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Τα εγκαίνια του νέου αρτοποιείου Zorba the Greek Bakery and Patisserie, με ιδιοκτήτη 
τον Θωμά Κωστάπη, πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2021, 
στο  Λονδίνο, παρουσία πλήθους κόσμου και γνωστών μελών της οργανωμένης παροικίας 
μας.  Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας. 
Στα εγκαίνια παρέστησαν ο επίσκοπος Κολωνείας Αθανάσιος, ο πρόεδρος της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρίστος Καραολής, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ Ανδρέας Παπα-
ευριπίδης, ο βουλευτής Enfield Southgate Πάμπος Χαραλάμπου, ο διευθυντής της  
"Παροικιακής" Πάμπος Χαραλάμπου, ο CEO της Ryman Κύπρος Κυπριανού και πλήθος 
κόσμου. Τον ιδιοκτήτη πλαισίωναν η σύζυγός του Χρυσώ και οι κόρες του Ειρήνη  
και Ελένη.  Ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε "καλές δουλειές και κάλεσε όλα τα μέλη της  
παροικίας να ψωνίζουν από τα κυπριακά και ελληνικά μαγαζιά". 

Το αρτοποιείο βρίσκεται στη διεύθυνση 14 Green Lanes, Palmers Green,  
London N13 6JP.  Ανοιχτά: Δευτέρα - Κυριακή, Ώρες: 6.00am - 8.00pm.  

Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 020 8888 0682. 
Η οικογένεια Κωστάπη είναι, επίσης, ιδιοκτήτρια της επιχείρησης Demos Continental,  

8 Green Lanes, London N13 6JR  

Λαμπρά εγκαίνια για το νέο 
αρτοποιείο Zorba the Greek
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΝΙΚΗΤΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ  

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 



Δεκάδες Συντηρητικοί βουλευτές καταψή-
φισαν την Τρίτη τα νέα μέτρα για να ανα-
χαιτιστεί ο κορωνοϊός που εισηγήθηκε κυ-

βέρνηση Τζόνσον. 
Πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος  
χαρακτηρίζουν δρακόντεια τα μέτρα και αρκετοί 
προβληματίζονται για την εισαγωγή ενός πιστο-
ποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης προκειμένου 
να μπει κανείς σε ορισμένους χώρους, όπως στα 
νυχτερινά κέντρα.. Η πρόταση εγκρίθηκε από τη 
Βουλή, με 369 ψήφους υπέρ και 126 κατά, ωστόσο 
98 βουλευτές των Συντηρητικών την καταψήφι-
σαν. 
Η επέκταση της χρήσης μάσκας εγκρίθηκε ευκο-

λότερα, με 441 ψήφους υπέρ έναντι 41 κατά, ενώ 
ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους υγειονομι-
κούς στην Αγγλία πέρασε με 385 ψήφους υπέρ 
έναντι 100 κατά. 
Οι αντιδράσεις μετά την “ανταρσία” των Συντη-
ρητικών κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα της  
Τετάρτης. 

"Σφυροκόπημα  στην ηγεσία του Μπόρις Τζόν-
σον”, είναι η ετυμηγορία της Daily Telegraph.  
Οι Financial Times χαρακτηρίζουν την ψηφοφορία 
για τους περιορισμούς  Covid ως τη “μεγαλύτερη 
οπισθοδρόμηση της πρωθυπουργίας του κ. Τζόν-
σον”. 
Ο Guardian εκτιμά ότι το αποτέλεσμα της ψη-
φοφορίας στη Βουλή υπογραμμίζει τον “ασταθή 
έλεγχο” που έχει ο πρωθυπουργός στο κόμμα του 
μετά την “καταστροφική” γι αυτόν  υπόθεση Πά-
τερσον και τις αποκαλύψεις για τα πάρτι της Ντά-
ουνινγκ Στριτ που παραβίαζαν το lockdown πέρυσι 
τα Χριστούγεννα.  
Οι Times επισημάνουν ότι τουλάχιστον ένας 

“αντάρτης” βουλευτής είχε προειδοποιήσει ότι  
ο πρωθυπουργός μπορεί να αντιμετωπίσει μια 
“πρόκληση ηγεσίας”.  

 
Η Όμικρον απειλεί τα Χριστούγεννα   

Περίπου 250 άτομα νοσηλεύονται ήδη στη Με-
γάλη Βρετανία με την παραλλαγή Όμικρον του κο-
ρωνοϊού, ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ο αντι-
πρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Ντόμινικ 
Ράαμπ. 
Ο κ. Ράαμπ επιβεβαίωσε ότι η νέα μετάλλαξη 

μεταδίδεται ταχύτατα στη χώρα, κι έτσι απαιτούνται 
επειγόντως νέα μέτρα, όπως αυτά που προτείνει 
η κυβέρνηση για τον περιορισμό του νέου κύματος 
της πανδημίας 
Το κυριότερο νέο μέτρο αφορά στην έκδοση του 

λεγόμενου Covid Pass, που θα είναι πλέον απα-
ραίτητο για την είσοδο σε χώρους με πολύ κόσμο, 
όπως θέατρα, κινηματογράφους, γήπεδα κλπ. Πε-
ριορίζεται επίσης ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμε-
νων πελατών σε παμπ και εστιατόρια. 
Επιπλέον αυστηροποιείται ο έλεγχος για όσους 

είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, 
με απαίτηση για rapid test καθημερινά για τις πρώ-
τες επτά ημέρες μετά την πρώτη διάγνωση. 

"Η Όμικρον απειλεί να κάνουμε φυσιολογικά Χρι-
στούγεννα" - ο κύριος τίτλος για την εφημερίδα  
i την Τετάρτη (15/12). Η εφημερίδα γράφει ότι  
υπουργοί της κυβέρνησης - "φοβισμένοι" από την 
ταχεία εξάπλωση της παραλλαγής - μελετούν σχέ-
δια για περαιτέρω περιορισμούς πριν από τα Χρι-
στούγεννα.  
Οι Times σημειώνουν ότι το ένα τρίτο των Λον-

δρέζων είναι εντελώς ανεμβολίαστοι και ότι περισ-
σότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στο Ηνω-
μένο Βασίλειο είναι πιθανό να απομονωθούν την 
ημέρα των Χριστουγέννων - τέσσερις φορές  
περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο.  
Σύμφωνα με την Daily Telegraph  η ζήτηση για 
τα rapid-test  Covid είναι τόσο μεγάλη που σε πό-
λεις μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης είχαν εξαντληθεί. 
Σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησαν κυ-
βερνητικοί αξιωματούχοι έγινε σαφές ότι δεν ήταν 
δυνατόν να παραδοθούν περισσότερα rapid-test 
στα φαρμακεία, παρά το γεγονός ότι ο κ. Τζόνσον 
επέμενε ότι υπήρχαν "άφθονες προμήθειες". 

  
“Αγώνας δρόμου”  για την τρίτη ενισχυτική 
δόση - Στο “κόκκινο” το 

NHS     
Ουρές αναμονής διάρκειας 

πέντε ωρών, υπερβολικός συνωστισμός στις  κλι-
νικές και ένας ιστότοπος για ραντεβού με το  NHS  
που έχει καταρρεύσει  είναι απόδειξη του "αγώνα 
δρόμου” που κάνει Βρετανία για την ολοκλήρωση 
του εμβολιαστικού προγράμματος με την αναμνη-
στική δόση κατά του Covid, υπογράμμιζαν τα 
φύλλα  της Τρίτης (14/12).  
Η εφημερίδα i κυκλοφόρησε με μια φωτογραφία 

στην πρώτη σελίδα που δείχνει μια μακρόσυρτη 
ουρά ανθρώπων, όλοι τους με τη μάσκα στο πρό-
σωπο, να περιμένουν υπομονετικά έξω από μια 
κλινική στο κεντρικό Λονδίνο για να εμβολιαστούν 
με την αναμνηστική δόση κατά του κορονοϊού. “Σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης το NHS για την επί-
τευξη του στόχου της κυβέρνησης να έχουν εμβο-
λιαστεί με την ενισχυτική δόση όλοι οι άνω των 18 
ετών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου”, γράφει  i.  
Οι Times προέβαλαν τις επιφυλάξεις των ειδικών 

για την επίτευξη του τελικού στόχου της κυβέρνη-
σης και υπογραμμίζουν την επισήμανση στελεχών 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας ότι “ είμαστε προ-
ετοιμασμένοι να αποτύχουμε στο να εμβολιάσουμε 
όλους  τους ενήλικες με την ενισχυτική δόση μέχρι 
το τέλος του έτους”.  
Σύμφωνα με τους Times, οι ειδικοί και οι αξιω-
ματούχοι του NHS έχουν προειδοποιήσει για το 
“ανέφικτο” της κυβερνητικής πολιτικής . Στο μεταξύ  
έχει ζητηθεί από τα  κέντρα εμβολιασμού  να είναι 
έτοιμα να λειτουργήσουν 24 ώρες την ημέρα -  
"καθ’ όλη τη διάρκεια των  Χριστουγέννων" – ενώ 
προβλέπεται  οι παραδόσεις δόσεων εμβολίων σε 
μονάδες θεραπείας να διπλασιαστούν. Παράλληλα 

οι δήμοι, η πυροσβεστική υπη-
ρεσία και η αστυνομία έχουν 
κληθεί με τους εκπαιδευμένους 

εμβολιαστές που διαθέτουν να συμβάλλουν στο 
πρόγραμμα εμβολιασμού.  
Η Daily Telegraph επικεντρώθηκε επίσης στον 

“αγώνα δρόμου” για την τρίτη δόση. Εκτιμάται ότι 
ο αριθμός των ημερήσιων μολύνσεων ανέρχεται 
περίπου σε 200.000. Η εφημερίδα σημείωνε ότι 
την Δευτέρα ο ιστότοπος των ραντεβού του NHS 
ήταν "επανειλημμένα επιβαρυμένος" με περισσό-
τερες από 4,4 εκατομμύρια επισκέψεις από αν-
θρώπους που ήθελαν να κάνουν κράτηση για να 
εμβολιαστούν - και μέχρι τις πέντε το απόγευμα , 
μόλις 415.000 άνθρωποι είχαν καταφέρει να κλεί-
σουν ραντεβού. “Στη Βρετανία,   20 εκατομμύρια 
άνθρωποι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ανα-
μνηστική δόση” , μας υπενθυμίζει η Telegraph.  

"Η Βρετανία αντιστέκεται" – ο χαρακτηριστικός 
πρωτοσέλιδος τίτλος στην  Daily Mirror η οποία 
κάνει λόγο για “ τη βιασύνη των ανθρώπων να 
πάνε να εμβολιαστούν με την αναμνηστική δόση”.  
Η Metro ανέδειξε την έκκληση  του πρωθυπουρ-
γού Μπόρις Τζόνσον και του NHS δεκάδες χιλιάδες 
εθελοντές να συνδράμουν στην “εθνική προσπά-
θεια”. Ωστόσο οι ενδείξεις για την “πρωτοφανή τα-
χύτητα” που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός, όσον 
αφορά την εφαρμογή του προγράμματος εμβολια-
σμού για την αναχαίτιση της παραλλαγής Όμικρον,   
κάθε άλλο παρά ευοίωνες είναι, σύμφωνα με τη 
Metro. "Πολλοί άνθρωποι που περίμεναν στην 
ουρά για έξι ώρες για μια ενισχυτική δόση  δεν 
μπόρεσαν τελικά να εμβολιαστούν χθες” , γράφει 
η Metro.   
Η Daily Mail  επίσης  είχε ως πρώτο θέμα την 

έκκληση του κ. Τζόνσον προς τους εθελοντές να 
βοηθήσουν στην ανάπτυξη του κυβερνητικού προ-
γράμματος για τον εμβολιασμό με την τρίτη δόση. 
Η εφημερίδα   τονίζει ότι υπάρχει σχέδιο για τη δη-
μιουργία εκατοντάδων νέων εμβολιαστικών κέ-
ντρων ακόμη και σε γήπεδα ποδοσφαίρου.  
Σύμφωνα με την Daily Mail,  περισσότεροι από 

ένα εκατομμύριο άνθρωποι είτε είχαν, είτε έκλεισαν 
ραντεβού για να εμβολιαστούν με την αναμνηστική 
δόση  μέσα σε 24 ώρες από τότε που ο πρωθυ-
πουργός προέτρεψε το κοινό να κάνει και τις τρείς  
δόσεις εμβολίων  για την καταπολέμηση της πα-
ραλλαγής Όμικρον. 
Και η Sun  έστρεψε την προσοχή της σε ένα πα-

ρόμοιο θέμα. Η εφημερίδα καλεί τους αναγνώστες 
της να ενταχθούν στον “Εμβολιαστικό στρατό των 
Χριστουγέννων”  -  "Christmas Jabs Army" – που 
έχει τις “ευλογίες” της Δούκισσας της Κορνουάλης, 
όπως μας ενημερώνει η εφημερίδα. 
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

Με ψήφους της αντιπολίτευσης πέρασαν τα μέτρα του Μπόρις Τζόνσον κατά του Covid 

Τεράστια ανταρσία από Τόρις κατά Μπόρις στην ψηφοφορία για τα μέτρα κατά της Όμικρον
Η Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε το βράδυ της 
Τρίτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση 
του Μπόρις Τζόνσον για τη συγκράτηση της δια-
σποράς της παραλλαγής Όμικρον του κορωνοϊού, 
αλλά πολλές δεκάδες βουλευτές καταψήφισαν 
ορισμένα από αυτά, στη μεγαλύτερη ανταρσία 
κατά του πρωθυπουργού που έχει σημειωθεί 
ποτέ από τότε που ο Μπόρις Τζόνσον πέρασε το 
κατώφλι της Ντάουνινγκ Στριτ. 
Στο πιο αμφιλεγόμενο από τα μέτρα, την υιοθέ-
τηση πιστοποιητικών εμβολιασμού για την είσοδο 
σε χώρους με μεγάλα πλήθη, 99 βουλευτές των 
Συντηρητικών τάχθηκαν κατά των κυβερνητικών 

προτάσεων. Υποστηρίζουν ότι το μέτρο περιορίζει 
τις ελευθερίες των πολιτών, παρά το ότι επιτρέ-
πεται επίσης η επίδειξη αρνητικού rapid τεστ. 
Αν και το μέτρο πέρασε με 369 ψήφους υπέρ και 
126 κατά, καθώς στηρίχθηκε από τους Εργατι-
κούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι Βρετανοί 
πολιτικοί σχολιαστές εκτιμούν ότι το μέγεθος της 
ανταρσίας, πολύ μεγαλύτερο από όσο αναμενό-
ταν, θα μπορούσε ακόμα και να αποδειχθεί προ-
άγγελος εσωκομματικής αμφισβήτησης του Μπό-
ρις Τζόνσον. Σημειώνεται ότι οι 99 βουλευτές 
υπερκαλύπτουν κατά πολύ την αυτοδυναμία των 
40 εδρών στην οποία βασίζεται ο κ. Τζόνσον στη 

Βουλή. Οι βουλευτές ενέκριναν επίσης το μέτρο 
του υποχρεωτικού εμβολιασμού του προσωπικού 
πρώτης γραμμής στο δημόσιο σύστημα υγείας 
NHS, αν και πάλι με σημαντική ανταρσία στους 
κόλπους της κυβερνητικής παράταξης. 
Με άνετη πλειοψηφία εγκρίθηκε επίσης η επέ-
κταση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε πε-
ρισσότερους κλειστούς χώρους, εξαιρουμένων 
των καταστημάτων εστίασης, ενώ χωρίς ψηφο-
φορία πέρασε η αντικατάσταση του μέτρου της 
απομόνωσης για όσους έρχονται σε επαφή με 
κρούσματα της Όμικρον με καθημερινά rapid τεστ 
επί επτά ημέρες, εφόσον είναι πλήρως εμβολια-

σμένοι. Μέχρι στιγμής, η οδηγία της βρετανικής 
κυβέρνησης για τις γιορτές είναι να γίνουν κανο-
νικά τα πάρτι και οι συγκεντρώσεις. Αντιθέτως, η 
πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, 
ζήτησε από τους πολίτες να περιορίσουν το χρι-
στουγεννιάτικο τραπέζι στον ελάχιστο αριθμό που 
επιτρέπουν οι οικογενειακές τους συνθήκες. 
Στα μέτρα που αίρονται είναι οι απαγορεύσεις 
πτήσεων από χώρες της Νότιας Αφρικής. Οι πτή-
σεις άρχισαν ξανά από χθες, καθώς η απαγό-
ρευση δεν θεωρείται ότι επιτελεί κάποιο σκοπό 
εφόσον η παραλλαγή «Ομικρον» κυκλοφορεί ευ-
ρέως στη Βρετανία.
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Πρόστιμο στους Τόρις για την ανακαίνιση του διαμερίσματος του Μπόρις
Το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα στη  

Βρετανία παραβίασε τον εκλογικό νόμο 
με τον τρόπο που χειρίστηκε την κάλυψη 

των δαπανών για την ανακαίνιση του διαμερί-
σματος του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον 
στην Ντάουνινγκ Στριτ. 
Η διευθύντρια κανονισμών της Εκλογικής Επι-
τροπής Λουίζ Έντουαρντς, που διεξήγαγε την 
έρευνα, είπε ότι το κόμμα δεν δήλωσε και δεν 
 κατέγραψε ως όφειλε δωρεά από υποστηρικτή 
των Συντηρητικών που χρησιμοποιήθηκε για την 
κάλυψη του κόστους της ανακαίνισης. 
Η Εκλογική Επιτροπή επέβαλε ως εκ τούτου 
πρόστιμο 17.800 λιρών στο κόμμα, ποσό κοντά 
στο ανώτατο ποσό των 20.000 λιρών που μπορεί 
να επιβληθεί. 
Επί μήνες ο Μπόρις Τζόνσον και υπουργοί της 
κυβέρνησής του αρνούνταν να επιβεβαιώσουν  
ή να διαψεύσουν ότι η κάλυψη των αρχικών  
δαπανών για την κοστοβόρα ανακαίνιση είχε γίνει 
από τη δωρεά του πολυεκατομμυριούχου λόρδου 
Μπράουνλο μέσω της εταιρείας του Huntswood 
Associates. Ο κ. Τζόνσον έχει επανειλημμένως 
πει ότι όλο το κόστος της ανακαίνισης καλύφθηκε 
εν τέλει από τον ίδιο. 
Η Εκλογική Επιτροπή ανακάλυψε δωρεά του 
λόρδου Μπράουνλο άνω των 67 χιλιάδων λιρών 
τον Οκτώβριο του 2020, εκ των οποίων 52.801 

λίρες χρησιμοποιήθηκαν για την ανακαίνιση του 
διαμερίσματος στον αριθμό 11 της Ντάουνινγκ 
Στριτ. 
Η υπόθεση έχει αναδειχθεί στο παρελθόν από 
την αντιπολίτευση ως ένα ακόμα παράδειγμα της 
«διαφθοράς» που καταγγέλλεται στον πυρήνα 
της κυβέρνησης του κ. Τζόνσον. 
Είχε έρθει στο φως της δημοσιότητα μέσω του 
ιστολογίου του πρώην πανίσχυρου συμβούλου 
του Βρετανού Πρωθυπουργού Ντόμινικ Κάμινγκς, 
που αποπέμφθηκε το Νοέμβριο του 2020.  
Ο κ. Κάμινγκς αποκάλυψε ότι ο κ. Τζόνσον τού 
είχε αναφέρει πως σχεδίαζε να καλύψει τις  
δαπάνες με δωρεές υποστηρικτών του Συντηρη-
τικού Κόμματος, με τον κ. Κάμινγκς να του λέει 
ότι αυτό θα ήταν «ανήθικο, ανόητο και πιθανώς 
παράνομο».  
Εσωτερική έρευνα από σύμβουλο του Πρωθυ-
πουργού, τον λόρδο Γκέιντ, είχε προ μηνών απο-
φανθεί ότι ο Μπόρις Τζόνσον δεν παραβίασε  
τον υπουργικό κώδικα διαγωγής στην υπόθεση 
χρηματοδότησης της ανακαίνισης του διαμερί-
σματος. 
Η έρευνα αυτή είχε, πάντως, επισημάνει πως  
ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν ενήργησε  
με σύνεση καθώς επέτρεψε να προχωρήσουν οι  
εργασίες ανακαίνισης χωρίς να ελέγξει ενδελεχώς 
πώς καλύπτονταν τα έξοδα.

Για παράτυπο χριστουγεννιάτικο κουίζ κατηγορείται τώρα ο Τζόνσον
Για μία ακόμα παραβίαση των περιοριστικών μέτρων κατά 

της πανδημίας κατηγορείται ο Μπόρις Τζόνσον, καθώς η 
Sunday Mirror δημοσιεύει φωτογραφία από τις 15  

Δεκεμβρίου 2020 στην οποία ο Βρετανός Πρωθυπουργός συμμε-
τέχει σε χριστουγεννιάτικο κουίζ για το προσωπικό της Ντάουνινγκ 
Στριτ. Τότε το Λονδίνο τελούσε υπό τους περιορισμούς της Βαθμί-
δας 2, που απαγόρευαν τις συναθροίσεις σε κλειστό χώρο ατόμων 
από διαφορετικά νοικοκυριά, αν και εξαιρούνταν άτομα που  
συγκροτούσαν τις λεγόμενες «φούσκες υποστήριξης». 
Η επίσημη κρατική οδηγία που ίσχυε ανέφερε επίσης ότι δεν 
έπρεπε να διοργανώνονται χριστουγεννιάτικα γεύματα ή πάρτι 
στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με την πηγή της Sunday Mirror 
το κουίζ διεξήχθη μέσω βιντεοσυνδέσεων, ωστόσο δεκάδες μέλη 
προσωπικού του πρωθυπουργικού γραφείου επέλεξαν να συμ-
μετέχουν από τα γραφεία τους. Σε μία αίθουσα μάλιστα φέρεται 
να είχαν συγκεντρωθεί τέσσερις ομάδες των έξι μελών, τα οποία 
έκαναν και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Σε ό,τι αφορά τον 

κ. Τζόνσον, στη φωτογραφία πλαισιώνεται από δύο συνεργάτες 
τους, έναν με χριστουγεννιάτικη γιρλάντα περασμένη στο λαιμό 
και μία με καπέλο του Αγίου Βασίλη, αλλά χωρίς ποτά στο τραπέζι 
τους. Ο Υπουργός Παιδείας Ναντίμ Ζαχάουι υπερασπίστηκε τον 
Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι η φωτογραφία που δημοσιεύθηκε 
δείχνει τον κ. Τζόνσον σε ένα κουίζ μέσω τηλεδιάσκεψης στο 
οποίο παρέστη για 10-15 λεπτά για να ευχαριστήσει το προσωπικό 
του, το οποίο δεν είχε άλλη επιλογή από το να προσέρχεται στο 
γραφείο εν μέσω απαγορευτικού. «Καθόταν στο γραφείο του με 
τους δύο ανθρώπους που συνεργάζονται πιο στενά μαζί του, 
χωρίς αλκοόλ στο τραπέζι, χωρίς να πίνουν, σε κλήση Zoom ή 
Teams, σεβόμενος τους κανόνες του lockdown», είπε ο κ. Ζαχάουι. 
Ο ηγέτης των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ είπε πως ο Μπόρις 
Τζόνσον έχει χάσει το κύρος του ηγέτη και είναι «ο χειρότερος  
δυνατός ηγέτης τη χειρότερη δυνατή στιγμή». Η αναπληρώτρια 
ηγέτιδα του κόμματος Άντζελα Ρέινερ κατηγόρησε τον Πρωθυ-
πουργό ότι έχει καλλιεργήσει μία «κουλτούρα περιφρόνησης για 

τους κανόνες» στην καρδιά της κυβέρνησης, καθώς η νέα καταγ-
γελία προστίθεται σε μία σειρά υποθέσεων καταγγελλόμενης πα-
ραβίασης των υγειονομικών και άλλων κανόνων από στελέχη της 
κυβέρνησης, με αποκορύφωμα το πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ 
στις 18 Δεκεμβρίου 2020. Ο κ. Τζόνσον, ωστόσο, φέρεται να αντι-
μετωπίζει την προοπτική ανταρσίας από δεκάδες βουλευτές του 
κόμματός του, με 58 να έχουν δημόσια διαφωνήσει με τον «πε-
ριορισμό ελευθεριών» των πολιτών. Η πολιτική πίεση που δέχεται 
ο Βρετανός Πρωθυπουργός αποδεικνύεται από τις νεότερες δη-
μοσκοπήσεις, που δίνουν όλες σημαντικό προβάδισμα στους Ερ-
γατικούς έναντι των Συντηρητικών στην πρόθεση ψήφου. Η δη-
μοσκόπηση της FocalData δίνει 41% στους Εργατικούς και 33% 
στους Τόρις, στης YouGov τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 40% και 
32%, στης Opinium 41% και 32% και της Savanta ComRes για 
την Daily Mail 39% και 33%.

Νέα καταδίκη για κακοποίηση και δολοφονία παιδιού μετά την υπόθεση του Άρθουρ 
Μία δεύτερη υπόθεση βάναυσης κακοποίησης 
και δολοφονίας ενός μικρού παιδιού, λίγες εβδο-
μάδες μετά από την περίπτωση του 6χρονου Άρ-
θρου Λαμπίνιο-Χιουζ, έφτασε στην δικαστική ολο-
κλήρωσή της στη Βρετανία. 
Αυτή τη φορά πρόκειται για τη μόλις 16 μηνών 
Σταρ Χόμπσον, η οποία πέθανε το Σεπτέμβριο 
του 2020 ως αποτέλεσμα των «εντελώς κατα-
στροφικών» τραυμάτων που υπέστη κατ’ εξακο-
λούθηση από τη σύντροφο της μητέρας της, με 
την ανοχή της δεύτερης, στο Κίλεϊ του δυτικού 
Γιόρκσιρ στη ΒΑ Αγγλία. 
 
Το δικαστήριο έκρινε ένοχη για τη δολοφονία της 
μικρής την 28χρονη Σαβάνα Μπρόκχιλ και ένοχη 
για μη αποτροπή του θανάτου την 20χρονη μη-

τέρα της Φράνκι Σμιθ. Η κατηγορούσα αρχή πε-
ριέγραψε στο δικαστήριο πώς η μικρή Σταρ υφί-
στατο «επανειλημμένως σωματικές επιθέσεις επί 
εβδομάδες και μήνες πριν από το θάνατό της». 
 
Ειδικοί είπαν ότι τα τραύματα που αποκάλυψε η 
νεκροψία στο κορμί του παιδιού συνάδουν με 
γρονθοκοπήματα, ποδοπατήματα και κλωτσιές 
στο στομάχι. Έφερε επίσης κατάγματα στην 
κνήμη και στο κρανίο που είχαν προκληθεί από 
πέντε ημέρες έως τέσσερις μήνες πριν από το 
θάνατο της, καθώς και μώλωπες από χτυπήματα. 
Στο δικαστήριο κατατέθηκε πως φίλοι και συγγε-
νείς, μεταξύ των οποίων ο πατέρας της Σταρ, κά-
λεσαν πέντε φορές από τις αρχές του 2020 και 
μετά τις υπηρεσίες πρόνοιας εκφράζοντας ανη-

συχίες. Κοινωνικοί λειτουργοί από το Μπρά-
ντφορντ και η αστυνομία επισκέφθηκαν το σπίτι, 
χωρίς όμως να κριθεί αναγκαία περαιτέρω πα-
ρέμβαση, σε μια μοιραία ολιγωρία των αρχών 
που επίσης θυμίζει την υπόθεση του 6χρονου 
Άρθουρ. 
 
Το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου 2020, όπως 
κατέθεσε η Σμιθ, μετά από έναν καυγά των δύο 
γυναικών, άκουσε έναν δυνατό θόρυβο και όταν 
πήγε να δει τι συμβαίνει βρήκε την Μπρόκχιλ να 
προσπαθεί να συνεφέρει την κόρη της. Όταν η 
Σμιθ πρότεινε να καλέσουν ασθενοφόρο η 
Μπρόκχιλ είπε ότι η μικρή θα συνερχόταν. 
Τελικά κάλεσαν το ασθενοφόρο 11 λεπτά αργό-
τερα, στη διάρκεια των οποίων αναζήτησαν στο 

διαδίκτυο συμβουλές για το πώς μπορεί κανείς 
να επαναφέρει ένα βρέφος από ισχυρό σοκ. Όταν 
το ασθενοφόρο έφτασε στο σπίτι, ήταν αργά. 
Οι συνήγοροι της μητέρας επικαλέστηκαν τον 
αποδεδειγμένα ασυνήθιστα χαμηλό δείκτη νοη-
μοσύνης της μητέρας ζητώντας επιείκεια και κα-
τηγορώντας την Μπρόκχιλ για τη δημιουργία μίας 
«τοξικής» σχέσης διάρκειας 11 μηνών κατά την 
οποία ήλεγχε τη σύντροφό της. 
 
Η εκπρόσωπος της τοπικής εισαγγελίας είπε ότι 
το ζευγάρι προκάλεσε «καταστροφικά τραύματα» 
σε ένα «ανυπεράσπιστο μικρό παιδί» που στη 
σύντομη ζωή του «αντί για αγάπη και προστασία 
βίωσε έναν κόσμο εξευτελισμού, αγριότητας και 
πόνου», ακόμα και από την ίδια της τη μητέρα. 
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Τιμήθηκε η μνήμη του Κώστα Παπακώστα - Σημαντική ομιλία Στ. Στεφάνου

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
14 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό 
Θέατρο Λατσιών εκδήλωση 

μνήμης για τον Κώστα Παπακώστα, 
παρουσία του Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, 
Στέφανου Στεφάνου, την οποία διορ-
γάνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δη-
μοκρατικών Αντιστασιακών. 

«ΕΟΚΑ Β’ ξανακτύπα»έγραψαν 
άγνωστοι στο Δημοτικό Θέατρο σε μια 
προσπάθεια να μποϊκοτάρουν την εκ-
δήλωση (φωτογραφία δεξιά). Στην ομι-

λία του ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ συνεχάρη τον 
Σύνδεσμο Αντιστασιακών «που επέ-
λεξε για τη μέρα Δημοκρατικής Αντί-
στασης να τιμήσει τη μνήμη ενός πρα-
γματικού υπερασπιστή των ιδανικών 
της ελευθερίας και της δημοκρατίας. 
Ενός ανθρώπου βαθιά δημοκράτη 
που σε όλη την πορεία της ζωής του 
σημάδεψε και σημαδεύτηκε από τους 
αγώνες του λαού μας για ανεξαρτησία 
και δημοκρατία». 
Ο Στ. Στεφάνου έκανε λόγο για έναν 

απολαυστικό άνθρωπο, ζεστό και προ-
σιτό, στον οποίο «ξεχώριζε η απί-
στευτη αφοσίωση με την οποία εκτε-
λούσε τα καθήκοντά του», ενώ στη 
συνέχεια έκανε αναφορά σε ένα από-
σπασμα από το βιβλίο του Κ. Παπα-
κώστα «Ανεμοδαρμένη πορεία», το 
οποίο, κατά τον κ. Στεφάνου, περιγρά-
φει το περιεχόμενο της ζωής του με-
γάλου αγωνιστή της Δημοκρατίας, κα-
θώς σε αυτό περιγράφεται η στάση και 
η δράση του απέναντι στους προδότες 
της ΕΟΚΑ Β’. Ο 

 Παπακώστας υπήρξε, συνέχισε ο 
Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, όπως και χιλιάδες άλλοι 
δημοκρατικοί πατριώτες, ζωντανός 
μάρτυρας της τραγικής μοίρας της πα-
τρίδας μας, η οποία είναι μέχρι σήμερα 
θύμα, όχι «τυχαίων γεγονότων», ούτε 
του «αυθορμητισμού» ή της «αφρο-
σύνης» των «αμούστακων παιδιών 
που παρασύρθηκαν από το ενωτικό 
όραμα», όπως διάφοροι σύγχρονοι 
αναθεωρητές ισχυρίζονται για να απο-
κρύψουν την ιστορική αλήθεια, αλλά 
ενός καλά μελετημένου εγκλήματος 
εξυπηρέτησης των ιμπεριαλιστικών 
σχεδιασμών με πρόθυμους εκτελε-
στές, ντόπιους και ξένους προδότες. 
Αφού αναφέρθηκε σε γνωστές και 
άγνωστες πτυχές της ζωής του, ο κ. 
Στεφάνου τόνισε ότι ο Κ. Παπακώστας 
υπήρξε φωτεινό παράδειγμα γενναι-

ότητας κατά τη διάρκεια της τουρκικής 
εισβολής, ενώ αναφέρθηκε και στο 
κύμα αναξιοκρατίας μετά την ανάληψη 
της εξουσίας από τον ΔΗΣΥ το 1993, 
το οποίο τρία χρόνια αργότερα τον 
υποχρέωσε να υποβάλει διαμαρτυρό-
μενος την παραίτησή του από υπαρ-
χηγός της Αστυνομίας. «Είναι δυστυ-
χώς πικρή και τραγική ειρωνεία το 
γεγονός ότι αυτή η Πολιτεία, αυτό το 
κράτος, αυτός ο τόπος στον οποίο 
τόσα είχε προσφέρει με τους αγώνες 
και την προσφορά του στο τέλος της 
ζωής του να εισπράξει το πικρό ποτήρι 
της μικροψυχίας, της κακίας, του φα-
νατισμού και των μικροπολιτικών σκο-
πιμοτήτων», υπογράμμισε ο Στέφανος 
Στεφάνου, για να υπενθυμίσει, με σε-
βασμό προς τους νεκρούς της φονικής 
έκρηξης στο Μαρί και τις οικογένειές 
τους, την αδικία που συντελέστηκε κυ-
ρίως στο πρόσωπο ενός αγωνιστή, 
του Κώστα Παπακώστα: «Η τραγική 
έκρηξη στο Μαρί είναι μια υπόθεση 
που πονάει πρώτα και πάνω απ’ όλα 
τους συγγενείς των θυμάτων. Ο Κ.Π. 
καταδικάστηκε όχι απλώς σε φυλά-
κιση, αλλά σε μια συμπεριφορά που 
δεν άξιζε σε κανέναν, πόσω δε μάλλον 
σε έναν πατριώτη που πρόσφερε τόσα 
και τόσα στην πατρίδα του. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι το Υπουργείο Δικαιο-
σύνης για δεκαέξι μήνες δεν έδινε 

άδεια για να του επιτραπεί να περπατά 
στο προαύλιο του νοσοκομείου όταν 
τα ιατροσυμβούλια έλεγαν ότι είναι 
ανάγκη να το κάνει γιατί υπήρχε κίν-
δυνος για τη ζωή του. Κι αυτά από μια 
κυβέρνηση κι έναν Πρόεδρο που δεν 
δίστασαν να δώσουν χάρη σε παιδό-
φιλους και εμπόρους ναρκωτικών  
ή κάνει τα στραβά μάτια σε περιπτώ-
σεις εθνικής ασφάλειας που εμπλέκο-
νται πολίτες τρίτων χωρών».

