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Δωρεάν, όπως κάθε χρόνο, το ημερολόγιο της 
"Παροικιακής"

Απονεμήθηκαν τα βραβεία 
«Αργώ» από την Πρόεδρο της 
 Ελληνικής Δημοκρατίας  Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου. Σημαντική διά-
κριση για τον επιστήμονα Κύπρο 
Νικολαΐδη.                           Σελ. 22                                                        

Ήθη και Έθιμα Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς  στην  Κύπρο & Ελλάδα 

Σημαντική βράβευση για τον  Κύπριο 
επιστήμονα Κύπρο Νικολαΐδη

Οι ημέρες των εορτών είναι ημέ-
ρες αφιερωμένες στα ήθη, τα έθιμα 
και στις πατροπαράδοτες παραδό-
σεις. Άλλωστε, τα ήθη και τα έθιμα 
του κάθε τόπου «χρωματίζουν» τις 
γιορτινές...   Σελ. 20, 21, 48 & 49                  

Ζητήστε σήμερα, εντελώς δωρεάν, από τον 
εφημεριδοπώλη σας ή άλλο σημείο από το 
οποίο προμηθεύεστε την εφημερίδα μας, το 
καθιερωμένο χρηστικό ημερολόγιο της  
"Παροικιακής" που θα σας συνοδεύει κάθε 
ημέρα του έτους 2022.

Προς αυστηρότερα μέτρα 
αλλά... μετά τα Χριστούγεννα

Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της πανδημίας η διασπορά του κορω-
νοϊού

Αυξάνονται διαρκώς τα κρούσματα, οι νοσηλείες και οι θάνατοι

ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Όλα τα νέα μέτρα για τον Covid σε Βρετανία, Κύπρο και Ελλάδα

Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κήρυξε ο Σαντίκ Καν στο Λονδίνο

Σελ. 10

Σελ. 5, 6, 9, 13, 41 & 42

Σελ. 2, 14, 45 & 51

Εnglish Section 41-77

Προς αυστηρότερα μέτρα 
αλλά... μετά τα Χριστούγεννα

Εnglish Section 41-77

Χριστουγεννιάτικα  
μηνύματα

Χριστουγεννιάτικα  
μηνύματα

Σελ. 5, 6, 9, 13, 41 & 42

Σελ. 2, 14, 45 & 51

Θέτουν πάνω από την Κύπρο  

τα παραταξιακά συμφέροντά τους! 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 10

Θέτουν πάνω από την Κύπρο  

τα παραταξιακά συμφέροντά τους! 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Τα γραφεία μας θα μείνουν κλειστά από τις 24 Δεκεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου 
2022. Ωστόσο, θα μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του website μας 
 www.parikiaki.com  
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Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας Νικήτα

Καθώς γράφω αυτές τις λίγες λέξεις 
προς εσάς, τον λαό τον αγαπητό του 
Θεού, σας μιλώ όπως ένας πατέρας 

θα μιλούσε στα παιδιά του εν μέσω μιας τρομα-
κτικής θύελλας, αλλά, την ίδια στιγμή, και ως 
ένας συνάνθρωπος, φοβερώς και θαυμασίως 
πλασθείς, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Δη-
μιουργού μας. Μαζί διαπλέουμε την κυματώδη 
θάλασσα αυτής της παρατεταμένης πανδημίας, 
με την ελπίδα να καταστεί σύντομα και πάλι ακύ-
μαντη η βιωτή μας. Καθώς θρηνούμε για εκεί-
νους που δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας και δο-
ξολογούμε τον Θεό για την αντοχή και το θάρρος 
που επέδειξε η ανθρωπότητα τα δύο τελευταία 
χρόνια, συνειδητοποιούμε ότι ζούμε σε ένα κό-
σμο διαφοροποιημένο, συναισθανόμενοι το εύ-
θραυστο και το τρωτό της φύσης μας, την αλλη-
λοπεριχώρηση και την αλληλοεξάρτηση των 
υπάρξεών μας. Προσευχόμαστε για την ειρήνη 
του κόσμου, με επίγνωση ότι η πιθανότητα της 
αναστάτωσης αχνοφαίνεται απειλητικά στον ορί-
ζοντα, είτε πρόκειται για την επόμενη πανδημία, 
από την οποία θα σπεύσουμε να προφυλα-
χθούμε, είτε πρόκειται για τις καταστροφές που 
προκαλεί η ανθρώπινη βεβήλωση του φυσικού 
περιβάλλοντος, είτε πρόκειται για την απόγνωση 
και τη βία που πυροδοτούν η εντεινόμενη οικο-
νομική ανισότητα και η εμπορευματοποίηση της 
ανθρώπινης ζωής. 

 
     Τέτοια προβλήματα και προκλήσεις φαντά-

ζουν άνευ προηγουμένου ιδωμένα από την δική 
μας ιστορικά οπτική γωνία, ωστόσο, εάν γυρί-
σουμε τον χρόνο πίσω, θα αντικρίσουμε πολλές 
τέτοιες περιπτώσεις αμφιβολίας και φόβου. Η 
προσευχή για λύτρωση και σωτηρία φωλιάζει 
στα μύχια κάθε ανθρώπινης ύπαρξης και, πριν 
από δύο χιλιάδες χρόνια, ο λαός ο εκλεκτός του 
Ισραήλ, με την καρδιά και το μυαλό στραμμένα 
προς τον Θεό, άρθρωσε με λέξεις την παρά-
κληση αυτή, «καθήμενος ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θα-
νάτου», εν αναμονή της γεννήσεως του Μεσσία, 
εν αναμονή της σωτηρίας. Ο λαός του Ισραήλ 
επικαλέστηκε τον Παντοδύναμο Θεό για να απε-
λευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτίας και «ὅτε 

δέ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν 
ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, 
γενόμενον ὑπὸ νόμον», προκειμένου να εκπλη-
ρώσει την υπόσχεσή Του ότι δεν θα μας εγκατα-
λείψει. Ο Λόγος του Θεού σάρξ ἐγένετο για να 
λυτρώσει και να σώσει τον κόσμο. Ο Χριστός 
γεννήθηκε ώστε το φως της Αλήθειας να διαλύσει 
το σκότος που κρατούσε σε αιχμαλωσία όχι μόνο 
τον Ισραήλ, αλλά και ολάκερη την ανθρωπότητα.  

 
     Σας γράφω αυτά τα λόγια, αγαπητοί μου εν 

Κυρίω, για να ομολογήσω προς εσάς και μαζί 
με εσάς ότι η γέννηση του Χριστού υπήρξε η 
γέννηση της ελπίδας στον κόσμο μας. Οι υπο-
σχέσεις του παρελθόντος εκπληρώθηκαν και η 
αλήθεια νίκησε την απάτη. Η Γέννηση του Κυρίου 
έθεσε τον κόσμο μας σε νέα τροχιά, καθώς ο 
Ήλιος της Δικαιοσύνης έφερε το φως και τη σω-
τηρία σε όσους εναγκαλίστηκαν Εκείνον και 
εγκολπώθηκαν το μήνυμα Του. Μαζί υπομένουμε 
τα προβλήματα της καθημερινής ζωής και τις πε-
ριπλοκές της ιστορίας, αλλά στη θαλπωρή της 
αγκάλης του Χριστού κατανοούμε μυστικώς ότι 
ο θάνατος νικήθηκε. Αυτή η πεποίθηση μάς δίνει 
τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να πορευ-
θούμε με πίστη και ελπίδα στο χαρμόσυνο μο-
νοπάτι της σωτηρίας που ετοιμάστηκε για εμάς. 
Ο Χριστός είναι Εκείνος που μας κράτησε όρθι-
ους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο Χριστός 
είναι Εκείνος που μας οδηγεί σε καλύτερες ημέ-
ρες, όταν πλέον η πρόκληση της πανδημίας θα 
έχει γίνει ανάμνηση του παρελθόντος. Στον Χρι-
στό οφείλουμε να στρέψουμε το βλέμμα μας, κα-
θώς Εκείνος είναι ο μόνος Αγαπών την ανθρω-
πότητα και η μόνη μας σωτηρία, οτιδήποτε και 
αν ελλοχεύει στο μέλλον.   

 
     Αγαπητοί μου, σας ενθαρρύνω όλους να 

συμμετάσχετε στις ακολουθίες της Εκκλησίας 
μας και να προσευχηθείτε από καρδίας, αλλά 
προπάντων να ετοιμαστείτε και να λάβετε τη 
Θεία Κοινωνία, η οποία συνιστά αιώνια εορτή 
δοξολογίας και χαράς, μυστική εμπειρία της Ανα-
στάσεως και μεταμορφωτική βεβαίωση της θείας 
αγάπης. Ας ενώσουμε τις φωνές μας προς τον 
Κύριο, ο Οποίος γεννήθηκε για εμάς ἐν σπηλαίῳ, 
αιτούμενοι τη θεραπεία και την αποκατάσταση 
του κόσμου μας. Όταν ανάψετε τα κεριά σας, 
θυμηθείτε το σπήλαιο, το άστρο της Βηθλεέμ και 
τον Υιό του Ανθρώπου, ο Οποίος γεννήθηκε ως 
αθώο Βρέφος και ήρθε να ζήσει μαζί μας. Θυ-
μηθείτε ότι έφερε την ελπίδα σε ένα κόσμο σκο-
τεινό και μη λησμονείτε ότι ήταν και είναι η εκ-
πλήρωση κάθε προφητείας. Επικαλεστείτε τη 
θεραπευτική χάρη του Θεού και αφήστε το σω-
τηριώδες μήνυμά Του να χαραχτεί στις καρδιές 
σας. Ας είναι αυτά τα Χριστούγεννα ακόμη πε-
ρισσότερο όμορφα και ξεχωριστά με τον Χριστό 
Παρόντα στο επίκεντρο κάθε εορταστικής εκδή-
λωσης.  

 Ας είναι η ευλογία, η ειρήνη, η χαρά και η 
αγάπη, που ο Χριστός απλόχερα χαρίζει στον 
κόσμο, με όλους εσάς και με τους οικείους σας. 
Με πατρική αγάπη και ευλογίες, εύχομαι σε 
όλους Καλά Χριστούγεννα!  

 
Δεκέμβριος 2021 

Ο Αρχιεπίσκοπος 

 

+ ο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας  

Ν Ι Κ Η Τ Α Σ

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Ύπατου  
Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας  
στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ανδρέα Σ. Κακουρή

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,   
Μέλη της ευρύτερης ομογένειας στο  
Ηνωμένο Βασίλειο,  
Αγαπητοί φίλοι,  
 
Είναι μεγάλη η χαρά μου να απευθύνω αυτό το 
μήνυμα προς εσάς με την ευκαιρία των φετινών 
Χριστουγέννων αλλά και του ερχομού του νέου 
έτους 2022.  
 
Ολοκληρώνονται σχεδόν δύο χρόνια σκληρής 
και καθημερινής πάλης με τον αόρατο εχθρό της 
πανδημίας, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή εκα-
τομμυρίων συνανθρώπων μας, κι έχει αλλάξει 
ριζικά τη ζωή όλων μας, την καθημερινότητά μας, 
τις επαφές μας, την επικοινωνία μας.  
 
Και αυτά τα Χριστούγεννα θα πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί για να προστατεύσουμε αυτούς που 
αγαπούμε, αλλά και τους εαυτούς μας.  
Η επιστήμη είναι πλέον τόσο μπροστά που μας 
προσφέρει τα εφόδια για να το πράξουμε. Αυτή 
τη γιορτή της αγάπης, ας προσφέρουμε αγάπη 
μέσα από τις πράξεις μας. Εμβολιαστείτε και 
προφυλαχθείτε. Και στηρίξετε ο ένας τον άλλο, 
για να βγούμε όλοι μαζί από αυτή τη συνεχιζό-
μενη δοκιμασία για την ανθρωπότητα.  
 
Η χρονιά που μας πέρασε ήταν ακόμα πιο  
δύσκολη και για την ιδιαίτερη μας πατρίδα.  
Η τουρκική πλευρά έθεσε ξεκάθαρα την απαί-
τησή της για απομάκρυνση από το συμφωνη-
μένο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας 
και πλέον απροκάλυπτα και με την ανοχή πολ-
λών, προωθεί το μόνιμο διχασμό και τη δημι-
ουργία δύο κρατών. Δημιουργεί επίσης νέα  
τετελεσμένα στο Βαρώσι, συνεχίζει τις προκλή-
σεις της στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου με 
την επιθετική της συμπεριφορά και ρητορική και 
τορπιλίζει ταυτόχρονα κάθε προσπάθεια επανα-
φοράς των εμπλεκομένων στο τραπέζι του δια-
λόγου. Αγνοεί παντελώς και χωρίς συνέπειες τ 
α ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις Προεδρικές 
Δηλώσεις 2020 και 2021 για το Βαρώσι, το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο και όλα τα μέλη της διεθνούς 
κοινότητας που έχουν κατονομάσει τις πράξεις 
της ως αντίθετες προς τα ρηθέντα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας. Με αυτή την Τουρκία έχουμε  
να κάνουμε δυστυχώς.   
 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει επανειλημμένα 
υπογραμμίσει την ετοιμότητα του να επιστρέψει 

στις διαπραγματεύσεις και να συνεχίσει τη δια-
δικασία από εκεί που έμεινε στο Κραν Μοντανά. 
Ας ελπίσουμε ότι ο διορισμός του νέου Ειδικού 
Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του  
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και 
Αν. Ειδικού Απεσταλμένου, Colin Stewart, θα 
βοηθήσει αυτή την προσπάθεια και να επανα-
φέρει «το τρένο στις ράγες».    
 
 
Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,  
 
Η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τις αντιξοότητες 
της εποχής μας έχει να επιδείξει μια έντονη και 
πολυεπίπεδη δραστηριότητα στην προσπάθεια 
για αναβάθμιση και προώθηση της εικόνας  
και των διπλωματικών σχέσεων της Κύπρου σε 
ποικίλους τομείς, όπως είναι η ναυτιλία, το εμπό-
ριο, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.  
 
Απαραίτητοι και πολύτιμοι συμπαραστάτες στον 
αγώνα για προώθηση των καλώς νοούμενων 
συμφερόντων της Κύπρου μας παραμένετε 
εσείς, η ομογένεια. Η εκκλησιαστική ηγεσία και 
κοινότητες, τα παροικιακά μας σχολεία, οι σύλ-
λογοι, τα οργανωμένα σύνολα, αλλά και οι εξέ-
χουσες προσωπικότητες της κοινότητάς μας,  
συναποτελούν όλοι μαζί ένα δυναμικό αμάλγαμα, 
το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη παρουσία 
στο Ηνωμένο Βασίλειο σε όλους τους τομείς: 
επιχειρήσεις, επιστήμες, πολιτική, οικονομία,  
πολιτισμός. Μας κάνετε περήφανους!  
Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω της Ύπατης  
Αρμοστείας, είναι στο πλευρό σας και πάντοτε 
σε εγρήγορση να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας. 
Αποτελεί το σπίτι σας. Κι αυτό αντανακλά την 
ευγνωμοσύνη που σας οφείλουμε για τον τρόπο 
με τον οποίο η δυναμική συμβολή σας στις εθνι-
κές μας διεκδικήσεις καθρεφτίζει αχτίδες ελπίδας 
και αισιοδοξίας για δικαίωση του πολύχρονου 
αγώνα μας.  
Είθε το 2022 να αποκαταστήσει το χαμόγελο στο 
πρόσωπο όλων μας, να φέρει την υγεία και την 
ομαλότητα στη ζωή μας, να φέρει την ειρήνη και 
επανένωση στο νησί μας, προσωπική και οικο-
γενειακή ευτυχία σε όλους.  
Με θερμούς χαιρετισμούς και τις καλύτερες ευχές 
μου,  
 

Ανδρέας Σ. Κακουρής 

Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής  

Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
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 “Κάθε πιθανό μέτρο είναι υπό εξέταση προκει-
μένου να τεθεί υπό έλεγχο η εξάπλωση της πα-
ραλλαγής Όμικρον” δήλωσε τη Δευτέρα ο Βρε-
τανός  πρωθυπουργός.  
Όπως είπε ο Μπόρις Τζόνσον, η κατάσταση είναι 
εξαιρετικά δύσκολη και προειδοποίησε ότι ενδε-
χομένως να χρειαστεί να επιβληθούν περαιτέρω 
περιορισμοί. 
Όταν ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση σκοπεύει να 
απαγορεύσει τις συναθροίσεις σε κλειστούς χώ-
ρους και να θέσει όρια στον τουρισμό, απάντησε: 
“Μπορώ να πω ότι εξετάζουμε όλες τις επιλογές 
που έχουμε στη διάθεσή μας   … για να κρατή-
σουμε υπό έλεγχο την Όμικρον και δεν θα απο-
κλείσουμε τίποτα”. 
Ανάμικτες ήταν οι αντιδράσεις στις εφημερίδες 
της Τρίτης (21/12). "Χαρείτε ! Τα Χριστούγεννα 
φαίνεται να είναι ασφαλή”  αναφωνεί η Daily Mail 
- καθώς επαινεί τους υπουργούς που αψήφησαν 
τις “ζοφερές προειδοποιήσεις των επιστημόνων”  
αρνούμενοι να στηρίξουν  νέα “τιμωρητικά”  μέτρα 
αποκλεισμού στην Αγγλία για την αναχαίτιση της 
παραλλαγής Όμικρον, τα οποία, όπως γράφει η 
εφημερίδα, θα “κατέστρεφαν τα Χριστούγεννα”. 
Αλλά η Sun είναι περισσότερο συγκρατημένη και 
επιφυλακτική. Επισημαίνει ότι οι ανήσυχες οικο-
γένειες και οι επιχειρήσεις είναι τώρα αντιμέτωπες 
με ένα "ακραίο κενό" αφού ο πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε ότι μπορεί να 
επιβάλει περιορισμούς Covid τα Χριστούγεννα 
ανά πάσα στιγμή. 
Μια δημοσκόπηση των αναγνωστών της Daily 
Express δείχνει ότι ακόμα και αν εισαχθούν πε-
ριορισμοί για τις εορταστικές συγκεντρώσεις λίγο 
περισσότερο από τους μισούς ανθρώπους θα 
τους αγνοούσαν. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υπουργός των 
Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ και η υπουργός των 

Εξωτερικών Λιζ Τρας ηγήθηκαν των εκκλήσεων 
στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τη 
Δευτέρα για τη διάθεση περισσότερων δεδομέ-
νων από τους ειδικούς προτού συμφωνήσει η 
κυβέρνηση στην εισαγωγή νέων περιοριστικών 
μέτρων.  
Η Daily Telegraph προβάλλει το αίτημα από 
πολλούς – συμπεριλαμβανομένων και  βουλευ-
τών του Συντηρητικού κόμματος - για “μεγαλύ-
τερη σαφήνεια” από την πλευρά της κυβέρνησης 
σχετικά με πιθανούς νέους κανόνες Covid. H 
βουλευτής των Τόρις Ντεχένα Ντέιβισον (De-
henna Davison) σημείωσε στην εφημερίδα ότι οι 
ιδιοκτήτες των παμπ και των εστιατορίων την 
ρωτούν αν πρέπει να κάνουν παραγγελίες ενώ 
ορισμένα ζευγάρια αναρωτιούνται αν τελικά θα 
υποχρεωθούν να αναβάλουν τον γάμο τους για 
πέμπτη φορά. 
Σύμφωνα με τους Financial Times, ο υπουργός 
των Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ είναι πρόθυμος 
να παράσχει περισσότερη βοήθεια στον τομέα 
της φιλοξενίας εάν τα στοιχεία για την πορεία της 
πανδημίας υποστηρίζουν την πρόταση για νέους  
περιορισμούς μετά τα Χριστούγεννα. 
 
Κυβερνητ ικές 
πηγές ανέφε-
ραν στους 
Times ότι είναι 
πλέον εξαιρε-
τικά απίθανο να 
ληφθούν πρό-
σθετα μέτρα 
πριν από τα 
Χριστούγεννα - 
αλλά εξετάζεται 
το ενδεχόμενο 
απαγόρευσης  

“ανάμειξης των νοικοκυριών” διάρκειας δύο εβδο-
μάδων από τις 28 Δεκεμβρίου. 
Ο Guardian εξηγεί ότι οι κοινοβουλευτικές αρχές 
προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ανάκλησης 
των βουλευτών την ίδια ημερομηνία για να διε-
ξαχθεί η ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων 
σχετικά με τυχόν νέους κανόνες Covid . 

 
Χριστούγεννα  χωρίς περιορισμούς  

 
Την Τετάρτη (22/12) ήταν πλέον βέβαιο ότι προς 
το παρόν δεν επρόκειτο να επιβληθούν περαι-
τέρω  περιοριστικά μέτρα κατά της παραλλαγής 
Όμικρον.   
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης της Ντάουνινγκ Στριτ αργά το από-
γευμα της Τρίτης, ο κ. Τζόνσον είπε πως “υπό 
τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα αναφορικά με αρ-
κετά πράγματα - τη σοβαρότητα της Όμικρον, 
την αβεβαιότητα για τα ποσοστά νοσηλείας ή τον 
αντίκτυπο της χορήγησης των εμβολίων και των 
ενισχυτικών δόσεων - δε νομίζουμε σήμερα ότι 
υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για να δικαιολογη-

θούν σκληρότερα μέτρα 
πριν από τα Χριστού-

γεννα”.  
Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να παρα-
κολουθεί την κατάσταση πολύ στενά και αν αυτή 
επιδεινωθεί, τότε είναι έτοιμη να προβεί στις ανα-
γκαίες ενέργειες. 
Κάλεσε, τέλος, τους πολίτες να είναι προσεκτικοί 
χωρίς να ακυρώσουν όμως τα χριστουγεννιάτικα 
σχέδιά τους και ζήτησε να υποβάλλονται σε τεστ 
πριν συναντηθούν με ευάλωτους συγγενείς και 
φίλους. 
Η Daily Telegraph έσπευσε να συνοψίζει την 
ουσία του μηνύματός του πρωθυπουργού στον 
κύριο τίτλο της: "Χαρούμενα νέα για τα Χριστού-
γεννα (αλλά ίσως όχι για το νέο έτος)". 
Σύμφωνα με την Daily Express: "Τα Χριστού-
γεννα μπορούν να προχωρήσουν, αλλά νέα 
εμπόδια διαφαίνονται στον ορίζοντα". 
“Χαρά μαζί και φόβος” – ο πηχυαίος τίτλος στην 
πρώτη σελίδα της Daily Mail. 
 “Τα Χριστούγεννα είναι εδώ , τώρα περιμένουμε 
να δούμε τα δεδομένα από τα νοσοκομεία του 
Λονδίνου” , διαβάζουμε στην i . Η εφημερίδα 
εκτιμά ότι εάν ο αριθμός των ημερήσιων εισα-
γωγών στα νοσοκομεία στην πρωτεύουσα πα-
ραμείνει κάτω από 400 ασθενείς , ο πρωθυπουρ-
γός ενδέχεται να καθυστερήσει την επιβολή νέων 
περιορισμών μετά τα Χριστούγεννα. 

Η Sun είναι επιφυλακτική. Συμφωνεί με την εκτί-
μηση ότι η ημέρα των Χριστουγέννων και η επο-
μένη “έχουν διασωθεί αλλά υπάρχουν τώρα φό-
βοι για το νέο έτος”. 
Η Daily Mail είναι πιο αισιόδοξη. Θεωρεί ότι “η 
Βρετανία για τα Χριστούγεννα  έχει εμβολιαστεί 
με δύο ενισχυτικές δόσεις”, ενώ υπογραμμίζει ότι 
η περίοδος της αυτοαπομόνωσης στην περί-
πτωση που κάποιος βρεθεί θετικός στο ατομικό 
τεστ που έχει κάνει στο σπίτι του  έχει μειωθεί 
από 10 σε 7 ημέρες.  
Οι Times σημειώνουν ότι αυτή η αλλαγή θα απε-
λευθερώσει χιλιάδες από την απομόνωση τα Χρι-
στούγεννα και αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη 
εμπιστοσύνη της επιστημονικής κοινότητας ότι 
οι έλεγχοι με τα rapid-test είναι εξίσου ακριβείς 
με τις ανιχνεύσεις που γίνονται με τα τεστ PCR 
για τον εντοπισμό της παραλλαγής Όμικρον.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ένα εκατομμύριο 
rapid-test αποστέλλονται καθημερινά   και οι επι-
στήμονες πιστεύουν όλο και η περισσότερο ευ-
ρεία χρήση των ατομικών τεστ είναι ένας από 
τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ελέγχου των 
λοιμώξεων. Η Daily Star μας ενημερώνει ότι ο 
Άγιος Βασίλης έχει κατακλυστεί από γράμματα 
από παιδιά που εκλιπαρούν για " ένα παράξενο 
παιχνίδι που πρέπει οπωσδήποτε τα φετινά Χρι-
στούγεννα  να το έχουν". “Αυτό είναι ένα  πολυ-
τελές κουτί με rapid-test” , σύμφωνα με την Daily 
Star.  Ο Guardian παρατηρεί ότι η κυβερνητική 
απόφαση για τα Χριστούγεννα όσον αφορά τα 
περιοριστικά μέτρα ελήφθη μετά από έντονες 
αντιπαραθέσεις εντός του υπουργικού συμβου-
λίου και την αντιπαραβάλει με τα μέτρα που 
έχουν λάβει οι τοπικές  κυβερνήσεις στο Εδιμ-
βούργο και στο Κάρντιφ. 
Η Σκωτία ακύρωσε τα πρωτοχρονιάτικά πάρτι 
στους δρόμους (Ηogmanay) για δεκάδες χιλιάδες 
ανθρώπους, και τόσο η Σκωτία όσο και η Ουαλία 
ανακοίνωσαν ότι, από την επομένη των Χριστου-
γέννων (Boxing Day), οι αθλητικές εκδηλώσεις 
θα πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. 
Οι Times Scotland αναφέρουν ότι οι διοργανω-
τές φεστιβάλ έχουν ακυρώσει συναυλίες μέχρι 
το Φεβρουάριο, λόγω φόβων ότι οι νέοι περιορι-
σμοί θα διαρκέσουν πέραν του τρέχοντος χρο-
νοδιαγράμματος  των τριών εβδομάδων. 
Η Telegraph επισημαίνει ότι η τοπική κυβέρνηση 
της Ουαλίας προτίθεται  να επιβάλλει ένα πρό-
στιμο £60 σε όποιους ταξιδεύουν άσκοπα για να 
πάνε στο γραφείο τους. Επικριτές αυτής της πρό-
τασης σημειώνουν ότι οι άνθρωποι θα εξακολου-
θούν να μπορούν να επισκέπτονται νόμιμα ένα 
εστιατόριο ή παμπ. Οι Financial Times υπο-
γραμμίζουν μια προειδοποίηση από τις επιχει-
ρήσεις φιλοξενίας ότι το 1 δις λίρες νέας στήριξης, 
που υποσχέθηκε ο υπουργός των Οικονομικών 
Ρίσι Σουνάκ για τις εταιρείες που επλήγησαν 
σκληρά από την Όμικρον, υπολείπεται κατά πολύ 
αυτού που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να επι-
βιώσουν μετά τη μεγάλη μείωση του αριθμού 
των κρατήσεων. 
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Covid: “H κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη”, παραδέχεται ο  Τζόνσον  

Νέα αποκάλυψη "καίει" τον Τζόνσον: Με κρασί, τυρί και παρέα στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω 
lockdown ο πρωθυπουργός

Φωτογραφία που δείχνει τον 
Μπόρις Τζόνσον να κάθεται 
σε ένα τραπέζι στη βεράντα 

του κήπου της Ντάουνινγκ Στριτ με πα-
ρέα, κρασί και τυρί εν μέσω lockdown 

τον περσινό Μάιο, δημοσίευσε ο 
Guardian, σε μια νέα αποκάλυψη για 
ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων 
που ο ίδιος θέσπισε. Η φωτογραφία 
τραβήχτηκε στις 15 Μαΐου 2020, 

ημέρα για την οποία έχει καταγγελθεί 
μία ακόμα κοινωνική συγκέντρωση με-
λών προσωπικού του πρωθυπουργι-
κού γραφείου που παραβίαζε τα πε-
ριοριστικά μέτρα, καθώς φέρεται μα 
έγινε κατανάλωση οινοπνευματωδών 
και πίτσας. Η Ντάουνινγκ Στριτ είχε 
απορρίψει την καταγγελία υποστηρί-
ζοντας ότι επρόκειτο για «συνάντηση 
εργασίας». Στη φωτογραφία ο Μπόρις 
Τζόνσον κάθεται σε ένα τραπέζι με τη 
σύζυγό του Κάρι Σίμοντς και δύο συ-
νεργάτες του, ενώ μπροστά τους 
έχουν ένα μπουκάλι κρασί, γεμάτα πο-
τήρια και τυριά, ενώ ακόμα περίπου 
15 άτομα έχουν σχηματίσει παρέες 
στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ, με 
περισσότερα μπουκάλια κρασιού να 
διακρίνονται.  

 
Η εφημερίδα επισημαίνει ότι δεν 

υπάρχει τήρηση αποστάσεων μεταξύ 
τους. Εκείνη την περίοδο, υπενθυμίζει 
ο Guardian, επιτρέπονταν οι συναντή-

σεις έως δύο ατόμων από διαφορετικά 
νοικοκυριά, μόνο σε υπαίθριο χώρο 
και με απόσταση δύο μέτρων μεταξύ 
τους. Στους χώρους εργασίας οι κα-
νόνες επέτρεπαν μόνο «απολύτως 
αναγκαίες» συναντήσεις. Η Ντάου-
νινγκ Στριτ σχολίασε ότι οι κανόνες δεν 
απαγόρευαν την κατανάλωση αλκοόλ 
εν ώρα εργασίας.  
Η αναπληρώτρια ηγέτιδα του Εργα-

τικού Κόμματος Άντζελα Ρέινερ χαρα-
κτήρισε τη φωτογραφία «χαστούκι στο 
πρόσωπο του βρετανικού κοινού» και 
επιβεβαίωση της «ασέβειας» του Πρω-
θυπουργού προς τους κανόνες που ο 
ίδιος επιβάλλει στους πολίτες. Σημεί-
ωσε ότι οι καταγγελίες που έχουν γίνει 
για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση 
αναφέρουν πως το «πάρτι» του προ-
σωπικού συνεχίστηκε μέχρι αργά 
εκείνο το βράδυ, τόσο στον κήπο όσο 
και σε εσωτερικούς χώρους της Ντά-
ουνινγκ Στριτ. Ο Guardian και ο Inde-
pendent είχαν αποκαλύψει τη συγκε-

κριμένη συνάθροιση μελών προσωπι-
κού της Ντάουνινγκ Στριτ, με τις πηγές 
τους να λένε πως ο Μπόρις Τζόνσον 
παρέστη για 15 λεπτά και ότι είπε 
στους συνεργάτες του ότι άξιζαν ένα 
ποτό καθώς είχαν «νικήσει» τον κο-
ρωνοϊό. Ο κ. Τζόνσον δέχεται έντονη 
κριτική το τελευταίο διάστημα με 
αφορμή μια σειρά καταγγελιών και 
αποκαλύψεων για πάρτι στην Ντάου-
νινγκ Στριτ που παραβίαζαν τα περιο-
ριστικά μέτρα κατά της πανδημίας. 
 Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε ανα-
θέσει τη διερεύνηση αυτών των καταγ-
γελιών στον γραμματέα του υπουργι-
κού συμβουλίου Σάιμον Κις, ο οποίος 
ωστόσο παραιτήθηκε από την ευθύνη 
όταν καταγγέλθηκε πως και ο ίδιος εί-
ναι υπόλογος για ένα πάρτι του προ-
σωπικού του γραφείου του. 
Την έρευνα έχει αναλάβει πλέον η 

Σου Γκρέι, επίσης υψηλόβαθμο στέ-
λεχος της γραμματείας του υπουργικού 
συμβουλίου.
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Αυστηρότερα μέτρα για τον κορωνοϊό εξετάζει ο Τζόνσον, αλλά για μετά τα Χριστούγεννα

Ακύρωσε λόγω Όμικρον το παραδοσιακό οικογενειακό γεύμα των εορτών η Ελισάβετ 

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασι-
λείου Μπόρις Τζόνσον δέχεται επίμο-
νες εισηγήσεις από επιστήμονες για 

λήψη περαιτέρω μέτρων κατά της διασποράς 
της παραλλαγής Όμικρον. Ωστόσο, ο Τζόνσον 
ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να επιβληθούν 
περαιτέρω περιοριστικά μέτρα πριν από τα Χρι-
στούγεννα.  Προειδοποίησε, όμως, ότι η κατά-
σταση παραμένει λεπτή και «εξαιρετικά δύ-
σκολη» και ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν 
πρόσθετα μέτρα αμέσως μετά από τα Χριστού-
γεννα. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να 
παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά και 
αν αυτή επιδεινωθεί, τότε είναι έτοιμη να προβεί 
στις αναγκαίες ενέργειες.  Κάλεσε, τέλος, τους 
πολίτες να είναι προσεκτικοί χωρίς να ακυρώ-
σουν όμως τα χριστουγεννιάτικα σχέδιά τους 

και ζήτησε να υποβάλλονται σε τεστ πριν συ-
ναντηθούν με ευπαθείς συγγενείς και φίλους. 
Το τελευταίο επταήμερο σημειώνεται αύξηση 
της τάξης του 63% στα κρούσματα. 129 είναι 
πλέον οι φορείς της Όμικρον που έχουν νοση-
λευθεί και 14 οι φορείς που έχουν χάσει τη ζωή 
τους. 
Την αβεβαιότητα αναφορικά με το βαθμό νο-

σηρότητας της Όμικρον επικαλέστηκαν υπουρ-
γοί για να δηλώσουν την αντίθεσή τους προς 
τη λήψη πρόσθετων περιοριστικών μέτρων αυτή 
τη στιγμή. Ο Υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σού-
νακ είπε στο υπουργικό συμβούλιο της Δευτέ-
ρας ότι θα πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένα 
στοιχεία για την Όμικρον πριν ληφθούν απο-
φάσεις με κόστος «δισεκατομμυρίων λιρών» για 
επιβολή περιορισμών. Τον Σούνακ στήριξαν κυ-
ρίως οι Υπουργοί Εξωτερικών, Μεταφορών και 
Επιχειρήσεων, ενώ από την άλλη πλευρά υπέρ 
της ταχύτερης λήψης μέτρων τάχθηκαν οι 
Υπουργοί Υγείας, Παιδείας και Στέγασης. Πριν 
από τις παρεμβάσεις των υπουργών είχε προ-
ηγηθεί η ενημέρωση για τα επιδημιολογικά δε-
δομένα από τον αρχίατρο Αγγλίας καθηγητή 
Κρις Γουίτι, ο οποίος δεν άφησε αμφιβολία για 
την αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων μέτρων το 
συντομότερο δυνατό. Εν τέλει, ο Τζόνσον απο-
φάσισε να μην ανακοινώσει άμεσα μέτρα, όπως 
ανέμεναν οι περισσότεροι, αλλά να επιφυλαχθεί 
για νεότερες αποφάσεις όταν προκύψουν πε-
ραιτέρω στοιχεία για την Όμικρον. 
Με βάση τη διαβεβαίωση από τον Πρωθυ-

πουργό ότι για τη λήψη νέων μέτρων θα ζητηθεί 
η έγκριση από τη Βουλή των Κοινοτήτων και 
δεδομένου ότι απαιτούνται 48 ώρες για την ανά-
κληση των βουλευτών από τις διακοπές τους, 
την προετοιμασία της νομοθεσίας και την κοι-
νοβουλευτική διαδικασία, οι περισσότερες εφη-
μερίδες συμφωνούν ότι θεωρείται πιθανή η υιο-
θέτηση κανόνων για περιορισμούς στις 
συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους και στη λει-
τουργία της εστίασης την εβδομάδα μεταξύ Χρι-
στουγέννων και Πρωτοχρονιάς.  Εσωτερικό 

υπόμνημα της διοίκησης του συστήματος υγείας 
NHS που διέρρευσε προειδοποιεί για κίνδυνο 
κατάρρευσης νοσοκομείων και της υπηρεσίας 
ασθενοφόρων στο Λονδίνο τις επόμενες δύο με 
τρεις εβδομάδες, λόγω της διασποράς της Όμι-
κρον. Ο Τζόνσον είπε ότι οι υπουργοί συμφώ-
νησαν πως η κατάσταση είναι «εξαιρετικά δύ-
σκολη», με επιχειρήματα ισορροπημένα και 
υπέρ και κατά των πρόσθετων μέτρων. Σημεί-
ωσε ότι τα κρούσματα της Όμικρον καταγρά-
φουν έξαρση και οι νοσηλείες αυξάνονται ιδιαί-
τερα απότομα στο Λονδίνο. Αλλά κατέληξε πως 
η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί συ-
νεχώς τα στοιχεία και επιφυλάσσεται για τη 
λήψη περαιτέρω μέτρων. «Δεν θα διστάσουμε 
να αναλάβουμε δράση. Δεν θα μπορούσε να 
είναι πιο επείγουσα η κατάσταση», είπε  προ-
σθέτοντας ότι κανένα μέτρο δεν αποκλείεται. 
Σημείωσε ότι οι πολίτες έχουν αρχίσει να προ-
σέχουν περισσότερο και εξέφρασε τη λύπη του 
για το πλήγμα που ήδη δέχονται τομείς της οι-
κονομίας από την Όμικρον. Η προοπτική άμε-
σης επιβολής περιορισμών συναντά πολύ με-
γάλη αντίδραση από σημαντική μερίδα 
υπουργών, πέρα από τους δεκάδες Συντηρητι-
κούς βουλευτές. Η καθυστέρηση αυτή, πάντως, 
βρίσκει αντίθετους τους περισσότερους επιστή-
μονες που έχουν τοποθετηθεί δημοσίως. Η επι-
στημονική επιτροπή SAGE έχει προειδοποιήσει 
πως η μη λήψη άμεσων μέτρων διακινδυνεύει 
την αύξηση των νοσηλειών σε τουλάχιστον 
3.000 την ημέρα με το νέο έτος. 
Η Daily Telegraph αναφέρει ότι τρία είναι τα 

σενάρια που έχουν παρουσιαστεί στον Πρωθυ-
πουργό. Το πρώτο είναι να ακολουθήσει το πα-
ράδειγμα της κυβέρνησης της Σκωτίας και να 
απευθύνει στους πολίτες αυστηρή σύσταση για 
περιορισμό συναθροίσεων σε κλειστούς χώ-
ρους. Η άλλη επιλογή, που πιστεύεται ότι είναι 
η βασική πρόταση των επιστημονικών συμβού-
λων, είναι να ισχύσει εκ νέου κανονισμός πε-
ριορισμού συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους 
για άτομα που δεν συγκατοικούν, να οριστεί 

ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων εστία-
σης έως τις 8 το βράδυ και να επανέλθει η υπο-
χρέωση τήρησης απόστασης δύο μέτρων. Το 
τρίτο σενάριο προβλέπει ένα καθολικό lock-
down. Ο κ. Τζόνσον καλείται ταυτόχρονα να επι-
λέξει από πότε θα ίσχυαν οι όποιοι νέοι περιο-
ρισμοί. Οι προειδοποιήσεις και τα μέτρα έχουν 
γίνει πιο αυστηρά στην Ουαλία και στη Σκωτία, 
όπου η τοπική Πρωθυπουργός Νίκολα Στέρτζιον 
αποκάλυψε ότι η Όμικρον έχει καταστεί κυ-
ρίαρχη. Όπως πρόσθεσε, «το τσουνάμι για το 
οποίο προειδοποίησα την περασμένη εβδομάδα 
έχει αρχίσει να μας χτυπάει». 

 
Συναγερμός στο Λονδίνο ▪

 
Ο δήμαρχος Λονδίνου Σαντίκ Καν κήρυξε  

«μείζον περιστατικό» λόγω της «τεράστιας έξαρ-
σης» της Όμικρον και της αύξησης την νοση-
λειών. «Είχαμε τον μεγαλύτερο αριθμό νέων 
κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας.  
Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξάνονται αλλά 
σε μαζικά επίπεδα αυξάνονται και οι απουσίες 
μελών προσωπικού», είπε. 

  
Στις 7 ημέρες η καραντίνα ▪

  
Το διάστημα απομόνωσης για όσους έχουν 

βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό στην Αγγλία  
μειώνεται από τις δέκα στις επτά ημέρες,  
εφόσον βγουν αρνητικά τα rapid τεστ αντιγόνου 
στα οποία θα υποβάλλονται την έκτη και την 
έβδομη ημέρα της καραντίνας. Ο Υπουργός 
Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ είπε ότι όσοι εξέρχονται 
της καραντίνας στις επτά ημέρες θα πρέπει να 
συνεχίζουν να είναι προσεκτικοί.  
Το μέτρο αποτελούσε αίτημα διαφόρων  

τομέων της οικονομίας.

Η βασίλισσα Ελισάβετ αποφάσισε να ακυρώσει το παρα-
δοσιακό προχριστουγεννιάτικο γεύμα που παραθέτει 
στους συγγενείς της, λόγω της διασποράς της παραλ-

λαγής Όμικρον. 

Η βασίλισσα συνήθως συγκεντρώνει τα παιδιά, τα εγγόνια, τα 
δισέγγονα και άλλα συνολικά περίπου 50 μέλη της οικογένειάς 
της για ένα μεσημβρινό γεύμα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ λίγες 
ημέρες πριν αναχωρήσει για το βασιλικό κτήμα στο Σάντριγχαμ, 
όπου παραδοσιακά περνά τις γιορτές. Φέτος το γεύμα θα δινόταν 
στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ωστόσο σύμφωνα με πηγή των ανα-
κτόρων η απόφαση ακύρωσης λήφθηκε διότι η μεγάλη συνάθροιση 
θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα χριστουγεννιάτικα σχέδια 
των εμπλεκομένων υπό το πρίσμα της ταχύτατης διασποράς της 
παραλλαγής Όμικρον. Σημειώνεται ότι τα φετινά θα είναι τα πρώτα 
Χριστούγεννα για την 95χρονη μονάρχη χωρίς τον επί 73 έτη σύ-
ζυγό της πρίγκιπα Φιλίππο που πέθανε τον Απρίλιο. Πέρυσι τα 
Χριστούγεννα εν μέσω περιορισμών για την πανδημία τα είχαν 
περάσει οι δύο τους στο Ουίνδσορ. 

 
«Ανεμβολίαστος συνωμοσιολόγος» το πρώτο θύμα 

 
Το πρώτο θύμα της παραλλαγής Όμικρον του κορωνοϊού στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα 
φέρεται να ήταν ένας αντιεμβολιαστής συνταξιούχος ηλικίας περί-

που 70 ετών, που αρνήθηκε να κάνει τις δόσεις που του αναλο-
γούσαν πεπεισμένος πως η πανδημία είναι συνωμοσία της κυ-
βέρνησης για να ελέγχει τον πληθυσμό. 
Αυτό δήλωσε τηλεφωνώντας στον "αέρα" εκπομπής του ραδιο-

φώνου του Λονδίνου LBC ένας ακροατής ονόματι Τζον, που υπο-
στήριξε ότι είναι ο θετός γιος του θύματος, το οποίο δεν κατονό-
μασε. Ο Τζον είπε πως ο πατριός του ζούσε απομονωμένος, δεν 
έβγαινε από το σπίτι, είχε πειστεί από όσα διάβαζε στο διαδίκτυο, 
ήταν σε καλή φυσική κατάσταση και έκανε υγιεινή ζωή, προσέχο-
ντας τι έτρωγε και χωρίς να καπνίζει. Είπε επίσης ότι νόσησε στις 
αρχές Δεκεμβρίου και πέθανε τη Δευτέρα, μία εβδομάδα μετά από 
την εισαγωγή του σε νοσοκομείο του Νορθάμπτον. Οι αξιωματού-
χοι δημόσιας υγείας είχαν πει μέσα στην εβδομάδα ότι δεν απο-
καλύπτουν στοιχεία για το θύμα για λόγους ιδιωτικότητας, παρά 
το γεγονός ότι κάποιοι επιστήμονες είπαν πως η ασάφεια ίσως 
προκαλεί αχρείαστη ανησυχία. Ο Τζον δήλωσε επίσης ότι η αδερφή 
του είχε τσακωθεί με τον πατριό τους τον Οκτώβριο για το γεγονός 
ότι αρνείτο να κάνει το εμβόλιο παρά το ότι ήταν ένας έξυπνος άν-
θρωπος. «Αν είχε εμβολιαστεί, πιθανότατα θα ήταν ακόμα εδώ», 
πρόσθεσε ο Τζον.
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 Η «Καρμέλ» έφερε το 42% της βροχόπτωσης σε τρεις μέρες

Ευεργετικά λειτούργησαν οι βροχές που 
έφερε μαζί του το βαρομετρικό χαμηλό 
«Καρμέλ», οι οποίες ανέβασαν την μέση 

βροχόπτωση από την αρχή του Δεκέμβρη στο 
100% της κανονικής για τον μήνα. Μάλιστα, σύμ-
φωνα με τα τελευταία στοιχεία του Τμήματος Με-
τεωρολογίας, η βροχόπτωση στις ελεύθερες πε-
ριοχές το τελευταίο τριήμερο ανήλθε σχεδόν στο 
42% της κανονικής για όλο το μήνα. Ειδικότερα η 
μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές 
ανήλθε στα 44 χιλιοστόμετρα (mm) σε σύγκριση 
με 105,6 mm, που είναι τα ιστορικά στοιχεία 1961 
- 1990 από την 1η του μήνα. Έτσι, η ολική ποσό-
τητα βροχόπτωσης από την 1η Δεκεμβρίου 
ανήλθε σε 105,4 mm έναντι 105,6 mm που είναι 
η κανονική. 
Ωστόσο, η μέση βροχόπτωση από την 1η Οκτω-

βρίου (έναρξη υδρολογικού έτους) βρίσκεται στο 
74% της κανονικής μέχρι το τέλος του μήνα. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα μεγαλύτερα ποσο-
στά βροχόπτωσης σε σύγκριση με την κανονική 
για το μήνα καταγράφονται στον σταθμό του αε-
ροδρομίου Λάρνακας με 169% και ακολουθεί ο 
σταθμός Φρενάρους με 118% και του Σταυρού 
της Ψώκας με 116% της κανονικής για τον μήνα. 

 Η μεγαλύτερη βροχόπτωση κατά το τελευταίο 
τριήμερο καταγράφηκε στον σταθμό του Σταυρού 
της Ψώκας με 71 mm (κανονική για το μήνα 
161,9mm) και ακολούθησαν τα Πλατάνια με 69,1 
mm (185,8mm) και η Πάνω Παναγιά με 60 mm 
(160,4mm). 

