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Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος  
Καραγεώργη, "ψυχή" του Elysée

Εξαρση παρουσιάζει το φαινό-
μενο της ενδοοικογενειακής βίας, 
σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνι-
κής Αστυνομίας. Χαρακτηριστικό  
είναι το γεγονός ότι καταγράφονται 
19 περιστατικά ημερησίως.  Σελ. 7                                                              

Ελλάδα: Αυξήθηκαν τα περιστατικά  
ενδοοικογενειακής βίας

Βρετανία : Αποχαρακτηρίστηκαν 
απόρρητα κρατικά έγγραφα

Όπως κάθε χρόνο η βρετανική 
κυβέρνηση προχώρησε στον 
αποχαρακτηρισμό απόρρητων 
εγγράφων του υπουργικού συμ-
βουλίου (Cabinet Office Files). Τα 
έγγραφα καλύπτου...         Σελ. 9                   

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός 
Βρετανοκύπριος και εκλεκτό 
μέλος της παροικίας μας Γιώργος 
Καραγεώργη. Απεβίωσε ανήμερα 
των Χριστουγέννων, Σάββατο 25 
Δεκεμβρίου 2021...          Σελ. 27

«Πάρτε ταξί, μην περιμένετε ασθενοφόρο», λένε σε θύματα καρδιακής 
προσβολής!

ΠΙΟ ΗΠΙΑ Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΟΜΙΚΡΟΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Όσοι βγαίνουν θετικοί σε rapid test δεν θα κάνουν και τεστ PCR

 Επιστρατεύονται συνταξιούχοι δάσκαλοι για να καλύψουν κενά στα σχολεία

«Πάρτε ταξί, μην περιμένετε ασθενοφόρο», λένε σε θύματα καρδιακής προσβολής!

Εσπερινός Πρωτοχρονιάς 

και κοπή Βασιλόπιτας στην  

Αρχιεπισκοπή Θυατείρων 

Σελ. 2  

Προδιαγράφει δυσοίωνες εξελίξεις 
η Έκθεση για ΟΥΝΦΙΚΥΠ! 

 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 6

Εnglish Section 17-26Εnglish Section 17-26

Σελίδες  3, 4, 5, 7, 10 , 16, 17 & 18

Όχι Τζόνσον σε νέα μέτρα  
παρά το ρεκόρ κρουσμάτων
Όχι Τζόνσον σε νέα μέτρα  

παρά το ρεκόρ κρουσμάτων

Ένας στους 25 είναι φορέας του ιού - Περίπου ένα εκατομμύριο σε απομόνωση

Σελίδες  3, 4, 5, 7, 10 , 16, 17 & 18

Σελ. 2  

Εσπερινός Πρωτοχρονιάς 

και κοπή Βασιλόπιτας στην  

Αρχιεπισκοπή Θυατείρων 
Προδιαγράφει δυσοίωνες εξελίξεις 

η Έκθεση για ΟΥΝΦΙΚΥΠ! 
 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 6
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Εσπερινός Πρωτοχρονιάς και κοπή Βασιλόπιτας στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας

Πανηγυρικά ετελέσθη ο Μέγας Εσπερι-
νός και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
βασιλόπιτας στο Αρχιεπισκοπικό  

Παρεκκλήσιο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Λονδίνου. 

Χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, 
ενώ τον θείο λόγο κήρυξε ο Θεοφιλέστατος  
Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, ο οποίος  
αναφέρθηκε στα γεγονότα του απελθόντος έτους.  

Παρέστη ο Εξοχότατος Πρέσβης της Ελλάδος 
στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ιωάννης Ραπτάκης, 
μετά της συζύγου αυτού κ. Γεωργίας Σουλτανο-
πούλου, Γενικής Προξένου της Ελλάδος στην 
Κωνσταντινούπολη. 

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής  
κ. Μάξιμος, στην ομιλία του μεταξύ των άλλων 
ανέφερε: «Με τη χάρη του Θεού, προετοιμαζό-
μαστε γεμάτοι ελπίδες και αισιοδοξία για το νέο 
έτος 2022. Προσευχόμαστε ολοψύχως και ολο-
θέρμως να έρθουν καλύτερες μέρες σε όλο τον 
κόσμο, ο οποίος έχει δοκιμαστεί τα τελευταία δύο 
χρόνια με την φοβερά πανδημία του κορωνοϊού. 
Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους 
παγκοσμίως από αυτή τη μάστιγα, ενώ πολλοί 

περισσότεροι βιώνουν το πένθος από την απώ-
λεια των αγαπημένων τους προσώπων. 

Το έτος που πέρασε είχε δυσκολίες αλλά έφερε 
και ευχάριστα γεγονότα. 

 
Οι αδελφοί μας στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν 

δυστυχώς να υποφέρουν από διωγμούς και πο-
λέμους, από την θρησκευτική τρομοκρατία και 
από τον περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Οι πρόσφυγες συνεχίζουν να χάνουν τη ζωή 
τους στο δρόμο για έναν καλύτερο κόσμο και όταν 
φτάνουν στον τελικό τους προορισμό, πολλές φο-
ρές έρχονται αντιμέτωποι με τον ρατσισμό, τη βία 
και την απόρριψη. Στην Αιθιοπία οι άνθρωποι 
έχουν ανάγκη τις προσευχές μας καθώς πλήττο-
νται ακόμα και σήμερα από έναν σφοδρό εμφύλιο 
πόλεμο που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, με θύματα 
όλων των ηλικιών και εκατοντάδες χιλιάδες αν-
θρώπους να λιμοκτονούν. 

Στην Ελλάδα και την Κύπρο, καλωσορίζουμε 
και περιθάλπουμε αυτές τις βασανισμένες ψυχές 
και η φιλανθρωπία μας αποτελεί παράδειγμα 
προς μίμηση σε άλλους λαούς. Εδώ, στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, χιλιάδες πρόσφυγες έχουν ξεκι-
νήσει μια νέα ζωή γεμάτη ελπίδες και αισιοδοξία. 
Εργαζόμαστε όλοι μαζί για την ειρήνη και την αρ-
μονική συνύπαρξη διότι αυτή είναι η ταυτότητα 
των Χριστιανών. Ειδικά εδώ, στην τοπική μας Εκ-
κλησία, εργαζόμαστε σκληρά για την ανάπτυξη 
αγαθών Διαχριστιανικών και Διαθρησκευτικών 
σχέσεων, με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπό 
μας κ. Νικήτα να είναι πάντοτε παρόν στις σχετι-
κές συναντήσεις και δραστηριότητες. Όπως δια-
κήρυξε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδό-
ξου Εκκλησίας το 2016, «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία 
καταδικάζει ἐντόνως τάς ποικιλομόρφους συ-
γκρούσεις καί τούς πολέμους, τούς ὀφειλομένους 
εἰς φανατισμόν, προερχόμενον ἐκ θρησκευτικῶν 
ἀρχῶν. Βαθεῖαν ἀνησυχίαν προκαλεῖ ἡ μόνιμος 
τάσις αὐξήσεως τῶν καταπιέσεων καί διώξεων 
τῶν χριστιανῶν καί ἄλλων κοινοτήτων, ἐξ αἰτίας 
τῆς πίστεως αὐτῶν, εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί 
ἀλλαχοῦ, καθώς καί αἱ ἀπόπειραι ἐκριζώσεως 
τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐκ τῶν παραδοσιακῶν κοιτί-
δων αὐτοῦ» (H AΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΟΣΜΟΝ). 

 
Ο Θεοφιλέστατος συνέχισε την ομιλία του  

λέγοντας: «Ο χρόνος που πέρασε έφερε όμως 
και ευχάριστα γεγονότα στον κόσμο μας. Με τη 
χάρη του Θεού και την ανάπτυξη της επιστήμης, 
η οποία σύμφωνα και πάλι με τις αποφάσεις της 
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου  

Εκκλησίας,  αποτελεί «θεόσδοτον δῶρον εἰς τόν 
ἄνθρωπον», επήλθε περαιτέρω επεξεργασία  
μβολίων κατά της πανδημίας του κορωνοϊού  
καθώς και ανάπτυξη σχετικών θεραπειών. Με τη 
βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τον προηγού-
μενο Ιούνιο αναπτύξαμε ένα επιτυχημένο μοντέλο 
γενετικής επεξεργασίας (CRISPR Cas-9),  
το οποίο μειώνει σημαντικά το κόστος και τον 
χρόνο των θεραπειών που στο μέλλον θα χαρί-
ζουν τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους που πά-
σχουν από καρκίνο και αυτοάνοσες ασθένειες». 

 
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο θεοφιλέστατος 

ανέφερε: «Παρά τις δυσκολίες, βλέπουμε ότι  
ο κόσμος δεν χάνει τη δύναμή του και  προχωρά 
στην ανάπτυξη με πίστη και εμπιστοσύνη στο 
Θεό. Στην τοπική μας Εκκλησία, εδώ στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταν-
νίας, με την αγάπη του κόσμου αναπτύχθηκαν 
πολλά κέντρα διανομής τροφίμων. Για παράδει-
γμα μία εκ των Κοινοτήτων μας στο Λονδίνο  
προσφέρει 8.000 γεύματα μηνιαίως σε φτωχούς 
και αδύναμους ανθρώπους, ενώ άλλες Κοινότη-
τες αναπτύσσουν επίσης σημαντική φιλανθρω-
πική δράση. Ευχαριστούμε όλοι τον Σεβασμιώ-
τατο για τις ανύστακτες προσπάθειές του  
να οργανώνει προσωπικά τη φιλανθρωπική 
δράση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ευχαριστούμε 
όλους όσους εργάζονται ώστε να υλοποιούνται 
αυτά τα προγράμματα και ακόμα περισσότερο 
ευχαριστούμε τον ευλογημένο λαό του Θεού που 
με το υστέρημά του συμβάλλει στην ανάπτυξη 
αυτού του έργου. 

