νέος, του λέω. Γελάει. «Μακάρι να 
ήταν έτσι. Δυστυχώς, δεν είναι κάτι που θερα-
πεύεται (σ.σ. εννοεί τα γηρατειά). Μπορεί να 
προσπαθήσουμε. Για να δούμε…». 
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 Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

 Κεν Λόουτς στην «Παροικιακή»:  

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι κλεμμένα»

Ο Κεν Λόουτς με τον συντάκτη της «Π» Γ. Ανδριτσόπουλο

Συγκίνηση και χαμόγελα στην τελετή στην  
κατοικία του Έλληνα πρέσβυ Ιωάννη Ραπτάκη

Ο σκηνοθέτης του 
«Κες» και του «Γη και 
ελευθερία» αναγο-

ρεύθηκε την περασμένη Παρα-
σκευή επίτιμος διδάκτορας του 
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής, στην ελληνική πρεσβευ-
τική κατοικία στο Μέιφερ του 
Κεντρικού Λονδίνου. «Είμαι 
πανευτυχής. Είναι πολύ με-
γάλη τιμή. Την αποδέχομαι 
με τεράστια χαρά. Είμαι συ-
γκινημένος που οι ταινίες 
μας επικοινωνούν με τους 
Ελληνες. Οι ταινίες που κά-
νουμε είναι αποτέλεσμα 
μιας συλλογικής δουλειάς 
και συνεπώς αυτή η διά-
κριση δεν ανήκει μόνο σε 
μένα αλλά σε όλους τους 
ανθρώπους που δουλεύουν 
για τις ταινίες μας», δηλώνει 
ο Λόουτς, ο οποίος δεν κατά-
φερε να ταξιδέψει στην Αθήνα 
εξαιτίας της πανδημίας. «Ελ-
πίζω, όταν το επιτρέψουν οι 
συνθήκες, να μπορέσω να πάω 
για να γνωρίσω από κοντά τους 
φοιτητές», σημειώνει. «Πολλές 
από τις ταινίες του πραγματεύο-
νται σε βάθος ζητήματα που 
άπτονται της επιστήμης της κοι-
νωνικής εργασίας. Το έργο του 
αποτελεί ένα πολύ δυνατό και 

χρήσιμο εργαλείο εκπαίδευσης 
των αυριανών κοινωνικών λει-
τουργών», τονίζει στην «Πα-
ροικιακή» ο πρόεδρος του 
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 
Χαρίσιος Ασημόπουλος. «Οι 
ταινίες του αναδεικνύουν και 
προάγουν τις έννοιες της ενδυ-
νάμωσης, της συνηγορίας, της 
κοινωνικής ισότητας, της κοινω-
νικής δικαιοσύνης και της κοι-
νωνικής αλλαγής. Αυτές είναι 
και οι βασικές αξίες του επιστη-
μονικού πεδίου της κοινωνικής 
εργασίας», προσθέτει ο καθη-
γητής του τμήματος Βασίλης 
Ιωακειμίδης.  
Στην εκδήλωση, τιμητική διά-

κριση έλαβε και ο πρεσβευτής 
της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο, Ιωάννης Ραπτάκης. 
«Για τις προσπάθειές του, για 
τις ενέργειές του και όλα όσα 
έχει κάνει για το Πανεπιστήμιό 
μας, αλλά και τον Ελληνισμό 
στην Αγγλία», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο υπεύθυνος Δημο-
σίων Σχέσεων του Πανεπιστη-
μίου Παναγιώτης Δούρος, ο 
οποίος του επέδωσε αναμνη-
στική πλακέτα εκ μέρους του 
πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, Παναγιώτη 
Καλδή.

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ  
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ

«
«

Γεννημένος στις 17 Ιουνίου του 1936, 
στο Γουόρικσερ της Αγγλίας, ο Κεν Λόουτς  
παραμένει διαχρονικά ένας κορυφαίος  

κινηματογραφιστής, πολιτικοποιημένος και 
ανθρωπιστής, όντας πιστός στις αρχές 

του. Ο σπουδαίος Βρετανός σκηνοθέτης - 
ίσως ο κορυφαίος εκφραστής του κοινωνι-
κού ρεαλισμού στον Κινηματογράφο -  
καταφέρνει μέσα από τις ταινίες του να  
μεταφέρει την εκάστοτε πολιτική κατά-

σταση και τον κοινωνικό προβληματισμό 
που τον διακρίνει, στην μεγάλη οθόνη, χα-
ρίζοντας μας ένα Σινεμά υψηλών απαιτή-
σεων, που προβληματίζει και θέτει ερωτή-
ματα στον θεατή. «Το σινεμά μάς κάνει 

καμιά φορά να βλέπουμε καθαρότερα τον 
κόσμο κι ο κόσμος μας αυτή τη στιγμή κιν-
δυνεύει, από τις ιδέες που αποκαλούμε  
νεοφιλελευθερισμό που απειλεί να μας 
φτάσει στην καταστροφή, στη δυστυχία 
εκατομμυρίων ανθρώπων, από την  

Ελλάδα ως τη Βραζιλία. Το σινεμά έχει 
πολλές παραδόσεις. Μία είναι το σινεμά 
της διαμαρτυρίας, αυτό που δείχνει τους 
ανθρώπους ενάντια στην εξουσία. Ελπίζω 
η ταινία μας να συνεχίζει αυτήν την παρά-
δοση. Κινδυνεύουμε να απελπιστούμε κι 
όταν υπάρχει τόση απελπισία, η ακροδεξιά 
το εκμεταλλεύεται - πρέπει να πιστέψουμε 
ότι ένας διαφορετικός κόσμος είναι εφικτός 

κι απαραίτητος» - Κεν Λόουτς.

Ο κορυφαίος Κεν Λόουτς



 
Σε δύο αποκαλύψεις για την 

υπόθεση της διεκδίκησης των 
Γλυπτών του Παρθενώνα από 
τη Βρετανία, οι οποίες προκα-
λούν αίσθηση, προέβη μιλώ-
ντας στην «Παροικιακή» ο 
γνωστός βρετανός πολιτικός 
Ντένις ΜακΣέιν:  πρώτον, 
έκανε για πρώτη φορά γνωστό 
ότι, όταν ήταν υπουργός, στις 
αρχές της δεκαετίας του 2000, 
εισηγήθηκε να επιστραφούν μό-
νιμα τα Γλυπτά στην Ελλάδα! 
Δεύτερον, αποκάλυψε ότι, την 
περασμένη εβδομάδα, συνομί-
λησε με τον νέο πρόεδρο του 
Βρετανικού Μουσείου για το εν-
δεχόμενο επαναπατρισμού των 
Μαρμάρων, αλλά ο τελευταίος 
αντιμετώπισε το θέμα «με πε-
ριφρόνηση», απορρίπτοντας 

κάθε συζήτηση.  
Ο 73χρονος παλαίμα-
χος πολιτικός των Εργατικών, 
διετέλεσε υπουργός Ευρώπης 
στην κυβέρνηση των Νέων Ερ-
γατικών του Τόνι Μπλερ, από 
το 2002 έως το 2005. «Από 
εκείνο το πόστο, συνεργαζό-
μουν με τον Γιώργο Παπαν-
δρέου, ο οποίος τότε ήταν 
υπουργός Εξωτερικών της χώ-
ρας σας. Τότε, πρότεινα να γυ-
ρίσουν πίσω στην Ελλάδα τα 
Μάρμαρα του Παρθενώνα», δή-
λωσε ο ΜακΣέιν. Είναι η πρώτη 
φορά, τουλάχιστον μεταπολε-
μικά, που αποκαλύπτεται ότι εν 
ενεργεία υπουργός της βρετα-
νικής κυβέρνησης τάσσεται 
υπέρ της επανένωσης των Γλυ-
πτών του Παρθενώνα. Οι τε-
λευταίες σχετικές αναφορές 

χρονολογούνται το 1941 και, 
νωρίτερα, το 1924. Τότε, αξιω-
ματούχοι του Φόρεϊν Οφις είχαν 
εισηγηθεί - εις μάτην - τον επα-
ναπατρισμό όλων ή ορισμένων 
από τα Γλυπτά που εκτίθενται 
στο Βρετανικό Μουσείο. Αλλά 
και η πρόταση του  

ΜακΣέιν που 
διατυπώ-
θηκε - 
κατά τον 
ίδιο - στις 
αρχές της 
προπερα-
σ μ έ ν η ς 
δεκαετίας, 
έπεσε στο 
κενό. «Ο 
τότε συνά-

δελφός μου, 
υπουργός Πολιτισμού του Ηνω-
μένου Βασιλείου, απέρριψε την 
πρότασή μου και μου είπε να 
μην τη θέσω ενώπιον του πρω-
θυπουργού (σ.σ. του Τόνι 
Μπλερ), διότι δεν θα είχε απή-
χηση», θυμάται ο τότε υπουρ-
γός Ευρώπης. Ο ΜακΣέιν, ο 
οποίος διετέλεσε βουλευτής του 
Εργατικού Κόμματος επί 18 
χρόνια, έκανε και μία δεύτερη 
αποκάλυψη. Ένα εικοσιτετρά-
ωρο μετά τη συνάντηση του  
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον 
Μπόρις Τζόνσον στο Λονδίνο, 
κατά την οποία ο βρετανός 
πρωθυπουργός απέρριψε εκ 
νέου το αίτημα για επανένωση 
των Γλυπτών, ο βετεράνος πο-
λιτικός συζήτησε το ενδεχόμενο 

επιστροφής των Μαρμάρων με 
τον Τζορτζ Οσμπορν, τον πρό-
εδρο του Συμβουλίου Επιτρό-
πων του Βρετανικού Μουσείου 
(δηλαδή του οργάνου που διοι-
κεί το ίδρυμα). «Στις 17 Νοεμ-
βρίου, συνομίλησα μαζί του στο 
περιθώριο μίας παρουσίασης 
βιβλίου στην οποία βρεθήκαμε. 
Ηταν γεμάτος περιφρόνηση για 
το θέμα», υποστήριξε ο Μακ-
Σέιν, ο οποίος δεν θέλησε να 
μεταφέρει τα ακριβή λόγια του 
Οσμπορν. «Κατόπιν, μου είπε 
ότι η καλύτερη ευκαιρία που 
είχε η χώρα σας (σ.σ. για να 
πάρει πίσω τα Γλυπτά) ήταν 
όταν ο Τόνι Μπλερ ήταν πρω-
θυπουργός, καθώς επεδίωκε 
να έχει φιλία με την Ελλάδα». 
Βέβαια, όπως είναι γνωστό, επί 
πρωθυπουργίας Μπλερ δεν 
έγινε καμία κίνηση από βρετα-
νικής πλευράς για τον επανα-
πατρισμό των πολιτιστικών θη-
σαυρών που φιλοτέχνησε  
ο Φειδίας.  

 
Τουναντίον, ο ίδιος απέκλεισε 

κάθε συζήτηση για το θέμα μό-
λις πέρασε το κατώφλι της Ντά-
ουνινγκ Στριτ, σε αντίθεση με 
άλλους προκατόχους του στο 
Εργατικό Κόμμα - όπως ο 
Μάικλ Φουτ και ο Νιλ Κίνοκ - 
που έβλεπαν θετικά το ζήτημα 
της επανένωσης. 

Η στιχομυθία που αποκάλυψε 
ο ΜακΣέιν συνιστά την πρώτη 
καταγεγραμμένη αντίδραση του 
νέου προέδρου του Μουσείου 

στο θέμα των «Ελγινείων», 
όπως ορισμένοι στη Βρετανία 
επιμένουν να τα αποκαλούν. Ο 
Οσμπορν βρέθηκε στο τιμόνι 
του Μουσείου στις αρχές του 
περασμένου μήνα. Ως υπουρ-
γός Οικονομικών στην κυβέρ-
νηση του Ντέιβιντ Κάμερον 
έγινε γνωστός για τις πολιτικές 
λιτότητας που εφάρμοσε, με-
ταξύ άλλων, στον πολιτισμό: το 
2010 ενέκρινε περικοπές 
ύψους 30% στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό για τον πολιτισμό 
και 15% για τα εθνικά μουσεία. 
Μετά την αποχώρησή του από 
την κυβέρνηση, ανέλαβε διάφο-
ρους ρόλους στον ιδιωτικό το-
μέα, μεταξύ αυτών του διευθυ-
ντή της εφημερίδας «Evening 
Standard» και του συμβούλου 
της BlackRock, του μεγαλύτε-
ρου διαχειριστή κεφαλαίων 
στον κόσμο, με ετήσιες αποδο-
χές 650.000 στερλινών. Πάγια 
θέση του Μουσείου είναι ότι δεν 
εξετάζεται το ενδεχόμενο μόνι-
μης επιστροφής των Γλυπτών 
στην Ελλάδα. «Ο Οσμπορν εί-
ναι βασικός πυλώνας του αγ-
γλικού συντηρητικού κατεστη-
μένου.  

Δεν πρόκειται να παρεκκλίνει 
από την επίσημη θέση στο 
θέμα των Μαρμάρων του Παρ-
θενώνα», λέει ο ΜακΣέιν, ο 
οποίος, προτού μπει στην πο-
λιτική, εργάστηκε ως δημοσιο-
γράφος στο BBC. Υποστηρίζει, 
επίσης, ότι «ο Μητσοτάκης δεν 
πρέπει να περιμένει τίποτε ούτε 

από τον βρετανό 
πρωθυπουργό» . 
Γιατί; τον ρωτάω. «Ο 
Τζόνσον μισεί την Ευρω-
παϊκή Ενωση, επομένως δεν 
πρόκειται να συνεργαστεί με 
ένα κράτος-μέλος της, παρά τον 
ψεύτικο φιλελληνισμό του.  

Επιπλέον, είναι τουρκόφιλος. 
Τον ξέρουμε όλοι καλά εδώ και 
πολλά χρόνια». Ο πρώην 
υπουργός αναφέρεται και στον 
διευθυντή του Βρετανικού Μου-
σείου: «Ο γερμανός ιστορικός 
τέχνης Χάρτβιχ Φίσερ θα γνω-
ρίζει ασφαλώς ότι τα γερμανικά 
μουσεία επιστρέφουν τα 
‘’Raubkunst’’, δηλαδή τα κλεμ-
μένα έργα τέχνης, σε μουσεία 
στη Νιγηρία και στο Μπενίν.  

 
Οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές 

έκλεψαν θησαυρούς από την 
Αφρική, ακριβώς όπως ο βρε-
τανός ιμπεριαλιστής Ελγιν βαν-
δάλισε τον Παρθενώνα και 
πήρε μαζί του τα λεηλατημένα 
Μάρμαρα στο Λονδίνο». Και 
καταλήγει:  

«Είναι λυπηρό ότι ένα σπου-
δαίο ίδρυμα όπως το Βρετανικό 
Μουσείο δεν αναγνωρίζει το κα-
θήκον που έχει απέναντι στην 
Ιστορία και την τέχνη να επι-
στρέψει τα κλεμμένα Μάρμαρα 
στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. 
Δυστυχώς, δεν έχω καμία 
προσδοκία ότι το βρετανικό κα-
τεστημένο θα κάνει αυτό που 
είναι σωστό, ιδίως τώρα, μετά 
το Brexit».
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ 
 ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΑΝΤΙΚ ΚΑΝ ΜΙΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ» 

 
 
 
 Το «εκρηκτικό  

κοκτέιλ» του 
Brexit και της 

πανδημίας «έχει προκα-
λέσει πολλά δεινά στη 
Βρετανία», δήλωσε απο-
κλειστικά στην «Παροι-
κιακή» ο δήμαρχος του 
Λονδίνου Σαντίκ Καν, 
αναγνωρίζοντας ότι τον 
τελευταίο ενάμιση χρόνο 
πολλοί κάτοικοι της χώ-
ρας, μεταξύ τους αρκετοί 
μετανάστες από κράτη-
μέλη της ΕΕ, «έχουν  
περάσει πάρα πολύ δύ-
σκολα». Για τον λόγο 
αυτό, θέλησε να στείλει 
«μήνυμα στήριξης» προς 
τους Ευρωπαίους κατοί-
κους του Λονδίνου, υπο-
γραμμίζοντας ότι επιθυμία 
του είναι «να αισθάνονται 
όλοι ότι βρίσκονται στο 
σπίτι τους», παρά το 
Brexit.  
«Οι τελευταίοι 18 μήνες 
ήταν πραγματικά πολύ κακοί, τόσο εξαιτίας της 
πανδημίας, όσο και εξαιτίας του Brexit», επισή-
μανε ο πρώτος πολίτης του Λονδίνου. O Καν 
αντιτάχθηκε σθεναρά στην έξοδο της Βρετανίας 
από την Ευρωπαϊκή Ενωση και μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή έκανε εκστρατεία για την αποτροπή 
της. Σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια μετά το Brexit, 
επιχειρεί να διαβεβαιώσει τους ευρωπαίους με-
τανάστες - οι οποίοι δαιμονοποιήθηκαν από με-
ρίδα πολιτικών και μέσων ενημέρωσης - ότι εξα-
κολουθούν να είναι ευπρόσδεκτοι. «Το μήνυμά 
μου προς τους κατοίκους του Λονδίνου που κα-
τάγονται από την Κύπρο, την Ελλάδα και από τις 
υπόλοιπες χώρες της ΕΕ είναι ένα: είστε Λον-
δρέζοι. Η συμβολή σας στο να γίνει το Λονδίνο η 
σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο είναι καθορι-
στική», είπε στην «Παροικιακή». «Η προ-
σφορά σας στην πόλη μας είναι πολυσχιδής: συ-
νεισφέρετε στην οικονομία, στην κοινωνία και 
στον πολιτισμό. Σας ευχαριστώ για όλα όσα κά-
νετε. Σας θέλουμε εδώ. Θέλω να σας διαβεβαι-

ώσω ότι εδώ είναι το σπίτι σας». 
Εκτός από την τεράστια τραγωδία της απώλειας 
ανθρώπινων ζωών (η Βρετανία έχει αρνητική 
πανευρωπαϊκή πρωτιά θανάτων, μετρώντας πε-
ρισσότερους από 145.000 νεκρούς), η πανδημία 
επέφερε και σοβαρό οικονομικό πλήγμα: επιχει-
ρήσεις έβαλαν λουκέτο, εκατοντάδες χιλιάδες ερ-
γαζόμενοι έχασαν - έστω προσωρινά - τις δου-
λειές τους, το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε 
κατά 9,8% και ο πληθωρισμός καλπάζει προς 
το 5%. Ο κορωνοϊός, σε συνδυασμό με το Brexit, 
ευθύνεται και για τα σοβαρά προβλήματα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της έλλειψης ερ-
γαζομένων σε διάφορους κλάδους. Ρωτάω τον 
δήμαρχο πώς μπορεί να αναστραφεί αυτή η κα-
τάσταση. «Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ό,τι 
μπορούμε για να στηρίξουμε την οικονομία μας 
και να διασφαλίσουμε την ανάκαμψή της. Είναι 
αναγκαίο τόσο για το Λονδίνο όσο και για ολό-
κληρη τη χώρα. Εδώ, στο κέντρο της πόλης, 
έχουμε υπέροχα καταστήματα, θέατρα, ξενοδο-

χεία και μπαρ. Ολα τους, όμως, δέχθηκαν ισχυρό 
πλήγμα», μου λέει ο Καν, ο οποίος μόλις συ-
μπλήρωσε πεντέμισι χρόνια στον δήμο. «Θέ-
λουμε, λοιπόν, τα φετινά Χριστούγεννα να είναι 
πραγματικά μοναδικά, ώστε να στηρίξουμε τις 
οικογένειες όσων εργάζονται στο Ουέστ Εντ (σ.σ. 
το ιστορικό κέντρο του Λονδίνου). Ας μην γελιό-
μαστε: η οικονομία της χώρας βασίζεται σε με-
γάλο βαθμό στο Ουέστ Εντ», τονίζει ο 51χρονος 
πολιτικός των Εργατικών, ο οποίος τον περα-
σμένο Μάιο επενεξελέγη με ποσοστό 55,2% ένα-
ντι 44,8% του υποψηφίου των κυβερνώντων Συ-
ντηρητικών Σον Μπέιλι. Στις εκλογές του 2016, 
είχε διαδεχθεί τον Μπόρις Τζόνσον στη δημαρ-
χία, λαμβάνοντας την ισχυρότερη λαϊκή εντολή 
που εξασφάλισε ποτέ πολιτικός στη Βρετανία 
(1,3 εκατ. ψήφοι). Τον συνάντησα στην καρδιά 
της πόλης, στο εμβληματικό Πικαντίλι Σέρκους, 
με αφορμή την επίσημη έναρξη των χριστουγεν-
νιάτικων εκδηλώσεων στη βρετανική πρω-
τεύουσα. Φέτος, είναι η πρώτη φορά που ο στο-

λισμός είναι στη θέση του από τόσο νωρίς, με 
περισσότερα από ένα εκατομμύριο λαμπιόνια 
LED να ανάβουν ταυτόχρονα την Παρασκευή  
12 Νοεμβρίου στην Οξφορντ Στριτ, τη Μποντ 
Στριτ, τη Λέστερ Σκουέρ και άλλα κεντρικά σημεία 
της πόλης. «Το μήνυμά μου τόσο προς τους  
κατοίκους του Λονδίνου και της Βρετανίας, όσο 
και προς τους ανθρώπους σε κάθε γωνιά του 
κόσμου είναι: ελάτε στο Λονδίνο για να περάσετε 
τις γιορτές!». Πέρυσι, οι Λονδρέζοι έκαναν Χρι-
στούγεννα στα σπίτια τους, υπό καθεστώς αυ-
στηρού λόκνταουν. Φέτος, η κατάσταση είναι 
διαφορετική. Τα στολίδια που είναι παρόντα απ’ 
άκρου εις άκρον της πόλης συμβολίζουν την 
«αναγέννηση» μετά την πανδημία, εξηγεί ο πα-
κιστανικής καταγωγής Καν, ένας άνθρωπος ο 
οποίος, σημειωτέον, δεν γιορτάζει τα Χριστού-
γεννα – τουλάχιστον όχι τη θρησκευτική τους 
διάσταση. Είναι, βλέπετε, ο πρώτος μουσουλ-
μάνος δήμαρχος στην ιστορία του Λονδίνου, 
αλλά και ο πρώτος με αυτό το θρήσκευμα που 
εκλέγεται σε δημαρχιακό θώκο δυτικής πρω-
τεύουσας. «Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα 
ελπίδας. Αυτά τα Χριστούγεννα συμβολίζουν την 
ελπίδα, την αισιοδοξία και τη θετική σκέψη. Θέ-
λουμε να δείξουμε σε όλον τον κόσμο ότι το Λον-
δίνο είναι ανοιχτό, ότι σιγά-σιγά ανακάμπτουμε», 
τονίζει. «Η πόλη μας ανέκαμψε έπειτα από το 
Blitz (σ.σ. τους γερμανικούς βομβαρδισμούς το 
1940 και 1941). Ανακάμψαμε μετά την πανώλη 
και τις πυρκαγιές. Ετσι θα ανακάμψουμε και 
τώρα. Και η ανάκαμψη αρχίζει από τα Χριστού-
γεννα» μου λέει ο δήμαρχος, δείχνοντάς μου τον 
εντυπωσιακό φωτισμό στη Ρίτζεντ Στριτ. «Είμαι 
πραγματικά ενθουσιασμένος. Στολίσαμε το Λον-
δίνο με τα περισσότερα και πιο εντυπωσιακά λα-
μπιόνια στον κόσμο. Ανάψαμε ένα εκατομμύριο 
φωτάκια – περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη 
πόλη» υποστηρίζει, «διαφημίζοντας» την πόλη 
του με ζήλο που προσιδιάζει σε (ιδιαιτέρως τα-
λαντούχο) πωλητή προϊόντων. «Τα Χριστούγεννα 
στο Ουέστ Εντ είναι σπουδαία. Μπορείτε να 
μπείτε στο παλαιότερο κατάστημα παιχνιδιών 
στον κόσμο, το Hamleys, να χαζέψετε τα χρι-
στουγεννιάτικα είδη στο Selfridges, να παρακο-
λουθήσετε μία από τις υπέροχες θεατρικές μας 
παραστάσεις, να απολαύσετε afternoon tea στο 
Ritz ή να νιώσετε σαν τον Τζέιμς Μποντ πίνοντας 
Bollinger», συνεχίζει με ενθουσιασμό. «Ολοι μας 
έχουμε ανάγκη να περάσουμε όμορφα φέτος τα 
Χριστούγεννα», μου λέει ενώ τον αποχαιρετώ. 
«Ας το κάνουμε στο Λονδίνο».

Ρεπορτάζ «Παροικιακής»: Η «περιφρόνηση» του Βρετανικού Μουσείου και ο υπουργός 
του Τόνι Μπλερ που εισηγήθηκε την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα!

«Το Brexit και η πανδημία προκάλεσαν 
πολλά δεινά στη Μεγάλη Βρετανία»

«Η προ-
σφορά σας 
στην πόλη 
μας είναι  

πολυσχιδής: 
συνεισφέ-
ρετε στην  
οικονομία, 
στην κοινω-
νία και στον 
πολιτισμό. 
Σας ευχαρι-
στώ για όλα 
όσα κάνετε. 
Σας θέλουμε 

εδώ.  
Θέλω να σας 
διαβεβαι-

ώσω ότι εδώ 
είναι το σπίτι 

σας».

«Ο Τζόνσον μισεί την  
Ευρωπαϊκή Ενωση, 

επομένως δεν πρόκειται 
να συνεργαστεί με ένα 

κράτος-μέλος της, παρά 
τον ψεύτικο φιλελληνι-
σμό του. Επιπλέον, εί-

ναι τουρκόφιλος»
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Τρομάζει τη Βρετανία - αλλά και τον υπόλοιπο 
κόσμο - η νέα παραλλαγή του κορωνοϊού, η 
οποία έχει προκαλέσει ανησυχία ως προς την 
αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων εμβολίων, 
επέσπευσε τη λήψη νέων, πιο αυστηρών μέτρων, 
και πυροδότησε φόβους για νέα lockdowns. Συ-
νολικά, έως χθες (Τετάρτη 1/12) το απόγευμα εί-
χαν εντοπιστεί 32 κρούσματα στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο. 
Σειρά μέτρων για την αποτροπή μετάδοσης της 
παραλλαγής Όμικρον του κορωνοϊού ανακοίνωσε 
ο Μπόρις Τζόνσον. Παράλληλα, έθεσε ως στόχο 
τη χορήγηση της αναμνηστικής δόσης του εμβο-
λίου κατά του κορωνοϊού σε όλο τον ενήλικο πλη-
θυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου έως το τέλος Ια-
νουαρίου. Όπως είπε, τα εμβόλια είναι «η 
καλύτερη άμυνα» έναντι της παραλλαγής Όμι-
κρον και για το λόγο αυτό η κυβέρνηση θα επιτα-
χύνει το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Ο Τζόνσον 
ανακοίνωσε ότι η τρίτη δόση θα χορηγείται σε 
ακόμα 150 φαρμακεία ανά τη χώρα, επιπροσθέ-
τως όσων ήδη λειτουργούν ως κέντρα εμβολια-
σμού, 400 στρατιώτες και εθελοντές θα είναι σε 
ετοιμότητα για να συνδράμουν το εμβολιαστικό 
πρόγραμμα, θα ανοίξουν περισσότερα εμβολια-
στικά κέντρα σε νοσοκομεία και «προσωρινά εμ-
βολιαστικά κέντρα θα εμφανίζονται σαν χριστου-
γεννιάτικα δέντρα». Τόνισε ότι παρά την αίσθηση 
κόπωσης του πληθυσμού από την πανδημία, η 
κατάσταση είναι «ανυπολόγιστα καλύτερη» σε 
σχέση με πέρυσι, λόγω της επιτυχίας του εμβο-
λιαστικού προγράμματος. Επανέλαβε ότι τα μέ-
τρα που υιοθετήθηκαν είναι «αναλογικά και προ-
ληπτικά» και δίνουν χρόνο στους επιστήμονες 
«να σπάσουν τον κωδικό Όμικρον». Κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ντάουνινγκ 
Στριτ,  ο Υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ συ-
μπλήρωσε ότι είναι «πιο σημαντικό από ποτέ» 
να προσέλθουν οι πολίτες κατά σειρά προτεραι-
ότητας για την αναμνηστική δόση. Εξέφρασε δε 
αισιοδοξία ότι τα αντιικά φάρμακα θα είναι απο-
τελεσματικά κατά της Όμικρον. 

 
Τα νέα μέτρα 
 
 Ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλοι οι ταξιδιώτες 
από το εξωτερικό προς την Αγγλία θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε μοριακό διαγνωστικό τεστ PCR 
έως το τέλος της δεύτερης ημέρας από την άφιξή 
τους, αλλά και να θέτουν εαυτούς σε απομόνωση 
μέχρι να προκύψει αρνητικό αποτέλεσμα. Το μέ-
τρο ισχύει από τα ξημερώματα της περασμένης 
Τρίτης. Επίσης, όλες οι επαφές φορέων της πα-
ραλλαγής Όμικρον θα πρέπει να μένουν σε κατ’ 
οίκον απομόνωση δέκα ημερών, ανεξαρτήτως 
του αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι. Ο κ. Τζόνσον 
ανήγγειλε ακόμη την επαναφορά της υποχρεω-
τικής χρήσης μάσκας σε καταστήματα και μέσα 
συγκοινωνίας, όχι όμως στην εστίαση (εστιατό-
ρια, παμπ κ.λπ.). Όπως είπε, τα μέτρα είναι προ-
σωρινά και θα επανεξεταστούν σε τρεις εβδομά-
δες. Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι 
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα 
πρέπει να φορούν μάσκες στους κοινόχρηστους 
χώρους των σχολείων πλην αιθουσών διδασκα-
λίας. Σε ανάρτηση στο Twitter ο Μπόρις Τζόνσον 
χαρακτήρισε τα μέτρα «αναλογικά και υπεύ-
θυνα», προσθέτοντας ότι δίνουν στους επιστή-
μονες χρόνο να αντιμετωπίσουν τη νέα παραλ-
λαγή. «Τα εμβόλια και οι ενισχυτικές δόσεις 
παραμένουν η καλύτερη γραμμή άμυνάς μας», 
σημείωσε. Ωστόσο, την αυστηροποίηση των μέ-
τρων για τις αφίξεις από το εξωτερικό ζήτησε η 
Πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζιον. 
Σε ενημέρωση μετά από τον εντοπισμό αρκετών 
κρουσμάτων της παραλλαγής Όμικρον στη Σκω-
τία, η κα Στέρτζιον είπε ότι η ίδια και ο Πρωθυ-
πουργός της Ουαλίας Μαρκ Ντρέικφορντ έχουν 
ζητήσει με επιστολή τους από τον Μπόρις Τζόν-
σον να επιβάλει την υποχρέωση απομόνωσης 
οκτώ ημερών για οποιονδήποτε φτάνει στο Ην. 
Βασίλειο από οπουδήποτε στο εξωτερικό. Η κα 
Στέρτζιον προτείνει οι επισκέπτες να υποβάλλο-
νται και σε ένα δεύτερο μοριακό τεστ, κατά την 
όγδοη ημέρα από την άφιξη. Ο κ. Τζόνσον, αλλά 
και ο αρχίατρος για την Αγγλία που τον πλαι-
σίωνε, καθηγητής Κρις Γουίτι, είπαν ότι οι ανα-
λύσεις της νέας παραλλαγής συνεχίζονται, αλλά 
φαίνεται πως είναι πιο μεταδοτική και πως του-
λάχιστον σε ένα βαθμό καταφέρνει να μειώνει 
την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Πάντως 
ο καθηγητής Γουίτι εκτίμησε ότι τα εμβόλια είναι 
πιθανό να εμποδίζουν αν όχι τη λοίμωξη τη σο-
βαρή νόσηση από την παραλλαγή Όμικρον. Ο 
Μπόρις Τζόνσον είπε ότι «για την ώρα δε βλέ-
πουμε καμία ανάγκη για να αλλάξουμε τη γενική 
οδηγία για το πώς θα πρέπει να διάγουν τη ζωή 

τους οι πολίτες». Κάλεσε τους πολίτες να είναι 
«προσεκτικοί και λογικοί», φορώντας μάσκες 
όπου απαιτείται, ενώ αναφερόμενος στην ανάγκη 
των ταξιδιωτών από το εξωτερικό να υποβάλλο-
νται σε τεστ PCR είπε πως αποσκοπεί «στην κα-
θυστέρηση της σποράς της Όμικρον». 

 
Booster σε όλους τους ενήλικες 
 
Την επέκταση και επιτάχυνση του προγράμμα-
τος χορήγησης της αναμνηστικής δόσης του εμ-
βολίου κατά του κορωνοϊού συνέστησε η αρμόδια 
Ενιαία Επιτροπή Εμβολιασμού και Ανοσοποί-
ησης στη Βρετανία. Συγκεκριμένα, συστήνεται 
πλέον η χορήγηση της τρίτης δόσης σε όλους 
τους ενήλικες, από 18 ετών και πάνω. Μέχρι 
τώρα η τρίτη δόση χορηγείται στους κατοίκους 
από 40 ετών και πάνω και στους πιο ευπαθείς. 
Η επιτροπή αποφάνθηκε επίσης ότι η αναμνη-
στική δόση μπορεί να χορηγείται αφού έχουν πα-
ρέλθει τουλάχιστον τρεις μήνες απόλυτη δεύτερη 
δόση. Μειώνεται δηλαδή στο μισό το διάστημα 
που θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει μεταξύ δεύ-
τερης και τρίτης δόσης, από το εξάμηνο που 
ίσχυε μέχρι τώρα. Συστήνεται επίσης η χορήγηση 
της δεύτερης δόσης στους ανήλικους ηλικίας 12-
15, επίσης μετά από την παρέλευση τριών μηνών 
από την πρώτη δόση. Μέχρι τώρα δινόταν στις 
ηλικίες από 16 και πάνω. Η τρίτη δόση εξακο-
λουθεί να είναι από το εμβόλιο της Pfizer ή μισή 
δόση του σκευάσματος της Moderna. Η βρετα-
νική κυβέρνηση αποδέχθηκε όλες τις συστάσεις, 
έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη άμυνα έναντι 
της παραλλαγής Όμικρον. Ο αναπληρωτής αρ-
χίατρος Τζόναθαν Βαν Ταμ σημείωσε κατά την 
παρουσίαση των συστάσεων ότι «αν η αποτελε-
σματικότητα των εμβολίων μειώνεται από την 
Όμικρον όπως μοιάζει αρκετά πιθανό, ο μεγαλύ-
τερος αντίκτυπος πιθανώς θα αφορά την απο-
τροπή λοίμωξης, αλλά ελπίζουμε ότι θα υπάρχει 
μικρότερος αντίκτυπος στην αποτροπή σοβαρής 
νόσησης». Σε έκτακτη δήλωση στη Βουλή ο Σά-
τζιντ Τζάβιντ είπε πως κατά τη σύσκεψη που είχε 
με τους ομολόγους του από τις χώρες του G7 
εκφράστηκε κοινή αποφασιστικότητα για στενή 
συνεργασία «για την αντιμετώπιση της κοινής 
απειλής» που συνιστά η Όμικρον. Συμπλήρωσε 
ότι οι ομόλογοί του εξήραν τη γρήγορη αντίδραση 
για τη νέα παραλλαγή από τη Νότια Αφρική. «Αν 
αποδειχθεί ότι η παραλλαγή Όμικρον δεν είναι 
πιο επικίνδυνη από την παραλλαγή Δέλτα, δεν 
θα διατηρήσουμε τα μέτρα που λάβαμε ούτε για 
μία ημέρα παραπάνω από όσο είναι απαραί-
τητο», συμπλήρωσε. Η επικεφαλής της Υπηρε-
σίας Υγειονομικής Ασφάλειας Τζένι Χάρις δήλωσε 
ότι δεν καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική έξαρση 
της παραλλαγής στη χώρα, καθώς για την ώρα 
στην Όμικρον αναλογεί ένα στα χίλια κρούσματα. 

 
Υπ. Υγείας: Σε 2 εβδομάδες ο αντίκτυπος 
 
Ο Υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ δήλωσε ότι 
τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την απο-
τροπή διασποράς της παραλλαγής Όμικρον του 
κορωνοϊού θα επανεξεταστούν σε τρεις εβδομά-
δες διότι μία εβδομάδα νωρίτερα αναμένεται να 
έχει γίνει κατανοητή η επίδραση της νέας παραλ-
λαγής στην πορεία της πανδημίας. «Θα μπο-
ρούσε να πάρει λίγο περισσότερο από τρεις 
εβδομάδες ή θα μπορούσε να είναι λίγο συντο-
μότερα από τις τρεις εβδομάδες. Είμαστε αισιό-
δοξοι ότι για την ακρίβεια ίσως εντός δύο εβδο-
μάδων θα μπορούμε να ξέρουμε πολύ 

περισσότερα για αυτή την παραλλαγή», δήλωσε 
ο κ. Τζάβιντ. Πρόσθεσε ότι οι Βρετανοί επιστή-
μονες έχουν δείγματα της παραλλαγής τα οποία 
εξετάζουν στα προηγμένα εργαστήρια του στρα-
τού στο από Πόρτον Ντάουν. 

«Οι επιστήμονες μας και οι καλύτεροι επιστή-
μονες στον κόσμο εργάζονται επ’ αυτού, εργαζό-
μαστε μαζί με τους συναδέλφους μας από το G7, 
επομένως εργαζόμαστε διεθνώς, εργαζόμαστε 
με ταχύτητα εδώ και νομίζω ότι σε περίπου δύο 
εβδομάδες θα ξέρουμε πολλά περισσότερα για 
αυτή την παραλλαγή», συμπλήρωσε ο Βρετανός 
Υπουργός Υγείας, σημειώνοντας ότι σκοπός των 
αναλύσεων είναι να διαπιστωθεί αν η Όμικρον 
είναι «πιο επικίνδυνη» από την παραλλαγή 
Δέλτα. Ο ίδιος επανέλαβε τη θέση της κυβέρνη-
σης ότι οι πολίτες δε χρειάζεται να αλλάξουν τα 
σχέδιά τους για τα Χριστούγεννα, αντικρούοντας 
την προτροπή της επικεφαλής της Υπηρεσίας 
Υγειονομικής Ασφάλειας ΗΒ Δρ Τζένι Χάρις για 
περιορισμό των κοινωνικών συναναστροφών 
ενόψει εορτών. Στο ερώτημα αν πρέπει να ακυ-
ρωθούν χριστουγεννιάτικα πάρτι και συνευρέσεις, 
απάντησε: «Νομίζω ότι ο κόσμος θα έπρεπε να 
συνεχίσει να συμπεριφέρεται όπως σχεδίαζε να 
συμπεριφερθεί τα Χριστούγεννα. Δε νομίζω ότι 
υπάρχει ανάγκη να αλλάξουν αυτά τα σχέδια». 
Συμπλήρωσε, πάντως, ότι πριν ο ίδιος πάει σε 
ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι θα έκανε ένα rapid 
test για πρόσθετη ασφάλεια, ακόμα και αν δεν 
υπαγορεύεται από τις κυβερνητικές οδηγίες. 
Όπως είπε, όμως, το τεστ θα το έκανε ακόμα και 
αν δεν είχε εμφανιστεί η παραλλαγή Όμικρον. 
Αναφερόμενος στην εξαγγελία από τον Πρω-
θυπουργό Μπόρις Τζόνσον για εμβολιασμό με 
την αναμνηστική δόση όλου του ενήλικου πλη-
θυσμού έως το τέλος Ιανουαρίου με δημιουργία 
πολλών περισσότερων εμβολιαστικών κέντρων, 
ενεργοποίηση στρατιωτών, εθελοντών και για-
τρών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ο κ. Τζά-
βιντ παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μία «τεράστια 
απαίτηση» από το σύστημα υγείας NHS, καθώς 
θα απαιτούνται μισό εκατομμύριο εμβολιασμοί 
την ημέρα. Δήλωσε παρόλα αυτά βέβαιος ότι όλοι 
οι ενήλικες θα έχουν ραντεβού για την τρίτη δόση 
πριν από το τέλος Ιανουαρίου. 