Ξανά συναγερμός: Άλμα στον αριθμό των νοσηλευομένων από κορωνοϊό - Νέα μέτρα

Ανά δύο ημέρες διπλασιάζεται ο αριθμός 
των κρουσμάτων στις χώρες στις 
οποίες φαίνεται ότι άρχισε να επικρατεί 

η μετάλλαξη Όμικρον, Στην Κύπρο, αν και τα επι-
δημιολογικά δεδομένα παρουσιάζουν καθημερινά 
επιδείνωση, η προετοιμασία επικεντρώνεται στον 
Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και τα 
δημόσια νοσηλευτήρια, αφού στόχος της Κυβέρ-
νησης είναι να αυξήσει τη δυναμικότητα των νο-
σηλευτηρίων χωρίς να επηρεαστεί σχεδόν κα-
θόλου η οικονομική δραστηριότητα.   Ο αριθμός 
των εισαγωγών ασθενών με κορωνοϊό καθημε-
ρινά στα νοσηλευτήρια, αυξήθηκε στoυς 16 τις 
τελευταίες ημέρες, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΟΚΥπΥ από τις 7 Δεκεμβρίου άρχισε να κα-
ταγράφεται σημαντική αύξηση στον συνολικό 
αριθμό ασθενών σε θαλάμους, Μονάδες Αυξη-
μένης Φροντίδας και Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας.  Συγκεκριμένα και ενώ μέχρι τις 7 Δεκεμ-
βρίου και για αρκετές ημέρες προηγουμένως ο 
συνολικός αριθμός νοσηλευομένων κυμαινόταν 
μεταξύ 110 - 120, τα εικοσιτετράωρα που ακο-
λούθησαν παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση, με 
αποτέλεσμα χθες ο αριθμός των ασθενών να 
ανέλθει σε 159 εκ των οποίων οι 22 σε ΜΕΘ (18 
διασωληνωμένοι) και 37 σε ΜΑΦ. Κατά μέσο όρο 
ανά 24ωρο, γίνονται 16 εισαγωγές και εκδίδονται 
12 εξιτήρια. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
νοσηλεύονται κατά μέσο όρο 20-22 ασθενείς, με 
τις εκτιμήσεις να προβλέπουν άνοδο τις επόμενες 
ημέρες καθώς σημαντική αύξηση καταγράφεται 
στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται 
στις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας.  Ο μέσος 
όρος ηλικίας των ασθενών στους κοινούς θαλά-

μους βρίσκεται στα 64 έτη και στις ΜΕΘ στα 65 
έτη, ενώ αύξηση παρατηρείται στο ποσοστό των 
ανεμβολίαστων ασθενών με το ποσοστό βεβαίως 
των εμβολιασμένων με δύο δόσεις του εμβολίου 
να κυμαίνεται μεταξύ 20% - 30%. Αξιοσημείωτο 
το γεγονός ότι χθες σε νοσηλεία σε θαλάμους 
βρίσκονταν και πέντε ασθενείς οι οποίοι είχαν 
προχωρήσει και σε τρίτη δόση, ωστόσο δεν είναι 
δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα κα-
θώς δεν έχει παρέλθει ικανοποιητικό χρονικό διά-
στημα από τον ενισχυτικό εμβολιασμό τους.  Σε 
ό,τι αφορά τη ΜΕΘ, από τους 21 ασθενείς που 
βρίσκονταν χθες σε νοσηλεία, οι τρεις ήταν εμ-
βολιασμένοι και με τις δύο δόσεις του εμβολίου.  
Ο αυξημένος αριθμός θετικών περιστατικών που 
καταγράφεται την τελευταία εβδομάδα και έχει 
ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση και στον 
αριθμό των ανθρώπων που παρουσιάζουν σο-
βαρά συμπτώματα και εισάγονται στα νοσηλευ-
τήρια για νοσηλεία, υποχρέωσε τον ΟΚΥπΥ να 
προχωρήσει χθες σε επαναλειτουργία του θαλά-
μου για ασθενείς με κορωνοϊό στο νοσοκομείο 
της Λάρνακας. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα πα-
ρατηρείται «αύξηση στις εισαγωγές ασθενών με 
COVID-19 στα νοσηλευτήρια, με αποτέλεσμα ο 
ΟΚΥπΥ να προχωρήσει σε ανάπτυξη κλινών για 
ασθενείς με COVID-19 στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρνακας». Όπως αναφέρει ανακοίνωση, σε νο-
σηλεία βρίσκονταν 149 ασθενείς, εκ των οποίων 
οι 33 σε συνθήκες Μονάδας Αυξημένης Φροντί-
δας και 19 σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (μέ-
χρι τις 6 το απόγευμα οι αριθμοί διαφοροποι-
ήθηκαν). Ο ΟΚΥπΥ «προχώρησε στην ανάπτυξη 
28 νέων κλινών για ασθενείς με COVID στο Γε-

νικό Νοσοκομείο Λάρνακας, οι οποίες στελεχώ-
θηκαν με το απαραίτητο προσωπικό» και «με τις 
νέες προσθήκες και τα σημερινά δεδομένα, ο συ-
νολικός αριθμός κλινών για ασθενείς με COVID 
σε όλα τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού ανέρ-
χεται σε πέραν των 160 σε κοινούς θαλάμους». 

 
Σε ισχύ τα νέα μέτρα κατά του κορωνοϊού  
Σε ισχύ τέθηκαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν 

τη Δευτέρα από τον Υπουργό Υγείας, Μιχάλη Χα-
τζηπαντέλα για περιορισμό της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, από σήμερα Πέμπτη 
θα μπορούν να εμβολιαστούν κατά της Covid-19 
τα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών, με τους εμβολια-
σμούς να διενεργούνται σε Κέντρα Προστασίας 
Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού του Υπουρ-
γείου Υγείας σε όλες τις επαρχίες. Επίσης, οι εμ-
βολιασμένοι που δηλώθηκαν ως στενές επαφές 
επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος υποχρεού-
νται να υποβληθούν σε τεστ ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου εντός 72 ωρών και την 7η μέρα σε ερ-
γαστηριακή εξέταση PCR δωρεάν μέσω των ια-
τρείων Δημόσιας Υγείας. Εξαιρούνται τα άτομα 
που έλαβαν την ενισχυτική/3η δόση εμβολίου. 
Ισχύει ο υποχρεωτικός περιορισμός των ατόμων 
των οποίων η εξέταση αλληλούχισης των θετικών 
δειγμάτων τους αφορά στο στέλεχος Όμικρον ή 
οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική μετάλλαξη, σε 
χώρους που θα υποδείξει το Υπουργείο Υγείας. 
Νοείται ότι οι επαφές των συγκεκριμένων κρου-
σμάτων είναι υποχρεωμένες να παραμένουν σε 
αυτοπεριορισμό, ανεξαρτήτως εμβολιαστικής κά-
λυψης, ακολουθώντας το πρωτόκολλο του 
Υπουργείου Υγείας. Στις 15 Ιανουαρίου 2022 θα 
επαναξεταστεί προηγούμενη απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου για κατάργηση του 
SafePass για όσους δεν λάβουν την ενισχυ-
τική/3η δόση εμβολίου κατά της Covid-19 μετά 
την πάροδο 6+1 μηνών. Για τα άτομα που έχει 
παρέλθει περίοδος των 7 μηνών από τη δεύτερη 
δόση του εμβολιασμού για τα διδοσικά εμβόλια 
και για το μονοδοσικό εμβόλιο, για σκοπούς Safe 
Pass θα πρέπει να υποβάλλονται σε εργαστη-
ριακή εξέταση PCR 72 ωρών και τεστ ταχεία ανί-
χνευσης αντιγόνου 48 ωρών. Εξαιρούνται από 
τον υποχρεωτικό έλεγχο κατοχής SafePass μέσω 
της εφαρμογής CovScan Cyprus όσοι αποδεδει-
γμένα και μετά από απόφαση Ιατρικού Συμβου-
λίου δεν συνίσταται να εμβολιαστούν. Τα άτομα 
αυτά θα πρέπει να επιδεικνύουν την ειδική κάρτα 
που τους εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και ταυτό-
χρονα εργαστηριακή εξέταση Rapid ή PCR τεστ 
σε εβδομαδιαία βάση με αρνητικό αποτέλεσμα. 
Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022, η είσοδος σε 

κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάμοι, βαπτίσεις 
και χώροι εστίασης εντός των ξενοδοχειακών μο-
νάδων θα επιτρέπεται και σε άτομα που έχουν 
λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου με απα-
ραίτητη προϋπόθεση να κατέχουν αρνητικό απο-
τέλεσμα εργαστηριακής εξέτασης PCR ή τεστ τα-
χείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test. Ισχύει και 
η προηγούμενη απόφαση για τους πιο κάτω χώ-
ρους: κλειστά και υπαίθρια γήπεδα, θέατρα, κι-
νηματογράφους, αίθουσες θεαμάτων, μουσικο-
χορευτικά κέντρα, κέντρα διασκέδασης και χώροι 
εστίασης. Οι επιβάτες που φτάνουν στην Κυ-
πριακή Δημοκρατία υποχρεούνται να υποβλη-
θούν σε rapid test μετά την πάροδο 72 ωρών 
από την άφιξή τους. Εξαιρούνται όσοι έλαβαν 
την ενισχυτική/3η δόση εμβολίου.



·       ΣΕ ΤΕΛΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙ-
ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
Ε.Ε. ΓΙΑ ΒΑΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΟΖ 

 
·       ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΑ-

ΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΥ-
ΣΙΑΣ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

 

 

Και η ιστορία επαναλαμβάνεται με την 
κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ να 
κάνει ότι στριφογυρίζει και να παρα-

μένει στο ίδιο σημείο. Εξέφρασε και με την 
ευκαιρία της έλευσης στο νησί του  Ειδικού 
Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ στην Κύπρο Κόλιν Στιούαρτ, την προ-
θυμία του για… συνεργασία ο Πρόεδρος, 
πλην όμως εννέα χρόνια στη διαχείριση του 
Κυπριακού κανείς δεν τον πιστεύει. Έχασε 
την αξιοπιστία του και μεταξύ των πολιτικών 
δυνάμεων και του λαού αλλά και μεταξύ των 
ξένων ηγετών. 

 
Παρέστη στη δεξίωση που οργάνωσαν τα Ηνω-
μένα Έθνη στο «Λήδρα Πάλας» μέσα στη νεκρή 
ζώνη με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκό-
ντων του Κόλιν Στιούαρτ. Όπως και ο Τουρκοκύ-
πριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, και ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης εμφανίστηκε στην «κοινωνικού» 
χαρακτήρα, όπως την καθόρισαν οι διοργανωτές, 
εκδήλωση χωρίς καμιά απολύτων προετοιμασία, 
όπως σημειώνουν πολιτικοί παρατηρητές, σύμ-
φωνα με τους οποίους: 

 
Γνωρίζοντας πως τα Ηνωμένα ΄Εθνη δεν έβγα-
λαν από την ατζέντα τους την υπόθεση της Κύ-
πρου και ενώ αναμενόταν η κάθοδος Στιούαρτ, 
εάν ο Ν. Αναστασιάδης  και το κυβερνών κόμμα 
ήθελαν να συμβάλουν στις προσπάθειες αναζω-
πύρωσης της διαδικασίας, θα είχαν κάνει κινήσεις 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

 
Αντίθετα, όπως και τα τελευταία τρία χρόνια, 
μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Γκραν 
Μοντανά, ουδέν έπραξαν. Ασχολούνται με τα ζη-
τήματα της καθημερινότητας προετοιμάζοντας το 
έδαφος για τις προεδρικές και τη νομή της εξου-
σίας. Σε διπλωματικό επίπεδο προκρίνουν τις 
επικοινωνιακού χαρακτήρα συζητήσεις για διμε-
ρείς και τριμερείς συνεργασίες με χώρες της πε-
ριοχής, παρόλο που γνωρίζουν πως ο παράγο-
ντας Τουρκία και οι σχέσεις της με την πανίσχυση 
ΝΑΤΟϊκή μηχανή δεν πρόκειται να επιτρέψει να 
προχωρήσουν τα ενεργειακά προγράμματα στην 
Ανατολική Μεσόγειο. 

 
Είναι αδιέξοδες οι πολιτικές τους τόσο σε ότι 
φορά τις προοπτικές του Κυπριακού και της αξιο-
ποίησης των φυσικών πόρων της χώρας, όσο 
και στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δέ-
χονται το ένα μετά το άλλο τα διπλωματικά χα-
στούκια. 

 
Παρά τα όσα δήλωναν το τελευταίο διάστημα 
οι κυβερνώντες της Δεξιάς στη Λευκωσία, το Συμ-
βούλιο Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ), που συνε-

δρίασε στις Βρυξέλλες την Τρίτη, δεν έλαβε απο-
φάσεις για κυρώσεις στην Τουρκία. Κι αυτό παρά 
τη διαπίστωση του πως η Άγκυρα συνεχίζει να 
απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και η ενταξιακή διαδικασία βρί-
σκεται σε τέλμα. 

 
Στο τμήμα που αφορά τη συγκεκριμένη χώρα 
στα συμπεράσματα για τη διεύρυνση που υιοθέ-
τησε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ), 
καλεί επίσης την Τουρκία να σταματήσει όλες τις 
απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέ-
σεις καλής γειτονίας, να εξομαλύνει τις σχέσεις 
με την Κυπριακή Δημοκρατία και να σεβαστεί την 

κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ επί 
των χωρικών τους υδάτων στη βάση της Σύμβα-
σης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θά-
λασσας. 

 
Η Τουρκία καλείται ακόμα «να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της βάσει του διαπραγματευτικού 
πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους, 
χωρίς διακρίσεις εφαρμογής του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης προς 
όλα τα κράτη μέλη», ενώ το Συμβούλιο «επανα-
λαμβάνει ότι η αναγνώριση όλων των κρατών 
μελών είναι ουσιώδης». 

 
Επαναδιατυπώνει επίσης την προσήλωσή του 
στη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού και το-
νίζει πως είναι ζωτικής σημασίας η δέσμευση και 
η συμβολή της Τουρκίας σε μια διαδικασία ειρη-
νικής διευθέτησης «στη βάση μιας δικοινοτικής, 
διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμ-
φωνα με όλες τις σχετικές διατάξεις των ψηφι-
σμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρ-
χές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και το κεκτημένο 
της» . 

 
Τα συμπεράσματα κάνουν επίσης αναφορά 
στην ανεπιτυχή κατάληξη της άτυπης συνάντη-
σης στη Γενεύη τον Απρίλιο του 2021, ενώ το 
Συμβούλιο καταδικάζει τις μονομερείς ενέργειες 
της Τουρκίας στα Βαρώσια. 

 
Όσον αφορά τις ευρύτερες σχέσεις, το Συμβού-
λιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2021, στα 
οποία σημειώνεται το στρατηγικό ενδιαφέρον της 
ΕΕ για σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική 
Μεσόγειο και την ανάπτυξη μιας συνεργατικής 
και αμοιβαία επωφελούς σχέσης με την Τουρκία. 

 
ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

 
ΤΩΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΩΝ 

 
Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι έφτασε 
το τέλος των ψευδαισθήσεων για το θέμα των 
κυρώσεων, τονίζει το ΑΚΕΛ. 

 
Αναφέρει σε δήλωση του ο Εκπρόσωπος Τύ-
που  του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς: 

 
«Οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των κυρώ-
σεων πρέπει να σημάνουν το τέλος των ψευδαι-
σθήσεων που καλλιεργούσε τα τελευταία χρόνια 
η κυβέρνηση Συναγερμού. 

 
Το αίτημα για επιβολή κυρώσεων στην κατοχική 
δύναμη για τις παράνομες ενέργειες της στα Βα-
ρώσια και στην κυπριακή ΑΟΖ είναι αδιαμφισβή-

τητα δίκαιο. Εντούτοις -όπως διαχρονικά προ-
ειδοποιούσε το ΑΚΕΛ- η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
λειτουργεί με γνώμονα το δίκαιο και τις αρχές, 
αλλά με βάση γεωπολιτικά και οικονομικά συμ-
φέροντα. 

 
Η κυβέρνηση θα έπρεπε να το γνώριζε αυτό 
και θα έπρεπε να το είχε καταλάβει όλα τα τελευ-
ταία χρόνια κατά τα οποία η πολιτική και η ρητο-
ρική της διαψεύστηκε ξανά και ξανά. Θα έπρεπε 
να το είχε αντιληφθεί τις δεκάδες φορές που 
ύψωνε τον πήχη των προσδοκιών για κυρώσεις 
και τελικά περνούσε από κάτω. Θα έπρεπε 
ακόμα να συνδυάζει το δίκαιο αίτημα για κυρώ-
σεις με την πρόταξη συνέπειας και ετοιμότητας 
από μέρους της για επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων στο Κυπριακό. Έστω και τώρα, η κυ-
βέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι έφτασε το τέλος 
των ψευδαισθήσεων. Έστω και τώρα να επικε-
ντρωθεί σε αυτό που έχει σοβαρότερες πιθανό-
τητες να αναχαιτίσει την επιθετικότητα της Τουρ-
κίας 

 
Όλα καταλήγουν σε ένα σημείο: Στην ανάγκη 
για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο 
που διακόπηκαν το 2017. Για λύση του Κυπρια-
κού στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο. Για 
απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας και 
του λαού μας». 

 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ…  ΖΙΒΑΝΙΕΣ! 

 
Την ίδια τακτική που ακολούθησε στο παρελθόν 
να εξαντλεί το.. «ζήλο» του για το Κυπριακό σε 
κοινωνικού χαρακτήρα και μόνο συναντήσεις, 
επαναλαμβάνει ο Νίκος Αναστασιάδης. Θυμάστε 
τι έκανε επί Μουσταφά Ακιντζί. Εις υγείαν σου, 
εις υγείαν μου, με ζιβανίες μέσα στον Μακρύ-
δρομο, αλλά στο Γκραν Μοντανά όταν έφτασαν 
ένα μίλι πριν τι λύση του Κυπριακού τα βρόντηξε 
και εγκατέλειψε και τον Ακιντζί και τη διαδικασία. 

 
Ξανάρχισε τα ίδια. Μια χαρά τα πέρασε με τον 
Ερσίν Τατάρ στη δεξίωση του Κόλιν Στιούαρντ. 
Επί της ουσίας του Κυπριακού κανένας από τους 
δυο δεν είπε λέξη. Μόνο ο Ειδικός Αντιπρόσωπος 
του ΟΗΕ έστειλε τα δικά του μηνύματα. 

 
«Βασιζόμαστε πάνω σας να συνεχίσετε να 
ωθείτε τους ανθρώπους σας να επιλύουν αυτά 
τα μικρά προβλήματα που επηρεάζουν πολύ τις 
καθημερινές ζωές των Κυπρίων», είπε ο κ. Στι-
ούαρτ απευθυνόμενος στους δύο ηγέτες, σε σύ-
ντομο χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δεξίωσης 
που παρέθεσε στο Λήδρα Παλάς, σημειώνοντας 
επίσης ότι είναι η πρώτη φορά που οι δύο ηγέτες 
είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν στην Κύπρο,  
έπειτα από αρκετό καιρό. 

 
Αναφερόμενος στο Λήδρα Παλάς είπε ότι πρό-
κειται για ένα «ιστορικό χώρο». Ως νεοεισερχό-
μενος, πρόσθεσε, «μου δίνει την εντύπωση ως 
πολύ συμβολικό του κόστους της διένεξης όταν 
βλέπουμε πως πρέπει να ήταν αυτός ο χώρος». 

 
Καλωσορίζοντας τους δύο ηγέτες ο αξιωματού-
χος του ΟΗΕ είπε ότι είναι τιμή του που βρίσκο-
νται στην εκδήλωση, προσθέτοντας ότι «αντιλαμ-
βάνομαι ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε 

μαζί εδώ στο νησί, οπότε είναι μια πολύ καλή ευ-
καιρία για μας να γιορτάσουμε το τέλος του έτους 
και να σας έχουμε όλους μαζί». 

 
Εξέφρασε την χαρά του που βρίσκεται στο νησί 
για να συνεχίσει το καλό έργο της προκατόχου 
του Ελίζαμπεθ Σπέχαρ «και να υποστηρίξω αυτό 
που γνωρίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα 
για τον ΓΓ, δηλαδή να υποστηρίξω και τους δύο 
ηγέτες στην εξεύρεση ενός αμοιβαίως αποδεκτού 
τρόπου να προχωρήσουμε μπροστά». 

 
Γνωρίζω, είπε, «ότι είναι σημαντικό για τον ίδιο 
προσωπικά (τον ΓΓ) όπως έχει δείξει τον τελευ-
ταίο χρόνο μέσω των άτυπων συναντήσεων που 
έχει φιλοξενήσει στη Γενεύη τον Απρίλιο και στη 
Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο και γνωρίζω ότι βασί-
ζεται πάνω μου να κάνω ό,τι μπορώ για να υπο-
στηρίξω τις προσπάθειες σας». 

 
Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ συνέχισε λέγοντας 
ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να γιορτάσουμε 
αυτά που έχουν επιτευχθεί τον τελευταίο χρόνο. 
«Ορισμένες φορές πρέπει να χαιρόμαστε με τα 
μικρά επιτεύγματα, αλλά έχω εντυπωσιαστεί από 
αυτά για τα οποία έχω ενημερωθεί τις τελευταίες 
ημέρες όσον αφορά το έργο των Τεχνικών Επι-
τροπών». 

  
Συνέχισε λέγοντας ότι «τον τελευταίο χρόνο, η 
Τεχνική Επιτροπή για την Υγεία έχει φτάσει σε 
συμφωνία για το εκ νέου άνοιγμα όλων των ση-
μείων διέλευσης», προσθέτοντας ότι «νομίζω ότι 
αυτό ήταν πολύ σημαντικό», καθώς και στην 
εναρμόνιση των πρωτοκόλλων COVID, προσθέ-
τοντας ότι «νομίζω αυτό ήταν πολύ χρήσιμο». 

  
Η Τεχνική Επιτροπή για την Εκπαίδευση, είπε, 

«έχει επαναρχίσει ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα ειρήνης». 

  
Η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κλη-
ρονομιά έχει κερδίσει ένα σημαντικό βραβείο, το 
Europa Nostra, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «εί-
ναι μια πολύ καλή ένδειξη ότι τα πράγματα προ-
χωρούν προς τα μπρος». 
Αναφορά έκανε και στην επίτευξη συμφωνίας 
σε επίπεδο Τεχνικής Επιτροπής Επικοινωνιών 
για την επέκταση του 5G σε ολόκληρο το νησί.  
Οπότε, ανέφερε ο κ. Στιούαρτ, «έχει γίνει πολλή 
καλή δουλειά και θα ήθελα να εξαίρω τα μέλη 
των Τεχνικών Επιτροπών πολλοί εκ των οποίων 
είναι σήμερα εδώ και τους ηγέτες για την υπο-
στήριξή τους, γιατί χωρίς την πολιτική σας υπο-
στήριξη αυτού του είδους τα πράγματα απλώς 
δεν είναι εφικτά». 

 
«Βασιζόμαστε πάνω σας να συνεχίσετε να 
ωθείτε τους ανθρώπους σας για να επιλύσουν 
αυτά τα μικρά προβλήματα που επηρεάζουν 
πολύ τις καθημερινές ζωές των Κυπρίων», είπε. 

 
Επανέλαβε επίσης ότι δεν ήταν μια επίσημη 
εκδήλωση αλλά μάλλον μια «άτυπη ευκαιρία να 
ευχηθούμε σε όλους ένα χαρούμενο νέο χρόνο 
και να ανασκοπήσουμε ορισμένα από τα επιτεύ-
γματα που είχαμε», προσθέτοντας ότι ο ίδιος 
προσβλέπει «σε περαιτέρω πρόοδο τον επόμενο 
χρόνο».
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ  ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ»

Ψευδαισθήσεις τα περιβόητα μέτρα των εταίρων…
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Την τελευταία του πνοή από επιπλοκές 
του κορωνοϊού άφησε τα ξημερώματα 
της Τρίτης ο γνωστός δημοσιογράφος, 

εκδότης και ιδρυτής του πολιτικού κινήματος 
«Ελεύθεροι Άνθρωποι» Γιώργος Τράγκας σε ηλι-
κία 72 ετών.  
Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Σω-
τηρία», στο οποίο είχε εισαχθεί, όταν επιδεινώ-
θηκε η κατάσταση της υγείας του. 

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Τράγκας δεν ήταν 
εμβολιασμένος κατά του κορωνοϊού και εισήχθη 
αρχικά στο «Σωτηρία» λόγω επιδείνωσης των 
συμπτωμάτων της Covid-19 εμφανίζοντας εικόνα 
πνευμονίας και την Τετάρτη ξεκίνησε η χορήγηση 
οξυγόνου, είτε μέσω της συσκευής high flow ox-
ygen therapy είτε μέσω της συσκευής bipap.  
Οι συσκευές bipap είναι αυτές που χορηγουν 
οξυγόνο υπό μεγάλη πίεση.  Ωστόσο, το βράδυ 
της Πέμπτης – σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του 
κόμματος «Ελεύθεροι Άνθρωποι - ο κ. Τράγκας 
υπέστη οξύ καρδιακό επεισόδιο (έμφραγμα) και 
κρίθηκε απαραίτητη η τοποθέτηση stents. Μετα-
φέρθηκε στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλι-
νική του «Σωτηρία», όπου στο Αιμοδυναμικό Ερ-
γαστήριο έγινε επιτυχής τοποθέτηση των stents 
για τη διάνοιξη των αποφραγμένων αρτηριών. 
Από τα ξημερώματα της Παρασκευής νοση-
λευόταν και πάλι στην ΜΕΘ Covid του νοσοκο-
μείου καθώς παρέμενε αιμοδυναμικά ασταθής 
λόγω της σοβαρής στεφανιαίας νόσου, με την 
ιατρική ομάδα της Μονάδας να χαρακτηρίζει 
«πολύ σοβαρή» την κλινική του εικόνα. 

«Κατέληξε σήμερα, 14.12.2021, και ώρα 

03.10 πρωινή ο δημοσιογράφος Γιώργος 
Τράγκας και επικεφαλής του κινήματος 
"’Ελεύθεροι Άνθρωποι" σε ΜΕΘ του νοσοκο-
μείου ΣΩΤΗΡΙΑ. Ανεμβολίαστος, εισήχθη με 
βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια, λόγω λοί-
μωξης covid19 στις 04.12.2021 σε κλινική του 
νοσοκομείου "’Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ενώ λίγες ώρες 
αργότερα, λόγω της σοβαρής κατάστασής του 
διεκομίσθη σε ΜΕΘ του ιδίου νοσοκομείου», 
αναφέρεται σε ανακοίνωση του νοσοκομείου. 
Γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1949, στο Μεταξουρ-
γείο. Ο πατέρας του εργαζόταν ως γυναικολόγος. 
Ξεκίνησε να αρθρογραφεί σε τοπικά μέσα από 
μικρή ηλικία και εργάσθηκε στο περιοδικό Εικόνες 
της Ελένης Βλάχου, ενώ συνέχισε να εργάζεται 
στις αθλητικές σελίδες της Μεσημβρινής καλύ-
πτοντας ποδοσφαιρικούς αγώνες. Βασικός σταθ-
μός στην πορεία του ήταν η εφημερίδα Βραδυνή, 
στην οποία και εργάστηκε επί σειρά ετών. 
Υπήρξε και αστυνομικός ρεπόρτερ επί σειρά 
ετών, πριν ασχοληθεί με το πολιτικό ρεπορτάζ. 
Εκτός από δημοσιογράφος, στον χώρο του Τύ-
που διατέλεσε και εκδότης των εντύπων «Χώρα», 
«Crash» και «Ανεξαρτησία». 

Σε τηλεοπτικό επίπεδο παρουσίαζε στον παλιό 
ΣΚΑΪ (νυν Alpha) τις εκπομπές Χωρίς Αναισθη-
τικό και Viva, η οποία μεταφέρθηκε στον ΑΝΤ1, 
στον καινούργιο ΣΚΑΪ τον Ελεύθερο Σκοπευτή 
και άλλες εκπομπές. Συμμετείχε επίσης σε κε-
ντρικά δελτία ειδήσεων διάφορων τηλεοπτικών 
σταθμών (κυρίως του Alter, του Extra Channel, 
του Action 24, του Νέου Epsilon TV και του πα-
λαιού Epsilon TV (σήμερα Open Beyond)),  
ως πολιτικός σχολιαστής. 
Στο ραδιόφωνο διατηρούσε εκπομπή στον αυ-
τοδιαχειριζόμενο Ελλάδα 94.3 ενώ παράλληλα 
έστησε, μαζί με το περιοδικό Crash που εξέδιδε, 
τον ιντερνετικό σταθμό Crash Radio. Παλαιότερα 
είχε εκπομπή στα Παραπολιτικά 90.1 FM και για 
μία επταετία, στον Real FM 97.8. Η εκπομπή 
που είχε στον Crash Radio μεταδιδόταν και τη-
λεοπτικά μέσω του περιφερειακού σταθμού Δίον 
TV στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ προηγουμέ-
νως, η ίδια εκπομπή μεταδιδόταν από το Euro 
TV (επίσης στην Κεντρική Μακεδονία), ενώ είχε 
εκπομπή και σε άλλα περιφερειακά κανάλια της 
Κεντρικής Μακεδονίας, στην Βεργίνα TV και στο 
Νέο Epsilon Θεσσαλονίκης.

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Τράγκας από κορωνοϊό - ήταν ανεμβολίαστος

Ράδιο Αρβύλα: Τέλος ο Στάθης Παναγιωτόπουλος 
έπειτα από την καταγγελία για revenge porn

Η ελληνική κοινωνία πάγωσε το 
απόγευμα της Δευτέρας, όταν 
μέσω Ιnstagram αποκαλύφθηκε 

πως ο συμπαρουσιαστής του «Ράδιο Αρ-
βύλα» Στάθης Παναγιωτόπουλους έχει 
καταγγελθεί από το 2019 για εκδικητική 
πορνογραφία, κατηγορούμενος ότι ανέ-
βασε σε ιστοσελίδα πορνογραφικού πε-
ριεχομένου τρία βίντεο και 300 φωτο-
γραφίες μιας 24χρονης κοπέλας που είχε 
γνωρίσει το 2016 στην Αλόννησο, με την 
οποία διατηρούσε διετή σχέση. Και πα-
ρότι ο ίδιος γνώριζε για την εις βάρος 
του μήνυση, όχι μόνο δεν κατέβασε το 
υλικό, του οποίου ήταν μοναδικός κά-
τοχος, αλλά ανέβασε κι άλλο. Η αποκά-
λυψη πυροδότησε ντόμινο εξελίξεων, 
ενώ μέχρι και τη στιγμή που γράφονται 
αυτές οι γραμμές ήδη τον έχουν καταγ-
γείλει επώνυμα άλλες δύο κοπέλες, η 
τραγουδίστρια Chrysa T., που περιγράφει 
μια απρεπή προσέγγιση από μέρους του 
όταν εκείνη ήταν ακόμα ανήλικη, και μια 
τρίτη κοπέλα, ακροάτρια των ραδιοφω-
νικών εκπομπών του, την οποία σε ηλικία 
15 ετών παρενόχλησε σεξουαλικά . Στον 
απόηχο των αποκαλύψεων, οι συμπα-
ρουσιαστές του σοκαρισμένοι απολογή-
θηκαν, λίγο μετά, στον τηλεοπτικό αέρα 

της εκπομπής τους για τα πεπραγμένα 
του συνεργάτη τους, τα οποία τόνισαν 
ότι δεν γνώριζαν και ενημέρωσαν ότι ο 
Στάθης Παναγιωτόπουλος δεν έχει πλέον 
θέση στην παρέα τους. Την κίνησή τους 
να απομακρύνουν τον συγκεκριμένο συ-
νεργάτη και από τις δύο εκπομπές, «Βι-
νύλιο» και «Ράδιο Αρβύλα», επικρότησε 
ο τηλεοπτικός σταθμός που κατέβασε τις 
εκπομπές που τον περιέχουν από το Δια-
δίκτυο. Η 30χρονη πλέον κοπέλα, με δή-
λωση διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για 
καθαρό περιστατικό εκδικητικής πορνο-
γραφίας, καθώς το πρώτο βίντεο ανέ-
βηκε στις πρώτες 20 ημέρες της γνωρι-
μίας τους. «Φαίνεται σαν να είχε ροπή 
σε αυτό» ανέφερε. Τη θύελλα κατακραυ-
γής για την αποκάλυψη δεν φάνηκε να 
«μαλάκωσε» η δημόσια γραπτή συγ-
γνώμη του Στάθη Παναγιωτόπουλου 
τόσο προς το θύμα όσο και προς τους 
συναδέλφους του. «Ηταν μια τεράστια 
απερισκεψία, η χειρότερη που έχω κάνει 
ποτέ. Το μετάνιωσα πικρά και ειλικρινά, 
δεν περνάει ούτε μια μέρα έως σήμερα 
που να μην το μετανιώνω» έγραψε. Την 
ίδια ώρα, η δικηγόρος του θύματος ενη-
μέρωσε ότι η εντολέας της βρίσκεται σε 
άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Καμπανάκι» για νοσηλείες σε ΜΕΘ και θανάτους
Όσο αυξάνεται η πίεση στο σύστημα 
υγείας τόσο υποχωρεί η ποιότητα 
φροντίδας των διασωληνωμένων 
στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα περισ-
σότερους νεκρούς, επισημαίνει εκτε-
νής μελέτη που υπογράφουν οι κα-
θηγητές Θεόδωρος Λύτρας και 
Σωτήρης Τσιόδρας και δημοσιεύθηκε 
σε έγκριτη ιατρική επιθεώρηση. 
Προσθέτει ότι το φαινόμενο αυτό πα-
ρουσιάζεται ακόμη κι όταν δεν είναι 
στα όριά του το ΕΣΥ, ενώ οξύνεται 
εκτός Αττικής. Η έρευνα που δημοσι-
εύεται στο Scandinavian Journal of 
Public Health τονίζει ότι μολονότι οι 
κρατικές υπηρεσίες περίθαλψης στην 
Ελλάδα έχουν αυξηθεί σημαντικά 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η 

ποιότητα υγείας υπό την πίεση των 
αυξημένων εισαγωγών σε νοσοκο-
μεία έχει τύχει λιγότερης προσοχής. 
Ελέγχοντας τα στοιχεία όλων των δια-
σωληνωμένων ασθενών με Covid-19 
στη χώρα από την 1η Σεπτεμβρίου 
2020 έως την 6η Μαΐου 2021, οι κο-
ρυφαίοι Έλληνες επιστήμονες στον 
τομέα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
η αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία 
οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό θνη-
τότητας μεταξύ των διασωληνωμέ-
νων. 
Έτσι ο κίνδυνος θανάτου αυξάνεται 
προοδευτικά για κάθε εκατοντάδα δια-
σωληνωμένων στο ελληνικό σύστημα 
υγείας, καθώς άνω των 400 ταυτο-
χρόνως διασωληνωμένων ο κίνδυνος 

θανάτου τους αυξάνεται κατά μέσο 
όρο κατά 1,25 φορές σε σχέση με 
αριθμούς κάτω των 400, ενώ όταν ξε-
περάσει τους 800 διασωληνωμένους 
ο κίνδυνος είναι 1.57 φορές πιο με-
γάλος. 
Επιπλέον η έρευνα έδειξε ότι ο κίν-
δυνος θανάτου από κορωνοϊό αυξά-
νεται σημαντικά για διασωλήνωση 
εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας 
ή εκτός της Αττικής. Με αυτά τα δεδο-
μένα οι Έλληνες επιστήμονες τονί-
ζουν την ανάγκη για σημαντική ενί-
σχυση των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, εστιάζοντας και στην 
ποιότητα της παρεχόμενης φροντί-
δας, πέρα απλώς από την επέκταση 
της χωρητικότητας σε κλίνες ΜΕΘ.

Βούλευμα καταπέλτης για Αναγνωστόπουλο: Είχε σχέδιο  
εξόντωσης της Καρολάιν, ήταν απόλυτα ψύχραιμος 
Άνοιξε ο δρόμος για την παραπομπή σε δίκη του Μπάμπη 
Αναγνωστόπουλου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της 
Αθήνας προκειμένου να δικαστεί για τη στυγερή δολοφονία 
της συζύγου του και μητέρας του παιδιού του Καρολάιν 
Κράουτς. Συγκεκριμένα, με βούλευμα που εξέδωσε το 
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας, ο 33χρονος 
προφυλακισμένος πιλότος παραπέμπεται σε δίκη για δύο 
κακουργήματα, ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεσθείσα 
σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κακοποίηση ζώου και για 
δύο πλημμελήματα, ψευδή καταγγελία, επειδή κατέστησε 
άλλους ύποπτους των πράξεών του και ψευδή κατάθεση 
κατ’ εξακολούθηση.Οι δικαστές-μέλη του δικαστικού συμ-
βουλίου ομόφωνα υιοθέτησαν την πρόταση-«καταπέλτη» 
που είχε υποβάλλει τον περασμένο Νοέμβριο ο εισαγγε-
λέας Γιώργος Νούλης. Στην 24σελιδη πρότασή του ο ει-
σαγγελικός λειτουργός είχε περιγράψει καρέ-καρέ το σκη-
νικό του άγριου εγκλήματος που στήθηκε από τον 
κατηγορούμενο στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών. Σύμ-
φωνα με την εισαγγελική πρόταση ο κατηγορούμενος χει-
ραγωγούσε και ήλεγχε την άτυχη Καρολάιν, φτάνοντας 
στο σημείο να της επιτρέπει να χρησιμοποιεί ταξί για τις 

μετακινήσεις της που άνηκε σε φίλο του. Στην πρότασή 
του ο εισαγγελέας επικαλούμενος την κατάθεση συμβού-
λου ψυχικής υγείας που επισκέπτονταν το ζευγάρι, ανα-
φέρει πως η νεαρή γυναίκα «βίωνε ως εγκλεισμό την 
σχέση της με τον κατηγορούμενο» και αυτή «διακατεχόταν 
ενόψει και της ηλικιακής τους διαφοράς από σύνδρομο 
«συνεξάρτησης»» από τον προφυλακισμένο πιλότο 
«(αποδοχή του προσώπου αλλά απόρριψη του ατόμου 
του)». Ο κ. Νούλης είχε αναφερθεί στη νύχτα που έλαβε 
χώρα το στυγερό έγκλημα (στις 11-05-2021). Την αφορμή 
για τα όσα ακολούθησαν αποτέλεσε η λεκτική αντιπαρά-
θεση που είχε το ζευγάρι σχετικά με τη φύλαξη του παιδιού 
τους. «Μετά την συγκεκριμένη πολλοστή θερμή φιλονικία 
του ζεύγους, ο κατηγορούμενος αποφάσισε να προχω-
ρήσει στην εκτέλεση σχεδίου εξόντωσης της συζύγου του, 
που από καιρό καλλιεργούσε στην σκέψη του, με σκοπό 
να απαλλαγεί από την παρουσία της και να απομείνει μό-
νος με το παιδί τους. Το σχέδιο του αποτελούνταν από 
δύο μέρη: αφενός την φόνευση της Κράουτς, αφετέρου 
την εμφάνιση του θανάτου της ως προϊόν εγκληματικής 
ενέργειας τρίτων αγνώστων δραστών.
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Η πανήγυρις του Αγίου Σπυρίδωνος στο 
Great Yarmouth

Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη του 
εν Αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος 
Επισκόπου Τριμυθούντος του θαυμα-
τουργού στον ομώνυμο Ι. Ναό του Great 
Yarmouth στην Νοτιοανατολική Αγγλία. 
Την Ελληνική Κοινότητα επισκέφθηκε 
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής 
κ. Μάξιμος ο οποίος προεξήρχε του Όρ-
θρου και της Θείας Λειτουργίας, συλλει-
τουργών μετά του Πρωτοπρεσβυτέρου 
του Οικουμενικού Θρόνου π. Φωτίου 
Μπίθα, εφημερίου του Ι. Ναού. 

