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Πάπας σε Κύπρο και Ελλάδα:  
«Σκληρά» μηνύματα για προσφυγικό

Τη διεξαγωγή ανεξάρτητης εθνι-
κής έρευνας με αφορμή τη μοιραία 
ολιγωρία των υπηρεσιών κοινωνι-
κής πρόνοιας που επέτρεψε το βα-
σανισμό...                     Σελ. 4 & 18                                                            

Ερευνάται ολιγωρία στην τραγική 
υπόθεση του 6χρονου Άρθουρ

Σταθερή η Μόρτον σε λύση του  
Κυπριακού εντός παραμέτρων ΟΗΕ

Την πάγια θέση της βρετανικής 
κυβέρνησης υπέρ λύσης του Κυ-
πριακού που θα είναι «σύμφωνη 
με τις παραμέτρους των Ηνωμέ-
νων Εθνών»...                Σελ. 2                

«Στην Ευρώπη υπάρχουν αυτοί 
που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
σαν να μην τους αφορά. Είναι 
τραγικό». Πλήρες ρεπορτάζ για 
τις επισκέψεις του σε Κύπρο και  
Ελλάδα.                      Σελ. 5 & 7

  Σάλος για το πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown

Σελίδες  3, 4, 5, 10  & 17

Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της πανδημίας η διασπορά του κορωνοϊού
Τα κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον διπλασιάζονται κάθε τρεις ημέρες!

Στο «τραπέζι» η λήψη νέων μέτρων - Τι λένε οι επιστήμονες για τα εμβόλια

Παραιτήθηκε κλαίγοντας η εκπρόσωπος του Τζόνσον Αλέγκρα Στράτον

Υποχρεωτικό τεστ Covid πριν την αναχώρηση και μετά την άφιξη στη Βρετανία

Σκιά σκανδάλου βαραίνει τον Μπόρις

Τζέρεμι Κόρμπιν και Κάθριν Γουέστ 
στην «Παροικιακή»:

Σελ. 9  Σελ. 6

Βελούδινη διχοτόμηση και στην Κυπριακή ΑΟΖ! 

 

Σκιά σκανδάλου βαραίνει τον Μπόρις
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Τζέρεμι Κόρμπιν και Κάθριν Γουέστ 
στην «Παροικιακή»:

«Επιτέλους, Μπόρις μίλησε 
με την Ελλάδα για τα Γλυπτά»
«Επιτέλους, Μπόρις μίλησε 
με την Ελλάδα για τα Γλυπτά»

Σελ. 9  

Σελίδες  3, 4, 5, 10  & 17

Σελ. 6

Βελούδινη διχοτόμηση και στην Κυπριακή ΑΟΖ! 
 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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Σταθερή η Μόρτον στη θέση για λύση του Κυπριακού εντός παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών
Την πάγια θέση της βρετανικής κυβέρνη-
σης υπέρ λύσης του Κυπριακού που θα εί-
ναι «σύμφωνη με τις παραμέτρους των 
Ηνωμένων Εθνών», επαναδιατυπώνει η 
Υπουργός Ευρώπης Γουέντι Μόρτον σε 
επιστολή προς τον Πρόεδρο της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρίστο Καραολή. 

«(Μια λύση) βασισμένη στο μοντέλο μιας 
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με 
πολιτική ισότητα, ένα μοντέλο που είναι 
διεθνώς αποδεκτό και που πιστεύουμε ότι 
είναι αρκετά ευρύ για να ανταποκρίνεται 
στις ανησυχίες αμφοτέρων των πλευρών», 
συμπληρώνει η κα Μόρτον. 

Η επιστολή προσθέτει ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο συνεχίζει να υποστηρίζει τη δια-
δικασία των Ηνωμένων Εθνών και θα συ-
νεχίσει να προτρέπει όλες τις πλευρές να 
σημειώσουν πρόοδο. 
Καλεί επίσης όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

«να αποφεύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες 
ή ρητορική θα μπορούσαν να υπονομεύ-
σουν τις προοπτικές μίας λύσης». 
Σε μια πιο συγκεκριμένη αναφορά στα 
Βαρώσια, η κα Μόρτον επαναλαμβάνει ότι 
η βρετανική κυβέρνηση συνεχίζει να υπο-
στηρίζει τα σχετικά ψηφίσματα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 

επισημαίνοντας τις δηλώσεις που καταδί-
καζαν τις τουρκικές ανακοινώσεις για την 
περιοχή. 

«Τα σύνθετα ζητήματα που επισημαίνετε 
υπογραμμίζουν τη σημασία της επίτευξης 
μίας συνολικής λύσης του Κυπριακού κατα 
τρόπο επιτακτικό», αναφέρει η κα Μόρτον 
απαντώντας σε δύο επιστολές για το Κυ-
πριακό που είχε απευθύνει εκ μέρους της 
Ομοσπονδίας ο κ. Καραολής στη Βρετα-
νίδα Υπουργό Εξωτερικών (15/10) και στο 
Βρετανό Πρωθυπουργό (15/11), καλώντας 
τους να παίξουν εποικοδομητικό ρόλο στην 
προσπάθεια επανένωσης της Κύπρου.

Κατά του «τυράννου» Ερντογάν έχει καταφερθεί ο νέος σκιώδης ΥΠΕΞ των Εργατικών Ντέιβιντ Λάμι
Την άκρως αρνητική άποψη 
που έχει για τον Πρόεδρο της 
Τουρκίας Ρετσέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν είχε διατυπώσει δημοσίως 
χωρίς περιστροφές πριν από 
τριάμισι χρόνια ο νέος σκιώδης 
Υπουργός Εξωτερικών του  
βρετανικού Εργατικού Κόμμα-
τος Ντέιβιντ Λάμι. Ο άρτι προ-
αχθείς στο υψηλόβαθμο πόστο 
της σκιώδους κυβέρνησης βου-
λευτής είχε σχολιάσει καυστικά 
το Μάιο του 2018 την επίσημη 
επίσκεψη Ερντογάν στο  
Λονδίνο και την τιμή που του 
έγινε να γίνει δεκτός από τη βα-
σίλισσα Ελισάβετ, σε μια από-
φαση της βρετανικής κυβέρ-
νηση που είχε προκαλέσει  
κι άλλες αντιδράσεις. 

«Με κάνει να ανακατεύομαι 
στο στομάχι που η κυβέρνηση 
μας απλώνει το κόκκινο χαλί για 
τον Πρόεδρο Ερντογάν αυτή 

την εβδομάδα και που προσπα-
θεί να του πουλήσει περισσό-
τερα όπλα. Είναι ένας δικτάτο-
ρας και τύραννος που χώνει στη 
φυλακή δημοσιογράφους,  
έχει εγκαταστήσει ένα καθεστώς 
βάρβαρης καταστολής και  
βασανισμών και σφαγιάζει τους 
Κούρδους», ανέφερε στην  
αρχική του ανάρτηση ο κ. Λάμι. 
Σε δεύτερη ανάρτηση καλούσε 
τους ακολούθους του να θυμη-
θούν πως οι υπεύθυνοι της  
εκστρατείας υπέρ του Brexit στο 
δημοψήφισμα του 2016 έλεγαν 
πόσο «απαίσια» είναι η Τουρκία 
και πόσο «τρομερό» θα ήταν αν 
εντασσόταν στην ΕΕ, κάτι που 
όπως σχολιάζει δεν επρόκειτο 
να συμβεί ούτως ή άλλως. 
«Προχωρήστε δύο χρόνια και  
οι ίδιοι άνθρωποι φέρονται δου-
λοπρεπώς ενώπιον του δεσπο-
τικού δικτάτορα Ερντογάν που 

παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώ-
ματα προσπαθώντας να του 
πουλήσουν ακόμα περισσότερα 
όπλα», γράφει ο Βρετανός 
σκιώδης Υπουργός Εξωτερι-
κών. 
Σχολιάζοντας δε πάλι μέσω 

Twitter την απόφαση της τότε 
Πρωθυπουργού Μέι να ζητήσει 
από τα Ανάκτορα του Μπάκιγ-
χαμ να παραχωρήσει η βασί-
λισσα ακρόαση στον Τούρκο 
Πρόεδρο, όπως συνέβη στις  
15 Μαΐου, επανέλαβε ότι ήταν 
«αηδιαστική» η δουλοπρέπεια 
της τότε κυβέρνησης έναντι αυ-
τού του «τυράννου», κατηγορώ-
ντας την κα Μέι ότι ήταν «πολύ 
δειλή» για να εγείρει το θέμα της 
παραβίασης ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στην Τουρκία. 
Σημειώνεται ότι ο 49χρονος 
βουλευτής της περιφέρειας του 
Τότεναμ του βορείου Λονδίνου 

θεωρείται ότι έχει καλή γνώση 
του Κυπριακού, έχοντας αρκε-
τούς Κύπριους και Τούρκους 
ψηφοφόρους στην περιφέρειά 
του, ενώ στο παρελθόν έχει  
παραστεί σε διάφορες εκδηλώ-
σεις της οργανωμένης κυπρια-
κής παροικίας. Σύμφωνα με  
πηγές, ο κ. Λάμι έχει στο  
πρόσφατο παρελθόν απαντήσει 
σε επιστολές ψηφοφόρων  
κυπριακής καταγωγής με δια-
βεβαιώσεις 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 υποστηρί-
ξει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
πρέπει να συνεχίσει να παίζει 
ενεργό ρόλο στην ενθάρρυνση 
των συνομιλιών για την  
επίτευξη λύσης.

Ο Επίσκοπος Μελιτηνής στο Southend-On-Sea

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό 

Ναό Αγίας Βαρβάρας στην 
πόλη Southend-On-Sea 
της Ανατολικής Αγγλίας  
λειτούργησε ο Θεοφιλέστα-
τος Επίσκοπος Μελιτηνής 
κ. Μάξιμος κατά την ημέρα 
της εορτής της Αγίας. 
 Μετά του Θεοφιλεστάτου 
συλλειτούργησαν ο Αρχιμ. 
κ. Χρυσόστομος Τύμπας,  
ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. 

Κωνσταντίνος Γαριβαλδι-
νός και ο εφημέριος του 
Ναού Πρεσβύτερος Πανα-
γιώτης Αναστασίου. 
Τον Θεοφιλέστατο καλωσό-
ρισε η Κοινότητα με θέρμη, 
ο οποίος στη συνέχεια  
παρακάθησε στο επίσημο 
γεύμα. Εκκλησιάστηκαν 
επίσης οι μαθητές του  
Ελληνικού Σχολείου της 

Κοινότητος.  Ο Θεοφιλέστα-
τος Επίσκοπος Μελιτηνής 
κ. Μάξιμος μίλησε για τον 
βίο της Αγίας Μεγαλομάρ-
τυρος Βαρβάρας και μετέ-
φερε στους πιστούς την  
ευλογία του Σεβασμιωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρεταννίας  
κ. Νικήτα.

Εόρτασε  η Ελληνική Κοινότητα  Southampton
Δισαρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία ετελέσθη στον πανηγυρίζο-
ντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Southampton την Κυριακή  
5 Δεκεμβρίου. 
Προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νική-
τας, συλλειτουργών μετά του 

Θεοφιλεστάτου Επισκόπου  
Μελιτηνής κ. Μαξίμου. 

 Έλαβαν μέρος ο Πρωτοσύ-
γκελλος της Ι. Αρχιεπισκοπής 
Αρχιμ. κ. Νικόδημος Αναγνω-
στόπουλος, ο Πρεσβύτερος  
κ. Ανδρέας Ανδρεόπουλος και 
ο εφημέριος του Ναού Πρεσβύ-
τερος κ. Ηλίας Γορανίτης.

Πανηγυρικός Εσπερινός 
στον Άγιο Νικόλαο  
Shepherd's Bush

Πανηγυρικός Εσπερινός 
 μετ' αρτοκλασίας και θείου  
κηρύγματος ετελέσθη στον 
εορτάζοντα Ιερό Ναό Αγίου  
Νικολάου Shepherd's Bush 
του Λονδίνου. 
Προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μά-
ξιμος και συμμετείχαν ο  
εφημέριος του Ναού Πρωτο-
πρεσβύτερος κ. Σταύρος  
Σολωμού και ο εφησυχάζων 
Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρό-
νου κ. Γεώργιος Καρβούνης.

Η εορτή του Αγίου Νικολάου στο Λονδίνο
Πανηγυρικά τίμησε τη μνήμη του εν Αγίοις  

Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της 
Λυκίας του θαυματουργού η ομώνυμη Κοινότητα 
του Λονδίνου στο Shepherd's Bush. 
Την πανήγυρη ελάμπρυνε με την παρουσία 
του ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, συλλειτουρ-
γών μετά του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου  
Μελιτηνής κ. Μαξίμου. 

 Έλαβαν μέρος επίσης ο Αρχιμανδρίτης του 
Οικουμενικού Θρόνου κ. Γεώργιος Καρβούνης, 
ο εφημέριος του Ναού Πρωτοπρεσβύτερος 
 κ. Σταύρος Σολωμού και ο Διάκονος Γεώργιος 
Τσουρούς. 
Στον πανηγυρικό Εσπερινό, την παραμονή της 
εορτής, χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-
πος Μελιτηνής κ. Μάξιμος.

Οι “Charliez”  
στο Hellenic TV  

Η Θεατρική μουσικοχορευτική  
παράσταση του The Actors Theatre  

«Charliez» που παρουσιάστηκε  
το 1918 στο Dugdale Theatre  

και στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 
θα παρουσιαστεί στην τηλεόραση του 
Hellennic Tv την ερχόμενη Δευτέρα  
13 Δεκεμβρίου στις 9:00 το βράδυ.  

Παίζουν οι καλλιτέχνες Αντη  
Φρανσέσκο, Βασούλα Χριστοδούλου, 

Μάρκος Καλογεράκης,  
Κατερίνα Μπαροτσάκη,  

Ελλη- Σαμσάρα Κυριάκου,  
Φοίβος Αλεξάνδρου,  
και Βασίλης Παναγής. 

Τραγουδούν ο Γιώργος Γεράσιμος και 
η Ελίζαπεθ Τσιάπμαν. 

Παραγωγή - σκηνοθεσία Βασίλης  
Παναγής.  

Τα κείμενα έγραψαν ο Αντη  
Φρανσέσκο και ο Βασίλης Παναγής.  

 Μια μουσικοχορευτική παράσταση 
 με πολύ γέλιο μουσική και τραγούδι. 
Αυτή την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου από 
το Hellenic TV στις 9:00 το βράδυ. 

Μην την χάσετε! 



Ο επιβεβαιωμένος αριθμός κρουσμάτων κορο-
νοϊού κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται 
σε 10,5 εκατομμύρια  και περισσότεροι από 
145.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει, σύμφωνα με 
κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την 
Τρίτη (07/12). Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί περιλαμ-
βάνουν μόνο άτομα που έχουν χάσει τη ζωή τους  
εντός 28 ημερών από τoν θετικό έλεγχο για κορo-
νοϊό. Μέχρι στιγμής, το 89% των ατόμων ηλικίας 
12 ετών και άνω εμβολιάστηκαν με την πρώτη 
δόση εμβολίου, το 81% είχαν τη δεύτερη και το 
36% έχουν κάνει την “αναμνηστική” δόση. 
Όπως μετέδωσε το Sky News, άλλα 101 κρού-

σματα της παραλλαγής Όμικρον  έχουν καταγραφεί 
στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη, ανεβάζοντας το 
σύνολο σε όλη τη χώρα σε 437. 
Ο αριθμός αυτός  συγκρίνεται με  τα 90 νέα κρού-

σματα που αναφέρθηκαν τη Δευτέρα. 
Τα τελευταία καθημερινά στοιχεία της Υπηρεσίας 

Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου 
δείχνουν ότι 72  κρούσματα εντοπίσθηκαν στην 
Αγγλία, 28 στη Σκωτία και ένα στην Ουαλία. 
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί επιβεβαι-

ωμένα κρούσματα Όμικρον στη Βόρεια Ιρλανδία. 
Η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε μέσα στο 

Σαββατοκύριακο να επαναφέρει από την Τρίτη την 
υποχρέωση όλων των εισερχομένων ταξιδιωτών 
να υποβάλλονται σε διαγνωστικό τεστ πριν από 
την πτήση τους προς το Ηνωμένο Βασίλειο (πλην 
Ουαλίας για την ώρα), επιπροσθέτως της υποχρέ-
ωσης για μοριακό τεστ έως και τη δεύτερη ημέρα 
από την άφιξη. 
Η απόφαση αυτή αποδίδεται σύμφωνα με το 

Υπουργείο Υγείας στη διαπίστωση ότι ο χρόνος 
εκκόλαψης της παραλλαγής Όμικρον δείχνει να  
είναι μικρότερος από ό,τι για τις υπόλοιπες  
παραλλαγές. 
Το τεστ πριν από την αναχώρηση, είτε μοριακό 

είτε rapid τεστ, θα πρέπει να γίνεται όσο πιο κοντά 
στο ταξίδι είναι δυνατό και όχι νωρίτερα από 48 
ώρες πριν από το ταξίδι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του βρετανικού Τύπου, 
οι αποφάσεις για το κατά πόσο τα μέτρα αυτά, 
όπως και η χρήση μάσκας σε μέσα συγκοινωνίας 
και καταστήματα λιανικής, θα διατηρηθούν και  
πέραν των τριών εβδομάδων που έχει ανακοινώσει 
η κυβέρνηση, θα ληφθούν στις 18 Δεκεμβρίου.  
Προστατευτικά μέτρα – Διχασμένο το υπουρ-

γικό συμβούλιο   Η Telegraph της Τετάρτης 
(08/12)  επισημαίνει ότι  “ η εργασία από το σπίτι” 
και άλλα αυστηρότερα μέτρα Covid εξετάζονται 
από τους υπουργούς για να επιβραδύνουν την 
εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον. Η εφημερίδα 
αναφέρει ότι το υπουργικό συμβούλιο είναι διχα-
σμένο σχετικά με τη χρήση “διαβατηρίων εμβο-
λίων”, ωστόσο το μέτρο εξακολουθεί να εξετάζεται 
δεδομένων των στοιχείων ότι το νέο στέλεχος είναι 
πιο μεταδοτικό από την παραλλαγή Δέλτα.  
Οι Times (8/12) επίσης με άρθρο τους στην πρώτη 
σελίδα κάνουν λόγο για  "ρήγμα στο υπουργικό 
συμβούλιο” σχετικά με το αν η κυβέρνηση πρέπει 
να εισαγάγει “διαβατήρια εμβολίων” στην Αγγλία 
για να επιβραδύνει την εξάπλωση της παραλλαγής 
Όμικρον. Η εφημερίδα αναφέ-
ρει ότι οι υπουργοί διχάστηκαν 
σε συνεδρίαση του υπουργι-

κού συμβουλίου την Τρίτη, όπου "αναγκάστηκαν 
να αντιμετωπίσουν" εάν πρέπει να θεσπιστούν αυ-
στηρότερα μέτρα για τον Covid - γνωστά ως Σχέδιο 
Β. Η εφημερίδα i (08/12)  εκτιμά ότι η εορταστική 
περίοδος "αρχίζει να μοιάζει πολύ με τα περασμένα 
Χριστούγεννα".  Επικεντρώνεται στη συνεχιζόμενη 
άρνηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζό0σον να 
αποκλείσει το ενδεχόμενο να καλέσει τους εργαζό-
μενους να συνεχίσουν να 3ργάζονται  από το σπίτι.   
Οι φόβοι ότι η παραλλαγή Όμικρον θα μπορούσε 

να "συντρίψει" τα νοσοκομεία έχουν αναγκάσει τον 
πρωθυπουργό να "αυξήσει την πίεση προς το 
NHS" για την επιτάχυνση του εμβολιαστικού προ-
γράμματος με την τρίτη ενισχυτική δόση, σημειώνει 
η Daily Express (08/12). Η εφημερίδα αναφέρει 
ότι το "σαφές μήνυμα” του Μπόρις Τζόνσον προς 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι αποτέλεσμα των 
προειδοποιήσεων από τη μεριά των ειδικών ότι το 
στέλεχος  Όμικρον είναι πιο μεταδοτικό από την 
παραλλαγή Δέλτα. 

“O επόμενος ιός μπορεί να είναι πιο  
θανατηφόρος” 

Την Δευτέρα ο Guardian 
(06/12)  υπογράμμιζε στο πρω-
τοσέλιδό του : “Ο επόμενος ιός 

μπορεί να είναι πιο θανατηφόρος προειδοποιεί  
ο επιστήμονας που δημιούργησε το εμβόλιο της 
Οξφόρδης” με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι η 
Σάρα Γκίλμπερτ είπε ότι ενώ είναι σαφές ότι δεν 
έχουμε τελειώσει με την παρούσα πανδημία επι-
σήμανε ότι η επόμενη μπορεί να είναι χειρότερη 
και πιο θανατηφόρα. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει 
ότι η προειδοποίηση έρχεται την ίδια ώρα όπου οι 
υπουργοί πληροφορήθηκαν από τους επιστήμονες 
ότι η παραλλαγή Όμικρον διαδίδεται με εξαιρετικά 
μεγάλη ταχύτητα στο Ηνωμένο Βασίλειο και η ανα-
μενόμενη νέα επιβολή περιοριστικών μέτρων από 
την Τρίτη που μας πέρασε έρχεται πολύ αργά για 
να περιορίσει την διάδοση της μετάλλαξης.  
Σύμφωνα με την Daily Telegraph (07/12), εντεί-
νονται οι φόβοι για την επιβολή περαιτέρω περιο-
ρισμών κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, εκτός 
εάν αυξηθεί ο ρυθμός εμβολιασμού με την τρίτη 
δόση στην Αγγλία. Η εφημερίδα μας ενημερώνει  
ότι τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία δείχνουν  
ότι ο αριθμός των ενισχυτικών δόσεων που έχουν 
διατεθεί στους άμεσα ενδιαφερόμενους  το Σαβ-
βατοκύριακο ήταν χαμηλότερος από το προηγού-
μενο Σαββατοκύριακο. Ένα παιχνίδι επίρριψης 
 ευθυνών έχει ξεκινήσει στους κόλπους της κυβέρ-
νησης για την ταχύτητα της ανάπτυξης του εμβο-
λιαστικού προγράμματος, ενώ πηγές ανέφεραν 

στην εφημερίδα ότι ο Οργανισμός Υγειονομικής 
Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου - τον οποίο 
διαχειρίζεται η Δρ Τζένη Χάρις  - είναι υπεύθυνος 
για τις καθυστερήσεις. Οι Times (07/12) γράφουν 
στο πρωτοσέλιδό τους : «Τα κρούσματα της  
Όμικρον στο Ηνωμένο Βασίλειο διπλασιάζονται 
κάθε τρείς ημέρες» με το κύριο άρθρο να τονίζει 
ότι τη σχετική διαπίστωση έκαναν οι επιστημονικοί 
σύμβουλοι της κυβέρνησης προκαλώντας νέες 
ανησυχίες για την ταχύτητα της διασποράς της  
συγκεκριμένης παραλλαγής. Προσθέτει ότι οι  
επιδημιολόγοι ανακοίνωσαν ότι η Όμικρον θα  
καταστεί η κυρίαρχη παραλλαγή του ιού στη  
Βρετανία. Η εφημερίδα i (07/12) αναφέρει ότι η  
αύξηση των κρουσμάτων της παραλλαγής Όμικρον 
του Covid είναι αναπόφευκτη, αλλά αυτό δεν θα 
είναι αρκετό για να πείσει την κυβέρνηση Τζόνσον 
να εισάγουν νέα περιοριστικά μέτρα πριν από τα 
Χριστούγεννα. Ωστόσο, προσθέτει η εφημερίδα, 
θα θεσπιστούν περαιτέρω περιορισμοί εάν τα  
εργαστηριακά δεδομένα και τα στοιχεία από τη  
Νότια Αφρική αποδείξουν ότι η νέα παραλλαγή 
είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από την Δέλτα.  
Εθνικό πιλοτικό πρόγραμμα για την παροχή 

φαρμάκου κατά του Covid  
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας – το 

NHS - σχεδιάζει να κυκλοφορήσει ένα αντι-ϊκό χάπι 
"που θα αλλάξει το παιχνίδι με τον Covid". Ένα 
χάπι που μπορούν να πάρουν στο σπίτι οι άνθρω-
ποι που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό.   
Το Molnupiravir , γνωστό και ως Lagevrio, είναι 

πολύ πιθανό να προσφέρεται στους πιο ευάλωτους 
ασθενείς μέχρι τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με την 
Sunday Telegraph (05/12). 
Το Sky News μετέδωσε ότι μια επιστολή έχει 

πάει στους τοπικούς φορείς της δημόσιας υγείας 
σχετικά με την ανάπτυξη του προγράμματος που 
σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, ένα χρο-
νοδιάγραμμα για την έναρξη του πιλοτικού προ-
γράμματος δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. 
Η ανάπτυξη του προγράμματος θα έχει ως στόχο 

να αποτρέψει τους ευάλωτους ασθενείς με κορο-
νοϊό να αρρωστήσουν σοβαρά και να χρειαστούν 
νοσοκομειακή περίθαλψη. 
Το Molnupiravir μπορεί να ληφθεί από εκείνους 

που έχουν βρεθεί θετικοί στον COVID και έχουν 
τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου για την ανά-
πτυξη σοβαρής ασθένειας, όπως παχυσαρκία,  
είναι άνω των 60 ετών, διαβήτη ή καρδιακές  
παθήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το NHS θα 
παρέχει το αντιϊκό χάπι σε κλινικά ευάλωτους και 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς μέσα σε μόλις 48 
ώρες από τη στιγμή που βρεθούν θετικοί στον 
COVID-19. Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι το φάρ-
μακο “θα αλλάξει το παιχνίδι για τους πιο ευάλω-
τους και τους ανοσοκατεσταλμένους” αφότου  
το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε η πρώτη χώρα που 
ενέκρινε το νέο χάπι. Το χάπι αναπτύχθηκε από 
τις φαρμακευτικές εταιρείες Ridgeback Biothera-
peutics και Merck Sharp & Dohme. Λειτουργεί  
παρεμβαίνοντας στην αναπαραγωγή του ιού.  
Αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του COVID-19, 
διατηρώντας τα επίπεδα χαμηλά στον ανθρώπινο 
οργανισμό, μειώνοντας τελικά τη σοβαρότητα της 
νόσου. Το φάρμακο θα πρέπει να λαμβάνεται το 
συντομότερο δυνατό μετά από θετικό τεστ και εντός 
των πρώτων πέντε ημερών, συμβουλεύει ο Ρυθ-
μιστικός Οργανισμός Φαρμάκων και Προϊόντων 
Υγειονομικής Περίθαλψης.
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Covid: Ραγδαία εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον  

Όλοι οι ταξιδιώτες από το εξωτερικό προς 
το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει από 
προχθές, Τρίτη 7 Δεκεμβρίου,  να υπο-

βάλλονται σε διαγνωστικό τεστ κορωνοϊού εντός 
48 ωρών πριν από το ταξίδι τους προς τη Βρε-
τανία. Η απόφαση λήφθηκε σε σύσκεψη της  
συντονιστικής επιτροπής για την πανδημία το 
βράδυ του περασμένου Σαββάτου. 
Το τεστ μπορεί να είναι είτε μοριακό τύπου PCR 

είτε rapid τεστ και θα πρέπει να γίνεται από όλους 
ανεξαρτήτως του καθεστώτος εμβολιασμού τους. 
Το μέτρο, που επανέρχεται στις υποχρεώσεις 

των ταξιδιωτών έπειτα από μήνες, ακολουθεί την 
απόφαση για υποβολή των επισκεπτών στη 
χώρα σε τεστ PCR εντός 48 ωρών από την άφιξή 
τους (Day 2 Test) και για υποχρέωση απομόνω-
σης μέχρι να λάβουν αρνητικό αποτέλεσμα. 
Ανακοινώνοντας την απόφαση ο Υπουργός 

Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ είπε ότι το μέτρο λήφθηκε 
λόγω του αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων της 
παραλλαγής Όμικρον που συνδέονται με ταξίδια. 
Επίσης, από τα ξημερώματα της περασμένης 
Δευτέρας η Νιγηρία τοποθετήθηκε στην “κόκκινη” 
βρετανική ταξιδιωτική λίστα, όπου ήδη βρίσκο-
νταν δέκα νοτιοαφρικανικές χώρες. Η Νιγηρία, 
εξήγησε ο Βρετανός Υπουργός Υγείας, είναι η 

χώρα με τα δεύτερα περισσότερα κρούσματα 
Όμικρον μετά από τη Νότια Αφρική. Πλέον μόνο 
Βρετανοί υπήκοοι και μόνιμοι κάτοικοι Ηνωμένου 
Βασιλείου θα γίνονται δεκτοί από τη Νιγηρία και 
αυτοί με υποχρέωση δεκαήμερης καραντίνας σε 
ξενοδοχείο. 

 
Κακά τα νέα για τη βιομηχανία των ταξιδιών 
Η νέα αυτή υποχρέωση δεν έτυχε θετικής υπο-

δοχής από τη βιομηχανία ταξιδίων, η οποία είχε 
μόλις αρχίσει να ανακάμπτει από το σοκ της παν-
δημίας της COVID-19. Ο διευθυντής της επιχει-
ρηματικής ένωσης ταξιδίων Business Travel  
Association Κλάιβ Ράτεν την χαρακτήρισε βαρύ 
πλήγμα για τον τομέα ενώ ο Τιμ Άλντερσλεϊντ 
της ένωσης αεροπορικών εταιρειών Airlines UK 
έκρινε το μέτρο αυτό «πρόωρο» εν τη απουσία 
όλων των κλινικών δεδομένων για το νέο πα-
ραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού Όμικρον.  
«Γνωρίζω ότι είναι ένα βάρος για τη βιομηχανία 
ταξιδίων, αλλά έχουμε κάνει τεράστιες προόδους 
σε αυτήν τη χώρα», με σχεδόν το 81% των άνω 
των 12 ετών να έχουν εμβολιαστεί κατά της 

COVID-19 και αναμνηστική δόση να έχει χορη-
γηθεί στο 34% του πληθυσμού στον οποίο προ-
τείνεται, αντέτεινε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης Ντόμινικ Ράαμπ σήμερα σε δηλώσεις που 
έκανε στο Sky News. «Οφείλουμε να λάβουμε 
στοχευμένα μέτρα για να εμποδίσουμε τη νέα 
αυτή παραλλαγή να εγκατασταθεί στη χώρα και 
να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα», 
σημείωσε. Για την αντιμετώπιση της Όμικρον,  
η Βρετανία, η οποία με συνολικά περισσότερους 
από 145.500 θανάτους από την COVID-19 από 
τότε που ξέσπασε η πανδημία βρίσκεται μεταξύ 
των χωρών της Ευρώπης που θρηνούν τα  
περισσότερα θύματα, επιτάχυνε την εκστρατεία 
εμβολιασμού του πληθυσμού της με την ενισχυ-
τική δόση και επανεισήγαγε την υποχρέωση  
χρήσης μάσκας στα μέσα μεταφοράς και τα  
καταστήματα. Τα μέτρα αυτά θα αποτελέσουν 
αντικείμενο νέας αξιολόγησης που θα γίνει στις 
20 Δεκεμβρίου, καταλήγει η κυβέρνηση στην ανα-
κοίνωσή της. 

Πρόσθετη υποχρέωση για τεστ Covid πριν την αναχώρηση για ταξιδιώτες προς τη Βρετανία
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Η αποτυχία  στο Αφγανιστάν  
«βαραίνει» τη Βρετανία

Το χάος, η αποτυχία κατανομής πόρων, οι μοιραίες καθυ-
στερήσεις σε κρίσιμες στιγμές και η έλλειψη επικοινωνίας 
στο Whitehall, έβλαψαν σοβαρά την επιχείρηση εκκένωσης 

της βρετανικής κυβέρνησης στο Αφγανιστάν, αναφέρει η εφημερίδα 
Ιndependent. Δεκάδες χιλιάδες εκκλήσεις για βοήθεια, από όσους 
απειλούνται, έμειναν αναπάντητες σε ένα σύστημα ανίκανο να χει-
ριστεί την κατάσταση, δήλωσε πρώην αξιωματούχος του Γραφείου 
Εξωτερικής Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης.  Μερικοί από αυτούς 
που εγκαταλείφθηκαν δολοφονήθηκαν στη συνέχεια από τους  
Ταλιμπάν και άλλες ισλαμιστικές ομάδες. Ο Ραφαέλ Μάρσαλ, ο 
οποίος εργαζόταν τότε ως υπάλληλος γραφείου κατά τη διάρκεια 
της κρίσης, περιέγραψε πώς για ένα απόγευμα στη μέση της αε-
ρομεταφοράς ήταν ο μόνος που παρακολουθούσε τα χιλιάδες  ει-
σερχόμενα  αιτήματα Αφγανικών Ειδικών Υποθέσεων, για βοήθεια, 
από υπουργούς της κυβέρνησης, βουλευτές και  φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, εκτιμώντας  ότι μεταξύ 75.000 και 150.000 άνθρωποι 
υπέβαλαν αίτηση για εκκένωση. Συγκλονίζει η μαρτυρία του, που 
υπογραμμίζει ότι, «λιγότερο από το 5% έλαβαν βοήθεια» και “είναι 
σαφές ότι ορισμένοι από αυτούς που έμειναν πίσω έχουν δολοφο-
νηθεί από τους Ταλιμπάν.” Παρέχοντας στοιχεία σε μια έρευνα 
σχετικά με την εκκένωση του Αφγανιστάν, της Επιτροπής Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων των Κοινοτήτων, ο κ. Μάρσαλ ισχυρίστηκε ότι ο 
Ντόμινικ Ράαμπ, τότε υπουργός Εξωτερικών, χρειάστηκε αρκετές 
ώρες για να αντιμετωπίσει υποθέσεις που χρειάζονταν την έγκρισή 
του, καθώς το παράθυρο για την αερομεταφορά έκλεινε πιεστικά. 
Η «επιλογή του υπουργού Εξωτερικών να προκαλέσει καθυστέ-
ρηση» όταν ο χρόνος για τους ανθρώπους να φτάσουν στο αερο-
δρόμιο της Καμπούλ «υποδηλώνει ότι δεν κατάλαβε την απελπι-
στική κατάσταση», είπε ο κ. Μάρσαλ. Αναμφισβήτητα η μαρτυρία 
του, θα προσθέσει στη διαμάχη γύρω από την εκκένωση του  
Αφγανιστάν και θα οδηγήσει σε περαιτέρω ερωτήματα.

Ερευνάται ολιγωρία στην υπόθεση του 6χρονου Άρθουρ

Τη διεξαγωγή ανεξάρτητης 
εθνικής έρευνας με αφορμή τη 
μοιραία ολιγωρία των υπηρε-
σιών κοινωνικής πρόνοιας που 
επέτρεψε το βασανισμό και τη 
δολοφονία του 6χρονου Άρθουρ 
Λαμπίνιο-Χιουζ από τη μητριά 

και τον πατέρα του, ανακοίνωσε 
η κυβέρνηση. Ο Άρθουρ υπέ-
στη πολύμηνο βασανισμό και εν 
τέλει δολοφονήθηκε αγρίως τον 
Ιούνιο του 2020, σε μια υπό-
θεση που έχει συγκλονίσει την 
κοινή γνώμη. Το δικαστήριο 
επέβαλε ισόβια κάθειρξη στη 
μητριά του, Έμμα Τάστιν, με 
υποχρέωση ελάχιστης παραμο-
νής στη φυλακή 29 έτη, και 21 
χρόνια κάθειρξης στον πατέρα 
του, Τομ Χιουζ. Η Γενική Εισαγ-
γελέας Σουέλα Μπρέιβερμαν 
δέχθηκε τις εισηγήσεις για επα-
νεξέταση των ποινών που θεω-
ρήθηκαν επιεικείς. Η έρευνα θα 

εξετάσει τα διδάγματα από την 
υπόθεση του Άρθουρ, ώστε να 
αποτραπούν στο μέλλον παρό-
μοιες τραγωδίες. Διατάχθηκε 
επίσης έλεγχος των υπηρεσιών 
κοινωνικής πρόνοιας και αστυ-
νόμευσης στο Σόλιχαλ της 
Kεντρικής Αγγλίας, όπου ζούσε 
ο Άρθουρ, το σπίτι του οποίου 
είχαν επισκεφθεί κοινωνικοί λει-
τουργοί και αστυνομικοί λόγω 
ανησυχιών για την κατάστασή 
του, χωρίς όμως να κριθεί ανα-
γκαία οποιαδήποτε περαιτέρω 
ενέργεια. Την Κυριακή πλήθος 
κόσμου συγκεντρώθηκε κοντά 
στο σπίτι του εξάχρονου, αφή-

νοντας λουλούδια και παιχνίδια 
στον δρόμο και μπλε μπαλόνια 
στον ουρανό, το χρώμα της 
αγαπημένης του ομάδας, της 
Μπέρμιγχαμ. Σε πολλούς αγώ-
νες οι φίλαθλοι άρχισαν να χει-
ροκροτούν στο έκτο λεπτό στη 
μνήμη του Άρθουρ. Οι παίκτες 
της Μπέρμιγχαμ κατά την προ-
θέρμανση φορούσαν φανέλες 
με το μήνυμα «Άρθουρ, εμείς 
σε αγαπάμε», αναφορά στη 
σπαρακτική κραυγή του αγο-
ριού «κανένας δεν με αγαπάει» 
που ακουγόταν σε βίντεο το 
οποίο προβλήθηκε στη δίκη των 
δολοφόνων του.

«Εθνική ντροπή» η εισβολή οπαδών 
στον τελικό του Euro στο Γουέμπλεϊ

Η πρωτοφανούς μαζικότητας εγκληματική συμπεριφορά οπα-
δών και η «συλλογική αποτυχία των αρχών να προβλέψουν 
τους κινδύνους» μετέτρεψαν το γήπεδο Γουέμπλεϊ σε «πο-

λεμική ζώνη» πριν και κατά τη διάρκεια του τελικού του Euro 2020 
τον περασμένο Ιούλιο, αποφάνθηκε ανεξάρτητη έρευνα στη Βρε-
τανία. Το 129 σελίδων πόρισμα της έρευνας της βαρώνης Κέισι 
επιρρίπτει βαριές ευθύνες στη Μητροπολιτική Αστυνομία (καθώς 
και στον τοπικό δήμο του Μπρεντ, αλλά και στην Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία) για ανεπαρκή σχεδιασμό και καθυστερημένη αντί-
δραση, επιτρέποντας σε 2.000 οπαδούς δίχως εισιτήρια να εισέλ-
θουν στις κερκίδες του Γουέμπλεϊ από 17 διαφορετικές θύρες. 
Εξ αυτών μόνο οι 400 απομακρύνθηκαν, ενώ ακόμα 6.000 οπαδοί 

περίμεναν απ’ έξω για να εισβάλουν με τη λήξη του τελικού μεταξύ 
Αγγλίας και Ιταλίας, του πρώτου τελικού μεγάλης διοργάνωσης 
στην Αγγλία με συμμετοχή της εθνικής ομάδας της χώρας από το 
1966. Η βαρώνη Κέισι αναφέρει ότι «το μεγαλύτερο παιχνίδι  
ποδοσφαίρου εδώ και 55 χρόνια» μετατράπηκε σε «πηγή εθνικής 
ντροπής», παρά το ότι «μερικά από όσα έγιναν ήταν δυστυχώς 
προβλέψιμα, έστω και αν όχι η κλίμακα στην οποία συνέβησαν». 
Προσθέτει ότι κατά τη λήψη καταθέσεων μαρτύρων ένιωθε το 

βάρος της τραγωδίας του Χίλσμπορο του 1989 με τους 97 νεκρούς. 
Κάνει λόγο για «τρομερές εμπειρίες» που βίωσαν υγιείς φίλαθλοι 
από ομάδες «ανεγκέφαλων αγροίκων» που δημιούργησαν μια  
«τέλεια καταιγίδα ανομίας» η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει 
«σημαντικούς τραυματισμούς ή ακόμα και θάνατο». 
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι ορδές των μεθυσμένων οπαδών 

θα μπορούσαν να προκαλέσουν κατάρρευση κλιμακοστασίων του 
γηπέδου, παγίδευση και ποδοπάτημα φιλάθλων, ενώ σε μία περί-
πτωση οπαδός «απήγαγε» έναν ανήλικο σε αναπηρικό αμαξίδιο 
που είχε πάει στο γήπεδο με τον πατέρα του και επιχείρησε να τον 
περάσει ο ίδιος στις κερκίδες προσποιούμενος τον φροντιστή. 
Ορισμένοι από τους οπαδούς που κατάφεραν να μείνουν στις 

κερκίδες, ακόμα και σε θέσεις συγγενών ποδοσφαιριστών, έκαναν 
απροκάλυπτα χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια του ματς,  
ανέφεραν στην έρευνα αυτόπτες μάρτυρες.

Σάλος με το πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω 
lockdown - Παραιτήθηκε σύμβουλος του Μπόρις

Σε ιδιαιτέρως δύσκολη θέση βρίσκεται - 
για μια ακόμη φορά - ο Μπόρις Τζόνσον, 
έπειτα από τις αποκαλύψεις για παράνομο 
“κορωνοπάρτι” στελεχών της Ντάουνινγκ 
Στριτ εν μέσω lockdown, το οποίο μάλιστα 
η κυβέρνηση επιχείρησε να συγκαλύψει, με 
μεγάλη μερίδα του βρετανικού Τύπου να 
την κατηγορεί για ψέματα. Ο πρωθυπουρ-
γός είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για 
«κοροϊδία» των Βρετανών πολιτών αναφο-
ρικά με το περσινό χριστουγεννιάτικο πάρτι. 
Οι κατηγορίες διατυπώνονται και από την 
αντιπολίτευση μετά από την αποκάλυψη 
από το ITV ενός βίντεο στο οποίο συνερ-
γάτες του Μπόρις αναφέρονται γελώντας 
στο πάρτι που φέρεται να έγινε σε αίθουσα 
του οικήματος που στεγάζει το πρωθυπουρ-
γικό γραφείο στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ενώ 
η χώρα τελούσε υπό αυστηρή απαγόρευση 
συναντήσεων σε κλειστούς χώρους. Το 
απόγευμα της Τετάρτης, ο Τζόνσον δήλωσε 
στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι συμμερίζεται 
την οργή των πολιτών για το βίντεο. Απο-
λογήθηκε «ανεπιφύλακτα» για την προ-
σβολή που αυτό το βίντεο έχει προκαλέσει, 
ιδίως σε ανθρώπους που λόγω των περιο-
ρισμών δεν είδαν συγγενείς τους που πέ-
θαιναν. Επέμεινε ωστόσο ότι έχει λάβει πολ-
λαπλές διαβεβαιώσεις από τους συνεργάτες 
του ότι δεν παραβιάστηκαν οι κανόνες του 

τότε ισχύοντος απαγορευτικού. Ανακοίνωσε 
δε πως έδωσε εντολή διερεύνησης του πε-
ριστατικού. Ο ίδιος πιστεύεται ότι δεν ήταν 
παρών. Ωστόσο, το ITV προέβαλε βίντεο 
που ελήφθη στις 22 Δεκεμβρίου 2020, τέσ-
σερις ημέρες μετά από το καταγγελλόμενο 
πάρτι, στο οποίο συνεργάτες του Πρωθυ-
πουργού κάνουν πρόβα συνέντευξης Τύ-
που στην καινούργια τότε αίθουσα ενημέ-
ρωσης της Ντάουνινγκ Στριτ (η οποία δεν 
χρησιμοποιήθηκε ποτέ). Ο σύμβουλός του 
Εντ Όλντφιλντ ακούγεται να ρωτά την τότε 
Γραμματέα Τύπου Αλέγκρα Στράτον, αν 
αληθεύουν πληροφορίες για ένα παράτυπο 
πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ και αν ο Μπό-
ρις θα το ενέκρινε. Η Στράτον γελάει, λέει 
ότι η ίδια «πήγε σπίτι» και ρωτά τον Όλ-
ντφιλντ τι θα έπρεπε να απαντήσει. Μια 
φωνή ακούγεται να λέει «δεν ήταν πάρτι, 
είχε τυρί και κρασί» και στη συνέχεια η εκ-
πρόσωπος λέει γελώντας ότι το “φαντα-
στικό” (fictional) πάρτι επρόκειτο για επαγ-
γελματική συνάντηση, κατά την οποία δεν 
τηρήθηκαν αποστάσεις. 