 
Φόβοι ότι η Όμικρον ανθίσταται στα εμβόλια  
 
 Την ανησυχία των Βρετανών επιστημόνων ότι 
η παραλλαγή του κορωνοϊού Β.1.1.529 που ανι-
χνεύθηκε αρχικά στην Μποτσουάνα ίσως «νικά 
τα εμβόλια», μετέφερε ο Υπουργός Μεταφορών 
του Ηνωμένου Βασιλείου Γκραντ Σαπς. Ο κ. 
Σαπς αναφερόταν στην απόφασή του για ανα-
στολή από το μεσημέρι της περασμένης Παρα-
σκευής της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Βρε-
τανίας και έξι χωρών της νότιας Αφρικής. Όπως 
είπε, η Κυβέρνηση αποφάσισε να ενεργήσει 
«εξαιρετικά γρήγορα» ώστε να περιορίσει το ρί-
σκο μετάδοσης της παραλλαγής, όπως είχε κάνει 
στο παρελθόν και με άλλες χώρες όπου είχαν 
εντοπιστεί ανησυχητικές παραλλαγές. Οι δηλώ-
σεις του Υπουργού ακολούθησαν την προειδο-
ποίηση του καθηγητή Τζέιμς Νέισμιθ από το Ιν-
στιτούτο Rosalind Franklin στο ραδιόφωνο του 
BBC ότι οι μεταλλάξεις της νέας παραλλαγής 
«σχεδόν σίγουρα» θα καθιστούν τα εμβόλια λι-
γότερο αποτελεσματικά. Παρόλα αυτά τόνισε ότι 
τα εμβόλια ενισχύουν τον οργανισμό, καλώντας 
όλους να κάνουν τις δόσεις που τους αναλογούν. 
Ως προς την αυξημένη μεταδοτικότητα, εκτίμησε 
ότι όσο και αν με την απαγόρευση πτήσεων κα-

θυστερήσει η διασπορά της παραλλαγής, θα πρέ-
πει να θεωρείται δεδομένο ότι θα φτάσει και επί 
βρετανικού εδάφους. Ομοίως, στο BBC, η επικε-
φαλής των ιατρικών συμβούλων της Υπηρεσίας 
Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασι-
λείου Δρ Σούζαν Χόπκινς παραδέχθηκε ότι η πα-
ραλλαγή είναι «η πιο ανησυχητική που έχουμε 
δει». Σημείωσε ότι τα επίπεδα μετάδοσης της συ-
γκεκριμένης παραλλαγής είναι τόσο υψηλά που 
δεν έχουν καταγραφεί μετά από την αρχή της 
πανδημίας. Εξήγησε ότι η τιμή R του ρυθμού δια-
σποράς της Β.1.1529 στην επαρχία Γκούατενγκ 
της Νότιας Αφρικής, όπου ανιχνεύθηκε αρχικά, 
είναι πλέον στο 2, κάτι που συνεπάγεται εκθετική 
αύξηση των κρουσμάτων. «Αυτό που βλέπουμε 
στη Νότια Αφρική είναι πως βρίσκονταν σε πολύ 
χαμηλό σημείο, με πολύ μικρή ποσότητα κρου-
σμάτων να ανιχνεύονται κάθε μέρα και πλέον σε 
περίοδο μικρότερη των δύο εβδομάδων η επι-
δημιολογική εικόνα έχει υπερδιπλασιαστεί», υπο-
γράμμισε η Δρ Χόπκινς. Συνοψίζοντας τους φό-
βους των επιστημόνων, ο Βρετανός ειδικός 
σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
για την COVID-19 Δρ Ντέιβιντ Ναμπάρο δήλωσε 
στην τηλεόραση του BBC από τη Γενεύη ότι πρά-
γματι «αρμόζει ανησυχία» σε αυτή την παραλ-
λαγή του ιού. «Μοιάζει να έχει μεγαλύτερη ικα-
νότητα να αποφεύγει την άμυνα του οργανισμού. 
Θα είναι σαν επιστρέφουμε πίσω και να αντιμε-
τωπίζουμε μια νέα πανδημία. Πρέπει να τον αντι-
μετωπίσουμε ως νέο ιό», ανέφερε μεταξύ άλλων 
ο Βρετανός ειδικός. Αντίθετη άποψη, ωστόσο, 
εξέφρασε ο επιδημιολόγος καθηγητής του UCL 
του Λονδίνου Φρανσουά Μπαλού. Όπως είπε, η 
ανίχνευση της παραλλαγής τόσο γρήγορα ση-
μαίνει ότι θα είναι πιο εύκολο να περιοριστεί. «Εί-
ναι ενοχλητική, είναι προβληματική, αλλά δεν εί-
ναι σαν νέα πανδημία. Θα μπορούσε να είναι 
μία αναποδιά, αλλά δε θα σημάνει επιστροφή 
στο μηδέν», εκτίμησε ο καθηγητής Μπαλού. 

 
Moderna: «Σημαντική πτώση» της αποτελε-

σματικότητας των εμβολίων 
 
Στην εκτίμηση ότι η αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων που χρησιμοποιούνται κατά του κορω-
νοϊού θα είναι σημαντικά μειωμένη ενάντια στην 
παραλλαγή Όμικρον, προέβη ο διευθύνων σύμ-
βουλος της φαρμακευτικής εταιρείας Moderna. 
Μιλώντας στους Financial Times, ο Στεφάν 
Μπανσέλ είπε ότι ο μεγάλος αριθμός μεταλλά-
ξεων στην πρωτεΐνη ακίδα της νέας παραλλαγής, 
με την οποία ο ιός διεισδύει στα κύτταρα, συνε-
πάγεται πιθανότατα ανάγκη τροποποίησης των 
εμβολίων. «Σε κανέναν κόσμο, νομίζω, δε θα 
είναι στο ίδιο επίπεδο (η αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων) με εκείνη που είχαμε για την (παραλ-
λαγή) Δέλτα», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα 
ο κ. Μπανσέλ. Συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι θα 
υπάρχει σημαντική πτώση. Απλώς δεν ξέρω 
πόσο μεγάλη, επειδή χρειάζεται να περιμένουμε 
τα στοιχεία. Αλλά όλοι οι επιστήμονες στους οποί-
ους έχω μιλήσει λένε ‘δεν πρόκειται να είναι 
καλό’». Επανέλαβε ότι τα στοιχεία για την αποτε-
λεσματικότητα των εμβολίων, συμπεριλαμβανο-
μένου εκείνου της εταιρείας του, έναντι της Όμι-
κρον θα είναι διαθέσιμα εντός δύο εβδομάδων. 
Πρόσθεσε όμως ότι θα απαιτηθούν αρκετοί μήνες 
πριν μπορέσει να παραχθεί ένα εμβόλιο που θα 
στοχεύει συγκεκριμένα την Όμικρον. 

 
Οξφόρδη: Δεν έχουμε αποδείξεις 
 
Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης τονίζει ότι δεν 
έχουν για την ώρα προκύψει στοιχεία που να δεί-
χνουν ότι η παραλλαγή Όμικρον διαφεύγει της 
προστασίας από τα εμβόλια έναντι σοβαρής νό-
σησης. «Παρά την εμφάνιση νέων παραλλαγών 
τον τελευταίο χρόνο, τα εμβόλια έχουν συνεχίσει 
να παρέχουν πολύ υψηλά επίπεδα προστασίας 
έναντι σοβαρής ασθένειας και δεν υπάρχουν 
αποδείξεις μέχρι τώρα ότι η Όμικρον διαφέρει», 
σημειώνει. «Παρόλα αυτά», προσθέτει, «έχουμε 
τα απαιτούμενα εργαλεία για την ταχεία ανάπτυξη 
ενός ανανεωμένου εμβολίου αν καταστεί ανα-
γκαίο». Εν τω μεταξύ, η Ντάουνινγκ Στριτ πήρε 
αποστάσεις από την προτροπή της Τζένι Χάρις 
προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μη ανα-
γκαίες συναναστροφές τους, ώστε να συγκρατη-
θεί η διασπορά της Όμικρον. Εκπρόσωπος του 
πρωθυπουργικού γραφείου δήλωσε ότι η Δρ Χά-
ρις «συμβουλεύει την κυβέρνηση αλλά δεν είναι 
η κυβέρνηση». Παρέπεμψε στα νέα μέτρα τα 
οποία δεν προβλέπουν τήρηση αποστάσεων ή 
περιορισμούς στις επαφές. «Το κοινό θα πρέπει 
να ακολουθεί τις οδηγίες της κυβέρνησης», κα-
τέληξε ο εκπρόσωπος.

 Μοριακά τεστ για όλες τις αφίξεις στην Αγγλία και επαναφορά χρήσης μάσκας λόγω της νέας παραλλαγής
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ΠΟΥ: Θα χρειαστεί χρόνος για να κατανοήσουμε πόσο σοβαρή είναι η παραλλαγή Όμικρον

Η παραλλαγή Όμικρον 
εξαπλώθηκε και σε άλ-
λες χώρες, με τον εντο-

πισμό ή την επιβεβαίωση κρου-
σμάτων στην Ολλανδία, τη 
Δανία και την Αυστραλία, ενώ 
παράλληλα εντείνονται οι ταξι-
διωτικές απαγορεύσεις σε μια 
προσπάθεια να αποτραπεί η 
"εισαγωγή" αυτού του στελέ-
χους. 

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας επανέλαβε ότι προς το 
παρόν δεν είναι σαφές αν η 
Όμικρον είναι πιο μεταδοτική 
από άλλες παραλλαγές του 
SARS-CoV-2 ή αν προκαλεί 
σοβαρότερη ασθένεια. 

 "Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν 
αυξημένα ποσοστά νοσηλείας 
στη Νότια Αφρική, όμως αυτό 
μπορεί να οφείλεται στο συνο-

λικό αριθμό των ανθρώπων 
που μολύνονται" και να μην εί-
ναι αποτέλεσμα μόνο της πα-
ραλλαγής Όμικρον, εξήγησε ο 
Οργανισμός. 

 Υπενθύμισε ότι θα χρει-
αστούν "μέρες έως και αρκετές 
εβδομάδες" μέχρι να εκτιμή-
σουν οι επιστήμονες πόσο σο-
βαρή είναι. Ο εντοπισμός της 
Όμικρον από επιστήμονες της 
Νότιας Αφρικής σήμανε παγκό-
σμιο συναγερμό. 

 Η μια κυβέρνηση μετά την 
άλλη επιβάλουν ταξιδιωτικούς 
περιορισμούς στις χώρες της 
νότιας Αφρικής, φοβούμενες ότι 
τα υπάρχοντα εμβόλια δεν θα 
καλύπτουν την παραλλαγή αυ-
τήν και θα ανατραπεί η εν τω 
γίγνεσθαι οικονομική ανά-
καμψη, έπειτα από δύο χρόνια 

πανδημίας. 
 Ο ΠΟΥ, στην ανακοίνωσή 

του, τόνισε ότι οι εμπειρογνώ-
μονες προσπαθούν να κατα-
νοήσουν τις πιθανές συνέπειες 
της παραλλαγής στα αντίμετρα 
που έχουν ληφθεί, συμπεριλαμ-
βανομένων και των εμβολίων 
για την Covid-19. Η Βρετανία 
αποφάσισε να συγκαλέσει σή-
μερα Δευτέρα έκτακτη σύνοδο 
των υπουργών Υγείας της G7 
για να συζητηθούν οι πρόσφα-
τες εξελίξεις. 

 Την Κυριακή, οι ολλανδικές 
υγειονομικές αρχές έκαναν 
γνωστό ότι εντοπίστηκαν 13 
κρούσματα της Όμικρον μεταξύ 
των επιβατών δύο πτήσεων 
που έφτασαν στο Άμστερνταμ 
την Παρασκευή από τη Νότια 
Αφρική. Εξετάστηκαν συνολικά 

περισσότεροι από 600 επιβάτες 
και εντοπίστηκαν 61 κρούσματα 
της Covid-19. 

 "Μπορεί να είναι μόνο η κο-
ρυφή του παγόβουνου" σχο-
λίασε ο Υπουργός Υγείας Χού-
γκο ντε Γιόνγκε μιλώντας σε 
δημοσιογράφους στο Ρότερ-
νταμ. 

 Η Όμικρον, μια "παραλλαγή 
ανησυχίας", όπως την χαρακτή-
ρισε ο ΠΟΥ, ενδέχεται να είναι 
πιο μεταδοτική από τις προ-
ηγούμενες παραλλαγές. Μέχρι 
στιγμής κρούσματα έχουν εντο-
πιστεί μεταξύ άλλων στην Αυ-
στραλία, το Βέλγιο, την Μπο-
τσουάνα, τη Βρετανία, τη Δανία, 
τη Γερμανία, το Χονγκ Κονγκ, 
το Ισραήλ, την Τσεχία, την Ιτα-
λία, την Ολλανδία, πιθανώς και 
στην Ελβετία. 

 Μια Νοτιοαφρικανή γιατρός, 
η οποία ήταν η πρώτη που 
υποπτεύθηκε μια άλλη παραλ-
λαγή, εξήγησε σήμερα ότι μέχρι 
στιγμής τα συμπτώματα που 
παρουσιάζουν οι ασθενείς με 
Όμικρον είναι ήπια και μπορούν 
να αντιμετωπιστούν στο σπίτι. 

 Η Δρ Ανζελίκ Κέτζε, η επικε-
φαλής του Ιατρικού Συλλόγου 
Νοτίου Αφρικής, είπε στο 
Reuters ότι, σε αντίθεση με την 
παραλλαγή Δέλτα, οι ασθενείς 
μέχρι τώρα δεν παραπονιού-
νται για απώλεια γεύσης ή 
όσφρησης και δεν παρουσιά-
ζουν σημαντική μείωση του επι-
πέδου του οξυγόνου. 

 Το Ισραήλ κλείνει τα σύνορα 
για όλους Τα πιο δρακόντεια μέ-
τρα έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής 
από το Ισραήλ: η κυβέρνηση 
απαγόρευσε την είσοδο όλων 
των αλλοδαπών στη χώρα και 
θα χρησιμοποιήσει μια εφαρ-

μογή εντοπισμού μέσω κινητών 
τηλεφώνων για να περιορίσει 
την εξάπλωση της παραλλαγής. 

 Ο πρωθυπουργός Ναφτάλι 
Μπένετ είπε ότι η απαγόρευση, 
που θα πρέπει να εγκριθεί από 
την κυβέρνηση, θα ισχύσει για 
14 ημέρες. Οι αρχές ελπίζουν 
ότι στο διάστημα αυτό θα δο-
θούν περισσότερες διευκρινί-
σεις για την αποτελεσματικό-
τητα των εμβολίων. 

 Στις ΗΠΑ, ο κορυφαίος επι-
δημιολόγος Δρ Άντονι Φάουτσι, 
προειδοποίησε τους Αμερικα-
νούς να είναι προετοιμασμένοι 
για την εξάπλωση της νέας πα-
ραλλαγής. Δεν είναι όμως ξεκά-
θαρο τί μέτρα θα ληφθούν, εφό-
σον χρειαστεί. 

 Ο Δρ. Φάουτσι έχει δηλώσει 
ότι η παραλλαγή πιθανότατα 
βρίσκεται ήδη στη χώρα, αν και 
δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα 
κρούσμα. Στη Βρετανία, η κυ-
βέρνηση ανακοίνωσε μέτρα 
όπως τον υποχρεωτικό έλεγχο 
όλων των ταξιδιωτών που φτά-
νουν στη χώρα και τη χρήση 
μάσκας σε καταστήματα και 
μέσα μεταφοράς. 

 Ενώ χώρες όπως η Ινδονη-
σία και η Σαουδική Αραβία προ-
στέθηκαν στον κατάλογο εκεί-
νων που επέβαλαν 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς, η 
Νότια Αφρική κατήγγειλε τα μέ-
τρα ως άδικα και επιζήμια για 
την οικονομία της, υποστηρίζο-
ντας ότι "τιμωρείται" για την επι-
στημονική ανακάλυψή της. 
Ωστόσο, ανησυχώντας για την 
αύξηση των κρουσμάτων, ο 
πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα είπε 
σήμερα ότι η κυβέρνηση εξετά-
ζει την πιθανότητα να καταστή-
σει υποχρεωτικό τον εμβολια-

σμό σε ορισμένες περιοχές ή 
για ορισμένες δραστηριότητες. 

 Η Νότια Αφρική ζήτησε να αρ-
θούν αμέσως οι περιορισμοί, 
μια έκκληση που απηύθυνε και 
ο ΠΟΥ, επαναλαμβάνοντας ότι 
τα σύνορα πρέπει να μείνουν 
ανοιχτά. Πολλές γειτονικές της 
χώρες, που επηρεάζονται ευ-
θέως ή εμμέσως από τις απα-
γορεύσεις, κατήγγειλαν επίσης 
τα μέτρα, με τον Πρόεδρο του 
Μαλάουι, τον Λάζαρους Τσα-
κουέρα, να μιλάει ακόμη και για 
"αφρικανοφοβία". 

 "Ανησυχούμε όλοι για τη νέα 
παραλλαγή της Covid και πρέ-
πει να ευχαριστήσουμε τους 
Νοτιοαφρικανούς επιστήμονες 
που την εντόπισαν πριν από 
οποιονδήποτε άλλον. Αλλά οι 
αποφάσεις που αφορούν την 
Covid πρέπει να βασίζονται σε 
επιστημονικά δεδομένα, όχι 
στην αφρικανοφοβία", τόνισε. 

 Η Όμικρον εμφανίστηκε σε 
μια περίοδο που πολλές ευρω-
παϊκές χώρες βρίσκονται αντι-
μέτωπες με ένα νέο κύμα της 
πανδημίας και ορισμένες επι-
βάλουν περιορισμούς για να 
σταματήσουν την εξάπλωση 
του ιού. Η νέα παραλλαγή 
έφερε επίσης στο επίκεντρο τις 
τεράστιες ανισότητες στον εμ-
βολιασμό του πληθυσμού των 
χωρών. Την ώρα που πολλές 
αναπτυγμένες χώρες χορηγούν 
στους κατοίκους τους αναμνη-
στικές δόσεις του εμβολίου, στις 
φτωχότερες λιγότερο από το 
7% του πληθυσμού έχει κάνει 
την πρώτη δόση, σύμφωνα με 
ιατρικές και ανθρωπιστικές ορ-
γανώσεις.

Σύσταση επιστημόνων προς τη βρετανική κυβέρνηση 
για περισσότερα τεστ Covid για τους ταξιδιώτες

Οι επιστημονικοί σύμ-
βουλοι της βρετανικής 
κυβέρνησης συνέστη-

σαν περισσότερα διαγνωστικά 
τεστ για τους ταξιδιώτες προς 
το Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να 
εντοπίζονται περισσότερα 
κρούσματα της παραλλαγής 
Όμικρον, σύμφωνα με τα πρα-
κτικά σύσκεψης της συμβου-
λευτικής επιτροπής SAGE από 
την περασμένη Δευτέρα που 
επικαλείται το BBC. 

 
Όπως αναφέρεται χαρακτηρι-

στικά, η υποχρέωση των ταξι-
διωτών να υποβάλλονται σε 
διαγνωστικό τεστ προ της πτή-
σης τους προς το Ην. Βασίλειο 
θα ήταν «πολύτιμη». 

 
Οι επιστήμονες εκτίμησαν 

επίσης ότι το ένα μοριακό δια-
γνωστικό τεστ τη δεύτερη 

ημέρα από την άφιξη που ανα-
κοίνωσε ο Πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον για τους επι-
σκέπτες από το εξωτερικό «θα 
εντοπίζει σημαντικά λιγότερα 
κρούσματα» σε σχέση με το 
προτεινόμενο καθεστώς των 
δύο μοριακών τεστ. Οι επιστη-
μονικοί σύμβουλοι εκτίμησαν 
ότι το δεύτερο τεστ θα έπρεπε 
να γίνεται κατά την πέμπτη ή 
την όγδοη ημέρα από την 
άφιξη. 

 
Σύμφωνα με τα ίδια πρακτικά, 

θεωρείται «εξαιρετικά πιθανό» 
η παραλλαγή Όμικρον να μπο-
ρεί να αντιπαρέρχεται «σε κά-
ποιο βαθμό» την ανοσία που 
προσφέρουν τα εμβόλια ή προ-
ηγούμενη λοίμωξη από τον κο-
ρωνοϊό, με τη σημείωση ότι 
ακόμα είναι νωρίς για σαφή συ-
μπεράσματα. 

Αν και τα μέλη της επιτροπής 
SAGE θεωρούν ότι οι αναμνη-
στικές δόσεις του εμβολίου 
προσφέρουν για την ώρα προ-
στασία, σημειώνουν ότι το  
μέλλον αναφορικά με την πα-
ραλλαγή είναι «εξαιρετικά αβέ-
βαιο». Προσθέτουν μάλιστα ότι 
θα μπορούσαν να χρειαστούν 
«πολύ αυστηρά μέτρα αντίδρα-
σης» ώστε να αποτραπεί ο  
κορεσμός του εθνικού συστή-
ματος υγείας NHS. 

 
Σύμφωνα δε με σημειώσεις 

σύσκεψης της συμβουλευτικής 
υποεπιτροπής NERVTAG από 
την περασμένη Πέμπτη,  
οι υπουργοί κλήθηκαν να προ-
ετοιμαστούν για «ένα δυνητικά 
πολύ σημαντικό κύμα μολύν-
σεων», μεγαλύτερο από προ-
ηγούμενες εξάρσεις της 
COVID-19.

Ερντογάν για τουρκική οικονομία: Βρισκόμαστε σε ένα δρόμο 
«παρακινδυνευμένο, αλλά σωστό»

Ο Τούρκος πρόεδρος 
προέβη στην παρα-
πάνω δήλωση υπερα-

σπιζόμενος την αμφιλεγόμενη 
θέση του να μειώσει τα επιτόκια 
παρά την κατρακύλα της τουρ-
κικής λίρας και τον αυξημένο 
πληθωρισμό. 

 
«Αυτό που κάνουμε είναι  

σωστό. Ακολουθήσαμε και ακο-
λουθούμε ένα σχέδιο πολιτικά 
παρακινδυνευμένο, αλλά σω-
στό», δήλωσε ο Ερντογάν 
απευθυνόμενος στην κοινοβου-
λευτική ομάδα του στο κοινο-
βούλιο. Η τουρκική κεντρική 
τράπεζα είχε ανακοινώσει λίγο 
νωρίτερα ότι παρεμβαίνει για 
να σταματήσει την πτώση της 
τουρκικής λίρας, η οποία μέσα 
σε ένα μήνα έχει χάσει περίπου 
το 30% της αξίας της έναντι του 
δολαρίου.  
Την Τρίτη, το τουρκικό νόμι-

σμα είχε κάνει μια νέα ιστορική 

βουτιά, χάνοντας σχεδόν 6% 
της αξίας του μέσα σε μία 
ημέρα σε σχέση με το δολάριο 
και το ευρώ. 
Λίγο μετά την παρέμβαση της 

κεντρικής τράπεζας, η τουρκική 
λίρα ανέκαμψε ελαφρώς και 
στις 12:40 (ώρα Ελλάδας) 
γύρω στις 13,10 λίρες ανταλ-
λάσσονταν με ένα δολάριο και 
14,90 λίρες με ένα ευρώ. «Ο 
κόσμος ολόκληρος ξέρει πως 
είμαι εναντίον των (υψηλών) 
επιτοκίων. Δεν ήμουν ποτέ 
υπέρ. Δεν ήμουν χθες και δεν 
θα είμαι αύριο», δήλωσε ο 
τούρκος πρόεδρος, επιμένο-
ντας στον οριστικό χαρακτήρα 
της αμφιλεγόμενης απόφασής 
του να μειώσει τα επιτόκια. 

«Η χώρα μας δεν θα επιστρέ-
ψει πια ποτέ στο σύστημα εκμε-
τάλλευσης που είναι βασισμένο 
στα υψηλά επιτόκια», υπογράμ-
μισε. 
Κόντρα στις κλασικές οικονο-

μικές θεωρίες, ο πρόεδρος  
Ερντογάν εκτιμά πως τα υψηλά 
επιτόκια ευνοούν τον πληθω-
ρισμό. 

 
Έτσι, σύμφωνα με την επιθυ-

μία του προέδρου, η επισήμως 
ανεξάρτητη τουρκική κεντρική 
τράπεζα μείωσε και πάλι το βα-
σικό της επιτόκιο το Νοέμβριο 
(από το 16% στο 15%) για 
τρίτη φορά σε λιγότερο από 
δύο μήνες, ενώ ο πληθωρι-
σμός αγγίζει το 20% σε ετήσια 
βάση, ποσοστό τέσσερις φορές 
υψηλότερο από τον αρχικό 
στόχο της κυβέρνησης. Ο πλη-
θωρισμός το Νοέμβριο, που θα 
ανακοινωθεί την Παρασκευή, 
μπορεί να είναι υψηλότερος 
από 20%, σύμφωνα με μερι-
κούς ειδικούς. 
Η τουρκική λίρα έχει χάσει 

από την αρχή της χρονιάς 
πάνω από το 40% της αξίας 
της έναντι του δολαρίου.
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Γερμανία: Τζιχαντιστής του ΙSIS καταδικάστηκε για 
γενκτονία των Γιαζίντι σε δίκη-ορόσημο

Τουλάχιστον 3,2 εκατομμύρια παιδιά στο Αφγανι-
στάν κάτω των 5 ετών θα αντιμετωπίσουν οξύ 
υποσιτισμό φέτος τον χειμώνα και ένα εκατομμύριο 

από αυτά ενδέχεται να πεθάνουν λόγω έλλειψης θερα-
πείας σύμφωνα με την Unicef. 
Όπως κατήγγειλε ο συντονιστής της κλινικής των Γιατρών 

Χωρίς Σύνορα (MSF) στη Χεράτ Κριστόφ Γκαρνιέ, «το 
ποσοστό επιστροφής (των βρεφών στο νοσοκομείο) είναι 
πολύ αυξημένο». 
Περισσότερο από ένα στα πέντε παιδιά που φτάνουν 

στην κλινική της μη κυβερνητικής οργάνωσης, τα περισ-
σότερα ηλικίας κάτω των 2 ετών, δεν θα επιβιώσει. Όλα 
τους θύματα ενός φαύλου κύκλου: οι μητέρες δεν τρώνε 
αρκετά και δεν έχουν γάλα για να δώσουν στα παιδιά 
τους, τα οποία δεν αναπτύσσονται. Ο υποσιτισμός, που 
έπληττε ήδη το Αφγανιστάν που βρίσκεται σε πόλεμο εδώ 
και 40 χρόνια, επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω 
των μεγάλων ξηρασιών, υπογράμμισε ο Γκαρνιέ. 
Η κλινική των MSF στη Χεράτ, που βρίσκεται δίπλα στο 

δημόσιο νοσοκομείο, αύξησε πρόσφατα τις κλίνες της από 
45 σε 75 προκειμένου να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να 
αντιμετωπίσουν την κατάρρευση του συστήματος μετά 
την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν τον Αύ-
γουστο. 
Η ΜΚΟ δέχεται περίπου 60 νέους ασθενείς κάθε εβδο-

μάδα. «Οι μητέρες έρχονται συχνά από πολύ μακριά» στο 
διπλανό, δημόσιο νοσοκομείο. Όμως αυτό πλέον δεν έχει 
ιατρικό υλικό και φάρμακα και «οι γιατροί και οι νοσηλευτές 
δεν πληρώνονται πλέον», εξήγησε η επικεφαλής νοση-
λεύτρια της κλινικής των MSF Γκάια Γκιλέτα. 

Ο ηλικίας 90 ημερών Ζουμπάιρ ζυγίζει λιγότερο από 
δύο κιλά και πολεμά για να επιβιώσει υπό το βλέμμα της 
μητέρας του. Μέχρι στιγμής είναι ο πέμπτος μικρός Αφ-
γανός που φτάνει στην κλινική των Γιατρών χωρίς Σύνορα 
(MSF) στη Χεράτ υποφέροντας από υποσιτισμό. 
Η μητέρα του Ζουμπάιρ, η Σαμπανέχ Καρίμι διέσχισε 

150 χιλιόμετρα και πέρασε δύο νύκτες στο νοσοκομείο. 
Όμως το μωρό της εξακολουθούσε να είναι αδύναμο και 
άρρωστο, όταν επέστρεψε στο νοσοκομείο την έστειλαν 
στους Γιατρούς χωρίς Σύνορα. Ο Ζουμπάιρ εισήχθη στη 
μονάδα εντατικής θεραπείας. Αρχικά οι γιατροί του έδιναν 
μερικές ώρες ζωής. «Εξακολουθεί να ζει, αλλά είναι δύ-
σκολα», εξήγησε η Γκιλέτα. Βυθισμένη στην ανθρωπιστική 
κρίση η χώρα Μετά την αποχώρηση των Δυτικών, οι Ταλι-
μπάν κατέλαβαν την εξουσία βυθίζοντας τη χώρα σε μια 
σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. 
Οι Ταλιμπάν φαίνεται «να συνεργάζονται» με τους MSF 

και «ανησυχούν ειλικρινά για την κατάσταση», σημείωσε 
ο Γκρανιέ. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η μεγάλη αλλαγή πιθα-
νόν είναι οι διεθνείς κυρώσεις» 
Μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν οι 

ΗΠΑ πάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία της αφγανικής 
Κεντρικής Τράπεζας, προκαλώντας μεγάλο πρόβλημα στο 
τραπεζικό σύστημα του Αφγανιστάν, κατήγγειλε ο Γκαρνιέ, 
ζητώντας να αποδεσμευθούν οι πόροι αυτοί. Παράλληλα 
διακόπηκε και η διεθνής βοήθεια, η οποία χρηματοδοτούσε 
το 75% των δημόσιων δαπανών της χώρας. 
Η ανεργία αυξήθηκε κατακόρυφα, οι τιμές των προϊόντων 

υπερδιπλασιάστηκαν και τα δεινά των πολιτών αυξήθηκαν 
σε όλο το Αφγανιστάν, κυρίως στους καταυλισμούς των 
εκτοπισμένων. Στη Χεράτ υπάρχουν τρεις τέτοιοι καταυλι-
σμοί όπου ζουν 9.000 οικογένειες που εγκατέλειψαν τις 
εστίες τους λόγω των συγκρούσεων και των ξηρασιών. 

«Όταν πεινάς, δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο», υπο-
γράμμισε ο Μουχάμαντ Αμίν για τον οποίο συχνά το μο-
ναδικό γεύμα είναι λίγο ψωμί και τσάι. 
Καθώς είναι άνεργος σκέφτεται να πάει σε μια κλινική 

και να προσπαθήσει να πουλήσει ένα νεφρό του. «Φυσικά 
και σκέφτηκα τις επιπτώσεις, αλλά πιστεύω ότι αυτό μπο-
ρεί να βοηθήσει τα παιδιά μου». 
Ένας γείτονάς του του διηγήθηκε την ιστορία ενός συγ-

γενή του που έμεινε παράλυτος αφού πούλησε ένα νεφρό 
του για περίπου 150.000 αφγάνι (1.413 ευρώ).

Αφγανιστάν: Η πείνα εξαπλώνεται στη χώρα  
και οδηγεί βρέφη στα πρόθυρα του θανάτου

Ένοχος για γενοκτονία κατά της 
θρησκευτικής μειονότητας των 
Γιαζίντι κρίθηκε Ιρακινός τζι-

χαντιστής του Ισλαμικού Κράτους 
από δικαστήριο της Γερμανίας, στην 
πρώτη ανάλογη ετυμηγορία που εκ-
δίδεται παγκοσμίως. Οι δικαστές του 
Ανώτατου Δικαστηρίου της Φρανκ-
φούρτης έκριναν τον 29χρονο Τάχα 
Αλ Τζουμάιλι «ένοχο για γενοκτονία, 
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που 
προκάλεσε τον θάνατο, εγκλήματα 
πολέμου και συνέργεια σε εγκλήματα 
πολέμου». 
Η ετυμηγορία έχει ιστορικό βάρος για 
την αναγνώριση των ωμοτήτων που 
διαπράχθηκαν από το Ισλαμικό Κρά-
τος κατά της μειονότητας των Γιαζίντι. 
Είναι η πρώτη φορά διεθνώς που δι-
καστήριο αποφαίνεται ότι οι σφαγές 
των Γιαζίντι συνιστούν γενοκτονία, 
ενώ έχουν ήδη αναγνωριστεί ως γε-
νοκτονία από ερευνητές του ΟΗΕ. 
Η ανάγνωση της ετυμηγορίας διε-

κόπη λίγο μετά την ανακοίνωση της 
ετυμηγορίας, καθώς ο καταδικασθείς 
λιποθύμησε. Για το έγκλημα αυτό, η 
30χρονη πρώην σύζυγος του Τζου-
μάιλι, η Γένιφερ Βένις, καταδικάστηκε 
σε κάθειρξη 10 ετών τον περασμένο 
μήνα για «έγκλημα κατά της ανθρω-
πότητας που προκάλεσε τον θάνατο» 
του παιδιού. 
Η μητέρα του κοριτσιού, η Νόρα Μπ., 
μίλησε στο δικαστήριο για τον 
εφιάλτη που έζησε το παιδί της, «το 
οποίο είχε δέσει [ο κατηγορούμενος] 
σε ένα παράθυρο» έξω από το σπίτι 
ενώ η θερμοκρασία «μπορεί να 
έφτανε τους 50 βαθμούς Κελσίου», 
σύμφωνα με την εισαγγελία. 
Ο Ιρακινός ήθελε να τιμωρήσει με αυ-
τόν τον τρόπο το κοριτσάκι, το οποίο 
κακομεταχειριζόταν, επειδή είχε ου-
ρήσει στο κρεβάτι του. 
Η μειονότητα των Γιαζίντι υπέστη 
διωγμό από το Ισλαμικό Κράτος, το 
οποίο χρησιμοποιούσε τις γυναίκες 

ως σκλάβες για σεξουαλικούς σκο-
πούς και σκότωνε τους άνδρες κατά 
εκατοντάδες αφότου οι τζιχαντιστές 
εισέβαλαν στα όρη του Σιντζάρ, στο 
βορειοδυτικό Ιράκ, τον Αύγουστο του 
2014. 
 
Η μητέρα του κοριτσιού εκπροσω-
πείτο από τρεις δικηγόρους, μεταξύ 
των οποίων η Λιβανοβρετανίδα Αμάλ 
Κλούνεϊ. 
 
Η Κλούνεϊ ηγείται μαζί με την τιμη-
θείσα με το Νόμπελ Ειρήνης του 
2018 Νάντια Μουράντ, η οποία ήταν 
θύμα σεξουαλικής δουλείας του Ισ-
λαμικού Κράτους και κατάγεται από 
το ίδιο χωριό με το θύμα, εκστρατείας 
για την αναγνώριση των εγκλημάτων 
αυτών που διαπράχθηκαν κατά των 
Γιαζίντι ως γενοκτονία

Αυστραλία: Η σεξουαλική παρενόχληση 
βασιλεύει στο Κοινοβούλιο

Ένας στους τρεις εργαζόμενους 
στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας 
έχει υποστεί σεξουαλική παρε-

νόχληση ή εκφοβισμό, αποκάλυψε έκ-
θεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, 
μετά από καταγγελία μιας εργαζόμενης 
ότι έπεσε θύμα βιασμού.  Ο Αυστραλός 
πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον, που είχε 
ζητήσει τη διενέργεια της έρευνας αυτής 
τον Φεβρουάριο αφού το κόμμα του δέ-

χθηκε πιέσεις για τον τρόπο που χειρί-
στηκε αυτήν την καταγγελία μέσα στο 
κοινοβούλιο, δήλωσε ότι τα ευρήματα της 
έκθεσης είναι «αποκρουστικά» και «ανη-
συχητικά». Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της έρευνας, το 40% των γυναι-
κών δήλωσε ότι έχει πέσει θύμα 
σεξουαλικής παρενόχλησης όπως και το 
26% των ανδρών.

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν  
«επενδύει» στη μάχη κατά του AIDS

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν παρουσίασε μια 
επικαιροποιημένη εθνική 

στρατηγική για την καταπολέμηση της 
επιδημίας του AIDS με την μεγαλύτερη 
χρηματοδότηση ερευνών, την αύξηση 
της πρόσβασης στην θεραπεία και την 
αναγνώριση του ρόλου που έχει ο ρα-
τσισμός στην άνιση πρόσβαση στις ια-
τρικές υπηρεσίες. Η τρίτη επικαιροποί-
ηση της εθνικής στρατηγικής για το 
AIDS από το 2010 θέτει έναν υψηλό 
στόχο για τον τερματισμό της επιδημίας 
του HIV στις ΗΠΑ μέχρι το 2030, περι-
λαμβανομένης της μείωσης κατά 75% 
στις νέες μολύνσεις από τον ιό μέχρι το 
2025 και κατά 90% μέχρι το 2030. Το 
AIDS έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσό-
τερους από 36 εκατομμύρια ανθρώ-
πους σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανο-
μένων πάνω από 700.000 στις ΗΠΑ, 

από τότε που ο ιός εμφανίστηκε για 
πρώτη φορά το 1981. 
Στη διάρκεια της προεκλογικής εκ-

στρατείας του το 2020 ο Μπάιντεν υπο-
σχέθηκε να επικαιροποιήσει την εθνική 
στρατηγική, η οποία είχε ξεκινήσει το 
2010 επί προεδρίας του Μπαράκ 
Ομπάμα. 

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν τιμά αυτή την 
δέσμευση δημοσιοποιώντας την νέα 
εθνική στρατηγική για τον HIV/AIDS 
κατά τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα 
κατά του AIDS και παρέχοντας ένα 
πλαίσιο και μια κατεύθυνση για την πο-
λιτική της κυβέρνησης, για την έρευνα, 
τα προγράμματα και τον σχεδιασμό», 
δήλωσε ένας ανώτερος κυβερνητικός 
αξιωματούχος. 
Ο Μπάιντεν ανακοινώνει το σχέδιο 

αυτό παρότι η διεθνής κοινότητα κάνει 
αγώνα για να περιορίσει την πανδημία 
της COVID-19, από την οποία έχουν 
χάσει τη ζωή τους πάνω από 48 εκα-
τομμύρια άνθρωποι, περιλαμβανομέ-
νων 700.000 στις ΗΠΑ. 
Αυτή είναι μια ακόμη ένδειξη των δυ-

σκολιών που οι παγκόσμιοι ηγέτες αντι-
μετωπίζουν για την εξάλειψη την ασθέ-
νειας. Η νέα στρατηγική για το AIDS, 
που περιγράφεται σε ένα έγγραφο 98 
σελίδων, επιδιώκει να διαπραγματευτεί 
κοινωνικά ζητήματα που συμβάλλουν 
στον κίνδυνο από τον HIV και σε ζητή-
ματα υγείας. 
Ενθαρρύνει την μεταρρύθιση των πο-

λιτειακών νόμων που ποινικοποιούν την 
μετάδοση του HIV και προσθέτει ένα 
νέο επίκεντρο στις ευκαιρίες για τη συμ-
μετοχή του ιδιωτικού τομέα στην προ-
σπάθεια καταπολέμησης της επιδημίας 
του HIV. 
Το αίτημα του Μπάιντεν ως προς τον 

προϋπολογισμό περιλαμβάνει 670 εκα-
τομμύρια δολάρια για τη συνεχιζόμενη 
εφαρμογή της πρωτοβουλίας "Τερματί-
στε την Επιδημία του HIV στις ΗΠΑ", 
267 εκατομμύρια περισσότερα σε 
σχέση με το παρελθόν.