 
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα 

 
Χωρίς να κληθεί να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προ-
βλήματα σε παγκύπριο επίπεδο κύλησε η κακο-
καιρία για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ ούτε 
και από την πλευρά της Πολιτικής Άμυνας κατα-
γράφηκαν σοβαρά περιστατικά λόγω του χαμηλού 
βαρομετρικού «Καρμέλ». Σε δηλώσεις του στο 

ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, ανέφερε πως η Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου δέχτηκε περιορι-
σμένες κλήσεις παγκύπρια, οι οποίες συνολικά 
έφτασαν τις έξι. Αναφέρθηκε σε ρυμούλκηση οχή-
ματος, το οποίο εγκλωβίστηκε σε πλημμυρισμένο 
δρόμο της επαρχίας Λευκωσίας, καθώς και σε 
δύο-τρεις περιπτώσεις που χρειάστηκε να ανοί-
ξουν οι σχάρες σε δημόσιο δρόμο, στην Πάφο. 
Επίσης επενέβη στην περίπτωση υπογείου οικίας 
που είχε πλημμυρίσει, αλλά και για μετακινήσεις 
ευτελών υλικών στην Επαρχία Αμμοχώστου. «Δεν 
παρουσιάστηκαν οποιαδήποτε προβλήματα τα 
οποία να είχαν οποιοδήποτε ουσιαστικό κόστος» 
είπε. Εμείς, συνέχισε, είμαστε σε επαφή με την 
Μετεωρολογική Υπηρεσία και τον Διευθυντή της 
Μετεωρολογίας, είπε. Ανέφερε ακόμη ότι δόθηκαν 
οδηγίες από προχτές να εργαστεί η Πυροσβε-
στική Υπηρεσία Κύπρου με το μέγιστο προσω-
πικό ενώ και το εκτός υπηρεσίας προσωπικό βρι-
σκόταν σε επιφυλακή. Ο κ. Κεττής ανέφερε πως 
δεν παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα, ενώ 
έστειλε το μήνυμα στο κοινό να λαμβάνουν σο-
βαρά τις οποιεσδήποτε προειδοποιήσεις. Ίσως η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία να μην χρειάστηκε να 
επέμβει άμεσα, λόγω του ότι δεν έλαβε έκταση 
το φαινόμενο «Καρμέλ» αλλά και λόγω του ότι ο 
κόσμος άρχισε να αφομοιώνει ότι πρέπει να προ-
φυλάσσεται σε προσωπικό επίπεδο και να πε-
ριορίζει τις μετακινήσεις του όταν υπάρχουν τέτοια 
φαινόμενα, είπε. Ακόμη ανέφερε πως αν δεν λαμ-
βάνονταν υπόψη οι προειδοποιήσεις για περιο-
ρισμό των μετακινήσεων, ίσως να είχαν καταγρα-
φεί περισσότερα περιστατικά στα οποία θα 
έπρεπε να επέμβει η Πυροσβεστική. Πρόσθεσε 
επίσης πως ο κόσμος φαίνεται ότι έλαβε κάποια 
επιπρόσθετα μέτρα όσον αφορά τις πλημμύρες 
σε προσωπικό επίπεδο και προφύλαξε τα υπο-
στατικά του με τέτοιο τρόπο που δεν χρειάστηκε 
η Πυροσβεστική να επέμβει σε κάθε περίπτωση.

Μεγάλη αύξηση 253,4% στα ταξίδια στο εξωτε-
ρικό το Νοέμβριο, μείωση 50% έναντι 2019 
Μεγάλη αύξηση 253,4% σημείωσαν τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου 

στο εξωτερικό τον Νοέμβριο του 2021, τα οποία ανήλθαν στις 
52.668, σε σύγκριση με 14.905 τον Νοέμβριο 2020, ενώ μειώθηκαν 
κατά 50,6%, σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019. Σύμφωνα με 
την Στατιστική Υπηρεσία, οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέ-
στρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Νοέμβριο 2021, ήταν η Ελλάδα 
με 42,5% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 12,6%. Όπως αναφέρει η 
Στατιστική Υπηρεσία, τα δεδομένα για τον Νοέμβριο ΤΟΥ 2021 
προέκυψαν από επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας “Cyprus Flight Pass”.  Προσθέτει ότι λόγω των προ-
βλημάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των δεδομένων 
από τους ίδιους τους επιβάτες, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω 
ανάλυση των στοιχείων.

Με συνεργασία μπορούμε να λύσουμε  
προβλήματα που αντιμετωπίζουν  
ηλικιωμένοι, είπε η Πρόεδρος της Βουλής 
Με συνεργασία και αποφασιστικότητα μπορούμε να λύσουμε τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, ανέφερε η Πρό-
εδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου. Σε δηλώσεις ύστερα από επί-
σκεψη στην Κλεάνθειο Στέγη Ηλικιωμένων στην Αθηένου, είπε 
πως «αυτές τις μέρες χρειάζεται να είμαστε κοντά στους ανθρώ-
πους που έχουν ανάγκη και σήμερα θα μοιράσουμε αγάπη και χα-
μόγελα αλλά και να συζητήσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι μας». Απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση η Πρόεδρος της Βουλής είπε πως «αρκετοί άν-
θρωποι είτε μικρότερης είτε μεγαλύτερης ηλικίας έχουν ανάγκη 
από συγκεκριμένες δομές που θα τους φροντίζουν. Ειδικότερα αυ-
τές τις μέρες των γιορτών έχουμε την ευκαιρία να δούμε σημαντικά 
προβλήματα και ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, ού-
τως ώστε να συμβάλουμε για να τα διαχειριστούμε όπως πρέπει». 
Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, συνέχισε η Αννίτα Δημητρίου «και 
χρειάζεται να δούμε πως μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Οι 
επισκέψεις είναι μια καλή ευκαιρία για να μπορέσουμε να τα ξεπε-
ράσουμε όλοι μαζί» είπε και πρόσθεσε πως «χρειάζονται περισ-
σότερες συνεργασίες και αποφασιστικότητα για να μπορέσουμε 
να λύσουμε ζητήματα τα οποία εμφανώς υπάρχουν». 

Επτά νέα μέτρα για περιορισμό του κορωνοϊού στην ΚύπροEκδήλωση για τον 
Γιώργο Σεφέρη στο 
Σπίτι της Κύπρου 

Κατάθεση μνήμης και τιμής 
στον μεγάλο ποιητή της μα-
κράς παράδοσης του ελληνι-
σμού και του Κόσμου της Κύ-
πρου, Γιώργο Σεφέρη, με τη 
συμπλήρωση 50 χρόνων από 
τον θάνατό του, πραγματοποι-
ήθηκε κατά τη διάρκεια εκδή-
λωσης στις 20 Δεκεμβρίου με 
θέμα «… Κύπρον ου μ΄ εθέ-
σπισεν …», στο Σπίτι της Κύ-
πρου στην Αθήνα, παρουσία, 
μεταξύ άλλων, του Πρέσβη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Αθήνα, Κυριάκου Κενεβέζου 
και του τέως Προέδρου της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας, Προκο-
πίου Παυλόπουλου. 

 Ανακοίνωση από το Σπίτι της 
Κύπρου στην Αθήνα αναφέρει 
ότι η εκδήλωση ξεκίνησε με την 
προβολή της ταινίας μικρού μή-
κους του Νίνου Φένεκ Μικε-
λίδη, με τίτλο «…Κύπρον, οὗ 
μ᾿ ἐθέσπισεν…», μία κινηματο-
γραφική ερμηνεία των ποι-
ημάτων «Σαλαμίνα της Κύ-
προς» και «Ἑλένη», η οποία 
έχει τιμηθεί με το Βραβείο Νέου 
Κινηματογράφου στο Φεστιβάλ 
Κάρλοβι Βάρι 1964 και το Βρα-
βείο καλύτερης ελληνικής ται-
νίας μικρού μήκους της Ένω-
σης Ελλήνων Κριτικών στο 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1965. 

 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
μίλησαν, ο βιβλιογράφος, ποι-
ητής κ. Δημήτρης Δασκαλό-
πουλος, με θέμα «…Κύπρον, 
οὗ μ᾿ ἐθέσπισεν… 65 χρόνια 
μετά», ο Καθηγητής Νεότερης 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις Πάφου, πρ. Πρέσβης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Γιώργος Γεωργής, με θέμα «Ο 
διπλωμάτης Γεώργιος Στυλια-
νού Σεφεριάδης» και η φιλόλο-
γος Ελένη Αντωνιάδου. 

https://diavlos.grnet.gr/roo
m/1607?eventid=10547.

Επτά νέα μέτρα για αναχαίτιση της διασποράς 
του κορωνοϊού, αποφάσισε την Τρίτη το 
Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεων 

της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. 

Αναλυτικά το Υπουργικό αποφάσισε: 
(α) την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων μετά 

τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές στις 10 Ιανουαρίου και 
κατά την επιστροφή όλοι ανεξαιρέτως, μαθητές, καθη-
γητές και λοιπό προσωπικό θα πρέπει να προσκομί-
σουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση PCR διάρκειας 
72 ωρών ή τεστ ταχείας ανίχνευση αντιγόνου Rapid 
test διάρκειας 48 ωρών. 

(β) την παράταση όλων των υπόλοιπων προνοιών 
του εν ισχύ Διατάγματος μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 
2022. 

(γ) Από τις 22 Δεκεμβρίου 2021, όλοι οι εργαζόμενοι 
που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα 
κατά της Covid-19  ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης 
(διάρκειας 180 ημερών) υποχρεούνται να προσκομί-
ζουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση PCR ή τεστ τα-
χείας ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test με διάρκεια 7 
ημερών για την είσοδο τους στον εργασιακό τους χώρο. 
Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που έλαβαν την ενισχυ-
τική/3η δόση εμβολίου. 

(δ) Από τις 22 Δεκεμβρίου 2021, όλοι οι πολίτες πριν 
την επίσκεψη τους σε οικίες ενόψει των εορτών των 
Χριστουγέννων, συστήνεται να διενεργήσουν τεστ τα-
χείας ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test με αρνητικό 
αποτέλεσμα. Τα άτομα που έλαβαν τουλάχιστον δύο 
δόσεις εμβολίου δύνανται να διενεργήσουν self test, 
ενώ τα άτομα που δεν έχουν λάβει καμία δόση του εμ-

βολίου, συστήνεται να διενεργήσουν τεστ ταχείας ανί-
χνευσης αντιγόνου Rapid test διάρκειας 48 ωρών. 
Υπενθυμίζεται πως η παρουσία σε οικίες επιτρέπεται 
με μέγιστο αριθμό τα 20 άτομα, περιλαμβανομένων 
των μόνιμα διαμενόντων και των ανήλικων. 

(ε) τη μείωση της χρονικής περιόδου του πιστοποι-
ητικού νόσησης κατά της νόσου COVID-19 από 6 μήνες 
(180 ημέρες) σε 3 μήνες (90 ημέρες) με ισχύ από τις 
31 Ιανουαρίου 2022. 

(στ) Από τις 22 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 6 Ιανουα-
ρίου 2022, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, τα 
παιδιά ηλικίας 12-17 ετών θα μπορούν να προσέρχο-
νται σε χώρους εστίασης (συμπεριλαμβανομένων των 
χώρων εστίασης σε εμπορικά κέντρα και ξενοδοχεία), 
σε θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες 
θεαμάτων, κλειστά και υπαίθρια γήπεδα, γάμοι και βα-
πτίσεις με την προσκόμιση αρνητικής εργαστηριακής 
εξέτασης PCR ή Rapid test διάρκειας 72 ωρών, νοου-
μένου ότι συνοδεύονται από γονέα/κηδεμόνα που ολο-
κλήρωσε το εμβολιαστικό του πρόγραμμα. 

(ζ) Για επισκέπτες και εργαζόμενους σε δομές ημερή-
σιας φροντίδας ευπαθών ομάδων και  κέντρα ημέρας 
που συστεγάζονται στο ίδιο υποστατικό με οίκους ευ-
γηρίας και άλλες κλειστές δομές φροντίδας και φιλοξε-
νίας ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων, ισχύουν τα 
ίδια μέτρα που είναι σε ισχύ σε οίκους ευγηρίας  και 
κλειστές δομές.



·  Η έγνοια τους αποκλειστικά στη διασφά-
λιση συνέχισης της διακυβέρνησης και στην 
μετά Αναστασιάδη εποχή 

 
· Στο κυβερνών κόμμα ασχολούνται μονο-
θεματικά με την εσωκομματική «μάχη» για το 
χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις προ-
εδρικές του 2023 

 
· Συνεχίζουν την απραγία στο Κυπριακό και 
η Τουρκία εκμεταλλεύεται το διαπραγματευ-
τικό κενό για νέα τετελεσμένα 

 
· Ανησυχητικές πληροφορίες για μεθοδεύ-
σεις των δυτικών ιμπεριαλιστών διαμοιρα-
σμού του φυσικού αερίου με άλυτο το Κυ-
πριακό, γεγονός που θα θέσει ταφόπλακα 
στην προοπτική για λύση – επανένωση της 
χώρας! 

 
· Στον χορό μαζί με τους ΝΑΤΟϊκούς και οι 
κυρίαρχοι κύκλοι της  Ε.Ε.! 

 
 
Σε μια πρόωρη προεκλογική περίοδο σέρνει τη 

χώρα το κυβερνών κόμμα του ΔΗΣΥ σε μια προ-
σπάθεια ξεκαθαρίσματος μέσα στο κόμμα το 
οποίο ταλανίζεται από εσωκομματικές συγκρού-
σεις για την εξασφάλιση του χρίσματος του υπο-
ψηφίου τους στις προεδρικές εκλογές του 2023. 
Το γεγονός όμως, δεν είναι χωρίς επιπτώσεις 
στο Κυπριακό. Κυβέρνηση και ΔΗΣΥ αφήνουν 
να διαρρέει ο χρόνος χωρίς να ενδιαφέρονται για 
αναζωπύρωση των προσπαθειών για λύση, πρά-
γμα που εκμεταλλεύεται η Τουρκία για δημιουργία 
νέων τετελεσμένων. Ήδη οι πληροφορίες από 
τα ξένα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικές και μεθοδεύουν «ρυθμίσεις» κυ-
ρίως στα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου 
με άλυτο το Κυπριακό! 

 
Η εσωκομματική διαμάχη στο ΔΗΣΥ έφτασε 

στο απόγειό της με τον υπουργό Εξωτερικών 
Νίκο Χριστοδουλίδη να κορυφώνει την «αθό-
ρυβη» προεκλογική εκστρατεία που διεξάγει εδώ 
και τουλάχιστον ένα χρόνο και η οποία φαίνεται 
να του έδωσε «πόντους» μέσα στους ψηφοφό-
ρους του ΔΗΣΥ, πράγμα που καταγράφεται και 
στις δημοσκοπήσεις. 

 
Η ενέργεια του Αβέρωφ Νεοφύτου να κινήσει  

τις εσωκομματικές διαδικασίες για άρον – άρον 
σύνοδο των αρμοδίων οργάνων του κόμματος 
για επιλογή κομματικού υποψηφίου, δεν είναι 

άσχετη από την αυξανόμενη αποδεκτικότητα του 
υπουργού Εξωτερικών έναντι της δικής του επι-
λογής. 

 
Φοβούμενος ότι όσο περνά ο καιρός ο Χριστο-
δουλίδης θα διευρύνει τη ψαλίδα δημοφιλίας με-
ταξύ των δυο τους, ο πρόεδρος του κόμματος 
«έβαλε τα μεγάλα μέσα» και μέσω του απόλυτα 
ελεγχόμενου από τον ίδιο Πολιτικού Γραφείου 
του κόμματος ενεργοποίησε τις πρόνοιες του κα-
ταστατικού για επιλογή υποψηφίου του κόμματος 
ορίζοντας την 10η Ιανουαρίου ως την τελευταία 
ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων για το 
χρίσμα του κόμματος. Ήδη ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
ανακοίνωσε την απόφαση του να διεκδικήσει το 
χρίσμα, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έκανε 
ακόμη γνωστές τις προθέσεις του. 

 
Πάντως όταν είχε ανακοινωθεί η διαδικασία ο 

Ν. Χριστοδουλίδης είχε χαρακτηρίσει πολύ πρό-
ωρη την επίσημη έναρξη των διαδικασιών.  Σύμ-
φωνα με τον περίγυρο του δεν έχει πάρει τις ορι-
στικές του αποφάσεις, κατά πόσο θα 
συγκρουστεί με τον Αβέρωφ Νεοφύτου εσωκομ-
ματικά ή θα παραμείνει μέχρι τέλους ως «ανε-
ξάρτητος» υποψήφιος, εκτός κι αν αποσυρθεί 
εντελώς από την υπόθεση προεδρικές 2023. 

 
Πολιτικοί παρατηρητές θεωρούν πως τα πολι-

τικά παιχνίδια του Αβέρωφ Νεοφύτου προφανώς 
και δεν καθορίζουν οριστικά τις εξελίξεις στο πο-
λιτικό σκηνικό το οποίο χαρακτηρίζεται από αξιό-
πιστους αναλυτές πολύ ρευστό. 

 
Κατ’ αρχήν καθοριστικής σημασίας παράγοντας 

θα είναι η στάση των άλλων πολιτικών δυνάμεων 
και κυρίως κομμάτων στα οποία ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου θα επιχειρήσει να προσθέσει στο «ειδικό 
βάρος» των επιρροών του. 

 
Η παρουσία Νίκου Χριστοδουλίδη του αφαιρεί 

την ακροδεξιά, τόσο το ΕΛΑΜ, όσο και μεγάλη 
μερίδα των λεγόμενων φουστανελάδων του κόμ-
ματος τους, ενώ φαίνεται πως και άλλες δυνάμεις 
τις οποίες ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ θεωρούσε «δε-
δομένες» ως συμμάχους του μεγάλου κόμματος 
της Δεξιάς, δίνουν διαφορετικά μηνύματα. 

 
Η αναφορά γίνεται με αφορμή τη στάση της 
Δημοκρατικής Παράταξης του Μάριου Κάρογιαν 
έναντι ενεργειών της κυβέρνησης. Το τελευταίο 
διάστημα βγάζει αντιπολιτευτικό λόγο, χωρίς να 
διστάζει να επικρίνει ευθέως ενέργειες της κυ-
βέρνησης Αναστασιάδη  - ΔΗΣΥ. Σύμφωνα με 
τον περίγυρο του Μάριου Κάρογιαν, μπορεί το 
κόμμα του να ψήφισε τον Κρατικό Προϋπολογι-
σμό, λόγω της διαχρονικής  θέσης του για το 

θέμα, ωστόσο, αυτό δεν προδεσμεύει για τη 
στάση του στις προεδρικές του 2023. 

 
Σύμφωνα με κομματική πηγή της ΔΗΠΑ, η ηγε-

σία του κόμματος φροντίζει να διατηρεί διαύλους 
επικοινωνίας με όλες τις πολιτικές δυνάμεις του 
δημοκρατικού χώρου δηλώνοντας ετοιμότητα για 
διαβουλεύσεις με στόχο την επίτευξη συγκλίσεων 
στα μεγάλα θέματα της χώρας, ως βασική προ-
ϋπόθεση για τον καθορισμό γραμμής πλεύσης, 
όταν κριθεί χρονικά ότι είναι η ώρα, ενόψει των 
επερχόμενων προεδρικών εκλογών. 

 
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ▪

 
Κι ενώ στο κυβερνών κόμμα βρίσκεται σε ανα-

βρασμό για τις προεδρικές το τελευταίο που θα 
ήθελαν θα ήταν η επανέναρξη των διαδικασιών 
για το Κυπριακό. Κρίνουν πως κάτι τέτοιο δεν θα 
διευκόλυνε την εξασφάλιση «συμμάχων» όπως 
είναι η δεξιόστροφη επί ηγεσίας Μαρίνου Σιζό-
πουλου ΕΔΕΚ και άλλων δυνάμεων του λεγόμε-
νου ενδιάμεσου χώρου με διαμετρικά αντίθετες 
θέσεις στο Κυπριακό από τις επίσημες θέσεις 
της ηγεσίας του ΔΗΣΥ. 

 
Αντίθετα η κυβέρνηση φροντίζει με τις τοποθε-
τήσεις της να ρίχνει γέφυρες προς ψηφοφόρους 
που αρέσκονται στην εθνικιστική και ρατσιστική 
παραφιλολογία.  Η τακτική αυτή αναμένεται να 
ενταθεί όσο θα πλησιάζουμε προς τον Φεβρουά-
ριο του 2023. 

 
Ωστόσο ο μεγάλος χαμένος των επιλογών της 

κυβερνητικής παράταξης είναι η Κύπρος και ο 
λαός της. Έβαλαν στο ψυγείο το Κυπριακό και η 
Τουρκία εκμεταλλεύεται το κενό για δημιουργία 
νέων τετελεσμένων. 

 
Ακόμα και οι εξαγγελίες των κυβερνώντων στα 

ενεργειακά δημιουργούν ερωτηματικά για τη σκο-
πιμότητα τους.  Γνωρίζουν την άτεγκτη στάση 
της Τουρκίας στο θέμα του φυσικού αερίου.  Ο 
Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δεν χά-
νουν ευκαιρία από του να ζητούν «διαμοιρασμό» 
του φυσικού αερίου. 

 
Την ώρα που στέλνουν τα γεωτρύπανα τους 

για έρευνες μέσα στην Κυπριακή ΑΟΖ, Ερντογάν 
και Τσαβούσογλου επαναλαμβάνουν πως οι θέ-
σεις τους βασίζονται στην αρχή του «win - win» 
για την Κύπρο. 

 
«Η 'νότια Κύπρος' και η 'βόρεια Κύπρος' να κα-

θίσουν μαζί στο τραπέζι, να σχηματίσουν αντι-
προσωπείες και να δουν τί βγήκε. Να αποφασί-
σουν πόσο θα πάρει ο βορράς και πόσο ο νότος. 
Μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει βγει άλλωστε. 
Ακόμη συνεχίζονται οι έρευνες» ανέφερε ο Ταγίπ 
Ερντογάν σε σχετικές δηλώσεις του για να δώσει 
τη σκυτάλη στον Τσαβούσογλου, ο οποίος με 
κάθε ευκαιρία «επεξηγεί» τη θέση για διαμοιρα-
σμό του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσο-
γείου. 

 
«Σήμερα το θέμα του διαμοιρασμού του φυσι-

κού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο και γύρω 
από την Κύπρο είναι ένα από τα πιο σημαντικά 
ζητήματα. Εμείς δεν βλέπουμε το φυσικό αέριο 
γύρω από την Κύπρο και στην Ανατολική Μεσό-
γειο ως ένα ζήτημα που μας διχάζει, ούτε θέ-
λουμε να το βλέπουμε έτσι. Αντίθετα, επιθυμούμε 
να ενισχύσουμε την ευημερία και τη σταθερότητα 
της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου, να 
μοιραστούμε από κοινού τις πηγές γύρω από 

την Κύπρο και τη Μεσόγειο» ανέφερε. 
 
Βεβαίως στην ίδια γραμμή πλεύσης κινείται και 
το φερέφωνο της Άγκυρας στα κατεχόμενα, ο 
σημερινός ηγέτης της Τουρκοκυπριακής Κοινό-
τητας Ερσίν Τατάρ, ο οποίος δεν χάνει την ευ-
καιρία να επαναλαμβάνει τη θέση για  κοινή επι-
τροπή Τουρκοκυπρίων – Ελληνοκυπρίων για το 
θέμα του φυσικού αερίου, όπου θα ληφθούν 
υπόψη «τα δικαιώματα και των Τουρκοκυπρίων 
μαζί με των Ελληνοκυπρίων». 

 
Ο Τατάρ ο οποίος ταυτόχρονα εμμένει σε λύση 

δυο κρατών, δίνει το «άλλοθι» στην Τουρκία για 
τις παράνομες δραστηριότητες της στην Κυ-
πριακή ΑΟΖ.  

 
 «Ως ξεχωριστός λαός, δηλώνει, κυβερνάμε τον 
εαυτό μας και η `ΤΔΒΚ` έχει το δικαίωμα να συ-
νάπτει συμφωνίες με τη Δημοκρατία της Τουρκίας 
ως προς τη δομή, τα σύνορα και τη θαλάσσια δι-
καιοδοσία της. Έτσι η ύπαρξη και τα δικαιώματά 
μας έχουν αυξηθεί στη Γαλάζια Πατρίδα»… 

 
Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι πως η Τουρ-
κία εισέβαλε σε θαλασσοτεμάχια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας καταστρατηγώντας τα συμφέροντα 
και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων 
ενώ ο συνωστισμός γεωτρύπανων στην περιοχή 
προκαλεί εύλογες ανησυχίες. 

 
Διπλωματικοί κύκλοι θεωρούν πως είναι πιθανό 

να δούμε την επανάληψη ενός σεναρίου τεχνητής 
έντασης για να δοθεί η πρόφαση να επέμβουν 
ως… «ειρηνοποιοί» οι  κοινοί «σύμμαχοι», οι ΝΑ-
ΤΟϊκοί και να επιβάλουν λύση πακέτο των ενερ-
γειακών και του Κυπριακό. 

 
Ωστόσο, στην περίπτωση αποτυχίας ενός τέ-

τοιου εγχειρήματος  γίνεται λόγος για μια φόρ-
μουλα που παραπέμπει στην «πρόταση Ερντο-
γάν» για Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο 
με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών 
περιλαμβανομένων των χωρών που έχουν οικο-
νομικά συμφέροντα στα ενεργειακά προγράμ-
ματα των χωρών που περιβρέχονται από τα νερά 
της. 

 
·   Οι ίδιοι διπλωματικοί κύκλοι κάνουν λόγο 
για θετική τοποθέτηση του σεναρίου αυτού 
και από τους κυρίαρχους κύκλους των Βρυ-
ξελλών οι οποίοι επικαλούνται την ανάγκη 
πράσινης μετάβασης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας η οποία καταβάλλει σήμερα ακριβό 
τίμημα για ρύπους. 

 
Με τη λύση του Κυπριακού το θέμα είναι λυμένο 

με τη σύγκλιση Χριστόφια – Ταλάτ για την εκμε-
τάλλευση των φυσικών πόρων από την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση. Μέχρι τότε, και εφ’ όσον 
δεν έχει λυθεί το Κυπριακό, οι συγκεκριμένοι κύ-
κλοι της Ε.Ε. κάνουν λόγο για περιφερειακή διά-
σκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο για θέματα 
ενεργειακής συνεργασίας χωρίς αποκλεισμούς, 
θέση που ουσιαστικά ταυτίζεται με εκείνη του Τα-
γίπ Ερντογάν και οδηγεί στο διαμοιρασμό του 
φυσικού αερίου, αφήνοντας άλυτο το Κυπριακό 
στο διηνεκές!
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Παιχνίδια με τη φωτιά παίζουν Νίκος Αναστασιάδης – Αβέρωφ Νεοφύτου – Νίκος Χριστοδουλίδης

Θέτουν πάνω από την Κύπρο τα παραταξιακά 
συμφέροντά τους!
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Συγκλονίζει μια νέα καταγγελία κοπέλας σε βά-
ρος του παρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλου 
η οποία μόλις τη Δευτέρα διαπίστωσε ότι ο πα-
ρουσιαστής έχει διαρρεύσει εδώ και τέσσερα με 
πέντε χρόνια στο διαδίκτυο βίντεο ερωτικού πε-
ριεχομένου.Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας πε-
ριέγραψε στην τηλεόραση ΣΚΑΪ ότι η κοπέλα του 
τηλεφώνησε κλαίγοντας όταν θορυβημένη από 
τις αποκαλύψεις, διαπίστωσε πως υπάρχουν και 
δικές τις φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο 
από τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η οικογένεια της κοπέ-
λας είχε φιλική σχέση με τον παρουσιαστή κάτι 
που ωστόσο δεν φαίνεται να τον πτόησε. 
Ο δικηγόρος εκτιμά ότι θα υπάρξουν και άλλες 
καταγγελίες γιατί όπως είπε «μιλάμε προφανώς 
για έναν άνθρωπο που δεν είναι ότι το έκανε μια 
φορά, αλλά το είχε κάνει σύστημα». 

«Αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση μπορεί να 
έχει έρθει…. Σκεφτείτε να είναι κόρη σας, να μά-
θετε ότι το παιδί σας είναι στο διαδίκτυο» τόνισε 
ο κ. Λύτρας και πρόσθεσε ότι πέρα από το νομικό 
σκέλος της υπόθεσης αυτή η πράξη είναι εξευτε-
λιστική για το αντρικό φύλο.

Παναγιωτόπουλος: Νέα 
καταγγελία κοπέλας για 
άσεμνο βίντεο

Προφυλακιστέος ο 39χρονος 
που αποπειράθηκε να  
σκοτώσει τη σύντροφό του
Στις φυλακές οδηγήθηκε, έπειτα από την απο-
λογία του στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 39χρο-
νος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε 
με μαχαίρι την 38χρονη σύντροφό του, την οποία 
αποπειράθηκε προηγουμένως να βιάσει, μπρο-
στά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους. «Μα-
λώσαμε για κάτι ασήμαντο» φέρεται να είπε στην 
απολογία του ο γεωργιανής καταγωγής κατηγο-
ρούμενος και πρόσθεσε: «Καβγαδίσαμε, ξέφυγα. 
Πήρα το μαχαίρι και την τραυμάτισα. Δεν ήθελα 
να την σκοτώσω ούτε να την βιάσω». Κατά πλη-
ροφορίες δήλωσε μετανιωμένος για τις πράξεις 
του και ζήτησε συγγνώμη από το θύμα. Οι ισχυ-
ρισμοί του όμως δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγ-
γελέα που ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλά-
κισή του. Σε δηλώσεις του ο συνήγορος του 
39χρονου μίλησε για έκρηξη οργής, τονίζοντας 
ότι οι σχέσεις του ζευγαριού ήταν τεταμένες τον 
τελευταίο καιρό. Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 
δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα 
ανθρωποκτονίας, απόπειρα βιασμού, πρόκληση 
επικίνδυνης σωματικής βλάβης, βία κατά υπαλ-
λήλων, απειλή, οπλοφορία και οπλοχρησία. Το 
περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο.

Νέα μέτρα για τον κορωνοϊό - Τι σχεδιάζεται για το 2022

Με τη διάθεση δύο ακόμα 
δωρεάν self test επιδιώ-
κει η κυβέρνηση να πε-

ριορίσει την αύξηση των κρουσμά-
των κατά την περίοδο των εορτών. 
Το σχέδιο για υποχρεωτικά rapid test 
στους εμβολιασμένους που θα κά-
νουν ρεβεγιόν σε εστιατόρια  και κέ-
ντρα διασκέδασης εγκαταλείφθηκε, 
καθώς η εκτίμηση είναι πως κάτι τέ-
τοιο θα ήταν άδικο για όσους έχουν 
κάνει το βήμα προς την επιχείρηση 
Ελευθερία.  
Μιλώντας στο υπουργικό συμβού-
λιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης σημείωσε πως «είναι αλή-
θεια ότι δέχτηκα εισηγήσεις για 
υποχρεωτικά rapid test σε όλους για 
την είσοδο σε χώρους διασκέδασης. 
Τις απέρριψα, γιατί θεώρησα ότι ένα 

τέτοιο μέτρο και θα ήταν άδικο για 
τους εμβολιασμένους και τελικά θα 
ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή 
του».   
Παράλληλα αναφέρθηκε και στο 
σχέδιο με το οποίο θα πορευθεί η 
κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, 
καθώς η μετάλλαξη Όμικρον αλλάζει 
τα δεδομένα. 
Ουσιαστικά η κυβέρνηση βάζει σε 
εφαρμογή ένα σχέδιο δύο φάσεων: 

 
1. Την περίοδο των εορτών βαρύ-
τητα δίνεται στο testing του πληθυ-
σμού- μέσα από τη διάθεση των self 
test - για να αποφευχθεί μετάδοση 
του ιού στις συγκεντρώσεις με φί-
λους και συγγενείς. Παράλληλα θα 
υπάρξει ένα εντατικό σύστημα ελέγ-
χων - από σχεδόν 10.000 αστυνο-

μικούς - για να τηρηθούν τα μέτρα 
προστασίας. 

2. Τις πρώτες εβδομάδες της νέας 
χρονιάς θα μπει σε εφαρμογή ένα 
ευρύτερο πλέγμα μέτρων, ανάλογα 
και με την πορεία της πανδημίας. 
Δεδομένο είναι πως στόχος της κυ-
βέρνησης είναι να προχωρήσει με 
ανοιχτή οικονομία και χωρίς ανα-
στολή της λειτουργίας των σχολείων. 
Ωστόσο μια σειρά μέτρων όπως η 
επέκταση της τηλεργασίας και οι 
ρυθμίσεις του ωραρίου  στην 
εστίαση και την διασκέδαση θα εξε-
ταστούν κατά προτεραιότητα.  
Το πρώτο μέτρο που θα μπει σε 
εφαρμογή τη νέα χρονιά προβλέπει 
την υποχρεωτικότητα του εμβολια-
σμού στους άνω των 60.  Συγκεκρι-
μένα όσοι πολίτες της συγκεκριμέ-
νης ηλικιακής ομάδας δεν κάνουν το 
βήμα προς την επιχείρηση Ελευθε-
ρία μέχρι τις 16 Ιανουαρίου θα πλη-
ρώνουν διοικητικό πρόστιμο 100 
ευρώ το μήνα. Παράλληλα «φου-
ντώνει» εκ νέου η συζήτηση για την 
επέκταση της υποχρεωτικότητας 
των εμβολιασμών και σε άλλες ομά-
δες είτε με ηλικιακά κριτήρια (με 
προτεραιότητα στους 50ρηδες) είτε 
με επαγγελματικά κριτήρια Επίσης 
εξετάζεται το να επεκταθεί σε όλες 
τις ηλικιακές ομάδες η ρύθμιση - σή-
μερα ισχύει για τους άνω των 60- 
που προβλέπει πως το πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού για την είσοδο 
σε κλειστούς χώρους λήγει επτά μή-
νες μετά τη δεύτερη δόση (ώστε να 
αυξηθεί η συμμετοχή στην τρίτη 
δόση).Μονόδρομο θεωρεί η κυβέρ-

νηση την επιτάχυνση των εμβολια-
σμών για να μπει «ανάχωμα» στην 
επέκταση της μετάλλαξης Όμικρον. 
Στο πλαίσιο αυτό  εγκαινιάστηκε ήδη 
νέο mega Εμβολιαστικό Κέντρο στη 
Γλυφάδα, με 16 εμβολιαστικές γραμ-
μές, ενώ προστέθηκαν επιπλέον 24 
γραμμές στο mega Εμβολιαστικό 
Κέντρο Περιστερίου. 
Πάντως αισιοδοξία προκαλεί η πο-
ρεία της αναμνηστικής δόσης, κα-
θώς 4.170.857 άτομα - δηλαδή το 
73% όσων είναι δικαιούχοι-  έχουν 
εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει ραντε-
βού, ποσοστό που είναι πάνω από 
τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 

Πάτρα – Πέθαναν από κορωνοϊό 
10 σε οίκο ευγηρίας  

 
Σοκάρει η είδηση για ένα γηροκο-
μείο στην Πάτρα όπου οκτώ ηλικιω-
μένοι έχασαν τη ζωή τους από κο-
ρωνοϊό. Συνολικά καταγράφηκαν 
δέκα θάνατοι στο γηροκομείο.  
Οι οκτώ θάνατοι οφείλονται σε επι-
πλοκές που προκάλεσε ο κορο-
ναϊός, ενώ άλλοι δυο ηλικιωμένοι 
κόλλησαν κορωνοϊό, αλλά έχασαν 
τη ζωή τους από άλλα αίτια καθώς 
είχαν και υποκείμενα νοσήματα. 
Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαϊας, Χα-
ράλαμπος Μπονάνος, αποκάλυψε 
μάλιστα ότι από τους 10 ηλικιωμέ-
νους που πέθαναν, οι επτά ήταν 
ανεμβολίαστοι. Οπως επεσήμανε ο 
κ. Μπονάνος έχει ζητήσει την τή-
ρηση του Πρωτοκόλλου, την αυστη-
ριοποίησή του και τη διενέργεια 
ελέγχων. 

Φιλιππίδης: Σε δίκη στις 18 Μαρτίου για έναν βιασμό και δύο απόπειρες

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκω-
τού Δικαστηρίου της Αθήνας 
θα καθίσει, στις 18 Μαρτίου, 

ο προφυλακισμένος από τον περα-
σμένο Ιούλιο ηθοποιός και σκηνο-
θέτης Πέτρος Φιλιππίδης, προκει-
μένου να δικαστεί για βιασμό κατ’ 
εξακολούθηση το 2008 και δύο από-
πειρες βιασμού, τα έτη 2010 και 

2014. Η δίκη του προσδιορίστηκε 
για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, 
μετά το παραπεμπτικό βούλευμα 
που είχε εκδώσει τον περασμένο 
Νοέμβριο το αρμόδιο δικαστικό συμ-
βούλιο. Στο βούλευμα αναφέρεται 
ότι οι μαρτυρίες των τριών γυναικών 
ηθοποιών που κατήγγειλαν τον συ-
νάδελφό τους, βασίζονται σε πρα-
γματικά περιστατικά. Σύμφωνα με 
τους δικαστές, καμία από τις καταγ-
γέλλουσες δεν είχε σκοπό να συκο-
φαντήσει τον κατηγορούμενο, όπως 
ο ίδιος είχε ισχυριστεί. Κάνοντας δε-
κτή στο σύνολό της την εισαγγελική 
πρόταση, τα μέλη του δικαστικού 
συμβουλίου αναφέρουν, μεταξύ άλ-
λων, στο βούλευμα που εξέδωσαν: 
«Τα τρία θύματα καταγγέλλουν πρα-
γματικά περιστατικά που έλαβαν 
χώρα σε διαφορετικά χρονικά δια-
στήματα χωρίς να προκύπτει η 
ύπαρξη φιλικής σχέσης μεταξύ τους, 
ούτε να υφίσταται κίνητρο συκοφά-
ντησης του κατηγορούμενου, προ-
κειμένου να αποκτήσουν δημοσιό-
τητα, καθώς έχει παρέλθει μεγάλο 
χρονικό διάστημα από τα καταγγελ-
λόμενα και εάν πράγματι ο στόχος 

των παθουσών ήταν να αποκτήσουν 
δημοσιότητα θα είχαν καταγγείλει τις 
εν λόγω αξιόποινες πράξεις σε προ-
γενέστερο χρονικό διάστημα όταν 
βρίσκονταν στο ξεκίνημα της επαγ-
γελματικής τους πορείας». Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της δικογραφίας που 
έχει σχηματιστεί για τη συγκεκριμένη 
υπόθεση, ο Πέτρος Φιλιππίδης κα-
τηγορείται ότι βίασε συνάδελφό του, 
κόρη ηθοποιού με την οποία, ο ίδιος 
είχε συνεργαστεί σε δύο θεατρικές 
παραστάσεις από το 2004 έως το 
2010. Η καταγγέλλουσα έχει κατα-
θέσει ότι ο κατηγορούμενος της επι-
τέθηκε σεξουαλικά τον Σεπτέμβριο 
του 2008 στο καμαρίνι του θεάτρου 
«Ήβη» και ενώ εκείνη τον είχε επι-
σκεφθεί στο πλαίσιο επαγγελματι-
κού ραντεβού. 
Εκεί, ο ηθοποιός, σύμφωνα με τη 
μαρτυρία της, προχώρησε σε ασελ-
γείς πράξεις εναντίον της, οι οποίες 
συνιστούν το αδίκημα του βιασμού. 
Ακόμη, η καταγγέλλουσα υποστηρί-
ζει ότι ο ηθοποιός της περίπου τρεις 
μήνες πριν τον βιασμό της στο θέα-
τρο, την είχε καλέσει να βρεθούν σε 
γραφείο θεατρικής εταιρείας και εκεί 

προσπάθησε για πρώτη φορά να 
έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί της, 
παρά τη θέλησή της. 
Η δεύτερη κατηγορία κατά του Φι-
λιππίδη αφορά σε απόπειρα βια-
σμού τον Φεβρουάριο του 2010 στο 
θέατρο «Μουσούρη». Η εν λόγω κα-
τηγορία του αποδόθηκε και πάλι 
έπειτα από καταγγελία συναδέλφου 
του, η οποία κατέθεσε πως εντός 
του θεάτρου υπέστη άγρια σεξουα-
λική επίθεση από τον συνάδελφό 
της και στην προσπάθεια της να 
γλυτώσει από τα χέρια του φώναζε 
και υπέστην τραυματισμό. Σύμφωνα 
με την καταγγέλλουσα, ο κατηγο-
ρούμενος, μετά την επίθεση ενα-
ντίον της, την απείλησε ότι θα την 
καταστρέψει επαγγελματικά. Τέλος, 
η τρίτη γυναίκα που κατήγγειλε τον 
Φιλιππίδη, έχει καταθέσει ότι μετά 
από επαγγελματικό ραντεβού της 
μαζί του, εκείνος την οδήγησε με το 
αυτοκίνητό του σε δρόμο του Πα-
λαιού Ψυχικού και, αφού κλείδωσε 
τις πόρτες του οχήματός του, της 
επιτέθηκε και προσπάθησε να την 
αναγκάσει να προβεί σε σεξουαλικές 
πράξεις παρά τη θέλησή της.
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Μήνυμα του Προέδρου της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Η.Β. 
Χρίστου Καραολή για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος 2022 

 Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπα-
τριώτισσες, Αδέλφια μας στην Κύπρο, 

 
Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων 
και του Νέου Χρόνου και στο τέλος 
μιας πολύ απαιτητικής και δύσκολης  
χρονιάς για το Ηνωμένο Βασίλειο και 
την Κύπρο, στέλνουμε θερμές ευχές 
σε εσάς και σε όλα τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα για  Καλά, Χριστούγεννα και 
Ευτυχισμένο το Νέο Χρόνο γεμάτο 
υγεία και ευτυχία κι σύντομη απαλλαγή 
από τον κορωνοϊό. 

 
H Κύπρος θα γιορτάσει τα Χριστού-
γεννα και καλωσορίζει το Νέο Χρόνο, 
ημικατεχόμενη, με πρόσφυγες, αγνο-
ούμενους και εγκλωβισμένους. Πά-
ντοτε αυτές τις μέρες ο νους και η 
σκέψη μας ταξιδεύουν νοερά στην Κύ-
προ μας, περνούν τα συρματοπλέ-
γματα της ντροπής και σταματούν  στις 
σκλαβωμένες πόλεις και τα χωριά μας. 
Θυμούμαστε και τιμούμε αυτούς που 
θυσίασαν τη ζωή τους για τη δική μας 
ελευθερία. 

 
Οι  φετινές γιορτές των Χριστουγέν-
νων και της Πρωτοχρονιάς θα είναι 
πολύ διαφορετικές για όλους μας. Δυ-
στυχώς πολλά λαμπρά και αγαπημένα 
μέλη της παροικίας μας έχασαν τη ζωή 
τους από τον κορωνοϊό. Εκφράζουμε 
θερμότατα συλλυπητήρια στις οικογέ-

νειες τους. Καλούμε όλους τους συ-
μπατριώτες μας να εμβολιαστούν κατά 
του COVID 19, και να πάρουν και την 
ενισχυτική δόση. Επιβάλλεται να εφαρ-
μόζουμε τις συμβουλές και τις οδηγίες 
των ειδικών επιστημόνων και των ια-
τρών και να τηρούμε αυστηρά τους νό-
μους του κράτους , για την προστασία 
της υγείας μας, των δικών μας και των 
συνανθρώπων μας , καθώς συνεχί-
ζουμε τον αγώνα κατά της πανδημίας 
και του κορονοϊού,  που δυστυχώς, με-
ταλλάσσεται συνεχώς. 
Οι αγώνες της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας και όλων των αποδή-
μων για τον τερματισμό της τουρκικής 
κατοχής, την ελευθερία της Κύπρου, 
την πρόοδο και προκοπή της ομογέ-
νειας μας συνεχίζονται ασταμάτητα. 
Μπορεί μερικές εκδηλώσεις της ομο-
γένειας  να  έχουν ελαττωθεί για φέτος, 
αλλά αναλάβαμε νέες πρωτοβουλίες 
και οργανώσαμε ψηφιακές εκδηλώ-
σεις,  έχοντας συνεχή επαφή  με τη 
βουλή, τα κέντρα αποφάσεων της Βρε-
τανία και την ομογένεια. 

 
Δυστυχώς η Τουρκία και ο Τουρκο-
κύπριος ηγέτης υπονόμευσαν επανει-
λημμένα τις προοπτικές για επανέ-
ναρξη των διαπραγματεύσεων για το 
Κυπριακό ζητώντας δημόσια μια λύση 
που δεν εμπίπτει στο διεθνώς αποδε-
κτό πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών (ΟΗΕ). Οι απαιτήσεις τους 
για λύση δυο κρατών, είναι εντελώς 
απαράδεκτες και έχουν απορριφθεί 
από τη διεθνή κοινότητα. Έχουμε εκ-
δώσει ανακοίνωση με οργανώσεις που 
εκπροσωπούν όλες τις κοινότητες του 
νησιού, και καταστήσαμε σαφές ότι η 
μόνη αποδεκτή λύση είναι μια ομο-
σπονδιακή, ενωμένη Κύπρος 

 
Αναμέναμε ότι θα  γινόταν κάποια 
βήματα για επανέναρξη των συνομι-
λιών όταν ο Γενικός Γραμματέας του 
ΟΗΕ κάλεσε τον Απρίλιο στη Γενεύη 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, τον Τουρ-
κοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, τον Βρε-
τανό Υπέξ Dominic Raab, τον Έλληνα 
Υπέξ Νίκο Δένδια και τον Τούρκο Υπέξ 
Μεβλούτ Γ Τσαβούσογλου για μια 
άτυπη συνάντηση. Ωστόσο, η όποια 

αισιοδοξία έσβησε σύντομα καθώς ο 
ΓΓ του ΟΗΕ, ανέφερε ότι η τουρκική 
πλευρά αναζητούσε  λύση εκτός των 
παραμέτρων του ΟΗΕ και ως εκ τού-
του «δεν υπήρχε αρκετό κοινό έδα-
φος» για την επανέναρξη ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων.   Τον Ιούλιο, στην 
47η μαύρη επέτειο της παράνομης ει-
σβολής της Τουρκίας στην Κύπρο, ορ-
γανώσαμε και πάλι την ετήσια ηλε-
κτρονική εκστρατεία ΗandsOffCyprus, 
για καταδίκη και απόρριψη των απα-
ράδεκτων τουρκικών προτάσεων για 
δυο κράτη και διχοτόμηση της Κύ-
πρου. Οι χιλιάδες συμπατριώτες έστει-
λαν επιστοές στό τ73% των βουλευ-
τών έλαβαν  του Ηνωμένου  

 
Βασιλείου.  
Συνδιοργανώσαμε επίσης ψηφιακή 
εκδήλωση με το APPG για την  
Κύπρο, στην οποία ο Κύπριος Υπέξ  
Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε 
τους συμμετέχοντες για το Κυπριακό. 
Μίλησαν επίσης η Υπουργός  Wendy 
Morton, ο Προεδρικός Επίτροπος Φώ-
της Φωτίου, ο Sir Roger Gale Πρό-
εδρος του APPG για την Κύπρο, και 
εκπρόσωποι όλων των κομμάτων  Fa-
bian Hamilton, Alyn Smith, και  Chris-
tine Jardine καθώς και οι βουλευτές 
Πάμπος Χαραλάμπους και Theresa 
Villiers (και οι δύο Αντιπρόεδροι του 
APPG Οργανώσαμε επίσης μνημό-
συνο και δέηση για τους αγνοουμέ-
νους, χοροστατούντος του Αρχιεπισκό-
που Νικήτα στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή στο Βόρειο Λον-
δίνο. 
Στις 20 Ιουλίου, την επέτειο της ει-
σβολής, με επαφές και επιστολές εκ-
φράσαμε την οργή και την αγανάκτηση 
μας προς τα κέντρα αποφάσεων της 
Βρετανίας για την απόφαση του Προ-
έδρου Ερντογάν και του Ερσίν Τατάρ 
να ανοίξουν παράνομα τμήμα της πε-
ριφραγμένης περιοχής στο Βαρώσι. Η 
διεθνής κοινότητα καταδίκασε αυτή την 
ενέργεια και υπήρξε μια ισχυρή Προ-
εδρική δήλωση του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ. Τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας (Σ. Α.) του 
ΟΗΕ για το Βαρώσι (ιδίως 550, 789 
και 2561) είναι ξεκάθαρα και η Τουρκία 

θα πρέπει να τα σεβα-
στεί. Επίσης, τον Αύγου-
στο, καταδικάσαμε με 
πικετοφορία έξω από το 
Downing Street, μαζί με 
το Σύνδεσμο Αμμοχώ-
στου το άνοιγμα μέρους 
της περίκλειστης πόλης 
στο Βαρώσι. 