 
Κάθε μέρα που ξημερώνει δοξολογούμε τον  

Κύριο για όλα τα αγαθά που μας προσφέρει.  
Διότι αυτά που εμείς θεωρούμε δεδομένα, όπως 
τη στέγη, το ψωμί, τα καθαρά ρούχα, την αγάπη 
της οικογένειάς μας και των φίλων μας, άλλοι  
άνθρωποι τα στερούνται. Υπάρχουν εκατομμύρια 
ψυχές στην ιεραποστολή που δεν έχουν σπίτι, 
δεν έχουν φάρμακα, φοράνε μόνιμα τα ίδια ρούχα. 
Υπάρχουν αμέτρητα παιδιά που δεν έχουν τροφή 
ούτε καθαρό νερό να πιούνε. Υπάρχουν Ορθό-
δοξες Κοινότητες στην Αφρική, τη Νότια Αμερική, 
τις Ινδίες, την Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, 
Βιετνάμ, νησιά του Ειρηνικού και άλλα μέρη του 
κόσμου, που δεν έχουν τα απαραίτητα προς το 
ζην, ούτε έναν περικαλλή Ναό, όπως εμείς,  
για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία και χρησιμο-
ποιούν αυτοσχέδιες καλύβες και ερείπια. 

Υπάρχουν ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους σε 
ένα γηροκομείο, ξεχασμένοι από συγγενείς και 

φίλους. Υπάρχουν αμέτρητα ορφανά παιδιά που 
δεν ένιωσαν ποτέ τη μητρική αγάπη και την  
πατρική προστασία. Υπάρχουν φτωχοί και πλη-
γωμένοι που είδαν τους δικούς τους ανθρώπους 
να δολοφονούνται, τις Εκκλησίες τους να βεβη-
λώνονται, τις περιουσίες τους να κατάσχονται, 
και πήραν το δρόμο της προσφυγιάς ελπίζοντας 
μόνο στον Θεό.  

 
Αυτά, αγαπητοί Χριστιανοί, μας ωθούν ώστε να 

μην αφήνουμε τους εαυτούς μας να διάγουν βίο 
βοσκηματώδη, όπως γράφουν οι Άγιοι Πατέρες, 
αλλά να ασχολούμαστε με ουσιαστικά και πρα-
κτικά θέματα. Να συμπαραστεκόμαστε στο έργο 
της Εκκλησιαστικής Κοινότητας και της τοπικής 
Εκκλησίας που ανήκουμε. Να βοηθούμε το έργο 
της ιεραποστολής.  

Να συμπαραστεκόμαστε στους Χριστιανούς 
που εγκατέλειψαν τις ανέσεις αυτού του βίου και 
αφιέρωσαν τον εαυτό τους στον ευαγγελισμό των 
αδελφών σε τόπους μακρινούς. Εξάλλου η αγάπη 
και η συμπαράστασή μας δεν έχουν αξία αν  
δίδονται μόνον στους φίλους μας, διότι «οὐκ ἔνι 
᾽Ιουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ 
ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ 
ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ» (Προς Γαλάτας 
3.28). 

 
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 

και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας ευχαρίστησε 
τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο 
για τον λόγο του, ενώ ο ίδιος στη συνέχεια ανα-
φέρθηκε στη ζωή και το έργο του Μεγάλου Βασι-
λείου λέγοντας χαρακτηριστικά: 

 «Ο Μέγας Βασίλειος υπέφερε από σωματικούς 
πόνους και κοιμήθηκε νέος, αυτό όμως δεν τον 
εμπόδισε να αναπτύξει μεγάλο φιλανθρωπικό 
έργο, αφού πονούσε και ο ίδιος με τον πόνο του 
φτωχού, του αρρώστου, του ορφανού. Ίδρυσε 
την περίφημη «Βασιλειάδα» όπου σε αυτή έβρι-
σκε κανείς παρηγοριά, φιλανθρωπία και πλούσια 
την αγάπη του Κυρίου». 

 
Κλείνοντας, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε περα-

στικά στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίο που βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
αποθεραπείας από τον κορωνοϊό και μετέφερε 
την Πατριαρχική Του ευχή σε όλους. 

Ακολούθως ευλόγησε και διένειμε την πρωτο-
χρονιάτικη βασιλόπιτα και όλοι μαζί έψαλλαν  
τα παραδοσιακά κάλαντα.

Στην Πάφο η παρουσίαση του βιβλίου του συγγραφέα Πέτρου Πόρακου 

Παρουσιάστηκε τις προηγούμενες  
ημέρες το βιβλίο του συγγραφέα  
Πέτρου Κ. Πόρακου με τον γενικό τίτλο 

“Μετανάστευση – Περί Κυπρίων Μεταναστών” 
που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Πολυχώ-

ρου Πολιτισμού”Aττικόν” στην Πάφο. 
 Ο συγγραφέας αναφερόμενος στην συγγραφή 

του βιβλίου του είπε πως βιώνοντας και ο ίδιος 
την μετανάστευση δεν μπορούσε να μείνει αδιά-
φορος από τα κύματα των συμπατριωτών του, 

που διάφοροι λόγοι, όπως είπε, τους ανάγκασαν 
να φύγουν από τον τόπο τους, για να αναζητή-
σουν αλλού μια καλύτερη ζωή. 

 Επεσήμανε επίσης πως θεώρησε την ενασχό-
ληση του με το συγκεκριμένο θέμα ως καθήκον 
και υποχρέωση του έναντι όλων εκείνων των  
ξεχασμένων πνευματικών ανθρώπων ή απλά 
αγνοημένων βιοπαλεστών της κυπριακής μετα-
νάστευσης. 

  
Πρόσθεσε πως στα διάφορα στάδια της ανα-

ζήτησης στοιχείων και πληροφοριών, διαπίστωσε 
ότι από την ιστορία του κάθε Κύπριου, μετανά-
στη, που περιλαμβάνεται το βιβλίο, επωφελήθηκε 
πνευματικά, όπως είπε, και εκτίμησε ότι ο κάθε 
μελετητής ή αναγνώστης θα μπορούσε επίσης, 
να επωφεληθεί. 

  
Εξάλλου σε χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Πάφου 

Φαίδωνας Φαίδωνος ανέφερε πως το βιβλίο του 
Πέτρου Πόρακου αποτελεί αναμφίβολα ένα πο-
λύτιμο ντοκουμέντο, ένα χρήσιμο εργαλείο για 
κάθε ερευνητή που θέλει να ενδιατρίψει στο  
μεγάλο αυτό θέμα της σύγχρονης ιστορίας του 
τόπου μας, αλλά και για κάθε πολίτη που ενδια-
φέρεται να μάθει και να πληροφορηθεί για τους 

λόγους, τις αιτίες και τη διαβίωση των παππού-
δων, και ίσως των πατέρων του, στους τόπους 
που υποχρεώθηκαν να μεταναστεύσουν και να 
δημιουργήσουν μια νέα ζωή. 

  
Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, ο Πέτρος 

Πόρακος,  είπε ο κ. Φαίδωνος, ξεδιπλώνει αυτές 
ακριβώς τις εμπειρίες. Ανατρέχοντας στον Τύπο 
της εποχής, μέσα από προσωπικές μαρτυρίες 
και έχοντας προσωπικές εμπειρίες, αφού και  
ο ίδιος έζησε για χρόνια στο εξωτερικό, ο συγ-
γραφέας καταγράφει  και αναλύει τις αιτίες που 
προκάλεσαν το φαινόμενο, περιγράφει την  
καθημερινότητα των κυπρίων της διασποράς, και 
παρουσιάζει τη δράση των παροικιών που δημι-
ούργησαν και τα βιώματά τους στη ξένη γη,  
κατέληξε ο Δήμαρχος Πάφου. 

  
Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Χρίστος 

Ιακώβου Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου  
Μελετών και ο Θανάσης Τσώκος τέως πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. 
Την εκδήλωση συντόνιζε ο Δρ. Χαράλαμπος  
Χρυσοστόμου Προϊστάμενος της Υπηρεσίας 
Έρευνας και Καινοτομίας.



Τ  ην Τρίτη  Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε την 
ελπίδα  ότι η Αγγλία μπορεί να «ξεπερά-
σει» το τρέχον κύμα της πανδημίας χωρίς 

περαιτέρω περιοριστικά μέτρα.  Ωστόσο, παραδέ-
χθηκε ότι τμήματα του NHS θα πρέπει να αισθά-
νονται «προσωρινά συγκλονισμένα» εν μέσω της 
αύξησης των κρουσμάτων Όμικρον. Ο πρωθυ-
πουργός της Βρετανίας δήλωσε ότι είναι πολύ πι-
θανό να μη χρειαστεί να  επιβάλει νέα μέτρα και 
ότι θα προτείνει συνέχιση της εφαρμογής του "σχε-
δίου Β" αντιμετώπισης  του Covid-19 στην Αγγλία. 
Ανακοίνωσε επίσης σχέδια που προβλέπουν τους 
καθημερινούς ελέγχους Covid σε 100.000 εργαζό-
μενους σε τομείς – κλειδιά για την οικονομία. Το 
καθεστώς των νέων ελέγχων θα αρχίσει να ισχύει 
από τις 10 Ιανουαρίου και θα αφορά βασικές βιο-
μηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης 
τροφίμων, των μεταφορών και της συνοριακής δύ-
ναμης, προκειμένου να μειωθεί η εξάπλωση του 
ιού.. Καθώς οι ημερήσιοι αριθμοί των περιπτώ-
σεων Covid στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασαν τις 
200.000 για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα με 
την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον, ο Μπόρις 
Τζόνσον δήλωσε ότι αυτοί που πίστευαν ότι η παν-
δημία τελείωσε «έκαναν πολύ μεγάλο λάθος».  