Οικολογία χωρίς ταξική 
πάλη και προοπτική για 
ριζική κοινωνική αλλαγή 

είναι κηπουρική. Σύμφωνα με την 
ιδεολογία της Αριστεράς, που στη-

ρίζεται στην φιλοσοφία του διαλεκτικού υλισμού, 
ο σεβασμός στους νόμους της φύσης και ο αγώ-
νας για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος είναι 
εκ των ων ουκ άνευ για το προοδευτικό δημο-
κρατικό  κίνημα, το οποίο δεν πρέπει να βλέπει 
τον αγώνα αυτό έξω από την ταξική πάλη των 
εργαζομένων και τον στόχο της κοινωνικής  
αλλαγής.  
Η Αριστερά υποστηρίζει ακόμα και τους πιο  

μικρούς αγώνες για την υπεράσπιση του φυσικού 
περιβάλλοντος, διατηρώντας το δικό της πρό-
γραμμα και προσπαθώντας να οδηγήσει και τις 
άλλες προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις στον 
σωστό δρόμο. Για την Αριστερά δεν υπάρχει  
σοσιαλισμός χωρίς προστασία του φυσικού  
περιβάλλοντος. Αμέσως μετά την Οκτωβριανή 
Επανάσταση, η σοβιετική κυβέρνηση εφάρμοσε 
μια πρωτοποριακή οικολογική πρακτική. Είχε μια 
οικολογικά στοχευμένη πολιτική για την αγροτική 
βιωσιμότητα, την βιοποικιλία και την οικολογική 
έρευνα, παρόλη την απελπιστική οικονομική κα-
τάσταση στην οποία βρισκόταν το νεαρό σοβιε-
τικό κράτος εξαιτίας των καταστροφών που 
άφησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο εμ-
φύλιος πόλεμος που ακολούθησε, τον οποίο εξα-
πέλυσαν ενάντια στην πρώτη σοσιαλιστική χώρα 
στον κόσμο οι Λευκοφρουροί αντεπαναστάτες 
και κάθε λογής αντιδραστικοί που έχασαν τα προ-
νόμιά τους. Τους Λευκοφρουρούς αντεπαναστά-
τες υποστήριξαν και ιμπεριαλιστικοί στρατοί που 
εισέβαλαν στην σοβιετική χώρα για να ανατρέ-
ψουν την εξουσία των εργατών και των αγρο-
τών. 
Την πρώτη περίοδο του σοσιαλιστικού κράτους 

η σοβιετική οικολογία άνθησε όσο σε καμία άλλη 
χώρα. Η Σοβιετική Ένωση πρωτοστάτησε στην 
οικολογική θεωρία και πρακτική. Ο όρος «βιό-
σφαιρα», που περιλαμβάνει την ολότητα ενός 
ανοιχτού συστήματος το οποίο υποστηρίζει όλη 
την ζωή και την αλληλεπίδρασή της με την ατμό-
σφαιρα και την ενέργεια που έρχεται από τον 
ήλιο, επινοήθηκε την δεκαετία του 1920 από  
πρωτοπόρους σοβιετικούς επιστήμονες, ειδικούς. 

H σοβιετική  κυβέρνηση ήταν η πρώτη στον  

κόσμο που εγκαθίδρυσε εθνικά πάρκα, δηλαδή 
μεγάλες εκτάσεις γης οι οποίες ήταν απολύτως 
απαραβίαστες σε κάθε μορφή ανθρώπινης 
επέμβασης, εκτός από την οικολογική έρευνα.  
Σε  αυτά τα πάρκα απαγορεύονταν η υλοτομία, 
το κυνήγι, η καλλιέργεια δημητριακών, ακόμη και 
ο τουρισμός. Αυτές οι περιοχές συνδέονταν  
μεταξύ τους σε ένα πανεθνικό δίκτυο για την  
μελέτη και την αποτελεσματική προστασία της 
φύσης. Δύο μέρες μετά την Οκτωβριανή Επανά-
σταση πέρασε το κρίσιμο διάταγμα «Για τη γη», 
το οποίο καταργούσε την ατομική ιδιοκτησία της 
γης. Όλη η γη, τα δάση, οι λίμνες και τα ποτάμια, 
όλοι οι φυσικοί πόροι γίνονταν δημόσια ιδιοκτη-
σία, παλλαϊκή ιδιοκτησία,και έτσι μπορούσε να 
εκπονηθεί ένα σχέδιο για την βιώσιμη χρήση και 
ανανέωσή τους.Το 1918 η κυβέρνηση πέρασε το 
διάταγμα «Για τα δάση», το οποίο εγκαθίδρυε 
μια κεντρική διοίκηση των δασών της νεαρής   
σοβιετικής δημοκρατίας, με αποστολή την ανα-
δάσωση και την βιώσιμη διαχείριση των δασών. 
Τα δάση διαιρούνταν σε έναν εκμεταλλεύσιμο  
τομέα και σε έναν προστατευόμενο. Ένας ακόμη 
νόμος για τα δάση πέρασε το 1923, ο οποίος  
ενίσχυε παραπέρα το προστατευόμενο καθεστώς 
των δασών. Τον Ιανουάριο του 1921 ο εμφύλιος 
πόλεμος βρισκόταν στο απόγειό του. Οι περιοχές 
οι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση είχαν εξαιρε-
τικά περιοριστεί γύρω από την Μόσχα και την 
Πετρούπολη. Οι στρατοί των Λευκοφρουρών 
αντεπαναστατών, ήταν έτοιμοι να επιτεθούν στη 
Μόσχα και στην Πετρούπολη. Αμερικανικές, 
βρετανικές, γαλλικές και ιαπωνικές στρατιωτικές 
δυνάμεις είχαν ήδη  καταλάβει και έλεγχαν τα πιο 
σημαντικά λιμάνια, και μεγάλο μέρος της γόνιμης 
γης της Ουκρανίας το κατείχαν οι Γερμανοί.  
Κάτω από αυτή την απελπιστική κατάσταση,  
ο επικεφαλής της σοβιετικής κυβέρνησης, Λένιν 
βρήκε χρόνο να συναντηθεί προσωπικά με  
κορυφαίους  αγρονόμους και τους ζήτησε να  
σχεδιάσουν  άμεσα μια εθνική νομοθεσία για την 
δημιουργία του πρώτου εθνικού πάρκου και για 
την προστασία της φύσης. Αφού αυτοί υπέβαλαν 
το σχέδιο νόμου στη σοβιετική κυβέρνηση το έλα-
βαν πίσω εξετασμένο την ίδια ακριβώς μέρα. 
Όταν η γη ανακαταλήφθηκε από τον Κόκκινο 
Στρατό, το διάταγμα «Για την προστασία των  
μνημείων της φύσης, των κήπων και των πάρ-
κων» υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο της σοβιε-

τικής κυβέρνησης, Λένιν και έγινε νόμος το 1921. 
Το 1919 η σοβιετική κυβέρνηση πέρασε το  

διάταγμα «Για τις περιόδους κυνηγίου και για την 
κατοχή κυνηγετικών όπλων», το οποίο απαγό-
ρευε το κυνήγι των απειλούμενων αλκών και των 
άγριων κατσικιών, και καθιέρωνε εποχές απαγό-
ρευσης του κυνηγίου για τα άλλα ζώα για να  
εξασφαλιστεί η βιώσιμη αναπαραγωγή τους. 
Η Σοβιετική Ένωση, αλλά και οι άλλες σοσιαλι-

στικές χώρες κατέκτησαν τόσο απίστευτα επιτεύ-
γματα όσον αφορά την προστασία της φύσης,  
τα οποία οι εργαζόμενοι στις καπιταλιστικές χώ-
ρες δεν μπορούν καν να διανοηθούν. Τα πιο  
σημαντικά από αυτά ήταν η ύπαρξη τεράστιων 
δασών καθώς και η αποτελεσματική προστασία 
τους, η ύπαρξη τεράστιων πάρκων μέσα στις  
πόλεις, η διατήρηση της παλιάς αρχιτεκτονικής 
των πόλεων, καθώς και η πλήρης κυριαρχία των  
δημόσιων μεταφορών έναντι των ιδιωτικών.  
Σήμερα, μετά το πισωγύρισμα που οδήγησε 

στην διάλυση των σοσιαλιστικών χωρών,  
η καπιταλιστική κοινωνία,που επικράτησε σε όλο 
τον πλανήτη, είναι μία φρίκη χωρίς τέλος.  
Το μόνο που μας επιφυλάσσει το καπιταλιστικό- 

ιμπεριαλιστικό σύστημα αν δεν ανατραπεί είναι 
ένα τέλος με φρίκη. Τα τρομαχτικά οικολογικά 
προβλήματα του πλανήτη μπορούν να αντιμε-
τωπιστούν και να επιλυθούν μόνο σε μια απε-
λευθερωμένη παγκόσμια κοινωνία. Μια παγκό-
σμια κοινωνία χωρίς ιδιωτική ιδιοκτησία της γης 
και της βιομηχανίας, χωρίς πυρηνικά όπλα, χωρίς 
κλιματική αλλαγή, χωρίς την εξαφάνιση ζωικών 
και φυτικών ειδών, με απόλυτη προστασία των 
δασών, με μαζικές αναδασώσεις των ερήμων 
που έχουν δημιουργήσει οι εκατονταετίες καπι-
ταλιστικής ανάπτυξης, με μια αλιεία αυστηρά 
προσανατολισμένη στην διατήρηση και την ανα-
παραγωγή των ψαριών και της θαλάσσιας ζωής, 
καθώς και της ζωής των ποταμών και των λιμνών, 
με απαγόρευση του κυνηγίου, χωρίς χημική  
μόλυνση του αέρα, του νερού και του εδάφους, 
χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, 
χωρίς ανθρώπινες επεμβάσεις και αλλαγές στην 
άγρια ζωή και το φυσικό περιβάλλον άλλων  
οργανισμών που οδηγούν σε ασθένειες και  
πανδημίες. Μια παγκόσμια απελευθερωμένη  
κοινωνία, χωρίς ιδιωτικά αυτοκίνητα παρά μόνο 
ποδήλατα και μοτοσικλέτες, με αποκλειστικά  
δημόσιες μεταφορές βασισμένες εξολοκλήρου σε 

ηλεκτροκίνητα τρένα και τραμ, χωρίς άσφαλτο 
στους δρόμους, με το έδαφος γεμάτο αποκλει-
στικά με χώμα και χορτάρι. 
Με ριζική μείωση των αεροπορικών ταξιδιών 

και των αεροδρομίων, με πόλεις χωρίς πάρκινγκ, 
πνιγμένες στα πάρκα και στα δάση, χωρίς απο-
κρουστικές πολυκατοικίες και ουρανοξύστες,  
με διάσωση και ανασυγκρότηση της αρχιτεκτονι-
κής των προηγούμενων αιώνων που βρίσκονταν 
σε αρμονία με το κλίμα της κάθε τοποθεσίας και 
την αισθητική των ανθρώπων, χωρίς ηχητική  
μόλυνση, χωρίς φωτεινή μόλυνση, με εξαφάνιση 
της αντίθεσης πόλεων και υπαίθρου, χωρίς  
πολέμους, με την απελευθέρωση τεράστιων  
φυσικών πόρων και δυνάμεων που αντί για την 
υπερπαραγωγή πολυτελών, άχρηστων και  
τοξικών εμπορευμάτων και εξοπλισμών θα  
χρησιμοποιoύνταν για την οικολογική έρευνα και 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς 
και για την ιατρική έρευνα και την ριζική βελτίωση 
της υγείας των ανθρώπων, με την σχεδιασμένη 
παραγωγή μόνο των κοινωνικά αναγκαίων  
προϊόντων, χωρίς οικονομικές ανισότητες,  
χωρίς εγκληματικότητα, χωρίς ρατσισμούς και 
χωρίς διάκριση των λαών, με απελευθέρωση των 
γυναικών από την ιδιωτική ιδιοκτησία των αντρών 
τους, με απελευθέρωση των ζώων από την 
ιδιωτική ιδιοκτησία των ανθρώπων, με τους  
ανθρώπους απελευθερωμένους από την σεξουα-
λική καταπίεση της καπιταλιστικής κοινωνίας και 
χωρίς καμία διάκριση μεταξύ των ανθρώπων στη 
βάση φύλου ή εθνικότητας, με τους ανθρώπους 
σωματικά γυμνασμένους και απελευθερωμένους 
από τον χρόνο της εξαντλητικής εργασίας από 
την οποία θησαυρίζουν οι καπιταλιστές.  
Αυτός πρέπει να είναι ο τελικός στόχος της 

Αριστεράς που θα  επιτευχθεί μόνο με την ριζική 
κοινωνική αλλαγή και το πέρασμα της εξουσίας 
από μια χούφτα εκμεταλλευτές στους λαούς.  
Είναι η μοναδική ρεαλιστική εναλλακτική λύση 
στην κόλαση του καπιταλισμού - ιμπεριαλισμού 
και στην αυτοκαταστροφή του ανθρώπινου είδους 
αλλά και όλων των άλλων μορφών ζωής στον 
πλανήτη.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Οικολογία και Αριστερά 

Τ  α Αγγλικά πολιτικά  
κόμματα έχουν διεκπε-
ραιώσει τις εκλογές τους 

για υποψηφίους που θα κατε-
βούν στις επόμενες Δημοτικές 
εκλογές  του  Μάϊου  2022. 

Από ό,τι με πληροφορούν έγκυρες πηγές,  
η συμμετοχή την Ελληνοκυπρίων ή ας πούμε 
των Ελλήνων γενικότερα  είναι τραγικά χαμηλή 
ή, να το βάλω διαφορετικά, δεν υφίσταται. 
Αυτή είναι η κατάντια της Παροικίας μας,  

όταν  βλέπεις  όλες οι άλλες εθνικές μειονότητες 
να τρέχουν να πάρουν μέρος στα πολιτικά 
δρώμενα της χώρας όπου ζούμε μα εμείς  
κυριολεκτικά αδρανούμε η κάνουμε μεσάνυκτα. 
Είχαμε δυσάρεστα γεγονότα τις προάλλες όπου 

η σημαία του ψευδοκράτους αναρτήθηκε σε  
κάποιο δημαρχείο, και δεν υπήρχε ούτε ένας  
συμπατριώτης μας να κάνει παράπονο στο εν 
λόγω δημαρχείο. Εάν στα αλήθεια επιθυμούμε 
να σταματήσουν τέτοιες αισχρές πράξεις ας εντα-
χθούμε μέλη στο Αγγλικό κόμμα της αρέσκειας 
μας. Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα. Τα είπαμε 
πολλές φορές.  

 
Όταν δούμε του χρόνου ότι δεν υπάρχουν  

συμπατριώτες μας Δημοτικοί Σύμβουλοι θα  
κάνουν μερικοί γνωστοί (καραγκιόζηδες) να  
κρίνουν τους άλλους αντί να ντρέπονται για την 
κατάντια μας και το πρώτο πρόσωπο που πρέπει 
να  αρχίσουν να κρίνουν είναι τον εαυτό τους, 
και μετά τους άλλους. Ας κάνουν λοιπόν μία  
αυτοκριτική ή ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον 
καθρέπτη.  
Χρειαζόμαστε ΄’όσο ποτέ άλλοτε  περισσότε-

ρους Βουλευτές και Δημοτικούς Συμβούλους 
αφού  δεν είμαστε στη θέση να κρατήσουμε  
αυτούς που έχουμε μόνο και μόνο να τους  
κατηγορούμε την στιγμή που άλλες εθνικές  
μειονότητες  προοδεύουν σε αυτόν τον τομέα 
εμείς ακόμη συνεχίζουμε με την διχόνοια που 
δεν εξυπηρετεί τίποτα άλλο παρά να προωθούμε 
τα προσωπικά συμφέροντα μας και όχι του 
έθνους και της Παροικίας. 
Θα έλθουν με τις συνήθεις  εξυπνοβλακείες και 

με τις φοβέρες τους.  
Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερους Βουλευτές 

συμπατριώτες μας και Δημοτικούς Συμβούλους,    
και ο μόνος τρόπος είναι να ενταχθούμε ως μέλη 
στα Αγγλικά κόμματα. Εκτός φυσικά εάν υπάρχει 
άλλος τρόπος, ας μας πούνε λοιπόν, μα δυστυ-
χώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τα Μεγάλα  
Αγγλικά κόμματα έχουν τον μηχανισμό να  
προωθήσουν.  
Είναι μόνο μέσω του μηχανισμού αυτού που 

θα αναδειχθούν και Δημοτικοί Σύμβουλοι και 
Βουλευτές για να  εχει η Παροικία και η Κύπρος 
φωνή, όχι μία αλλά πολλές φωνές, εδώ στην 
Μεγάλη Βρετανία. 
Τα αντιπροσωπευτικά Κόμματα της Κύπρου 

κάνουν την δουλειά τους μα απλά δεν είναι μέσω 
αυτών που θα μπορούμε να αναδείξουμε είτε  
Δημοτικό Σύμβουλο η και Βουλευτή.                       
Μία είναι η οδός και καμία άλλη και την στιγμή 

που εδώ διαχρονικά “τραβά ο ένας πετσί τζιαι  ο 
άλλος τομάρι” και αντί να προωθήσουμε και να 
τους ενθαρρύνουμε, τους δίδουμε και μία κλω-
τσιά και τους απογοητεύουμε, λέμε ένα σωρό  
σαχλαμάρες, γιατί μας έφαγε όχι μόνο η διχόνοια 
αλλά και η ζήλεια και σε ένα βαθμό ο φθόνος, 

και φθάσαμε έως εκεί που να λέμε γιατί αυτός 
και όχι εγώ  και μετά προσποιούνται ότι είναι και 
φίλοι μας. Κούνια που σας κούναγε λέω εγώ.  
Τα γράφω αυτά γιατί τα έζησα.  
Ε…, μάλιστα το “εγώ” μας πρώτα από όλα τα 

άλλα αφού και οι νάρκισσοι το ίδιο κάνουν. 
 
Μα μήπως είναι τυχαία που χάσαμε την μισή  

Κύπρο και ακόμη ζητούμε αγνοουμένους και 
ζούμε ως πρόσφυγες. Τις κακές μας συνήθειες 
τις φέραμε και εδώ στην Αγγλία για να συνεχί-
σουμε το βρώμικο μας παιγνίδι.    
Θα μου πείτε: μα είσαι πολύ θυμωμένος. Όχι 

μόνο θυμωμένος, μα εάν θα μου επέτρεπε ο  
Διευθυντής της “Παροικιακής” να γράψω ακρι-
βώς αυτά που αισθάνομαι τώρα θα τα έγραφα 
και “όποιον πάρει ο χάρος.”  Έτσι  ας σοβαρευ-
θούμε επί τέλους και ας βάλουμε τα συμφέροντα 
του έθνους πρώτα από όλα.  
Δεν γνωρίζω τον λόγο γιατί μερικοί ακροδεξιοί 

φανατικοί ενοχλούνται (είναι σε ένα βαθμό  
νομίζω ρατσιστικό) όταν άλλοι πολιτικοί από  
άλλες εθνικές μειονότητες είναι αρχηγοί τοπικών 
διοικήσεων και αφού τόσο πολύ ενοχλούνται γιατί 
δεν διεξάγουν εκστρατεία όχι μία αλλά πολλές 
εκστρατείες για να έχουμε περισσότερους στα 
Αγγλικά κόμματα. Τέλος πλέον στη υποκρισία, 
σας έμαθε ο κόσμος.   
Οταν δεν έχουμε φυσικά  δικούς μας τότε  άλλοι  

ξένοί θα αναδειχθούν και τους συγχαίρω για το 
ενδιαφέρον τους. Λυπούμαι που δεν μπορώ να 
εκφράσω το ίδιο και αφού αυτοί ενοχλούνται τι 
είναι τέλος πάντων  το παράπονο τους ή τι έχουν 
κάνει για να βελτιωθεί η άθλια αυτή κατάσταση. 
Το είπα και το ξαναλέω ότι  το δημαρχείο Enfield 

έχει περάσει το ψήφισμα πριν πολλά χρόνια  που 
αναγνωρίζει μόνο και μόνο την Κυπριακή Δημο-
κρατία και σημαία. Αυτό ήταν δυνατό να γίνει και 
ο λόγος οφείλεται στο ότι υπήρχαν Ελληνοκύ-
πριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

 Όταν οι Συντηρητικοί συνεργάσθηκαν με Τουρ-
κικά ακροδεξιά στοιχεία εναντίον της Εργατικής 
Διοικήσεως στο Enfield, όταν αποφάσισαν οι  
Εργατικοί  να φυτεύσουν  δένδρο (με την συνερ-
γασία της τότε Λαϊκής Τράπεζας)  για τους αγνο-
ουμένους μας, οι Συντηρητικοί έγιναν έξω  
φρενών και συνεργάσθηκαν τότε με ακροδεξιά 
στοιχεία και σήμερα οι Συντηρητικοί εξακολου-
θούν να μας καταδιώκουν ακόμη.  
Πρόσφατα είχε διεξαχθεί μία σφυγμομέτρηση, 

μεταξύ των ψηφοφόρων στο Enfield. Τα αποτε-
λέσματα που έχουμε  δηλώνουν ότι όχι μόνο θα 
έχουμε μια Εργατική Κυβέρνηση στην Μεγάλη 
Βρετανία αλλά και το Δημαρχείο του Enfield θα 
παραμείνει κάτω από τους Εργατικούς και οι λό-
γοι είναι πολλοί, διότι κάτω από μία διοίκηση  
είναι ο λαός και οι ανάγκες του που έρχονται 
πρώτα  και όχι το ωμό συμφέρον. Δεν ανήκω σε 
κανένα άλλο κόμμα εκτός από το Εργατικό και 
δεν υπήρξα ουδέποτε μέλος άλλου κόμματος 
εδώ στην ΜΒ ή αλλού. Το Enfield είναι ένα από 
τα καλύτερα δημαρχεία του Λονδίνου όπου μπο-
ρεί να επισκεφθεί κανείς, να εργασθεί, να ζει και 
να σπουδάσει. Έτσι προειδοποιώ όταν  
σταματήσουν να λένε ψέματα για μας θα σταμα-
τήσουμε να λέμε τις αλήθειες για αυτούς.  
Να είσθε σίγουροι θα επανέλθουμε για αυτό το 
θέμα.    

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Αισθητή η έλλειψη μελών από συμπατριώτες μας στα Αγγλικά κόμματα



 Εκεί που όλοι 
περιμέναμε και 
κάναμε προετοι-
μασίες και κά-
ναμε όνειρα και 
προγραμματι-
σμούς, εκεί που 
νομίζαμε πως 
τα πράγματα 

άλλαξαν, να που και πάλι τα 
δελτία ειδήσεων να ασχολού-
νται με την νέα μετάλλαξη του 
ιού που μας ταλανίζει και μας 
βασανίζει τις ψυχές μας τα τε-
λευταία ολόκληρα δυο χρόνια.  
Το τι δεν καταλαβαίνω είναι 

οι συνάνθρωποι μας που αντι-
τίθενται στις υποδείξεις των  
ειδικών, που δεν κατανοούν 
ακόμα , ότι η μόνη λύση για 
αντιμετώπιση του θέματος,  
η απαλλαγή από τον κίνδυνο,  
και αυτό είναι αποδεδειγμένο 
επιστημονικά, και βλέπουμε 
τους αριθμούς, είναι να εμβο-
λιαστούν όσοι πιο πολλοί είναι 
δυνατόν. 
Μπήκαμε στον τελευταίο 

μήνα του χρόνου που δια-
νύουμε, και η αντίστροφη μέ-
τρηση για τα Χριστούγεννα έχει 
αρχίσει. Ο κόσμος ξεχύθηκε 
στους δρόμους σαν να μην 
υπάρχει κανένα πρόβλημα, με 
τα πρόσωπα ακάλυπτα, οι πιο 
πολλοί ξέχασαν τη μάσκα, κολ-
λημένοι ο ένας πάνω στον 
άλλο, και... αγρόν αγόρασαν! 
Σαν να μην συμβαίνει τίποτα!  

 
Τα αναμενόμενα του νου γρά-

φουν την δική τους ιστορία.  
Ο καθένας στο δικό του κόσμο. 
Στη μεγάλη λεωφόρο οι διαβά-
τες ανενόχλητοι διανύουν ο  
καθένας το δικό  του ταξίδι.  
Οι πληγωμένες τους ψυχές  
βασανίζονται αλλά τολμούν να 
ρισκάρουν αν και το βλέπουν 
ότι τούτο είναι επικίνδυνο. 
Με ηρεμία οι «ληστές» αρπά-

ζουν τις ευκαιρίες  και θαμπώ-
νουν τους καλοκάγαθους   
πολίτες με τις πραμάτειες τους,  
για να τους δώσουν απάντηση 
στις επιθυμίες τους να αισθαν-
θούν ότι όλα είναι μια κανονι-
κότητα που δεν επισκιάζεται 
από τίποτα,  και όλα είναι μια 
συνήθης παράσταση ζωής! 
Οι έμποροι βασιλεύουν.  

Κάνουν ότι δεν βλέπουν και  
χτίζουν παλάτια στην αδιαφο-
ρία των καλοκάγαθων που 
απελπισμένοι μεν αλλά αδιά-
φοροι δε, τολμούν να μπαίνουν 
σε αυτή την διαδικασία. 
Όλα είναι θέμα αντοχής.  

Είναι θέμα κατανόησης, και 
θέμα  αναγνώρισης της ύπαρ-
ξης του κίνδυνου που υπάρχει 
ανάμεσα μας!  
Μπορούμε εύκολα να κατα-

νοήσουμε την ανάγκη που 
υπάρχει για να διατηρηθεί  
το ενδιαφέρον για ανάπτυξη 
της οικονομίας. Το κατανοούμε 
και το αντιλαμβανόμαστε. 
Όμως το πιο καυτό θέμα είναι 
η διατήρηση της ασφάλειας του 
πληθυσμού. Ας κατανοήσουν 
λοιπόν όσοι αντιτίθενται στις 
αποφάσεις των ειδικών ότι  
η ασφάλεια η δίκη τους αλλά 
και των άλλων γύρω τους είναι 
η τήρηση της νομοθεσίας  
η οποία επιβάλλει την μάσκα 
στο πρόσωπο του καθενός,  
τις αποστάσεις, και ότι άλλο  
είναι απαραίτητο για την ασφά-
λεια όλων μας. 

 

Αν ακολουθήσουμε τις οδη-
γίες των ειδικών. Μόνο έτσι θα 
μπορέσουμε να απολαύσουμε 
κατά πολύ περισσότερο τα όσα 
μας προσφέρονται για να 
έχουμε καλές γιορτές, καλά 
Χριστούγεννα, και καλό νέο 
έτος που πολύ σύντομα θα  
καλωσορίσουμε. Θα μπορού-
σαμε να περιορίσουμε τις εξό-
δους μας και αν βγούμε και 
πάλι, αυτές  να είναι προγραμ-
ματισμένες και στοχευμένες. 
Πάντα όμως λαμβάνοντας όλα 
τα μέτρα προστασίας για εμάς 
και για τους άλλους γύρω μας.  
Έχοντας υπομονή ας αναζη-

τήσουμε να κάνουμε κάποιους 
άλλους συνδυασμούς οι οποίοι 
να μας δίνουν την ίδια ευχαρί-
στηση και την ίδια ικανοποίηση 
και απόλαυση που θα παίρ-
ναμε αν κάναμε τα συνηθι-
σμένα πράγματα του παρελθό-
ντος. 
Ας δημιουργήσουμε την 

ατμόσφαιρα των φωτεινών  
βιτρινών και των Χριστουγεν-
νιάτικων χρωμάτων στο δικό 
μας υποστατικό. Στο ίδιο μας 
το σπίτι, ούτως ώστε να μην 
χρειαστεί να βγούμε βάζοντας 
τον εαυτό μας σε δύσκολη 
θέση. Την ατμόσφαιρα την 
πλάθουμε στο σπίτι μας απο-
λαμβάνοντας δικές μας δημι-
ουργίες στο χώρο τον δικό μας. 
Μαγειρεύοντας το φαγητό που 
αγαπάμε, στολίζοντας το καθι-
στικό μας με τα ίδια χρώματα 
που θα βλέπαμε σε μια βιτρίνα 
αν πηγαίναμε στα καταστή-
ματα, και ακούγοντας τα ίδια 
τραγούδια, τα ίδια μουσικά 
κομμάτια στο σπίτι μας,  
τα οποία θα ακούμε στα μαγα-
ζιά αν πηγαίναμε για ψώνια.  
Ταυτόχρονα ας κάνουμε κάτι 

διαφορετικό για να περάσουμε 
τις ώρες μας όχι μόνοι, αλλά 
με κάποιους φίλους ή συγγε-
νείς. Ας πάρουμε τηλέφωνο 
τους φίλους και συγγενείς που 
ίσως να μην τους έχουμε μιλή-
σει για πολύ, και ας ανταλλά-
ξουμε ευχές, και ας μιλήσουμε 
για τα ενδιαφέροντα μας και  
ας μοιραστούμε τα σχέδια μας 
και  τις επιθυμίες  μας μαζί 
τους. 
Αυτά τα Χριστούγεννα ας 

προσπαθήσουμε να τα περά-
σουμε μακριά από συνωστι-
σμούς, μακριά από παραστά-
σεις ζωής που θα  μας φέρουν 
σε δύσκολες στιγμές. Για να το 
πετύχουμε θα πρέπει να  
τηρούμε τους κανόνες και να 
ακούμε τους ειδικούς όσον 
αφορά την πανδημία. Αν χρει-
αστεί να βγούμε έξω για τα 
απαραίτητα ψώνια, φοράμε τη 
μάσκα, κρατάμε αποστάσεις, 
και πλένουμε τα χέρια.  
Οι ειδικοί μας παροτρύνουν 

να εμβολιαστούμε!  Είναι απο-
δεδειγμένο ότι το εμβόλιο έχει 
τα καλύτερα αποτελέσματα.  
Είναι η λύση του προβλήμα-
τος! 
Τα βλέπουμε σε αριθμούς.  
Εμβολιαστείτε εσείς που δεν 

το έχετε κάνει. Για το καλό το 
δικό σας αλλά και τους άλλους 
γύρω σας! 
Κάντε το τώρα! Για να έχουμε 

καλό μήνα και καλά Χριστού-
γεννα! 
Καλό εμβόλιο και καλό μήνα 

λοιπόν!

Πολλοί ασχολούνται με 
τα όνειρα. Συζητάνε 
από πού προέρχο-

νται, τι σημαίνουν και αν πρά-
γματι σημαίνουν κάτι, γιατί κά-
ποιοι τα θυμούνται και κάποιοι 
άλλοι όχι; 
Μνήμες απωθημένες σε κου-

τιά που έχουνε αγκαλιαστεί  
σφικτά από τον ιστό μιας  
αράχνης η μια άποψη ή προ-
μηνύματα του μέλλοντος; Πόσοι 
έχουν καταπιαστεί με την ερμη-
νεία των ονείρων ξεκινώντας 
από τους μάντεις των παλιών 
καλών καιρών, όπως ας πούμε 
τον Τειρεσία,  τους πιο σύγχρο-
νους ονειροκρίτες, τους επιστή-
μονες και τους ψευδοεπιστήμο-
νες. Κι όλοι έχουν ένα  κοινό 
παρονομαστή! Την κατανόηση, 
την προέλευση και την ερμη-
νεία των ονείρων. Έρευνες 
πολλές και μελέτες άπειρες. Ας 
ασχοληθούμε όμως με μια από 
τις πιο πρόσφατες η οποία είναι 
βασισμένη στην ανάλυση  
πολλών χιλιάδων ονείρων.  
Κι όταν μιλάμε για χιλιάδες  
εννοώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες 
όνειρα. Αυτή η έρευνα λοιπόν 
υποστηρίζει ότι τα όνειρα  
προέρχονται από καταστάσεις 
και βιώματα της πραγματικής 
ζωής. Το άγχος, για παράδει-
γμα, οδηγεί σε όνειρα με αρνη-
τικό αντίκτυπο. Οι ειδικοί επι-
σημαίνουν και την αντίστροφη 
λειτουργία τους: τα όνειρα,  
δηλαδή, επηρεάζουν τις απο-
φάσεις της καθημερινότητας.  
Πάντα ήταν πολύ δημοφιλής  
η αντίληψη ότι τα όνειρα περιέ-

χουν κρυφές έννοιες ή προμη-
νύματα για τους ανθρώπους. 
Γυρίζοντας πίσω στην ελληνική 
μυθολογία θα βρούμε τον Μορ-
φέα και τα αδέλφια του οι Όνει-
ροι να βρίσκονται πίσω από τα 
όνειρα. Ο Μορφέας λοιπόν και 
τα αδέλφια του είχαν την  
ιδιότητα να διαμορφώνουν τα 
όνειρα και τα οράματα των  
ανθρώπων προκειμένου να  
μεταφέρουν τα μηνύματα των 
Θεών στους ανθρώπους.  
Ο Αρτεμίδωρος ο Δαλδιανός 

(ή Ονειροκριτικός) ήταν γνω-
στός ερμηνευτής ονείρων, που 
έζησε το δεύτερο μισό του 2ου 
μ.Χ. αιώνα στην Έφεσο. Αφού 
ταξίδεψε στην Ελλάδα και στην 
Ιταλία και ήρθε σε επαφή με τις 
λαϊκές παραδόσεις, συνέγραψε 
τον πρώτο πρακτικό Ονειρο-
κρίτη, διαχωρίζοντας τα όνειρα: 
Αφενός στα προφητικά που 
προμηνύουν το μέλλον και  
αφετέρου στα μη προφητικά 
που περιστρέφονται γύρω από 
τα άγχη και τις αγωνίες της  
ημέρας. 
Το έργο του Αρτεμίδωρου  

διατηρήθηκε και διαδόθηκε  
ευρέως, ενώ η επίδρασή του 
διαφαίνεται ακόμα και στον 
Φρόιντ και στις ψυχολογικές  
θεωρίες του 20ου αιώνα, σύμ-
φωνα με τις οποίες οι κρυφές 
έννοιες των ονείρων μπορούν 
να ξεκλειδωθούν εφόσον εξε-
ταστούν στο πλαίσιο των πρα-
γματικών εμπειριών ενός ατό-
μου. Κι όλα τα πιο πάνω τα έχω  
αναφέρει γιατί άκουσα πρό-
σφατα ότι το τραγούδι του  

Αλκίνοου Ιωαννίδη «Όνειρο 
ήτανε» είναι εμπνευσμένο από 
πραγματική ιστορία. Για την 
ακρίβεια, είναι η ιστορία ενός  
φίλου του, που είχε πολύ κλει-
στό χαρακτήρα και δεν είχε σχε-
δόν καθόλου επαφές με τους 
άλλους ανθρώπους. Μια φορά 
καθώς κοιμότανε, ονειρεύτηκε 
μια γυναικεία οπτασία. Ήταν 
αυτό που έψαχνε: μια γυναίκα 
πλασμένη αποκλειστικά γι'  
αυτόν! Την έβλεπε λοιπόν κάθε 
βράδυ στον ύπνο του, ώσπου 
στο τέλος την ερωτεύτηκε και 
κατέληξε να παίρνει χάπια για 
να κοιμάται νωρίτερα και να την 
ονειρεύεται. Ένα βράδυ η οπτα-
σία τού είπε πως δεν ήταν 
παρά ένα όνειρο και ότι δεν θα 
την ξαναέβλεπε. Όντως δεν την  
ξαναείδε και στεναχωρέθηκε 
τόσο πολύ που αποφάσισε ότι 
δεν έχει κανένα νόημα πλέον η 
ζωή του και αποφάσισε να της 
δώσει ένα τέλος.  
Πριν το κάνει όμως αυτό, 

εκμυστηρεύτηκε την ιστορία του 
στον Αλκίνοο και εκείνος την 
έκανε τραγούδι. Όνειρο και 
πραγματικότητα γίνονται ένα 
όταν οι άνθρωποι έχουν την 
ανάγκη να αγαπήσουν και να 
αγαπηθούν, αληθινά και με 
διάρκεια. 

«Όνειρο ήτανε» ο τίτλος του 
υπέροχου τραγουδιού του  
Αλκίνοου: 

«Ο ουρανός ανάβει τα 
φώτα, τίποτα πια δε θα `ναι 

όπως πρώτα… 
Ξημέρωσε πάλι! 

Ξυπνάω στο φως, τα μάτια 

ανοίγω, για λίγο νεκρός,  
χαμένος για λίγο… 
Ξημέρωσε πάλι! 

Κι έχεις χαθεί μαζί με τον 
ύπνο, μαζί με του ονείρου 
τον πολύχρωμο κύκνο… 
Μην ξημερώνεις ουρανέ! 

Άδεια η ψυχή μου,  
το δωμάτιο άδειο, κι από τo 
όνειρό μου ακούω καθάριο, 

το λυγμό της να λέει 
όνειρο ήτανε, όνειρο ήτανε. 

Θα ξαναρθείς μόλις  
νυχτώσει, και τ’ όνειρο πάλι 

την αλήθεια θα σώσει. 
Θα `μαι κοντά σου! 

Μόνο εκεί σε βλέπω καλή 
μου, εκεί ζυγώνεις κι ακου-

μπάς την ψυχή μου 
με τα φτερά σου… 
Μα το πρωί χάνεσαι  

φεύγεις, ανοίγω τα μάτια 
 κι αμέσως πεθαίνεις. 
Μην ξημερώνεις ουρανέ! 

Άδεια η ψυχή μου,  
το δωμάτιο άδειο κι από τo 
όνειρό μου ακούω καθάριο 

το λυγμό σου να λέει 
όνειρο ήτανε, όνειρο 

ήτανε». 
 
Κάποιοι άνθρωποι θυμούνται 

ελάχιστα από τα όνειρά τους, 
κάποιοι άλλοι θυμούνται  
τα όνειρά τους με κάθε λεπτο-
μέρεια, ενώ υπάρχουν και αυτοί 
που ζουν μία δεύτερη ζωή στα 
όνειρά τους. Εσείς κάντε τη δική 
σας επιλογή όταν θα έχετε  
ονειρευτεί τα όνειρά σας!
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου
Όνειρο ήτανε…

Του Βασίλη 
Παναγή

Σαν να μην συμβαίνει τίποτα!

Τα παιδιά είναι απειλή;

Στις 20 Νοεμβρίου 1989 η διε-
θνής κοινότητα σημείωνε την 
30ή επέτειο της Διακήρυξης 
των Δι καιωμάτων του Παιδιού. 
Την ίδια μέρα, η Γενική Συνέ-

λευση του ΟΗΕ υιοθετούσε τη 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, το πρώτο διεθνές  
νομικό κείμενο που καθορίζει 
συγκεκριμένα και ξέχωρα  
δι καιώματα των παιδιών. 
Η Σύμβαση, την οποία υπέ-

γραψαν όλες σχεδόν οι χώρες 
μέλη του ΟΗΕ (με εξαίρεση ου-
σιαστικά τις ΗΠΑ), περιλαμβά-
νει πρόνοιες για το δικαίωμα 
στη ζωή, την επιβίωση και την 
ανάπτυξη, το δικαίωμα σε 
όνομα και εθνικότητα, το δι-
καίωμα σε προστα σία από 
κάθε μορφή εκμετάλλευσης.  
Τονίζεται ότι η ελευθερία που 

χρειάζεται το παιδί για να ανα-
πτύξει τις πνευματικές και ηθι-
κές του δυνατότητες απαι τεί, 
μεταξύ άλλων, ένα υγιές και 
ασφαλές περιβάλ λον, πρό-
σβαση σε ιατρική φροντίδα και 
διασφάλι ση ενός βασικού επι-
πέδου διατροφής, ένδυσης και 
στέγασης. Κι όμως η πραγμα-

τικότητα περιγελά το δίκαιο.  
Οι συγκρούσεις, η κλιματική 

κρίση, οι πολιτικές του λιγότε-
ρου κράτους, οδηγούν στην 
απόγνωση ή περιθωριοποιούν 
εκατομμύρια ανθρώπων.  
Τις επι πτώσεις πληρώνουν 
πρώτα απ’ όλους τα παιδιά. 