 
Στις αρχές Νοεμβρίου, 
η Εθνική Ομοσπονδία 
οργάνωσε επίσκεψη 
στην Κύπρο,  10 βου-
λευτών μελών της Δια-
κοινοβουλευτικής Επι-

τροπής (APPG) για την Κύπρο. Οι 
βουλευτές ήταν οι C Nokes, Β. Chara-
lambous, G. Davies, C. Dinenage, F. 
Hamilton, M. Jenkinson, G. Mohindra, 
A. Qaiser-Javed, C. West και Μ. 
Wood. Είδαν τις  τραγικές συνέπειες 
της τουρκικής εισβολής, άκουσαν πρό-
σφυγες και συγγενείς αγνοουμένων, 
είχαν επαφές με Υπουργούς, βουλευ-
τές και δημάρχους και είδαν με τα μά-
τια τους την περίκλειστη πόλη στο Βα-
ρώσι. 
Στις 15 Νοεμβρίου,  επέτειο της πα-
ράνομης  ανακήρυξης του ψευδοκρά-
τους (UDI) η Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία,  η ΕΦΕΚ και η ΝΕΠΟΜΑΚ 
ΗΒ,  καταδίκασαν το «UDI» και  βρο-
ντοφώναξαν, έξω από την τουρκική 
πρεσβεία, «Τουρκία κάτω τα χέρια από 
την Κύπρο,» «Το Βαρώσι  ανήκει 
στους νόμιμους κατοίκους του,» «Ζη-
τούμε ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο, χω-
ρίς τουρκικό στρατό και εποίκους». 

 
Καθώς παραμείναμε όλοι στα σπίτια 
λόγω του lockdown από την αρχή του 
έτους, οργανώσαμε μια διαδικτυακή 
σειρά  συνεντεύξεων με μερικές από 
τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της 
παροικίας μας. Οι καλεσμένοι μας ήταν 
ο καθηγητής Κύπρος Νικολαΐδης, ο 
Theo Paphitis, η Dame Janet Para-
skeva, ο John Christodoulou, η Dr 
Linda Papadopoulos,  ο Tom Toumazis 
ο  λορδος Άδωνης, κ.α.  
Συνεχίζουμε επίσης να προάγουμε 
ευκαιρίες συμβουλών και καθοδήγη-
σης για Κύπριους του ΗΒ όλων των 
ηλικιών, μέσω του προγράμματος UK 
Cypriot Professionals Network 
(UKCPN).                                 
Όταν ά χισαν πιο ελεύθερα τα αερο-
πορικά ταξίδια συναντηθήκαμε και 
πάλι με Κύπριους  κυβερνητικούς 
αξιωματούχους και συζητήσαμε θέ-
ματα σημαντικά για τη διασπορά. Το 
Σεπτέμβριο, ο Προεδρικός Επίτροπος 
Φωτίου επισκέφθηκε το ΗΒ για μια 
εβδομάδα και, τον Νοέμβριο, ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Νίκος Νουρής συνα-
ντήθηκε με τη Γραμματεία και τη Νεο-
λαία της Ομοσπονδίας. 
Φέτος, ενισχύσαμε τη συνεργασία 

μας με άλλες διασπορές που εδρεύουν 
στο Η.Β. Το Σεπτέμβριο, συναντηθή-
καμε με το Συμβούλιο Αντιπροσώπων 
των Βρετανών Εβραίων. Το Νοέμβριο 
οργανώσαμε συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης με την Αρμενική Εθνική Επι-
τροπή, το Αιγυπτιακό Συμβούλιο στο 
ΗΒ και την Κουρδική Συνέλευση της 
Βρετανίας με τους  οποίους είχαμε συ-
νεργαστεί και στο παρελθόν. 
Αυτή την κρίσιμη περίοδο για την Κύ-
προ, εμείς που ζούμε στο μεγάλο δι-
πλωματικό κέντρο του Λονδίνου,  ανα-
νεώνουμε, τις δικές μας υποσχέσεις 
και υποχρεώσεις: 
Εκφράζουμε  την πλήρη συμπαρά-
σταση και βοήθεια μας, στον Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας  Νίκο Ανα-
στασιάδη και στην πολιτική ηγεσία της 
Κύπρου, στην αντιμετώπιση των συ-
νεχών εκβιασμών και των απειλών της 
Τουρκίας για την  εκμετάλλευση του 
φυσικού πλούτου του νησιού μας. Θα 
αυξήσουμε τις προσπάθειες μας για 
τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, της οικονομίας,  των επενδύσεων 
του εμπορίου, και του τουρισμού για 
την Κύπρο μας.   
Σαν αναπόσπαστο κομμάτι του κυ-
πριακού ελληνισμού θα συνεχίσουμε 
τις σκληρές και άνισες μάχες που δί-
νουμε, στα κέντρα αποφάσεων και τη 
βρετανική βουλή για την προβολή και 
προάσπιση των εθνικών μας συμφε-
ρόντων και την αντιμετώπιση της τουρ-
κικής παραπληροφόρησης και  προ-
παγάνδας που οργιάζουν στη 
Βρετανία.  
Στον Καινούριο Χρόνο και πάντοτε, 
ασταμάτητος θα είναι ο αγώνας μας 
μέχρι τον τερματισμό της τουρκικής 
κατοχής, την αποχώρηση των τουρκι-
κών στρατευμάτων και την κατάργηση 
των αναχρονιστικών εγγυήσεων, την 
επιστροφή των προσφύγων και την 
εξεύρεση δίκαιης λύσης του Κυπρια-
κού, η οποία θα επανενώνει την Κύ-
προ και το λαό της και θα φέρει την 
ελευθερία, την πρόοδο την ειρήνη και 
την ευημερία όλων των κατοίκων της 
ανεξάρτητα από φυλή ή θρήσκευμα. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Σας ευχόμαστε και πάλι Καλά Χρι-
στούγεννα  και Ευτυχισμένος χωρίς 

κορωνοϊό ο Νέος Χρόνος 2022, 
Χρίστος Καραολής
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424-426 Green Lanes, Palmers Green, London N13 5XG    Tel: 020 8886 8083

www.aroma-patisserie.com

We offer a wide variety of freshly made breads, traditional Greek and 
Cypriot sweets and pastries and our very own home made ice cream!

Δεχόμαστε παραγγελίες για Γάμους 
Ονομαστικές Εορτές, Βαπτίσεις, 

Γενέθλια και για οπoιεσδήποτε δεξιώσεις

Andreas and Maria 
wish the Community and 

all their customers A Merry Christmas 
and A Happy New Year
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Η διαχείριση της πανδημίας και η επί-
σπευση υλοποίησης της εθνικής στρα-
τηγικής για τον τουρισμό ήταν οι στόχοι 

του Υφυπουργείου Τουρισμού για το 2021, δή-
λωσε ο Υφυπουργός Σάββας Περδίος, σε πα-
ρουσίαση την Πέμπτη 16/12 των πεπραγμένων 
για τη χρονιά που μας πέρασε. Σε διάσκεψη Τύ-
που, που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, ο κ. Περ-
δίος ανέλυσε τα επιτευχθέντα τη χρονιά που 
μας πέρασε σε δύσκολες συνθήκες λόγω παν-
δημίας, τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και τους 
στόχους για το 2022. 

Εμφανίστηκε αισιόδοξος λέγοντας ότι η φετινή 
χρονιά κινήθηκε ικανοποιητικά και βρισκόμαστε 
στο 50% των αφίξεων σε σχέση με το 2019 και 
τα έσοδά μας από τις αφίξεις ίσως αγγίξουν και 
το 60%. Παρά τα πολλά ερωτήματα σε σχέση 
με τη νέα μετάλλαξη, είπε, είμαστε αισιόδοξοι, 
τονίζοντας ότι εν μέσω πανδημίας το Υφυπουρ-
γείο δεν έβαλε στο συρτάρι το πλάνο του, αλλά 
αντίθετα εργάστηκε και εργάζεται ακατάπαυστα 
για υλοποίησή του. 

Είπε χαρακτηριστικά ότι ο τουρισμός δεν είναι 
ένα κουμπί που το πατάς, αλλά χρειάζονται 3-4 
μήνες προετοιμασία και σημείωσε το γεγονός 
ότι η Κύπρος ήταν από τις πρώτες χώρες, που 
με απόφαση Υπουργικού, καθόρισε τα πλάνα 
της και ενημέρωσε έγκαιρα τους εταίρους της 
στο εξωτερικό από τον Νοέμβριο του 2020 για 
την άνοιγμα της χώρας το Μάρτιο του 2021. 
Επίσης σημείωσε το γεγονός ότι όταν η ΕΕ 
έθεσε σε εφαρμογή το ευρωπαϊκό πιστοποι-
ητικό, η Κύπρος ήταν ήδη πανέτοιμη και δεν 
χρειάστηκε καμία περίοδος προσαρμογής. 

Το 2022 σύμφωνα με τον κ. Περδίο, θα είναι 
μια καλύτερη χρονιά από το 2021 και η Κύπρος 
στοχεύει στις ειδικές μορφές τουρισμού για προ-
σέλκυση τουριστών και από άλλες χώρες. Είπε 
ότι στόχος είναι η ανάκαμψη να συνεχιστεί, προ-
σθέτοντας ότι η τουριστική Κύπρος αλλάζει και 
βάζει τις βάσεις για υλοποίηση των οραμάτων 
της. 

 
Χρονιά-γέφυρα, αφίξεις, 
ψηλά στις αναζητήσεις η Κύπρος 
 
Ο κ. Περδίος χαρακτήρισε το 2021 χρονιά-γέ-

φυρα προς έναρξη ανάκαμψης του τουρισμού 
προσθέτοντας ότι με βάση τα τελευταία διαθέ-
σιμα στοιχεία οι αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2021 ανήλθαν σε 1.691.030 σε σύ-
γκριση με 612.975 την αντίστοιχη περίοδο του 
2020 με άνοδο 175,9% και μείωση 54,3% σε 
σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 
2019. 

Οι αφίξεις Οκτωβρίου ανέρχονται σε 392.000 

συγκριτικά με 339.000 τον Σεπτέμβριο του 2021 
και 332.000 τον Αύγουστο. 

Ο Υφυπουργός σημείωσε πως από τον Σε-
πτέμβριο η Κύπρος βρίσκεται ψηλά στις αναζη-
τήσεις, καταγράφοντας μάλιστα την ψηλότερη 
αναζήτηση προ πανδημίας και αυτό δείχνει την 
τάση και πρόθεση των ταξιδιωτών για ταξίδια 
στη χώρα μας. 

Κατά τους πρώτους εννιά μήνες του ̀ 21 η μέση 
δαπάνη των περιηγητών εκτιμάται σε 804 ευρώ 
ανά επισκέπτη σε σύγκριση με 685 την περίοδο 
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, με αύξηση 17% 
περίπου. 

Ο Υφυπουργός είπε ότι ανέκαθεν ο τουρισμός 
ήταν στο 13% του ΑΕΠ της Κύπρου και ότι φέτος 
μάλλον το ποσοστό αυτό θα είναι πιο χαμηλό. 
Ανέφερε επίσης ότι πάντα η Κύπρος αντιμετώ-
πιζε θέμα με ανταγωνιστικές αγορές με φθηνό-
τερες τιμές, τόνισε όμως ότι οι δικοί μας ταξι-
διώτες δαπανούν περισσότερα χρήματα και δεν 
είναι αυτοσκοπός μας να ρίχνουμε την ποιότητά 
μας για να ανταγωνιστούμε αυτούς τους προ-
ορισμούς, όπως Αίγυπτος και Τουρκία. 

Ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος πέραν των πα-
ραδοσιακών αγορών, δηλαδή Ρωσίας και ΗΒ, 
ανοίγεται και σε αγορές άλλες όπως Πολωνία, 
Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία, Ιορδανία και Γαλλία. 

Η εθνική στρατηγική 2030, όχι πλέον μόνο 
ήλιος-θάλασσα, το ``Love Cyprus`` μιλά σε επι-
σκέπτες και ντόπιους 

Το κονδύλι για υλοποίηση των δράσεων για 
την ερχόμενη τετραετία ανέρχεται σε 80 εκατομ-
μύρια ευρώ και το 50% εξ αυτών είναι εθνικά 
κονδύλια. Το συνολικό ποσό για προβολή του 
τουριστικού προϊόντος τη νέα χρονιά είναι 25 
εκατομμύρια (δηλαδή το 50% του προϋπολογι-
σμού του Υφυπουργείου) από τα οποία τα 5 εκ. 
είναι για ψηφιακή προβολή. 

Ο κ. Περδίος είπε ότι μέχρι το τέλος του έτους 
το πλάνο δράσεων θα έχει υλοποιηθεί κατά 95% 
όσο δηλαδή και το 2020. 

Αναφέρθηκε στο νέο λογότυπο ̀ `Love Cyprus`` 
που καλεί ντόπιους και επισκέπτες να αγαπή-
σουν το νησί και τόνισε ότι ήταν διακαής πόθος 
να αλλάξει η τουριστική μας ταυτότητα. Είπε ότι 
πρόκειται για ευέλικτο λογότυπο με μεγάλη απή-
χηση στο εξωτερικό. 

Αναφέρθηκε επίσης στην εν εξελίξει διαδικασία 
για 12 εξειδικευμένα σήματα πιστοποίησης που 
αναβαθμίζουν περαιτέρω το προϊόν μας, μεταξύ 
αυτών το  Cyprus Breakfast, Taste Cyprus, 
Christmas Villages και άλλα. Ειδική μνεία έκανε 
στο Commandaria Route λέγοντας ότι σιγά-σιγά 
ανακαλύπτουν το κυπριακό κρασί στο εξωτερικό 
με μεγάλο σεβασμό και απήχηση και το μέλλον, 

είπε, μας ανήκει. 
 
Σχέδια επιχορηγήσεων - εργαστήρια- 
ανάδειξη τοπικής πτυχής-παραλίες 
 
Ο κ. Περδίος είπε ότι το Υφυπουργείο υλοποί-

ησε 15 σχέδια επιχορηγήσεων και η νέα προ-
κήρυξη προγραμματίζεται για τις 17 Ιανουαρίου 
2022, σε συνέχεια επαφών και διεξοδικής συ-
ζήτησης με 250 κοινότητες. 

Τόνισε τη σημασία των σχεδίων για έργα τοπι-
κού χαρακτήρα και σημείωσε ότι με τον τρόπο 
αυτό αναδεικνύεται ο πολιτιστικός τουρισμός, ο 
τουρισμός υπαίθρου και άλλα είδη με ανάδειξη 
τομέων όπως η αργυροχοΐα και καλαθοπλεκτική 
και η προώθηση των κρασιών και παραδοσια-
κών μας προϊόντων. 

Συνολικά έγιναν άνω των 740 εργαστηρίων με 
επιχορήγηση 250.000-300.000 ευρώ. 

Το 2021 λειτούργησε για δεύτερη χρονιά το 
σχέδιο χορηγιών για παραλίες με πιστώσεις 
ύψους 260.000 ευρώ για αγορά ομπρελών, ξα-
πλώστρων, δημιουργία διαδρόμων ΑμεΑ και συ-
ντήρηση χώρων. 

 
Εγχώριος τουρισμός 
Ένας στους τέσσερις Κυπρίους 
επωφελήθηκε 
 
Το 2021 υλοποιήθηκαν σχέδια για εγχώριο του-

ρισμό και με βάση στοιχεία από Ιανουάριο ως 
Νοέμβριο 2021 εξαιρουμένων Ιουλίου-Αυγού-
στου, επωφελήθηκαν πέραν των 126.000 ατό-
μων με πέραν των 285.000 διανυκτερεύσεων 
και δαπάνη από το Υφυπουργείο γύρω στα 2,7 
εκ. Από 15 Ιουλίου ως 31 Αυγούστου 2021 επω-
φελήθηκαν 78.000 άτομα με πέραν των 280.000 
διανυκτερεύσεων. 

Το σχέδιο παρατάθηκε από 1/12/2021 ως 
31/3/2022. 

Όπως είπε ο κ. Περδίος τα ταξίδια δυσκο-
λεύουν και για τους ντόπιους και σε αυτές τις 
δύσκολες στιγμές οι Κύπριοι θα στηρίξουν το 
σχέδιο αυτό. 

 
Ειδικές μορφές τουρισμού. 
Στην Κύπρο η  μεγαλύτερη εταιρεία 
κρουαζιέρας στον πλανήτη 
 
Ο Υφυπουργός είπε ότι επιτεύχθηκαν άλματα 

στον τομέα της ανάπτυξης της κρουαζιέρας με 
την κάθοδο εταιρειών παγκοσμίου φήμης όπως 
η Royal Caribbean που για πρώτη φορά χρησι-
μοποίησε την Κύπρο ως βάση (home port), κάτι 
που αποτελούσε στόχο για την τουριστική Κύ-
προ εδώ και πολλά χρόνια. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία πραγματοποίησε με 

επιτυχία κρουαζιέρες από τα μέσα Ιουλίου για 
τέσσερεις περίπου μήνες, ενώ εξίσου σημαντικό 
είναι και το γεγονός ότι ανακοινώνεται σύντομα 
η απόφαση της εταιρείας να συνεχίσει να αξιο-
ποιεί την Κύπρο ως βάση και τα επόμενα χρό-
νια, με μεγάλα οφέλη για την οικονομία μας. 

Αναφέρθηκε επίσης σε άλλες μορφές όπως ο 
τουρισμός φύσης, υγείας, και οινογαστρονομίας, 
ο θρησκευτικός και αθλητικός τουρισμός. Ειδικά, 
αναφορά έγινε στον ποδηλατικό τουρισμό και 
την διεξαγωγή του αγώνα L’ Etape by Tour de 
France στην Κύπρο, για τα επόμενα τρία έτη, 
μια διοργάνωση πολύ σημαντική και διεθνούς 
εμβέλειας. 

Για τον γαμήλιο τουρισμό είπε ότι πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση με όλους τους εμπλεκό-
μενους, υπό τον Υφυπουργό Τουρισμού, και συ-
στάθηκε Συμβουλευτική Επιτροπή Γαμήλιου 
Τουρισμού, η οποία υπέβαλε σειρά εισηγήσεων 
για καλύτερο συντονισμό του τομέα. Η υλοποί-
ηση τους έχει ξεκινήσει.  

Πραγματοποιήθηκαν fam-trips, με τη συμμε-
τοχή destination/wedding planners, από τις αγο-
ρές των ΗΑΕ και της Ουκρανίας, κατά τη διάρ-
κεια των οποίων έγιναν επαφές με Κύπριους 
φορείς και επιτεύχθηκε ο στόχος για τη γνωριμία 
των οργανωτών με το τουριστικό προϊόν, θεμα-
τικές δραστηριότητες και τουριστικά καταλύματα.  

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επαφές με επαγ-
γελματίες του χώρου για luxury ταξίδια και des-
tination/wedding planning στο Μίνσκ και στην 
Αγία Πετρούπολη, ενόψει του ετήσιου θεσμού 
επαγγελματικών εργαστηρίων (luxury b2b work-
shops) που λαμβάνει χώρα στην Ρωσία και σε 
πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. 

Για τον τουρισμό Φύσης, είπε ότι σε συνεργα-
σία με το Τμήμα Δασών ανακαινίζονται τα ξύλινα 
σπιτάκια στον Σταυρό της Ψώκας με στόχο να 
μπορούν να φιλοξενούν περιπατητές και ποδη-
λάτες. 

Παράλληλα, μεγάλη έμφαση δίδεται στην 
εμπειρία των περιπατητών, με στοχευμένες προ-
σπάθειες για αναβάθμιση των μονοπατιών της 
φύσης, με πληρέστερη σηματοδότηση.  

Ξεκίνησε επίσης να αξιοποιείται η τεχνολογία  
του Search Engine Optimisation για τον τομέα. 

Για τον Τουρισμό Υγείας, διενεργήθηκαν επα-
φές με όλους τους εμπλεκομένους του ιδιωτικού 
τομέα, καταγράφηκαν όλα τα θέματα που τους 
απασχολούν και έχει ήδη αρχίσει η προώθηση 
σχετικών δράσεων. 

 
Τουρισμός οινογαστρονομίας 
 
Πραγματοποιήθηκε σειρά σεμιναρίων για την 

ιστορία του κυπριακού κρασιού καθώς και για 

Τιτάνια η μάχη  του Υφ. Τουρισμού για επανεκκίνηση του 
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την καλύτερη προώθηση των υπηρεσιών οινο-
γαστρονομίας. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε 
Ομάδα Εργασίας για τις Οινικές Διαδρομές, οι 
οποίες έχουν αναθεωρηθεί και σε αυτές εντά-
χθηκαν τα wine bars, με στόχο την καλύτερη 
προώθηση του κυπριακού κρασιού. 
Ετοιμάστηκαν επίσης φιλμάκια για κάθε γηγενή 
ποικιλία του κρασιού, ενώ η Κύπρος φέτος φι-
λοξένησε, για πρώτη φορά στην ιστορία του θε-
σμού, το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για σο-
μελιέ. 
Επίσης, μετά το επιτυχές ξεκίνημα του θεσμού 
του Κυπριακού Προγεύματος στα ξενοδοχεία, 
έχει συνεχίσει η προώθησή του και στα καφε-
στιατόρια. Ετοιμάστηκε επίσης αντίστοιχο χορ-
τοφαγικό πιάτο και gourmet πιάτο Κυπριακού 
Προγεύματος.  

 
Πολιτιστικός τουρισμός 
 
Έχει ξεκινήσει η αναβάθμιση της Πολιτιστικής 
Διαδρομής της Κύπριδας Αφροδίτης. Με τη συ-
νεργασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων αγοράστη-
καν αναδιπλούμενα καθίσματα για φιλοξενία 
ατόμων με κινητικές δυσκολίες στα μουσεία.  
Προωθήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια διαδι-
κτυακού μάρκετινγκ για τα μουσεία και τους συ-
ντελεστές των εργαστηρίων χειροτεχνίας και οι-
νογαστρονομίας από εξειδικευμένους συμβ- 
ούλους. 

 
Καταδυτικός τουρισμός 
 
Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και 
της ασφάλειας των υπηρεσιών καταδύσεων 
αναψυχής, το Υφυπουργείο Τουρισμού προ-
ώθησε σχετική νομοθεσία όπως και σχέδιο πα-
ροχής οικονομικής στήριξης, για την ενθάρρυνση 
της πιστοποίησης των παροχέων Καταδυτικών 
Υπηρεσιών Αναψυχής που δραστηριοποιούνται 
στην Κυπριακή Δημοκρατία με το διεθνές πρό-
τυπο CYS ΕΝ ISO 24803:2017. Μέσω του συ-
γκεκριμένου προτύπου, καθορίζονται οι γενικές 
και εξειδικευμένες απαιτήσεις που πρέπει να 

εφαρμόζει ο παροχέας Υπηρεσιών Καταδύσεων 
Αναψυχής. 
Με την ευκαιρία των εγκαινίων του υποβρύχιου 
Μουσείου MUSAN στην Αγία Νάπα, το Υφυ-
πουργείο φιλοξένησε μεγάλη ομάδα δημοσιο-
γράφων από έγκριτα μέσα και αγορές προτε-
ραιότητας, συμπεριλαμβανομένου του National 
Geographic με αποτέλεσμα να επιτευχθεί δη-
μοσιότητα για τις προοπτικές της Κύπρου, στον 
καταδυτικό τουρισμό, ανά το παγκόσμιο. 

 
Ποδηλατικός τουρισμός 
 
Ετοιμάστηκε εξειδικευμένο φιλμάκι, το οποίο 
προβλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
του Υφυπουργείου. Ξεκίνησε επίσης να αξιοποι-
είται η τεχνολογία  του Search Engine Optimis-
ation για τον τομέα. Ανακοινώθηκε πρόσφατα 
και η διεξαγωγή του αγώνα L’ Etape by Tour de 
France στην Κύπρο, για τα επόμενα τρία έτη, 
μια διοργάνωση πολύ σημαντική και διεθνούς 
εμβέλειας. 

 
Αθλητικός τουρισμός 
 
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με όλους τους 
διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων και συντο-
νίστηκε το ημερολόγιο των εκδηλώσεων, με 
στόχο την στοχευμένη προώθησή τους και τον 
συντονισμό των ημερομηνιών τους. Διεξάχθηκε 
επίσης εκπαιδευτικό συνέδριο για τον τομέα. 
Συνεδριακός Τουρισμός και ταξίδια κινήτρων 
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Cyprus 

Convention Bureau του Υφυπουργείου Τουρι-
σμού, υπό τον Υφυπουργό Τουρισμού, όπου 
συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τον 
τομέα καθώς επίσης και τα προσφερόμενα Σχέ-
δια Επιχορηγήσεων του Υφυπουργείου και έγι-
ναν σχετικές τροποποιήσεις για να συμβαδίζουν 
με τη νέα πραγματικότητα που δημιουργήθηκε 
από την πανδημία. Ενόψει του ότι το συγκεκρι-
μένο προϊόν είχε υποστεί μεγάλη ζημιά από την 
πανδημία, το Υφυπουργείο στήριξε οικονομικά 
τη διαδικτυακή έκθεση συνεδριακού τουρισμού 
που οργάνωσε ο σύνδεσμος CIMA. 

 
Θρησκευτικός τουρισμός 
 
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με όλους τους 
εμπλεκόμενους και συστάθηκαν δύο Επιτρο-
πές, μία για την προώθηση των τεχνικών θε-
μάτων και μία για την προώθηση των θεμά-
των μάρκετινγκ. 
 

Τουρισμός Γκόλφ 
 

Στον τουρισμό γκολφ μεγά-
λης σημασίας αποτελεί 
η προσέλκυση στην 
Κύπρο του παγκο-
σμίου εμβέλειας 
τουρνουά γκολφ 
«DP World Tour» 
(προηγούμενη 
ονομασία PGA 
European Golf 
Tour) και  για τα 
έτη 2022, 2023, 
2024, με πολλα-
πλά οφέλη για 
τον τόπο μας. 
Έγιναν επα-
φές με Οργα-
νωτές Ταξι-
δίων στο 
εξωτερικό, με 
τη συμμετοχή 
φορέων της 
τουριστικής 
βιομηχανίας 
και εκπροσώ-

πων των γηπέδων γκόλφ. Επανήλθε η δυναμική 
και επανεκκίνησαν οι κοινές δράσεις μάρκετινγκ 
και φιλοξενίας των δικτύων των Οργανωτών 
(pro και amateur golfers και τουριστικοί πράκτο-
ρες) στην Κύπρο. 

 
Ναυτικός τουρισμός 
 
Το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με 
το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, έχουν ξεκινήσει διά-
λογο με όλους τους εμπλεκόμενους του τομέα 
και ιδιαίτερα τον Σύνδεσμο Μαρίνων Κύπρου 
και έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των 
προβληματισμών για τις διαδικασίες και το νο-
μοθετικό πλαίσιο που διέπουν τη λειτουργία των 
Μαρίνων. Μελετώνται κοινές προτάσεις επίλυ-
σης των προβλημάτων και υλοποίησης σειράς 
ενεργειών για τον εμπλουτισμό του νηολογίου 
της Δημοκρατίας και προσέλκυσης ιδιοκτητών 
σκαφών, περιηγητών superyachts και επιβατών 
σκαφών πολυτελείας που προσεγγίζουν την Κύ-
προ.  
Πραγματοποιήθηκαν επίσης επαφές με εκπρο-
σώπους superyachts καθώς επίσης και εκδη-
λώσεις φιλοξενίας των επιβατών τους στο λιμάνι 
Λεμεσού. 

 
Προβολή-ψηφιακό μάρκετινγκ 
Η Κύπρος του αύριο  
 
Το Υφυπουργείο υλοποιεί τη μεγαλύτερη δια-
φημιστική καμπάνια που έγινε ποτέ για προβολή 
της Κύπρου στο εξωτερικό/εσωτερικό, μέσω των 
ψηφιακών πλατφόρμων και μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, υπό τη νέα τουριστική ταυτότητα της 
Κύπρου.  
Συγκεκριμένα, έχει υλοποιήσει διαφημιστικές 
ενέργειες στα δίκτυα της Google και του Face-
book σε 29 χώρες (Austria, Belgium, Cyprus, 
Czechia, Denmark, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Jordan, 
Lebanon, Malta, The Netherlands, Norway, Po-
land, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, 
Slovakia, Sweden, Switzerland, UAE, UK, Uk-
raine). Πέραν της προβολής του κύριου τουρι-
στικού προϊόντος της  Κύπρου,  ιδιαίτερη έμ-
φαση έχει δοθεί στην προώθηση των Ειδικών 
Μορφών Τουρισμού, των ορεινών περιοχών 
αλλά και άλλων δραστηριοτήτων που εμπλουτί-
ζουν την τουριστική εμπειρία του επισκέπτη. 
Απώτερος σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά οι δυνατότητες που παρέχει η 
τεχνολογία, έτσι ώστε να υπάρξει σωστή στό-
χευση στα διάφορα τμήματα της αγοράς που 
μας ενδιαφέρουν στις διάφορες τουριστικές αγο-
ρές. Όπως προκύπτει από το εργαλείο «Cyprus 
Market Insights» που έχει ετοιμαστεί σε συνερ-
γασία με την εταιρεία Google, οι διαδικτυακές 
αναζητήσεις για την Κύπρο από χώρες του εξω-
τερικού παρουσιάζουν συνεχή πρόοδο και πλη-
σιάζουν ολοένα και περισσότερο στα επίπεδα 
του 2019. Πιο συγκεκριμένα, κατά τον Οκτώβριο 
2021, οι αναζητήσεις ξεπέρασαν για πρώτη 
φορά το αντίστοιχο μέγεθος του Οκτωβρίου 
2019, και ανήλθαν σε 4,9 εκατομμύρια (συγκρι-
τικά με 4,5 εκατομμύρια τον αντίστοιχο μήνα του 
2019). 
Ο κ. Περδίος σημείωσε τη σημασία της ψη-
φιακής προβολής και στους χειμερινούς μήνες 
για προσέλκυση τουριστών. 
Ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι στηρίζουμε πα-
ραδοσιακές αγορές και οργανωτές ταξιδίων τους 
καλοκαιρινούς μήνες αλλά τους χειμερινούς μή-
νες έμφαση πρέπει να δοθεί και σε μικρότερους 
οργανωτές και μεμονωμένες ταξιδιώτες. 
Στις άλλες δράσεις για προβολή περιλαμβά-
νονται η φιλοξενία 7.348 επισκεπτών ειδικών 
κατηγοριών όπως bloggers, καλλιτέχνες, οργα-
νωτές γάμων, αθλητικές ομάδες, η συμμετοχή 
σε εκθέσεις (15 στο σύνολο), η συνεργασία με 

εταίρους στο εξωτερικό και προώθηση επιχο-
ρήγησης ανάλογα με τις αφίξεις και τις διανυ-
κτερεύσεις από οργανωτές ταξιδιών και άλλα. 
Την επόμενη τετραετία στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνονται 4 σχέδια 
συνολικού ύψους 31 εκ. ευρώ. 

 
Τουριστικά καταλύματα - 
επιχειρήσεις - κέντρα αναψυχής 
 
Σύμφωνα με τον Υφυπουργό σε πλήρη εφαρ-
μογή είναι το κανονιστικό πλαίσιο για τις ξενο-
δοχειακές επιχειρήσεις και ετοιμάστηκε τροπο-
ποιητικό νομοσχέδιο για τις κατασκηνώσεις με 
εισαγωγή και διατάξεων για τις κατασκηνώσεις 
πολυτελείας (glamping). 
Παράλληλα προωθείται ο θεσμός του επισκέ-
ψιμου αγροκτήματος και επανεξετάζεται το θέμα 
των μικτών τουριστικών αναπτύξεων. Επίσης 
εκφράζεται ελπίδα του χρόνου να πάει στη 
Βουλή για ψήφιση το νέο θεσμικό πλαίσιο για 
τους χώρους εστίασης και διασκέδασης με έμ-
φαση σε θέματα ασφάλειας και υγείας. 

 
Μεγάλα έργα - Τουριστικές Επενδύσεις 
 
Οι δραστηριότητες και ενέργειες του Τομέα Δια-
χείρισης Έργων Ανάπτυξης αφορούν στην πα-
ρακολούθηση και εποπτεία μεγάλων έργων και 
το συντονισμό  των ζητημάτων που σχετίζονται 
με αυτά. Όσον αφορά στη Μαρίνα Αγίας Νάπας, 
μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών λιμε-
νικών και χερσαίων έργων της ανάπτυξης, υλο-
ποιείται η  εμπορική και οικιστική ανάπτυξη. Γί-
νεται παρακολούθηση των συμβατικών 
υποχρεώσεων που αφορούν στη λειτουργία και 
διαχείριση της Μαρίνας. 
Στη μαρίνα Παραλιμνίου έχουν αρχίσει οι κα-
τασκευαστικές εργασίες για τα λιμενικά έργα. 
Όσον αφορά στη μαρίνα Πάφου στην περιοχή 
Πότιμα, Κισσόνεργα, έχει αρχίσει, σε συνέχεια 
διαγωνιστικής διαδικασίας, η διεξαγωγή ολοκλη-
ρωμένης μελέτης βιωσιμότητας, η οποία θα εξε-
τάσει τη δυνατότητα δημιουργίας συνδυαστικής 
ανάπτυξης για την κατασκευή μαρίνας και υπο-
δομής υποδοχής κρουαζιερόπλοιων. Η μελέτη 
θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα Μαρτίου 2022.  
Αφού αποφασιστεί το είδος της ανάπτυξης, θα 
προκηρυχθεί διαγωνισμός για ανάθεση του έρ-
γου σε στρατηγικό επενδυτή. 
Σχετικά με τις μαρίνες Λεμεσού και St. Raphael, 
έχει γίνει παρακολούθηση των προνοιών των 
συμβάσεων που αφορούν στη λειτουργία και 
διαχείρισή τους.  
Το Υφυπουργείο διεξήγαγε, επίσης, ενδελεχείς 
ελέγχους και εφάρμοσε διαδικασίες που αφο-
ρούν στις μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης 
και υπομίσθωσης οικιστικών ακινήτων στις Μα-
ρίνες Λεμεσού και Αγίας Νάπας.  
Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του ναυτι-
κού τουρισμού και τη δημιουργία μιας ασφαλούς 
ζώνης ναυσιπλοΐας σκαφών κατά μήκος της 
ακτογραμμής των ελεύθερων περιοχών της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, προωθήθηκε η δημιουρ-
γία χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, 
μέσω της διαχείρισης των κατάλληλων διαδικα-
σιών αδειοδότησης.  
Όσον αφορά στο θέμα του καζίνο, γίνεται η 
παρακολούθηση της κατασκευής του καζίνο θέ-
ρετρου ΄City of Dreams Mediterranean’, ως του 
πρώτου πολυθεματικού καζίνο-θέρετρου της Κύ-
πρου και του μεγαλύτερου της Ευρώπης, μέχρι 
την έναρξη της λειτουργίας του. Δια μέσου και 
της Συντονιστικής Επιτροπής Καζίνο, της οποίας 
προεδρεύει το Υφυπουργείο, γίνεται γενικός συ-
ντονισμός και  εποπτεία της όλης διαδικασίας 
ανάπτυξης, και παρέχεται στήριξη για χειρισμό 
ζητημάτων και αντιμετώπιση προβλημάτων που 
αφορούν την ομαλή ανάπτυξη του έργου.

τουρισμού με φόντο την πανδημία - Αισιόδοξος ο Περδίος
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Χριστουγεννιάτικα Ήθη και Έθιμα  
σε όλο τον Κόσμο

  Γιορτάζεται και φέτος  σε όλο τον κόσμο  
με εξαιρετική λαμπρότητα η Μέρα της  
Αγάπης, η Γέννηση του Θεανθρώπου,  
σε μια ταπεινή σπηλιά της Βηθλεέμ.  

Για μας τους απόδημους, τα Χριστούγεννα 
γιορτάζονται με ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί 

ξυπνάνε μέσα μας τη νοσταλγία, τον αρχαίο 
‘νόστο’ για την πατρίδα μας.  

Και ακόμη γιορτάζουμε στη μοναξιά μας 
λόγω της τρομερής μάστιγας του κορωνοϊού 
που μαστίζει ολόκληρη τη ανθρωπότητα. 

 

Σ’ αυτό το σύντομο σημείωμα, θα προσπα-
θήσουμε να δώσουμε μια αδρή περίληψη 
για το πώς άρχισαν να γιορτάζονται  

τα Χριστούγεννα και τι έθιμα και συνήθειες ακο-
λουθούν οι λαοί σε διάφορες χώρες του κόσμου. 
Χρόνια πριν καθιερωθεί η 25η Δεκεμβρίου ως η 
γιορτή των Χριστουγέννων, (εκτός εκεί που ακο-
λουθούν το παλαιό ημερολόγιο, όπως στο Άγιο 
Όρος, στη Ρωσία και σε μερικές άλλες σλαβικές 
χώρες – όπου τα Χριστούγεννα γιορτάζονται 13 
ημέρες αργότερα) συνηθίζονταν διάφοροι  
αντίστοιχοι εορτασμοί στα μέσα του χειμώνα, σε 
διάφορες ημερομηνίες. 

Ο Πάπας της Ρώμης Ιούλιος ο Α’, τον 4ο αιώνα, 
επέλεξε τη συγκεκριμένη ημερομηνία για τον  
εορτασμό των Χριστουγέννων επειδή συνέπιπτε 
με τα ειδωλολατρικά τελετουργικά για το χειμερινό 
ηλιοστάσιο. Η πρόθεσή του ήταν να αντικατα-
σταθεί ο ειδωλολατρικός εορτασμός με τον Χρι-
στιανικό. Ωστόσο, υπάρχουν μαρτυρίες ότι τα  
Χριστούγεννα γιορτάζονταν στη Ρώμη στις 25  
Δεκεμβρίου από το 336, ημερομηνία που συνέ-
πιπτε με την Πρωτοχρονιά. 

Πολλά από τα έθιμα που συνδέονται με τα  
Χριστούγεννα, όπως η ανταλλαγή δώρων τα  
κάλαντα, το δέντρο έχουν τις ρίζες τους σε  
παλαιότερες θρησκείες. Σύμφωνα με ερευνητές, 
οι χριστουγεννιάτικες γενικά δοξασίες και παρα-
δόσεις, αποτελούν ένα μίγμα από κατάλοιπα της 
λατρείας του Σατούρνου (μιας ρωμαϊκής θεότητας 
που ταυτίζεται με τον Έλληνα θεό Κρόνο) κι  
άλλων δοξασιών που αναμίχθηκαν με τις χρι-
στιανικές, για να ξεχαστεί στο πέρασμα των αι-
ώνων η αρχική τους προέλευση. 

 
ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Στη Σικελία οι χωρικοί βγάζουν τα μεσάνυχτα 
των Χριστουγέννων, νερό από τα πηγάδια και 
ραντίζουν τα ζώα τους, γιατί πιστεύουν ότι το 
νερό αυτό είναι αγιασμένο, επειδή την ίδια ώρα 
γεννιέται και ο Σωτήρας του κόσμου. 

Στη Σαρδηνία πιστεύουν ότι όποιος γεννηθεί τη 
νύχτα των Χριστουγέννων και μάλιστα τα μεσά-
νυχτα, φέρνει την ευλογία του Θεού όχι μόνο 
στους δικούς του αλλά και στους γείτονες των 
εφτά σπιτιών που βρίσκονται πιο κοντά στο δικό 
του. 

Στην Γιουγκοσλαβία οι νοικοκυρές ραντίζουν τα 
τραπεζομάντηλά τους με κρασί για να μη ντρα-
πούν οι φιλοξενούμενοί τους αν λερώσουν κά-
ποιο. 

Στη Ρωσία είχαν τη συνήθεια, τη νύχτα των Χρι-
στουγέννων, να ντύνουν στ’ άσπρα μια κοπέλα 
του σπιτιού και να τη βάζουν να παριστάνει την 
Παναγία. 

Σε μερικές βρετανικές περιοχές, το έθιμο του 

γλεντιού σε κήπους με μηλιές την παραμονή των 
Χριστουγέννων είναι μια παραλλαγή μιας ειδω-
λολατρικής τελετής. Αφού σκοτεινιάσει, οι αγρότες 
πηγαίνουν στα περιβόλια, σχηματίζουν παρέες 
γύρω από τα παλαιότερα δέντρα και πίνοντας 
μπύρα τραγουδούν τα κάλαντα. Πυροβολούν στα 
κλαριά για να διώξουν τα κακά πνεύματα και πριν 
από χρόνια άφηναν τριγύρω γλυκίσματα για να 

καλοπιάσουν τα πνεύματα και να εξασφαλίσουν 
καλή σοδειά. 

Στην Σουηδία την αυγή της 13ης Δεκεμβρίου η 
"Λουτσία" -σύμβολο του φωτός- συνήθως το με-
γαλύτερο κορίτσι του σπιτιού, φορώντας ένα μα-
κρύ λευκό χιτώνα και ένα στεφάνι από αναμμένα 
κεριά στα μαλλιά, πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, 
προσφέροντας ζεστό καφέ και κουλουράκια, ενώ 
τραγουδά παλιά κάλαντα με τον σκοπό του λαϊ-
κού ναπολιτάνικου τραγουδιού "Σάντα Λουτσία". 
Οι θρύλοι της Λουτσίας γεννήθηκαν στις Συρα-
κούσες της Σικελίας περίπου κατά το έτος 300 
μ.Χ. Σε μερικές επαρχίες της Σουηδίας οι κάτοικοι 
των χωριών συνηθίζουν ανήμερα τα Χριστού-
γεννα να ρίχνουν έξω από τα σπίτια και τα χω-
ράφια τους σιτάρι, για να γιορτάσουν μαζί τους 
και τα πουλιά. 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 
Στη Βενετία, τον Μεσαίωνα, ο Δόγης κι ο λαός 

πήγαιναν την νύχτα των Χριστουγέννων στο γει-
τονικό νησάκι του Αγίου Γεωργίου να προσκυ-
νήσουν το λείψανο του Αγίου Στεφάνου. Στην 
παραλία του νησιού περίμεναν βενετσιάνικες αρ-
χόντισσες ντυμένες στα μαύρα και στολισμένες 
με κοσμήματα, για να υποδεχτούν τον Δόγη και 
να τον συνοδέψουν μέχρι το ναό. Μετά το τέλος 
της λειτουργίας όλη η λαμπρή συνοδεία έμπαινε 
στις γ---όνδολες και διασχίζοντας τα νερά ξανα-
γύριζαν στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου 
άρχιζε μεγάλο γλέντι, που συνεχιζόταν μέχρι το 
πρωί. 

Στη Βαρκελώνη τον Μεσαίωνα είχαν ένα ωραίο 
χριστουγεννιάτικο έθιμο: την τελετή του παγω-
νιού. Τη μέρα των Χριστουγέννων ο βασιλιάς 
έπαιρνε μέσα σε μια χρυσή πιατέλα ένα ψητό 
παγώνι, που θεωρείται ένα από τα πιο σπάνια 
φαγητά, και το μετέφερε στην τραπεζαρία. Τον 
ακολουθούσε σ’ αυτήν την πομπή ένα πλήθος 
από ευγενείς, υπηρέτες και σωματοφύλακες. 
Στην τραπεζαρία μέσα βρισκόταν η βασίλισσα. 
Ο βασιλιάς της πρόσφερε το παγώνι για να το 
μοιράσει σε όλους τους παρευρισκόμενους. Όσοι 
δέχονταν την εξαιρετική αυτή τιμή, ήταν υποχρε-
ωμένοι να ορκιστούν μπροστά στην ομήγυρη ότι 
θα προσπαθήσουν ν’ ανδραγαθήσουν στον πό-
λεμο ή στις ταυρομαχίες. 

 
 ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ -  
Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ 

 
Το έθιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου, που 

είναι η ουσία των Χριστουγέννων, το έφεραν στην 
Ελλάδα οι Βαυαροί. Από την Ελλάδα πήραν τα 
έθιμα και οι Κύπριοι με μερικές μεταλλαγές. 

Για πρώτη φορά στολίστηκε δέντρο στα ανά-
κτορα του Όθωνα το 1833 και μετά στην Αθήνα. 
Από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά το δέντρο 
με τις πολύχρωμες μπάλες μπήκε σε όλα τα ελ-
ληνικά σπίτια. Πρόδρομος του είναι το χριστόξυλο 
ή δωδεκαμερίτης ή σκαρκάνζαλος, ένα χοντρό 
ξύλο από αχλαδιά ή αγριοκερασιά. Τα αγκαθωτά 

δέντρα, κατά τη λαϊκή αντίληψη, απομακρύνουν 
τα δαιμονικά όντα, όπως τους καλικάντζαρους. 

Παλιά τοποθετούσαν το χριστόξυλο στο τζάκι 
του σπιτιού την παραμονή των Χριστουγέννων. 
Η στάχτη των ξύλων προφύλασσε το σπίτι και 
τα χωράφια από κάθε κακό. Το χριστόξυλο αντι-
καταστάθηκε από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, 
το οποίο από τη Γερμανία εξαπλώθηκε και ρί-
ζωσε και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να 
ταξιδέψει στη συνέχεια στην άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού. 

Ο καθηγητής την Χριστιανικής Αρχαιολογίας 
Κώστας Καλογύρης βάσει ενός συριακού κειμέ-
νου που υπάρχει σε χειρόγραφο στο Βρετανικό 
Μουσείο υποστήριξε ότι το έθιμο του δέντρου 
δεν έχει γερμανική προέλευση αλλά ανατολίτικη. 
Το κείμενο αναφέρεται σε έναν ναό που έχτισε 
το 1512 ο Αναστάσιος ο Α ’ στα βόρεια της Συρίας 
και στον οποίο υπήρχαν δύο μεγάλα ορειχάλκινα 
δέντρα. 

Σύμφωνα με μια παράδοση, το στόλισμα του 
δέντρου καθιερώθηκε από τον Μαρτίνο Λούθηρο, 
ο οποίος, περπατώντας τη νύχτα στα δάση και 
βλέποντας τα χειμωνιάτικα αστέρια να λάμπουν 
μέσα στα κλαδιά, συνέλαβε την ιδέα της τοποθέ-
τησης ενός φωτεινού δέντρου στο σπίτι του, που 
θα απεικόνιζε τον έναστρο ουρανό απ’ όπου ο 
Χριστός ήρθε στον κόσμο. 

Εκτός από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, οι νοι-
κοκυρές φροντίζουν και για την παρασκευή των 
χριστόψωμων. Το έθιμο διατηρείται σε ελάχιστα 
μέρη της Ελλάδας, κυρίως σε ορεινές περιοχές, 
αφού τα τσουρέκια βασιλεύουν σε πωλήσεις. Τα 
χριστόψωμα, σύμφωνα με τον καθηγητή Δημή-
τριο Λουκάτο, αποτελούν το βασικό ψωμί των 
Χριστουγέννων και το ευλογημένο, αφού αυτό 
θα στηρίξει τη ζωή του νοικοκύρη και της οικογέ-
νειάς του. 

Παραμονές γιορτών και ποιος δεν έχει τραγου-
δήσει τα κάλαντα όταν ήταν παιδί! Κάλαντα, "αι 
διαβατήριαι επωδαί" κατά τους λαογράφους. Τα 
φιλοδωρήματα που δίνουμε είναι ένα είδος εξα-
γοράς των ευχών που μας λένε τα παιδιά. Τα κά-
λαντα είναι μια πράξη τελετουργική, η οποία –
σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη- έχει αποτέλεσμα 
την ευημερία. 

Κύριο πιάτο την ήμερα των Χριστουγέννων είναι 
η γαλοπούλα, που έφτασε στην Ευρώπη από το 
Μεξικό το 1824 μ.Χ. Ωστόσο, σε αρκετές περιο-
χές της Ελλάδας διατηρείται το έθιμο της κοτό-
σουπας, και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία. Παλαιότερα 
η κοτόσουπα αποτελούσε το κυρίως πιάτο που 
έτρωγαν οι Έλληνες όταν επέστρεφαν από την 
εκκλησία. Σήμερα η βρώση της γαλοπούλας έγινε 
σύμβολο καλοπέρασης. 