 
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ▪

 
Η δήλωση του Μπόρις Τζόνσον ότι η Αγγλία μπο-

ρεί να «ξεπεράσει» το κύμα της παραλλαγής Όμι-
κρον χωρίς περαιτέρω περιορισμούς - παρά τις 
πιέσεις στο NHS - προβάλλεται από τις περισσό-
τερες εφημερίδες της Τετάρτης (05/01). Η Daily 
Telegraph γράφει ότι οι κανόνες για τις εξετάσεις 
Covid πρέπει να χαλαρώσουν για να αμβλυνθούν 
οι ελλείψεις προσωπικού. Σύμφωνα με την εφη-
μερίδα, οι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι έχουν προ-
σβληθεί από τον ιό ύστερα από  rapid - test , αλλά 
δεν έχουν συμπτώματα, δεν θα καλούνται πλέον 
να κάνουν και τεστ PCR. Η γενική γραμματέας του 
Βασιλικού Κολλεγίου Νοσηλευτικής, Πατ Κάλεν, 
σημειώνει στην ιστοσελίδα της Independent ότι οι 
συνάδελφοί της παρακολούθησαν τη δήλωση του 
πρωθυπουργού "με δυσπιστία". Η κα. Κάλεν προ-
ειδοποίησε ότι η φροντίδα των ασθενών είναι "υπό 
πραγματική απειλή". Η Daily Mirror επισημαίνει ότι 
οι άνθρωποι που καλούν το 999 με συμπτώματα 
καρδιακής προσβολής στη βορειοανατολική Αγγλία 
έχουν ενημερωθεί να παίρνουν ταξί για να πάνε 
στο νοσοκομείο αντί να περιμένουν το ασθενο-
φόρο. Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών είναι υπο-
στελεχωμένη και  έχει σοβαρές ελλείψεις σε προ-
σωπικό με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας πολλές 
φορές να χρειάζεται να περιμένουν ακόμη και δύο 

ώρες για να έρθει το ασθενοφόρο να τους πάρει 
από το σπίτι, σημειώνει η Daily Mirror. Το κύριο 
άρθρο της Mirror υπογραμμίζει  ότι «αυτό είναι το 
τρομακτικό κόστος της απόφασης του Μπόρις 
Τζόνσον ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να ζήσει 
με τον Όμικρον». Σύμφωνα με την εφημερίδα i, η 
ρυθμιστική αρχή φαρμάκων του Ηνωμένου Βασι-
λείου εξετάζει εάν θα εγκρίνει μια νέα συσκευή 
ελέγχου, η οποία χρειάζεται μόνο 50 δευτερόλεπτα 
για να διαπιστωθεί εάν κάποιος έχει τον ιό. Ο κα-
τασκευαστής υποστηρίζει ότι η συσκευή έχει περί-
που το μέγεθος ενός επιτραπέζιου υπολογιστή και 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε σχολεία, αε-
ροδρόμια και σε χώρους ψυχαγωγίας. 
Έκθεση των Financial Times αναφέρει ότι οι με-

τοχές των ταξιδιωτικών εταιρειών έχουν αυξηθεί 
απότομα καθώς οι επενδυτές εκφράζουν όλο και 
περισσότερο τη βεβαιότητα ότι η οικονομική απειλή 
της παραλλαγής Όμικρον εξασθενεί, παρά τον 
αριθμό ρεκόρ κρουσμάτων σε αρκετές χώρες. 
Ένας χρηματιστηριακός δείκτης που παρακολου-

θεί τις ευρωπαϊκές ταξιδιωτικές εταιρείες και τις 
επιχειρήσεις  αναψυχής αυξήθηκε περισσότερο 
από 3% για να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο 
από τα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με τους Finan-
cial Times.  

 
Αγγλία : Με τη λήξη των εορτών περισσότε-▪

ρες απουσίες διδακτικού προσωπικού και μαθη-
τών  αναμένονται στα σχολεία λόγω Covid 

    
Περισσότερες απουσίες προσωπικού και μαθη-

τών που σχετίζονται με την πανδημία αναμένονται 
αυτό το εξάμηνο, καθώς τα σχολεία άνοιξαν ξανά 
μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. 
Οι συνδικαλιστικές ενώσεις  των εκπαιδευτικών 

αναφέρουν ότι  πιθανό κάποια μαθήματα σε ορι-
σμένες τάξεις να γίνονται κατά 
καιρούς εξ αποστάσεως  με 
τους μαθητές στο σπίτι.  

Ωστόσο, ο υπουργός Παιδείας της Αγγλίας Να-
ντίμ Ζαχάουι επιμένει ότι η διδασκαλία πρόσωπο 
με πρόσωπο θα παραμείνει ο κανόνας. Οι μαθητές 
του Ηνωμένου Βασιλείου επιστρέφουν στην τάξη 
αυτή την εβδομάδα, με ελέγχους Covid να διεξά-
γονται στο σχολείο στην Αγγλία. Αλλού, οι μαθητές 
εξετάζονται οι ίδιοι για Covid στο σπίτι. Η κυβέρ-
νηση αποφάνθηκε την Κυριακή ότι οι μαθητές πρέ-
πει να φορούν μάσκες στις αίθουσες διδασκαλίας 
για τις πρώτες τρεις εβδομάδες της νέας σχολικής 
περιόδου. Διιστάμενες είναι οι εκτιμήσεις σχετικά 
με την κατάσταση στη χώρα λόγω της πανδημίας 
σε πολλά από τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης (04/01). 
"Είμαστε στο σωστό δρόμο για να νικήσουμε τον 
ιό" -  ο τίτλος της Daily Express, καθώς επικε-
ντρώνεται στη δέσμευση του πρωθυπουργού να 
τηρήσει προς το παρόν τους περιορισμούς που 
προβλέπονται από το  Plan B στην Αγγλία. Η εφη-
μερίδα i αναδεικνύει την πίεση που αντιμετωπίζει 
το NHS, με τις μαιευτικές πτέρυγες να κλείνουν 
λόγω έλλειψης προσωπικού και τους ανθρώπους 
στην ανατολική Αγγλία να αναγκάζονται να περι-
μένουν περισσότερο από εννέα ώρες για ένα ασθε-
νοφόρο. Ο Guardian προσθέτει ότι στα νοσοκο-
μεία στη βορειοανατολική Αγγλία και το Γιόρκσιρ 
σημειώνεται με γοργούς αύξηση του αριθμού των 
ασθενών Covid. Η Daily Mail υπογραμμίζει αυτό 
που το αποκαλεί «χάος Covid». Το σχετικό δημο-
σίευμα αναφέρεται στο ένα εκατομμύριο Βρετανούς 
που έχουν εγκλωβιστεί στην απομόνωση λόγω 
Covid. Η Mail προειδοποιεί ότι ορισμένα παιδιά 
ενδέχεται να μην επιστρέψουν στην τάξη μετά τις 
διακοπές των γιορτών εάν σε κάποιο σχολείο 
υπάρξει πρόβλημα λοίμωξης στο διδακτικό προ-
σωπικό , ενώ επιβάτες ενδέχεται να αντιμετωπί-
σουν ακυρώσεις τρένων της τελευταίας στιγμής 
λόγω ελλείψεων στο εργατικό δυναμικό. Πολλοί 

εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς είναι στην απομό-
νωση επειδή έχουν νοσήσει με 

Cοvid , μας ενημερώνει η εφημερίδα.  
 

“D- Day” για τον πρίγκιπα Άντριου: Στη δη-▪
μοσιότητα ο κρυφός διακανονισμός μεταξύ του 
Τζέφρι Επστάιν και της Βιρτζίνια Τζιούφρι   

 
Συμφωνία διευθέτησης του 2009 αποδεικνύει ότι  

Βιρτζίνια Τζιούφρι συμφώνησε να μην μηνύσει κα-
νέναν για σεξουαλικό αδίκημα που συνδέεται με 
τον  εκλιπόντα παιδόφιλο, πάμπλουτο χρηματιστή 
Τζέφρι Επστάιν. Ο Επστάιν αυτοκτόνησε στη φυ-
λακή το 2019.  Έγγραφο που κατατέθηκε σε δικα-
στήριο της Νέας Υόρκης, αποκαλύπτει ότι ο Επ-
στάιν  πλήρωσε την Τζιούφρι 500.000 δολάρια 
(371.000 λίρες) για να κάνει αποδεκτή τη συμφωνία 
και να μη καταφύγει στη δικαιοσύνη. Η Τζιούφρι 
έχει μηνύσει τον πρίγκιπα Άντριου, δούκα του Γιορκ 
, για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν 
έφηβη. Ο πρίγκιπας Άντριου έχει επανειλημμένα 
αρνηθεί τους ισχυρισμούς. Η κα Τζιούφρι ισχυρί-
ζεται ότι πριν από 20 χρόνια την “διακινούσαν” 
στον πρίγκιπα ο Επστάιν και η πρώην ερωμένη 
του Γκισλέιν Μάξγουελ. Η Μάξγουελ, που έγινε 60 
χρονών ανήμερα των Χριστουγέννων θα περάσει 
το υπόλοιπο της ζωής της σε ένα μικροσκοπικό 
κελί, μετά την καταδίκη για σωματεμπορία ανηλί-
κων. Ο διακανονισμός του Επστάιν με την Τζιούφρι 
κοινοποιήθηκε εν όψει της κρίσιμης ακροαματικής 
διαδικασίας σήμερα Τρίτη στην αστική υπόθεση 
στην οποία εμπλέκεται ο δούκας του Γιορκ. Οι δι-
κηγόροι του πρίγκιπα Άντριου πιστεύουν ότι, με τη 
δημοσιοποίηση της συμφωνίας αυτής, θα μπο-
ρούσε να απαλλαγεί ο Δούκας του Γιορκ από τις 
κατηγορίες που του προσάπτει η κυρία Τζιούφρι, 
η οποία, τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση 
όταν ήταν 17 ετών. Από την πλευρά του, ο υιός 
της βασίλισσας Ελισάβετ αρνείται τους ισχυρι-
σμούς της. “Η τελική ζαριά του Δούκα", o χαρακτη-
ριστικός τίτλος στην πρώτη σελίδα στην εφημερίδα 
Metro (04/01) για τη δημοσιοποίηση της συμφω-
νίας του Επστάιν με την Τζιούφρι.  Η εφημερίδα 
εκτιμά ότι ο πρίγκιπας Άντριου μπορεί τελικά να 
μην υποχρεωθεί να παρουσιαστεί σε δικαστήριο 
των ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες της 
Τζιούφρι για σεξουαλική κακοποίηση. “D – Day”, 
χαρακτήρισε η Sun για τον υιό της βασίλισσας Ελι-
σάβετ ΙΙ  την Τρίτη (04/01).  Η Daily Telegraph 
επεσήμαινε  ότι εάν οι δικηγόροι του πρίγκιπα 
Άντριου δεν κατάφερναν να πετύχουν  την παρα-
γραφή της υπόθεσης, ο δούκας του Γιορκ  αντιμε-
τωπίζει μια μακρά διαδικασία καταθέσεων στην 
αμερικανική δικαιοσύνη η οποία "θα μπορούσε να 
εμπλέξει στενά μέλη της οικογένειάς του".
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Βρετανία – Covid : Αποκλείει το “lockdown” ο Μπόρις Τζόνσον    