 
Εκατομμύρια παιδιά πεθαί-

νουν κάθε χρόνο από την πείνα 
ή από ασθένειες που θα μπο-
ρούσαν να προληφθούν. Εκα-
τομμύρια παιδιά έχασαν τα σπί-
τια και τις οικογένειές τους σε 
πολέμους. Εκατομμύρια παιδιά 
εργάζονται κάτω από εξοντωτι-
κές συνθήκες για το ψωμί τους. 

 
Και μη νομίζετε ότι όλα αυτά 

είναι φαινόμενα «τριτοκο-
σμικά». 10% περίπου των παι-
διών, ηλικίας 5-17 χρόνων, 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  
εργάζονται. 44 Πολιτείες των 
ΗΠΑ επιτρέπουν το γάμο παι-
διών -νεαρών κοριτσιών συνή-
θως. Περισσότερα από 26 εκα-
τομμύρια παιδιά στην Ευρώπη 
κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοι-
νωνικό αποκλεισμό.  

Στην Κύπρο ένα παιδί κακο-
ποιείται σεξουαλικά κάθε 27 
ώρες -και αυτά είναι μόνο τα 
παιδιά που τόλμησαν να μιλή -
σουν. Ένα παιδί αυτοκτονεί 
κάθε 11 λεπτά! 

 
Και είναι και τα παιδιά που  

συχνά λησμονούνται. 
 
Τα παιδιά με αναπηρία που 

συχνά, ακόμα και στην Κύπρο, 
στερούνται τα δικαιώματά τους 
στην εκπαίδευση, την προστα-
σία, την υγειονομική περί θαλψη 
και την κοινωνική ένταξη, γιατί 
οι ειδικές υποδομές είναι ανε-
παρκείς ή γιατί τα κοντύλια  
πα ραχωρούνται με το σταγονό-
μετρο. 

 
Τα παιδιά που εγκαταλείπουν 

τις χώρες και, συ χνά, τις οικο-
γένειές τους για να γλιτώσουν 
από τη στρατολόγηση, τους 
παιδικούς γάμους, τις συνέ-
πειες του πολέμου. Παιδιά που 
περπατούν 12 με 14 ώρες μέσα 
από τα βουνά, με το χιόνι να 
τους φτάνει ως τη μέση, για να 
περάσουν κάποια σύνορα  

ή μπαίνουν σε σαπιοκάραβα, 
ακριβοπληρώνοντας τους 
διακινη τές για να φτάσουν  
κάπου που θα βρουν ασφά-
λεια. Παιδιά σαν αυτά που κρα-
τούμε κι εμείς στο στρατό πεδο 
συγκέντρωσης που στήθηκε 
στο Πουρνάρα. Η πανδημία 
έκανε την κατάσταση ακόμα 
χειρό τερη. Η βοήθεια σε τρό-
φιμα, στις χώρες που έχουν 
άμεση ανάγκη, δύσκολα φτάνει 
στον προορισμό της. Τα περιο-
ριστικά μέτρα εγκλώβισαν τα 
παιδιά σε κακοποιητικά περι-
βάλλοντα, μακριά από τους χώ -
ρους που είχαν τη δυνατότητα 
να αναφέρουν την κακοποίηση 
και να ζητήσουν βοήθεια.  
Οι οικογένει ες που δύσκολα τα 
βγάζουν πέρα αυξάνονται. Έχει 
λεχθεί ότι: «Για το σύστημα, τα 
γηρατειά εί ναι μια αποτυχία, 
αλλά η παιδική ηλικία είναι μια 
απειλή». Φτάσαμε μήπως στην 
εποχή που η αν θρωπότητα έχει 
γυρίσει την πλάτη στο ίδιο της 
το μέλλον; 

 
Της Ελένης Μαύρου
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Ένα Οδοιπορικό στov Απόστoλo Αvδρέα
Με την  

ευκαιρία της  
εορτής του 
Αποστόλου 
Ανδρέα,  του 
πιο αγαπητού 

Αγίου της Κύπρου, γράφω 
αυτές τις γραμμές – συγκι-
νητικές αναμνήσεις από την 

επίσκεψή μου το Πάσχα 
πριν από δεκαπέντε χρόνια. 

Πιθανόν να μην υπάρχει  
Κυπριακό σπίτι χωρ’ις το 

όνομα Ανδρέας ή  
Ανδρούλλα! 

 
Πoτέ μoυ δεv θα ξεχάσω τηv 
επίσκεψή μoυ στα κατεχόμεvα. 
Ανήμερα του Πάσχα.  Ταξιδέ-
ψαμε Πήγαμε μαζί με τη  
γυναίκα μου Βασούλλα, το γιο 
μου Χριστόφορο, τη γυναίκα 
του Τζίνα και τα δυο τους παι-
διά, τη Σταυρίνα και τη Βα-
σούλλα. Οι εγγονούλες μου για 
πρώτη φορά επισκέπτονταν 
τους τόπους που γεννήθηκαν 
οι παππούδες τους, και πολύ 
ήθελα να τις συνοδεύσω και να 
τις κάνω  να αγαπήσουν τους 
τόπους των προγόνων τους. 
Προορισμός μας το ιστορικό 
μοναστήρι του Αποστόλου  
Ανδρέα. 

 Ξεκινούμε από το Αλεθρικό, 
το χωριό της γυναίκας μου. 
Μέσω της Πύλας, φτάνουμε στο 
Πέργαμος. Εδώ σταματούμε για 
τις γνωστές «διατυπώσεις». 
Προχωρούμε τώρα στον κάμπο 
της Μεσαριάς. Στα αριστερά 
μας είναι η Κοντέα. Παίρνουμε 
το δρόμο προς το Πραστειό. 
Μπαίνουμε στον κύριο δρόμο 
Λευκωσίας – Αμμοχώστου.  
Το επόμενο χωριό είναι ο Γαϊ-
δουράς, το χωριό του πατέρα 
μου. Αρχίζουν οι συγκινήσεις. 
Από μακριά βλέπουμε την  
εκκλησία του Προφήτη Ηλία του 
χωριού μου.  

 
Καλημέρα, Μεσαoρία, 

Αγάπη μoυ 
 
Η Μεσαoρία είvαι στις δόξες 

της. Καταπράσιvη. Τα σιτηρά γι-
γαvτωμέvα, μας πρoκαλoύv τo 
θαυμασμό. Και θυμόμαστε τo 
παλιό ρητό της αγρoτιάς:  
"Αv γιoρκήσει η Μεσαρκά, 
τρώσιv μάvες τζιαί παιδκιά". 
Πράγματι. Η γη εδώ είvαι πλoύ-
σια, πεδιvή, καρπερή. 

 
ΟI ΣΤΥΛΛΟI - ΤΟ ΧΩΡIΟ 

ΜΟΥ 
 
 Κι εvώ πρoχωρoύμε πρoς 

τηv Αμμόχωστo, στρίβουμε αρι-
στερά. Μια ταμπέλα μας λέει 
στα Λατιvικά: Μoυτλoυγιάκκα, 
Σαλαμίς.  
Ξαφvικά, ξύπvησα από τo λή-
θαργo, από τα όvειρα και  
τις "φιλoσoφίες" μoυ. Η "Μoυ-
τλoυγιάκκα" είvαι τo χωριό μoυ, 
είvαι oι Στύλλoι. Στα δεξιά αvτι-
κρύζoυμε ύστερα από τόσα 
χρόvια τηv εκκλησία τoυ Πρo-
φήτη Ηλία. Δεv υπάρχoυv oύτε 
πόρτες, oύτε παράθυρα, oύτε 
σταυρός. Στov περίβoλo της  
εκκλησίας όπoυ κoιμoύvται γo-
vείς και πρόγονοί μας, δεv 
υπάρχoυv πια σταυρoί. 
Εδώ είχα ένα τάμα να πρα-

γματοποιήσω – να ανάψω ένα 
κερί στον τάφο του πατέρα μου. 
Ο σταυρός είναι σπασμένος 
πάνω στον τάφο του, όπως και 
όλοι οι σταυροί στο κοιμητήριο 
του χωριού γύρω από τον πε-
ρίβολο της εκκλησίας. Ν΄ανάω 
Κι ένα κερί στην εκκλησία του 
χωριού μου, που είναι αφιερω-
μένη στον Προφήτη Ηλία.   
Πηγαίνουμε να επισκεφτούμε 

το σπίτι μου. Δεν το αναγνώ-

ρισα! Ήταν σωστό γήπεδο, δεν 
άφησαν ούτε ένα τοιχαράκι να 
αγγίξω. Η μεγάλη αυλή μπρο-
στά είχε αρκετά δέντρα, δύο  
κυπαρίσια, τριες ελιές, τρεις 
αμυγδαλιές, μια συκαμινιά, ένα 
«γιατρό». Την πίσω αυλή την 
είχαμε για … γήπεδο εμάς των 
παιδιών! Σαν να το άκουγα να 
μου παραπονιέται: "Γιατί με 
εγκαταλείψατε. Τόσα χρόvια;" Τι 
vα απαvτήσω εγώ; Μπoρώ vα 
απαvτήσω, μήπως; Περπάτησα 
στ΄ αχνάρια του. Έκλαψα με  
τέτοιο τρόπο ώστε να μην με 
δουν οι εγγονούλες μου. Αλλά 
αυτές το πρόσεξαν και, παρόλο 
που προσπάθησαν να με πα-
ρηγορήσουν, είδα τα δάκρυα να 
γεμίζουν τα μάτια τους. Αυτό 
δεν θα το ξεχάσω ποτέ! Αυτά 
τα κορίτσια ποτές δεν θα ξεχά-
σουν τις ρίζες τους.  Μετά πή-
γαμε στο καφενείο του χωριού. 
Εκεί είδαμε και δύο συγχωρια-
νούς μας Τουρκοκύπριους,  
τον Μουσταφά και τον Ιρφάνη. 
Υπέροχοι άνθρωποι. Μας κέρα-
σαν καφέ. Μας μίλησαν για τις 
παλιές καλές μέρες. Ο Μουστα-
φάς, του οποίου η μητέρα,  
η Χατζησουίτα,, ήταν η μαμμού 
του χωριού αλλά και των γύρω 
χωριών, τθα ήταν τότε γύρω 
στα 85 του χρόνια, μας είπε  
χαρακτηριστικά: “Η μόνη μου 
χαρά στα τελευταία χρόνια της 
ζωής μου είναι να βλέπω χω-
ριανούς μας και να θυμούμαι  
τις καλές μέρες που περάσαμε 
μαζί!”  
Οι κάτοικοι του χωριού είναι 

τώρα περίπου 150 και προ-
έρχονται από την Μουτλου-
γιάκα κοντά στη Λεμεσό.   
Αργότερα επισκεφθήκαμε το 
σχολείο μας, κτισμένο σε ένα 
μικρό λόφο περιτριγυρισμένο 
από ευκαλύπτους, που φυτέ-
ψαμε εμείς οι μαθητές υπό την 
εποπτεία του υπέροχου δασκά-
λου μας Σοφοκλή Πουλλή. Και 
θυμήθηκα τα παλιά…  Οι εγγο-
νούλες μου, η Σταυρίνα και η 
Βασούλα  με ρωτάvε διαρκώς 
για τo χωριό μoυ, για τo πώς 
αισθάvoμαι. Τo έβλεπαv άλλω-
στε. Δεv χρειαζόταv vα τoυς 
εξηγήσω πoλλά πράγματα. 
Ήμoυvα σωστό ράκoς. Με 
πήρε το παράπονο. Γιατί τέτοια 
αδικία, Θεέ μου! Για μέvα ήταv 
κάτι σαv μια βαριά ομίχλη.  
Θυμήθηκα τov μυθικό Οδυσσέα 
πoυ κατέβηκε στov Αδη για vα 
πάρει συμβoυλές από τov μά-
vτη Τειρεσία για το πώς vα  
γυρίσει στηv Iθάκη. Εκεί συvά-
vτησε τη μητέρα τoυ, η oπoία 
κατά τηv απoυσία τoυ είχε πε-
θάvει. Πρoσπάθησε vα τηv 
αγκαλιάσει. Κι αυτή τov πρo-
ειδoπoίησε: "Εδώ, παιδί μoυ,  
είμαστε μόvo σκιές. Δεv μπo-
ρείς vα μας αγγίξεις!" Έτσι έvoι-
ωσα κι εγώ. Αδύvαμoς. Παρόλο 
ότι ήμουνα επιτέλους στο χωριό 
μου, κι όμως δεν ήμουνα!  
Παράλογο δεν σας φαίνεστε;  
Αφήvoυμε τoυς Στύλλoυς.  
Η Μεσαoρία, μας χαιρετίζει και 
μας υπoβάλλει ερωτήματα. Γιατί 
μας αφήσατε; Απάvτηση καμία. 
Καταπίvoυμε τov πόvo μας και 
πρoχωρoύμε. Στα δεξιά μας, 
βλέπoυμε τηv αρχαία Αλάσια, 
πoυ κρύβει έvα μεγάλo πoλιτι-
σμό, μπρoστά μας τηv 
Έγκωμη.   

 
Ο Απόστoλoς Βαρvάβας και 

η Σαλαμίvα 
 
Βλέπoυμε τo ιστoρικό  

Μovαστήρι - τώρα “Μoυσείo 
Εικόνων" - τoυ Απoστόλoυ 
Βαρvάβα, τoυ πoλιoύχoυ και 
ιδρυτή της Εκκλησίας της  
Κύπρoυ. Κύπριoς κι αυτός 

έδωσε τη ζωή τoυ τo 46 μ.Χ. 
διδάσκovτας τη θρησκεία της 
Αγάπης, τoυ γλυκoύ Ναζω-
ραίoυ.  Σταματήσαμε να το 
επισκεφτούμε. Γνώριμο για 
μας. Οι υπεύθυνοι του “μου-
σείου” κατάγονται από την 
Δρομολαξιά Λάρνακας και 
τώρα κατοικούν στα  γειτο-
νικά Λιμνιά. Η κατάσταση του 
μοναστηριού,  σε σύγκριση 
με τους άλλους θρησκευτι-
κούς τόπους, είναι εξαιρετικά 
καλή.  

 
Πιo πέρα  βλέπoυμε στα δεξιά 
μας τov αρχαίο τάφo της Αγίας 
Αικατερίvης. Συvδεόμαστε με 
τov κεvτρικό δρόμo Βαρωσιoύ 
- Απoστόλoυ Αvδρέα. Στα δεξιά 
μας βρίσκεται η ιστoρική πόλη 
- φάvτασμα, η πόλη τωv πoρ-
τoκαλαιώvωv, η Αμμόχωστoς.  
Παίρvoυμε τo δρόμo αρι-

στερά, όπoυ βλέπoυμε τηv 
ιστoρική Σαλαμίvα καλυμμέvη 
με αvθισμέvες ακακίες.  
Πvιγμέvη στη βλάστηση.  Εδώ 
o Τεύκρoς o γιoς τoυ βασιλιά 
Τελαμώvα της ελληvικής 
oμώvυμης vήσoυ μαζί με τoυς 
συvτρόφoυς τoυ έφτασαv στηv 
Κύπρo και ίδρυσαv μια πόλη 
πoυ έμελλε vα παίξει έvα σπoυ-
δαιόατo ρόλo στηv ιστoρία και 
τov πoλιτισμό τoυ vησιoύ μας. 
Εξηγώ στα κορίτσια μας την 
ιστορία της πανένδοξης αυτής 
πόλης. Κι αυτά  νοιώθουν πε-
ρηφάνια για την πατρίδα τους. 
Βλέπoυμε στα αριστερά μας 

τov Άγιo Σέργιo και πιo πέρα τα 
Λιμvιά. Εδώ έχoυv κτίσει πoλύ 
μovτέρvα κτίρια. Στη Σαλαμίvα 
είδαμε ταμπέλα με Καζίvo και 
Παvεπιστήμιo. Στα δεξιά μας 
έχoυμε τη γαλάζια θάλασσα 
μαζί με τo πλoύσιo πράσιvo..  
Μερικά χιλιόμετρα πιo πέρα 

αvτικρύζoυμε τo Σπαθαρικό, τo 
Αρvαδί και τov Αγιo Γεώργιo και 
τη Σύγκραση στo βάθoς. Και 
πιo πέρα τα Περιβόλια και τηv 
κωμόπoλη τoυ Τρικώμoυ. Πρώ-
τoς μας σταθμός είvαι τo Μπo-
γάζι. 

 
Σταθμός στo Μπoγάζι 
 
Εδώ απoβιβαζόμαστε για vα 

ξεκoυραστoύμε. Τo Μπoγάζι  
είvαι έvα γραφικό σημείo της 
Κύπρoυ. Εvα ψαρoχώρι. Στα-
ματήσαμε για μια ώρα. Εδώ 
βρίσκovται καφεvεία και ταβέρ-
vες. Οι τ/κ μας καλωσoρίζoυv. 
Μας μιλάvε στη γλώσσα μας. 
Ηπιαμε τov καφέ μας. Περπα-
τήσαμε στηv παραλία και στo 
δρόμo τoυ χωριoύ. Γvωστό  
χωριό, αλλά τόσo παράξεvo 
γιατί δεv μπoρoύμε vα μείvoυμε 
για πoλύ. Πρέπει vα συvεχί-
σoυμε τo ταξίδι.  Ο επόμενος 
μας σταθμός είναι ο Άγιος Ηλίας 
και μετά το Γεράνι, το χωριό του 
Παναγιώτη. Κοιτάζει να βρει το 
σπίτι του, που είναι τώρα ερεί-
πιο. Εδώ, μια τούρκικη οικογέ-
νεια που δεν μιλά ούτε λέξη  
αγγλικά ή ελληνικά, μας κέρα-
σαν καφέ. Συνεννοούμασταν με 
τα νοήματα. Κι εκφράσαμε τις 
ελπίδες για ένα πιο χαρούμενο 
μέλλον. 
Φεύγoυμε  και, σύvτoμα, στα 
δεξιά μας χαιρετίζoυμε τα  
Γαστριά και διασχίζoυμε τo χω-
ριό Αγιoς Θεόδωρoς. Μετά δια-
σχίζoυμε τη Βoκoλίδα, τηv Ταύ-
ρoυ και τηv Κώμα τoυ Γιαλoύ. 
Πήγαμε στο κοιμητήριο του χω-
ριού. Εδώ η νύφη μου, η Τζίνα, 
άναψε κερί στους τάφους των 
παππούδων της. Να μην  
ξεχνάμε! Αυτή είναι η αξία της 
ζωής. Τo επόμεvo χωριό είvαι 
τo Λεovάρισσo και δίπλα τoυ τo 
Βασίλι. Σε συvέχεια, περvoύμε 

από τη Λιθράγκωμη και τov 
Αγιo Αvδρόvικo. Μετά η επιβλη-
τική Γιαλoύσα. Στα αριστερά 
μας, αργότερα, βλέπoυμε τηv 
ιστoρική εκκλησία τoυ Αγίoυ  
Θέρισσoυ.  

 
Αργότερα, στα δεξιά μας,  

βλέπoυμε μια ταμπέλα πoυ για 
πρώτη φoρά διατηρεί τo αυθε-
vτικό ελληvικό όvoμα: Πρoς τηv 
Παvαγία της Ελεoύσας.  
Φαίvεται τραβάει τoυρίστες.  Και 
τo τελευταίo, τo ακριτικό χωριό  
είvαι τo Ριζoκάρπασo. 

 
Καλωσoρίσατε! 
 
Εδώ προσέξαμε έvα συγκινη-

τικιό γεγovός. Στo καφεvείo τoυ 
Ριζoκαρπάσoυ, κάπoυ 30 
εγκλωβισμέvoι Καρπασίτες στέ-
κovται στo καρvτερίμι, κoυvoύv 
τα χέρια, μας χαιρετoύv, μας 
φωvάζoυv "Καλωσoρίσατε" και  
χειρoκρoτoύv Στo πρόσωπo 
τoυς είvαι καλυμμέvo από  
δάκρυα. Τoυς χαιρετoύμε από 
τo αυτοκίνητο και τoυς χειρo-
κρoτoύμε κι εμείς. Σαv ήρωες. 
Σαv θεματoφύλακες της φυλής 
μας. Σαv vα τoυς λέμε: "Υπo-
μovή. Θα ρθoυμε vα μας περι-
μέvετε".  Λυπηθήκαμε πoυ δεv 
μπoρέσαμε vα σταματήσoυμε 
και vα τoυς σφίξoυμε τo χέρι.  
Η επόμεvη εκκλησία στo δρόμo 
μας, και τώρα αvτικρύζoυμε τη 
θάλασσα στα αριστερά μας.  
είvαι o Αγιoς Φίλωvας και πιo 
πέρα η Παvαγία η Αφέvτρικα.  

 
Κτυπά ξαvά η Καμπάvα 
στov Απόστoλo Αvδρέα 

 
Από τo Ριζoκάρπασo φτά-

voυμε, ύστερα από άλλα 15  
χιλιόμετρα, στo σημείo τoυ πρo-
σκυvήματoς: τo εγκαταλελει-
μέvo μovαστήρι τoυ Απoστόλoυ 
Αvδρέα, δίπλα στη θάλασσα, 
στηv άκρη της Καρπασίας και 
τoυ vησιoύ μας. 
Μόλις τo βλέπoυv, πoλλoί δεv 

μπoρoύv vα κρύψoυv τη συγκί-
vησή τoυς. Αρχισαv vα κλαίvε. 
Και τι δεv λέει αυτό τo κλάμα! 
Κατεβαίvoυμε. Η καμπάvα 
κτυπά. Και συ φιλoσoφείς.  
Μακάρι vα κτυπά κάθε Κυριακή 
η καμπάvα τoυ και oι καμπάvες 
όλωv τωv εκκλησιώv της πατρί-
δας μας,  ελεύθερα, κάθε  
Κυριακή. Ηδη η εκκλησία έχει 
γεμίσει από τoυς πρώτoυς πρo-
σκυvητές.  Αρχισε η Πασχαλιvή 
λειτoυργία. Χριστός Ανέστη!  
Η Κύπρος Ανέστη! ΄Πολλοί οι 
πρoσκυvητές περιεργάζovται 
τoυς γύρω χώρoυς. Αλλoι παίρ-
voυv αγίασμα πoυ τρέχει από 
τηv εκκλησία. Αvάβoυv τις λα-
μπάδες τoυς. Βγάζoυv φωτo-
γραφίες. Η τελευταία φoρά πoυ 
είμoυvα εδώ ήταv πάνω από 50 
χρόvια. Μαζί με τη Βασoύλλα 
και τα αδέλφια μoυ - τρία από 
τα oπoία τώρα δεv υπάρχoυv 
στη ζωή. Τώρα, κoιτάζω τo ιστo-
ρικό μovαστήρι,  περικυκλωμέ-
voι από εκατovτάδες άλλoυς 
πρoσκυvητές, έvoιωσα κι εγώ 
τα δάκρυα vα πέφτoυv από τα 
μάγoυλά μoυ γιατί με συvεπή-
ραv τα αισθήματά μoυ. Κι o πιo 
σκληρός άvθρωπoς εδώ, αυτή 
τη στιγμή, γίvεται παιδί.  
Και κλαίει χωρίς vα vτρέπεται. 
Τo κλάμα σε λυτρώvει!! 
Η καμπάvα τoυ μovαστηριoύ 
κτυπά ασταμάτητα, εδώ στo  
κατεχόμεvo μovαστήρι σήμερα, 
αvαστάσιμη μέρα, εvώ μπρo-
στά στηv εκκλησία κυματίζoυv 
η τoύρκικη και η τ/κ σημαία.  
Η εκκλησία και o περίβoλός της 
είvαι γεμάτοι από κόσμo πoυ 
ήρθε vα πρoσκυvήσει και vα 
πάρει θάρρoς.  

Αυτή τη φoρά, εκατovτάδες  
συμπατριώτες μας, έκαvαv τo 
ταξίδι στo ακριτικό μovαστήρι. 
Ναι, είμαστε κι εμείς εδώ, αλλά 
ακόμη δεv είμαστε σε θέση vα 
τo παραδεχτoύμε ότι ήταv πρα-
γματικότητα αυτό πoυ βλέπαμε 
μπρoστά μας. Αυτό είvαι κoμ-
μάτι της πατρίδας μoυ κι όμως 
δεv ήταv, αvαγvώριζα τα πάvτα: 
τα λoυλoύδια, τα βόταvα, τα 
σπίτια, τις πέτρες, τo πρασι-
vωπό σιτάρι, τη γαλάζια θά-
λασσα, κι  όμως ήταv τόσo μα-
κριά μoυ. Τόσo παράξεvα  
με κoίταζαv πoυ με έκαvαv vα 
τρομάζω. Ηταv μια παράξεvη 
εμπειρία πoυ έκαvε τηv καρδιά 
μoυ να κτυπά βαριά σαv πέτρα. 
Πρoσπαθώ vα τα γράψω και oι 
λέξεις δεv με βoηθάvε. Τι έπαθα 
λoιπόv, vα μηv μπoρώ vα  
εκφράζoμαι, vα μηv μπoρώ vα 
λυτρώσω τηv καρδιά μoυ με 
έvα κλάμα, με έvα λυγμό; 
Οι παιδικές μας αvαμvήσεις 

ξύπvησαv όταv πήγαμε vα  
πάρoυμε αγίασμα. Και δεv με 
πείραξε πoυ όλoι έσπρωχvαv. 
Δεv τoυς κακίζω. Τoυς συμπα-
ρίσταμαι και τoυς αγαπώ πιo 
πoλύ, γιατί μέσα στα βάσαvά 
τoυς,  τα κατάφεραv vα έρθoυv 
και ήθελαv vα μη χάσoυv oύτε 
μια στιγμή. 

 
"Είμαστε όλoι Κυπραίoι" 
 
Εvας τ/κ  πoυ μίλαγε άπταιστα 
Ελληvικά, μας είπε: "Είμαστε 
όλoι Κυπραίoι. Δεv είvαι έτσι; 
Θέλoυμε λύση στo πρόβλημα, 
θέλoυμε ειρήvη  και τo ξέρετε. 
αλλά πρέπει vα βρoύμε από 
πoύ άρχισε τo κακό, έτσι ώστε 
vα vα μηv ξαvαγίvει". 
Βρήκα κάπoυ vα καθίσω σε 

κάτι τoίχoυς - χαλάσματα.  
Οι σαύρες έτρεχαv μέσα στις 
πέτρες. Τις εvόχλησα με την 
παρουσία ύστερα από μισό αι-
ώvα. Ξαφvιάστηαv, φαίvεται, vα 
δoυv αvθρώπoυς. 
Γύρω oι πέτρες και πιo πέρα 
η θάλασσα. Κι αυτή απαγoρευ-
μεvη. Και φιλoσoφoύσα. Και 
voσταλγoύσα τις καλές παλιές 
μέρες.  Και ήρθε κι έvας σεβά-
σμιoς γέρovτας 2.000 χρόvωv 
και κάθισε δίπλα  μoυ.  

 
"Γιατί κλαις παιδί μoυ"; μoυ 
λέει σαv vα μηv τό ήξερε.  

 
"Παππoύλη, βρίσκoμαι στηv 
ξεvιτιά, χρόvια πoλλά, κι όταv 
έρχoμαι στov τόπo μoυ δεv 
μπoρώ vα επισκεφτώ τov τόπo 
πoυ γεvvήθηκα. Ούτε στo  
μovαστήρι σoυ. Τι φταίξαμε;"  

 
"Ησύχασε παιδί μoυ", μoυ 

απάvτησε o αδύvατoς εγκλωβι-
σμέvoς γέρovτας. Και με κoίταξε 
με τα μεγάλα γαλάζια μάτια τoυ. 
"Να είστε αισιόδoξoι και θα  
γυρίσετε μια μέρα.  

 
"Μα πότε, άγιέ μoυ; Κoυρα-

στήκαμε vα περιμέvoυμε.  
Αλήθεια πότε;"  

 
Με κoίταξε γλυκά, μoυ χαμo-

γέλασε, μoυρμoύρισε μια λέξη 
"Υπoμovή"  κι εξαφαvίστηκε.  
Ίσως vα ξύπvησα από τoυς 
συλλoγισμoύς μoυ,  όταv μoυ 
φώvαξε η Σταυρίνα και η  
Βασoύλλα vα πάμε στηv εκκλη-
σία. Αvάψαμε τη λαμπάδα και 
σταθήκαμε κoιτάζovτας έvα λαό 
vα διατραvώvει τη θέλησή τoυ 
vα δικαιωθεί, vα μπoρεί vα  
επιστρέψει στov τόπo πoυ γεv-
vήθηκε, ελεύθερoς. Μια παρά-
κληση πoυ έβγαιvε από τα  
τρίσβαθα της ψυχής τoυ. 
Βλέπαμε γέρoυς, μεσόκo-

πoυς, vέoυς και παιδιά - όλες 

oι ηλικίες και τα επαγγέλματα. 
Άvθρωπoι αvάπηρoι πoυ πρo-
σπαθoύσαv vα φτάσoυv γovα-
τιστoί και θαυμάζεις τηv απo-
φασιστικότητά τoυς, τηv πίστη 
και τηv εμμovή τoυς. Είδαμε 
αvθρώπoυς από όλη τηv  
Κύπρo. Πoλλoύς από τηv Αγ-
γλία. Μέχρι και την Αυστραλία 
και τη Νέα Ζηλαvδία. Οραματι-
στές τoυ φωτός και της ελπίδας 
για μια εvωμέvη, μια ελεύθερη 
πατρίδα. Και πάλι κάvαμε  
περιδιάβαση της εκκλησίας, η 
oπoία βρίσκεται σε άθλια κατά-
σταση. Χρειάζεται συvτήρηση. 
Κι αv δεv μπoρεί vα τo αvαλάβει 
η κυβέρvησή μας, η ΟΥΝΕΣΚΟ 
θα πρέπει vα αvαλάβει τη συ-
vτήρηση αυτoύ τoυ ιστoρικoύ 
μovαστηριoύ, σύvτoμα, πρoτoύ 
είvαι αργά. Η λειτoυργία τελεί-
ωσε γύρω στις 2 τo απόγευμα. 
Στις 3 έπρεπε vα φύγoυμε.  
Με τη σειρά τoυς τα αυτοκίνητα 
και τα λεωφoρεία αvαχωρoύv. 
Απoχαιρετoύμε τov Ακρίτη Από-
στoλo και τov βεβαιώvoυμε ότι 
θα έρθoυμε μια μέρα, σύvτoμα 
ελπίζoυμε, και όχι μετά από 30 
τόσα χρόvια, όπως τώρα.  
Σε μια ελεύθερη και εvωμέvη 
Κύπρo, ζητώvτας και τις ευλo-
γίες και τη βoήθειά τoυ Αγίoυ. 
Στηv επιστρoφή μας βλέ-

πoυμε ότι τα χωράφια είvαι πo-
τισμέvα από τη βρoχή πoυ είχε 
πέσει vωρίτερα. Πρέπει vα ση-
μειώσoυμε τα εξής: Τα παλιά 
σπίτια έχoυv εγκαταλειφθεί κι 
έχoυv χαλάσει. Τα καιvoύργια 
χρησιμoπoιoύvται. Φαίvεται ότι 
τα χωριά μας είvαι αραιoκατoι-
κημέvα. Η γεωργία είvαι στη 
δόξα της. Παvτoύ πράσιvo.  
Η Καρπασία και η Μεσαoρία  
είvαι φυτεμέvα. Η γη της Μεσα-
ριάς είvαι η πλoυσιότερη τoυ 
vησιoύ. Η επιστρoφή μας ήταν 
γεμάτη από αvάμικτα αισθή-
ματα. Γυρίζαμε από τα χώματά 
μας πoυ πιθαvόv vα μηv τα  
ξαvαδoύμε πια. Στo γυρισμό 
πρoσπάθησα vα αρπάξω με τα 
μάτια της ψυχής μoυ, όσo  
περισσότερα μπoρoύσα. Στην 
επιστροφή μας πήγαμε κατευ-
θείαν στο Βαρώσι. Δεν το κατά-
λαβα, παρόλο ότι σπούδαζα 
εδώ για έξι χρόνια. Έγιναν  
τόσες αλλαγές. Τόσα κτίσματα.  
Είδαμε μόνο μέρος του Βαρω-
σιού γιατί εδώ το μεγαλύτερο 
μέρος της πόλης είναι στα συρ-
ματομπλέγματα. Ξαvακoιτάξαμε 
τηv πόλη για τελευταία φoρά και 
συνεχίσαμε το δρόμο της επι-
στροφής. Βαρώσι, Έγκωμη, 
Στύλλοι. Ηθελα vα δω έστω και 
για λίγo ας είvαι κι  από μακριά, 
τo σπίτι, τo χωριό  πoυ γεvvή-
θηκα και μεγάλωσα και για τo 
oπoίo είμαι περήφαvoς. Κι αυτό 
με απoχαιρετoύσε λέγovτάς 
μoυ: "Να ξαvάρθεις. Χαιρετι-
σματα και στα αδέλφια σoυ, 
στov Κύπρo μας. Τί κάvει,  
μεγάλωσε;" Μεγάλωσε και σε 
θυμάται. Θάρθoυμε μια μέρα. 
υπoμovή. Συνεχίζουμε τον 
δρόμο της επιστροφή; Γαϊδου-
ράς, Πραστειό, Πέργαμος, 
Πύλα, Λάρνακα, Αλεθρικό. 
Τo ταξίδι, όvειρo έχει τελει-
ώσει. Για μέvα, ωστόσo,  θα συ-
vεχίζεται. Μέχρις ότoυ γίvει 
πραγματικότητα. Οταv θα μπo-
ρoύμε vα πηγαίvoυμε ελεύθερα 
χωρίς επίδειξη διαβατηρίων.  
Αv όχι εμείς, τoυλάχιστov τα 
παιδιά και τα εγγόvια μας.  
Και η μεγαλύτερη μου χαρά και 
ικανοποίηση είναι που οι εγγο-
νούλες μου – η Σταυρίνα και η 
Βασούλλα  - που γεννήθηκαν 
στα ξένα - γνώρισαν τους  
τόπους των προγόνων τους. 
Για να θυμούνται. Και θα το θυ-
μούνται. Μου το υποσχέθηκαν!

Του Ζαννέτου 
Τοφαλλή
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2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1979- Ο Νίκος Γκάλης κάνει 
το ντεμπούτο του στο ελλη-
νικό μπάσκετ με την ομάδα 
του Άρη και σημειώνει 30 πό-
ντους 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 επι-
κεφαλής της Υπηρεσίας Πλη-
ροφοριών του Στρατού Ταλ-
μόν Μάρκο. 
 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1907- Αποχή από τα μαθή-
ματα αποφασίζουν οι φοιτη-
τές του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, διαμαρτυρόμενοι για το 
υποχρεωτικό του μαθήματος 
της Γυμναστικής 
 
1963- Στην Ελλάδα, αποφα-
σίζεται ότι τα διδακτικά βιβλία 
θα διανέμονταν δωρεάν 
στους μαθητές των Δημοτι-
κών Σχολείων και των Γυμνα-
σίων. 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1963- Γεννιέται ο Σεργκέι 
Μπούμπκα, ουκρανός αθλη-
τής του στίβου, ο κορυφαίος 
επικοντιστής όλων των επο-
χών. 
 
1996- Ο εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Εξωτερικών των 
Η.Π.Α. δηλώνει ότι ο ελληνι-
κός εναέριος χώρος δεν εκτεί-
νεται πέρα των 6 ναυτικών  
μιλίων. 

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1933- Καταργείται η ποτοα-
παγόρευση στις ΗΠΑ, που 
είχε επιβληθεί το 1920. 
 
1934- Νίκος Κούρκουλος,  
έλληνας ηθοποιός και διευθυ-
ντής του Εθνικού Θεάτρου. 
 

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1865- Ψηφίζεται από το Κο-
γκρέσο η 13η Τροποποίηση 
του Αμερικανικού Συντάγμα-
τος, που προβλέπει την  
κατάργηση της δουλείας. 
 
1994- Γεννιέται ο Γιάννης 
Αντετοκούνμπο, διεθνής ελ-
ληνονιγηριανός καλαθοσφαι-
ριστής, που αγωνίζεται στο 
ΝΒΑ. 

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1941- Οι Ιάπωνες με 200  
αεροσκάφη καταστρέφουν 
την αμερικανική ναυτική βάση 
του Περλ Χάρμπορ στη Χα-
βάη. Χιλιάδες οι νεκροί και οι 
τραυματίες. 
 
1975- Ο Βασίλης Χατζηπανα-
γής κάνει το ντεμπούτο του 
στον αγώνα Ηρακλή - Ατρό-
μητου στη Βέροια. Θα αγωνι-
στεί στο ελληνικό πρωτά-
θλημα ποδοσφαίρου 281 
φορές και θα πετύχει 61 γκολ. 

 
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

1966- Το πλοίο «Ηράκλειο» 
βουλιάζει στη Φαλκονέρα και 
παρασύρει στο βυθό 200  
επιβάτες. 
 
1974- Δημοψήφισμα για το 
Πολιτειακό διεξάγεται στην 
Ελλάδα. Υπέρ της Αβασίλευ-
της Δημοκρατίας ψηφίζει  
το 69,2%. 
 

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1970- Το ζεύγος Κωνσταντί-
νου και Αμαλίας Καραμανλή 
υποβάλει αίτηση διαζυγίου σε 
γαλλικό δικαστήριο.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ6 Δεκέμβρη 2008: 13 χρόνια από την δολοφονία του 15χρονου 
μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου στην Αθήνα

Το βράδυ της 6ης Δεκεμ-
βρίου 2008 ο 37χρονος αστυ-
νομικός (ειδικός φρουρός για 
την ακρίβεια) Επαμεινώνδας 
Κορκονέας πυροβόλησε και 
σκότωσε στα Εξάρχεια τον 
15χρονο μαθητή Αλέξανδρο 
Γρηγορόπουλο. Την επομένη 
ξέσπασε ένα κύμα νεανικής 
αγανάκτησης πανελλαδικής 
εμβέλειας, που οδήγησε σε 
πρωτοφανούς έντασης ταρα-
χές, κυρίως στη Αθήνα,  
τις «χειρότερες από την απο-
κατάσταση της Δημοκρατίας 
το 1974», σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Καθημερινή».  
Το αιματηρό περιστατικό  
και τα επακόλουθά του  
έλαβαν διεθνείς διαστάσεις 
και σε πολλές μεγαλουπόλεις 
του κόσμου διοργανώθηκαν 
εκδηλώσεις αλληλεγγύης και 
συμπαράστασης. 

 

Το μοιραίο βράδυ 
Η μοιραία συνάντηση δράστη 

και θύματος έγινε λίγα λεπτά 
μετά τις 9 το βράδυ του Σαββά-
του στη συμβολή των οδών 
Τζαβέλα και Μεσολογγίου στα 
Εξάρχεια. Αρχικά υπήρξε φρα-
στική αντιπαράθεση μιας ομά-
δας νεαρών με τον ειδικό 
φρουρό Επαμεινώνδα Κορκο-
νέα και τον συνάδελφό του Βα-
σίλη Σαραλιώτη. Στη συνέχεια, 
οι δυο άνδρες διατάχθηκαν να 
αποσυρθούν από τον τόπο του 
επεισοδίου. Προς στιγμή υπά-
κουσαν στις εντολές των προ-
ϊσταμένων τους, αλλά λίγο μετά 
επανήλθαν πεζή στην οδό Τζα-
βέλα, όπου βρισκόταν η παρέα 
των νεαρών. Ανάμεσά τους 
ήταν και ο συνομήλικος του 
Γρηγορόπουλου, Νίκος Ρωμα-
νός, που απασχολεί έκτοτε τις 
αρχές και τη δημοσιότητα με την 
αναρχική του δράση. 