Το κόψιμο της βασιλόπιτας είναι από τα ελάχι-
στα αρχέγονα έθιμα που επιβιώνουν. Σύμφωνα 
με τον καθηγητή Δημήτρη Λουκάτο αποτελεί εξέ-
λιξη του γνωστού και λαϊκού εθίμου της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας. Στην αρχαιότητα υπήρχε το 
έθιμο του εορταστικού άρτου, τον οποίο σε με-
γάλες αγροτικές γιορτές οι αρχαίοι Έλληνες πρό-
σφεραν στους θεούς. Τέτοιες γιορτές ήταν τα Θα-
λύσια και τα Θεσμοφόρια. Χαρακτηριστικό 
στοιχείο της βασιλόπιτας είναι ότι ο άνθρωπος 
δοκιμάζει την τύχη του με το κέρμα της, προ-
σπαθώντας να μαντέψει πώς θα του έρθουν τα 
πράγματα στη νέα χρονιά. Σε όποιον πέσει το 
φλουρί, αυτός θα είναι ο τυχερός και ευνοούμενος 
του νέου έτους! 

Την Πρωτοχρονιά συνηθίζουμε να παίζουμε 
χαρτιά είτε στα καζίνα είτε στα σπίτια μας. Η λέξη 
"τράπουλα" προέρχεται από την ιταλική trapola, 
που σημαίνει παγίδα, δόλο. Τα μεσαιωνικά χρό-
νια με τη λέξη αυτή ονόμαζαν τη δέσμη με τα 
παιγνιόχαρτα. Τα χαρτιά τα γνώρισε η Ευρώπη 

από τους ανατολικούς λαούς. Τα έφεραν οι Άρα-
βες με τις κατακτήσεις τους στην Ισπανία. Στην 
Ανατολή διεκδικούν την πατρότητα οι Βραχμάνοι, 
οι Κινέζοι και οι Αιγύπτιοι. Οι Ιταλοί άρχοντες, 
όμως, ήταν εκείνοι που τα αγάπησαν ιδιαίτερα. 
Το παιχνίδι γίνεται είτε με μαντική είτε με μαγική 
διάθεση. Γι’ αυτό ο κάθε παίχτης προσπαθεί να 
κερδίσει όλο τον χρόνο. 

Η γιορτή των Θεοφανίων είναι μία από τις λα-
μπρότερες του έτους, καθώς γιορτάζεται στην 
αρχή της νέας χρονιάς. Τη μέρα αυτή ολοκλη-
ρώνεται το δωδεκαήμερο. Την πρώτη μαρτυρία 
γι’ αυτήν την γιορτή μας την δίνει ο Κλήμης ο 
Αλεξανδρεύς στις αρχές των μεταχριστιανικών 
χρόνων. Στην αρχαία Ελλάδα γιορτάζονται τα 
"Θεοφάνια" στην αρχή της άνοιξης στους Δελ-
φούς. Ο λαός ονομάζει τα Θεοφάνια και "φώτα 
ολόφωτα", "ξέφωτα", και "φωτόγεννα", επειδή 
τότε φωτίζεται ο κόσμος και αγιάζονται τα νερά. 
Στις εκκλησίες ψάλλεται το "Εν Ιορδάνη βαπτιζο-
μένου Σου…". Κατόπιν οι πιστοί παρακολουθούν 
τη ρίψη του σταυρού στη θάλασσα, στον ποταμό 
ή σε δεξαμενή, όταν δεν βρίσκονται κοντά σε πα-
ραθαλάσσιο ή παραποτάμιο μέρος. Έπειτα οι 
κολυμβητές πέφτουν στα νερά για να πιάσουν 
τον σταυρό, τον οποίο παλαιότερα περιέφεραν 
στα σπίτια. 

Αυτές τις ημέρες στη Δράμα οι πιστοί μεταμ-
φιέζονται και φορούν μάσκες με τρομακτική όψη. 
Φέρουν κουδούνια και περιφέρονται στο χωριό 
κάνοντας εκκωφαντικούς θορύβους. Είναι τα πε-
ρίφημα ροκατζάρια, ένα έθιμο που συμβολίζει 
τον καθαρμό και την εκδίωξη των δαιμονικών 
όντων και των κακοποιών στοιχείων του δωδε-
καήμερου. 

"Οι έξω από δω" είναι οι γνωστοί σε όλους μας 
καλικάντζαροι. Πρόκειται σύμφωνα με την παρά-
δοση για δαιμονικές μορφές που ζουν στα έγκατα 
της Γης και κατά τη διάρκεια της χρονιάς πριονί-
ζουν το δέντρο της Γης για να γκρεμίσουν τον 
κόσμο. Το δωδεκαήμερο ανεβαίνουν πάνω για 
να πειράξουν και να μιάσουν τους ανθρώπους. 
Η ονομασία τους προέρχεται από το επίθετο "κα-
λός" και από το "κάνθαρος". Ο λαϊκός άνθρωπος 
φανταζόταν τους καλικάντζαρους τριχωτούς με 
μορφή τράγου που σύχναζαν στα τρίστρατα. 
Τους εξευμένιζαν καίγοντας αλάτι ή κρεμώντας 
πίσω από την πόρτα κατωσάγονο ή πανωσά-
γονο χοίρου. Οι καλικάντζαροι εξαφανίζονταν τα 
Φώτα με τον αγιασμό των νερών. 

Οι χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες 
κάρτες, οι οποίες λειτουργούν ως επικοινωνιακοί 
αγγελιοφόροι χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρο-
νιάτικων μηνυμάτων, αποτελούν αναπόσπαστο 
συμπλήρωμα των εορτών. Στις κάρτες απεικονί-
ζονται κατά κύριο λόγο η γέννηση του Χριστού 
με τη φάτνη, οι τρεις μάγοι με τα δώρα, άγγελοι 
και αστέρια… Η χριστουγεννιάτικη κάρτα θεω-
ρείται ότι είναι αγγλική επινόηση. Την πατρότητά 
της διεκδικεί αρχικά ο Γουίλιαμ Έντλεϊ, ο οποίος 
φέρεται ως ο σχεδιαστής της πρώτης κάρτας το 
1842, που είναι σήμερα έκθεμα του Bρετανικού 
Μουσείο. Μερικά χρόνια αργότερα η μόδα της 
κάρτας έφτασε στην Αμερική, στην Αυστραλία, 
στη Νέα Ζηλανδία. Η Δανία θεωρείται ότι είναι η 
πιο φημισμένη χώρα στις πωλήσεις των καρτών. 
Διακινεί κάθε χρόνο 50.000.000 κάρτες. Στην Ελ-
λάδα και στην Κύπρο, οι κάρτες παρουσιάστηκαν 
στις αρχές του 20ού αιώνα από Έλληνες μετα-
νάστες στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία. 

Καλά Χριστούγεννα, Ειρήνη στον Κόσμο, 
Λευτεριά στην Κύπρο μας  και Χρόνια Πολλά 

γεμάτα υγεία και χαρά!   
ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ 

 

Η Mεγάλη 

Γιορτή  

της Χριστιανοσύνης
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Τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς σε Ελλαδα και Κύπρο
Οι ημέρες των εορτών είναι ημέρες αφιερωμένες στα ήθη, τα έθιμα και 

στις πατροπαράδοτες παραδόσεις. Άλλωστε, τα ήθη και τα έθιμα του κάθε 
τόπου «χρωματίζουν» τις γιορτινές αυτές ημέρες και αποτελούν μία όαση 

χαράς για μικρούς και μεγάλους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μάλιστα η πα-
ρουσίαση εθίμων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς  

από διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο άης Βασίλης και τα πρωτοχρονιάτικα έθιμα της Κύπρου Ο άης Βασίλης και τα πρωτοχρονιάτικα έθιμα της Ελλάδας

Τ  ην παραμονή της γιορτής οι νοικοκυρές 
ετοιμάζουν τη γέμιση της γαλοπούλας. 
Την επόμενη μέρα μετά τη Θεία Λειτουρ-

γία των Χριστουγέννων, σε οικογενειακή ατμό-
σφαιρα, γύρω από το τραπέζι απολαμβάνουν 
όλοι μαζί το ζεστό τραχανά ή τη σούπα αυγολέ-
μονο με κοτόπουλο. Και μέχρι το μεσημέρι η 
σούβλα χοιρινό και αρνί θα ’ναι έτοιμη, μαζί με 
πολλά άλλα παραδοσιακά φαγητά. 
Όλοι περιμένουν τα Χριστούγεννα και την Πρω-
τοχρονιά για να πάρουν δώρα και να  
συναντηθούν με αγαπημένα τους πρόσωπα, 
ανταλλάσσοντας ευχές. Ακόμη και σήμερα στις 
πόλεις, οικογένειες με μικρά παιδιά ετοιμάζουν 
το δείπνο του Άγιου Βασίλη και τον περιμένουν 
την Πρωτοχρονιά να έρθει και να τους επισκεφτεί, 
βάζοντας τα δώρα κάτω από το δέντρο και αφή-
νοντας πίσω του ψίχουλα από τα κουλουράκια. 
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι νοικοκυρές 
παρασκευάζουν τη βασιλόπιτα και βάζουν μέσα 
νόμισμα για τον τυχερό της χρονιάς. 

 
Την παραμονή των Φώτων οι νοικοκυρές ▪

φτιάχνουν «ξεροτίανα» λουκάνικα και λουκου-
μάδες. Σύμφωνα με το έθιμο ρίχνουν τα «ξερο-
τίανα» πάνω στη στέγη του σπιτιού για να φύ-
γουν οι καλικάντζαροι, τα πνεύματα που 
κυκλοφορούν τις νύχτες για να κλέψουν, φωνά-
ζοντας «τιτσίν τιτσίν λουκάνικο μασσαίρι μαυρο-
μάνικο να φάτε τζιαι να φύετε». Τα λουκάνικα - 
καπνιστά, παραγεμισμένα με φρέσκο ψιλοκομ-
μένο κρασάτο χοιρινό ή με μοσχάρι (παστουρ-
μάς), πικάντικα με την προσθήκη μπαχαρικών 
και μυριστικών, όπως πιπέρι, κόλιαντρο, σπό-
ρους από σχίνο, λεπτά ή παχουλά, ζουμερά ή 
στεγνά - είναι αναμφισβήτητα η πρωταγωνιστική 
λιχουδιά του εορταστικού Δωδεκαημέρου. Κατά 
την ημέρα των Φώτων διατηρείται το έθιμο της 
«πουλουστρίνας». Tα παιδιά ζητούν από τους 
δικούς τους λεφτά για να τους ευχηθούν, λέγο-
ντάς τους «Καλημέρα και τα Φώτα και την που-
λουστρίνα πρώτα». 

 
Ανήμερα των Θεοφανίων (Φώτων) στο τέλος ▪

της Θείας Λειτουργίας τελείται ο Μέγας Αγιασμός 
και στη συνέχεια στις παράλιες πόλεις γίνεται ο 
καθαγιασμός των υδάτων με τη ρίψη του Τιμίου 
Σταυρού στη θάλασσα ή στα ποτάμια και τις λί-
μνες. Πολλοί νέοι βουτάνε στα κρύα νερά για να 
βρουν τον Σταυρό και να λάβουν ξεχωριστή ευ-
λογία. Αξέχαστα θα μείνουν τα Θεοφάνια του 
1974 στην κατεχόμενη σήμερα Αμμόχωστο, 
όπου της Θείας Λειτουργίας και του Αγιασμού 
προέστη ο τότε πρόεδρος της Κύπρου, αρχιεπί-
σκοπος Μακάριος Γ’. 

 Η σφαγή του οικόσιτου χοίρου ✓
Τις μέρες αυτές, σχεδόν σε όλα τα χωριά της 

Κύπρου, κάθε νοικοκύρης έσφαζε το χοίρο της 
αυλής. Ο χοίρος ήταν σπιτίσιος, καλοταϊσμένος 
με αλεσμένο κριθάρι ανακατεμένο με ορρό γά-
λακτος (ό,τι έμενε από την τυροκόμηση), φρούτα, 
τραγανά βαλανίδια αν υπήρχαν στην περιοχή, 
τις φλούδες της πατάτας και τα αποφάγια, τα 
υπόλοιπα δηλαδή του οικογενειακού φαγητού. 
Το μοσχαναθρεμμένο χοιρίδιο τις παραμονές των 
Χριστουγέννων ήταν ροδαλό, ελαφρά υπέρβαρο, 
μέχρι και 150 κιλά, αλλά με νοστιμότατο κρέας 
που δεν έχει τίποτε να κάνει με το κρέας που 
σήμερα ονομάζουμε χοιρινό. Η σφαγή του χοίρου 
είναι συνήθεια που ανάγεται στα αρχαία χρόνια 
και στις ιερές τελετές των αρχαίων μας προγό-
νων. Στη νεοελληνική παράδοση η σφαγή του 

χοίρου συμβολίζει τον εξαγνισμό του σπιτιού και 
της οικογένειας από το κακό, σύμφωνα με την 
ερευνήτρια Φλωρεντία Κυθραιώτου. 

 
Ολόκληρο το ζώο αξιοποιούνταν στο έπακρο, 

τίποτε δεν πεταγόταν. Από το κεφάλι φτιαχνόταν 
η ζαλατίνα, απ’ το κρέας τα παστά, τα κουμνια-
στά, τα λουκάνικα, οι λούντζες και τα χοιρομέρια. 
Το λίπος όπου ήταν παχύ, κοβόταν, αλατιζόταν, 
πασπαλιζόταν με βότανα ή μπαχαρικά και γινό-
ταν παστό. Με το λαρδί του χοίρου μαγείρευαν 
πολλά απλά και ταπεινά φαγητά της καθημερι-
νότητας και τα έκαναν νοστιμότερα. Όπως το πι-
λάφι - πουργούρι που έτρωγαν στο θέρος οι θε-
ριστάδες, που μαγειρευόταν με λαρδί και 
εθεωρείτο νοστιμότατο έδεσμα. Ή ακόμα έφτια-
χναν τις τιτσιρίδες, που ήταν μικρά κομμάτια λί-
πους καβουρδισμένα, κάτι σαν το ποπ κορν της 
εποχής. Ο οικόσιτος αυτός χοίρος μαζί με το 
αρνί της Λαμπρής, ή τα πουλερικά της αυλής, 
αν υπήρχαν, ήταν όλο κι όλο το κρέας της χρο-
νιάς. 

 
Βασιλόπιτα ✓

H σημερινή βασιλόπιτα συνδέεται άμεσα με τον 
Άγιο, που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά κατά την 
πρώτη μέρα του χρόνου: τον ασκητικό Άγιο Βα-
σίλειο, επίσκοπο Καισαρείας. Το μοίρασμα της 
πίτας γίνεται για το καλό της χρονιάς και την 
καλή τύχη του σπιτιού. 

 
Στην Κύπρο, μαζί με τις «γεννόπιττες», τα εορ-
ταστικά δηλαδή ψωμιά των Χριστουγέννων, που 
με τόση τέχνη έφτιαχναν οι νοικοκυρές και είχαν 
ως κεντρικό σύμβολο το σταυρό, ζύμωναν από 
το ίδιο ζυμάρι τη μεγάλη πίτα για την Πρωτο-
χρονιά. Η πίτα αυτή ήταν γνωστή στα χωριά ως 
βασιλόπιτα, «Βασίλης» ή «Άη Βασίλης» και σε 
μερικά χωριά της Πάφου «βασιλόπουλλα». Στην 
πίτα έμπαινε πάντοτε και το νόμισμα, που θα 
αναδείκνυε τον τυχερό της χρονιάς. Στα πιο 
πολλά χωριά συνήθιζαν να κάνουν ένα ανθρω-
πάκι από ζυμάρι, ομοίωμα του Αγίου Βασιλείου, 
που το τοποθετούσαν πάνω ή δίπλα στην πίτα. 
Συνήθως, τα «βασιλούθκια» τα έδιναν στα παιδιά 
την πρώτη μέρα του χρόνου. 

 
Η περίοδος του Δωδεκαημέρου είναι ✓

ιδιαίτερα πλούσια σε έθιμα και παραδόσεις 
που σχετίζονται με το ψωμί. 

 
Τα ψωμιά του Δωδεκαημέρου στην Πάφο είναι 
οι «γεννόπουλλες ή γεννόπιτες, οι βασιλόπουλ-
λες ή βασιλόπιτες», και τα κουλούρια με διάφορα 
σχήματα και ονομασίες, όλα τυλιγμένα σε σησάμι 
—γι’ αυτό και ονομάζονται σησαμωτά. Τα διά-
φορα αυτά είδη εορταστικών άρτων έχουν ως 
βασικό στοιχείο το ότι φέρουν το σημείο του 
σταυρού, σε διάφορα μεγέθη και μορφές, ενώ 
σε αρκετές περιπτώσεις διακοσμούνται και με 
μοτίβα από τη φύση και την καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων. Τα κουλούρια που φέρουν τα σχήμα 
του σταυρού και φτιάχνονταν και το Πάσχα ονο-
μάζονται και σταυροκούλουρα.

Τ  α έθιμα της Πρωτοχρονιάς στην Ήπειρο, 
είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ιστορία 
και τον πολιτισμό του τόπου. Στηρίζονται 

σε παραδόσεις μιας κτηνοτροφικής περιοχής, 
όπου η 1η μέρα της κάθε νέας χρονιάς, είχε έναν 
ιδιαίτερο συμβολισμό. Μέχρι σήμερα πολλές οι-
κογένειες, ειδικά στα χωριά τηρούν ευλαβικά την 
παράδοση, για «το καλό ποδαρικό» και την «καλή 
τύχη» στο σπίτι, τα κοπάδια και τη σοδιά.  
Η Βασιλόπιτα στην Ήπειρο δεν ήταν γλυκιά. 
Ήταν μια πίτα με ζυμωτά φύλλα, κυρίως με τυρί. 
Από την παραμονή, οι νοικοκυρές ζύμωναν τα 
φύλλα και τα έψηναν στη γάστρα, για να είναι 
έτοιμα το πρωί του καινούργιου χρόνου, ώστε 
να ετοιμάσουν τη βασιλόπιτα. 
Στο Πωγώνι, σε κάθε σπίτι ψήνονταν τρεις πί-
τες. Τις έλεγαν «βασιλοκουλούρες» του Αη-Βα-
σιλιού. Η μεγαλύτερη ήταν για την οικογένεια, και 
δύο μικρότερες, για τον τσομπάνη και τον γελα-
δάρη. 
Την ώρα που οι νοικοκυρές ζύμωναν τα φύλλα 
στο σπίτι, οι άνδρες στα καφενεία των χωριών, 
«για το καλό του χρόνου», έπαιζαν με λίγα χρή-
ματα «τριάντα ένα». 
Και στην Κόνιτσα, οι νοικοκυρές την ημέρα της 
Πρωτοχρονιάς έφτιαχναν τη Βασιλόπιτα με τα 
φύλλα που είχαν ετοιμάσει από την προηγούμενη 
μέρα, για να «στολίσει» το γιορτινό τραπέζι. 
Σε ορισμένα χωριά, όπως το Κεράσοβο έκτος 

από το φλουρί, έβαζαν το κέντρο της πίτας ένα 
σταυρό, που συμβόλιζε τον Χριστό. Όποιος το 
έβρισκε, θα είχε τύχη και ευλογία τη νέα χρόνια. 
Επίσης, για καλή σοδειά έβαζαν ένα στάχυ, ενώ 
για το τσίπουρο και το κρασί ένα μικρό κομμάτι 
κληματόβεργας. Στο τζάκι, το βράδυ της παρα-
μονής, έβαζαν πολλά και μεγάλα κούτσουρα, 
ώστε να καίει μέχρι το πρωί. Αν η φωτιά έσβηνε 
μια τέτοια νύχτα, δεν ήταν καλό σημάδι. 
Το «ποδαρικό» στο σπίτι, αλλά και ο πρώτος 
άνθρωπος που θα συναντήσουν, έχει ακόμη και 
σήμερα μεγάλη σημασία για το «γούρι» της νέας 
χρονιάς. Άλλοτε στα χωριά, πήγαιναν να ταΐσουν 
τα ζώα με άχυρο, κρεμούσαν στα γιδοπρόβατα 
ένα κλαδάκι και πήγαιναν στην εκκλησία. 

 
Το έθιμο με το σπάσιμο του ροδιού ✓

 
Για να είναι ευλογημένος ο νέος χρόνος, όλη η 

οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία το πρωί της 
Πρωτοχρονιάς. Ο νοικοκύρης έχει μαζί του ένα 
ρόδι. Μόλις επιστρέψουν από τη Θεία Λειτουργία 
το ρόδι σπάει στην πόρτα του σπιτιού. Σύμφωνα 
με το έθιμο, μπαίνει μέσα στο σπίτι με το δεξί 
πόδι, σπάει το ρόδι πίσω από την εξώπορτα και 
λέει, «με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι 
όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η 
τσέπη μας όλη τη χρονιά». 

 
Τρίκαλα - Καρδίτσα ✓

 
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πολλές ήταν 
οι ετοιμασίες για τις νοικοκυρές, και ορισμένα 
έθιμα διατηρούνται σε καμποχώρια των Τρικάλων 
και της Καρδίτσας έως και σήμερα αναφέρει ο 
αείμνηστος εκπαιδευτικός Ζήσης Τζιαμούρτας, 
στα βιβλία του, και εξηγεί: «Αργά τα μεσάνυχτα 
πήγαιναν στη βρύση και την άλειφαν με λίπα, ρί-
χνοντας νομίσματα, λίγο καλαμπόκι και στάρι. Οι 
νοικοκυρές σηκώνονταν τα χαράματα για να ζυ-
μώσουν και να ψήσουν τη βασιλοκλούρα, που 
ήταν μια μπουγάτσια από σιταρένιο αλεύρι και 
πάνω είχε κεντήματα με το ψαλίδι, λουλούδια και 
σταυρούς. Μέσα σε αυτήν έβαζαν το φλουρί, ένα 

κλωναράκι κορομηλιάς, ένα σπυρί σιτάρι και λίγες 
τρίχες από την αγελάδα, σύμβολα ασφαλώς, εξη-
γεί ο εκπαιδευτικός, που κρύβουν ζωτική δύναμη, 
που είναι αναγκαία, για να εξασφαλιστεί η αφθο-
νία και η ευημερία. Σαν ξημέρωνε έπαιρνε όλη η 
φαμίλια τον δρόμο για την εκκλησία με τα γιορτινά 
τους ρούχα». 

 
Σύμη ✓

 
Οι Συμιακιές νοικοκυρές την παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς ετοίμαζαν το φαγητό και έστρωναν 
το τραπέζι με το καλό τους το σερβίτσιο και τα 
κεντητά τραπεζομάντηλα της προίκας τους. Το 
φαγητό ήταν σούπα από αρνάκι ή κατσικάκι. 
Μετά την εκκλησία και ειδικά με το που χτυπού-
σαν οι καμπάνες (στις 3 π.μ.) πήγαιναν να ανά-
ψουν τα καντήλια στις εκκλησίες και στα εξωκ-
κλήσια που δεν λειτουργούσαν και παρέμενα 
κλειστά. 
Παλιά δεν έφτιαχναν βασιλόπιτα. Αντ’ αυτού 

παρασκεύαζαν το παραδοσιακό συμιακό γλύκι-
σμα, τα ακούμια. Αποβραδίς, λοιπόν, τα ζύμωναν 
και την αυγή τα τηγάνιζαν. Όλη η Σύμη μοσχοβο-
λούσε! Έριχναν άχνη ζάχαρη, κανέλα και μέλι. 
Τα στόλιζαν σε ένα μεγάλο πιάτο («σουπιέρα») 
και κρατούσαν τόσο για την οικογένεια όσο και 
για την πεθερά τους. Μέσα σε ένα από τα ακού-
μια έβαζαν μια λίρα χρυσή ή ένα «ναπολεόντειο» 
ή ένα «κωνσταντινάτο» ή μια «κοσμάρα» («το 
φλουρί»). Το τι θα έβαζαν εξαρτιόταν από την οι-
κονομική κατάσταση της κάθε οικογένειας (από 
το «πουγγί» της). Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 
επίσης, πήγαιναν στο «Βρυσί» για να πάρουν 
νερό από την πηγή για το καλό του σπιτιού. Ξη-
μερώματα της Πρωτοχρονιάς έπαιρναν την ει-
κόνα της Παναγίας από το εικονοστάσι και με 
αναμμένο το κερί κατέβαιναν από το ανώι του 
σπιτιού και πήγαιναν στο κατώι. Το έκαναν αυτό 
για να κάνει, λέει, ποδαρικό η Παναγία. 
Τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς χτυπούσε το κα-
νόνι. Το κανονάκι από την Παναγιά του Κάστρου. 
Χτυπούσε στις «μεγάλες» μέρες. Σήμερα δεν 
υπάρχει. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου εξαφανίστηκε. Αντάλλασσαν ευχές και 
ο νονός («τατάς») και η νονά («ναννά») έδιναν 
λεφτά ή ρούχα ή παιχνίδια στα βαφτιστικά τους 
(«έκαναν την μπουλιστρίνα»). Λόγω του ότι δεν 
μπορούσαν όλοι να κάνουν δώρο παιχνίδια, κά-
ποιες νονές έπαιρναν τα κουκουνάρια από τα κυ-
παρίσσια και τα έντυναν με το χρυσό χαρτί από 
το πακέτο των τσιγάρων. 

 
Κω ✓

 
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι νέοι της 

Κω κρατώντας μεγάλα ομοιώματα εκκλησιάς ή 
καραβιού, κατάλληλα στολισμένα και φωτισμένα, 
ψάλλουν εκτός από τα γνωστά στο πανελλήνιο 
κάλαντα: «Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά ψιλή μου δε-
ντρολιβανιά…» και τα ακόλουθα κώτικα κάλαντα: 
Εις αυτό το Νέον Έτος Βασιλείου εορτή, 
ήρθα να σας χαιρετήσω με την πρέπουσα ευχή. 
Εύχομαι, λοιπόν, να ζείτε πολλούς χρόνους ευ-
τυχείς, τον Βασίλειο τον Μέγα να’ χετε συνδρο-
μητή. Κι όσους έχετε στα ξένα να δεχθείτε με 
καλό, με υγεία κι ευτυχία τον Θεό παρακαλώ. 
Κ’ εις έτη πολλά κι ένα κομμάτι μπακλαβά! Την 
Πρωτοχρονιά όλες οικογένειες της Κω συνηθίζουν 
να φτιάχνουν τον «μπακλαβά» από φύλλα ζύμης 
που ανοίγουν με το «πιτθαριόξυλο» και τα απλώ-
νουν στο ταψί με σησάμι καβουρδισμένο και κα-
ρύδι ή αμύγδαλο.
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Απονεμήθηκαν τα βραβεία 
«Αργώ» από την Πρόεδρο της  
Ελληνικής Δημοκρατίας  Κατερίνα 

Σακελλαροπούλου 
 
Σημαντική διάκριση για τον κορυφαίο 

επιστήμονα Κύπρο Νικολαΐδη 
Το Βραβείο Επιστημών από τον ση-

μαντικό θεσμό "ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΓΩ 2021" 
απονεμήθηκε στον διαπρεπή Κύπριο 
Καθηγητή της Εμβρυϊκής Ιατρικής στο 
Πανεπιστήμιο King's College του Λον-
δίνου Κύπρο Νικολαΐδη. Γεννημένος 
τη δεκαετία του 1950 στην Πάφο, γιος 
του προσωπικού γιατρού του εθνάρχη 
Μακαρίου, ο δρ Νικολαΐδης έγραψε το 
δικό του κεφάλαιο στη Μαιευτική, με 
την αυχενική διαφάνεια.  
Τα βραβεία απονεμήθηκαν την πε-
ρασμένη Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου, από 
την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε 
οκτώ διακεκριμένους απόδημους του 
εξωτερικού. Η τελετή πραγματοποι-
ήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, στην 
Αθήνα. 
Τα βραβεία ΑΡΓΩ απονέμονται για 

τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αποτε-
λούν πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένω-
σης ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΡΥ-
ΞΕΛΛΩΝ, η οποία αποσκοπεί στην 
επιβράβευση της εξωστρέφειας, της 
δημιουργίας, των ανοιχτών οριζόντων 
και στην ευαισθητοποίηση της Ελλά-
δας για την επιτυχία των παιδιών της 
στο εξωτερικό. 
Το ιατρικό κέντρο Fetal Medicine Re-

search Institute που δημιούργησε ο δρ 

Νικολαϊδης στο Λονδίνο, είναι ένα κέ-
ντρο ερευνών αλλά και κατ’ ιδίαν προ-
σφοράς ιατρικών υπηρεσιών σε όσες 
γυναίκες έχουν ανάγκη και το επισκέ-
πτονται. Ο Κύπρος Νικολαΐδης, πολ-
λαπλά καλλιεργημένος άνθρωπος, 
γιος αγωνιστή κατά τον απελευθερω-
τικό αγώνα της Κύπρου 1955-1959, 
στη βεράντα έξω από το γραφείο του 
έχει σε γλάστρα μια ελιά που έφερε 
από την Κύπρο για να του θυμίζει την 
πατρίδα. Στη συλλογή έργων τέχνης 
που διαθέτει έχει παραγγείλει στον δια-
κεκριμένο Κύπριο ζωγράφο Ανδρέα 
Χαραλαμπίδη ένα έργο διαστάσεων 
πολλών μέτρων, βασισμένο στην ελ-
ληνική μυθολογία που σχετίζεται με 
την Πάφο. 

 Η Αργώ έχει σκοπό τον προβλημα-
τισμό στα εθνικά θέματα, στα πλαίσια 
της ΕΕ, τη συναγωγή συμπερασμάτων 
και την υποβολή προτάσεων, σε χώ-
ρους στους οποίους η τεχνογνωσία 
των μελών θα μπορούσε να εξυπηρε-
τήσει το κοινό καλό. Την αποτελούν 
ελεύθεροι επαγγελματίες: δικηγόροι, 
γιατροί, μηχανικοί, οικονομολόγοι, κα-
θώς και στελέχη επιχειρήσεων και επι-
χειρηματίες. Χάρη στο κύρος του Δι-
κτύου η Αργώ γρήγορα προσέλκυσε 
και τους Έλληνες αξιωματούχους που 
εργάζονται στους Ευρωπαϊκούς Θε-
σμούς. 

 
Τα βραβεία αποσκοπούν στην επι-

βράβευση της δημιουργίας, της εξω-
στρέφειας, των ανοιχτών οριζόντων και 
στην ευαισθητοποίηση της Ελλάδας 

για την επιτυχία των παιδιών της στο 
εξωτερικό. Ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής, κ. Βασίλης Σκουρής, ανέφερε 
στον χαιρετισμό του: «Όλοι μας γνω-
ρίζουμε ότι οι Έλληνες της διασποράς 
διαπρέπουν σε πλείστες εκφάνσεις του 
κοινωνικού βίου, εμφανίζουν επιστη-
μονικό έργο εγνωσμένης βαρύτητας, 
ανακαλύπτουν καινοτόμες λύσεις, κα-
τέχουν ηγετικές θέσεις σε μεγάλες επι-
χειρήσεις, προωθούν αποφασιστικά τις 
τέχνες και τον πολιτισμό, είναι πρωτο-
πόροι στην ανθρωπιστική προσφορά, 
σημειώνουν σπουδαίες επιτυχίες στον 
αθλητισμό». Ο Πρόεδρος της Διεθνούς 
Ένωσης ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, κ. Σπύρος Α. Παππάς, 
παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία δη-
μιουργίας του θεσμού των ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
ΑΡΓΩ, ανέφερε: «Υπολογίζοντας, ήδη, 
μετά και την τρίτη αυτή επιλογή, σε 24 
διακεκριμένους Έλληνες του εξωτερι-
κού, η Αργώ είναι έτοιμη να περάσει 
στη φάση της συνδυαστικής αξιοποί-
ησης των Ελλήνων αυτών, με στόχο 
δράσεις πάνω σε μείζονα θέματα που 
αφορούν στον Ελληνισμό». 

 
Οι άλλες διακρίσεις που απονε-

μήθηκαν: 
 
• Βραβείο Πολιτισμού και Τεχνών: 

Jeffrey Eugenides, Συγγραφέας 
(Η.Π.Α.). 

 
• Βραβείο Επιχειρηματικότητας:  

Γιώργος Γιανκόπουλος, Πρόεδρος 
και Διευθυντής της Επιστημονικής 
Ομάδας, Regeneron Laboratories 
(Η.Π.Α.). 

 
• Βραβείο Καινοτομίας: Αναστασία 

Αϊλαμάκη, Καθηγήτρια Επιστήμης 
Υπολογιστών (ΕΛΒΕΤΙΑ). 

 
• Βραβείο Ανθρωπιστικής Προ-

σφοράς: Αρχιμανδρίτης Δρ. Θεμι-
στοκλής Αδαμόπουλος, Πρωτοσύ-
γκελλος Ιεράς Μητροπόλεως 
Γουινέας (ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ/ΑΥΣΤΡΑ-
ΛΙΑ). 

 
• Βραβείο Προσφοράς στα Κοινά: 

Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΒΕΛ-
ΓΙΟ). 

 

• Βραβείο Αθλητισμού: Λευτέρης 
Πετρούνιας, Δις Ολυμπιονίκης 
Ενόργανης Γυμναστικής (Ρίο ντε 
Τζανέιρο - Τόκιο) 

 
• Βραβείο Γαστρονομίας: Κώστας 

Σπηλιάδης, Ιδρυτής εστιατορίων 
MILOS (ΚΑΝΑΔΑΣ) 

 
 

Σύνοψη για το έργο του  
Κύπρου Νικολαΐδη 

 
Ο Κύπρος Νικολαΐδης θεωρείται ο 

πατέρας της αυχενικής διαφάνειας, μια 
διαγνωστική τεχνική που συντελεί στον 
πρώιμο εντοπισμό των γενετικών  
μεταλλάξεων που σχετίζονται με το 
Σύνδρομο Down και είναι πρωτοπόρος 
στην έρευνα και τις εφαρμογές Cell 
Free DNA για τον εντοπισμό χρωμο-
σωμικών ανωμαλιών στο περιφερικό 
αίμα της γυναίκας. 
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του 
έχει αναπτύξει και επεμβατικές θερα-
πείες που έχουν εφαρμογή στον τομέα 
της Μικροχειρουργικής του Εμβρύου. 

 
Γεννήθηκε το 1953 στην Πάφο. 

Σπούδασε Ιατρική στο King’s College 
School of Medicine and Dentistry στο 
Λονδίνο. Έγινε Διευθυντής  στο Harris 
Birthright Research Centre for Fetal 
Medicine, στην πρώτη μονάδα Εμ-
βρυικής Ιατρικής του Ηνωμένου Βασι-
λείου. Δημιούργησε ένα ερευνητικό και 
εκπαιδευτικό  πρόγραμμα εμβρυικής 
ιατρικής με αποτέλεσμα το King’s Col-
lege Hospital να γίνει ένα εξαιρετικά 
σημαντικό κέντρο Εμβρυικής Ιατρικής 
με χιλιάδες επισκέπτες-ιατρούς. 

 Ο καθηγητής Νικολαΐδης αντικατέ-
στησε την εξέταση του εμβρύου με το 
στηθοσκόπιο με «ομφαλο-παρακέ-
ντηση», δηλαδή δειγματοληψία αίμα-
τος μέσω της διαπλακουντιακής οδού.  
Η έρευνα του αφορά στο σύνολο της 
μαιευτικής παρακολούθησης. Στον 
προγεννητικό έλεγχο καλύπτει ένα 
ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορά το 
προγεννητικό υπερηχογράφημα, κυτ-
ταρογενετικές μελέτες, μετρήσεις Dop-
pler και την κύηση υψηλού κινδύνου. 

 
Τα τελευταία 20 χρόνια θεμελιώθηκε 
ερευνητικά από τον ίδιο και την ομάδα 
του ότι, όλες οι κύριες ανευπλοειδίες 

μπορούν να ανιχνευτούν στις  
11-13 εβδομάδες με τη βοήθεια του 
συνδυασμού χαρακτηριστικών της μη-
τέρας υπερηχογραφικών χαρακτηρι-
στικών και βιοχημικών προσδιορισμών 
στο μητρικό αίμα. Μία επίσκεψη της 
επιτόκου στις 11-13 εβδομάδες η 
οποία περιλαμβάνει τις παραπάνω πα-
ραμέτρους και μέτρηση συγκεκριμέ-
νων βιοδεικτών μπορεί με ακρίβεια να 
ορίσει το εξατομικευμένο ρίσκο για ένα 
ευρύ φάσμα παθολογίας της κύησης 
που περιλαμβάνει την αποβολή και τον 
ενδομήτριο θάνατο, την προεκλαμψία, 
το διαβήτη της εγκυμοσύνης, τον πρό-
ωρο τοκετό, την αναστολή της ενδο-
μήτριας ανάπτυξης και τη μακροσω-
μία.  

 
Η μέθοδος αυτή της παρακολούθη-
σης της επιτόκου επιτρέπει τον εξατο-
μικευμένο σχεδιασμό παρακολούθη-
σης της εγκύου με ειδικά σχεδιασμένες 
επισκέψεις, επιτρέποντας το καλύτερο 
δυνατό κλινικό αποτέλεσμα και την ορ-
θολογική χρήση και εξοικονόμηση δια-
θέσιμων πόρων.

Σημαντική βράβευση στην Ελλάδα για τον κορυφαίο Κύπριο  
επιστήμονα διεθνούς ακτινοβολίας Κύπρο Νικολαΐδη 

Νέος Βρετανός Υπουργός  
Ευρώπης ο Κρις Χίτον-Χάρις

Ο Κρις Χίτον-Χάρις είναι από την πε-
ρασμένη Κυριακή ο νέος Υφυπουργός 
Εξωτερικών, αρμόδιος για την Ευρώπη, 
στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασι-
λείου. O 54χρονος Συντηρητικός βου-
λευτής εκπροσωπεί από το 2010 την 
εκλογική περιφέρεια του Ντάβεντρι στην 
Κεντρική Αγγλία. Αντικαθιστά τη Γουέντι 
Μόρτον, η οποία με τη σειρά της κατα-
λαμβάνει τη θέση του κ. Χίτον-Χάρις ως 
Υφυπουργός Μεταφορών. Τον νέο Βρε-
τανό Υπουργό Ευρώπης συνεχάρη 
μέσω Twitter η Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία ΗΒ, εκφράζοντας τη βούληση 

να συνεργαστεί μαζί του για την υπο-
στήριξη των προσπαθειών για επανέ-
νωση της Κύπρου στη βάση του συμ-
φωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών. Τα καθήκοντα διαπραγματευτή 
με την ΕΕ επί του Πρωτοκόλλου Βό-
ρειας Ιρλανδίας στο πλαίσιο της συμ-
φωνίας του Brexit αναλαμβάνει η 
Υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας, μετά 
από την παραίτηση του Υφυπουργού 
Brexit λόρδου Φροστ. Όταν χρειάζεται, 
τη θέση της κ. Τρας στις διαπραγμα-
τεύσεις με την ΕΕ θα παίρνει ο κ. Χί-
τον-Χάρις.

Νέος Διάκονος στους Αγίους Πάντες Camden Town

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αγίων Πάντων Camden 
Town λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυα-
τείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, την Κυριακή 
προ των Χριστουγέννων. 
Μετά του Σεβασμιωτάτου συλλειτούργησαν ο Πρωτο-

σύγκελλος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αρχιμ. κ. Νικόδημος Ανα-
γνωστόπουλος και ο ιερατικώς Προϊστάμενος του Ναού 

κ. Γεώργιος Ζαφειράκος, τον οποίο ευχήθηκε ο Αρχιεπί-
σκοπος για την επέτειο 48 χρόνων ιεροσύνης. 

 
Ο Σεβασμιώτατος παρουσίασε επίσης στους πιστούς 
τον νέο Διάκονο που θα υπηρετεί στον Ι. Ναό, κ. Κων-
σταντίνο Μαμούρη, στον οποίο επίσης ευχήθηκε ευλο-
γημένη διακονία, δύναμη και υπομονή.

Απο την πρόσφατη επίσκεψη του 

Θ. Γκότση και του Δ. Παρτασίδη



 23 | Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Ανεξάρτητο Eλληνικό Σχολείο St Mary’s

Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε το  
περασμένο Σάββατο, 18 του Δεκέμβρη, στο Ανε-
ξάρτητο ελληνικό σχολείο St Mary’s η χριστου-
γεννιάτικη γιορτή που ετοίμασαν οι μαθητές  
καθοδηγούμενοι από τους δάσκαλους και καθη-
γητές τους. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι  
μαθητές και αυτό βοήθησε ώστε να περάσουν 
όλοι όμορφα. 
Οι γονείς ευχαριστήθηκαν το γιορτινό πρό-

γραμμα δίνοντας απλόχερα το χειροκρότημά 
τους.  Ευχαρίστησαν τους υπέροχους επαγγελ-
ματίες δασκάλους που αποτελούν το εκπαιδευτικό 
προσωπικό του σχολείου. Το πρόγραμμα  πα-
ρουσίασε η εκπαιδευτικός κ.   Βάνα Σαριμπαλίδου 
και περιείχε ποιήματα, σκηνικές εικόνες, έθιμα 
και τραγούδια. Η διευθύντρια του σχολείου  
κ. Έλισσα Ξενοφώντος στην ομιλία της ανέφερε 
τα πιο κάτω: 
Κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά και συνάδελ-
φοι, 

«Την άγια νύχτα τη χριστουγεννιάτικη λυγούν 
τα πόδια…», «Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα 
σπαρμένη μάγια!», λέει ο ποιητής, συνεπαρμένος 
από τη δύναμη της μεγάλης γιορτής. 
Τι άλλο θα μπορούσαν να είναι τα Χριστού-

γεννα, παρά η μοναδική νύχτα του ερχομού στη 
γη του Σωτήρα του κόσμου; «Η Μητρόπολις  
πασών των εορτών», όπως την ονομάζει ο ιερός 

Χρυσόστομος, το μέγι-
στο μυστήριο της πί-
στης και της ευσέβειας, 
ο Θεός που «εφανε-
ρώθη εν σαρκί».  

 Η Είσοδος του Θεού 
στον κόσμο μας, η Εν-
σάρκωσή Του αποτελεί 
στο πέρασμα των αι-
ώνων σημείο αναφο-
ράς για τον καθένα μας 
και έκφραση της από-
λυτης αγάπης του 
Θεού για τα δημιουρ-
γήματά Του. 

 Ποια άραγε είναι 
αυτή η μεγάλη δύναμη 

που κάνει κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ανθρώ-
πων,  να περιμένουν με κρυφή λαχτάρα την 
«εορτή των εορτών», τα Χριστούγεννα; Ποια κόκ-
κινη κλωστή του παραμυθιού ανασύρει κάθε 
χρόνο από τα μύχια της ψυχής μας την αναμονή 
και τη νοσταλγία και μας συνεγείρει σε ένα πανη-
γύρι προετοιμασίας και χαράς; 
Μήπως είναι η λάμψη και η μαγεία των ημερών; 

Οι λαμπροστολισμένοι δρόμοι, τα πολύχρωμα 
λαμπιόνια που αναβοσβήνουν, οι γιορτινές πλα-
τείες και οι φωτεινές βιτρίνες, που προκαλούν με 
την ομορφιά τους; 
Μήπως είναι οι νοσταλγικές χριστουγεννιάτικες 

μελωδίες, οι αγγελικές μουσικές, που ξεχύνονται 
από παντού και χαϊδεύουν με χέρια βελούδινα τη 
μνήμη και την ψυχή μας; 
Μήπως είναι όλα εκείνα τα πατροπαράδοτα 
έθιμά μας, οι χαρές των παιδικών μας χρόνων;  
Μήπως είναι οι μικρές-μεγάλες χαρές του σπι-

τικού μας, το στολισμένο δέντρο του σαλονιού με 
τα δώρα, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, η μοσχο-
βολιά της κανέλλας και του μελιού, η καλομαγει-
ρεμένη, γεμιστή με χίλιες νοστιμιές γαλοπούλα, 
και γύρω τα χαρούμενα πρόσωπα των αγαπημέ-
νων μας προσώπων; 
Ναι, είναι όλα αυτά μαζί, αλλά  και ταυτόχρονα 

είναι η βαθιά αίσθηση ότι κάθε χρόνο ανάμεσά 
μας και «μέσα μας γεννιέται ένα Θεός»! Ο Θεός 

της αγάπης, της ελπίδας και της δικαιοσύνης! 
Φέτος  τα Χριστούγεννα ας τα συνδυάσουμε 
πιο πολύ με το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αν το 
καλοσκεφτείτε, έχουμε κολλήσει μαζί του. Σίγουρα 
θα το έχετε ήδη στολίσει και σιγά σιγά θα τοπο-
θετείτε κάτω από τα κλαδιά τα δώρα για τα παιδιά 
σας και τους φίλους σας. Όμως φέτος κάντε κάτι  
πιο τολμηρό.  Μαζί με αυτό στολίστε και τη ζωή 
σας… Στο δικό σας φετινό δέντρο φροντίστε να 
έχετε τοποθετήσει  και πολλές ευχές. Αν όχι να 
το  κάνετε. Και μην αφήσετε επ΄  ουδενί την θέση 
του αστεριού να την πάρει ο κορωνοϊός  
ΟΜΙΚΡΟΝ. Γι΄αυτό φροντίστε να περάσετε τις 
γιορτές αυτές πολύ όμορφα και πολύ προσεκτικά.  
Ευτυχώς καλύτερα από πέρσι είμαστε γι΄αυτό ας 
τα χαρούμε όσο ποτέ. 
Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να βάλουμε το 
θείο Βρέφος στην δική μας καρδιά; “Να ζούμε με 
ελπίδα, να δίνουμε τα χέρια για συμφιλίωση, να 
βοηθάμε να γίνεται το καλό, να σκουπίζουμε τα  
δάκρυα αυτών που υποφέρουν.  Κάθε φορά που 
κάποιος χαρίζει σε κάποιο την αγάπη, όταν  
η ανάγκη του δύστυχου λιγοστεύει, όταν οι καρ-
διές είναι ευτυχισμένες. Τότε είναι Χριστούγεννα. 
Ας αφήσουμε λοιπόν και εμείς να πλημμυρίσει 
την δική μας καρδιά και ψυχή το γεγονός της γεν-
νήσης του Θείου Βρέφους  έτσι ώστε σε κάθε 
στιγμή της ζωής μας και όχι μόνο αυτές τις ημέ-
ρες, να ζούμε με την αγάπη και την ειρήνη που 
έφερε στον κόσμο η γέννηση του Χριστού και 
μαζί με τους αγγέλους να δοξολογούμε τον Θεό 
λέγοντας «δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης  
ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία». 
Εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα κι ευτυ-
χισμένος ο νέος χρόνος με υγεία πάντα και πολ-
λές μικρές χαρές. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτή 
είναι ευτυχία. Οι μικρές αυτές χαρές!” 
Στο τέλος του καλλιτεχνικού προγράμματος 
έγινε κλήρωση λαχνού. Το σχολείο St Mary’s  
εύχεται σε όλη την παροικία χαρούμενες γιορτές 
και ευτυχισμένο το νέο έτος 2022!

Το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου, ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος επισκέ-
φθηκε την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Αγ. Ζαχα-
ρίουκαι Ελισάβετ στην πόλη Swansea της Δυτικής 
Ουαλίας.  

  
Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησεστη Θεία Λει-

τουργία την οποία ετέλεσε ο Πρωτοπρ. κ. Ανα-
στάσιος Σαλαπάτας, στον οποίο έχει ανατεθεί 
από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγ. 
Βρεταννίας η ευθύνη της εν λόγω Κοινότητος.  

  
Ο Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως ομίλησε στο τέ-

λος της Θείας Λειτουργίας, συγχαίροντας επίσης 
τους Άρχοντες της Κοινότητος για τους ευγενείς 
κόπους που καταβάλλουν, προσφέροντάς τους 
αναμνηστικά εορταστικά δώρα.  

  
Κατόπιν τέλεσε ιερό Τρισάγιο υπέρ αναπαύ-

σεως της προσφάτως κοιμηθείσης Ελένης  
Ireland, διακεκριμένης και βραβευμένης ποιήτριας 
η οποία ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της τοπικής 
Κοινότητος. 