 
Παραίτηση με δάκρυα στα μάτια 
Χθες (Τετάρτη 8/12) αργά το απόγευμα, η 

Αλέγκρα Στράτον υπέβαλε την παραίτησή 
της από εκπρόσωπος του πρωθυπουργού 
για την COP26. Βγήκε από το σπίτι της στο 

Λονδίνο και, κλαίγοντας, είπε στους δημο-
σιογράφους ότι παραιτείται. «Θα μετανιώνω 
για τα σχόλια που έκανα (στο βίντεο) μέχρι 
το τέλος της ζωής μου. Ζητώ ειλικρινή συγ-
γνώμη από όλους σας», είπε. 
Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Κιρ 

Στάρμερ δήλωσε ότι «οι πολίτες σε όλη τη 
χώρα ακολουθούσαν τους κανόνες, ακόμη 
και αν αυτό σήμαινε ότι ήταν χωριστά από 
τις οικογένειες τους, σε γενικό απαγορευτικό 
και τραγικά για πολλούς ανήμποροι να απο-
χαιρετίσουν τους αγαπημένους τους». Πρό-
σθεσε ότι οι πολίτες είχαν δικαίωμα να πε-
ριμένουν πως η κυβέρνηση έπραττε το ίδιο. 
«Το να ψεύδονται και να γελάνε για αυτά τα 
ψέματα είναι επαίσχυντο. Ο Πρωθυπουρ-
γός πρέπει να πει την αλήθεια και να απο-
λογηθεί. Δεν μπορεί να ισχύει ένας κανόνας 
για τους Συντηρητικούς και άλλος για όλους 
τους υπόλοιπους», πρόσθεσ. Η Ντάουνινγκ 
Στριτ επέμεινε ότι το πάρτι δεν έγινε, προ-
καλώντας σάλο στα social media. 
Η αστυνομία έχει πει πως εξετάζει καταγ-

γελίες για παραβίαση των κανόνων στην 
Ντάουνινγκ Στριτ, όπου σύμφωνα με δημο-
σιεύματα είχαν γίνει και άλλα πάρτι εν μέσω 
lockdown. Η Daily Mirror έχει γράψει πως 
τα πάρτι ήταν «εμμονή» της συζύγου του 
Πρωθυπουργού, Κάρι Σίμονς. Επικριτικοί 
προς την κυβέρνηση υπήρξαν και αρκετοί 
Συντηρητικοί βουλευτές. Ο επικεφαλής της 
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής (APPG) για την Κύπρο σερ Ρότζερ 
Γκέιλ έγραψε στο Twitter: "Το πάρτι στον 
αριθμό 10 έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός 
ακόμη "Barnard Castle". Το πρωθυπουρ-
γικό γραφείο πρέπει να απαντήσει σε ορι-
σμένες σοβαρές ερωτήσεις. Και γρήγορα." 
Αργότερα, είπε στο BBC: «Εάν ο πρωθυ-
πουργός έχει παραπλανήσει το Κοινοβού-
λιο, τότε η κοινοβουλευτική ομάδα των Τόρις 
θα πρέπει να πάει στον πρωθυπουργό και 
να πει: ‘’ο χρόνος σου τελείωσε’’». 
Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας επι-

βεβαίωσε ρεπορτάζ ότι μέρος του προσω-
πικού και ο τότε υπουργός Γκάβιν Γουίλιαμ-
σον πραγματοποίησαν πάρτι στις 10 
Δεκεμβρίου πέρυσι.
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Δεξίωση για Αναστασιάδη και Τατάρ 
στις 14 Δεκεμβρίου από Στιούαρτ

Πρώτο βήμα για την πάταξη της 
διαφθοράς οι πληροφοριοδότες

Δεξίωση στην οποία θα παραστούν ο πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και 
ο Τουρκοκύριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ προτίθεται 
να πραγματοποιήσει στις 14 Δεκεμβρίου ο νεος 
ειδικός αντιπρόσωπος του ΟΗΕ στην Κύπρο 
Κόλιν Στιούαρτ. Οπως ανέφερε στο ΡΙΚ ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος, η 
Ελληνοκυπριακή πλευρά απάντησε θετικά σε 
βολιδοσκόπηση που έχει δεχθεί για να παραστεί 
στη δεξίωση ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Ορι-
στικοποίηση της δεξίωσης, σύμφωνα με  τον 
κύριο Πελεκάνο,  θα γίνει την Παρασκευή κατά 
τη συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας με τον Κόλιν Στιουαρτ, ο οποίος την 
ίδια μέρα θα συναντηθεί και με τον Ερσιν Τατάρ. 
Σύμφωνα με  πληροφορίες, στη δεξίωση ανα-
μένεται να προσκληθούν τα μέλη των διαπρα-
γματευτικών ομάδων των δύο πλευρών και οι 
πρέσβεις των χωρών- μονίμων μελών του συμ-
βουλίου ασφαλείας.

Αύξηση ασθενών με Covid - 70% χωρίς ιστορικό εμβολιασμού - «Με την 
Όμικρον πιθανόν να δούμε τετραψήφιους αριθμούς κρουσμάτων»

Μερική και σταδιακή 
αύξηση στον 
αριθμό των ασθε-

νών με Covid-19 που νοση-
λεύονται στα νοσηλευτήρια 
του Οργανισμού Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας παρατη-
ρείται το τελευταίο διάστημα, 
σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Οργανισμού. Τονίζεται 
ότι τις τελευταίες μέρες, ο 
αριθμός των νοσηλευόμε-
νων ασθενών με Covid κυ-
μαίνεται γύρω στους 120 
ημερησίως, εκ των οποίων 
οι 20 σε Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας και άλλοι περί-
που 25 σε Μονάδες Αυξη-
μένης Φροντίδας. Ποσοστό 
περίπου 70% των ασθενών 
δεν έχουν ιστορικό εμβολια-
σμού. Ελαφρώς ανησυχη-
τική είναι η κατάσταση, δή-
λωσε στο Κυπριακό 
Πρακτορείο Ειδήσεων ο επι-
δημιολόγος Δρ Μιχάλης Βω-
νιάτης, σημειώνοντας ότι με 
την έλευση της Όμικρον 
στην Κύπρο, που είναι θέμα 
χρόνου να συμβεί, τα κρού-
σματα θα εκτοξευθούν σε  
τετραψήφιους αριθμούς,  

σημειώνοντας ότι είναι μια 
μετάλλαξη, για την οποία τα 
δεδομένα που υπάρχουν 
ανά το παγκόσμιο είναι ανε-
παρκή. Ο Δρ Βωνιάτης είπε 
πως τώρα, «η κατάσταση 
δυστυχώς δεν βελτιώνε-
ται, μάλλον παραμένει 
σταθερή προς τα πάνω κι 
αυτό είναι ελαφρώς ανη-
συχητικό γιατί έχουμε πε-
ρισσότερες νοσηλείες και 
απώλειες ανθρώπινων 
ζωών. Από την άλλη, τα 
πράγματα δεν έχουν  
ξεφύγει που να μην ελέγ-
χονται, είναι διαχειρί-
σιμα». Από εκεί και πέρα, 
σημείωσε, θα εξαρτηθεί και 
η πορεία της πανδημίας γε-
νικότερα ανά το παγκόσμιο 
από το στέλεχος Όμικρον, 
για το οποίο ακόμη δεν 
έχουμε όλα τα στοιχεία για 
να είμαστε βέβαιοι ότι δεν 
θα προκαλέσει σοβαρή νό-
σηση. Ανέφερε πως το τι 
γνωρίζουμε μέχρι τώρα, εί-
ναι λίγα πράγματα και δεν 
είναι αρκετά να μας πείσουν 
ότι εάν υποκαταστήσει τη 
Δέλτα, λόγω του ότι μεταδί-

δεται πιο γρήγορα, το τι θα 
συμβεί. «Στη Νότια Αφρική 
δεν είχαν σημειωθεί βαριά 
περιστατικά που να χρήζουν  
νοσηλείας και θεραπείας με 
οξυγόνο και διασωληνώσεις 
και θανάτους, αλλά να μην 
ξεχνάμε ότι ο πληθυσμός 
της Νότιας Αφρικής είναι πιο 
νεαρός συγκριτικά με την 
Ευρώπη άρα δεν έχουμε 
ακόμη πειστικά στοιχεία ότι 
αυτό το στέλεχος δεν θα 
προκαλέσει βαριές νοσή-
σεις. Δεν είναι μόνο το αν 
προκαλεί ή όχι βαριές νοσή-
σεις, είναι θέμα ότι θα προ-
καλέσει πολλές νοσήσεις, 
δηλαδή θα προσβάλει πάρα 
πολλά άτομα λόγω της  
ταχύτητας με την οποία  
μεταδίδεται». Αυτή η ταχύ-
τητα, συνέχισε, μπορεί να 
περιλάβει και κάποια άτομα 
τα οποία είναι ευπαθή και να 
νοσήσουν βαριά. «Στην Κύ-
προ αυτή την στιγμή έχουμε 
γύρω στα 500-600 κρού-
σματα ημερησίως. Αν αυτά 
τα κρούσματα εκτοξευθούν 
στα 1500 με το 95% να μην 
είναι βαριά ασθενείς εντού-

τοις ένα 5% είναι πιθανόν να 
νοσήσουν βαριά. Με τη με-
τάλλαξη Όμικρον υπάρχει 
πιθανότητα να εκτοξευθούν 
τα κρούσματα αλλά μέχρι 
στιγμής δεν έχουμε τη με-
τάλλαξη Όμικρον στην  
Κύπρο. Είναι θέμα χρόνου, 
όμως, να την έχουμε. Ήδη 
πολλές χώρες της Ευρώπης 
έχουν το στέλεχος, άρα είναι 
θέμα χρόνου. Μπορεί να εί-
ναι μαζί μας και να μην έχει 
ανιχνευθεί ακόμη», πρό-
σθεσε. Τόνισε πως αν η με-
τάλλαξη δεν προκαλεί βα-
ριές νοσήσεις τότε δεν θα 
μας ανησυχήσει ο αριθμός 
των κρουσμάτων που πιθα-
νόν να εκτοξευθεί. Ερωτη-
θείς αν θα έχουμε περαι-
τέρω αύξηση των 
κρουσμάτων με τη Δέλτα, 
είπε όχι σε μεγάλο βαθμό, 
γιατί όπως σημείωσε, 
έχουμε πολύ κόσμο εμβο-
λιασμένο. Σε ερώτηση αν θα 
υπάρξουν επιπρόσθετα μέ-
τρα τα Χριστούγεννα, ο Δρ 
Βωνιάτης ανέφερε ότι αυτό 
θα διαφανεί στις επόμενες 
μια δύο εβδομάδες.

Πάπας: Είθε η Κύπρος να μετατραπεί σε ένα «εργαστήριο αδελφοσύνης»

Την ευχή η Κύπρος από ένα 
διαιρεμένο νησί να μετατρα-
πεί σε ένα «εργαστήριο αδελ-

φοσύνης», εξέφρασε ο Πάπας Φρα-
γκίσκος, καυτηριάζοντας ταυτόχρονα 
την «αδιαφορία» που επικρατεί ένα-
ντι των δεινών που περνούν όσοι 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη 
χώρα τους σε ένα επικίνδυνο ταξίδι, 
κυνηγώντας τα όνειρά τους. Ο Πά-
πας Φραγκίσκος ολοκλήρωσε την 
επίσκεψή του στην Κύπρο με μια 
Οικουμενική Προσευχή με μετανά-
στες στην καθολική εκκλησία του Τι-
μίου Σταυρού στη Λευκωσία. Απευ-
θυνόμενους σε μετανάστες πιστούς, 
ο Ποντίφικας είπε ότι «εσείς φτάσατε 

εδώ, σε αυτό το νησί», αλλά διερω-
τήθηκε «πόσοι όμως από τους αδελ-
φούς και τους αδελφές σας σας δεν 
έμειναν στη μέση του δρόμου». 
«Πόσοι απελπισμένοι ξεκινάμε αυτό 
το οδοιπορικό κάτω από πολύ δύ-
σκολες, πολύ επισφαλείς συνθήκες 
και δεν καταφέρνουν να φτάσουν 
στον προορισμό τους; Μπορούμε 
να μιλήσουμε για αυτή τη θάλασσα 
που έγινε ένα μεγάλο νεκροταφείο. 
Κοιτάζοντας σας βλέπω στα μάτια 
σας τα δεινά αυτής της πορείας», 
είπε μιλώντας μέσω μεταφραστή. 
Έψεξε το ότι πολλοί συνήθισαν τις 
τραγωδίες γύρω τους. «Εμείς κοι-
τάμε τι συμβαίνει γύρω μας και το 

χειρότερο είναι ότι το συνηθίζουμε. 
Σήμερα βυθίστηκε μία βάρκα και 
έχουμε τόσους αγνοούμενους. Αυτή 
η συνήθεια είναι μια σοβαρή ασθέ-
νεια, μια πολύ σοβαρή ασθένεια και 
δεν υπάρχει αντίδοτο, θα πρέπει να 
καταπολεμήσουμε αυτή τη συνήθεια 
σε αυτές τα καθημερινές τραγωδίες 
που συμβαίνουν γύρω μας». «Σας 
ζητώ συγνώμη αν είπα τα πράγματα 
όπως έχουν, δεν μπορούμε να σιω-
πήσουμε δεν μπορούμε να στρέ-
ψουμε το βλέμμα αλλού σε αυτή την 
κουλτούρα της αδιαφορίας» πρό-
σθεσε. Ο Πάπας αναφέρθηκε και 
στην Κύπρο εκφράζοντας την ευχή 
όπως «αυτό το νησί σημαδεμένο 
από μια οδυνηρή διαίρεση γίνει με 
τη χάρη του Θεού ένα εργαστήριο 
αδελφοσύνης». «Να σκεφτεί κανείς 
ότι αυτό το νησί είναι γενναιόδωρο, 
αλλά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα 
γιατί ο αριθμός των ανθρώπων που 
φτάνουν το νησί ξεπερνά τις ικανό-
τητες υποδοχής ενσωμάτωσης, στή-
ριξης» ανέφερε ο Ποντίφικας και 
πρόσθεσε: «Η γεωγραφική του γει-
τνίαση διευκολύνει την έλευση των 
ανθρώπων αλλά δεν είναι εύκολα τα 
πράγματα, πρέπει να καταλάβουμε 
τα όρια». Ο Πάπας άκουσε αριθμό 
μεταναστών που έφτασαν στην Κύ-
προ κυνηγώντας το όνειρο για μια 
καλύτερη ζωή. Μια μετανάστρια από 
τη Μέση Ανατολή είπε πως κάθε 
μέρα πρέπει να σημειώνει αυτό που 

είναι ή θέλει να γίνει «σε ένα έντυπο 
με κουτάκια», συμπληρώνοντάς το 
με μία ή δύο λέξεις. «Συνήθως πρέ-
πει να διαλέξω το ξένος, αλλοδα-
πός, θύμα, πρόσφυγας, μετανάστης 
αλλά θέλω να φωνάξω 'είμαι ένα 
άτομο, αδελφή, φίλος, ένας πιστός, 
ένας γείτονας'». Ένας νεαρός από 
την Αφρική μίλησε για τα τραύματα 
που φέρει από το μίσος. Αίσθηση 
προκάλεσε ένα νεαρό κορίτσι από 
το Κογκό που μίλησε στα ελληνικά 
ότι ονειρεύεται ένα κόσμο που κανείς 
δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείπει 
το κρεβάτι του μέσα στη νύκτα, να 
φύγει και να εγκαταλείψει τα πάντα 
για να ξεφύγει. «Όλοι έχουμε μικρά 
όνειρα, ονειρεύομαι να γίνω πρώτη 
στην τάξη μου, να γίνω γιατρός, 
ονειρεύομαι να είμαι ευπρόσδεκτη, 
εδώ στην εκκλησία, στην τάξη, ονει-
ρεύομαι να έχω ανθρώπους που εν-
διαφέρονται για μένα να είναι λιγό-
τερο έκπληκτοι όταν μιλώ ελληνικά». 
Ευγνωμοσύνη 
Βαθιά ευγνωμοσύνη προς τον 

Πρόεδρο και τον λαό της Κύπρου 
«για τη θερμή σας υποδοχή και φι-
λοξενία» εξέφρασε ο Πάπας Φρα-
γκίσκος μετά την αναχώρησή του σε 
χειρόγραφο μήνυμα του. «Με τις 
διαβεβαιώσεις μου για τις προσευ-
χές μου για ειρήνη και ευημερία του 
έθνους, επικαλούμαι τις ευλογίες Του 
Παντοδύναμου Θεού για όλους 
εσάς» γράφει ο Πάπας. 

Ύστερα από πέντε χρόνια συζητήσεων ολο-
κληρώθηκε η συζήτηση πολυσέλιδης Πρότασης 
Νόμου για την προστασία των πληροφοριοδο-
τών σε θέματα διαφθοράς και πλέον οδηγείται 
για ψήφιση στην Ολομέλεια. Πλέον οι εργαζό-
μενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα μπο-
ρούν να καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς, 
σε αρμόδια όργανα, είτε εντός του δημοσίου και 
των επιχειρήσεων, είτε σε ανεξάρτητα όργανα, 
όπως η Αρχή κατά της διαφθοράς.  Αυτό προ-
βλέπει, μεταξύ άλλων,  η Πρόταση Νόμου της 
βουλευτού του ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου 
και ευρωπαϊκής οδηγίας, για την προστασία των 
πληροφοριοδοτών, η συζήτηση της οποίας ολο-
κληρώθηκε την Τετάρτη στην Επιτροπή Νομι-
κών. Σύμφωνα με την Πρόταση, οι καταγγέλλο-
ντες προστατεύονται από την πολιτεία, δεν θα 
μπορούν να απολυθούν από την  εργασία τους, 
δεν θα μπορούν υποβαθμιστούν και θα προ-
στατεύονται από την Αστυνομία, σε περιπτώσεις 
στις οποίες δέχονται απειλές. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Νομικών Νίκος Τορναρίτης δήλωσε 
πως η ομόφωνη κατάληξη στην Πρόταση Νόμου 
αποτελεί ανταπόκριση της Βουλής, στο κελεύ-
σματα  των καιρών και της κοινωνία για πάταξη 
της διαφθοράς. 

Ενδιαφέρον για δημιουργία 
νέων ξενοδοχείων στη Λάρνακα
Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον επενδυτών για δη-

μιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων και κα-
ταλυμάτων στην Λάρνακα, δήλωσε ο Πρόεδρος 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Λάρνακας Σταύρος Σταύρου. Πρόσθεσε πως 
«λόγω των περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας 
του κορωνοϊού, ο τουρισμός φέτος παρουσίασε 
μέτριες επιδόσεις, αλλά καλύτερες από τις περ-
σινές. Ωστόσο, λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών 
δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις 
ως προς το πώς θα κινηθεί ο τουρισμός την  
επόμενη χρονιά». Σημείωσε πως «παρά τις δυ-
σμενείς επιπτώσεις της πανδημίας, το ενδιαφέ-
ρον των επενδυτών για δημιουργία νέων ξενο-
δοχειακών καταλυμάτων παραμένει ζωντανό και 
αυτή τη στιγμή ο Δήμος Λάρνακας έχει εγκρίνει 
ή εξετάζει αιτήσεις για 25 νέες μονάδες».



«Συνωστι-
σμός» γεω-
τ ρ ύ π α νων 
αναμένεται 

στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) 
της Κυπριακής Δημοκρατίας , τις επόμενες 
εβδομάδες και για μια μεγάλη περίοδο ενώ 
χαρακτηριστικά της θα είναι η… «ειρηνική συ-
νύπαρξη», μεταξύ των εταιρειών που αδει-
οδοτήθηκαν από την κυβέρνηση της Κύπρου 
και εκείνων που ενεργούν για λογαριασμό 
της Τουρκίας η οποία καπηλεύεται και τα συμ-
φέροντα των Τουρκοκυπρίων. Έτσι, ο παρα-
λογισμός της θέσης «εκείνοι απ’ εκεί κι εμείς 
απ’ εδώ», εφαρμόζεται στην πράξη και στη 
θαλάσσια περιοχή της Κύπρου! 

Με βάση τους σχεδιασμούς, η υλοποίηση των 
οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη, η προσοχή επικε-
ντρώνεται στα θέματα της ενέργειας αλλά πρωτί-
στως στις διεργασίες ενόψει της ανακατανομής 
θαλασσοτεμαχίων. 

Προφανώς όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης σε ανύποπτο χρόνο κα-
λούσε  τον Ερντογάν να περιοριστεί στην ΑΟΖ 
των κατεχομένων δεν υπολόγιζε πως θα του ερ-
χόταν μπούμερανγκ η κίνηση του, πλην όμως οι 
συνέπειες είναι σε βάρος του λαού. Γιατί, η τουρ-
κική διπλωματία αξιοποίησε τη θέση του θεωρώ-
ντας πως αναγνωρίζει «ΧΩΡΙΣΤΑ» δικαιώματα 
στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, καταστρατηγώ-
ντας τις συγκλίσεις Χριστόφια – Ταλάτ που απέ-
διδαν στην κεντρική εξουσία, μετά τη λύση τη 
διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Η θέση αυτή του Ν. Αναστασιάδη σε συνδυασμό 
με τη στροφή του στην πολιτική τη μη λύσης, 
έλυσε τα χέρια των Δυτικών ιμπεριαλιστών που 
έδρασαν στα πλαίσια της λυστοσυμμαχίας του 
ΝΑΤΟ. 

Στην πράξη, η συγκυρία με πολιτικές δυνάμεις 
στην εξουσία σε Ελλάδα, Αγγλία, Τουρκία και Κύ-
προ, που έχουν δυτικόστροφο προσανατολισμό, 
οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκοί κινήθηκαν για κατάληψη 
κάθε σπιθαμής της θαλάσσιας περιοχής, αφήνο-
ντας εκτός νυμφώνος τους ανταγωνιστές τους, 
τη Ρωσία και την Κίνα. 

Προβάλλοντας τα «ύψιστα συμφέροντα» της 
Δύσης και των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών 
δεν ήταν δύσκολο για τους  ΝΑΤΟϊκούς να «τιθα-
σεύσουν» τον «ατίθασο» τάχατες Ταγίπ Ερντογάν 
ενώ οι υπόλοιποι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν είναι 
καν «παίκτες», αλλά πιόνια στη σκακιέρα…  

Όσο για την τουρκική απειλή και τον τουρκικό 
Πολεμικό Στόλο που συνοδεύει τα τουρκικά γεω-
τρύπανα που επιχειρούν στην Ανατολική Μεσό-
γειο;  Μάλλον χρησιμοποιείται ως άλλοθι από 
την κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ για να κλεί-
νει πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς διαδικασίες, 
συμφωνίες με δυτικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς. 
(Έχουν οι κυβερνώντες στη νήσο στων α(Γ)ρίων 
ειδικότητα σ’ αυτού του είδους τις χρυσοφόρες 
δραστηριότητες…) 

Έτσι, τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Νέα 
Υόρκη, στο περιθώριο της  Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος και οι συνεργάτες του είχαν 
συνάντηση με την ηγεσία της ExxonMobil όπου, 
σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες και 
«έκλεισε η αδειοδότηση του θαλασσοτεμαχίου 5 
της κυπριακής ΑΟΖ στην κοινοπραξία των Exxon-
Qatar Petroleum.  

Πρόκειται για μια εξέλιξη την οποία ήθελαν πολύ 
και οι Καταριανοί φίλοι του Προέδρου Αναστα-
σιάδη, που συμμετέχουν με τους Αμερικανούς 
στην κοινοπραξία. 

Η Τουρκία από την πλευρά της θεωρεί πως μέ-
ρος του τεμαχίου 5 τάχα της ανήκει. Μάλιστα 
όταν επιχείρησε να συζητήσει με την Αίγυπτο 
οριοθέτηση ΑΟΖ φέρεται να το πρόσφερε στο 
Κάιρο! 

Η κοινοπραξία Exxon-Qatar Petroleum, εκτιμά-
ται ότι θα τρυπήσει κοντά στο τεμάχιο 10 και δεν 
θα επεκταθεί σε «αμφισβητούμενη», σύμφωνα 
με τις τουρκικές θέσεις, περιοχή! 

Και για τη «διευθέτηση αυτή, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες μας, είναι ενήμερη η κυπριακή κυβέρ-
νηση!  Όπως είναι γνωστό, με βάση τις σεισμικές 
έρευνες που έκανε η κοινοπραξία έχει εντοπιστεί 
σημαντικό κοίτασμα, που ξεκινά από το θαλασ-
σοτεμάχιο 10 και επεκτείνεται στο γειτονικό 5.  
Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, μέσα σ’ αυτό το 

μήνα, αναμένεται ότι θα αρχίσει η επιβεβαιωτική 
γεώτρηση των Exxon-Qatar Petroleum στο θα-
λασσοτεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ και υπολο-
γίζεται ότι θα διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο ενώ 
αποτελέσματα αναμένονται τον Απρίλιο ή Μάιο. 

Παράλληλα, όπως αρμοδίως αναφέρεται, η γαλ-
λοϊταλική κοινοπραξία TOTAL-ΕΝΙ, σχεδιάζει τους 
πρώτους μήνες του 2022, να ξεκινήσει γεώτρηση 
στο θαλασσοτεμάχιο 6, στο οποίο έκανε στο πα-
ρελθόν και η Τουρκία, όχι όμως σε κοντινό σημείο 
με εκείνο που επέλεξαν οι αδειοδοτημένες από 
την Κυπριακή Δημοκρατία εταιρείες.  

 
ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ▪

Είναι ενδιαφέρον επί του προκειμένου να δούμε 
πώς οι δυτικοί σύμμαχοι θα επιχειρήσουν να πα-
ρουσιάσουν στην κοινή γνώμη τις ενεργειακές 
τους δραστηριότητες. Πολιτικοί παρατηρητές δεν 
αποκλείουν το σενάριο της τεχνητής έντασης για 
κάλυψη των συμφωνιών και συνεννοήσεων με-
ταξύ των ΝΑΤΟϊκών εταίρων στα παρασκήνια.  

Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν πως σε 
ό,τι τουλάχιστον τους αφορά, οι Αμερικανοί έχουν 
φροντίσει να συνεννοηθούν με τους Τούρκους, 
ότι δεν θα επιτρέψουν παρενόχληση ή παρεμπό-
διση των γεωτρήσεων. Η Άγκυρα θεωρεί πως το 
θαλασσοτεμάχιο 10, δεν είναι στις «διεκδικήσεις» 
της.  

Για το τεμάχιο 5, η Τουρκία θεωρεί ότι είναι εντός 
της υφαλοκρηπίδας της, αλλά όχι ολόκληρο (όχι 
το κομμάτι που ενδιαφέρει τους Αμερικανούς). 
Σε ό,τι αφορά τις άλλες εταιρείες, φαίνεται πως 
θα κρατήσουν αποστάσεις από «αμφισβητούμε-
νες» από την Τουρκία περιοχές. 

Σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πληρο-
φορίες, η Τουρκία προσανατολίζεται να προχω-
ρήσει σε γεώτρηση-απάντηση σε εκείνη που θα 
διενεργήσει η κοινοπραξία ExxonMobil και Qatar 
Petroleum στο θαλασσοτεμάχιο 10 της κυπριακής 
ΑΟΖ.  

Αυτό, αναμένεται να γίνει σε περιοχές, οι οποίες 
κατά τον τουρκικό ισχυρισμό, ανήκουν στη δι-
καιοδοσία του ψευδοκράτους και παραχώρησε 
«άδεια» για έρευνες και γεωτρήσεις στην τουρκική 
κρατική εταιρεία Turkish Petroleum (ΤΡΑΟ). 

Συναφώς, σημειώνεται ότι υπάρχει ειλημμένη 
απόφαση για γεωτρήσεις στα παράνομα οικό-
πεδά “F” και “G” που έχει, δήθεν, παραχωρήσει 
το ψευδοκράτος στην ΤΡΑΟ νότια της Κύπρου.  

Σχετικά, υπενθυμίζεται πως έχει σταλεί επιστολή 
στα Ηνωμένα Έθνη, στις 8 Απριλίου 2019, μέσω 
του Τούρκου Μόνιμου Αντιπρόσωπου, στα Ηνω-
μένα Έθνη, με την οποία καθορίζεται η… περιοχή 
του ψευδοκράτους. Με βάση τον χάρτη που κα-
τατέθηκε, τα οικόπεδα αυτά επικαλύπτουν τα θα-
λασσοτεμάχια της Κυπριακής ΑΟΖ 1,2,3,8,9,13 
για τα τέσσερα εκ των οποίων είχε δοθεί άδεια 

ερευνών στην Ιταλική ΕΝΙ, στα οποία πλέον συμ-
μετέχει και η γαλλική TOTAL. 

Στις περιοχές αυτές έχουν γίνει ήδη από τουρ-
κικής πλευράς παράνομα τρισδιάστατες σεισμο-
γραφικές έρευνες. Συνεπώς τώρα είναι έτοιμοι 
και για γεωτρήσεις και δεν θα χρειαστεί οποι-
αδήποτε προεργασία. Η Τουρκία θέλει να πα-
ρουσιάσει ότι όλα γίνονται με πρόσκληση του 
ψευδοκράτους και θα αναδείξει τα “δικαιώματα 
των Τουρκοκυπρίων”, μέσα από τις παράνομες 
αυτές ενέργειες. Η Λευκωσία, προφανώς θέλει 
διακαώς να υπάρξει επανεκκίνηση του ενεργει-
ακού της προγράμματος, έχοντας συνεννοηθεί 
τόσο με τις εταιρείες όσο και με τις κυβερνήσεις 
τους. 

Την ίδια ώρα πολιτικοί παρατηρητές εκφράζουν 
έντονες ανησυχίες αφού με τον αυταρχικό Ταγίπ  
Ερντογάν ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά εσω-
τερικά προβλήματα, πρόκληση εντάσεων στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μπορεί στα 
στρατηγεία του ΝΑΤΟ να θεωρούν ότι «είναι μέσα 
στο παιχνίδι» οι αμφισβητήσεις και διεκδικήσεις, 
ωστόσο κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει σε 
κάποια στιγμή οι «ελεγχόμενες» εντάσεις να ξε-
φύγουν από τον έλεγχο και οι θερμοκέφαλοι να 
προκαλέσουν ανάφλεξη στην περιοχή με απρό-
βλεπτες συνέπειες. 

 
ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Η ΛΥΣΗ - ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ▪

Είναι γι’ αυτό που φορτικά τονίζεται πως ο μό-
νος τρόπος να αντιμετωπίσουμε και να αποτρέ-
ψουμε τη διχοτόμηση και στη ξηρά και στη θά-
λασσα είναι να λυθεί το Κυπριακό. 

Ασφαλώς, υποδεικνύει ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ 
Στέφανος Στεφάνου, τον καθοριστικό ρόλο για τη 
λύση είναι η Τουρκία που το διαδραματίζει. Από 
τις δικές της αποφάσεις θα εξαρτηθεί εάν θα λυθεί 
το Κυπριακό ή όχι. Και μπορεί η όλη τη συμπερι-
φορά να δημιουργεί απαισιοδοξία αλλά δεν πρέ-
πει να μας οδηγήσει στην αποστράτευση από 
την προσπάθεια για επίτευξη λύσης. Ό,τι περνά 

από το δικό μας χέρι πρέπει να προσπαθήσουμε 
να το κάνουμε έτσι ώστε από τη μία να πείσουμε 
τη διεθνή κοινότητα ότι πραγματικά έχουμε βού-
ληση και θέλουμε τη λύση του Κυπριακού, στο 
πλαίσιο των συμφωνιών υψηλού επιπέδου και 
στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του οργανισμού 
ηνωμένων εθνών, αλλά την ίδια ώρα με τις συ-
γκεκριμένες πρωτοβουλίες μας πρέπει να βά-
λουμε πίεση πάνω στην Τουρκία για να εγκατα-
λείψει την διχοτομική της πολιτική και να 
επιστρέψει στο διαπραγματευτικό τραπέζι.  

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι 
αυτός που διαχειρίζεται το Κυπριακό πρέπει να 
αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Το ΑΚΕΛ 
επειδή δεν είναι απλά ένα κόμμα που εκφράζει 
γενικά και αόριστες θέσεις αλλά είναι ένα κόμμα 
που καταθέτει προτάσεις αναλαμβάνει και δρά-
σεις για να υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις έχει 
καταθέσει πρόταση στον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας από τον περασμένο Δεκέμβρη πως κατά την 
άποψή μας θα πρέπει να κινηθεί ο Πρόεδρος θα 
πρέπει να κινηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και η 
ελληνοκυπριακή πλευρά έτσι ώστε να εξαντλή-
σουμε τα περιθώρια που υπάρχουν στα δικά μας 
χέρια για να πιέσουμε τα πράγματα προς την κα-
τεύθυνση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων 
από το σημείο όπου διακόψαμε διαφυλάσσοντας 
και το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων που 
όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργηθεί. 

Ο Στ. Στεφάνου επανέλαβε ότι το ΑΚΕΛ έχει κα-
ταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας από τον περασμένο Δεκέμβριο, 
η οποία χωρίς να παραβιάζει κόκκινες μας γραμ-
μές, δίνει περιεχόμενο στη θέση του Γ.Γ. του ΟΗΕ 
ότι το φυσικό αέριο πρέπει να το μετατρέψουμε 
σε καταλύτη για δημιουργία δυναμικής λύσης. 
Δεν θεωρούμε ότι η πρότασή μας αυτόματα θα 
αποδώσει αποτελέσματα, αλλά οφείλουμε να 
προσπαθήσουμε. Καλούμε τον πρόεδρο να εγκα-
ταλείψει την αρνητική του στάση και έστω να τη 
συζητήσει, πρόσθεσε.

 6    | Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Βελούδινη διχοτόμηση και στην Κυπριακή ΑΟΖ! 
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Πάπας από τη Λέσβο:  Ας βρούμε το θάρρος να 
ντραπούμε μπροστά στα πρόσωπα των παιδιών

Το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Λέ-
σβου επισκέφθηκε ο Πάπας Φραγκίσκος, την Κυ-
ριακή 5 Δεκεμβρίου, όπου έδωσε ομιλία, παρου-
σία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου και 90 προσφύγων και μετα-
ναστών. Ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας υπογράμμισε την ανάγκη να αφυπνι-
στεί η ανθρωπότητα από τα βάσανα των προ-
σφύγων και των μεταναστών, επιδεικνύοντας αλ-
ληλεγγύη και μην καταφεύγοντας στον 
ατομικισμό. Μιλώντας για τα πρόσωπα των παι-
διών, σημείωσε: «Ας βρούμε το θάρρος να ντρα-
πούμε μπροστά σε αυτά που είναι αθώα και είναι 
το μέλλον — απευθύνονται στις συνειδήσεις μας 
και μας ρωτούν: “Τι κόσμο θέλετε να μας δώ-
σετε;”». Μιλώντας για τη βία και τη φτώχεια που 
έχουν βιώσει οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τη χώρα τους, ο Πάπας απευθύν-
θηκε στους πρόσφυγες και τους μετανάστες λέ-
γοντας ότι «οποίος σας φοβάται δεν σας έχει κοι-
τάξει τα μάτια». Αποκαλώντας το μεταναστευτικό 
ανθρωπιστική κρίση, υπογράμμισε ότι «όταν 
απορρίπτονται οι φτωχοί απορρίπτεται η ειρήνη. 

Είναι αυταπάτη να νομίζουμε ότι αρκεί να διασώ-
σουμε τον εαυτό μας. Ας σταματήσει η μετάθεση 
ευθυνών». «Περάσαν πέντε χρόνια από την επί-
σκεψη που έκανα εδώ μετά από όλο αυτό τον 
καιρό διαπιστώνω ότι ανά τον κόσμο ελάχιστα 
πράγματα έχουν αλλάξει. Ευχαριστώ από καρδιάς 
τον τοπικό πληθυσμό για τις πολλές θυσίες που 
έκανε. Και τις τοπικές αρχές. Ευχαριστώ για όλα 
όσα κάνατε», είπε ο Πάπας για την αλληλεγγύη 
που επέδειξε ένα μεγάλο μέρος της τοπικής κοι-
νωνίας της Λέσβου. Σημείωσε ότι αποτελεί πρό-
βλημα το γεγονός ότι «στην Ευρώπη υπάρχουν 
αυτοί που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σαν μην 
τους αφορά. Είναι τραγικό». «Ο σεβασμός των 
ανθρώπων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα 
πρέπει να διαφυλάσσεται και η αξιοπρέπεια του 
καθενός να τίθεται πάνω από όλα», πρόσθεσε. 
«Είναι θλιβερό να ακούς τη δέσμευση κοινών πό-
ρων για να χτιστούν τείχη. Ζούμε στην εποχή των 
συρματοπλεγμάτων. Δεν βελτιώνουν τη συμ-
βίωση υψώνοντας φράχτες. Είναι εύκολο να πα-
ρασύρει κάνεις τη κοινή γνώμη σπέρνοντας τον 
φόβο για τον άλλο. Πρέπει να ξεπεράσουμε την 

γκετοποίηση». «Η Μεσόγειος έγινε ένα μεγάλο 
κρύο κοιμητήριο χωρίς επιγραφές. Ας μην επι-
τρέψουμε αυτή η θάλασσα να μετατραπεί σε θά-
λασσα λήθης. Η πίστη απαιτεί συμπόνια και ευ-
σπλαχνία. Αυτό είναι ύφος του Θεού», είπε. Η 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου χαρακτήρισε τον Πάπα «προστάτη 
των φτωχών και των κατατρεγμένων, συμμέτοχο 
στον πόνο τους, σθεναρό υπέρμαχο των δικαιω-
μάτων τους». «Η παρουσία σας εδώ δηλώνει την 
πιο άμεση και θερμή σας στήριξη στους ανέστι-
ους, τους διωκόμενους, τους απογυμνωμένους 
από όνειρα και προσδοκίες. Είναι το ισχυρό μή-
νυμα ελπίδας και ευθύνης που μεταφέρετε και 
ταξιδεύει από τη Λέσβο σε όλη τη διεθνή κοινό-
τητα». Παράλληλα, εξήρε την αλληλεγγύη που 
επέδειξε ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας της 
Λέσβου, ενώ υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση 
της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης «ξε-
περνά τα εθνικά σύνορα και αποτελεί κοινή ευ-
θύνη της Ευρώπης». «Χρέος μας είναι να μην 
επιτρέπουμε την απάνθρωπη εργαλειοποίηση 
των μεταναστών», κατέληξε. Εξαίροντας την ιστο-
ρία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, ο Πάπας ση-
μείωσε ότι «χωρίς την Αθήνα και χωρίς την Ελ-
λάδα, η Ευρώπη και ο κόσμος δεν θα ήταν αυτό 
που είναι σήμερα. Εδώ σύμφωνα με τη δήλωση 
του Σωκράτη άρχιζε κάποιος να νιώθει πολίτης». 
Αναφερόμενος στην ανάγκη προάσπισης της δη-
μοκρατίας, ο Πάπας εκτίμησε ότι «σήμερα, όχι 
μόνο στη Γηραιά Ήπειρο, υπάρχει μια υποχώ-
ρηση της Δημοκρατίας». «Η συμμετοχή όλων εί-
ναι θεμελιώδους σημασίας όχι μόνο για την επί-
τευξη στόχων αλλά γιατί αποκαλύπτει το ποιοι 
είμαστε», πρόσθεσε.  Εν συνεχεία, είχε συνά-
ντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τραγωδία: Αυτοκτόνησαν 
2 αδέρφια στην Αθήνα
Δεν χωράει ανθρώπου νους την οικογενειακή 

τραγωδία που συντελέστηκε στο Νέο Ηράκλειο, 
όπου δύο αδέρφια, ηλικίας 29 και 34 ετών, έβαλαν 
τέλος στη ζωή τους. Δίπλα στα άψυχα πτώματα 
των δύο παιδιών βρέθηκαν σημειώματα, μέσα 
από τα οποία τα αδέρφια εξηγούν γιατί προχώ-
ρησαν σε αυτή την πράξη. Σύμφωνα με αστυνο-
μικές πηγές, τα δύο αδέρφια ήταν σε κακή ψυχο-
λογική κατάσταση λόγω του θανάτου της μητέρας 
τους. Στα σημειώματα λέει ο καθένας το όνομά 
του και δηλώνουν ότι θέτουν τέλος στη ζωή τους, 
μιλώντας για το θέμα της μητέρας τους. Τα δύο 
αδέλφια αναφέρουν ότι «δεν εμπλέκεται κάποιος 
άλλος» στον θάνατό τους. «Εγώ ο Β. Γ. αυτο-
κτονώ με δική μου ευθύνη. Κανένας άλλος δεν 
είναι υπεύθυνος για αυτή την πράξη μου» ανα-
φέρεται σε ένα από τα σημειώματα. Σύμφωνα με 
την ιατροδικαστή, η 29χρονη φέρεται να πυρο-
βόλησε τον 34χρονο, προτού τερματίσει και τη 
δική της ζωή. Η κατάθεση του αδελφού τους, ο 
οποίος βρήκε τα πτώματα, αλλά και του πατέρα , 
αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.

ΚΙΝΑΛ: Ανδρουλάκης vs Παπανδρέου στον β’ γύρο για την ηγεσία

Το ντέρμπι που αποτύπωναν οι 
δημοσκοπήσεις δεν κράτησε για 
πολύ ώρα από τη στιγμή που έκλει-
σαν οι κάλπες στο Κίνημα Αλλαγής. 
Από τη στιγμή όμως που άρχισαν 
να ενσωματώνονται οι ψήφοι, ήταν 
φανερό ότι το θρίλερ θα αφορούσε 
τη μάχη μεταξύ Ανδρέα Λοβέρδου 
και Γιώργου Παπανδρέου για τη δεύ-
τερη θέση. Νικητής στη μάχη ανα-
δείχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός 
που στη συνέχεια έδωσε ραντεβού 
στις κάλπες της ερχόμενης Κυριακής 
με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος 

αναδείχθηκε πρώτος. 
Τι θα γίνει στο δεύτερο 
γύρο; Η πρωτιά δίνει 
αέρα νίκης στον Αν-
δρουλάκη. Η εικόνα 
που υπάρχει είναι ότι 
η πλειοψηφία της βά-
σης έκανε την επιλογή 
να επιλέξει ένα νέο 
πρόσωπο για την ηγε-
σία της παράταξης. 
Είναι βέβαιον, υπο-

στηρίζεται, ότι η μεγάλη πλειοψηφία 
όσων ψήφισαν τον ευρωβουλευτή 
του Κινήματος Αλλαγής θα πάνε στις 
κάλπες και την ερχόμενη Κυριακή. 
Παράλληλα η εκτίμηση που υπάρχει 
είναι ότι οι ψηφοφόροι του κ. Λοβέ-
δρου θα κινηθούν προς τον κ. Αν-
δρουλάκη. Συνεπώς, λέγεται, η μάχη 
ξεκινάει με πλεονέκτημα του Αν-
δρουλάκη. Μπορεί ο Παπανδρέου 
να ανατρέψει αυτόν τον αέρα νίκης 
που φαίνεται να δημιουργείται για 
τον αντίπαλό του; Το βέβαιο είναι ότι 

έχει επιφέρει πλήγμα στην εικόνα 
που επιχειρούσε να μεταδώσει το 
επιτελείο του. Η πλευρά του πρώην 
πρωθυπουργού θεωρεί ότι η δια-
φορά με τον κ. Ανδρουλάκη μπορεί 
να καλυφθεί. Ωστόσο, αποτελεί πα-
ρελθόν το ήπιο κλίμα που επικρά-
τησε έως την πρώτη εκλογική Κυ-
ριακή. Η μετατόπιση του 
Παπανδρέου προς το «σκληρό ροκ» 
κατά του Ανδρουλάκη, όπως απο-
τυπώθηκε στην πρώτη του συνέ-
ντευξη μετά τον πρώτο γύρο (ΣΚΑΪ), 
φαίνεται πως οδηγεί σε μάχη υψη-
λών τόνων. Ο Παπανδρέου καταλό-
γισε στον αντίπαλό του «θολό» στί-
γμα και παλαιοκομματισμό, μίλησε 
για κοινοβουλευτικό «κενό» απένα-
ντι στο δίπολο Μητσοτάκη – Τσίπρα 
και είπε ότι το αφήγημα της ανανέ-
ωσης δεν διέπεται από ηλικιακά κρι-
τήρια. Κατηγόρησε δε τον κ. Αν-
δρουλάκη για παρασκηνιακές 
διαβουλεύσεις σε πελατειακούς διο-
ρισμούς, ως γραμματέας του ΠΑ-

ΣΟΚ στην τρικομματική κυβέρνηση 
με Ν.Δ. και ΔΗΜΑΡ. 
Ο Ανδρουλάκης απέρριψε ως 

«fake news» τους ισχυρισμούς Πα-
πανδρέου, τονίζοντας ότι δεν ήταν 
γραμματέας του κόμματος την επί-
μαχη περίοδο, ενώ διέψευσε όσα 
του καταλόγισε ο πρώην πρωθυ-
πουργός και για το ζήτημα της άρ-
σης του βέτο στην ΕΕ. Παράλληλα, 
ανέφερε ότι επιθυμεί μια «ειρηνική 
νίκη», προσθέτοντας πως «όλοι θα 
έχουν ρόλο». Επέστρεψε πάντως 
και κάποιες αιχμές, τονίζοντας πως 
δεν θα ακολουθήσει «παλιές πρα-
κτικές που έφεραν διχόνοια». Την 
ίδια ώρα, ένα μεγάλο κομμάτι του 
«παζλ» ενόψει β΄ γύρου διαμορφώ-
θηκε, με την –αναμενόμενη– δή-
λωση στήριξης του Ανδρέα Λοβέρ-
δου προς τον νικητή της 
περασμένης Κυριακής. «Αυτονόητα 
σέβομαι την πλειοψηφία και θα ψη-
φίσω τον Νίκο Ανδρουλάκη», ανέ-
φερε ο πρώην υπουργός.