Τον Θεοφιλέστατο καλωσόρισαν τα 
μέλη της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας 
και τον ευχαρίστησαν για την  
επίσκεψή του. Ο Επίσκοπος Μελιτηνής 
με τη σειρά του ευχαρίστησε την Κοινό-
τητα για την φιλοξενία και τους  
μετέφερε την ευλογία του Σεβασμιωτά-
του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Με-
γάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα. 
Ακολούθησε εορταστική τράπεζα στο 

πνευματικό κέντρο της Κοινότητος.

Ο Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως 
στο Μάντσεστερ
Στον Ιερό Ναό του Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου Μάντσε-
στερ λειτούργησε ο Θεοφιλέ-
στατος Επίσκοπος 
Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος 

την Κυριακή ΙΑ' Λουκά. 
 Μετά του Θεοφιλεστάτου συλ-

λειτούργησε ο εφημέριος του Ι. 
Ναού Πρεσβύτερος Δημήτριος 
Κοντελίδης.

Γωνιά Ποίησης 

Στις όχθες του χρόνου 
Δημήτρης Κουρουσιακλής  

Ναύπλιο 24  Αυγούστου 2021
Στις όχθες του χρόνου, 

κυλάει η ζωή. 
Ποτάμι, ασταμάτητο.  

Σμιλεύουν με δύναμη τον βράχο οι 
αγωνίες, χαϊδεύουν απαλά οι ήρεμες 

στιγμές την ομαλή γη. 
Άλλοτε ήρεμα και άλλοτε  

δαιμονισμένα, κυλάει το ποτάμι που  
λέγεται ζωη. 

Δεν σταματά η πορεία,  
ο χρόνος δίνει το σχήμα,  

οι όχθες υπακούουν στις ορμίνιες του.  
Μια χαϊδεύει απαλά, 

την άλλη κτυπάει με δύναμη!  
Το τέμπο αλλάζει, 

Από την γαλήνη στην τρικυμία και ξανά 
και ξανά!

Δώρα Τέλεια
       Του  Ειρήναρχου Στεφάνου

Ο άνθρωπος γεννήθηκε, με Δώρα προικι-
σμένος ακούεις, βλέπεις δεν μιλάς – Μίσος, 
κακία δεν βαστάς και ζεις ευτυχισμένος! 

Στα χέρια Νόμο δεν κρατάς,  
αθόρυβα βαδίζεις, 

Ήθη, Αρχές να Αγαπάς – Τιμής Αξίες σαν  
τηράς,παντοτινά κερδίζεις! 

Εκδίκηση να μην ζητάς, Γαλήνη, Ηρεμία 
Τέχνη η άκρα Σιωπή – Απόλυτη Υπομονή  

η Νόμιμη πορεία! 
Συνείδηση και Μέτωπο, Βάσις της ανθρω-

πιάς μας 
Καθρέπτης της Διαγωγής – Το ζυγιστήρι της 

ζωής, 
Ψυχής και της καρδιάς μας! 

Εκνευρισμός και ο θυμός, έλλειψις ψυχραι-
μίας, προσωπικός εγωισμός –  

Αντίδρασις, εκφοβισμός η ένδειξις δειλίας! 
Αόρατα Δώρα, Ιερά – της Ηθικής μας αγαθά  

Αμύθητης αξίας, 
Μας χάρισε κληρονομιά – Χωρίς διάκριση 

καμιά, 
ΘΕΟΣ Δημιουργίας! 

Για αυτό σε μας συνιστάται,  
ζωή ευτυχισμένη 

Βρίσκεται μέσα μας βαθιά – Στην σκέψη μας 
και την καρδιά, 

Κάλεσμα περιμένει! 
Να βγει από τον κρυψώνα της, να δει το 

φως της μέρας 
Μαζί να ανοίξουμε φτερά – πανιά και πλώρη 

για χαρά, 
Σύμμαχος κι ο αέρας! Χρειάζεται προσπά-

θεια, όταν αντιληφθούμε, 
Ασκούμε τα χαρίσματα – της φύσης προτε-

ρήματα 
Ειρηνικά θα ζούμε! 

Απλούστατο και λογικό – Δεν υπάρχει  
μυστικό 

Είναι αποδειγμένο 
Ούτε λεγμένο και γραπτό - είναι ζωής το  

Φυσικό σε όγους χαρισμένο! 
Άνοιξε τα μάτια σου και δες το περιβάλλον 

Το πνεύμα και τη σκέψη σου –  
Τους λόγους και τη θέση σου 
Τον έναν και τον άλλον! 

Όπως το λάδι στο νερό που βγαίνει 
 επιπλέει, 

Αυτά σαν έχεις οδηγό –  
Η φλόγα στον φωταγωγό, 
παντοτινά θα καίει!!!

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία στον Καθεδρικό της Αγίας Σοφίας Λονδίνου

Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021, η Ιερά Αρχιε-
πισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας 
πραγματοποίησε την πρώτη Χριστουγεννιάτικη 
Συναυλία με τίτλο «A Concert of Christmas Joy», 
η οποία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Καθεδρικό 
Ναό της Αγίας Σοφίας Λονδίνου, με χορηγία του 
Ιδρύματος Χρήστου Λάζαρη. 
Τρεις χορωδίες ερμήνευσαν χριστουγεννιάτι-
κους ύμνους, τραγούδια και γιορτινές μελωδίες. 
Συμμετείχαν η χορωδία της Αγίας Σοφίας υπό 
τη διεύθυνση του κ. Κώστα Μανωρά, η χορωδία 
της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Αρχιεπι-
σκοπής υπό την διεύθυνση του Αιδ. Πρωτοπρε-
σβυτέρου κ. Ιωσήφ Παλιούρα και η χορωδία “The 
London Community Gospel Choir” υπό τη διεύ-
θυνση του κ. Bazil Meade. 

 
Η συναυλία διήρκεσε για περισσότερες από 
δύο ώρες. Ξεκίνησε με ένα θερμό καλωσόρισμα 

από τον Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου 
και ιερατικώς Προϊστάμενο του Καθεδρικού 
Ναού, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. κ. Θεωνά Μπα-
κάλη. Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπί-
σκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. 
Νικήτας απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ ο Πανοσιο-
λογιώτατος Αρχιμ. κ. Νήφων Τσιμαλής, Διευθυ-
ντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Αρχιεπισκόπου, 
παρουσίασε το θέμα της βραδιάς. 
Ο κ. Daniel El-Gamry, Ειδικός Σύμβουλος του 
Πρωθυπουργού, μετέφερε τους χαιρετισμούς της 
Κυβέρνησης της Αυτής Μεγαλιότητος, της Βασι-
λίσσης Ελισάβετ. 
Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Αρχιεπί-
σκοπος Ζήνων (Πατριαρχείο Γεωργιας), οι Θεο-
φιλέστατοι Επίσκοποι Μελιτηνής κ. Μάξιμος  
και Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος, ο  Αρχιμανδρί-
της κ. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος, Πρωτοσύ-
γκελλος της Ι. Αρχιεπισκοπής, πολλοί κληρικοί 

και λαϊκοί, ο Αιδεσιμολογιώτατος Δρ. Paul Good-
liff, Γενικός Γραμματέας του Διαχριστιανικού Ορ-
γανισμού “Churches Together England”, ο Δρ.  
Antony McClaran, Αντιπρύτανης του Πανεπιστη-
μίου St. Mary’s Twickenham, καθώς και άλλοι 
εκπρόσωποι Χριστιανικών Εκκλησιών του Λον-
δίνου. 
Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος  
κ. Νικήτας προσέφερε μια χειροποίητη βυζαντινή 
εικόνα της Θεοτόκου στον Άρχοντα του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου κ. Λεν Λάζαρη, ως ένδειξη 
ευγνωμοσύνης για την στήριξη του έργου της  
Αρχιεπισκοπής από το Ίδρυμα Χρήστος Λάζα-
ρης. 
Την εκτίμηση του Καθεδρικού Ναού εξέφρασε 

και ο Άρχων κ. Αναστάσιος Φαφαλιός, Έφορος 
και Πρόεδρος της Επιτροπής του Καθεδρικού. 
Η Συναυλία ολοκληρώθηκε με προσευχή και 
παραδοσιακά κάλαντα.

Επιστολή ομογενών προς τη Βρετανίδα Υπουργό Εξωτερικών Λιζ Τρας  
για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα
Επιστολή με την οποία επισημαί-
νουν την ανάγκη σεβασμού της πο-
λιτιστικής και θρησκευτικής κληρο-
νομιάς στα κατεχόμενα απευθύνουν 
προς την Υπουργό Εξωτερικών του 
Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας τα 
μέλη της παροικιακής οργάνωσης 
Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων. 
Επισημαίνουν αρχικά τη συνεχι-
ζόμενη κατοχή και την πολιτική εποι-
κισμού των κατεχομένων, αλλά και 
την ελπίδα για επανένωση του νη-
σιού με δημοκρατικές αξίες, ελευ-
θερία έκφρασης και ανεξιθρησκεία. 
Σημειώνουν τον πρόσφατο διορι-
σμό του φιλοκύπριου πρώην βου-
λευτή Ντέιβιντ Μπάροους από τον 
Πρωθυπουργό Τζόνσον στη θέση 
του αναπληρωτή ειδικού απεσταλ-
μένου για την ελευθερία θρησκείας 
ή πίστης και τονίζουν ότι οι αρμο-
διότητές του περιλαμβάνουν τη δια-

σφάλιση ότι η κυβέρνηση θα υπο-
στηρίζει το σεβασμό της θρησκευ-
τικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
στην Κύπρο. 

«Τώρα είναι η ώρα να επιλύσουμε 
το Κυπριακό πρόβλημα στη βάση 
μιας λειτουργικής δικοινοτικής, δι-
ζωνικής ομοσπονδίας σύμφωνα με 
τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμέ-
νων Εθνών και του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, με ρητή αναφορά στο 
ψήφισμα 1251. Αυτό απορρίπτει τη 
θέση της τουρκικής κυβέρνησης και 
της τουρκοκυπριακής πλευράς για 
μια λύση δύο κρατών. Τώρα είναι η 
ώρα να αναληφθεί πρωτοβουλία για 
να διευκολυνθούν οι προσπάθειες 
να επαναρχίσει ένας εποικοδομητι-
κός διάλογος, οι θετικές διαπραγμα-
τεύσεις, χωρίς εντάσεις και απειλές 
ή ενέργειες αντίθετες προς το διε-
θνές δίκαιο», αναφέρει η επιστολή. 

Οι υπογράφοντες τονίζουν επίσης 
ότι η Τουρκία πρέπει να τερματίσει 
άμεσα τις προκλήσεις είτε στα Βα-
ρώσια είτε στην κυπριακή ΑΟΖ. 
Προσθέτουν ότι ενόψει της διε-

θνούς διάσκεψης για την προ-
ώθηση της ελευθερίας θρησκείας ή 
πίστης στο Λονδίνο το ερχόμενο κα-
λοκαίρι, οι ίδιοι είναι βέβαιοι ότι αυ-
τές οι ιδέες θα οδηγήσουν σε σεβα-
σμό όλων των πολιτιστικών και των 
θρησκευτικών δογμάτων, όπως και 
στην κατάργηση κάθε προώθησης 
ακραίων ρατσιστικών απόψεων. 
Σημειώνουν ότι οι Κύπριοι έχουν 

στερηθεί αυτά τα θεμελιώδη ανθρώ-
πινα δικαιώματα για πάρα πολύ 
καιρό και για αυτό ζητούν από την 
κα Τρας να συμπεριλάβει στην ατζέ-
ντα της το μόνο διαιρεμένο νησί 
στην Ευρώπη που έχει υπομείνει 
τόσες πολλές παραβιάσεις, αλλά και 

συντριβή της πολιτιστικής κληρονο-
μίας κατά την τουρκική εισβολή, 
μιας κληρονομιάς που έχει εκτιμηθεί 
από την UNESCO. 
Επισημαίνουν τον βανδαλισμό εκ-
κλησιών και την εμπορία πολύτιμων 
κλεμμένων θρησκευτικών εικόνων, 
τη σύληση ναών και το συνεχιζό-
μενο δράμα των αγνοουμένων. Επι-
σημαίνουν δε ως ενδεικτική των αρ-
νητικών προθέσεων του Προέδρου 
Ερντογάν την μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί. 
Ζητούν, τέλος, από το Ηνωμένο 
Βασίλειο ως συνοδευτικό μέλος της 
Διεθνούς Συμμαχίας Ελευθερίας 
Θρησκείας ή Πίστης μα υπερασπι-
στεί το λαό της Κύπρου στον αγώνα 
του για επίτευξη αυτών των ελευ-
θεριών
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Πληθαίνουν στα βρετανικά ΜΜΕ οι ανα-
φορές για επεξεργασία ενός πακέτου 
πρόσθετων μέτρων κατά της παραλλα-

γής Όμικρον του κορωνοϊού που θα μπορούσαν 
να τεθούν σε εφαρμογή με το νέο έτος.  
Το επίπεδο του συναγερμού για τον κορωνοϊό 
στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στη δεύτερη 
υψηλότερη βαθμίδα, λόγω της ταχείας διασποράς 
της παραλλαγής Όμικρον. 
Όπως συνέστησαν από κοινού οι αρχίατροι  
Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας 
και αποδέχθηκε η κυβέρνηση, η χώρα τίθεται στο 
Επίπεδο 4, διότι «τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι 
η Όμικρον εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα από 
τη Δέλτα και ότι η προστασία από τα εμβόλια 
κατά της συμπτωματικής νόσησης από την  
Όμικρον μειώνεται». Το Επίπεδο 4 σημαίνει ότι  
ο ιός είναι «σε γενική κυκλοφορία» και πως «η 
μετάδοση είναι υψηλή ή αυξάνεται εκθετικά». 
Η παραλλαγή Όμικρον έχει πλέον καταστεί κυ-
ρίαρχη στο Λονδίνο καθώς σε αυτή αναλογεί 
πάνω από το 50% των κρουσμάτων Covid που 
έχουν επιβεβαιωθεί στη βρετανική πρωτεύουσα 
με βάση προκαταρκτικά νεότερα στοιχεία, δήλωσε 
στην εφημερίδα Evening Standard ο επόπτης δη-
μόσιας υγείας της πόλης. Ο καθηγητής Κέβιν Φέ-
ντον είπε ότι οι αναλύσεις των δειγμάτων επιβε-
βαιωμένων κρουσμάτων επιβεβαιώνει πως η 
Όμικρον έχει υπερκεράσει τη Δέλτα. Τη Δευτέρα 
ο Υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ είχε πει πως 
η Όμικρον θα είναι η επικρατούσα παραλλαγή 
στο Λονδίνο έως το απόγευμα της Τετάρτης. Ο 
Φέντον ανέφερε επίσης ότι οι νοσηλευόμενοι φο-
ρείς κορωνοϊού στο Λονδίνο έχουν ανέλθει στους 
1.360, δηλαδή στους περισσότερους από τις αρ-
χές Μαρτίου, όταν η πόλη εξερχόταν του δεύτερου 
κύματος της πανδημίας. Η πλειοψηφία αυτών δεν 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι και «σχεδόν όλοι» 
είναι φορείς της παραλλαγής Δέλτα. Έως και 2 
εκατομμύρια κάτοικοι της βρετανικής πρωτεύου-
σας δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού. 
Με το σύστημα δημόσιας υγείας NHS στο ύψι-
στο επίπεδο συναγερμού πλέον λόγω αναμενό-
μενης αύξησης στις νοσηλείες και λόγω της επι-
τάχυνσης του προγράμματος χορήγησης της 
αναμνηστικής δόσης του εμβολίου, έχει απευθυν-
θεί κάλεσμα για ενίσχυση του νοσηλευτικού δυ-
ναμικού. Εκπρόσωπος της εταιρείας Abicare που 
παρέχει νοσηλευτική περίθαλψη κατ’ οίκον είπε 
στον Guardian ότι έχει αρχίσει να προσλαμβάνει 
πρόσθετο αριθμό Βρετανών νοσηλευτών που 
ζουν στην Ελλάδα, στην Ισπανία και αλλού ώστε 
να καλυφθούν οι ανάγκες φροντίδας ασθενών 
υπό ανάρρωση που μεταφέρονται από νοσοκο-
μεία του Λονδίνου σε ξενοδοχεία ώστε να αδει-
άσουν κλίνες για ασθενείς Covid. 
Η επικεφαλής ιατρική σύμβουλος της UKHSA 
Δρ Σούζαν Χόπκινς είπε ότι ο χρόνος διπλασια-
σμού την λοιμώξεων από την Όμικρον βαίνει μει-
ούμενος από το διήμερο με το τριήμερο που ίσχυε 
αυτή την περίοδο. Πρόσθεσε ότι τα στοιχεία δεί-
χνουν πως ο κίνδυνος επαναμόλυνσης από τον 
κορωνοϊό λόγω της Όμικρον είναι τρεις με οκτώ 

φορές μεγαλύτερος από ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα. Ο 
επικεφαλής του τμήματος δεδομένων της ίδιας 
υπηρεσίας καθηγητής Στίβεν Ράιλι σημείωσε, 
ωστόσο, ότι θα υπάρξει ένα φυσικό όριο στη χρο-
νική διάρκεια της διασποράς της παραλλαγής σε 
αυτό τον υψηλότατο ρυθμό. Η Δρ Χόπκινς κάλεσε 
τους κατοίκους της χώρας να υποβάλλονται σε 
rapid τεστ πριν φύγουν από το σπίτι για χώρους 
όπου θα υπάρχει συνάθροιση ανθρώπων. 
Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-
σον προειδοποίησε το υπουργικό συμβούλιο, που 
μετά από μήνες συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκε-
ψης, ότι «έρχεται τεράστια έξαρση της Όμικρον». 
Ο αρχίατρος Αγγλίας καθηγητής Κρις Γουίτι είπε 
στους υπουργούς ότι αναμένεται «σημαντική αύ-
ξηση στις νοσηλείες» λόγω της παραλλαγής Όμι-
κρον. Πάντως εμφανιζόμενη μέσω βιντεοσύνδε-
σης στη βρετανική κοινοβολευτική επιτροπή η 
επικεφαλής του Ιατρικού Συνδέσμου Νότιας Αφρι-
κής Αντζελίκ Κούτζι είπε ότι δεν συντρέχει λόγος 
αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων καθώς τα 
κρούσματα της Όμικρον είναι κατά κύριο λόγο 
ήπια. Κάλεσε τον κόσμο να εμβολιαστεί, να φορά 
μάσκα και να αποφεύγει τις μεγάλες συγκεντρώ-
σεις. Σε άλλη συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτή-
των ο Βρετανός Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε 
την αφαίρεση από την κόκκινη ταξιδιωτική λίστα 
και των 11 αφρικανικών χωρών που βρίσκονταν 
σε αυτή, καθώς πλέον η παραλλαγή Όμικρον εί-
ναι ευρέως διαδεδομένη στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Θα διατηρηθούν πάντως τα διαγνωστικά τεστ 
που απαιτούνται για τους επισκέπτες από όλες 
τις χώρες του εξωτερικού. Οι λοιμώξεις που έχει 
προκαλέσει η παραλλαγή Όμικρον του κορωνοϊού 
στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται αυτή την πε-
ρίοδο στα επίπεδα των λοιμώξεων που υπήρχαν 
στη χώρα στην κορύφωση του δεύτερου κύματος 
της πανδημίας στις αρχές του 2021 και συνεχί-
ζουν να αυξάνονται, σύμφωνα με επιστήμονες. 

 
Σχέδιο Β ▪

Από την περασμένη Παρασκευή έχει τεθεί σε 
ισχύ στην Αγγλία το πρώτο σκέλος του λεγόμενου 
«σχεδίου Β», δηλαδή η διευρυμένη υποχρέωση 
χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους. Πλέον, 
πέρα από τα καταστήματα λιανικής και τα μέσα 
συγκοινωνίας, η μάσκα απαιτείται σε θέατρα,  
κινηματογράφους, χώρους λατρείας, μουσεία, 
γκαλερί και κοινοτικά κέντρα. Εξακολουθούν να 
μην είναι υποχρεωτικές σε χώρους εστίασης, 
όπως εστιατόρια και παμπ και σε γυμναστήρια. 

 Από την περασμένη Δευτέρα ισχύει ξανά η οδη-
γία για εργασία από το σπίτι όταν αυτό είναι δυ-
νατό, ενώ από την Τετάρτη επανήλθαν τα πιστο-
ποιητικά εμβολιασμού για είσοδο σε χώρους με 
μεγάλα πλήθη, άνω των 500 για κλειστούς χώ-
ρους και άνω των 4.000 για υπαίθριες εκδηλώσεις 
(δεκτά θα γίνονται και αρνητικά τεστ αντιγόνου). 
Σύμφωνα, ωστόσο, με την Daily Mail, η βρετα-
νική κυβέρνηση ετοιμάζει ήδη ένα «σχέδιο Γ» για 
τον Ιανουάριο σε περίπτωση που η Όμικρον έχει 
αρχίσει να επικρατεί χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί. 
Τα πρόσθετα μέτρα φέρονται να προβλέπουν εί-

σοδο σε παμπ και εστιατόρια με 
σάρωση κωδικού του NHS ώστε 
να γίνεται ιχνηλάτηση κρουσμά-
των, χρήση μάσκας σε όλους 
τους στεγασμένους χώρους, δη-
λαδή και στην εστίαση, καθώς 
και επίδειξη πιστοποιητικού εμ-
βολιασμού σε περισσότερους 
χώρους. Η Telegraph προσθέτει 
ότι θα μπορούσαν ακόμα και 
πριν από τα Χριστούγεννα να 
επιβληθούν περιορισμοί στις 
επισκέψεις στους οίκους ευγη-
ρίας, με μόνο τρία άτομα να επι-
τρέπονται για κάθε φιλοξενού-
μενο στις δομές αυτές. 
Σημειώνεται ότι τα μέτρα του 
σχεδίου Β εκπνέουν στις 26 Ια-
νουαρίου, αν και θα έχει επανα-
ξιολογηθεί η ισχύς τους στις 5 
Ιανουαρίου. Εν τω μεταξύ, οι Αρ-
χές δημόσιας υγείας στη Σκωτία 
είπαν  ότι οι κάτοικοι της χώρας 
«παροτρύνονται» να ακυρώ-
σουν τα χριστουγεννιάτικα 
πάρτι. 

 
Τρίτη δόση σε όλους  ▪

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αντιμέτωπο με ένα 
«παλιρροιακό κύμα» κρουσμάτων της παραλλα-
γής Όμικρον του κορωνοϊού, προειδοποίησε με 
διάγγελμα το βράδυ της Κυριακής ο Μπόρις Τζόν-
σον, ανακοινώνοντας πως όλοι οι ενήλικοι κάτοι-
κοι της χώρας θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν 
την ενισχυτική δόση του εμβολίου πριν από το 
τέλος του έτους. Ο προηγούμενος στόχος που 
είχε θέσει ο Βρετανός Πρωθυπουργός όριζε το 
τέλος Ιανουαρίου ως το χρονικό σημείο κατά το 
οποίο όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών θα μπο-
ρούσαν να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου 
κατά της COVID-19. Από χθες, Τετάρτη, όποιος 
ενήλικας έχει συμπληρώσει τρεις μήνες από τη 
δεύτερη δόση μπορεί να κλείνει ραντεβού για την 
αναμνηστική δόση, ενώ ήδη από την περασμένη 
Δευτέρα όλοι οι ενήλικες μπορούν να μπαίνουν 
σε ένα εμβολιαστικό κέντρο για να εξυπηρετού-
νται. Ο κ. Τζόνσον είπε ότι θα ενεργοποιηθούν 
ακόμα περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα και θα 
εκπαιδευτούν χιλιάδες ακόμα άτομα για τη χορή-
γηση των εμβολίων, ενώ αναπόφευκτα θα υπάρ-
ξει αναβολή ορισμένων ραντεβού για άλλες ασθέ-
νειες στο σύστημα υγείας NHS. Ο Βρετανός 
Πρωθυπουργός είπε ότι έχει σημειωθεί σημαντική 
πρόοδος στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, με 23,1 
εκ. πολίτες να έχουν κάνει την τρίτη δόση, αλλά 
η χώρα αντιμετωπίζει μία «έκτακτη» κατάσταση 
και πρέπει «επειγόντως» να ενισχύσει το τείχος 
εμβολιασμού. 
Προειδοποίησε ότι τα κρούσματα της Όμικρον 
διπλασιάζονται κάθε δύο με τρεις ημέρες. «Κανέ-
νας δεν πρέπει να έχει αμφιβολία ότι έρχεται ένα 
παλιρροιακό κύμα κρουσμάτων της Όμικρον», 
είπε ο κ. Τζόνσον, επαναλαμβάνοντας το πόρισμα 
των επιστημόνων ότι οι δύο δόσεις του εμβολίου 
δεν παρέχουν επαρκή προστασία, αλλά και ότι 
 η άμυνα του οργανισμού ενισχύεται με την τρίτη 
δόση. Σε όσους θεωρούν ότι η Όμικρον προκαλεί 
λιγότερο σοβαρά συμπτώματα, ο κ. Τζόνσον είπε 
ότι ήδη υπάρχουν φορείς της παραλλαγής στο 
νοσοκομείο και ότι οι επιστήμονες αυτή τη στιγμή 
δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα ότι η  
Όμικρον είναι πιο ήπια. Σε κάθε περίπτωση,  
πρόσθεσε, τα πολλά κρούσματα λόγω της αυξη-
μένης μεταδοτικότητας θα μπορούσαν να  
οδηγήσουν σε πολλές νοσηλείες και θανάτους. 

«Μην κάνετε το λάθος να θεωρήσετε ότι η Όμι-
κρον δεν μπορεί να σας κάνει κακό», τόνισε  
ο Βρετανός Πρωθυπουργός. 

 
Πρώτος θάνατος από την Όμικρον ▪

Τον πρώτο θάνατο φορέα της παραλλαγής Όμι-
κρον του κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο  
επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. 
Επισκεπτόμενος εμβολιαστικό κέντρο στο  
δυτικό Λονδίνο το πρωί της Δευτέρας, ο κ. Τζόν-
σον είπε: «Δυστυχώς ναι, η Όμικρον παράγει νο-
σηλείες και δυστυχώς τουλάχιστον ένας ασθενής 
έχει επιβεβαιωθεί πως πέθανε από την Όμικρον». 

«Επομένως νομίζω ότι η ιδέα πως με κάποιον 

τρόπο πρόκειται για ηπιότερη εκδοχή αυτού του 
ιού, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να  
παραμερίσουμε και απλά να αναγνωρίσουμε τον 
μεγάλο ρυθμό με τον οποίο επιταχύνεται (η δια-
σπορά) μεταξύ του πληθυσμού. Άρα το καλύτερο 
πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να κά-
νουμε όλοι τις ενισχυτικές δόσεις», συμπλήρωσε  
ο Μπόρις Τζόνσον. Ο Πρωθυπουργός αποκά-
λυψε επίσης ότι το 40% των κρουσμάτων κορω-
νοϊού στο Λονδίνο είναι της  
παραλλαγής Όμικρον και όπως είπε η Όμικρον 
είναι πλέον η κυρίαρχη παραλλαγή στην πρω-
τεύουσα. Εξάλλου, απέφυγε τρεις φορές να απο-
κλείσει την πιθανότητα αυστηρότερων περιορι-
στικών μέτρων για τη συγκράτηση διασποράς 
της Όμικρον πριν από τα Χριστούγεννα. 

 
200.000 τα πραγματικά κρούσματα  ▪

Σε 200.000 υπολογίζονταν τα πραγματικά κρού-
σματα της παραλλαγής Όμικρον στο Ηνωμένο 
Βασίλειο τη Δευτέρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της 
Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας ΗΒ που επι-
καλέστηκε από το βήμα της Βουλής των  
Κοινοτήτων ο Υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ. 
Ο κ. Τζάβιντ υπενθύμισε ότι υπάρχει μία καθυ-
στέρηση περίπου δύο εβδομάδων μεταξύ των 
κρουσμάτων από τη μία και των νοσηλειών και 
θανάτων από την άλλη, προειδοποιώντας ότι 
«μπορούμε να αναμένουμε να αυξηθούν δραμα-
τικά αυτοί οι αριθμοί (νοσηλειών και θανάτων)  
τις προσεχείς ημέρες και εβδομάδες». Ο κ. Τζά-
βιντ επιβεβαίωσε επίσης ότι από την περασμένη 
Τρίτη οι πλήρως εμβολιασμένοι που έρχονται σε 
επαφή με κρούσμα της Όμικρον δεν χρειάζεται 
να μένουν σε απομόνωση, αλλά θα μπορούν να 
υποβάλλονται σε καθημερινά rapid τεστ. Διαβε-
βαίωσε δε για την επάρκεια των τεστ, παρά το 
γεγονός ότι από το πρωί όποιος πολίτης προ-
σπαθεί να παραγγείλει τα δωρεάν τεστ από την 
κυβερνητική ιστοσελίδα βλέπει ότι για την ώρα 
δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα, αν και παραπέ-
μπεται σε φαρμακεία και άλλα τοπικά κέντρα δια-
νομής. Διπλά εμβολιασμένοι οι περισσότεροι νο-
σηλευόμενοι φορείς Όμικρον. Δύο δόσεις του 
εμβολίου κατά του κορωνοϊού έχουν κάνει οι  
περισσότεροι από τους δέκα φορείς της παραλ-
λαγής Όμικρον που νοσηλεύονται στη Βρετανία, 
ανακοίνωσε η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας 
Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA). Η ανακοίνωση 
αναφέρει ότι οι νοσηλευόμενοι είναι διασκορπι-
σμένοι σε όλη τη χώρα και είναι ηλικίας από  
18 έως 85 ετών. Δεν ξεκαθαρίζεται πόσο σοβαρή 
είναι η κατάσταση της υγείας τους. Η επικεφαλής 
ιατρική σύμβουλος της UKHSA Δρ Σούζαν Χόπ-
κινς δήλωσε ότι «οι νοσηλείες πάντα έπονται μετά 
από λίγες εβδομάδες των λοιμώξεων, επομένως 
δεν προξενεί έκπληξη ότι έχουμε αρχίσει να βλέ-
πουμε ανθρώπους να εισάγονται στο νοσοκομείο 
με την Όμικρον». 

 
Χαμηλή προστασία έναντι της ▪
Όμικρον από δύο δόσεις 

 
Οι δύο δόσεις των εμβολίων κατά του κορω-
νοϊού δεν επαρκούν για την αποτροπή προσβο-
λής από την παραλλαγή Όμικρον, ωστόσο η τρίτη 
δόση ενισχύει σημαντικά την άμυνα του οργανι-
σμού, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Υγειονομικής 
Ασφάλειας Ηνωμένου Βασιλείου. Τα συμπερά-
σματα των Βρετανών επιστημόνων βασίζονται 
στην ανάλυση δεδομένων από 581 κρούσματα 
της Όμικρον και χιλιάδες της παραλλαγής Δέλτα. 
Καταγράφηκε δραματική μείωση της αποτελε-
σματικότητας του εμβολίου της  
AstraZeneca και σημαντική μείωση για τις δύο 
δόσεις του εμβολίου της Pfizer. Ωστόσο, η ενι-
σχυτική δόση αυξάνει την προστασία κατά της 
εκδήλωσης συμπτωμάτων από την Όμικρον από 
70% έως 75%. Η βρετανική υπηρεσία εκτιμά ότι 
πάνω από τα μισά κρούσματα της COVID-19 έως 
τα μέσα Δεκεμβρίου θα είναι της παραλλαγής 
Όμικρον και ότι ο ρυθμός διασποράς της διατη-
ρηθεί η χώρα θα έχει καταγράψει πάνω από  
1 εκατομμύριο περιστατικά έως το τέλος του μήνα.

Αναμένεται «δραματική» αύξηση νοσηλειών και θανάτων 
- Πρώτος νεκρός από την Όμικρον - Όλα τα νέα μέτρα

Υπό εξέταση «σχέδιο Γ» με περισσότερα μέτρα κατά της Όμικρον - Τρίτη δόση σε όλους - Αύξηση επιπέδου συναγερμού



 10 | Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ "ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ" ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ανοιξε ύστερα από έναν χρόνο η αίθουσα με τα Γλυπτά

Επειτα από έναν ολόκληρο χρόνο στην 
«απομόνωση», τα Γλυπτά του Παρθε-
νώνα που παραμένουν «αιχμάλωτα» στο 

Λονδίνο εδώ και περισσότερους από δύο αιώνες, 
είναι και πάλι προσβάσιμα στους επισκέπτες της 
«φυλακής» τους. Η αίθουσα του Βρετανικού Μου-
σείου που τα στεγάζει άνοιξε ξανά την περασμένη 

Δευτέρα, μετά από δωδεκάμηνο «λουκέτο» – αρ-
χικά, λόγω του λόκνταουν και, κατόπιν, εξαιτίας 
«εργασιών συντήρησης». Η τελευταία φορά που 
το κοινό μπόρεσε να τα θαυμάσει ήταν στις 15 
Δεκεμβρίου 2020. 
Τριακόσιες εξήντα τρεις ημέρες μετά, και επτά 

μήνες έπειτα από την επαναλειτουργία των υπό-
λοιπων χώρων του Μουσείου, η «Παροικιακή» 
επισκέφθηκε το επιβλητικό κτίριο της Γκρέιτ Ρά-
σελ Στριτ και μπήκε στην Αίθουσα του Παρθε-
νώνα (αίθουσα 18), γνωστή ως Ντουβίν Γκάλερι. 
Τι άλλαξε από πέρυσι; Οι υπεύθυνοι του Μου-
σείου καθάρισαν, επιτέλους, τη γυάλινη οροφή 
που ήταν γεμάτη από έντονα σημάδια μούχλας 
τα οποία άρχισαν να εμφανίζονται πριν από 20 
και πλέον χρόνια. Στο εξής, τα γλυπτά αριστουρ-
γήματα του Φειδία θα εκτίθενται υπό ελαφρώς 
καλύτερες συνθήκες φωτισμού – τουλάχιστον τις, 
όχι ιδιαιτέρως συχνές, ηλιόλουστες ημέρες στο 
Λονδίνο. Και με τη διαρροή, τι έγινε; Οι ντροπια-
στικές εικόνες με βρόχινο νερό να στάζει από το 
ταβάνι δίπλα στα Γλυπτά έκαναν, στο πρόσφατο 
παρελθόν, τον γύρο του κόσμου, με τους υπεύ-
θυνους του ιδρύματος να δίνουν τη «λύση» το-
ποθετώντας… κουβάδες και πανιά ανάμεσα στα 
εκθέματα! Τώρα, διαβεβαιώνουν ότι το φαινόμενο 
δεν θα επαναληφθεί. «Οι διαρροές (σ.σ. νερού) 
που παρατηρήθηκαν στην αίθουσα 18 προκλή-
θηκαν επειδή ένα σημείο του γυαλιού (σ.σ. στην 
οροφή) είχε ραγίσει. Ραγίσματα όπως αυτό είναι 
μέρος της φυσιολογικής φθοράς που επέρχεται 
με την πάροδο του χρόνου σε ένα παλιό και ιστο-
ρικό κτίριο. Το πρόβλημα διορθώθηκε το 2019 
και το τζάμι επανατοποθετήθηκε με νέα στερέ-
ωση. Αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζονται φθορές 
στο τζάμι (σ.σ. της οροφής) στην Αίθουσα του 
Παρθενώνα», είπε στην «Παροικιακή» η εκπρό-
σωπος του Μουσείου. Δεκάδες επισκέπτες βρέ-
θηκαν στην αίθουσα των Γλυπτών στα πρώτα 60 

λεπτά της επαναλειτουργίας της. «Είμαι τυχερή 
που ήρθα σήμερα. Μου αρέσει που τα βλέπω 
‘’ολοζώντανα’’, αλλά θα προτιμούσα να τα δω 
στην Αθήνα», μου λέει η 26χρονη Κιονγκ από 
την Κορέα. «Εφόσον είναι κλεμμένα, φυσικά πρέ-
πει να γυρίσουν πίσω», σημειώνει ο 43χρονος 
Ντέιβιντ από την Αυστραλία. Λίγο πιο κάτω, δύο 
νεαρές Ισπανίδες περιεργάζονται τμήματα της βό-
ρειας ζωφόρου. «Στην Ισπανία διαβάζουμε συχνά 
για το θέμα. Πρέπει να τα επιστρέψουν στην Ελ-
λάδα», τονίζει η Ντίτα και η φίλη της συμφωνεί. 
Το Μουσείο διαβεβαίωνε από τις αρχές του κα-

λοκαιριού ότι οι «ελληνικές» αίθουσες θα άνοιγαν 
σύντομα: αρχικά «τον Ιούλιο», έπειτα «τον Σε-
πτέμβριο», αργότερα «μέσα στο φθινόπωρο». 
Γιατί τόσες αναβολές; Κατά την εκπρόσωπό του, 
έπρεπε να επιδιορθωθεί ένα «ράγισμα» που πα-
ρουσιάστηκε στην οροφή (και) της αίθουσας 17, 
όπου βρίσκεται το μνημείο των Νηρηίδων. «Οι 
απαραίτητες εργασίες στην αίθουσα 17 ήταν μέ-
ρος ενός προγράμματος επισκευών και συντή-
ρησης που θα επιτρέψει την μελλοντική υλοποί-
ηση άλλων εργασιών», τόνισε. Στο σημείο 
υπάρχουν ακόμη σκαλωσιές σκεπασμένες με 
πανί. Τη Δευτέρα άνοιξαν τέσσερις αίθουσες με 
ελληνικά εκθέματα (15, 16, 17, 18), ενώ κλειστές 
«λόγω εργασιών» παραμένουν οι αίθουσες 19 
(«Ελλάδα: Αθήνα») και 20 («Ελληνες και Λύκιοι»). 