Ο Επίσκοπος Κλαυδιου-
πόλεως στο Swansea
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Τ  ο ιστο-
ρ ι κ ό 
δ η μ ι -

ούργημα της 
Οκτωβριανής 
Σοσιαλιστικής 
Επανάστασης 
φωτίζει άπλετα 
το δρόμο της 

Μεγάλης Αναγέννησης. 
Στις 30 αυτού του μήνα,  

Δεκεμβρίου 2021 συμπληρώνο-
νται 99 χρόνια από την ίδρυση 
της Σοβιετικής Ένωσης, της 
Ένωσης  Σοβιετικών Σοσιαλι-
στικών Δημοκρατιών ΕΣΣΔ 
(Ένωση 15 χωρών) και 30 χρό-
νια από την τυπική διάλυσή της. 
Η ένοπλη εξέγερση στη Ρωσία 
τον Οκτώβριο του 1917 και οι 
εξεγέρσεις που ακολούθησαν σε 
μια σειρά  χώρες της ρωσικής 
επικράτειας,  στέφθηκαν με 
επιτυχία. Ωστόσο, το νεαρό σο-
βιετικό κράτος κληρονόμησε 
μια ρημαγμένη από τον Α' Πα-
γκόσμιο Πόλεμο Ρωσία μαζί με 
τις χώρες που βρίσκονταν στην 
επικράτειά της,εξίσου ρημαγμέ-
νες. Ο εμφύλιος πόλεμος που 
ξέσπασε αμέσως μετά την 
Οκτωβριανή Επανάσταση και η 
εισβολή στη Σοβιετική Ένωση 
από δεκατέσσερις καπιταλιστι-
κές χώρες, περιλαμβανομένης 
της Ελλάδας, προς ενίσχυση 
των αντεπαναστατών και όχι 
μόνο δημιούργησαν συνθήκες 
χάους και αναρχίας. Ήταν μια 
ανεξέλεγκτη κατάσταση.  
Οι κομμουνιστές υπερασπί-

στηκαν τις κατακτήσεις της 
Οκτωβριανής Επανάστασης με 
τα όπλα και όχι μόνο με τα λό-
για. Ξεκάθαροι για τη διαφορά 

μεταξύ ειρήνης και πασιφι-
σμού,ποτέ δεν υιοθέτησαν τη 
θέση " σφάξε με αγά μου ν' 
αγιάσω". 
Σ'αυτή την περίοδο, η πολι-

τική του "Πολεμικού Κομμουνι-
σμού" - που, μεταξύ άλλων,  
περιελάμβανε την αναγκαστική 
κατάσχεση του μεγαλύτερου 
μέρους της αγροτικής παραγω-
γής, του αγροτικού προϊόντος, 
για τις ανάγκες του Κόκκινου 
Στρατού και του πληθυσμού 
των πόλεων - ήταν η μόνη  
επιλογή για τους κομμουνιστές. 
Μετά την ήττα των αντεπανα-

στατών και των καπιταλιστών-
ιμπεριαλιστών εισβολέων που 
έστειλαν στρατούς (το σύνολό 
τους ξεπερνούσε τις 300,000 
άντρες) για ν' ανατρέψουν την 
εξουσία των εργατών και των 
αγροτών, τη θέση της  "αντιδη-
μοκρατικής" πολιτικής του " 
Πολεμικού Κομμουνισμού" 
πήρε η  "Νέα Οικονομική Πολι-
τική"(γνωστή ως ΝΕΠ από τα 
αρχικά των τριών αυτών λέξεων 
στη ρωσική γλώσσα), που πε-
ριελάμβανε φόρους αντί κατα-
σχέσεις  αγροτικών  προϊόντων 
και  μια σειρά άλλα μέτρα,  που, 
όλα αυτά μαζί, επέτρεψαν στη 
νεαρή σοβιετική δημοκρατία  
ν' αναπνεύσει, ν' αποκαταστή-
σει την κοινωνική ισορροπία 
στο εσωτερικό της χώρας, την 
ισορροπία ανάμεσα στις επανα-
στατημένες τάξεις και να ενι-
σχύσει την απαραίτητη εργατο- 
αγροτική συμμαχία, απαραί-
τητη και αναγκαία για τη μετέ-
πειτα πορεία του σοσιαλισμού.  
Με την εκπλήρωση των βασι-

κών στόχων της ΝΕΠ, τη δια-

τήρηση, όμως, της εχθρικής πε-
ρικύκλωσης, τον ασταμάτητο 
εσωτερικό και εξωτερικό  
πόλεμο, την απειλή των ΝΕΠ-
ΜΕΝ, που δημιούργησε η ανά-
πτυξη του ιδιωτικού κεφαλαίου 
στις πόλεις και στην ύπαιθρο (η 
ΝΕΠ ευνόησε και την εμφάνιση 
της τάξης  των κουλάκων,των 
πολύ πλούσιων αγροτών) και 
την επανάσταση στην αναπτυ-
γμένη καπιταλιστική Ευρώπη 
που αργούσε (και τελικά δεν 
πραγματοποιήθηκε ύστερα από 
τη γρήγορη καταστολή της στη 
Γερμανία) τα περιθώρια για τη 
συνέχιση της ΝΕΠ στένευαν. 
Στένευαν και τα περιθώρια για 
άλλες "δημοκρατικές" επιλογές. 
Η ηγεσία που διαδέχθηκε τον 

Λένιν που πέθανε τον Ιανουά-
ριο του 1924 σε ηλικία μόλις  
54 χρονών, έπρεπε να λύσει ένα 
πρόβλημα ζωής και θανάτου για 
τη νεαρή σοβιετική δημοκρα-
τία. 
Ή η Σοβιετική Ένωση,   

η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλι-
στικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) 
που μόνο πριν δύο χρόνια είχε 
ιδρυθεί ( 30 Δεκεμβρίου 1922) 
θα περνούσε σε βραχύ χρονικό 
διάστημα στην εκβιομηχάνιση 
για να  μετατραπεί σε βιομηχα-
νική χώρα και στην κολεκτιβο-
ποίηση ( διαδικασία της μετα-
τροπής της ατομικής αγροτικής 
καλλιέργειας, παραγωγής, σε 
συλλογική με τη  δημιουργία 
κολεκτίβων, συνεταιριστικών 
αγροκτημάτων - κολχόζ στα 
ρωσικά - και κρατικών  αγρο-
κτημάτων - σοβχόζ στα ρωσικά 
) και θα γινόταν μια σύγχρονη 
οικονομική δύναμη ικανή να 

υπερασπιστεί τον εαυτό της 
απέναντι σε κάθε ξένη επιβουλή 
ή θα ακολουθούσε μια αργή  
πορεία οικονομικής ανάπτυξης 
που θα την κρατούσε για πολλά 
χρόνια αναπτυσσόμενη, μα βα-
σικά καθυστερημένη σε σχέση 
με τις αναπτυγμένες χώρες  
και θα την οδηγούσε με μαθη-
ματική ακρίβεια στην υποτέ-
λεια, στην υποδούλωση στις 
ιμπεριαλιστικές χώρες. 
Αν υιοθετούνταν, ας πούμε,  

οι θέσεις του Μπουχάριν, η επι-
λογή του Μπουχάριν ( ή παρό-
μοιες επιλογές που είχαν προ-
τείνει άλλοι ηγέτες του 
κομμουνιστικού κόμματος) που 
ίσως να ήταν σωστή, αν το εσω-
τερικό και το εξωτερικό περι-
βάλλον ήταν φιλικό ή τουλάχι-
στον ουδέτερο, ηιμπεριαλιστική 
ναζιστική Γερμανία το 1941, 
που εισέβαλε στη Σοβιετική 
Ένωση  ή ακόμα και πολύ πριν, 
θα έκανε ένα πολύ άνετο περί-
πατο στα σοβιετικά εδάφη. 
Ο σοβιετικός λαός στη συντρι-

πτική του πλειοψηφία αγκά-
λιασε και υλοποίησε τις επιλο-
γές του κομμουνιστικού 
κόμματος ύστερα από δημο-
κρατικές συζητήσεις σε όλα τα 
επίπεδα, τις οποίες ακολούθη-
σαν αποφάσεις συλλογικών  
οργάνων της σοβιετικής εξου-
σίας μέσα από διαφανείς δημο-
κρατικές διαδικασίες.  
Το προτσές (διαδικασία) της 

εκβιομηχάνισης και το προτσές 
της κολεκτιβοποίησης πραγμα-
τοποιήθηκαν με επιτυχία σε  
σύντομο χρονικό διάστημα.  
Το κόμμα καταδίκασε τη βία 
που χρησιμοποιήθηκε σε ελάχι-

στες περιπτώσεις κατά τη διάρ-
κεια της κολεκτιβοποίησης. 
Η ΕΣΣΔ, η Σοβιετική Ένωση 

δεν κατέρρευσε τον Ιούνιο του 
1941, όταν δέχθηκε την ύπουλη 
γερμανική επίθεση 

(επιχείρηση Μπαρμπαρόσα) 
τη μεγαλύτερη στρατιωτική επί-
θεση στην ιστορία της ανθρω-
πότητας, που παραβίασε το 
Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο 
Μη Επίθεσης του Αυγούστου 
του 1939. Τσάκισε, σίγουρα με 
τεράστιο κόστος σε έμψυχο και 
άψυχο υλικό, τις επίλεκτες και 
μέχρι τότε αήττητες μεραρχίες 
της Βέρμαχτ,επειδή είχε στέρεη 
οικονομική βάση. 
Η στέρεη αυτή οικονομική 

βάση που ήταν το υπόβαθρο για 
τη στρατιωτική της ισχύ θα 
ήταν αδύνατη, "όνειρο θερινής 
νυκτός ", χωρίς τη γρήγορη  
εκβιομηχάνιση και κολεκτιβο-
ποίηση. Ας μην ψάχνουν οι διά-
φοροι επικριτές του σοσιαλι-
σμού τους λόγους για την 
μετέπειτα,την πολύ μετά, 
κατάρρευση της ΕΣΣΔ, στις επι-
λογές της ηγεσίας του κομμου-
νιστικού κόμματος και ας μην 
προσπαθούν να αναστήσουν το 
παραμύθι ότι ο Λένιν θα ακο-
λουθούσε  διαφορετικό δρόμο 
ή ότι θα συνέχιζε τη ΝΕΠ.  
Τα αίτια της διάλυσης της 

ΕΣΣΔ και των άλλων  σοσιαλι-
στικών χωρών πρέπει να ανα-
ζητηθούν αλλού και όχι στην 
ιστορικά ορθή απόφαση για 
γρήγορη εκβιομηχάνιση και για  
γρήγορη κολεκτιβοποίηση αμέ-
σως μετά την εκβιομηχάνιση. 
Τα αίτια που οδήγησαν στο 

πισωγύρισμα και στην παλινόρ-

θωση του καπιταλισμού στις 
πρώην σοσιαλιστικές χώρες, 
δεν είναι από τα θέματα του  
παρόντος άρθρου. 
Οι θεωρίες και η δράση του 

Λένιν αντικρουούν και ανατρέ-
πουν όλες τις προσπάθειες να 
παρουσιαστεί ο επικεφαλής της 
ΕΣΣΔ ως σοσιαλδημοκράτης 
και οπαδός της  μικτής οικονο-
μίας ή ακόμα και ως υποστηρι-
κτής της σύγκλισης/ συγχώνευ-
σης  δύο διαμετρικά αντίθετων 
κοινωνικο-οικονομικών συστη-
μάτων,του καπιταλισμού και 
του σοσιαλισμού. 
Εγκαινιάζοντας τη ΝΕΠ,   

ο Λένιν, χωρίς καιροσκοπι-
σμούς, τίμια και παστρικά,  
ξεκαθάρισε στο κόμμα και στο 
λαό,ότι επρόκειτο για μια ανα-
γκαία, αλλά προσωρινή υποχώ-
ρηση. Λίγο πριν φύγει από τη 
ζωή, στο δημόσιο λόγο του εξέ-
φρασε την πεποίθηση, στηρι-
γμένη στα τότε ισχύοντα δεδο-
μένα,ότι από τη Ρωσία της ΝΕΠ 
θα ξεπεταχτεί η σοσιαλιστική 
Ρωσία.  Για δεκαετίες ο υπαρ-
κτός σοσιαλισμός υπερασπί-
στηκε τα δίκαια των λαϊκών  
τάξεων, την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια και τον ανθρώπινο πο-
λιτισμό.  Η προσωρινή ήττα του 
σοσιαλισμού γύρισε την ανθρω-
πότητα πίσω στον Μεσαίωνα. 
Το νομοτελειακό πέρασμα στη 
Μεγάλη Αναγέννηση φωτίζεται 
άπλετα από την Οκτωβριανή 
Σοσιαλιστική Επανάσταση και 
την ΕΣΣΔ που ήταν το αποκού-
μπι των αδικημένων της γης.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Με την ευκαιρία της 99ης επετείου της ίδρυσης της Σοβιετικής Ένωσης 
Β' Μέρος και τελευταίο 

Χριστούγεννα και πάλι!

Η ευλογία του Θεού μας 
αξίωσε να φτάσουμε και 
πάλι τα Χριστούγεννα. 

Σε δύο μέρες είναι η μέρα της γέν-
νησης του Ιησού Χριστού που 
τόσο πολύ περιμένουμε. 
Η αγωνία είναι ζωγραφισμένη στα 
μισά ακάλυπτα πρόσωπα μας. 

Δυστυχώς η πανδημία βρίσκεται ακόμα σε 
έξαρση, και οι κίνδυνοι δεν μας εγκατέλειψαν. 
Πριν από λίγες μέρες έτυχε να δω και πάλι ένα 
διαφημιστικό κομμάτι στο διαδίκτυο που μου 
έκανε μεγάλη εντύπωση αλλά και με συγκίνησε 
μπορώ να πω πάρα πολύ. Ήταν ένας παππού-
λης ο οποίος ξυπνούσε καθημερινά και αγωνι-
ούσε που δεν μπορούσε να δει την εγγονούλα 
του και φανταζόταν πώς θα περάσει τα Χριστού-
γεννα με την υπόλοιπη οικογένεια του και ιδιαί-
τερα με την μικρή εγγονή του. 
Σκεφτόταν ταυτόχρονα ότι θα έπρεπε να έχει αρ-
κετή φυσική δύναμη για να σηκώσει τη μικρή εγ-
γονή του να φτάσει το ύψος του Χριστουγεννιά-
τικου δέντρου, για να βάλει ένα αστέρι που ήταν 
μέρος της διακόσμησης του δέντρου. 
Άρχισε λοιπόν τους περιπάτους και τις ασκήσεις 
για να αποκτήσει την απαραίτητη φυσική δύναμη 
ούτως ώστε να μπορεί να σηκώσει τη μικρή 
εγγονή. Έτσι με τις ασκήσεις καθημερινά τον βλέ-
παμε να αποκτά όλο και περισσότερη δύναμη 
σηκώνοντας κάποιο βαρίδι, μέχρι που τα κατά-
φερε να σηκώσει αυτό το βαρίδι μέχρι το ύψος 
του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. 
Και με αυτή τη καθημερινή άσκηση, τα κατάφερε 
και τον βλέπουμε με πόσο ενθουσιασμό σήκωσε 
την εγγονή του στο ύψος του Χριστουγεννιάτικου 
δέντρου, και τη μικρή να τοποθετεί το αστέρι στο 
ψηλότερο μέρος του δέντρου. 
Η χαρά λοιπόν του παππούλη φάνηκε στο πρό-

σωπο του που είχε ξεχειλίσει με το χαμόγελο να 
είναι τόσο εμφανές έστω και αν φορούσε την 
προστατευτική 
μάσκα. 
 
Το μήνυμα που βγαίνει από όλο αυτό είναι το ότι 
δεν πρέπει ποτέ να τα 
βάζουμε κάτω αλλά να προσπαθούμε και να  
ελπίζουμε. Να ελπίζουμε και να πιστεύουμε και 
μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πραγματοποι-
ήσουμε τα όνειρα μας. 
Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βρεθούμε και πάλι 
κοντά ο ένας στον άλλο και μόνο έτσι θα μπορέ-
σουμε να δώσουμε και να πάρουμε αγκαλιές και 
φιλιά, όταν με το καλό φτάσει εκείνη η ώρα που 
ο Ιησούς Χριστός που θα έρθει και πάλι κοντά 
μας θα μας απαλλάξει από τούτο το κακό που 
μας βρήκε. Το κακό που μας έχει απομακρύνει 
από του συγγενείς και φίλους, από την μάνα και 
τον πατέρα, από τα παιδιά μας, και από τα μικρά 
εγγόνια μας. Δόξα τω Θεώ με την βοήθεια του τα 
καταφέρουμε! Θα τα καταφέρουμε να υποδε-
χθούμε τον Χριστό, με δίχως τα φαντασμαγορικά 
και πολύχρωμα φώτα, με δίχως τα μεγάλα και 
πολυμελή πάρτι, με δίχως τα πολυέξοδα φαγο-
πότια, και με δίχως τα ακριβοπληρωμένα τρελά 
δώρα και ταξίδια που κάναμε στο παρελθόν. 
Απλά λοιπόν και με διάθεση ψυχής ας καλοδε-
χτούμε τη γέννηση του Ιησού Χριστού, που μας 
βοήθησε να τα καταφέρουμε να διατηρήσουμε 
την ελπίδα και την πίστη για τα καλύτερα που θα 
έρθουν! Έστω με μια προσπάθεια μέσω των  
έσων μαζικής επικοινωνίας τα καταφέραμε να 
κρατήσουμε επαφή και να διατηρήσουμε την ελ-
πίδα για καλύτερες μέρες που θα είναι απαλλα-
γμένες από την πανδημία και την επιστροφή στην 
ομαλότητα και στην καθημερινότητα! 
Έστω και από μακριά, έστω και με ένα μικρό τα-

ξίδι στο παρελθόν ας κάνουμε αν μπορούμε για 
να φέρουμε τις μνήμες και πάλι κοντά μας για 
λίγο κουράγιο, που θα μας κρατήσει και θα μας 
δώσει δύναμη να ελπίζουμε. Να ελπίζουμε ότι 
τα επόμενα Χριστούγεννα θα βρεθούμε κι πάλι 
μαζί, θα φιληθούμε και θα αγκαλιάσουμε αλλή-
λους όπως και πριν. Και αν με ρωτάτε για την 
δική μου ευχή, απλά θα ήθελα να πάνε όλα καλά 
για να μπορέσω να δω από κοντά τους δικούς 
μου ανθρώπους. Να μπορέσω να δώσω αγκα-
λιές και φιλιά, και να πάρω αγκαλιές και φιλιά, 
και όχι αγκαλιές ψεύτικες όπως αυτές που μου 
έδωσε η εγγονή μου πριν λίγες μέρες 
αγκαλιάζοντας τη συσκευή του τηλεφώνου όταν 
μιλούσαμε μέσω του FACE TIME. Ήθελε τόσο 
να με αγκαλιάσει και να πάρει πίσω αγκαλιές, 
που αυθόρμητα αγκάλιασε τη συσκευή του κινη-
τού. Καλύπτοντας την συσκευή, με κάλυψε και 
μένα, και μαζί έκρυψε και το δάκρυ 
που κυλούσε από τα μάτια του παππού που τον 
έφαγε ο καημός που δεν τα κατάφερε ούτε αυτά 

τα Χριστούγεννα να δώσει μια αγκαλιά στα αγα-
πημένα του εγγόνια! Πόσο μας λείπουν όλα 
τούτα! Είθε ο Ιησούς Χριστός να κάνει το θαύμα 
του και να μας φέρει την ομαλότητα 
και να μας απαλλάξει από τούτη την ανεπιθύμητη 
πανδημία! Με όλα τούτα στο μυαλό ας προσπα-
θήσουμε να κρατήσουμε επαφή έστω και 
με τα όσα μέσα διαθέτουμε προς το παρών.  
Να προσέχουμε για εμάς και για τους άλλους, 
να ελπίζουμε, και να πιστεύουμε. Μην αμελήσετε. 
Πάρτε τηλέφωνο κάποιο φίλο. Κάποιο γνωστό 
που πιθανό να είναι μόνος, κάποιο 
συγγενή που δεν τον είδατε για πολύ καιρό, και 
πέστε απλά ένα καλό λόγο. Κάποιο άτομο που 
ίσως για κάποιο λόγο να πληγώσατε στο παρελ-
θόν. Κάντε εσείς το πρώτο βήμα. Συγχωρέσατε 
αυτούς που σας πλήγωσαν. Ο Χρίστος που είναι 
και πάλι μαζί μας, θα σας βοηθήσει να συγχω-
ρεθείτε! 

 ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! 
Με την αγάπη μου

Του Βασίλη 
Παναγή
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟ-
ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 

 
Ο Μακάριος αποδίδει πρώτα 

ευθύνες στους Άγγλους για το 
ναυάγιο των συνομιλιών και 
χρόνια αργότερα στον Γρίβα! 
 
Λίγες μέρες αργότερα, στις 6 

Μαρτίου 1956 σε δημοσιογρα-
φική διάσκεψη ο Μάκαριος απέ-

διδε το ναυάγιο των συνομιλιών στους Άγγλους 
γιατί δεν ήταν πρόθυμοι να συνεχίσουν τη συζή-
τηση στα τρία σημεία που είχε προτείνει. Πολλά 
χρόνια αργότερα και μετά την καταστροφή του 
1974, ο Μακάριος, στην ταινία του Μιχάλη Κα-
κογιάννη «Η Μεγάλη Πορεία» ενώ παραδεχόταν 
ότι οι διαφορές του με τους Άγγλους ήταν ελάχι-
στες,  επιρρίπτει την όλη ευθύνη στον Γρίβα! 
Ιδού  τι είχε αναφέρει ο ίδιος στη σχετική ταινία: 

«Είχα με τον στρατάρχη Χάρτινγκ πολλάς συ-
ναντήσεις και μακράς συνομιλίας. Κάθε φορά το 
χάσμα που εχώριζε τας απόψεις μας εγίνετο και 
μικρότερο. Την τελευταίαν φοράν ήταν σχεδόν 
βεβαία η συμφωνία. Αλλά, δυστυχώς, κατά το 
βράδυ της συναντήσεως μας, κατά το οποίον 
ήτο παρών και ο υπουργός των Αποικιών, ο Γρί-
βας είχε διατάξει να ρίψουν βόμβας σε διάφορα 
κυβερνητικά κτίρια. Ο κυβερνήτης είχε υποψια-
σθή ότι εγώ είχα διατάξει να τεθούν βόμβες για 
εκβιασμό. Δυστυχώς η επιπολαία εκείνη ενέργεια 
του Γρίβα, είχε πολύ θλιβεράς συνεπείας δια την 
Κύπρο και εμένα». 
Ο αναγνώστης δικαιολογημένα διερωτάται σε 

«ποιον» Μακάριο να πιστέψει: Στις δηλώσεις 
που έκανε στους δημοσιογράφους στις 6 Μαρ-
τίου 1956 όπου επέρριπτε την όλη ευθύνη στους 
Άγγλους ή στη δήλωση που έκανε μετά το 1974 
στην ταινία του Κακογιάννη και επέρριπτε την 
όλη ευθύνη στον Γρίβα! Όπως και να έχουν τα 
πράγματα, η πρώτη ευκαιρία για αυτοκυβέρνηση 
πρώτα και αυτοδιάθεση αργότερα είχε προταθεί 
στη Διασκεπτική του 1947 και η  Εθναρχία και η 
Αριστερά την απέρριψαν. Αυτή ήταν η δεύτερη 
ευκαιρία και την απέρριπταν για άλλη μια φορά 
η Εθναρχία, ο Μακάριος και ο Γρίβας. 

 
Ο Μακάριος στην Εξορία, 9 Μαρτίου ▪

1956 
Μετά την κατάρρευση των συνομιλιών με τον 
Μακάριο, ο Χάρντιγκ ήταν αποφασισμένος να 
συντρίψει το κίνημα της ΕΟΚΑ και να διοικήσει 
το νησί με ‘‘σιδηρά πυγμή’’. Στις 9 Μαρτίου 
1956 ο Μακάριος επρόκειτο να επιβιβαστεί σε 
αεροσκάφος για την Αθήνα για περαιτέρω συ-
νομιλίες με την ελληνική κυβέρνηση. Συλλήφτηκε 
και μαζί με τον Μητροπολίτη της Κερύνειας Κυ-
πριανό, τον Παπασταύρο Παπαγαθαγγέλου και 
τον Πολύκαρπο Ιωαννίδη, και  χωρίς καμιά δίκη  

στάληκαν στην εξορία στις Σεϊχέλες, στον Ινδικό 
Ωκεανό.  

Απεργίες και διαδηλώσεις στην Κύπρο ▪
και την Ελλάδα  

Η είδηση για την εξορία του Μακαρίου μαζί με 
άλλους τρεις συνεργάτες του οδήγησε σε απερ-
γίες και διαδηλώσεις που κράτησαν μια βδομάδα 
στην Κύπρο. Παρόμοιες διαδηλώσεις αλληλεγ-
γύης προς τον Μακάριο και τον Κυπριακό λαό 
έγιναν και στην Ελλάδα. Ανακλήθηκε ο έλληνας 
πρεσβευτής στο Λονδίνο (Βασίλης Μόστρας). Η 
εκτόπιση του Μακαρίου και των συνεργατών του 
χαρακτηρίστηκε και αδικαιολόγητη και απερίσκε-
πτη. Ο Μακάριος και οι συνεργάτες του έμελλαν 
να μείνουν στην εξορία για τους επόμενους 13 
μήνες. Στη Βουλή των Κοινοτήτων ορισμένοι 
βουλευτές πρότειναν την απελευθέρωση του Μα-
καρίου και να του επιτραπεί να μιλήσει σε κοινή 
συνεδρίαση των δύο Σωμάτων του Κοινοβουλίου 
με την παρουσία βουλευτών όλων των κομμά-
των.  

 
Οι Πρώτοι  και τελευταίοι απαγχονισμοί 
στην Κύπρο – Το Σύνταγμα Ράντκλιφ –  

Η Ηρωική Θυσία Του Γρ. Αυξεντίου 
 
Στις 9 Μαίου 1956, παραμονή των εκτελέσεων  

των Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημη-
τρίου, ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας Δωρόθεος 
εκφώνησε λόγο σε ένα μαζικό συλλαλητήριο   
στην Αθήνα για τους δύο επικείμενους απαγχο-
νισμούς στην Κύπρο. Στη συνέχεια οι διαδηλωτές 
κατευθύνθηκαν προς την Βρετανική Πρεσβεία 
στην Αθήνα. Η αστυνομία προσπάθησε να δια-
λύσει τους διαδηλωτές και πυροβολούσε αδιά-
κριτα, σκοτώνοντας εφτά διαδηλωτές και τραυ-
ματίζοντας περίπου 200. Στη Λευκωσία, στις 10 
Μαίου 1956 οι βρετανικές αρχές απαγχόνισαν 
τους δύο νεαρούς Κυπρίους.  

 
Οι  άλλοι  απαγχονισμοί  ▪

Το απολυταρχικό και στρατιωτικό καθεστώς του 
Χάρντιγκ έχοντας σαν απώτερο στόχο να κλονί-
σει την αγωνιστηκότητα  του λαού συνέχισε τους 
απαγχονισμούς νεαρών Κυπρίων. Στις 9 Αυγού-
στου 1956, στάληκαν στην αγχόνη οι Ανδρέας 
Ζάκος, Χαρίλαος Μιχαήλ και Ιάκωβος Πατά-
τσος.  Ένα μήνα αργότερα, στις 22 Σεπτεμβρίου 
1956 άλλοι τρεις νέοι έδιναν τη ζωή τους για τη 
λευτεριά της Κύπρου. Αυτοί ήταν  οι Μιχάλης  
Κουτσόφτας, Ανδρέας Παναγίδης και Στέλιος 
Μαυρομάτης.  Ο τελευταίος απαγχονισμός έγινε 
στις 14 Μαρτίου 1957.  Ο Ευαγόρας Παλληκα-
ρίδης, ένας 18-χρονος φοιτητής από την Πάφο 
ήταν το ένατο και τελευταίο θύμα αυτής της απάν-
θρωπης θηριωδίας. 

 
Ο Νάσερ και η  κρίση στο Σουέζ 1956 ▪

Το καλοκαίρι του 1956, ο Νάσερ της Αιγύπτου 

εθνικοποίησε την Διώρυγα του Σουέζ. Η Αγγλο-
Γαλλική επέμβαση στην Αίγυπτο  κατέληξε σε 
φιάσκο. Η απώλεια του Σουέζ ήταν για τους Βρε-
τανούς μια φοβερή οικονομική, πολιτική και στρα-
τηγική ήττα γιατί άρχισαν να χάνουν σταδιακά 
τον έλεγχο στην περιοχή. Αυτή η νέα κατάσταση,  
μετέτρεπε την Κύπρο σαν την πιο σημαντική 
τους στρατιωτική βάση στην περιοχή. Συνεπώς, 
θα έκαναν τα πάντα για να κρατήσουν την Κύπρο 
για να εξυπηρετούνται  τα οικονομικά και στρα-
τηγικά τους συμφέροντα. 

 
Το Σύνταγμα Ράντκλιφ ▪

Στις 12 Ιουλίου 1956,  ο Λένοξ-Μπόϋντ,  
ο υπουργός αποικιών, ανέθεσε στο Λόρδο Ρά-
ντκλιφ να ετοιμάσει ένα «πακέτο» από προτά-
σεις για ένα σύνταγμα αυτοδιοίκησης της Κύ-
πρου. Ο Λόρδος Ράντκλιφ επισκέφτηκε την 
Κύπρο δύο φορές για να διαβουλευθεί με την 
ηγεσία του τόπου, όμως οι ελληνοκύπριοι υπο-
γράμμιζαν ότι ο νόμιμος εκπρόσωπός τους ήταν 
ο Μακάριος. Ο Ράντκλιφ έδωσε στη δημοσιότητα 
τις εισηγήσεις του με τη μορφή «Λευκής Βίβλου» 
στις 19 Δεκεμβρίου 1956. Το «Σύνταγμα Ρά-
ντκλιφ» προνοούσε, ανάμεσα στ’ άλλα,  τα ακό-
λουθα:  

 
1. Το Νομοθετικό Σώμα  θα αποτελείται  από 

πρόεδρο και  αντιπρόεδρο της βουλής και 36 
μέλη. 

2. Ο Πρωθυπουργός, που  θα ενεργεί ως 
 Αρχηγός της Κυβέρνησης σε θέματα αυτοδιοί-
κησης,  θα διορίζεται από τον Κυβερνήτη. 

3. Ο Υπουργός Τουρκικών Υποθέσεων θα ανα-
λαμβάνει τον χειρισμό θεμάτων παιδείας και άλ-
λων κοινοτικών θεμάτων. 

4. Το κάθε νομοσχέδιο που θα εγκρίνεταιι από 
το Νομοθετικό Σώμα θα ισχύει ως  νόμος μόνον 
μετά την έγκριση  και υπογραφή του από τον 
Κυβερνήτη.  Την ίδια ημέρα (19 Δεκεμβρίου 
1956) δηλ. την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής 
της Λευκής Βίβλου, ο υπουργός εξωτερικών ανα-
κοίνωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η άλλη 
πιθανή λύση θα ήταν η διχοτόμηση του νησιού. 
Οι προτάσεις του Ράντκλιφ έγιναν αποδεκτές 
από την τουρκική κυβέρνηση και την τουρκοκυ-
πριακή ηγεσία αλλά απορρίφθηκαν από την ελ-
ληνική κυβέρνηση και τους ελληνοκυπρίους. Στο 
μεταξύ ο Μακάριος ήταν ακόμη εξόριστος στις 
Σεϊχέλες.  

 
Η απόφαση  1013 (ΧΙ)  των Ενωμένων ▪

Εθνών 
Στις 26 Φεβρουαρίου 1957 η Πολιτική Επι-

τροπή των Eνωμένων Εθνών ενέκρινε την  Από-
φαση 1013 (ΧΙ)  για την Κύπρο, που συντάχθηκε 
από τον Ινδό υπουργό εξωτερικών Kρίσνα Μέ-
νον.  Η απόφαση είχε την εξής διατύπωση:  
‘‘Η λύση του Κυπριακού προβλήματος χρειαζόταν 

κλίμα ειρήνης και ελευθερίας έκφρασης και μια 
ειρηνική, δημοκρατική και δίκαιη λύση θα μπο-
ρούσε να εξευρεθεί σύμφωνα με τους σκοπούς 
και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών…
’ 

Η προδοσία του κρησφύγετου του ▪
 Αυξεντίου 

Τον ίδιο μήνα (Φεβρουάριο 1957),  ο Χάρντιγκ 
είχε ανακοινώσει ότι οι μέρες της ΕΟΚΑ ήταν με-
τρημένες. Υπαρχηγός της ΕΟΚΑ ήταν ο 28-χρο-
νος Γρηγόρης Αυξεντίου που χρησιμοποιούσε 
το ψευδώνυμο Ζήδρος (το όνομα του αρματολού 
του 18ου αιώνα που καταγόταν από τα Γρεβενά 
και έδρασε στον Όλυμπο).  Καταγόταν από το 
χωριό Λύση της επαρχίας Αμμοχώστου. Στις  
3 Μαρτίου 1957, οι βρετανικές δυνάμεις ανακά-
λυψαν το κρησφύγετο του στα βουνά του  
Μαχαιρά. Μερικοί υποστηρίζουν ότι το κρησφύ-
γετο του Αυξεντίου το πρόδωσαν ένας βοσκός 
που είχε μια μάντρα εκεί κοντά και ο αγωγιάτης 
του μοναστηριού. Ο ίδιος ο  Γρίβας αναφέρει 
στα «Απομνημονεύματα Αγώνος ΕΟΚΑ», σελ. 
162, ότι «η θέσις του κρησφυγέτου επροδόθη 
από τον αγωγιάτην του Μοναστηρίου». Οι Άγγλοι 
δημοσιογράφοι Charles Foley και I. W. Scobie 
στο βιβλίο τους «The Struggle for Cyprus», σελ. 
121, αναφέρουν ότι ο καταδότης του Αυξεντίου 
ήταν «άνθρωπος της ΕΟΚΑ»  δηλαδή ένας από 
τους εννιά συλληφθέντες στο χωριό Όμοδος τον 
Γενάρη του 1957. Ανάμεσα στους συλληφθέντες 
ήταν και ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης που ήταν η 
τρίτη φορά που συλλαμβάνονταν γιατί είχε απο-
δράσει τις δυο προηγούμενες φορές.     

 ΣΥΝΕΧΕΙΖΕΤΑΙ... 
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Δεν μπορούν να υπάρξουν γιορτές χωρίς 
χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κι αυτό το  
δέντρο είτε είναι αληθινό, “ψεύτικο”,  

μικρό ή μεγάλο. Στολισμένο με πολλά ή λίγα στο-
λίδια, χρυσά, κόκκινα, πράσινα, ροζ, μωβ ή 
λευκά. Με κορδέλες και λαμπιόνια, με χιόνι  
ή κλωστές ή κορδέλες.  
Αν το καλοσκεφτείτε, έχουμε κολλήσει μαζί του 
για ένα μήνα σχεδόν, ιδιαίτερα αν βιαστήκατε 
κι εσείς φέτος να το στολίσετε πιο νωρίς. Και 
γιατί αυτό; Γιατί...κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, 
μπαίνει στη ζωή μας άλλος ένας στολισμός.  
Του χριστουγεννιάτικου δέντρου και όχι μόνο... 
Γι΄αυτό φέτος λοιπόν, το αποφάσισα!!! Λέω να 
στολίσω… και την ζωή μου…  
Ας γυρίσουμε πίσω τον χρόνο. Τότε που ο στο-
λισμός του δέντρου ήταν ίσως η πιο  διασκεδα-
στική ομαδική δουλειά ή ιεροτελεστία… Σπάνια 
θυμάμαι το δέντρο φρέσκο κι αληθινό. Ένα “ψεύ-
τικο”, έτσι το λέγαμε τότε ήταν πάντα πιο καλο-
δεχούμενο γιατί δεν άφηνε τις βελόνες  να  
πέσουν στο πάτωμα κι έτσι δεν λέρωναν το πε-
ντακάθαρο πάτωμα των καλών νοικοκυρών.  
Θα μπορούσε να ήταν έλατο ή πεύκο, ανάλογα… 
Τα αδελφάκια, το καθένα ανάλογα με το  ύψος 
και την ηλικία του αναλάμβανε κι ένα μέρος του 
δέντρου. Από τα χαμηλά κλαδιά που ήταν και τα 
μεγαλύτερα στα πιο ψηλά κλαδιά και τα πιο  
μικρά που διεκδικούσαν και την λεπτομέρεια.  
Στα χαμηλά λοιπόν κλαδιά μπαίνανε οι μεγάλες 
μπάλες... μετά στο κέντρο οι μεσαίες και οι   
μικρούλες πάνω ψηλά. Το πιο συνηθισμένο 
χρώμα στις μπαλίτσες κόκκινο και χρυσό ήτανε 
και το πιο φανταχτερό από όλα τα στολίδια ήταν 
το αστέρι.  Τυχερό το πιο μικρό παιδί στην οικο-

γένεια που θα το σήκωνε ο μπαμπάς  τόσο ψηλά 
για να μπορέσει να το τοποθετήσει.  
Στο δικό μου φετινό δέντρο λοιπόν, δεν έχω 
βάλει μόνο ευχές όπως πέρσι αλλά κι άλλα πρά-
γματα. Στα χαμηλά κλαδιά που είναι όπως είπαμε 
και τα μεγαλύτερα έχω κρεμάσει αυτά που  
πόνεσαν περισσότερο… Ξέρεις εσύ… Πρώτα τις 
απώλειες αγαπημένων σου προσώπων... τα με-
γάλα λόγια, τις υποσχέσεις… τις ψεύτικες φιλίες 
και προδοσίες…την ζήλια και την κακία.  
Μακάρι να είχε κι άλλα τόσα κλαδιά το δέντρο. 
Θα γέμιζαν, είμαι σίγουρη. Ακόμα τις γλυκοφι-
λίες, τις υποκρισίες, τις απιστίες και όλες τις κα-
κές -ίες που οδηγούν σε κόλαση συναισθημάτων. 
Τα παθήματα, τα μαθήματα  και τις λύπες…  
 Όλα αυτά που θα ήθελες να τα ρίξεις σε ένα 
ωκεανό και να τα πάρει τόσο μακριά έως στην 
άλλη μεριά της υδρογείου. 
Ανεβαίνοντας προς τα επάνω έχω τοποθετήσει 
τις μοναδικές στιγμές που γέμισαν χαρές την 
περσινή χρονιά. Με χαλαρούς κόμπους καρδιάς, 
κρέμασα τις μικρούλες αλλά αξέχαστες στιγμές… 
Αυτές έχουνε πολλά διαφορετικά χρώματα.  
Η κάθε μπαλίτσα έχει και μια ανάμνηση.  
Μια μοναδική στιγμή που δεν φεύγει από το 
μυαλό γιατί το είπαμε πολλές φορές «ευτυχία  
είναι μικρές χαρές». Χαρούλες με φίλους, φίλες 
και συναδέλφους ακόμα και γειτόνισσες που έγι-
ναν οι σχέσεις μας αδελφικές. Θα ονόμαζα  
Μαρία και Τούλα και Αφρούλα και Στέλλα και 
Δώρα και Έλενα και Γιαννούλα και Ελένη και 
τόσες και τόσες που θα γέμιζα όλη αυτήν την  
σελίδα. Φρόντισα να αλλάζω το χρώμα στην κάθε 
μια γιατί θα έμοιαζαν μεταξύ τους. Όμως η αλή-
θεια είναι ότι δεν μοιάζουν γιατί η κάθε μια,  
μοναδική  

είναι και ξε-
χωριστή τόσο 
στο μυαλό αλλά 
και στην καρ-
διά μου. Παρα-
ξενεύτηκα… να 

πω την αλήθεια, γιατί οι φίλες  αυτές πιο πολλές 
ήτανε από τα συνηθισμένα χρώματα που μπο-
ρούσα να διαθέσω…  
Να μη σας πω ότι χρειάστηκε να ψάξω παντού 
να βρω μπαλίτσες σε χρώματα ασυνήθιστα γιατί 
τα ονόματα ήταν τόσα πολλά. Μιλάμε για φίλες 
και φίλους καρδιακούς… Ελεύθεροι να τραγου-
δούν ή να σιωπούν… να μπαινοβγαίνουν μέσα 
στη ζωή σου έτσι αθόρυβα. Απλά είναι εκεί δεν 
φεύγουν αλλά  αφήνουν και θέση για τους επό-
μενους…  Όσο ανεβαίνω πιο πάνω στα μικρότερα 
κλαδιά, έχω κρεμάσει τις προσδοκίες μου…  
Δεν θυμάμαι, να ζήτησα μεγάλα πράγματα… 
Μόνο λίγες που έχουνε απομείνει εδώ και χρόνια 
απραγματοποίητες. Ξεχασμένες θα έλεγα σε ένα 
κουτί στην σοφίτα. Τώρα αφού βρήκα λίγο χρόνο 
να ανέβω εκεί κάπου το πήρε το μάτι μου και το 
άνοιξα. Ακριβώς την κατάλληλη στιγμή.  
Έτσι βρήκαν κι αυτές το χώρο τους στο χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο… Προσδοκίες λοιπόν…
κάτι σαν απραγματοποίητα όνειρα γιατί άλλες 
οι προτεραιότητες τότε  κι άλλες τώρα.  
Πριν βάλω το αστέρι λοιπόν αποφάσισα να κρε-
μάσω και κάποιους φιόγκους. Δεν τους συνηθίζω, 
αλλά αυτή την φορά σκέφτηκα να υπάρχει και 
κάτι πιο εντυπωσιακό. Κάτι που δεν θα περάσει 
απαρατήρητο. Και σε αυτούς έχω δέσει κάποιες 
αλήθειες και όχι μόνο. Τις πιο μεγάλες αλήθειες 
που πραγματικά είναι εντυπωσιακές και φου-
σκώνουν και φουντώνουν και θέλουν να ξεχωρί-
ζουν από όλα τα διακοσμητικά στολίδια.  
Αλήθειες όμορφες και τολμηρές, αλήθειες που 
πληγώνουν, αλήθειες που σε κάνουν να χαμογε-
λάς και να ανοίγει η ψυχή σου. Η αλήθεια πάντα 
χαρά φέρνει γιατί είναι ξεκάθαρη είτε είναι για 
καλό είτε για κακό. Σε κανένα φιόγκο δεν υπάρ-

χει το παραμικρό ψέμα γιατί η ζωή είναι πολύ 
όμορφη χωρίς ψέματα και ψέματα και ψέματα 
φαρμακερά.  
Φωτάκια γύρω γύρω τώρα πριν τελειώσει η δια-
κόσμηση. Φωτάκια να αναβοσβήνουν ή αυτά που 
είναι συνέχεια αναμμένα; Εδώ μεγάλος ο προ-
βληματισμός γιατί το σταθερό φως πολλές φορές 
δημιουργεί μονοτονία και κουράζει και από την 
άλλη το θεωρείς δεδομένο. Από την άλλη αυτό 
το μαγικό τικ τοκ, τικ τοκ μαγεύει. Τα φώτα διώ-
χνουν κάθε ψεύτικο που θέλει να εισβάλει απρό-
σκλητα για να  μειώσει τη τόσο όμορφη λάμψη. 
Να στραφταλίζουν, δίνοντας σε κάθε ψεύτικο, 
μια υπαρκτή μα και ουτοπική δόση αλήθειας... 
Και όταν ήρθε η σειρά για το μεγάλο αστέρι 
που βοήθησε τους μάγους να βρουν τον δρόμο 
για να φτάσουν στην Βηθλεέμ αναρωτήθηκα:  
Τι θα ήθελες γι’ αστέρι; Σαν κορυφή… Ούτε κο-
ρυφές, ούτε αστέρια… ίσως έλεγα αλλά δεν το 
είπα. Για κάποιους πάλι είναι το ίδιο… Κι όμως ο 
Χριστός γεννάται… η ελπίδα γεννάται… και όπως 
γνωρίζεις η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ένα 
αστέρι για να στολίσεις τη ζωή σου σκέφτηκα. 
Έστω και με μια  στάλα μόνο…ευτυχίας…  
Κι επειδή θαύματα γίνονται καθημερινά θα 
γεννηθούν σταγόνες μέσα από αυτό… Κι άλλες, 
κι άλλες…. Μέχρι να βραχείς ολόκληρη. Και τότε 
αραχνοϋφαντα  και ψιθυριστά λογάκια μαγικά 
που ευφραίνουν καρδιές και σκέψεις θα σου κρα-
τάνε παρέα όλη την περίοδο των γιορτών  
κι ακόμη βάλε.  
Από κάτω από το δέντρο αράδιασα όλα τα 
δώρα που πήρα… Μα περισσότερο τις στιγμές…
τις ανάμεικτες. Τις μοιρασμένες, τις δανεικές, 
τις αληθινές μα και τις ψεύτικες… Τις λαχτάρες 
όλες… Τα καλωσορίσματα και τους αποχαιρετι-
σμούς…  Αν και  γι’ άλλους το φετινό είναι απλά 
ένα δέντρο, για άλλους αδιόρθωτα ρομαντικούς 
μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό! Καλές γιορτές 
με υγεία και αγάπη σε όλους! 
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

“Δεν είσαι ο μόνος. Υπάρχει πάντοτε η Ελπίδα”  

Ο Jay Flynn τιμήθηκε με το ΜΒΕ από την Βασίλισσα της χώρας Elizabeth the 
2nd   και συγκεκριμένα πήρε τον Σταυρό του MBE που του έδωσε o  πρίγκι-
πας  William, σε ειδική εκδήλωση στα Βασιλικά ανάκτορα  του Buckingham 

Palace.   
Θα μου πείτε ε και… τότε?  Πολλοί παίρνουν τέτοιες τιμητικές αναγνωρίσεις  είτε  

αυτές είναι  MBE, CΒE, OBE και τόσους άλλους τίτλους.   
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, και όταν μάθετε τι είχε περάσει ή και υπόφερε ο ήρωας 
αυτός, και τι αξιώθηκε να κάνει  θα καταλάβετε γιατί διάλεξα να γράψω εν συντομία 
γύρω από τον Jay Flynn.  Λιγότερο από τρία χρόνια κοιμόταν σε ένα  παγκάκι (βλέπε 

φωτογραφία) κάτω από ένα δένδρο στο πεζοδρόμιο πλησίον του ποταμού Τάμεση στο Λονδίνο.   
Είχε για συντροφιά τον Τάμεση για κλίνη το παγκάκι και για οροφή το δένδρο που του χάριζε λίγη 
προστασία και που έριχνε τα φύλλα του το  δένδρο  κατά διαστήματα  έτσι για να του χαρίσει ακόμη 
ένα επιπρόσθετο  φτωχικό σκέπασμα. Ο  Jay δεν ζήτησε βοήθεια από κανένα.  
Οπως είπε ο ίδιος μην διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια, εάν είσθε σε δύσκολη θέση.  
Και όπως είπε ίσως “εάν είχα το θάρρος να ζητήσω βοήθεια δεν θα έφθανα σε αυτό το σημείο.”  
Πριν τρία περίπου χρόνια ο Jay  έπασχε από κατάθλιψη. Μαζί δε με  άλλα προβλήματα που αντι-
μετώπιζε, κατάληξε στο παγκάκι που το ονόμαζε το σπίτι του. Δεν είχε κάποιον να του μιλήσει να 
μοιραστεί τα προβλήματα να πει σε κάποιον τον πόνο του όπως όλοι μας κάνουμε όταν χρειασθεί   
η ανάγκη. Μα ακόμη χειρότερα κανένας  δεν του μίλησε και οι περαστικοί θα έδιδαν τον όβολο 
τους, μα κουβέντα καμμιά. Ηταν και αυτός ένας  από τους πολλούς  άστεγους, φτωχούς και ξεχα-
σμένους. Οπως λέει και το τραγούδι   “τον καημό του αλλουνού ποιος τον εννοεί.”  
Ο Jay εξηγεί ότι αν και οι περαστικοί του έδιδαν κάτι, κανείς μα κανείς δεν τον ρώτησε, αν είναι 
καλά ή αν χρειάζεται κάποια βοήθεια. Μα αφού και ο Jay Flynn  ήταν ακόμη ένας αριθμός στις 

 στατιστικές των αστέγων. Αν υπήρχε κάποιος να του μιλήσει….. βουβοί αυτοί άφωνος  και αυτός.  