Πλεύρης: Fake news τα 
περί κλινών ΜΕΘ για VIP
Ψευδέστατες χαρακτηρίζει ο υπουργός Υγείας 
Θάνος Πλεύρης τις καταγγελίες περί κλινών ΜΕΘ 
που παραμένουν κλειστές για «VIP» ασθενείς. 
Τονίζει ότι οι αναφορές αυτές προσβάλλουν πρω-
τίστως τους γιατρούς και προσθέτει πως όσοι 
διακινούν fake news «λειτουργούν ως συκοφά-
ντες και είναι υπόλογοι απέναντι στους ιατρούς 
που προσβάλλουν». Την απίστευτη καταγγελία 
έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαν-
νάκος στον ΣΚΑΪ. Όπως είπε 647 κλίνες ΜΕΘ 
που διατίθενται για περιστατικά κορωνοϊού σε 
όλη τη χώρα, οι 47 παραμένουν κενές, ενώ υπάρ-
χουν τουλάχιστον 114 διασωληνωμένοι εκτός 
ΜΕΘ. «Στη λίστα αναμονής υπάρχουν μόνο μη 
επώνυμοι. Δεν είναι μητροπολίτες ή επώνυμοι», 
τόνισε. Η καταγγελία προκάλεσε την αντίδραση 
του ΣΥΡΙΖΑ, με τον εκπρόσωπο του κόμματος, 
να δηλώνει ότι η κυβέρνηση «δεν διέψευσε τις 
καταγγελίες και απάντησε με μισόλογα». 

Πούτιν σε Μητσοτάκη: Οι σχέσεις 
μας ενισχύονται σημαντικά

«Είναι χαρά να υποδεχόμαστε στη Ρωσία τον 
Έλληνα πρωθυπουργό. Είναι συμβολικό πως η 
επίσκεψη συμπίπτει με την 200η επέτειο της Ελ-
ληνικής Επανάστασης. Θα θυμίσω πως η Ρωσία 
υποστήριξε εξ αρχής την ελληνική επανάσταση 
και πρώτη αναγνώρισε το ελληνικό κράτος» τό-
νισε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντί-
μιρ Πούτιν, στις κοινές δηλώσεις μετά την κατ' 
ιδίαν συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο 
Σότσι της Ρωσίας. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις συ-
ζητήσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό περιεκτι-
κές και αποτελεσματικές και σημείωσε ότι υιοθέ-
τησαν το πολυσύνθετο σχέδιο δράσης 
Ελλάδος-Ρωσίας για το 2022 -2024 και αυτό αντι-
κατοπτρίζει τον χαρακτήρα των διμερών σχέσεων. 
Περαιτέρω, ανέφερε πως οι ελληνορωσικές σχέ-
σεις ενισχύονται σημαντικά. «Το πρώτο 9μηνο 
του τρέχοντος έτους το διμερές εμπόριο αυξήθηκε 
κατά 56%» ανέφερε ενδεικτικά.



 
Του Βύρωνα Καρύδη    

 O δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς 
Μπρους Κλαρκ άρχισε 
να ενδιαφέρεται για την 

Ελλάδα - τον τόπο και τη γλώσσα 
- από πολύ νεαρή ηλικία. “Όταν 
ήμουν περίπου 10 ετών είδα το 
ελληνικό αλφάβητο σε μια εγκυκλοπαίδεια. Το 
διάβασα από την αρχή μέχρι το τέλος και μου 
κόλλησε στο μυαλό. Δεν χρειάστηκε να κάνω την 
παραμικρή προσπάθεια να το απομνημονεύσω", 
είπε πρόσφατα σε μια από τις συνεντεύξεις του 
στους Irish Times (24/11/2021). Mικρό παιδί, 
στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, επι-
σκέφθηκε για πρώτη φορά μαζί με την οικογένεια 
του την Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 
1970. Η οικογένεια ξεκίνησε από το Λοντόντερι, 
μια από τις έξι επαρχίες της Βόρειας Ιρλανδίας, 
και οδικώς, διασχίζοντας την Ευρώπη, έφθασε 
μέχρι την Πελοπόννησο. O Μπρους Κλαρκ 
σπούδασε φιλοσοφία και πολιτικές επιστήμες στο 
πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ (St. John’s College).  
Κατά τη δεκαετία του 1980 έζησε στην Αθήνα ως 
ανταποκριτής του πρακτορείου Reuters ταξιδεύο-
ντας συχνά στην Κύπρο και την Τουρκία.  Διατέ-
λεσε αρχισυντάκτης σε θέματα ασφαλείας στο 
περιοδικό Economist ενώ προηγουμένως εργά-
σθηκε στους Financial Times ως διπλωματικός 
συντάκτης. Υπήρξε επίσης ανταποκριτής των 
Times στη Μόσχα. Στο βιβλιόφιλο ελληνικό κοινό 
είναι περισσότερο γνωστός από το βιβλίο του  
“Δύο φορές  ξένος. Οι μαζικές απελάσεις που 
διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα και Τουρκία” 
(γλώσσα πρωτοτύπου: αγγλικά-  μετάφραση: 
Βίκη Ποταμιάνου -  εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 
2007). Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο 
“Athens: City of wisdom” των εκδόσεων Head  
of Zeus (στα ελληνικά θα εκδοθεί από τα Ελλη-
νικά Γράμματα).   

 
Αθήνα: Η πόλη που εξήγαγε σοφία και  ▪

ευφυΐα 
 
“Αθήνα: Πόλη της Σοφίας” είναι η ιστορία μιας 
πόλης που κατέχει ιδιάζουσα θέση στην πολιτι-
σμική μνήμη της Δύσης. Το καθένα από τα  
21 κεφάλαια που συναποτελούν το βιβλίο επικε-
ντρώνεται σε μια “κρίσιμη στιγμή” στη μακραίωνη 
ιστορία της πόλης των Αθηνών. Από την εποχή 
των μεταρρυθμίσεων του νομοθέτη Σόλωνα τον 
6ο π.Χ. αιώνα μέχρι τις προκλήσεις του  
21ο αιώνα, η πόλης καλείται να ξεπεράσει τα 
προβλήματα ως ένα συνεχές επεκτεινόμενο 
αστικό κέντρο. Ο Μπρους Κλαρκ έχει να μας πει 
μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Πρόκειται για 
μια αλληλουχία γεγονότων, όχι μόνο του Χρυσού 
Αιώνα του Περικλή τον 5ο αιώνα π.Χ., αλλά μια 
ιστορία που την σημάδευσαν η αφαίρεση των 
Γλυπτών του Παρθενώνα στις αρχές του 19ου 
αιώνα από τον Τόμας Μπρους , τον 7ο κόμη του 
Έλγιν, η διεξαγωγή των πρώτων Ολυμπιακών 
Αγώνων το 1896 αλλά και η παρουσία του  
Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο, όπου  
εξεφώνησε τη μνημειώδη ομιλία του για τον  
αναστάντα Χριστό τον πρώτον αιώνα μ.Χ.  
Η Αθήνα , σύμφωνα με τον Μπρους Κλαρκ,  
είχε έναν αιώνα στον οποίο ήταν το απόλυτο  
επίκεντρο των ανθρώπινων επιτευγμάτων στον 
πολιτισμό. Αυτός ήταν ο 5ος αιώνας π.Χ.  
όταν το δράμα, η ποίηση και η αρχιτεκτονική 
έφθασαν σε ένα επίπεδο  που δεν ξεπεράστηκε 
για χιλιάδες χρόνια μετά. Θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι το βασικό αποτύπωμα της πόλης στην 
ανθρώπινη ιστορία είναι ο πολιτισμός και η ανά-
πτυξη της νοημοσύνης και της σοφίας. 
 Μολονότι το “κλεινόν άστυ” – “ένδοξη πόλη” -   
έχασε τη γεωπολιτική της σημασία της μετά τον 
πέμπτο αιώνα, παρέμεινε ωστόσο ένα εξαιρετικά 
σημαντικό κέντρο πνευματικής δραστηριότητας 
, διαλογισμού και φιλοσοφίας για άλλα χίλια χρό-
νια μέχρι το 300 - 400 μ.Χ. Συνέχισε δηλαδή  
η Αθήνα να είναι ένα μέρος όπου νέοι από όλη 
τη Μεσόγειο έρχονταν για να εκπαιδευτούν στη  
ρητορική και τη λογοτεχνία και να οξύνουν το  

 
μυαλό τους. 
 

Ο Παρθενώνας στην Ιστορία  ▪
 
Ο Παρθενώνας είναι ναός ο οποίος κατασκευά-
στηκε προς τιμήν της θεάς Αθηνάς, προστάτιδας 
της πόλης της Αθήνας. Υπήρξε το αποτέλεσμα 
της συνεργασίας σημαντικών αρχιτεκτόνων  
και γλυπτών στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα.  
Η εποχή της κατασκευής του συνταυτίζεται με τα 

φιλόδοξα επεκτατικά σχέδια της Αθήνας και της 
πολιτικής κύρους που ακολούθησε έναντι των 
συμμάχων της κατά την περίοδο της Αθηναϊκής 
Ηγεμονίας στην Αρχαία Ελλάδα. “Η κατασκευή 
του Παρθενώνα ήταν κάτι πολύ περισσότερο από 
μια τεχνική πρόκληση. Είναι ότι είναι ένα τεχνικό 
επίτευγμα  που έχει γίνει πλήρως κατανοητό 
μόνο τον τελευταίο μισό αιώνα”, επισημαίνει  
ο Μπρους Κλαρκ. Στους Βυζαντινούς χρόνους 
έγινε η πρώτη μετατροπή του ναού σε χριστιανική 
εκκλησία της Αγίας Σοφίας, αλλά δεν είναι γνω-
στό πότε ακριβώς έγινε αυτό. Επί Φραγκοκρατίας 
ο περί τον Παρθενώνα χώρος γίνεται τόπος  
ενδιαίτησης του πρώτου Φράγκου άρχοντα των 
Αθηνών, αποδίδεται στη Ρωμαϊκή εκκλησία και 
γίνεται ναός Λατινικός, τιμώμενος στο όνομα της 
Θεοτόκου. Επί Τουρκοκρατίας η Ακρόπολη έπεσε 
στα χέρια των Τούρκων το 1458 οπότε και την 
επισκέφθηκε ο Μωάμεθ ο Πορθητής. Τον 17ο 
αιώνα ο Παρθενώνας είναι πλέον τζαμί και έχει 
μιναρέ.  Τζαμί, ωστόσο που δεν πληρούσε τις 
προδιαγραφές της ισλαμικής θρησκείας και για 
αυτό δεν έγινε ποτέ λατρευτικό τέμενος των Μωα-
μεθανών. Κατά την εκστρατεία του Φραγκίσκου 
Μοροζίνι κατά των Αθηνών το 1687, το μνημείο 
υπέστη και το μεγαλύτερο πλήγμα το βράδυ της 
26ης Σεπτεμβρίου, όταν οβίδα τίναξε την πυριτι-
δαποθήκη που είχε εγκαταστήσει ο Αλή αγάς, 
διοικητής του φρουρίου στον ναό.  

 
Τα Γλυπτά του Παρθενώνα   ▪

 
Έκτοτε και μέχρι να παραδοθεί το μνημείο στην  
 

 
αρχαιολογία και το νέο ελληνικό κράτος τη δε-
καετία του 1830, το μνημείο απογυμνώθηκε συ-
στηματικά από τον Τόμας Μπρους στις αρχές 
του 19ου αιώνα, ο οποίος απέκοψε με πριονισμό 
και αποκόλληση ένα μεγάλο αριθμό γλυπτών και 
μαρμάρων κατά την περίοδο 1801 με 1803.  
Επιστρέφοντας στην Αγγλία, ο Μπρους πούλησε 
τα περισσότερα από αυτά  στο Βρετανικό  
Μουσείο όπου βρίσκονται έως και σήμερα.  
Από το 1983 η ελληνική κυβέρνηση, μέσω της 

τότε υπουργού πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη, 
έχει ξεκινήσει εκστρατεία για την μόνιμη  
επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα.  
Το Βρετανικό Μουσείο αρνείται σταθερά την επι-
στροφή των γλυπτών, ενώ οι διαδοχικές κυβερ-
νήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι πρό-
θυμες να εξαναγκάσουν το μουσείο για την 
επιστροφή τους , καθώς ισχυρίζονται πως  
θα χρειαζόταν να δημιουργηθεί νέα νομοθεσία, 
ωστόσο οι προσπάθειες της επιστροφής συνε-
χίζονται. 

 
“The Elgin marbles: stealing beauty” ▪

 
“Τα Ελγίνεια μάρμαρα: κλέβοντας την ομορφιά” 

–  είναι o τίτλος του πρόσφατου άρθρου του 
Μπρους Κλαρκ στον ιστότοπο του κορυφαίου 
εβδομαδιαίου περιοδικού με ειδήσεις και απόψεις 
για τους απανταχού Ρωμαιοκαθολικούς The Tab-
let(https://www.thetablet.co.uk/features/2/21029/t
he-elgin-marbles-stealing-beauty). Το άρθρο του 
Κλαρκ αναδημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της 
Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των 
Μαρμάρων του Παρθενώνα  (https://www.par-
thenonuk.com/news/articles-and-research/26-ar-
ticles-and-research/580-stealing-beauty-the-tab-
let-bruceclark?fbclid=IwAR14bJQyZYIi0ZHsysoo
_vgcm)  Χωρίς αμφιβολία , γράφει ο Κλαρκ,  όλες 
οι αρχειακές πηγές αποκαλύπτουν ότι ο Τόμας 
Μπρους, ο έβδομος κόμης του Έλγιν, χρησιμο-
ποίησε τη θέση του ως πρεσβευτής της Βρετα-
νίας στην Υψηλή Πύλη – Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία – για να αφαιρέσει τα γλυπτά από τον 
Παρθενώνα και για να τα μεταφέρει με στόχο  να 

διακοσμήσει την κατοικία του 
στη Σκωτία. Γιατί λοιπόν το βρε-
τανικό κατεστημένο τόσο πολύ 
απεχθάνεται την ιδέα της επι-
στροφής των Μαρμάρων στην 
Αθήνα όταν σύμφωνα με όλες 
τις ενδείξεις η ενέργεια του λόρ-
δου Έλγιν ήταν παράνομη και 
ήταν τελείως αντίθετη με τους 
κανόνες συμπεριφοράς που 

ίσχυαν για τους εκπροσώπους της 
Μεγάλης Βρετανίας ανά την υφή-
λιο ήδη από τον 17ο αιώνα;  
“Ένας πρεσβευτής είναι ένας έντι-
μος άνθρωπος που έχει σταλεί 
στο εξωτερικό για να ψεύδεται για 
το καλό της χώρας του”, είχε δη-
λώσει για το ρόλο του πριν περί-
που 400 χρόνια ο σερ Χένρι Ουό-
τον.  
Ό,τι κάνουν ή λένε οι διπλωμάτες 
πρέπει να υπηρετούν την πατρίδα 
τους και όχι την προσωπικής τους 
ατζέντα. Ένας νεοσύλλεκτος στο 

Φόρεϊν Όφις προειδοποιείται ότι πρέπει να σέ-
βεται τους κανόνες  που περιλαμβάνει ο κώδικας 
συμπεριφοράς του Βρετανικού υπουργείου των 
Εξωτερικών. Σε αυτούς τους κανόνες προβλέ-
πεται  και “η απαγόρευση χρήσης της επίσημης 
θέσης σας για την προώθηση των ιδιωτικών σας 
συμφερόντων ή άλλων συμφερόντων” ,  επιση-
μαίνει ο Μπρους Κλαρκ. Εξίσου ταμπού , σύμ-
φωνα με τους κανόνες του Φόρεϊν Όφις,  είναι “η 
αποδοχή δώρων ή φιλοξενίας που μπορεί εύ-
λογα να θεωρηθεί ότι θέτουν σε κίνδυνο την προ-
σωπική σας κρίση ή την ακεραιότητα σας”.  Ποιο 
μήνυμα αποστέλλεται στον κόσμο από το βρε-
τανικό κατεστημένο όταν υποστηρίζει αναδρομικά 
τις ενέργειες του Έλγιν ως διαδικαστικά σωστές 
και νόμιμες, διερωτάται ο Μπρους Κλαρκ. Τέτοια 
φορμαλιστικά επιχειρήματα, συνεχίζει,  όλο και 
λιγότερο πείθουν τη διεθνή κοινή γνώμη όταν 
μάλιστα αυξάνεται το κύμα οργής για την ιστορική  
αλαζονεία της Ευρώπης. Αυτό έγινε προφανές 
πρόσφατα, μας θυμίζει ο Μπρος Κλαρκ, όταν 
τον Σεπτέμβριο,  επιτροπή 21 χωρών της 
UNESCO κάλεσε με “πρωτοφανή σταθερότητα” 
τη Βρετανία να επιστρέψει τα Μάρμαρα του  
Παρθενώνα στην Αθήνα.  Οι διαχειριστές του 
Βρετανικού Μουσείου επιμένουν, με αρκετή ακρί-
βεια, ότι δεν έχουν καμία εντολή να κάνουν τίποτα 
εκτός από το να ενεργούν προς το συμφέρον 
του ιδρύματος και της πολιτιστικής του αποστο-
λής. Όπως σημειώνει ο Μπρους Κλαρκ η βρετα-
νική κυβέρνηση κρύβεται πίσω από την ανεξαρ-
τησία του μουσείου. Δεν εναπόκειται σε κανέναν 
υπουργό να παρεμβαίνει στη λήψη αποφάσεων 
ενός τόσο ισχυρά ανεξάρτητου οργανισμού.  
Εκπρόσωπος του μουσείου, σε απάντηση της 
ψηφοφορίας της UNESCO, δήλωσε ότι οι  
διαχειριστές "έχουν νομική και ηθική ευθύνη να  
διατηρήσουν όλες τις συλλογές που φροντίζουν 
και να τις καταστήσουν προσβάσιμες στο  
παγκόσμιο κοινό".  Αλλά αυτή δεν χρειάζεται να 
είναι η τελική απάντηση, εκτιμά ο Μπρους Κλαρκ. 
Μπορούν να βρεθούν τρόποι για να ξεπεραστούν 
τα νομικά εμπόδια. Το 2009, ψηφίστηκε νόμος 
που επιτρέπει στο Βρετανικό Μουσείο να επι-
στρέφει αντικείμενα που είχαν λεηλατηθεί από 
τους Ναζί.  Μια εξίσου ισχυρή επιτακτική ανάγκη 
υπάρχει για την επιστροφή αντικειμένων που  
λεηλατήθηκαν κατά την περίοδο της αποικιοκρα-
τίας με κραυγαλέο κυνισμό. Σε αυτά περιλαμβά-
νονται και οι Κεφαλές του Μπενίν που κατασχέ-
θηκαν το 1897 όταν οι βρετανικές δυνάμεις 
λεηλάτησαν ένα βασιλικό παλάτι στη Νιγηρία.  
Ας υποθέσουμε ότι το βρετανικό πολιτικό και πο-
λιτιστικό κατεστημένο αποκήρυττε την “κληρονο-
μιά” του Έλγιν και αντ' αυτού στήριζε την προ-
σπάθεια για την επανένωση  των Γλυπτών του 
Παρθενώνα, ίσως με την προϋπόθεση ότι  
η Ελλάδα θα χορηγούσε ελεύθερα ή θα δάνειζε 
στο Βρετανικό Μουσείο άλλα αντικείμενα μεγάλης 
πολιτιστικής αξίας. Μεταξύ των διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων από τον χώρο της πολιτικής,  
των τεχνών και του πολιτισμού καθώς και από 
την ακαδημαϊκή κοινότητα που υποστηρίζουν μια 
τέτοια κίνηση, επιλέγεται προσεκτικά ο όρος 
"επανένωση".  
Αν τα γλυπτά που είναι τώρα στο Βρετανικό 
Μουσείο ανήκουν οπουδήποτε είναι ασφαλώς 
στο χώρο όπου είναι τα “ορφανά μέρη” της ζω-
φόρου του Παρθενώνα που παραμένουν στην 
Αθήνα και εκτίθενται πλέον υπέροχα  
στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, τονίζει ο 
Μπρους Κλαρκ στο πρόσφατο άρθρο του για 
την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα 
στην Αθήνα στην πόλη που τόσο πολύ έχει αγα-
πήσει και την ιστορία της οποίας  από το 600 
π.Χ. έως τις αρχές του 21ου αιώνα εκθέτει  
με αριστοτεχνικό τρόπο στο τελευταίο του βιβλίο.
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Μπρους Κλαρκ: 

“H Αθήνα περιμένει τα Γλυπτά του Παρθενώνα”
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ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ» ΓΙΑ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Τζέρεμι Κόρμπιν: «Τα Γλυπτά πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ 
 
«Εχει, πλέον, έρθει η ώρα της αλήθειας.  
Τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επι-
στραφούν στην Ελλάδα», διαμηνύει, μιλώντας 
στην «Παροικιακή», ο τέως ηγέτης του βρετα-
νικού Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν. Σε 
μία νέα, ηχηρή παρέμβασή του υπέρ του δια-
χρονικού αιτήματος της χώρας μας, επιτίθεται 
στον «ελληνολάτρη» βρετανό πρωθυπουργό 
Μπόρις Τζόνσον για την στάση του στο θέμα («κι 
εγώ αγαπάω την Ελλάδα, αλλά δεν βουτάω ό,τι 
βρω μπροστά μου για να το φέρω στο Λονδίνο!», 
λέει χαρακτηριστικά) και καλεί τον διάδοχό του 
στο τιμόνι των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, να στη-
ρίξει την επιστροφή των αριστουργημάτων του 
Φειδία στον γενέθλιο τόπο τους, κάτι που, έως 
τώρα, έχει αποφύγει να πράξει.  
Τον Ιούνιο του 2018, ο Κόρμπιν, ως αρχηγός 

τότε των Εργατικών και της βρετανικής αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, είχε δεσμευθεί, σε συνέ-
ντευξή του στην αθηναϊκή εφημερίδα «ΝΕΑ»,  
ότι εάν εκλεγόταν πρωθυπουργός θα δρομολο-
γούσε την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα. 
Τα πράγματα, όμως, ήρθαν αλλιώς.  
Τον Δεκέμβριο του 2019, οι βρετανοί ψηφοφό-
ροι έστειλαν τον Τζόνσον στη Ντάουνινγκ Στριτ 
και τον Κόρμπιν στο σπίτι του. Ωστόσο, ο βετε-
ράνος της βρετανικής Αριστεράς, εξακολουθεί να  
υποστηρίζει παθιασμένα ότι τα Γλυπτά, που  
βρίσκονται «αιχμάλωτα» στο Βρετανικό Μουσείο 
εδώ και 204 χρόνια, πρέπει να γυρίσουν στην 
Αθήνα. «Η θέση μου ήταν πάντοτε ξεκάθαρη: 
πρέπει να επιστρέψουμε τα Μάρμαρα του Παρ-
θενώνα στην Ελλάδα. Το λέω αυτό από πολύ 
παλιά και το είπα και ως αρχηγός του Εργατικού 
Κόμματος και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
το 2018», μου λέει ο Κόρμπιν, εξηγώντας τον 
λόγο για τον οποίον διαφωνεί με την επίσημη 
θέση της παρούσας (αλλά δυστυχώς και όλων 
των προηγούμενων) βρετανικής κυβέρνησης στο 

ζήτημα αυτό. «Τα Γλυπτά είναι θαυμάσια. Πρα-
γματικά, είναι υπέροχα. Αλλά δεν ανήκουν στο 
Βρετανικό Μουσείο». Τόσο απλά. «Νομίζω ότι η 
συνειδητοποίηση γύρω από τα πολιτιστικά θέ-
ματα αυξάνεται διαρκώς ανά τον κόσμο. Βλέπεις 
τι γίνεται με την επιστροφή των Μπρούτζινων 
του Μπενίν και με μια σειρά άλλων αντικειμένων 
που επιστράφηκαν σε αφρικανικά μουσεία. Εχει 
έρθει η στιγμή της αλήθειας και για τα Μάρμαρα 
του Παρθενώνα», υπογραμμίζει ο 72χρονος πο-
λιτικός. 
Του ζητάω να σχολιάσει τη στάση του Μπόρις 
Τζόνσον, ο οποίος έχει σπουδάσει Κλασική  
Φιλολογία και Φιλοσοφία, δηλώνει λάτρης της  
Ελλάδας, αλλά, παρόλα αυτά, αρνείται να επι-
τρέψει την επανένωση των Γλυπτών. «Μπορεί 
να είναι κλασικιστής, δεν αμφιβάλλω. Μπορεί 
όντως να λατρεύει την Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι 
κλασικιστής. Είμαι αυτοδίδακτος στη ζωή, αλλά 
καταλαβαίνω πολύ καλά τις αρχές της πολιτισμι-
κής ποικιλομορφίας. Κι εγώ λατρεύω την Ελλάδα. 
Εχω βρεθεί πολλές φορές εκεί. Πριν από δύο  
μήνες, μάλιστα, ήμουν στην Κέρκυρα. Αγαπώ 
πραγματικά τη χώρα σας, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
ότι θέλω να βουτήξω ό,τι βρω μπροστά μου στην 
Ελλάδα και να το φέρω εδώ!», λέει καγχάζοντας. 
«Αντιστοίχως», συνεχίζει, «πολλοί Ελληνες αγα-
πούν τη Βρετανία. Δεν πάνε, όμως, στο Βρετα-
νικό Μουσείο να πουν: ‘’α, μου αρέσει αυτό, 
εκείνο και το άλλο’’ και να τα πάρουν μαζί τους.  
Ας σοβαρευτούμε λίγο!». 
Ο σημερινός αρχηγός των Εργατικών, σερ Κιρ 

Στάρμερ, δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ επί του  
θέματος. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος 
δεν απάντησε στο ερώτημα της «Παροικια-
κής» ποια είναι η επίσημη θέση του για τα Γλυ-
πτά του Παρθενώνα. Ρωτάω τον Κόρμπιν αν θα 
παρότρυνε τον διάδοχό του να εκφράσει άποψη 
παρόμοια με τη δική του. «Ναι», μου λέει. «Ελ-
πίζω ότι το κόμμα θα εξακολουθήσει να έχει αυτή 
την θέση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, ότι δη-
λαδή τα πολιτιστικά αγαθά είναι μεν για όλον τον 

κόσμο, αλλά ανήκουν πραγματικά στον τόπο 
στον οποίον δημιουργήθηκαν, εκεί όπου γεννή-
θηκαν». 
Κατά τον Κόρμπιν, ο οποίος ηγήθηκε του  
Εργατικού Κόμματος από το 2015 έως το 2020, 
«πολλά ευρωπαϊκά μουσεία, στη Γερμανία,  
τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ολλανδία και, φυσικά, 
εδώ στη Βρετανία, έχουν στις συλλογές τους έναν 
τεράστιο όγκο αντικειμένων που απέκτησαν πα-
ράνομα, που είναι κλεμμένα». Κάνει παύση και 
με κοιτάζει στα μάτια. «Ναι. Ας είμαστε ειλικρινείς: 
είναι κλεμμένα από άλλους λαούς, και νομίζω ότι 
πρέπει να επιστραφούν». Ο ανεξάρτητος, πλέον, 
βουλευτής (ο Στάρμερ τον έχει διαγράψει από 
την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος) αφήνει 
να εννοηθεί ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να στείλει 
αρχαιολογικούς θησαυρούς στη Βρετανία, αλλά 
μόνο προσωρινά, ως δάνεια. «Δεχόμαστε κι εμείς 
δάνεια από άλλες χώρες τα οποία εκθέτουμε στη 
Βρετανία. Θυμάσαι τότε που ήρθε εδώ ο Πήλινος 
Στρατός (Terracotta Army); Ηταν εκπληκτικό.  
Ή τότε που έγινε η έκθεση για τον Τουταγχαμών; 
Μιλάμε για κάτι το ανεπανάληπτο. Ο κόσμος 
ήθελε πολύ να δει αυτά τα εκθέματα και τα αγά-
πησε πραγματικά. Επειτα, όμως, επέστρεψαν 
εκεί όπου ανήκουν: στην Κίνα και στην Αίγυπτο, 
αντίστοιχα. Οπως πρέπει να γίνει και με τα Γλυ-
πτά του Παρθενώνα». Δηλαδή, «ναι» στα δάνεια, 
«όχι» στα… δανεικά κι αγύριστα; «Ακριβώς.  
Μπορούμε να ανταλλάζουμε και να δανείζουμε ο 
ένας στον άλλον εκθέματα. Ανυπομονώ να έρθει 
η ημέρα που και εμείς θα δανείσουμε αντικείμενα 
από την ιστορία της χώρας μας στην Ελλάδα. 
Θέλω τα παιδιά μας να μεγαλώσουν με μια  
πολυπολιτισμική αντίληψη, σε έναν κόσμο πολι-
τιστικής, γλωσσικής και ιστορικής ποικιλομορ-
φίας. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε με σεβα-
σμό. Η άποψη ότι δεν τρέχει τίποτε με το να 
κλέβεις πράγματα είναι απολύτως απαράδεκτη».

ΝΝα φέρει στη Βουλή των Κοινο-
τήτων το ζήτημα της επανένω-
σης των Γλυπτών του Παρθε-

νώνα καλεί, μέσω της «Παροικιακής», 
τον Μπόρις Τζόνσον η σκιώδης υφυ-
πουργός Εξωτερικών του βρετανικού 
Εργατικού Κόμματος Κάθριν Γουέστ.  
Παρότι διστάζει να υποστηρίξει την άνευ 
όρων επιστροφή τους στην Αθήνα, το 
μέλος του σκιώδους υπουργικού συμ-
βουλίου υποστηρίζει ότι το Λονδίνο πρέ-
πει να συζητήσει ανοικτά το θέμα με την 
ελληνική κυβέρνηση (κάτι που οι Βρετα-
νοί αρνούνται πεισματικά), και προτείνει 
την - αμφιλεγόμενη, ομολογουμένως - 
λύση ενός «συμβιβασμού»: να επιστρέ-
ψουν στην Ελλάδα τα περισσότερα 
 Γλυπτά, αλλά να παραμείνουν κάποια 
στο Βρετανικό Μουσείο. Είναι μόλις η 
δεύτερη φορά που ανώτερο στέλεχος 
των Εργατικών υπό την ηγεσία του Κιρ 
Στάρμερ τοποθετείται στο ζήτημα των 
Γλυπτών. Είχε προηγηθεί η δήλωση, στο 
BBC, της (τέως, πλέον) σκιώδους 
υπουργού Πολιτισμού Τζo Στίβενς, η 
οποία παραδέχθηκε ότι «δεν έχει απο-
κρυσταλλωμένη άποψη για το θέμα».  
Ο νέος αρχηγός του κόμματος δεν έχει 
κάνει γνωστό αν υποστηρίζει την επι-
στροφή των Γλυπτών, όπως έκανε  
ο προκάτοχός του Τζέρεμι Κόρμπιν. 

«Θα ήθελα πολύ να έρθει το θέμα προς 
συζήτηση στη βρετανική Βουλή, προκει-
μένου ο πρωθυπουργός μας να απαντή-
σει στα ερωτήματα των συναδέλφων μου 
βουλευτών. Θέλω κι εγώ να τον ρωτήσω 
πώς κατέληξε στην άποψη ότι τα Γλυπτά 
δεν πρέπει να γυρίσουν στην Ελλάδα», 
μου λέει η 55χρονη Γουέστ, η οποία 
εκλέγεται βουλευτής στο Βόρειο Λονδίνο 
από το 2015. «Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε 
στο Λονδίνο πρόσφατα. Είδα τον κ. Τζόν-
σον να φωτογραφίζεται μαζί του στη Ντά-
ουνινγκ Στριτ. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, 
δεν έχει διεξαχθεί συζήτηση στη Βουλή 
των Κοινοτήτων για τα Μάρμαρα του 
Παρθενώνα, τα οποία όλοι αγαπάμε», 
τονίζει η Γουέστ. «Είναι πολύ σημαντικό 
να μιλήσουμε για θέματα πολιτιστικών 
αγαθών με τους Ελληνες. Ελπίζω ότι  
ο κ. Τζόνσον θα έρθει στη Βουλή για να 
καταθέσει τις απόψεις του ώστε να μπο-
ρέσουμε να συζητήσουμε το θέμα και να 
ακούσουμε τι έχει να μας πει. Και, ταυ-
τόχρονα, να ακούσουμε διαφορετικές 
απόψεις, προκειμένου να ενημερωθούμε 
και να πάρουμε και εμείς θέση. Είναι 
καλό να διεξαχθεί δημόσια αυτή η συζή-
τηση». 
Κατά τη σκιώδη υφυπουργό, η συζή-

τηση πρέπει να συμπεριλάβει και άλλα 
πολιτιστικά αγαθά που διεκδικούνται από 

τις χώρες προέλευσής τους. «Υπάρχουν 
πολλά θέματα που συνδέονται με την 
αποικιοκρατική μας ιστορία τα οποία 
πρέπει να έρθουν στην επιφάνεια, να τα 
συζητήσουμε και να μιλήσουμε ανοικτά 
γι’ αυτά. Οσο περισσότερο τα συζητάμε, 
τόσο περισσότερο παύουν να αποτελούν 
ταμπού». Και συνεχίζει: «Δεν είναι μόνο 
τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, για τα 
οποία τουλάχιστον υπάρχουν κάποια  
έγγραφα, και σε κάποιο βαθμό ήταν νό-
μιμη (σ.σ. η μεταφορά τους στο Λονδίνο). 
Υπάρχουν πολλά αντικείμενα που απο-
κτήθηκαν τα χρόνια της αποικιοκρατίας, 
τα οποία είναι κλεμμένα και πρέπει να 
επιστραφούν. Αυτή είναι μία μακρά δια-
δικασία η οποία απαιτεί μακρά και προ-
σεκτική συζήτηση. Αλλά, σε κάθε περί-
πτωση, δεν μπορούμε ναιδιοποιούμαστε 
αντικείμενα από άλλους λαούς». Ο ισχυ-
ρισμός της Γουέστ περί «νομιμότητας» 
της αρπαγής των Γλυπτών από τον 
λόρδο Ελγιν αμφισβητείται όχι μόνο από 
την Ελλάδα, αλλά και από έναν μεγάλο 
αριθμό ιστορικών, νομικών και άλλων  
ειδικών, τόσο στη Βρετανία όσο και διε-
θνώς. Της το επισημαίνω (για να μου 
υπενθυμίσει ότι έκανε λόγο για πράξη 
νόμιμη «σε κάποιον βαθμό», άρα όχι… 
εντελώς νόμιμη!) και τη ρωτώ αν η ίδια 
υποστηρίζει την επανένωση των Γλυ-

πτών. «Προσωπικά, θα ήθελα να μείνει 
κάτι (σ.σ. από τα Γλυπτά) στο Βρετανικό 
Μουσείο. Δεν σας κρύβω ότι βρίσκω 
υπέροχο το γεγονός ότι οι νέοι μας μπο-
ρούν να μπουν σε ένα λεωφορείο και να 
πάνε να θαυμάσουν τα Μάρμαρα» απα-
ντά. Σπεύδει όμως να διευκρινίσει: «Αλλά 
θα ήθελα αυτό να προκύψει μέσα από 
μία συμφωνία που θα διαπραγματευ-
τούμε με τους Ελληνες, διότι θεωρώ ότι 
η Ελλάδα είναι τώρα σε θέση να φροντί-
σει πολύ καλά την πολιτιστική της κλη-
ρονομιά». Συνεπώς, τι προτείνει; Να μεί-
νουν στο Λονδίνο κάποια από τα Γλυπτά, 
αλλά εφόσον το «επιτρέψουν» οι Ελλη-
νες; Κάπως έτσι. «Επειδή τόσο πολλοί 
άνθρωποι επισκέπτονται το Βρετανικό 
Μουσείο, πιστεύω ότι θα ήταν υπέροχο 
αν ο ελληνικός λαός επέτρεπε στο Λον-
δίνο να κρατήσει κάποια αντικείμενα.  
Είμαι σίγουρη ότι μπορεί να βρεθεί μια 

λύση αν το συζητήσουμε ανοικτά και αν 
ρωτήσουμε τους Ελληνες: ‘’μπορούμε 
να κρατήσουμε κάτι εδώ ως εκπαιδευτικό 
και επιμορφωτικό εργαλείο;’’. Αλλωστε, 
η σημασία του ελληνικού πολιτισμού για 
ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό είναι  
τεράστια, και έχει επηρεάσει και τον δικό 
μας τρόπο δράσης και σκέψης».

Κάθριν Γουέστ: «Μπόρις, φέρε το θέμα στη Βουλή των Κοινοτήτων»



Συναγερμό στις υγειονομικές Αρχές και την 
κυβέρνηση προκαλεί η ραγδαία εξά-
πλωση των μολύνσεων με τη νέα παραλ-

λαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα κρούσματα της 
παραλλαγής Όμικρον του κορωνοϊού ανέρχονταν 
έως χθες (Τετάρτη 08/12) το απόγευμα στα 568 
σε όλη τη Βρετανία. Μία εβδομάδα νωρίτερα τα 
κρούσματα ήταν μόλις 32. Επιστήμονες εκτιμούν 
ότι τα κρούσματα της Όμικρον στη χώρα διπλα-
σιάζονται τουλάχιστον κάθε τρεις μέρες! Ο καθη-
γητής Νιλ Φέργκιουσον από το Imperial College 
του Λονδίνου, στα υπολογιστικά μοντέλα του 
οποίου αποδίδουν πολλοί την απόφαση για το 
πρώτο lockdown στην Αγγλία, δήλωσε ότι «οι 
αναλύσεις των υφιστάμενων δεδομένων από τα 
τεστ PCR στην κοινότητα στην Αγγλία υποδει-
κνύουν χρόνο διπλασιασμού τουλάχιστον τριών 
ημερών ή λιγότερο». Ο Υπουργός Υγείας Σάτζιντ 
Τζάβιντ σημείωσε ότι κάποια από τα κρούσματα 
συνδέονται με ταξίδια στο εξωτερικό, γεγονός 
από το οποίο συνάγεται ότι υπάρχει μετάδοση 
στην κοινότητα «σε πολλές περιοχές» της επι-
κράτειας. Πάντως πολλοί επιστήμονες θεωρούν 
ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων 
ανέρχεται σε χιλιάδες και ότι λόγω της αυξημένης 
μεταδοτικότητας είναι ζήτημα εβδομάδων και όχι 
μηνών παραλλαγή Όμικρον να υπερκεράσει την 
παραλλαγή Δέλτα και να καταστεί κυρίαρχη στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως επισήμανε ο κ. Τζά-
βιντ, άγνωστο παραμένει αν η νέα παραλλαγή 
προκαλεί σοβαρή νόσηση και κατά πόσο δια-
φεύγει την άμυνα των εμβολίων. Από την αλλά η 
πλευρά, παράγοντες του συστήματος υγείας 
NHS προειδοποιούν ότι ακόμα και αν προκαλεί 
ήπια συμπτώματα, η αυξημένη μεταδοτικότητα 
της Όμικρον θα οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό 
κρουσμάτων από τα οποία αναπόφευκτα ένα πο-
σοστό θα χρειαστεί νοσηλεία, εντείνοντας την 
πίεση επί των νοσοκομείων στη δύσκολη χειμε-
ρινή περίοδο. Εν τω μεταξύ, ο καθηγητής Τιμ 
Σπέκτορ από το King’s College του Λονδίνου, 
που βρίσκεται πίσω από την εφαρμογή κατα-
γραφής συμπτωμάτων Covid με την ονομασία 
ZOE, προειδοποίησε ότι ακόμα και ένα στα τρία 
περιστατικά που θεωρούνται απλό κρυολόγημα 
οφείλεται στον κορωνοϊό. Κάλεσε λοιπόν τους 
πολίτες να μένουν στο σπίτι ακόμα και αν έχουν 
ένα ήπιο συνάχι, ώστε να αποφύγουν να μετα-
δώσουν τον κορωνοϊό εν αγνοία τους. 

 
Σχέδια για επιστροφή στην τηλεργασία ▪

Στην υιοθέτηση περαιτέρω περιοριστικών μέ-
τρων με στόχο τη συγκράτηση της διασποράς 
της Όμικρον προσανατολίζεται ο Μπόρις Τζόν-
σον, σύμφωνα με πληροφορίες βρετανικών μέ-
σων ενημέρωσης. Αξιωματούχοι της βρετανικής 
κυβέρνησης έχουν επεξεργαστεί προγνωστικά 
μοντέλα για τον οικονομικό αντίκτυπο που θα 
είχε μια πιθανή επιστροφή στην τηλεργασία την 
περίοδο των εορτών, ώστε να συγκρατηθεί η δια-
σπορά της Όμικρον. Το μέτρο συζητήθηκε στον 
υπουργικό συμβούλιο. Οι υπουργοί συζήτησαν 
επίσης την υιοθέτηση του μέτρου των πιστοποι-
ητικών εμβολιασμού, με πολλούς να εκφράζουν 
έντονες αντιρρήσεις. Όμως, ο Βρετανός Πρωθυ-
πουργός, που μέχρι τώρα απέρριπτε την ανάγκη 
για υιοθέτηση του κυβερνητικού «Σχεδίου Β», 
φέρεται να έλαβε δυσοίωνες εκτιμήσεις από τους 
κορυφαίους επιστημονικούς συμβούλους του για 
την πορεία του κορωνοϊού όπως προδιαγράφεται 
χωρίς πρόσθετα μέτρα. Σύμφωνα με τους Finan-
cial Times, τα νέα μέτρα πιθανότατα θα ισχύσουν 
άμεσα. Πλην της εργασίας από το σπίτι, το άλλο 
σημαντικό μέτρο του Σχεδίου Β αφορά την υιο-
θέτηση πιστοποιητικών εμβολιασμού για είσοδο 
σε ορισμένους χώρους, μέτρο πάντως που βρί-
σκει αντίθετους πολλούς υπουργούς. 