Τριπλασιάστηκαν οι εισροές μεταναστών από το κανάλι της Μάγχης

Η καινούργια χρονιά και ο τελικός απο-
λογισμός της προηγούμενης πιέζουν 
ακόμα περισσότερο τον Μπόρις Τζόν-

σον και την υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ 
για το μεταναστευτικό ζήτημα. Στον απολογισμό 
του 2021 το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε πάνω 
από 28.000 μετανάστες, οι οποίοι κατάφεραν να 

διασχίσουν το κανάλι της Μάγχης και τελικά να 
εισέλθουν στη χώρα. Είναι ένας αριθμός ρεκόρ 
και μάλιστα τριπλάσιος σε σχέση με το 2020, που 
μόλις 8.000 πρόσφυγες και μετανάστες διέσχισαν 
το κανάλι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημα 
στοιχεία, τουλάχιστον 28.431 άνθρωποι πέρασαν 
τα θαλάσσια γαλλοβρετανικά σύνορα. Ο Νοέμ-

βριος ήταν ο χειρότερος μήνας, καθώς όχι μόνο 
6.869 πρόσφυγες και μετανάστες προσέγγισαν 
τις βρετανικές ακτές, αλλά 27 από αυτούς έχασαν 
τη ζωή τους στα παγωμένα νερά του καναλιού. 
Το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη καταθέσει 

νομοσχέδιο (Nationality and Borders Bill), το 
οποίο μετά από μεγάλη συζήτηση και πολλές αλ-

λαγές έγινε δεκτό από τους βουλευτές, όμως κα-
θυστερεί από τη Βουλή των Λόρδων όπου πρέπει 
να πάρει την τελική έγκριση. Βασικά σημεία του 
νομοσχεδίου είναι ότι θα καταστήσει ποινικό αδί-
κημα την παράνομη είσοδο στη χώρα αλλά και 
ότι εισάγει για πρώτη φόρα την ποινή της ισόβιας 
κάθειρξης για τους διακινητές μεταναστών. 
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Σε άσυλο ο επίδοξος «δολοφόνος» της βασίλισσας 
Ελισάβετ

Ο επίδοξος εισβολέας στο κά-
στρο του Γουίνδσορ ήθελε 
να «δολοφονήσει τη βασί-

λισσα», σύμφωνα με βίντεο που 
έφερε στο φως η εφημερίδα «The 
Sun». Πρόκειται για 19χρονο άνδρα 
που συνελήφθη το προπερασμένο 
Σάββατο ενώ προσπαθούσε να μπει 
με βαλλίστρα στο κτήμα του κάστρου, 
που είναι η επίσημη κατοικία της  
Ελισάβετ Β'. 
Μετά τη σύλληψή του, λίγο μετά τις 

10.30 το πρωί των Χριστουγέννων, 
εγκλείστηκε σε ψυχιατρικό άσυλο.  
Σύμφωνα με τις εικόνες από το  

βίντεο που φαίνεται να ανήρτησε ο 
ύποπτος από το Σαουθάμπτον στο 
Snapchat, μερικά λεπτά πριν από την 
απόπειρα εισβολής στο κάστρο, όπου 
η βασίλισσα περνούσε τα Χριστού-
γεννα, ο νεαρός, φορώντας πουλόβερ 
με μαύρη κουκούλα και λευκή μάσκα, 
κρατάει τη βαλλίστρα και λέει: «Λυ-
πάμαι γι' αυτό που έκανα και γι' αυτό 
που θα κάνω. Θέλω να προσπαθήσω 
να δολοφονήσω τη βασίλισσα Ελισά-
βετ». Με προφανείς παραπομπές στα 
Star Wars, ο νεαρός εμφανίζεται ως 
Ινδός σιχ και λέει ότι επιδιώκει «εκδί-
κηση» για τη σφαγή που διέπραξαν 
το 1919 τα βρετανικά στρατεύματα 
εναντίον διαδηλωτών στην Ινδία. 
Η αστυνομία του Λονδίνου δεν  

επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα  
αυτών των εικόνων, ωστόσο δήλωσε 
πως «ερευνητές αξιολογούν το περιε-
χόμενο ενός βίντεο». Δεν είναι η 
πρώτη φορά που κάποιος επιχειρεί 
να εισβάλει στο Γουίνδσορ ή στα Ανά-
κτορα του Μπάκιγχαμ, την κατοικία 
της βασίλισσας στο κέντρο του Λον-
δίνου. Μια τέτοια απόπειρα έγινε το 
1982, όταν ο 30χρονος Μάικλ Φάγκαν 
κατάφερε να φτάσει μέχρι την κρεβα-
τοκάμαρά της, στα Ανάκτορα του 
Μπάκιγχαμ, ενώ η Ελισάβετ βρισκό-

ταν στο κρεβάτι. Συγκλονισμένοι είναι 
οι γονείς του 19χρονου εισβολέα στο 
Κάστρο του Ουίνδσορ, που ήταν 
οπλισμένος με βαλλίστρα και «επι-
σκέφθηκε» ανήμερα Χριστουγέννων 
τη Βασίλισσα Ελισάβετ.  
Ο πατέρας του νεαρού άνδρα ανοί-

γει την καρδιά του στον βρετανικό 
Τύπο και παραδέχεται ότι η οικογένειά 
του περνάει δύσκολες ώρες, καθώς 
προσπαθεί να καταλάβει τι δεν πήγε 
καλά με τον γιο τους.  «Κάτι πήγε τρο-
μερά λάθος με τον γιο μας και προ-
σπαθούμε να καταλάβουμε τι», υπο-
στηρίζει ο πατέρας του 19χρονου που 
συνελήφθη όταν επιχείρησε να εισβά-
λει στο Κάστρο του Ουίνδσορ.  
Λίγες ώρες αφότου ο νεαρός άνδρας 

συνελήφθη προσπαθώντας να εισβά-
λει στο Κάστρο του Ουίνδσορ και  
οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική,  
κυκλοφόρησε ένα βίντεο μ' έναν μα-
σκοφόρο να υποστηρίζει ότι θέλει να 
πάρει «εκδίκηση για τη σφαγή του 
1919 στο Αμριτσάρ» απειλώντας ότι 
θα δολοφονήσει τη Βασίλισσα Ελισά-
βετ. Η εφημερίδα The Sun του Λονδί-
νου κυκλοφόρησε το βίντεο που  
φέρεται να έχει αναρτήσει ο ίδιος ο 
19χρονος, δηλώνοντας ότι θέλει να 
δολοφονήσει τη βασίλισσα. Στο βίντεο 
που έστειλε σε φίλους του, ο Jaswant 
Singh Chail, 24 λεπτά πριν την ει-
σβολή του στο κάστρο στη νότια Αγ-
γλία, ζητάει συγγνώμη που θα σκό-
τωνε την Βασίλισσα Ελισάβετ, αλλά 
λέει ότι επρόκειτο για επίθεση εκδίκη-
σης. «Αυτό είναι εκδίκηση όσων  
πέθαναν στη Σφαγή του Τζαλιαν-
γουάλα Μπαγκ. Είναι επίσης εκδίκηση 
για όσους έχουν θανατωθεί, βασανι-
στεί και υποστεί διακρίσεις λόγω της 
φυλής τους», λέει στο βίντεο, με  
αλλοιωμένη φωνή ο 19χρονος, που 
είναι ινδικής καταγωγής. Στη «Σφαγή 
του Τζαλιανγουάλα Μπαγκ» στην Ιν-

δία το 1919, εκατοντάδες Ινδοί έπε-
σαν νεκροί από βρετανικά πυρά κατά 
τη διάρκεια διαδήλωσης υπέρ της 
ανεξαρτησίας της χώρας. 
Το συγκεκριμένο βίντεο ανέβηκε στο 

Snapchat την ημέρα των Χριστουγέν-
νων, 24 λεπτά προτού συλληφθεί  
ο νεαρός εισβολέας. 
Ο πατέρας του 19χρονου υποστή-

ριξε στη βρετανική εφημερίδα Daily 
Mail, ότι αυτός και η σύζυγός του βρί-
σκονται στο πλευρό του γιου τους αν 
και δε είχαν ευκαιρία να του μιλήσουν. 

«Δεν είχαμε την ευκαιρία να του μι-
λήσουμε, αλλά προσπαθούμε να του 
δώσουμε τη βοήθεια που χρειάζεται... 
Περνάμε δύσκολες ώρες. Προσπα-
θούμε να λύσουμε το ζήτημα και δεν 
είναι εύκολο», είπε ο πατέρας του.  
Ο γιος του συνελήφθη, κρατείται με 

βάση τον Νόμο περί Ψυχικής Υγείας 
και παραμένει υπό την επίβλεψη  
ιατρών, όπως ανέφερε η βρετανική 
αστυνομία. Ο πατέρας του 19χρονου 
Τσαίλ, Γιασμπίρ Σινγκ, είναι διευθυ-
ντής σε εταιρεία Πληροφορικής στην 
οποία εργάζεται και η σύζυγός του.  
Ο Γιασμπίρ Σινγκ, ένας γλυκομίλη-

τος άνθρωπος, μηχανικός λογισμικού, 
διευθύνει την εταιρεία από το σπίτι 
του, όπως σχολιάζει η βρετανική  
εφημερίδα.  Ο γιος του είχε μία άνετη 
ζωή σε μεσοαστική συνοικία βόρεια 
του Σαουθάμπτον. Όπως επισημαί-
νουν τα βρετανικά ΜΜΕ, ο 19χρονος 
χρησιμοποίησε μια σκάλα για να 
σκαρφαλώσει σε έναν μεταλλικό φρά-
χτη του Κάστρου Ουίνδσορ. Στην κα-
τοχή του βρέθηκε μια βαλλίστρα. 