Ισως τα πράγματα να  ήταν καλύτερα για αυτόν αν ζητούσε βοήθεια ή αν  έβρισκε κάποιος λίγο 
καρό έστω να του πει έστω και  ένα καλημέρα. Χρειάστηκε  η επέμβαση ενός έμπειρου εθελοντή να 
τον πλησιάσει και πρόσφερε να το βοηθήσει.  Τον περίθαλψε και τον βοήθησε να βρει ξανά τον 
εαυτό του.   
Δέον να σημειωθεί  ότι το Δημαρχείο Enfield με Δημοτικούς Συμβούλους  και υπάλληλους,  περιο-
δεύει τα δημόσια πάρκα και γέφυρες  μέχρι και τις μικρές πρωινές ώρες  να ερευνήσει για άστεγους 
και  προσφέρει  μόνιμη  στέγη….  
Πίσω λοιπόν στην ιστορία μας. Το “σπίτι” το παγκάκι που φέρει την επιγραφή είχε και διεύθυνση 

Number 3 Riverside View. Υπάρχουν σπίτια σαν παλάτια σε δρόμους με αυτό το όνομα. Το 3  
Riverside View    Το “σπίτι” το παγκάκι αυτό  το μοναδικό,   στέλνει πάρα πολλά μηνύματα  και επί-
καιρα, που είναι αδύνατο να τα  περιγράψουμε, αφού δεν  υπάρχει μέρος στη εφημερίδα για να τα 
αναλύσουμε.   Συγκινητικές ήταν  οι στιγμές που μερικά χρόνια αργότερα όταν καθόταν στο “σπίτι” 
του το παγκάκι  για να πάρουν οι δημοσιογράφοι φωτογραφίες, ξαφνικά φανερώνετε ο ευεργέτης 
του  ο εθελοντής,   που μόλις τον είδε σηκώθηκε ξαφνικά με δάκρυα στα μάτια,  έμειναν αγκαλιασμένοι  
για μερικά λεπτά .  Λοιπόν  ας αγκαλιάσουμε και εμείς   τον νεογέννητο Χριστό διότι υπάρχει και 
Χριστός υπάρχει  και  ελπίδα  και  θα υπάρχει,  εφ’ όσον ο  Θεός το θέλει   
Η μικρή πλάκα στο παγκάκι στο “σπίτι”  τα λέει όλα. Η ευλογία  στον Jay Flynn  δεν σταμάτησε 
εδώ  αλλά συνέχισε.    
Κατά το πρώτον λόκνταουν  σκέφθηκε να κρατήσει συντροφιά στους συγγενείς και φίλους μέσω 
του διαδικτύου αφού απαγορευόταν τότε να  συναντιόμαστε. Είχε περάσει πάρα πολύ μοναξιά  και 
δεν ήθελε τους δικούς του  και τους φίλους να στερηθούν .  Καλά,  (εξαιρουμένου  του Boris Johnson  
και των συν αυτώ με τα partygateς.  Κούνια που τους κούναγε. ) Να μην πούμε περισσότερα Άγιες 
ημέρες τώρα! 

 
Ο Jay  Flynn, όταν είχε γίνει καλά,  αυτός  που δεν είχε  που  να  κλίνει  το κεφάλι, αυτός που στε-
ρήθηκε για μήνες  έστω και μία συντροφιά, αυτός που δεν είχε ούτε  έναν του πει γειά σου, ήθελε να 
κρατήσει τους  άλλους  παρέα   με τα  κουίζ,  και κάλεσε συγγενείς και φίλους να  συμμετέχουν μέσω 
του zoom  στο λεγόμενο pub quiz. . Αναφέραμε  για συγγενείς  και στενούς φίλους.   
Ξέχασε  όμως να κτυπήσει το κουμπί στον υπολογιστή με το PRIVATE. Ετσι το κουΐζ έμεινε ανοικτό 
για το δημόσιο.    Όταν τον πληροφόρησαν ότι  περιμένουν στο διαδίκτυο περί τις  15 χιλιάδες να λά-
βουν μέρος στο κουίζ δεν το πίστευε. Το αποτέλεσμα ήταν μέσα σε ένα χρόνο να λάβουν μέρος περί 
τα 18 εκατομμύρια και που φυσικά έδιδαν ένα μικρό ποσό για συμμετοχή, όπου τα έσοδα ανέβηκαν 
σε £1,000.000   Δεν τελειώνει εδώ  η ευλογιά και η πρόοδος   Το BBC Radio 2 του παρεχώρησε πρό-
γραμμα  να παρουσιάζει τo γνωστό Pub Quiz δύο φορές την εβδομάδα.   Είναι σε θέση να συντονίζει 
κουίζ  σε διάφορες εκδηλώσεις και όταν με το καλό  έλθει σε τέλος   
Ο κίνδυνος του Covid-19  θα συνεχίσει  σε διάφορα parties.  Αυτός που ήταν ολομόναχος και δεν 
άκουσε έστω και ένα καλημέρα για μήνες και μήνες,  έδωσε συντροφιά σε εκατομμύρια και συνεχίζουν 
να τον ευχαριστούν  χιλιάδες σήμερα που τους είχε βοηθήσει να ξεπεράσουν  το λοκνταουν  και τη 
μοναξιά..  Τιμήθηκε και από την Βασίλισσα  με το ΜΒΕ.  Υπάρχει ελπίδα και το νεογέννητο παιδί 
της Βηθλεέμ θα  φέρει ειρήνη, χαρά, ευλογία,  δικαιοσύνη,  ελπίδα, υγεία, υπομονή διότι  όπως το 
προ είπε “ Θαρσείτε Εγώ Νενίκηκα   τον Κόσμο”   “Χριστός Γεννάτε Δοξάσετε Χριστόν εξ ουρανοίς 
απαντήσατε αλληλούια.”    

“Και Επι γης Ειρήνη εν Ανθρώποις Ευδοκία.” Πέστε και ένα καλημέρα με ένα  χαμόγελο. Βλέπετε,   
Είμαστε Χριστιανοί και πηγαίνουμε και εκκλησία.  

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

   Αχ αυτό το δέντρο…
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ΠΕΜΠΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:35 Ο Νικητής (1965). Κοι-
νωνική ταινία με τους Δημήτρη 
Παπαμιχαήλ, Λαυρέντη Δια-
νέλλο, Τάσο Λειβαδίτη, Λυ-
κούργο Καλλέργη, Μέμα Στα-
θοπούλου, Ίλια Λιβυκού και 
Μιράντα Κουνελάκη. Η Λένα, 
κόρη του βιομήχανου Βασίλη 
Βασιλειάδη, και ο Πέτρος, γιος 
του σοφέρ του Βασιλειάδη, 
αγαπιούνται από παιδιά παρά 
την κοινωνική διαφορά τους. 
Η Έλσα, η μεγαλύτερη 
αδελφή της Λένας, είναι και 
αυτή ερωτευμένη με τον Πέ-
τρο αλλά ακολουθώντας τις 
υποδείξεις της οικογένειας 
της, παντρεύεται τον Γιώργο, 
γιο ενός μεγαλοεπιχειρηματία. 
Όταν ο Βασιλειάδης  μαθαίνει 
ότι η μικρή του κόρη θέλει τον 
γιό του σοφέρ του, γίνεται έξω 
φρενών...ΠΕΜΠΤΗ 23 ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΥ 23:00  Ταμτάκο 
Προχώρα Καθάρισε την 
Χώρα (1985). Κωμωδία με 
τους Μιχάλη Μόσιο, Πωλίνα 
Γκιωνάκη, Λευτέρη Μελέτη, 
Γκέλη Γαβριήλ και  Σπύρο 
Ιωάννου. Άλλη μια συνέχεια 
της θρυλικής ‘’Δυναστείας’’ 
του Ταμτάκου των 80s. Σε 
αυτή την περιπέτεια του γνω-
στού γύφτου, ο ηθικός Ταμτά-
κος, βράχος ηθικής, μπλέκει 

σε μια ιστορία ίντριγκας και 
διαφθοράς και προσπαθεί να 
παραμείνει καθαρός.  ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
23:00 Σούλα Έλα Ξανά 
(2009). Κωμωδία με την Ζέτα 
Μακρυπούλια, Φαίδρα 
Δρούκα, Τζώρτζη Μουριάδη, 
Σόφη Ζανίνου, Σούλη Σα-
μπάχ, Μιχάλη Μαρίνο, Μίνα 
Αδαμάκη, Μέμο Μπεγνή, Μα-
ρία Ανδρούτσου, Μάνο Γα-
βρά, Κώστα Φραγκολιά. Η 
Σούλα είναι μια δασκάλα σε 
σχολείο στις Σπέτσες που μό-
λις έκλεισε τα 30 της και αρχί-
ζει να χτυπάει το βιολογικό της 
ρολόι. Την ήμερα των γενε-
θλίων της λαμβάνει μηνύματα 
επανασύνδεσης από τέσσερις 
πρώην της. Τους είχε χωρίσει 
γιατί ο ένας ήταν τσιγκούνης, 
ο άλλος γυναικάς, ο άλλος ζη-
λιάρης και ο τέταρτος μαμμό-
θρεφτος. Σκαρώνει λοιπόν ένα 
σχέδιο με τις φιλενάδες της και 
προσκαλεί και τους τέσσερις 
στο νησί, για να αποφασίσει 
ποιος είναι εκείνος που έχει 
αλλάξει και θα την οδηγήσει 
στα σκαλιά της εκκλησίας. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:05 Η Κόρη μου η Σοσια-
λίστρια (1966). Κωμωδία με 
την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δη-
μήτρη Παπαμιχαήλ, Λάμπρο 

Κωνσταντάρα, Χρόνη Εξαρ-
χάκο, Ντίνο Καρύδη, Σταύρο 
Ξενίδη, Νικήτα Πλατή, Πέτρο 
Λοχαϊτη. Ένας επιχειρηματίας 
υποδέχεται την κόρη του από 
το εξωτερικό που είχε πάει για 
σπουδές προκείμενου να ανα-
λάβει τη διοίκηση της επιχεί-
ρησης. Στο εργοστάσιο όμως 
δουλεύει και ένας υπάλληλος 
ο οποίος δεν είναι και τόσο ευ-
πρόσδεκτος στα αφεντικά του. 
Η κατάσταση χειροτερεύει για 
αυτόν όταν έρχεται σε σύ-
γκρουση για διάφορα θέματα 
με την νέα αφεντικίνα. Όμως 
μέσα από αυτές τις συγκρού-
σεις θα γεννηθεί ο έρωτας... 
 ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
22:35 Βασικά Καλησπέρα 
σας (1982). Αισθηματική κω-
μωδία με τους Στάθη Ψάλτη, 
Πάνο Μηχαλόπουλο, Καίτη 
Φίνου, Έφη Πίκουλα, Σταμάτη 
Γαρδέλη, Σοφία Αλιμπέρτη, 
Γιώργο Ρίγα, Ρένα Παγκράτη. 
Δύο παρέες παιδιών θα βρε-
θούν αντιμέτωπες, καθώς και 
οι δύο διατηρούν πειρατικό 
ραδιοσταθμό και εκπέμπουν 
στην  ίδια συχνότητα. Οι μεν 
έχουν το ράδιο "Καψούρα", 
που παίζει σκυλάδικα και οι δε 
το ράδιο "sixty nine" που παί-
ζει ροκ.  ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:30  Η Αλίκη 

στο Ναυτικό (1961). Κωμω-
δία με την Άλικη Βουγιου-
κλάκη, Λάμπρο Κωνστα-
ντάρα, Δημήτρη Παπαμιχαήλ 
και Γιάννη Μαλούχο. Η κόρη 
του διοικητή της σχολής ναυ-
τικών δοκίμων είναι ερωτευ-
μένη με ένα δόκιμο και μόλις 
μαθαίνει ότι όλη η σχολή θα 
φύγει για ένα εκπαιδευτικό τα-
ξίδι μέχρι τη Θεσσαλονίκη, 
αποφασίζει να πάει μαζί τους, 
αρχικά ως λαθρεπιβάτισσα και 
στη συνέχεια ως... δόκιμος. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:45 Έλα να Αγαπηθούμε 
Ντάρλινγκ (1984). Κωμωδία 
με τους Στάθη Ψάλτη, Έφη Πί-
κουλα, Σταμάτη Γαρδέλη, 
Καίτη Φίνου, Ρένα Παγκράτη, 
Σπύρο Φωκά. Καλοκαίρι του 
1984. Το νησί σφύζει από του-
ρισμό. Ο Στάθης, ένας ζωηρός 
νέος του οποίου ο πατέρας 
έχει το καφενείο στην κεντρική 
πλατεία, κάνει καμάκι στις του-
ρίστριες. Σ'αυτή του λοιπόν 
την προσπάθεια εμπόδιο 
μπαίνει η γειτόνισσά του Ρένα 
προκαλώντας κωμικές κατα-
στάσεις. ΤΡΙΤΗ 28 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 20:55 Αδέλφια μου, 
Αλήτες, Πουλιά (1971). Με-
λόδραμα με τους Τόλη Βοσκό-
πουλο, Τόνια Καζιάνη, Δώρα 
Σιτζάνη, Ανέστη Βλάχο και 

Λαυρέντη Διανέλλο. Σ’ έναν 
καταυλισμό τσιγγάνων επι-
κρατεί πένθος για τον χαμό 
του αρχηγού της φυλής, του 
Ζίγκο. Στη συνέχεια γιορτά-
ζουν την ανάδειξη του νέου 
αρχηγού, ο οποίος σύμφωνα 
με τα έθιμά τους δεν είναι άλ-
λος απ’ τον Βαντάρ, γιο του 
εκλιπόντος. Ένας άλλος όμως 
τσιγγάνος, ο Καρατζάης, θέλει 
κι αυτός να γίνει αρχηγός. Μια 
τυχαία συνάντηση του Βαντάρ 
με την όμορφη τσιγγάνα 
Μάιρα πυροδοτεί την απαρχή 
ενός φλογερού έρωτα.ΤΕ-
ΤΑΡΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
22:55   Συνοικία το Όνειρο 
(1961). Κοινωνικό δράμα με 
τους Αλέκο Αλεξανδράκη, 
Αλίκη Γεωργούλη, Μάνο Κα-
τράκη. Μια φτωχογειτονιά της 
Αθήνας, ο Ασύρματος, είναι το 
κέντρο του κόσμου για τους 
ανθρώπους που ζουν εκεί, και 
προσπαθούν με κάθε τρόπο 
να ξεφύγουν απ’τη φτώχεια 
και την ανέχεια. Ένας άρτι 
αποφυλακισμένος νέος, ο Ρί-
κος, προσπαθεί να βγάλει 
χρήματα, την ίδια στιγμή που 
η αγαπημένη του βλέπει άλ-
λους άνδρες, και ο πατέρας 
της προσπαθεί να συνεισφέ-
ρει στα οικονομικά της οικογέ-
νειας.
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ΠΕΜΠΤΗ 23/12 
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 
20.00 Εκείνη και Εκείνοι 
21.00 Ειδήσεις 
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/12 
06.30 Τηλεταινία «Ο Ήχος 
Της Σιωπής (Ε)   
09.05 Μανώλης και Κατίνα  
(Ε) 
12.45 Κυπριώτικο Σκετς «Οι 
Πρώτες Διακοπές» (Ε) 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
17.10 Κυπριώτικο Σκετς «Το 
Παναύριν» 
19.05 Κυπριώτικο Σκετς 
«Χριστός Γεννάται Δοξά-
σατε» (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/12 
06.45 Τηλεταινία «Γύρω 
Γύρω Όλοι» (Ε) 
08.00 Όμορφη Μέρα (Ε) 
09.30 TΧρυσές Συνταγές-
Weekend Edition (Ε)  

12.40 «Η Γιορτή» (Ε) 
14.30 Ταξίδι στο Χρόνο – 
Ήθη και Έθιμα του Δωδε-
καημέρου (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
17.20 Ειρήνη Πάσι 
20.00 H Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι (Ε) 
22.00 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/12 
05.30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
08.20 Κυπριώτικο Σκετς 
«Χριστούγεννα στο Ξωκ-
κλήσι» (Ε) 
09.30 Xρυσές Συνταγές 
Weekend Edition 
12.30 Κυπριώτικο Σκετς 
«Παρεξηγήσεις» (Ε) 
13.30 Προσωπογραφίες 
15.30 Χρονογράφημα(Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς (Ε)  
17.20 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ 
21.00 Ειδήσεις 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/12 
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 
20.20 Ιστορίες του Χωρκού 
(Ε) 
20.50 Ειδήσεις 
21.00 Με τη Φωνή σου  
ΤΡΙΤΗ 28/12 
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 
20.20 Ιστορίες του Χωρκού 
(Ε) 
21.00 EU 4U   
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/12 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14:30 Όλα στον Αέρα 
16:00 Ειδήσεις  
17:20 Black Forest 
   18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
20.20 Ιστορίες του Χωρκού 
(Ε) 
21.00 Economic Echo 

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 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   
09:30 Τούτα τα Χριστούγεννα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια   
20:05 Εκείνη & Εκείνοι  
21:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την  
Βασούλα Χριστοδούλου 
21:35 Ελληνική Ταινία: Ο Νικητής 
(1965) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Ταμτάκο 
Προχώρα Καθάρισε την Χώρα (1985) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   
09:15 Τούτα τα Χριστούγεννα 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:05 Ομογένεια εδώ Λονδίνο, Χρι-
στουγεννιάτικες ευχές 
21:25  Ελληνική Ταινία: Καμικάζι 
Αγάπη μου (1983) 
23:00 Ελληνική Ταινία: ούλα Έλα 
Ξανά (2009) 
00:25  Ελληνική Ταινία: Η Στροφή 
(1982) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   
14:30 Ταινία/Christmas at Maple 
Creek 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Και οι Παντρεμένοι έχουν 
Ψυχή (Εορταστικό Α) 
21:05 Ελληνική Ταινία: Η Κόρη μου η 
Σοσιαλίστρια (1966) 
22:35 Ελληνική Ταινία: Βασικά Κα-
λησπέρα σας (1982) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λει-
τουργίας από τον Ιερό Ναό των  
Δώδεκα Αποστόλων   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
20:30 Ελληνική Ταινία: Η Αλίκη στο 

Ναυτικό (1961) 
21:50 Ελληνική Ταινία: Ο Ιππότης 
της Λακκούβας (1986) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:00  Χάλκινα Χρόνια 
19:45 Τραγούδια του Δωδεκαημέρου 
21:45 Ελληνική Ταινία: Έλα να Αγα-
πηθούμε Ντάρλινγκ (1984) 
ΤΡΙΤΗ 28 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 
20:55 Ελληνική Ταινία: Αδέλφια 
μου, Αλήτες, Πουλιά (1971) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Υιε μου Υιε 
μου (1965) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
19:50 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
22:55 Ελληνική Ταινία: Συνοικία το 
Όνειρο (1961) 
00:30 Ελληνική Ταινία: Τα Κόκκινα 
Φανάρια (1963)
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Χέντερσον: «Στην Αγγλία κανείς δεν παίρνει 
σοβαρά την υγεία των παικτών»

Ο αρχηγός της 
Λ ίβερπουλ , 
Τζόρνταν Χέ-

ντερσον ανησυχεί για 
την υγεία των παικτών 
στην Premier League, 
τονίζοντας ότι κανείς 
δεν παίρνει σοβαρά 
την έξαρση της πανδη-
μίας. 

Τα κρούσματα κορο-
νοϊού μπορεί να διπλα-
σιάστηκαν στην Pre-
mier League σε μια 
εβδομάδα, αλλά η 
διοργανώτρια αρχή 

έκρινε ότι το πρωτά-
θλημα μπορεί να συνε-
χιστεί κανονικά μέσα 
στα Χριστούγεννα. 

 
Μία απόφαση που 

βρήκε σύμφωνες τις 
περισσότερες ομάδες 
του αγγλικού πρωτα-
θλήματος, καθώς μόλις 
πέντε ήταν αυτές οι 
οποίες διαφώνησαν 
και ζήτησαν την ανα-
βολή των αγωνιστικών 
υποχρεώσεων μέχρι το 
τέλος του τρέχοντος 

έτος. Από την πλευρά 
του ο αρχηγός της Λί-
βερπουλ, Τζόρνταν Χέ-
ντερσον κλήθηκε να μι-
λήσει για την έξαρση 
της πανδημίας στην 
Αγγλία αλλά και για το 
γεγονός ότι θα συνεχι-
στεί κανονικά το πρω-
τάθλημα μέσα μέσα 
στις γιορτές. «Δεν νο-
μίζω ότι οι άνθρωποι 
συνειδητοποιούν πόσο 
σοβαρή είναι η πανδη-
μία. Το ποδόσφαιρο 
σημαίνει τα πάντα για 
εμάς και θέλουμε πά-
ντα να αποδίδουμε στο 
υψηλότερο επίπεδο 
όταν είμαστε στο γή-
πεδο. Δυστυχώς, αυτό 
είναι δύσκολο να επι-
τευχθεί κατά τη διάρ-
κεια αυτής της περιό-
δου. Το επιβαρυμένο 
πρόγραμμα ήταν έτσι 
εδώ και πολλά χρόνια, 
αλλά τώρα υπάρχει και 
ο κορονοϊός. Αυτό το 

κάνει ακόμα πιο βαρύ. 
Ανησυχώ. Φοβάμαι ότι 
κανείς στην FA δεν 
παίρνει στα σοβαρά 
την υγεία των παικτών. 
Κάνουμε συζητήσεις 
και προσπαθούμε να 
επηρεάσουμε μια αλ-
λαγή γιατί αυτή τη στι-
γμή δεν νομίζω ότι οι 
παίκτες έχουν τον σε-
βασμό που τους αξίζει. 
Δεν υπάρχει πλέον κα-
νένας στον οποίο μπο-
ρούμε να προσεγγί-
σουμε για να 
υποδείξουμε ότι αυτό 
δεν μπορεί πλέον να 
ισχύει. Φυσικά και θέ-
λουμε να παίξουμε πο-
δόσφαιρο, αλλά με 
απασχολεί η υγεία των 
παικτών. Κατά τη 
γνώμη μου, αυτό δεν 
λαμβάνεται στα σο-
βαρά», ανέφερε ο 
31χρονος Άγγλος μέ-
σος των «Reds» στο 
«ΒBC».

Premier League: Κίνδυνος για κλειστά γήπεδα 
μετά την Boxing Day

Οι σύλλογοι της Premier 
League, ανησυχούν 
για το ενδεχόμενο ότι 

θα χρειαστεί να κλείσουν τα γή-
πεδά τους για το κοινό μετά την 
Boxing Day. 

Η Boxing Day (26 Δεκεμ-
βρίου), η έναρξη μιας βασικής 
περιόδου στην αγγλική ποδο-
σφαιρική σεζόν, στην οποία οι 
ομάδες παίζουν τρεις αγώνες 
έως τις 3 Ιανουαρίου, αναμένε-
ται να κυλήσει όπως είχε προ-
γραμματιστεί μιας και η διορ-
γανώτρια αρχή αποφάσισε να 
συνεχιστεί κανονικά το υπερ-
φορτωμένο πρόγραμμα αγώ-
νων κατά την περίοδο των εορ-

τών. 
Ωστόσο, είναι πολύ πιθανόν 

οι ομάδες να αναγκαστούν να 
κλείσουν τις κερκίδες τους μετά 
την Boxing Day, προκειμένου 
να περιοριστεί ο κίνδυνος εξά-
πλωσης του κορονοϊού. 

Την ίδια ώρα που στην Ουα-
λία, οι αθλητικές εκδηλώσεις θα 
πραγματοποιούνται κεκλεισμέ-
νων των θυρών και ενώπιον 
πολύ μικρού ποσοστού φιλά-
θλων στη Σκωτία, από τις 26 
Δεκεμβρίου, για να περιοριστεί 
η αύξηση των κρουσμάτων 
Covid-19, η Αγγλία αντιστέκεται 
στις συστάσεις. Τουλάχιστον 
για την ώρα... 

Αντιμέτωπος με το ξέσπασμα 
της παραλλαγής «Όμικρον» 
στην Αγγλία, η οποία κατέ-
γραψε 91.743 νέα κρούσματα 
μέσα σε 24 ώρες τη Δευτέρα 
(20/12), ο Μπόρις Τζόνσον επι-
βεβαίωσε ότι «θα ληφθούν 
πρόσθετα μέτρα για την προ-
στασία του κοινού και της δη-
μόσιας υγείας».Οι υγειονομικές 
αρχές φοβούνται ότι οι αγώνες 
που ήδη πραγματοποιήθηκαν 
το προηγούμενο διάστημα, 
αντιπροσωπεύουν την έκρηξη 
των κρουσμάτων. Αν κι υπεν-
θυμίζεται ότι μόνο τέσσερις από 
τους δέκα αγώνες του περα-
σμένου Σαββατοκύριακου μπό-
ρεσαν να διεξαχθούν κανονικά 
στην Premier League. Το διοι-
κητικό συμβούλιο της διοργα-
νώτρια αρχής, εξέτασε τα αιτή-
ματα αναβολής αλλά 
αποφάσισε την συνέχεια των 
αγωνιστικών υποχρεώσεων... 

Στην Γερμανία πάντως η επέ-
λαση της μετάλλαξης Όμικρον 
δεν άφησε περιθώρια επιλογής 
στη γερμανική κυβέρνηση, η 
οποία αποφάσισε την επιβολή 
«λουκέτου» στα γήπεδα της 
χώρας από τις 28 Δεκεμβρίου.

ΤΟΥΤΙΤΣ ΣΤΟ BALLA: «Με δύο νίκες, η Ομόνοια θα είναι 
το πρώτο φαβορί»!

Τις δικές του εκτιμήσεις για τις δύο εξ΄ αναβολής 
αναμετρήσεις (Ομόνοια – ΑΕΛ και ΠΑΕΕΚ – 
Ανόρθωση) έκανε ο προπονητής της Αλκής Νε-
ντίμ Τούτιτς, μιλώντας στην ιστοσελίδα μας 
(balla.com.cy). Παράλληλα σχολίασε και τις υπό-
λοιπες ομάδες και έκανε πρόβλεψη για τη μάχη 
του τίτλου. 
Πως περιμένετε τον αγώνα Ομόνοια – ΑΕΛ; 

«Προβλέπω ότι θα νικήσει η Ομόνοια. Δεν έχει 
άλλα περιθώρια για να χάσει βαθμούς, μετά την 
ήττα από τη Δόξα. Στον αγώνα της Κυριακής, 
έπαιξε πολύ καλά, βρήκε ευκαιρίες, όμως δεν 
πήρε αυτό που ήθελε. Ήρθε η ήττα και τώρα κα-
λείται να αντιδράσει. Θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα 
αφού ο αγώνας θα γίνει στο ΓΣΠ. Η ΑΕΛ νίκησε 
με 3-0 τον Ολυμπιακό, επέστρεψε στις νίκες μετά 
από καιρό, όμως δεν έδειξε ότι είναι σε θέση να 
νικήσει Ομόνοια. Κόντρα στον Ολυμπιακό, δεν 
ήταν τόσο καλή όσο δείχνει το τελικό αποτέλεσμα. 
Επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό έχει να κάνει 
με το ότι και οι δύο ομάδες αγωνίζονται μόλις 
τρεις μέρες μετά τον τελευταίο τους αγώνα. Και 
αυτό είναι κάτι που είναι υπέρ της Ομόνοιας, η 
οποία έχει περισσότερες ικανές επιλογές στο ρό-
στερ. Το σίγουρο είναι ότι και οι δύο ομάδες δεν 
έχουν περιθώρια για απώλειες. Αν θέλουν να πε-
τύχουν τους στόχους τους, θα πρέπει να νική-
σουν». 
Τι προβλέπετε για το ΠΑΕΕΚ – Ανόρθωση; 

«Στα… χαρτιά η Ανόρθωση είναι το φαβορί. 
Όμως, η ΠΑΕΕΚ, παλεύει όλα τα παιχνίδια. Κα-

νένας δεν περίμενε να κάνει 
αυτά τα αποτελέσματα μέχρι 
τώρα. Είναι δύσκολο όμως για 
την ΠΑΕΕΚ να έχει συνέχεια. 
Βλέπουμε ότι η Ανόρθωση, έχει 
αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και πι-
στεύω ότι θα πάρει τη νίκη. Δεν 
θα είναι, όμως, εύκολος ο αγώ-
νας». 

Η Ομόνοια είναι η περσινή 
πρωταθλήτρια, όμως είναι μα-
κριά από την πρώτη θέση. Μπο-
ρεί να καλύψει το χαμένο έδα-
φος; «Γιατί όχι; Έχουν πολύ 

καλή ομάδα. Μια ήττα τους κράτησε πίσω, όμως 
δεν τελείωσε τίποτα. Αυτή η ήττα πιστεύω ότι θα 
λειτουργήσει ευεργετικά για αυτούς τους δύο αγώ-
νες. Θεωρώ ότι αν πάρει έξι βαθμούς κόντρα σε 
ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ θα βρεθεί πολύ κοντά στην κο-
ρυφή και θα είναι το πρώτο φαβορί για το πρω-
τάθλημα». 

Υπάρχουν όμως ομάδες που έχουν δείξει με-
γαλύτερη σταθερότητα από την Ομόνοια μέχρι 
στιγμής… «Συμφωνώ. Μέχρι στιγμής, η ΑΕΚ 
έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Όμως είδαμε τι 
έπαθε στην έδρα της από την Πάφος FC. Είναι 
πολλοί που λένε ότι η ΑΕΚ έπαιξε το καλύτερο 
ποδόσφαιρο, αλλά αυτές οι ήττες μπορούν να 
σου στερήσουν το δρόμο προς το πρωτάθλημα. 
Και άλλες χρονιές ήταν στις πρώτες θέσεις τέτοια 
περίοδο, όμως στο τέλος δεν τα κατάφερνε. Θα 
πρέπει να είναι προσεχτικοί για να μην κάνουν 
το ίδιο λάθος όπως με τα προηγούμενα χρόνια. 
Θα ήθελα να πω και για τον Άρη. Για μένα, δεν 
είναι έκπληξη η πορεία του. Είναι μια πολύ καλή 
ομάδα. Δουλεύει πολύ καλά με τον Λιάσο Λουκά. 
Μπορεί να νικήσει τον οποιοδήποτε». 

 
Ποια η άποψη σας για το φετινό ΑΠΟΕΛ; 

«Ανέβηκε αρκετά το τελευταίο διάστημα. Παίζει 
καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά δεν παίρνει τα απο-
τελέσματα. Αν δεν νικήσει την Ομόνοια, θα δυ-
σκολευτεί να μπει στην 6άδα. Για να έχει ελπίδες, 
θα πρέπει να νικήσει στο ντέρμπι. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα είναι δύσκολα τα πράγματα».
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No further restrictions before 
Christmas, says Boris Johnson

Boris Johnson has con-
firmed he will not intro-
duce any further COVID 

restrictions in England before 
Christmas, but warned that  
the situation remains "finely         
balanced" ahead of the New 
Year. 

In a video posted on social 
media and released by Downing 
Street, the prime minister said 
"people can go ahead with their 
Christmas plans" but urges cau-
tion and suggests people should 
take a test before meeting       
elderly relatives. 

"The situation remains extre-
mely difficult, but I also recognise 

that people have been waiting to 
hear about whether their Christ-
mas plans, your Christmas plans, 
are going to be affected," Mr 
Johnson said. 

"What I can say tonight is  
that naturally we can't rule out 
any further measures after 
Christmas, and we're going to 
keep a constant eye on the data 
- we will do whatever it takes to 
protect public health." 

"But, in view of the continuing 
uncertainty about several things 
- the severity of Omicron, uncer-
tainty about the hospitalisation 
rates or the impact of the vaccine 
rollout and the boosters - we don't 

think today that there is enough 
evidence to justify any tougher 
measures before Christmas. 

"We continue to monitor      
Omicron very closely and if the 
situation deteriorates we will be 
ready to take action if needed. 
And what this means is that 
people can go ahead with their 
Christmas plans, but the situa-
tion remains finely balanced and 
I would urge everyone to exercise 
caution, to keep protecting 
yourselves and your loved ones 
- especially the vulnerable - and 
remember to keep following the 
guidance." 

The PM cautioned that         
Omicron "continues to surge 
with a speed unlike anything we 
have seen before," and reiterated 
that people should wear masks 
indoors when required to do so 
and keep fresh air circulating. 

The announcement comes a 
few hours after Nicola Sturgeon 
revealed no more restrictions 
will be implemented in Scotland 
until Boxing Day. 

Scotland's first minister said 
crowds at outdoor public events 
will be capped at 500 from Boxing 
Day for at least three weeks, 

while numbers at indoor public 
events are to be limited to 100 
standing or 200 seated. The      
restrictions do not apply to private 
events such as weddings. 

Indoor hospitality venues will 
also return to table service from 
27 December for up to three 
weeks and no more than three 
households will be able to sit in 
one group. 

In Wales, indoor and outdoor 
events will have to take place 
behind closed doors from Boxing 
Day and nightclubs are set to 
close their doors on 27 December. 

Looking beyond Christmas, 
the PM said ministers were    
considering "all kinds of things 
to keep Omicron under control 
and we will rule nothing out." 

Government sources said          
a change before Christmas was 
"highly unlikely" but that a        
two-week "circuit-breaker" could 
begin before New Year - possibly 
on 28 December. 

It could reportedly include 
limits on mixing, while pubs and 
restaurants may also be forced 
to serve outside - at a time when 
many are already struggling 
with cancelled bookings.

Averof Neofytou, the 
President of Demo-
cratic Rally (DISY), the 

ruling party in Cyprus,       
announced his intention to 
be a candidate in the upcom-
ing Presidential elections in 
2023. 

The party has decided to 
convene a meeting of its        
Supreme Council on March 12, 
2022, to elect the person who 
will be supported by DISY in 
the next presidential election. 

"Fellow citizens. Today I 
want to inform you about my 
intention to be a candidate for 
President of the Republic. That 
is why I am submitting a pro-
posal to the competent bodies 
of our party," Neofytou says in 
a written statement, accompa-
nied by a video. 

Neofytou adds that the 
Democratic Rally is the party 
that guarantees social, political 
and economic stability, pointing 
out that the party’s decision to 
choose a candidate on March 
12, enables the Government 
to proceed unhindered to the 
completion of its important 
project. 

"I want, like you, to live in a 
country that is prosperous, 
taking advantage of everyone’s 
potential, without discrimination 
and exclusion. A Cyprus with 
a clear horizon for tomorrow. 
Beautiful, free, open to the      
future, that reflects the dignity 
of its inhabitants and provides 
them with every opportunity for 
a better life," says Neofytou in 
his announcement. 

He also notes that "we have 
a lot ahead of us," such as 

planning a green and fair      
development for the next day, 
which will not leave anyone 
behind. He also refers to the 
need for digital transition and 
the technological transformation 
of the state in order to better 
serve the citizens. 

Neofytou also points out the 
need for a modern local govern-
ment that will guarantee a 
high quality of life, in cities and 
communities, and the demand 
for a faster justice system, for 
institutionalized transparency. 
It also refers to the need to 
improve the structures and 
content of education. 

"Above all, we have an obli-
gation to continue to fight for 
the liberation and reunification 
of our homeland," he notes. 

Neofytou also says that "for 
30 years in the central political 
scene, with patience and mod-
eration, I bring positive results 
in our country. I never hide. I 
never avoided to come forward.” 
He finally promises clean posi-
tions and clean solutions, for 
the benefit of society and the 
economy. 

Neofytou is the first candidate 
from a parliamentary party 
who announces his interest for 
the Presidential Elections of 
2023. 

DIKO’s former deputy presi-
dent G. Kolokasides also       
announced his independent 
candidacy for the presidential 
elections. Lawyers Achilleas 
Demetriades and Marios     
Eliades, have also announced 
their interest for the country’s 
top position, running as inde-
pendents.

DISY leader to seek 
party nomination 
for presidency

Self-isolation cut from 10 days to seven with negative test

People who test positive 
for Covid-19 in England 
will be able to cut their 

self-isolation period from 10 
days to seven if they return 
negative lateral flow tests, it 
has been announced. 

The Health Secretary            
announced the move in a bid to 
"reduce the disruption to people's 
everyday lives." 

Sajid Javid confirmed from 
Wednesday those with Covid 
can leave isolation earlier if they 
receive negative lateral flow test 
results on day six and seven of 
their quarantine period. 

The protection these two  
negative tests provide alongside 
a seven-day isolation period is 
"very similar" to ten days of      
isolation without tests, the health 

secretary said. 
The change in policy should 

ease pressure on business and 
employers facing staff shortages 
amid soaring Covid cases due 
to the spread of Omicron. It 
should also mean people whose 
festive plans were upended over 
a positive Covid test in the weeks 
before Christmas could still be 
able to celebrate festivities with 
loved ones. 

"This new variant is spreading 
vary rapidly. It is disrupting many 
people's lives," said Mr Javid. The 
health secretary described the 
step, informed by advice from 
the UK Health Security agency, 
as "balanced and proportionate."  

"It is great that when people 
do get infected that they are 
properly isolating. I think that 

clearly helps to stop and prevent 
infection. But it is important also 
to look at how we can have      
policies that will help to minimise 
that. And this step- again, in-
formed by our clinicians- I think 
is a very sensible way forward." 

Those who leave self-isolation 
on or after day seven are advised 
to limit close contact with other 
people in crowded areas. They 
should also work from home and 
minimise contact with anyone at 
higher risk of severe illness if 
infected with the virus. 

There is no change to the guid-
ance for unvaccinated positive 
cases, or unvaccinated contacts 
of positive Covid cases. Both 
groups still have to self-isolate 
for the full 10 days after their 
date of exposure to the virus.
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The World Health Organiza-
tion has urged people to 
cancel some of their holi-

day plans to protect public health 
as the Omicron variant spreads 
globally, warning that "an event 
cancelled is better than a life 
cancelled." 

The Omicron variant of the 
coronavirus is spreading faster 
than the Delta variant and is 
causing infections in people       
already vaccinated or who have 
recovered from the Covid-19 
disease, the world health body 
warned on Monday. 

"With the numbers going up, 
all health systems are going to 
be under strain," WHO chief 
scientist Soumya Swaminathan 
told Geneva-based journalists, 
stressing that it would be          
"unwise" to conclude from early 
evidence that Omicron was a 

milder variant that previous ones. 
The variant is successfully 

evading some immune responses, 
she said, meaning that the 
booster programmes being rolled 
out in many countries ought to 
be targeted towards people with 
weaker immune systems. 

"There is now consistent        
evidence that Omicron is spread-
ing significantly faster than the 
Delta variant," WHO director-
general Tedros Adhanom Ghebre-
yesus told the briefing. 

"And it is more likely people 
vaccinated or recovered from 
Covid-19 could be infected or 
re-infected," Tedros said. 

Their comments echoed the 
finding of study by Imperial      
College London, which said last 
week the risk of reinfection was 
more than five times higher and 
it has shown no sign of being 

milder than Delta. 
WHO officials said however 

that other forms of immunity 
vaccinations may prevent infec-
tion and disease. 

While the antibody defences 
from some actions have been 
undermined, there has been hope 
that T-cells, the second pillar of 
an immune response, can prevent 
severe disease by attacking       
infected human cells. 

WHO expert Abdi Mahamud 
added: "Although we are seeing 
a reduction in the neutralisation 
antibodies, almost all preliminary 
analysis shows T-cell mediated 
immunity remains intact, that is 
what we really require." 

However, highlighting how little 
is known about how to handle 
the new variant that was only 
detected last month, Swamina-
than also said: "Of course there 
is a challenge, many of the mono-
clonals will not work with Omicron." 

She gave no details as she 
referred to the treatments that 
mimic natural antibodies in fight-
ing off infections. Some drug 
makers have suggested the same. 

 
Bring the pandemic to an end 

 
In the short term, Tedros said 

that holiday festivities would in 
many places lead to "increased 
cases, overwhelmed health sys-

tems and more deaths" and urged 
people to postpone gatherings. 

"An event cancelled is better 
than a life cancelled," he said. 

But the WHO team also offered 
some hope to a weary world 
facing the new wave that 2022 
would be the year that the pan-
demic, which already killed more 
than 5.6 million people worldwide, 
would end. 

It pointed towards the develop-
ment of second and third gene-
ration vaccines, and the further 
development of antimicrobial 
treatments and other innovations. 

"(We) hope to consign this 
disease to a relatively mild       
disease that is easily prevented, 
that is easily treated," Mike Ryan, 
the WHO's top emergency       
expert, told the briefing. 

"If we can keep virus transmis-
sion to minimum, then we can 
bring the pandemic to an end." 

However Tedros also said 
China, where the SARS-CoV-2 
coronavirus was first detected 
at the end of 2019, must be forth-
coming with data and information 
related to its origin to help the 
response going forward. 

"We need to continue until we 
know the origins, we need to 
push harder because we should 
learn from what happened this 
time in order to (do) better in 
the future," Tedros said.
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WHO issues warning before holidays Trafalgar Square’s NYE 
celebration cancelled

London's New Year's Eve 
celebrations in Trafalgar 
Square have been can-

celled due to a surge in Covid 
cases, fuelled by the Omicron 
variant. 

Mayor Sadiq Khan announced 
on Monday night the event,      
organised to replace the can-
celled fireworks which usually 
attract thousands of visitors to 
the banks of the Thames, would 
no longer take place. 

Ticket holders had expected 
a night of live music, food stalls 
and a big screen in Trafalgar 
Square. 

Announcing the cancellation 
of the celebration, Mr Khan said: 
"With infections of Covid-19 at 
record levels across our city 
and the UK, I’m determined to 
work closely with partners in our 
city to do everything we possibly 
can to slow the spread of the 
new variant and ensure our NHS 
services are not overwhelmed 

this winter. 
"This means that we will no 

longer be hosting a celebration 
event for 6,500 people on Tra-
falgar Square this New Year’s 
Eve. This will be very disappoint-
ing for many Londoners, but  
we must take the right steps to      
reduce the spread of the virus". 

London has seen cases of 
Covid soar in recent days. 

A major incident was declared 
in the capital over the weekend 
as Mr Khan warned the new 
Covid variant's "rapid spread" 
was "hugely concerning." 

The mayor said has was       
“incredibly worried” about staff 
absences in vital public services 
including the NHS, fire service 
and police. 

The declaration of a major      
incident in London allows autho-
rities to work together and support 
each other to reduce service 
disruption and allow more time 
to give out booster jabs.

Cyprus: New rules in place 
for UK arrivals
New rules were introduced 

on 28 December for 
passengers arriving in 

Cyprus from the UK, due to the 
surge of omicron variant cases. 

A Health Ministry announce-
ment says that all passengers 
arriving aged 12 and over and 
irrespective of vaccination cove-
rage or previous infection from 
COVID, need to stay in self      
isolation at their residences or 
place of staying until their PCR 
test comes back. In case the test 
is positive, they must remain      
in isolation and wait for further       
instructions from the contact 
tracing unit. 

Upon their arrival, the passen-
gers are given a 5 self-test kit 
and they must use them in case 
their PCR test is negative. They 
must self-test for 5 days and in 
case the test is positive they are 
asked to contact their GP for  
referral for a PCR test at public 
clinics. 

In case the passengers do    
not have a GP in Cyprus, they 
are asked to email the coordina-
tion unit at public clinics at         
coordination.iatreiadygeias@ 
moh.gov.cy. The message must 
include name, last name, ID 
number, Date of birth and their 
district and a copy of the self-

test (picture). 
Within 72 hours from their      

arrival and if their self-test is 
negative, they must undergo a 
rapid test at the mobile units of 
the Health Ministry and must 
send the result to 
monada2@mphs.moh.gov.cy 
via www.eudcc.gov.cy portal.  

The rapid test is free and 

given when the passengers 
show their boarding pass. 

All passengers are advised to 
be extra vigilant the first days of 
their arrival in Cyprus, to practice 
social distancing and follow the 
rules for face mask and hand 
hygiene. They are also advised 
to avoid contact with vulnerable 
groups.

Larnaca is a step closer to 
getting Cyprus’ biggest 
development project as 

an environmental impact study 
greenlighted the proposed 
€1.2bn port and marina. 

Planned to host cruise ships 
and private leisure boats, Larnaca 
mayor Andreas Vyras told a 
public hearing on Tuesday that 
the project will create up to 4,000 
jobs and improve residents’ 
quality of life. 

With work set to begin before 
summer 2022, the project is  
expected to take 12 years to 
complete. 

The environmental impact 
study stated that the project will 
“bring direct and indirect posi-
tive effects on the economy.” 

The port will be completed in 
four phases, while the vision of 
the investors sets out for modern 
energy production from renew-
able and recycled sources.

€1.2 bln Larnaca port and 
marina project a step closer
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National Federation’s Christmas and New Year message

At the end of another diffi-
cult year for our commu-
nity, we wish you a very 

Merry Christmas and a Happy 
New Year for 2022. 

At this special time of year, 
my thoughts and prayers are 
with those who have lost loved 
ones over the last 12 months. 
We have sadly lost many brilliant 
and beloved members of our 
community and wider society. 
As we continue to deal with the 
consequences of the COVID-19 

pandemic, I would really urge 
all in our community to get the 
COVID vaccination, as well as 
the booster dose, when you are 
called for it, to protect ourselves 
and our loved ones. 

This time of year is an oppor-
tunity for us all to reflect on the 
challenges that we’ve faced and 
the opportunities that await us 
in the new year. We’ve continued 
to work hard for our community 
this year to advocate for a free, 
united Cyprus, to keep our com-

munity well connected during 
the pandemic and to advance 
our community. 

 
Advocating for a free, 
united Cyprus 

 
Sadly this year, Turkey and the 

Turkish Cypriot leader repeat-
edly undermined prospects for 
a resumption of Cyprus issue       
negotiations by publicly calling 
for a solution that falls outside 

the internationally accepted      
UN framework. Their calls for the 
permanent partition of Cyprus 
are completely unacceptable 
and have been opposed by the 
international community. Indeed, 
we coordinated a statement with 
groups representing all commu-
nities of the island, to make clear 
that the only acceptable solution 
is a federal, reunited Cyprus. 
Throughout the year, we have 
continued to maintain close    
correspondence with the Foreign, 
Commonwealth and Develop-
ment Office, Opposition Parties, 
the All-Party Parliamentary Group 
(APPG) for Cyprus and individual 
MPs to help advance our just 
cause. 

We had hoped there may       
be some steps taken towards 
the resumption of talks when the 
UN Secretary General invited 
President Anastasiades, Turkish 
Cypriot leader Ersin Tatar, then 
British Foreign Secretary Domi-
nic Raab, Greek Foreign Minis-
ter Nikos Dendias, and Turkish 
Foreign Minister Mevlut Cavu-
soglu to Geneva in April for an 
informal meeting to exchange 
their viewpoints. However, any 
optimism soon faded as the UN 
Secretary General explained that 
the Turkish side were seeking 
a solution outside of UN para-
meters, and therefore there was 
“not enough common ground” for 
the resumption of substantive 
negotiations. Ahead of the infor-
mal meeting, we urged Foreign 
Secretary Raab to seize the      
opportunity to make a difference 
for Cyprus with 5 clear action 
points. 