 
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ▪

Η κυβέρνηση αποφάσισε να επαναφέρει από 
την περασμένη Τρίτη την υποχρέωση όλων των 
εισερχομένων ταξιδιωτών να υποβάλλονται σε 
διαγνωστικό τεστ πριν από την πτήση τους προς 
το Ηνωμένο Βασίλειο, επιπροσθέτως της υπο-
χρέωσης για μοριακό τεστ έως και τη δεύτερη 
ημέρα από την άφιξη. Η απόφαση αυτή αποδί-
δεται στη διαπίστωση ότι ο χρόνος εκκόλαψης 
της Όμικρον δείχνει να είναι μικρότερος από ό,τι 
για τις υπόλοιπες παραλλαγές. «Νέα ανάλυση 
από την Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας υπο-
δεικνύει ότι το παράθυρο μεταξύ μόλυνσης και 
μεταδοτικότητας ίσως είναι μικρότερο για την Όμι-
κρον, κάτι που αυξάνει την αποτελεσματικότητα 
των τεστ πριν την αναχώρηση, καθώς είναι πιο 
πιθανό να εντοπίζουν θετικά κρούσματα πριν 
από το ταξίδι», αναφέρει το υπουργείο Υγείας. 
Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, οι αποφάσεις 
για το κατά πόσο τα μέτρα αυτά, όπως και η 

χρήση μάσκας σε μέσα συγκοινωνίας και κατα-
στήματα λιανικής, θα διατηρηθούν και πέραν των 
τριών εβδομάδων που έχει ανακοινώσει η κυ-
βέρνηση, θα ληφθούν στις 18 Δεκεμβρίου. Οι 
εκτιμήσεις κυβερνητικών πηγών είναι ότι τα μέτρα 
θα παραταθούν και για μετά τα Χριστούγεννα. Ο 
ντε φάκτο αναπληρωτής Πρωθυπουργός Ντόμι-
νικ Ράαμπ κάλεσε τους πολίτες να μην αλλάξουν 
τα χριστουγεννιάτικα σχέδιά τους, λέγοντας ότι 
τα φετινά θα είναι «υπέροχα Χριστούγεννα». 
Πρόσθεσε πάντως ότι το πιο σημαντικό πράγμα 
που έχουν να κάνουν είναι να προσέλθουν για 
την ενισχυτική δόση του εμβολίου κατά της 
COVID-19. Από την πλευρά του ο επιδημιολόγος 
καθηγητής Μαρκ Γούλχαουζ από το Πανεπιστή-
μιο του Εδιμβούργου εκτίμησε ότι τα μέτρα για 
τις αφίξεις από το εξωτερικό πιθανότατα δε θα 
κάνουν σημαντική διαφορά, καθώς όπως είπε η 
παραλλαγή Όμικρον βρίσκεται στη Βρετανία και 
εξαπλώνεται ήδη. «Αν υπάρχει μετάδοση στην 
κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, και σίγουρα 
φαίνεται πως έτσι είναι, τότε είναι αυτή η μετά-
δοση στην κοινότητα που θα προκαλέσει ένα νέο 
κύμα», εξήγησε. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο 
καθηγητής του Πανεπιστημίου East Anglia Πολ 
Χάντερ, ο οποίος πρόσθεσε ότι η παραλλαγή 
Όμικρον θα εξαπλωθεί στην κοινότητα «μάλλον 
πιο γρήγορα από τη Δέλτα», καθώς και ότι «πι-
θανότατα θα καταστεί η κυρίαρχη παραλλαγή 
στη Βρετανία τις επόμενες εβδομάδες ή σε περί-
που έναν μήνα». 

 
Οργή για το βάρος των ανεμβολίαστων ▪

Γιατροί και νοσηλευτές στη Βρετανία εξέφρασαν 
«οργή και αγανάκτηση» για το βάρος που συνε-
χίζουν να συσσωρεύουν στα δημόσια νοσοκομεία 
του συστήματος υγείας NHS ανεμβολίαστοι κατά 
του κορωνοϊού ασθενείς, με αποτέλεσμα να μην 
είναι δυνατή η παροχή περίθαλψης σε άλλους 
σοβαρά νοσούντες. Την ώρα που η λίστα ανα-
μονής για ραντεβού, επεμβάσεις και θεραπείες 
στο NHS έχει φτάσει στον αριθμό ρεκόρ των 5,8 
εκατ. ασθενών, στοιχεία που επικαλούνται οι 
Sunday Times δείχνουν πως τουλάχιστον το 90% 
των ασθενών Covid που απαιτούν την πιο εντα-
τική φροντίδα είναι ανεμβολίαστοι. 
Σύμφωνα με στοιχεία έως τον Ιούλιο, μεταξύ 

20% και 30% των κλινών κρίσιμης θεραπείας 
στην Αγγλία ήταν κατειλημμένα από ασθενείς κο-
ρωνοϊού. Εξ αυτών, τρεις στους τέσσερις δεν εί-
χαν εμβολιαστεί. Για την περίοδο Ιουλίου-Νοεμ-
βρίου το NHS Αγγλίας έχει ανακοινώσει ότι πάνω 
από εννέα στους δέκα ασθενείς Covid που απαι-
τούσαν την πιο εξειδικευμένη φροντίδα ήταν 
ανεμβολίαστοι. Γιατροί που μίλησαν στους Sun-
day Times ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι εγχειρή-
σεις για μεταμοσχεύσεις δεν μπορούν να γίνουν 
λόγω έλλειψης χρόνου ή ότι σημειώνεται καθυ-
στέρηση σε επεμβάσεις για καρκινοπαθείς. Η 
πρόεδρος του Βρετανικού Συνδέσμου Νοσηλευ-
τών Κρίσιμης Θεραπείας Νίκι Κρέντλαντ δήλωσε 
στην εφημερίδα: «Όλοι οι νοσηλευτές κατανο-
ούμε ότι πρέπει να παρέχουμε φροντίδα χωρίς 
να κρίνουμε. Αλλά αυτό που βρίσκουμε δύσκολο 
είναι ότι η περίθαλψη ασθενών που έχουν επιλέ-
ξει να μην εμβολιαστούν έχει επίδραση σε άλλους 
ασθενείς. Είμαστε άνθρωποι και ακόμα οργιζό-
μαστε με πράγματα που νομίζουμε ότι δεν είναι 
δίκαια».Η ίδια πρόσθεσε ότι αντιμετωπίζουν αγε-
νείς ή ακόμα και βίαιους ασθενείς λόγω της πίε-
σης, με αποτέλεσμα να καταγράφεται μεγάλος 
αριθμός νοσηλευτών που εργάζονται σε μονάδες 
εντατικής θεραπείας οι οποίοι αναφέρουν ψυχο-
λογικά προβλήματα. Ο διευθυντής κλινικών κρί-
σιμης φροντίδας στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία 

του Μπέρμιγχαμ Δρ Ντρουβ Παρέκ πρόσθεσε 
ότι «όταν δεν μπορείς να παρέχεις τις υπηρεσίες 
που νιώθεις ότι χρειάζεται στην κοινότητα και σε 
ασθενείς με σοβαρά προβλήματα, υπάρχει ένας 
βαθμός αγανάκτησης και θυμού». Ο ίδιος πρό-
σθεσε ότι είναι «εξοργιστικό και απελπιστικό» να 
βλέπει ασθενείς που θα μπορούσαν να είχαν 
σωθεί να καταλήγουν. Μεταξύ πολλών γιατρών 
που μίλησαν στους Sunday Times, o Δρ Στιβ 
Ματιέ από τον Σύλλογο Εντατικής Θεραπείας ΗΒ 
και διευθυντής κλινικής τόνισε: «Ένας στους δύο 
ασθενείς Covid-19 που απαιτεί νοσηλεία σε ΜΕΘ 
και τεχνητή υποστήριξη αναπνοής θα πεθάνει. 
Αυτό είναι σημαντικό, διότι ξέρουμε ότι τα εμβόλια 
αποδίδουν και υπάρχουν λίγες ασθένειες με τόσο 
μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας». 

 
Παραγγελία εμβολίων και νέο φάρμακο ▪

Η βρετανική κυβέρνηση παρήγγειλε 114 εκα-
τομμύρια επιπρόσθετες δόσεις εμβολίων κατά 
του κορωνοϊού με αρχικό σκοπό να διατεθούν 
το 2022 και το 2023. Πρόκειται για 60 εκατομμύ-
ρια δόσεις του εμβολίου της Moderna και 54 εκα-
τομμύρια δόσεις του σκευάσματος της Pfizer. Ο 
Υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ είπε ότι η νέα 
αγορά εγγυάται πως η χώρα θα έχει αρκετές δό-
σεις εμβολίων μακροπρόθεσμα, εγείροντας στην 
ουσία την προοπτική χορήγησης και τέταρτης 
ενισχυτικής δόσης στον πληθυσμό. Την ίδια ώρα 
η κυβέρνηση ανακοίνωσε την έγκριση ενός νέου 
φαρμάκου αντισωμάτων κατά του κορωνοϊού. 
Πρόκειται για τη σοτροβιμάμπη, που θα κυκλο-
φορεί στη Βρετανία με την ονομασία Xevudy, 
αγωγή των εταιρειών GSK και Vir Biitechnology, 
Το κοκτέιλ αντισωμάτων απευθύνεται σε φορείς 
με ήπια προς μέτρια συμπτώματα που διατρέ-
χουν υψηλό ρίσκο σοβαρής νόσησης. Οι κλινικές 
δοκιμές διαπίστωσαν ότι μία δόση του φαρμάκου 
μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου από 
κορωνοϊό κατά 79% σε ενήλικες υψηλού ρίσκου 
με συμπτωματική λοίμωξη. Η φαρμακοβιομηχα-
νία GlaxoSmithKline (GSK) ανακοίνωσε ότι το 
κοκτέιλ αντισωμάτων που έχει παρασκευάσει ως 
αγωγή κατά του κορωνοϊού σε σύμπραξη με την 
αμερικανική Vir Biotechnology είναι αποτελεσμα-
τικό έναντι της παραλλαγής Όμικρον. Συγκεκρι-
μένα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το φάρμακο σο-

τροβιμάμπη είναι αποτελεσματικό έναντι και των 
37 μεταλλάξεων της Όμικρον που έχουν ταυτο-
ποιήσει οι επιστήμονες. Η εταιρεία επικαλείται 
στοιχεία από μελέτη αρχικού σταδίου, που ακόμα 
δεν έχει δημοσιευθεί. Η Ρυθμιστική Υπηρεσία 
Φαρμάκων και Υγειονομικών Προϊόντων συνιστά 
τη χορήγηση του φαρμάκου εντός πέντε ημερών 
από την εκδήλωση συμπτωμάτων. 
Εν τω μεταξύ, το NHS σχεδιάζει να αρχίσει σύ-
ντομα τη διάθεση ενός αντιικού χαπιού σε ασθε-
νείς που έχουν διαγνωστεί θετικοί στον κορωνοϊό. 
Το χάπι της εταιρείας Merck με την ουσία μολνο-
πιραβίρη, γνωστό στη Βρετανία με την ονομασία 
Lagevrio, θα μπορούσε να δίνεται στους πιο ευά-
λωτους φορείς για λήψη στο σπίτι ακόμα και πριν 
από τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τη Sunday 
Telegraph. Στόχος είναι να χορηγείται εντός 48 
ωρών από τη θετική διάγνωση. Σκοπός της νέας 
αγωγής είναι η αποτροπή των σοβαρών συ-
μπτωμάτων και κατ’ επέκταση η αποτροπή της 
νοσηλείας των πιο ηλικιωμένων (άνω των 60 
ετών) και πιο ευπαθών ασθενών (με υποκείμενο 
νόσημα). Η Βρετανία έγινε η πρώτη χώρα που 
ενέκρινε το χάπι τον περασμένο μήνα και έχει 
ανακοινώσει πως έχει εξασφαλίσει σε πρώτο 
στάδιο 480.000 αγωγές του φαρμάκου, που μει-
ώνει τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου κατά 
50% για ασθενείς με ήπια ή μέτρια συμπτώματα. 

 
Ελπίδες για προστασία από την Όμικρον ▪

Οι ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων ενισχύουν 
σε πολύ μεγάλο βαθμό την άμυνα του οργανι-
σμού κατά του κορωνοϊού, διαπίστωσε η πρώτη 
μαζική μελέτη από Βρετανούς επιστήμονες, η 
οποία γεννά ελπίδες και για προστασία από την 
Όμικρον. Η μελέτη που δημοσιεύεται στην επι-
θεώρηση Lancet είναι τα συμπεράσματα των 
ερευνητών του προγράμματος Cov-Boost στα 
αρχικά ευρήματα της οποίας είχε βασιστεί η από-
φαση της κυβέρνησης να δώσει το πράσινο φως 
για χορήγηση των αναμνηστικών δόσεων το Σε-
πτέμβριο. Μετά από τη χορήγηση τρίτης δόσης 
με εμβόλια διαφόρων εταιρειών σε σχεδόν 3.000 
εθελοντές, δύο με τρεις μήνες μετά από τη δεύ-
τερη δόση, προέκυψε σημαντική αύξηση τόσο 
των αντισωμάτων όσο και των Τ-λεμφοκυττάρων. 
Η χορήγηση ενισχυτικής δόσης με το σκεύασμα 
της Pfizer μετά από δύο δόσεις AstraZeneca αυ-
ξάνει τα αντισώματα κατά 25 φορές έναν μήνα 
αργότερα. Τρίτη δόση με Pfizer μετά από δύο 
δόσεις του εμβολίου της Pfizer αυξάνει τα αντι-
σώματα κατά οκτώ φορές. Η πιο δυνατή αντί-
δραση προκύπτει με την τρίτη δόση με το εμβόλιο 
της Moderna μετά από δύο δόσεις του Astra-
Zeneca. Ενισχυτική δόση με Moderna μετά από 
δύο δόσεις Pfizer προκαλεί αύξηση αντισωμάτων 
κατά 11 φορές. Πάντως οι ερευνητές σημειώνουν 
ότι και τα δύο εμβόλια mRNA είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματικά με την τρίτη δόση. Ακόμη μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον είναι πως η ενισχυτική δόση 
με οποιοδήποτε εμβόλιο αυξάνει σημαντικά την 
ποσότητα των Τ-λεμφοκυττάρων, της φυσικής 
άμυνας του οργανισμού που θεωρείται ότι έχει 
πιο μακροπρόθεσμη ισχύ έναντι της σοβαρής 
νόσησης. Παρατηρήθηκε ότι η ενεργοποίηση των 
Τ-λεμφοκυττάρων είναι εξίσου ικανοποιητική ένα-
ντι τόσο του αρχικού στελέχους του κορωνοϊού 
όσο και των παραλλαγών Β και Δ, καθώς «ανα-
γνωρίζουν πολύ πιο ευρύ φάσμα αντιγόνων που 
ίσως είναι κοινά σε όλες τις παραλλαγές».
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Τα κρούσματα της Όμικρον διπλασιάζονται κάθε τρεις ημέρες!
ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ - Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ



Σε αντίθεση με τις αντιλήψεις 
των κάθε λογής κοινωνιολόγων, 
εθνολόγων και ιστορικών της  
κακιάς ώρας, ο πατριωτισμός,  
η αγάπη για την πατρίδα, που 
αναπτύσσεται χωρίς καμία διά-

θεση υποτίμησης ή περιφρόνησης άλλου έθνους 
και είναι ένα από τα πιο δυνατά συναισθήματα 
του ανθρώπου και σημαντικότατο στοιχείο της 
κοινωνικής του συνείδησης, δεν είναι εκδήλωση 
κάποιου ανεξήγητου "εθνικού πνεύματος" 
ή της " ψυχής της αιώνιας φυλής", αλλά ιστορικό 
φαινόμενο που έχει προέλθει από καθαρισμένες 
κοινωνικές και οικονομικές  συνθήκες.  
Ο πατριωτισμός, το περιεχόμενο του οποίου 
αλλάζει ανάλογα με την ιστορική εποχή,  
απέκτησε ξεχωριστή σπουδαιότητα και έπαιξε 
αποφασιστικό ρόλο κατά τη διάρκεια των προ-
οδευτικών αστικοδημοκρατικών επαναστάσεων 
που συγκλόνισαν την Αμερική και την Ευρώπη 
και οδήγησαν στη δημιουργία των σύγχρονων 
εθνικών κρατών στις δύο αυτές ηπείρους. 
Βέβαια στην Ανατολική Ευρώπη, η σχετικά αργή 
ανάπτυξη του καπιταλισμού καθυστέρησε το  
σχηματισμό των εθνών, η δε ανάγκη της άμυνας 
ενάντια στους Τούρκους και τους  Μογγόλους 
επιδρομείς και κατακτητές επέβαλε τη δημιουργία 
συγκεντρωτικών, αντιδημοκρατικών κρατών που 
δεν ανέχονται οποιαδήποτε εκδήλωση εθνικού 
πόθου για αυτοδιάθεση. Όχι τυχαία, ξεπήδησαν 
πολυεθνικά, συγκεντρωτικά κράτη - όπως π.χ.  
η Ρωσία - όπου το πιο προοδευμένο, προοδευ-
τικό, ας πούμε, έθνος, το οποίο αποτελούσε τον 
πυρήνα του κράτους, κυριάρχησε πάνω στα άλλα 
έθνη, τα παραμέρισε και ανέλαβε το ρόλο ηγέτη. 
Την εποχή της ανόδου του καπιταλισμού,  
η ανερχόμενη αστική τάξη ηγήθηκε του αγώνα 
των καταπιεζομένων κοινωνικών τάξεων ενάντια 
στο ξεπερασμένο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα 
των βασιλιάδων και των φεουδαρχών, που εμπό-
διζε την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων 
της κοινωνίας. Η αστική τάξη κατάργησε το  
φεουδαρχικό καθεστώς, έθεσε τέρμα στον κατα-
κερματισμό της οικονομίας σε φέουδα, δημιούρ-
γησε ενιαία αγορά, συγκέντρωσε και ενοποίησε  
το έθνος - με τη νέα και μία κρατική υπόσταση  
που αντικατέστησε τα κρατίδια που υπήρχαν 
προηγουμένως - και εμφανίστηκε, σ' αυτό το ιστο-
ρικό σημείο, ως ο μοναδικός εκπρόσωπος του 
έθνους και του πατριωτισμού. 
Όμως, στην πορεία της ιστορικής εξέλιξης  

εκδηλώθηκε η ασυνέπεια και ο στενός, ταξικός 
χαρακτήρας του πατριωτισμού των αστών,  
οι οποίοι αγωνίστηκαν για το γκρέμισμα της  
φεουδαρχίας και της απολυταρχίας κάτω από τη 
σημαία της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελ-
φοσύνης. 
Με την ανάπτυξη και όξυνση του ανταγωνισμού 

των τάξεων στους κόλπους των μεγάλων αστικών 
εθνών της Δυτικής Ευρώπης έκλεισε και ο κύκλος 
της προοδευτικής πορείας της αστικής τάξης,  
η οποία δεν άργησε να πετάξει στον κάλαθο των 
αχρήστων τα συνθήματα της επανάστασης και 
να επιβάλει την κυριαρχία της πάνω στους εργά-
τες, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους επιχειρη-

ματίες, τους επαγγελματίες και το ανυπότακτο, 
προοδευτικό κομμάτι της διανόησης.  
Ακόμα, κάτω από τη σημαία ενός παρεξηγημέ-
νου πατριωτισμού, που διεγείρει το μίσος  
ανάμεσα στα έθνη, η αστική τάξη των μεγάλων 
ευρωπαϊκών χωρών βάζει σε ενέργεια  
τα επεκτατικά της σχέδια. Με το πέρασμα του 
καπιταλισμού στο ανώτατο στάδιό του, τον ιμπε-
ριαλισμό, διεξάγει αρπακτικούς, κατακτητικούς,  
άδικους πολέμους, χρησιμοποιώντας το φυλετι-
σμό (ρατσισμό) και άλλες αντιδραστικές, αντιε-
πιστημονικές θεωρίες, που δεν έχουν σχέση με 
τον πατριωτισμό, για να κρατάει υπόδουλες τις 
μάζες του δικού της έθνους. Σπέρνει τη δυσπιστία 
και την αντιπάθεια του έθνους της ενάντια στα 
άλλα έθνη, που τάχατες είναι κατώτερα και δεν 
μπορούν ν' αναπτύξουν  κάποιο πολιτισμό! 
Όμως, όσο και αν φαίνεται οξύμωρο, τα ανώτατα 
στρώματά της δεν έχουν κανένα απολύτως ηθικό 
πρόβλημα να ξεπουλάνε ανοικτά, και στο όνομα 
ενός κίβδηλου πατριωτισμού, εθνικά συμφέρο-
ντα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα προσω-
πικά ή ταξικά τους συμφέροντα. 
Πριν την ιστορική εξέλιξη του καπιταλισμού  
σε ιμπεριαλισμό, που χαρακτηρίζεται από παρα-
σιτισμό και ξεπεσμό, το εθνικό ζήτημα δεν έβγαινε 
έξω από τα πλαίσια μερικών πολυεθνικών κρα-
τών και δεν ενδιέφερε παρά μόνο μερικά έθνη, 
προπαντός ευρωπαϊκά, Ιρλανδούς, Πολωνούς, 
Τσέχους, Σέρβους κλπ. Στην εποχή του ιμπερια-
λισμού, το εθνικό πρόβλημα γίνεται διεθνές γιατί 
αρχίζει η πάλη και οι πόλεμοι ανάμεσα στα ιμπε-
ριαλιστικά κράτη για την υποδούλωση και την 
εκμετάλλευση των υπανάπτυκτων λαών της 
Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. 
Η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμα-
νία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και άλλα ιμπεριαλι-
στικά(εθνικά!) κράτη της Δύσης κατακτούν νέες 
χώρες και λεηλατούν τον πλούτο τους και  
η ύπαρξή τους ως άρπαγες, κατακτητές και εκμε-
ταλλευτές στηρίζεται στην εθνική και αποικιακή 
καταπίεση εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν 
στη φτώχεια. Με τη δύναμη των όπλων οι ιμπε-
ριαλιστές επιβάλλουν τον εθνικό ζυγό τον οποίο 
παρουσιάζουν ως οικονομική και κοινωνική  
εξέλιξη και ανώτερο πολιτισμό! Ο εθνικός ζυγός 
γέννησε αναπόφευκτα τον πατριωτισμό των  
καταπιεζομένων λαών των καθυστερημένων 
ηπείρων, που συνδέουν τον αγώνα τους για 
εθνική απελευθέρωση(με κοινωνικό, στις πλεί-
στες περιπτώσεις, περιεχόμενο - επίλυση βασικά 
του αγροτικού ζητήματος, του ζητήματος ιδιοκτη-
σίας της γης) με τα εργατικά κινήματα των  
ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών, με τα 
οποία σχηματίζουν ενιαίο μέτωπο ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό.  
Στις αρχές του περασμένου αιώνα, με την επι-

κράτηση της κοσμοϊστορικής Οκτωβριανής  
Σοσιαλιστικής Επανάστασης, που συνετάραξε 
την υφήλιο, δημιουργήθηκε ένας νέου τύπου πα-
τριωτισμός, ο σοβιετικός, σοσιαλιστικός πατριω-
τισμός που στηρίχθηκε στην κατάργηση της εκμε-
τάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και της 
εθνικής καταπίεσης. Ο σοβιετικός, σοσιαλιστικός 
πατριωτισμός εκφράστηκε με τις πιο ποικίλες 

μορφές. Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριω-
τικού Πολέμου πήρε τη μορφή ενός αξεπέραστου  
ηρωισμού στα πεδία των μαχών. Στα μετόπισθεν  
ο πατριωτισμός των Σοβιετικών ανθρώπων  
εκφράστηκε με την επίτευξη καταπληκτικών επι-
δόσεων στον τομέα της δουλειάς και της ενίσχυ-
σης της άμυνας. Την ίδια περίοδο ο πατριωτισμός 
των Ελλήνων εκφράστηκε με την ένοπλη εθνική 
αντίστασή τους κατά των Ιταλών εισβολέων και 
ύστερα κατά των Γερμανών εισβολέων και κατα-
κτητών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας(ΚΚΕ) 
κάλεσε τον ελληνικό λαό να συμμετάσχει δίχως 
επιφύλαξη στον πόλεμο ενάντια στο φασισμό του 
Μουσολίνι που διηύθυνε η κυβέρνηση Μεταξά 
(... "και έπαθλο για τον εργαζόμενο λαό και  
επιστέγασμα για το σημερινό του αγώνα,πρέπει 
να είναι και θα είναι, μια καινούργια Ελλάδα της 
δουλειάς, της λευτεριάς, λυτρωμένη από κάθε 
ξενική ιμπεριαλιστική εξάρτηση μ' ένα πραγματικά 
παλλαϊκό πολιτισμό") θέτοντας τις βάσεις για την 
εποποιία του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, την εποποιία της 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΤΊΣΤΑΣΗΣ, η οποία 
στο μεγαλείο της στέκει εφάμιλλα δίπλα στην 
εθνική επανάσταση του 1821,στέκει εφάμιλλα  
δίπλα στον πατριωτισμό και τον ηρωισμό  
αθάνατων αγωνιστών του ελληνικού έθνους. 
Με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 

ύστερα από τη συντριβή των Δυνάμεων του 
Άξονα (Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία), δόθηκε  
μεγάλη ώθηση στον αντιαποικιακό, αντιιμπερια-
λιστικό, εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα των λαών 
της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερι-
κής. Η δημιουργία του σοσιαλιστικού στρατοπέ-
δου της κοινωνικής προόδου και της ειρήνης  
με επικεφαλής τη Σοβιετική Ένωση έδωσε φτερά 
στους υπόδουλους λαούς και ενίσχυσε τον εθνικό 
πατριωτισμό τους.  
Γεννήθηκε η Νέα Κίνα, η Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας. Φούντωσε και απλώθηκε η φλόγα του  
ένοπλου εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των 
ανυπότακτων ηρωικών λαών της Ινδοκίνας.  
Κέρδισαν το θαυμασμό και τις καρδιές των 
απλών ανθρώπων της οικουμένης. Γεννήθηκε 
και αναπτύχθηκε ο αξεπέραστος πατριωτισμός 
του λαού του Βιετνάμ, που πολέμησε με το όπλο 
στο χέρι τους Γάλλους και ύστερα τους Αμερικα-
νούς ιμπεριαλιστές. Την περίοδο που η Κύπρος 
ήταν βρετανική αποικία(1878 μέχρι 1960), ο πα-
τριωτισμός των Κυπρίων εκφράστηκε με την  
ασίγαστη πάλη τους για την αποτίναξη του ξένου 
ζυγού και την απόκτηση του δικαιώματος στην  
αυτοδιάθεση. Η Αριστερά της Κύπρου ορθά  
συνέδεσε τον αγώνα για απελευθέρωση από το 
βρετανικό αποικιακό ζυγό με τον αγώνα για 
 κοινωνική δικαιοσύνη. Το σκληρό, απάνθρωπο, 
δικτατορικό καθεστώς (Παλμεροκρατία 1931 -
1940  Με την είσοδο της Ελλάδας στο Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της  
Βρετανίας στις 28 Οκτωβρίου 1940, υπήρξε, 
ωστόσο ανεπίσημα, χαλάρωση  των καταπιεστι-
κών μέτρων) που είχαν επιβάλει οι Βρετανοί ιμπε-
ριαλιστές αποικιοκράτες ύστερα από τη λαϊκή  
εξέγερση τον Οκτώβριο του 1931 και το κάψιμο 
του Κυβερνείου στη Λευκωσία, καταδίκασε  τους 
Κύπριους ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή στη 

μιζέρια και στη φτώχεια και έσπρωξε χιλιάδες 
στο δρόμο της μετανάστευσης.  Ύστερα από την 
πατριωτική απόφαση του ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό 
Κόμμα Εργαζόμενου Λαού) τον Ιούνιο του 1943, 
χιλιάδες Κύπριοι πήραν μέρος μαζικά στο  
Μεγάλο Αντιφασιστικό Πατριωτικό Πόλεμο Των 
Λαών ενάντια στις δυνάμεις του Άξονα.  
Οι Βρετανοί είχαν υποσχεθεί στους Κύπριους  
ότι μετά τη  λήξη του πολέμου θα τους έδιναν 
την ελευθερία τους, το αναφαίρετο δικαίωμά τους 
στην αυτοδιάθεση. Γύρω στις 30 χιλιάδες Κύπριοι 
πολέμησαν ενάντια στο φασισμό στο πλευρό των 
Μεγάλων Συμμάχων για την " εξασφάλιση του 
εθνικού και κοινωνικού μέλλοντός τους"... 
Τη δεκαετία 1950- 60 ο πατριωτισμός των  

Κυπρίων εκδηλώθηκε με την ένταση του αντια-
ποικιακού αγώνα για εθνική αποκατάσταση.  
Εκδηλώθηκε με την ανιδιοτέλεια, τον ηρωισμό 
και την ανεπανάληπτη αυτοθυσία των παιδιών 
του. Παράλληλα με τη δράση της ΕΟΚΑ (Εθνική 
Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών), που δεν ήταν 
μόνο ένοπλη δράση (σίγουρα, η τακτική του  
ένοπλου αγώνα ήταν λανθασμένη λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνθήκες, τις συντυχίες και το συσχε-
τισμό δυνάμεων στο εσωτερικό και στο  
εξωτερικό), το ΑΚΕΛ,που  υποστήριζε την τακτική 
του ενιαιομετωπικού μαζικού πολιτικού αγώνα, 
την ορθή τακτική αγώνα στις συνθήκες, ανάπτυξε 
αντιαποικιακή δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα 
με σειρά διαδηλώσεων και απεργιών, διατηρώ-
ντας μάλιστα επαφή με τον πολιτικό αρχηγό της 
ΕΟΚΑ, Μακάριο. Ύστερα από τις Συμφωνίες  
Ζυρίχης- Λονδίνου το Φεβρουάριο του 1959, 
όλες οι κυπριακές οργανώσεις νομιμοποιήθηκαν 
εκτός από το ΑΚΕΛ, που παρέμεινε στην  
παρανομία μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 1959... 
Με πίστη στον αγώνα για την αποτίναξη του 
βρετανικού αποικιακού ζυγού και την Ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα παλικάρια της ΕΟΚΑ  
θυσιάσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τη ζωή 
τους, γράφοντας ξεχωριστή, φωτεινή σελίδα στη 
σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου. Αθάνατοι! 
Για πάνω από 80 χρόνια ο λαός αγωνίστηκε  

με σθένος και πάθος, χωρίς να εκπληρωθούν οι 
πόθοι του. Πήρε μια ακρωτηριασμένη ανεξαρτη-
σία... Σήμερα μετά τη " Μικρασιατική Κατα-
στροφή", στην οποία μας οδήγησε η προδοσία 
της ελληνικής χούντας και της ΕΟΚΑ Β, και τη 
συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, τα πατριωτικά 
ιδανικά των Κυπρίων, ανεξάρτητα από εθνική κα-
ταγωγή, συνίστανται στην απαλλαγή από την 
τουρκική κατοχή και επιρροή και στην επανένωση 
του λαού και του τόπου στη βάση μιας λειτουργι-
κής και βιώσιμης διζωνικής δικοινοτικής ομο-
σπονδίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, τις 
συντυχίες και το συσχετισμό δυνάμεων. 
Η Κύπρος ανήκει στο λαό της, Ελληνοκύπριους, 

Τουρκοκύπριους,Μαρωνίτες, Αρμένιους και  
Λατίνους. Το πρώτιστο καθήκον του κάθε  
Κύπριου πατριώτη ανεξάρτητα από την εθνική 
καταγωγή του είναι η συμμετοχή στον κοινό 
αγώνα για την απελευθέρωση και την επανένωση 
της Κύπρου.
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Του Βασίλη 
Κωστή

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ

“Του φρόνιμου το παιδί... πριν πεινάσει μαγειρεύει!»
Μπήκαμε για καλά στον τελευταίο μήνα  

αυτού του χρόνου και ο αναβρασμός για 
τις εορταστικές μέρες των Χριστουγέννων 

και της Πρωτοχρονιάς είναι αισθητός. 
Τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια τα βλέπουμε  

παντού, στις βιτρίνες των μαγαζιών τα πολύχρωμα 
φώτα είναι αναμμένα, ο κόσμος αδιάφορος πηγαίνει 
πάνω - κάτω, μπαινοβγαίνει στα μαγαζιά, για να 
πάρει τα απαραίτητα για τον στολισμό του σπιτιού, 

η ακόμα τα αναγκαία για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι!  
- Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας μπήκα στη διαδικασία 

να βρεθώ σε μια πολύ ενδιαφέρον εκδήλωση την οποίαν οργά-
νωσαν οι Κύπριοι ιατροί στη μικρή φιλόξενη αίθουσα της Κυπρια-
κής Ύπατης Αρμοστείας στο κέντρο του Λονδίνου. Είχα μια  
περιέργεια να δω από κοντά τους νέους επιστήμονες, γιατί για  
νέους επιστήμονες πρόκειται, καθώς και φοιτητές ιατρικής που 
σπουδάζουν εδώ στη μεγάλη Βρετανία. Εκεί συνάντησα μαζί με 
τους συνοδούς μου και τον αξιότιμο κύριο Πρέσβη, τον Γενικό 
πρόξενο της Κύπρου, καθώς και άλλους αξιωματούχους της  
Κυπριακής Πρεσβείας. 
Η φιλοξενία ήταν άψογη, και όλοι νιώσαμε σαν στο σπίτι μας! 
Γνωριστήκαμε, μιλήσαμε, και είδαμε στα πρόσωπα των παρευ-

ρισκόμενων την χαρά και τον ενθουσιασμό τους για την ευκαιρία 
να βρεθούμε από κοντά και να ανταλλάξουμε λίγες κουβέντες,  
να ξεφύγουμε από την κλεισούρα που μας φόρτωσε η πανδημία, 
και να νιώσουμε για λίγο ελεύθεροι και να διαπιστώσουμε για 
ακόμα μια φορά ότι μας λείπουν πράγματα ανθρώπινα. Μας λείπει 
ένα κοίταγμα, μας λείπει ένα άγγιγμα, μια αγκαλιά, και ακόμα ένα 

σφίξιμο χεριών! Όλα καλά και όλα ωραία! Μια νότα διαφορετική 
που μας ανανέωσε την ελπίδα για την επαναφορά στην κανονικό-
τητα!  
Λαμβάνοντας πάντα τα αναγκαία μέτρα ήρθε η ώρα να γυρίσουμε 

πίσω στη βάση μας. Το τι αντιμετωπίσαμε είναι απίστευτο!  
Η γραμμή του υπογείου σταθμού ήταν δυστυχώς σε απεργία, και 
θα έπρεπε να πάρουμε το  29 για να επιστρέψουμε στη βάση 
μας! Η εμπειρία ήταν απίστευτη. Γύρω στα Δεκαπέντε λεπτά περ-
πάτημα, διασχίζοντας το Russel Square, το οποίο ήταν κατάμεστο 
από κόσμο, μικρούς και μεγάλους, και σαν να μην υπήρχε τίποτα 
που να θυμίζει ότι υπάρχει ακόμα ανάμεσα μας ο κίνδυνος της 
πανδημίας, και όλα να μας δίνουν την εντύπωση ότι μόλις βγήκαμε 
από μια κινηματογραφική αίθουσα που μόλις παρακολουθήσαμε 
μια ταινία τρόμου. Μια ταινία τρόμου - φαντασίας όπου η ανθρω-
πότητα βρέθηκε σε κίνδυνο από ένα μικρόβιο, μια πανδημία, που 
τελείωσε μόλις τελείωσε η προβολής της ταινίας, και βγήκαμε 
στους δρόμους σαν να μην υπάρχει τίποτε. Κανένας φόβος! 
Το αντιλαμβάνομαι! Ο κόσμος αγανάκτησε. Δεν έχει αντοχές!  
Αυτή η διαδρομή ήταν μια πολύ έντονη εμπειρία, και για μένα 

ακόμα μια αιτία να επιμένω στην ανάγκη που υπάρχει για μεγα-
λύτερη προσπάθεια από όλους γενικά μέχρι να καταπολεμηθεί  
ο ανεπιθύμητος υιός και τότε να χαλαρώσουμε οι άνθρωποι! 
Παραμένω στην επιμονή μου ότι πρέπει να ακολουθούμε τους 
ειδικούς που το έχουν αποδείξει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται 
είναι αναγκαία, μεταξύ αυτών και το πιο σημαντικό, το εμβόλιο!  
Όπως έχω πει και το επαναλαμβάνω, το εμβόλιο είναι η μόνη 
λύση για το καλύτερο αποτέλεσμα! Εμβολιαστείτε εσείς που δεν 
το έχετε κάνει. Για το καλό το δικό σας, αλλά και των άλλων γύρω 

σας! Για να έχουμε λοιπόν καλύτερες παραστάσεις και καλύτερες 
στιγμές της ζωής, για να απολαύσουμε τα Χριστουγεννιάτικα χρώ-
ματα και τα στολίδια, για να νιώσουμε τις μουσικές και για να γευ-
θούμε τα πατροπαράδοτα που έχουμε στο νου καθώς και τις  
λιχουδιές, θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας.  
Να κρατάμε αποστάσεις, να αποφεύγουμε τους συνωστισμούς, 

να φοράμε μάσκα, και να μένουμε όσο το δυνατό πιο πολύ στο 
σπίτι! Θυμηθείτε την παροιμία που λέει, «Του φρόνιμου το παιδί 
… πριν πεινάσει μαγειρεύει!» Μαγειρεύουμε λοιπόν, δηλαδή λαμ-
βάνουμε τα μέτρα μας, πριν πεινάσουμε, δηλαδή πριν χρειαστεί 
να μπούμε στη διαδικασία αναζήτησης κάποιας συμβουλής για 
κάτι που μας προβληματίζει έστω αυτό είναι θέμα υγείας, θέμα 
πληγωμένης ψυχής, ή κάτι που θα χρειαστεί ειδική μεταχείριση. 
Ακούμε τους ειδικούς τώρα, και προλαμβάνουμε την ανάγκη  

να τους χρειαστούμε μετά! Με όλα αυτά στο νου σας αφήνω με 
την ευχή να έχουμε όλοι υπομονή, να προσέχουμε τους εαυτούς 
μας, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν όλα όσα είπαμε πιο πάνω,  
με πίστη πάντα στο Χριστό που θα έρθει για μια ακόμα φορά για 
να μας σώσει  από τις αμαρτίες μας! Ο Χριστός θα φέρει την  
συγχώρεση και το μόνο που ζητά από εμάς είναι η μετάνοια! 
Ας προσευχηθούμε ανοίγοντας τις καρδιές μας και βάζοντας  
τον Κύριο Ιησού Χριστό μέσα μας! Η πίστη είναι ο δρόμος για την 
ελευθερία της ψυχής! Ας πιστέψουμε στη δύναμη Του και ας  
αφήσουμε Αυτόν να μας ανοίξει δρόμους που θα μας πάρουν στη 
απόλυτη ελευθερία της ψυχής! 

 Καλές γιορτές σε όλους!

Του Βασίλη 
Παναγή



Κυριολε-
κ τ ι κ ά 
βαρεθή-

καμε να μιλούμε     
ή και να γρα-
φούμε για τον  
κορωνοϊό, μα 
την στιγμή που 
αυτός δεν μας 
βαρέθηκε, τότε 

θα συνεχίσει να μας βασανίζει 
μέχρις ότου τελικά καταλά-
βουμε ότι δεν αστειεύεται και 
είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να 
τον αγνοήσουμε ή να υποδυό-
μαστε ότι δεν θα μας βλάψει. 
Φυσικά ο ιός αυτός δεν μας βα-
ρέθηκε και θέλει σώνει και καλά  
να παίζει μαζί μας, αφού  
δυστυχώς ακόμη ένας αριθμός 
ατόμων ακόμη παίζει σαν  
μικρά παιδία  μαζί του, χωρίς 
καν να συνειδητοποιήσει ότι 
παίζει με τον ίδιο τον θάνατο. 
Στην έκδοση της Παροικιακής  
28/10/2021, σελίδα 11,  
έγραψα για αυτό το θέμα και 
πολλοί δεν το θεωρούσαν επί-
καιρο θέμα  όταν ακόμη “φαι-
νόντουσαν”  ας πούμε ήσυχα 
τα πράγματα και όλοι μας εί-
χαμε μία  ψευδαίσθηση   ότι 
τον νικήσαμε. Μα  να, ξαφνικά 
όχι μόνο έρχεται ξανά να κτυ-
πήσει και μαζί του έφερε και 
σύμμαχο το “Oμικρον” παρα-
κλάδι  πιο δυνατό, και επιθετικό  
και  πολύ  επικίνδυνο από τα 
προηγούμενα. Όταν προ και-
ρού έλεγαν ότι τα κρούσματα 
έφθασαν στον βαθμό που ήταν 
περί τα μέσα  της Άνοιξης 2021 
και οι θάνατοι σταθερά ανέβαι-
ναν, εμείς συνεχίσαμε το ίδιο 
βιολί να μη φοράμε μάσκες, να 
μην κρατούμε αποστάσεις εξα-
φανίσθηκαν στις αγορές τα σή-
ματα “κρατάτε 2 μέτρα από-
σταση”,  άνοιξαν τα θέατρα και 
οι κινηματογράφοι, όλοι οι φί-
λαθλοι  γύρισαν πίσω στα γή-
πεδα όπου ήθελε ο κάθε  ένας  
από εμάς πηγαίναμε για δια-
κοπές μα να σήμερα τα αποτε-
λέσματα, της κατάχρησης  
τη ελευθερίας  που πληρώ-
νουμε σήμερα. 
Η σημερινή Κυβέρνηση συ-
νεχίζει  να λέει, εάν προτιμάτε 
να φοράτε μάσκες είναι δική 
σας εκλογή. Το εάν “προτιμάτε” 
έπρεπε να παραμείνει με το 
πρέπει να φοράτε μάσκες διότι 
κανείς δεν βλέπει  τον ιόν η 
ποιος τον έχει η όχι.   Συνεχί-
σαμε να σμίγουμε στα καφε-
νεία και εστιατόρια και ακόμη 
μόλις χθες  να  μας λένε μην 
στενοχωρείσθε δεν θα αναβλη-
θούν τα Χριστούγεννα φέτος, 
και θα το λένε αυτό  μέχρις 
ότου η κατάσταση ακόμη γίνει 
χειρότερη όπως ακριβώς έγινε 
πέρυσι. Καταλαβαίνω ότι οι αρ-
χές δεν  επιθυμούν να πανικο-
βάλλουν τον κόσμο, και η ερώ-
τηση τίθεται. Μα δεν είναι 
ακριβώς αυτό που έγινε πριν 
18 μήνες  να προσπαθούν να 
μην πανικοβάλλουν τον λαό, 
αντί να λένε την αλήθεια για να 
προστατευθεί ο κόσμος. Τα ίδια 
και τώρα. Τα κρούσματα αυξά-
νονται και μαζί τους και οι θά-
νατοι και εμείς “ τα ίδια Παντε-
λάκη μου τα ίδια Παντελή μου.”     
Αφού η συμπεριφορά μας  
είναι τέτοια και την βλέπει και 
ο κορωνοϊός  που του δίδετε 
επί καθημερινής βάσεως η ευ-
καιρία να μας επιτεθεί  και το 
κάνει με τόση ευκολία αφού 
ακόμη δεν μάθαμε, να πά-
ρουμε πιο αυστηρά  μέτρα και 
οδηγίες για την πλήρη άμυνα 
μας από τον ιό.  Θα μας κυνη-
γάει μέχρις ότου όλοι εμβολια-
σθούμε και με την πρώτη και 
την δεύτερη και την τρίτη δόση  
εμβολίων και όσες άλλες χρει-

αστούν για να σωθούν ζωές  
μικρών και μεγάλων. Όπως 
αναγγέλθηκε τα εμβόλια θα  
συνεχισθούν μέχρι το 2023 και 
εάν  χρειασθεί ακόμη  ποιο  
πέρα. Αυτή η ανακοίνωση μας 
λέει ότι ακόμη δεν φθάσαμε 
εκεί που πρέπει, για να πούμε 
ότι νικήσανε τον κορωνοϊό.   
Δύο και πλέον χρόνια τώρα 
από τον καιρό που έχει πρω-
τοφανή ο ιός αυτός, και δυστυ-
χώς να ακόμη τα αποτελέ-
σματα του και το κακό του ιού 
που κάνει  στον άνθρωπο, μα  
και πότε στα αλήθεια θα μά-
θουμε. Πόσες ακόμη ζωές θα 
χαθούν και πόσες οικογένειες 
θα θρηνούν, μέχρι τελικά μά-
θουμε η καταλάβουμε, τι στα 
αλήθεια γίνετε,  διότι ο ιός  αφή-
νει και πολλές  άλλες  βλάβες 
στον άνθρωπο που μένουν 
αθεράπευτες.  
Μετά να σου λένε μα δεν  
βαρέθηκες να γράφεις για τον 
κορωνοϊό.  Αφού ο ιός δεν μας 
βαρέθηκε χάριν της δικής μας  
ξεροκεφαλιάς και απροσεξίας, 
δεν συμφέρει να τον αγνοή-
σουμε την στιγμή που πρέπει  
να τον πολεμήσουμε με όλα τα 
όπλα που μας διαθέτει η  επι-
στήμη. Η λογική απαιτεί να 
προστατευτούμε  με οποιανδή-
ποτε τρόπο ούτως ώστε να 
προφυλαχθούμε εμείς προσω-
πικά, αλλά και τους άλλους. 
Καταλαβαίνω επίσης την ανά-
γκη να συνεχίσει η οικονομία 
να βελτιώνεται και την ίδια στι-
γμή να  μην επηρεασθεί κανέ-
νας  με το να συνεχίσουμε  να 
ακολουθούμεν  τα μέτρα που 
μας έδιδαν ευθύς εξαρχής και 
που σήμερα δεν μπορώ να το 
εννοήσω ακόμη,  γιατί χαλα-
ρώθηκαν τα μέτρα τόσο γρή-
γορα.  
Ο κορωνοϊός απλώνεται γρή-
γορα σαν φωτιά στο δάσος και 
σπέρνει θάνατο, μα εκεί που 
δεν προλάβαμε στα καλά να 
χαλαρώσουμε  τα μέτρα, τώρα 
όλοι τους, μας  φωνάζουν φο-
ράτε τις μάσκες σας, κρατάτε 
αποστάσεις.  πλένετε τα χέρια 
σας τουλάχιστον  για εννέα  
δευτερόλεπτα. Πάρτε τα εμβό-
λια σας  πριν σας προλάβει  
ο κορωνοϊός.  Βλέπετε ο κο-
ρωνοϊός δεν μας βαρέθηκε αν 
και εμείς  τον σιχαθήκαμε,  μα 
για να απαλλαγούμε από τα 
θανάσιμα πλοκάμια  του μία εί-
ναι η εκλογή. Την εκλογή  άμυ-
νας που αναφέραμε πιο πάνω. 
Βαρέθηκα  όχι μόνο  τον κο-
ρωνοϊό  αλλά να ακούω και 
τους θανάτους εξαιτίας  του, 
μαζί δε και τα αυξανόμενα 
κρούσματα. Ας σταματήσουμε 
να παίζουμε  μαζί του σαν μι-
κρά παιδιά, διότι έχουμε να κά-
νουμε με ένα  πολύ επικίνδυνο 
εχθρό. Η υπευθυνότητα προς 
το εαυτό μας και τους άλλους 
είναι όχι μόνο τα εμβόλια αλλά 
να κρατούμε και να εξασκούμε   
και τα μέτρα ασφαλείας.    Να 
τι θα πει υπευθυνότητα και όχι 
απροσεξία με το γνωστό “ε δεν 
βαριέσαι.”   Αυτή η φράση ίσως 
να στοιχίσει πολύ ακριβά σε 
κάποιον η κάποιούς.  
Ο κορωνοϊός θα μας βαρεθεί 
όταν εμείς δεν το προσκα-
λούμε,  και με τις πράξεις και 
με την δίκη μας απαράδεκτη 
συμπεριφορά και  νοοτροπία 
“τι,  να πάρω το εμβόλιο;”  
Μάλιστα να πάρεις το εμβόλιο 
και το πρώτο  και το δεύτερο 
και το τρίτο. Το επιβάλλει η  
λογική, που μας λέει προστά-
τευσε τον εαυτό σου και τους 
άλλους. Ένα κορμί έχεις, προ-
στάτευσε το,    έτσι μόνο θα να 
μας βαρεθεί   και  ο κορωνοϊός.   