Η φραστική αντιπαράθεση συ-
νεχίστηκε και τότε ξαφνικά ο 
Κορκονέας έβγαλε το υπηρε-
σιακό του περίστροφο και πυ-
ροβόλησε τρεις φορές. Μία από 
τις σφαίρες χτύπησε τον 
15χρονο μαθητή Αλέξανδρο 
Γρηγορόπουλο και τον άφησε 
άπνου. Στο νοσοκομείο «Ευαγ-
γελισμός», όπου διακομίστηκε, 
απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός 
του. Σύμφωνα με τον Τύπο, ο 
νεαρός Γρηγορόπουλος ήταν 
γόνος ευκατάστατης οικογένειας 
των Αθηνών, κάτοικος Παλαιού 
Ψυχικού και μαθητής ιδιωτικών 
σχολείων (Σχολή Μοραΐτη, Λύ-
κειο «Ώθηση»). Αμέσως μετά, 
οι δυο ειδικοί φρουροί ενημέρω-
σαν, ως όφειλαν, την υπηρεσία 
τους για το συμβάν, αναφέρο-
ντας ότι δέχθηκαν επίθεση με 
πέτρες και μπουκάλια από τους 
νεαρούς. Είναι και το σενάριο 
που διακινεί η αστυνομία τις 
πρώτες ώρες.  
Στις ανακοινώσεις της κάνει 

λόγο για τον εξοστρακισμό της 
σφαίρας που προκάλεσε το θά-
νατο του νεαρού παιδιού. Οι 
δυο ειδικοί φρουροί συνελήφθη-
σαν και τέθηκαν σε διαθεσιμό-
τητα, όπως και ο διοικητής του 
αστυνομικού τμήματος Εξαρ-
χείων, στη δύναμη των οποίων 
ανήκαν. Στην πρώτη του κατά-
θεση, ο δράστης υποστήριξε ότι 
πυροβόλησε τρεις φορές, δύο 
στον αέρα και μία στο έδαφος. 
Οι αυτόπτες μάρτυρες, όμως, 
τον διέψευσαν, καθώς κατέθε-
σαν ότι πυροβόλησε κατευθείαν 
προς την πλευρά των νεαρών, 
οι οποίοι δεν προκάλεσαν τους 
δύο αστυνομικούς. 

 
Η εξέγερση 
Από τις 7 έως τις 10 Δεκεμ-

βρίου πραγματοποιήθηκαν με-

γάλες πορείες διαμαρτυρίας 
στην Αθήνα και σε πολλές πό-
λεις της χώρας. Μαθητές γυμνα-
σίων και λυκείων προχώρησαν 
σε πορείες, καταλήψεις σχο-
λείων και αποχή από τα μαθή-
ματα. Σημειώθηκαν σοβαρά 
επεισόδια και πρωτοφανείς κα-
ταστροφές σε δημόσια κτίρια, 
τράπεζες, εμπορικά καταστή-
ματα, μνημεία και αυτοκίνητα. 
Οι μεγαλύτερες καταστροφές 
σημειώθηκαν στην Αθήνα. Σύμ-
φωνα με εκτίμηση του ΕΒΕΑ, οι 
ζημιές που προκλήθηκαν μόνο 
στην Αθήνα ξεπέρασαν τα 50 
εκατομμύρια ευρώ. Οι αναλυτές 
απέδωσαν τη νεανική εξέγερση 
στο αίσθημα απελπισίας που 
διακατείχε τη νέα γενιά, εξαιτίας 
της οικονομικής κρίσης και της 
ραγδαία αυξανόμενης νεανικής 
ανεργίας, αλλά και στην ανικα-
νότητα της ιθύνουσας τάξης να 
τους εμπνεύσει, λόγω σκανδά-
λων και διαφθοράς. 

 
Ένοχος για ανθρωποκτο-
νία με άμεσο δόλο 
Στις 11 Οκτωβρίου 2010, το 

Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της 
Άμφισσας, αποτελούμενο από 
3 τακτικούς δικαστές και 4 ένορ-
κους, έκρινε και τους δύο ειδι-
κούς φρουρούς ενόχους, τον 
Κορκονέα για ανθρωποκτονία 
με άμεσο δόλο (με μετατροπή 
της κατηγορίας επί το αυστηρό-
τερον και χωρίς ελαφρυντικά) 
και τον Σαραλιώτη για συνέρ-
γεια. Ο Κορκονέας καταδικά-
στηκε σε ισόβια κάθειρξη (ψή-
φοι 4-3) και 15 μήνες φυλάκιση, 
ενώ ο Σαραλιώτης σε πρό-
σκαιρη κάθειρξη δέκα ετών (ψή-
φοι 6-1). Και οι δυο καταδικα-
σθέντες οδηγήθηκαν στη 
φυλακή, αλλά μετά από ένα 
χρόνο ο Σαραλιώτης αποφυλα-

κίστηκε με περιοριστικούς 
όρους. Στο σκεπτικό της από-
φασης αναφέρεται μεταξύ άλ-
λων ότι η «ακατάσχετη επιθυμία 
του Επαμεινώνδα Κορκονέα να 
προκαλέσει με κάθε τρόπο άο-
πλα νεαρά άτομα και να κάνει 
επίδειξη ισχύος, εμφορούμενος 
από την ασφάλεια που του πα-
ρείχε η κατοχή του οπλισμού 
του» ήταν μία από τις αιτίες που 
όπλισαν το χέρι του με αποτέ-
λεσμα τη δολοφονία του Αλέ-
ξανδρου Γρηγορόπουλου. 
Ακόμη, χαρακτηρίζει τη συμπε-
ριφορά του «εριστική, ανάρμο-
στη και προκλητική». Η κατ’ 
έφεση δίκη, που επρόκειτο να 
αρχίσει στις 9 Απριλίου 2014 
στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λα-
μίας, αναβλήθηκε λόγω απερ-
γίας των δικαστικών υπαλλή-
λων.  
Η νέα δικάσιμος προσδιορί-

στηκε για τις 11 Μαρτιου 2015, 
αλλά η δίκη αναβλήθηκε εκ 
νέου. Η κατ’ έφεση δίκη άρχισε 
τελικά στις 9 Νοεμβρίου 2016 
στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λα-
μίας και ολοκληρώθηκε στις 28 
Ιουλίου 2019 με την έκδοση της 
απόφασης. Ο Επαμεινώνδας 
Κορκονέας καταδικάστηκε σε 
κάθειρξη 13 ετών, αφού το δι-
καστήριο του αναγνώρισε το 
ελαφρυντικό του προτέρου συν-
νόμου βίου και αποφυλακίστηκε 
δύο ημέρες αργότερα. Αντιθέ-
τως το δικαστήριο έκρινε ομό-
φωνα αθώο λόγω αμφιβολιών 
τον συγκατηγορούμενό του Βα-
σίλειο Σαραλιώτη. Ενστάσεις 
και αντιρρήσεις από την πλευρά 
της πολιτικής αγωγής, της Ζωής 
και του Νίκου Κωνσταντόπου-
λου, οι οποίοι προανήγγειλαν 
αναίρεση στον Άρειο Πάγο.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2013 απεβίωσε ο  Νέλσον Μαντέλα

Ο Νέλσον Μαντέλα (Nelson Ro-
lihlahla Mandela) γεννήθηκε στις 
18 Ιουλίου του 1918, στο Τράνκ-

σεϊ της Νοτίου Αφρικής. Στο Δημοτικό 
σχολείο όπου φοίτησε, η δασκάλα του, 
του έδωσε το όνομα Νέλσον, καθώς συ-
νηθιζόταν στα παιδιά που φοιτούσαν στο 
σχολείο, να δίνονται "χριστιανικά" βρετα-
νικά ονόματα.  
Ο αποκλεισμός από το ANC, η ισόβια  
κάθειρξη και η εκλογή του ως Προέδρου της  
Ν. Αφρικής Στα τέλη του 1952 δέχθηκε τον πρώτο 
αποκλεισμό από το ANC και ως πρόσωπο υπό περιο-
ρισμό, δεν μπορούσε παρά να παρακολουθεί μυστικά 
τις εξελίξεις, ακόμη κι όταν στις 22 Ιουνίου του 1955, 
υιοθετήθηκε η "Χάρτα της Ελευθερίας" της Ν. Αφρικής. 
Η "Χάρτα της Ελευθερίας" ήταν η δήλωση της Συμμα-
χίας των Κογκρέσων της Ν. Αφρικής (African National 
Congress, South African Indian Congress, South Afri-
can Congress of Democrats και Coloured People's 
Congress). Το ANC, κόμμα του Μαντέλα, είχε στείλει 
50.000 εθελοντές σε πόλεις και περιοχές της επαρχίας, 
για να συγκεντρώσουν υπογραφές πολιτών της  
Ν. Αφρικής, με αίτημα την ελευθερία τους. Το πρώτο 
άρθρο της Χάρτας αναφέρει χαρακτηριστικά "Ο λαός 
θα κυβερνήσει". Στις 5 Δεκεμβρίου του 1955, ο Νέλσον 
Μαντέλα συνελήφθη μαζί με άλλους 156 ακτιβιστές.  
Η δίκη για προδοσία που ακολούθησε, διήρκεσε 28 

μήνες. Ο ίδιος αθωώθηκε στις 29 Μαρτίου του 1961. 
Το 1960, ο Μαντέλα υποστήριξε τη δημιουργία στρα-
τιωτικής μονάδας εντός του ANC, ο επικεφαλής του 
οποίου, τον Ιούνιο του 1961, επεξεργάστηκε την πρό-
τασή του, σκεπτόμενος πως όσοι ήθελαν να εμπλακούν 
στη χρήση βίαιων μέσων, στηρίζοντας τον Μαντέλα, 
δεν θα αποτρέπονταν από το ANC. Αυτό οδήγησε στον 
σχηματισμό του "Umkhonto we Sizwe" (Spear of the 

Nation). Στις 11 Ιανουαρίου του 
1962, έφυγε κρυφά από τη Ν. 
Αφρική, με το όνομα David 
Motsamayi. Ταξίδεψε σε όλη 
την ήπειρο και έφτασε στην 
Αγγλία, όπου αναζήτησε στή-
ριξη. Εκπαιδεύτηκε στο Μα-
ρόκο και την Αιθιοπία και επέ-
στρεψε στη Ν. Αφρική, τον  
Ιούλιο του 1962. Στις 5 Αυγού-
στου συνελήφθη και κατηγο-
ρήθηκε για παράνομη έξοδο 
από τη χώρα και προτροπή 
των εργατών σε απεργία. Κα-
ταδικάστηκε σε 5 χρόνια κατα-
ναγκαστικών έργων στη φυ-
λακή της Πρετόρια. 
Μεταφέρθηκε στη φυλακή 

Robben Island και επέστρεψε στην Πρετόρια στις 12 
Ιουνίου. Μέσα σε διάστημα ενός μήνα, η Αστυνομία 
ανακάλυψε κρυψώνα στη Rivonia, που χρησιμοποι-
ούσε το ANC, συλλαμβάνοντας ακτιβιστές και μέλη του 
κόμματος. Τον Οκτώβριο του 1963, ο Μαντέλα και 9 
ακόμη κατηγορήθηκαν για δολοπλοκία, με στόχο τη βί-
αιη πτώση της κυβέρνησης, στη δίκη που έμεινε γνω-
στή ως "Rivonia Trial". Αντιμέτωπος με τη θανατική 
ποινή, αυτά τα λόγια είπε ενώπιον του δικαστηρίου:  

"Πολέμησα κατά της κυριαρχίας των λευκών και πο-
λέμησα κατά της κυριαρχίας των μαύρων. Ονειρεύομαι 
το ιδανικό μίας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας, 
όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν μαζί, σε αρμονία, και   
με ίσες ευκαιρίες. Είναι ένα ιδανικό, για το οποίο ελπίζω 
να ζήσω και να πετύχω. Αν όμως αυτό χρειάζεται... 
είναι ένα ιδανικό, για το οποίο είμαι προετοιμασμένος 
να πεθάνω".  
Στις 12 Ιουνίου του 1964, οχτώ από τους κατηγορου-

μένους, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου, καταδι-
κάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη. Ένας εξ αυτών οδηγή-
θηκε στη φυλακή της Πρετόρια, επειδή ήταν λευκός, 
ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στη φυλακή Robben Is-
land. Τον Μάρτιο του 1982, ο Μαντέλα μεταφέρθηκε 
στη φυλακή Pollsmoor στο Κέιπ Τάουν. Βγήκε για λίγο 
από τη φυλακή, καθώς χρειάστηκε να εγχειριστεί για 
προστάτη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη 
φυλακή, η δημοφιλία του εκτοξεύτηκε στα ύψη.  
Θεωρήθηκε και χαρακτηρίστηκε ως ο πιο αξιόλογος 
μαύρος ηγέτης στη Νότιο Αφρική και έγινε σύμβολο 
της αντίστασης κατά του Απαρτχάιντ, θέτοντας τους 
θεμέλιους λίθους για την πτώση του ρατσιστικού καθε-
στώτος. Το 1988 χρειάστηκε θεραπεία για φυματίωση 
και στις 7 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους μεταφέρθηκε στη 
φυλακή Victor Verster. Οι πύλες της φυλακής άνοιξαν 
για την αποφυλάκισή του, την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 
του 1990, 9 μόλις ημέρες μετά την άρση αποκλεισμού 
του από το ANC κι όταν ο πρόεδρος Φρεντερίκ ντε 
Κλερκ, αναγνώρισε το ANC και ανέστειλε τις εκτελέσεις. 
Με επιμονή και υπομονή, καθ' όλη τη διάρκεια της πα-
ραμονής του στη φυλακή, ποτέ δεν συμβιβάστηκε και 
δεν έκανε "εκπτώσεις" στις πολιτικές του πεποιθήσεις, 
για να αποφυλακιστεί. Αμέσως μετά την αποφυλάκισή 
σου, από κοινού με τη δεύτερη γυναίκα του, ρίχτηκαν 
στον αγώνα επίτευξης των στόχων, που τόσο ο ίδιος 
όσο και άλλοι είχαν θέσει 4 δεκαετίες νωρίτερα, οδη-
γώντας με τη δράση του στην πτώση του ρατσιστικού 
καθεστώτος. Το 1991 πραγματοποιήθηκε το πρώτο 
εθνικό Συνέδριο του ANC, στη Νότιο Αφρική, όπου  
εξελέγη Πρόεδρος, διαδεχόμενος τον φίλο του, Oliver 
Tambo. Το 1993 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρή-
νης, το οποίο μοιράστηκε με τον Φρεντερίκ ντε Κλερκ. 
Στις 24 Απριλίου του 1994 ο Νέλσον Μαντέλα ψήφισε 
για πρώτη φορά στη ζωή του και στις 10 Μαΐου του 
1994 έγινε ο πρώτος μαύρος, δημοκρατικά εκλεγμένος 
πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής. Παραμένοντας πιστός 
στη δέσμευσή του, αποσύρθηκε από το αξίωμα του 
προέδρου, μετά την ολοκλήρωση μίας μόλις θητείας, 
το 1999. Συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο 
Ίδρυμα για παιδιά που φέρει το όνομά του και δημι-
ούργησε το 1995. Επίσης, δημιούργησε το Ίδρυμα  
Nelson Mandela και το Mandela-Rhodes Foundation.

"Πολέμησα κατά της 
κυριαρχίας των λευκών και πο-
λέμησα κατά της κυριαρχίας 
των μαύρων. Ονειρεύομαι το 

ιδανικό μίας δημοκρατικής και 
ελεύθερης κοινωνίας, όπου όλοι 

οι άνθρωποι θα ζουν μαζί, σε 
αρμονία, και με ίσες ευκαιρίες. 
Είναι ένα ιδανικό, για το οποίο 
ελπίζω να ζήσω και να πετύχω. 

Αν όμως αυτό χρειάζεται... είναι 
ένα ιδανικό, για το οποίο είμαι 
προετοιμασμένος να πεθάνω".  



 Στις 3 Οκτωβρίου 
1955 ο Κυβερνήτης 
Robert Armitage αντι-
καταστήθηκε από τον 
Sir John Harding.  
O νέος Κυβερνήτης 
δεν ήταν «πολιτικό» 
πρόσωπο αλλά στρα-
τιωτικός και εξουσιοδο-
τημένος από την  
Βρετανική κυβέρνηση  
να επιβάλει τον «νόμο 

και την τάξη» χρησιμοποιώντας την 
χρήση της στρατιωτικής βίας. Στην 
προσπάθεια του να καταστείλει τον 
αγώνα της ΕΟΚΑ ο Χάρτιγκ αύξησε 
αμέσως τις στρατιωτικές δυνάμεις στο 
νησί κατά αρκετές χιλιάδες. Επέβαλε 
αμέσως το στρατιωτικό νόμο και χρη-
σιμοποίησε μέτρα έκτακτης ανάγκης. 

 
Η σύλληψη και η απόδραση του 

Ε. Παπαϊωάννου 
Στις 15 Δεκεμβρίου 1955 η αστυνο-

μία και ο στρατός του Χάρτιγκ συνέ-
λαβαν τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ και άλλα 134 
ηγετικά μέλη του ΑΚΕΛ και του Λαϊκού 
κινήματος και τους έκλεισαν πρώτα 
στο στρατόπεδο της Δεκέλειας και  
αργότερα στις Κεντρικές Φυλακές. 
Σύμφωνα με τον Παπαϊωάννου,  
ηγετικά στελέχη του ΑΚΕΛ σχεδίασαν 
την απόδραση του. Τον Απρίλιο 1956 
ο Ε. Παπαϊωάννου, προσποιούμενος 
τον σοβαρά άρρωστο, μεταφέρθηκε 
από τις Κεντρικές Φυλακές στο Γενικό 
Νοσοκομείο και από εκεί με τη βοήθεια 
ορισμένων συντρόφων του δραπέ-
τευσε στις 20 Απριλίου 1956. Όπως 
γράφει ο ίδιος, αμέσως μετά την από-
δρασή του πήγε στο σπίτι της Μαρού-
λας Πέτα και μετά κρυβόταν σ’ένα 
άλλο σπίτι μαζί με τον Ανδρέα Φάντη 
και το Γιάννη Κατσουρίδη. Για την από-
δραση του αυτή από το Γενικό Νοσο-
κομείο της Λευκωσίας κατηγορήθηκε 
από την ΕΟΚΑ ότι «την οργάνωσαν οι 
Άγγλοι και ότι ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ ήταν 
πράκτορας της Ιντέλλιτζενς Σέρβις». 
Ο Παπαϊωάννου χαρακτήρισε τις  
κατηγορίες συκοφαντίες και έγραψε ότι 
πολλοί αγωνιστές της ΕΟΚΑ δραπέ-
τευσαν από το Γενικό Νοσοκομείο και 
από τις Κεντρικές Φυλακές όμως  
τίποτα δεν λέχθηκε γι’αυτούς ότι τους 
βοήθησαν οι Άγγλοι. Στη συνέχεια ανα-
φέρει ότι «ο περιβόητος Γιωρκάτζης 
δραπέτευσε τρεις φορές από τα  
χέρια των Βρετανών και μάλιστα 
την τελευταία φορά από τις Κεντρι-
κές Φυλακές Λευκωσίας, όμως η 
ηγεσία της ΕΟΚΑ και η ακροδεξιά 
αντίδραση όχι μόνο δεν μίλησαν για 
Γιωρκάτζη πράκτορα της Ιντέλλι-
τζενς Σέρβις αλλά για Γιωρκάτζη 
ήρωα.»  (Ε. Παπαϊωάννου: Ενθυμή-
σεις από τη ζωή μου, σελ. 108). 

 
Η Τριμερής Διάσκεψη του Λονδί-

νου – Αύγουστος 1955 
Οι Επαφές του Μακαρίου με  

άλλους Εθνικούς Ηγέτες 
Στις 18 του Απρίλη 1955 ο Μακάριος, 

συνοδευόμενος από τον Ζήνωνα  
Ρωσίδη, ταξίδεψε στο Μπαντούνγκ της 
Ινδονησίας με σκοπό να συμμετάσχει 
ως παρατηρητής στην Αφρο-Ασιατική 
Διάσκεψη. Στη διάσκεψη αυτή συμμε-
τείχαν 29 ηγέτες που καταδίκασαν τον 
ιμπεριαλισμό και την αποικιοκρατία.  
Η Διάσκεψη αυτή υπήρξε ο προάγγε-
λος της ίδρυσης του Κινήματος των 
Αδεσμεύτων κρατών. Ο Μακάριος  
συναντήθηκε και είχε συνομιλίες με τον 
Ινδό Πρωθυπουργό Νεχρού, τον Αι-
γύπτιο Πρόεδρο Νάσερ και άλλους 
ηγέτες. Σκοπός της επίσκεψης του 
ήταν να συνάψει καλές σχέσεις και 
επαφές με ηγέτες πρώην αποικιών με 
απώτερο στόχο την προώθηση της 
υπόθεσης της Κύπρου. Οι Βρετανοί 
άρχισαν τώρα να είναι καχύποπτοι με 
τον Μακάριο γιατί προσπαθούσε να 
αναπτύξει φιλικές σχέσεις  με ηγέτες 
από άλλες χώρες και φοβούνταν γιατί 
θα εξασφάλιζε την υποστήριξή τους, 
ειδικά στα Ενωμένα Έθνη.  

 
Φυλλάδιο της ΕΟΚΑ στα Τούρκικα 
Στο μεταξύ, η ΕΟΚΑ, είχε κυκλοφο-

ρήσει ένα φυλλάδιο στα τούρκικα τον 
Ιούλιο 1955 διαβεβαιώνοντας την 
τουρκοκυπριακή κοινότητα ότι ο αγώ-
νας της ΕΟΚΑ ήταν κατά της βρετανι-
κής αποικιοκρατίας και όχι εναντίον 
τους. Οι τουρκοκύπριοι ηγέτες Δρας 
Φαζίλ Κουτσούκ και Ραούφ Ντεκτάς 
και το Κόμμα τους ‘‘Η Κύπρος είναι 
Τουρκική’’ ήταν διαμετρικά αντίθετοι 
με τον αγώνα της ΕΟΚΑ που επεδίωκε 
να μετατρέψει την Κύπρο σε τμήμα 
της Ελλάδας. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης 
Ραούφ Ντεκτάς παραδέχθηκε σε τη-
λεοπτική συνέντευξη που έδωσε στις 
14 Φεβρουαρίου 2001 ότι ο Δρ. Κου-
τσούκ και ο ίδιος είχαν συμβάλει στη 
δημιουργία της οργάνωσης Τ.Μ.Τ.  
σαν «αντίβαρο» στην ΕΟΚΑ, δηλ. αν 
οι ελληνοκύπριοι ήθελαν την Ένωση  
τους με την Ελλάδα τότε και οι τουρ-
κοκύπριοι ήθελαν τη δική τους  
Ένωση με την Τουρκία.  

 
Εθνικιστικός Ανταγωνισμός 
Ο εθνικιστικός ανταγωνισμός μεταξύ 

των δύο κοινοτήτων  βοήθησε την 
αποικιακή δύναμη να εφαρμόσει την 
πολιτική του ‘‘Διαίρει και βασίλευε’’.  
Εδώ πρέπει να πούμε ότι η πορεία 
της κυπριακής ιστορίας θα ήταν πολύ 
διαφορετική αν ο αγώνας, από την 
πρώτη στιγμή, ήταν ένας αγώνας  
κοινός,  όλων των Κυπρίων, Ελλήνων 
και Τούρκων, για αυτοδιάθεση και για 
ένα ανεξάρτητο κράτος, δηλ. για μια 
κοινή πατρίδα. Οι ηγεσίες όμως των 
δύο κοινοτήτων ήταν άκρως εθνικιστι-
κές και η κάθε μια έβλεπε σαν «Γη της 

Επαγγελίας και σαν Μητέρα Πατρίδα» 
είτε την Ελλάδα  ή την Τουρκία.  

 
Η Τριμερής Διάσκεψη του Λονδί-

νου 
Τον Αύγουστο 1955 η Βρετανική  
κυβέρνηση κάλεσε τις κυβερνήσεις της 
Ελλάδας και Τουρκίας σε μια Τριμερή 
Διάσκεψη  στο Λονδίνο για να συζη-
τήσουν  ‘‘Πολιτικά και Αμυντικά  
Θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο, 
περιλαμβανομένης της Κύπρου.’’ 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση 
τη Συνθήκη της Λοζάνης του 1923, η 
Τουρκία είχε παραιτηθεί όλων των  
δικαιωμάτων της επί της Κύπρου μετά 
την προσάρτηση του νησιού από τη 
Βρετανία το 1914  και το 1925 η  
Κύπρος είχε καταστεί Αποικία του 
Στέμματος.  

 
Βρετανική παγίδα η εμπλοκή της 

Τουρκίας 
Γιατί λοιπόν η Βρετανική κυβέρνηση 

ήθελε την Τουρκία να συμμετάσχει σε 
αυτή την Τριμερή Διάσκεψη, που θα 
είχε ως θέμα συζήτησης το μέλλον της 
Κύπρου; Όπως απέδειξαν τα κατοπινά 
γεγονότα, η πρόθεση της Αγγλίας ήταν 
να εμπλακεί η Τουρκία στο θέμα της 
Κύπρου και έτσι να προκληθεί ένα  
ρήγμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.  

Οι Ελληνοκύπριοι αγωνίζονταν για 
την  Ένωση. Οι Βρετανοί ήταν κατά 
της Ένωσης έτσι, ο καλύτερος τρόπος 
αποτροπής της ήταν η εμπλοκή της 
Τουρκίας. Το σχέδιο του Σερ Άντονυ 
Ήντεν ήταν να πετύχει την εμπλοκή 
της Τουρκίας και έτσι όχι μόνο να  
καθυστερήσει την εξεύρεση λύσης 
αλλά ενδεχομένως να μεταφέρει το  
βάρος της ευθύνης από τους ώμους 
των Βρετανών στους ώμους της  
Ελλάδας και της Τουρκίας. 

Η ελληνική κυβέρνηση έπεσε σ’ αυτή 
τη βρετανική ‘‘πολιτική παγίδα’’ αφού, 
με το να αποδεχθεί να συμμετάσχει 
στην διάσκεψη και η Τουρκία για να 
συζητήσει το μέλλον της Κύπρου   
συναινούσε και έδινε στην Τουρκία το 
δικαίωμα να έχει λόγο για το θέμα, 
όταν στην πραγματικότητα η Τουρκία 
είχε παραιτηθεί από τέτοια δικαιώματα 
με την Συνθήκη της Λοζάνης του 1923.  

 
Ο Μακάριος πρώτα αντέδρασε 

ύστερα συμφώνησε με την  
Τριμερή! 

Ο Μακάριος πρόβλεψε αυτή την  
εξέλιξη και μαζί με τους συνεργάτες 
του (Λανίτη, Λοϊζίδη, Ρωσίδη,  
Κρανιδιώτη και άλλους) πήγε στην 
Αθήνα να δει τον Στεφανόπουλο, τον 
έλληνα υπουργό εξωτερικών, και τον 
προειδοποίησε για τους κινδύνους. 

Παρόλο που ο Μακάριος ήταν κατά 
της συμμετοχής της Ελλάδας σε μια 
τέτοια Διάσκεψη, επειδή φοβόταν για 
την επακόλουθη εμπλοκή της Τουρκίας 

στο θέμα της Κύπρου, μετά τη συνά-
ντηση του με τον Στεφανόπουλο,  
εκδόθηκε ένα ανακοινωθέν το οποίο 
προς έκπληξη ανέφερε την συγκατά-
θεση του Μακάριου (!) υπό τον όρο 
ότι ‘‘επιπλέον της Τριμερούς  
Διασκέψεως, το θέμα της Κύπρου 
θα πρέπει επίσης να παραπεμφθεί 
στα Ηνωμένα Έθνη’’. 

Ο Στεφανόπουλος είχε πιθανότατα 
πείσει τον Mακάριο να δώσει τη  
συγκατάθεσή του για την Τριμερή  
Διάσκεψη με αντάλλαγμα την έγερση 
του θέματος της Κύπρου στα Ενωμένα 
Έθνη. Τέσσερις μέρες αργότερα, όταν 
ο Μακάριος μιλούσε σε συνέντευξη  
τύπου, είχε αλλάξει γνώμη! 

 
Η Τριμερής στο Lancaster House,  

29 Aυγούστου 1955 
Η Τριμερής Διάσκεψη συνήλθε στο 

Λάνκαστερ Χάουζ στο Λονδίνο, στις 
29 Αυγούστου 1955. Σε αυτήν συμ-
μετείχαν οι τρεις υπουργοί εξωτερικών: 
Μακμίλλαν, Στεφανόπουλος και 
Ζορλού. Ο Μακμίλλαν υπογράμμισε 
τη φιλία μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας 
και Τουρκίας και την σημασία της συμ-
μετοχής τους στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. 
Είπε ότι ο στόχος της Διάσκεψης ήταν 
να καταβληθεί προσπάθεια για τη συμ-
φιλίωση των ‘‘δυσάρεστων διαφορών 
που είχαν επίκεντρο την Κύπρο και  
οι οποίες έθεταν σε κίνδυνο την κοινή 
άμυνα των τριών εθνών στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Υπενθύμισε ότι  
το 1878, η Βρετανία είχε συνάψει αμυ-
ντική συμμαχία με την Τουρκία. Υπο-
γράμμισε επίσης την σημασία της  
θέσης της Τουρκίας στην πρώτη 
γραμμή της Δυτικής συμμαχίας.  

 
Οι απόψεις του Στεφανόπουλου 

Ο έλληνας υπουργός εξωτερικών 
Στεφανόπουλος καλωσόρισε τις απ’ευ-
θείας συνομιλίες, υπογράμμισε την  
σημασία της κοινής ασφάλειας των 
τριών χωρών και αναγνώρισε ότι η 
Βρετανία θα πρέπει να έχει βάση στην 
Κύπρο. Δήλωσε επίσης ότι παρά το 
γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση 
υποστήριζε το δικαίωμα των Κυπρίων 
για αυτοδιάθεση, αυτή ουδέποτε αντι-
μετώπισε το ενδεχόμενο της αποχώ-
ρησης των βρετανικών δυνάμεων από 
την Κύπρο. 

Οι απόψεις του Ζορλού 
Ο τούρκος υπουργός εξωτερικών 

Ζορλού υποστήριξε ότι η Συνθήκη 
Συμμαχίας του 1878 που υπογράφηκε 
με τη Βρετανία σαφώς ανέφερε την 
σημασία της Κύπρου για την άμυνα 
της Τουρκίας, και ότι η μοίρα του  
νησιού ήταν αποκλειστικό θέμα των 
κυβερνήσεων Βρετανίας και Τουρκίας. 
Οποιοδήποτε αίτημα για αλλαγή του 
νομικού καθεστώτος ισοδυναμούσε με 
αίτημα αναθεώρησης της Συνθήκης 
της Λοζάνης η οποία αναθεώρηση δεν 

θα περιοριζόταν στην Κύπρο, αλλά θα 
ήγειρε και άλλα σύνθετα προβλήματα. 
Η Τουρκία, είπε, θεωρούσε το θέμα 
της Κύπρου ως βρετανικό εσωτερικό 
θέμα. Η σημασία του νησιού για την 
Τουρκία προερχόταν από τις ‘‘επιταγές 
της ιστορίας, γεωγραφίας, οικονομίας 
και στρατιωτικής στρατηγικής, από το 
δικαίωμα ύπαρξης και ασφάλειας.’’ 
(Βλέπε Η Τριμερής Διάσκεψη για την 
Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο, Cmd 
9594), Οκτώβριος 1955.,  

 
Οι αρχικοί φόβοι του Μακάριου  

δικαιώθηκαν 
Μπορεί κανείς να πει ότι οι φόβοι του 

Μακάριου ήταν πλήρως δικαιολογημέ-
νοι. Διέπραξε όμως πολύ σοβαρή 
γκάφα όταν αρχικά είχε συμφωνήσει 
με τον Στεφανόπουλο, επειδή υπέθετε 
ότι παραπέμποντας το θέμα της  
Κύπρου στα Ενωμένα Έθνη, τα πρά-
γματα θα ακολουθούσαν διαφορετική 
πορεία. Όταν άλλαξε γνώμη (όπως 
έκανε συνήθως), ήταν πλέον πολύ 
αργά, επειδή το ενδιαφέρον της Τουρ-
κίας για την Κύπρο είχε αναβιώσει  
με τη συμβολή των Βρετανών, χωρίς 
να λαμβάνονται υπόψη οι όροι της 
Συνθήκης της Λοζάνης του 1923.  
Ο Νίκος Κρανιδιώτης ο οποίος συμ-
μετείχε στη Διάσκεψη ως ανεπίσημος 
παρατηρητής (αποσταλμένος από την 
Εθναρχία) ομολογούσε πολλά χρόνια 
αργότερα ότι ‘‘η Τριμερής Διάσκεψη 
ήταν η αρχή όλων των προβλημά-
των για την Κύπρο’’. (Εφημερίδα  
«Τα Νέα», 3 Αυγούστου 1978).  

 
Ανθελληνικές ταραχές στην  

Κωνσταντινούπολη 
Καθώς η Τριμερής Διάσκεψη  

συνεχιζόταν στο Λονδίνο, στις 6  
Σεπτεμβρίου 1955 είχε γίνει έκρηξη 
στο χώρο του Τουρκικού Προξενείου 
στην Θεσσαλονίκη (που υπήρξε το 
σπίτι του Κεμάλ Αττατούρκ).  

Η είδηση αυτή οδήγησε σε ταραχές 
στην Κωνσταντινούπολη και στη 
Σμύρνη. Για την έκρηξη το ελληνικό  
δικαστήριο βρήκε ένοχους δύο τούρ-
κους, τον Χασάν Ουκάρ ο οποίος προ-
ηγουμένως εργαζόταν στο Προξενείο 
και τον Οκτάϊ Εντζίν, φοιτητή. Τη νύκτα 
της 6ης προς 7η Σεπτεμβρίου 1955  
η ελληνική κοινότητα στην Κωνσταντι-
νούπολη, έζησε νύχτα τρόμου. Κάπου 
75 ελληνικές εκκλησίες πυρπολήθηκαν 
ή καταστράφηκαν, 860 καταστήματα 
έγιναν ερείπια και λεηλατήθηκαν και 
περισσότερα από 7,000 σπίτια έπα-
θαν ζημιές. Αυτό που προκαλούσε  
φοβερή έκπληξη ήταν το γεγονός ότι 
η επίσημη τουρκική άποψη χαρακτή-
ριζε τα γεγονότα σαν ‘‘κομμουνιστική 
συνωμοσία η οποία στόχευε να 
πλήξει τα δυτικά συμφέροντα και 
την ελληνο-τουρκική φιλία!’’ 
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

Νέος Κυβερνήτης ο Sir John Harding – Η σύλληψη και απόδραση  
του Ε. Παπαϊωάννου – Η Τριμερής Διάσκεψη του Λονδίνου Μέρος 9ον 
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ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
21:35  Άγγελοι του Πεζοδρο-
μίου (1962). Κοινωνικό δράμα 
με μελοδραματικές πτυχές με 
τους Μανώλη Βλαχάκη, Διο-
νύση Παπαγιαννόπουλο. Μια 
σπείρα σωματεμπόρων, πα-
ρασύρει συστηματικά νεαρά 
κορίτσια στην πορνεία και τη 
διαφθορά. Ταινία κάπως τολ-
μηρή για την εποχή της, ανα-
φορικά με το γυμνό, παρου-
σιάζει τον σταδιακό κατήφορο 
των κοριτσιών και τα συνακό-
λουθα προβλήματα, με πε-
ρισσή συμπόνια απέναντι στο 
δράμα τους.  ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΥ  23:05 Οι Φου-
καράδες (2001). Κωμωδία με 
τους Παύλο Κοντογιαννίδη, 
Ηλία Λογοθέτη, Σταυρίνα Ρε-
βεδώρου. Ένας μουσικός, λά-
τρης της κλασσικής μουσικής, 
αρνιέται να συμβιβαστεί με τη 
λαϊκή μουσική και είναι συνέ-
χεια άνεργος και άφραγκος.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 21:25 Ένα Μπου-
ζούκι Αλλιώτικο από τα 
Άλλα (1970). Κωμωδία με 
τους Κώστα Χατζηχρήστο, 
Ντίνα Τριάντη, Λένα Κοψίνη. 
Ο Κώστας Καραβεδούρας εί-
ναι μαέστρος της μπάντας του 
Δήμου σε μια επαρχιακή κω-
μόπολη, την οποία εγκαταλεί-

πει για να έρθει στην πρω-
τεύουσα και να κάνει καριέρα 
στην κλασική μουσική, μιας 
και προτιμά το βιολί από το 
μπουζούκι. Στην Αθήνα, μένει 
προσωρινά στο σπίτι του εξα-
δέλφου του Δημήτρη και κάνει 
σχέση με την Τζένη, κόρη της 
σπιτονοικοκυράς του. Μαζί 
της ξοδεύει όλες τις οικονομίες 
του, ξεχνώντας εντελώς την 
αρραβωνιαστικιά του την 
Ασήμω. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΥ  22:45 Δέκα Μι-
κροί Μήτσοι (1991). Σάτιρα 
με τους Λάκη Λαζόπουλο, Μα-
ρία Γεωργιάδου, Χρήστο Χα-
τζηπαναγιώτη. Ο Λάκης Λαζό-
πουλος δημιουργεί τους 
«Δέκα μικρούς Μήτσους», 
που σατίριζαν τη νέα κοινω-
νική διαστρωμάτωση. Εξαιρε-
τικοί χαρακτήρες, όπως η μι-
κροαστή μαμά Μήτση που 
πρέπει να συμφιλιωθεί με την 
ομοφυλοφιλία του γιου της, η 
ράθυμη και κοκορόμυαλη Μι-
σέλ, ο αμόρφωτος φλώρος 
Τζίμης, με το περιορισμένο λε-
ξιλόγιο, που διάγει βίον πολυ-
τελή εις βάρος του πατέρα του 
χωρίς να δουλεύει, ο νεόπλου-
τος επαρχιώτης ξάδελφος του 
που ονειρεύεται τη «βυσσινή 
θύελλα» πρωταθλήτρια Ελλά-
δας , ο «υπαλληλάκος» με την 

άσκηση θάρρους κι οι ανεπα-
νάληπτοι Σαλονικιοί Παοκτσή-
δες. ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ  21:00 Τα Χρόνια της 
Οργής (1973). Κοινωνικό 
δράμα με τους Γιώργο Τζώρ-
τζη, Τώνια Καζιάνη, Κώστα 
Καραγιώργη. Ένας ασθενής 
που πάσχει απο αμνησία και 
κρίσεις υστερίας, νοσηλεύεται 
σε κλινική για να θεραπευτεί. 
Ο γιατρός, όμως, που ενδια-
φέρεται να αναλάβει την υπό-
θεσή του, μόλις τον αντικρίζει 
φεύγει τρέχοντας μακρυά του. 
Κάποιο μυστικό κρατάει, που 
σχετίζεται με κοινό παρελθόν 
τους. ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ  22:25  Η Δοσατζού 
(1966). Κωμωδία με τους Γε-
ωργία Βασιλειάδου, Ερρίκο 
Μπριόλα, Χρήστο Δαχτυλίδη, 
Τάκη Μιλιάδη. Μια έξυπνη και 
πολυμήχανη γυναίκα, η Ευαν-
θία, για να παντρέψει την 
κόρη τους Λέλα, παίρνει μα-
θήματα γαλλικών και καλής 
συμπεριφοράς από ένα δά-
σκαλο κι έτσι αρχίζει να παρι-
στάνει την πάμπλουτη αριστο-
κράτισσα. Σαν τέτοια πηγαίνει, 
συνοδευόμενη απ’ τη Λέλα, σ’ 
ένα θέρετρο πλουσίων και γί-
νεται μία απ’ αυτούς.  
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:30    Ο Τελευταίος Άν-