«Οι πράκτορες ασφαλείας δεν  
πίστευαν στα μάτια τους», είπε μια 
πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στην 
εφημερίδα. Οι βαλλίστρες θεωρούνται 
φονικά όπλα στη Βρετανία, όμως δεν 
χρειάζεται ειδική άδεια για να τις  
αγοράσει ή να τις κατέχει κάποιος.

Ανατροπή πολιτικού σκηνικού σε βάρος 
των Τόρις δείχνουν δημοσκοπήσεις 
λόγω διαφθοράς και κορωνοπάρτι

Προβάδισμα έξι ποσοστιαίων 
μονάδων στους Εργατικούς  
δίνει νέα δημοσκόπηση σε  

δείγμα 10.000 ψηφοφόρων στη Βρετα-
νία, με τους κυβερνώντες Συντηρητικούς 
του Μπόρις Τζόνσον να κινδυνεύουν να 
χάσουν πάνω από 100 έδρες. Μεταξύ 
αυτών την εδρών περιλαμβάνεται και 
εκείνη του ίδιου του Πρωθυπουργού στο 
δυτικό Λονδίνο. 
Η δημοσκόπηση από την εταιρεία  

Survation δίνει 41% στο κόμμα του σερ 
Κιρ Στάρμερ έναντι 35% για τους Τόρις, 
με τους ερωτηθέντες να επισημαίνουν 
ότι η πρόθεση ψήφου επηρεάζεται από 
τις καταγγελίες για διαφθορά στην καρδιά 
της κυβέρνησης και πάρτι στην Ντάου-
νινγκ Στριτ που παραβίαζαν τους κανό-
νες της πανδημίας. 
Η μέτρηση έγινε με μέθοδο που ανα-

λύει τα δεδομένα ανά περιφέρεια και 
αποκαλύπτει ότι αν οι εκλογές γίνονταν 
τώρα (σσ: είναι προγραμματισμένες για 
το 2024) το Συντηρητικό Κόμμα θα  
έπεφτε από τις 366 έδρες και την αυτο-
δυναμία των 40 εδρών στις 255, χάνο-
ντας δηλαδή 111 βουλευτές. Το Εργατικό 
Κόμμα θα καταλάμβανε 309 έδρες, υπο-
λειπόμενο της αυτοδυναμίας, αλλά έχο-
ντας κερδίσει 107 βουλευτές. 
Πέρα από τον Μπόρις Τζόνσον, ακόμα 

τέσσερα μέλη της τωρινής κυβέρνησης 
θα έχαναν τις έδρες τους με βάση τη  
δημοσκόπηση. 
Το άκρως ανησυχητικό στοιχείο για 

τους Τόρις, όπως επισημαίνεται, είναι 
πως χάνουν παραδοσιακούς ψηφοφό-
ρους τους, δηλαδή πολίτες μεγαλύτερων 
ηλικιών και σε περιφέρειες της υπαίθρου. 
Εξάλλου, οι Συντηρητικοί θα διατηρού-
σαν μόνο τρεις από τις 40 περιφέρειες 
του λεγόμενου «κόκκινου τείχους» που 

κέρδισαν στον εκλογικό θρίαμβο του 
2019, δηλαδή τα παραδοσιακά προπύρ-
για των Εργατικών στην κεντρική και  
βόρεια Αγγλία που κέρδισε κυρίως λόγω 
Brexit από τον Τζέρεμι Κόρμπιν ο Μπό-
ρις Τζόνσον. 
Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης ότι οι 

ψηφοφόροι αμφισβητούν την ακεραι-
ότητα, την ειλικρίνεια και την ηγεσία της 
κυβέρνησης, καθώς και ότι ανησυχούν 
για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης. 
Άλλη δημοσκόπηση, από την εταιρεία 

Focaldata για λογαριασμό των Sunday 
Times, φέρνει τους Εργατικούς μπροστά 
με οκτώ μονάδες διαφορά (40% έναντι 
32%) και με αυτοδυναμία 13 εδρών στην 
επόμενη Βουλή των Κοινοτήτων. 
Και αυτή η δημοσκόπηση, με δείγμα 

25.000 ψηφοφόρων που διεξήχθη κατα 
τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Δεκεμ-
βρίου, προβλέπει απώλεια έδρας για τον 
Μπόρις Τζόνσον και ακόμα πέντε 
υπουργούς του. «Αυτή η δημοσκόπηση 
δείχνει εξάλειψη των Συντηρητικών. Επι-
βεβαιώνει την τάση που βλέπουμε σε 
πρόσφατες δημοσκοπήσεις, με τους Ερ-
γατικούς να συντηρούν ένα δυνατό προ-
βάδισμα στην πρόθεση ψήφου έναντι 
των Τόρις.  
Το κύρος των Συντηρητικών μεταξύ 
των πολιτών έχει πληγεί άσχημα από τη 
σειρά των καταστροφικών αποκαλύψεων 
των τελευταίων εβδομάδων. Για την ακρί-
βεια, το γεγονός ότι οι Εργατικοί έχουν 
τόσο καλή επίδοση σε αυτή τη δημοσκό-
πηση οφείλεται περισσότερο στην  
κατάρρευση των Συντηρητικών παρά 
στην αναγέννηση των Εργατικών»,  
δήλωσε στους Sunday Times ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Focaldata Τζάστιν 
Ίμπετ.
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Αλμα κρουσμάτων COVID - αύξηση 500% - νέο πακέτο μέτρων

Ν  έο πακέτο αυστηρότε-
ρων μέτρων, για ανα-
χαίτιση της ορμητικής 

εξάπλωσης της μετάλλαξης 
Όμικρον, υιοθέτησε την Τετάρτη 
το Υπουργικό Συμβούλιο. 
Σύμφωνα με τον Υπουργό 

Υγείας Μιχάλη Χατζηπαντέλα 
αποφασίστηκε η λειτουργία 
όλων των δημόσιων και ιδιωτι-
κών σχολείων Δημοτικής  
και Μέσης εκπαίδευσης κανο-
νικά στις 10 Ιανουαρίου, όπως 
είχε ήδη ανακοινωθεί. 
Όλοι ανεξαιρέτως μαθητές,  

εκπαιδευτικοί και λοιπό προσω-
πικό κατά την επιστροφή τους 
θα πρέπει να προσκομίσουν 
αρνητική εξέταση Rapid test 
διάρκειας 48 ωρών. Προδημο-
τική, νηπιαγωγεία και βρεφοκο-
μικοί σταθμοί λειτουργούν  
κανονικά από τις 7 Ιανουαρίου. 
Επιπλέον, από τις 10 Ιανουα-
ρίου, οι μαθητές της δημοτικής 
εκπαίδευσης σε ιδιωτικά και  

δημόσια σχολεία θα πρέπει να 
προσκομίζουν αρνητική εξέταση 
Rapid test δύο φορές την εβδο-
μάδα. 
Εξάλλου, από τις 6 Ιανουαρίου 

θα ισχύει η μείωση του αριθμού 
των συναθροίσεων σε οικίες σε 
10 άτομα, μη συμπεριλαμβανο-
μένων παιδιών μέχρι 12 ετών, 
ενώ από τις 10 Ιανουαρίου του 
2022, θα ισχύει ο καθορισμός 
ανώτατου ορίου σε 200 άτομα 
για χώρους εστίασης, κέντρα 
διασκέδασης, μουσικοχορευτικά 
κέντρα, γάμους και βαπτίσεις, 
τηρουμένων των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων και του μέγιστου 
αριθμού ατόμων ανά τετραγω-
νικό μέτρο που είναι σε ισχύ. 
Το Υπουργικό αποφάσισε, 

επίσης, υποχρεωτική εξυπηρέ-
τηση αποκλειστικά σε τραπεζο-
καθίσματα, ενώ ο μέγιστος 
αριθμός ατόμων ανά τραπέζι 
καθορίζεται στα 8 άτομα.  
Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι 

στους πιο πάνω χώρους απα-
γορεύεται ο χορός. 
Εξάλλου, από τις 6 Ιανουα-

ρίου, θα ισχύει ο καθορισμός 
ανώτατου ορίου σε 200 άτομα 
για εκκλησίες και χώρους θρη-
σκευτικής λατρείας, τηρουμέ-
νων των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων και του μέγιστου 
αριθμού ατόμων ανά τετραγω-
νικό μέτρο που είναι σε ισχύ. 
Σε σχέση με τις εκδηλώσεις 

των Θεοφανίων, ο Υπουργός 
Υγείας ανέφερε ότι πως ισχύει 
για όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους, κατά τη 
διάρκεια του καθαγιασμού των 
υδάτων την ημέρα των Θεοφα-
νίων, οι πολίτες υποχρεούνται 
να φέρουν προστατευτική μά-
σκα και να κρατούν τις απαραί-
τητες αποστάσεις. Συστήνεται 
να αποφεύγεται η χρήση υφα-
σμάτινης προστατευτικής  
μάσκας. Στο μεταξύ, από τις 6 
Ιανουαρίου αποφασίστηκε η 

υποχρεωτική επίδειξη αποδει-
κτικού ταυτοποίησης (ταυτό-
τητα, διαβατήριο, άδεια οδήγη-
σης) κατά τη διάρκεια ελέγχου 
του Safepass στους χώρους 
όπου απαιτείται, με τους υπεύ-
θυνους των υποστατικών/επι-
χειρήσεων να προχωρούν στην 
ταυτοποίηση των στοιχείων. 
Επιπροσθέτως, αποφασί-

στηκε ότι από τις 10 Ιανουαρίου 
να αυξηθεί το ποσοστό τηλερ-
γασίας σε 50%, ενώ από την 
ίδια ημερομηνία η διαμονή και 
η επίσκεψη σε ξενοδοχειακές 
μονάδες/τουριστικά καταλύματα 
θα επιτρέπεται μόνο σε άτομα 
που άρχισαν ή ολοκλήρωσαν το 
εμβολιαστικό τους πρόγραμμα 
και δεν έχει παρέλθει η χρονική 
περίοδος που απαιτείται για τη 
λήψη της 2ης ή της 3ης δόσης 
εμβολίου. 
Αποφασίστηκε ακόμη η χορή-