Πόσο όμορφο είναι να σκέ-
φτεσαι ότι μπορεί να είσαι προ-
τεραιότητα για κάποιον. Για 
σκεφτείτε όμως πραγματικά να 
είσαι προτεραιότητα για κά-
ποιον χωρίς το... Αν Αν Αν το 
υποθετικό! Είναι αλήθεια πώς 
το να είσαι προτεραιότητα για 
κάποιον είναι κάτι το σπουδαίο, 
είναι αξία ανεκτίμητη!  Ανεκτί-
μητη πραγματικά, από αυτές 
που βάζεις στη ζυγαριά όλο το 
χρυσάφι του κόσμο από την μια 
και από την άλλη αυτόν τον  
μοναδικό άνθρωπο που του  
είσαι προτεραιότητα και λες: 
Όχι, δεν θέλω το χρυσάφι του 
κόσμου… προτιμώ το ενδιαφέ-
ρον αυτού του ανθρώπου.  
Και μετά έρχεται ο κακός δαί-
μονας και σου λέει: Προσθέτω 
στη ζυγαριά όλα τα μαργαριτά-
ρια επίσης. Το σκέπτεσαι κι εσύ 
απαντάς: Όχι, δεν θέλω το χρυ-
σάφι όλου του κόσμου και τα 
μαργαριτάρια όλου του βυθού 
της θάλασσας, προτιμώ  την 
αγάπη αυτού του ανθρώπου. 
Και ο πιο κακός δαίμονας  
έρχεται κι αυτός και βάζει στη 
ζυγαριά και όλα τα διαμάντια 
και όλη την πλατίνα και όλους 
τους πολύτιμους λίθους. Κι εσύ 
επειδή ξέρεις πλέον ότι σπάνια 
βρίσκεις τέτοιους ανθρώπους 
γιατί είναι δυσεύρετοι, χωρίς 
πολλά πολλά λες: Όχι και τελεί-
ωσε. Κανείς δεν μου αλλάζει 
την γνώμη.  
Όταν αγαπάς, όταν νοιάζεσαι, 
όταν σε ενδιαφέρει κάποιος πά-
ντα βρίσκεις χρόνο για αυτόν. 
Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. 
Προτεραιότητα για κάποιον  
είσαι χωρίς να το απαιτείς!  
Άλλωστε δεν θα ‘χε νόημα έτσι! 
Στο θέμα αυτό δεν υπάρχει 
υποχρεωτικό γνοιάξιμο γιατί  οι 
σχέσεις δημιουργούνται χωρίς 
να είναι υποχρεωτικό. Αμοιβαία 
αισθήματα είναι. Όταν δεν θες 

δεν δίνεις κι αυτό είναι. Και ο 
άλλος από τη μεριά του, παίρνει 
το μήνυμα, και πράττει ανά-
λογα. Αυτό είναι που πρέπει να 
καταλάβουν οι πολλοί και αναι-
δείς άνθρωποι που μπαίνουν 
σε σχέσεις με το περίπου….  
Αν είναι δυνατόν! Δεν υπάρχει  
«Περίπου… σε αγαπώ,  περί-
που… σε γνοιάζομαι, περί-
που… ενδιαφέρομαι για σένα» 
κλπ. Ή ενδιαφέρεσαι και αγα-
πάς και δίνεσαι ή άσε το άλλο 
άτομο στην ησυχία του. Είναι 
τόσο απλό. Τι δυσκολεύουν τα 
πράγματα μερικά άτομα…  
δεν το αντιλαμβάνομαι. 
Εκείνος που βρίσκει πάντα 
χρόνο για σένα και είναι δίπλα 
σου όποτε εσύ θελήσεις και 
χρειαστείς, εκείνος που θα χρει-
αστεί να αναβάλει για να είναι 
μαζί σου, εκείνος που δεν βάζει 
κανένα και τίποτα πάνω από 
εσένα, ναι εκείνος αξίζει πολλά!  
Πώς θα μπορούσες να μην 
ξέρεις άλλωστε ότι αξίζει; Αυτό 
πώς να το κάνουμε είναι «ηλίου 
φαεινότερο». Είναι από τις  
περιπτώσεις που φαίνεται το 
πράγμα. Η αλήθεια δεν κρύβε-
ται. Κι αυτό δεν συμβαίνει μια 
φορά και λες «έτυχε» αλλά είναι 
κάτι που ο άλλος σου το προ-
σφέρει απλόχερα και πάντα. 
Ναι πάντα χωρίς δικαιολογίες, 
χωρίς μούτρα, αλλά με ένα  
χαμόγελο… «Και το ρωτά;  
Βεβαίως θα είμαι εκεί! Σίγουρα 
θα είμαι μαζί σου!  Η δική σου 
χαρά, διπλή δική  μου είναι!» 
Έτσι πάει το πράγμα!  
Αντιθέτως για εκείνον που δεν 
αποτελείς πρώτη επιλογή και 
πάντα βρίσκει ένα σωρό δικαιο-
λογίες του τύπου «δεν έχω 
χρόνο» ή «έχω δουλειά», δεν 
αποτελείς ούτε αποτελούσες 
ποτέ προτεραιότητα. Είναι προ-
φανές πως όταν ΘΕΛΕΙΣ πρα-
γματικά να βρίσκεται στην ζωή 

σου κάποιος , πάντα μπορείς 
να βρεις όσο χρόνο θελήσεις 
και χρειαστεί για αυτόν! Οι επι-
θυμίες μας είναι οι επιλογές 
μας! 
Για όσες και όσους είναι 
αθώοι με την καλή έννοια  
ή αφελείς στην κυριολεξία ας 
ψάξουν αυτό το «είμαι διαθέσι-
μος» για τον άλλο. Μπορεί να 
μην έτυχε ποτέ να περάσει από 
το μυαλό σας αλλά να ξέρετε 
κάτι περισσότερο… είναι πολύ 
καλό γιατί σας προφυλάσσει 
από την έκπληξη που σας  
περιμένει. Και τι εννοώ; Απλά 
όταν δείτε ότι το άλλο άτομο 
βρίσκει πάντα  δικαιολογία… 
κάτι  μυρίζει άσχημα. Ας δώσω 
ένα απλό σενάριο για να γίνει 
πιο κατανοητό. Φανταστείτε ότι 
είναι Κυριακή. Όλα πιο χαλαρά 
σε ρυθμούς… Ένα πρόγευμα 
για τον αγαπημένο σας και 
στην συνέχεια προετοιμασία 
για το μεσημεριανό… Κι εκεί 
που σχεδόν έχεις τελειώσει τις 
προετοιμασίες σου, πετάς την 
ιδέα για μια βόλτα εκτός της  
πόλης… να πούμε. Και εκεί 
που θα περίμενες τέλος  
πάντων μια «Βεβαίως, ωραία 
ιδέα μια βόλτα στην Οξφόρδη» 
για παράδειγμα…τι ακούς αντί 
αυτού; « Τρελάθηκες; Έχω  
τόσες δουλειές να κάνω;» Και 
όταν ρωτάς να σου πει το άλλο 
άτομο ποιες είναι οι  πολλές 
δουλειές που δεν τον αφήνουν 
να σε συνοδεύσει, να έρθει μαζί 
σου σε μια εκδρομή έστω λίγων 
ωρών, ακούς τη δικαιολογία την 
αδικαιολόγητη, που είναι σαν 
να έχει πέσει από τον ουρανό 
η μεγαλύτερη βλακεία που 
άκουσες ποτέ στην ζωή σου. 
«Έχω πολλές δουλειές να 
κάνω… θα πάω για το πλύσιμο 
αυτοκινήτου».  
Νομίζετε ότι θα ήταν καλά να 
σχολιάσω κάτι; ΟΧΙ. Καταλά-

βατε όλοι… Αυτό μου έλεγε μια 
φίλη πριν από χρόνια και ευτυ-
χώς η σοβαρή δήθεν σχέση της  
δεν κατάληξε σε κάτι… και κα-
λύτερα. Πολλά πράγματα τελικά 
είναι τόσο ξεκάθαρα όμως οι 
άνθρωποι θα  πρέπει να έχουν 
κάποιου είδους εξυπνάδα και 
να αναλύουν τις συμπεριφορές 
των άλλων. Γιατί αν δεν μιλάτε 
κι ανέχεστε τις δικαιολογίες των 
άλλων, των δήθεν ενδιαφερό-
μενων απλά χαλάτε και  
ξοδεύετε τον χρόνο σας, την 
ζωή σας γενικότερα σε κάτι που 
πραγματικά δεν αξίζει. 
Στα άτομα που πάντα ήταν 
στο πλευρό σου στις καλές 
αλλά και στις κακές στιγμές της 
ζωής σου, στα άτομα που πά-
ντα για αυτά ερχόσουν πρώ-
τος/η , σε αυτά αξίζει και με το 
παραπάνω να δίνεις προτεραι-
ότητα. Δεν υπάρχει το «δεν έχω 
χρόνο» ούτε καμία άλλη δικαιο-
λογία υπάρχει το «δεν είσαι 
προτεραιότητα». Ξεκάθαρα εί-
ναι δύο φράσεις που πάνε μαζί! 
Συνεπώς οι προτεραιότητες 
πρέπει να είναι πάντα αμοι-
βαίες! Αξίζει να δίνεις προτεραι-
ότητα στα άτομα που αποτελείς 
και αποτελούσες και για αυτά 
πρώτη επιλογή που δεν προ-
σπάθησαν ποτέ και για κανέναν 
λόγο να σε αποφύγουν.  
Εάν δεν είσαι πρώτη επιλογή 
φρόντισε να μην είσαι ούτε και 
η τελευταία. Να μην συμβιβά-
ζεσαι με τον λίγο χρόνο κανε-
νός. Άλλωστε όταν δεν «χω-
ράς» στην ζωή κάποιου είναι 
προτιμότερο να φεύγεις! 
Να επιλέγεις ανθρώπους που 
επιλέγουν εσένα. Να επιλέγεις 
αυτούς που στην λίστα επιλο-
γών τους ήσουν είσαι και θα  
είσαι πάντα πρώτος/η!
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Είσαι προτεραιότητα για κάποιον; Ακολουθάτε τις οδηγίες των ειδικών  
για να απαλλαγούμε από τον Covid

Του Άντρου Γ. Καραγιάννη* 

 

Ένα από τα σοβαρό-
τερα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν αρκε-

τές χώρες της Ευρώπης είναι  
η ένταξη των εθνοτικών µει-
ονοτήτων στην τοπική κοινω-
νία. 
Η οµαλή ένταξη των µειονοτή-
των στο κοινωνικό σύνολο 
 αρχίζει πρώτα απ’ όλα από τις 
δράσεις των τοπικών Αρχών, 
όπως η αποδοχή από την το-
πική κοινωνία και η εύκολη 
πρόσβασή τους στην εκπαί-
δευση, στέγαση, υγεία  
και στους χώρους εργασίας. 

 
Οι Ροµά είναι η µεγαλύτερη 
εθνοτική µειονότητα της Ευρώ-

πης µε 12 εκατοµµύρια περί-

που ανθρώπους, οι οποίοι ζουν 
κυρίως στα ∆υτικά Βαλκάνια, 
στη Βουλγαρία, Ελλάδα,  
Ουγγαρία και Σλοβακία. Αυτοί 
οι άνθρωποι βιώνουν κα-
θηµερινά, µε βάση στοιχεία που 
κατατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των Περιφερειών, το 
ρατσισµό, διακρίσεις, κοινωνικό 
και πολιτικό αποκλεισµό.  
Η πανδηµία του κορονοϊού έχει 
στιγµατίσει τον πληθυσµό των 
Ροµά, αφού αρκετές χώρες 
τους κατηγορούν ότι µεταδί-
δουν την πανδηµία λόγω του 
τρόπου διαβίωσης και µετακί-
νησής τους. Οι Ροµά, όµως, 
 είναι µέρος της Ευρώπης και 
η στέρηση των ανθρωπίνων  

δικαιωµάτων τους, οι κακές 
συνθήκες διαβίωσης και οι δια-
φόρων µορφών διακρίσεις 
αποτελούν σοβαρά προ-
βλήµατα της Ε.Ε., τα οποία κα-
λείται να επιλύσει. Σίγουρα  
η ένταξη όλων αυτών των µει-
ονοτήτων στην ευρωπαϊκή κοι-
νωνία δεν είναι εύκολη χωρίς 
την παροχή επαγγελµατικής, 
κοινωνικής και οικονοµικής στή-
ριξης από τα κράτη-µέλη της 
Ε.Ε. Οι τοπικές Αρχές καλού-
νται να εξεύρουν τρόπους έντα-
ξης και αποδοχής των µει-
ονοτήτων, όµως αυτό  
το εγχείρηµα είναι αρκετά δύ-
σκολο, αφού αρκετές κοινωνίες 
δεν είναι έτοιµες να αποδεχτούν 
το «διαφορετικό» και το «ξένο», 
φοβούµενες την αλλοίωση της 
τοπικής ταυτότητας. Οι διακρί-
σεις λόγω εθνοτικού ή µετανα-
στευτικού υπόβαθρου αποτε-
λούν συχνό φαινόµενο και 
αρκετές εθνοτικές µειονότητες 
τις βιώνουν στην αναζήτηση ερ-
γασίας, στη δηµόσια διοίκηση, 
στις δηµόσιες συγκοινωνίες, 
στην εκπαίδευση, στις επιχορη-
γήσεις κ.λπ. Σχεδόν 85% των 
παιδιών Ροµά, όπως αναφέρει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζουν 
στα όρια της φτώχειας, ενώ το 
62% των νέων Ροµά στερού-
νται εκπαίδευσης, εργασίας ή 
επιµόρφωσης. Μόλις ένα στα 
δύο παιδιά Ροµά ηλικίας 4 ετών 

µέχρι την ηλικία έναρξης της 
υποχρεωτικής πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης ακολουθεί προ-
σχολική φοίτηση, ενώ οι Ροµά 
µαθητές έχουν χαµηλότερο επί-
πεδο µόρφωσης από άλλους 
συνοµήλικούς τους. ∆εν είναι 
λοιπόν καθόλου τυχαίο που η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κα-
θορίσει τέσσερις βασικούς στό-
χους ένταξης των Ροµά, όπως 
η εκπαίδευση, η απασχόληση, 
η υγεία και η στέγαση. […] Η 
φτώχεια, το χαµηλό προσδό-
κιµο ζωής, η έλλειψη βασικών 
ανέσεων, η στέρηση στέγης, ο 
αποκλεισµός και η κοινωνική 
διάκριση αποτελούν τα σοβα-
ρότερα προβλήµατα των εθνο-
τικών µειονοτήτων στην Ευ-
ρώπη. Η ένταξή τους αρχίζει 
από το τοπικό επίπεδο µε την 
καταπολέµηση των διακρίσεων 
και των προκαταλήψεων. Ο 
µόνος τρόπος ένταξης των µει-
ονοτήτων στην τοπική κοινωνία 
είναι η απόκτηση επαρκών 
γνώσεων για την Ιστορία, τον 
Πολιτισµό τους και η προ-
ώθηση της διαπολιτισµικής εκ-
παίδευσης και της πολυπολι-
τισµικότητας, όπως την 
πρέσβευαν προσωπικότητες µε 
τσιγγάνικες ρίζες, όπως ο Char-
lie Chaplin, ο Elvis Prisley και 
ο Pablo Picasso. 

 
* ∆ήµαρχος ∆ερύνειας

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα των εθνοτικών µειονοτήτων

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

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1893- Η Ελλάδα κηρύσσει 
πτώχευση. Ο Χαρίλαος Τρι-
κούπης δηλώνει στη Βουλή: 
«Δυστυχώς επτωχεύσαμεν». 
 
1963- Ο Γιώργος Σεφέρης 
βραβεύεται με Νόμπελ Λογο-
τεχνίας. 
 

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1922- Γεννιέται ο Γρηγόρης 
Μπιθικώτσης, έλληνας λαϊκός 
τραγουδιστής και συνθέτης 
 
1950- Γεννιέται η Χριστίνα 
Ωνάση, κόρη και κληρονόμος 
του έλληνα μεγιστάνα Αριστο-
τέλη Ωνάση. 
 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1868- Ιδρύεται η Ανακτορική 
Φρουρά, η σημερινή Προ-
εδρική Φρουρά. 
 
1969- Βόμβα στην Πιάτσα 
Φοντάνα του Μιλάνου σκοτώ-
νει 16 και τραυματίζει 90 αν-
θρώπους. Αρχή της «Στρατη-
γικής της Έντασης» στην 
Ιταλία. 
 

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1943- Οι Ναζί κατακτητές κα-
ταστρέφουν τα Καλάβρυτα κι 
εκτελούν και τους 1.101 άν-
δρες κατοίκους. 
 
1990- Ψηφίζεται από την κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη ο λεγό-
μενος «τρομονόμος», που 
απαγορεύει τη δημοσίευση 
προκηρύξεων τρομοκρατι-
κών οργανώσεων. 
 

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1911- Ο νορβηγός εξερευνη-
τής Ρόαλντ Αμούντσεν είναι 
ο πρώτος άνθρωπος που 
φτάνει στο Νότιο Πόλο. 
 
1976- Η τρομοκρατική οργά-
νωση «17 Νοέμβρη» δολο-
φονεί στην Αθήνα τον χου-
ντικό βασανιστή Ευάγγελο 
Μάλλιο. 
 

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1955- Ο πρώτος νεκρός του 
κυπριακού αγώνα. Ο Χαρά-
λαμπος Μούσκος, αντάρτης 
της ΕΟΚΑ, φονεύεται κατά τη 
διάρκεια της μάχης στους Αρ-
χαίους Σόλους. Ήταν ξάδελ-
φος του Αρχιεπισκόπου Μα-
κάριου. 
 
2008- «Κανόνι» 50 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων από τον 
αμερικανό χρηματιστή Μπέρ-
ναρντ Μάντοφ, στη μεγαλύ-
τερη χρηματιστηριακή απάτη 
όλων των εποχών. 
 

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1940- Το αμερικανικό περιο-
δικό LIFE κυκλοφορεί μ’ ένα 
έλληνα τσολιά στο εξώφυλλό 
του.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ10 Δεκεμβρίου: 

Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων (Human Rights Day) γιορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου, σε ανά-

μνηση της υπογραφής της Οικουμενικής Διακή-
ρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 
1948. Όραμα των εμπνευστών της, ένας κόσμος 
με δικαιώματα και ελευθερίες χωρίς διακρίσεις.   

 Οι πρώτες διακηρύξεις των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων 
Η έννοια «ανθρώπινα δικαιώματα», απόρροια 

πολυδιάστατης φιλοσοφικής, πολιτικής και  
κοινωνικής εξέλιξης, διαμορφώθηκε στην Δυτική 
Ευρώπη κατά τον 17ο αιώνα και καθιερώθηκε 
μέσα από εθνικές και διεθνείς διακηρύξεις.  
Αφετηρία ήταν η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (Bill of Rights) του 1689, όταν το αγ-
γλικό κοινοβούλιο τερμάτισε την ελέω θεού βασι-
λεία και καθιέρωσε την ελεύθερη εκλογή των  
μελών του. Με το συνταγματικό αυτό κείμενο δια-
κηρύχθηκε η ανωτερότητα του νόμου έναντι του 
βασιλιά και περιορίσθηκαν τα βασιλικά προνό-
μια. 

 
Ακολούθησαν η Διακήρυξη της Αμερικανικής 

Ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου 1776 και οι Διακη-
ρύξεις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του 
Πολίτη της Γαλλικής Επανάστασης (1789 και 
1793).Τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα προστά-
τευαν και τα πρώτα Συντάγματα των επαναστα-
τημένων Ελλήνων. Μετά την Οκτωβριανή Επα-
νάσταση ο Λένιν συνέταξε την Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων των Εργαζομένων και του Εκμεταλ-
λευόμενου Λαού, που δημοσιεύτηκε στις 16  
Ιανουαρίου 1918. Σε αυτήν δεν γινόταν αναφορά 
στα ατομικά και θεμελιώδη δικαιώματα του  
ανθρώπου, που υποχωρούν υπέρ του κοινωνικού 
συνόλου και των συλλογικών δικαιωμάτων.  

 Η διεθνοποίηση της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
Η διεθνοποίηση της προστασίας των ανθρωπί-

νων δικαιωμάτων ήταν αποτέλεσμα των συνε-
πειών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και της απο-
φασιστικότητας της διεθνούς κοινότητας να μην 
ξανασυμβούν ποτέ στο μέλλον οι αγριότητες και 
η κτηνωδία που προκάλεσε ο φονικός αυτός  
πόλεμος με τα 60 εκατομύρια νεκρούς. Αφετηρία 

για την πορεία αυτή αποτέλεσε ο Χάρτης του 
Ατλαντικού, που υπέγραψαν ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ Φραγκλίνος Ρούσβελτ και ο Άγγλος πρω-
θυπουργός Γουίνστον Τσόρτσιλ στις 14 Αυγού-
στου 1941. Στο κείμενο αυτό, που αποτελούσε 
επίσης διατύπωση των σκοπών του πολέμου  
και των θεμελίων της μεταπολεμικής ειρήνης,  
διακηρυσσόταν ότι, «μετά την οριστική κατα-
στροφή τής ναζιστικής τυραννίας, ελπίζουν  
να δουν να εγκαθιδρύεται μια ειρήνη που θα επι-
τρέψει σε όλα τα έθνη να διαβιούν με ασφάλεια 
στο εσωτερικό των συνόρων τους και θα εξασφα-
λίσει σε όλους τους ανθρώπους των χωρών τη 
δυνατότητα ύπαρξης μακριά από τον φόβο και 
την ανάγκη». Λίγους μήνες αργότερα, την 1η  
Ιανουαρίου 1942, με τη Διακήρυξη των Ηνωμέ-
νων Εθνών της Ουάσινγκτον, οι αντιπρόσωποι 
26 χωρών που ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση με 
τις δυνάμεις τού Άξονα εξέφρασαν την πεποίθησή 
τους ότι «μια ολοκληρωτική νίκη επί των εχθρών 
είναι ουσιώδης για την προάσπιση της ζωής,  
της ελευθερίας, καθώς και τη διατήρηση των  
ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης 
στις χώρες τους». 

 
Οι αντιλήψεις που είχαν αρχίσει να διαμορφώ-

νονται για τη διεθνή προστασία των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου επαναβεβαιώθηκαν με τη Διακή-
ρυξη τής Τεχεράνης της 2ας Δεκεμβρίου 1943, 
στην οποία αναφερόταν ότι ο πόλεμος στοχεύει 
στην «κατάργηση της τυραννίας και της δουλείας, 
της καταπίεσης και της μισαλλοδοξίας και  
διαγραφόταν η ελπίδα ότι στο μέλλον «όλοι οι 
λαοί τής γης θα μπορούν να ζουν ελεύθεροι,  
μακριά από την τυραννία, σύμφωνα με τις  
ιδιαίτερες επιθυμίες τους και τη συνείδησή τους». 

 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η Διακήρυξη 

που εγκρίθηκε τον Μάιο του 1944 από τη Διεθνή 
Διάσκεψη Εργασίας στη σύνοδο της Φιλαδέλ-
φειας. Με τη Διακήρυξη αυτή 41 κράτη διαβεβαί-
ωσαν ότι «δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη 
παρά μόνο αν είναι θεμελιωμένη στην κοινωνική 
δικαιοσύνη» και διακήρυξαν ότι «όλοι οι άνθρωποι 
χωρίς διάκριση φυλής, πίστης, φύλου έχουν το 
δικαίωμα να συνεχίσουν την υλική τους πρόοδο 
και την πνευματική τους ανάπτυξη μέσα στην 
ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την οικονομική  
εξασφάλιση και στις ίσες ευκαιρίες».

Η UNICEF είναι μία οργά-
νωση του ΟΗΕ για τα παιδιά, 
τιμημένη το 1965 με βραβείο 
Νόμπελ για την προσφορά 
της. 

 

Η Γιούνισεφ (UNICEF) 
είναι μία οργάνωση 
του ΟΗΕ για τα παιδιά, 

τιμημένη το 1965 με βραβείο 
Νόμπελ για την προσφορά της. 
Ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 
1946 από τη γενική συνέλευση 
του νεοσύστατου τότε διεθνούς 
οργανισμού για να βοηθήσει τα 
παιδιά της Ευρώπης, της Μέ-
σης Ανατολής και της Κίνας μετά 
το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Η ονομασία της προ-
έρχεται από τα αρχικά των αγ-
γλικών λέξεων United Nations 
International Children's Emer-
gency Fund (Διεθνές Έκτακτο 
Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Παιδιά). 

 
Το 1953 η UNICEF έγινε μό-

νιμο τμήμα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών, με κεντρικά 
γραφεία στη Νέα Υόρκη και 
αποστολή την κάλυψη των μα-
κροπρόθεσμων αναγκών των 
φτωχών παιδιών και των μητέ-
ρων τους στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. 

 
Το 1954, ο ηθοποιός Ντάνι Κέι 

ανακηρύσσεται πρώτος πρε-
σβευτής της UNICEF, με αρμο-
διότητα την ευρεία δημοσιοποί-
ηση των αναγκών των παιδιών 
όλου του κόσμου. Από τότε και 
μέχρι σήμερα, παγκοσμίου φή-
μης καλλιτέχνες, αθλητές και 
συγγραφείς τάσσονται στην 
υπηρεσία της UNICEF ως 
«Πρεσβευτές Καλής Θέλησης» 
ή «Ειδικοί Εκπρόσωποι» της. 
Στην Ελλάδα, πρώτος πρεσβευ-
τής καλής θέλησης υπήρξε ο 
συγγραφέας Αντώνης Σαμαρά-
κης. Πρέσβειρα καλής θέλησης 
της UNICEF στην Ελλάδα είναι, 
επίσης, η ακαδημαϊκός Ελένη 
Γλύκατζη-Αρβελέρ. 

 
Στις 20 Νοεμβρίου 1989 υιο-

θετήθηκε από τη Γενική Συνέ-
λευση του ΟΗΕ η «Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού», 
που αποτελεί το πλέον αποδε-
κτό κείμενο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα παγκοσμίως. Την 
έχουν επικυρώσει 191 κράτη, 
εκτός των ΗΠΑ και της Σομα-
λίας. Τα 54 άρθρα της καλύ-
πτουν όλα τα δικαιώματα των 
παιδιών στους τομείς της Επι-
βίωσης, της Ανάπτυξης, της 
Προστασίας και της Συμμετο-
χής. Η 20η Νοεμβρίου εορτάζε-
ται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια 
Ημέρα για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού. 
Η UNICEF βοήθησε ποικιλο-

τρόπως τη χώρα μας από το 
1947 έως το 1969. Εφάρμοσε 
προγράμματα παστερίωσης του 
γάλακτος, ελέγχου της φυματίω-
σης και της σύφιλης, συνολικού 
ύψους 10 εκατομμυρίων δολα-
ρίων. Το 1977 ιδρύθηκε η Ελ-
ληνική Επιτροπή της UNICEF, 
με σκοπό την πληροφόρηση 
των Ελλήνων για την κατά-
σταση των παιδιών και των μη-
τέρων τους σε κάθε γωνιά του 
πλανήτη, την εκπαίδευση για 
την ανάπτυξη, ώστε να δημι-
ουργηθεί ένα καλύτερο μέλλον 
από μια ευαισθητοποιημένη νέα 
γενιά. 

 
Από την πώληση προϊόντων 

(κάρτες, τετράδια, παιχνίδια, 
είδη γραφείου κ.ά.) και τη συλ-
λογή πόρων μέσω δωρεών, 
συμβάλλει στη χρηματοδότηση 
προγραμμάτων ανάπτυξης ή 
επείγουσας ανάγκης σε σχεδόν 
160 χώρες του αναπτυσσόμε-
νου κόσμου και της Ανατολικής 
Ευρώπης. Στην Ελλάδα, η γε-
νέθλια μέρα της UNICEF γιορ-
τάζεται ως Ημέρα του Παιδιού, 
με τη διοργάνωση του Ετήσιου 
Τηλεμαραθώνιου και πλήθους 
εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

11 Δεκεμβρίου 1965: 
Ιδρύεται η UNICEF

16 Δεκεμβρίου: Ο Φιντέλ Κάστρο μπαίνει στο Γκίνες για τις 368 απόπειρες δολοφονίας του!

Κουβανός επαναστάτης και πολιτικός, 

αδιαμφισβήτητα ένας σταρ της διεθνούς 
πολιτικής σκακιέρας για πάνω από μισό 
αιώνα. Κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή την 
Κούβα από το 1959 έως το 2008, όταν 
έγινε διάδοχος ο αδερφός του Ραούλ. 
Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα με φα-

νατικούς φίλους και εχθρούς. Δεν είναι 
παράδοξο που οι εξόριστοι Κουβανοί 
στις ΗΠΑ βγήκαν στους δρόμους για να 
πανηγυρίσουν το θάνατο του. Για την 
Αριστερά, ο Κάστρο αποτελούσε ένα 
από τα τελευταία σύμβολα της κομμου-
νιστικής επανάστασης, για τους πάσης 
φύσεως αντικομουνιστές συμβόλιζε τον 
στυγνό δικτάτορα και καταπιεστή του 
λαού του. 
Ο κουβανός ηγέτης Φιντέλ Κάστρο, λοι-

πόν, κερδίζει μία θέση στο βιβλίο των 

ρεκόρ Γκίνες, ως ο άνθρωπος με τις πε-
ρισσότερες απόπειρες δολοφονίας ενα-
ντίον του. Από το 1959, όταν ανέτρεψε 
τον δικτάτορα Μπατίστα, έως το 2006, 
έγινε στόχος 368 φορές! Η αμερικανική 
CIA σκέφτηκε τα πάντα για να τον βγά-
λουν από τη μέση. Από δηλητηριασμένο 
πούρο και εκρηκτικά οστρακόδερμα μέ-
χρι χημικά μολυσμένο μαγιό και ό,τι άλλο 
δεν μπορεί να βάλει ο νους σας. Η Είχαν 
σκεφτεί ακόμα και τα μαλλιά να του ρί-
ξουν, με το σκεπτικό να αμαυρώσουν 
την εικόνα του. Αυτός,όμως, επτάψυ-
χος...  Για την προσωπική Ζωή του Κά-
στρο δεν υπάρχουν στοιχεία. Ο «κομα-
ντάντε» της κουβανικής επανάστασης 
ήθελε να κρατάει τον ιδιωτικό βίο μακριά 
από την πολιτική δράση του. Όπως έγινε 

γνωστό από δημοσιεύματα κυρίως του 
ισπανικού Τύπου, ο Κάστρο είχε πα-
ντρευτεί σε δεύτερο γάμο τη Ντάλια Σότο 
ντελ Βάγε, με την οποία απέκτησε πέντε 
αγόρια (Αντόνιο, Αλεχάντρο, Αλέξις, Αλε-
ξάντερ, Άνχελ). Ο Κάστρο είχε ακόμη 
δύο παιδιά, από ισάριθμες σχέσεις του, 
τον Χόρχε Άνχελ και τη Φρανσίσκα. Συ-
νολικά, από τους δύο γάμους του και τις 
πολυάριθμες σχέσεις του είχε αποκτήσει 
9 παιδιά (7 αγόρια και 2 κορίτσια). 
Από το 2008, που αποτραβήχτηκε από 

την εξουσία, έκανε μόνο σποραδικές δη-
μόσιες εμφανίσεις, που απασχολούσαν 
πάντα τα ΜΜΕ όλου του κόσμου. 
Ο Φιντέλ Κάστρο πέθανε στις 25 Νο-

εμβρίου 2016 στην Αβάνα, σε ηλικία 90 
ετών.



Οι συνομιλίες ▪
Μακαρίου – Χάρ-
ντιγκ, 4 Οκτωβρίου 

1955 
 
Ο νέος Κυβερνήτης 

της Κύπρου που αντι-
κατέστησε τον  Ρό-
μπερτ Άρμιτετζ ήταν  
ο  Σερ Τζον Χάρντιγκ.   
Ο Χάρντιγκ έφτασε 

στην Κύπρο στις 3 του Οκτώβρη 1955. 
Κύρια επιδίωξη του ήταν να αρχίσει 
συνομιλίες με τον Αρχιεπίσκοπο  
Μακάριο με στόχο την επίλυση του Κυ-
πριακού και αν αυτό δεν ήταν κατορ-
θωτό να επιβάλει δια της βίας «τον 
νόμο και την τάξη» και να  καταστείλει 
τον αγώνα της ΕΟΚΑ. 

 
Την επόμενη μέρα, στις 4 του Οκτώ-

βρη 1955, συναντήθηκε με τον Αρχιε-
πίσκοπο Μακάριο στο ξενοδοχείο  
«Λήδρα Πάλας». Στη συνάντηση αυτή  
ο Χάρντιγκ πρότεινε στο Μακάριο την 
εφαρμογή του «Σχεδίου Μακμίλλαν» 
που είχε προταθεί από τον ίδιο τον 
Μακμίλλαν στην Τριμερή Διάσκεψη 
του Λονδίνου στα τέλη Αυγούστου – 
αρχές Σεπτεμβρίου 1955.  

 
Οι τρεις προτάσεις του Μακα-▪
ρίου 4 Οκτωβρίου 1955 

 
Ο Μακάριος παρουσίασε στον  

Κυβερνήτη το δικό του σχέδιο λύσης 
που βασιζόταν σε τρία σημεία: 

 
1. Η Βρετανική κυβέρνηση να ανα-
γνωρίσει το δικαίωμα της αυτοδιά-
θεσης του Κυπριακού λαού,  
σαν βάση για λύση του ζητήματος.  

 
 2. Ο Αρχιεπίσκοπος να συνεργα-
στεί με την Αγγλική Κυβέρνηση για 
την εκπόνηση και άμεση εφαρμογή 
συντάγματος αυτοκυβέρνησης.  

 
 3. Ο χρόνος της εφαρμογής της 
αυτοδιάθεσης να διαπραγματευτεί 
μεταξύ της Βρετανικής Κυβέρνησης 
και των εκλεγμένων ατιπροσώπων 
του Κυπριακού λαού.  

 
Ο Μακάριος ανάφερε ότι θα αποδε-

χόταν την αυτοκυβέρνηση με την προ-
ϋπόθεση ότι η Βρετανική Κυβέρνηση 
θα αποδεχόταν το δικαίωμα του  
Κυπριακού λαού για αυτοδιάθεση. 
Ο Βρετανός Κυβερνήτης χρησιμο-

ποιούσε τη δικαιολογία ότι λόγω των 
στρατιωτικών δεσμεύσεων της Βρετα-
νίας στην Ανατολική Μεσόγειο  
και Μέση Ανατολή δεν μπορούσε να  
δεσμευτεί για το θέμα της αυτοδιάθε-
σης. Από την άλλη ο Μακάριος έπλεε 
σε Συμπληγάδες. Οι προτάσεις του 
προς τον Χάρντιγκ συζητήθηκαν στο 

Εθναρχικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα  
η πρόταση του όπου εγκατέλειπε  
το αίτημα της άμεσης Ένωσης για αυ-
τοκυβέρνηση πρώτα και μετά αυτοδιά-
θεση, άναψε φωτιά στους σκληροπυ-
ρηνικούς όπως τον Μητροπολίτη  
της Κερύνειας Κυπριανό, τον Πολύ-
καρπο Ιωαννίδη αλλά ιδιαίτερα  τον 
ίδιο τον αρχηγό της ΕΟΚΑ,  τον Γρίβα, 
που δεν δέχονταν κανένα συμβιβασμό 
με τους Άγγλους. 

 
Ο Χάρντιγκ στο Λονδίνο και  ▪
ο Μακάριος στην Αθήνα 

 
Το πρώτο δεκαπενθήμερο του  

Νιόβρη 1955, ο Χάρντιγκ και ο Μακά-
ριος  βρίσκονταν στο Λονδίνο και στην 
Αθήνα αντίστοιχα  για διαβουλεύσεις.  
Στο Λονδίνο ο Χάρντιγκ συζητούσε το 
Κυπριακό με τον πρωθυπουργό  
Σερ Άντονι Ήντεν, τον Υπουργό Εξω-
τερικών Χάρολντ Μακμίλλαν, 
τον Υπουργό Αποικιών Λέννοξ 
Μπόϋντ και τον Υπουργό Άμυνας Σέλ-
γουιν Λόϋντ.  Σαν αποτέλεσμα των 
διαβουλεύσεων, ο Χάρτινγκ κατάφερε 
να τροποποιήσει το Σχέδιο Λύσης και 
επέστρεφε στην Κύπρο με την ελπίδα 
ότι ο Μακάριος τώρα θα το αποδεχό-
ταν γιατί είχαν γίνει κάποιες παραχω-
ρήσεις που ζητούσε. Στην Αθήνα  
ο Μακάριος συζητούσε το ίδιο θέμα  
με τη νεοσύστατη Κυβέρνηση του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή που είχε 
αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού 
γιατί  ο Παπάγος είχε πεθάνει  πρό-
σφατα. Ο νέος πρωθυπουργός που 
ήθελε να έχει αρμονικές σχέσεις  
με τους Άγγλους (τους Νατοϊκούς συμ-
μάχους του), συμβούλευε τον Μακάριο 
να επιδιώξει μια συμβιβαστική λύση. 

 
Νέα Συνάντηση Χάρντιγκ -  ▪

Μακαρίου, 21 Νοεμβρίου 1955 – 
Αναγνώριση της Αυτοδιάθεσης 
 
Στη συνάντηση της  21 Νοεμβρίου 

1955 που έγινε στο σπίτι του Νίκου 
Κρανιδιώτη (στενού συνεργάτη του 
Μακαρίου),   ο Χάρντιγκ, δίνοντας στο 
Μακάριο ένα τροποποιημένο σχέδιο 
του έλεγε ότι έχει «πολύ ευχάριστα 
νέα» γιατί η Βρετανική Κυβέρνηση 
αναγνώριζε για πρώτη φορά το  
δικαίωμα της Αυτοδιάθεσης. Το νέο 
τροποποιημένο Σχέδιο έλεγε ότι  δεν 
απέκλειε την αρχή  της αυτοδιάθεσης 
αλλά επί του παρόντος δεν μπορούσε 
να εφαρμοσθεί λόγω της στρατηγικής 
κατάστασης και των σχέσεων της  
Βρετανίας με την Βορειοατλαντική 
Συμμαχία (ΝΑΤΟ). Ο Μακάριος απέρ-
ριψε τις προτάσεις. 

 
Οι  εκτελέσεις αστυνομικών ▪

από την ΕΟΚΑ  
Στόχος και πολιτική του Γρίβα και της 

ΕΟΚΑ ήταν να υποχρεώσει τους  
έλληνες αστυνομικούς είτε να παραι-
τηθούν ή να συνεργαστούν με την  
οργάνωση. Σε περίπτωση που θα  
αρνιόνταν θα θεωρούνταν προδότες 
και θα τιμωρούνταν με θάνατο. Αρχη-
γός του εκτελεστικού αποσπάσματος 
της ΕΟΚΑ ήταν ο τότε 25-χρονος  
Πολύκαρπος Γιωρκάτζης. Πρώτος στό-
χος των εκτελεστών ήταν ο λοχίας της 
αστυνομίας Ηρόδοτος Πουλλής. που 
εργαζόταν στο Special Branch και 
 κατηγορήθηκε ως προδότης. Ο Γιωρ-
κάτζης ανέθεσε την εκτέλεση του 
Πουλλή στον 18-χρονο μαθητή του 
Παγκύπριου Γυμνασίου  Ανδρέα  
Παναγιώτου, που θα τον βοηθούσαν 
ο Γεώργιος Ιωάννου και ο Μιχαλάκης 
Καραολής. 

 
Η εκτέλεση του Πουλλή έγινε στη 

Λευκωσία την Κυριακή 28 Αυγούστου 
1955. Στις 3 του Σεπτέμβρη 1955  
ο Καραολής συλλήφτηκε και κατηγο-
ρήθηκε για τον φόνο του Πουλλή 
 και καταδικάστηκε σε θάνατο με απαγ-
χονισμό. Παρόλο που συμμετείχε στην 
εκτέλεση του Πουλλή, οι σφαίρες του 
περιστρόφου του Καραολή είχαν  
διάμετρο 0,32 ενώ οι σφαίρες που  
έπληξαν το θύμα είχαν διάμετρο 0,38.   
Το περίστροφο με τις θανατικές σφαί-
ρες 0,38 ανήκαν στον συνεργάτη του 
Καραολή,  τον Ανδρέα Παναγιώτου, 
συνεπώς ο Καραολής άδικα καταδικά-
στηκε σε θάνατο. 

 
Μέτρα Έκτακτης Ανάγκης  ▪
 26 Νοεμβρίου 1955 

 
Με την απόρριψη του Σχεδίου από 

τον Μακάριο, στις 26 του Νιόβρη 1955, 
ο Χάρντιγκ επέβαλε Μέτρα Έκτακτης 
Ανάγκης. Απαγορεύτηκαν οι συγκε-
ντρώσεις, και η παρακίνηση σε απερ-
γίες. Συγκεντρώσεις επιτρεπόταν μόνο 
στις εκκλησίες και στα τζαμιά και στους 
ποδοσφαιρικούς αγώνες.  Παράνομες 
πράξεις με τιμωρία θανάτου επιβάλ-
λονταν σε όποιον μετέφερε όπλα, πυ-
ρομαχικά ή άλλες εκρηκτικές ύλες.  
Οι αριστερές οργανώσεις ΑΚΕΛ,  
η ΑΟΝ (Ανορθωτική Οργάνωση Νεο-
λαίας), η ΕΑΚ (Ένωση Αγροτών  
Κύπρου) και η ΠΟΔΓ (Παγκύπρια  
Οργάνωση Δημοκρατικών Γυναικών) 
κηρύχτηκαν παράνομες. 