δρας (1981). Κωμωδία με 
τους Κώστα Βουτσά, Νίκο Δα-
δινόπουλο, Καίτη Παπανίκα, 
Τέτη Σχοινάκη, Βίλμα Τσακίρη. 
Η μεγάλη μέρα του Κοσμά και 
της Λούλας έφτασε και επιτέ-
λους ανεβαίνουν τα σκαλιά 
της εκκλησίας. Μετά τον γάμο 
ο Κοσμάς μετατρέπεται σε 
Ανατολίτη αφέντη, που περι-
μένει τα πάντα από τη γυναίκα 
του, η οποία ως καλή και υπά-
κουη σύζυγος, δεν του φέρνει 
ποτέ αντίρρηση. Η κατάσταση 
όμως θα αλλάξει ριζικά όταν 
θα φιλοξενήσουν ένα νιόπα-
ντρο ζευγάρι από τη Θεσσα-
λονίκη, τον Σώτο και την Πέ-
γκυ. ΔΕΥΤΕΡΑ 6 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 21:00 Ένα 
Κρεβάτι για τρεις (1977). Θέ-
ατρο της Δευτέρας. Κωμωδία 
με τους Κώστα Ρηγόπουλο 
Κάκια Αναλυτή, Λευτέρη 
Βουρνά. Ο εραστής την περι-
μένει και αντ’ αυτής καταφθά-
νει ο σύζυγος. Όταν και εκείνη 
βρεθεί μαζί τους στον ίδιο 
χώρο το αποτέλεσμα θα είναι 
σπαρταριστό.  ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΥ  20:35 Ένας Πα-
ράξενος Έρωτας (1989). Ρο-
μαντική Κωμωδία με τους  
Σταμάτη Γαρδέλη, Καίτη Φί-
νου, Γιώργο Μούτσιο. Η ιστο-
ρία μια γυναίκας. Η καταπίεση 

του άντρα-αφέντη, η μοναξιά, 
η απιστία. Και ξαφνικά έρχεται 
ο μεγάλος έρωτας, το πάθος 
για μια καινούργια ζωή.  
ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
22:00 Ο Καλός μας Άγγελος 
(1961). Κωμωδία με τους 
Μίμη Φωτόπουλο, Ορέστη 
Μακρή. Κινηματογραφική με-
ταφορά της ομώνυμης θεατρι-
κής κωμωδίας του Νίκου Τσι-
φόρου και Πολύβιου 
Βασιλειάδη. Ένας απένταρος 
αλλά ικανός τύπος προσλαμ-
βάνεται σε μια καθ’ όλα προ-
βληματική επιχείρηση και με 
κατάλληλους χειρισμούς κα-
τορθώνει να αποκαταστήσει 
τη λειτουργία της και την κάνει 
να ορθοποδήσει και πάλι.   
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
20:55 Ένας Κοντός θα μας 
Σώσει (1981). Κωμωδία με 
τους Νίκο Ρίζο, Έλενα Ναθα-
ναήλ, Ντίνο Ιλιόπουλο. Ο Φώ-
ντας θα χάσει την δουλειά του 
οδηγού νταλίκας και θα ζητή-
σει εργασία στην εταιρία τηλε-
οπτικών προγραμμάτων 'Κο-
λόμπα'. Εκεί θα τον 
ανακαλύψει σκηνοθέτης της 
εταιρίας ο οποίος ψάχνει για 
απεγνωσμένα κάποιον κοντό 
για την παραγωγή της νέας 
του ταινίας 'Ποιός Πυροβό-
λησε τον  Άπορο Κοντό'. 
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ΠΕΜΠΤΗ 02/12 
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 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/12 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 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 (Ε) 
20.00 Teen Manifesto  
21.00 Ειδήσεις 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
23.00 Όλα στον Αέρα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 04/12 
05.45 Βήματα στην άμμο (Ε)   
06.30 Με τη Φωνή σου (Ε) 
07.30 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Teen Manifesto (Ε)  
12.00 Ειδήσεις  

12.30 Μαζί/Birlikte (Ε) 
14.00 Road Story 
14.30 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
20.15 H Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι (Ε) 
21.30 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 05/12 
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 
στο ΡΙΚ 
21.20 Ειδήσεις 
ΔΕΥΤΕΡΑ 06/112 
07.30 Όμορφη Μέρα (E) 
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 νοη-
ματική 
17.20 Black Forest 
18.00 Ειδήσεις 

20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
21.05 Προκλήσεις 
ΤΡΙΤΗ 07/12 
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 Πετα-
λούδας (Ε) 
21.05 EU 4U   
ΤΕΤΑΡΤΗ 08/12 
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 07:00 Γιάννης  
Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι  13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση 16:00 Home-Run  
19:00 Alternate #Community-
Chest or #ThrowbackThurs-
day 21:00 #ThrivingThursday 
23:00 #ThursdayThoughts 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:00 The Big Greek Break-
fast 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι 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 ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 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 #Com-
munityChest LGR’s WISH 
[W.eekly I.nformation & S.up-
port H.our]  20:00 Live At The 
Greek  23:00 #Monday-
Moods 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 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run 19:00 Alternate 
#CommunityChest or #Wed-
nesdayWisdom 20:00 #Wed-
nesdayWisdom 21:00 
#WindDownWednesday

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   
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: Άγγελοι του 
πεζοδρομίου (1962) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Οι Φουκα-
ράδες (2001) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Καμώματα τζ' Αρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:05 Ομογένεια εδώ Λονδίνο 
21:25  Ελληνική Ταινία: Ένα Μπου-
ζούκι Αλλιώτικο από τα Άλλα (1970) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Δέκα Μικροί 
Μήτσοι (1991) 
00:00  Ελληνική Ταινία: Άγγελος  
(1982) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   
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:  
World Travel Market 2021 Part2-  
Πλάνα και συνεντεύξεις από την μεγάλη 
έκθεση τουρισμού WTM 2021! Οι συ-
νεργάτες μας επισκέφτηκαν πολλά  
περίπτερα της Ελλάδας και της Κύπρου 
και παρουσίασαν το τουριστικό προϊόν 
των περιοχών τους! 
21:00 Ελληνική Ταινία: Τα Χρόνια της 
Οργής (1973) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Η Δοσατζού 
(1966) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λει-

τουργίας από τον Ιερό Ναό των  
Δώδεκα Αποστόλων   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
20:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
 Ελευθερία Σωφρονίου 
20:55 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
21:30 Ελληνική Ταινία: Ο Τελευ-
ταίος Ανδρας (1981) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
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 Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:00 Θέατρο: Ένα Κρεβάτι για 
Τρεις (1977) 
22:40 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   
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: Ένας Παρά-
ξενος Έρωτας (1989) 
22:00 Ελληνική Ταινία: Ο Καλός 
μας Άγγελος (1961) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 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: Ένας Κο-
ντός θα μας Σώσει (1981) 
22:30 Ελληνική Ταινία: Δεσποινίς 
Ετών 39 (1954) 
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Πλήγμα για τους Λέικερς – Θετικός στον κορωνοϊό ο ΛεΜπρόν

Πλήγμα για τους Λέι-
κερς, καθώς ο Λε-
Μπρόν Τζέιμς, ο 

σούπερ σταρ των Λιμνάν-
θρωπων, μπήκε στο πρω-
τόκολλο κορωνοϊού, όπως 
μετέδωσε ο Έιντριαν Βοϊ-
ναρόφσκι του ESPN, κάτι 
που σημαίνει πως πρόκειται 
να χάσει αρκετά από τα 
επόμενα παιχνίδια. 

 
Σύμφωνα με το 

tmzsports.com, ο Βασιλιάς 
βγήκε θετικός στον κορο-
ναϊό. Ο 37χρονος φόρ-
γουορντ, ο οποίος είναι εμ-
βολιασμένος, όπως είχε ο 
ίδιος δηλώσει το Σεπτέμ-
βριο στη Media Day των 
Λέικερς, χρειάστηκε να 
υποβληθεί σε τρία τεστ για 
την Covid-19, για να επιβε-

βαιωθεί πως έχει προσβλη-
θεί από τη νόσο.  Για την 
ώρα είναι ασυμπτωματικός, 
ενώ η ομάδα του ναύλωσε 
τζετ για να μπορέσει να επι-
στρέψει με ασφάλεια στο 
Λος Άντζελες. 

 
Ωστόσο, πρέπει να παρα-

μείνει απαραιτήτως σε δε-
καήμερη καραντίνα και θα 
επιστρέψει στη δράση όταν 
επιβεβαιωθούν δύο αρνη-
τικά PCR τεστ σε ένα 
24ωρο. 

 
Αξίζει να σημειωθεί πως 

ο ΛεΜπρόν έχει ήδη απου-
σιάσει σε 11 από τα 22 παι-
χνίδια που έχουν δώσει μέ-
χρι στιγμής οι Λέικερς.

Θρήνος για τον θάνατο του 20χρονου  
μπασκετμπολίστα Θωμά Κατσαούνη

Το ελληνικό μπάσκετ και όχι μόνο, 
θρηνεί την απώλεια ενός νέου 
ανθρώπου, καθώς ο 20χρονος 

Θωμάς Κατσαούνης έφυγε από την ζωή 
μετά από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο 
τους τελευταίους μήνες. 
Ο Κατσαούνης άφησε την τελευταία του 

πνοή νικημένος από τον καρκίνο και η 
τραγική είδηση προκάλεσε απέραντη 
θλίψη σε όλη την χώρα. Ο νεαρός μπα-
σκετμπολίστας έδωσε σκληρή μάχη για 
να κρατηθεί στην ζωή και ήταν μαχητής 

μέχρι το τέλος. Ένας μαχητής που δεν 
το έβαλε ποτέ κάτω και πάλεψε με όλες 
τους τις δυνάμεις. 
Ξεκίνησε την καριέρα του στον Ηρακλή 

και στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Αίαντα 
Ευόσμου στην Δόξα Λευκάδας, ενώ 
υπήρχαν ομάδες στο πανεπιστημιακό 
πρωτάθλημα των ΗΠΑ, που παρακολου-
θούσαν την πορεία του άτυχου Θωμά. 
Δυστυχώς έφυγε από την ζωή τόσο 

νέος, νικημένος από τον καρκίνο.

Απόφαση-σοκ για Τζόκοβιτς: «Μήνυμα» για Τσιτσιπά 
και παγκόσμιο τένις

Το Αυστραλιανό 
Όπεν είναι το πρώτο 
μεγάλο τουρνουά 

της σεζόν στο τένις και οι 
κορυφαίοι αθλητές δηλώ-
νουν παρών. Αυτή τη φορά 
όμως έχει προκύψει ένα 
τεράστιο ζήτημα όσον αφο-
ρά τις συμμετοχές στο τουρ-
νουά, καθώς έχει γίνει υπο-
χρεωτικός ο εμβολιασμός 
για όλους τους αθλητές που 
θα συμμετάσχουν από την 
κυβέρνηση της Μελβούρ-
νης. 

 
Οι Αυστραλοί με αυτό τον 

τρόπο στέλνουν ξεκάθαρο 
μήνυμα προς πάσα κατεύ-

θυνση ότι δεν πρόκειται να 
γίνει καμία παραχώρηση 
για τους ανεμβολίαστους 
αθλητές. Τενιστες όπως ο 
Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ντανιίλ 
Μεντβέντεφ και φυσικά ο 
δικός μας, Στέφανος Τσι-
τσιπάς με τα τωρινά δεδο-
μένα είναι αδύνατον να 
αγωνιστούν στο Αυστρα-
λιανό γκραν σλαμ, πολύ 
απλά γιατί δεν το επιτρέ-
πουν οι Αυστραλοί και ο 
μόνος τρόπος μοιάζει να εί-
ναι ο «εκβιασμός» για να 
εμβολιαστούν. Την από-
φαση – σοκ μάλιστα ήρθε 
να επιβεβαιώσει και ο πα-
τέρας του Νόβακ Τζόκο-

βιτς, Σρέντιαν, ο οποίος μί-
λησε για το πλάνο των Αυ-
στραλών με τους ανεμβο-
λίαστους αθλητές και 
εξαπέλυσε δριμεία επίθεση 
στο Australian Open. 
Ο πατέρας του Νόβακ 
Τζόκοβιτς έδωσε συνε-
ντευξη στο Prva TV στη 
Σερβία και δήλωσε ότι ο 
γιος του είναι πολύ πιθανό 
ν’ αγωνιστεί στο Australian 
Open υπό καθεστώς εκβια-
σμών. Το Australian Open 
ακολούθησε την απόφαση 
της κυβέρνησης της Βικτό-
ρια και δεν θα επιτρέψει σε 
ανεμβολίαστους τενίστες 
να συμμετάσχουν στο 

τουρνουά που θα διεξαχθεί 
από τις 17 έως τις 30/1. 

 
Ο Σρέντιαν είπε μεταξύ 

άλλων: «Δεν ξέρω ούτε 
εγώ αν και πότε θα κοινο-
ποιήσει το αν έχει εμβολια-
στεί ή όχι. Η ανακοίνωση 
της κυβέρνησης ήταν ντρο-
πιαστική για έναν παίκτη 
που έχει κερδίσει 9 τίτλους 
στη Μελβούρνη. Φυσικά 
και θέλει να παίξει γιατί εί-
ναι αθλητής. Υπάρχουν 
πολλοί συμπατριώτες μας 
που θα θέλουν να τον δουν 
ξανά. Όμως υπό αυτές τις 
συνθήκες εκβιασμού μάλ-
λον δεν θα παίξει στο Aus-
tralian Open. Εγώ στη 
θέση του δεν θα το έκανα». 
Αξίζει να σημειωθεί πως 
ο Nόβακ Τζόκοβιτς δεν έχει 
ανακοινώσει εάν είναι εμ-
βολιασμένος και όλοι περι-
μένουν τι θα πράξει εν όψει 
του Australian Open. Κάτι 
ανάλογο λοιπόν ισχύει και 
με τον Τσιτσιπά, ο οποίος 
είναι στην ίδια θέση και πα-
ρότι κάνει αγώνα δρόμου 
για να επιστρέψει στη 
δράση, μετά την επέμβαση 
που έκανε, είναι πολύ πι-
θανό να μην μπορεί να 
αγωνιστεί λόγω του γεγο-
νότος ότι είναι ανεμβολία-
στος.

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ - «Έφυγε» 
σπουδαίος πρώην προπονητής

Ο Δημήτρης Καρβέλας έχασε την γεν-
ναία μάχη με τον καρκίνο και έφυγε από 
την ζωή σε ηλικία 64 ετών, αφήνοντας 
ένα μεγάλο κενό στο άθλημα που υπη-
ρέτησε για πάρα πολλά χρόνια Ο Καρ-
βέλας είχε δουλέψει σε αρκετές ομάδες, 
καθώς και στα αναπτυξιακά τμήματα της 
Εθνικής. Γεννήθηκε στο Αιγάλεω στις 9 
Οκτωβρίου 1957. Ήταν Τεχνικός Υπεύ-
θυνος της Ελληνικής Ομοσπονδίας για 
την Εθνική Ομάδα των Νέων με την 
οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Β’ Κα-
τηγορίας το 2016 στη Χαλκίδα, κερδίζο-
ντας στο Μικρό Τελικό την Κροατία. 
Ακόμα, υπηρέτησε για χρόνια το μπά-

σκετ και ειδικά το αγαπημένο του Αιγά-
λεω. Επίσης διετέλεσε τιμ μάνατζερ στην 
ΑΕΚ, τη Νέα Κηφισιά και τον Φάρο, ενώ 
δούλεψε και ως προπονητής σε αρκετές 

ομάδες, με πιο χαρακτηριστική το Αιγά-
λεω στην Α1. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή: 
Η ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ εκφράζει τη βαθύ-

τατη θλίψη της για την απώλεια του Δη-
μήτρη Καρβέλα, που «έφυγε» σήμερα 
από τη ζωή, μετά από πολύχρονη και 
γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο Δημή-
τρης Καρβέλας πάλεψε σκληρά για να 
κρατηθεί στη ζωή και ήταν μαχητής μέχρι 
το τέλος. Ακόμη και μέχρι πριν από με-
ρικές βδομάδες, παρά τη δοκιμασία, που 
περνούσε, έδινε το «παρών» τόσο στο 
Ιβανώφειο όσο και στα εκτός έδρας παι-
χνίδια του ΗΡΑΚΛΗ. Εκφράζουμε τα ει-
λικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και στους οικείους του. Δημήτρη δεν θα 
σε ξεχάσουμε ποτέ.

Λιονέλ Μέσι: Πήρε τη Χρυσή Μπάλα

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν χάρηκε όσο θα ήθελε την 
έβδομη απονομή Χρυσής Μπάλας στην καριέρα του, 
καθώς είναι αντιμέτωπος με τη γαστρεντερίτιδα. Από τα 

χαμόγελα, στις δυσκολίες πέρασε ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός 
σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν το βράδυ της Δευτέρας 
(29.11) κατέκτησε για έβδομη φορά στην καριέρα του τη Χρυσή 
Μπάλα, ωστόσο, η χαρά του δεν κράτησε για πολύ. Την επόμενη 
ημέρα της λαμπερής βραδιάς, ο άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα, 
εμφάνισε συμπτώματα γαστρεντερίτιδας κι έτσι είναι αμφίβολος 
για τον αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με αντίπαλο τη Ναντ την Τε-
τάρτη. Εκτός από τον Μέσι, ο προπονητής της Παρί, Μαουρίτσιο 
Ποτσετίνο, έχει να αντιμετωπίσει και την απουσία του Λεάνδρο 
Παρέδες, ο οποίος επίσης έχει γαστρεντερίτιδα, ενώ νοκ-άουτ 
είναι και ο Νεϊμάρ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.
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No need to cancel Christmas 
party plans, says PM

Boris Johnson has urged 
people not to cancel 
Christmas parties or 

school nativity plays despite 
a health chief encouraging 
Britons to cut back on unnec-
essary socialising ahead of 
the festive season. 

Dr Jenny Harries, chief execu-
tive of the UK's Health Security 
Agency (UKHSA), said everyone 
can do their bit by reducing the 
number of social contacts they 
have - and by "not socialising 
when we don't particularly need 
to". But the PM rejected Dr 
Harries' call, insisting that he had 
already put in place a package 
of "balanced and proportionate 
measures" in response to the 
threat posed by the new Omicron 
variant. 

Speaking at a Downing Street 
news briefing, Mr Johnson said: 
"We don't want people to cancel 
such events and we think that, 
overwhelmingly, the best thing 
for kids is to be at school, as I 

have said many times through-
out this pandemic. 

"What we are doing is trying to 
take a balanced and proportion-
ate approach to the particular 
risk that seems to be posed by 
Omicron - certainly is posed by 
Omicron - focused, in particular, 
on measures at the border." 

The PM had previously told 
reporters that "it is always        
sensible to be careful." 

He added that the chance of 
another lockdown being enforced 
is "extremely unlikely", but that 
ministers will keep "everything 
under review." 

More than 20 cases of the new 
Omicron variant have so far been 
identified across the UK, though 
experts expect this number to 
rise. It is thought the variant 
could be more transmissible and 
may reduce the effectiveness 
of vaccines, though England's 
deputy chief medical officer, 
Professor Jonathan Van-Tam, 
has said jabs may still prevent 

severe disease. 
Asked what is needed for 

further measures to come in,  
Dr Harries told BBC Breakfast 
that experts will be looking at 
how the virus works and behaves, 
"and then, obviously, if it does 
start causing serious illness - and 
we have had no hospitalisations 
in the UK yet - then we'll be 
looking at the characteristics of 
individuals who are admitted to 
hospital." 

In October, the Scientific       
Advisory Group for Emergencies 
(SAGE) said that Plan B meas-
ures should be implemented in 
unison to have the biggest effect 
in tackling any surge in corona-
virus cases.  

Out of the individual measures, 
SAGE said working from home 
would have the biggest impact. 
Dr Harries said the SAGE          
advice was to bring in working 
from home if there was a surge 
in cases but she stressed there 
were still only a low number of 
confirmed cases of Omicron. The 
PM said at Tuesday's Downing 
Street briefing that reintroducing 
that specific measure was not 
necessary. 

New measures to combat the 
new Omicron variant of corona-
virus have come into force, with 
face coverings again compulsory 
in England in shops and settings 
such as banks, post offices, hair-
dressers, and on public transport. 
All travellers arriving in the UK 
must also take a PCR test on or 
before day 2 and self-isolate until 
they receive a negative result. 

Meanwhile, the government 

confirmed earlier this week that 
all adults will be offered a booster 
vaccine - with the plan for this 
to happen before the end of 
January. 

The Prime Minister said there 
will be more than 1,500 commu-
nity pharmacy sites in England 
offering the jabs. 

"Temporary vaccine centres 
will be popping up like Christmas 
trees", he said, adding that some 
400 military personnel and the 
"jabs army of volunteers" will 
also help with the rollout. 

"It's time for another great 
British vaccination effort. We've 
done it before and we're going 
to do it again - and let's not give 
this virus a second chance," the 
PM said. 

Health Secretary Sajid Javid 
said people should get vaccina-
ted to "give ourselves the best 
chance of a Christmas with our 
loved ones" and that the booster 
rollout is a "national mission." 

Speaking alongside the PM 
at the news briefing, the health 
secretary added: "What we're 
seeing recently has brought back 
memories of the strain of the last 
winter. But although we can't say 
with certainty what lies ahead, 
we have one huge advantage 
that we didn't have back then: 
our vaccination programme, 
which has already done so much 
to keep this virus at bay." 

Mr Javid also urged the "five 
million people" who have not had 
any coronavirus vaccines to come 
forward and accept the offer to 
protect themselves.

We will continue 
fighting for peace 
in Cyprus and to 

keep alive the determination 
to return to our Turkish-     
occupied land, Presidential 
Commissioner Photis Photiou 
pledged on Monday. 

In a speech at the presenta-
tion of the awards for the works 
of elementary school students 
with the theme “Cyprus 47 
years later” in Larnaca, Photiou 
said that events are held to 
help us maintain alive the 
memory of our occupied lands. 

He commended efforts to 
enlighten the younger genera-
tion about the Cyprus problem, 
noting adults need to leave 
behind a homeland that is free 
of problems and challenges 
so they can secure their human 
rights and freedoms. 

Regarding the missing     
persons issue, Photiou said 
that it is a tragedy that people 
go through on a daily basis as 
hundreds of families still have no 
news about their loved ones. 

He pledged determination 
to continue the struggle to       
ascertain the fate of every 
missing person. 

Photiou also said the recent 
Turkish provocations in Fama-
gusta and their unacceptable 
threats should not discourage 
us but on the contrary, we 
“maintain the desire to return 
and will continue the struggle 
for justice and peace in Cyprus. 
Our aim is a solution that will 
end the occupation and reunite 
the country without foreign  
dependencies and a solution 
that conforms with UN resolu-
tions and EU principles.”

Photiou: We will 
continue fighting for 
peace in Cyprus

Cyprus Police on high alert for Pope’s visit

Cyprus Police are on high alert due 
to Pope Francis’ visit on the island 
between 2-4 December. 

More than 500 Police members are going 
to be on duty for the safety of the Pontifex. 

The Pope arrives on Thursday and a crisis 

management team will be operating at the 
Emergency Response Unit headquarters   
in Nicosia. Head of the Unit and Deputy 
Operations Chief will preside over the       
operation of the crisis unit. 

The official welcome will take place at the 
Airport by House President and the Members 
of the Cabinet. Right after, the Pope will meet 
priests, consecrated persons, deacons, cate-
chists and ecclesial associations and move-
ments of Cyprus at the Maronite Cathedral 
of Our Lady of Grace in Nicosia.  

On his way to Nicosia from the airport the 
Pope will be escorted by the Police and a 
helicopter will oversee all his movements and 
transports on the island. Police announced 
that roads will be closed because of the visit 
and kindly ask the public to follow the rules 
and show patience.  

As of six in the morning Thursday until 
10am Saturday, the Markos Drakos round-
about towards Rigainis and Arsinoes streets 

will be blocked. 
The Police advise the public who wishes 

to attend the mass at GSP stadium on        
Friday, to be there ahead of time as security 
measures are tight and safe pass controls 
will also take place. GSP stadium will open 
at 7am to accommodate the pilgrims. 

The Pope’s official welcome at the        
Presidential Palace will take place Thursday 
at 17:15 and he will then have a meeting 
with the President to cover the Cyprus issue, 
Turkey’s provocations, climate crisis and 
migration, followed by an official dinner at 
the Presidential Palace. 

On Friday morning he will pay a courtesy 
visit to the Archbishop Chrysostomos and 
then meet with the Holy Synod. The Holy Mass 
at GSP will follow and then an ecumenical 
prayer with migrants at the Parish Church 
of the Holy Cross in Nicosia. 

He leaves the island Saturday morning 
headed to Athens.

A 52-year-old man was 
due to appear in court 
yesterday (1 December) 

charged with the murder of a 
father and daughter in Wood 
Green. 

Achilleas Costa, of no fixed 
address, was charged on  
Tuesday 30 November 2021 
with two counts of murder.  

At 09:37hrs on Sunday 28 
November, police were called 
to a property in Mayes Road, 
N22 after concerns were raised 

for the welfare of the occupants. 
On arrival, they found two 

people – a 61-year-old man and 
a 31-year-old woman – with stab 
wounds. The London Ambulance 
Service was called and both 
victims were pronounced dead 
at the scene. 

While formal identification is 
yet to take place, the deceased 
are father and daughter. Their 
next of kin have been informed 
and are being supported by 
specialist officers.

UK Cypriot charged with 
Wood Green double murder



Following the emergence 
of the Omicron variant,  
including confirmed cases 

in the UK, the Joint Committee 
on Vaccination and Immunisation 
(JCVI) has urgently reviewed 
vaccine response measures. 

The JCVI previously advised 
that those aged over 40 years 
and those at higher risk from 
coronavirus should be offered a 
booster.  

This new JCVI advice means 
those aged 18 to 39 will also be 
eligible for a booster when the 
NHS calls them forward. 

The booster will be offered in 
order of descending age groups, 
with priority given to the vaccina-
tion of older adults and those  
in a COVID-19 at-risk group. In 
response to the changing risk 
posed by the Omicron variant, 
the booster will now be given no 

sooner than 3 months after the 
primary course. 

In addition, a second dose of 
the Pfizer-BioNTech COVID-19 
vaccine (30 microgram) for young 
people aged 12 to 15 years is 
advised no sooner than 12 weeks 
after the first dose. 

The overall intention of the 
measures advised above is to 
accelerate the deployment of 
COVID-19 vaccines and raise 
levels of protection across the 
population. 

Professor Wei Shen Lim, 
Chair, COVID-19 immunisation, 
JCVI said: Having a booster 
dose of the vaccine will help to 
increase our level of protection 
against the Omicron variant. This 
is an important way for us to      
reduce the impact of this variant 
on our lives, especially in the 
coming months. 

If you are eligible for a 
booster, please take up the offer 
and keep yourself protected as 
we head into winter. 

Both the Moderna (50 micro-
gram) and Pfizer-BioNTech (30 
microgram) vaccines have been 
shown to substantially increase 
antibody levels when offered as 
a booster dose and should be 
used with equal preference in the 
COVID-19 booster programme. 

Continued efforts will be made 
to offer COVID-19 vaccination 
(first, second and booster doses) 
to adults who have yet to receive 
any COVID-19 vaccinations. 

JCVI will continue to review 
the programme and consider 
further evidence to ensure that 
health benefits are maximised 
alongside the rapidly evolving 
data on the Omicron variant. 

 
New restrictions 

 
Meanwhile, new COVID-19 

restrictions have been announced 
following the discovery of the 
new variant. The new measures 
include: 

- the reintroduction of manda-
tory face coverings in shops and 
on public transport 

- the reintroduction of the red 
travel quarantine list for travellers 
from certain countries 

- mandatory PCR testing for 

anyone entering the UK. 
The new measures, in place 

since Tuesday 30 November,   
do not include advice to work 
from home or require vaccine 
passports in England, part of the 
Government’s Plan B for winter. 

In addition, the Department 
for Education is now advising 
pupils in Year 7 and above, as 
well as school staff and visitors, 
to wear face coverings in commu-
nal areas. The measure applies 
to education establishments in 
England including secondary 
schools, colleges and universi-
ties, as well as staff in childcare 
settings. 

The changes mark the return 
of the travel red list, which had 
been cleared of all countries in 
October. Ten countries in south-
ern Africa are now on the UK’s 
travel red list, meaning that until 
further notice, any British or Irish 
residents arriving in the UK after 
recently visiting any of those 
countries will have to quarantine 
in an approved hotel for 10 days. 
Residents from the countries 
themselves will not be allowed 
into the UK until the red list 
status changes. 

The countries placed on it  
are South Africa, Namibia,      
Zimbabwe, Botswana, Lesotho,  
Eswatini Angola, Namibia,      
Mozambique and Zambia.
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Covid booster vaccines rolled out to all 
adults three months after second dose

UK Diasporas meet to 
discuss shared issues

Diaspora leaders of the 
Cypriot, Armenian, Egyp-
tian and Kurdish com-

munities met in North London on 
Sunday 28 November to discuss 
shared issues in the UK and 
areas to enhance their ongoing 
cooperation.  

The organisations represented 
included the National Federation 
of Cypriots in the UK, the Arme-
nian National Committee of the 
UK, the Egyptian Council in the 
UK and the Kurdish People’s 
Democratic Assembly of Britain.  

Participants had a productive 
and friendly discussion, explor-
ing ways to further build people 
to people connections and initia-
tives to support their respective 
diasporas, especially during 
challenging times such as the 
Coronavirus pandemic.  

During the meeting, the     
Diaspora Leaders expressed  
the shared desire to promote 
global peace, democratic rule 
and respect for international  
law and UN Security Council 
resolutions. 

Participants included the     
National Federation of Cypriots 
in the UK President Christos 
Karaolis and Vice President 
Bambos Charalambous; the   
Armenian National Committee of 
the UK Chair Annette Moskofian; 
the Egyptian Council in the UK 
Operations Manager and Advisor 
Raphael Shalaby; the Kurdish 
People’s Democratic Assembly 
of Britain Co-Chair Elif Sarican 
and; the Assistant Executive 
Secretary of the National Fede-
ration of Cypriots in the UK, 
Adrian Patsalos.  

Protect our transport network 
Catherine West MP, Labour 

MP for Hornsey & Wood 
Green, has written to the 

Secretary of State for Transport to 
request an urgent meeting about 
Transport for London’s funding.   

The current funding agreement 
runs out on 11 December and 
Mayor Sadiq Khan has made it 
very clear that there is a real risk 
of Transport for London would      
be forced to dramatically cut bus  
and tube services, and even close 
ageing flyovers and tunnels, 
which would have a devastating 
impact on Londoners and busi-
nesses across the city.   

Unlike other major cities, TfL’s 
funding structure relies far heavier 
on fare income which was deci-
mated during the pandemic.   

In Haringey, only 40% of house-
holds own cars, so the public 
transport network is particularly 
important. 

Catherine West MP said: 
“People in Haringey did the right 
thing and stayed at home during 
the pandemic. We must not pay 
the price for this now with a       
decline in bus, tube and train 
services. The Government needs 
to step up and work with the 
Mayor of London because there 

is no London recovery without a 
properly funded public transport 
network.” 

UK Foreign Minister 
Wendy Morton has        
reiterated that the British 

government “remains committed 
to supporting the UN process to 
reach a Cyprus Settlement in 
line with UN parameters based 
on the model of a Bi-zonal,        
Bi-communal Federation (BBF) 
with political equality.” 

She was responding to a   
parliamentary question by the 
pro-Cypriot north London Con-
servative MP Matthew Offord. 

He had asked the Foreign       
Secretary what steps she was 
taking with her international 
counterparts to help resume 
peace talks between over the 
reunification of Cyprus. 

In her response on behalf of 
Liz Truss, Mrs Morton added 
that the UK believes the BBF 
model to be “broad enough to 
address the concerns of both 
sides.” 

She concluded by stating   
that UK Ministers and officials 

continue to engage all sides to 
urge flexibility and compromise 
to that end.

UK committed to Cyprus 
settlement says FM
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Join our town centres for a Merry Enfield

Grab your Santa hats and 
bring out your baubles, 
Enfield Council is bring-

ing a series of Merry Enfield 
Christmas events to four town 
centres.  

The free, outdoor festivals  
will take place in Enfield Town, 
Palmers Green, Angel Edmonton 
and Southgate where local per-
formers, artists and community 
groups will provide entertainment 
to help shoppers and visitors get 
into the Christmas spirit.   

The events will include per-
formances, a jumbo screen, live 
acoustic music, and Southgate 
based theatre company, Chicken-
shed, will provide a  programme 
containing “Tales From the Shed”, 
extracts from its full Christmas 
show, street dance, and a DJ set.  

Chickenshed has also written 

the borough its own song,        
‘We wish you a Merry Enfield’ 
which is hoped will become a 
local Christmas hit! 

In addition, Enfield Council        
is funding an enhanced Parade 
of Lights. The hugely popular 
parade will take place in Enfield 
Town on Sunday 5 December 
and will include entertainment 
and carol singing at the market 
square. 

The Merry Enfield locations 
are: 

• 4 December, Enfield Town, 
Library Green, 12-6pm 

• 5 December, Enfield Town 
Parade of Lights, Palace Gardens 
and Market Place, 12-6pm 

• 11 December, Palmers Green, 
Green Lanes, 12-6pm 

• 17 December, Angel Edmon-
ton, Fore Street, 12-6pm 

• 18 December, Southgate, 
High Street, 12-6pm 

All details are available at 
www.merryenfield.co.uk 

Enfield Council’s Deputy Leader, 
Cllr Ian Barnes, said: “Enfield has 
shown magnificent resilience 
throughout the pandemic and we 
continue to encourage everyone 
to support local businesses by 
doing their shopping in our town 
centres. People want their high 
streets to thrive and we hope 
these fantastic events, supported 
by our burgeoning cultural and 
arts community, will be an incen-
tive to leave the Amazons of the 
online world behind and to shop 
local.  

“I’d like to take this opportunity 
to thank our hugely accomplished 
artists and local talent for once 
again bringing entertainment     
to the streets of Enfield, making 
culture accessible to all.  

“Each event has been a close 
collaboration with local commu-

nity and trader associations, and 
so our gratitude also goes to 
Enfield Town Traders Association, 
Palmers Green Business Asso-
ciation, Southgate Community 
Taskforce, Fore Street for All and 
the team at the Dugdale Centre.” 

Enfield Council has also created 
a short film called Enfield Actually 
inspired by the Richard Curtis film 
“Love Actually”. The film features 
people from all across the borough 
with special messages about 
backing Enfield businesses. 

The stars of the film are: 
Chickenshed Theatre, Claude 
W Dennis Coffee, Edmonton 
Green Magazine, Eggfree Cake 
Box, Emma Clare Hair & Beauty 
Spa, Enfield Register Office, 
Enfield Business & Retailers  
Association, Lincoln’s Patisserie, 
Little Green Dragon Ale House…
. and Santa Claus! 

The Merry Enfield events are 
supported by The Department 
for Levelling Up, Housing and 
Communities’ (previously The 
Ministry of Housing, Communities 
and Local Government) Welcome 
Back Fund, established through 
a grant from the European      
Regional Development Fund.  

This funding is used by Enfield 
Council to support a safe trading 
environment for businesses and 
customers during the recovery 
from the COVID-19 pandemic 
and to support the local economy 
on the road to recovery. 

The foodbank, Olive Branch 
Aid, which is supported 
under the aegis of the 

Greek Orthodox Archdiocese     
of Thyateira and Great Britain, 
and operates from Saint Nectarios 
Church in Battersea, is calling 
for support during this Christmas 
period.  

Formerly known as Help Us 
Help Others, and borne out of      
the Covid pandemic, Olive 
Branch Aid, is more than a food 
bank. We offer support to people 
to help them maintain their self-
worth and dignity. We provide 
daily store cupboard essentials, 
toiletries and cleaning products 
as well as put people in touch 
with organisations that offer 
specialist support.  

Since April of last year, the 
foodbank has helped to support 
another charity with all their 
weekly fresh produce so they 
can provide hot meals to people 

who are struggling; supplied 
bags of fresh fruit and vegetables 
to women’s refuge centres;  
supported families and elderly 
people on a local housing estate 
with parcels of food and gifts for 
children throughout key periods 
of the year; provided a phone- 
buddy system for older people 
in the community during all lock-
downs; supported 10 local non- 
profit organisations with fresh 
produce, dry goods and house-
hold items; provided support to 
people who have struggled to 
access council support services.  

Olive Branch Aid also works 
closely with a number of primary 
schools to help provide food 
parcels to families who might 
otherwise struggle to feed their 
children.  

We have found that peoples’ 
needs have not diminished       
despite life slowly returning to 
'normal', and now more than 

ever, we are calling on members 
of our community to support us 
again as we go into the Christmas 
season. A donation of £20 can 
provide a parcel of store cupboard 
items to help supplement a  
families' or individual's food 
shopping for one week.  

From our base in Saint Necta-
rios Church, we are busy receiv-
ing deliveries of food donations 
and other household items, so 
that we can prepare food parcels 
for Christmas. In addition to pro-
viding store cupboard essentials, 
at this Christmas time, we also 
like to give Christmas gifts to 
children who might otherwise  
go without. To this end, we are 
fortunate to have the support of 
the Philanthropic Committee who 
have been busy cutting, sewing 
and preparing Christmas Stock-
ings which we hope to fill with a 
gift.  

Any donation, no matter how 

big or small, can go a long way 
to making someone's Christ-
mas. Would you help us? Your 
gift will help our foodbank      
continue to operate and support 
people in need especially during 
this Christmas season.  

There are many ways to help: 
Please email olivebranchaid1@ 
gmail.com if you would like to 
donate food items or to make  
a gift donation, please visit 
https://app.investmycommunity. 
com/olive-branch-2630  

Follow us on social media: 
www.instagram.com/olive_ 
branch_aid/ and https://m.face-
book.com/olivebranchaid 

UK Cypriot owned company 
wins 5-star property award

Designer Touches have 
won a 5-star award at the 
prestigious International 

Property Awards 2021 for their 
Ridgewood Project in the cate-
gory Best Residential Interior 
Apartment South East! 

Founder and principle designer 
of Designer Touches, UK Cypriot 
Mary Georgiou, began her career 
within the fashion industry and 
established an award winning 
luxury designer label. In 1999 
she realised that her passion lay 
in interiors and transferred her 
creative attention to launching 
Designer Touches. Through word 
of mouth she has grown the 
business to where it is today 

and the reputation of the com-
pany speaks volumes with many 
clients returning year upon year. 

The company also won an 
award for the International      
Design and Architecture Awards 
in 2020 for their work on the 
Grove in Effingham – a paradise 
penthouse apartment with far 
reaching views of the local coun-
tryside and golf course. 

Mary and her team were     
also responsible for the interior       
design and full refurbishment 
and re-fit of the Ability Group’s 
flagship vessel, the Mega Yacht 
ABILITY, a 41.4 meter luxury 
super yacht previously owned 
by fashion designer Roberto 
Cavalli, and which got Designer 
Touches shortlisted for the      
International Yacht and Aviation 
Awards in 2017. 

They were also shortlisted  
for Designer of the Decade, a 
prestigious award within the  
design industry. 

Designer Touches has now 
expanded internationally, inclu-
ding opening a new office in        
Limassol, Cyprus. 

 
www.designertouches.co.uk 
www.designertouchesinteriors. 
com.cy 

Support church-based foodbank this Christmas

Lefkara Association of GB 
AGM cancelled

For reasons beyond our control, the Annual General Meeting  
of the Lefkara Association of Great Britain, which was scheduled 
to take place on Sunday 5th December 2021, has been cancelled.  