«Οι αίθουσες του Παρθενώνα άνοιξαν ξανά – 
καιρός ήταν! Στους 12 μήνες που μεσολάβησαν 
από το κλείσιμο εξαιτίας διαρροών νερού, ελπίζει 
κανείς ότι οι διοικούντες είχαν τη ευγένεια να ξα-
νασκεφτούν τις πληροφορίες που παρέχουν σχε-
τικά με αυτά τα απαράμιλλα τεχνουργήματα», 
είπε στην «Παροικιακή» η πρόεδρος της Βρετα-
νικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυ-
πτών (BCRPM) ντέιμ Τζάνετ Σούζμαν. «Οι επι-
σκέπτες πρέπει να μάθουν πώς έφτασαν εδώ, 
σε αυτή την ψυχρή αίθουσα στο Λονδίνο. Εφόσον 

δεν έχει βρεθεί καμία απόδειξη ότι επετράπη η 
απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, θα μπο-
ρούσε, τουλάχιστον, το Μουσείο να αναφέρει 
αυτό το γεγονός. Διαφορετικά, θα πρέπει να υπο-
θέσουμε ότι έχει πολύ κακή σχέση με την πρα-
γματικότητα όταν ισχυρίζεται ότι αποκτήθηκαν νό-
μιμα». Η διάσημη ηθοποιός κατέληξε: «Οι 
επισκέπτες του Μουσείου πρέπει να διαφωτίζο-
νται, είτε με ένα φυλλάδιο που θα διατίθεται στις 
ελληνικές αίθουσες, είτε με σήμανση δίπλα στα 
εκθέματα που θα παρέχει ολοκληρωμένη πλη-
ροφόρηση για το πώς αποκτήθηκαν. Ο Ελγιν τα 
έσκισε από τον Παρθενώνα και τα έκλεψε. Θα 
έπρεπε να βρίσκονται στη θέση τους, εκεί που ο 
ήλιος λάμπει και οι στέγες δεν στάζουν». 

«Περιμένανε με ανυπομονησία την επαναλει-
τουργία της αίθουσας 18. Και όχι μόνο εμείς! Η 
UNESCO εξέφρασε ανησυχία για το συνεχιζό-
μενο κλείσιμο. Αναρωτιέται κανείς γιατί απαιτή-
θηκαν 12 μήνες ‘’τακτικής συντήρησης’’ ώστε να 
ξαναγίνει προσβάσιμη μια κομβική συλλογή του 
μουσείου», δήλωσε η δρ Κρις Τίτγκατ, πρόεδρος 
της Διεθνούς Ενωσης για την Επανένωση των 
Γλυπτών (IARPS). «Καθάρισαν πλήρως τη στέγη 
και υποθέτουμε ότι αντιμετώπισαν και τα προ-
βλήματα κλιματισμού και υγρασίας. Αλλά όσες 
παρεμβάσεις και να κάνει το Μουσείο, η συλλογή 
των Γλυπτών θα παραμείνει ένα ακρωτηριασμένο 
τμήμα ενός ανεκτίμητης αξίας συνόλου. Η αί-
θουσα 18 δεν θα μπορέσει ποτέ να συναγωνιστεί 
τη διάφανη Αίθουσα του Παρθενώνα στο Μουσείο 
Ακρόπολης, που λούζεται από το αττικό φως. 
Εκεί, τα Γλυπτά εκτίθενται στο φυσικό τους περι-
βάλλον. Μόνο εάν επανενωθούν στην πόλη που 
δημιουργήθηκαν πριν από δυόμισι χιλιετίες, θα 
μπορέσουν να αφηγηθούν την πλήρη ιστορία 
τους στις μελλοντικές γενιές».



Το ιστορικό δημιούρ-
γημα της Οκτωβρια-
νής Σοσιαλιστικής 

Επανάστασης φωτίζει άπλετα το δρόμο της 
Μεγάλης Αναγέννησης. 
Στις 30 αυτού του μήνα, Δεκεμβρίου 2021 
συμπληρώνονται 99 χρόνια από την 
ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης, της Ένω-
σης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρα-
τιών ΕΣΣΔ (Ένωση 15 χωρών) και 30 χρό-
νια από την τυπική διάλυσή της. Η θεωρία 
ότι η Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανά-
σταση ξεκίνησε καλά, ήταν στο σωστό 
δρόμο, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία 
όλα πήγαν στραβά και ανάποδα εξαιτίας 
μιας δήθεν λανθασμένης, δήθεν μη δημο-
κρατικής επιλογής, δεν αποτελεί παρά υιο-
θέτηση μιας ιδεαλιστικής ερμηνείας της 
ιστορίας, ένα από τα χαρακτηριστικά της 
οποίας είναι η εξόγκωση, αν όχι η απολυ-
τοποίηση του υποκειμενικού  παράγοντα 
και η υποτίμηση, η υποβάθμιση του αντι-
κειμενικού παράγοντα. Βέβαια, τέτοιες θε-
ωρίες και αντιλήψεις είναι της μόδας και 
οφείλονται εν πολλοίς στη μεγάλη  υποχώ-
ρηση του παγκόσμιου εργατικού κινήματος, 
που ακολούθησε τη διάλυση της  
Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων  σοσια-
λιστικών χωρών της Ανατολής Ευρώπης. 
Μιλούμε για τεράστια αρνητική εξέλιξη. Η 
υποχώρηση του σοσιαλισμού, η κατάρ-
ρευση του σοσιαλισμού, πρώτα και κύρια 
στη Σοβιετική Ένωση, εκεί που πέτυχε αξε-
πέραστα επιτεύγματα, έφερε τα πάνω κάτω 
σε όλα τα επίπεδα.  Άλλαξαν οι παγκόσμιες 
ισορροπίες. Οι λανθασμένες ερμηνείες αυ-
τής της μη αναπόφευκτης υποχώρησης, 
υπό την έννοια ότι η κατάρρευση του σο-
σιαλισμού μπορούσε να αποφευχθεί, ποι-
κίλουν και συχνά ισοδυναμούν με διαστρέ-
βλωση των ιστορικών γεγονότων.  
Αντιπαρατίθεται, αυθαίρετα, ανιστόρητα, 
ο πολυκομματισμός στο μονοκομματισμό 
και παραγνωρίζεται, τις περισσότερες φο-
ρές σκόπιμα, η ιστορική ιδιομορφία της Ρω-
σίας. Αντιπαρατίθεται η δημοκρατία στη δι-
κτατορία (και αποκρύβεται ο ταξικός τους 
χαρακτήρας καθώς και ο ταξικός χαρακτή-
ρας του κράτους),η πολυφωνία, ο πλου-
ραλισμός στη μονολιθικότητα και τον υλι-
στικό μονισμό, και συγκρίνονται ή ακόμα 
και εξισώνονται ανόμοια πράγματα και έν-
νοιες, και στο όνομα της απόρριψης του 
λεγόμενου γραφειοκρατικού διοικητικού- 
διατακτικού  συστήματος οικονομίας  προ-
τείνεται η αντικατάσταση της σχεδιασμένης 
οικονομίας, που για δεκαετίες πραγματο-
ποιούσε θαύματα, με τη λεγόμενη μικτή οι-
κονομία ή άλλα οικονομικά μοντέλα, οικο-
νομικά συστήματα με "ανθρώπινο 
πρόσωπο" και κίνητρα που βασίζονται στην 
οικονομία της αγοράς, συστατικό στοιχείο 
της οποίας είναι η αναρχία στην παρα-

γωγή. Θεοποιείται το κέρδος! Όμως ας μην 
"ξεχνούν" κάποιοι κατά φαντασία προοδευ-
τικοί ότι, σε μια  κοινωνία, που στηρίζεται 
στο κίνητρο του κέρδους, τον ατομικισμό 
και τον ανταγωνισμό, θα είναι πάντα ανα-
πόφευκτες, κραυγαλέες ανισότητες και 
ασυμφιλίωτες ταξικές αντιθέσεις που οδη-
γούν νομοτελειακά σε αδιάκοπες συγκρού-
σεις, ταξικές συγκρούσεις. Σήμερα, μετά 
την κατάρρευση του σοσιαλισμού, 
νεοφώτιστοι "σοσιαλιστές" πασχίζουν να 
μας πείσουν ότι έχει καταργηθεί η ταξική 
πάλη και στη θέση της τοποθετούν ένα χυ-
δαίο, ιδεαλιστικό, αταξικό οικουμενισμό, 
που δεν αντέχει στην πιο πρόχειρη κριτική, 
ενώ άλλοι παραχαράκτες της ιστορικής 
αλήθειας απολυτοποιούν τις μορφές πάλης 
του λαού, τις περιορίζουν, και  δηλώνουν 
πίστη στις αστικές κοινοβουλευτικές και συ-
νταγματικές διαδικασίες, τις οποίες  αυθαί-
ρετα βαφτίζουν  διαχρονικά δημοκρατικές. 
Σίγουρα αυτές οι αστικές διαδικασίες, εξου-
σίες, νομοθετικές, εκτελεστικές κ.ά  
είναι μονόπλευρα ταξικές αφού εκφράζουν 
και υπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων 
και πόρρω απέχουν από την άμεση δημο-
κρατία και τη λαϊκή κυριαρχία. 
Η "ανακάλυψη" των οικουμενικών αλη-
θειών και αξιών της "αταξικής" δημοκρατίας 
και του "αταξικού" κράτους δικαίου συ-
γκρούεται καθημερινά με τους πολέμους 
και την καταδίκη εκατομμυρίων ανθρώπων 
στην ανεργία, τη φτώχεια, την πείνα, τις 
κάθε λογής ασθένειες, την εξαθλίωση και 
το θάνατο. Συγκρούεται με τις επεμβάσεις 
στη φύση, το περιβάλλον και τα οικοσυ-
στήματα, τις κλιματικές αλλαγές και τις παν-
δημίες. Οι κατά φαντασία σοσιαλιστές, που 
νανουρίζουν τους πληβείους του πλανήτη 
μας με ευχολόγια και πασιφισμό, καθώς 
και οι  θρησκευτικοί μαχητές και οι μαχητές 
της ατομικής βίας και τρομοκρατίας, όσοι 
από αυτούς δεν είναι ύποπτοι, όργανα  
δηλαδή ξένων υπηρεσιών, δεν μπορούν 
να σβήσουν την ιστορία. Είναι ιστορικά 
αποδεδειγμένο, αδιαμφισβήτητο γεγονός, 
ότι οι μεγάλες αλλαγές πραγματοποι-
ήθηκαν με κοινωνικές επαναστάσεις. 
Ο σημερινός άδικος κόσμος θ'αλλάξει ρι-
ζικά με ανατροπές που δεν θα γίνουν αύριο 
το πρωί, αλλά είναι αναπόφευκτες και όχι 
"όνειρο θερινής νυκτός", επιθυμία και ευχή 
ονειροπόλων. Στη μακρόχρονη ιστορία του  
ανθρώπου, οι εχθροί της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας και της κοινωνικής προόδου 
δεν φοβήθηκαν τους λίγους και τους "εκλε-
κτούς", αλλά τον οργανωμένο και σωστά 
καθοδηγημένο από άξιες ηγεσίες λαό.  
Η συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία, οι συ-
γκεκριμένες οικονομικές, κοινωνικές και πο-
λιτικές συνθήκες, τόσο στο εσωτερικό όσο  
και στο εξωτερικό της νεαρής σοβιετικής 
δημοκρατίας, κάτω από τις οποίες αναπτύ-

χθηκε δριμύτατη ταξική πάλη από τον  
Φεβρουάριο του 1917 μέχρι τα μέσα του 
1930,καθόρισαν τις επιλογές του κομμου-
νιστικού κόμματος και όχι  ο δήθεν πονηρός 
και ύπουλος νους κάποιων ηγετών. 
Οι επιλογές των Σοβιετικών κομμουνι-
στών είχαν την ενεργό  υποστήριξη της συ-
ντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Αν δεν 
την είχαν η σοβιετική εξουσία θα κατέρρε, 
ασυζητητί. Οι επιλογές αυτές δικαιώθηκαν 
τόσο από τις εξελίξεις στο εσωτερικό,  
τις εξελίξεις στην  Σοβιετική Ένωση, την 
απέραντη χώρα των Σοβιέτ -  
δημοκρατικά εκλελεγμένων οργάνων των 
εργαζομένων τάξεων (συνεχής σταθερή 
πορεία  σε όλα τα επίπεδα, ραγδαία οικο-
νομική ανάπτυξη, άνοδος βιοτικού, μορ-
φωτικού και πολιτιστικού επιπέδου του 
λαού και το πιο σημαντικό, μετατροπή της 
χώρας, από καθυστερημένη που ήταν όταν 
έφυγε νωρίς από τη ζωή ο Λένιν τον Ια-
νουάριο του 1924,σε σύγχρονη βιομηχα-
νική και στρατιωτική υπερδύναμη, ελκτική 
και ανθρώπινη, φως και ελπίδα για εκα-
τομμύρια "κολασμένους" της γης, που η 
ακτινοβολία της δεν άφησε ανεπηρέαστους 
και  κορυφαίους επιστήμονες, επιφανείς 
ανθρώπους των γραμμάτων, των  
τεχνών και του πολιτισμού, ένα σημαντικό 
κομμάτι της  αφρόκρεμας της παγκόσμιας 
αστικής διανόησης, που πέρασε στο στρα-
τόπεδο του σοσιαλισμού-κομμουνισμού) 
όσο και από τις εξελίξεις στο εξωτερικό, τις 
εξελίξεις στην Ευρώπη και την Ασία (επι-
βολή ανοικτής τρομοκρατικής δικτατορίας 
από τους εκπροσώπους του μεγάλου κε-
φαλαίου και κατάργηση του αστικού κοινο-
βουλίου στην Ιταλία- φασισμός και την Γερ-
μανία- ναζισμός, κορύφωση του 
σοβιετικο-ιαπωνικού πολέμου το 1939, που 
δεν αναφέρεται καν στα βιβλία της αστικής 
ιστορίας, Β' Παγκόσμιος Πόλεμος κλπ.).  
Η ένοπλη εξέγερση στη Ρωσία τον Οκτώ-
βριο του 1917 και οι εξεγέρσεις που ακο-
λούθησαν σε μια σειρά  χώρες της ρωσικής 
επικράτειας, στέφθηκαν με επιτυχία. 
Ωστόσο, το νεαρό σοβιετικό κράτος κλη-
ρονόμησε μια ρημαγμένη από τον Α' Πα-
γκόσμιο Πόλεμο Ρωσία μαζί με τις χώρες 
που βρίσκονταν στην επικράτειά της, εξί-
σου ρημαγμένες. Ο εμφύλιος πόλεμος που 
ξέσπασε αμέσως μετά την Οκτωβριανή 
Επανάσταση και η εισβολή στη Σοβιετική 
Ένωση από δεκατέσσερις καπιταλιστικές 
χώρες, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, 
προς ενίσχυση των αντεπαναστατών και 
όχι μόνο δημιούργησαν συνθήκες χάους 
και αναρχίας. Ήταν μια ανεξέλεγκτη κατά-
σταση.  Οι κομμουνιστές υπερασπίστηκαν 
τις κατακτήσεις της Οκτωβριανής Επανά-
στασης με τα όπλα και όχι μόνο με τα λό-
για.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Με την ευκαιρία της 99ης επετείου  
της ίδρυσης της Σοβιετικής Ένωσης   Α' Μέρος  

Αυτά τα Χριστούγεννα!
Αναβρασμός , 
πολυκοσμία, με 
τα μάτια καρ-
φωμένα στο 
κενό, και με 
πρόσωπα γε-
μάτα απορία και 
με ένα βλέμμα 
γεμάτο ερωτη-

ματικά!Αυτή είναι η καθημερινή 
εικόνα που βλέπουμε στους  
δρόμους της μεγαλούπολης 
του Λονδίνου. Οι άνθρωποι 
αβέβαιοι κυκλοφορούν πάνω 
κάτω για να μην αποβλακω-
θούν!  Η αβεβαιότητα είναι εμ-
φανής στα πρόσωπα του κα-
θενός, και βλέποντας τον 
κόσμο νομίζεις ότι βρισκόμαστε 
σε άλλο πλανήτη. Σαν να μην 
γνωρίζουμε τα γήινα, και σαν 
να προσπαθούμε να αναγνω-
ρίσουμε τον τόπο γύρω μας, 
και δεν είμαστε σίγουροι αν οι 
στιγμές και οι παραστάσεις 
που διαβαίνουμε είναι πραγμα-
τικές, ή είναι σκηνές μιας ακόμα 
κινηματογραφικής ταινίας! 
Πόσο άλλαξαν όλα και πόσο 
πληγωμένες είναι οι ανθρώπι-
νες ψυχές! Πως μας κατάντησε 
αυτή η  αναπάντεχη πανδημία! 
Φτάσαμε στα μέσα του μήνα 
Δεκέμβρη και οι καταστηματάρ-
χες βάζουν τα δυνατά τους να 
φτιάξουν την ατμόσφαιρα των 
Χριστουγέννων στολίζοντας τις 
βιτρίνες των μαγαζιών τους, το 
ίδιο και οι δημαρχιακοί μπήκαν 
στη διαδικασία να στολίσουν 
τους δρόμους με την ελπίδα ότι 
θα φτιάξουν την απαιτούμενη 
ατμόσφαιρα προσκαλώντας 
και ταυτόχρονα προκαλώντας 
τους δημότες να κάνουν προ-
σπάθεια να μπουν στα κατα-
στήματα για τα απαραίτητα 
ψώνια των Χριστουγέννων! Ο 
κόσμος είναι τόσο αβέβαιος για 
το τι θα κάνει που η αβεβαι-
ότητα του δεν τον αφήνει να 
πάρει εύκολα τις αποφάσεις 
του! Είναι πολλοί που βγαί-
νουν, κοιτάζουν, και απλά γυρ-
νάνε πίσω στα υποστατικά 
τους με αδειανά χέρια. Εδώ 
που φτάσαμε η καλύτερη επι-
λογή είναι να κάνουμε μια προ-
σπάθεια να φτιάξουμε μια δια-
φορετική ατμόσφαιρα δίχως 
προβληματισμούς, και δίχως 
αγωνίες και δίχως άγχος! Τα 
φετινά Χριστούγεννα να είναι 
διαφορετικά με  την έννοια της 
παρουσίας του Χριστού στις 
ψυχές και στις καρδιές μας! Ας 
κάνουμε προσευχές και ας πα-
ρακαλέσουμε τον νεογέννητο 
που θα έρθει για ακόμα μια 
φορά για να μας απαλλάξει  
από τις αμαρτίες μας, να μας 
φέρει την πολυπόθητη ομαλό-
τητα απαλλάσσοντας μας από  

τον ανεπιθύμητο υιό που μας 
ταλανίζει τόσο καιρό, και που 
μας έχει κλέψει την ηρεμία, και 
την ελευθερία του κορμιού και 
της ψυχής μας! Ας δώσουμε 
περισσότερη προσοχή στους 
πιο αδύναμους συνανθρώ-
πους μας. Είναι τόσοι πολλοί 
που μας χρειάζονται. Αν έχουμε 
την δυνατότητα ας βοηθή-
σουμε με οποιοδήποτε τρόπο 
ένα συνάνθρωπο μας.  Ας μην 
αφήσουμε την ηλικιωμένη κυ-
ρία να παιδεύεται ξαπλωμένη 
στο πεζοδρόμιο απλώνοντας 
το χέρι ζητιανεύοντας για ένα 
κομμάτι ψωμί. Ας δώσουμε 
τώρα από το περίσσευμα μας 
την εισφορά  μας σε όπιο  φι-
λανθρωπικό οργανισμό γνωρί-
ζουμε. Κάποιος συνάνθρωπος 
μας θα πάρει κάποια σχετική 
βοήθεια από αυτή μας την 
ενέργεια.  Και να θυμάστε. Την 
μεγαλύτερη ευχαρίστηση την 
νιώθει πάντα αυτός που δίνει 
και μετά αυτός που παίρνει. 
Δώστε λοιπόν απλόχερα και η 
χαρά και η ευχαρίστηση θα εί-
ναι δίκη σας! Αυτά τα Χριστού-
γεννα κάντε προσευχές στον 
Σωτήρα μας να απαλύνει τις 
ψυχές μας. Συγχωρέστε αυ-
τούς που σας έχουν πληγώσει 
και ζητήστε συγνώμη να αφε-
θούν οι αμαρτίες σας! Μόνο 
έτσι θα γαληνέψει η ψυχή σας. 
Μόνο έτσι θα γαληνέψουν οι 
ψυχές όλων μας!  Τώρα που 
όλα είναι δύσκολα, κάντε αυτά 
που είναι εύκολο να γίνουν. Τα 
θαύματα της τεχνολογίας μας 
το επιτρέπουν. Κάντε ένα τη-
λεφώνημα σε αυτούς που δεν 
μιλήσατε για πολύ καιρό ίσως 
γιατί έτσι έγινε λόγω μιας μι-
κρής παρεξήγησης! Πέστε τους 
ότι εσείς φταίτε, και ζητήστε 
τους συγνώμη. Εσείς θα νιώ-
σετε πιο πολύ ικανοποίηση και 
θα νιώσετε ηρεμία ψυχική! Ας 
ξεχάσουμε τις προετοιμασίες 
για τα μεγάλα πάρτη που κά-
ναμε στο παρελθόν, τα πολλά 
δώρα και τις διασκεδάσεις, τα 
φαγοπότια και τα λούσα, και 
τούτη τη φορά ας βάλουμε σαν 
προτεραιότητα τον Χριστό που 
θα έρθει και πάλι στη Γη. Μόνο 
έτσι θα νιώσουμε γαλήνιοι και 
ευτυχισμένοι. Ο Σαίξπηρ είπε, 
είμαι ευτυχισμένος. Και ξέρετε 
γιατί; Γιατί λέει δεν περιμένω 
τίποτε από κανένα. Ας μην πε-
ριμένουμε λοιπόν τίποτε από 
κανένα. Ας δώσουμε αγάπη 
στους ανθρώπους που είναι 
γύρω μας, και να είστε σίγουρη 
ότι η αγάπη είναι πιο σημαντική 
από του να δώσουμε  δώρα 
και υλικά αγαθά ξοδεύοντας 
χρήματα για ακριβά ενδύματα  
και πολυέξοδα πάρτυ!

Του Βασίλη 
Παναγή
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Χωρίς μελαγχολία και κατάθλιψη  
τα φετινά Χριστούγεννα!

Όλο και πλησιάζουν τα 
Χριστούγεννα!  Βρι-
σκόμαστε ήδη στην 

αντίστροφη μέτρηση γι΄ αυτή 
την τόσο λαμπερή γιορτή! Μία 
γιορτή που σε άλλους αρέσει, 
καθώς τους ταξιδεύει σε έναν 
παραμυθένιο κόσμο, μακριά 
από την μιζέρια και την γκρίνια. 
Άλλους όμως τους ρίχνει ψυ-
χολογικά, θεωρώντας την κάτι 
«ψεύτικο που πρέπει να αντα-
ποκριθείς», γεμίζοντάς τους αρ-
νητισμό, εκνευρισμό και μελαγ-
χολία, που μπορεί να εξελιχθεί 
στη γνωστή πλέον «Κατάθλιψη 
των Χριστουγέννων». Πόσο 
μάλλον φέτος που η πανδημία 
εξακολουθεί να απειλεί την 
υγεία μας με ένα ιό ΟΜΙΚΡΟΝ 
να παραμονεύει και να αποζητά 
να πάρει την θέση του άστρου 
στο χριστουγεννιάτικο μας δέ-
ντρο.  
Είναι γεγονός πως η κατά-

θλιψη ή μελαγχολία των γιορ-
τών παρατηρείται κυρίως στις 
πιο ανεπτυγμένες και υπερκα-
ταναλωτικές κοινωνίες, όπου η 
χαρά, η διασκέδαση, το γέλιο, 
ακόμα και η …ευτυχία έχουν 
συνδυαστεί με το χρήμα. Όσο 
πιο πολύ ξοδεύεις, τόσο πιο 
καλά θα περάσεις, κάτι που φυ-
σικά όλοι μας γνωρίζουμε πως 
δεν ισχύει. Παρόλα αυτά, πέ-
φτουμε στην ίδια παγίδα ξανά 
και ξανά!  
Ας ξεχάσουμε την «αγορα-

σμένη Χριστουγεννιάτικη χαρά» 
λοιπόν για να απαλλαγούμε 
από το άγχος και την ανασφά-
λεια.  Μπορούμε άραγε; Βε-
βαίως μπορούμε αν θέλουμε 
γιατί διαφορετικά αν αφήσουμε 
την πανδημία και τα πιθανά 
lockdown θα μας πάρουν τη 
λάμψη των Χριστουγέννων. Θα 
μας στερήσουν ακόμη μια χρο-
νιά την κοινωνικότητα, την 
αγκαλιά, το χαμόγελο σκορπώ-
ντας μία μελαγχολική διάθεση 
και ανασφάλεια.  
Όπως όλοι γνωρίζετε η  ανα-

σφάλεια για την υγεία, η οικο-

νομική ανασφάλεια, αλλά και η 
μοναξιά, μαζί το άγχος, το 
στρες και τα καταθλιπτικά στοι-
χεία  θέλουν να κυριαρχήσουν 
και  φέτος… Όμως ας μην τους 
κάνουμε το χατίρι. Αξίζουμε κάτι 
παραπάνω. Έχουμε ήδη χάσει 
δύο χρόνια από τη ζωή μας δεν 
θα μας το χαλάσουν και τον φε-
τινό. Η ζωή είναι μικρή γι΄αυτό 
ας την ομορφύνουμε πιο πολύ 
και ας γίνει η αρχή τώρα …από 
τα φετινά Χριστούγεννα.  
Το στρες των ημερών, το άγ-

χος, η πίεση να είμαστε «χαμο-
γελαστοί και γιορτινοί» είναι άλ-
λος ένας λόγος του λόγου για 
τις μέρες που έρχονται. Και 
γιατί όλο αυτό; Γιατί από μικροί 
μαθαίνουμε ότι «επιβάλλεται» 
τις γιορτινές μέρες μία χαρού-
μενη και γιορτινή οικογενειακή 
ατμόσφαιρα. Μία ατμόσφαιρα 
που μας γεμίζει θετικές προσ-
δοκίες για το μέλλον. Μαθαί-
νουμε από μικροί να ζούμε με 
την μαγική αυτή λάμψη, χωρίς 
υποχρεώσεις, με οικογενειακές 
και φιλικές συναντήσεις, γιορ-
τινά τραπέζια, πολλά και νοστι-
μότατα φαγητά, δώρα, παιχνί-
δια… Πώς να μην αγχωθούμε 
αν κάτι από όλα αυτά κινδυ-
νεύει να μην πραγματοποιηθεί; 
Και τι γίνεται όταν δεν έχουμε 
πλέον αγαπημένα πρόσωπα 
γύρω μας; Όταν οι χαρούμενες 
οικογενειακές στιγμές αποτε-
λούν παρελθόν; Όταν οι οικο-
γενειακές συγκεντρώσεις απο-
τελούν αρένα συγκρούσεων, 
αλληλοκατηγοριών και αντιπα-
ραθέσεων;  Υπάρχει και το 
άλλο φυσικά που πιο άσχημο 
είναι και τραυματικό. Όταν 
έχουμε χάσει αγαπημένα μας 
άτομα! Όταν το χρώμα της 
απώλειας δεν συμβαδίζει με το 
χρώμα των ημερών; Το πένθος 
της απώλειας δεν κάνει διά-
κριση στις ημέρες, αφήνοντάς 
μας παράταιρους στο εορτα-
στικό περιβάλλον! Νομίζω πως 
τα δύο τελευταία χρόνια μας το 
έδειξαν αυτό και με το παρα-

πάνω, μέσα από θλιβερές εικό-
νες συνανθρώπων μας. 
Ακόμη ένα αγχωτικό και 

άσχημο συναίσθημα είναι η μο-
ναξιά! Μην πείτε δεν είναι ρεα-
λιστική γιατί τις μέρες μας πολύ 
ρεαλιστική μυρίζει. Για φαντα-
στείτε σκέψεις μαύρες και πολύ 
πολύ μαύρες στο μυαλό ακόμα 
και γνωστών ή φίλων  μας. «Θα 
είμαι μόνος τα Χριστούγεννα!»  
Όταν «πρέπει» να γιορτάσω 
αλλά δεν έχω άτομα γύρω μου 
να γιορτάσω; Είτε γιατί βρίσκο-
μαι μακριά από φίλους και συγ-
γενείς, σε άλλη πόλη, σε άλλη 
χώρα, είτε στην εσωτερική μου 
μοναξιά, στη μοναξιά του μυα-
λού μου; Δεν είναι σίγουρα η 
ώρα να εξετάσουμε την ύπαρξή 
της – αν και θα έπρεπε – αλλά 
η αίσθηση αυτή είναι δύσκολη 
και μελαγχολική… 
Μετά την εορταστική λάμψη 

και μαγεία, θα πρέπει να επι-
στρέψουμε στην καθημερινό-
τητα. Αυτή η αναγκαστική 
προσγείωση και η αίσθηση χα-
λαρότητας, μπορούν να οδηγή-
σουν σε μία πιο μελαγχολική 
διάθεση. Και η αιτία δεν είναι 
άλλη, πέρα από το «παραμύθι» 
που τελειώνει… Αναγκαζόμα-
στε να αντιμετωπίσουμε ξανά 
τον καθημερινό μας αγώνα, την 
ανία, τη ρουτίνα. Είναι κάτι ανά-
λογο με την μελαγχολία μετά τις 
διακοπές, όπου δυσκολεύομαι 
να επανέλθω στην ρουτίνα 
μου… Κι όμως, ας προσπαθή-
σουμε πιο πολύ φέτος. Μέχρι 
σήμερα θα λέμε δεν είμαστε σε 
κατάσταση εγκλεισμού. Πέρσι 
χειρότερα ήταν τα πράγματα. 
Άρα υπάρχει ελπίδα πλέον. Ξέ-
ρουμε πιο πολλά από πέρσι και 
είμαστε πιο συνετοί και ώριμοι 
στο να πράττουμε το σωστό. 
Μια σοφή οδός υπάρχει. Αυτή 
των μέτρων ασφάλειας για την 
υγεία μας μέσα από τις απα-
ραίτητες προφυλάξεις και αυτές 
του εμβολιασμού. Ας τα ακο-
λουθήσουμε γιατί δεν έχουμε 
κατά τη γνώμη μου άλλη επι-

λογή. 
 Και όσο αφορά τις αγαπημέ-

νες μας γιορτές που σε λίγες 
μέρες θα βρίσκονται στο κατώ-
φλι μας ας τις χαρούμε σαν να 
είναι αυτές που πάντα περιμέ-
ναμε. Αν όμως πολύ ανησυ-
χούμε και αγχωνόμαστε ας κά-
νουμε πίσω. Δεν χρειάζεται να 
συμμετέχουμε σε όλο αυτό το 
εορταστικό κλίμα αν δεν θέ-
λουμε! Ας μην μπαίνουμε όμως 
και σε μία «Χριστουγεννιάτικη 
μιζέρια», λειτουργώντας ως 
γκρινιάρικα καλικαντζαράκια, 
όπου όλα τους φταίνε και δεν 
είναι ευχαριστημένα με τίποτα. 
Μπορούμε να είμαστε ο εαυ-

τός μας, να μην ακολουθή-
σουμε το κλίμα των ημερών 
αλλά με μία πιο γλυκιά φρο-
ντίδα προς τον ψυχικό μας κό-
σμο… 
Όλα βρίσκονται στο μυαλό 

μας. Τα έντονα ή αρνητικά συ-
ναισθήματα όμως πολλές φο-
ρές τον αναγκάζουν να παίρνει 
λάθος αποφάσεις. Εσείς θα κά-
νετε αυτό που θέλετε. Μόνο 
διώξτε την μελαγχολία και το 
άγχος και την ανησυχία και όλα 
τα άλλα αρνητικά συναισθή-
ματα μακριά, πολύ μακριά. 
Βάλτε τα σε ένα διαστημόπλοιο 
και στείλτε τα στο φεγγάρι ή σε 
ένα άλλο πλανήτη. Μακριά από 
εδώ. Ζήσαμε πολλά και δύ-
σκολα όλοι μας. Ας χαρούμε 
όσο πιο πολύ μπορούμε ο,τι-
δήποτε γίνεται η αφορμή για μια 
αλλαγή όποια και να είναι αυτή. 
Λίγο ταρακούνημα για να απο-
δείξουμε στον εαυτό μας ότι 
ζούμε τελικά.  
Φτάνουμε στα Χριστούγεννα! 

Στην μοναδική αυτή γιορτή που 
μας γέμιζε πάντα χαρά. Ας τα 
χαρούμε πιο πολύ φέτος γιατί 
που ξέρετε… Μπορεί να αξίζει 
να τα χαρούμε για να αρχί-
σουμε να νοιώθουμε πως 
ζούμε! 

Τα παιδιά έχουν φωνή! Άκουσέ την!  