 
 
Στις 25 Δεκεμβρίου 1955, ο Καρα-

μανλής που όπως αναφέραμε, ήθελε 
να έχει αρμονικές σχέσεις με τους  
Άγγλους,  έστειλε στην Κύπρο τον 
Πρέσβη Αλέξη Λιάτη για να προσπά-
θησει να πείσει τον Μακάριο και την 
υπόλοιπη ηγεσία ότι το Σχέδιο Χάρ-
ντινγκ μπορούσε να βελτιωθεί.  

 Ο Γρίβας και ο Μητροπολίτης Κερύ-

νειας ήταν αρνητικοί και απορριπτικοί 
ενώ ο Μακάριος δεν έδωσε καμιά απά-
ντηση στον πρέσβη!  

 
Η συνάντηση Χάρντιγκ –  ▪

Μακαρίου, 27 Ιανουαρίου 1956 
 
Στις 27 του Γενάρη 1956 έγινε  

η έβδομη συνάντηση του Χάρντιγκ με 
τον Μακάριο. Ο Χάρντιγκ μόλις είχε 
επιστρέψει από το Λονδίνο και μετέ-
φερε ένα «Σχέδιο Δήλωσης» το οποίο 
καλούσε τον Μάκαριο να το υπογράψει 
για να αρχίσει μια συνεργασία επίλυ-
σης του προβλήματος. Σύμφωνα με 
τον Κρανιδιώτη, που ήταν παρόν στις 
συνομιλίες,  «οι Άγγλοι είχαν σχεδόν 
προσεγγίσει τις απόψεις του Μακα-
ρίου.  Ο Μακάριος πίστευε ότι το Βρε-
τανικό σχέδιο θα μπορούσε να γίνει 
αποδεκτό. Τον απασχολούσε όμως η 
έντονη αντίδραση των κύκλων της Κε-
ρύνειας, που δεν δεχόντουσαν άλλο 
από την άμεση ένωση και η στάση του 
Γρίβα». (Βλ.  Ν. Κρανιδιώτη: Δύσκολα 
Χρόνια 1950 – 1960, σελ. 156 – 157). 

 
Γούντχαουζ:  Προτροπή για ▪

υποκίνηση των Τούρκων από τους 
Βρετανούς 

 
Με την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ 

τον Απρίλη του 1955 η Βρετανική κυ-
βέρνηση υποκινούσε τόσο την Τουρκία 
όσο και  τους Τουρκοκύπριους να αντι-
σταθούν στο αίτημα των Ελληνοκυ-
πρίων για την Ένωση. Πολλά χρόνια 
αργότερα, μετά την καταστροφή του 
1974, συναντήθηκα στην Βουλή των 
Κοινοτήτων με τον ιστορικό συγγρα-
φέα και Συντηρητικό βουλευτή Chris-
topher Woodhouse ο οποίος μου είχε 
πει ότι ένας σημαντικός αριθμός βου-
λευτών αντέδρασε τότε σ’ αυτή την πο-
λιτική της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, 
μου είχε πει τα ακόλουθα: 

 
‘‘Ο Χάρολντ Μακμίλλαν (τότε υπουρ-

γός εξωτερικών) μας προέτρεπε να ξε-
σηκώσουμε τους Τούρκους με σκοπό 
να εξουδετερώσουμε την ελληνική κι-
νητοποίηση. Έγραψα ένα υπόμνημα 
αντιτιθέμενος προς αυτή την τακτική. 
Ζήτησα επίσης από τον ιδιαίτερο 
γραμματέα του πρωθυπουργού να δω 
τον Τσόρσιλ (τον πρωθυπουργό)  για 
το θέμα, αλλά συνάντησα την απόλυτη 
άρνησή του ακόμη και να διαβιβάσει 
την εισήγηση, την οποία σαφώς 
έβλεπε σαν αναίδεια.’’. 

 
 
Την πιο πάνω δήλωση την επιβεβαι-

ώνει και στο βιβλίο του (την Αυτοβιο-
γραφία του) που κυκλοφόρησε το 
1982  με τίτλο ‘‘Something 
Ventured’’. 

 

 
O Κύπρος Τοφαλλής με τον 

Bρετανό βουλευτή Κρις Γούντχαουζ 
στη Βρετανική Βουλή 

 
Η συνάντηση Μακαρίου - ▪
Γρίβα στον Κύκκο 

 
Σε μια μυστική συνάντηση που είχε 

ο Μακάριος με τον Γρίβα στο Μονα-
στήρι του Κύκκου, ο Μακάριος τον ενη-
μέρωσε για τις συνομιλίες που είχε με 
τον Χάρντιγκ και  υποστήριξε ότι αν 
δεχτούν το προτεινόμενο σύνταγμα θα 
οδηγηθούν πολύ σύντομα στην αυτο-
διάθεση. Ο Γρίβας  δεν είχε καμιά 
εμπιστοσύνη στους Άγγλους γιατί εί-
χαν συνδέσει τον χρόνο εφαρμογής 
της αυτοδιάθεσης  με τα στρατηγικά 
τους συμφέροντα. Ο Γρίβας θεωρούσε 
το σχέδιο παγίδα γιατί το ζήτημα της 
αυτοδιάθεσης θα εξαρτιόταν από τις 
στρατηγικές ανάγκες των Βρετανών.   

 
Απογοητευμένος από την αρνητική 

στάση του Γρίβα ο Μακάριος έγραψε 
στον Χάρτινγκ στις 2 Φεβρουαρίου 
1956 ζητώντας περισσότερες διευκρι-
νίσεις και διαβεβαιώσεις σε τρία θέ-
ματα:  

 
(1) Ότι  οι  ελληνοκύπριοι θα έχουν 

την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή 
και στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

 
(2). Η δημόσια ασφάλεια θα παρα-

χωρηθεί σε μια λογική προθεσμία στη 
μεταβατική κυβέρνηση. 

 
(3). Η αμνηστία να καλύπτει εκ των 

προτέρων όλους τους κατάδικους.  
 
Ο Ν. Κρανιδιώτης ισχυρίζεται ότι τα 

σημεία αυτά είχαν ήδη διευκρινιστεί 
προφορικά στις συνομιλίες που είχε ο 
ίδιος με τον πολιτικό σύμβουλο του 
Κυβερνήτη, τον Τζον Ρένταγουεη, 
αλλά ο Μακάριος ήθελε να έχει αυτές 
τις διαβεβαιώσεις στο χαρτί.
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ   ΧΑΡΝΤΙΓΚ – ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ
Μέρος 10ον 
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ΠΕΜΠΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:35 Αναπαράσταση 
(1970). Κοινωνικό δράμα με 
τους Τούλα Σταθοπούλου, 
Γιάννη Τότσικα, Θάνο Γραμ-
μένο. Έπειτα από χρόνια στη 
Γερμανία, ένας άντρας επι-
στρέφει στη γενέτειρά του, ένα 
χωριό της Ηπείρου. Λίγες ημέ-
ρες αργότερα η γυναίκα του 
και ο εραστής της θα τον δο-
λοφονήσουν και θα τον θά-
ψουν στον κήπο, όμως οι συγ-
χωριανοί θα τους 
υποπτευτούν και θα καλέσουν 
την αστυνομία. ΠΕΜΠΤΗ 9 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 23:05 Η Παι-
χνιδιάρα (1967). Κωμωδία με 
τους Διονύση Παπαγιαννό-
πουλο, Νίκο Σταυρίδη.. Ο γιος 
ενός βιομήχανου ερωτεύεται 
μια φτωχή κοπέλα και λέει 
στον πατέρα του ότι έχουν 
ήδη παντρευτεί, προκειμένου 
να τον φέρει προ τετελεσμέ-
νων γεγονότων. ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:25 Η Αριστοκράτισσα και 
ο Αλήτης (1970). Μελόδραμα 
με την Καίτη Παπανίκα, Νίκο 
Δαδινόπουλο, Βασίλη Αυλω-
νίτη. Ο Δημήτρης και η Άννα 
θα ερωτευθούν στο νησί τους. 
Μετά την παρότρυνση του 
Αντώνιο, ο Δημήτρης θα δοκι-
μάσει την τύχη του στην 

Αθήνα και θα γίνει επιτυχημέ-
νος τραγουδιστής. Πολύ σύ-
ντομα, θα ξεχάσει το παρελ-
θόν του και την Άννα και θα 
δημιουργήσει σχέση με την 
Μπέγκυ την κόρη του ιδιο-
κτήτη του κέντρου όπου εργά-
ζεται.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:45 Ο 
Εκβιασμός (Γυναίκες Πολυ-
τελείας) (1970). Κοινωνική 
ταινία με τους Λάκη Κομνηνό, 
Μίρκα Καλατζοπούλου, 
Γιώργο Μούτσιο, Γκίκα Μπι-
νιάρη. Ο Πέτρος είναι ένας 
φτωχός νέος που εργάζεται 
ως σοφέρ του πλούσιου επι-
χειρηματία Νίκου Ζερβούλη,  
ο οποίος έχει δοσοληψίες με 
ανθρώπους του υποκόσμου. 
Ο Πέτρος ερωτεύεται την κόρη 
του αφεντικού του Αννίτα, 
αλλά εκείνη πέφτει θύμα εκ-
βιασμού του Άρη Φάρκα, που 
δουλεύει για τον πατέρα της. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:20 Καρδίτσα Αγάπη μου 
(2009). Κωμωδία επιστημονι-
κής φαντασίας με τους Κώστα 
Αποστολάκη, Κατερίνα Πα-
πουτσάκη, Μπέσσυ Μάλφα, 
Γεράσιμο Σκιαδαρέλη. Ένας 
κορυφαίος Έλληνας επιστή-
μονας που ζει και εργάζεται 
στη Νέα Υόρκη καταφέρνει να 
δημιουργήσει τον πρώτο κλω-

νοποιημένο άνθρωπο, στις 
αρχές της δεκαετίας του ’70. 
Ο Έλληνας Γρηγόρης Κανιά 
από την Καρδίτσα είναι κλώ-
νος του επίσης Ελληνοαμερι-
κάνου Μάικ Κανιά. Ο Γρηγό-
ρης, ο οποίος ζει στην 
Καρδίτσα, αγνοεί την ύπαρξη 
του Μάικ, ενώ ο Μάικ που ζεί 
στην Νέα Υόρκη, μαζεύει το 
μαύρο χρήμα της Μαφίας από 
το παράνομο εμπόριο.  ΣΑΒ-
ΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
22:55 Ο Παραμυθάς (1969). 
Κωμωδία με τους Δημήτρη 
Παπαμιχαήλ, Ξένια Καλογερο-
πούλου, Άννα Μαντζουράνη, 
Θανάση Μυλωνά. Ο Δημή-
τρης Λαζάρου είναι αθεράπευ-
τος παραμυθάς. Δουλεύει συ-
νοδός εδάφους στην 
Ολυμπιακή, αλλά το μεγάλο 
του όνειρο είναι να γίνει πιλό-
τος όπως και ο συνονόματος 
ξάδελφος του. Σαν παραμυ-
θάς που είναι, καρπώνεται την 
φήμη και τα κατορθώματα του 
εξαδέλφου του, σαν δήθεν 
δικά του και κάποια στιγμή 
βρίσκει τον μπελά του.   ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:30 Το Μικρό Ψάρι (2014). 
Δράμα με τους  Βαγγέλη Μου-
ρίκη, Βίκυ Παπαδοπούλου, 
Γιάννη Τσορτέκη, Πέτρο 
Ζερβό. Ο Στράτος δουλεύει 

νυχτερινός σε ένα αρτοποιείο, 
ενώ παράλληλα εκτελεί συμ-
βόλαια θανάτου. Με τα λεφτά 
οργανώνει την απόδραση του 
Λεωνίδα από τη φυλακή, θέ-
λοντας να ξοφλήσει το χρέος 
του προς τον άνθρωπο στον 
οποίο χρωστά τη ζωή του. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:00 Θέατρο – Τσάρλιες 
(2018). Κωμική Θεατρική Πα-
ράσταση του Βασίλη Παναγή 
που σατιρίζει τους Κύπριους 
Ομογενείς της Αγγλίας. Συμ-
μετέχουν οι ηθοποιοί της Κυ-
πριακής Παροικίας του Λονδί-
νου Andy Francescou, 
Eleftheria Tsartzaraki, Vasoula 
Christodoulou, Markos Kalo-
gerakis, Elizabeth Chapman, 
Katerina Barotsaki, Elli Kyria-
kou, Fivos Alexandrou, 
George Gerasimos and Va-
silis Panayi. ΤΡΙΤΗ 14 ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:35 Τρελλά-
δικο Πολυτελείας (1990). 
Κωμωδία με τους Στάθη 
Ψάλτη, Βάνα Μπάρμπα. Ένας 
αποτυχημένος ντετέκτιβ προ-
σπαθεί να βρει χρήματα για 
να αρραβωνιαστεί αυτήν που 
αγαπάει και η τελευταία του 
αποστολή είναι να βρει αν η 
γυναίκα που αγαπάει ο φίλος 
του είναι τρελή, όπως διατεί-
νεται ο θείος της. ΤΡΙΤΗ 14 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:55 Γκολ 
στον Έρωτα (1953). Κωμω-
δία με την Γεωργία Βασιλει-
άδου, Μίμη Φωτόπουλο. Ο 
«ανοιχτομάτης» μπαρμπέρης 
Παντελής χρωστάει με ασύ-
στολο τρόπο πολλά χρήματα 
στη σπιτονοικοκυρά του, την 
γεροντοκόρη Φωφώ, η οποία 
όμως κάνει τα στραβά μάτια, 
ελπίζοντας ότι έτσι ίσως τον 
καταφέρει να την παντρευτεί. 
Ο Παντελής όμως και οι φίλοι 
του Πίπης και Θέμος έχουν 
άλλα σχέδια, καθώς προσπα-
θούν να πιάσουν την καλή 
στον ιππόδρομο, ενώ παράλ-
ληλα ανακατεύονται με τα του 
ποδοσφαίρου... ΤΕΤΑΡΤΗ 15 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:55   Ο Άν-
θρωπος που Έσπαγε 
Πλάκα (1972). Κωμωδία με 
τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, 
Ξένια Καλογεροπούλου. Ο 
Λάζαρος Χατζηφλώκας είναι 
πλούσιος, γλεντζές και πλα-
κατζής. Δεν γνωρίζει τι πάει να 
πει δουλειά, ούτε τον ενδιαφέ-
ρει καθώς η περιουσία που 
του άφησε ο πατέρας του είναι 
μεγάλη. Μια μέρα, ο λογιστής 
του θα τον πληροφορήσει ότι 
έχει σπαταλήσει όλη την πε-
ριουσία του, και τότε θα κατα-
λάβει πολλά πράγματα 
γι`αυτό τον κόσμο... 

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.271

ΠΕΜΠΤΗ 09/12 
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 10/12 
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 11/12 
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 12/12 
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 13/112 
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 14/12 
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 15/12 
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) 
19.50 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας (Ε) 
20.45 Economic Echo  
22.00 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 9 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: Αναπαρά-
σταση (1970) 
23:10 Ελληνική Ταινία: Η Παιχνι-
διάρα (1967) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 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: Η Αριστοκρά-
τισσα και ο Αλήτης (1970) 
 22:45 Ελληνική Ταινία: Ο Εκβια-
σμός (Γυναίκες Πολυτελείας) (1970) 
00:20  Ελληνική Ταινία: Σύγκρουση 
Συναισθημάτων (1970) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 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:  
Πρεσβεία της Ελλαδ́ος  Λονδιν́ο “Η 
Ιστοριά εχ́ει  Προσ́ωπο ” οι ηρ́ωες και οι 
φιλέλληνες της Ελληνικής 
Επανασ́τασης  
21:20 Ελληνική Ταινία: Καρδίτσα 
Αγάπη μου (2009) 
22:55 Ελληνική Ταινία: Ο Παραμυ-
θάς (1969) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 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: Το Μικρό 
Ψάρι (2014) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 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 της Δευτέρας: Τσάρ-
λιες του Βασίλη Παναγή 
23:00 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 14 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: Τρελάδικο 
Πολυτελείας (1990) 
21:55 Ελληνική Ταινία: Γκολ στον 
Έρωτα (1953) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 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: Ο Άνθρω-
πος που Έσπαγε Πλάκα 
22:30 Ελληνική Ταινία: Θα σε Kάνω 
Bασίλισσα (1964)
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Βραδιά γεμάτη Απόλλων Λεμεσού!

Bραδιά γεμάτη Απόλλων 
ήταν η Τρίτη. Η ομάδα 
της Λεμεσού δεξιώθηκε 

τους χορηγούς της ποδοσφαι-
ρικής εταιρείας ως μία ένδειξη 
εκτίμησης και σεβασμού με τον 
πρόεδρο Νίκο Κίρζη να χαρα-
κτηρίζει ιστορικό το 2022. 

 
Η ανακοίνωση του  ▪
Απόλλωνα 

 
Σε μία Απολλωνίστικη βραδιά 
ο Πρόεδρος της Εταιρείας 
Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημό-
σια) Λτδ, Νίκος Κίρζης δεξιώ-

θηκε χορηγούς, συνεργάτες  
και δημοσιογράφους στο εστια-
τόριο “The Garden” στην τουρι-
στική περιοχή της Γερμασόγειας 
ως μία ένδειξη εκτίμησης και  
σεβασμού για την στήριξη που  
παρέχουν διαχρονικά στην  
ποδοσφαιρική μας ομάδα. 
Στον σύντομο χαιρετισμό του 
ο κ. Νίκος Κίρζης επισήμανε για 
μία ακόμη φορά ότι η μετάβαση 
του Απόλλωνα στο νέο ποδο-
σφαιρικό του γήπεδο θα ανεβά-
σει επίπεδο τον σύλλογο τόσο 
στο αγωνιστικά αλλά και οργα-
νωτικά. 

Τόνισε επίσης ότι οι υπηρεσίες 
και η γηπεδική εμπειρία θα ανα-
βαθμιστούν, οι τρόποι προβο-
λής των χορηγών θα αυξηθούν 
κι εξήγησε ότι όλοι στο οικοδό-
μημα του Απόλλωνα θα κάνουν 
τα πάντα για να συνοδευτεί 
αυτή η μετάβαση με την κατά-
κτηση του φετινού τίτλου  
κι όπως είπε χαρακτηριστικά, 
«να φέρουμε το τρόπαιο στη  
μεγαλύτερη οικογένεια της  
Λεμεσού». 
Το παρών τους στην εκδή-
λωση έδωσαν και ποδοσφαιρι-
στές της ομάδας μας συνοδευό-
μενοι από τον προπονητή  
κ. Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ. 
Οι παρευρισκόμενοι ευχαρι-
στήθηκαν την όμορφη βραδιά, 
συνομίλησαν με τον προπονητή 
και τους ποδοσφαιριστές της 
ομάδας μας. Ευχαριστούμε 
θερμά τους φίλους χορηγούς 
μας, οι οποίοι είναι κάτι περισ-
σότερο από απλοί συνεργάτες, 
για την παρουσία, τη στήριξη 
και την εκτίμησή τους. 
Εκφράζουμε επίσης τις θερμές 
μας ευχαριστίες προς τη διεύ-
θυνση και το προσωπικό  
του εστιατορίου “The Garden” 
για τη άψογη φιλοξενία και την 
υποδοχή.

Η ΚΟΠ συμμετέχει στην εκστρατεία της UEFA 
Coaches For Health

H Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου 
συμμετέχει στην εκστρατεία της UEFA 
Coaches For Health για την υγεία και την 

ευημερία, που σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει 
του νέους σχετικά με τη διατροφή, τη σωματική 
δραστηριότητα, την ψυχική υγεία και την κατά-
χρηση ουσιών.  Η UEFA, με τη βοήθεια προπο-
νητών από όλη την Ευρώπη, προσπαθεί να χρη-
σιμοποιήσει τη δύναμη του ποδοσφαίρου 
προκειμένου να επηρεάσει όλους και κυρίως τους 
νέους να στραφούν σε ένα πιο υγιεινό τρόπο 

ζωής και να βάλουν την άσκηση 
στη ζωή τους. 

 
Επίσης, θέλει να ευαισθητοποι-
ήσει τους νέους προκειμένου να 
αντιληφθούν πως οι ψυχικές δια-
ταραχές όπως για παράδειγμα η 
κατάθλιψη και το άγχος, δεν 
προκύπτουν από αδυναμία  
χαρακτήρα αλλά , όπως και οι 
σωματικές ασθένειες και οι τραυ-
ματισμοί, χρειάζονται τη βοήθεια 
των ειδικών για να ξεπεραστούν. 
Η εκστρατεία εντάσσεται στο 
πλαίσιο του πενταετούς στρατη-
γικού σχεδιασμού της UEFA  
«Together for the Future of Foot-
ball (Μαζί, για το Μέλλον του Πο-
δοσφαίρου)» Το δικό του μήνυμα 
για την εκστρατεία της UEFA 
στέλνει ο προπονητής της Εθνι-

κής μας ομάδας των Γυναικών Άγγελος Τσολάκης. 
“Η αθλητική δραστηριότητα, κυρίως μέσω των 
ομαδικών αθλημάτων συμβάλλει στη μείωση 
προβλημάτων που παρουσιάζονται στους νέους 
όπως η κατάθλιψη και το άγχος. Η ισορροπημένη 
διατροφή, η συχνή άσκηση, η ενασχόληση με τον 
αθλητισμό και ο ελεύθερος χρόνος βοηθούν στη 
διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των 
νέων και μειώνουν τις ψυχικές διαταραχές που 
μπορεί να παρουσιαστούν στην εφηβεία και να 
επηρεάσουν και τη μετέπειτα ζωή τους”.

Euro Κ19: Με Τσεχία, Ελβετία και Ανδόρα η Εθνική 
στα προκριματικά

Πραγματοποιήθηκε χθές 
Τετάρτη (08/12) η κλή-
ρωση για τα προκριμα-

τικά του Euro Κ19 με την αντι-
προσωπευτική μας ομάδα να 
κληρώνεται με τις Τσεχία, Ελβε-
τία και Ανδόρα. Με την Τσεχία, 
την Ελβετία και την Ανδόρα κλη-
ρώθηκε η Εθνική Νέων στον 1ο 
όμιλο της προκριματικής φάσης 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήμα-
τος 2022-23. 

 
Συνολικά, οι συμμετέχουσες 
ομάδες χωρίστηκαν σε 13 προ-
κριματικά γκρουπ, από τα οποία 
δικαίωμα συμμετοχής στη φάση 
Elite (άνοιξη 2023) θα αποκτή-
σουν οι δύο πρώτες, η καλύτερη 
3η και η Πορτογαλία, που είναι 
επικεφαλής της ευρωπαϊκής 
βαθμολογίας. 
Οι αγώνες όλων των μίνι τουρ-
νουά θα διεξαχθούν είτε μεταξύ 
30 Μαΐου - 14 Ιουνίου είτε με-

ταξύ 19-27 Σεπτεμβρίου.   
Τ. Θέος: "Κατάλληλη προετοι-
μασία και πρόκριση" 
Ο Ομοσπονδιακός προπονη-
τής, Τάσος Θέος, σχολίασε το 
αποτέλεσμα της κλήρωσης ως 
εξής: «Το πρώτο βήμα είναι να 
προετοιμαστούμε κατάλληλα και 
να πάμε στους αγώνες του ομί-
λου μας για να διεκδικήσουμε 
την πρόκριση. Η “φουρνιά” των 
παικτών που θα αγωνιστούν, η 
οποία ανήκει στο ηλικιακό 
γκρουπ των γεννημένων το 
2004-05, είναι πολύ καλή. Για 
να προχωρήσουμε, θα χρει-
αστεί να αναδειχτούν τα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά των παι-
διών μέσα από την ομαδική 
λειτουργία και τη φιλοσοφία που 
έχουμε ως Εθνικές Ομάδες». 

 
Όλοι οι όμιλοι 
 
1ος: Τσεχία, Ελλάδα, Ελβετία, 

Ανδόρα 
2ος: Τουρκία, Βουλγαρία, 
Αζερμπαϊτζάν, Λουξεμβούργο 

3ος: Ουκρανία, Σουηδία,  
Κύπρος, Κόσοβο 

4ος: Δημ. Ιρλανδίας, Ουγγα-
ρία, Ουαλία, Γιβραλτάρ 

5ος: Ιταλία, Πολωνία, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Εσθονία 

6ος: Αυστρία, Ρουμανία,  
Λετονία, Λιθουανία 

7ος: Ισπανία, Βέλγιο, Ρωσία, 
Αλβανία 

8ος: Γαλλία, Σκοτία, Ισλανδία, 
Καζακστάν 

9ος: Αγγλία, Δανία, Γεωργία, 
Μαυροβούνιο 

10ος: Νορβηγία, Σερβία,  
Βόρεια Μακεδονία, Σαν Μαρίνο 

11ος: Κροατία, Ισραήλ,  
Φινλανδία, Ν. Φερόε 

12ος: Γερμανία, Σλοβακία, 
Λευκορωσία, Αρμενία 

13ος: Ολλανδία, Σλοβενία, 
Βόρ. Ιρλανδία, Μολδαβία

Ο εξωγήινος Μέσι σβήνει τα ρεκόρ του Πελέ και 
κυνηγάει τον Κριστιάνο

Ο Λιονέλ Μέσι το βράδυ 
της Τρίτης (07/12)  
ξεπέρασε τον Πελέ 

στον πίνακα των σκόρερ όλων 
των εποχών και έβαλε πλώρη 
για την κορυφή και σε αυτή τη 
λίστα.  Το ποιος είναι ο κορυ-
φαίος ποδοσφαιριστής όλων 
των εποχών χωρά τεράστια  
συζήτηση. Εκείνο που δε χωρά 
αμφισβήτηση είναι πως τα  
κατορθώματα του Λιονέλ Μέσι 
είναι εξωπραγματικά. 
Από το βράδυ της Τρίτης 

(07/12) ο Αργεντινός ξεπέρασε 
τον Πελέ σε μία ακόμα κατηγο-
ρία και συνεχίζει να γράφει τη 
δική του ιστορία στο παγκόσμιο 
ποδόσφαιρο. Η σύγκριση με το 
θρύλο του βραζιλιάνικου ποδο-

σφαίρου είναι αναπόφευκτη  
για πολλούς λόγους και κυρίως 
για το γεγονός ότι εκείνος είχε 
μέχρι σήμερα αρκετά ρεκόρ.  
Συγκεκριμένα, ο Λιονέλ Μέσι 
έφτασε τα 758 τέρματα σε όλες 
τις διοργανώσεις και άφησε στη 
τρίτη θέση της σχετικής λίστας 
τον Πελέ με 757, ενώ περισσό-
τερα γκολ έχουν μόνο ο Γίοζεφ 
Μπίτσαν και ο Κριστιάνο Ρονάλ-
ντο. 
Η τέταρτη κατηγορία που 
περνά τον Πελέ 
Αυτή ήταν συνολικά η τέταρτη 
υποκατηγορία στην οποία ο Λιο-
νέλ Μέσι κατάφερε να ξεπερά-
σει τον Πελέ στην τεράστια  
καριέρα του. 
Η πρώτη χρονικά αφορούσε 

τα γκολ σε τελικούς με τον Μέσι 
να μετρά πλέον 31 και τον Πελέ 
να σταματά στα 29. Ακολούθη-
σαν τα περισσότερα γκολ σε 
ένα σύλλογο. Ο Λίο σταμάτησε 
στα 672 με τη φανέλα της 
Μπαρτσελόνα, ενώ ο θρύλος 
τους Βραζιλιάνικου ποδοσφαί-
ρου είχε 643 με τη Σάντος. 
Τέλος, ο Μέσι είναι πλέον  
ο ποδοσφαιριστής με τα περισ-
σότερα γκολ με τη φανέλα της 
Εθνικής ομάδας στη Λατινική 
Αμερική αφού έχει φτάσει τα 80 
με την Αργεντινή, ενώ ο Πελέ 
είχε 77 με τη Βραζιλία.  
Όσο μεγαλώνει τόσο σκοράρει 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η 
σύγκριση του πότε σκόραραν 
περισσότερο ο Μέσι και ο Πελέ. 
Όπως θα δείτε και στο γράφημα 
που ακολουθεί ο Λιονέλ Μέσι 
όσο περνούν τα χρόνια τόσο 
σκοράρει περισσότερο μεγαλώ-
νοντας σαν το παλιό καλό 
κρασί. Αντίθετα, ο Πελέ είχε τα 
καλύτερα χρόνια της καριέρας 
του στα ξεκινήματά του και στη 
συνέχεια ακολούθησε μια πτω-
τική πορεία. Όσο πτωτική μπο-
ρεί να θεωρηθεί μια πορεία όταν 
στα περισσότερα χρόνια της 
είχε σταθερά πάνω από 20 
γκολ.

Στο χειρουργείο ο Nικόλας Εγγλέζου
Δυσάρεστες εξελίξεις με τον Νικόλα Εγγλέζου. 
Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ταλαιπωρείται με 
τραυματισμό και θα χρειαστεί να υποβληθεί  
σε χειρουργική επέμβαση. 

 Η ενημέρωση της ΑΕΚ 
 Ο Νικόλας Εγγλέζου θα υποβληθεί σε χειρουρ-
γική επέμβαση λόγω συνδρόμου κοιλιακών προ-
σαγωγών και θα επιστρέψει σε μερικές βδομά-
δες.
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PM: Omicron appears more 
transmissible than Delta

Boris Johnson has        
told ministers that the       
Omicron variant of coro-

navirus appears to be “more 
transmissible” than Delta - the 
current dominant variant in 
the UK. 

The Prime Minister updated 
his Cabinet on the latest Covid 
situation on Tuesday, as a 
scientist warned cases of the 
Omicron variant in the UK are 
soon expected to be higher 
than in some African countries 
currently on the travel red list. 

Following the Cabinet         
meeting, the Prime Minister’s 
official spokesman said: “The 
Prime Minister said it was too 
early to draw conclusions on the 
characteristics of Omicron but 
early indications were that it is 
more transmissible than Delta.” 

But the spokesman implied 

stricter Covid rules were not 
being considered, saying there 
was no debate around the  
Cabinet table on whether to      
introduce Plan B to control the 
virus. 

Mr Johnson later said “now 
is the time” for people to get a 
booster jab - the programme 
has been accelerated in recent 
weeks in response to the threat 
of Omicron. 

“The booster programme is 
the fastest in Europe; I think we 
have done more boosters than 
any comparable country,” he told 
reporters. 

“That doesn’t mean it couldn’t 
go faster. I would certainly say to 
people that now is the time to get 
it and, of course, from Monday, 
we will be contracting the interval 
so you go down to three months 
and that will lead to a big uptick 

in the programme as well.” 
He added that the NHS        

remained “on course” to meet 
the target of offering a booster to 
all adults by the end of January.  

It comes as Professor Tim 
Spector said early data sugges-
ted cases of the coronavirus 
mutation are doubling every two 
days, putting it on course to over-
take some of the 11 countries 
from where travellers to the UK 
are now required to quarantine 
to try to stymie community trans-
mission. 

New rules came into force       
in the early hours of Tuesday, 
requiring all travellers to take a 
pre-departure test before head-
ing to England. They will not be 
able to travel if they test positive. 

Prof Spector, professor of  
genetic epidemiology at King’s 
College London, told BBC Break-
fast there was “very little point” 
in having travel restrictions if 
case numbers exceeded those 
in red list countries. 

He said: “The official estimates 
are about 350-odd Omicron 
cases, and because the current 
testing is missing a lot of those, 
it’s probably at least 1,000 to 
2,000 I would guess at the       
moment. 

“And we are expecting this       
to be doubling about every two 
days at the moment, so if you 
do your maths – assume it’s 
1,000 at the moment, and you 

think it’s going to be doubling 
every two days, you can see 
that those numbers are going to 
be pretty (high) certainly in about 
10 days’ time. By that time, we’ll 
probably have more cases than 
they will in some of those African 
countries. So I think these travel 
restrictions do perhaps have 
their place initially, when cases 
are really low here and really 
high in the other country, but 
when we reach that equilibrium, 
there’s very little point in having 
them, in my opinion.” 

Dr Jeffrey Barrett, director of 
the Covid-19 genomics initiative 
at the Wellcome Sanger Institute, 
said he thought omicron would 
take over from delta in the UK 
as the dominant variant of       
coronavirus “within a matter of 
weeks.” 

Health secretary Sajid Javid 
told MPs on Monday that none 
of the omicron variant cases 
identified to date had resulted 
in hospital admission. 

The Prime Minister is expec-
ted to give an update on 
whether any further restrictions 
are necessary within the next 
two weeks. 

Deputy prime minister Dominic 
Raab said on Tuesday the      
government does not believe its 
Plan B on Covid-19 is required 
“because of the success of the 
vaccine programme.”

The new Special Repre-
sentative of the United 
Nations Secretary-Gen-

eral (SRSG) and Head of the 
United Nations Peacekeeping 
Force in Cyprus (UNFICYP), 
Colin Stewart said that he 
looks forward to continuing 
the work of the United Nations 
in Cyprus and hopes to forge 
strong working relationships 
with all stakeholders. 

According to a press release 
on the arrival of the new UN 
Special Representative in      
Cyprus, an announcement by 
UNFICYP notes that Stewart 
formally assumes his duties 
also as the Deputy Special 
Adviser to the Secretary-    
General (DSASG) on Cyprus.    

Stewart succeeds Elizabeth 
Spehar, who completed her 
assignment on 30 November 
2021. “I would like to take the 
opportunity to pay tribute to my 
predecessor, Elizabeth Spehar, 
for her stalwart leadership of 
UNFICYP and the Good Offices 
mission" Steward said.   

He also stressed that he is 
aware of the importance of 
UNFICYP’s mandate for the 
lives of all Cypriots. 

Colin Stewart said that he 
looks forward to continuing the 
work of the United Nations in 
Cyprus and hopes to forge 
strong working relationships 
with all stakeholders and learn 
from them "so that, together, we 
can hopefully bring a lasting 
peace to the island." 

Stewart will meet with the two 
leaders, other senior officials, 
civil society representatives, 
members of the diplomatic com-
munity, and the United Nations 
family across the island over 

the coming weeks. 
Stewart, who until recently 

served as Special Represen-
tative of the Secretary-General 
and Head of the United Nations 
Mission for the Referendum in 
Western Sahara (MINURSO) 
(2017-2021), brings to the role 
a long record of leadership, 
diplomacy and effective man-
agement, with over 28 years of 
experience in peace and secu-
rity and international affairs.   

Prior to MINURSO, he served 
as Deputy Head and Chief of 
Staff of the United Nations      
Office to the African Union 
(UNOAU) in Addis Ababa, and 
held appointments in several 
United Nations field missions, 
including as Acting Chief of 
Staff and Chief of Political      
Affairs at the United Nations 
Integrated Mission in Timor-
Leste (UNMIT) (2007-2009).  
He was a Canadian diplomat 
from 1990 to 1997. 

Stewart is a graduate of 
Laval University in Canada.  
He is fluent in English and 
French.

New UN SRSG  
arrives in Cyprus

Boris faces backlash over Christmas lockdown party

Prime Minister Boris John-
son faced a backlash on 
Wednesday after a video 

surfaced showing his staff 
laughing and joking over how 
to explain a gathering in Down-
ing Street during a Christmas 
COVID lockdown last year when 

such festivities were banned. 
Johnson and his ministers 

have repeatedly denied any rules 
were broken by the gatherings 
in late 2020, though the Mirror 
newspaper said Johnson spoke 
at a leaving party and that his 
team had a wine-fuelled gathe-
ring of around 40 to 50 people. 
But in a video aired by ITV,        
Allegra Stratton, who was then 
Johnson’s press secretary, was 
shown at a 2020 Downing Street 
rehearsal for a daily briefing 
laughing and joking about the 
gathering. 

In the video, a Johnson         
adviser asks Stratton: “I’ve just 
seen reports on Twitter that 
there was a Downing Street 
Christmas party on Friday night 
- do you recognise those         
reports?” 

Stratton, standing before      
British flags at an official Down-
ing Street lectern, chuckles and 
says: “I went home.” She then 

laughs and smiles. 
“Hold on. Hold on. Um. Er. Arh.” 

She appears lost for words and 
looks up. 

At the time of the Downing 
Street gathering, tens of millions 
of people across Britain were 
banned from meeting close 
family and friends for a traditional 
Christmas celebration – or even 
from bidding farewell to dying 
relatives. 

Reaction to the video was 
sharp with many people on 
Twitter expressing disgust that 
Downing Street appeared to be 
laughing about breaking rules. 
Some questioned whether or not 
the public should obey Johnson 
if he imposes more COVID       
restrictions after the discovery 
of the new Omicron coronavirus 
variant. 

Johnson has faced intense 
criticism in recent months over 
his handling of a sleaze scandal, 
the awarding of lucrative COVID 

contracts, the refurbishment of 
his Downing Street flat and a 
claim he sought to ensure pets 
were evacuated from Kabul  
during the chaotic Western with-
drawal. 

The leader of the opposition 
Labour Party, Keir Starmer, said 
the video was an insult to those 
who had followed lockdown rules 
when it meant being separated 
from their families over Christ-
mas. 

“They had a right to expect 
that the government was doing 
the same. To lie and to laugh 
about those lies is shameful,” 
he said in a statement.  

“The prime minister now   
needs to come clean, and apolo-
gise.” 

Conservative Party lawmaker 
Roger Gale said that if the 
House of Commons had been 
deliberately misled over the 
party then it would be a resig-
nation matter.

New measures to curb 
the spread of COVID-19 
came into effect in  

Cyprus on Monday, including 
compulsory PCR tests by all 
travellers upon their arrival. 

Until 10 January 2022, all 
passengers arriving in Cyprus 
will undergo a compulsory PCR 
test with a 15-euro charge. 

Until the end of December, 
20% of the staff at companies or 
organisations, except essential 
services will have to work remo-
tely. 

The National Guard will       
suspend calling reservists and 
national guardsmen to report for 
compulsory military reservist duty 

until 28 February. 
All Christmas and other kinds 

of gatherings both inside and 
outside shopping malls will be 
suspended until 10 January. 

Any other events organised 
by municipalities, communities 
and places of religious worship, 
can take place provided the local 
authorities and organisers are 
responsible for observing all 
health protocols. 

The Cabinet also recommen-
ded school excursions not to  
be organised by private parties. 
School excursions have already 
been suspended by previous 
decisions.

Compulsory PCR tests 
at Cyprus airports



People arriving in the UK 
from overseas now have 
to take a COVID-19 test 

before they travel, under new rules 
designed to slow the spread of 
the Omicron variant. 

The changes, which came into 
effect at 4am on Tuesday, will 
mean: 

• Anyone travelling from coun-
tries that are not on the red list 
must take a pre-departure test 
two days before their departure. 
The Department of Health advises 
that people can get private PCR 
or lateral flow tests from pharma-
cies, or a lateral flow kit can be 
purchased in the UK before 
travelling. The negative test will 
need to be registered. A lateral 
flow kit bought in the UK to take 
abroad should include instructions 

to register that you are fit to fly. 
The kit cannot be one provided 
by the NHS. This is because the 
test has to be registered to prove 
you are negative, and that is done 
by the private provider. It is not a 
service offered by the NHS. 

• Anyone testing positive will 
not be allowed to travel 

• The government's website 
says that if a person's journey 
to England is a multi-leg journey 
then the test must be taken in the 
two days before the start of the 
first leg 

• Scotland and Wales have 
said they will implement similar 
measures 

• Hotel quarantine will remain 
for those who have been in a red 
list country within 10 days of their 
departure: Angola, Botswana, 

Eswatini, Lesotho, Malawi,     
Mozambique, Namibia, Nigeria, 
South Africa, Zambia, Zimbabwe. 

It comes after Health Secre-
tary Sajid Javid admitted that 
the new variant is now spreading 
within the community, rather than 
just being linked to returning 
travellers. 

He said on Monday that some 
of the UK's 336 confirmed Omi-
cron cases were not connected 
to travel. 

It is not yet know how the 
Omicron variant differs from the 
Delta one, but some early indica-
tions from the UK Health Secu-
rity Agency are that the window 
between infection and infectious-
ness may be shorter than for the 
Delta variant. 

Mr Javid also said that none 
of the UK's Omicron cases had 
resulted in hospital admission. 

The travel industry has reacted 
with anger to the new testing rules 
and the earlier additions to the 
red list, and Mr Javid responded 
by saying the measures were 
temporary. 

Chairman and CEO of British 
Airways Sean Doyle said: "The 
blanket re-introduction of testing 
to enter the UK, on top of the 
current regime of isolation and 
PCR testing on arrival is comple-

tely out of step with the rest of 
the world, with every other coun-
try taking a measured approach 
based on the science. 

"Our customers will now be 
faced with uncertainty and chaos 
and yet again this a devastating 
blow for everyone who works in 
the travel industry." 

The Airport Operators Asso-
ciation echoed Mr Doyle's words, 
saying that pre-departure tests 
will be a "devastating blow for 
aviation and tourism." 

CEO of Airlines UK Tim Alder-
slade said the rapid changes      
to UK entry requirements have 
made it "impossible" for the travel 
industry to plan ahead. 

He said: "It is premature to  
hit millions of passengers and 
industry before we see the full 
data. We don't have the clinical 
evidence. The red list extension 
made complete sense - that's 
what it's there for - but we know 
from experience that blanket  
restrictions do not stop the         
importation of variants." 

Labour leader Sir Keir Starmer 
called on the government to do 
"whatever it can" to lower the 
price of COVID-19 pre-departure 
tests, saying people are "getting 
really hammered by prices that 
can't be justified." 
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Pre-departure tests return for all UK 
arrivals to halt spread of Omicron 

Arthur’s Law would see 
childkillers die in prison

Prime Minister Boris John-
son says new laws will 
mean that people who 

deliberately kill a child will die 
in prison. 

Mr Johnson was speaking 
after the jailing of Arthur Labinjo-
Hughe's stepmother Emma Tus-
tin, 32, for a minimum term of 29 
years, and his father, Thomas 
Hughes, 29 for 21 years. 

Arthur was left with an           
unsurvivable brain injury while 
in the sole care of “evil” Tustin. 

She was convicted of murder 
by assaulting defenceless Arthur 
in the hallway of her Cranmore 
Road home in Solihull, on June 
16 2020. 

Arthur, whose body was      
covered in 130 bruises, died in 
hospital the next day. 

Thomas Hughes was jailed 
for manslaughter. 

Boris Johnson told The Sun 
newspaper: “Anyone who plans 
then carries out the murder of a 
child should never be released 
from prison. So we’re toughening 
the law to make whole-life         
orders the starting point for such 
abhorrent crimes.” 

Peter Halcrow, Arthur’s         
maternal grandfather, told BBC 
Radio 4’s Today programme  
the couple had committed a 
“heinous crime” by killing a      
“defenceless, innocent boy.”  

“I wouldn’t give them the time 
of day and I wouldn’t want them 
to see the light of day ever again,” 
he told the broadcaster. 

He added that the murdered 

six-year-old’s other grandparents 
had issued warnings that were 
ignored. 

Arthur's grandmother, Made-
leine Halcrow, said the system 
which should have ensured he 
was safe is "broken."  

She told ITV's Good Morning 
Britain: "I am angry with the inter 
agencies because somewhere 
along the line communication 
hasn't been passed along. The 
old adage 'If it isn't broke, don't 
fix it'... Well, something is broken 
in this system and something 
needs fixing." 

Discussing the jail sentences 
for his killers, she said: "Life 
should mean life. They took      
Arthur's life, he's not going to 
get his life back, he's not going 
to have children of his own." 

The trial heard Arthur's body 
was covered in 130 bruises and 
he had previously been poisoned, 
starved and beaten by Tustin 
and his father. 

Concerns were raised about 
his care and welfare throughout 
his case, it has emerged. 

His uncle said he sent police 
pictures of his nephew's bruises, 
and his grandmother had     
alerted social services. Two     
social workers visited Arthur at 
home last year but said they 
had "no safeguarding concerns." 

A national investigation into 
Arthur's death has been launched 
and the government has commis-
sioned an urgent inspection of 
social care, health, police and 
probation services in Solihull.

Thousands of BA flights 
cancelled until March
British Airways has can-

celled over 2,000 flights 
from its schedule due to 

lack of demand. 
British Airways were one of 

many airline providers who  
were pleased to welcome back 
travellers this year, but with the 
stagnant demand to jet off  
somewhere, the company has 
cut more than 2,000 flights from       
its schedule between now and 
March.  