A new date will be announced soon. 
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Country matters: Peacocks, Alpha-males and Ophelia

“If you can make a girl laugh, 
you can make her do anything” 

— Marilyn Monroe  
 

Struts and frets his hour       
upon the stage  
 

Most things that men do, are 
done purely to impress someone. 
It could be your mother. To make 
her feel proud. Or your father. 
Perhaps it’s your boss, to position 
yourself for a promotion, or to 
save your job. But, usually, men 
do what they do, to impress a 
girl. Or girls generally.  

The examples are countless. 
I can think of a few without 
pausing for breath. Jay Gatsby 
built his wealth to impress Daisy 
Buchanan. In The Iliad, Achilles 
argues with Agamemnon over 
Briseis. Danny Ocean plans his 

heist in Ocean’s 11 to get back 
with Tess. Mark Zuckerberg 
drunkenly played with algorithms, 
and invented Facebook, to win 
back Erica Albright. In Taxi Driver, 
Travis Bickle almost goes through 
with a cowardly act (not shooting 
a presidential candidate), and 
then does go through with a       
heroic one (to save Iris), and all 
for what? It was all for Betsy’s 
beautiful eyes.  

And don’t just take my word      
for it. Here is Philip Roth, the    
controversial American novelist, 
in his book The Human Stain: 
“You know how European litera-
ture begins? With a quarrel. All 
of European literature springs 
from a fight. Agamemnon the 
King of men, and great Achilles. 
And what are they quarrelling 
about, these two violent, mighty 

souls? It’s as basic as a barroom 
brawl. They are quarrelling over 
a woman. A girl, really. A girl 
stolen from her father.” 

Various studies run by evolu-
tionary psychologists prove that 
men are incapable of not showing 
off when a woman is around,  
including on the football field. 
Female presence does change 
male behaviour.  

Lowered inhibitions can also 
explain the more aggressive opin-
ions men have in the presence of 
women, such as willingness to go 
to war. Research found that by 
reducing “cognitive load” - how 
much your brain can process at 
once - by giving people alcohol, 
you get the same effect. People’s 
opinions became more simplistic. 
A man thinking about a woman 
instead of diplomacy v. war, is likely 
to reach for the simplicity of war.  

 
Women on women 
 

It seems that women are more 
interested in impressing other 
women than the opposite sex on 
a night out. Researchers found half 
of the British women polled in a 
survey focus on their appearance 
purely to impress their friends. 

The firm Feelunique, who 
commissioned the research, state 
that women said they care far 
more about the opinions of their 
friends. Nearly two thirds of 

women said getting a compliment 
from another woman meant much 
more than one from a man who’s 
a stranger. The survey found that 
eight in ten women get a genuine 
buzz when someone they don’t 
know compliments them on their 
image.  

The poll reveals that the typical 
female will spend an hour and half 
planning for a night out.  A further 
one hour and eight minutes will 
be spent showering and applying 
makeup and a further sixty minutes 
will be dedicated to choosing 
what to wear, totalling three hours 
and 38 minutes.  

 
Chat 
 

The coolest of cool felines was 
Ophelia, in Hamlet. Unimpressed 
by Hamlet’s melancholic merri-
ment, her lean, spare, concise, 
monotone answers to his advan-
ces set the template for male 
striving and corresponding female 
indifference.  

HAMLET: Lady, shall I lie in 
your lap? 

OPHELIA: No, my Lord.  
HAMLET: Do you think I meant 

country matters? 
OPHELIA: I think nothing, my 

Lord.  
That scene played out, on 

most Friday and Saturday nights, 
over the next 400 years.  

James Neophytou

They seek him there but 
they ain’t gonna find him 
unless somebody “outs” 

him. Big assumption that he’s 
male. Leaving that to one side, 
The Art of Banksy in a gallery 
(with no name) at 50 Earlham 

Street in Covent Garden, is an 
exhibition of street art at its     
wittiest.  

There is work like this all  
over the world but this elusive 
artist has created some tip top 
examples of pseudo political 
statements of art that make  
you smile. Of course this is an 
unauthorised exhibition, not      
curated by Banksy or produced 
in collaboration with the artist, 
all of it comes from private       
collectors.  

Well worth a visit, it is 
rammed with all sorts including 
my favourite ‘Girl and Balloon’. 
Go, enjoy and keep your eyes 
peeled for the art world’s Loch 
Ness Monster. 

 
Stellaria Embellou

They seek him here...
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Increasing Home Contents 
cover for Christmas  
and other holidays Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

Are you planning to put 
Christmas presents under 
the tree this year? It could 

pay to make sure they are protect-
ed with the right insurance cover.  

 
Do I really need to insure 
Christmas presents? 

Usually, you don’t need to insure 
your Christmas presents, but it’s 
definitely worth thinking about 
the cover you do have and if it 
will be sufficient.  

Unfortunately, not everyone 
has festive cheer on their minds 
during the holidays, and over 
Christmas, homes can be more 
at risk of burglary. With a house 
full of presents, your home is 
extra attractive to criminals. 

UK crime figures show that  
the total number of thefts over 
the festive period in England and 
Wales rises well over 10% on 
average to the rest of the year. 
The same statistics showed that 
each day of the holidays, criminals 
committed an average of 448 
burglaries. 

 
Is it possible to increase 
home contents cover over 
the holidays? 

Many home insurance provi-
ders do increase their home       
insurance contents limits over the 
festive period as standard. That 
is reassuring if you are with one 
of those providers, but you need 
to check your policy to find out if 
you get this extra cover included 
automatically. This is usually re-
ferred to as “festive” or “seasonal” 
uplift and would most likely be in 
the contents section of your policy, 
so have a look if you are not sure. 

Even among the insurance 
providers that do offer the extra 
cover, how they apply it can be 
quite different. You need to check 
how much extra cover is offered, 
and the dates that this applies. 
Some increases last for the whole 
of December while others may 

be for just a few days. 
You also need to think about 

the increased amount of contents 
for the rest of your year and if 
your policy limit needs increasing.  

 
What about increased cover 
during other religious  
holidays?  

If you don’t celebrate Christmas, 
most insurance providers will offer 
you a temporary increase in cover 
for alternative religious holidays 
instead. It’s worth calling your      
insurance provider to discuss your 
policy so that you can vary the 
cover amount at the right time of 
year for you. 

Additionally, if you’ve a special 
birthday or family wedding coming 
up, it could mean more presents! 
For peace of mind, you might want 
to call your insurance provider to 
increase your level of cover – either 
temporarily or permanently, as 
needed. For any valuable items 
like jewellery, laptops and general 
electronics, it’s worth checking  
to see if you need to add them 
individually to the policy.   

 
What counts as having two 
home insurance policies? 

You can buy separate buildings 
and contents insurance for your 
home and the policies can be with 
different providers. However, what 
you do not want to do is double up 
on either of these. This happens 
when you have two insurance 
policies that cover the same thing 
for the same property – e.g. two 
contents insurance policies. 

As well as costing you extra 
money, double insuring can com-
plicate making a claim on your 
home policy as you’ll be dealing 
with two insurance providers. This 
could potentially delay your claim. 

 
Will I be paid twice if I am 
double insured and need to 
make a claim?  

No, it does not work like that. 
Claiming the full amount from 

more than one insurance provi-
der is considered as fraud. You 
can only make one claim. 

If you are double insured and 
you make a claim, the two insur-
ance providers might decide to 
use something called a contribu-
tion clause. This means they split 
your claim between them and pay 
a proportion of it each. As well as 
being a headache for you, it could 
also mean your premiums go up 
when it is time to renew your home 
insurance on both policies. The 
contribution clause will be outlined 
in your policy documents. It will 
explain how much of the share 
your insurance provider will pay 
in the case of double insurance. 

You could accidentally end up 
with double cover for one house if 
you forget to cancel a policy that is 
automatically renewed each year, 
while taking out a new policy with 
another provider. 

If you discover you have two 
home insurance policies running 
at the same time, you can contact 
each insurance provider to see if 
they will refund part of the premium. 
You should get all your money back 
if you cancel within the 14-day 
‘cooling off’ period – that is 14 days 
from the day your policy starts     
or when you receive your policy 
documents, whichever is later. 

 
What about moving to a new 
home?  

If you are buying a new pro-
perty, you can have two home  
insurance policies running at the 
same time – one for the old pro-
perty and another for the new. 

A second home or a rental pro-
perty will need insuring too. If you 
have a second home, you will 
need a separate policy in addition 
to home insurance for your main 
residence. 

 
Contact us on 0207 6912409 

to discuss the details with one of 
our advisors.  

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

George Sifonios 

How to take advantage of  
current mortgages on offer 

The frenetic housing market 
of the past 18 months has 
been well-documented, 

with buyers chasing more space, 
both inside and out, as a knock-
on effect of the pandemic.  

The stamp duty holiday has 
helped fuel activity, along with 
record low mortgage rates. With 
increasing speculation regarding 
an interest rate rise, borrowers 
will be wondering what impact 
this could have on mortgage 
pricing. 

The markets have already 
priced in a base rate rise, if not 
at the December meeting, then 
in February when the Monetary 
Policy Committee meets again. 
This has resulted in lenders 
pulling some of their cheapest 
mortgage rates, particularly those 
aimed at borrowers with a 40 
per cent deposit and repricing 
them upwards. Meanwhile, rates 
on higher loan-to-value (LTV) 
mortgages continue to fall, 
which is good news for first-time 
buyers. Indeed, the pricing of 
95 per cent LTV mortgages is 
lower now than it was in 2019. 

Buy-to-let mortgage rates      
remain extremely competitive, 

with several lenders cutting rates 
recently. Some lenders have 
also eased criteria, scrapping 
minimum income requirements, 
raising LTVs and opening lend-
ing to first-time buyer landlords, 
so there is more choice and 
flexibility on offer.  

There is also a greater 
choice of holiday let mortgages 
for those investors keen to  
take advantage of the growth  
in popularity of staycations by 
purchasing a holiday home in 
the UK. 

With one lender launching a 
40-year fixed-rate mortgage, 
borrowers may be wondering 
how long they should fix for. 
Long-term fixes are competi-
tively priced but early repayment 
charges (ERCs) must be consi-
dered, with some of the longer 
products carrying onerous ERCs 
which can run into tens of thou-
sands of pounds, so if interest 
rates were to rise, you would 
struggle to pay your mortgage. 
If you don’t want to take that 
risk, a fixed rate is a safer route, 
but it is important not to fix for 
longer than you are sure about. 
As always, it is worth seeking 

advice from a mortgage broker 
to find the best deal for your     
circumstances. 

George Sifonios, Managing 
Director at David Astburys      
Estate Agents in Crouch End 
said; “There are risks that need 
to be considered when you look 
at a longer-term fixed rate and 
it is difficult to predict any future 
rate rises over the fixed rate 
period, they could continue to 
increase or fall, it all comes down 
to what price you are willing to 
pay for the security that long-
term fixed offer.  

“It is important to seek the 
advice of a mortgage broker 
when considering all your     
options. We have an in-house 
broker that can advise you on 
the type of mortgage that would 
best benefit you financially and 
reduce any potential risks, so      
if you are a landlord, investor, 
first-time buyer or are looking 
for a buy to let, contact us for 
advice from the team.” 

 
Tel: 020 3000 6787 

crouchend@davidastburys.com 
 

www.davidastburys.com 



 26      | Thursday 2 December 2021

Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Power Of 
The Dog 

 
Another mesmerising piece 

of filmmaking from acclaimed 
New Zealand writer/director Jane 
Campion, who sets the action of 
her amazing new film in 1925. Her 
screenplay is based on Thomas 
Savage’s novel which follows 
the story of two wealthy rancher 
brothers in Montana - Phil Bur-
bank (Benedict Cumberbatch) 
is a man of the land and spreads 
fear all around him unlike his 
brother George (Jesse Plemons), 
a gentle man, who one day       
totally unexpected brings home 
his new wife Rose (Kirsten 
Dunst) and her son Peter (Kodi 
Smit-McPhee)… 

Campion is a poet and a true 
artist - a sensitive, sensual film-
maker who coaches phenome-
nal performances from her cast 
and shoots the magnificent land-
scape most effectively. Cumber-
batch plays strongly against  
his usual type, while Plemons 
unsurprisingly shares a terrific 
chemistry with his real life part-
ner Dunst. But it is McPhee who 
threatens to steal the film as the 
outwardly sensitive boy who 
looks like a fish out of water in 
this macho environment. Like   
in her previous THE PIANO 
Campion’s direction is strong 
on atmosphere and heavy on 
sensuality while her perfectly 
crafted screenplay cleverly  
conceals what’s to come.  

A compelling film which needs 
to be seen on the big screen! 

 

The Hand Of God 

Paolo Sorrentino sets his        
latest piece of grand cinema in 
Naples, Italy - his own home-

town during the 80’s. The seaside 
town eagerly awaits whether 
Diego Maradona will play for 
Naples or not and finally his     
imminent arrival coincides with 
major events in the life of teen-
ager Fabietto  Schisa (Filippo 
Scotti) and his large family…  

It is brilliantly directed with 
striking designs and a remark-
able ensemble of colourful char-
acters superbly played by a first 
class group of actors including 
Toni Servillo as Fabiano’s father. 
Paolo Sorrentino is a great        
visionary - the natural heir to 
Fellini! 

 

C’mon C’mon 

Joaquin Phoenix excels in 
Mike Mills’ expertly written film. 
He plays Johnny, a radio journa-
list who travels to Los Angeles   
in order to re-connect with his 
sister Viv (Gaby Hoffman) and 
his nephew Jesse (Woody Nor-
man). Soon after Johnny takes 
Jesse along with him to New York 
for another radio project and it 
is not too long before their bond-
ing begins… 

Mills directs in black and white 
a touching film about relation-
ships between adults and chil-
dren. Phoenix is solid as the 
loving uncle, who puts up with 
his nephew’s awkwardness and 
unpredictable behaviour with 
patience and positivity. 

 

Blue Bayou 
 
Justin Chon is a charismatic 

leading man in this powerful film 
about immigration and racism 
in America. The film is also written 
and directed by Chon - clearly 
a labour of love about a Korean 
adoptee in a small town in the 
Louisiana bayou.  

Antonio LeBlanc adores his 
stepdaughter Jessie and is over 
the moon that his wife Kathy 

(Alicia Vikander) is expecting 
their first child. But a racist          
incident in the supermarket   
with the police will soon have a 
major repercussion in the lives… 

The early uneasy hand held 
camera movements suggest that 
a storm is on its way to unsettle 
this family peace and soon after 
ghosts from the past come to 
haunt Antonio.  

The acting is strong by both 
protagonists, and even though 
the film sinks into sentimentality 
towards the end, it still delivers 
an urgent message about   
adoption and bureaucracy in the 
U.S.A. 

 

Boxing Day 

Amil Ameen acts as producer, 
writer, director and leading man 
in this likeable rom-com inspired 
by his own experiences.  

He plays Melvin, a British/ 
Caribbean author now living in 
Los Angeles who brings home 
to London his American fiancé 
Lisa (Aja Naomi King). Every-
thing appears to be perfect until 
his old flame Georgia (Leigh-
Anne Pinnock), now a famous 
singer, enters the scene… 

Ameen is a generous writer/ 
director and gives the best 
scenes and dialogue to Marianne 
Jean Baptiste, who plays his 
mother Shirley with just the 
right touch of eccentricity and 
tender-ness while her relation-
ship with Stephen Dillane as her 
white lover is to be treasured. 

Final Account 
 

Luke Holland spent ten    
years in making this powerful 
documentary where he inter-
views over 250 elderly German 
and Austrian citizens, men and 
women ranging from former SS 
members to civilians. He exa-
mines how ordinary people turn 
into perpetrators and shockingly 
brings out the fact that some 
still stand by Hitler’s acts.  

The perfect companion piece 
to the recent documentary GET-
TING AWAY WITH MURDER(S). 

 
A BOY CALLED CHRISTMAS: 

An enjoyable family film based 
on Matt Haig’s novel about a 
young boy called Nicholas (Henry 
Lawfull), who embarks on an 
amazing adventure in the snowy 
North of Finland in search of his 
father. His only companion in 
his loyal pet mouse (voice by 
Stephen Merchant) but along 
the way Nicholas meets many 
colourful characters including a 
reindeer called Blitzen. The eclec-
tic cast includes Maggie Smith 
as the eccentric woman who tells 
the story of Nicholas to three 
children and Jim Broadbent as 
the King of the land. A magical film 
with strong production values 
and ideal for the festive season! 

 
LAPWING: An assured feature 

film debut from Philip Stevens, 
who sets the action in England 
of 1555, the time when Egyptian 
“gypsies” were given the choice 
of either deportation or execution. 
The story is seen from the eyes 
of Patience (Hannah Douglas), 
a mute young woman who falls 
in love with Rumi (Sebastian De 
Souza) a “gypsy” living close by 
her isolated rural community…
An unpretentious film acted with 
conviction and stylishly directed. 

 
THE FIRST WAVE: There have 

already been a couple of power-
ful films about the pandemic 
witnessed from the Chinese point 
of view in films like 76 DAYS and 
IN THE SAME BREATH. Now, 
Matthew Heineman’s sets the 
action of his compelling docu-
mentary in New York, inside Long 
Island Jewish Medical Centre 
from March until June of last year. 
Doctors and nurses put daily their 
lives on the line in order to save 
the increasing number of patients 
while their families are praying for 
something positive to come out 
from this devastating outbreak. 
Incredibly moving, deeply distres-
sing and curiously optimistic!  

George Savvides 

It’s the most wonderful time 
of year, so have yourself      
a merry little Christmas! If 

you’re stuck for things to do this 
Christmas, look no further… 
you’ll find plenty of fun activities 
in London in December at the 
Royal Parks. 

  
1. Hyde Park  
Winter Wonderland  

After a one-year hiatus, one 
of the UK’s most festive events 
has made its grand return. A 
number of wondrous attractions 
await you, including the UK’s 
largest outdoor Ice Rink, new 
Magical Ice Kingdom and Bar 
Ice experiences, a new Zippos 
Christmas Circus and Cirque 
Berserk shows, the Giant Wheel, 
and more. Open until Monday 
3rd January 2022.  

  
2. ‘Winter Warmer’ talks 

Join one of the free live talks 
and explore a variety of topics 
with some of The Royal Park’s 
greatest minds as they discuss 
a range of fascinating subjects, 
from the secret parts of the 
parks to the stunning wildlife 
found within. 

  
3. Wreath-making and 
Christmas afternoon tea  

Discover the historic origins 
of some of our favourite festive 
traditions while crafting your 
very own seasonal wreath using 
natural materials collected from 
within the Royal Parks - lush 
greenery and mixed foliage 
with seasonal toppers such as 
orange slices and cinnamon 
sticks. Once you're done, indulge 
in a scrumptious afternoon tea. 

 
4. Fairy-tale horse-drawn 
carriage ride  

What could be more magical 
than a horse-drawn carriage 
ride in beautiful Richmond and 
Bushy Parks? Enjoy the sounds 
of hoofs and bells, revel in the 
crisp air and watch the wildlife 
up close while you snuggle 
under a blanket sipping sloe 
gin or mulled wine and indul-
ging in festive delicacies.  

  
5. Christmas runs  

Dress up as Father Christmas 
and run 5K to raise money for 

the Princess Alice Hospice. The 
annual run is suitable for all 
ages and abilities, and you can 
complete the course however 
you want – walk, jog or run. A 
Santa suit is included in the 
price of a ticket, and under 12’s 
receive an elf hat. 

  
6. Christmas walk  

Discover what makes each of 
London’s historic green spaces 
so special on a guided walking 
tour that lets you delve into the 
hidden history and nature of 
the Royal Parks.  

  
7. Buy Christmas trees  
and decorations  

Visit Bushy, Greenwich or 
Richmond Park to take your pick 
from a variety of non-drop Christ-
mas trees, including Nordman, 
Noble and Fraser Fir. The stalls 
will be a one-stop-shop for all of 
your festive needs, with baubles 
and fairy lights for sale, as well 
as wreaths and garlands. 

  
8. Peter Pan Cup on  
Christmas Day  

Swimmers have been taking 
to the water in Hyde Park since 
1864 to race against each other 
in an icy 100-yard swimming 
race before going home to 
tuck into their Christmas dinner.  

The race is only open to 
members of the Serpentine 
Swimming Club, but members 
of the public can watch for free. 

  
9. Unique Christmas gift 
ideas and cards  

Spoil your loved ones with 
an array of calendars, cards, 
decorations, books, puzzles, 
tea towels and even honey 
collected by bees situated 
within Richmond Park!  

  
10. Get to know the 178-year-
old Brompton Cemetery  

Did you know that there are 
around 205,000 people buried 
in the cemetery – including Sir 
Henry Cole, who is believed to 
have invented the Christmas 
card?  

  
For further information on any 

of the above activities, please 
visit https://www.royalparks. 
org.uk/whats-on 

Top 10 things to do 
this Christmas in 
the Royal Parks



Speaking to my paparazzi 
friends about festive  
productions and the ups 

and downs of seasonal treats   
is always a heated debate. It      
consists of lots of “you must see 
this” and “there’s really only one 
panto worth catching.” This year, 
every single one of them urged 
me to see something they had 
all seen before, but we were   
arriving at this party as late gate 
crushers. Etsi en i zoyi. Billed as 
a children’s show, Neil Gaiman’s 
The Ocean at the End of the 
Lane (Duke of Yorks), first seen 
at the National Theatre in 2019, 
is actually a spook fest that had 
me beguiled such was the impact 
of this fantastical production, 
adapted by Joel Horwood and 
directed by Katy Rudd.  

The beauty of the production 
is the simplicity of the plot, a   
12-year-old Boy is grieving the 
recent loss of his mother and is 
all alone in the world. He meets 
Lettie Hempstock, a girl who has 
an aura about her. The Boy is 
intrigued and she is a welcome 
distraction to his woes. However, 
she is actually part of a trium-   
virate of witches, the other two 
being her mum and grandmother. 
They are the protectors of “The 
Edges”. Fear not these are not 
Shakespearean sorceresses but 
three women on a mission to rid 
themselves of a “flea”, a monster 
who has entered their world as 
Ursula, the Boy’s Dads’ lodger. 
A simple plot that explodes into 
spellbinding scenes of special 
effects that are as impressive 

as anything cinematic, except 
these are live. 

The shapeshifting monsters 
play games with your mind and 
momentarily cause gasps of 
amazement in the auditorium 
such is their impact. I peeped 
through my fingers a couple of 
times, just as I did during child-
hood when watching scary films 
at ‘Saturday Morning Pictures’ 
(cinema). This is just the type of 
theatre that will have children 
wanting more. It is targeted at 
the 12+ group which seems 
about right. However, they may 
not sleep for a week. In essence 
though, this is a wonderfully 
imaginative allegory by Gaiman 
that is, as are many fantasies, 
the eternal battle between good 
and evil. But when it is done like 
this, seen through the eyes of   
a child, the dream scenes are    
executed with electrifying artistic 
elan, it becomes a story that will 
enthral children and adults alike. 
The cast are superb and they 
act their cotton socks off but       
ultimately this production will be 
remembered as an experience, 
imaginative experiential theatre 
at its best. “Welcome to the party” 
quipped a smug critic friend.  

Four Quartets (Harold Pinter 
Theatre) is a set of four poems 
written by T.S. Eliot. They are 
Burnt Norton, East Coker, The 
Dry Salvages and Little Gidding. 
This being Eliot, they delve deep 
into the human psyche exploring 
our relationship with time, the 
universe and the divine. Not 
natural theatre material perhaps 

but when one considers them 
more as four interlinked medi-
tations, it opens up all sorts of 
possibilities.  

Enter Ralph Fiennes, who 
during lockdown, while we were 
making banana loaves and 
Zooming, began putting together 
this one man show interpreting 
Eliot’s work. It is a monumental 
effort and the words, a mosaic of 
existential thought, are delivered 
with concentrated intensity by 
the barefooted Fiennes moving 
around the stage as though in 
a trance like state. The occa-
sional break out allows him brief 
moments of comic relief with 
modern day references to social 
media and using public trans-
port.  

There are obtuse references 
to lockdowns but they sit uncom-
fortably within the whole. Trying 
to absorb the words while simul-
taneously being entranced by 
the performance, there is little 
time to imagine and understand 
the deeper thinking of Eliot’s 
mind. Suddenly we are plunged 
into complete darkness, perhaps 
for as long as five minutes. Sitting 
there feeling uncomfortable and 
trying to make sense of it all, 
Feinnes’ voice fills the void with 
quiet reassurance, allowing our 
imaginations to run free. An 
ethereal few minutes that allow 
our imagination to contemplate 
our current existential existence 
and when and where it will end. 

The set design by Hildegard 
Bechtler brought to mind a scene 
from Stanley Kubrick’s film 

2001: A Space Odyssey, with 
enormous two granite blocks 
hanging ominously over the lone 
meditative soul. One person 
shows are not generally my 
tasse de thé but this seventy 
five minute performance is a 
nuanced gem. 

Meanwhile Garcia Erinoglu 
thinks ignorance is bliss… 

Rarely have I ever sat in a 
performance venue wondering 
what the hell is happening here 
and is my fragile state of imag-
ined sanity at risk? Well blas-
mada, let me be frank and share 
with you my thoughts on a dance 
show that I found completely 
absorbing and spectacular in its 
execution.  

Akram Khan’s Outwitting 
the Devil (Sadler’s Wells) is 
described as an “epic dance 
piece about ritual and remem-
bering in the midst of our ever-
changing planet…drawing on 
ancient narrative, in this case 
the Mesopotamian Epic of       
Gilgamesh.” It is daring, danced 
with incredible dexterity and skill 
by a wonderful group of seven 
dancers, and at times left me 
close to tears such was its beauty.  

Khan’s choreography is like 
an atlas of movement blending 
modern dance with balletic  
passages and also bringing in 
touches of classical Indian. To 
weave the narrative and design 
of this ensemble piece, Khan 
worked with a group of trusted 
collaborators including dramaturg 
Ruth Little, composer Vincenzo 
Lamagna, lighting designer       

Aideen Malone and visual        
designer Tom Scutt. Watching it 
all unfold, I got left behind by the 
intended narrative and allowed 
myself to be enriched by the 
spectacle and next week you will 
read how I responded to Khan’s 
second show XENOS. We all 
know what the word means so 
let’s imagine what Khan does 
with it in a one man show… 

And finally Marquinhos Havana 
(and son) is in snow heaven… 

Christmas is not Christmas 
without a Nutcracker so the say-
ing goes. Well you can add The 
Snowman (Peacock Theatre) 
to that now. It has been delighting 
crowds of enthusiastic festive 
families for over 23 years, in a 
gorgeous stage adaptation of 
Raymond Briggs’ book about a 

little boy who builds a snowman 
that comes to life, directed by 
Dianne Jackson. Everything you 
would expect from the show 
happens with lots more.  

My son was thrilled by the story 
and when that moment came 
and the oh so cuddly snowman 
took to flight, he leapt out of his 
seat in a spontaneous burst of 
excitement. The ending is sad 
when the snowman melts but 
the final group dance is a treat.  

 
The Ocean at the 

 End of the Lane - 
 www.thedukeofyorks.com 

 
Four Quartets -  

www.haroldpintertheatre.co.uk 
 

The Snowman -   
www.sadlerswells.com

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou
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Imagine...
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It is the beginning of December, 
so now all the preparations 
are in full swing? Are you 

ready? If not then let's begin with 
some ideas of what you can do 
to get started and ready for the 
Christmas beauty countdown, 
to looking and feeling fantastic. 

It is essential to start now if you 
are planning to have any type 
of facials, as it takes a couple of 
weeks for the skin to adjust with 
removing any old skin cells and 
impurities, and help bring on the 
fresh skin cell renewal that will 
help you glow.  

There are a number of various 
types of facials available now, 
from the good old standard 
classic facial, to the new deep 
skin rejuvenation facials that can 
make many look much younger. 
Let's take a look at what is now 
available and what may suit your 
particular requirement. 

The good old classic standard 
facial would involve a deep 
cleanse and massage technique, 

with a facial steam to open up the 
skin pores and to help remove 
any dead surface skin; this would 
help with any skin imperfections 
of spots etc. This was aided 
with exfoliation, with the use of 
a facial brush and some sort of 
gentle abrasive cream that would 
remove the old shedding layer 
of skin. The skin would probably 
have a face mask put on for  
approximately 10-15 minutes, 
then gently removed with some 
warm water pads of water. The 
skin would then be toned and 
moisturised with a deep collagen 
cream, and appear to look beau-
tifully refreshed, and when any 
make up is applied to exfoliated 
and ultra-moisturised skin, it just 
works much better and looks 
fabulous. This type of facial still 
works today and is ideal for 
youthful skin where no assistance 
is required for anti-ageing or to 
curb those lines that appear as 
we approach maturity. 

Since the basic facial, things 

have dramatically changed with 
advanced treatments that stimu-
late collagen and cell renewal far 
deeper than ever before within 
the skin, in its glorious layers of 
complexity.  

Now we have micro needling 
which basically penetrates the 
skin using personalised micro 
needle head tips for each indivi-
dual customer. The micro needle 
injuries stimulate the collagen 
and elastin production to tighten 
the skin and reduce fine lines 
and wrinkles. The benefits also 
known are to reduce the appear-
ance of large open pores, reduce 
any acne and traumatic scares, 
and can improve on even skin 
tone. 

The procedure is simple in the 
fact that after a facial cleansing 
of any make up, a facial topical 
numbing cream is applied and 
allowed to work on the area for 
about 30-45 minutes for optimal 
comfort. When micro needling, 
the skin feels a multi mini needle 

tingling shock sensation, the 
depth of needle can be adjusted 
accordingly to the client’s indi-
vidual needs and goals for the 
desired outcome. During the 
treatment, a serum of hyaluronic 
acid is added to boost the result. 
Hyaluronic acid is a naturally 
occurring sugar molecule in your 
body and helps to deeply hydrate 
the skin. 

After having the opportunity 
to try this treatment, I can say 
that there is definitely an imme-
diate effect - it is noticeable on 
the tone and texture of the skin, 
as it feels quite taught and toned 
in texture.  

It is recommended that a 
minimum series of three sessions 
are required. These should be 

spaced out a couple of weeks 
and the downtime between each 
session is approximately 1-3 
days. The collagen production 
should continue over the follow-
ing six months. 

Alongside the above, there is 
RF treatment that gives the 
added benefit Radio Frequency. 
The combination gives dramatic 
improvements in the skin texture 
and appearance, with little or no 
downtime, hence its popularity 
with celebrities and career pro-
fessionals in the public eye. This 
type of facial offers the standard 
20 pin or super 60 microneedle 
pin head size, the latter being for 
fast efficient and intense treat-
ments. The usual rate for a single 
treatment is approximately £160, 

but a Christmas promotion 
quoting ‘Parikiaki/Samsara top 
tips’, will get you three single 
treatments in a block package 
booking for £180.00. Call Unique 
Nails and Beauty on 020 8257 
0935 o take advantage of this 
offer. 

There are many other new 
facials that I have not tried that 
are currently available and are 
also said to have many beneficial 
effects and with great transfor-
mation results. Get glowing! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 
www.samsarabellydancer.co.uk 
Facebook: Samsara Kyriakou

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

Beautiful start to Christmas

Cooking with Loulla Astin 
Dried boiled broad beans with chard  

Celebrity chef Loulla Astin 
was born in Avgorou, 
Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 
she owns Kosmos Taverna. 

Loulla appeared regularly on 
ITV, Carlton and Sky and was a 
Resident Chef on Granada TV’s 
The Afternoon Show. She even 
recorded her own 52-part TV 
series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares her 
recipe for boiled broad beans 
with chard. 

Grown in Britain since the 
Iron Age, Broad beans – or Fava 
beans - are delicious and nutri-
tious. They have a slightly sweet, 
earthy flavour and are loaded 
with vitamins, minerals, fibre and 
protein. They’re thought to offer 
impressive health effects, such 
as improved motor function and 
immunity. 

Health benefits of fava beans, 
backed by science, include 
helping with Parkinson’s Disease 
symptoms, helping prevent birth 
defects, they contain immune-
boosting nutrients, are beneficial 
for bone health, may improve 
symptoms of Anemia and high 
blood pressure, may aid weight 
loss and may help lower choles-
terol. 

Broad/fava beans are known 
as Koukia (koo-KYAH) in Greek. 

Split dried fava beans are 
easy to cook and don't need 
soaking; the beans cook from 

dry in about 30 minutes.  
In Cyprus, they are eaten 

through the year and traditionally 
accompanied with tsakistes 
(green cracked olives), salted 
fish, onions and crusty bread. 

 
Ingredients:  

500g dried split broad beans 
2 large bundles of chard or 

spinach, washed and chopped 
into large pieces  

2 1/2 litres of water (approxi-
mately) 

Salt 
Pepper 
Virgin Olive oil 
Lemon juice 
 

Method:  
Wash and strain the beans 

and then put them in a large  
pot with water. Bring to the boil 
and cook for about 25 minutes, 
skimming them. 

Add the washed chard or 
spinach - you may need to add 
more hot water - season with 
salt and pepper, and simmer  
for about 10 minutes or until the 
leaves have softened. 

To serve, remove with a 
slotted spoon into bowls. Add 
olive oil and lemon juice and 
serve accompanied with Cypriot 
green olives, onion, salted fish 
and bread. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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The brain child of founding 
members Tony, Harry and 
George, FUSION held 

their first gig on 13th November. 
The night was a spectacular 
success with the band keeping 
everyone on the dance floor till 
the very end! 

“The name fusion seemed 
ideal because early feedback 
noted our ability to fuse both 
Greek and international music 
styles seamlessly,” said band 
member Tony Phirippis. 

The band also have a trump 
card that will excite many Lon-
don-based Cypriots…Bambos 
Theodorou is part of the fusion! 
Yes Bambos is back! Singing not 
only classics that he is famous 
for, but new and updated songs 
that have become popular since 
his time away. However, the 
younger generation get a voice 
too in the form of his younger 
son, George Theodorou, who 
brings a vibe and energy in his 
own right. 

So, if you’re looking for a high 
energy and exciting band for 
your next special event, then 
look no further then Fusion. 

Let’s take a closer look at the 
band… 

Bambos Theodorou is a 

man who needs no introduction! 
Simply known as the man with 
the BIG voice, Bambos live legacy 
spanned decades. Very few in 
the Cypriot community from the 
80s/90s will have not experienced 
his tremendous stage presence 
and unique talent, but now the 
younger generation will have a 
chance too. Fans will be thrilled 
to know that his voice has lost 
none of its sparkle, if anything it 

has matured like a fine wine! 
Gianni Dlp is the keyboard 

player. Born and raised in Greece, 
Gianni has been an accomplished 
musician from a very young age. 
He has many years of experience 
in many different styles of music 
and despite being new to the 
London Cypriot music scene, his 
reputation as a talented pianist/ 
keyboard player has already 
been established among musi-
cians here. He has also played 
with the likes of superstars such 
as Dalaras, but now Greece’s 
loss is the UK’s musical gain! 

George Theodorou has been 
singing from the tender age         
of four. He sings both English 
and Greek from many different 
genres. He has performed at 
many venues such as the Savoy 
Theatre, Hard Rock Cafe in Lon-
don, as well as multiple theatre 
shows where he mastered his 
stage presence. He graduated 
at the Chickenshed with a BA in 
Performing Arts. 

Tony Phirippis started his 
musical journey at the age of 12, 
when he was first introduced to 
drums by his musical father. 
Over the years, Tony has worked 
at many events and is known 
affectionately as “Sticks” to his 

colleagues. As the energy and 
backbone to the band, you can 
certainly enjoy his skills at any 
Fusion gig. 

Harry Charles Charalambous 
first entered the Greek music 
circuit as a bouzouki player back 
in the late 80s/early 90s. He later 
turned his talents to various 
none-music-related enterprises 
and has become a very success-
ful and well respected business 
man within the community. Now 
Harry has returned with a funky 
bang to the music scene, but 
this time as an accomplished 
guitarist. 

Last but not least, Phanos 
Evangelou is the band’s bou-
zouki player who’s own unique 
style and passion is clear to  
appreciate by anyone that hears 
him live. With a strong social 
media presence and decades 
of live experience, Phanos is a 
daring musician not afraid to 
express himself through ‘on-the-
spot solos that make the band’s 
live experience even more   
thrilling. 

 
To enquire about booking  

Fusion for your special event, 
call Harry on 07771 602 799 
or George on 07932 738 143.

FUSION - the newest Greek band on the 
scene already making a big impact!
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Michael Yiakoumi

Premier League Community 
Youth Football

Liverpool churned out ano-
ther big victory when they 
thumped Southampton 4-0. 

Liverpool have now scored 39 
times in 13 league games this 
season after Diogo Jota’s double 
and goals by Thiago Alcantara 
and Virgil van Dijk eased them 
past Southampton at Anfield. 
Juergen Klopp’s side have scored 
at least twice in 17 consecutive 
games in all competitions, the first 
English top-flight side to achieve 
that since Sunderland in 1927. 

Villa followed up their win 
over Brighton & Hove Albion last 
week in Gerrard’s first game        
in charge with a 2-1 victory at 
Crystal Palace, with Matt Targett 
and John McGinn scoring. 

Newcastle United’s new  
manager Eddie Howe took his 
place on the touchline for the first 
time after missing last week’s 
draw against Brentford because 
of a positive COVID-19 test, but 
saw his side lose 2-0 away at 
Arsenal. Goals by Bukayo Saka 
and Gabriel Martinelli sealed the 
points for fifth-placed Arsenal. 
For bottom club Newcastle, now 
winless in 13 games and with 
only six points to show for their 
season so far, the relegation 
fears show no sign of easing. 
Newcastle’s next two games — 
at home to fellow strugglers 
Norwich City and Burnley — 
could define their season. 

Second-from-bottom Norwich 
failed to make it three wins in a 
row as they drew 0-0 at home 
to Wolverhampton Wanderers  

United, with Michael Carrick 
in temporary charge of the team 
following the sacking of Ole 
Gunnar Solskjaer, left Cristiano 
Ronaldo on the bench and fielded 
a defensive lineup designed to 
frustrate the league leaders. 
Chelsea dominated the first half, 
with United sitting deep and 
tight with three defensive mid-
fielders in front of a back four 
without the suspended Harry 
Maguire and injured Raphael 
Varane. 

Five minutes after the interval, 
United hit Chelsea on the break 
with Jorginho miscontrolling a 
long clearance and Jadon       
Sancho taking full advantage, 
latching on to the loose ball and 
then racing goalwards before 
beating Edouard Mendy with an 
ice-cool finish. Jorginho made 
amends though when he con-

verted from the spot after a wild 
challenge from Aaron Wan-     
Bissaka on Thiago Silva led to 
a penalty. 

Manchester City captain Ilkay 
Gundogan struck in the midst of 
a first-half snowstorm before a 
late goal from substitute Fernan-
dinho proved enough to secure 
a 2-1 win over West Ham. 

With thick snow falling for most 
of the opening half, City took the 
lead when Riyad Mahrez drove 
the ball across the goal and 
Gundogan was on hand to steer 
it home in the 33rd minute. 

Manuel Lanzini grabbed a  
superb added-time goal, with a 
fine shot into the top corner, for 
David Moyes’ West Ham. 

Brendan Rodgers’ Leicester 
City beat Watford 4-2 amid heavy 
snowfall which reduced visibility 
and made playing conditions   
difficult at the King Power         
Stadium. The match began in 
relatively clear conditions and 
Leicester took an early lead from 
a Watford error when William 
Troost-Ekong ducked under a 
long ball, allowing Leicester’s 
James Maddison to sneak in 
behind and beat keeper Daniel 
Bachmann. 