In run up to the 47th anniver-
sary of Turkey’s illegal invasion 
of Cyprus in 1974, we once again 
ran our annual #HandsOffCyprus 
email campaign. This year our 
message focussed on our            
diaspora’s objection to Turkey’s        
unacceptable partition plans  
and thousands of UK Cypriots         
contributed by writing to their 
local MP. As a result, over 73% 
of MPs were contacted by their 
constituents about the Cyprus 
issue. I’d like to thank everyone 
who participated in the #Hands-
OffCyprus e-campaign. We also 
marked this tragic anniversary 
with a virtual event organised 
with the APPG for Cyprus at 
which Cypriot Foreign Minister 
Nikos Christodoulides gave an 
update on the latest Cyprus issue 
developments; the Minister for 
European Neighbourhood and 
the Americas, Wendy Morton 
MP, spoke about the strength of 
UK-Cyprus relations and the   
importance of finding a solution 
based on "the existing para-
meters"; and Presidential Com-
missioner Photis Photiou spoke 
about the ongoing humanitarian 
tragedy of the missing persons 
issue. Sir Roger Gale MP, Chair 
of the APPG for Cyprus; Fabian 
Hamilton MP, Shadow Minister 
for Peace and Disarmament; 
Alyn Smith MP, SNP Foreign   
Affairs Spokesperson; Christine 
Jardine MP, Liberal Democrats; 

and Bambos Charalambous MP 
and Theresa Villiers MP (both 
APPG for Cyprus Vice-Chairs) 
also addressed the event. In   
addition, along with the Archdio-
cese of Thyateira and Great  
Britain, we organised a memorial 
service, officiated by His Emi-
nence Archbishop Nikitas, to 
commemorate the memory of 
those who sacrificed their lives 
defending Cyprus in 1974 and 
the missing persons of Cyprus. 

On 20 July, the anniversary 
of the invasion, we were all 
deeply saddened and infuriated 
by President Erdogan and Ersin 
Tatar’s decision to take steps 
towards illegally ‘opening’ part 
of the fenced off area of Varosi, 
Famagusta. The international 
community condemned this 
move, and there was a strong 
UN Security Council Presidential 
Statement. UN Security Council 
resolutions on Varosi (notably 
550, 789 and 2561) are unequivo-
cally clear, and Turkey should 
respect these. 

In early November, I accom-
panied a delegation of 10 MPs 
from the All-Party Parliamentary 
Group (APPG) for Cyprus on a 
visit to Cyprus. The 10 MPs 
were Caroline Nokes, Bambos 
Charalambous, Geraint Davies, 
Caroline Dinenage, Fabian Ham-
ilton, Mark Jenkinson, Gagan 
Mohindra, Anum Qaiser-Javed, 
Catherine West, and Mike Wood. 
During the trip, the MPs met 
with Cypriot political leaders to 
discuss the latest Cyprus issue 
developments and how to further 
strengthen ties between the UK 
and Cyprus. They also witnessed 
the ongoing consequences of 
the illegal Turkish invasion, first-
hand. 

As always, we are extremely 
grateful to the Parliamentarians 
who have stood up for Cyprus 
throughout 2021 by asking ques-
tions of HM Government in      
Parliament, engaging with the 
APPG for Cyprus, or simply 
helping behind the scenes. 

I was also proud to see the 
UK Cypriot diaspora make its 
voice heard on 15th November, 
on the anniversary of the illegal 
‘unilateral declaration of indepen-
dence (UDI)’ by the occupation 
regime in the northern part of 
Cyprus. Over 250 people 
amassed opposite the Turkish 
Embassy in London to condemn 
the ‘UDI’ and call for a free, 
united Cyprus at the Federation’s 
annual protest. We also coordi-
nated a protest with some of the 
Federation’s member associa-
tions outside 10 Downing Street 
in August. 

 
Proudly representing 
and advancing  
our community 

 
As we all remained at home 

due to the ongoing lockdown at 
the start of the year, we organised 
an online series of monthly “In 
conversation with…” interviews 
with some of the most prominent 
figures in our community. Our 

Guests included Professor   
Kypros Nicolaides, Theo Paphitis, 
Dame Janet Paraskeva, John 
Christodoulou, Dr Linda Papado-
poulos, and Tom Toumazis. We 
are incredibly proud of these 
successful UK Cypriots and we 
hope that these interviews were 
inspiring and insightful to many. 

As the COVID-19 vaccination 
began to be rolled-out in the UK, 
we urged all UK Cypriots to       
get the vaccine when offered       
to them. Lord Adonis and Theo 
Paphitis recorded special video 
messages on our behalf to help 
spread the message, and we 
released an informative state-
ment about the vaccine with      
the help of the Cyprus Medical       
Society UK. 

We also continue to promote 
mentoring and career develop-
ment opportunities for UK     
Cypriots of all ages, industries 
and experiences through our UK 
Cypriot Professionals Network 
(UKCPN) scheme. Over 150 UK 
Cypriots have taken part already 
and we’re currently in the process 
of matching our second round 
of new mentors and mentees. 

As travel opened up in the 
second half of the year, we once 
again met with Cypriot Govern-
ment officials discuss issues        
of importance to our diaspora. 
Notably, in September, Presi-
dential Commissioner Photiou 
visited for a full week of engage-
ments and, in November, Interior 
Minister Nicos Nouris met with 
the Federation’s Secretariat. 

This year we’ve also enhanced 
our cooperation with other UK-
based diasporas. In September 
we met with the Board of Depu-
ties of British Jews to discuss 
opportunities for further collabo-
ration. In November we hosted 
a roundtable discussion with the 
Armenian National Committee 
UK, Egyptian Council in the UK, 
and the Kurdish Assembly of 
Britain who we have worked with 
in the past on areas of mutual 
interest. 

As the National Federation of 
Cypriots in the UK, we remain 
honoured to serve our wonder-
ful diaspora and will continue to 
build on 2021’s successes as 
we enter a new year. Whilst I’m 
proud of our achievements this 
year, we all need to re-double our 
efforts as we write next year’s 
chapter in our history. More than 
ever before, we must remain 
united and look at what we can 
all do differently for our diaspora 
– whether that is opening a      
dialogue with your local MP about 
Cyprus; actively participating in 
the Federation’s campaigns; or 
engaging with the political party 
that you support. 

Once again, thank you for your 
incredible collective support. 

 
Merry Christmas and  

Happy New Year for 2022 
 

Christos Karaolis 
President,  

National Federation of  
Cypriots in the UK 
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A sprinkle of  Christmas history

Every year on December 
25th we celebrate the 
birth of Jesus Christ, the 

Son of God. We call this time of 
year Christmas as we celebrate 
the Mass for Christ. 

Christmas is a truly magical 
season celebrated by people 
around the world. It brings       
families and friends together to 
share the much loved customs 
and traditions which have been 
around for centuries. Children 
especially like Christmas as      
it's a time when you give and 
receive presents! 

 
Saint Nicholas 

The true story of Father 
Christmas begins with Saint 
Nicholas, a bishop who lived in 
Myra. His wealthy parents died 
while he was still young, leaving 
their whole inheritance. Nicholas 
used this to assist the needy, 
the suffering and the sick. It      
has been said that he secretly 
dropped a bag of gold down a 
chimney for the daughters of a 
poor man. Later, the poor man 
searched to find the mystery        
patron, and when he did, was 
begged not to spill his identity 
to  the rest of the land. However, 
when later revealed, the mystery 
of present giving was thought 
to be from Saint Nicholas from 
then on. 

Another tradition suggests        
giving gifts is related to that of 
the three wise men who brought 
gifts to Jesus. 

 
Father Christmas 

Father Christmas (also known 
as Santa Claus), has become the 
human face of Christmas - an old 
man with a long white beard, 
red coat, and bag of toys. 

Children are taught from a 
young age that the night before 
Christmas, he comes into houses 

down the chimney and places 
presents for them in stockings 
or bags by their beds or in front 
of the Christmas tree.  

St. Nicholas putting the bag      
of gold into a stocking is probably 
where the custom of having a 
tangerine or satsuma at the     
bottom of your Christmas stocking 
came from. If people couldn't      
afford gold, some golden fruit 
was a good replacement. 

It is said that Father Christ-
mas lives in the North Pole (in 
Finland, they say that he lives 
in the north part of their country 
called Lapland), and arrives flying 
through the sky on a sleigh 
pulled by reindeer. 

 
Christmas Tree 

The tradition of a Christmas       
tree began with the paradise 
tree decorated with apples to 
represent the Garden of Eden 
on Adam and Eve’s day, which 
fell on December 24. People then 
decorated their trees with edible 
goods and glass decorations. 

Around the 1830s, Christmas 
trees made it to Britain and in 
1846, the Royal family was 
sketched around their Christmas 
tree. The custom then became 
very fashionable and has been 
a tradition ever since. 

 
The colours of Christmas 

There are several colours 
which are traditionally associa-
ted with Christmas but what do 
they represent?  

Green - Evergreen plants, like 
Holly, Ivy and Mistletoe have 
been used for thousands of years 
to decorate and brighten up 
buildings during the long dark 
winter. The most common use 
of green are Christmas Trees. 

Red - The colour of Holly 
berries, which represents the 
blood of Jesus when he died on 

the cross. A red robe would 
have been worn by St. Nicholas 
and then the colour also             
became Santa's uniform! 

Gold - The colour of the sun 
and light, both very important in 
the dark winter. Gold was also 
one of the presents brought to 
the baby Jesus by one of the 
wise men and traditionally it's 
the colour used to show the star 
that the wise men followed. 

Silver is sometimes used        
instead of gold, but gold is a 
'warmer' colour. 

White - Often associated with 
purity and peace. The snow of 
winter is also very white! 

Blue - Often associated with 
Mary, the mother of Jesus. In 
medieval times blue dye and 
paint was more expensive than 
gold so it would only be worn 
by Royal families and very rich 
people. Mary was often painted 
wearing blue to show she was 
very important. 

 
Christmas Cards 

The custom of sending    
Christmas cards was started       
in the UK by Sir Henry Cole in 
the 1840s who alongside his 
friend John Horsley, designed 
the first card and sold them for 
1 shilling each. 

As printing methods improved 
over the years, they became 
much more popular and were 
produced in large numbers. 

 
Christmas food 

A Christmas tradition involving 
the turkey is to pull its wishbone. 
The person left with the larger 
piece of the bone makes a wish. 

Christmas pudding is also 
served. It originated as a 14th 
century porridge called 'frumenty' 
that was made of beef and mutton 
with raisins, currants, prunes, 
wines and spices.  

By 1595, frumenty was slowly 
changing into a plum pudding, 
having been thickened with 
eggs, breadcrumbs, dried fruit 
and given more flavour with the 
addition of beer and spirits.   

Traditionally a silver coin is 
hidden in the pudding, thought 
to bring good fortune to the 
lucky finder. 

The rich fruit cake that is often 
associated with Christmas were 
originally Twelfth Cakes. These 
started as enriched fruit cakes, 
more like Italian Panettone. 

It then became fashionable to 
have large iced decorations on 
and over the cake to show you 
were rich enough to be able to 
afford lots of sugar to make       
the icing. So the cake had to 
become more rich, solid and full 
of fruit to support the icing. 

 
Nativity Plays 

The word nativity comes from 
the latin word 'natal' which means 
birth. It is traditional for primary  
school children to perform the 
nativity play at school for their 
parents and family members. It 
recreates the scene of Jesus' 
birth and tells of how Mary and 
Joseph were visited by the 
Shepherds and Wise Men.  

In the past, live animals,         
like a donkey, and other farm            
animals were used in the plays, 
but it is now more common         
for children to dress up as the        
animals in costumes and use 
props. 
 
Change In Traditions 

Many would agree that Christ-
mas has become more about 
spending money on gifts and      
forgetting the religious meaning. 

In the UK, shops remain open 
till late in the lead up to Christmas 
and even open on Boxing Day 
with cut-price sales.



Kourabiedes (Almond Cookies) 

 
Ingredients: 
1 packet of unsalted butter or Trex 
2 egg yolks 
1 Greek coffee cup icing sugar 
3 tablespoons baking powder 
3/4 cups roasted almonds, chopped in large chunks 
Rosewater 
Self raising flour (your own required amount) 
1 vanilla sachet 
Brandy 

 
Method: 
Beat the butter well and then add the icing sugar and egg                 

yolks. 
Add the roasted almonds, rosewater, vanilla brandy, baking powder 

and lastly the flour. Combine together until the mixture is soft and does 
not stick to your hands. 

Form the kourabiedes into flattened oval shapes and cook in a        
medium oven until golden. 

Allow to cool, brush over with rosewater and then sprinkle with icing 
sugar. 

Melomakarona (Honey Cookies) 
 

Ingredients: 
3 cups sunflower oil 
1 1/2 cups sugar 
Juice of 2 large lemons 
Juice of 2 large oranges 
3 teaspoons baking powder 
1 1/2 teaspoons soda 
1 teaspoon ground cinnamon 
 
Method: 
Beat together the oil, lemon juice and orange juice. Add the sugar, 

baking powder, soda, cinnamon, cloves and gradually stir in enough 
flour to make a soft dough (make sure it does not stick to your hands). 

Pinch off small portions of the dough and form into flattened             
oval shapes. Bake in a preheated oven for 20-30 minutes until golden 
brown. 

Whilst cooling, prepare the syrup by boiling water, honey and sugar. 
Dip the melomakarona one at a time into syrup for approximately            
1 minute and then using a spoon, place them on a tray to cool. 

Mix together the roasted sesame seeds, chopped walnuts, cinnamon 
and cloves and sprinkle over the melomakarona. 

Vasilopitta (New Year’s Cake) 
 
Ingredients: 
1 glass oil 
1 1/4 glasses sugar 
4 glasses flour 
5 eggs 
1 glass orange juice or a small natural yoghurt 
1 glass coarsely ground almonds 
3 tablespoons baking powder 
Zest of an orange 
Brandy to taste 

 
Method: 
Beat the oil and sugar and then gradually add the orange squash   

or yogurt and eggs one by one. Then add the remaining ingredients 
into the mixture.  

Place in a greased baking tin and bake in a preheated, moderate 
oven for about 1 hour or until a knife inserted into the centre comes 
out clean. 

Note: For the sake of tradition, wrap a coin in a piece of foil and 
press it into the mixture before baking. The person who finds the coin, 
will have good fortune for the year. 
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Christmas traditions in Cyprus and Greece

To the members of the 
Greek Orthodox Church, 
Christmas comes in       

second after Easter. However, 
this is not to say that Christmas 
isn’t widely celebrated with 
unique traditions. It’s difficult        
to differentiate the traditions      
between Greece and Cyprus      
because they are merely the 
same. 

On Christmas Eve, everyone 
goes to church; children around 
the villages travel from house 
to house singing Kalanda (carols) 
and are rewarded with sweets 
and fruits from the locals. 

 
Christmas Food 

As family and friends arrive 

for the Christmas Day feast, 
which is much looked forward 
to following 40 days of fasting, 
they greet one another by         
saying, “Hronia polla” (Many 
happy years). 

Pigs are slaughtered and are 
on most dinner tables, alongside 
dishes such as roast turkey 
stuffed with rice, chestnuts and 
vegetables, or other meats such 
as lamb. 

Sweets and treats such as 
Kourabiedes (almond cookies) 
and Melomakarona (honey 
spiced cookies) are also placed 
on the table as a Greek Christ-
mas tradition. 

On almost every dinner table, 
there are loaves of Christopsomo 

(Christ Bread) which is a round 
loaf, decorated on the top with 
a cross. 

 
Gifts 

Both Greece and Cyprus 
share a different tradition to       
the UK - instead of opening 
presents on Christmas Day 
(25th December), the exchange 
of gifts takes place on 1st       
January, St Basil’s Day. 

On this day the “renewal of 
waters” also takes place, a ritual 
in which all water jugs in the 
house are emptied and refilled 
with new “St Basil’s Water.” 

Christmas trees have become 
more popular but are not             
traditional. Most houses will 

have a shallow wooden bowl 
with a sprig of basil wrapped 
around a wooden cross hanging 
from the wire instead. Once a 
day, someone dips the cross 
and basil into some holy water 
to sprinkle water in each room 
of the house. This is believed to 
keep the bad spirits (Kalikantzari) 
away. 

 
Kalikantzari 

Kalikantzari are believed to 
be a species of goblins or spirits 
who appear only during the       
12-day period from Christmas 
to the Epiphany (January 6).  

They are meant to emerge 
from the centre of the earth and 
to slip into people’s house 

through the chimney! 
The Kalikantzari cause        

mischief more than harm.        
Having a fire burning through 
the twelve days of Christmas is 
meant to keep them away. 

 
Epiphany 

On Epiphany, the ceremonial 
blessing of the waters takes 
place. 

Young men dive into cold 
rivers and sea to try to be first 
to get a cross which has been 
blessed by a priest and thrown 
into the water. Whoever gets   
the cross first is meant to have 
good luck during the coming 
year. 

Epiphany festivals also    
include music, dancing and lots 
of food.

Festive recipes

1 teaspoon ground cloves 
3-4 cups self raising flour 
Roasted sesame seeds 
Chopped walnuts 
 
For the syrup: 
1 cup each of sugar, honey       
and water
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Archbishop Nikitas’ Christmas message

As I sit and write a few words to you, 
beloved people of God, I speak to you 
as a father would speak to children 

at the waning of a frightening storm, but, at 
the same time, as a fellow human being, 
“fearfully and wonderfully made” in the image 
and likeness of our Creator. Together, we 
have crested many waves in this prolonged 
viral pandemic, and we hope that calm 
waters are within reach. While we mourn 
those who are no longer with us, and give 
thanksgiving for the resilience and courage 
displayed by humanity over the last two 
years, we now live in a changed world, more 
aware than ever of our fragility and vulnera-
bility, of our interconnectedness and inter-
dependency. We pray for peace, but also 
know that the fog of chaos looms on the 

horizon, whether it be the next microscopic 
plague that we will have to race to defend 
against, or the ongoing catastrophes brought 
about by humanity’s desecration of the       
natural environment, or the despondency and 
violence generated by radical economic       
inequality and the commodification of human 
life. 

Such problems and challenges seem 
unique to our point on the timeline of history, 
and yet we can look back to many such       
instances of great doubt and fear. The prayer 
for redemption and salvation is secretly hidden 
in the depths of every human being, and two 
thousand years ago the Chosen People of 
Israel were articulating this supplication with 
their hearts and minds turned to God. They 
“sat in darkness and in the shadow of death”, 
waiting for the Messiah to be born, waiting 
for salvation. Israel called upon the Almighty 
to liberate them from the bondage of sin, and 
"when the fullness of time had come, God sent 
forth His Son, born of a woman, born under 
the law", to fulfill His words and His promise 
that He had not forsaken us. The Word of God 
took on flesh to redeem and save the cosmos. 
Christ was born, so the light of Truth might 
dispel the darkness that held not only Israel 
in captivity, but all of humanity. 

I write these words to you, beloved of God, 
to witness to you and with you that the birth 
of Christ was the birth of hope in our world. 
The promises of the past are fulfilled and 
truth has vanquished deception. The Nativity 
set our world on a new course, as the Sun 
of Righteousness brought light and salvation 
to all those Who embraced Him and His 
message. Together, we endure the problems 

of daily life and the contours of history, but 
in the warm and gentle embrace of Christ, 
we understand in a mystical way that death 
has been vanquished. This gives us strength 
and determination to walk with faith and hope 
on the joyful path of salvation that has been 
prepared for us. It is Christ that sustained us 
throughout this pandemic and as He guides 
us to better days and this particular challenge 
becomes a memory of the past, we must look 
to Him as the only Lover of Mankind and our 
only salvation for whatever may lie ahead. 

My brothers and sisters, I encourage all of 
you to attend our Church services and to pray 
from your hearts, but most of all to prepare 
for and receive the Holy Eucharist, the eternal 
celebration of thanksgiving and joy, the 
mystical experience of the Resurrection and 
the life-transfiguring assurance of God’s love. 
Together let us join our voices in asking Christ, 
Who was born for our sake in a manger, for 
the healing and restoration of our world. 
When you light your candles, remember the 
cave and the star, and the Son of Man, born 
as an innocent Child and come to dwell 
amongst us. Remember that He brought hope 
to a world in shadow, and forget not that He 
was and is the fulfillment of all prophecy. Ask 
for God’s healing grace and let His salvific 
message be inscribed in your hearts. Make 
this Christmas even more beautiful and       
distinct, with Christ’s presence at the center 
of all your festivities.  

May all the blessings, peace, joy and love 
that Christ freely gives to our world be with 
you and all your loved ones. With my paternal 
love and blessings, I wish you all a merry 
Christmas.

The Twelve Apostles Greek 
Orthodox Church have 
ended the year celebrating 

the success of their food redis-
tribution hub launched only 12 
months ago. 

Their ever-growing team of 
volunteers, working alongside 
Father Joseph Paliouras and 
Father Demitrianos, meet twice 
a week to pack food parcels and 

make deliveries to families and 
individuals all over Hertfordshire 
and North London.   

Among their beneficiaries      
are six different schools inclu-
ding Bishop’s Hatfield Girls’ 
School, QE Girls’ School in      
Barnet, Chancellors Secondary 
School, Pope Paul, London  
Colney and Brookmans Park 
Primary Schools. 

The Twelve Apostles Food 
Bank also supports three other 
food banks as well as many      
individual families and elderly 
people who have been referred 
through GP surgeries and other 
sources.   

Many organisations and willing 
parties are coming forward 
pledging time, money and food 
to help this cause. As word gets 
out, these important links and 
contacts are growing and deve-
loping with every passing day. 

Over the last few weeks,  
hundreds upon hundreds of 
shopping bags filled with non-
perishable supplies as well as 
children’s toys and books have 
been dropped off at the Food 
Bank. These gracious and gene-
rous donations mean that Christ-
mas and the new year, among 
the people they help, will be a 
time for joy rather than hardship. 

If you would like to join the 

volunteers at The Twelve       
Apostles food bank by packing 
or driving, kindly contact the 
church office on 01707 650147. 
If you prefer to make a food       
donation, kindly bring your food 
items any time between 9am 
and 5pm Monday-Saturday      
and 9am-1pm on Sundays to; 
The Twelve Apostles Church, 
Kentish Lane, Brookmans Park, 
Hatfield, Hertfordshire AL9 6NG. 

Alternatively, you can help by 
making a monetary donation to 
the Food Bank. Bacs transfer 
details are Account: 53667138, 
Sort Code: 20-05-73. Kindly 
reference ‘Food Bank’. 

On behalf of everyone           
involved at the foodbank, The 
Twelve Apostles Food Bank 
would like to thank and wish the 
communities of Barnet and  
Hertfordshire, a wonderful Christ-
mas and safe and healthy new 
year. 

Enlightened Evenings 
Christmas Wonderland  
a great success

On Sunday 12 December, 
over 150 young adults 
gathered from various 

places of the UK at the Hellenic 
Centre in London, for the       
Enlightened Evenings Christmas 
Wonderland.  

The extremely festive evening 
included live Christmas Jazz, 
dancing, hourly free raffles, door 
prizes, a rich buffet of Mediterra-
nean foods, flowing mulled wine, 
and heart-warming hot chocolate, 
in the Centre’s Great Hall which 
was converted to a Christmas 
Wonderland.  

Above all, the spirit of          
genuine fellowship, solidarity, 
and Christmas warmth crowned 
the festivities in a most inspiring 
and assuring way for all. 

During the celebration, His 
Eminence Archbishop Nikitas 
greeted those in attendance 
and announced Enlightened 
Evenings’ first philanthropic      
donations: £1000 were offered 
to the Archdiocesan Food Bank 
“Olive Branch Aid” for its ongoing 

philanthropic work and £1000 
were donated to St. Cyprian’s 
Greek Orthodox Academy for 
the strengthening of Hellenic 
Orthodox paideia. The announce-
ment was met with applause, 
smiles, and great enthusiasm.  

Enlightened Evenings’ aims 
are to cultivate fellowship, unity, 
culture and gastronomy among 
young adults, while staunchly 
supporting philanthropic and 
charitable outreach to the greater 
community. 

The joyous evening, a first-
ever Christmas Party of this 
magnitude for young adults, was 
generously sponsored by two 
Anonymous Donors, Christos 
Lazari Foundation, the Hellenic 
Centre, Demetriou & English, 
and His Eminence Archbishop 
Nikitas. 

For more information about 
Enlightened Evenings, please 
contact the organiser the     
V. Rev. Archimandrite Nephon 
Tsimalis: privateoffice@thya-
teira.org.uk

Cypriot elderly enjoy Xmas 
lunch on Michael Yiakoumi!

Well done to Parikiaki’s 
very own Michael    
Yiakoumi for donating 

Christmas lunch to the Cypriot 
Community Centre for the Eld-
erly Day Care Christmas Party.  

The event was filled with 

laughter, live music from Elysee 
singer Angela Constantinou 
and Tarik Saeedand, and lots 
of dancing. 

There was a great festive       
atmosphere and a fantastic 
time was had by all.

Twelve Apostles Church Food Bank ends 
2021 with great celebration

Bambos Charalambous MP visits local Royal Mail Delivery Office
On National #PostalWorkersDay, which this year 

took place on 13 December, Bambos Charalambous 
MP for Enfield Southgate visited the Winchmore 
Hill & Palmers Green Royal Mail Delivery Office to 
pay tribute to the key workers who have kept 
people and businesses in Enfield Southgate       
connected throughout the pandemic. 

We’d all like to say a huge thank you to the posties 
who go above and beyond for our communities, 
especially over the festive period.
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Giving is everything

Extract from his autobiogra-
phy ‘Report to Greco’ (1961),  
by Nikos Kazantzakis 
Chapter 18, Italy 
 

It was almost nightfall. The 
whole day: rain, torrents of rain. 
Drenched to the bone, I arrived 
in a little Calabrian village. I had 
to find a hearth where I could dry 
out, a corner where I could sleep. 
The streets were deserted, the 
doors bolted. The dogs were the 
only ones to scent the stranger’s 
breath; they began to bark      
from within the courtyards. The  
peasants in this region are wild 
and misanthropic, suspicious of 
strangers. I hesitated at every 
door, extended my hand, but did 
not dare to knock.  

Suddenly I saw an open door at 

the edge of the village. I looked 
in: a lighted fire and an old lady 
bent over it. She seemed to be 
cooking. Not a sound, nothing but 
the burning wood. It was fragrant; 
it must have been pine. I reached 
the fire and sat down on a stool. 
She eyed me rapidly but said 
nothing. Taking off my jacket, I 
began to dry it. I sensed happiness 
rising in me like warmth, from 
my feet to my shins, my thighs, 
my breast. The meal must have 
been baked beans; the aroma 
was overwhelming. Once more I 
realised to what an extent earthly 
happiness is made to the measure 
of man. It is not a rare bird which 
we must pursue at one moment 
in heaven, at the next in our minds. 
Happiness is a domestic bird 
found in our own courtyards.  

Rising, the old lady took down 

two soup plates from the shelf. 
She filled them, and the whole 
world smelled of beans. Lighting 
a lamp, she placed it on the  
long table. Next she brought two 
wooden spoons and a loaf of 
black bread. We sat down oppo-
site each other. She made the 
sign of the cross, then glanced 
rapidly at me. I understood. I 
made the sign of the cross and 
we began to eat. We were both 
hungry; we did not breathe a 
word.  

As soon as we finished, she 
prepared a bed for me on a 
bench to the right of the table. I 
lay down, and she lay down on 
the other bench opposite me. 
For a considerable time I heard 
the water cackle on the roof, 
mixed with the old lady’s calm, 
quiet breathing. She must have 

been tired, for she fell asleep 
the moment she inclined her 
head. Little by little, with the rain 
and the old lady’s rhythmical 
respiration, I too slipped into 
sleep. When I awoke, I saw day-
light peering through the cracks 
in the door.  

The old lady had already risen 
and placed a saucepan on the 
fire to prepare the morning milk. 
I looked at her now in the sparse 
daylight. Shriveled and humped, 
she could fit into the palm of your 
hand. Her legs were so swollen 
that she had to stop at every 
step and catch her breath. But 
her eyes, only her large, pitch-
black eyes, gleamed with youth-
ful, unaging brilliance. How beau-
tiful she must have been in her 
youth, I thought to myself. Sitting 
opposite each other again, we 
drank the milk. Then I rose and 
slung my carpetbag over my 
shoulder. I took out my wallet, 
but the old lady coloured deeply.  

 “No, no”, she murmured,        
extending her hand.  

As I looked at her in astonish-
ment, the whole of her bewrin-
kled face suddenly gleamed.  

 “Goodbye, and God bless you,” 
she said. “May the Lord repay you 
for the good you’ve done me. 
Since my husband died I’ve never 
slept so well.”  

 
James Neophytou

George Michael finally 
has a headstone mark-
ing his grave, five years 

after the pop music legend 
died. 

His memorial at London’s 
Highgate Cemetery is now        
inscribed with his birth name, 
Georgios Kyriacos Panayiotou, 
The Sun reported. 

“George’s grave was left      
unmarked over fears it would 
become a morbid tourist attrac-
tion,” a source told the paper. 
“But a lot of people believed he 
deserved better.” 

UK Cypriot George was one 
half of the 1980s hit-making duo 
Wham! before embarking on a 
globally successful solo career, 
marked by international hits 

such as “Careless Whisper” and 
“Faith.” 

He was found dead at age 53 
on Christmas Day 2016, at his 
home northwest of London.  

George is buried next to his 
mother, Lesley, and his sister 
Melanie, who passed away at 
age 59 on December 25, 2019, 
three years to the day after the 
Grammy winner died.

George Michael finally has a 
headstone marking his grave 
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Rose Ayling-Ellis and Giovanni 
Pernice crowned Strictly winners 

Rose Ayling-Ellis made history on Saturday by becoming the 
first deaf winner of Strictly Come Dancing. The soap star trium-
phed in the BBC One show alongside partner Giovanni Pernice, 
defeating Great British Bake Off star John Whaite and his partner 
Johannes Radebe, the first all-male pairing in the show’s history. 

Reacting to their win, Rose told Giovanni: “I just want to say you’re 
so amazing, you pushed me to believe in myself more than I      
believed in myself. You’re an incredible teacher and a wonderful 
friend and we have gone through a lot, and I just want you to 
know you’ve always got a piece of my heart.” 

The professional dancer expressed his joy saying: “Incredible. 
I have to say thank you to this beautiful young lady who made 
all my dreams come true. It took me seven years to get that thing 
and you became the best dancer, the best teammate I could have 
asked for, you are a dream so thank you for everything.” 

During the live final, Rose and Giovanni dazzled by performing 
a quickstep, their couple’s choice routine and a showdance. 

After their couple’s choice dance, judge Craig Revel Horwood 
told Rose her performance was “stunning, absolutely stunning.”  

Motsi Mabuse added: “Your ability to connect to yourself and 
to Giovanni and to connect us all together is sensational.” 

Shirley Ballas continued: “I know in your heart you did it for 
the deaf community but for me you did this for every person 
watching this show. You are an inspirational young lady.” 
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Andrea Georgiou 

Il Divo fans in 
shock as Carlos 
Marin dies aged 53 

 
Il Divo star Carlos Marín sadly 

passed away over the weekend 
in a Manchester hospital, aged 
53. 

The Spanish singer fell ill on 
December 7; he was placed in 
a coma and intubated by doctors 
at Manchester Royal Hospital. 
Although he tested positive for 
Covid-19, it is not yet clear 
whether his death was directly 
due to the virus.  

In a statement on their Twitter 
account, Il Divo said: "It is with 
heavy hearts that we are letting 
you know that our friend and 
partner, Carlos Marin, has passed 
away. He will be missed by his 
friends, family and fans. There 

will never be another voice or 
spirit like Carlos. For 17 years 
the four of us have been on this 
incredible journey of Il Divo    
together, and we will miss our 
dear friend. We hope and pray 
that his beautiful soul will rest  
in peace. With Love -- David, 
Sebastien and Urs."  

Carlos joined the chart-topping 
group in 2003, and together, they 
sold more than 30 million records 
worldwide. The group recently 
announced they were postponing 
the remaining dates of their UK 
tour until December 2022 "due 
to illness,” adding, "Il Divo are 
deeply sorry to their fans, but look 
forward to returning to the road 
in the new year and seeing you all 
in the run up to next Christmas."  

The group later confirmed that 
Carlos was in hospital in England 
and that they were "praying for 
a speedy recovery." 

Ageliki Darra recently released 
her new single titled Epikindini 
Mou Agapi with music by Pana-
giotis Kapiris and lyrics by Maria 
Kapiri. 

The singer, who successfully 
performs within the UK Greek 
music industry, recorded the  new 
single at the world-renowned 
Abbey Road Studios, famously 
associated with the Beatles.  

Ageliki has worked directly 

with colleague and producer 
John Themis on the single, who 
is widely regarded as one of  
the finest in the music industry, 
having collaborated with Boy 
George, Rod Stewart, George 
Michael, Spice Girls, Stevie 
Wonder, Girls Aloud, Elton John, 
and Cher, amongst others. 

Epikindini Mou Agapi is avail-
able on all platforms including 
Spotify and Apple Music.

Greek singer Ageliki Darra releases 
new single Epikindini Mou Agapi
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EUREKA! 

Croesus (pronounced 'KREE-sus') was the 
King of Lydia, a country in western Asia 
(corresponding to modern-day Turkey) who 

reigned for 14 years: from 560 BC until his defeat 
by the Persian King Cyrus the Great in 546 BC. 

He was so wealthy that the old expression "as 
rich as Croesus" originates in reference to him. 
His wealth, it is said, came from the sands of the 
River Pactolus in which the legendary King Midas 
washed his hands to rid himself of the 'Midas 
Touch' (which turned everything he laid hands on 
into gold) and in so doing, the legend says, made 
the sands of the river rich with gold.  

The Lydians, either during the reign of Croesus 
or just before, were cited as the first people to mint 
coins of gold and silver in Asia Minor and it was 
Croesus who funded construction of the great 
Temple of Artemis at Ephesus, one of the Seven 
Wonders of the ancient world.  

Although some have claimed that Croesus was 
largely a legendary figure, his signature at the base 
of one of the columns of the Temple of Artemis 
(now on display at the British Museum) is evidence 
that he was an actual historical king who ruled 
from the city of Sardis. 

Although Greek writers Xenophon and Ctesias, 
among others, mention Croesus two of the most 
famous stories regarding him come from the      
Histories of Herodotus.  

The first has to do with the great Athenian       
lawgiver Solon the Wise. Solon travelled through-
out Anatolia and down to Egypt and came, at last, 
to the palace of Croesus at Sardis. Croesus was 
overjoyed to have so illustrious a visitor and was 
anxious to show off his treasuries and, after Solon 
had inspected them, asked him whom, of all the 
men he had met in his travels, he would call the 
most happy. Solon answered, “Tellus of Athens.” 
Croesus, upset that he himself had not been named, 
asked why Tellus. Solon answered that Tellus had 
lived well and happily, had a beautiful family, and 
had died gloriously for Athens in battle.  

Croesus, conceding this was a good life, and 
hoping he would at least be named second, then 
asked Solon whom else he would consider the 
happiest of men he had met; Solon answered: 
“The brothers Cleobis and Bito of the Argive race” 
and explained why, noting again a life well lived 
and a good death. Croesus, angered now, shouted: 
"Man of Athens, am I not the happiest man in the 
world? Dost thou count my happiness as nothing?" 
Solon replied calmly: “In truth, I count no man 
happy until his death, for no man can know what 
the gods may have in store for him. He who unites 
the greatest number of advantages, and retaining 
them to the day of his death, then dies peaceably, 
that man alone, sire, is in my judgment entitled to 
bear the name of 'happy.' But in every matter it 
behoves us to mark well the end: for often times 
God gives men a gleam of happiness, and then 
plunges them into ruin.” 

Croesus sent Solon away; thinking his reputation 
for wisdom overrated, but would soon learn the 
truth of what Solon had said through the events 
narrated by Herodotus' second story.  

The first misfortune to come upon Croesus was 
the death of his son Atys, killed while hunting a 
boar in Olympus. Croesus grieved for his son for 
two years until he was alerted that the Persians 
under Cyrus were gaining power and decided he 
should check them sooner rather than later. 

He sent to the great Oracle at Delphi to know 
whether he should go to war against the Persian 
Empire and the oracle replied: "If Croesus goes 
to war he will destroy a great empire." Pleased by 
this answer, Croesus made his necessary alliances 
and preparations and went out to meet the Persian 
army at the Halys River. The battle at the Halys 
was a draw and Croesus marched his force back 
to Sardis where the army was disbanded for the 

winter. Croesus expected Cyrus to do the same, 
as this was customary, but Cyrus instead pressed 
the attack, massacred Croesus’ cavalry in the field 
by mounting his own cavalry on Arabian camels 
whose scent frightened the Lydian horses and 
captured Croesus. After the fall of Sardis, Croesus’ 
wife committed suicide and Croesus was dragged 
before Cyrus in chains. 

For daring to raise an army against the Persian 
Empire, Cyrus ordered Croesus to be burned alive 
along with fourteen noble Lydian youths. When 
Croesus saw the flames of the pyre lapping toward 
him, he called out for aid from Apollo to rescue 
him and a sudden rain shower broke overhead and 
put out the fire. Croesus was saved from burning 
to death but was still the captive of the Persian 
King and, remembering the words of Solon the 
Wise, cried out, "O Solon! Solon! Solon!"  

Cyrus asked a translator what this word meant 
and Croesus told the story of Solon’s visit, how no 
man can be counted happy until after his death, 
and further, of how he was misled by the Oracle 
at Delphi who had told him that if he went to war 
against Cyrus he would 'destroy a great empire’ 
and here the 'great empire’ destroyed had been 
his own, not that of Cyrus. 

Cyrus was so moved by this story that he ordered 
Croesus to be released and had him send to  
Delphi for an answer from the god as to why he 
was betrayed. The answer came back that the 
Oracle had spoken only truth - a great empire had, 
in fact, been destroyed by Croesus – and it was 
not the fault of the god if man misinterpreted his 
words. Cyrus felt sorry for Croesus and, according 
to some sources, kept him on as a wise counsellor.  

Many scholars both ancient and modern have 
disputed this positive account of Croesus’ end. 
Most modern-day scholars and historians believe 
that Croesus died on the pyre but that the ancients 
of the 4th century BC did not care for that ending 
to the life of so wealthy and powerful a king. The 
story of Croesus served as a cautionary tale among 
the Greeks on hubris and a warning on not 
tempting the gods’ wrath by thinking of oneself 
as the happiest person in the world. 

Rich as Croesus 
Croesus is credited with issuing the first true 

gold coins with a standardized purity for general 
circulation, the Croeseid. Indeed, the invention of 
coinage had passed into Greek society through 
Hermodike II. 

The first coins were quite crude and made of 
electrum, a naturally occurring pale yellow alloy 
of gold and silver. The composition of these first 
coins was similar to alluvial deposits found in the silt 
of the Pactolus river, which ran through the Lydian 
capital, Sardis. Later coins, (including some in the 
British Museum), were made from gold purified 
by heating with common salt to remove the silver.  
 
Lydia 

Lydia was a region of western Asia Minor, 
which prospered due to its natural resources and 
position on trading routes between the Mediter-
ranean and Asia. The Kingdom of Lydia flourished 
in the 7th and 6th centuries BC and expanded to 
its greatest extent during the reign of Croesus. 

Lydia then became a Persian satrapy with its capital 
at Sardis. Conquered by Alexander the Great (334 
BC), Lydia was then absorbed into the Seleucid 
Empire (280 BC) in the Hellenistic Period. Part of 
the Roman province of Asia, Lydia was made a 
separate province in the 3rd century AD. 
 
Geography and Resources 

Lydia, a name derived from its first King Lydus 
according to the Greek historian Herodotus but also 
known as Maeonia, occupied the western region 
of Asia Minor (Anatolia). Its neighbours were Caria 
(south), Phrygia (east), and Mysia (north). The cities 
located on the coast such as Smyrna and Ephesus 
were intermittently under the control of Lydia. As 
a meeting point between East and West Lydia 
became an important trading area, which further 
enriched the kingdom already blessed with fertile 
land and natural resources, especially silver and 
gold from the Pactolus River. Lydia was also noted 
for its production of fine textiles and leather goods. 

Lydia had its own language, of Indo-European 
origin and with an alphabet similar to Greek, which 
was in use until the 1st century BC. The limited 
number of surviving inscriptions has resulted in 
only a partial decipherment of Lydian. Lydia’s art, 
culture, and religion also reflected its geographic 
location and displayed both eastern and Greek 
influences. 

 
The Mermnad Dynasty 

Lydia, with its capital at Sardis, rose to its greatest 
prominence under the reign of the Mermnad      
dynasty (c. 700 - 546 BC). The first king of the dynasty 
was Gyges (c. 680 – 645 BC) who can claim the 
fame of being the first named tyrant in Greek 
records. The fourth king was Alyattes (610 - 560 BC) 
who, like Gyges, fought the neighbouring Cimme-
rians but with more success and acquired parts 
of Ionia. Both Gyges and Alyattes’ impressive tombs 
were laid at Bin Tepe and gained fame for their 
size in antiquity.   

 
King Croesus 

Lydia thrived even more under the last Mermnad 
king, Croesus (r. 560 - 546 BC), who conquered 
the Greek cities on the coast and expanded the 
empire to control the entire Anatolian plateau up 
to the river Halys (modern Kizilirmak) and thus 
border the Persian Empire. Croesus maintained 
friendly diplomatic relations with the Greeks and 
he even gave financial aid to the rebuilding of the 
Temple of Artemis at Ephesus and made dedications 
at Delphi. 

The Greeks told of the legendary wealth of 
Croesus, probably based on the fact that Lydia 
was one of the first states to mint coinage, perhaps 
in the reign of Croesus’ father Alyattes. These 

roughly made coins were stamped with a design 
of a lion and an ox. Croesus’ expansion of Lydia 
came to an abrupt end when the Persian king 
Cyrus II defeated him in 546 BC in a battle at 
Halys. During the 5th-century BC Persian Wars, 
Sardis was sacked by the Ionians in 498 BC and 
used as a base by Xerxes prior to his invasion of 
mainland Greece in 480 BC. 

 
Hellenistic & Roman Period 

Lydia was conquered by Alexander the Great in 
the 4th century BC. In the Successor Wars (after 
Alexander’s death), it first came under the control 
of Antigonus I and then became a part of the        
Seleucid Empire in c. 280 BC. Sardis continued 
its role as an important regional capital and bene-
fitted from a re-building programme, which       
included a temple to Artemis, a theatre, and   
gymnasium. In 189 BC at the Battle of Magnesia 
between Antiochus III of Syria and Rome, the 
latter, with the help of Eumenes II of Pergamon, 
won a decisive victory. A part of the Roman      
province of Asia from 133 BC, Lydia was made a 
separate province by Roman emperor Diocletian 
in the 3rd century AD and Sardis was given the 
honorary title of metropolis. 

Life in Roman Lydia was blighted by unrest, the 
imposition of an administrative Roman ruling class, 
heavy taxation, and, in 17 AD, a devastating 
earthquake that destroyed 12 cities. The prosperity 
of the region improved again in the 2nd and 3rd 
centuries AD as indicated by an increase in the 
minting of coinage and imperial visits from Roman 
Emperors Hadrian (124 AD) and Caracalla (215 
AD).  

 
The Temple of Artemis 

The Temple of Artemis at Ephesus located on 
the western coast of Asia Minor was built in the 
6th century BC, and such was its tremendous 
size, double the dimensions of other Greek tem-
ples including the Parthenon, that it was soon re-
garded as one of the Seven Wonders of the 
ancient world.  

Destroyed by a deliberate fire in the 4th century 
BC and then rebuilt, the great Ionic temple survived 
until Late Antiquity and the Gothic invasion of c. 
267 AD. Once again rebuilt, in 401 AD it was torn 
down for the last time by a Christian mob. Today 
only the foundations and a solitary column stand 
as a reminder of the site where once stood the 
greatest temple in the ancient Mediterranean. 

 
Source: www.ancient.eu & en.wikipedia.com 
Images: Croesus on the pyre, Attic red-figure 

amphora, 500–490 BC, Louvre. 
Gold coin of Croesus, King of Lydia  

(made around 550 BC)

Croesus of  Lydia
George.M.Georgiou
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Christmas, a time of good-
will to everyone. Every year 
we try to include a mix of 

the traditional and the unorthodox, 
and this week we have something 
to satisfy carollers and iconoclasts 
alike. The real story of Christmas 
trumps them all but there is surely 
nothing in storytelling as traditional 
as Charles Dickens’ A Christmas 
Carol.  

And there is nothing traditional 
about The Tiger Lillies’ Christmas 
Carol (Purcell Rooms, South-
bank Centre). While you scratch 
your head wondering who the devil 
they are, let me elucidate. They are 
a cult British musical trio formed by 
Martyn Jacques in 1989 who have 
the appearance of Brechtian caba-
ret artistes and typically produce 
shows that are thematic song 
cycles using a range of musical 
genres. That may sound a little 
pretentious but this show, along 
with a few others I have seen, are 
anything but as they delve into the 
gutters and sewers of Victorian 
London giving us a grubby and 
evocative version of that Dicken-
sian tale in just seventy five minutes. 

Without ceremony, they walk 
onto a gothic set design (Phil     
Eddols) which could be home to 
Dracula or Frank N. Furter, with 
candles of all descriptions, enough 
dry ice to freeze our masks and 
an array of eclectic nicknacks from 
the reverent to the perverse. The 
dress is equally oddball, shabby 
chic meets Victorian garb, including 
top hats, bowler hats and a whim-
sical night cap. The make up is 
classic Weimar Republic, black 
and white and the overall appear-
ance is decadent and louche. The 
group have been through several 
incarnations and this production 
is made up of Jacques (Narrator), 
Adrian Stout (Scrooge) and Budi 
Butenop (Bob Cratchit and Tiny Tim).  

The first song (all are written by 
Jacques) sets the tone as Jacques’ 
countertenor voice leads us into the 
Victorian underworld, his falsetto 
used to dramatic effect to point out 
and emphasise the poverty and 
pestilence, the world that Dickens 
knew well. With thick black make 
up covering his eyes and mouth 
and a taut slick ponytail extending 
from beneath his bowler here is a 
man who would have been at 
home in any one of those Victorian 
dens of iniquity. The story itself is 
told with a very large tongue in 
cheek and Stout enjoys hamming 
up Scrooge’s fear as one by one 
the ghosts of Marley, Past, Present 
and Future come to haunt him. 
While doing that he plays a mean 
double bass, guitar, jaw harp, 
electronic saw and a theremin. 
The last of which creates a beau-
tifully spooky yet ethereal sound.  

This musicianship is used to 

wonderful effect throughout and 
Butenop, whose facial expressions 
are a cross between Stan Laurel 
and Pierrot, is an excellent percus-
sionist who also brings pathos and 
humour in his depiction of Cratchit 
and his beloved disabled son. 
Just like the ghostly puppets that 
come to visit the miserly Ebenezer, 
Jacques is the puppeteer who gives 
the show a musical narrative, 
playing the accordion, piano and 
miniature ukulele all with great 
skill and feeling. His spoken words 
are a little trite - they could have 
been omitted as the story is so 
well known – but the songs are a 
delicious blend of rhythms and 
sounds that are sometimes delibe-
rately counter to the theme of the 
song. One about TB (Tuberculosis) 
and another talking of hell’s dam-
nation are surprisingly upbeat. By 
the time we reach the ending and 
Scrooge’s redemption they treat 
us to an encore of a melancholic 
version of Silent Night. Musically 
beguiling it is also a reminder of 
what awaits us outside. An irreve-
rent and pertinent ‘Carol for Covid 
times. 

Tchaikovsky’s Sugar Plum Fairy 
is known by some as the music 
to a famous TV advert but in dance 
there is nothing more ‘Christmassy’ 
than The Nutcracker and this year 
we have two for you. Firstly, Rita 
Paraglou is enraptured by a magi-
cal evening… 

The English National Ballet first 
premiered the Wayne Eagling 
choreographed version of The 
Nutcracker (London Coliseum) 
over ten years ago. Today it retains 
the charm and magical essence 
as we watch the enchanted Clara 
and her beloved nutcracker doll 
live through a fantasy dream that 
would thrill any child. The enormous 
decorated Christmas tree which 
stands centre stage sets the tone 
for an opening where partying 
adults are getting into the festive 
spirit while Clara’s mischievous 
uncle, Drosselmeyer, flits in and 
out of the gathering performing 
magic tricks. In the role Fabian 
Reimar is both graceful and        
waggish. But once the adults have 
departed and the lights go Clara’s 
fun begins. She is invited into       
her own private party. She comes   
across dancing Snowflakes,        
exuberant foreign dancers from 
across the world, the nefarious  
Mouse King and the Kingdom of 
Sweets where she experiences 
the delightful Sugar Plum Fairy. 
Sweet dreams are made of these.  