Της Δρος Χριστίνας Χατζησωτηρίου*

Τις τελευταίες εβδοµάδες η καθηµερινή ειδησεογραφία κα-
ταγράφει περιστατικά έντονων (ενίοτε και ακραίων) περι-
στατικών αντίδρασης αρκετών γονέων και άλλων φορέων 

στα µέτρα κατά της πανδηµίας που αφορούν τα παιδιά. Το δι-
καίωµα στη διαµαρτυρία και την ελεύθερη έκφραση των ενστά-
σεων της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών σε κρατικές αποφά-
σεις σαφέστατα και είναι αναφαίρετο. Εντούτοις, το δικαίωµα αυτό 
απορρέει από τη δηµοκρατικότητα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει 
τη λειτουργία του κράτους και ως εκ τούτου -ή καλύτερα εξ 
ορισµού- θα πρέπει να ενασκείται δηµοκρατικά. Τίθεται ευλόγως 
το ερώτηµα: Σε ποιο βαθµό η εργαλειοποίηση των παιδιών ως 
«φερεφώνων» των απόψεων των ενηλίκων αντιστρατεύεται τη 
δηµοκρατική υφή των διαµαρτυριών; 
Η «υποβολή» των θέσεών µας στα παιδιά λειτουργεί ως «επι-

βολή» και εν τέλει έχει εξίσου «φιµωτικό» χαρακτήρα µε την απο-
σιώπηση των αυθεντικών φωνών των ίδιων των παιδιών. Αλήθεια, 
αναλογιστήκαµε ως κράτος, κοινωνία των πολιτών, ακαδηµαϊκή 
κοινότητα, οργανωµένοι εκπαιδευτικοί φορείς ή/και ως γονείς τι 
έχουν πραγµατικά να πουν τα ίδια τα παιδιά για την πανδηµία; 
Ποιες επιπτώσεις στον ψυχισµό τους έχουν να αναφέρουν; Τι 
έχουν να προτείνουν για τη βελτίωση της εκπαίδευσής τους κατά 
τη διάρκεια της πανδηµίας; Μετράµε σχεδόν δύο χρόνια σ’ αυτόν 
τον «κυκεώνα» των αλλεπάλληλων lockdown και των ολοένα 
µεταβαλλόµενων µέτρων. Είναι καιρός πλέον να δούµε τις συνέ-
πειες της πανδηµίας µέσα από τα µάτια των ίδιων των παιδιών –
όχι µόνο διαισθητικά, αλλά οργανωµένα, ερευνητικά, και επι-
στηµονικά. Το κράτος και κυρίως το ΥΠΠΑΝ και η Υπηρεσία 
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας επιβαρύνονται ακόµη περισσότερο µε 
αυτή την ευθύνη. 
Την τελευταία εικοσαετία η ενεργός ακρόαση των φωνών των 

µαθητών θεωρείται από τη διεθνή ερευνητική κοινότητα ως µια 

σηµαντική πτυχή που διευκολύνει τη βελτίωση του σχολείου αλλά 
και την ενίσχυση της οικογενειακής αγωγής. Παρά τις όποιες εκ-
κλήσεις από ακαδηµαϊκούς και ερευνητές, στο κυπριακό πλαίσιο, 
δεν υπάρχει καµία απτή απόδειξη ότι οι φωνές των παιδιών λαµβά-
νονται «σοβαρά» υπόψη. Η διαπαιδαγώγηση θα πρέπει, λοιπόν, 
να νοηθεί από όλους µας, συµπεριλαµβανοµένων των κρατικών 
ιθυνόντων και των γονέων, ως µια προσέγγιση στην οποία τα 
παιδιά συµµετέχουν ελεύθερα στις προσπάθειες για κοινωνική 
χειραφέτηση, η οποία προϋποθέτει τη συµµετοχή των παιδιών 
στη λήψη αποφάσεων. Ως εκ τούτου, τα παιδιά δεν πρέπει να 
αποτελούν το «αποτέλεσµα» της επίσηµης εκπαίδευσης ή της οι-
κογενειακής αγωγής της οποίας τυγχάνουν ως «αντικείµενο» της 
δράσης των ενηλίκων, αλλά θα πρέπει να νοούνται ως «υπο-
κείµενα» που αναλαµβάνουν ενεργό δράση για να «διαµεσολα-
βήσουν» στην εκπαίδευση και την αγωγή τους. Σαφέστατα όµως 
δεν αρκεί µόνο να ακούµε τις φωνές των παιδιών, αλλά αυτές 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ως ένας σηµαντικός (ίσως ο πιο 
σηµαντικός) τρόπος για βελτίωση της εκπαίδευσης και της αγω-
γής. 
Αν ακροαστούµε τα παιδιά, τότε θα λειτουργήσουµε δηµοκρατικά, 

πιστώνοντάς τους το αναφαίρετο δικαίωµα να διαµεσολαβούν όχι 
µόνο στις επίσηµες εκπαιδευτικές πολιτικές, αλλά και στις γονικές 
συµπεριφορές, µέσω των ιδεών, των εµπειριών, των επιλογών 
και των κοινωνικών σχέσεών τους. Τα παιδιά έχουν τις δικές τους 
φωνές! Ας τις ακούσουµε στην αυθεντική τους µορφή! 

 
* Αναπληρώτρια καθηγήτρια στη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση, 

Πανεπιστήµιο Λευκωσίας

Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη 
και την τρίτη την κακή του μέρα! 

Οι Ant and 
Dec  είναι δύο 
πασίγνωστοι νε-
αροί  και δημο-
φιλείς,  που 
συμμετέχουν  
ή και παρουσιά-
ζουν τηλεοπτικά 
προγράμματα 

για χρόνια τώρα. Ουδέποτε 
τους άκουσα  να σχολιάσουν  
ή και να δηλώσουν την δική 
τους γνώμη σε πολιτικά θέματα 
ή ακόμη να δώσουν την δική 
τους γνώμη γύρω από τον  
Πρωθυπουργό της χώρας. Μα 
τελικά δεν άντεξαν όπως και οι 
υπόλοιποι κάτοικοι της χώρας. 
Όλοι θα είδαμε και ακούσαμε 
την σάτιρα  τους γύρω από τα 
σκάνδαλα  Johnson και το γνω-
στό σήμερα “partygate.”  Την 
στιγμή που είχαν έλθη αυτοί οι 
δύο νεαροί  στο σημείο να σα-
τιρίσουν τον  Boris Johnson,  
φανερώνει ότι δεν άντεξαν 
πλέον  την πληθώρα ψεμάτων 
που πλάσαρε και συνεχίζει να 
πλασάρει στον λαό για χρόνια 
τώρα. Τουλάχιστον ας το θεω-
ρήσει αυτό   ως προειδοποί-
ηση, στο ότι ο λαός   πλέον δεν 
αγοράζει  στο  τι λέει και τι κά-
νει. Ας  αλλάξει λοιπόν πορεία 
και ίσως να είναι το πιο σεβα-
στό πράγμα που θα κάνει  αν 
δώσει  την παραίτηση του.  
Ακόμη και οι δικοί του βουλευ-
τές  και υπουργοί και είναι 
πάρα  πολλοί   που ζητούν αλ-
λαγή πρωθυπουργού, μα δεν 
γνωρίζουν ποιος θα είναι  ο κα-
λύτερος τρόπος.    Εάν δεν γί-
νει αλλαγή Πρωθυπουργού ή 
ακόμη και να διεξαχθούν εκλο-
γές ίσως λάβουν χώρα  κατά 
τον νέο χρόνο. Μερικοί   ακόμη 
περιμένουν αλλαγή αυτήν την 
μεριά των Χριστουγέννων.   
Εκλογές φυσικά του χρόνου.  
Μα θα μου πείτε μα είναι μόνο 
τα ψέματα που μας πλάσαρε 
γύρω από το/τα party/ies  στην 
Downing Street;  Φυσικά όχι, 
δεν ήταν μόνο οι ψευτιές γύρω 
από το Βrexit, ακόμη δε και η  
αδεξιότητα του να χειρισθεί και 
να ακολουθήσει τις οδηγίες 
εμπειρογνωμόνων, αλλά προ-
τίμησε να κάνει “του  νου του.”  
Πού είναι τα εκατομμύρια που 
υποσχέθηκε για το NHS  όταν 
βγούμε  από την Ε.Ε; Τόσα και 
τόσα ψέματα που μας έλεγε και 
ο αθώος κόσμος τα πίστευε  
και τον ψήφιζε.  Μα “ο κλεφτής 
και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο 
χαίρονται.” Όλα τα τηλεοπτικά 
κανάλια, δεν βρήκαν να πουν 
μία καλή λέξη για αυτόν τον 
BOJO, και όλες ανεξαιρέτως  οι 
Αγγλικές εφημερίδες σχολία-
σαν με τις πλέον δυνατές λέξεις 
την όλη προσέγγιση του σε  
όλες σχεδόν τις αποφάσεις του 
τη έλλειψη διαφάνειας και γε-
μάτες από ψευτιές δηλώσεις 
που και  η  “Daily Mirror”  με 
πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα  
“Ακόμη νομίζει ότι είμαστε κου-
τοί”   Θύμωσε   με το BBC  o 
Boris που  το κανάλι αυτό τε-
λευταίως άρχισε να λέει την 
όλη αλήθεια και όχι να  καλύ-
πτει  τις ψευτιές του, όπως 
έκανε προηγουμένως.  Το πε-
ρασμένο Σαββατοκύριακο  κα-
ναμε μία σφυγμομέτρηση και 
μιλήσαμε με τους κατοίκους  
στο κατώφλι.   Η αντίδραση του 
κοινού  και τα μηνύματα που 
παίρνουμε είναι “ουδέποτε θα 
ψηφίσουνε Συντηρητικό.” Δεν 
είναι καθόλου έκπληξη που σή-
μερα δείχνουν ότι  το Εργατικό  
Κόμμα  είναι 10 μονάδες μπρο-
στά από τους Συντηρητικούς. 
Πώς μπορεί να ξεχάσει ο 

λαός τους θανάτους από τον  
Covid-19, τη αύξηση κρουσμά-
των αφού δεν ακολούθησε τις 
οδηγίες των εμπειρογνωμό-
νων; Ποιος μπορεί να ξεχάσει 
τα σκάνδαλα των δικών  του 
βουλευτών. Τον Cummings 
που  παραβίασε τους κανονι-
σμούς. Την λιτότητα που μα-
στίζει χιλιάδες οικογένειες επί 
καθημερινής βάσεως, τα 4 εκα-
τομμύρια  παιδιά που ζουν 
στην φτώχεια και πείνα.  Προ-
σέξατε όμως ότι όποιος προ-
σπάθησε να συνεργασθεί μαζί 
με τον Boris Johnson έχει κά-
ψει τα δάκτυλα του. Αυτοί όλοι 
προσπάθησαν να τον βοηθή-
σουν, αλλά τους χρησιμοποί-
ησε έτσι  για να γλυτώσει το 
δικό του τομάρι. Όπως βλέ-
πουμε εκ των υστέρων, κανέ-
νας μα κανένας δεν μπορεί να 
συνεργασθεί μαζί του. Για 
τούτο η χώρα  αντιμετωπίζει 
ένα σωρό προβλήματα όχι 
μόνο οικονομικά μα και κοινω-
νικά.  Οι δημόσιες  υπηρεσίες 
αντιμετωπίζουν  οικονομικά 
προβλήματα λόγω των περικο-
πών κα οι τοπικές αρχές θα 
έχουν να αντιμετωπίσουν στο 
να πάρουν  δύσκολες αποφά-
σεις λόγω των περικοπών. Ο 
λαός έχει κυριολεκτικά αγανα-
κτήσει, και ευρίσκετε  σε ένα 
στάδιο που δεν γνωρίζει τι 
ακριβώς γίνετε. Την μία μέρα 
μας λέει ο Johnson αυτά είναι 
τα μέτρα  που πρέπει να ακο-
λουθήσετε  Μα την επόμενη  
αλλάζουν οι οδηγίες και αυτό 
φέρει σε μεγάλο βαθμό να γίνει 
σύγχυση στο τι ακριβώς είναι 
τα μέτρα, αφού η ίδια η Κυβέρ-
νηση δεν γνωρίζει τι λέει η τι 
κάνει. Πως μπορεί  να έχει οδη-
γίες  να κρατήσουμε αποστά-
σεις στην εργασία και να επι-
τρέπεις να συναθροίζονται στις 
μπυραρίες και σε  εστιατόρια. 
Η υποκρισία  της Κυβέρνησης  
έφθασε  σε πολύ ψηλά επί-
πεδα  μαζί δε και ανευθυνότητα 
της Κυβέρνησης, μα και η αναι-
σθησία της  όταν  τα νοσοκο-
μεία νοσήλευαν τους πάσχο-
ντας από το Covid -19 και άλλοι 
έχαναν δικούς αυτός έκανε με-
σάνυκτα  η μάλλον είχε parties 
μέχρι και τα μεσάνυκτα.   
Μάλιστα για ένα μήνα στο 

κρεββάτι  έτσι καιρό σαν πέ-
ρυσι και η οικογένεια μου και 
εγώ που τα σημάδια του ιού 
δεν φεύγουν έτσι γρήγορα. 
Ο Nέρο  έπαιζε το βιολί του 

όταν η Ρώμη καιγόταν και ο 
Boris  Johnson χόρευε  στα 
parties  όταν οι  οικογένειες 
θρηνούσαν το θάνατο των δι-
κών τους. Δεν γνωρίζω  εάν ο 
αναγνώστης έχει καταλάβει ότι 
τα γράφω αυτά με κάποιάν συ-
γκράτεια γιατί είμαι πάρα  πολύ 
θυμωμένος με τη όλη κατάντια 
της χώρας.  
Όπως μας λένε τώρα δεν 

ήταν μόνο  ένα ή δύο parties  
αλλά μέχρι και εννέα παρα-
καλώ.  Ο λαός είναι  αγανακτι-
σμένος και οι  νεαροί  Ant and 
Dec έχ συγχαίρω.  
Παρακαλώ πάρτε τα εμβόλια 

σας  το δυνατό συντομότερο.  
Δεν θα στείλω Χριστουγεννιά-

τικες Κάρτες  φέτος. Εύχομαι 
σε όλους και στις οικογένειες  
σας  και στο κάθε ένα ξεχωρι-
στά Χαρούμενα Χριστούγεννα 
Καλό Νέο Ετος 2022.  Υγεία 
Ευτυχία Λευτεριά στην Κύπρο 
μας επιστροφή των προσφύ-
γων στα σπίτια τους και την 
Επιστροφή των  Ελγίνειων 
Μαρμάρων στη γενέτειρά τους.

Του Γιώργου 
Α. Σάββα
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Στις 22 Δεκεμβρίου 1915 γεννιέται ο Έλληνας πολιτικός και αγωνιστής της 
Εθνικής Αντίστασης Νίκος Μπελογιάννης

Ηγετικό στέλεχος του Κομμου-
νιστικού Κόμματος Ελλάδας 
(ΚΚΕ), που καταδικάστηκε 

σε θάνατο για κατασκοπεία τα πρώτα 

μετεμφυλιακά χρόνια και 
εκτελέστηκε στις 30 Μαρτίου 
1952. Έμεινε στην ιστορία 
ως «ο άνθρωπος με το γα-
ρύφαλλο», επειδή κατά την 
διάρκεια της δίκης του κρα-
τούσε ένα γαρύφαλλο, με 
την εικόνα να κάνει τον γύρο 
του κόσμου και να εμπνέει 
ζωγράφους  (Πικάσο) και 
ποιητές (Ρίτσος, Χικμέτ). Ο 
Νίκος Μπελογιάννης γεννή-
θηκε στις 22 Δεκεμβρίου 
1915 στην Αμαλιάδα του νο-
μού Ηλείας. Από μαθητής 
του Γυμνασίου εντάχθηκε 
στο κομμουνιστικό κίνημα. 
Το 1932 έγινε μέλος της 
ΟΚΝΕ (νυν ΚΝΕ) και δύο 
χρόνια αργότερα του ΚΚΕ. 
Ξεκίνησε να φοιτά στην Νο-
μική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, αλλά δεν ολο-
κλήρωσε τις σπουδές, γιατί 
με απόφαση της Συγκλήτου 
αποβλήθηκε για την πολιτική 
του δράση. 

Από τότε, πέρασε από 
πολλές δοκιμασίες. Φυλα-
κές, εξορίες, βασανιστήρια 
στην Ασφάλεια Πατρών, τρο-
μοκρατία στα ιταλικά στρα-
τόπεδα. Στα χρόνια της να-
ζιστικής κατοχής ήταν 

καπετάνιος μεραρχίας του ΕΛΑΣ στην 
Πελοπόννησο και μέλος του Γραφείου 
Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ. 

Στον Εμφύλιο Πόλεμο, ο Νίκος Μπε-
λογιάννης ήταν πολιτικός επίτροπος 
μεραρχίας του  
Δημοκρατικού Στρατού. Παράλληλα με 
την καθοδηγητική του δουλειά, έγραψε 
άρθρα και μελέτες φιλολογικού, ιστο-
ρικού και οικονομικού περιεχομένου. 
Το 1949, μετά την λήξη του Εμφυλίου 

Πολέμου, διέφυγε στις σοσιαλιστικές 
χώρες και γρήγορα ανέβηκε τα σκαλιά 
της κομματικής ιεραρχίας. Έγινε αρ-
χικά αναπληρωματικό μέλος της Κ.Ε 
του ΚΚΕ και αργότερα τακτικό μέλος. 
Τον Ιούνιο του 1950 επέστρεψε στην 
Ελλάδα με πλαστό διαβατήριο για να 
αναλάβει την οργάνωση του παράνο-
μου μηχανισμού του κόμματος μαζί με 
τον Νίκο Πλουμπίδη 

 
Τον Δεκέμβριο όμως του ίδιου χρό-

νου, ο Νίκος Μπελογιάννης και 93 
ακόμη σύντροφοί του -μεταξύ των 
οποίων ο δημοσιογράφος Στάθης Δρο-
μάζος, ο Στέργιος Γραμμένος και η 
Έλλη Ιωαννίδου (Παππά)- συνελή-
φθησαν και στις 19 Οκτωβρίου 1951 
οδηγήθηκαν σε δίκη. Κατηγορήθηκαν 
για απόπειρα ανασυγκρότησης του 
ΚΚΕ, με βάση τον Α.Ν 509/1947. 
Στις 15 Νοεμβρίου ο πρόεδρος του 

Εκτάκτου Στρατοδικείου Αθηνών αντι-
συνταγματάρχης Ανδρέας Σταυρόπου-
λος ανακοινώνει την ετυμηγορία, πλαι-
σιωμένος από τους στρατοδίκες 
Γεώργιο Παπαδόπουλο (τον μετέπειτα 
δικτάτορα), Ν. Κομιάνο, Γ. Κοράκη, και 
Θ. Κυριακόπουλο. Ο Νίκος Μπελο-

γιάννης ήταν μεταξύ των καταδικασθέ-
ντων σε θάνατο. Η απόφαση προκαλεί 
διεθνή κατακραυγή, ενώ στο εσωτε-
ρικό της χώρας το πολιτικό κλίμα φορ-
τίζεται και πάλι επικίνδυνα. 

Σύμφωνα με την πολιτική της κυβέρ-
νησης Πλαστήρα – Βενιζέλου, η ποινή 
των καταδικασθέντων έπρεπε να με-
τατραπεί σε ισόβια κάθειρξη. Η ανα-
κάλυψη όμως ασυρμάτων σε Γλυφάδα 
και Καλλιθέα από τις διωκτικές αρχές 
αποδόθηκε στον παράνομο μηχανισμό 
του ΚΚΕ και ο Μπελογιάννης οδηγή-
θηκε σε νέα δίκη στις 15 Φεβρουαρίου 
1952, ενώπιον του Διαρκούς Στρατο-
δικείου Αθηνών για παράβαση του Α.Ν 
375/36 περί κατασκοπείας. 

 
Δεσπόζουσα μορφή, ο 37χρονος 

Μπελογιάννης, ο οποίος παρακολου-
θεί την όλη διαδικασία μ' ένα κόκκινο 
γαρύφαλλο στο χέρι, άψογα ντυμένος 
και με περισσή ευπρέπεια και  
ψυχραιμία. Την 1η Μαρτίου ο πρό-
εδρος του Στρατοδικείου Ιωάννης Σί-
μος ανακοινώνει την ετυμηγορία... Εις 
θάνατον καταδικάζονται ο Νίκος Μπε-
λογιάννης και επτά ακόμη κατηγορού-
μενοι. Ανάμεσά τους, η σύντροφος του 
Έλλη Παππά, μητέρα του γιου του Νί-
κου, η οποία έλαβε χάρη. 
Τα ξημερώματα της Κυριακής 30 

Μαρτίου, ο βασιλικός επίτροπος συ-
νταγματάρχης Αθανασούλας ανακοι-
νώνει στους Νίκο Μπελογιάννη, Νίκο 
Καλούμενο, Ηλία Αργυριάδη και Δη-
μήτρη Μπάτση ότι η αίτηση χάριτος 

που υπέβαλαν απορρίφθηκε. Λίγο αρ-
γότερα οδηγήθηκαν στο Γουδή, όπου 
και εκτελέστηκαν δια τυφεκισμού στις 
4:12 π.μ. Στο άκουσμα της είδησης, ο 
πρωθυπουργός Νικόλαος Πλαστήρας 
κυριολεκτικά κατέρρευσε. Όλη η κινη-
τοποίηση εντός και εκτός Ελλάδας δεν 
κατάφερε να αποτρέψει το μοιραίο γε-
γονός. 

Τα άσχημα μαντάτα ταξίδεψαν γρή-
γορα μέχρι το στρατόπεδο συγκέντρω-
σης πολιτικών κρατουμένων στον Άγιο 
Ευστράτιο, όπου ζούσε εξόριστος ο 
Γιάννης Ρίτσος. Την ίδια μέρα θα γρά-
ψει το ποίημα «Ο Άνθρωπος με το 
Γαρύφαλλο». 

 
Σήμερα το στρατόπεδο  

σωπαίνει. 
Σήμερα ο ήλιος τρέμει αγκιστρω-

μένος στη σιωπή 
όπως τρέμει το σακάκι του σκο-
τωμένου στο συρματόπλεγμα. 

Σήμερα ο κόσμος είναι  
λυπημένος. 

Ξεκρέμασαν μια μεγάλη καμπάνα 
και την ακούμπησαν στη γη. 

Μες στο χαλκό της καρδιοχτυπά 
η ειρήνη. 

Σιωπή. Ακούστε τούτη την κα-
μπάνα. 

Σιωπή. Οι λαοί περνούν σηκώνο-
ντας στους ώμους τους 

το μέγα φέρετρο του  
Μπελογιάννη.



Οι συνομιλίες Μακαρίου – 
Χάρντιγκ, 4 Οκτωβρίου 1955 
 
Ο νέος Κυβερνήτης της Κύπρου 

που αντικατέστησε τον  Ρόμπερτ 
Άρμιτετζ ήταν ο  Σερ Τζον Χάρ-
ντιγκ.  Ο Χάρντιγκ έφτασε στην 
Κύπρο στις 3 του Οκτώβρη 1955. 
Κύρια επιδίωξη του ήταν να αρ-
χίσει συνομιλίες με τον Αρχιεπί-

σκοπο Μακάριο με στόχο την επίλυση του Κυ-
πριακού και αν αυτό δεν ήταν κατορθωτό να 
επιβάλει δια της βίας «τον νόμο και την τάξη» 
και να  καταστείλει τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Την 
επόμενη μέρα, στις 4 του Οκτώβρη 1955, συνα-
ντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στο ξε-
νοδοχείο «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 Σε-
πτεμβρίου 1955.  

 
Οι τρεις προτάσεις του Μακαρίου 4 

Οκτωβρίου 1955 
 

Ο Μακάριος παρουσίασε στον Κυβερνήτη το 
δικό του σχέδιο λύσης που βασιζόταν σε τρία 
σημεία: 

1. Η Βρετανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει 
το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του Κυπρια-
κού λαού, σαν βάση για λύση του ζητήματος.  

 
 2. Ο Αρχιεπίσκοπος να συνεργαστεί με την 

Αγγλική Κυβέρνηση για την εκπόνηση και 
άμεση εφαρμογή συντάγματος αυτοκυβέρνη-
σης.  

 
 3. Ο χρόνος της εφαρμογής της αυτοδιάθε-

σης να διαπραγματευτεί μεταξύ της Βρετανι-
κής Κυβέρνησης και των εκλεγμένων αντι-
προσώπων του Κυπριακού λαού.  

 
Ο Μακάριος ανάφερε ότι θα αποδεχόταν την 

αυτοκυβέρνηση με την προϋπόθεση ότι η  
Βρετανική Κυβέρνηση θα αποδεχόταν το  
δικαίωμα του Κυπριακού λαού για αυτοδιάθεση. 
Ο Βρετανός Κυβερνήτης χρησιμοποιούσε τη  
δικαιολογία ότι λόγω των στρατιωτικών δεσμεύ-
σεων της Βρετανίας στην Ανατολική Μεσόγειο 
και Μέση Ανατολή δεν μπορούσε να δεσμευτεί 
για το θέμα της αυτοδιάθεσης.  
Από την άλλη ο Μακάριος έπλεε σε Συμπλη-

γάδες. Οι προτάσεις του προς τον Χάρντιγκ  
συζητήθηκαν στο Εθναρχικό Συμβούλιο και 
 ιδιαίτερα η πρόταση του όπου εγκατέλειπε  
το αίτημα της άμεσης Ένωσης για αυτοκυβέρ-
νηση πρώτα και μετά αυτοδιάθεση, άναψε φωτιά 
στους σκληροπυρηνικούς όπως τον Μητροπο-
λίτη της Κερύνειας Κυπριανό, τον Πολύκαρπο 
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 Μακά-

ριος στην Αθήνα 
 

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νιόβρη 1955, ο 
Χάρντιγκ και ο Μακάριος  βρίσκονταν στο Λον-
δίνο και στην Αθήνα αντίστοιχα  για διαβουλεύ-
σεις.  Στο Λονδίνο ο Χάρντιγκ συζητούσε το Κυ-
πριακό με τον πρωθυπουργό Σερ Άντονι Ήντεν, 
τον Υπουργό Εξωτερικών Χάρολντ Μακμίλλαν, 
τον Υπουργό Αποικιών  Λέννοξ Μπόϋντ και τον 
Υπουργό Άμυνας Σέλγουιν Λόϋντ.  Σαν αποτέ-
λεσμα των διαβουλεύσεων, ο Χάρτινγκ κατάφερε 
να τροποποιήσει το Σχέδιο Λύσης και επέστρεφε 
στην Κύπρο με την ελπίδα ότι ο Μακάριος τώρα 
θα το αποδεχόταν γιατί είχαν γίνει κάποιες πα-
ραχωρήσεις που ζητούσε.  Στην Αθήνα ο Μακά-
ριος συζητούσε το ίδιο θέμα με τη νεοσύστατη 
Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή που 
είχε αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού γιατί  
ο Παπάγος είχε πεθάνει  πρόσφατα. Ο νέος 
πρωθυπουργός που ήθελε να έχει αρμονικές 
σχέσεις με τους Άγγλους (τους Νατοϊκούς συμ-
μάχους του), συμβούλευε τον Μακάριο να επι-
διώξει 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 Βρε-
τανική Κυβέρνηση αναγνώριζε για πρώτη φορά 
το δικαίωμα της Αυτοδιάθεσης. Το νέο τροπο-
ποιημένο 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 απέρριψε τις προτάσεις.. 

 
Οι  εκτελέσεις αστυνομικών από την 

ΕΟΚΑ  
 

Στόχος και πολιτική του Γρίβα και της ΕΟΚΑ 
ήταν να υποχρεώσει τους έλληνες αστυνομικούς 
είτε να παραιτηθούν ή να συνεργαστούν με την 
οργάνωση. Σε περίπτωση που θα αρνιόνταν θα 
θεωρούνταν προδότες και θα τιμωρούνταν με 
θάνατο. Αρχηγός του εκτελεστικού αποσπάσμα-
τος της ΕΟΚΑ ήταν ο τότε 25-χρονος Πολύκαρ-
πος Γιωρκάτζης. Πρώτος στόχος των εκτελεστών 
ήταν ο λοχίας της αστυνομίας Ηρόδοτος Πουλ-
λής.που εργαζόταν στο Special Branch και κα-
τηγορήθηκε ως προδότης. Ο Γιωρκάτζης ανέ-
θεσε την εκτέλεση του Πουλλή στον 18-χρονο 
μαθητή του Παγκύπριου Γυμνασίου  Ανδρέα Πα-
ναγιώτου, 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 κατηγορήθηκε για τον 
φόνο του Πουλλή και καταδικάστηκε σε θάνατο 
με απαγχονισμό. Παρόλο που συμμετείχε στην 
εκτέλεση του Πουλλή, οι σφαίρες του περιστρό-
φου του Καραολή είχαν διάμετρο 0,32 ενώ οι 
σφαίρες που  έπληξαν το θύμα είχαν διάμετρο 
0,38.  Το περίστροφο με τις θανατικές σφαίρες 
0,38 ανήκαν στον συνεργάτη του Καραολή,  τον 
Ανδρέα Παναγιώτου, συνεπώς ο Καραολής 
άδικα καταδικάστηκε σε θάνατο. 

 
Μέτρα Έκτακτης Ανάγκης  26  

Νοεμβρίου 1955 
 

Με την απόρριψη του Σχεδίου από τον Μακά-
ριο, στις 26 του Νιόβρη 1955, ο Χάρντιγκ επέ-
βαλε Μέτρα Έκτακτης Ανάγκης. Απαγορεύτηκαν 
οι συγκεντρώσεις, και η παρακίνηση σε απεργίες. 
Συγκεντρώσεις επιτρεπόταν μόνο στις εκκλησίες 
και στα τζαμιά και στους ποδοσφαιρικούς αγώ-
νες.  Παράνομες πράξεις με τιμωρία θανάτου 
επιβάλλονταν σε όποιον μετέφερε όπλα, πυρο-
μαχικά ή άλλες εκρηκτικές ύλες. Οι αριστερές 
οργανώσεις ΑΚΕΛ, η ΑΟΝ (Ανορθωτική Οργά-
νωση Νεολαίας), η ΕΑΚ (Ένωση Αγροτών Κύ-
πρου) και η ΠΟΔΓ (Παγκύπρια Οργάνωση Δη-
μοκρατικών Γυναικών) κηρύχτηκαν παράνομες. 
Στις 25 Δεκεμβρίου 1955, ο Καραμανλής που 

όπως αναφέραμε, ήθελε να έχει αρμονικές σχέ-
σεις με τους Άγγλους,  έστειλε στην Κύπρο τον 
Πρέσβη Αλέξη Λιάτη για να προσπάθησει να πεί-
σει τον Μακάριο και την υπόλοιπη ηγεσία ότι το 
Σχέδιο Χάρντινγκ μπορούσε να βελτιωθεί.  Ο 
Γρίβας και ο Μητροπολίτης Κερύνειας ήταν αρ-
νητικοί και απορριπτικοί ενώ ο Μακάριος δεν 
έδωσε καμιά απάντηση στον πρέσβη!  

 
Η συνάντηση Χάρντιγκ – Μακαρίου, 

27 Ιανουαρίου 1956 
 
Στις 27 του Γενάρη 1956 έγινε η έβδομη συνά-

ντηση 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 επίλυσης του προβλήματος. Σύμ-
φωνα με τον Κρανιδιώτη, που ήταν παρόν στις 
συνομιλίες,  «οι Άγγλοι είχαν σχεδόν προσεγγίσει 
τις απόψεις του Μακαρίου.  Ο Μακάριος πίστευε 
ότι το Βρετανικό σχέδιο θα μπορούσε να γίνει 
αποδεκτό. Τον απασχολούσε όμως η έντονη αντί-
δραση των κύκλων της Κερύνειας, που δεν δε-
χόντουσαν άλλο από την άμεση ένωση και η 
στάση του Γρίβα». (Βλ.  Ν. Κρανιδιώτη: Δύσκολα 
Χρόνια 1950 – 1960, σελ. 156 – 157). 

 
Η συνάντηση Μακαρίου - Γρίβα στον 

Κύκκο 
 

Σε μια μυστική συνάντηση που είχε ο Μακάριος 
με τον Γρίβα στο Μοναστήρι του Κύκκου, ο Μα-
κάριος τον ενημέρωσε για τις συνομιλίες που 

είχε με τον Χάρ-
ντιγκ και  υποστή-
ριξε ότι αν δεχτούν το προτεινόμενο σύνταγμα 
θα οδηγηθούν πολύ σύντομα στην αυτοδιάθεση. 
Ο Γρίβας  δεν είχε καμιά εμπιστοσύνη στους Άγ-
γλους γιατί είχαν συνδέσει τον χρόνο εφαρμογής 
της αυτοδιάθεσης  με τα στρατηγικά τους συμ-
φέροντα. 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 δι-
ευκρινίσεις και διαβεβαιώσεις σε τρία θέματα:  

(1) Ότι  οι  ελληνοκύπριοι θα έχουν την απόλυτη 
πλειοψηφία στη Βουλή και στο Υπουργικό Συμ-
βούλιο. 

(2). Η δημόσια ασφάλεια θα παραχωρηθεί σε 
μια λογική προθεσμία στη μεταβατική κυβέρ-
νηση. 

(3). Η αμνηστία να καλύπτει εκ των προτέρων 
όλους τους κατάδικους.  
Ο Ν. Κρανιδιώτης ισχυρίζεται ότι τα σημεία αυτά 

είχαν ήδη διευκρινιστεί προφορικά στις συνομι-
λίες που είχε ο ίδιος με τον πολιτικό σύμβουλο 
του Κυβερνήτη, τον Τζον Ρένταγουεη, αλλά ο 
Μακάριος ήθελε να έχει αυτές τις διαβεβαιώσεις 
στο χαρτί.. 

 
Το Σύνταγμα Ράντκλιφ – Ο Μακάριος 

στην εξορία -  
Η τελευταία συνάντηση Χάρντιγκ – 

Μακαρίου, 29 Φεβρουαρίου 1956.  Το 
Ναυάγιο των Συνομιλιών 

 
Οι εξελίξεις στην Αίγυπτο μετά την άνοδο του 

Νάσσερ στην εξουσία ανησυχούσαν πολύ την 
Βρετανική κυβέρνηση και συνεπώς η Κύπρος, 
λόγω της στρατηγικής της θέσης, είχε  για αυτούς 
ιδιαίτερη και επιπρόσθετη σημασία. Στα τέλη του 
Φεβρουαρίου 1956 ο Υπουργός Αποικιών  
Λέννοξ – Μπόϋντ  επισκέφτηκε την Κύπρο.  
Στη συνάντηση μεταξύ Χάρντιγκ και Μακαρίου 

που έγινε στις 29 Φεβρουαρίου 1956 (και που 
ήταν η τελευταία), είχε παρευρεθεί και ο Λέννοξ-
Μπόυντ ο οποίος ανάφερε ότι θα έκανε μια ανα-
κοίνωση στη Βουλή των Κοινοτήτων που θα κα-
θόριζε την Αγγλική πολιτική στο Κυπριακό. Η 
Βρετανική κυβέρνηση αναγνώριζε το δικαίωμα 
της αυτοδιάθεσης αλλά θα μεσολαβούσε ένα σύ-
νταγμα αυτοκυβέρνησης με βάση τα όσα είχαν 
συμφωνηθεί μεταξύ του Χάρντιγκ και του Μακα-
ρίου. Ο Μακάριος επέμενε στις διευκρινίσεις που 
ζητούσε ότι (α) οι ελληνοκύπριοι θα είχαν την 
απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, (β) να καθορι-
στεί ο χρόνος της εσωτερικής ασφάλειας που θα 
έμενε στα χέρια του Κυβερνήτη και (γ) ο χρόνος 
της εφαρμογής της αυτοδιάθεσης. 
Ο Λέννοξ Μποϋντ που  δεν ήταν διατεθειμένος 

να κάνει άλλες αλλαγές είπε θυμωμένα στον Μα-
κάριο το γνωστό: “God save your people”  ( Είθε 
ο Θεός να σώσει το λαό σου).  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ... 