γηση επιπρόσθετης συσκευα-
σίας με 5 self-test στα άτομα 
ηλικίας 12 ετών και άνω που 
ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό 
τους πρόγραμμα, ενώ από τις 
6 Ιανουαρίου, οι στενές επαφές 
ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολια-
σμού ή νόσησης, να υποβάλ-
λονται την 3η και την 5η ημέρα 
από την τελευταία ημερομηνία 
επαφής με το κρούσμα, σε  
εξέταση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου Rapid test ή σε  
εργαστηριακή εξέταση PCR. 
Επίσης, από τις 6 Ιανουαρίου 

απαγορεύονται έξοδοι/διανυκτε-
ρεύσεις ενοίκων από κλειστές 
δομές και γηροκομεία, ενώ από 
τις 6 Ιανουαρίου θα ισχύει η 
άρση της υποχρεωτικής κρατι-
κής καραντίνας των επιβατών 

που προέρχονται από τις χώρες 
Νότια Αφρική, Ναμίμπια,  
Λεσότο, Εσουατίνι, Ζιμπά-
μπουε, Μοζαμβίκη, Μαλάουι, 
Μποτσουάνα, καθώς με βάση 
την επιδημιολογική μας εικόνα 
η είσοδος της παραλλαγής  
Όμικρον στη χώρα μας γίνεται 
από διάφορες χώρες. 
Στο μεταξύ, αποφασίστηκε ότι 

από τις 6 Ιανουαρίου, όσοι αφι-
κνούνται στην Κυπριακή Δημο-
κρατία και αρνούνται να υπο-
βληθούν σε εργαστηριακή 
εξέταση PCR τότε θα οδηγού-
νται σε κρατική καραντίνα για 
τη περίοδο 14 ημερών και θα 
μπορούν να αποδεσμευτούν 
την 7η ημέρα, νοουμένου ότι 
διενεργήσουν εργαστηριακή 
εξέταση PCR. Τα έξοδα καρα-
ντίνας και εξέτασης θα επιβα-
ρύνουν τον πολίτη. Όπως είπε 
ο αρμόδιος Υπουργός  από τις 
6 Ιανουαρίου, όλοι ανεξαιρέτως 
οι επιβάτες ηλικίας 12 ετών και 
άνω που αφικνούνται στην  
Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέ-
πει να έχουν στην κατοχή τους 
εργαστηριακή εξέταση PCR 
διάρκειας τουλάχιστον 72 ωρών 
προ της αναχώρησης τους 
προς τη Δημοκρατία. Τα συγκε-
κριμένα μέτρα θα ισχύουν   
μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου. 

 
Έκρηξη κρουσμάτων ▪

 
Εν τω μεταξύ, πέραν του 

500% αύξηση παρουσίασαν τα 
κρούσματα που εντοπίστηκαν 
στην ηλικιακή ομάδα 18-19 
ετών κατά την τελευταία εβδο-
μάδα Δεκεμβρίου (από 25 – 31), 
σε σύγκριση με την προηγού-

μενη εβδομάδα, ενώ τα συνο-
λικά κρούσματα της εβδομάδας 
εκτοξεύθηκαν στις 16.530,  
αγγίζοντας τον αριθμό των 
κρουσμάτων που καταγράφηκε 
συνολικά στις προηγούμενες 
τέσσερις εβδομάδες (από τις 27 
Νοεμβρίου μέχρι τις 24 Δεκεμ-
βρίου), όταν είχαν ανέλθει στις 
16.536.  
Συνολικά τις τελευταίες πέντε 

εβδομάδες του 2021, από τις 27 
Νοεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμ-
βρίου, ο αριθμός των κρουσμά-
των εκτινάχθηκε στις 33.066. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Μονάδας Επιδη-
μιολογικής Επιτήρησης, κατά 
την τελευταία εβδομάδα Δεκεμ-
βρίου (από 25 – 31), πέραν από 
εξαπλάσια σε σχέση με την 
προηγούμενη εβδομάδα 18 – 
24 Δεκεμβρίου, ήταν τα κρού-
σματα που εντοπίστηκαν στην 
ηλικιακή ομάδα 18 -19 ετών, 
φθάνοντας στα 1.057, από 170 
την εβδομάδα 18 – 24 Δεκεμ-
βρίου, παρουσιάζοντας αύξηση 
521%. Σε απόλυτους αριθμούς 
τον μεγαλύτερο αριθμό κρου-
σμάτων κατέγραψε την περίοδο 
25 – 31 Δεκεμβρίου η ηλικιακή 
ομάδα 20 – 24 με 2.914 κρού-
σματα και ακολούθησαν η ηλι-
κιακή ομάδα 25 – 29 με 2.837 
κρούσματα, η ηλικιακή ομάδα 
30 – 34 με 1.795, η ηλικιακή 
ομάδα 12 – 17 με 1.337,  
η ηλικιακή ομάδα 35 – 39 με 
1.293, η ηλικιακή ομάδα 18 – 
19 με 1.057 και η ηλικιακή 
ομάδα 40 – 44 με 1.007 κρού-
σματα. 

ΑΚΕΛ: Κρύβεται και σηκώνει τα χέρια ψηλά για τις χρεώσεις 
τραπεζών η κυβέρνηση

Τ ο μέλους του Π.Γ της Κ.Ε.του ΑΚΕΛ και Επικεφα-
λής του Τομέα Οικονομίας Χάρης Πολυκάρπου, 
δήλωσε: 

Όσο επαχθής και ζημιογόνα είναι η απόφαση των τρα-

πεζών για αυξήσεις στις χρεώσεις άλλο τόσο προκλητική 
και ανεύθυνη είναι η στάση της κυβέρνησης Αναστασιάδη 
– Συναγερμού στο συγκεκριμένο ζήτημα. 
Όπως κάθε φορά που καλείται να λάβει μέτρα ενάντια 

στα συμφέροντα των τραπεζών έτσι και σήμερα κρύβεται 
και σηκώνει τα χέρια ψηλά. Οι αυξήσεις στις χρεώσεις 
των τραπεζών δεν είναι η εξαίρεση. Είναι μια ακόμα από-
φαση σε μια αλυσίδα περιστατικών με καταχρηστικές ρή-
τρες και παράνομες χρεώσεις σε δάνεια και με διαδικασίες 
που στρέφονται ενάντια στους δανειολήπτες. Απέναντι σε 
αυτήν την κατάσταση η κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα 
αντί να σιωπούν θα πρέπει να παρέμβουν για να διασφα-
λίσουν ότι δεν θα πληρώσει και πάλι η κοινωνία τον λογα-
ριασμό. Αν ζητούν από την κοινωνία να είναι συνεπής 
στις υποχρεώσεις της και να εμπιστεύεται τις τράπεζες, 
οφείλουν να είναι διπλά αυστηροί με τις ίδιες τις τράπεζες, 
που έχουν στηριχθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια 
από την ίδια την κοινωνία.

Γέννησε η 39χρονη με κορωνοϊό που διασωληνώθηκε 
στο Γ.Ν. Λευκωσίας. Στην εντατική και το νεογνό

Μ  ητέρα και νε-
ογνό στη Λευ-
κωσία νοση-

λεύονται διασωληνωμένοι 

μετά τον πρόωρο τοκετό 
της 39χρονης. 
Όπως αναφέρει στο 

 ρεπορτάζ της η Cyprus 

Times η μητέρα που  
νοσηλευόταν το πρωί της 
Τετάρτης διασωληνωμένη 
στην Εντατική του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας 
προχώρησε σε τοκετό, 
ενώ το νεογνό διακομί-
σθηκε στο Μακάρειο.   
Το νεογνό που είναι 

πρόωρο 31 βδομάδων 
κρίθηκε αναγκαίο να δια-
σωληνωθεί και αυτό στην 
Εντατική Παίδων. 
Υπενθυμίζεται ότι η μη-

τέρα που νοσεί με covid, 
είναι ανεμβολίαστη και 
παρουσίασε αναπνευ-
στική ανεπάρκεια πριν τον 
τοκετό.



 
 
ΘΕΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΣΠΕΙΡΑΝ» ΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ ▪

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
 
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ  

 
• ΑΚΕΛ: Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΓ ΤΟΥ ΟΗΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΜΙΑ ΑΠΟ 

ΤΑ ΙΔΙΑ», ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 
 
Οι ΝΑΤΟϊκοί ιμπεριαλιστές προχωρούν  στα σχέδια τους για επι-

βολή λύσης διχοτομικής φιλοσοφίας και οι αρνητικές εξελίξεις με 
τις εκθέσεις του Γ. Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες προς Συμβούλιο 
Ασφαλείας, για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και τις καλές του υπηρεσίες, προ-
ϊδεάζουν για τα όσα θα ακολουθήσουν. Ούτε καν αναφορά κάνει 
πλέον ο Αντώνιο Γκουτέρες στην Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπον-
δία!  

Το ιλαροτραγικό της υπόθεσης είναι πως στην Κύπρο εμφανίζο-
νται έντονα ενοχλημένοι από το περιεχόμενο των εκθέσεων Γκου-
τέρες η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ καθώς και οι γνωστοί 
κύκλοι που εναντιώνονται στην προοπτική λύσης – επανένωσης, 
πλην όμως δεν είπαν λέξη για την απουσία της ΔΔΟ, παρά μόνο 
γιατί ο Γ.Γ. του ΟΗΕ τηρεί στάση «ίσων αποστάσεων» μεταξύ των 
δυο πλευρών! 

Αλλά γιατί να ενοχληθούν με το ουσιαστικότερο, όταν ο ίδιος  
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και το κυβερνών κόμμα του ΔΗΣΥ προ-
κειμένου να αλιεύσουν ψήφους από τους εθνικιστές και τους ακρο-
δεξιούς φουστανελάδες, από τις περασμένες προεδρικές εκλογές 
αφαίρεσαν από το λεξιλόγιο τους τη ΔΔΟ, σμικρύνοντας την από-
σταση από τις θέσεις του διχοτομιστή Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν 
Τατάρ που επιμένει στα δυο κράτη.   