Erina Takahashi is a delight as 
the inquisitive and playful Clara, 
dancing with precision and pre-
cociousness. The role of the      
Nutcracker is often overshadowed 
but here Aitor Arrieta gives a      
performance that demands your 

attention with strong athleticism 
and cleanly defined lines. You have 
to keep your wits about you to keep 
up but even if you get lost you will 
rediscover your way with the       
unforgettable Dance of the Sugar 
Plum Fairy. A visually appealing 
production with excellent execution 
of demanding choreography.  

And Rena Kangaris is in such 
a playful yet prosaic mood… 

Sir Matthew Bourne’s version 
of The Nutcracker! (Sadler’s 
Wells) is original, innovative, daring 
and completely bonkers…and I 
loved every moment of it! The open-
ing scene is no longer an opulent 
party for the privileged but a scene 
of discipline and bullying set in a 
Victorian orphanage cum work-
house. It’s a master stroke as it 
contrasts so well with the magic 
that follows. Scene after scene of 
flamboyant choreography, danced 
superbly, on a set design by       
Anthony Ward that is a sight to   
behold as are his outrageous “look 
at me” costumes. The pinnacle is 
a three tiered cake around which 
the dancers float having their fill 
of the icing. It is one of many high-
lights in a production that is a feast 
for the senses. 

Cordelia Braithwaite is a Clara 
of today, a young girl who is more 
defiant that deferential, she dances 
with attitude. But it is Luke Baker’s 
Knickerbocker Glory with an       
outlandish pink wig  that remains 
etched in my memory with a      
portrayal that would not be out of 
a place in a male brothel. A dream 
that this Clara may have problems 
waking from.  

Sugar and spice and all things 
nice and quite the opposite too, a 
work of genius!  

Meanwhile Dionysus Coppola 
can’t get enough… 

A cheerleader musical is not 
really my scene but I’m now a      
reformed character after witnessing 
Bring It On (Queen Elizabeth 
Hall, Southbank Centre). I have 
not seen the original film which 
premiered in 2000. It mattered little, 
I came to this fresh as a daisy   
accompanied by my equally agnos-
tic teenage daughter. Ignorance is 
bliss and all you really need know 
is that it is set in Truman High where 
Campbell (Amber Davies) has a 
dream of leading her team to       
victory in the Nationals’ cheerlead-
ing contest. She is forcibly moved 
to Jackson High where she is       
ridiculed for being part of the 
“squads”. Some people frown on 
cheerleaders. Not me. There are 
bits and pieces about teenage 
angst, love, family and friendship 
but this show is really a celebra-
tion of fantastic dance and song 
that will win over even the most 
cynical of folk. 

Fabian Aloise’s choreography 

is electric and when the cast come 
together to perform group numbers 
it crackles with energy and efferves-
cence. The final ‘throwdowns’ - 
we learned so much of the cheer-
leading vernacular – are incredible 
and I genuinely feared for their well 
being such are their daring. The 
score is by Lin-Manuel Miranda 
(he seems to be everywhere at the 
moment), Amanda Green and Tom 
Kitt and this is genuine bubblegum 
high school music and no I don’t 
mean that in a patronising way. It 
perfectly matched the action. Guy 
Unsworth’s production with a       
dynamic cast bringing it on big time 
is the perfect musical antidote to 
depressing times.  

Last but not least, Athasha 
Lyonnais runs off to the circus 
again and completes the full 
house at the Southbank Centre… 

Maybe it’s my brain fog caused 
by the Covid mayhem but I seem 
to have spent much of this year 
trying to escape the madness 
and when not doing that going off 
to see escapist shows, specifi-
cally circus related. Circus 1903 
(Queen Elizabeth Hall, South-
bank Centre) is making it's exhil-
arating return to the West End - 
it's 3rd year in London, after 2 
years away due to the pandemic. 
Ringmaster Willy Whipsnade 
(David Williamson) presents a 
cavalcade of acrobatic perform-
ance, comedy and puppetry that 
is bound to entertain both young 
and old. The production is presen-
ted in the style of huckster PT 
Barnum's old show, but with one 
key difference - Barnum and Bailey 
were conmen, using smoke and 
mirrors to mask the obvious flaws 
in their production: There are no 
flaws to be found in Circus 1903, 
just wonderful, escapist joy. 

Finally, for pure musical heaven 
pop into a church for a carol service 
or an Orthodox cathedral for       
beguiling Byzantine chant and 
contemplate for a moment what 
Christmas means to you and your 
loved ones. If in doubt, think of 
Scrooge.  

Gala Kristouyenna and a happy 
New Year (we don’t publish again 
until 6th January) to one and all, 
and see you on the other side         
of the next lockdown…or more       
optimistically in 2022 when the 
shoots of human recovery will 
blossom into psychological full 
bloom. Dora na thoumen…  

The Tiger Lillies’ - 
www.southbankcentre.co.uk 

The ENB Nutcracker - 
www.londoncoliseum.org 

Matthew Bourne’s Nutcracker! 
- www.sadlerswells.com 

Bring It On -  
www.southbankcentre.co.uk 

Circus 1903 -  
www.southbankcentre.co.uk

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou
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FILMS FOR 
CHRISTMAS & 

THE NEW YEAR 

 
FILM OF THE WEEK 
 

Licorice Pizza 
 
A new film from Paul Thomas 

Anderson, the director of such 
modern classics as BOOGIE 
NIGHTS, THERE WILL BE 
BLOOD and THE MASTER, is 
always an eagerly awaited event 
and his latest is one of the best 
films of the year.  

The action is set in San       
Fernando Valley in 1973 and   
follows the story of Gary Valentine 
(Cooper Hoffman), a 15-year-old 
aspiring actor who falls for        
25-year-old Alana Kane (Alana 
Haim). She is a photographer’s 
assistant and agrees to chape-
rone Gary to New York for audi-
tions and a brief appearance in 
a variety show. On their return 
Gary starts a waterbed company 
with Kane as an employee but 
soon after she decides she wants 
to try acting… 

Anderson’s multi-layered 
screenplay creates fully fleshed 
characters. It is fresh, original 
and totally unpredictable. It is 
basically a coming-of-age 
comedy before it changes gear 
and moves into a darker territory. 
When Alana begins to work as a 
volunteer for a mayoral campaign, 
there are TAXI DRIVER hints, 
but then Anderson unexpectedly 
moves into yet another different 
direction.  

Both protagonists deliver       
delightful performances but the 
real revelation is Alana Haim, an 
assured presence and worthy 

of her Golden Globe nomination 
in the Best Actress category. 
Hugely enjoyable! 

 

The King’s Man 

A prequel to the KINGSMAN 
films which tells how the very 
first independent intelligence 
agency is first created. It is 
based on Mark Millar’s comic 
book “The Secret Service” and 
the action opens in South Africa 
during the Boer War.  

British officer Orlando Oxford 
(Ralph Fiennes) swears to his 
dying wife that he will keep their 
son Conrad safe and far away 
from any wars. But as fate would 
have it Conrad (Harris Dickinson) 
grows up to be an expert fighter 
thanks to his training with Shola 
(Djimon Hounsou) and against 
his father’s wishes volunteers 
for service in the trenches…  

It is a glossy, stylish adventure 
directed with masses of energy 
by Matthew Vaughn boasting 
many exciting set pieces. He puts 
his protagonists centre stage in 
many key moments of history 
where dictators and tyrants 
threaten to take over the world. 
The scenes in Russia with  
Rasputin have to be seen to be 
believed. Rhys Ifans plays him 
as if he is on acid and his OTT 
performance will either win him 
an Oscar or a Razzie or probably 
both.  

 

Swan Song 
 

Benjamin Cleary won an 
Oscar a couple of years for his 

brilliant short STUTTERER and 
he now makes his feature film 
debut with this elegant, futurist 
film, also written by him.  

Cameron (Mahershala Ali) is 
a loving husband and father but 
soon after he is diagnosed with 
a terminal illness he is presented 
with an alternative solution by 
his doctor (Glen Close) in order 
to protect his family…  

There are many surprises in 
this moving and perfectly crafted 
sci-fi drama which boasts superb 
production designs that bring to 
mind the world of GATTACA. Ali 
is sensational in a career best 
performance strongly supported 
by Naomi Harris as his loving 
wife. (APPLE) 

 

Bliss 

A gritty depiction of a Berlin 
brothel powerfully directed by 
Henrika Kull. She tells the story 
of Sascha (Katharina Behrens), 
a German woman who has been 
working at “Queens” for years, 
and that of Maria, a new girl 
from Italy and a lesbian. There 
is an immediate attraction bet-
ween the two women, who form 
a strong bond despite their      
circumstances… 

Kull uses mostly non actors 
and shoots her compelling film 

in a genuine brothel. There is a 
sincere chemistry between the 
two protagonists who deliver 
authentic, realistic performances. 
The perfect alternative during 
the festive season and to big 
blockbuster superhero adven-
tures! 

 

Voyage Of 
Time: An IMAX 
Documentary 

Terence Malick’s stunning 
documentary, which was made 
in 2016, receives its long over-
due 4K digital presentation and 
as the title suggests it is a jour-
ney through time from the dawn 
of the universe and beyond.  

“Nothing stays still - time is 
flowing,” Brad Pitt, THE TREE 
OF LIFE leading man, says and 
his eloquent narration is com-
plimented perfectly by striking 
images and superbly photo-
graphed sequences.  

A rare event not to be 
missed! (MUBI) 

 

Gagarine 

An assured directorial debut 
from Fanny Liatard and Jeremy 
Trouilh, who set the action of their 
modern day film on Gagarine, a 
Parisian housing estate facing 
demolition.  

The film opens with archive 
material of Yuri Gagarin, the 
Russian astronaut who in 1961 
became the first human to jour-
ney into outer space and then 
continues with Yuri, a 16-year-old 
boy and resident of the estate 
dreams of also becoming an 
astronaut like his namesake. But 
first he needs to save his housing 
estate from demolition… 

A compelling film about a 
young boy’s love for science but 
also a strong critique about the 
appalling conditions that immi-
grants have to endure on huge 
housing estates. (MUBI) 

 

The Humans 
 

Stephen Karam brings to the 
screen his award-winning stage 

play with a dream cast. The Blake 
family gathers for a thanksgiving 
dinner in an old Manhattan 
apartment but as the evening 
develops mysterious things begin 
to occur while family tensions 
rise to a crescendo… 

There have been many films 
and plays about dysfunctional 
families during thanksgiving but 
Karam’s storytelling and sharp 
dialogue is utterly unique.  

A brilliant ensemble of actors 
play his fully fleshed characters 
- Richard Jenkins is the pater-
familias while Amy Schumer and 
Beanie Feldstein are his daugh-
ters. Steven Yeun is the partner 
of Feldstein while June Quibb 
makes a fine contribution as the 
wheel chair bound grandmother 
but it is the excellent Jayne 
Houdyshell who steals the film 
as the matriarch of the family.   

 

Titane 

A few years ago French          
director Julia Ducoumau’s amaz-
ing award-winning feature film 
debut RAW took the world by 
surprise with its shocking themes 
of cannibalism. Now she goes 
even further with another highly 
original and unsettling piece of 
filmmaking which was one of the 
highlights at the recent London 
Film Festival.   

Alexia (Agathe Rouselle) 
started showing signs of mental 
imbalance from a young age 
especially after a traumatic car 
accident but now she is even 
more disturbed than ever. Mean-
while, Vincent (Vincent Lindon) 
is reunited with his missing son… 

A daring, disturbing film un-
like any other - the only film that 
vaguely comes to mind is David 
Cronenberg’s CRASH. Rouselle 
is sensational as the uncompro-
mising, steely heroine and gets 
solid support from Lindon in an 
exceptionally brave performance. 
A must-see! 

 

The Electrical Life 
Of Louis Wain 
 

Benedict Cumberbatch chose 
Will Sharpe, the man behind 

the television series FLOWERS, 
to direct this project about the 
life of Louis Wain, the eccentric 
artist, known for his surreal cat 
paintings.  

The action is set in England 
of the early 1900’s, where Louis 
(Cumberbatch), a struggling young 
artist who, against his family’s 
wishes, marries Emily Richardson 
(Claire Foy), a woman much 
older than him. It is was a taboo 
in those days to marry an older 
woman but Emily proved to be 
not only Louis’ true soul mate but 
also his muse and inspiration 
for his extraordinary work… 

Sharpe directs with the right 
touch of eccentricity and flair a 
memorable film about a unique, 
mentally fragile artist. 

 

Jakob’s Wife 

Travis Stevens’ enjoyable 
horror tells the story of Anne 
(Barbara Crampton), an attrac-
tive woman in her late 50’s who 
feels trapped in a marriage to 
the local church minister. She 
jumps at the chance to see again 
an old flame from her younger 
days but their encounter over-
laps with the arrival of a dark 
stranger…  

It is an intriguing premise       
delivered with gallons of blood 
mixed with comedy. (SHUDDER)  

 
Wishing all our readers  
a very Merry Christmas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Any feedback is welcome: 

georgesavvides@hotmail.co.uk 

Film Reviews 
George Savvides 
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UK Cypriot Sophia Eleni stars in BBC’s  
Call The Midwife Christmas special

The Christmas special of 
popular TV series Call the 
Midwife will this year          

include the storyline of a migrant 
from Cyprus. 

UK Cypriot Sophia Eleni will 
be playing the role of Maria 
Kaufopolous, a feisty, young 
Greek Cypriot woman, who is 
having her first child and is a 
feeling a bit anxious.  

The episode, which airs on 
Christmas Day on BBC One at 
8pm, follows several mums-to-
be as they go into labour over 
the festive season. 

Call the Midwife is regularly 
watched by millions of viewers 
across hundreds of countries. 
Since its premiere in 2013, it’s 
become a perennial favourite, 
with audiences tuning in to       

follow the lives of a group of 
nurses in the East End of       
London in the late 1950s and 
1960s. 

Set in an era when midwives 
brought a sense of much-
needed humanity to an otherwise 
formal medical profession, the 
multi-award winning series reso-
nates with viewers young and 
old.  

OFFIE award-winning actress 
Sophia was born in the UK; she 
is the daughter of Nick Kounou-
pias, a well-known lawyer within 
our community. Her grandmother 
was from Akanthou and her 
grandfather from Klirou. 

This isn’t the first time Sophia 
has drawn on her family back-
ground for a role; in the award-
winning, one-woman West End 
play On Arriving, she also plays 
a refugee: a nameless character 
who has been deeply scarred 
by being forced to leave her 
homeland.  

Sophia’s first debut film            
appearance was in the Blaine 
Brothers’ The Death of the       
Revolution when she was just 
ten.  

She later trained at Rose   
Bruford College of Theatre & 
Performance in South London, 
and The Estonian Academy of 

Music & Dramatic Arts and         
received training in screen        
acting, physical theatre and 
stunt work. 

Sophia is currently working 
across British and American      
television drama as well as fea-
ture films, theatre, commercials 
and voice over and is developing 
her skill sets in creature perfor-
mance, motion and performance 
capture. She trained in these 
mediums at The Imaginarium 
Studios with Performance      
Captured Academy. 

Since her breakthrough          
TV role in the FOX series        
Tyrant, Sophia has developed 
a penchant for playing the ‘bad 
guy’, recently featuring as a 
series regular in British fantasy 
series Whatever After alongside 
Jessica Brown Findlay as the 
twisted seductress Kewpid. 

Sophia is an emerging talent 
in gritty drama, often personifying 
the ‘wolf in sheep’s clothing’,  
across a spectrum of political, 
fantasy, thriller and horror genres; 
weaving in mysterious and edgy 
interpretations to a role. 

Call the Midwife Christmas 
special airs on BBC1 on        
Christmas Day. For more infor-
mation on Sophia Eleni, visit         
www.sophiaeleni.com

This Christmas, Enfield’s 
Millfield Theatre has 
launched the performance 

of its new pantomime, Cinderella 
and Her Lost Prince.  

The plot reimagines the          
traditional fairy tale through a 
modern lens, following on from 
Cinderella’s marriage to Prince 
Charming. This time, we see the 
well-known roles reversed as 
Cinderella is called to save the 
Prince from evil forces. Such a 
unique twist is refreshing to see 
and could not be more relevant 
for a 21st century audience. 

Along with an original story, 
the show features an abundance 
of modern music and choreo-
graphy to keep the entertainment 
flowing. Most importantly, the 
cast sustains an interactive       
experience throughout, engag-
ing an audience of all demogra-

phics.  
Packed with guaranteed 

laughs and lovable characters, 
the show incorporates all the 
elements expected from a      
classic family pantomime. It is 
impossible to leave the theatre 
without feeling uplifted by the 
atmosphere. 

If you’re looking for a fun, 
heartwarming show to watch 
this December, make sure you 
don’t miss out on a performance 
at Millfield from now until Friday 
31st. 

Tickets: £19.75 / Concessions 
£16.75 / Family Ticket £67 
(based on 2 adults and 2 young 
persons), can be booked online 
at www.millfieldtheatre.co.uk 
or call the Box Office on 020 8807 
6680. Special group discounts 
also available. 

 
Chriso Panayi 

Cinderella and Her Lost 
Prince at the Millfield Theatre

St Andrew the Apostle Greek Orthodox Secondary School
wishes the community a

Merry Christmas and a Happy New Year

Tel: 0203 195 5444
Email: admin@standrewtheapostle.org.uk

www.standrewtheapostle.org.uk
Twitter: @StAndrewTA

‘A community led school where every child is known’
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Wherever our Christmas 
is spent, be it at a  
restaurant or home with 

family and/or friends, getting all 
glammed up is a big part of the 
festive season, on and around 
the day. It is the time to look that 
little bit extra special and sparkle 
all the way. We don't have to 
look like a Christmas tree, but a 
little glistening shimmer can 
add that extra special touch to 
feel beautifully festive. 

Let's start with some lingerie; 
whether it is a little subtle shine 
on an edge of the garment or 
strap, be it with glitter shine or 
with Swarovski style crystals, or 
for the very daring, bold shimmer 
all the way can work with spark-
ling rhinestones taking over a 
large section of the garment.  
Of course personal choice and 
wearing with confidence is what 
is required to carry it all off, which 
‘The Only Way Is Essex' people 
know how to do spectacularly.      
It seems to be what they are all 

about. From household decor, 
furniture style, clothing and 
generally pretty much everything, 
it seems to be the norm and they 
are not afraid of all the sparkle. 
So if you need any guidance, 
just check it out for some inspi-
rational source. 

Pick an outfit and jazz it up. 
Buying something with a little 
shimmering material is a great 
way to bring out the sparkle in 
you, without even having to add 
much extra in terms of acces-
sories. A top, skirt, trousers or 
all in one suit can be great.      
However if the material is plain, 
without much shimmer, acces-
sories such as a sparkling belt, 
shoes or bag could be just what 
is needed to set the outfit off. A 
little sparkle in your jewellery 
can finish it off perfectly.  

Jewellery is a great way to 
add that little extra touch with-
out going full on with the sparkle, 
if too much sparkle is a little 
edgy for you. Even a few little 

sparkly hair grips and some 
jewellery can make all the       
difference. For those who are 
not too daring, a jacket, bag or 
scarf that is not worn through-
out the entire day or evening, 
may be just enough to feel the 
extra festive glitz but in a subtle 
manner.  

When it comes to make-up, 
why not add a little glimmer! 
There is a vast choice of pro-
ducts with a hint of glitter within 
the colours – from eyeshadows, 
eyeliners and mascaras, to 
cheek tints and lipsticks. The 
only thing to note is don't use 
glitter in everything in one go, 
as it can look a little like a stage 
drag show, so unless you intend 
on that as your desired look, 
keep the glitter to a minimum. 
For example, if you are using full 
glitter eyeshadow, then do not 
use glitter lipstick or mascara. 
Sometimes just a dab of shimmer 
on the cheekbone can be more 
than enough. So rule of thumb 

is one area of sparkle for make-
up. The one thing that can be 
used with all the above is just a 
glow face powder in dusky pinks 
or bronzing shades to suit           
individual skin tone, ideal for that 
sun kissed, glistening, shimmery 
look, in our current dreary winter 
days. 

Before all the sparkle addi-
tions, a gentle dab of concealer, 
a little foundation on the areas 
that need concealed cover,      
followed with a little mineral 

powder, should be the perfect 
base before any lustre of bronzing 
powders and sparkling make-
up. 

Nails can have some artistic 
glitz, be it a touch of gold, silver 
or any other colour, just add some 
colour glitter or shiny crystals 
and it doesn't have to be on all 
the nails or take over the whole 
nail. An edge, corner, or French 
manicure glitter-coloured-edge 
style can work beautifully and 
be effective like a jewelled        

accessory.  
Hair styled with a little hair gel 

and a touch of glitter to an area, 
also adds a little extra va va 
voom.  

So pick some options of glitz 
and glamour to shine on! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 
Facebook: Samsara Kyriakou

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

Putting on the glitz

Cooking with Loulla Astin 
Turkey stuffing / Γέμιση Γαλοπούλας 

I love this Cypriot stuffing so 
much that I am happy to eat 
it without the turkey.  
Galos, or Yalos as it called in 

Greek, also means Frenchman 
and I think it was a French man 
that introduced it to Cyprus and 
Greece.  

This is my mum’s recipe and 
it’s a delicious blend of rice, 
mincemeat, herbs, spices, dried 
fruit and nuts. The Greeks have 
a similar stuffing but they tend 
to use chestnuts.  

The recipe is for a large        
turkey, so half it for a smaller 
turkey, or freeze some of it to 
stuff a chicken next time! 

 
Ingredients: 

2 tbsp olive oil  
25g butter  
1 medium onion, finely chopped 
2 cloves garlic, chopped  
2 celery sticks including the 

leaves, finely chopped 
Giblets of the bird, finely 

chopped  
450g minced pork or lamb 
225g long grain rice, washed 

and drained 
½ glass brandy 
½ glass dry white wine 
1 glass chicken stock 
175g toasted whole almonds 

or toasted pine nuts 
100g currants, sultanas or 

apricots, chopped  
25g Παξιμάδια (Greek rusk, 

toasted breadcrumbs) 

1-2 tsp ground cinnamon 
1 tsp thyme or oregano 
3 tbsp chopped parsley 
Salt  
1 tbsp honey  
Freshly ground black pepper  
Grated zest and juice of a 

lemon 
 

Method: 
Fry the onion, garlic and celery 

gently in the olive oil and butter 
for a few minutes until softened. 
Add the chopped giblets and 
stir fry for a few minutes until 
they start to change colour. Stir 
in the mincemeat and fry over a 
medium heat until the mince 
changes colour.  

Mix the rice to coat the oil and 
butter then pour in the brandy, 
let it cook for a few minutes to 
burn the alcohol, then add the 
wine and bring to the boil.       
Add the warm stock, cinnamon, 
thyme, lemon zest and juice, 
season to taste and allow to 

simmer on low heat for about      
5 minutes or until all the liquid 
has been absorbed by the rice; 
the rice should remain semi-
hard. Stir in the honey, fruit, 
nuts, breadcrumbs and parsley, 
remove from the heat, taste, 
adjust seasoning and allow to 
cool. 

Fill the turkey’s neck or      
body cavity or both, secure the       
opening - I add half a potato to 
seal the opening or a couple of 
small fine skewers – and tie the 
legs together.  

The stuffing can be baked 
separately in a greased loaf tin 
if you prefer but it tastes better 
when it is cooked in the bird with 
its juices. 

 
Happy Christmas!  
Καλά Χριστούγεννα! 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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Michael Yiakoumi

Premier League

Brazilian forward Gabriel 
Martinelli’s double helped 
Arsenal ease to a domi-

nant 4-1 win at Leeds United in 
the Premier League on Saturday. 

In the only Premier League 
game to go ahead on Saturday 
due to a huge rise in COVID-19 
cases among players, Arsenal 
blew beleaguered Leeds away 
with a blistering first-half display. 

Having shipped seven goals 
at Manchester City in midweek, 
Leeds were repeatedly carved 
apart in the opening period, with 
Martinelli’s brace putting Arsenal 
2-0 up inside 28 minutes. 

Frustrations were palpable all 
round Elland Road as Bukayo 
Saka added a third for Arsenal 
three minutes before the break, 
with the scoreline not at all flat-
tering for the dominant London 
side. Leeds did threaten a late 
comeback when Rafinha conver-
ted a penalty 15 minutes from 
time, but substitute Emile Smith 
Rowe’s late goal put the game 
beyond the hosts. 

Arsenal’s third league success 
in a row consolidated fourth spot 
in the standings, while Leeds’ 
second successive hammering 
left them down in 16th, five clear 
of the drop zone, but having 
played three more games than 
Burnley in 18th. 

Police made one arrest after 
Arsenal reported a fan for alleged 
racial abuse directed at their 
substitutes’ bench during the      
4-1 Premier League win at Leeds 
United on Saturday. 

Leeds confirmed the arrest, 
saying the incident occurred        
in the first half of the match at 
Elland Road. 

Chelsea’s title ambitions        
suffered a further blow after they 

were held to a goalless draw by 
Wolverhampton Wanderers at 
a misty Molineux Stadium on 
Sunday, a match the visitors 
had asked the Premier League 
to postpone before kickoff. 

Chelsea trail leaders Man-
chester City by six points follow-
ing another frustrating afternoon 
after their midweek draw against 
Everton, as they created few 
chances and rarely troubled 
Wolves goalkeeper Jose Sa. 

Manchester City’s Joao 
Cancelo scored one goal and 
made another as they over-
whelmed struggling Newcastle 
United 4-0 on Sunday to ensure 
they will spend Christmas Day 
top of the Premier League, a 
position Liverpool occupied in 
the last three seasons. 

The visitors were gifted the 
opening goal in the fifth minute 
when Cancelo acrobatically 
crossed for Ruben Dias to head 
into an empty net after a mix-up 
between Newcastle goalkeeper 
Martin Dubravka and defender 
Ciaran Clarke. 

Cancelo added a second in 
the 27th minute, cutting in from 
the right wing and capping off a 
solo run with a stunning strike 
to silence the home crowd. 
Things got worse for Newcastle 
as Mahrez turned home Kevin 
De Bruyne’s cross from the left 
with a deft volley in the 63rd      
minute to notch his 50th Premier 
League goal after a lengthy VAR 
review.  

Sterling’s industrious perform-
ance on the wing was rewarded 
in the 86th as Gabriel Jesus drove 
the ball across the goal and the 
England forward slammed it home 
to complete the rout. Tottenham 
Hotspur and Liverpool raised 

the spirits with a rip-roaring 2-2 
draw in a pre-Christmas Premier 
League classic on Sunday after 
a weekend marred by COVID-19 
related postponements. 

A mistake by Liverpool keeper 
Alisson gifted Tottenham’s Son 
Heung-min a 74th-minute equali-
ser the hosts fully deserved        
although the visitors were fuming 
about some contentious deci-
sions. 

Harry Kane ended his two-
month league scoring drought 
to put Tottenham in front after 
13 minutes and Antonio Conte’s 
side should have been further 
ahead before Diogo Jota equal-
ised. Andy Robertson put Liver-
pool ahead in the 69th minute 
as Liverpool looked set to record 
a ninth successive win in all 
competitions. But Son pounced 
to make it 2-2 and the visitors 
ended with 10 men after Rob-
ertson was red-carded for a wild 
tackle soon afterwards. 

Tottenham had not played for 
a fortnight after having two 
league games postponed after 
a COVID outbreak, but produced 
a vibrant display and wasted 
numerous gilt-edged chances. 

In the end a draw was a fair 
outcome from a game that       
illuminated a murky and raw 
north London afternoon. 

The draw left Liverpool three 
points behind Manchester City, 
who won earlier in the day, while 
Tottenham are in seventh spot 
with 26 points, but with games 
in hand over the teams imme-
diately above them. 

Let’s hope football doesn’t  
get disrupted by Covid in the 
new year.

UK Cypriot darts player 
John Michael made a 
grand entry of Greek 

music and dancing when he  
appeared at the William Hill 
World Darts Championships at 
Alexandra Place over the week-
end. 

The 47-year-old is ranked 125 
in the world and is 5 times winner 

Cyprus Open and 6 times winner 
of the Greece Open.  

John’s biggest success is 
reaching the BDO World 
Masters last 32 in 2013 and the 
World Championship last 40 in 
2014, as well as the PDC World 
Championship last 64 in 2015, 
2016 and 2017, last 32 European 
Championship in 2011 and UK 

Open last 32 in 2017. 
He has won the Cyprus Open 

5 times, the Greek Open 6 
times and Malta Open. 

In this weekend’s PDC       
world Championship he lost in 
the first round to Dutchman 
Martin Kleermaker 3-1. 

Lets hope it keeps it up and 
we see him next year.

UK Cypriot Darts player wows fans 
with Greek dancing at Ally Pally

The Bees were knocked 
out of the Buildbase FA 
Trophy Third Round – 

after losing 3-2 against Boreham 
Wood at The Hive London. 

The Bees started quickly and 
broke the deadlock in the 10th 
minute after a deep free-kick 
from Aston Oxborough had to be 
punched away by Taye Ashby-
Hammond. 

Rob Hall was first to the poor 
clearance as his first-time strike 
from just outside the box took a 
deflection and curled into the far 
corner of the net. 

Luke Garrard’s side responded 
and levelled the scoring in the 
14th minute as Tyrone Marsh 
was first to a loose ball inside 
the penalty area. 

The Wood’s No.10 looked up 
and slotted the ball into the       
bottom corner – beyond Aston 
Oxborough’s outstretched arms. 

The visitors went close soon 
after as Marsh was played down 
the flank before looking up and 

forcing a quick save from           
Oxborough at his near post 
from a tight angle. 

Boreham Wood were awarded 
a penalty in the 28th minute as 
Sam Woods brought down 
Adrian Clifton in the box. 

Marsh stepped up and 
slammed the spot-kick off the 
underside of the crossbar and 
just over the line to give his side 
the lead for the first time 

As the first-half was coming 
to a close, the Bees equalised 
through a well-worked goal. 

Rob Hall collected the ball near 
the halfway line and danced past 
several players before slipping 
through Wes Fonguck, who 
controlled it and calmly slotted 
it underneath the ‘keeper 

The Wood started the second 
period with intent and went close 
as a dangerous cross into the 
centre had to be turned over the 
crossbar by Sam Beard from 
close-range. 

In the 52nd minute the Bees 

were reduced down to 10 men 
when Mitch Brundle received a 
straight red card. 

The fifth goal of the afternoon 
came in the 66th minute after 
the ball was passed to Marsh 
inside the box with his back to 
goal. 

The 27-year-old turned and 
put the ball through Reiss 
Greenidge’s legs before firing it 
into the top corner to give visitors 
the lead once again. 

Dean Brennan’s side showed 
spirit to stay in the game and 
almost netted their third to level 
the score in the 74th minute. 

Sam Beard and Adam Marriott 
linked up well down the left side 
of the pitch before sending the 
ball into Hall at the near post, 
who forced Ashby-Hammond 
into a reaction save. 

Deep into stoppage-time Josh 
Payne was shown a straight red 
card for a late challenge to end 
a disappointing afternoon for 
the Bees.

Barnet fall to Boreham Wood       
in FA Trophy



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Sunday 26th December 2021 
Premier League 
Liverpool v Leeds 12.30pm BT Sports 
Wolves v Watford 15:00pm 
Burnley v Everton 15:00pm 
Manchester City v Leicester City 15:00pm 
Norwich City v Arsenal 15:00pm 
Tottenham v Crystal Palace 15:00pm 
West Ham v Southampton 15:00pm 
Aston Villa v Chelsea 17.30pm Sky Sports 
Brighton v Brentford 20.00pm 
Monday 27th December 2021 

Premier League 
Newcastle United v Manchester United 20.00pm Sky Sports  
Isthmian League 
Wingate Finchley v Haringey Borough 15.00pm 
Tuesday 28 December 2021 
Premier League 
Arsenal v Wolves 12.30pm Amazon Prime 
Crystal Palace v Norwich City 15.00pm Amazon Prime 
Southampton v Tottenham 15.00pm Amazon Prime 
Watford v West Ham Amazon Prime  
Leeds United v Aston Villa 17.30pm Amazon Prime 
Leicester City v Liverpool 20.00pm Amazon Prime 

Spartan South Midlands League 
New Salamis v Hadley 15.00pm  haringey White Hart Lane, N17. 
National League 
Southend v Barnet 
Wednesday 29 December 2021 
Premier League 
Chelsea v Brighton 17.30pm Amazon Prime 
Brentford v Manchester City 20.15pm Amazon Prime 
Thursday 30th December 2021 
Premier League 
Everton v Newcastle United 17.30pm Amazon Prime 
Manchester United v Burnley 20.15pm Amazon Prime 
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Greece Super League

Parikiaki Sports Section wishes all its readers  
a Merry Christmas and a Happy New Year

New Salamis  
continue their good 
form in the League

New Salamis are back on 
form after a disappointing 
performance in the FA 

Vase last week, getting knocked 
out in the 4th round last Saturday; 
they beat Ardley United 3-0 to 
keep them in third place in the 
Spartan South Midlands League 

Premier - their goals coming 
from Derek Asamoah, Charne 
Lemba and Arti Krasniqi.  

New Salamis have a home 
game versus Hadley FC on       
28 December, 3pm at Haringey 
Borough Stadium, White Hart 
Lane, London N17.

Doxa pulled off the biggest 
surprise of the weekend 
beating Omonia 2-1 with 

two goals coming from Sadik 
one in the 11th minute a shot just 
inside the box and the other a 
49th minute penalty. Omonia had 
equalised earlier through a goal 
from Tzionis. 

AEL got back into winning 
form beating Olympiakos 3-0 
after losing three games on the 
trot. AEL's goals came from      
Andreou in the 10th minute and 
two from Scepovoc in the 22nd 
and a 45th minute penalty. 

Pafos beat second placed  
AEK away from home in Larnaca 
3-1. AEK scored first through 
Thandi in the 11th minute, an 
edge of the box low shot, and 
Pafos came back with three goals 
all in the first half - Abdusalamov 
in the 16th minute a powerful 

shot, Valakari with a flick inside 
the box in the 36th minute, and 
Panic a header in the 38th minute. 

League leaders Apollon drew 
1-1 with Apoel in Nicosia with a 
goal in each half, Apollon scoring 
first in the 42nd minute through 
Dabo, a powerful shot from the 
edge of the box, and Apoel equal-
ising in the 74th minute through 
Kar with a header standing on 
the goal line. 

Third placed Aris will be        
disappointed in dropping points 
at home to second from bottom 
PAEEK. A 1-1 draw with Kapartis 
scoring for PAEEK to take the 
lead and Sikorski for Aris in the 
78th minute. 

Two wins on the trot for           
Anorthosis beating bottom of      
the table team Ethnikos Achna 
2-0, Warda scored both goals in 
the 58th minute and 71st minute.

Doxa and Pafos pull 
off biggest surprises 
of the weekend 

Panathinaikos has finally 
re-entered the top four of 
the Greek Super League 

after defeating near rivals PAS 
Giannina in a crucial match for 
both sides. 

The Athenians recorded a crit-
ical 2-0 home win over the “Ajax” 
of Epirus in the Hellenic cham-
pionship’s 15th round, courtesy 
of two second half headers.  
The first came from midfielder        
Mauricio (54’) following a cross 
from left back Juankar while the 
second saw playmaker Lucas 
Villafanez’ free-kick delivery get 
knocked in by right back Facundo 
Sanchez (69’). 

PAOK continued their resur-
gence with a dramatic 3-2 victory 
at Toumba against Asteras        
Tripolis in their third consecutive 
league win. The visitors struck 
first thanks to a goal from          
distance by attacking midfielder 
Kevin Soni (13’) before the 
Thessaloniki side responded in 
kind through striker Chuba Akpom 
(43’). PAOK midfielder Jasmin 
Kurtic put his team ahead (49’ 
pen) when Asteras brought it all 
square again in the 60th after  
a header from a set piece by        
defender Giannis Christopoulos. 

The home side won another 
penalty in the 90th minute which 
Kurtic buried to seal the result. 

Olympiacos secured a com-
fortable 1-0 win over Lamia in 
Piraeus, with “usual suspect” 
Youssef El Arabi getting the  
winning goal in the 22nd to bring 
his tally to nine this season, 
equal first with Panathinaikos’ 
Carlitos. 

Panetolikos earned a vital 2-1 
home win over second last   
Atromitos. The home side opened 
the scoring three minutes into 
the match with a brilliant jump-
ing scissor-kick from midfielder 
Delby Flores. Atromitos equal-
ised through centre back Fanis 
Mavrommatis (55’) but Paneto-
likos striker Nikos Karelis’ header 
secured the three points for his 
side in the 78th. 

The match between Volos and 
Apollon Smyrnis was postponed 
due to the “Light Brigade’s” on-
going issues with COVID cases 
among their group. 

The remaining matches are 
AEK-OFI and Aris-Ionikos.  

The next round of the Super 
League will take place in the new 
year after the holiday break.

Tennis player Emma Radu-
canu was voted BBC Sports 
Personality of the Year on 

Sunday, receiving British sport’s 

annual individual accolade as a 
reward for her remarkable U.S. 
Open triumph. 

Raducanu stunned the sporting 
world in September when she 
became the first qualifier to win 
a major after beating Canada’s 
Leylah Fernandez in the final at 
Flushing Meadows.  

The 19-year-old was also the 
first British woman to claim a 
major title since Virginia Wade 
triumphed at Wimbledon in 1977. 

Raducanu beat off competition 
from diver Tom Daley, who was 
second, and swimmer Adam 
Peaty in third place, plus boxer 
Tyson Fury, soccer player Raheem 
Sterling and Para-cyclist Sarah 
Storey to win the award. 

Raducanu voted top 
sports personality 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδριανού Τσαγγάρη  
(από την Άσσια, Κύπρος) 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Andrianou Tsangari 
(from Assia, Cyprus) 

† Συλλυπητήρια 

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας και  
η οικογένεια Μωυσής και Μαρούλλα Αδάμου εκφράζουν τα 

θερμά και ειλικρινά τους συλλυπητήρια   
στους οικείους της Ελευθερίας  Μωυσέως που απεβίωσε  

πρόσφατα.  Αιωνία της η μνήμη. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Μάριος Ζαβρός 
(Πρόδρομο) 

Στις 4 Ιανουαρίου κλείνουν 8 χρόνια από τον θάνατο του αξέχαστού 
μας πατέρα, παππού και αδελφού Μάριου Ζαβρού. 

Το μνημόσυνο  έχει τελεσθεί Κυριακή 19.12.21, στην Εκκλησία 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London  N8 0LY.   

Καλούμε όλους όσοι το γνώριζα να τιμήσουν τη μνήμη  του με μια  
προσευχή. Η σύζυγος Γιόλα, παιδιά: Μαρία και Κωνσταντίνος,  

εγγονή Αλέξια, αδελφές: Αντρούλλα και Σωτηρούλλα 
και λοιποί συγγενείς. 

21.07.1932- 03.12.2021

It is with great sadness and heavy heart that we announce the death of our beloved, mother, grandmother, 
great grandmother and sister Andrianou Tsangari that died on the 3 December at the age of 89.  

She leaves behind her 3 children son Demetri, daughters Ekaterini and Artemis, 10 Grandchildren,  
7 Great Grandchildren and many other relatives and friends. 

Andrianou was born at the village of Assia on 21st July 1932 and she came to England in 1958  
with her husband Yiannis.  

She was well known in the community, particularly in Haringey where she lived from 1965, she began  
as a tailoress and progressed in the 1960s into her own dry-cleaning business until her retirement. 

She was a very much-loved mother, grandmother, great-grandmother and sister, always willing to help 
with a smile in her face. She will be greatly missed but never be forgotten. 

The funeral will take place on Wednesday 5th January 2022, at Apostolos Barnabas Wood Green N22  
at 10.00am and the burial at New Southgate Cemetery at 11.30am. The wake will take at the Cemetery. 

There will be a donation box at the church, for those who wish to donate. 
Let her memory be eternal

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, για-
γιάς, προγιαγιάς και αδερφής Ανδριανού Τσαγγάρη που απεβίωσε στις 3 Δεκεμβρίου  

σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω τα 3 παιδιά της,  τον γιο της Δημήτρη, τις κόρες της Αικατερίνη 
και  Άρτεμις, 10 εγγόνια, 7 δισέγγονα,  συγγενείς και φίλους. 

Η Ανδριανού γεννήθηκε στο χωριό Άσσια στις 21 Ιουλίου 1932 και ήρθε στην Αγγλία το 1958 με 
τον σύζυγό της Γιάννη. Ήταν πολύ γνωστή στην παροικία, ιδιαίτερα στο Haringey όπου ζούσε από 
το 1965, ξεκίνησε ως ράφτρα και δημιούργησε τη δεκαετία του 1960 στη δική της επιχείρηση ατμό-

καθαριστηρίου μέχρι τη συνταξιοδότησή της. 
Ήταν μια πολυαγάπητη μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά και αδερφή, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει  

με ένα χαμόγελο στα χείλη. Θα μας λείψει πολύ αλλά δεν θα ξεχαστεί ποτέ. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022, στην εκκλησία του Απόστολου Βαρνάβα 
στο Wood Green N22 στις 10.00 π.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate στις 11.30 π.μ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.  
Στην εκκλησία θα υπάρχει ένα κουτί εισφορών για όσους επιθυμούν 

Αιωνία της η μνήμη.
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† DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Christopher Christou  
 (from Varosi Cyprus, London UK) 

† DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Theodosis (Marios) Flourou 
(from Rizokarpaso, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Christina (Tinou) Payne (Phili) 
( from Dhavlos, Famagusta) 

It is with great sadness and a heavy heart that we announce the passing  
of Christopher Christou on Monday 22nd November 2021 aged 72. 

He will be deeply missed by his wife Alex, children Savva, Bobby, and Sofia 
along with daughter-in-laws Kate and Lisa, son-in-law George his grandkids 

Charlotte, Eleanor, Marianna, Harry and Alexia and sister Sofoulla,  
along with many other relatives and friends. 

The funeral will take place on Thursday 23rd December at 12noon,  
at The Greek Orthodox Church of St Barbara, St Phanourius and Paul the 
Apostle, Salisbury Avenue, Southend-on-Sea, SS0 7AU, there is a carpark 
2 minutes away called Hamlet Court Road Carpark, Hamlet Court Road, 

SS0 7UA.  Followed at Wickford Cemetery, Park Drive, Wickford,  
SS12 9DH at 2pm.  The wake will follow at Shotgate Community  

Association, Bruce Grove, Shotgate, SS11 8QZ from 2.30pm. Instead of 
flowers we please ask you to donate to the British Heart Foundation either 

using our just giving page at www.justgiving.com/ChrisChristou1 or  
alternatively we will have a donation box at the church. 

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
Χριστόφορου Χρήστου τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 σε ηλικία 72 ετών. 
Θα  λείψει  πολύ στην σύζυγο του Άλεξ, τα παιδιά του Σάββα, Μπόμπι  
και Σοφία, νύφες του  Κέιτ και Λίζα, γαμπρό Τζορτζ, εγγόνια Σάρλοτ,  
Ελεονώρα, Μαριάννα, Χάρι και Αλεξία, αδελφή Σοφούλα και πολλούς  

συγγενείς και φίλους. Η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου στις 12  
το μεσημέρι, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, Αγίου 
Φανουρίου και του Αποστόλου Παύλου, Salisbury Avenue, Southend-on-Sea, 

SS0 7AU.  Υπάρχει χώρος στάθμευσης, 2 λεπτά μακριά από τον ναό το  
Hamlet Court Road Carpark, Hamlet Court Road, SS0 7UA.  Η ταφή  θα γίνει 
στο Wickford Cemetery, Park Drive, Wickford, SS12 9DH στις 14:00 και θα 
ακολουθήσει παρηγοριά  στο Shotgate Community Association, Bruce Grove, 
Shotgate, SS11 8QZ από τις 14:30. Αντί για λουλούδια, σας παρακαλούμε να 

κάνετε εισφορά στο British Heart Foundation είτε χρησιμοποιώντας τη  
ιστοσελίδα μας www.justgiving.com/ChrisChristou1,  
διαφορετικά θα υπάρχει κουτί δωρεών στην εκκλησία.22.02.1949 - 22.11.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστόφορο Χρήστου 

(από Βαρώσι Κύπρου, Λονδίνο Η.Β) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Θεοδόση (Μικέλη) Φλούρου 
(από το Ριζοκάρπασο, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστίνα (Τήνου) Payne (Φυλή)  
(από τον Δαυλό Αμμοχώστου) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα και παππού  Θεοδόση Φλούρου (Μάριος)  

στις 19 Νοεμβρίου στο σπίτι του σε ηλικία 84 ετών. 
Αφήνει πίσω την γυναίκα του Ανδρούλα, τα παιδιά του Ανδρέα,  

Δημήτρη και Παναγιώτη, την νύφη του Αντιγόνη, τα αγαπημένα του 
 εγγόνια Michaela και Christian, συγγενείς και φίλους. 
 Ήρθε στην Αγγλία το 1955. Εργάστηκε πολύ σκληρά.  

Ήταν ένας αληθινός κύριος και αγαπούσε πολύ την οικογένεια του.  
Θα μας λείψει πολύ όλους, ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε.  

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Δημητρίου, Edmonton Logan Road N9 0LP στις 12 το μεσημέρι. 

Η ταφή θα γίνει στο Chingford, 121 Old Church Road  
Chingford E4 6ST στις 1.30μμ. Θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία για  

το Cancer Research. Θα δοθεί παρηγοριά στο κοιμητήριο. 

It is with great sadness that we announce the passing 
of Mr Theodosis (Marios) Flourou.  

He leaves behind his wife Androulla  
and three sons Andrea’s, Dimitri, Panayiotis,  

daughter-in-law Antigoni, two grandchildren  Michaela 
and Christian. He lost his fight to bone marrow cancer. 

He is greatly missed and will forever be in our  
memories. The funeral will be held on 29  

December 2021,  at 12.00 at St Dimitris Church Logan 
Road Edmonton N9 0LP, and the burial  

at Chingford Cemetery, at 1.30,  
121 Old Church Road Chingford E4 6ST.  07.06.1937- 19.11.2021

02.03. 1929 –  27.11.2021

It is with great sadness that we announce the passing of our 
dear Mother, Grandmother, Great Grandmother, Sister and 

Auntie, Christina Payne.  She leaves behind her two children 
Julie and Andreas, her son in-law Mick and daughter in law 
Mandy.  Six Grandchildren and three Great Grandchildren.   

The funeral will take place on Thursday 23rd December 
2021 at 12pm at The Greek Orthodox Church of Saint  

Nectarios, 19 Wycliffe Road, Battersea, London, SW11 5QR.  
This will be followed by the burial at Streatham Cemetery, 

Rowan Road, SW16 5JG.

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο 
της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιά, 
αδελφής και Θείας, Χριστίνα Payne. Αφήνει πίσω  
τα δύο παιδιά της Τζούλι και Ανδρέα, τον γαμπρό 
της Μικ και τη νύφη της Μάντι. Έξι εγγόνια και τρία  
δισέγγονα. Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 23  
Δεκεμβρίου 2021 στις 12 μ.μ. στην Ελληνική  
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου,  

19 Wycliffe Road, Battersea, Λονδίνο, SW11 5QR.  
Θα ακολουθήσει η ταφή στο Streatham Cemetery, 

Rowan Road, SW16 5JG 

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΡΙΟ 

Πρόδρομος Εκκέσης 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην 

κηδεία του αγαπημένου μας Πρόδρομου Εκκέσης  
(απο Πελένδρι, Λεμεσου), πρόσφεραν τα συλλυπητήριά τους,  
την αγάπη και την υποστήριξή τους και για όλα τα όμορφα  

λουλούδια και τις φιλανθρωπικές δωρεές, μαζεύτηκε το ποσό των 
£1000 για το British Lung Foundation.  

Εκτιμούμε την καλοσύνη σας σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη   
περίοδο.  

 
† Note of Thanks 

We would like to thank everyone who attended the funeral of our 
beloved Prodromos Ekkesies (from Pependri, Limassol), offered 
their condolences, prayers, love and support, and for all of the 

beautiful flowers and charity donations, we have collected £1000 
for the British Lung Foundation. We appreciate your kindness  

during this extremely difficult time.
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