 14   | Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021

Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ   ΧΑΡΝΤΙΓΚ – ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ
Μέρος 11ον 
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ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:35 Το Τρελοκόριτσο 
(1959). Κωμωδία με την Τζένη 
Καρέζη, Ανδρέα Μπάρκουλη, 
Λάμπρο Κωνσταντάρα, Αλέκα 
Στρατηγού. Μια κοπέλα, που 
έχει αδυναμία στο ψέμα, χω-
ρίζει με τον αρραβωνιαστικό 
της εξαιτίας μιας αγγελίας που 
έβαλε στις εφημερίδες. Όταν 
θα γνωρίσει έναν πλούσιο νε-
αρό, θα υποδυθεί την πλού-
σια. Όταν εκείνος θα ζητήσει 
να γνωρίσει την οικογένειά 
της, η κοπέλα θα οργανώσει 
μια ολόκληρη γιορτή... ΠΕ-
ΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
22:40  Ο Θανάσης η Ιου-
λιέττα και τα Λουκάνικα 
(1970). Κωμωδία με τους Θα-
νάση Βέγγο, Αιμιλία Υψηλά-
ντη, Κατερίνα Γιουλάκη.  Ο 
Θανάσης είναι ένας φτωχός 
μεροκαματιάρης που τρέφει 
και την οικογένεια της αδελ-
φής του Μαρίας, μιας και ο γα-
μπρός του ασχολείται μόνο με 
το ποδόσφαιρο. Αγαπάει την 
Ιουλιέττα, κόρη ενός Μανιάτη 
κρεοπώλη, ο οποίος όμως θέ-
λει να την παντρέψει με έναν 
μεγαλέμπορο αλλαντικών.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 21:25 Άδικη Κατάρα 
(1967). Κοινωνικό δράμα με 
τους Στέφανο Στρατηγό, Θεό-

δωρο Μορίδη, Λαυρέντη Δια-
νέλλο, Ελένη Ζαφειρίου, 
Τζόλη Γαρμπή. Ένας φτωχός 
φοιτητής της Ιατρικής, ο Πέ-
τρος, εργάζεται ως σερβιτό-
ρος για να τα βγάλει πέρα. 
Έτσι δέχεται και την δελεα-
στική πρόταση του Κώστα 
Φραγκόπουλου, ενός ευκατά-
στατου πελάτη του μαγαζιού, 
να παντρευτεί την αδελφή του 
Λίζα με την υπόσχεση μιας 
«υποτροφίας» για τη συνέχιση 
των σπουδών του στο Λον-
δίνο. Ο Πέτρος μαθαίνει στο 
Λονδίνο ότι η γυναίκα του πέ-
θανε κι επιστρέφει αμέσως 
στην Αθήνα, αλλά οι συγγενείς 
της δεν θέλουν πια ούτε να 
τον ξέρουν.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:50 Επιχεί-
ρηση Απόλλων (1986). Κοι-
νωνική ταινία με τους Thomas 
Fritsch, Έλενα Ναθαναήλ, 
Αθηνόδωρο Προύσαλη, Χρή-
στο Τσαγανέα και Caroline 
Christensen. Ένας πρίγκιπας 
από μια χώρα του Βορρά "δεν 
αφήνει" μια ξεναγό να κάνει τη 
δουλειά της, σε ένα σύγχρονο 
παραμύθι .ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:15 Αχτύπητα 
Καμάκια (1983). Κωμωδία με 
τους Αλέκο Τζανετάκο, 
Αντώνη Παπαδόπουλο, Μάκη 
Δεμίρη, Τέτη Σχοινάκη και Κώ-

στα Μποζώνη. Σκάβοντας 
στον κήπο της έπαυλης τους, 
κάποιοι φίλοι βρίσκουν ένα έγ-
γραφο σύμφωνα με το οποίο 
είναι κάτοχοι μιας μεγάλης 
κτηματικής περιουσίας στην 
Κύπρο και ξεκινούν να την 
διεκδικήσουν. ΣΑΒΒΑΤΟ 18 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:40 Ο Κό-
σμος Τρελλάθηκε (1967). Κω-
μωδία με τους Ντίνο Ηλιό-
πουλο, Αλέκο Τζανετάκο.  
Η όμορφη Καίτη, υπάλληλος 
του οίκου μόδας Πάτροκλου, 
είναι αρραβωνιασμένη με τον 
δικηγόρο Λυκούργο Καρανι-
κολαρέα, αλλά αυτός φλερτά-
ρει ασύστολα με άλλες γυναί-
κες, παρά τους όρκους πίστης 
και αφοσίωσης που της έχει 
δώσει. Για να πάρει το αίμα 
της πίσω και να του δώσει ένα 
γερό μάθημα, αρχίζει να φλερ-
τάρει με πέντε άντρες συγχρό-
νως. ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 21:30 Εντιμότατες 
Σκανδαλιάρες (1987). Κω-
μωδία με την Καίτη Φίνου, 
Σταυρίνα Πρεβεδώρου, Πα-
ντελή Στεφανόπουλο, Κάτια 
Κυβέλου. "Ζητείται δεσποινίς 
ευπαρουσίαστος" έγραφε η μι-
κρή αγγελία. Έτσι η Κατερίνα 
και η Λουίζα πήγαν στην διεύ-
θυνση για τη δουλειά. Εκεί 
βρήκαν έναν Αυστριακό ζω-

γράφο, τη θεία του και την 
Άντζελα και άρχισαν τα μπερ-
δέματα... ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:00 My Name 
is not Zorba but I can 
Dance. Θεατρική παραγωγή 
της Παροικίας μας με τους Βα-
σίλη Παναγή, Βασούλα Χρι-
στοδούλου, Κατερίνα Βαρο-
τσάκη, Andy Francessco, 
Φοίβο Αλεξάνδρου, Σαμσάρα 
και Μάρκο Καλογεράκη. Στο 
εστιατόριο του Άντωνη Κουμή 
στο Βόριο Λονδίνο, ξεκινούν 
οι προετοιμασίες για το νέο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα του. 
Ο Άντωνη Κουμή υποδέχεται 
την Μαρία Λέλλα, την νέα τρα-
γουδίστρια, η οποία θα αρχί-
σει δουλειά, αλλά θα αρχίσουν 
ταυτόχρονα και τα προβλή-
ματα με τον αστέρα του τρα-
γουδιού Τώνη Πανταζόλουλο, 
που επιχειρεί να την πάρει 
στο… κρεβάτι. ΤΡΙΤΗ 21 ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:35   Καται-
γίδα (1965). Κοινωνική ταινία 
με τους Γιάννη Βόγλη, Ντόρα 
Γιαννακοπούλου, Μιράντα 
Μυράτ. Η τραγουδίστρια Μα-
ρίνα Ράλλη φεύγει από την 
συναυλία του διάσημου πιανί-
στα Αλέξη Μικελή και περι-
πλανιέται στους δρόμους ανα-
πολώντας το παρελθόν της. 
Υπήρξε ερωτευμένη με τον 

άντρα που έβλεπε πριν λίγο 
στην σκηνή. Όταν όμως έμαθε 
ότι έχει οικογένεια, αποφάσισε 
να φύγει απο την ζωή του... 
 ΤΡΙΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
22:00 Δικτάτωρ Καλεί Θα-
νάση (1973). Κωμωδία με 
τους Θανάση Βέγγο, Κλειώ 
Σκουλούδη, Μαρία Φωκά, 
Γιώργο Τσιτσόπουλο. Ένας 
φιλόδοξος φωτογράφος, που 
προσπαθεί να πιάσει δουλειά 
σε κάποιο περιοδικό αλλά συ-
νεχώς του κλείνουν την 
πόρτα, κατορθώνει όχι απλώς 
να φωτογραφίσει έναν ετοιμο-
θάνατο εξόριστο δικτάτορα, 
αλλά να πάρει από αυτόν και 
τον κωδικό του τραπεζικού 
λογαριασμού στην Ελβετία. 
Βρίσκεται λοιπόν κυνηγημέ-
νος τόσο από τα παιδιά του 
δικτάτορα όσο και από μια 
επικίνδυνη συμμορία. ΤΕ-
ΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
20:55 Είναι Σκληρός ο Χω-
ρισμός (1963). Κοινωνική ται-
νία με τους Αλέξανδρο Κα-
καβά, Κώστα Αθανασίου, 
Θανάση Έξαρχο. O πατέρας 
του Δημήτρη πείθει τη Σοφία 
να φύγει από τη ζωή του γιου 
του και να τον αφήσει να πα-
ντρευτεί μία πλούσια κοπέλα, 
που θα σώσει την επιχείρησή 
τους από τη χρεοκοπία.   
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ΠΕΜΠΤΗ 16/12 
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 17/12 
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 18/12 
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 19/12 
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 20/112 
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 21/12 
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 22/12 
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 16 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: Το Τρελοκό-
ριτσο (1959) 
22:40 Ελληνική Ταινία: Ο Θανάσης 
η Ιουλιέττα και τα Λουκάνικα (1970) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 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: Άδικη Κατάρα 
(1967) 
22:50 Ελληνική Ταινία: Επιχείρηση 
Απόλλων (1986) 
00:10  Ελληνική Ταινία: Hardcore 
(2004) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 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:  
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νικ́ος 
Νουρης́  στην Κυπριακή Παροικιά στο 
Λονδιν́ο 
21:15 Ελληνική Ταινία: Αχτύπητα Κα-
μάκια (1983) 
22:40 Ελληνική Ταινία: Ο Κόσμος 
Τρελάθηκε (1967) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 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: Εντιμότατες 
Σκανδαλιάρες (1987) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 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: My 
Νame is not Zorba, but I can 
Dance 
23:15 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 21 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: Καταιγίδα 
(1965) 
22:00 Ελληνική Ταινία: Δικτάτωρ 
Καλεί Θανάση (1973) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 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: Είναι Σκλη-
ρός ο Χωρισμός (1963) 
22:20 Ελληνική Ταινία: Έλα Μονή 
στον Τόπο σου (2006) 
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Copa Africa: Συναγερμός λόγω κορωνοϊού -  
Σκέψεις για ακύρωση της διοργάνωσης

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του 
«Radio Monte Carlo», η CAF εξετάζει 
σοβαρά το ενδεχόμενο ακύρωσης της 
φετινής διοργάνωσης, η οποία αναμε-
νόταν να φιλοξενηθεί στο Καμερούν.  
Αρχικά, η διοργάνωση του Κυπέλλου 
Εθνών Αφρικής είχε προγραμματιστεί 
να διεξαχθεί το 2021, ωστόσο, πήρε… 
μετάθεση για την αρχή του 2022, λόγω 
της έξαρσης της πανδημίας του κορο-

νοϊού. Μάλιστα, σύμφωνα με τον αρχικό 
προγραμματισμό της αφρικανικής Ομο-
σπονδίας, η διοργάνωση θα ξεκινούσε 
στις 9 Ιανουαρίου θα η αυλαία θα… έπε-
φτε στις 6 Φεβρουαρίου με τον μεγάλο 
τελικό. Όμως, φαίνεται πως ούτε την 
επόμενη χρονιά θα διεξαχθεί η διοργά-
νωση. 

Γιάννης Αντετοκούμπο: Σε καραντίνα ο «Greek Freak» - Τρόμος στο 
NBA από τη διασπορά του κορωνοϊού

Ο Γιάννης Αντετο-
κούνμπο είναι ο 
τελευταίος σταρ 

του ΝΒΑ που μπήκε σε κα-
ραντίνα.  Τα ξημερώματα 
της Τετάρτης (15/12) οι 
Μπακς ανακοίνωσαν πως 
ο «Greek Freak» μπαίνει 
στο πρωτόκολλο υγείας και 
ασφάλειας του NBA. Δεν 
έχει γίνει γνωστό αν ο 
27χρονος δις MVP νοσεί 
από κορονοϊό ή να έχει έρ-
θει σε επαφή με κρούσμα.  
Οι πρωταθλητές θα στερη-
θούν τις υπηρεσίες του για 
10 μέρες και πιο συγκεκρι-
μένα στα παιχνίδια με Πέι-

σερς (16/12), Πέλικανς 
(18/12), Ρόκετς (23/12) και 
το ματς των Χριστουγέν-
νων με τους Σέλτικς στο 
Μιλγουόκι. Στο πρωτό-
κολλο ασφαλείας μπήκε 
πριν δύο μέρες ο Κρις Μί-
ντλετον, ενώ πριν λίγες 
ώρες το ίδιο συνέβη και με 
τον Ντόντε ΝτιΒιντζέντζο. 
Πλέον μένει να φανεί αν τα 
επαναληπτικά τεστ του 
Μιλγουόκι θα ανεβάσουν κι 
άλλο τον αριθμό των παι-
κτών που θα μείνουν 
εκτός. 
Τρόμος στο NBA μετά 

την Ημέρα των Ευχαρι-

στιών Από τις 25 Νοεμ-
βρίου, Ημέρα των Ευχαρι-
στιών στις ΗΠΑ, ολοένα και 
αυξάνεται ο αριθμός παι-
κτών, προπονητών, παρα-
γόντων και διαιτητών που 
μπαίνουν σε καραντίνα. 
Το NBA βλέπει πως ο κο-

ρονοϊός διασπείρεται με 
αστραπιαίους ρυθμούς και 
υπάρχουν σκέψεις για να 
ληφθούν μέτρα τις επόμε-
νες ημέρες. Πριν δύο εβδο-
μάδες, μόλις ένας παίκτης 
ήταν σε καραντίνα στο 
NBA, ενώ πλέον ο αριθμός 
έχει... ξεφύγει.  Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα οι Νετς 
όπου τα ξημερώματα αγω-
νίστηκαν «μισοί», έχοντας 
7 παίκτες στο πρωτόκολλο 
κορονοϊού, ενώ οι Μπουλς 
έχουν στα… pits 10 παί-
κτες! Η λίγκα αναγκάστηκε 
να αναβάλλει τα παιχνίδια 
των «ταύρων» με τους Πί-
στονς και με τους Ράπτορς 
ώστε στο Σικάγο να πά-
ρουν μια ανάσα και να μην 
αποδεκατιστούν πλήρως. 
Οι Λέικερς ακύρωσαν τη 

χθεσινή (14/12) τους προ-
πόνηση, καθώς ο γκαρντ 
Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ δια-
γνώστηκε θετικός στον κο-

ρονοϊό. 
Το θετικό αποτέλεσμα του 

τεστ ήρθε την ίδια μέρα 
που η αποστολή της ομά-
δας είχε προγραμματιστεί 
να «πετάξει» στο Ντάλας, 
όπου οι «λιμνάνθρωποι» 
θα δώσουν τον πρώτο από 
τους τρεις σερί εκτός έδρας 
αγώνες που ακολουθούν, 
απέναντι σε Μάβερικς, Μι-
νεσότα Τίμπεργουλβς (Πα-
ρασκευή) και Σικάγο 
Μπουλς (Κυριακή). 
Υπενθυμίζεται ότι ο φόρ-

γουορντ των Λέικερς, Λε-
Μπρόν Τζέιμς, αναγκά-
στηκε να χάσει έναν αγώνα 
νωρίτερα αυτό το μήνα, 
αφού μπήκε στα πρωτό-
κολλα της COVID-19. 
Στο πρωτόκολλο είναι 

επίσης ο προπονητής των 
Ιντιάνα Πέισερς, Ρικ Καρ-
λάιλ και ο Πρόεδρος των 
Τορόντο Ράπτορς, Μασάι 
Ουτζίρι. Ο τελευταίος είχε 
διοργανώσει ένα event στο 
οποίο βρέθηκαν ο Κομισά-
ριος, Άνταμ Σίλβερ κι ο 
αναπληρωτής Κομισάριος, 
Μαρκ Τέιτουμ, οι οποίοι 
βρίσκονται επίσης σε κα-
ραντίνα κάνοντας test κα-
θημερινά.

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Έφυγε παλιός παίκτη του 
Άρη και του Ολυμπιακού

Την τελευταία του πνοή 
σε ηλικία 75 ετών άφησε ο 
παλαίμαχος ποδοσφαρι-

στής, Σπύρος Καπερνέκας.  
Ο εκλιπών, ο οποίος γεν-
νήθηκε στις 4 Ιουλίου του 

1946 στην Καλαμάτα, είχε 
αγωνιστεί για στον Άρη 
από το 1972 έως και το 
1976.  Την διετία 1969-71 
αγωνίστηκε με τη φανέλα 
του Ολυμπιακού, με τον 
οποίο σε 37 συμμετοχές 
σημείωσε 5 γκολ. Επαιξε 
επίσης σε Αχαρναϊκό, Κό-
ρινθο και Απόλλωνα Πό-
ντου.  Την είδηση του χα-
μού του έκανε γνωστή με 
ανάρτησή του στο Face-
book, ο πρόεδρος του συλ-
λόγου βετεράνων ποδο-
σφαιριστών του Άρη, 
Γιάννης Βένος. 

 
«Ενεργός μέχρι τέλους, 

αγαπητός, φιλικός, χαμο-

γελαστός, με πλούσια φι-
λανθρωπική δράση, δεν 
σταμάτησε ποτέ να αισθά-
νεται αλλά καί να δείχνει 
έμπρακτα την αλληλεγγύη 
του,προς τον συνάν-
θρωπο», ανέφερε συγκε-
κριμένα ο κ. Βένος. 

 
Η ΠΑΕ Άρης, με ανακοί-

νωσή της, εξέφρασε τα ει-
λικρινή της συλλυπητήρια 
στην οικογένειά του Σπύ-
ρου Καπερνέκα, ευχόμενη 
να είναι ελαφρύ το χώμα 
που θα τον σκεπάσει. 
Η κηδεία του εκλιπόντος 

θα γίνει σήμερα  Πέμπτη 
(16/12), στις 11π.μ., στον 
Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών. 

Σκέψεις για μείωση μισθού στους ανεμβολίαστους 
παίκτες της Premier League

Τον δρόμο που φερόταν 
να έχει χαράξει η Μπά-
γερν Μονάχου ενδέχεται 
ν' ακολουθήσουν οι ομά-
δες της Premier League 
με τους παίκτες που πα-
ραμένουν ανεμβολίαστοι 
και χρειαστεί να χάσουν 
παιχνίδια εφόσον νοσή-
σουν! 

  
Η Daily Mail αναφέρει 

ότι αρχίζει και γίνεται 
πλέον φλέγον το ζήτημα 

των εμβολιασμών και της 
ανάγκης να κάνουν και 
την αναμνηστική δόση 
όλοι οι ποδοσφαιριστές 
του κορυφαίου πρωτα-
θλήματος. 

  
Η μετάλλαξη Όμικρον 

επηρέασε πρόσφατα τις 
Τότεναμ, Άστον Βίλα, Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ και 
Νόριτς με παίκτες που νό-
σησαν και τις ομάδες να 
χρειάζεται ν' αναβάλλουν 

τα παιχνίδια τους, όπως 
έγινε στις περιπτώσεις 
των «σπιρουνιών» και 
των «κόκκινων διαβό-
λων». Τώρα, έρχεται το 
σενάριο της «τιμωρίας» 
προς τους ανεμβολία-
στους με μείωση μισθού 
σε περίπτωση που εκείνοι 
έχουν αποφασίσει να μην 
κάνουν το εμβόλιο και χά-
σουν παιχνίδια και προ-
πονήσεις εφόσον νοσή-
σουν.

ΑΠΟΕΛ/Μετεγγραφές: Η ξεκάθαρη προτεραιότητα και το ανοιχτό «παράθυρο»

Στον ΑΠΟΕΛ δεν αλλάζει η 
απόφαση, δύο περίπου εβδο-
μάδες πριν μπούμε και επισή-
μως στη δεύτερη μετεγγραφική 

περίοδο της σεζόν. Προτεραι-
ότητα αποτελεί η απόκτηση 
ενός κεντρικού αμυντικού, ο 
οποίος δεν θα συμπληρώνει 

απλά και μόνο τους υπόλοι-
πους στον χώρο της οπισθο-
φυλακής, αλλά θα αποτελέσει 
βασική επιλογή στη σκακιέρα 
του προπονητή.  Εν ολίγοις, 
στην ομάδα της Λευκωσίας θέ-
λουν να ντύσουν στα γαλαζοκί-
τρινα έναν ποδοσφαιριστή που 
θα έχει το αγωνιστικό υπόβα-
θρο προκειμένου να πάρει με 
το «καλημέρα» ηγετικό ρόλο 
στην αμυντική γραμμή. Και 
όπως εύκολα αντιλαμβάνεστε, 
εκτός από τις καλές παραστά-
σεις που επιβάλλεται να κου-
βαλά, στον ΑΠΟΕΛ λαμβάνουν 

σοβαρά υπόψη άλλο ένα στοι-
χείο. Ποιο; Να μην προέρχεται 
από απραξία, ώστε να είναι σε 
σύντομο χρονικό διάστημα πα-
νέτοιμος για να μπει στην εξί-
σωση του συνόλου. 
Τα νήματα δεν κινήθηκαν 

τώρα ή προ ολίγων εβδομά-
δων. Για να ακριβολογούμε, η 
όλη διαδικασία ξεκίνησε από τη 
μέρα που γνωστοποιήθηκαν τα 
αποτελέσματα των ιατρικών 
εξετάσεων του άτυχου Ράφαελ 
Σάντος. Δηλαδή, από τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο. 
Αξιολογήθηκαν δεκάδες παί-

κτες, έγιναν διερευνητικές επα-
φές και αναμένονται, αν όχι την 
τρέχουσα, την επόμενη εβδο-
μάδα ουσιαστικά αποτελέ-
σματα. Ανάμεσα στους ποδο-
σφαιριστές που έχουν ρίξει 
ματιές, συμπεριλαμβάνονται και 
επιλογές που είναι γνώριμες 
στο φίλαθλο κοινό, χωρίς με 
αυτό να προδικάζει ή να δαχτυ-
λοδείχνει την τελική απόφαση. 

 
Στον ΑΠΟΕΛ έχουν επικε-

ντρωθεί στη συγκεκριμένη 
θέση, ωστόσο δεν αποκλείουν 
το ενδεχόμενο να γίνουν και άλ-

λες προσθήκες στη χειμερινή 
μετεγγραφική περίοδο. Από τη 
μία μέρα στην άλλη, βλέπετε, 
πολλά μπορούν να διαφορο-
ποιηθούν. Και αυτό δεν αφορά 
μονάχα στην ποιότητα των υφι-
στάμενων παικτών και πολύ πε-
ρισσότερο στα αποτελέσματα 
των δύο ντέρμπι που ακολου-
θούν (Απόλλων και Ομόνοια). 
Σημαντικό ρόλο θα αποτελέσει 
το τι επιλογές ποδοσφαιριστών 
θα προκύψουν στον χρονικό 
ορίζοντα του δεύτερου σκέλους 
των προσθηκών.
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Conservative revolt over Covid 
curbs deals stinging blow to PM

Almost 100 Conservative 
lawmakers voted on 
Tuesday against some 

new coronavirus restrictions, 
dealing British Prime Minister 
Boris Johnson another embar-
rassing blow over measures 
he said are necessary to curb 
the spread of the new Omicron 
variant. 

After a day of frenzied failed 
lobbying, Johnson was handed 
the biggest rebellion against his 
government so far by his party 
over some of the measures that 

included ordering people to wear 
masks in public places and use 
COVID-19 passes for some 
venues. 

The measures passed thanks 
largely to the main opposition 
Labour Party. But the revolt piles 
pressure on Johnson, already 
under fire over scandals such as 
reported parties in his Downing 
Street office last year – when 
Britain was in a COVID-19 lock-
down – and a pricey refurbish-
ment of his apartment. 

Many of his lawmakers say 

some restrictions are draconian, 
with several questioning the      
introduction of a certificate of 
vaccination or proof of a nega-
tive COVID-19 test to enter 
some venues, such as night 
clubs. Some 98 Conservatives 
opposed the passes, a much 
higher number of rebels than 
was expected. 

Others used the votes as an 
opportunity to vent their anger 
at Johnson, believing the man 
who helped the Conservatives 
win a large majority at a 2019 
election is squandering the 
party’s successes by self-           
inflicted missteps and gaffes. 

But despite the rumblings of 
discontent, Conservative Party 
insiders say there is not enough 
of a groundswell against 
Johnson to dislodge him now, 
although they hope the vote will 
be a “wake-up call” for the prime 
minister to reset his agenda. 

Britain reported 59,610 new 
COVID-19 infections on Tuesday, 
the highest figure since early 
January and the fifth highest 
recorded since the outbreak of 
the pandemic in March last year. 

More than 5,300 cases of 

Omicron have been recorded, 
with 10 people hospitalised. One 
person has died after contract-
ing the variant, which is set to 
become the dominant strain in 
the capital London. 

Before the vote, the govern-
ment had mounted a campaign 
to keep lawmakers in check, with 
Johnson warning his ministers 
there was a “huge spike” in  
Omicron cases heading Britain’s 
way, and that the measures 
were needed to protect people. 

Ministers tried to win over the 
Conservative rebels, noting that 
people who have not had two 
vaccinations can instead offer 
proof of a negative lateral flow 
test to gain access to indoor  
venues of more than 500 people. 

Health minister Sajid Javid 
told lawmakers he firmly           
believed in “individual liberty” 
but that “the responsible         
decision to take is… to move to 
plan B in England”. 

But their arguments fell on 
deaf ears. In addition to the 98 
Conservatives who voted against 
the passes, 40 voted against 
expanding the requirement for 
mask wearing.

The new UN Secretary 
General Special repre-
sentative Colin Stewart 

hosted on Tuesday evening 
a reception for the leaders 
of the new communities at 
the Ledra Palace Hotel at 
the buffer zone. 

The new representative, 
Canadian Colin Stewart          
arrived on the island last week, 
succeeding Elizabeth Spehar. 
The last time the leaders met, 
President Nicos Anastasiades 
and Turkish Cypriot leader 
Ersin Tatar was last September 
in New York, at a tripartite 
meeting hosted by the UNSG 
Antonio Guterres. 

President Anastasiades       

arrived first at the venue and 
was greeted by Stewart. A few 
minutes later Ersin Tatar arrived. 
Both were accompanied by 
their negotiators Andreas Mav-
royiannis and Ergün Olgun. 

They both greeted the 
guests, a closed circle due to 
measures in place for the  
pandemic, and then after a 
few words with them, they had 
a picture with the special       
representative who made a 
brief statement. 

The ambassadors of the 
permanent members of the 
UN security council and heads 
and vice presidents of the 12 
technical committees were 
present at the reception.

UNSG Special Advisor 
hosts reception for 
community leaders

COVID passport changes announced

Speaking in the House of 
Commons on Monday, 
Health Secretary Sajid 

Javid updated MPs on new 
changes to COVID passports 
in England, as well as rules on 
entering certain venues and 
events. 

The changes, which came into 
effect on 15 December, include: 

• People aged 18 or over in 
England will need two jabs and 
a booster dose to get into large 
venues, or a negative lateral 
flow test, as part of their COVID 
pass - once they have had a 
reasonable chance of getting a 
booster 

• The COVID pass for interna-
tional travel will be rolled out to 

include those from the ages of 
12 to 15 years old 

People who live in England 
can show their NHS COVID Pass 
to prove they’re vaccinated, 
have completed a negative PCR 
test or negative lateral flow test 
within the past 48 hours, or are 
exempt. People from Wales, 
Scotland, Northern Ireland, Jersey 
or Guernsey can show their 
COVID-19 status proof, which 
will be recognised in England. 

People who were vaccinated 
in another country can show       
alternative proof of vaccination 
if this is accepted at the UK   
border. 

A valid text or email confirma-
tion from NHS Test and Trace can 

also be used as proof a person 
has completed a negative PCR 
test or negative lateral flow test 
within the past 48 hours. 

 
All countries removed from 
travel red list  

 
Meanwhile, Britain has            

removed all 11 countries from 
its COVID-19 travel red list       
because there is now community 
transmission of Omicron in        
Britain, Javid told parliament. 

The new Omicron variant was 
first detected in southern Africa 
and Hong Kong. The government 
added 11 African countries to 
its red list from late November, 
meaning that only UK citizens 
or residents arriving from those 
nations were allowed in and then 
had to quarantine in a hotel. 

“Now that there is community 
transmission of Omicron in the 
UK and Omicron has spread so 
widely across the world, the travel 
red list is now less effective in 
slowing the incursion of Omicron 
from abroad,” Javid said. 

The 11 countries removed are 
Angola, Botswana, Eswantini, 
Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Namibia, Nigeria, South Africa, 

Zambia and Zimbabwe. 
Travel companies had urged 

the government to reduce         
restrictions as soon as possible. 
London’s Heathrow Airport said 
last week it was seeing high 
levels of business travellers 
cancelling due to concerns over 
restrictions. 

Britain will still require all       
inbound travellers to take either 
a PCR or a rapid lateral flow test 
a maximum of 48 hours before 
departure, a measure Transport 
Secretary Grant Shapps said 
would be reviewed in the first 
week of January. 

Mark Tanzer, Chief Executive 
of travel association ABTA,      
welcomed the removal of the 
red list but said testing should 
also have been scrapped. 

“With the testing measures 
now extending over the Christ-
mas and New Year period, and 
the industry quickly approaching 
peak-booking season for summer 
2022, travel businesses are  
facing a very serious situation,” 
he said in a statement. 

“Consumer confidence in 
travel has suffered a significant 
setback, which will outlast these 
restrictions.”

Turkey has a huge respon-
sibility for resolving the 
humanitarian issue of the 

missing persons, Presidential 
Commissioner Photis Photiou 
said on Tuesday, addressing 
an event on Human Rights Day 
at a high school in Nicosia. 

Photiou said that despite the 
efforts by the Committee on 
Missing Persons (CMP) and all 
the actions on international level, 
no solution was found and the 
relatives of the missing cannot 
find closure. 

The Commissioner said that 
all our efforts run counter to the 
uncompromising and inhuman 
attitude of Turkey, whose res-
ponsibilities are enormous. He 
referred to all the obstacles put 
forward by Ankara whose unac-
commodating stance hinders 
the issue. Photiou particularly 
referred to the lack of cooperation 

in cases of mass graves, trans-
fers of remains and the refusal to 
open the military archives which 
contain valuable information. 

He also said that Turkey’s 
behaviour and stance was      
repeatedly condemned by the 
UN Security Council, the UN 
General Assembly and the UN 
Commission on Human Rights, 
as well as the Parliamentary 
Assembly of the Council of      
Europe, the European Court of 
Human Rights etc. 

The Commissioner referred 
to the work done so far by the 
CMP adding that our side with 
good will and sincerity accommo-
dates these efforts for the fate 
of each and every one of our 
missing persons, Greek Cypriots 
and Turkish Cypriots. He also 
referred to the other violations 
of human rights by Turkey as a 
result of the 1974 invasion.

Turkey’s responsibility on 
missing persons issue is 
huge, says Photiou



Britain faces a “tidal wave” 
of the Omicron variant      
of coronavirus and two  

vaccine doses will not be enough 
to contain it, Prime Minister Boris 
Johnson warned on Sunday,      
as he accelerated the booster 
rollout programme. 

Speaking hours after govern-
ment scientists lifted the COVID 
alert level to 4 on a 5-point scale, 
Johnson said the booster pro-
gramme must go faster because 
scientists did not yet know if 
Omicron was less severe than 
other variants. 

“A tidal wave of Omicron is 
coming,” Johnson said in a     
televised statement on Sunday 

evening.  
“And I’m afraid it is now clear 

that two doses of vaccine are 
simply not enough to give the 
level of protection we all need.” 

Johnson added that with  
Omicron known to be much 
more transmissible than other 
variants, the National Health 
Service would struggle to cope 
with hospitalisations if the        
variant were to tear through an 
un-boosted population. 

“Everyone eligible aged 18 
and over in England will have 
the chance to get their booster 
before the New Year,” Johnson 
said. 

The Prime Minister, now 

grappling with a rebellion in his 
party over measures to curb 
Omicron and an outcry over 
staff parties at his Downing 
Street office during last year’s 
lockdowns, said people should 
rush to get booster vaccines to 
protect “our freedoms and our 
way of life.” 

Data released on Friday 
showed that vaccine efficacy 
against symptomatic infection 
was substantially reduced 
against Omicron with just two 
doses, but a third dose boosted 
protection up to over 70%. 

Johnson has responded to 
the emergence of Omicron by 
introducing a “Plan B” in England, 
ordering people to work from 
home, wear masks in public 
places and use vaccine passes 
to slow the rate of infections. 

In order to hit the accelerated 
rollout target, military planning 
teams will be brought in and 
new vaccine sites opened.  

After COVID-19 was first        
detected in China in late 2019, 
Johnson faced criticism for       
initially resisting lockdown.  

He has also been criticised 
for overseeing mistakes in 
transferring patients into care 
homes, and for building a costly 

test-and-trace system that failed 
to stop a deadly second wave. 

The PM has repeatedly said 
that while mistakes were made, 
the government was making 
decisions swiftly in the biggest 
public health crisis for genera-
tions and that it was quick to roll 
out vaccines. 

Asked if he could rule out 
tougher restrictions in England 
before Christmas, Johnson avoid-
ed giving a direct answer.  

Health minister, Javid, said he 
knew of no plans for additional 
measures. “There are no plans 
that I am aware of for any further 
restrictions,” Javid said. 

At St. Thomas’ Hospital       
Vaccination Centre in central 
London, on Monday, a queue of 
hundreds of people snaked back 
onto Westminster Bridge. There 
were also queues across London 
and in Manchester, northern 
England. 

“The COVID vaccine booking 
service is currently facing         
extremely high demand so is 
operating a queuing system,” 
the National Health Service said 
on Twitter. It suggested trying 
again later. 

Home testing kits were also 
unavailable to order.
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Prime Minister Boris Johnson 
warns of Omicron ‘tidal wave’

Rules for entering Cyprus 
over coming weeks

Travellers to Cyprus testing 
positive for the Omicron 
variant of coronavirus and 

their close contacts will have to 
self-isolate, the health ministry 
said on Monday, responding to 
questions around the new quar-
antine rules announced earlier in 
the day amid a general tightening 
of Covid protocols in anticipation 
of a potential Omicron surge in 
Cyprus. 

All identified or suspected 
Omicron cases are currently 
quarantining at Eden rehabilita-
tion centre, but the ministry later 
clarified that this will not be the 
case for all Omicron cases. 

As the rules stand at present, 
they must self-isolate at their 
hotel or at home, as must their 
close contacts regardless of 
vaccination status. 

As per the government’s latest 
decree, until January 10, all in-
bound travellers, regardless of 
whether they are tourists or resi-
dents, will have to undergo PCR 
testing at airports and foot the 
cost, which is around €15. 

It is recommended that they 
self-isolate until they get the PCR 
results, which normally takes 
between three and four hours. 

Ministry spokesman Konstan-
tinos Athanasiou said that in a 
scenario where someone’s PCR 
test comes back positive, they 
will be required to self-isolate 
at their hotel or home while their 
test is sent for sequencing. 

As of yesterday (15 December), 
travellers also have to get a rapid 
test within 72 hours of their      

arrival, which they can get for 
free at health ministry testing 
sites upon presentation of their 
boarding pass. 

Athanasiou also said that while 
self-isolation if not a positive 
case is not a requirement, the 
ministry strongly suggests that 
people are particularly careful 
in the time between their arrival 
and their rapid test, even if they 
tested negative in their PCR,      
as their rapid test might end up 
showing a different result. This 
is to prevent spreading the virus 
in case they happen to later test 
positive, “which is what happened 
with some contacts of the pupils 
from Limassol” who were the first 
Omicron cases in the Republic. 

All positive tests will be 
sequenced, which takes an 
extra day or two, and according 
to the decisions announced      
on Monday, those identified as 
Omicron cases and their close 
contacts will need to go into 
mandatory self-isolation. 

Until January 15, all vaccinated 
close contacts will also need to 
self-isolate and take a rapid test 
within 72 hours and a PCR after 
a week – unless they are vacci-
nated with a booster, in which case 
they are exempt from having to 
take the tests. 

Contacts of Omicron cases 
must self-isolate regardless of 
their vaccination status. 

Athanasiou said that personal 
doctors will inform their patients 
on how to arrange a free PCR 
through the health ministry if they 
are identified as a contact.

UK among Cyprus Airways 
winter destinations
Cyprus Airways has        

announced that it has 
commenced ticket sales 

for its winter destinations for 
next year. 

The Larnaca-based airline  
will operate flights to Greece, 
the United Kingdom, Russia, 
Lebanon, and Israel this winter. 

Flights to the UK will begin on 
February 1, with the airline travel-
ling to Heathrow three times a 
week. The flights, which will     
depart in the morning, will take 
place every Tuesday, Friday 
and Sunday. 

Cyprus Airways resumed its 
flights to Athens on December 

15 with three flights per week. 
The flights will take place every 
Wednesday, Friday and Sunday. 

Moreover, there will be flights 
to Heraklion in Crete, which will 
take place every Wednesday and 
Saturday throughout the winter 
season. 

Flights to Moscow, Russia  
will depart every Monday and 
Thursday, while flights to Beirut, 
Lebanon will commence on Dec-
ember 18. Regarding the latter, 
flights will take place three times 
a week. 

Flights to Israel will begin on 
January 10, with the airline flying 
to Tel Aviv twice a week. 

Cyprus Airways was recently 
acquired by the SJC Group, a 
Maltese group of companies 
with operations across Africa 
and the Middle East. 

“We are delighted to resume 
our flights to Athens, Beirut and 
Tel Aviv,” Cyprus Airways CEO 

Simon Camilleri said. 
“We continually monitor our 

route network, and we believe 
that our winter destinations will 
be a popular choice for local 
travellers, while at the same time 
contribute to increasing of tour-
ists visiting Cyprus,” he added. 
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YCF expresses appreciation to Kyrenia Nautical Club for the 
initiative to support the upgrade of Kaimakli Children’s Club 

The Yianis Christodoulou 
Foundation expresses it 
great appreciation to 

Kyrenia Nautical Club – Masters 
Division for the initiative to orga-
nise on Sunday 28th November 
successfully, the fundraising 
event ‘SWIM OUT IN THE OPEN 

FOR A GOOD CAUSE’.  
The event was organised in 

support of the work of the  
Foundation to upgrade the infra-
structure and facilities of Kaimakli 
Childrens Club - Kaimakli Chil-
dren Protection and Care Center 
(Παιδική Λέσχη Καϊμακλίου), 

thus providing a better learning 
environment for the children.  