Aviation website Simple Flying 
has reported that BA has cut 
2,144 flights from its winter 
schedule. More than half of these 

flights were planned for January.  
This month, the airline has 

dropped 210 flights, January sees 
1,146 flights dropped, February 
sees 210 flights dropped and 
March there is 243.  

The flights cancelled are both 
domestic and transcontinental, 
routes such as London to Belfast 
and London to Cape Town.  

Any passengers which have 
been affected by the flight can-
cellations are able to receive a 
full refund or swap their flight.  

A spokesperson for British 
Airways said the changes were 
not because of the Omicron 

variant or increased travel res-
trictions. They said they were 
cleaning up their schedule as 
they have done throughout the 
pandemic because of reduced 
demand for flights. 

BA are not the only company 
to cancel flights, Ryanair has also 

made some changes to their sche-
dule. On November 29, Morocco 
announced a two-week ban on all 
overseas flights, including those 
from the UK, scheduled to end on 
December 13. However, Ryanair 
decided to cancel all flights to 
Morocco until February 1.  
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Could you save Alex’s life?

Alex Nicholson, 24, of 
English-Greek Cypriot 
origin, urgently needs a 

lifesaving stem cell transplant 
to treat his blood cancer. 

Alex, from Basildon, Essex, 
was 18-years-old when he was 
diagnosed with a blood cancer 
called Classical Hodgkin’s Lym-
phoma 4B on April 8th, 2016, but 
began feeling unwell around 5 
months before the official diagno-
sis. He was a music technology 
student at Palmers College, USP 
College in Grays, Essex, and was 
studying for his exams when he 
was diagnosed and began treat-
ment. 

He has sadly relapsed six 
times after two failed stem cell 
transplants, a trial drug failure 
and endless chemotherapy  
sessions. 

Alex undertook chemotherapy 
sessions and received the first 
stem cell transplant in November 
2016 using his own cells. There 
was only a 50 per cent chance 
that using his own stem cells 
would work and devastatingly, it 
didn’t. 

He then relapsed in January 
2017 and the cancer returned. 

The consultants contacted the 
register for stem cell donors      
but were unable to find a match 
for Alex. The keen musician con-
tinued with his chemotherapy 
treatment until June 2017 and 
received his mum’s stem cells, 
with only a 50 per cent chance 
that it would work. Sadly, his 
mum’s stem cells also failed 
and Alex’s cancer returned for 
a fourth time. 

On 27 January 2020, Alex was 
given a trial drug aimed at helping 
cure his cancer, but after three 
days, he became unwell and the 
drug didn’t work. 

He went through a year of      
remission from June 2020 to 
August 2021 but recently Alex 
was told by his consultant that 
his Hodgkin’s Lymphoma has 
returned and is sadly incurable. 

Alex is of English and Greek 
Cypriot heritage and may need 
to rely on donors of mixed heri-
tage to donate their stem cells. 
The Leukaemia Cancer Society 
is appealing to anyone aged  
between 16 and 55 who shares 
the same heritage as Alex or is 
full English or full Greek/Cypriot, 
to attend a Recruitment Clinic on 

Friday 10th December, 6.30-
8.30pm at Southgate Hockey 
Club, Snakes Lane (off Bramley 
Road), EN4 0PS. 

A simple cheek swab and a 
few minutes of your time is all it 
takes to register as a potential 
lifesaving donor. 

If you cannot attend the clinic, 
you can register as a donor, by 
visiting The Leukaemia Cancer 
Society’s website - www.leukae-
miacancersociety.org. After 
registering, a swab will be sent 
to you, where you swab inside 
your mouth and send it back to 
the charity. If you’re a match, you’ll 
receive a call on how to give your 
stem cell or bone marrow – and 
it could save someone’s life. 

Alex, a young man with every-
thing to live for, is waiting for that 
last chance, waiting for the match 
to come forward. Could you or 
someone you know be that life-
saving match he desperately 
needs? 

Every 20 minutes, someone in 
the UK is diagnosed with blood 
cancer – those that affect the 
body’s bone marrow, blood or 
lymphatic system – such as leu-
kaemia, myelome or lymphona. 
Yet, just 2% of the UK population 
is registered as potential blood 
stem cell donors. People from 
Cypriot, Greek and mixed ethni-
city backgrounds are under-rep-
resented as donors. 

Diversifying the register is      
extremely important to people 
from our community. 

For further details on how to 
become a donor or for more       
information on the charity, visit 
the aforementioned website or 
contact Androulla Stylianou,  
Co-ordinator at the Leukaemia 
Cancer Society on 07872 633 
508 or 020 8374 4821.

On Sunday 5 December 
NEPOMAK UK hosted its 
Annual General Meeting 

(AGM) at The Clissold Arms in 
North London, where it elected its 
new committee for 2021-2023. 

Adrian Patsalos was elected as 
the new NEPOMAK UK President, 
joined by Christina Tsangaris as 
Vice President, Carolina Mantzalos 
as Secretary and Alexandros 
Mantzalos as the new Treasurer 
of the organisation. In addition to 
the new Executive Officer team, 
14 more young Cypriots from 
London, Nottingham, Sheffield, 
Southampton, Scotland and Wales 
(see full list below), were also 
elected on the new National     
Executive Committee for the 
next two years. 

The AGM began with the Presi-
dential report by the outgoing 
President, Constantine Alexan-
drou who completed his 3rd year 
in office as President, having 
served for two years previously 
as Treasurer. The report sum-
marised the activities and events 
organised by NEPOMAK UK in 
2020 and 2021.  

Despite the unprecedented 
barriers created by the pandemic, 
NEPOMAK UK managed to 
break several records, including 
fundraising more than £2600 for 
charities and the Greek language 
community schools, a 100% 
quorate meetings for 3 years, a 
first ever weekend away in 
Scotland, sold out events and 
many more.  

Occasions and initiatives that 
members in attendance applau-
ded, were the events for the  
missing persons of Cyprus under 
the auspices of Presidential 
Commissioner Mr Photis Photiou, 
the museum events in London 
and Cambridge, a webinar with 
Victoria Hislop, a virtual cele-
bration of the National days (25 
March & 1 April) with the Cyprus 
Minister of Education, Culture, 
Sports and Youth Mr Prodromos 
Prodromou, but most of all, the 
joint initiative with the National 
Federation of Cypriots in the UK; 
to set up a support line with a 
group of volunteers to collect and 
deliver groceries and medication 
for the vulnerable and elderly 

shielding during the first lockdown. 
The outgoing Treasurer, 

Gregory Demou, shared a pres-
entation of the financial report for 
the past two years. During his 
term, Gregory oversaw the tran-
sition of NEPOMAK UK’s bank 
account to two other providers. 
He also introduced the creation 
and approval of annual budgets, 
making NEPOMAK UK’s way of 
operating more proactive, orga-
nised and efficient. 

Following the formal handover, 
the newly elected President 
thanked members for their ongo-
ing support, especially the unsung 
heroes who dedicate lots of their 
time behind the scenes to help 
organise all the initiatives. He 
also thanked Constantine Alex-
androu, for his leadership, espe-
cially during the challenging times 
of the global pandemic. 

Members unanimously           
approved a motion proposed,  
to appoint Constantine as the 
first ever Honorary President of     
NEPOMAK U.K., acknowledging 
the tireless work required to lead 
the organisation and achieve 

the everything they did during 
the pandemic. 

During an open discussion with 
the President of the National 
Federation of Cypriots in the UK, 
Christos Karaolis, members  
emphasised the importance to 
continue working closely with the 
Federation, the High Commission 
and the Government of Cyprus 
to keep the Cyprus issue high on 
the agenda of U.K. politics. 

Following the meeting 
members remained at the venue 
for NEPOMAK UK’s Christmas 
lunch. 

The full list of committee 
members for 2021-2023 is (A-Z): 

Adrian Patsalos (London and 
South East & UK wide) 

Alexander Mantzalos (London 
and South East & UK wide) 

Carolina Mantzalos (London 
and South East & UK wide) 

Charlotte Robinson (London 
and South East & UK wide) 

Christina Athanasiou (Scotland 
and Ireland) 

Christina Tsangaris (London 
and South East & UK wide) 

Christos Tuton (NEPOMAK 

Global President) 
Constantine Alexandrou (Lon-

don and South East & UK wide) 
Constantine Georgiou (London 

and South East & UK wide) 
Elle Zacharia (London and 

South East & UK wide) 
George Alexandrou (London 

and South East & UK wide) 
Katie Bedrossian (London and 

South East & UK wide) 

Maria Christalla Christofi (Lon-
don and South East & UK wide) 

Maria Louise Christofi (Notting-
ham) 

Nandia Karapatea (UK wide) 
Penny Zacharia (London and 

South East & UK wide) 
Peter Vassila (London and 

South East & UK wide) 
Stavros Apostolopoulos 

(Wales) 

NEPOMAK UK holds memorial service in 
remembrance of the Missing Persons 
On Saturday 4th Decem-

ber, NEPOMAK UK held 
a special memorial 

service in remembrance of the 
missing persons at All Saints 
Church in Camden, London.  

The service opened with a 
memorial presided by His        
Eminence Archbishop Nikitas, 
followed by speeches from the 
High Commissioner of the       
Republic of Cyprus Mr Andreas 
Kakouris, the NEPOMAK UK 
President Constantine Alexan-
drou and the President of the 
Organisation of Missing Persons 
UK (ORMC) Neoklis Neokleous.  

The service closed with a 
special performance from pub-
lished poet Anthony Anaxago-
rou; a British-born Cypriot poet, 
fiction writer, essayist, publisher 
and poetry educator. The poem 
read was named ‘Perhaps’, a 
Rhetoric which centres around 
Anthony’s great-grandfather who 
counts as a missing person. 
The poem belongs to Anthony’s 
forthcoming book, Heritage 
Aesthetics, which comes out in 
November 2022 with Granta. 
After the church service, those 
in attendance decorated a 
Christmas tree with personalised 
baubles displaying the faces and 
names of the missing persons.  

NEPOMAK UK would like to 
give special thanks to the church 
committee and those who atten-
ded. This special memorial event 
reinforced the importance of      
remembering those missing and 
the significance of their loss, 
especially at this time of year.  

The memorial was part of a 
series of events that NEPOMAK 
Global will be carrying out in  
remembrance of the missing 

persons across the globe in      
regions such as Canada, South 
Africa and Greece, bringing    
exposure to the missing persons 
issue and the unresolved pain 
of the families.  

In addition to the speakers, 
attendees included the Very Rev-
erend Protopresbyter George, the 
Consul General of the Hellenic 
Republic Mr Christos Goulas, 
the President of the All Saints 
Church Committee Mr George 
Athanasi, the Member of Parlia-
ment for Enfield Southgate Mr 
Bambos Charalambous, the Dep-
uty Leader of Camden Council 
Ms Pat Callaghan, the President 

of the National Federation of 
Cypriots in the U.K. Mr Christos 
Karaolis, the President of the 
Greek Orthodox Communities in 
the UK Mr Marios Minaides, the 
President of POMAK Mr Andreas 
Papaevripides, the President     
of NEPOMAK Mr Christos 
Tuton, the Executive Secretary 
of the Federation Mr Andreas 
Karaolis, NEPOMAK U.K. Exe-
cutive Officers and Committee 
members, Committee Members 
of the Organisation of Relatives 
of Missing Cypriots in the UK, 
Local and UK Cypriot Council-
lors and members of the com-
munity.

NEPOMAK UK elects new committee for 2021-2023



 20      | Thursday 9 December 2021

Jorge Luis Borges: In conversation with 
William F. Buckley (1977)

Jorge Luis Borges: Some-
times, walking down the street, 
I feel unaccountably happy. I 
don’t know where this happiness 
comes from. Still it should be 
welcomed.  

William F. Buckley: You have 
been compared to both Milton 
and Homer.  

Borges: Well, yes, in the 
sense of being blind.  

WFB: In other senses too.  
Borges: There have been 

three hundred books written 
about me. I have only read one. 
I think the writers should choose 
a better subject.  

WFB: The comparisons with 
Milton and Homer are in terms 
of a highly illuminated internal 
vision. 

Borges: To have known Latin 
and to have forgotten it, is a gift. 

It sticks to you. I find English a 
far finer language than Spanish.  

WFB: Why? 
Borges: Firstly, English is both 

Germanic and Latin. Both regis-
ters. For any idea, you have two 
words. But they do not mean 
exactly the same thing.  

If I say regal, I can also say 
kingly. If I say fraternal, I can also 
say brotherly. Dark, and obscure. 
Those words are different. The 
Holy Spirit, and the Holy Ghost. 
Ghost is a fine, dark Saxon word, 
whereas Spirit is a light, Latin 
word.  

Secondly, English is the most 
physical of all languages. “He 
looked over.” You can’t very well 
say that in Spanish.  

Also, you can do almost any-
thing with verbs and prepositions: 
to laugh off, to dream away, to 

live down, to live up to something. 
You can’t say those in Spanish.  

If you take English adverbs: 
Slowly, quickly. The stress falls on 
the significant part of the word. 
That’s not the case in Spanish, 
which makes it a cumbersome 
language.  

WFB: Do you write in English? 
Borges: No. I respect English 

too much, I write in Spanish.  
WFB: Is Shakespeare success-

fully translated into Spanish? 
Borges: No. He abounds in 

verbal music, in word-craft. I      
attempted a translation of Mac-
beth. But I couldn’t do it. Macbeth 
is my favourite. It’s very tense. It 
begins at full speed, and it goes 
on like that until the end, no?  

WFB: Which is the philistinism 
to which you have a special       
allergy?  

Borges: I hate nationalism. I 
hate the word Argentinian. There 
is no such word. The word should 
be Argentine, an adjective.  

As an Argentine I can’t be a 
nationalist. Our history is only a 
hundred years old. A Chinaman, 
or a Japanese man, or a Euro-
pean can be a nationalist. Even 
an American perhaps. But not me.  

In the case of Kipling, he 
needed that faith in the British 
Empire in order to write his books. 

Like Pablo Neruda needed 
communism, or Dante needed 
the Roman Catholic Church.  

WFB: It was a catalyst of his 
talent?  

Borges: Why not? That’s       
allowable.  

WFB: Then why do we not have 
any good literature coming out 
of the Soviet Union, celebrating 
communism. Why isn’t it a catalyst 
of anything beautiful?  

Borges: Because people are 
bullied into it. If you take the 
United States, you have Poe, 
Whitman, Melville, Hawthorne, 
Henry James, and Frost. 

WFB: You consider six people 
in two hundred years a profusion 
of genius, and aridity the rule of 
thumb? 

Borges: I should say so. Art 
happens, or it doesn’t.  

 
In my teaching, I avoid the 

history and sociology of literature. 
Dates. Places. This is teaching 
literature badly. If a line is beauti-
ful, the context can be safely 
forgotten. If I say, “the moon is 
the mirror of time.” That’s a fine 
metaphor. Were I to add that it 
came from a Persian poet, why 
would it add to the beauty?  

 
James Neophytou

As British Transport Police 
(BTP) increases patrols 
across England, Scotland 

and Wales this festive season, 
officers are urging passengers 
to stay alert and report any  
suspicious behaviour using our 
discreet text number, 61016. 

Uniform and plain clothes      
officers will be at stations and 
patrolling trains nationwide, sup-
porting passengers as higher 
numbers are expected to travel 
in the run up to and during the 
Christmas and New Year period. 

Passengers will see Project 
Servator teams conducting highly 
visible and unpredictable patrols 
across the network. These officers 
are specially trained in spotting 
the tell-tale signs of those with 
criminal or terrorist intent and will 
be supported by specialist re-
sources such as search dogs and 
armed police to keep you safe. 

We are urging passengers to 
remain vigilant and report any 
suspicious or unusual behaviour 
to them by speaking to officers 
or texting 61016. You can also 
report it online via www.gov.uk/ 
ACT or call the confidential Anti-
Terrorist Hotline on 0800 789 
321. In an emergency, call 999. 

Superintendent Sandra Eng-
land said: “Whilst we’re all look-

ing forward to enjoying a some-
what ‘normal’ festive season this 
year, your safety remains our 
top priority. 

“As passenger levels continue 
to rise, everyone has a vital role 
to play in making the railway 
network a hostile environment 
for criminals and terrorists. We’ll 
be stepping up patrols across 
the Christmas period supported 
by over 150,000 CCTV cameras 
across the network, however we 
also rely on passengers to be our 
eyes and ears on the ground. 

“Please trust your instincts 
and report crime or any suspi-
cious activity to us. Every report 
is taken seriously. Save 61016 
in your phone, you never know 
when you might need us. In an 
emergency always dial 999.”

Text 61016: Save it in your 
phone and be vigilant 
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One of the most beloved 
films of all time, this         
sizzling masterpiece by 

Billy Wilder set a new standard 
for Hollywood comedy.  

After witnessing a mob hit,   
Chicago musicians Joe and Jerry 
(Tony Curtis and Jack Lemmon) 
skip town by donning drag and 
joining an all-female band en route 
to Miami. The charm of the group’s 
singer, Sugar Kane (Marilyn Mon-
roe) leads them ever further into 
extravagant lies, as Joe assumes 
the persona of a millionaire to woo 
her and Jerry’s female alter ego 
winds up engaged to a tycoon.  

With a script by Wilder and I. A. 
L. Diamond, and sparking chem-
istry among its finely tuned cast, 
Some Like It Hot is as deliriously 
funny and fresh today as it was 
when it first knocked audiences 
out six decades ago. 
 
10 SIZZLING FACTS:  

 
1: Double Remake The seed 

that bloomed into Some Like It 
Hot was planted by an obscure 
1951 German film, Fanfaren der 
Liebe (Fanfares of Love), which 
was a remake of an older French 
comedy, Fanfares d’Amour (1935). 
Both pictures are episodic, focus-
ing on a pair of desperate male 
characters doing what they can to 
earn a buck. One of those schemes 
involves dressing like women and 
performing in an all-female band. 
Wilder and Diamond both liked 
that particular device - and not 
much else.  

 
2: Gangland Massacre   

Comedy When Wilder and Dia-
mond began writing, Wilder knew 
they needed to find the ironclad 
reason in which these two guys 
trapped in women’s clothing can-
not just take off their wigs and 
say, ‘I’m a guy.’ After kicking around 
ideas, inspiration finally hit while 
Wilder was driving: the St. Valen-
tine’s Day Massacre. If they set 
the film during the Roaring ‘20s 
and had their guys witness one of 
the era’s most brutal events, the 
masquerade becomes a matter, 
literally, of life and death. “That was 
the important invention that made 
everything else possible,” Wilder 
said. 

 
3: Monroe and Sinatra With 

the plot locked down, attention 
turned to casting. Names thrown 
around for the roles of Joe/Jose-
phine and Jerry/Daphne included 
Danny Kaye and Bob Hope. But 
Wilder quickly moved to Tony 
Curtis for Joe, and his choice for 
Jerry was Frank Sinatra. Ol’ Blue 
Eyes didn’t make it into Some 
Like It Hot, obviously. The reason 
why, though, depends on whose 
story you believe. Curtis said 
Wilder wanted Sinatra for Jerry/ 
Daphne, “but he wasn’t sure 

Frank would be able to play it. 
Frank was a little bit cantankerous, 
and Billy didn’t want to take a 
chance on that.”  

Wilder was a bit surly himself, 
which makes Diamond’s version 
of events seem more likely: “Billy 
made a lunch date with Sinatra, 
and he went and waited and sat 
there, and sat there, and Sinatra 
never showed up. He stood Billy 
up.” Sinatra was out, and Lemmon 
was in. 

 
4: Best of Frenemies The  

biggest piece of Some Like It Hot 
casting was, hands down, Marilyn 
Monroe in the role of Sugar Kane. 
It became one of her iconic roles, 
and it was a showcase for her   
talents as an actor, comedian, 
and all-around performer.  

Wilder recalled that Monroe 
showed up for early rehearsals and 
was great - when she remembered 
her lines, and she automatically 
knew where the joke was. But with 
the good came the bad. During 
production, she would show up 
hours late for work. Wilder would 
have to run 80-plus takes to get 
one line, like “Where’s that bour-
bon?” or “It’s me, Sugar.” She 
continually deferred to her acting 
coach, Paula Strasberg, in the 
midst of arguments with Wilder. 
All of this put epic strains on Wilder 
and the cast, especially Curtis and 
Lemmon, who had to be perfect on 
every take because Wilder would 
use the one where Monroe was 
perfect, regardless of how well 
they performed. 

The stress led Wilder to make 
some disparaging remarks to the 
press after shooting wrapped. 
Wilder tried patching things up, 
but she died a short time later. As 
the years went on, he softened in 
his view of his experience working 
with her. “I had no problem with 
Marilyn Monroe. Monroe had prob-
lems with Monroe,” Wilder said. 

 
5: Supporting Cast Wilder 

looked to actors from 1930s 
gangster pictures to fill out the 
ranks of Some Like It Hot’s cops 
and robbers. He cast George Raft 
(Scarface) as Some Like It Hot’s 
heavy, Spats Colombo; studio 
player Pat O’Brien as the chief 
lawman. But he didn’t stop there. 
Wilder also built in self-referential 
nods to the seminal crime movies. 
Near the end of the film, Spats sees 
a hood, flipping a coin and asks, 
“Where did you pick up that cheap 
trick?” Raft’s character Rinaldo did 
the same thing in Scarface. Later, 
in a moment of frustration, Spats 
goes to smash a grapefruit into 
one his henchman’s faces, a nod 
to one of the most iconic moments 
in The Public Enemy. 

 
6: Glamorous Once the actors 

were in place, it came time to turn 
to more serious matters: the cos-

tumes. Lemmon and Curtis knew 
that if they were to pass, convin-
cingly, as women, they’d need to 
look the part. And that meant good 
clothes. “We were very co-opera-
tive,” Lemmon says about being 
put in makeup and high heels, “but 
we did put our feet down when 
we wanted better dresses. They 
wanted us to select off-the-rack 
stuff from the costume department. 
We said we wanted dresses done 
by Oscar winner Orry-Kelly, who 
was doing Monroe’s costumes.”  

 
7: Talk like a Lady Dressed 

like women, Curtis and Lemmon 
now needed to establish what kind 
of women they would be. And it 
was Lemmon who established the 
types. Curtis was reluctant leaving 
his dressing room first, so Lemmon 
took the plunge. Lemmon skipped 
around, talked in a high-pitched 
voice, and was generally bubbly 
and ditzy. Curtis knew the film 
couldn’t handle two characters 
like that, so he took the opposite 
approach: “I had to be a lady, very 
grand, like my mother or Grace 
Kelly. I held my head up, straight 
and high, and never went for those 
low-down jokes.” 

 
8: Cary Grant The director      

always wanted to work with Cary 
Grant, but things never came      
together. In Some Like It Hot, 
though, Curtis got Wilder as close 
as possible. Besides playing Joe 
and Josephine, Curtis has a third 
role, Junior, a faux millionaire heir 
to the Shell Oil fortune. When it 
came to developing how Junior 
would sound, Curtis brought out 
his Cary Grant impersonation. 
“Tony Curtis gave me Cary Grant,” 
Wilder said. Curtis was happy with 
the impersonation. So was Wilder. 
And Grant apparently liked it, too 
- even if he feigned the contrary. 

 
9: Last Line Wilder and Dia-

mond were precise writers. But 
when it came time to Some Like 
It Hot’s punch line, they were       
absolutely indecisive. They got as 
far as Lemmon ripping off his wig 
and saying he can’t marry Osgood 
Fielding III because “I’m a man.”  

What comes next? Diamond 
suggested “Nobody’s perfect,” and 
Wilder said to keep it in until they 
could come up with something 
better. “We have a whole week to 
think about it,” Wilder said. “We 
thought about it all week. Neither 
of us could come up with anything 
better, so we shot that line, still 
not entirely satisfied.”  

Viewers felt entirely differently. 
“The audience just exploded,” 
Wilder said. “That line got one of 
the biggest laughs I’ve ever heard 
in the theatre. But we just hadn’t 
trusted it when we wrote it; we 
just didn’t see it. ‘Nobody’s perfect.’ 
The line had come too easily, just 
popped out.” 

10: Oscars The film was pro-
duced in black and white, even 
though colour films were increas-
ing in popularity. Marilyn Monroe 
wanted the movie to be shot in 
colour. However Wilder convinced 
her to let it be shot in black and 
white when costume tests revealed 
that the makeup that Curtis and 
Lemmon wore gave their faces a 
green tinge.  

Nevertheless, it instantly           
became a cult movie. It won three 
Academy Awards: Best Costume 
Design in Black-and-White, Best 
Actor in a Leading Role (Lemmon), 
and Best Director. 

 
MARILYN MONROE   

Marilyn Monroe was an         
American actress, model, and 
singer. Famous for playing com-
edic "blonde bombshell" charac-
ters, she became one of the most 
popular sex symbols of the 1950s 
and early 1960s and was emble-
matic of the era's changing         
attitudes towards sexuality.  

She was a top-billed actress for 
only a decade, but her films grossed 
$200 million by the time of her 
death in 1962. More than half a 
century later, she continues to be 
a major popular culture icon.  

Her last completed film was the 
drama The Misfits (1961). 

Monroe's troubled private         
life received much attention. She 
struggled with addiction, depres-
sion, and anxiety. Her marriages 
to retired baseball star Joe Di-
Maggio and to playwright Arthur 
Miller were highly publicised, and 
both ended in divorce.  

On August 4, 1962, she died at 
age 36 from an overdose of       
barbiturates at her home in Los 
Angeles. Her death was ruled a 
probable suicide, although several 
conspiracy theories have been 
proposed in the decades follow-
ing her death. 

TONY CURTIS 
Anthony “Tony” Curtis was an 

American film actor whose career 
spanned six decades, achieving 
the height of his popularity in the 
1950s and early 1960s. He acted in 
more than 100 films in roles cove-
ring a wide range of genres, from 
light comedy to serious drama. In 
his later years, Curtis made nume-
rous television appearances. 

He achieved his first serious 
recognition as a dramatic actor in 
Sweet Smell of Success (1957). 
The following year he was nomi-
nated for an Actor in The Defiant 
Ones (1958). Curtis then gave what 
could arguably be called his best 
performance: three interrelated 
roles in the comedy Some Like It 
Hot (1959).  

Curtis played a supporting role 
in Spartacus opposite Kirk Doug-
las, which became another major 
hit for him. He later starred along-
side Roger Moore in the ITC TV 
series The Persuaders! 

 
JACK LEMMON  

Jack Lemmon was an American 
screen and stage actor who was 
adept at both comedy and drama 
and was noted for his portrayals 
of high-strung or neurotic charac-
ters in American films from the 
1950s onward. 

Two films directed by Billy Wilder 
helped establish Lemmon as a 
major star. Some Like It Hot (1959), 
and The Apartment (1960) rein-
forced the character type, for which 
he became known, that of a tense, 
excitable, and baffled individual 
who painfully progresses to a 
deeper understanding of the world. 
He received Oscar nominations 
for both films, as well as for Days 
of Wine and Roses (1962), in 
which he gave a harrowing por-
trayal of an alcoholic advertising 
executive. 

Wilder teamed Lemmon with 

Walter Matthau in The Fortune 
Cookie (1966), the first of many 
comedies for the pair. Their most 
famous teaming was in The Odd 
Couple (1968). The film estab-
lished the pattern for most of their 
appearances together, with a fussy 
neurotic (Lemmon) butting heads 
with a carefree scalawag (Matthau).  

He garnered additional Oscar 
nominations for serious roles in 
The China Syndrome (1979), Tri-
bute (1980), and Missing (1982). 

 
BILLY WILDER 

Billy Wilder was an Austrian-
born American film director and 
screenwriter whose career spanned 
more than five decades. He is      
regarded as one of the most brilliant 
and versatile filmmakers of the 
Hollywood Golden Age of cinema. 
With The Apartment, Wilder became 
the first person to win Academy 
Awards as producer, director, and 
screenwriter for the same film.  

Wilder established his directorial 
reputation with an adaption of 
James M. Cain's Double Indem-
nity (1944), a film noir. Wilder 
earned the Best Director and Best 
Screenplay Academy Awards for 
the adaptation of a Charles R. 
Jackson story, The Lost Weekend 
(1945), about alcoholism. In 1950, 
Wilder co-wrote and directed the 
critically acclaimed Sunset Boule-
vard, as well as Stalag 17 in 1953. 

From the mid-1950s on, Wilder 
made mostly comedies. Among 
the classics are The Seven Year 
Itch (1955), Some Like It Hot (1959), 
and The Apartment (1960). He   
directed fourteen different actors 
in Oscar-nominated performances. 
Wilder was recognized with the 
American Film Institute (AFI) Life 
Achievement Award in 1986. 

 
Source: www.criterion.com 

www.mentalfloss.com  
en.wikipedia.org 

Some Like It Hot
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

West Side Story 
 
When Steven Spielberg first 

announced he was remaking       
Jerome Robbins and Robert Wise’s 
much loved 1961 musical many 
peo-ple, including me, were        
appalled at such a sacrilege. How 
can anyone touch a perfect film, 
a sacred classic? Well, Spielberg 
loves a challenge and he wisely 
recruited award winning playwright 
Tony Kushner to freshen up the 
screenplay and thankfully he still 
sets the action of this modern day 
Romeo and Juliet love story in 
1957 New York City. But above all 
the film also works thanks to Rita 
Moreno’s striking presence. She 
won an Oscar for her Anita in the 
original and she now plays Valentina, 
the shop owner where Tony (Ansel 
Elgort) works. She is the re-imagi-
ning of Doc, the Friar Laurence of 
the story and is the real heart and 
soul of this deeply moving film. She 
is already a strong contester for 
this year’s Oscar and I defy anyone 
not to be touched by her rendition 
of “There’s a Place for Us”.  

Elgort also excels as Tony, the 
troubled boy from the Jets, who 
falls for Maria (Rachel Zegler), the 
sweet Puerto Rican sister to Ber-
nardo (David Alvarez), the tough 
leader of the Sharks. There is a 
genuine chemistry between the 
lovers but the king of the castle is 
of course Leonard Bernstein for 
his timeless music! 

 

Being The  
Ricardos 

Aaron Sorkin is undoubtedly 
one of the most intelligent writer/ 
directors working in Hollywood 

today and his latest rates amongst 
his best. Lucille Ball (Nicole Kidman) 
is at the peak of her career and 
her show “I Love Lucy” along with 
her husband Desi Arnaz (Javier 
Bardem) gets the highest ratings. 
However, an event from the past 
threatens to ruin their careers as 
well as their fragile marriage… 

It is hugely enjoyable thanks to 
a cleverly constructed screenplay 
which suitably recreates the forties 
and the fifties to great effect.       
Kidman is amazing as the beloved 
Lucy and literally shines especially 
when she performs the classic 
show sketches. Bardem is also 
dream casting and their pairing is 
made in heaven. Time for Oscars!  

 

Rita Moreno: Just  
A Girl Who Decided 
To Go For It 

This incredible documentary 
celebrates the life and career of a 
living legend - Rita Moreno, a 
worthy Oscar winner for WEST 
SIDE STORY, whose life is the  
ultimate American Dream. She 
arrived to New York when she was 
very young with her mother and 
soon after began dancing lessons. 
Early on in her career she was 
typecast as an exotic performer 
before she landed a small but  
important part in THE KING AND 
I. But after her Oscar glory she 
was forced by circumstances to 
reinvent herself on many occasions.  

A true survivor and a shining 
star. This is the perfect companion 
piece to her current triumph in 
Spielberg’s remake.   

 

Lamb 
 

A remarkable directorial debut 
for Vaddimar Johannsson, who 
sets the action of his deeply        

atmospheric feature on a remote 
farm in rural Iceland. Maria (Noomi 
Rapace) and Ingvar (Hilmir Snaer 
Gudnason) live a quiet existence 
on this serene landscape until 
one of their sheep gives birth to 
an extraordinary lamb… 

The less one knows about this 
intriguing film the better. It is creepy 
and unpredictable while the per-
formances are outstanding by both 
protagonists and Rapace’s best 
role since THE GIRL WITH THE 
DRAGON TATTOO. Premiered at 
the recent London Film Festival 
and one of the most original films 
currently on release! 

 

Hope 

Swedish director Maria Sodahl 
brings to the screen a Christmas 
story with a twist. Anja (Andrea 
Baein Hovig) is a loving mother to 
her three children as well as to her 
three stepchildren, so her priority 
when she receives a devastating 
diagnosis is how to tell this dreadful 
news without distressing the children 
but giving them hope instead… 

Hovig delivers an amazing per-
formance as the wounded prota-
gonist and is superbly supported 
by Stellan Skarsgard as her hus-
band. A harrowing film, but as the 
title suggests curiously optimistic 
like a faint, distant light at the end 
of a long tunnel.  

 
Clifford The Big 
Red Dog 
 

The story of Clifford the Big 
Red Dog was first published in 
1963 and since then over 500 of 

his adventures have been printed. 
The story in this amicable film is 
told by Bridwell (John Cleese), an 
animal rescuer who after saving 
a little red puppy gives it as a gift 
to Emily Elizabeth (Darby Camp), 
a lonely girl living in a small New 
York apartment with her single mum 
Maggie (Sienna Guillory). Emily 
adores her little puppy and her love 
makes it grow to an enormous size… 

Clifford’s body change was 
probably the first before the       
popular genre peaked during the 
seventies and eighties with films 
like BIG and FREAKY FRIDAY. 
Decent but not that memorable! 

 
CINDERELLA: Last year writer, 

director and panto dame Peter 
Duncan presented his alternative 
pantomime JACK AND THE 
BEANSTALK in cinemas and now, 
more ambitious in style and with 
stronger production values, he 
brings to the screen his own version 
of Cinders. Duncan, of course, is 
one of the ugly sisters in this en-
training panto. The acting this time 
round is stronger, the songs better 
and the dancing, deep in a South 
London forest, more impressive. 

ENCOUNTER: An utterly grip-
ping thriller with the highly watch-
able Riz Ahmed, as a war veteran 
with top secret information regard-
ing an alien invasion. He believes 
his estranged wife is already con-
taminated and races against time 
in order to take his two sons away 
to safety…Michael Pearce’s cleverly 
constructed film is strong on atmos-
phere and benefits tremendously 
from a remarkable central perfor-
mance from Ahmed. 

SILENT NIGHT: This is a daring 
debut from Camille Griffin, who as 
the title suggests sets the action 
during the festive season. A group 
of old friends gather to celebrate 
Christmas. The usual petty argu-
ments amongst the group are flying 
until it is revealed that something 
more sinister is happening…The 
three boys played by Camille’s own 
sons Roman, Gilby and Hardy, 
swear in front of the adults as if 
there was no tomorrow while the 
rest begin to fear what will happen 
next. It is engaging and harrowing 
but also uneven! 

THERE IS NO EVIL: A powerful 
film from Iran’s Mohammad Rasou-
lof, a lighting beacon amongst his 
country’s dark regime. He tells four 
seemingly unconnected stories 
about men and their families hiding 
deep secrets from their past and 
present. “There is No Evil, She Said”, 
You Can Do It”, “Birthday” and “Kiss 
Me” are all complex, mesmerising 
dramas that deserve full attention 
with fully fleshed, intriguing char-
acters.

George Savvides 

The National Federation of 
Cypriots in the UK in co-
operation with our Mem-

ber Associations have estab- 
lished the UK Cypriot Profes-
sionals Network to provide men-
toring, CV reviews, networking 
opportunities and other helpful 
resources for Cypriot profes-
sionals in the UK, of all levels of 
experience and across multiple 
industries. 

During the ongoing COVID-
19 pandemic, we have seen 
700,000 workers (and counting) 
lose their jobs, with young 
people hit particularly hard. In 
response to this, we worked 
hard to rapidly establish a new 
platform that will provide much 
needed support and resources. 

We are looking for mentees 
who want to take their career 
to the next level, and are offer-
ing the chance to tap into the 
experience of our knowledge-
able UK Cypriot mentors, across 
a wide range of industries. Whe-
ther you’re looking for monthly 
scheduled support calls, or an 
ad hoc conversation as and 
when you need, our scheme is 
designed to be flexible to accom-
modate different schedule and 
needs.  

Equally, we are looking for 
mentors who want to help the 
next generation of UK Cypriots 
excel. 

The next tranche of matching 
mentees and mentors will take 
place by January 2022, so don’t 
delay registering on our platform 
(its quick and simple). 

Register as a mentee: 
www.cypriotfederation.org.
uk/ukcpnmentee 

Register as a mentor: 
www.cypriotfederation.org.
uk/ukcpnmentor 

So far, we have received 150 
registrations and counting. If 
you need any persuasion to 
apply, hear direct from some 
our mentees and mentors 
themselves on how they have 
benefited from taking part in 
the scheme: 

 
My mentor has been an      

excellent guide to me. He has 
always been accessible and 

very well informed as I could 
actually ask him anything      
regarding my new career goals. 
We have built a strong relation-
ship based on trust and open-
ness. He has brought incredible 
insight, balanced perspectives 
and at the same time has kindly 
challenged me to achieve my 
ambitions. What is so refreshing 
about the UKCPN mentoring 
programme is that people have 
only one agenda; the mentee. 
This has created such a positive 
dynamic in the relationship. I am 
very grateful for his support and 
looking forward to continuing 
our valuable relationship. – 
Joanna Demopoulou, Scienti-
fic Advisor 

 
My mentor reviewed my job 

applications for me and helped 
me prepare for interviews. She 
has a lot of experience so her 
guidance was invaluable. It is 
really useful having her in my 
network of contacts and I know 
I can contact her any time if I 
have any questions or need any 
further help. – Joanna Michaeli-
dou, Teacher 

 
The UKCPN mentoring 

scheme gives great opportuni-
ties to mentees to work towards 
achieving  their goals and long 
term vision with the help of a 
mentor. As a mentor, it gave me 
great satisfaction to be part of 
the said scheme and to be able 
to help young mentees find their 
professional voice. – Marina 
Emphietzi-Harris, Visual Artist 

 
I was really pleased to be 

paired with my mentee who 
showed great potential. I even 
picked up a few tips from her for 
a marketing project I was work-
ing on. After a few coaching ses-
sions, she secured a fantastic 
job offer at a great marketing 
firm. – Stephanos Habeshis, 
former Head of Marketing  

 
For more information visit our 

platform https://cypriotfeder-
ation.org.uk/ukcpn/ or get in 
touch if you have any questions 
by emailing ukcpn@cypriot-
federation.org.uk

Career Mentoring  
Programme for the  
UK Cypriot community



The conversation in the 
stalls is animated and   
excitable as we settle into 

our Art Deco red velvet seats 
that. No, not a famed Shakes-
pearean venue but the wonderful 
grade II listed Hackney Empire, 
a theatre built as a music hall in 
1901 and has seen the likes of 
Charlie Chaplin and Julie Andrews 
perform there. For twenty years 
it was a bingo hall but thankfully 
today, restored to its former glory, 
its well worth having a good look 
around, it is once again home 
to a diverse performance pro-
gramme, reflecting the commu-
nity it serves. Oh yes it is. Yes we 
are back on Mare Street for the 
welcome return of their panto-
mime Jack and The Beanstalk. 
People come from far and wide 
to make this an essential part of 
their festive fun and press night 
is full of thespians, celebrities 
and political has beans (couldn’t 
resist and no I won’t tell…oh no 
I won’t). 

Following Susie McKenna’s 
departure in 2017, who previously 
wrote and directed many of the 
pantos, this year that mantle is 
passed to writer Will Brenton with 
Clive Rowe and Tony Whittle co-
directing. It’s a buoyant start on 
Cleo Pettitt’s traditionally colour-
ful set and the young effervescent 
company come singing, dancing 
and slapping their thighs, setting 
the scene for that timeless tale 
of good (Jack) overcoming evil 
(Giant). But we are all awaiting 
the entrance of Jack’s mum, Dame 
Trot, played by award-winning 
Clive Rowe, with his array of 
outlandish costumes that are a 
performance of their own. The 
first consists of several shopping 
bags including bakery chain 
‘Dreggs’, ‘Marks and Dentures’ 
and ‘Burper King’. They get 

progressively more outrageous 
with the Welsh dresser being my 
winner. 

We are invited to consider the 
plight of “Hackney on the Verge” 
which will eventually become 
“Hackney on the Rise”. Unlike 
previous pantos this is politically 
tepid for Hackney meaning we 
adults have to let the child within 
us run free and join in with all 
the shouting and silliness. The 
manic and hilarious Twelve Days 
of Christmas song, including lots 
of custard pies, has the audience 
in a frenzy. Meanwhile a poor sod 
in the front row is picked out by 
Rowe as his whipping boy, forced 
to shout out his love for Dame 
Trot every time she says “cooey” 
which happens often. 

Ruthie Stephens’ choreogra-
phy is ebullient and witty, the tap 
dancing cockroaches are a gem, 
and bubbly musical director Mark 
Dickman and his five musicians 
lend excellent support. Veteran 
performer Kat B (Simple Simon) 
continues to shine and perform 
splits like a twenty year old, as 
does fellow old timer Tony Whittle 
(Councillor Higginbottom), though 
he is underused. Daisy the Cow 
is oh so sweet and the Giant 
(Leon Sweeney) is strangely 
loveable gargantuan puppet.  

In the end this is all about the 
Dame. When Rowe sings, he can 
croon or belt ‘em out – Stay with 
Me Daisy is a delight – he has 
the audience singing along with 
him and when he plays around 
he has us eating out of his hands. 
This is not Hackney’s best panto 
but as dames go this one is still 
full of beans and has stage pres-
ence and charisma that many a 
diva and dame would die for.  

Meanwhile Athasha Lyonnais 
experiences a great contrast… 

The Curious Incident of  

the Dog in the Night-Time 
(Troubador Wembley Park 
Theatre) is an adaptation of  
the wildly successful 2004 
novel sharing the same name. 
Christopher (Connor Curren) has 
a learning disability (unnamed 
but very clearly modelled after 
autism) that makes it hard for 
him to connect with others. 
When his neighbour's dog turns 
up dead, killed with a garden 
fork, he decides against his dad's 
concerns, to solve the mystery.  

The production, ambitiously 
staged by Marianne Elliott (War 
Horse), combines light, sound, 
projection and some amazingly 
choreographed moments of a 
physical theatre to convey the 
unique and remarkable way that 
Christopher perceives the world 
around him.  

Performances are very good 
with the best work coming from 
Tom Peters as Ed, Christopher's 
father - his anguish at being  
unable to help, or even to under-
stand his son is compelling and 
moving.  

Serious thought has been put 
into the portrayal of Christopher's 
condition, and of neurodiversity. 
This production cast actors with 
lived experience of neurodiver-
sity and is supported by Access 
All Areas (who 'Make award 
winning, disruptive theatre by 
learning disabled and autistic 
artists'). This comes across in 
the production, which I thought 
was at its best when it was     
portraying sensory overload and 
hypersensitivity - something I 
struggle with myself, and found 
astonishingly accurate. Well 
worth seeing! 

Conversely Police Cops The 
Musical (New Diorama Theatre) 
is the kind of production I prefer 
to avoid. It’s a two and a quarter 

hour remake of a 2016 sell out 
Edinburgh fringe show Police 
Cops (1 hour) focussing on phy-
sical comedy, slapstick, mime 
and prop work, parodying 70's 
cop show conventions. They’ve 
also added some 80’s music, 
not sure why. 

The offensiveness includes 
jokes about the LGBT commu-
nity and paedophiles (this play 
suggested that they were the 
same thing) with the odd flippant 
remark about transvestites 
thrown in for good measure. The 
best moments are the physical 
set-pieces, genuinely inventive 
pieces of slapstick, frequent and 
quick costume changes and the 
chemistry between the 3 main 
characters is good. The songs 
are mainly cheesy ballads. Not 
my scene at all. 

And Parikiaki newbie Natalia 
Mujendra is really feeling it… 

We know lots about the music 
of famous groups but often very 
little about their back story. The 
Drifters are one such band      
and The Drifter’s Girl (Garrick 
Theatre) homes in on Faye 
Treadwell, the band’s manager. 
Who I hear you say? Exactly my 
point. There would be no Drifters 
without the sheer dedication 
and determination of this woman 
who had a vision and the will to 
make things happen at a time 
when women, and a woman of 
colour at that, were not being 
taken seriously by the music  
industry. 

It’s an uplifting story and the 
cast of six are an amazingly  
talented bunch led by Beverley 
Knight who plays Faye with the 
boys playing multiple roles. It 
works well and it’s clever how 
they do it all. Credit to the little girl 
too, what a career she’s going 
to have ahead of her. From 

start to finish I was gripped by 
the story, the songs, the dancing, 
the humour and the emotion. The 
songs had us all singing along, 
tapping our feet and dancing in 
our seats. This show is a must for 
fans of The Drifters as well R&B 
and Soul lovers. A pleasure to 
watch. 