Υποκριτές και φαρισαίοι!  Εδώ και πέραν των τριών χρόνων δεν 
διεξάγονται διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, από το Κραν  
Μοντανά και εντεύθεν, και κανείς δεν ενοχλείται. Και όταν ήλθαν 
επίσημα οι Άγγλοι σε υπουργικό επίπεδο και έκαναν βολιδοσκο-
πήσεις για λύση «μέσης απόστασης», ούτε ΔΔΟ, ούτε δυο κράτη, 
και πάλι ο Αναστασιάδης και ο Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος  
Χριστοδουλίδης, δεν έβγαλαν άχνα! 

Οι Βρετανοί, οι οποίοι «παραδοσιακά» προετοιμάζουν στα  
Ηνωμένα Έθνη, τα έγγραφα που αφορούν το Κυπριακό, φρόντισαν 
να δημιουργήσουν τη βάση για αλλαγή του πλαισίου με στόχευση 
συμφωνία έξω από τις παραμέτρους που περιγράφονται στα  
υφιστάμενα Ψηφίσματα και Αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών.  

Ο Αναστασιάδης προφανώς και είναι έτοιμος από καιρό αφού 
σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου είναι ο πρώτος που έθεσε θέμα υπό μορφή βολιδοσκοπή-
σεων, λύσης δυο κρατών, γεγονός που ποτέ η κυπριακή πλευρά 
δεν διέψευσε. Αλλά και οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Ν. Ανα-
στασιάδη για αποκεντρωμένη, άλλως χαλαρή ομοσπονδία κινού-

νται προς την ίδια κατεύθυνση, της παράλογης λογικής «εκείνοι 
απ’ εκεί κι εμείς απ’ εδώ».  

Γι’ αυτό και οι ευφάνταστες ιδέες του με την εκτός τόπου και χρό-
νου θέση για «επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960», ως απάντηση 
στη θέση του Τατάρ για δυο κράτη, πλην όμως με τις θέσεις αυτές 
έδωσε την ευκαιρία στους συντάκτες των Εκθέσεων για την ΟΥΝ-
ΦΙΚΥΠ να αποφανθούν πως οι θέσεις και των δυο πλευρών δεν 
συνάδουν με τις πρόνοιες των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Γι’ αυτό και 
περιέλαβαν τις γραπτές τοποθετήσεις των ηγετών των δυο Κοινο-
τήτων ως Παραρτήματα στις Εκθέσεις του Γ.Γ. προς το Συμβούλιο 
Ασφαλείας. 

 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ  
 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΕΩΝ!  
 
Στην Έκθεση του  ο ΓΓ του ΟΗΕ καταγράφει το κλίμα δυσπιστίας 

και τη σταδιακή απομάκρυνση των θέσεων που εκφράζουν στο 
Κυπριακό οι δύο πλευρές, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να αναιρε-
θούν και οι υπάρχουσες συγκλίσεις. 

Εκφράζει επίσης, έντονη ανησυχία για τις ενέργειες της Τουρκίας 
και της τουρκοκυπριακής κοινότητας στα Βαρώσια και καλεί όλες 
τις πλευρές να αποφύγουν δραστηριότητες που προκαλούν εντά-
σεις, τόσο επί του εδάφους όσο και στη θαλάσσια περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. 

Στην έκθεση του αναφέρεται και στις διαφορετικές θέσεις που  
εκφράζουν οι δύο πλευρές στο θέμα του διορισμού απεσταλμένου 
στο Κυπριακό. 

Επίσης ο Αντόνιο Γκουτέρες σημειώνει ότι δεν υπήρξε πρόοδος 
στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας σχετικά με τα μέτρα οικο-
δόμησης εμπιστοσύνης και αναφέρει τα προβλήματα ορολογίας 
που παρουσιάζονται στις διάφορες τεχνικές επιτροπές. 

Ακόμα, ο ΓΓ του ΟΗΕ προτρέπει τα μέρη να εξασφαλίσουν τη 
συμμετοχή τουλάχιστον 30% γυναικών σε οποιαδήποτε από τις 
μελλοντικές τους αντιπροσωπείες στις συνομιλίες καθώς και σε 
άλλα όργανα που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις. 

Παράλληλα, διαπιστώνει ότι δεν υπήρξε δίκαιος διαμοιρασμός 
των εμβολίων κατά της Covid-19 που εστάλησαν από την ΕΕ στην 
Κύπρο, αφού, όπως λέει, μόνο 234.038 δόσεις έχουν παραδοθεί 
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα από τις σχεδόν δυο εκατομμύρια 
δόσεις που παρέλαβαν οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΕΜΕΙΝΑΝ  
 
ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ 
 
Προφανώς και «όπως έστρωσαν, κοιμήθηκαν» ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης, ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Χριστοδουλίδης και ο πρό-
εδρος του κυβερνώντος κόμματος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. 
Προκαλούν γέλια το «κλάμα και ο οδυρμός» τους δημόσια για το 
περιεχόμενο των Εκθέσεων του Γ.Γ. του ΟΗΕ, αφού τίποτα δεν 
έκαναν για να υπάρξει διαφορετικό αποτέλεσμα. 

Εμφανίστηκαν «έκπληκτοι» τάχα για το γεγονός ότι «ο ΓΓ του 
ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τηρεί ίσες αποστάσεις στις εκθέσεις του 

για την Αποστολή των Καλών του Υπηρεσιών και την Ειρηνευτική 
Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), όπως δήλωσε ο  
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Μάριος Πελεκάνος, δίνοντας την εξή-
γηση ότι ενδεχομένως να το πράττει «σε μια προσπάθεια του 
 ΓΓ να κρατήσει ανοικτό το παράθυρο έτσι ώστε να συνεχιστεί η 
προσπάθεια για την επανέναρξη του διαλόγου».  

Και προσθέτει ο κ. Πελεκάνος πως «είναι λυπηρό το ότι τηρούνται 
ίσες αποστάσεις, αφού θα ήταν ορθότερο τα γεγονότα να κατα-
γράφονται ως ακριβώς έχουν».  

Η προσπάθεια εξίσωσης, αναφέρει, δεν θεωρώ ότι αποθαρρύνει 
την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά, αντιθέτως ενδεχο-
μένως να δίνει το δικαίωμα αντίληψης ότι οι θέσεις της άλλης πλευ-
ράς γίνονται ανεκτές από τον Γ.Γ. του ΟΗΕ. 

Βεβαίως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως και ο ίδιος ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης δεν μπήκαν στον κόπο να μας τεκμηριώσουν 
τον ισχυρισμό τους. Δεν μπαίνουν στη βάσανο να προβληματιστούν 
κατά πόσο οι «ίσες αποστάσεις» απεικονίζουν την αδιαφορία και 
των δυο πλευρών για επανέναρξη της διαδικασίας αναζήτησης 
λύσης. 

Προφανώς ο Γ.Γ. αποδίδει στους δυο ηγέτες, στο Ν. Αναστασιάδη 
και στον Ερσίν Τατάρ τη συνιδιοκτησία στο ναυάγιο των όποιων 
προσπαθειών του ιδίου στα πλαίσια της Εντολής που έχει από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας για προσφορά των καλών του υπηρεσιών 
του για δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη των  
συνομιλιών.  

Θερίζουμε ότι έσπειραν οι κυβερνώντες με τη διαφορά πως τους 
ίδιους «δεν  τους καίγεται καρφί» για τις πολύ αρνητικές εξελίξεις 
με τις Εκθέσεις του Γ.Γ. του ΟΗΕ.  Αντίθετα τα πράγματα κινούνται 
προς τη σταδιακή και πλέον μέσω του ΟΗΕ για υλοποίηση των 
σεναρίων που κατέστρωσαν οι Δυτικοί «στρατηγοί εταίροι» τους 
που μεθοδεύουν «κλείσιμο του Κυπριακού» με συμφωνία πακέτο 
με τα ενεργειακά στην Ανατολική Μεσόγειο.  

Η Τουρκία ως βασικό μέρος των ΝΑΤΟϊκών σχεδιασμών μένει 
στο απυρόβλητο, δεν μιλά κανείς πλέον κριτικά εναντίον της, ούτε 
καν γίνεται αναφορά στις επίσημες εκθέσεις του ΟΗΕ ότι παρα-
βιάζει στην Κύπρο το διεθνές δίκαιο και τα Ψηφίσματα και Αποφά-
σεις των Ηνωμένων Εθνών. Με τη συνέργεια των σημερινών  
κυβερνώντων στη Λευκωσία, οι Δυτικοί στρώνουν το χαλί για μο-
νιμοποίηση και νομιμοποίηση της διχοτόμησης, διασφαλίζοντας 
την παραμονή εσαεί των τουρκο-ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων και την 
κατοχή του ενός τρίτου της Κύπρου! 

 
ΑΚΕΛ: ΑΚΡΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 
Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΓ ΤΟΥ ΟΗΕ   
 
Η Έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ θα πρέπει να προβληματίσει και να 

ανησυχήσει τους πάντες και πρωτίστως την κυβέρνηση.  
Δεν πρόκειται για «μια από τα ίδια», αλλά για μια νέα αρνητική 
εξέλιξη, αναφέρει σε δήλωση του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ 
Γιώργος Κουκουμάς. Και προσθέτει: 

Την ώρα που το δίδυμο Ερντογάν-Τατάρ προωθεί τετελεσμένα 
στο Βαρώσι και επιμένει στην απαράδεκτη αξίωση για λύση δύο 
κρατών, ο ΓΓ του ΟΗΕ ουσιαστικά επιμερίζει ίσες ευθύνες στις 
δύο πλευρές για το αδιέξοδο και τη στασιμότητα στο Κυπριακό. 
Εξαιρετικά ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι στην Έκθεση δεν 
γίνεται αναφορά ούτε στην ανάγκη επανέναρξης των διαπραγμα-
τεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, αλλά ούτε καν 
στη βάση λύσης του Κυπριακού, τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπον-
δία. Καταγράφεται μάλιστα κίνδυνος να αχρηστευθούν ακόμα και 
επιτευχθείσες συγκλίσεις στο Κυπριακό, αφού δίπλα στις διχοτο-
μικές τουρκικές θέσεις καταγράφονται σε παράρτημα της έκθεσης 
και όλες οι «νέες ιδέες» του κ. Αναστασιάδη, όπως η περιβόητη 
επιστροφή στο Σύνταγμα του 60 που και αυτή βρίσκεται εκτός του 
πλαισίου των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Τέλος, όπως είχαμε  
προειδοποιήσει την κυβέρνηση, η απόφασή της να εγκαταστήσει 
συρματόπλεγμα μέσα στη νεκρή ζώνη, έστειλε επικίνδυνα μηνύ-
ματα και την οδήγησε σε σύγκρουση με τον ΟΗΕ και την Ειρηνευ-
τική του Δύναμη στην Κύπρο.  