The Centre operates under the 
supervision of SKE Kaimakliou 
(Kaimakli Community Council) and 
the Social Services of the Ministry 
of Welfare, Social Security and 
Labour. It offers extra-curricular 

activities, protection and care to 
a large number of children during 
the non-working hours of the 
schools, such as during the after-
noon, Christmas and Easter     
vacations, as well as during the 
long summer holidays.  

All the money raised from the 

event will be used exclusively 
for the purposes of upgrading 
Kaimakli Childrens Club espe-
cially for the renovation of the 
kitchen, as the Centre offers 
home-made lunch to all children 
attending, as well as breakfast 
and afternoon snacks.  

The upgrading of Kaimakli 
Childrens Club is a project that 
has been undertaken by the      
Yianis Christodoulou Foundation. 
The Foundation has taken the 
initiative to upgrade of the outdoor 
area with the installation of 
safety flooring and the purchase 
of outdoor equipment for the 
children to play and practice. 
The joined effort and support       
by Kyrenia Nautical Club will  
extend this support and ensure 
that this group of children in 
need will have better facilities. 

The YCF expresses its great 
appreciation to all participants, 
veteran swimmers, adults and 

young children who love swim-
ming, as well as to all the people 
who attended, participated and 
donated towards this special 
cause. All donations will contri-
bute towards providing children 
in need the right to high quality 
care and education leading to a 
better future!. 

A special thank you is addres-
sed to the Mayor of Nicosia,      
Mr. Konstantinos Giorkatzis, who 
did not hesitate to swim for this 
wonderful purpose, as well as      
Mr. Leonidas Leonidou, member       
of the Council of SKE Kaimakli,    
who expressed his happiness 
and appreciation for the support 
given to Kaimakli Childrens Club  

For further information on The 
Yianis Christodoulou Foundation, 
visit www.yianischristodoulou-
foundation.com or follow on  
social media - Facebook:     
YCFoundationCy / Instagram: 
ycf_cyprus 

On Thursday 11th Novem-
ber 2021, our beautiful, 
beloved Hayley, aged 

just 38 received the devastating 
diagnosis of stage 4 terminal 
cancer. It has spread to both 
lungs, neck and bones. The news 
came as a complete shock to 
Hayley who has never smoked.  

Her family and friends are  
absolutely heartbroken and        
totally devastated by the news.  

Three weeks after the initial 
diagnosis, further tests have now 
revealed the worse possible 
news that the Metastatic lung 
adenocarcinoma has also spread 
to her brain, armpits, lymph 
nodes and abdominal wall. The 
cancer is extremely aggressive 
and is spreading very quickly. 
Hayley is awaiting further tests 
as it looks like it may have also 
spread to her liver.  

As you can imagine, this is  
an extremely upsetting time for      
everyone who loves and knows 
her.  

Hayley's limited time left should 
be spending quality time with 
her family and not having to 
worry about  money and the        
financial burdens that lie ahead. 

Hayley is much loved by all 
her friends and family - she        
always lights up the room and 
her kindness, love and support 
to others knows no bounds. She 
is a very dear friend to many 
people in the Cypriot community, 
notably a much loved sister-      
in-law to Demetri Polycarpou, 
as well as being close family 
friends with the Arghyrou family. 

Hayley and her family need 
us all now to help support them 
through this terrible time. Please 
consider giving whatever you 
can to allow her to help get her 
affairs in order and to make plans 
for her beloved 17-year-old son 
Jack; Jack is autistic and Hayley 
has been his sole carer since 

he was born and devoted her life 
to looking after him - he is her 
world. 

As a result of the sudden       
diagnosis, Hayley and Steve 
decided to bring forward their 
wedding which took place on 
Thursday 18th November 2021. 
Her family and friends rallied 
around to make sure she had 
the most incredible and memo-
rable day with all her loved ones. 
The wedding was a fairytale and 
gave Hayley, Steve, and all the 
family, memories to treasure.   

Despite the devastating news, 
Hayley has retained her amazing 
sense of humour, although she 
is struggling with the thought      
of leaving everybody behind 
knowing the pain it will cause 
them. She feels that she has led 
a blessed life because of all her 
amazing family and friends.   

Please show your support 
and kindly donate if you can        
by visiting www.gofundme. 
com/f/help-for-our-beloved-
hayley

Enjoy your festive meal at  
Highland Angus Steakhouse

Enjoy your festive meal at 
the Highland Angus Steak-
house in Southgate, and 

select from either the festive sea-
son set menu or the daily menu. 

Starters include grapefruit 
cocktail, homemade chicken 
liver pate, deep fried garlic 
mushrooms and prawn cocktail. 

The Highland is proud to serve 
the best quality Scotch steaks, 
fish, veal and chicken dishes. 

Will you choose the sirloin 
steak, rump steak, escalope of 
veal, traditional roast turkey or 

grilled salmon? 
Remember to leave space  

for dessert….Christmas pudding 
with brandy sauce, homemade 
crème caramel, homemade 
apple pie, cheesecake, black 
forest gateau and more! 

To make a reservation please 
call 020 8882 4897. 

The restaurant is also    
available for party bookings.  

Highland Angus Steakhouse, 
43 Cannon Hill, Southgate, 
London N14 6LH. 

 www.thehighland.co.uk

Fundraising for beloved Hayley

How to prevent stolen doorstop deliveries

Practical advice to reduce the risk of being 
affected by the growing trend of theft of 
items left unattended by delivery drivers. 

Here are some things you could do to reduce 
the risk of doorstep theft: 

• track your parcel to ensure you or someone 
else is at home for the delivery 

• install a video doorbell; this can be connected 
to your mobile so you are notified immediately of 
any delivery, and is easier to install than a full 
CCTV system 

• install a security light 
• arrange for your parcel to be delivered to a 

trusted neighbour, or other family members who 
will be at home; if you live in a flat, is there a  
concierge who could accept the parcel for you? 

• use an off-site locker service for frequent         
deliveries, or for expensive items; these parcel 
boxes are more likely to be in busy, safer loca-
tions - such as supermarkets - rather than             
secluded areas which could be targeted by 
thieves
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Lost Daughter 
 
Maggie Gyllenhaal makes a 

remarkable directorial debut in 
this graceful adaptation of Elena 
Ferrante’s novel. One of the   
highlights of the recent London 
Film Festival which tells the story 
of Leda (Olivia Colman), a middle 
aged woman who travels to a 
Greek island all alone for a much 
needed break. She is originally 
from Leeds but now works as a 
professor in Boston and on arrival 
is welcomed by Lyle (Ed Harris), 
an American now a resident of 
Greece for decades. She relishes 
the fact that the nearby beach is 
almost deserted but the serenity 
of the place is suddenly interrupted 
by the arrival of a group of loud 
tourists. And the presence of Nina 
(Dakota Johnson), a beautiful young 
woman with a small daughter,      
ignites Leda to relive painful 
memories from her past… 

Colman is as reliable as ever 
and delivers a perfectly nuanced 
performance and her subtle char-
acterization is matched by Jessie 
Buckley, who even though bears 
little resemblance to Colman plays 
the younger Leda with force and 
commitment. It is a difficult role, 
not always sympathetic, but both 
actors are exceptional.  

Gyllenhaal’s direction is sensi-
tive and unobtrusive and shoots 
most of her elegant film in big close 
ups highlighting the inner, uneasy 
world of her protagonists.   

 

Spider-Man No 
Way Home in IMAX 

The latest instalment of this 
Marvel Comic begins after Spider-

Man’s identity is exposed and now 
his alter ego Peter Parker (Tom 
Holland) has no alternative but to 
go and seek help from Doctor 
Strange’s (Benedict Cumberbatch). 
Peter wants to new beginnings 
but first he has to exorcise the  
demons from his past… 

It is a fun premise and the less 
one knows about the plot and its 
many twists and turns the better. 
Holland delivers another athletic 
performance as the reluctant      
superhero and gets solid support 
from Marisa Tomei as aunt May 
and from Zendaya as M.J, whose 
love with Peter blossoms here 
even further. Big blockbuster        
entertainment that delivers - best 
experienced on the largest screen 
possible! 

 

Tick, Tick...Boom! 

Lin-Manuel Miranda has to be 
one of the busiest artists working 
in cinema and stage today. Since 
his creation of “Hamilton” if he is 
not acting he is writing songs for 
films like VIVO and ENCANTO 
and now he is making his direc-
torial debut with this terrific film 
about the life of Jonathan Larson 
(Andrew Garfield), the creator of 
“Rent”.  

Jonathan is approaching thirty 
and believes strongly that he is the 
new voice of musical theatre but 
still works as a waiter and strug-
gles to make ends meet. However, 
he is determined to stage a work-
shop of his current work… 

An amazing piece of work with 
a spellbinding performance from 
Garfield, who inhabits Larson most 
effectively and sings his little heart 
out with powerful musical numbers 
written by Larson. It’s been a strong 
year for musicals but this rates 
amongst the best and Garfield is 
a front-runner for many awards 
including the Oscar!

 

The Tender Bar 

A gentle film from George 
Clooney based on J.R. Sheridan’s 
memoir about his childhood and 
days as student. The boy’s father 
left his family and now J.R (Dan-
iel Ranieri) moves back with his 
mother (Lily Rabe) to his grand-
father’s house (Christopher Lloyd). 
Thankfully Uncle Charlie (Ben  
Affleck) is around-a perfect role 
model for the boy. J.R soon grows 
up (now played by Tye Sheridan), 
an intelligent boy with ambitions 
to become a writer and study law 
at Yale… 

It is a sweet little film but not 
that memorable with a superior 
performance from Affleck as the 
bartender, who teaches the boy a 
thing or two about life.  

 

Lola And The Sea 

A remarkable film from Belgium 
about Lola (Mya Bollaers), a 
transgender teenager, who comes 
into conflict with her estranged 
father (Benoit Magimel) following 
her mother’s funeral. Reluctantly 
Lola agrees to join her father on 
a road trip to the North Sea in order 
to scatter her mother’s ashes… 

The film works magnificently 
thanks to Bollaers’ striking per-
formance as the teenager who 
knows exactly what she wants. 
Magimel is also spectacular as 
her conservative father struggling 
to comprehend his son’s decision 
to become a woman.  

The Storms Of 
Jeremy Thomas 

The brilliant Mark Cousins 
spends five days driving to 
Cannes with Jeremy Thomas, the 
ground-breaking film producer 
behind classic British, European 
and Japanese movies.  

It is a road movie documentary 
where Cousins get plenty of        
opportunity to analyse Thomas’ 
work and divide it into chapters 
including storms, sex, politics and 
death. He recruits Debra Winger, 
the star of THE SHELTERING 
SKY and TILDA SWINTON from 
ADAM, and both effortlessly sing 
their praises for Thomas’ intelli-
gence and generosity of spirit.   

Accompanied with a great       
selection of clips including THE 
LAST EMPEROR - a must for 
film lovers! 

 
THE STORY OF CINEMA - A 

NEW GENERATION: The ubiqui-
tous Mark Cousins brings to the 
screen another epic cinema anal-
ysis following last year’s marathon 
in WOMEN MAKE FILMS. This  
is not as long but it paints a clear 
picture of innovative films that 
managed to break the rules in the 
last decade. A terrific selection of 
clips which begins and ends with 
striking images from CEMETARY 
OF SPLENDOUR, made by the 
veteran Apichatpong Weerase-
thakul’s Along the way Cousins 
includes films like JOKER and 
FROZEN before he moves to 
Bollywood with exceptional come-
dies, powerful Romanian docu-
mentaries and ground-breaking 
films from across the globe. An 
intelligent film told by one of the 
most beloved filmmakers!  

 
CITIZEN ASHE: During the 

seventies Arthur Ashe was one  
of the most prominent figures in      
the world of tennis and a worthy 
champion at Wimbledon, US and 
Australian Open. He was the first 
black player to be selected for  
the US Davis Cup Team and his 
presence became a true inspira-
tion to black youths across the 
globe. As a young tennis player 
Ashe said, “I’m not an activist and 
if people don’t want me to play in 
certain places because of the  
colour of my skin that’s fine with 
me,” but his quiet presence and 
immense commitment especially 
in his later years led him to play 
in South Africa at the height of 
apartheid. An inspirational docu-
mentary complemented by terrific 
archive material!  
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

St Andrew the Apostle 
School was a hive of 
activity on Friday 10 

December when 70 talented 
performers took to the stage 
to entertain and enthral an  
enchanted audience!  

Headteacher, Mrs Indira 
Warwick said, “I could not be 
more proud of our wonderful 
students and dedicated team 
of talented staff. This was the 
best school concert I have ever 
seen, and there was so much 
in there that captured our values 
as a church school! I’m really 
looking forward to seeing our 
Easter concert and talent show 
in 2022.”  

Mrs Charlotte Hammond, 
Assistant Headteacher in 
charge of Primary liaison invited 
an audience of Year 5 students 
from Brunswick Park Primary 
School, all of whom thoroughly 
enjoyed watching the dazzling 
matinee performance.  

This event was followed by 
our evening performance in 
front of a spellbound audience 
of families and friends of the 
school.  

Head of Performing Arts,  
Mr Kostas Lasithiotakis said, 
“It is so wonderful to be able  
to give our talented array of 
dancers, singers and musicians 
a chance to perform on stage 
again after two long years where 
COVID restrictions prevented 
us from doing so.”  

Mr Mike Michael, Senior 
Deputy Headteacher got the 
evening off to a great start with 
a Raffle. The school is very 
grateful to Y&S Mini Market, 
Brunswick Garage, Hazelwood 
Sports Club, LHM Fitness, Harry’s 
Bar & Kitchen at Horwood 

House, Nicholas Printers and 
Alexander Chrysaphiades for 
their generosity and support 
providing us with these amazing 
prizes.  

Mrs Mary Karaolis OBE, Chair 
of Governors said, "We enjoyed 
an excellent Christmas concert 
this evening. The many talents 
of our wonderful students pro-
vided a welcoming feel-good 
uplift for us all. Obviously, the 
event was made possible by 
the dedication and hard work 
of a great team of staff. Con-
gratulations to all concerned."  

Mrs Karen Lynch, Chair and 
Founder of the Russell Educa-
tion Trust (RET) who sponsor our 

school, is a passionate supporter 
and advocate for St Andrew 
the Apostle School. Mrs Lynch 
visited the school two weeks 
ago and said, "I saw nothing 
but excellent behaviour and 
attitudes to learning in class-
rooms. I was able to sense real 
purpose throughout the school. 
Well-ordered corridors with good 
display; polite, well-behaved 
students and a real sense of 
St Andrew as a Church school, 
encouraged me enormously. 
May all the staff, students and 
their families enjoy a blessed 
Christmas." 

All of us at STA wish you, your 
families and friends a very safe, 
healthy and Happy Christmas 
and a wonderful New Year!  

COMING SOON: If there are 
any community groups who 
would like to express an interest 
in hiring our school facilities 
from September 2022, please 
send an email with your details 
to the Headteacher’s PA, Mrs 
Helen Marcou: Head@stand-
rewtheapostle.org.uk 

St Andrew the Apostle 
School celebrates  
its annual Christmas 
concert in style!



To say that Philip Pullman’s 
work is complex and open 
to interpretation is like 

saying roses are red. On several 
occasions I tried reading one of 
his books and failed miserably. 
The TV adaptation of His Dark 
Materials (BBC) in 2019 left     
me similarly befuddled so I gave 
series two the swerve. What I 
remember  is it being a multi-world 
reality. An alternative world where 
all human souls manifest as 
animal companions, the daemons. 
An orphan Lyra, a world          
governed by the Magisterium,    
a mysterious quasi political and 
religious outfit. Lyra uncovers       
a number of misdemeanours 
linked to Dust, an equally myste-
rious substance…and so it goes 
on. I worked hard to stay with it 
but TV seemed to be the wrong 
medium. So to The Book of Dust 
- La Belle Sauvage (Bridge 
Theatre), which is a prequel to 
what I describe above. If it’s 
good for Star Wars… 

This is a whole different mind 
game and Bryony Lavery’s 
adaptation, directed by Nicholas 
Hytner along with co-directors 
Emily Burns and James Cousins, 
is a production that is daring 
and innovative paying handsome 
dividends. For the first few        
moments I was still in sceptic 
mode but then I strapped myself 
in and enjoyed every moment 
of a compelling and provocative 
ride. Bob Crowley’s set is a thing 
of beautiful simplicity which 
transforms into scenes of visual 
magic courtesy of Luke Hall’s 
inspired videos. The scene       
depicting a great flood of Biblical 
proportions is spellbinding and 
also gave me the giggles   
knowing of Pullman’s atheistic 
beliefs. He describes himself as 
a “Church of England atheist.” 

Here we see Lara as a baby 
in the safe keeping of Alice and 
Malcom and Alice, a potgirl      
and potboy. The daemons are         
delicious specimens and great 
credit goes to Barnaby Dixon 
for their creation and direction. 

The snake, an uncurling stretch 
across the set, a cute lemur 
wrapped around a neck but the 
most astounding is the astonish-
ing physical alchemy of a king-
fisher into a cat. And so the tale 
unfurls in episodes that are like 
enchanting vignettes. The only 
problem with that is the ease 
with which one gets so lost in 
the splendiferousness that the 
narrative becomes secondary.    

The whole cast are first         
rate across and the show will 
thrill audiences now and into 
the future for it deserves to be          
revived. My recently turned 
teenage companion did pose  
an interesting question about 
the target audience, bearing in 
mind there are stories of child 
abuse and even an attempted 
rape. Definitely too frightening 
for kids, perhaps too simple       
for adults but we both agreed       
anybody with a thirst for adven-
ture, be it physical or meta-  
physical, will love it. A super 
Christmas alternative.  

Meanwhile Sotira Kyriakides 
revels in the traditional… 

A Child in the Snow is a  
perfect Christmas Time treat, an 
atmospheric ghost story staged 
at the equally atmospheric        
Wiltons Music Hall. Based on 
The Old Nurse's Tale by Eliza-
beth Gaskell (who also wrote 
Cranford, screened by the BBC 
to great acclaim), this story is 
set in 1918. Hester, a young 
nurse recently returned from the 
horrors of the first world war, is 
suffering amnesia around her 
childhood spent in Furnivall Hall, 
an isolated manor house in 
Northumbria. She consults a 
psychic, who she hopes will  
unlock the repressed memories 
which continue to haunt her.  

Against the backdrop of the 
now-dilapidated manor, the play 
opens to gorgeous effects of 
swirling snow, howling wind  
and ghostly trees. The scene      
is set for the supernatural to be 
revealed through a seance. A 
phantom child roams the North-

umberland moors, begging to 
be let into the house, and the 
secret of the past is gradually 
unearthed. The jealousy and 
revenge to be found there are 
met with Hester's determination 
to free both the child and        
herself. 

The staging is simple and       
effective, the acting is excellent, 
and the suspense (which makes 
the play unsuitable for the under-
12s) is intensified with some 
magic tricks that will leave you 
wondering how they did it. A 
very enjoyable production, in a 
theatre that is part of the experi-
ence. 

And Stefania Guzelle loves 
that dirty rat… 

We were invited to join the 
Yvonne Arnaud for a “pussycat 
and rat-packed” show, the        
welcome return of their panto-
mime, Dick Whittington. Sound 
tempting? Well it is and well 
worth catching, that’s the rat and 
the pussycat. The show is a 
winner and fantastic festive      
entertainment. We all know the 
tale of young Dick Whittington 
heading to London to seek fame 
and fortune where the streets 
are paved with gold (our parents 
were told that too!), only to find 
the truth is otherwise. In this 
case the evil King Rat is out to 
get him. Thankfully Dick has 
Tomi, a loyal cat on his side and 
when the action gets going 
there are loads of laughs with 
those wonderful characters, 
Fairy Bowbells, Sally the Cook 
and Idle Jack and a sextet from 
the GSA (Guildford School of 
Acting) who sing their hearts out 
and dance with great energy. 
Under thirties will recognise 
most of them and I like the way 
they “mashed up” some of them. 

But I cannot lie and have to 
confess to being smitten by that 
oleaginous dirty rat, King Rat, 
played by panto veteran Kit 
Hesketh-Harvey. He’s dastardly 
and devious and has slimily 
sarcastic comic timing and in 
true pantomime style provided 

adult entertainment in a nice 
acceptable way for all the family. 
He fed off the booing and his 
ad-libs were starlight out of the 
panto sewer…in the best possi-
ble way. That said the whole 
cast are great and this is one 
Christmas show you should not 
miss. Oh no you shouldn’t! 

Finally, Tilly Zidane is in la la 
laugh land… 

My first panto experience  
and my jaw is still aching. 
Potted Panto (Garrick Theatre) 
is one of those shows that will 
have you in stitches with the 
jokes coming at a rapid rate of 
knots. I was exhausted watching 
them so good knows how they 
were at the end of it. They        
are Daniel Clarkson and Gary       
Trainor and in just seventy        
minutes they rip through the 
whole pantomime genre in a 
way that is as fresh and witty as 
you can get. That’s ten minutes 
per pantomime because as we 
all know there are only seven 
real pantos. No I don’t know  
but who cares when they are 
presented in this way. What’s 
especially clever is how they 
mix silliness with satire and the 
banter is brimming with hilarity. 
I swear that their words are not 
all in the script and that being 
the case they’re brilliant impro-
visers too. After this first I can’t 
wait for my next panto and there 
are lots of options available to 
right now. Just make sure you 
see this one too. 

 
The Book of Dust –  

La Belle Sauvage  
 www.bridgetheatre.co.uk 

 
A Child in the Snow - 

www.wiltons.org.uk 
 

Dick Whittington - 
www.yvonne-arnaud.co.uk 

 
Potted Panto -  

www.nimaxtheatres.com

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou
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It’s all in the mind

Christophe Bastille boldly goes… 
Doctor Who: Time Fracture is an immersive theatrical experience 

that takes you into the universes inhabited by the Doctor and alien 
beings. The location is an unassuming building on a backstreet near 
Bond Street marked as a “UNIT”. From the moment we enter we are 
in ‘Whovian’ heaven, the look, the smell, the sound, with a fantastic 
set, brilliant props and atmospheric music. The actors are very com-
mitted and energetic and to the delight of my nine year old compa-
nion who was singled out for special attention, they encouraged him 
to join the story and be part of the conversation.  

We came across an amazing Davros, the terrifying Weeping Angels, 
demonic Cybermen and exterminators supreme, the Daleks. The 
storyline is basic enough to follow though there are nuances that were 

beyond both our kens! The first mission is chaotic and a mite too 
long with an anticlimactic ending. That said the chaos and the manic 
acting is redolent of many a TV episode. The biggest challenge of 
the second mission is the overlapping side missions and experiences 
which does make you wonder if you are missing something happe-
ning “over there”. The final Galifrey mission was also too long and at 
times confusing.  

Overall though it was a great experience, a special night for my 
companion who is now a serious ‘Whovian’ wanting to watch all the 
series from beginning to end…may require the Tardis for that. Oh 
yes there are photo opportunities and we of course got one in front 
of the most famous blue police box in the whole wide universe! 

Doctor Who: Time Fracture www.immersivedoctorwho.com

The universe and beyond
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Getting ready to rock and 
roll the party season, 
the facials should have 

already been started a few weeks 
ago now. The eyelashes should 
have been semi-permanently 
curled and lifted, and now it's 
time for nails. What choice you 
decide to go for should depend 
entirely on your lifestyle and the 
desired look. Do you want nails 
that you can keep up the mainte-
nance with and have them look-
ing long and/or with colour all year 
long, or do you want them just 
to look long and with colour for 
the short festive season? All this 
makes the difference in your initial 
choice, as some are a little more 
difficult to remove. 

The easiest thing to do is to just 
have a simple manicure on your 
own natural nails, that can look 
great if your nails are naturally a 
good length. If however some are 
broken or extremely short or bitten 
down, painting nails wouldn't really 
enhance them at all, so some 

added length would be required.  
 

Natural nail options 
If the nails are a reasonable 

length, a professional manicure 
with polish can do wonders. If you 
are capable of doing it at home 
yourself, then that is great. If  
not, some outside assistance of 
a professional will make those 
hands and nails look sleek, 
moisturised, conditioned and with 
a youthful glow. This works great 
on natural nails that have good 
strength and length.  

Gels colours are usually done 
at a salon, and with good tech-
nique in application, they can 
last a few weeks without having 
the old fashioned chipped nail 
polish look.  

The nails are prepared to give 
a surface key for adhesion and 
ready for the gel colour of your 
choice to be applied on with a 
brush, and then cured to set under 
a light; this is set with a couple 
of coats to give a glossy look 

that beautifully shines and      
dazzles. This works well also on 
natural nails that have reason-
able strength and length. 

 
Short or bitten nails 

Some extra length needs to 
be added here, and usually an 
artificial nail tip is applied to the 
natural nail. It is harder to do 
bitten nails or nails that are 
broken to the core, however it is 
not impossible, but also the last-
ing and durability of them may not 
be as good as a nail of natural 
short length, where there will be 
more natural nail to hold on to. 
The method is basically preparing 
the nails by giving the natural 
nails a key surface for adhesion, 
followed by application of the 
nail tip. A liquid powder ball ratio 
on a brush is formed and applied 
over an artificial nail tip for extra 
strong strength. The nail structure 
is formed and moulded to shape 
and then filed and smooth to 
finish. This method can also be 

used on good length natural nails 
that require extra added strength. 

 
Gel overlay 

After nail tip application, a gel 
overlay can be applied. The 
durability will depend on what 
type of gel is applied. There are 
coloured gels that give strength 
and not much flexibility, and there 
are gels that give flexibility with 
little added strength, like those 
that are currently used and widely 
popular. However, these types 
of gels can also work well over 
acrylic structures that do give 
strength. 

Acrylic overlays can be         
applied over natural nails for 
extra strength and to help grow 
even more whilst giving them 
the added colour and strength, 

or the acrylic can be applied over 
the artificial nail tip. Acrylic can 
be covered with ordinary nail 
polish that will last longer than 
on natural nails since acrylics 
are more absorbent to hold the 
polish. Acrylics can be covered 
with gels for that super glossy 
colour and/or nail art design. 

Fibre glass nails are not as 
widely used now, however there 
are some that still use this method 
when nails will be needed to be 
removed easily after 2-3 weeks. 
The removal is far quicker than 
those of acrylics, so if someone 
needs to go back to natural nails 
quickly after the party season is 
over, then these are ideal. Simi-
lar to acrylics in that of the first 
part, with the artificial nail tip 
application, but instead of acrylic, 

a fibre glass mesh and resin is 
then applied over to reinforce 
the structure. It is built up in this 
method of resin layers, filed 
smooth to shape, buffed up to a 
shine and ready for a coat of nail 
colour. This method can also be 
done natural nails and is called 
a fibre glass wrap. 

So nail it as you pick your choice 
for those glamorous hands and 
don't forget matching coloured 
toes as well! Add some glitzy nail 
art for the festive season, now 
is your chance to sparkle! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 
Facebook: Samsara Kyriakou

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

Nail that task

Cooking with Loulla Astin 
Pork stew with taro root & stuffed vine leaves

A delicious dish from my 
dad’s village, Argaki, in 
the north of Cyprus. We 

lived in the south of the island, 
where Kolokasi with Koubepia 
were not cooked in this way, and 
so I have fabulous memories of 
eating this meal when I would 
visit my Yiayia Argyra.  

Kolokasi is loved by all Cypriots; 
it’s a starchy root vegetable 
known as Taro Root. It’s actually 
a native of the Pacific - the com-
mon belief is that the Romans 
introduced it to Cyprus.  

 
Ingredients: 
For the koubepia/dolmathes: 

250g minced pork or lamb 
1 shallot or small onion, finely 

chopped 
75g long grain rice, washed 

and drained 
1 tomato, finely chopped or 

grated 
½ tsp salt 
Ground black pepper 
2 tbsp tomato puree 
2 tbsp olive oil 
Juice of half a lemon 
2-3 tbsp chopped fresh mint 
2-3 tbsp chopped parsley 
Vine leaves (preserved in brine) 
 

For the stew: 
700g Taro Root 
700g boneless pork shoulder, 

cut into large pieces 
150ml light olive oil 
1 medium onion, finely chopped 
2 celery sticks, cut into chunks 

3 tbsp tomato puree 
1-2 small cinnamon sticks 
2 bay leaves 
½ tsp ground cinnamon 
1 tsp sugar 
Salt and pepper  
Juice of half a lemon or more 
 

Method: 
Prepare the vine leaves by 

cutting the stalks, then rinse in 
hot water and drain. Mix all the 
filling ingredients together, take 
one or two vine leaves at a time, 
place shiny side downwards and 
add a tablespoon of the filling at 
the stem end, fold both edges 
inward and roll into a firm fat cigar 
shape. Repeat until they are all 
done and then place in the fridge. 

Next, top and tail the taro, peel 
it, wipe - do not wash, and with 
a sharp small knife, snap chunks 
off. This prevents it from becom-
ing slimy and helps it cook better. 

Heat the olive oil in a large 
heavy saucepan, season the 
pork and fry gently until lightly 

browned, remove and keep to 
one side on kitchen paper. 

Season the taro with salt and 
pepper and gently fry until golden, 
remove and keep to one side. 

In the same oil, sauté the onions 
with the celery, cinnamon sticks 
and bay leaves for 5 minutes. 
Return the meat to the pan, mix 
in the tomato puree, cook for a 
few minutes and add the taro, 
season lightly with salt, pepper 
and ground cinnamon and add 
enough warm water to cover the 
meat by 3cm. Tuck the koubepia 
nicely, add the lemon juice, place 
a cartouche (large round piece of 
parchment paper scrunched up) 
on top, half cover with a lid and 
simmer on a low heat for about 
1 hour and 15 minutes, or until 
the pork is tender - do not stir the 
stew when cooking, just shake 
the saucepan a couple of times. 

Serve the Cypriot way, accom-
panied with raw onion and lots 
of crunchy bread! 



Cobra Kai season 4 released on 
Netflix on December 31  

The new season of Cobra Kai is only a few weeks from its  
release date on Netflix and fans are getting excited! 

The stage is set and the All Valley tournament is almost here. 
On one side, there’s the Cobra Kai dojo. Now in the clutches of 
Kreese (Martin Kove), Robby (Tanner Buchanan), Tory (Peyton 
List), and newcomer Kenny (Dallas Dupree Young) are all set 
to fight dirty in the upcoming season. Backing them up is Karate 
Kid Part 3 villain and Kreese’s old squadmate in Vietnam, Terry 
Silver (Thomas Ian Griffith). 

On the side is the newly-unified dream team of Johnny         
(William Zabka) and Daniel (Ralph Macchio) as part of the 
Eagle Fang/Miyagi-Do partnership established at the end of       
the third season. Their students include Daniel’s daughter       
Sam (Mary Mouser), Miguel (Xolo Maridueña), Hawk (Jacob 
Bertrand), and Demetri (Gianni DeCenzo). 

It isn’t just personal pride and one-upping rivals at stake here 
- whichever dojo loses at the All Valley must disband for good.  

Whatever happens next, it won’t be the end for the wildly  
popular Karate Kid sequel series. A fifth season has been        
confirmed by Netflix, while the show’s creators are already in 
talks for a sixth.
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Andrea Georgiou 

Danny Millier is 
King of the castle! 

 
Emmerdale actor, Danny Miller, 

30, was crowned the king of the 
castle in Sunday night’s I’m a 
Celebrity…Get Me Out Of Here! 
final, after braving some 20 days 
in Gwrych Castle near Abergele 
in North Wales, where the pro-
gramme was filmed for a second 
year. 

He triumphed over Coronation 
Street’s Simon Gregson, who took 
second place, and Saturdays 
singer Frankie Bridge, who came 
in third. 

The newly-crowned winner 
became emotional as he was 
reunited virtually with his fiancée  
Steph Jones and seven week old 
baby son Albert on ITV’s Lorraine. 

Before beginning I’m A        

Celebrity, Danny said he had 
left his role on Emmerdale, 
which he has played on and off 
for the past 13 years. He said he 
was doing the show to secure 
his family’s financial future. 

During his time in the castle 
he struck up a friendship with 
his childhood hero and fellow 
contestant, football star David 
Ginola, who was eliminated 
during Saturday’s episode. 

The soap star said having 
cameras filming them around 
the clock was an “absolute 
nightmare”, but credited Ginola, 
54, with getting him through. 

During Sunday’s finale on ITV, 
the final three faced challenges 
alone in a bid to win a last dinner 
together, with Danny trying to 
win starters – he later indulged 
in halloumi fries, Simon aiming 
for main courses and Frankie 
for desserts.

Giorgos Kakosaios, the talen-
ted son of Yiannis Ploutarhos, is 
getting into the Christmas spirit 
with the release of his new single. 

The festive track, titled Eine 
Christouyenna…Yi’afto follows 
on from the singer’s hits Psemata 
and Erotas Moizei.  

It’s a beautiful love song,  
with lyrics by Nikos Sarris and 
music by Giorgos himself, and 
it’s absolutely perfect for the 

holiday season. 
The single is accompanied 

by an official lyric video with a 
photo montage from the singer’s 
personal album; they include 
moments with his famous father, 
his mother, siblings, friends and 
even his dog! 

The single is released by 
Panik Records and available   
on all music streaming plat-
forms.

Giorgos Kakosaios releases festive 
track in time for the holidays
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Michael Yiakoumi

Premier League Community 
Youth Football

Verstappen wins 1st F1 
title in last lap drama

Omonia Youth U12 Girls enjoyed their match day

Northwood v AEK U13s saw AEK continue their good form with 
a fine 4-2 victory. 

A tense first half in a muddy pitch yielded no goals but AEK 
dominated the 2nd half and raced into a 3-0 lead through Nahimia 
and Lucca. 

Northwood battled to bring the score to 3-2 before Nahimia 
scored a fine solo goal to make it 4-2 with 2 minutes to go for AEK 
to take 3 points.Goals – Lucca (2), Nahimia (2)

A brilliant performance from the Omonia Youth Under 
16 Gold, securing all three points thanks to a 1-0 win

Omonia Youth U18 White made it seven consecutive 
wins in the league to go top of the table

Premier League leaders Manchester City and title challengers 
Liverpool and Chelsea all needed penalties to secure victories. 
England forward Sterling’s 100th Premier League goal was 

just enough to earn leaders City victory over 10-man Wolves, Liver-
pool also won by a single goal against Aston Villa, managed by 
former Anfield favourite Steven Gerrard, with the visitors upset at 
the decision to award a penalty when Mohamed Salah went down 
in the box before converting the 67th-minute winner. 

A Cristiano Ronaldo penalty in the 75th minute helped Manchester 
United to an unconvincing 1-0 win at bottom team Norwich City, 
their second successive league victory under interim manager Ralf 
Rangnick. 

Chelsea could ill afford another slip-up, after last week’s loss at 
West Ham United, but they were pushed all the way by Leeds,    
before ending up with a 3-2 home win.Leeds went ahead against 
the run of play in the 28th minute when Daniel James went down 
under a challenge by Marcos Alonso to win a penalty that Brazilian 
playmaker Raphinha stroked home. But the Blues clawed their way 
back into the game when Alonso, trying to atone for his earlier error, 
stole the ball from Stuart Dallas, exchanged passes with Timo 
Werner and crossed for Mason Mount to score with a first-time  
angled shot. Tuchel’s men turned the game around when referee 
Chris Kavanagh, after a VAR check, awarded them a penalty after 
a Raphinha challenge on Antonio Rudiger and Jorginho fired high 
into the net. Chelsea were then caught out in the 83rd minute 
when 19-year-old Joe Gelhardt, barely on the field as a substitute, 
connected with a Tyler Roberts cross to score his first league goal. 
Just when the Blues looked like they had slipped further behind in 
the title race, Rudiger went down under a challenge by Mateusz 
Klich and Jorginho slotted home. 

Arsenal weathered storms on and off the pitch before coasting to 
a 3-0 Premier League win over Southampton on Saturday as boss 
Mikel Arteta dropped captain Pierre-Emerick Aubameyang from 
the match-day squad for disciplinary reasons.The Gunners broke 
through in the 21st minute with Alexandre Lacazette finishing off  
a sweeping break. Goals from midfielder Martin Odegaard and 
defender Gabriel made sure of the win for Arsenal, who are sixth 
on 26 points. 