Watford levelled 14 minutes 
later after Emmanuel Dennis was 
tripped in the box by Wilfred 
Ndidi and Joshua King made  
no mistake in beating Kasper 
Schmeichel from the spot. But 
as the snowfall got heavier, 
Jamie Vardy fired the home side 
ahead with two goals in eight 
minutes, both created by Maddi-
son, first chipping the onrushing 
Bachmann before cleverly head-
ing home from the near post at 
a corner kick. A blanket of snow 
turned the lush green pitch white 
in the second half and as the 
visibility fell, Dennis nicked the 
ball off a back-tracking Timothy 
Castagne on the hour mark to go 
one-on-one with Schmeichel, 
making it 3-2 with a controlled 
finish. 

 However, Leicester restored 
their two-goal cushion minutes 
later when Harvey Barnes skipped 
forward on a counter-attack and 
squared the ball for Ademola 
Lookman to tap into an empty 
net. 

Tottenham Hotspur’s game at 
Burnley was postponed after 
heavy snow before kickoff made 
the pitch unplayable. 

Nineteen-year-old Luke 
Koumourou from South-
gate, represented Barnet 

Judo Club by competing in the 
British Judo Council National 
Championship Competition on 
Sunday 21st November 2021 in 
Kettering.   

He won all his fights, bringing 
home the Gold medal for the 

senior under 91 kgs weight       
category. 

 Luke, who attended East 
Barnet School has been fighting 
from a young age and won a 
silver at the London Youth games 
aged 13.  

His grandparents are from     
Yialoussa, Denia and Leonar-
isso.

Luke Koumourou 
wins British Judo 
championship Gold

Cyprus Football

In Friday’s game bottom of the league team Ethnikos Achna 
pulled off a shock 1-0 win over fourth placed Olympiakos, courtesy 
of an own goal. 
In Saturday’s games, Aris played a goalless draw with Pafos. 

Doxa beat PAEEK 2-1 through a Sadek penalty in the 18th minute 
and a Anaane goal in the 61st minute. Babik scored a penalty for 
PAEEK  in the 23rd minute to equalise at the time. 

In Monday’s games, Apoel v Omonia at the GSP stadium was 
abandoned due to poor visiblity because of the dust. 

In Sunday’s game, AEK beat AEL 2-0 at the Tsireio in Limassol 
a Gyurcso goal opened the scoring for AEK when he shot from 
just outside the box into the top far corner of the goal. The second 
goal, the AEL keeper came out to retrieve the ball and failed to do 
so leaving Faraj of AEK to reach the ball and fire a long distance 
shot into an empty net. 

Anorthosis gained a valuable point with a 1-1 draw with league 
leaders Apollon who are now on 25 points just one point ahead of 
AEK and four points ahead of third placed Aris. Apollon took the 
lead from the ninth minute through Dabo and Anorthosis equalised 
through Wanda in the 51st minute.

Athletic Development Club 
(ADC) opened at 16-17 
Cockfosters Parade, 

Cockfosters with a grand open-
ing. 

They are now officially open 
and have a great team of trainers 
headed by Chris Varnava. They 
have a brand new facility,     
coming which features a state-

of-the-art gym area, physio & 
massage rooms, male & female 
changing rooms, a nutrition bar 
and a designated members 
area for clients to enjoy.  

Open Monday to Friday 6am 
till 9pm and weekend Saturday 
and Sunday 7am till 5pm.  
www.athleticdevelopment.com 
Telephone 0203 086 9345

Athletic Development 
Club (ADC) opens in  
Cockfosters

Omonia Youth FC Under 8 girls played their first 
match as a team on Sunday

Among the watching fans at the Omonia Derby 
were four former Chairmen of Omonia Youth (Elia 
Constanti, Kyp Kyprianou, Michael Pieri and Tony 
Antoniou) and current Chairman Myri Demetriou



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 3rd December 2021 
Cyprus Football League1 
Aris v Olympiakos Nicosia 
Saturday 4th December 2021 
Premier League 
West Ham v Chelsea 12.30pm 
Newcastle v Burnley 15.00pm 
Southampton v Brighton 15:00pm 
Wolves v Liverpool 15.00pm 
Watford v Manchester City 17.30pm 
FA Cup Second Round  
Leyton Orient v Tranmere 15.00pm Brisbane Rd, London E10 5NF 
National League 
Barnet v Maidenhead 15.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edg-
ware HA8 6AG 
Isthmian League 
Haringey Borough v Bognor Regis 15.00pm White Hart Lane, Lon-

don N17 7PJ 
Spartan South Midlands League 
Leighton Town v New Salamis 15.00pm 
Combined Counties League 
Virginia Water v St Panteleimon 15.00pm 
Cyprus Football League 
Doxa v AEK Larnaca 
Anorthosis v PAEEK 
Sunday 5th December 2021 
Premier League 
Leeds United v Brentford 14:00pm 
Manchester United v Crystal Palace 14.00pm 
Tottenham v Norwich City 14.00pm 
Aston Villa v Leicester City 16.30pm 
KOPA League 
Apoel v Panathinaikos 12.00pm Enfield Playing Fields, 3G    EN1 
4LP  

Nissi v Omonia 11.00am, Enfield Powerl eague Edmonton County 
School, EN1 1HQ  
Komi Kebir v Olympia 10.00am Southgate School, EN4 0BL  
Cyprus Football League 
APOEL v  Pafos 
AEL v Omonia Nicosia 
Monday 6th December 2021 
Premier League 
Everton v Arsenal 20.00pm 
Cyprus Football League 
Ethnikos Achna v Apollon  
Tuesday 7th December  
League Two 
Leyton Orient v Swindon 19.45pm Brisbane Rd, London E10 5NF 
Isthmian League 
Haringey Borough v Worthing 19.45pm White Hart Lane, London 
N17 7PJ 
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KOPA League: Apoel into the last 16 of the LFA Sunday Trophy

COMMUNITY AND LOCAL FOOTBALL ROUND UP 
New Salamis pushing for promotion spot 

Apoel had to fight back from 
2-0 down against Junction 
Elite who also missed a 

penalty to win this LFA Sunday 
Trophy third round game 5-3. 
Apoel reduced the score to 2-1 
just before half time when           
Inharhu Martin tapped the ball 

into the goal near the far post. 
Charlie Georgiou made it 2-0 in 
the 67th minute when he stroked 
the ball home from just inside 
the box. George Lutaaya scored 
the third goal after a one to one 
with Charlie Georgiou he went 
onto pass two elite defenders 

before blasting the ball home. 
Michael Ademola added the 
fourth when he was left on his 
own to side foot the ball home 

Inarhu Martin added a fifth 
with a screamer from the edge 
of the box whilst Junction Elite 
scored a 3rd goal to end the 

game at 5-3 to put Apoel into 
the last 16 with a game against 
Grenfell Athletic. 

Olympia won 4-1 against      
Panathinaikos. Very difficult   
first half, which finished 1-1. 
Alfie Bartram scored first goal 
in the first half (18 minutes) for 
Olympia. Panathinaikos made it 
1-1 a few minutes later. Second 
half Elia Katsoloudis and Yemi 
Buriahmon came on and both 
scored one each within 10        
minutes of the second half. Alfie 
Bartram scored the last goal to 
make it 4-1 to Olympia with a 
top left corner goal around the 
70th minute. 

Dubbed the ‘Omonia Derby’ 
or the ‘Trifilli Derby’, Sunday was 
a seminal moment for Omonia 
Youth FC’s Men’s team as       
they beat Omonia London 2-1.    
Omonia Youth FC went into the 
game buoyed and encouraged 
by a good run of recent results 

and on Sunday started on the 
front foot, determined to impose 
on their opponents their youthful 
exuberance. What was evident 
early on was an energy to 
contest every ball and to close 
their opponents down. This was 
nowhere more exemplified than 
in the build up to the opening goal 
as an innocuous pass across 
the Omonia London defence saw 
the defender dither. This indeci-
siveness was pounced on by 
Donaldo Ndoj who got to the 
ball first and his quick feet saw 
him get clear of the defender, 
seat the goakeeper on his back-
side, before slotting into the 
empty net. 1-0. Out of possession 
Omonia Youth were quick to get 
back into their shape, evidence 
of the maturing nature of this 
team and the coaching they are 
clearly benefiting from. They 
continued to frustrate their         
opponents and they went on 

double their lead before the end 
of the first half. Donaldo Ndoj 
was again involved, this time 
perfectly setting the ball back 
for Kay Kyprianou after a good 
wing work. Kay calmly slotted 
home. 

The second half was very 
even and with Omonia London 
pushing to get back in the game, 
Omonia Youth retreated further 
and further back, conceding 
space and possession. Omonia 
London got their reward for in-
cessant late pressure and halved 
the deficit from the penalty spot, 
dispatched expertly by Jordan. 
With the game edging to its con-
clusion, Omonia Youth resisted 
late pressure to secure a famous 
win and three points. Men’s coach 
Chris Gregoriou was delighted 
with the resulted and hailed 
Man of the Match Hadi Power as 
a catalyst for the win, marshalling 
the defence superbly.

New Salamis are flying       
at the moment with their 
Manager Richard Geor-

giou managing twelve games, 
11 wins and one defeat, and in 
the third round of the FA Vase 
whose final gets played at 
Wembley Stadium. 

They are currently sitting in 
third place beating Flackwell 
Heath 2-1. They were coasting at 
2-0 when Anthony Furlong from 
a free kick slotted the ball home 
from six yards. And then a super 
goal from Harrison Georgiou who 
swerved the ball from outside the 
box into the top corner of the net.  

New Salamis came from behind 
to win 4-2 on Tuesday night away 
to Oxhey Jets in the Spartan 
South Midlands League Premier. 

The home team Oxhey Jets  took 
the lead 1-0 in the 20th minute 
New Salamis equalised in the 
27th minute through Charne 
Lemba, Oxhey Jets regained the 
lead going into the half time 
break 2-1 up. 

Chalie Georgiou came on in 
the second half and made a big 
difference  New Salamis with a 
long distance shot from Charlie 
who then was brought down and 
a penalty was given and Johan 
Becka scored from the spot and 
again a penalty was given when 
Harrison Georgiou was pulled 
down and Johan was on hand 
again to score. 

New Salamis are currently in 
third place on 37 points four 
points behind the league leaders 

Leighton Town with four games 
in hand. And this Saturday they 
play each other. 

 Leyton Orient had a narrow 
defeat against Northampton. 
Orient started brightly, Tom James 
nearly opening the scoring with 
a fantastic free-kick. 

Right-footed, it looked destined 
for the top corner, but Cobblers’ 
keeper Roberts was equal to it, 
denying the Welshman his 5th 
of the season.With half-time  
approaching, it was the Cobblers 
who would break the deadlock, 
a long throw in the undoing for 
The O’s. It was Pinnock’s throw, 
flicked on by Dyche, and stabbed 
home by the onrushing Hoskins 
to give the home side the lead 
going into the break. And thats 

how it remained. 
The Bees left it late to secure 

all three points at The Laithwaite 
Community Stadium – winning 
2-1 against Woking FC. 

 The hosts took the lead in 
the 2nd minute when Max 
Kretzschmar lofted the ball into 
the box from a free-kick which 
was cleared only as far as Joe 
McNerney. The 31-year-old 
headed down into the ground as 
the ball bounced off the surface 
and in off the far post from        
10-yards out. 

 The Bees levelled the score 
in the 28th minute as Rob Hall’s 
curling corner found Marriott in 
the centre of the box who rose 
highest to head the ball off the 
underside of the crossbar and 

over the line. 
 The Bees won it late on         

as Serhat Tasdemir’s free-kick       
across goal missed everyone but 
Adam Marriott who was there to 
turn the ball home from close-
range and secure three points 

on the road. 
St Panteleimon FC  drew 1-1 

with Edgware Town in the  
Combined Counties League 
this draw puts them in sixth 
place. They are pllaying away 
to Virginia Water Saturday.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Prodromos Ekkesies 

(from Pelendri Limassol - Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Πρόδρομος Εκκέσης 

(από το Πελένδρι Λεμεσού – Κύπρος) 

29.08.1948 – 12.11.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου 
μας Προδρόμου Εκκέσης την Παρασκευή 12.11.2021,  

σε ηλικία 73 ετών. Ο Πρόδρομος αφήνει πίσω την αγαπημένη 
του γυναίκα Στέλλα, δύο κόρες, τη Βίκυ και τη Νικολέττα,  

την αδελφή του Ελένη (διαμένει στη Κύπρο)  
τα αδελφοτέχνια του και πολλούς συγγενείς και φίλους.  

Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 17.12.2021 στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton Logan Rd N9 0LP, 

στις 11.30 π.μ. Ακολουθεί η ταφή στο κοιμητήριο του  
Edmonton, Church Street N9 9HP, στη 1 μ.μ. 

 Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Στην εκκλησία θα 
υπάρχει ένα κουτί δωρεών του οποίου έσοδα θα δοθούν  

στο British Lung Foundation. 

It is with great sadness that we announce the death of our 
beloved Prodromos Ekkesies on Friday 12.11.2021, 

 at the age of 73. Prodromos leaves behind his beloved wife 
Stella, two daughters Vicky and Nikoletta, his sister Eleni  

(lives in Cyprus), his nephews and nieces  
and many relatives and friends.  

The funeral will be held on Friday 17.12.2021 at the Church 
of St. Demetrius at Edmonton Logan Rd N9 0LP,  

at 11.30am. Burial follows in Edmonton Cemetery,  
Church Street N9 9HP, at 1pm. A wake will be given at the 

cemetery. In the church there will be a donation box 
 which will be given to the British Lung Foundation.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Myrofora Georgiou Vasili 

(from Lythrangomi Karpasia, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μυροφόρα Γεωργίου Βασίλη 
(από τη Λυθράγκωμη Καρπασία, Κύπρος)

 

15.03.1932 – 06.11.2021

It is with great sadness that we announce the death of our beloved mother, Myrofora Vasili,  
who died peacefully after a two month stay in hospital due to heart and organ failure.  
She was a devoted mother and grandmother, and leaves behind her three children,  

Morphoulla (Molly), Chris and Androulla (Mandy), five grandchildren, and nine great grandchildren. 
Myrofora came to England in 1956 to start a new life with her beloved husband,  

Giorgios, who sadly passed away in 1993. Myrofora was loved by all and she will be remembered  
for her kindness, her generosity and her beautiful smile. 

The funeral will take place on Wednesday 8th December 2021 at 1pm at the Greek Orthodox Church 
of St Mary’s, 21 Trinity Road, London N22 8LB. She will be laid to rest at New Southgate Cemetery, 
Brunswick Rd, London N11 1JJ, at 2pm. A wake will be held at The Penridge Suite, 470 Bowes Rd, 

London N11 1NL. There will be a donation box at the church for our chosen charity, British Heart 
Foundation. You can also donate online by visiting: www.justgiving.com/AmandaKephalas

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, Μυροφόρας Βασίλη,  
η οποία απεβίωσε μετά από δύο μήνες νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας.  

 Ήταν μια αφοσιωμένη μητέρα και γιαγιά και αφήνει πίσω της τρία παιδιά, τη Μορφούλλα (Μόλυ),  
τον Κρις και την Ανδρούλλα (Μάντυ), πέντε εγγόνια και εννέα δισέγγονα. Η Μυροφόρα ήρθε στην 

 Αγγλία το 1956 για να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τον αγαπημένο της σύζυγο, Γεώργιο, ο οποίος  
δυστυχώς απεβίωσε το 1993. Η Μυροφόρα αγαπήθηκε από όλους και θα τη θυμόμαστε  

για την καλοσύνη της, τη γενναιοδωρία της και το όμορφο χαμόγελό της.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 στη 13:00 μ.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη  

Εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Road, Λονδίνο N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο  
του New Southgate, Brunswick Rd, London N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο The Penridge Suite, 
470 Bowes Rd, London N11 1NL, στις 2 μ.μ. Θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών στην εκκλησία όπου τα 

έσοδα θα διατεθούν στο British Heart Foundation. Μπορείτε επίσης να κάνετε δωρεές online  
στο παρακάτω σύνδεσμο: www.justgiving.com/AmandaKephalas
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Kyriakos Evagora 

(from Ayios Sergios, Famagusta Cyprus)

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
όλους όσοι παρευρέθηκαν στην 

 κηδεία του  

Ανδρέα Κυπριανού  

(από Λάρνακα, Κύπρος)  
 

έδωσαν 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.  

 
Οι τεθλιμμένοι: κόρες Πέννυ, Ντούλλα,  

εγγόνια, δισέγγονα  
και λοιπούς συγγενείς. 

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 
παρευρέθηκαν στην 

κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου,  
πατέρα, αδερφού και θείου  

Χριστάκη Χριστοδούλου 
 (από το Λονδίνο, με καταγωγή από τη  
Γιαλούσα), πρόσφεραν τα συλλυπητήριά 

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.  
Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Κούλα, παιδιά  
Δημήτριος και Έλενα, αδερφή Χριστίνα,  
γαμπρός Νίκος και την αδελφότεκνη  

Georgina. 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Militsa Costa 

(from Ayios Elias, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριάκος Ευαγόρα 

(από τον Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου Κύπρου) 
 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Μηλίτσα Κώστα 

(από τον Άγιο Ηλία, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the death  
of our beloved Militsa Costa on Friday 12th November 

2021, at the age of 86. She leaves behind her son  
Costas, granddaughter Sabrina, family and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 14 December 
2021, at 12:00 noon, at St John the Baptist Greek  

Orthodox Church, Wightman Road, London, N8 0LY,  
and the burial at 2:00pm, at New Southgate Cemetery  
(St Sophia's Section) Brunswick Park Road, London 

N11 1JJ. Wake will take place at the family home  
for those who wish to join us. Contact phone numbers 

02088822942 or 07930327873

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο  
της αγαπημένης μας Μηλίτσας Κώστα την Παρασκευή 
12 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 86 ετών. Αφήνει πίσω 

τον γιο της Κώστα, την εγγονή της Σαμπρίνα,  
συγγενείς και φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 

14 Δεκεμβρίου 2021, στις 12:00 το μεσημέρι,  
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή, Wightman Road, Λονδίνο, N8 0LY και η 
ταφή στις 14:00, στο κοιμητήριο του New Southgate  

(St Sophia's Section ) Brunswick Park Road,  
Λονδίνο N11 1JJ. H παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι της 
οικογένειας για όσους επιθυμούν να παραβρεθούν να 

επικοινωνήσουν μαζί μας. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας 02088822942 ή 07930327873 09.10.1935 – 12.11.2021

It is with great sadness we announce the death of  
Kyriakos Evagora who passed away on 8 November 

2021, aged 91. He leaves behind his beloved wife Maria,  
2 daughters Despina and Eleni,  

sons-in-law George and Alexandros,  
grandson Stephano many relatives and friends.  

The funeral will take place on Friday 10th December  
at 10am at St. Mary's Church, 21 Trinity Road,  

Wood Green N22 8LB and the burial at New Southgate  
Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate London 
N11 1JJ. Instead of flowers there will be a donation box 

for Alzheimer's Charity.  
Due to COVID-19 the wake will be held at the cemetery.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
Κυριάκου Ευαγόρα ο οποίος απεβίωσε στις 8 Νοεμβρίου 
2021, σε ηλικία 91 ετών. Αφήνει πίσω την αγαπημένη του 
σύζυγό Μαρία, τις δύο κόρες του, Δέσποινα και Ελένη, τους  
γαμπρούς του Γιώργο και  Αλέξανδρο, τον εγγονό Στέφανο,  

πολλούς συγγενείς και φίλους.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου  

στις 10 π.μ., στην εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Road, 
Wood Green N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του  

New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London 
N11 1JJ. Αντί για λουλούδια θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών  
με όλα τα έσοδα να διατίθενται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα 

Alzheimer's Charity.  
Λόγω του COVID-19 η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 22.02.1931 08.11.2021

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

05.12.2021 στην Εκκλησία της Αγίας  
Αικατερίνης, Friern Barnet Lane,  
London N20 0NL, το 22ον ετήσιο 
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου  

και αξέχαστού μας πατέρα και παππού 

Ανδρέα Ευσταθίου 

(από Πεντάγεια, Κύπρος)  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 

του όπως παρευρεθούν.  
Παιδιά: Chris και Μάρω, γαμπρός  

Παντελής, νύφη Αύρα, εγγονές: Τούλα, 
Μύρια, Άντρη, Πένυ και Άντρια.
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Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο 
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, αδελφού, 
γαμπρού, θείου, παππού, ξαδέρφου, νονού 
και φίλου μας Παναγιώτη Λούη «Buddy». 

 Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μαρία,  
τα αδέρφια του Δωρούλλα, Νίκο, Γιώργο  

και Χριστάλλα, τους γαμπρούς Κρις, Mamas 
και Μιχάλη, τη νύφη Παναγιώτα, ανίψια,  

ανιψιούς, βαφτιστήρια, ξαδέρφια,  
συγγενείς και φίλους. 

Ο Παναγιώτης ήταν ο πιο ευγενικός,   
γενναιόδωρος και στοχαστικός άνθρωπος  
που θα μπορούσες να γνωρίσεις ποτέ,  

με τη μεγαλύτερη αίσθηση του χιούμορ και θα  
έκανε τα πάντα για όλους. Θα μας λείψει για 
πάντα και θα ζει πάντα στις καρδιές μας. 

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 10 Δεκεμβρίου στις 
12 το μεσημέρι στην εκκλησία των Δώδεκα 
Αποστόλων, AL9 6NG και μπορείτε να την  

παρακολουθήσετε online στο 
12apostles.co.uk θα ακολουθήσει η ταφή στο 
κοιμητήριο του New Southgate Cemetery,  

N11 1JJ. Η παρηγοριά θα πραγματοποιηθεί 
στο Ariana Banqueting Hall, N11 1GN.  
Αντί για λουλούδια για όσους το  
επιθυμούν, η οικογένεια θα 

 προτιμούσε να δοθούν δωρεές για το  
British Lung Foundation blf.org.uk

It is with the heaviest of hearts that we  
announce the sudden passing of our most 
wonderful husband, brother, brother-in-law, 
uncle, grandfather, cousin, godfather and 

friend Panayiotis Louis ‘Buddy’. 
He leaves behind his wife Maria, his siblings 

Doroulla, Niko, George & Xristalla,  
brother-in-law’s Chris, Mamas & Michael, 
sister-in-law Panayiota, nieces, nephews, 

godchildren, cousins  
& many other family & friends. 

Panayiotis was the kindest, generous and 
thoughtful person you could ever meet with 
the greatest sense of humour and he would 

go above & beyond for everybody.  
We will forever miss him & he will live on in 

our hearts always.The funeral will be held on 
the 10.12.2021 at 12 Noon at the Twelve 

Apostles Church, AL9 6NG & can be viewed 
live at 12apostles.co.uk  

The burial will follow at New Southgate  
Cemetery, N11 1JJ and the wake will be held 

at the Ariana Banqueting Hall, N11 1GN. 
 Instead of flowers for those who wish, the 

family would prefer donations for the  
British Lung Foundation blf.org.uk 16.07.1953 - 11.11.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Panayiotis Louis 

‘Buddy’  
(from Xylotymbou, Cyprus 

 lived in London from the age of 6) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγιώτης Λούη  
‘Buddy’ 

(από Ξυλοτύμπου, Κύπρος  
έζησε όμως στο Λονδίνο από την ηλικία των 6 ετών)  

† MEMORIAL 

The 40th year memorial service of our beloved husband,  

father & grandfather  

Vassos Avraamides (Pataros) 

 who passed away on 06.12.1981 from Famagusta will take place 

 on Sunday 05.12.2021 at the Greek Orthodox Cathedral  

of St Andrew’s, 124 Kentish Town Road, London NW1 9QB.  

We invite anyone to honour his memory to attend. 

Memory eternal.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Το 40ο έτος μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου,  

πατέρα και παππού  

Βάσσος Αβρααμίδη (Παταρός) 

 από την Αμμόχωστο, που απεβίωσε στις 06.12.1981, θα τελεστεί 

την Κυριακή 05.12.2021 στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό 

Ναό του Αγίου Ανδρέα, 124 Town Road Kent, London NW1 9QB. 

 Καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παραβρεθούν. 

Αιωνία του η μνήμη.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Kyriakoulas (Koulas) Kyriakou 

(from Skarinos, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριακούλας (Κούλας) Κυριακού 

(από Σκαρίνου, Κύπρος) 

04.05.1973 - 15.11.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο  

της αγαπημένης μας αδελφής Κούλας Κυριακού,  

την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 48 χρόνων.  

Η Κουλά ήταν προσφιλής και αγαπητή σε όλους όσοι την  

γνώριζαν. Αφήνει πίσω τα αδέρφια της Ανδρέα, Χριστίνα,  

νύφη Καίτη, τον γαμπρό της Ian, τα ανίψια  Έλλη, Joseph,  

Δημήτρη, Μάριο και Σωτήρη.  

Η σορός της κεκοιμημένης Κούλας θα επαναπατρισθεί στην 

Κύπρο όπου θα γίνει η κηδεία στον Ιερό Ναό Παναγίας  

Οδηγήτριας στη Σκαρίνου το Σάββατο 04 Δεκεμβρίου 2021.

It is with great sadness that we announce the sudden  
death of our beloved sister Koula Kyriakou, on Monday,  
November 15, 2021, at the age of 48. Koula was much 

loved by everyone who knew her. She leaves behind her 
brothers Andrea, Christina, daughter-in-law Katy, son-in-law 

Ian, nieces Elli, Joseph, Demetris, Mario and Sotiris. 
The body of the deceased Koula will be repatriated  

to Cyprus from where the funeral will take place at the 
Church of Panagia Odigitria in Skarinou on Saturday,  

December 4, 2021.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Pantelis (Chris) Christoforou 

(from Vathylakas, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παντελής (Χρης) Χριστοφόρου 
(από τον Βαθύλακα Κύπρου) 

22.04.1945 – 17.11. 2021

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο 
του Παντελή (Χρης) Χριστοφόρου στις 17  

Νοεμβρίου 2021 μετά από μάχη με τον καρκίνο. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Ρομπέρτα, τους 
γιους του Κρίστοφερ και Άντριου, τη νύφη του 
Σάρα, τα εγγόνια Κρις, Ντανιέλα, Τζίνα, Μέγκαν 

και Τζέικομπ και τη  
δισέγγονη Κάλι. Ο Παντελής, ήταν το τρίτο από 
τέσσερα αδέρφια. Γεννήθηκε στον Βαθύλακα της 

Κύπρου, τον Απρίλιο του 1945.  
Aγαπημένος οικογενειάρχης που μας λείπει ήδη 
πολύ και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας  

και στις προσευχές μας.  
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 7 Δεκεμβρίου στις 
10:30 π.μ. στην εκκλησία της Παναγιάς στο 
Wood Green και θα ακολουθήσει η ταφή στο 

τμήμα St Sofia του κοιμητηρίου του  
New Southgate στις 12:00 μ.μ. Λόγω του  

Covid-19 δεν θα υπάρξει παρηγοριά.  
Αντίθετα, θα γίνει μια μικρή τελετή στο κοιμητήριο 
για να τιμηθεί η ζωή του. Αντί για λουλούδια θα 
υπάρχει ένα κουτί δωρεών με τα έσοδα να  
προορίζονται για το Cancer Research and  
Macmillan Cancer Support. Μπορείτε να  

επιλέξετε να κάνετε δωρεά μέσω των σελίδων 
Just Giving fund. Cancer Research UK  

https://www.justgiving.com/remember/919592/Pantelis-
Christoforou  Macmillan Cancer Support 

https://www.justgiving.com/remember/919591/Pantelis- 
Christoforou

We are very sad to announce the passing  
of Pantelis (Chris) Christoforou on November 

17th, 2021 following a battle with cancer.  
He leaves behind his wife, Roberta, sons 
Christopher and Andrew, daughter-in-law 
Sarah, grandchildren Kris, Daniella, Gina, 

Megan and Jacob and great granddaughter 
Callie. Pantelis, who was the third of four 

siblings, was born in Vathylakas, Cyprus, in 
April 1945. This loving family man is already 
sorely missed and will always live on in our 

hearts and in our prayers.  
His funeral will take place on December 7th  

at 10:30 am at St Mary’s Church, Wood 
Green, followed by a burial at the St Sofia 

section of New Southgate cemetery at 12:00 
pm. Due to Covid-19 there will not be a wake. 
Instead, a small ceremony will be held at the 

cemetery to celebrate his life. Instead of 
flowers there will be a collection for Cancer 
Research and Macmillan Cancer Support.  
You can choose to donate via Just Giving 
fund raising pages. Cancer Research UK 

https://www.justgiving.com/remember/919592/Pantelis-
Christoforou  Macmillan Cancer Support 

https://www.justgiving.com/remember/919591/Pantelis- 
Christoforou

† MEMORIAL 

The 40-day memorial services of our  

beloved Androulla Christofi 
(from Psimolofou, Cyprus) 

 will take place on Sunday 05.12.2021, 

 at St. Mary’s Church, Wood Green, 

 21 Trinity Rd, London N22 8LB  

 and we invite anyone who honours  

her memory to attend.  

With thanks from her family: daughters 

Margarita and Liza, son Christopher, 

son-in-law Andros, family and friends. 
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† 6 Month Memorial Service 

Κώστας Χρυσάνθου  
(από την Αμμόχωστο, Κύπρος)  

20.01.1931 - 07.06.2021

The 6-month memorial services for our beloved  
husband, father and grandfather  

Costa Chrysanthou  
will take place on Sunday 05.12.2021, at 12.45pm,  
at New Southgate Cemetery and we invite anyone  

who honours his memory to attend.  
His wife Lella, children Demetra, Androulla and son 
Aggie, sons-in-law Athos, Evanthis, grandchildren,  

great grandchildren and other relatives. 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 05.12.2021, στις 12:45μμ 
στο κοιμητήριο του New Souhgate, 

το 6μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού Κώστα Χρυσάνθου  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του  

όπως παρευρεθούν. 
Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Λέλλα, παιδιά, Δήμητρα, 

Αντρούλλα και Άκης, γαμπροί Αθω, Ευάνθη, εγγόνια,  
δισεγγόνα και λοιποί συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λουκάς Αντωνιάδης 

(από Γεράσα, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Loukas Antoniades 

(from Yerasa - Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing  
of our beloved Loukas Antoniades on Wednesday 10th November 
2021 following a long illness, he was at home surrounded by his 

family, at the age of 96. Loukas was born in Yerasa in 1925 but grew 
up in Israel, he came to England in 1952 where he married  

Androulla (deceased) in 1953. He leaves behind three Children, 
Paul, Eleni and Christopher, daughter-in-law Sarah, two Grandsons, 

Lee (wife Kate) Terry (wife Lorraine) 5 great grandchildren  
and other relatives and friends.  

The funeral will take place on Thursday 16th December 2021,  
at 12 noon, at the Greek Orthodox cathedral of St Mary's,  

305 Camberwell New Road, SE5 0TF.  
The burial will be at Camberwell old cemetery. There will be a  
donation box for charities. The Wake will be at the church hall.  

For information call Eleni on 0207 274 0981.

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου  
μας Λουκά Αντωνιάδη την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021  
μετά από μια μακροχρόνια ασθένεια, απεβίωσε στο σπίτι  

περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, σε ηλικία 96 ετών.  
Ο Λουκάς γεννήθηκε στη  Γεράσα το 1925 αλλά μεγάλωσε στο Ισραήλ, 
ήρθε στην Αγγλία το 1952 όπου παντρεύτηκε την Ανδρούλλα η οποία 
απεβίωσε το 1953. Αφήνει πίσω του τρία παιδιά, τον Παύλο, την Ελένη 

και τον Χριστόφορο, τη νύφη του Σάρα, δύο εγγονούς,  
τον Lee (σύζυγος Kate), τον Terry (σύζυγος Lorraine), 

 5 δισέγγονα και συγγενείς και φίλους.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021,  

στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου,  
305 Camberwell New Road, SE5 0TF. Η ταφή θα γίνει στο παλιό  
κοιμητήριο του Camberwell. Θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών για τα  

φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα  
της εκκλησίας.  

Για πληροφορίες καλέστε την Ελένη στο 0207 274 0981.

 22 June 1945 - 16th November 2021

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Soteris Prokopi  
(from Vathylakas, Famagusta, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σωτήρης Προκόπη 

(από Βαθύλακας Αμμοχώστου, Κύπρος)
It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 

husband, father and grandfather Soteris on 16th November 2021,  
at the age of 76. He leaves behind his wife Loukia,  

sons Andrew & Demetrios, and 5 grandchildren Lucas,  
Michael, Zoe, Georgia, and Sofia. Soteris was born on 22 June 1945 

in Vathylakas and moved to London in 1963, where he started his  
adventures as a nurse before moving down other paths. He spent the 

last forthy-five years in Woodford Green but frequently visited his  
beloved Cyprus. He enjoyed visiting many countries through the 

years, and especially our childhood road trips through Europe ending 
up in Southern Italy. He was one of the kindest souls and always wore 
a smile. His fighting spirit will always be remembered by his family and 
friends forever. The funeral will take place on Monday 13th December, 

12pm at St. Demetrius, Edmonton, N9 0LP, followed by the burial at 
Forest Park Cemetery (2pm), Forest Road, Hainault, Essex, IG6 3HP.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού Σωτήρη στις 16 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 76 ετών. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Λουκία, τους γιους του Andrew & Demetrios  

και 5 εγγόνια: τους Λουκά, Μιχαήλ, Ζωή, Γεωργία και Σοφία.  
Ο Σωτήρης γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου 1945 στον Βαθύλακα και μετακόμισε 
στο Λονδίνο το 1963, όπου ξεκίνησε τις περιπέτειές του ως νοσοκόμος πριν 
προχωρήσει σε άλλα μονοπάτια. Πέρασε τα τελευταία σαράντα χρόνια στο 

Woodford Green αλλά επισκεπτόταν συχνά την αγαπημένη του Κύπρο.  
Του άρεσε να επισκέπτεται πολλές χώρες όλα αυτά τα χρόνια και απόλαυσε 
ιδιαίτερα τα παιδικά μας οδικά ταξίδια στην Ευρώπη που κατέληγαν στη 
Νότια Ιταλία. Ήταν μια από τις πιο ευγενικές ψυχές και πάντα είχε ένα  
χαμόγελο. Η μαχητικότητα του θα μείνει για πάντα στη μνήμη της  
οικογένειας και των φίλων του. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 13  

Δεκεμβρίου, στις 12 μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Edmonton,  
N9 0LP, και θα ακολουθήσει η ταφή στο  κοιμητήριο του Forest Park  

Cemetery (2 μ.μ.), Forest Road, Hainault, Essex, IG6 3HP.
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†4ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  

Αντρούλλα Τσιάτταλου 
(από το Πατρίκι, Κύπρος)

 Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021, 
στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,  

Wightman Road, London N8 0LY,  
το 4ον ετήσιο μνημόσυνο  

και το τρισάγιο στο κοιμητήριο,  
της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, 

μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Αντρούλλας Τσιάτταλου
 

 
Ο σύζυγος Μιχάλης, κόρη Lefi- σύζυγος Franco, 

εγγόνια: Αντριάνα και Μιχάλης, αδέλφια: Χρυσή και 
Κοκής, αδελφότεκνες: Μάρω, Μελανή και Άντρη.

FOUR YEARS 

These four years looking down on us from your heavenly place 

Everywhere we turn, see and visit we feel your wonderful grace 

You have seen your two grandchildren grow from child to teen 

Going to the places where you loved to be seen and have been. 

 

You’ve not missed anything here on this mortal coil since you left 

We however miss you more and more and shall always feel bereft 

You’ve been spared the agony of Covid and Brexit to live through 

Without you to hug, kiss and talk to, how can this still all be true. 

 

We imagine you now sitting and chatting with your favorite Priest 

Discussing no doubt how you and he helped the community feast 

Padre Andrea who joined you in The Kingdom with angels in white 

Both of you truly free now with no one or anything to longer fight. 

 

When I dream of you Mum in paradise, surrounded by splendor 

Youthful and waltzing around you’re forever my beautiful mentor 

You’re not older like how you were at the end of your journey here 

Always so strong, the ‘Mrs. Fix It All’ who never showed any fear. 

 

I am so thankful and heart-lifted that you’re no longer in any pain 

You're up there now free from grief, crime and insincere rain. 

The beauty of the promised land where you dwell in life everlasting 

Is I know so much better for you than down here when contrasting. 

 

‘Tesera chronia’ but it seems like yesterday but also a lifetime ago 

And whilst I write this for you just like then it has started to snow 

Your laugh, your love, your power, your protection and your wit 

I do practice with my children in your memory to this I commit. 

 

I love you with all my heart ‘Amma’ and with each and every day 

The words you speak to me when I need them show me the way 

To continue without you by my side with dignity, honour and pride 

Forever and always and no matter what you’ll always be my guide.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Xenophon Socrates Protopapas 
(from Ayios Andronikos Karpasia, Cyprus)

We are heartbroken to announce the passing of Xenophon Protopapas, on Sunday 21st November 2021, aged 74.  
A life so beautifully lived deserves to be beautifully remembered. 

Xenophon’s family welcomes all who wish to join in celebrating his life at his final send off.  
Xenophon’s funeral will be held on Saturday, 11 December 2021, at 12 midday, at The Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross & St. Michael, Golders Green Road,  

London NW11 8HL.  
The burial will take place at Hendon Cemetery & Crematorium, Holders Hill Road, London NW7 1NB.  

There will follow a reception at the Church Hall of The Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross & St. Michael. 
For over 40 years, Xenophon devoted much of his energy and time to the Greek community and Greek Orthodox Church in the United Kingdom.  

In loving memory of Xenophon, his family, business partners and friends are setting up the Xenophon Protopapas Foundation, a charitable organisation,  
for the advancement of the Greek Orthodox religion, education and culture in the Diaspora. 

Instead of floral tributes, you are kindly invited to donate to this cause. Together, we hope to perpetuate his legacy. As Xenophon often said: 
“The impossible we can do immediately; miracles take a little longer” 

Με συντριβή ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ξενοφώντα Πρωτόπαπα, την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 74 ετών. 
Μια ζωή τόσο όμορφη αξίζει να τη θυμόμαστε εξίσου όμορφα. 

Η οικογένεια του Ξενοφώντα προσκαλεί όλους όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο να τιμηθεί η ζωή του στην τελευταία του κατοικία. 
Η κηδεία του Ξενοφώντα θα τελεστεί το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021, στις 12 το μεσημέρι, στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Σταυρού & του Αγίου Μιχαήλ,  

Golders Green Road, London NW11 8HL. 
Η ταφή θα τελεσθείι στο Hendon Cemetery & Crematorium, Holders Hill Road, London NW7 1NB. Θα ακολουθήσει δεξίωση στην Αίθουσα της Εκκλησίας του Ελληνορθόδοξου Καθεδρικού Ναού 

του Τιμίου Σταυρού & του Αγίου Μιχαήλ. 
Για περισσότερα από 40 χρόνια, ο Ξενοφών αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ενέργειας και του χρόνου του στην ελληνική κοινότητα και την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Στη μνήμη του Ξενοφώντα, η οικογένειά του, οι επιχειρηματικοί εταίροι και οι φίλοι του ιδρύουν το Ίδρυμα Ξενοφών Πρωτόπαπας, μια φιλανθρωπική οργάνωση, για την προώθηση της  
ελληνορθόδοξης θρησκείας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στη Διασπορά. 

Αντί για λουλούδια, σας προσκαλούμε να κάνετε δωρεά σε αυτόν τον σκοπό. Μαζί, ελπίζουμε να διαιωνίσουμε την κληρονομιά του. Όπως έλεγε συχνά ο Ξενοφών: 
«Το αδύνατο μπορούμε να το κατορθώσουμε αμέσως. Τα θαύματα χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο»

14th February 1947 – 21st November 2021
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