Finally, Gracia Erinoglu loses 
herself in dance innovation … 

Part two of Akram Khan’s       
latest episode of creativity was 
XENOS (Sadler’s Wells), a 
new one man show, an intense 
experience and open to all sorts 
of interpretations. For me it was 
life, death and war, beautifully 
done but also incredibly sad and 
emotionally overwhelming. The 
extra dimension of Indian drum-
ming and singing was an exhila-

rating addition, typical of Khan’s 
willingness to blend styles and 
cultures.  

A visceral work from Khan who 
continues to be one of Britain’s 
most talented and daring choreo-
graphers.  

 
Jack and the Beanstalk - 

www.hackneyempire.co.uk 
 

The Curious Incident of the 
Dog in the Night-Time - 

www.troubadourtheatres.com 
 

Police Cops The Musical - 
www.newdiorama.com 

 
The Drifter’s Girl – 

www.thedriftersgirl.com 
 

Akram Khan – run complete 

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou

 23      | Thursday 9 December 2021

Still full of beans
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It's all go getting ready for 
Christmas, but it isn't all just 
about getting the food and 

pressies in order! We also have 
to make sure we are all beauti-
fully ready in time for the festivi-
ties. So time to glam up with some 
beauty treatments! Treatments 
that can be done in advance are 
those like eyelash lifting/perming 
and eyelash tinting, as they can 
last up to seven or eight weeks,  
giving you time to concentrate 
on all the other time consuming 
essentials, prior to Christmas. 

 
Eyelash perming/lifting 

Eyelash perming and lifting 
has been available for some 
years, and of course as with most 
techniques, has advanced with 
new products and technology.  

The initial eyelash perming 
procedure was done by covering 
the surrounding eye area with 
petroleum jelly, then placing 
protective paper forms on the 
under eye area. A compressed 

cotton wool tissue absorbent type 
perming roller rod was placed 
above with some eyelash adhe-
sive on, which the individual 
lashes were then curved and 
curled around with more adhesive. 
This prepared for the eyelash 
perm solution to be applied for 
approximately 10-15 minutes, 
then removed, and followed by 
the neutralizing eyelash solu-
tion for approximately another 
15 minutes. The perm solution 
breaks down the structure of the 
hair and the neutralising solution 
resets the hair to its new curled 
up shape created by the perm 
rod. The lashes then appear 
longer as they flick up rather than 
straight ahead. The lashes could 
then be tinted to appear thicker 
and with a more intense colour.  

Lash lifting is pretty much the 
same with moulded silicone pads 
used instead of the compressed 
absorbent disposable rods. The 
same procedure is performed 
using the petroleum jelly and 

paper protective measures,      
followed by lash adhesive, pres-
sing the lashes around the sili-
cone mould and using the same 
solutions. 

The final effects are great with 
or without tinting afterwards, as 
when mascara is applied, the 
lashes will still look defined in 
their new desired upward shape. 

The procedure takes around 
45-60 minutes and can last around 
seven weeks, depending how 
fast an individual’s lashes grow.  

 
Eyelash tinting  

Eyelash tinting is ideal when 
lashes are fair or grey and a 
stronger intense colour is re-
quired. It is also good for those 
that don't want to wear mascara 
daily, or worried about mascara 
not being waterproof on occasions 
like sports or summer holiday 
vacations. Mascara can be added 
for extra deep colour, and eye-
lash tinting is also great prior to 
any artificial lash application. 

Artificial lashes 
The quickest form of artificial 

lashes are those applied as one 
strip across the eyelid. These are 
great for the day and can then be 
removed. They are applied with 
a gentle adhesive that will allow 
for easy removal when required. 
There are a number of shapes, 
colours and fashionable fun 
styles that can simply be done 
at home without having to go to 
a salon for professional applica-
tion. The kits are readily available 
at supermarkets.   

 
Magnetic lashes 

Magnetic lashes are simple to 
use and no adhesive is required. 
They are magentic strip lashes 

that can be applied in a couple of 
minutes, and will remove super 
easy at the end of the day. There 
is a set of upper and lower lashes 
that are placed and sandwich 
the natural lashes. These packs 
are also available at supermar-
ket stores. 

 
Semi-permanent eyelashes 

Semi-permanent lashes are 
often a mini cluster of three plastic 
fibre lashes applied to the real 
lashes with an adhesive that last 
up to about three weeks, depen-
ding on the growth of natural 
lashes. 

 
2 month semi-permanent lashes 

There are lashes that can   

last even longer than 2-3 weeks. 
They are individual lashes      
applied with a stronger adhesive 
rather than those of the cluster 
type lashes. The process is longer 
because of the precision of 
each individual time-consuming 
technique involved and greater 
volume  required to get a desired 
effect. This will also reflect in the 
higher cost of treatment.  

Get fluttering! 
 

Love and Sparkles, 

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

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

Fabulous festive lashes

Cooking with Loulla Astin 
Mushroom Filo Rolls

These little rolls are great 
for a finger food buffet. 
You can prepare and freeze 

them in advance, then just deep-
fry or bake them as required. I 
like to serve them with a sweet 
chilli dipping sauce - delicious! 

 
Ingredients (makes 40-45 rolls): 

 
For the filling:  

700g (1½ lb) chestnut mush-
rooms, chopped 

1 medium red pepper,           
deseeded and chopped 

1 shallot, chopped 
1 bunch spring onions, 

chopped 
2 garlic cloves 
4 tbsp olive oil 
4 tbsp chopped parsley 
200g (7oz) feta cheese, 

crumbled 
Ground black pepper 
A little salt 
 

For the pastry: 
1 x 470g filo pastry 
Olive oil or melted butter for 

brushing 
Vegetable oil for deep-frying 
 

Method: 
Place all the vegetables, except 

the parsley, in a food processer 
and process until finely chopped 
- you may have to do in two 
batches. 

Heat the olive oil in a sauté pan 
or wok, stir-fry the vegetables for 
about 10 minutes until soft, place 

them in a sieve and allow them 
to drain. Press with a wooden 
spoon to remove any excess 
juice and place in a bowl. 

Mix in the cheese and parsley 
and season to taste, adding very 
little salt. Place in the fridge for 
at least 30 minutes to firm up 
until you are ready to roll them. 

Unwrap the filo and before you 
unfold it, cut into 3 equal sizes, 
13cm (5inch) wide and cover with 
a damp cloth to avoid drying out. 
Take one roll at a time, open out 
and cut down the middle. Using 
two strips at a time, place one 
on top of each other and if you 
are going to bake them, brush 
the pastry with some olive oil or 
melted butter; this is not neces-
sary if frying. Place 1 full table-
spoon of the filling across the 
edge of one end nearest to you, 
fold this up to cover the filling, 
then fold the two sides inwards 
and roll tightly to form a small 
spring roll shape, brushing the 

end with a little water mixed with 
a little flour. Repeat this process 
with the rest of the pastry and 
and filling. 

Place rolls on a tray lined with 
Clingfilm, making sure they are 
not touching otherwise they will 
stick together.  When one layer 
is finished, cover with Clingfilm 
and continue as before, making 
layers, placing them on top of the 
first layer and covering them - at 
this stage you can freeze them 
until required. 

You can deep-fry from frozen 
at 170c -180c until golden brown, 
draining on kitchen paper, or to 
bake, place on a greased baking 
tray, brush with olive oil or melted 
butter and bake in a pre-heated 
oven at 180c / Gas mark 4 for 15-20 
minutes or until golden brown.  

The rolls can be served hot 
or cold. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Steven Spielberg’s West Side Story 
opens in cinemas this Friday  

Based on the Broadway musical by Arthur Laurents, Leonard 
Bernstein and Stephen Sondheim, which is loosely based on 
Romeo and Juliet, West Side Story tells a tale of star-crossed 
lovers in 1957 New York City.  

The new adaptation by director Steven Spielberg stars Ansel 
Elgort as Tony while Rachel Zegler is Maria - together their love 
brings their separate factions in conflict with one another as 
Tony and Maria hope only for harmony. 

The cast also includes Ariana DeBose as Anita, David Alvarez 
as Bernardo, Mike Faist as Riff, Josh Andrés Rivera as Chino, 
Ana Isabelle as Rosalía, Corey Stoll as Lieutenant Schrank, 
Brian d’Arcy James as Officer Krupke and Rita Moreno (who 
played Anita in the 1961 film) as new character Valentina, who 
owns the corner store where Tony works. Moreno also serves 
as one of the film’s executive producers. 

Spielberg enlisted Tony Kushner to pen the screenplay for 
West Side Story, which was not envisioned as a remake of the 
1961 Robert Wise film but instead a new adaptation of the stage 
musical.  

The film is being released in cinemas this Friday 10 December. 
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Andrea Georgiou 

Giorgos Alkaios 
is making a 
comeback! 

 
Many of us UK Cypriots grew 

up listening to Giorgos Alkaios 
– I mean who can forget Di Di – 
and so it’s great to see the much 
loved singer making a comeback 
following a 10 year absence from 
the music scene. 

Giorgos, who moved to the 
Greek island of Milos and kept 
himself out of the limelight, gave 
a phenomenal performance on 
popular TV show Spiti Me To 
Mega over the weekend, smash-
ing out all the hits that made 
him famous all those years ago. 

As well as all the favourites, 
Giorgos presented his latest songs 
from his forthcoming album, 
Promnesia, due to be released 

on 24 December.  
The album comprises ten new 

songs, which Giorgos has been 
writing and composing for nearly 
two years, with musicians parti-
cipating virtually from all around 
the globe. 

Promnesia is also a four-part 
documentary which sees Giorgos 
celebrating and reminiscing over 
his fifty years of life - musically, 
personally, professionally and 
emotionally. 

The Promnesia project will 
also include the release of two 
new instrumental albums entitled 
ZERO and MY UTOPIA. 

Giorgos’ music career began 
in 1989 after appearing on a 
Greek reality show. His distinc-
tive musical style fuses Greek 
and oriental elements with mod-
ern pop music. To date, he has 
been accredited with 5 platinum 
and 9 gold albums.

George Michael’s estate still 
helps fund the Highgate Christ-
mas lights. The late singer was 
a “secret benefactor” for the  
annual festival display in north 
London, and he has continued to 
contribute after his death in 2016. 

As reported by the Hampstead 
& Highgate Express newspaper, 
the lights are organised by local 
estate agents Prickett & Ellis, 
Winkworths and Taylor Gibbs, 

while the superstar’s estate has 
again put up some funding. 

A  representative from Prickett 
& Ellis, told the publication: 
“George Michael was our secret 
benefactor for many years, and 
he loved the Christmas lights. 
Luckily, his estate continues to 
support us even after his death.” 

There was no official switching 
on ceremony for the £16,000 dis-
play due to the ongoing pandemic.

George Michael’s estate still helps 
fund the Highgate Christmas lights
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Michael Yiakoumi

Premier League Community 
Youth Football

KOPA League

Cyprus Football

Michael Pieri’s Omonia Youth Under 18 White confirmed their 
place in the next round of the League Cup with a comfortable         
4-2 win.

Mary Tryphona and Tony Stylinades’ Under Omonia Youth U11 
Tigers and Lions were also in action last Sunday. The Under 11 
Lions showed good passing. 

Good passing with teamwork was key. Vivi has grown in confidence, 
got stuck in while new players Mia and Chiara stepped up, played 
well and most importantly, enjoyed game. Sophia was quality in goal 
with safe hands and distribution. The girls came back from behind 
three times to draw. Goals were scored by Ria (2) and Zoss.

Chelsea paid a heavy 
price for a 3-2 defeat at 
West Ham United as first 

Liverpool, then Manchester City, 
leapfrogged them in the Premier 
League title race on Saturday, 
with City ending the day on top 
for the first time this season. 

Thomas Tuchel’s Chelsea 
began the day with a narrow 
lead and twice went in front at 
the London Stadium, only to be 
stunned by a late goal from sub-
stitute defender Arthur Masuaku. 
Mendy brought down Jarrod 
Bowen for a penalty that was 
converted by Manuel Lanzini. 

Divock Origi, making his 100th 
appearance as a Liverpool sub-
stitute, latched on to a Mohamed 
Salah pass to smash a winner 
past Wolves keeper Jose Sa in 
the 94th minute. But all their hard 
work came to nothing as Origi 
showed what a great impact 
substitute he can be, with his 
winner sparking wild celebrations 
on the Liverpool bench. 

There was no such drama      
for City who racked up a fifth 
successive league win and a 31st 
in the calendar year, beating 
Watford 3-1 goals from Bernardo 
Silva 2 and Sterling. Watford’s 
goal came from Hernandez. 

Newcastle United’s wait for a 
first league victory of the season 
is over after Callum Wilson’s goal 
earned them a 1-0 victory against 
fellow relegation battlers Burnley. 
The win lifted Newcastle off the 
bottom on goal difference, above 
Norwich.  

Brighton & Hove Albion drew 
for the eighth time this season as 
Neal Maupay rescued a point in 
a 1-1 draw at Southampton. Mau-
pay struck in the eighth minute 
of stoppage time to deny Saints 
their fourth league win of the 
season after Armando Broja had 
given them a first-half lead. 

Defender Ezri Konsa scored 
twice as Aston Villa came back 
from a goal down to beat 

Leicester City 2-1, rising above 
them to 10th spot in the Premier 
League table on goal difference 
on Sunday after a pulsating en-
counter. Harvey Barnes squeezed 
the ball through Konsa’s legs to 
open the scoring for Leicester.  

Next up for Gerrard is a return 
to Anfield, but it will not be a 
sentimental journey for the       
41-year-old. 

Manchester United and Totten-
ham Hotspur continued their      
recoveries from poor starts to 
the season with victories in the 
Premier League on Sunday. 

United, with German manager 
Ralf Rangnick in charge for the 
first time, beat Crystal Palace 1-0 
at Old Trafford thanks to a late 
goal from Brazilian midfielder 
Fred. The Reds have not lost in 
the three league games since 
Norwegian Ole Gunnar Solskjaer 
was dismissed following the 4-1 
defeat at Watford. 

Antonio Conte’s Tottenham 
enjoyed a comfortable 3-0 win 
at home to bottom club Norwich 
City, the North London club’s 
third straight win under the Italian 
manager. An early goal from 
Lucas Moura and two after half-
time from Davinson Sanchez and 
Son Heung-min ensured the three 
points for Spurs. 

Patrick Bamford struck in added 
time as Leeds United snatched 
a 2-2 Premier League draw 
against Brentford. 

Sergi Canos and Shandon 
Baptiste had put the Bees 2-1 
up at Elland Road. 

Demarai Gray's superb injury-
time strike earned Everton a first 
win in nine games to end a bruis-
ing week with a stunning come-
back against Arsenal. 

Richarlison had brought         
Everton level with 11 minutes of 
normal time remaining after 
Martin Odegaard scored the 
game's opener from Kieran Tier-
ney's cross in first-half stoppage 
time.

Komi Kebir beat much      
improved Omonia Youth 
2-0 the first an own goal 

within minutes after the kick off. 
The second came in the 60th 

minute when a long distance shot 
from Alex Georgiou was saved 
by the Omonia youth keeper the 
ball bounced back into the path 
of Komi striker Lefteris Antzaras 
who stroked it into the back of 
the net. 

Omonia got back to winning 
ways beating much improved 
Nissi, 5-2 the first was a Charlie 
Nelson left foot screamer from 
25 yards. Antonio Michael scored 
the second in a nice link up with 
his younger brother Luca and  
the second a nice little run by          
Antonio, a dribble into the area 
finishing with a low shot to the 
keepers near post. 

Darren Corbin from a corner 
finished from close range for the 

fourth goal the fifth was an own 
goal. Nissi goalscorers were Ari 
Aristotelous and Chris Kriticos 
a header from a corner. 

Apoel beat Panathinaikos 9-2, 
Apoel scorers were a hat trick for 
Daniel Coolridge 3, Alex Michaeli-
des 1, Alex Roussis 2, Michael 
Ademola 2 and Charlie Georgiou. 

Still at the top of the table are 
Olympia on 21 points followed by 
Omonia second with 16 points and 
third Komi Kebir in third with 15 
points. 

Leading goal scorers in the 
KOPA League are Alfie Bartram 
of Olympia and Andrew Yiasoumi 
of Panathinaikos on 8. On 7, 
Anthony Georgiou of Omonia and 
on 6, Theo Shoukri Nissi, Yemi 
Buriahmon and Elia Katsoloudis, 
both of Olympia, and Anthony 
Constantinou of Panathinaikos. 

LFA Sunday Trophy 3rd round 
Pantel lost to Assyria 4-0.

League leaders Apollon beat 
bottom of the table Ethnikos 
Achna I-0 with a goal late 

in the game from a Washington 
header. 

Omonia beat AEL 1-0 with 
their goal coming from a Lecjaks 
header from a corner.  

Aris Limassol surprised Olym-
piakos and beat them 1-0 with 
their goal coming in the 40th  
minute from Monnet Paquet. 

Second in the table AEK beat 
Doxa comfortably and what a 
game that was with Doxa taking 
the lead in the 9th minute through 
Sadek and in the space of twenty 
minutes from the 37th minute, 

Matt Derbyshire scored four goals 
to give AEK a vital 4-1 win. 

Another astonishing game 
was second from bottom PAEEK 
beating Anorthosis 3-2 away; 
they led 2-0 through goals from 
Nando and Enoh, Anorthosis got 
two goals back through Correia 
and Hambardzumyan but PAEEK 
came back with a winning goal 
in the 71st minute after a mix up 
in the penalty from a PAEEK free 
kick, with Esselink getting the final 
touch to score.  

Apoel drew 1-1 with Pafos 
Apoel led through a penalty from 
Natel and Pafos equalised through 
Aurellio in the 88th minute.

A comfortable 4-0 victory for AEK against a well-organised         
Alexandra Park. With AEK missing a host of chances, the first half 
ended 0-0. The second half was one way traffic and after Lucca 
opened the scoring, Nahimia doubled the lead with a fine finish. 
Hattrick hero Lucca then grabbed a brace to cap off a fine display 
to finish the game 4-0. Goals: Lucca (3),Nahimia (1).

Greece Super League
AEK beat Panathinaikos in the Athens derby to keep up        

with Olympiakos. The Olympic Stadium of Athens hosted a         
delicious derby that had AEK win 1-0 with a second-minute 

goal by Damian Szymanski. The rest of the match was packed 
with action, with two AEK goals correctly disallowed as offside and 
plenty of chances by Panathinaikos. 

 AEK six points behind Olympiakos that triumphed 3-1 at OFI. 
The Crete team led with Apostolos Diamantis, but the Reds bounced 
back with a brace by Pape Cisse and a goal by Rony Lopes. 

PAOK is now 13 points off the pace as it suffered a 3-2 loss at 
promoted Ionikos Nikaias. PAOK led with Karol Swiderski, Ionikos 
had Jose Canas, Aias Aosman and Reinaldo Lenis score before 
Thomas Murg pulled one back for PAOK. 

Aris joined Panathinaikos on fifth with a 1-0 win over Asteras 
Tripolis in Thessaloniki. Apollon Smyrnis, P-1. 



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 10th December 2021 
Premier League 
Brentford v Watford 20.00pm 
Cyprus Football 
Pafos v AEL 
Saturday 11th December 2021 
Premier League 
Manchester City v Wolverhampton Wanderers 12.30pm BT Sports 
Arsenal v Southampton 15.00pm 
Chelsea v Leeds United 15.00pm 
Liverpool v Aston Villa 15.00pm 
Norwich City v Manchester United 17.30pm Sky Sports 
League 2 
Leyton Orient v Crawley 15.00pm Brisbane Rd, London E10 5NF 
FA Vase 3rd Round 

London Lions v New Salamis  
15.00pm Maccabi London Sports Ground, Rowley Lane, Barnet 
EN5 3HW. 
National League  
Yeovil Town v Barnet 
Isthmian League 
Folkestone Invicta v Haringey Borough 
Combined Counties League 
St Panteleimon v Wembley 
15.00pm Enfield Town FC, The Queen Elizabeth Stadium, Donkey 
Lane, Enfield, EN1 3PL 
Cyprus Football 
PAEEK v Ethnikos Achna 
Sunday 12th December 2021 
Brighton v Tottenham Hotspur 14.00pm 

Burnley v West Ham United 14.00pm 
Leicester City v Newcastle 14.00pm Sky Sports 
Crystal Palace v Everton 16.30pm Sky Sports 
KOPA League 
Nissi v Apoel 12.00pm Enfield Playing Fields, EN1 4LP  
Omonia v Omonia Youth 11.30am Enfield Powerleague Edmonton 
County School, EN1 1HQ 
Komi Kebir v Olympia 10.00am Southgate School, EN4 0BL  
Panathinaikos v Pantel 10.00am Enfield Playing Fields, EN1 4LP 
Cyprus Football 
Apollon v Aris 
Olympiakos v Apoel 
Monday 10th December 2021 
Omonia v AEK  
Anorthosis v Doxa
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New Salamis win top of the table clash, now for FA Vase Saturday 

COMMUNITY AND LOCAL FOOTBALL ROUND UP 
Wins for St Panteleimon, Barnet and Leyton Orient 

New Salamis had a tough away trip to Spartan South Midlands 
League leaders Leighton FC on Saturday and come up 
trumps winning 1-0. 

After a difficult first half where Leighton FC produced a few goal 
chances. New Salamis recovered in the second half to score just 
after the half time break when a through ball from Harrison Georgiou 
found striker George Lutaaya who swerved the ball past the 

Leighton keeper to give New Salamis a vital win. 
New Salamis are now third placed in the Spartan South Midlands 

League on 40 points, second is Leighton Town on  41 points, and 
top is Risborough Rovers on 42 points. 

On Saturday, New Salamis play the the next round of the FA Vase 
away to London Lions from the Combined Counties League at 3pm 
at Maccabi London Sports Ground, Rowley Lane, Barnet EN5 3HW.  

New Salamis beat Ipswich Wanderers, Norwich United, Takeley 
and Hackney Wick in previous rounds. They have the knack of 
doing well in FA cup competitions. Whilst playing in the KOPA 
League, they won the FA Sunday Cup, reached two finals and two 
semi finals – maybe Wembley will be within their reach. 

The final of this prestigious cup will be played at Wembley          
Stadium in May 2022.

St Panteleimon FC travel-
led to the home ground 
of Virginia Waters for 

their Combined Counties League 
Premier game and will be pleased 
their journey home was accom-
panied with all 3 points. 

The first half was a messy      
affair, both teams giving their all 
to gain advantage but chances 
were few and far between with 
defences holding firm. The second 
half was an altogether different 
story; introduced to the game 
were Yemi, Ben, Alexander & 
Said who made their impact      
immediately. This was half totally 
dominated by the Saints and on 
55 minutes, a thunderous strike 
from the magnificent Guilherme 
Monti put St Panteleimon 1-0 up. 
Continued possession and im-
mense pressure on the Virginia 
Waters back line saw several 
opportunities squandered to see 
the Saints pull away. It was on 78 
minutes that their persistence 
finally paid off with a beautiful team 

goal worthy of winning match, 
a real team goal that was finished 
by Brad Gilmaney following a 
terrific reverse pass from Monti. 
Three points gained and January 
should see the return of many key 
players back in action for the 
Saints. 

Haringey Borough, without a 
win in the Isthmian League since 
September 25th, went ahead 
against Bognor Regis Town,      
Alfred Bawling opening the scor-
ing on twenty five minutes - but 
they weren’t ahead for long,       
Nathan Odokonyero levelling for 
the Rocks. Bawling put the hosts 
ahead again just before the hour 
mark, but again the Rocks hit 
back, Odokonyero the second 
man with a brace at Coles Park. 
Borough then went ahead for the 
third time, Jorge Djassi-Sambu 
with the fifth goal of the afternoon, 
but again they couldn’t hold on, 
James Crane equalising two   
minutes from time. That’s eight 
draws from seventeen games for 

Bognor, seven for Borough, so 
perhaps we shouldn’t have been 
surprised by the outcome. 

Barnet FC made it four wins in 
their last five as they beat Alan 
Devonshire’s Maidenhead United 
3-0 in the Vanarama National 
League at The Hive London. After 
a tense start to proceedings, in 
which the play was balanced 
between the two sides, the Bees 
had a penalty appeal waved away. 
Barnet broke the deadlock when 
Rob Hall’s free-kick was headed 
back to him before he took a touch 
and rifled the ball through the 
bodies and into the bottom right 
corner from 25-yards out.  

Shortly after, Dean Brennan’s 
side came close to a second 
when Ephron Mason-Clark 
shrugged off multiple challenges 
from the Maidenhead defenders 
and unleashed a striker towards 
the bottom left corner. 

Straight after half-time, the 
Bees had a second through a well-
worked corner. Mitch Brundle rose 

highest to glance the ball into the 
net from close-range after a 
curling free-kick from Wes Fonguck 
was whipped in towards the back 
post. In the 56th minute the Bees 
extended their advantage with a 
well-worked goal. Adam Marriott 
smartly took the ball under con-
trol and slotted through Ephron 
Mason-Clark who opened his 
body up and curled the ball past 
Lovett into the bottom right       
corner. The Bees stood firm to 
any further threats and saw out 
the game to secure their second 
clean sheet of the season in a 
dominant display. 

UK Cypriot Hector Kyprianou 
had a hand in Leyton Orient’s FA 
Cup 4-0 win. In fact, it was the 
catalyst for the first goal, with 
Orient’s longest serving player 
Clay tackling Keiron Morris, and 
winning possession for The O’s. 
The ball found its way to Hector 
Kyprianou, who remained com-
posed in the middle of the park, 
and spotted Harry Smith’s advan-

cing run. His inch-perfect through 
ball picked out the number nine, 
who faced up the keeper, re-
mained composed, and fired low 
into the bottom left corner. Ten 
minutes before half-time, the 
lead was doubled, as captain on 
the day Omar Beckles finished 
smartly, earning a two goal cush-
ion. It came as a corner aimed      
for Adam Thompson went over       
everyone, but Aaron Drinan      
remained alert, playing it low into 
the box back to Omar Beckles, 
who finished first time with his 
right foot. 

Orient did get the third even-
tually, and through an unlikely 
source, as the referee pointed to 
the spot following Aaron Drinan’s 

cross hitting Peter Clarke’s arm. 
Drinan picked up the ball himself, 
and did what Orient haven’t 
managed in a long time – scored 
from the penalty spot. The O’s 
continued, like they had on occa-
sion this season, and were justly 
rewarded a fourth, Harry Smith 
catching Aaron Drinan up in the 
goalscoring charts once more. 

It was a quick and effective 
counterattack from The O’s, 
Hector Kyprianou provider once 
again for Harry Smith, with a low 
cross into his path at the back 
post. Smith was at full stretch to 
reach it, but converted powerfully, 
and assured Leyton Orient their 
place in the Third Round first 
time in eight years. 
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

George Michael 

(from Dhali, Nicosia, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος  Μιχαήλ 

(από Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος)

19.03.1933 – 16.11.2021 

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 
πατέρα και παππού Γιώργου Μιχαήλ σε ηλικία 88 ετών,  

χήρος της Ανδριανής Μιχαήλ. Αφήνει πίσω τις κόρες του Μαίρη και 
Κέιτ, τον γαμπρό του Ντάνιελ, τις εγγονές του Λουίζ και Σάρλοτ,  

την αδερφή του Λίζα, την ξαδέρφη του Ανδρούλλα  
και πολλούς συγγενείς και φίλους. Αγαπημένος σύζυγος,  
πατέρας και παππούς, άγγιξε τη ζωή μας με αγάπη,  

καλοσύνη και ευγενικό πνεύμα, θα λείψει πολύ σε όλους μας.  
 Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 15.12.2021 στις 10 π.μ.  

στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Road, 
Wood Green, Λονδίνο, N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο  
του Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι του.  
Λουλούδια ή δωρεές στο Alzheimers Research UK  
ή στο North London Hospice είναι ευπρόσδεκτα. 

It is with deep sadness that we announce the death of our beloved 
father and grandfather George Michael aged 88, 

 widower of Andriani Michael. He leaves behind daughters Mary  
and Kate, Son-in-law Daniel, Grand-daughters Louise and Charlotte, 

sister Lisa, cousin Androulla, and many relatives and friends.  
Much loved husband, father and grandfather, he touched our lives 

with love, kindness and a gentle spirit, he will be greatly missed  
by us all. The funeral will take place on Wednesday 15.12.2021 

 at 10am at the Greek Orthodox Church of St Mary's,  
21 Trinity Road, Wood Green, London, N22 8LB and the burial  

at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP.  
The wake will take place at his home. Flowers, or donations to 

Alzheimers Research UK or the North London Hospice are welcome.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Eftychios Markou  

(from Dromolaxia, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ευτύχιος Μάρκου 
(από Δρομολαξιά, Κύπρος)

2nd September 1942 – 13th November 2021  

It’s with great sadness that we’d like to announce the passing of Eftychios Markou  

on Saturday 13thNovember 2021, at the age of 79.  Eftychios leaves behind his 4 children: Angie, 

Gina, Markou and Eve, 1 son in-law Chris, 5 grandchildren: Krystal, Eftyhia, Mikaella, Alex and Costa 

and 1 greatgrandchild Maria. He was a caring and gentle man loved by all that knew him and will 

truly be missed. The family welcomes all that wish to join in celebrating his life at his final send off.  

The funeral will take place on Tuesday 14th December 2021 at 10am at the Greek Orthodox Church 

of St. Demetrius, 2 Logan Road, London N9 0LP. The burial will be at New Southgate Cemetery  

at 11:30am. Due to COVID-19 there will be no wake. Instead, a gathering at the cemetery to  

celebrate his life. Instead of flowers there will be a donation box for charity.  

For more information, please call Eve on 07530742924

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ευτύχιου Μάρκου το Σάββατο 13  
Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 79 ετών. Ο Ευτύχιος αφήνει πίσω του 4 παιδιά: την Άντζυ, την Τζίνα,  
τον Μάρκου και την Εύα, τον γαμπρό του Κρις, 5 εγγόνια: την Κρύσταλ, την Ευτυχία, τη Μικαέλλα,  

τον Άλεξ και τον Κώστα και μια δισέγγονη τη Μαρία.  Ήταν ένας περιποιητικός και ευγενικός  
άνθρωπος που τον αγαπούσαν όλοι όσοι τον γνώριζαν. Θα μας λείψει πραγματικά. Η οικογένεια  
καλωσορίζει όλους όσοι επιθυμούν να γιορτάσουν τη ζωή του στην τελευταία του αποστολή.  
Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 στις 10 π.μ. στον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του  

Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, London N9 0LP. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate  
στις 11:30 π.μ. Λόγω του COVID-19 δεν θα υπάρξει παρηγοριά. Αντίθετα, θα γίνει συγκέντρωση  
στο κοιμητήριο για να γιορτάσει τη ζωή του. Αντί για λουλούδια θα υπάρχει κουτί δωρεών για  
φιλανθρωπικό σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε την Εύα στο 07530742924
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Militsa Costa 

(from Ayios Elias, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Eleftheria Moyseos  
(from Larnaca, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Μηλίτσα Κώστα 

(από τον Άγιο Ηλία, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Ελευθερία Μωϋσέως 
(από Λάρνακα, 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. Όσοι επιθυμούν να παραβρεθούν να επικοι-

νωνήσουν μαζί μας. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας 02088822942 ή 07930327873 09.10.1935 – 12.11.2021

† 40 Day Memorial 

The 40-day memorial service of our beloved  
Husband, Father, Grandfather and Great Grandfather 

 Iacovos Larkou 
(from Karmi, Kyrenia, Cyprus)   

will take place on Sunday 12 December at St. Mary’s 
Church, 21 Trinity Road, N22 8LB.  

We invite all those who honour his memory to attend. 

Το 40ήμερο μνημόσυνο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου  

Γιακουμής Λάρκου 
(από Κάρμι, Κερύνεια, Κύπρος) 

 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 
 Δεκεμβρίου στην εκκλησία της  Παναγιάς, 21        
Trinity Road, N22 8LB και καλούμε όλους όσοι  
τιμούν τη μνήμη τους όπως παραβρεθούν. 

26.10.1922 – 21.11.2021

It is with great sadness that we announce that our cherished  
Eleftheria Moyseos (formerly Christou)  

passed away on 21st November 2021, at the age of 99.  
 Eleftheria was born in Larnaca, Cyprus on 26th October 1922,  

and came to England on her own when she was just 15 years old.  
She lived through World War II and contributed to the British war  

effort as a talented seamstress.  
Eleftheria was the widow of Paschalis Moyseos of Achna, a beloved 

mother to Helen and Mary, an adored grandmother to Sarah,  
Christina and Nicholas (who affectionately knew her as "Stedda") 

and a dear great-grandmother to Archie and Theo. 
 Her funeral will take place on Wednesday 15th December  

at 13:00 at the Greek Orthodox Church of St Nicholas,  
60 Godolphin Road, London W12 8JF, followed by the burial at  

Chiswick Cemetery, Staveley Gardens, W4 2SA at 14:30.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης 
μας Ελευθερίας Μωϋσέως (το γένος Χρήστου) η οποία απεβίωσε 

στις 21 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 99 ετών.  
Η Ελευθερία γεννήθηκε στη Λάρνακα της Κύπρου στις 26  
Οκτωβρίου 1922, και ήρθε μόνη της στην Αγγλία σε ηλικία  

15 ετών. Έζησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εργάστηκε 
για τους βρετανούς στρατιώτες ως ταλαντούχα μοδίστρα.  

Η Ελευθερία ήταν χήρα του Πασχάλη Μωϋσέως από την Άχνα. 
Ήταν η αγαπημένη μητέρα της Ελένης και της Μαρίας,  

ήταν η λατρεμένη γιαγιά της Σάρας, της Χριστίνας και του Νικόλα  
(την ήξεραν ως "Stedda") και ήταν μια αγαπητή προγιαγιά για τον 
Άρτσι και τον Θίο. Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τετάρτη 15  
Δεκεμβρίου στη 13:00 στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία  
του Αγίου Νικολάου, 60 Godolphin Road, London W12 8JF,  
και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Chiswick 

 Cemetery, Staveley Gardens, W4 2SA στις 14:30.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Evangelou 

29 October 1940 – 7 December 2021 

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved compatriot Andreas, who suddenly passed away at his home on Tuesday night,  
7 December 2021, from a heart attack at the ages of 81. He leaves behind his wife Patricia son John, daughter Margarita and husband Stefanos.  

The family would like to send thanks to all the people that have reached out during this difficult time. Andreas was born in the village of Yialousa, Cyprus 
on 29 October 1940, he came to London in 1960 aged 20. Andreas was a very committed and devoted community man, despite his physical condition, 
 he was optimistic and never missed an event organised by the National Federation for Cypriots in the UK or the Organisation of the Relatives for the  

Missing nor the Yialousa Association, the Famagusta Association, and AKEL in Britain. Andreas was there for all Cypriot related causes,  
he protested outside the British parliament, outside the Turkish embassy, outside 10 Downing Street always accompanied by his wife Patricia,  
daughter Margarita and son John. The family was active in the community, distribution of leaflets, and fighting for the reunification of Cyprus.  

You could always count on him to help at any event. But above all he loved the Cypriot Wine festival & Business Expo; he and his family were one  
of the first to arrive and the last to leave. He truly loved meeting new people and getting to see all the familiar faces from the Cypriot community,  

like a big family reunion.  
But his dedication wasn’t limited to the event days, weeks before the event he would come into the office and volunteer his time in any way that he could.  

We will never forget him, he was a good man, a patriot, and his unprecedented dedication to us, and the community will be greatly missed.  
Rest in peace Andreas, may your memory be eternal. 

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ 
Parikiaki



H αγάπη του εκλειπόντα Ανδρέα Χειμώνα  
για την παροικιακή παιδεία για την οποία εργάσθηκε αρκετό 
χρονικό διάστημα και η αφοσίωση την οποία επέδειξε για 
τη δημιουργία των καλυτέρων δυνατών προϋποθέσεων σε 
σχέση με  την οργάνωση και την περαιτέρω ανάπτυξή της, 
αποτελούν  μερικές από τις καλύτερες σελίδες του μεγάλου 
αυτού κεφαλαίου στην ιστορία της κοινότητας και συνθέτουν 
την καλύτερη τιμή στη σεπτή του μνήμη.   
Προερχόμενος από οικογένεια της Ξυλοτύμπου, με ισχυρή 
έφεση προς το καλύτερο και το ανώτερο, ο Ανδρέας  
Χειμώνας βρέθηκε στην Αγγλία μαζί με τη σύζυγό του,  
Άννα, για σπουδές. ‘Ενοιωθε βαριά την έγνοια για την  
ελληνική εκπαίδευση των δυό παιδιών του, του Στέλιου και 
της Ελένης. Ήταν η περίοδος που αναπτυσσόταν ανάμεσα 
στην παροικία η προσπάθεια για την οργάνωση της ελληνι-
κής εκπαίδευσης και, ιδιαίτερα, της καλύτερης δυνατής  
συμβολής της Κύπρου σε αυτό το ιερό έργο.   
Με τον δικό του τρόπο είχε και ο Ανδρέας Χειμώνας την δική 
του συμβολή σε αυτό το πεδίο.   
Μιά συμβολή που με την ενηλικίωση του πρώτου παιδιού 

του ζεύγους και την εγγραφή του  σε παροικιακό σχολείο, εκείνο του Χέϊζελγουντ, πήρε πιο 
συγκεκριμένη, ευρύτερη και πιο αποτελεσματική μορφή.  Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου 
μπήκε σε νέους ρυθμούς δραστηριότητας, το αριθμητικό δυναμικό αυξανόταν, η φωνή του 
Συνδέσμου Γονέων στον ανώτερο οργανισμό, εκείνο της ΟΕΣΕΚΑ, γινόταν πιο αποτελε-
σματική. Τόσο ταυτισμένο θεωρούσε τον ευατό του με την υπόθεση της παροικιακής  
παιδείας ώστε καλλιέργησε μέσα του την ιδέα της διδαχής της ελληνικής γλώσσας και  
λειτούργησε σαν  δάσκαλος στο σχολείο του Χέϊζελγουντ, το οποίο, να σημειώσουμε, ήταν 
ένα από τα ισχυρότερα σε αριθμό μαθητών και απόδοση, σχολεία της ΟΕΣΕΚΑ.  
Περισσότερο σημαντικός ήταν, βέβαια, ο ρόλος του Χειμώνα  στους οργανισμούς που είχαν 
περισσότερη σχέση με τις αποφάσεις της κυπριακής κυβέρνησης σχετικά με την παροικιακή 
εκπαίδευση.  Την ΟΕΣΕΚΑ  της οποίας ο ίδιος υπήρξε βασικό στέλεχος και πρόεδρος και 
τον ΕΦΕΠΕ (Ενιαίος Φορέας Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης) του οποίου ήταν μέλος 
με πρόεδρο τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο. Μόνο καλά και επαινετικά λόγια έχουν 
να πούν όσοι συνεργάσθηκαν μαζί του.  Λιγόλογος και σοβαρόλογος  ενέπνεε πάντα στούς 
συνομιλητές του την ιδέα της προσφοράς για τον κοινό σκοπό.  
Διαλλακτικός αλλά αντικειμενικός και ακριβοδίκαιος.  
Απλός στις σχέσεις του και θερμά φιλικός ήταν υπόδειγμα εντιμότητας και ανωτέρου ήθους.   
 
Αυτός ήταν ο Ανδρέας Χειμώνας.   
 
Ανάλογες και οι ευχές της παροικίας για την αιωνία του μνήμη. 
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Xenophon was born in Nicosia Cyprus,  
on 14 February 1947, to Socrates and Andriani  
Protopapas, of Ayios Andronikos, Karpasias,  
the oldest of siblings Chris, Kika and Hariklia.  
He emigrated to England with his family in 1961 
and made this hospitable country his home ever 
since. In 1985, he married Zoë and had sons  
Socrates and Chrysanthos (Chryssis).  

His grandchildren Zoe and Leonardo, from Chryssis 
and Monica, were the apple of his eye.  

Xenophon’s 12 nephews and nieces, 8 great nephews 
and nieces and 7 godchildren were very precious to him, 

as was the whole of his extended family and numerous friends.  
Xenophon entered the legal profession after spending a number of years  
in commerce and was in private practice, as a principal, since 1st May 1982. 
He founded Protopapas Solicitors in September 1990 and for 30 years,  
the firm – now known as Protopapas LLP – has been flourishing under  
his strict but fair leadership.  
His legacy will continue through the loyal partners and staff of Protopapas 
LLP, led by his wife, Zoë Protopapas, and son, Chrysanthos Protopapas. 
Alongside his legal practice, Xenophon maintained interests in property and 
commercial enterprise, now managed by his son Socrates Protopapas.  
Xenophon’s benevolent nature saw him welcome many overseas and UK  
students to the firm, providing them with valuable work experience and intern-
ships to support, nurture and help them in their studies and future careers. 
Further, Xenophon devoted time and care in training many solicitors and  
always valued and treated members of the firm and the wider profession with 
outmost courtesy and respect. “The impossible we can do immediately;  
miracles take a little longer”, was Xenophon’s motto. Indeed, conquering the 
difficult, even hopeless cases was his speciality, and miracles did sometimes 
happen! Xenophon had a unique and admirable ability to remain calm and 
collected in the most challenging circumstances, while his wisdom, ingenuity 
and expertise helped unravel the most complicated cases.  
His disarming charm, wittiness and dry humour shone through, until the very 
end. Aside from his professional and business excellence, Xenophon was a 
pillar of the Greek community in the United Kingdom and devoted much of his  
energy and time to the Greek Community and Greek Orthodox Church in the 
United Kingdom. He was always happy to help, both in his professional and 
personal capacity. Xenophon served on the Council of the Greek Orthodox 
Community of Barnet since 1982. He was also a member of the Trust there 
and chaired the council from 2004 to 2021. His legal and business acumen 
was deployed selflessly in assisting with the rebuilding of the Church Hall after 
it burned down, paying off the crippling Community debt and maintaining the 
Church through lean years caused by a dwindling congregation and declining 
donations. Xenophon passed away in London, on 21 November 2021, the day 
of The Entry of the Most Holy Theotokos into the Temple (ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕ-
ΟΤΟΚΟΥ) Xenophon’s funeral will be held on Saturday, 11 December 2021, 
at 12 midday, at The Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross & St. Mi-
chael, 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. A life so beautifully lived deserves 
to be beautifully remembered. In loving memory of Xenophon, his family,  
business partners and friends are establishing ‘The Xenophon Protopapas 
Foundation’, a charitable organisation, for the advancement of the Greek  
Orthodox religion, education and culture in the Greek Diaspora.  
 
For details, applying for a grant and to make a donation go to 
 http://www.thexenophonprotopapasfoundation.com.  
Together we can make miracles happen! 
 

 
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

      A tribute in loving memory to Xenophon Protopapas 

XENOPHON PROTOPAPAS 

14 FEBRUARY 1947 – 21 NOVEMBER 2021
 

“The impossible we can do immediately; miracles take  
a little longer” 

             † MEMORIAL 

               Κώστας Ζορπάς 

(από Άγιο Επίκτητο, Κύπρος) 
 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 
12.12.2021, στην Εκκλησία  
του Αγίου Δημητρίου, Tower 

Road/Logan Road, London N9 0LP  
το 15ον ετήσιο μνημόσυνο του  

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 
πατέρα και παππού Κώστα Ζορπά  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη  
του όπως παραβρεθούν.  

Τα παιδία, Δημήτρη, Ντίνα, εγγόνια και δισέγγονα. 
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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. 
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 Greek Diaspora. Instead of floral tributes, you are kindly invited to donate to this cause. For details, applying for a grant and to make a donation go to 

 https://www.thexenophonprotopapasfoundation.com As Xenophon often said:“The impossible we can do immediately; miracles take a little longer”   
Together, we hope to perpetuate his; legacy and make miracles happen!

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 τελεσθεί 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. 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.  
Για λεπτομέρειες, αίτηση για επιχορήγηση και για δωρεές, επισσκεφθείτε την διεύθυνση https://www.thexenophonprotopapasfoundation.com .  
Όπως έλεγε συχνά ο Ξενοφών: «Το αδύνατο μπορούμε να το κατορθώσουμε αμέσως. Τα θαύματα χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο»  

Μαζί, ελπίζουμε να διαιωνίσουμε τη δική του κληρονομιά και να κάνουμε θαύματα!

14th February 1947 – 21st November 2021
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