Brentford scored two goals in the final 10 minutes to come from 
behind and deny Watford victory.Bryan Mbeumo slotted in a          
stoppage-time penalty to make it 2-1, minutes after captain Pontus 
Jansson had equalised with a header at the back post. Watford 
led for an hour thanks to Emmanuel Dennis’ first-half header but a 
late surge from Brentford was eventually rewarded. 

David Moyes urged some of his West Ham players to “get back 
up to the high standards” they have set after a frustrating goalless 
draw with relegation-threatened Burnley at Turf Moor. 

Youri Tielemans scored twice as Leicester City bounced back 
from their Europa League exit to earn an emphatic Premier League 
victory over Newcastle United at the King Power Stadium.. 

A quality attacking move, initiated by Maddison’s sublime pass 
for Harvey Barnes using the outside of his boot, resulted in a simple 
finish for Patson Daka as the Foxes moved out of sight in the second 
half. Tielemans was set up by Maddison for his second before      
the England midfielder got the goal his impressive performance 
deserved with five minutes remaining. 

Everton’s wretched season continued as fans booed Rafael       
Benitez’s decision to substitute Richarlison during another defeat 
at Crystal Palace. Demarai Gray’s poor pass let in Jordan Ayew 
who found Conor Gallagher to sweep home his fifth Premier League 
goal since joining from Chelsea on loan at the start of the season. 

At 1-0, James Tomkins made it 2-0 from close range following a 
corner by Will Hughes, who was making his first start since joining 
Palace in August. Rondon’s first goal for Everton gave Benitez’s 
side hope but Gallagher’s wonderful finish from outside the box in 
the closing moments secured a thoroughly deserved win. 

Red Bull’s Max Verstappen 
won the Formula One 
championship, denying 

Lewis Hamilton a record eighth, 
with a last-lap overtake to win a 
season-ending Abu Dhabi Grand 
Prix on Sunday amid controversy 
and high drama. 

Hamilton’s Mercedes team 
took the constructors’ title for an 
unprecedented eighth year in a 
row but their run of double  
dominance was ended by the 
24-year-old Dutch driver, his 
country’s first champion 

Two post-race protests, which 
might have overturned the       
outcome, were dismissed but 
Mercedes refused to drop the 
matter and said they had filed 
notice of intention to appeal. 

“It’s insane,” said Verstappen 
of a race that started with fans 

on the edge of their seats and 
ended in uproar, with lawyers 
looming. 

Verstappen’s hopes had 
soared when he qualified on 
pole position, sunk when he lost 
the lead at the start and rose 
again as the safety car came out 
and race director Michael Masi 
decisively pushed the boundaries 
late in the race. 

“This is unbelievable guys! 
Can we do this for another        
10-15 years together?” he had 
said over the radio after the most 
emotional lap of his life. 

“We needed a bit of luck       
and we got it,” said team boss   
Christian Horner, who had said 
earlier in the race that it would 
take a miracle to win and hailed 
the victory as Red Bull’s greatest 
achievement.

Champions League 
draw had to be redone

The Champions League 
draw has been declared 
void and was “entirely      

redone” at 14:00 GMT. 
UEFA’s statement: “Following 

a technical problem with the soft-
ware of an external service pro-
vider that instructs the officials 
as to which teams are eligible 
to play each other, a material 
error occurred in the draw for the 
UEFA Champions League Round 
of 16. 

“As a result of this, the draw 
has been declared void and was 
entirely redone  

Here’s that draw in full look 
before: 

Benfica v Real Madrid. 
Villarreal v Manchester City 

Atletico Madrid v Bayern Mu-
nich 

Red Bull Salzburg v Liverpool 
Inter Milan v Ajax 
Sporting Lisbon v Juventus 
Chelsea v Lille 
Paris St-Germain v Manches-

ter United 
And after  - THE RESULTS 

FROM THE NEW DRAW: 
Salzburg v Bayern Munich 
Sporting CP v Man City 
Benfica v Ajax 
Chelsea v Lille 
Atletico Madrid v Manchester 

United 
Villarreal v Juventus 
Inter Milan v Liverpool 
Paris SG v Real Madrid



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 17th December 2021 
Cyprus Football 
Aris v PAEEK 
Premier League 
Saturday 18th December 2021 
Manchester United v Brighton 12.30pm BT Sport 
Aston Villa v Burnley 15:00pm 
Southampton v Brentford 15:00pm 
Watford v Crystal Palace 15:00pm 
West Ham v Norwich City 15:00pm 
Leeds United v Arsenal 17.30pm Sky Sports 
League One 
Tranmere v Leyton Orient 15.00pm 

National League 
Barnet v Boreham Wood 15.00pm Hive, Camrose AveHA8 6AG 
Spartan South Midlands League 
Ardley United v New Salamis 15.00pm 
Combined Counties League 
Windsor v St Panteleimon 15.00pm  
Cyprus Football 
Ethnikos Achna v Anorthosis 
APOEL v Apollon 
Sunday 19th December 2021 
Premier League 
Everton v Leicester City 12.00pm Sky Sports 
Wolverhampton Wanderers v Chelsea 14.00pm  

Newcastle United v Manchester City 14.15pm Sky Sports 
Tottenham Hotspur v Liverpool 16.30pm Sky Sports 
KOPA League 
Panathinaikos v Komi Kebir 12.00pm Enfield Playing Fields, EN1 
4LP  
Olympia v Omonia 10.15am Whittington Park, N19 4RS  
Omonia Youth v Nissi 12.00pm Enfield School, EN2 0AA  
Cyprus Football 
AEL v Olympiakos 
Doxa v Omonia 
Monday 20th December 2021 
Cyprus Football 
AEK v Pafos 
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New Salamis dream 
of playing at Wembley 
fades away

New Salamis did not do 
themselves justice in this 
game they failed to per-

form or to step up a level in the 
atrocious weather conditions in 
their 4th round FA Vase match 
versus London Lions. 

London Lions took advantage 
of a mix up between the New 
Salamis keeper and defender 
for the Lions striker to slot the 
ball home.for 1-0 in te first half. 

The second half New Salamis 
improved they went looking for 
an equaliser they had a good 

opportunity from a free kick 
which Charlie Georgiou narrow-
ly missed. 

But towards the end on a 
counter attack a London Lions 
forward beat the offside trap 
and with only the keeper to beat 
he slotted home to give London 
Lions a 2-0 win. 

New Salamis have now to      
try and concentrate on trying to 
get promoted from the Spartan 
South Midlands League where 
they are in third spot and still in 
with a very good chance.

Goals galore in the 
KOPA League

There was 28 goals in the 
KOPA League match that 
was played on Sunday.  

Apoel who have stepped up 
their bid for the championship 
spot beat Apoel 16-0 with their 
goals coming from Harrison 
Georgiou 4, Danny Coolridge 4, 
Inarhu Martin 2, George Lutaaya 
2, Emanuel Olajide, Alex Roussis 
and Andreas Chambi. It was      
9-0 half time. 

Omonia are back on a winning 
run beating in form Omonia 

Youth 8-0 who just fell apart. 
Omonia’s goals came from      
Antonio Michael 3, Harry Philip-
pou 2, Luke Procopiou, Mario 
Lazaris and Eleftherios Metso. 

Panathinaikos beat Pantel      
3-1 with their goals coming from 
Anthony Constantinou, Andrew 
Yiasoumi and Serge Erkasian. 

Still at the top of the table are 
Olympia on 21 points followed 
by Omonia second with 19 points 
and third Komi Kebir itogether 
with Apoel on 15 points.

Cyprus Football

Anorthosis must be pleased 
with a win versus second 
from bottom Doxa after 

showing very erratic form all 
season their goals came from 
Deletic in the 38th minute with a 
shot just outside the box and a 
Warda penalty in the 58th minute 
to give Anorthosis a 2-0 win. 

AEK held on to their top posi-
tion in the league with a 1-1 draw 
against last year’s champions 
Omonia. Both goals came in the 
space of one minute; Mamas 
bundled the ball into the back of 
the net in the 78th minute and 
Papoulis scoring an equaliser a 
shot just in front of goal for 
Omonia in the 79th minute. 

Much improved Pafos beat 
AEL 1-0 with their goal coming 
in the 5th minute from Valakari 

when the opposing keeper out 
of goal he beat him with a low 
shot into the back of the net and 
keeps Pafos in fourth place. 

Apoel drew 1-1 away to fellow 
Nicosia team Olympiakos. Both 
the goals coming in the last     
two minutes of the game from 
Mantzis in the 88th minute and 
Chebake in the 90th minute, 
both tap ins in front of goal. 

Bottom team Ethnikos Achna 
beat PAEEK 2-0 goals from 
Dolezal in the 25th minute and 
Taulemesse in the 87th minute. 
Ethnikos have won two of their 
last three games. 

Aris pulled off the shock result 
of the weekend beating fellow 
Limassol team Apollon 2-0; both 
goals coming from Shavy in the 
19th and 53rd minute. 

St Panteleimon had a 
tough match on Saturday 
against Wembley and 

came out 2-1 losers. And now 
with players returning back from 
injuries we should see a massive 
improvement from the Saints. 

Crawley were put ahead in the 
first half through captain George 
Francomb’s right-footed strike. 

Orient found themselves level 
after an hour when Theo Archi-
bald’s cross from the right sailed 
over Crawley goalkeeper, Glenn 

Morris. The ball first hit the post 
before rebounding back off  
Morris and into the net. 

Moments later, Kwesi Appiah’s 
goal put Crawley back in front 
and ensured the visitors went 
home with the three points. 
Orient captain Darren Pratley 
picked up a second yellow card 
in added time at the end of the 
match. 

Barnet  fell to a 1-0 defeat in 
a tightly contested match at 
Yeovil Town in the Vanarama 
National League.  

The Glovers broke the dead-
lock in the 10th minute when 
Gorman found Yussuf with a 
cross from the side of the pitch, 
which was headed in at the 

back-post beyond Oxborough’s 
reach. 

Haringey Borough suffered a 
heavy defeat at the hands of 
Folkestone. Folkestone Invicta 
hosted one of our other draw 
specialists, Haringey Borough - 
but the visitors didn’t even get 
close to a draw this time out,  
as Invicta stuck five goals past 
them. Scott Heard, Adam Yusuff 
and David Smith put their side 
three up at half time, whilst Smith 
and Yusuff got another goal 
apiece after the break. That’s 
eleven without a win for Borough, 
fifteen goals for the season for 
Smith, fourteen for Yusuff, and 
second place for Invicta in the 
Isthmian League Premier. 

Community and local football round up

Chris Gregoriou and Chris Procopiou,  
managers of Omonia Youth and Omonia London
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Anastasia Ioannou 
(from Yerani, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αναστασία Ιωάννου 
(από Γεράνι, Κύπρος)

25.10.1940 - 23.11.2021

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας 
μητέρας και γιαγιάς, Αναστασίας Ιωάννου. Αφήνει πίσω τον αγαπημένο 

της σύζυγο, Ανδρέα, τις κόρες της, Γεωργία, Ιωάννα και Χριστίνα,  
γαμπρούς και εννέα εγγόνια. Ήταν μια δυνατή, απίστευτη γυναίκα που 

ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στην οικογένειά της. Θα έχει πάντα μια  
ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 21  

Δεκεμβρίου 2021, στην εκκλησία της Παναγιάς, στις 10.30 π.μ.,  
21 Trinity Road, Wood Green, Λονδίνο N22 8LB.  

Η ταφή και η αφύπνιση (λόγω της ασφάλειας του Covid) θα  
πραγματοποιηθούν στις 12μ.μ., στο κοιμητήριο του New Southgate  

Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 
 Θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών την ημέρα της κηδέιας και μια σελίδα  
JustGiving για όσους θέλουν να κάνουν δωρεές στο Dementia UK. 

www.justgiving.com/fundraising/anastasia-ioannou1940 

It is with great sadness that we announce the passing of our dear mother 
and grandmother, Anastasia Ioannou. She leaves behind her beloved 

husband, Andreas, her daughters, Georgina, Ioanna and Christina,  
son-in-laws and nine grandchildren. She was a strong, incredible woman 
who was completely devoted to her family. She will always hold a special 

place in our hearts. The funeral will take place on Tuesday the 21st  
of December 2021, at 10.30pm, at The Greek Orthodox Church  
of St.Mary’s, 21 Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB.  

The burial and the wake (due to Covid safety) will take place at 12pm, 
 at The New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 

1JJ. There will be a collection box on the day and  
a JustGiving page for those who would like to donate to Dementia UK. 

www.justgiving.com/fundraising/anastasia-ioannou1940.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Christalla Mintikki Aristidou  
(from Akanthou, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστάλλα Μιντίκκη Αριστείδου  

(από την Ακάνθου, Κύπρος) 
We are heartbroken to announce the death of our  
beloved mother Christalla Mintikki Aristidou who 

passed away peacefully on Tuesday 23rd November 
2021. Christalla was born in her much-loved village  

of Akanthou, Cyprus and came to the UK in the early 
1960’s where she met and married our father, Takis.  

She was a hard worker and a talented and resourceful 
homemaker who remained independent, proud,  

caring and dignified right to the very end.  
She was a devoted wife and mother who leaves  

behind her two sons Dinos and Andros, her daughter 
Mariella and her three beloved grandchildren Zoe, 

Melanie and Sofia.  
She was a cherished aunt, a close friend to many and 
she will be greatly missed. The funeral will take place 
on 23rd December at 12.30pm, at St. Mary’s Greek 
Orthodox Church, 21 Trinity Road London N22 8LB, 

and the burial at 2.00pm, at New Southgate Cemetery 
Brunswick Park Road London N11 1JJ.  

The wake will take place at 3.00pm, at St. Barnabas 
Greek Orthodox Church Hall next to St. Mary’s 

Church. For those wishing to send flowers, please 
contact Burgeon Floral Design, 108 Cockfosters Rd, 
Barnet, EN4 0DP, 020 8441 6661. For those wishing 

to make a donation, the family kindly request  
donations to the Royal Free Hospital on: www.just-

giving.com/fundraising/InMemoryofChristallaAris-
tidou. Please wear masks in church. Covid-19 

restrictions apply.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
αγαπημένης μας μητέρας Χριστάλλας Μιντίκκη  
Αριστείδου, η οποία απεβίωσε την Τρίτη 23  

Νοεμβρίου 2021. Η Χριστάλλα γεννήθηκε στο  
πολυαγαπημένο χωριό της Ακάνθου της Κύπρου και 
ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές της δεκαετίας 
του 1960 όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον πατέρα 
μας, τον Τάκη. Ήταν μια σκληρά εργαζόμενη και μια  

ταλαντούχα και ικανή νοικοκυρά που παρέμεινε  
ανεξάρτητη, περήφανη, καλόκαρδη και δίκαιη μέχρι το 
τέλος. Ήταν μια αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα που 
άφησε πίσω της τους δύο γιους της Ντίνο και Άνδρο, 
την κόρη της Μαριέλλα και τα τρία αγαπημένα της  

εγγόνια Ζωή, Μελάνι και Σοφία.  
Ήταν μια αγαπημένη θεία, στενή φίλη με πολλούς,  

και θα της λείψει πολύ. Η κηδεία θα τελεσθεί 
 στις 23 Δεκεμβρίου στις 12.30μ.μ., στην εκκλησία  
της Παναγιάς, 21 Trinity Road London N22 8LB,  

και η ταφή στις 2.00μ.μ.,  
στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery  

Brunswick Park Road London N11 1JJ.  
Η αφύπνιση θα γίνει στις 3.00μ.μ. 

στην Αίθουσα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του Αγίου Βαρνάβα προς την εκκλησία της Παναγιάς. 

 Για όσους επιθυμούν να στείλουν λουλούδια,  
επικοινωνήστε με το Burgeon Floral Design, 108 

Cockfosters Rd, Barnet, EN4 0DP, 020 8441 6661.  
Για όσους επιθυμούν να κάνουν μια δωρεά,  

η οικογένεια ζητά δωρεές στο Royal Free Hospital στη 
διεύθυνση: www.justgiving. com/fundraising/In-

MemoryofChristallaAristidou. 
Παρακαλούμε να φοράτε μάσκες στην εκκλησία. 

Ισχύουν περιορισμοί Covid-19.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Anastasia Spirou 

(from Agios Georgios, Agathiotis, Limassol Cyprus) 

05.01.1933 – 29.11.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Alexandros Antoniou 

(from Agios Andronikos, Cyprus) 

DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Aristeidis Peppas  

(from Achladeri, Evia, Greece)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αλέξανδρος Αντωνίου 

(από τον Άγιο Ανδρόνικο, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αριστείδης Πέππας 

(από Αχλαδερή Εύβοια, Ελλάδα) 

It is with the heaviest of hearts, that we announce the passing 
of our beloved Anastasia on 17th November 2021.  

She came to London in 1967 to marry the love of her life 
Theoharis Spirou and begin a new life. 

 Anastasia was preceded in death by her beloved husband 
Theoharis Spirou. She is survived by her daughter Nicol and 
her husband David, Son Spyros and his wife Anna and three 
grandchildren, Christian, Alexander and Natalia, and many 

other family members and dear friends.  
Anastasia’s family was her world and her generous  
and kind spirit will be missed by all that knew her.  

She will be laid to rest on the 20th December 2021.  
A church service will be held at 11.30am at Panayia Greek  

Orthodox Church in Wood Green N22 8LB and the burial will 
be at New Southgate Cemetery at 1pm.  

We thank you for the many wonderful memories and  
your courageous spirit will never be forgotten.  

We love you. We will never forget you.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Αλέξανδρου 
Αντωνίου, τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 88 ετών. 

Αφήνει πίσω του τις τρεις κόρες του, την Λιν (Αθηνά),  
την Μαίρη (Μιραφόρα), την Ντέμπι (Δήμητρα) και τον γιο 

Τόνυ (Αντώνης), επτά εγγόνια, τον Άλεξ, τον Μάικλ,  
τον Λιούις, τον Τζος, τον Έλιοτ, τον Κρίστοφερ και την Λόρα. 

Θα κηδευτεί την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021  
στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο Kentish Town Road,  

Λονδίνο NW1 9QA στις 12.30 μ.μ. 
 και στη συνέχεια στο κοιμητήριο του New Southgate στις 
14.30μμ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο The Penridge 

Suite, 470 Bowes Road, New Southgate N11 1NL.  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:  

Lynn - 07930960630, Μαίρη - 07939442813

17.01.1947 – 17.11.2021

It is with great sadness that we announce the passing  
of Alexandros Antoniou, on Monday 29 November 2021, 
at the age of 88. He leaves behind his three daughters, 

Lynn (Athina), Mary (Mirafora), Debbie (Dimitra) and son 
Tony (Antonis) and seven grandchildren, Alex, Michael, 

Lewis, Josh, Elliott, Christopher and Laura. 
He will be laid to rest on Thursday 30 December 2021  

at The Greek Orthodox Cathedral of St. Andrew,  
Kentish Town Road, London NW1 9QA at 12.30pm  
and then onto New Southgate Cemetery at 2.30pm.  

This will be followed by a celebration of his life  
at The Penridge Suite, 470 Bowes Road, New Southgate,  

N11 1NL. For further information contact:  
Lynn – 07930960630, Mary – 07939442813

It is with great sadness that we announce the death of our beloved husband, father and grandfather, 
 Aristeidis Peppas who died peacefully on Sunday 5th December 2021 at the age of 79.  

Aristeidis was a devoted husband, father and grandfather and leaves behind his wife Panayiota Pitrou 
(from Lefkoniko, Cyprus), three daughters Anna, Vaso and Yianoulla,  

three son-in-laws and his six grandchildren, along with many relatives and friends.  
The funeral will take place on Thursday 30th December 2021 at 12:00pm at the Greek Orthodox 

Church of St Demetrius, 2 Logan Road, London N9 0LP. He will be laid to rest at 14:00pm  
at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP.  

A wake will be held at the Greek Orthodox Church of St Demetrius hall after the burial.  
Flowers are welcome and there will also be a donation box at the church for our chosen charity,  

British Heart Foundation.  
You can also donate to the British Heart Foundation through our JustGiving page online at: 

 https://www.justgiving.com/fundraising/aristeidis-peppas 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα  
και παππού, Αριστείδη Πέππα ο οποίος απεβίωσε ειρηνικά την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021  
σε ηλικία 79 ετών. Ο Αριστείδης ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας και παππούς και 

αφήνει πίσω την σύζυγό του Παναγιώτα Πήτρου (από το Λευκόνικο Κύπρου),  
τρεις κόρες την Άννα, την Βάσω και την Γιανούλλα, τρεις γαμπρούς και έξι εγγόνια,  

μαζί με πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00μ.μ. στον Ελληνικό  

Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, Λονδίνο N9 0LP και η ταφή στις 14:00 μ.μ. 
στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street, London N9 9HP. Μετά την ταφή θα δοθεί η 
παρηγοριά στην αίθουσα της  Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου.  

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και θα υπάρχει επίσης ένα κουτί δωρεών στην εκκλησία με όλα 
τα έσοδα να πηγαίνουν στο British Heart Foundation. Μπορείτε επίσης να κάνετε δωρεά στο  

British Heart Foundation μέσω της σελίδας μας JustGiving στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: 
 https://www.justgiving.com/fundraising/aristeidis-peppas 24.07.1942 - 05.12.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Demetra Pafiti (Nicolaou)  

(from Kaimakli, Cyprus)

It is with great sadness that we announce that our 
cherished Demetra Pafiti  

passed away on 03.12.2021 aged 82.  
Demetra leaves behind her three children Michael, 
Nick and Helen, her grandchildren Kirsty, Dimitri, 

Theodosia (Suzi), Molly and Sophia.   
Also, great granddaughters Daisy and Adelynn  

and many other relatives and close friends.  
She was loved by all that knew her and will be truly 
missed. The funeral will take place on Wednesday 

22nd December 2021, at 11.30,  
at The Greek Orthodox Church of the Archangel 

 Michael, 8 Westbrook Cottages, Westbrook, Margate, 
CT95BE. The burial will be at Margate Cemetery  

Manston Road Margate CT9 4LY.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Georgina (Mirofora) Polycarpou  
(from Ardana, Cyprus and then London for over 60 years) 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Chariclia Pavlouris   

(from Komi Kebir Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Andriana Sofokli  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Τζωρτζίνα (Μηροφόρα) Πολυκάρπου 

(από την Άρδανα, Κύπρος και μετά το Λονδίνο  
για πάνω από 60 χρόνια) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Χαρίκλεια Παυλούρη 

(από το Κώμη Κεπήρ Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδριάνα Σοφοκλή

It is with heavy hearts that we announce the passing  
of our beloved mother Chariclia Pavlouris  

on the 24th November 2021, aged 89 from Komi Kebir. 
Wife of (deceased Savva Pavlouris). 

 She leaves behind her son Andy, (deceased Son 
 Kyriacos) and daughter Joanna and grandchildren,  

Elizabeth, Claire, Melanie and Savva. 
The funeral will take place on the 23rd December 2021  

at 10am at St Mary’s Church, Wood Green  
and the burial will follow at New Southgate Cemetery. 

Gone but never forgotten - will always be in our hearts

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο  
της αγαπημένης μας μητέρας Χαρίκλειας Παυλούρη  

στις 24 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 89 ετών από το Κώμη 
Κεπήρ. Σύζυγος του αείμνηστου Σάββα Παυλούρη.  

Αφήνει πίσω της τον γιο της Άντυ,  
(αποθανόντα γιο Κυριάκο), την κόρη της Ιωάννα  
και τα εγγόνια, Ελισάβετ, Κλερ, Μέλανι και Σάββα. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2021  

στις 10π.μ. στην εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green 
και η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του New 

Southgate Cemetery. 
Χάθηκες αλλά ποτέ δεν ξεχάστηκες - θα είναι πάντα στις 

καρδιές μας.16.06.1932- 24.11.2021

 40-Day Memorial  

The 40-day memorial services of 

 Pantelis (Chris) Christoforou 
 (from Vathylakas, Cyprus) will take place on Sunday 19  

December 2021 at St. Mary’s Church, Wood Green and we 
 invite anyone who honours his memory to attend. We would 
also like to thank everyone who attended the funeral, offered 

their condolences, prayers, love and support.  
With thanks from his family: wife Roberta, sons Christopher, 

Andrew and their families.  

Το 40ήμερο μνημόσυνο του  
Παντελής (Χρης) Χριστοφόρου 

 (από τον Βαθύλακα Κύπρου)  θα πραγματοποιηθεί την  
Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 στην εκκλησία της Παναγιάς 
στο Wood Green και καλούμε και καλούμε όλους όσοι  

τιμούν την μνήμη του όπως παραβρεθούν. Θα θέλαμε επίσης 
να ευχαριστήσουμε όλους όσους παρευρέθηκαν στην κηδεία, 
πρόσφεραν τα συλλυπητήρια τους, τις προσευχές τους,  

την αγάπη και την υποστήριξή τους.  
Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Ρομπέρτα, παιδιά Κρίστοφερ, 

Άντριου και οι οικογένεις τους.

10.01.1935 - 23.11.2021

It is with broken hearts and overwhelming great sadness that we  
announce the death of our beloved wife, mother, yiayia, Andriana Sofokli born 

10th January 1938 in Milia, Famagusta, Cyprus. 
She came to England in 1960 with her husband and 3-year-old daughter  

mastering a talent for seam stressing. The most selfless person there ever was 
and instrumental in the raising of her children and grandchildren and even her 
own mother, leaving a legacy that can never be matched. Andriana was the  

devoted wife to Sofoklis, the beloved mother to Kyriaki, Helen, Maria and her  
son Kyriakos; son in laws George, Chris, Simios and daughter in law Kim; the 
adored yiayia to Anthea & Andreas, Sof & Emily, Andrea & Stephen, Xpisto, 

Maria, Nick, Kayne & of 8 great grandchildren which brought her the greatest 
happiness.  Our mother’s funeral will take place 10am Monday 20th December  

at her special church St John the Baptist Church Wightman road N8 OLY.  
The burial will take place at New Southgate Cemetery N21 1QA at 11.30am.  

Due to COVID-19 the wake to honour her life will be at the cemetery.  
In loving memory of our beloved mother, your presence, flowers or donations  

for The British Heart Foundation are welcome. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου,  
μητέρας, γιαγιάς, Ανδριάνας Σοφοκλή η οποία γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1938 
στη Μηλιά Αμμοχώστου, στην Κύπρο. Ήρθε στην Αγγλία το 1960 με τον σύζυγό 
της και την 3χρονη κόρη της, εξελίσσοντας το ταλέντο της στη ραφή των ρούχων.  
Το πιο ανιδιοτελές άτομο που υπήρξε ποτέ η οποία συνέβαλε στην ανατροφή των 
παιδιών και των εγγονιών της, ακόμη και της ίδιας της μητέρας της, αφήνοντας μια 
κληρονομιά που δεν μπορεί να συγκριθεί. Η Ανδριάνα ήταν η αφοσιωμένη σύζυγος 
του Σοφοκλή, η αγαπημένη μητέρα της Κυριακής, της Ελένης, της Μαρίας και του 
γιου της Κύρη, γαμπροί της ΄ήταν οι Γιώργος,  Χρήστος, Simios και νύφη της η 

Kim. Ηταν η λατρεμένη γιαγιά της Anthea και του Αντρέα, του Sof και της Emily, του 
Αντρέα και του Stephen, του Χρήστου, της Μαρίας, του Νίκο και του Kane,  
αλλά και για τα 8 δισέγγονα της που της έφεραν μεγάλη ευτυχία. Η κηδεία θα  

τελεσθεί στις 10 π.μ. τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου στην εκκλησιά του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή στο Wightman Road N8 OLY.  Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο  

του New Southgate Cemetery N21 1QA, στις 11.30 π.μ.  
Λόγω του COVID-19,η παρηγοριά θα γίνει στο κοιμητήριο.  

Στη μνήμη της αγαπημένης μας μητέρας, τα λουλούδια ή οι δωρεές σας είναι  
ευπρόσδεκτα και θα δοθούν στο The British Heart Foundation.

It is with great sadness that we announce the passing  
of Georgina (Mirofora) Polycarpou on Tuesday  

23rd November 2021, at the age of 86. She leaves behind her 
sons Chris and Philip, her three daughters-in-law Maria, Maria 
and Paskie, her 8 grandchildren Andrew, Nico, Vasos, Erene, 

Dimitri, George, Demetri, Rebecca and their partners and  
4 great grandchildren Paul, Theodore, Flora and Alexander.   

Georgina will be laid to rest close to her beloved 
 first born son Paul.  

The funeral will take place on Tuesday 21st December  
at St John the Baptist, Wightman Road, at 12 noon and the 

burial will follow at New Southgate Cemetery, N11 1JJ  
(Agia Sophia area). The wake will be held at the Cemetery.  

Flowers are welcome. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Τζωρτζίνας  
(Μηροφόρας) Πολυκάρπου την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021,  
σε ηλικία 86 ετών. Αφήνει πίσω τους γιους της Χρήστο  

και Φίλιππο, τις τρεις νύφες της Μαρία, Paskie και Μαρία,  
τα 8 εγγόνια της Αντρέα, Νίκο, Vasos, Erene, Δημήτρη, Γιώργο, 
Δημήτρη, Rebecca τους συντρόφους τους και τα 4 δισέγγονα της 

Paul, Theodore, Flora και Alexander.  
Η Τζωρτζίνα θα αναπαυθεί κοντά στον αγαπημένο της  

πρωτότοκο γιο Πωλ.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου στην εκκλησία του 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, στις 12 το μεσημέρι 
και η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του New Southgate 
Cemetery, N11 1JJ (περιοχή Αγίας Σοφίας). Η παρηγοριά θα 
δοθεί στο κοιμητήριο. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. 

10.01.1938 - 25.11.2021
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Theophanis (Fanis) Ioannou 

(from Kalochorio, Larnaca, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Andreas Christoforou  
(from Gastria, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Costas Nestoras Constantinou 

(from Orounda/Famagusta – Manchester)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Θεοφάνης (Φάνης) Ιωάννου 

(από Καλοχωριό, Λάρνακας, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας Χριστοφόρου 
(από Γαστριά Κύπρου)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κώστας Νέστορας Κωνσταντίνου 
(από Ορούντα/Αμμόχωστος – Μάντσεστερ)

It is with great sadness that we announce that our beloved husband, father and grandfather Fanis  
(Theophanis) Ioannou, passed away on 5th December 2021, at the age of 86. 

Fanis was born in Cyprus and came to England in 1954 where he trained as a barber in Charlotte 
Street. He later moved to the restaurant business and was the proud owner of Pholia and Greek Village 

in the West End, Central London and later The New Pholia in Kings Cross. 
In 1966 he married Charita and they spent 55 years together, working hard and raising their daughter 

Maria and later helping to raise their grandchildren, Alexandra, Sophia & Theo.  
He was an exceptional and loving husband, father & grandfather. 

Fanis will be remembered by all for his restaurants and for being a loving and generous man.  
He will remain forever in our hearts. 

The funeral will take place on Friday 7th January 2022 at 11.30am at St Katherine’s Church, Friern 
Barnet Lane, N20 0NL. Followed by the burial at 1pm at New Southgate Cemetery, Brunswick Park 

Road, London, N11 1JJ.

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς 
Φάνης (Θεοφάνης) Ιωάννου, έφυγε από τη ζωή στις 5 Δεκεμβρίου 2021, σε ηλικία 86 ετών. 
Ο Φάνης γεννήθηκε στην Κύπρο και ήρθε στην Αγγλία το 1954 όπου εκπαιδεύτηκε ως  
κουρέας στην Charlotte Street. Αργότερα μετακόμισε στον κλάδο της εστίασης και ήταν  

ο περήφανος ιδιοκτήτης του Pholia και του Greek Village στο West End,  
στο κεντρικό Λονδίνο και αργότερα του The New Pholia στο Kings Cross.  

Το 1966 παντρεύτηκε τη Χαρίτα και πέρασαν 55 χρόνια μαζί, δουλεύοντας σκληρά και  
μεγαλώνοντας την κόρη τους Μαρία και αργότερα βοηθώντας στο να μεγαλώσουν τα  
εγγόνια τους, Αλεξάνδρα, Σοφία & Θεοφάνη. Ήταν ένας εξαιρετικός και στοργικός  

σύζυγος, πατέρας και παππούς. Ο Φάνης θα μείνει στη μνήμη όλων για τα εστιατόριά του  
και για τον τρυφερό και γενναιόδωρο άνθρωπο που ήταν. Θα μείνει για πάντα στις καρδιές 
μας.  Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022 στις 11.30 π.μ. στην εκκλησία 
της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, N20 0NL και  η ταφή στη 13:00 στο κοιμητήριο του 

New Southgate, Brunswick Park Road, Λονδίνο, N11 1JJ.   
15.11.1935 – 05.12.2021

02.02.1932 – 07.12.2021

It is with deep sadness that we announce the passing of a beloved 
husband, father, grandad, great grandad and Master Builder  

Andreas Christoforou who died at home peacefully, with his family 
by his side on Tuesday 7 December 2021, aged 89.  

He leaves behind his wife Elpida, his children Christopher and  
Georgina, his four grandchildren Charlie, Adrienne, Elena and  
Isabella, and great grandchildren Céline, Amélie and Cristian,  

son-in-law George and daughter-in-law Effi. 
The funeral will take place on Friday 31 December 2021, at 10am, 

 at the Church of Ayia Katerina, Friern Barnet Lane, London N20 0NL, 
and the burial will be at 11:30 at New Southgate Cemetery,  

Brunswick Park Road, London N11 1JJ.   
We invite you to join us in our final farewell to Andreas.

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου συζύγου, 
πατέρα, παππού, προπάππου και πρωτομάστορα 

 Ανδρέα Χριστοφόρου ο οποίος απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του,  
έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του την Τρίτη  

7 Δεκεμβρίου 2021, σε ηλικία 89 ετών. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ελπίδα, τα παιδιά του Christopher και  

Georgina, τα τέσσερα εγγόνια του Charlie, Adrienne, Elena και Isabella 
και τα δισέγγονα Céline, Amélie και Cristian, τον γαμπρό George  

και τη νύφη Effi. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021, 

στις 10 π.μ. στην Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, 
London N20 0NL, και η ταφή στις 11:30 στο κοιμητήριο του 
 New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London  

N11 1JJ. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε  
στο τελευταίο μας αντίο στον Ανδρέα.

10.12.1940  - 16.11.2021

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Κώστα που έφυγε ξα-
φνικά από τη ζωή στις 16 Νοεμβρίου 2021 σε ηλικία 80 ετών. Αφήνει 
πίσω τη σύζυγό του Χαραλαμπία (Αυγόρου), τα παιδιά του Ανδρέα, 

Ελένη και Πόλα, τον γαμπρό Μιχαήλ,  
τη νύφη Αθηνούλα και τα εγγόνια Χάρια, Αντωνία,  

Κωνσταντίνο και Γιάννη. 
Η κηδεία θα τελεστεί στο Μάντσεστερ στην Ελληνική Ορθόδοξη  
Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις 17.12.2021 
 στις 14:00μμ. Η ταφή θα γίνει στο Λονδίνο στο κοιμητήριο  
του Forest Park Cemetery στις 20.12.2021, στις 13:45μμ.  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Ανδρέα 
(+35799345251), την Ελένη (07956594336) ή την Πόλα (07771 937362)

It is with great sadness that we announce the passing of our  
beloved husband, father and grandfather Costas who passed away 

suddenly on the 16th November 2021, aged 80.  
He leaves behind his wife Charalambia (Avgorou),  

children Andreas, Eleni and Paula, son-in-law Michael, 
 daughter-in-law Athinoula and grandchildren Harriott,  

Antonia, Konstantinos and Yiannis.  
The funeral church service will be held in Manchester  

at The Greek Orthodox Church of Annunication on 17.12.2021,  
at 2pm. The burial service will take place in London  
at Forest Park Cemetery on 20.12.2021, at 13:45pm. 

For further information please contact Andreas (+35799345251) 
Eleni (07956594336) or  Paula (07771 937362)
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ΖΩΟΥΛΛΑ  ΜΙΧΑΗΛ
(από Δρομολαξιά, Κύπρος)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021, στην Εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 18ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 
και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

ΖΩΟΥΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παραβρεθούν. 

 
O σύζυγος Χριστοφής, 

παιδιά: Μάριος, Άκης, Σταύρος, Νίκος, Λέλλα και Μαριάννα, 
νύφες: Στάλω, Άννα-Μαρία, Ευγενία, Laura και εγγόνια.

18ον ΕΤΗΣΙΟ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

God looked around his garden 
And saw an empty space. 

He then looked down upon this earth 
And saw your smiling face. 

 
God's garden must be beautiful, 

He always takes the best. 
For an unknown reason he took you 

up to heaven and shielded you with grace. 
 

It broke our hearts to see you go, 
But you did not go alone. 

For part of us went with you, 
The day God called you home
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