Για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα η κυβέρνηση Αναστασιάδη- 
Συναγερμού είχε προειδοποιηθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα 
χρόνια. Το ΑΚΕΛ επιμένει ότι χρειάζεται ριζική αλλαγή πορείας στο 
Κυπριακό, γιατί τα πράγματα οδηγούνται στην ολέθρια εξέλιξη της 
οριστικής διχοτόμησης της πατρίδας μας που είναι θανάσιμος  
κίνδυνος για το λαό μας και τις επερχόμενες γενιές. 

 6    | Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΔΔΟ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ – ΔΗΣΥ ΠΕΡΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΡΒΑΖΕΙ… 

Προδιαγράφει δυσοίωνες εξελίξεις η Έκθεση για ΟΥΝΦΙΚΥΠ! 
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Θρίλερ στη Φολέγανδρο:  
Βρέθηκε πτώμα γυναίκας σε παραλία  
σε προχωρημένη σήψη

Η σορός της γυναίκας, αγνώ-
στων μέχρι στιγμής στοιχείων, 
εντοπίστηκε το απόγευμα της 
Τρίτης. Σύμφωνα με το λιμενικό 
σώμα η γυναίκα είχε καστανά 
μαλλιά, ήταν ντυμένη με δύο 
παντελόνια χρωμάτων μπλε και 
μαύρου και με ένα αθλητικό πα-
πούτσι χρώματος μαύρου με 
λευκό στο δεξί της πόδι. 
Η σορός πρόκειται να μετα-

φερθεί στην Ιατροδικαστική 
Υπηρεσία Πειραιά, προκειμένου 
να διενεργηθεί νεκροψία-νεκρο-
τομή. Υπενθυμίζεται πως στις 
22 Δεκεμβρίου 2021 ανοιχτά 
του νησιού βυθίστηκε σκάφος 
με δεκάδες μετανάστες και 
υπάρχουν φόβοι πως πολλοί 
πνίγηκαν, ωστόσο δεν είναι ξε-
κάθαρο αν το πτώμα ανήκει σε 
θύμα του ναυαγίου.

Εσπασε το φράγμα των 50.000 λοιμώξεων με την Ομικρον να επελαύνει

Η παραλλαγή Ομικρον σημείωσε νέο αρ-
νητικό ρεκόρ. Την Τρίτη, η Ελλάδα 
έσπασε το φράγμα των 50.000 λοιμώ-

ξεων αποκαλύπτοντας τη σαρωτική επέλαση της 
νέας μετάλλαξης, την ώρα που η Δέλτα συνεχίζει 
την κυκλοφορία της, προκαλώντας σοβαρές νο-
σήσεις, κυρίως σε μη εμβολιασμένους, με τις ει-
σαγωγές του τελευταίου 24ώρου να ξεπερνούν 
πανελλαδικώς τις 600. Εν τω μεταξύ, τα πανδη-
μικά σύννεφα πυκνώνουν ακόμη περισσότερο 
μετά την είδηση περί μιας νέα παραλλαγής από 
το Καμερούν. Και παρότι εκκρεμεί η αξιολόγησή 
της από την επιστημονική κοινότητα ώστε να δια-
πιστωθεί εάν αποτελεί απειλή, το βέβαιο είναι 
πως η παρουσία της υπενθυμίζει το κίνδυνο αι-
φνιδιαστικών ανατροπών λόγω των κενών της 

εμβολιαστικής κάλυψης. 
Αναλυτικότερα η έκθεση του ΕΟΔΥ αποκάλυψε 

το εύρος της διασποράς της Ομικρον στην Ελ-
λάδα, καθώς καταγράφηκαν συνολικά 50.126 επι-
βεβαιωμένα κρούσματα (σημειώνεται ότι σε αυτά 
συμπεριλαμβάνονται και αποτελέσματα ελέγχων 
που είχαν διενεργηθεί τα περασμένα 24ωρα), με 
τους ειδικούς να προειδοποιούν πως θα χρει-
αστούν τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να φτάσει 
το πέμπτο κύμα στην κορύφωσή του. Η Αττική 
και η Θεσσαλονίκη είναι οι περιοχές που δέχονται 
το σφοδρότερο σφυροκόπημα από την Ομικρον 
με 19.828 και 5.459 νέες διαγνώσεις αντίστοιχα. 

 
Παρ' όλα αυτά, η πίεση που δέχεται το ΕΣΥ  

δεν οφείλεται τόσο στην Ομικρον όσο στη Δέλτα 

που ανιχνεύεται στο 30% των ημερήσιων κρου-
σμάτων και ενοχοποιείται για σοβαρότερες επι-
πλοκές (κατά κανόνα στους μη εμβολιασμένους). 
Το 10% των κρουσμάτων που έχουν μολυνθεί με 
το στέλεχος Δέλτα χρήζουν νοσοκομειακής φρο-
ντίδας, γεγονός που συντηρεί έως και σήμερα τη 
συμφόρηση στα νοσοκομεία με ασθενείς Covid-
19. Πιο αναλυτικά, στο σύνολο της επικράτειας 
νοσηλεύονται περισσότεροι από 4.100 ασθενείς 
με ήπιες ή σοβαρές επιπλοκές, εκ των οποίων 
τουλάχιστον 1.000 βρίσκονται σε μονάδες (ΜΕΘ, 
Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, Αρνητικής Πίε-
σης κ.ο.κ.). Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι, όμως, 
ότι κατά την τελευταία εβδομάδα η αύξηση στις 
νέες νοσηλείες συνεχίστηκε (έστω και σε χαμηλά 
επίπεδα αγγίζοντας περί το 12), με τους ειδικούς 

να δείχνουν ως βασικό… ένοχο τη Δέλτα. «Αυτή 
τη στιγμή η χώρα αντιμετωπίζει μία διπλή απειλή. 
Σε ό,τι δε αφορά τις επιπτώσεις της Ομικρον οφεί-
λουμε να είμαστε επιφυλακτικοί έως ότου κατα-
λήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Για παρά-
δειγμα, τα πρώτα δεδομένα δείχνουν να είναι 
πέντε-έξι φορές λιγότερο τοξική, όμως  δεν γνω-
ρίζουμε πώς θα επηρεάσει την υγεία των μη εμ-
βολιασμένων πολιτών αλλά και των ανθρώπων 
οι οποίοι δεν έχουν απαντήσει καλά στα εμβόλια 
ή πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα», υπο-
γραμμίζει ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης. Καθώς, 
όμως, η Ομικρον… καλπάζει οι επόμενες επτά 
ημέρες θα λειτουργήσουν ως το χρονικό «κλειδί» 
που θα ξεκλειδώσει τις επίμαχες απαντήσεις ανα-
φορικά με το πόσο νοσογόνος είναι όταν προ-
σβάλλει τους πλέον ευάλωτους. 

 
Τα σχολεία ▪

 
Με τριπλό τεστ θα ξεκινήσει η πρώτη σχολική 

εβδομάδα του 2022, μετά το πράσινο φως της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων να ηχήσει το κου-
δούνι, χωρίς καθυστερήσεις, στις 10 Ιανουαρίου. 
Το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο, εντούτοις, 
προβλέπει πως από τη δεύτερη εβδομάδα και 
μετά θα γίνονται υποχρεωτικά δύο self tests από 
τους μαθητές και εμβολιασμένους δασκάλους. 
Για τους εκπαιδευτικούς, πάλι, που δεν έχουν πι-
στοποιητικό εμβολιασμού ισχύει ο κανόνας των 
δύο rapid tests την εβδομάδα, ενισχύεται όμως 
σημαντικά το «φίλτρο» εντοπισμού των μεταδό-
σεων μέσω του διευρυμένου testing σε περί-
πτωση κρούσματος στην τάξη. 

Αυξήθηκαν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας -  
Καταγράφονται 19 την ημέρα

Εξαρση παρουσιάζει το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής 
βίας, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι καταγράφονται 19 

περιστατικά ημερησίως. Το 2021 οι αστυνομικές υπηρεσίες σχη-
μάτισαν 6.834 δικογραφίες, σε σχέση με τις 4.619 που είχαν σχη-
ματιστεί το 2020. Το 2021 συνολικά 5.705 γυναίκες έπεσαν θύματα 
ενδοοικογενειακής κακοποίησης, αριθμός σημαντικά αυξημένος 
σε σχέση με τις 3.626 γυναίκες που είχαν πέσει θύματα το 2020. 
Από τα συνολικά 7.695 θύματα ενδοοικογενειακής βίας του 2021, 
οι 5.705 ήταν γυναίκες και οι 1.990 άντρες. 
Όσον αφορά στους δράστες, από την Αστυνομία ταυτοποιήθηκαν 

το 2021 συνολικά 7.242, σε σχέση με τους 4.814 του 2020. 
Από τους 7.242 δράστες του 2021, οι 5.868 ήταν άντρες και οι 

1.374 γυναίκες, ενώ από τους 4.814 δράστες του 2020, οι 3.966 
ήταν άντρες και οι 848 γυναίκες. 
Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι για να αντιμετωπιστεί το φαι-

νόμενο δημιουργήθηκαν τα Τμήματα Ενδοοικογενειακής Βίας. Θυ-
μίζεται ότι αρχικά ιδρύθηκαν πέντε στην Αττική και ένα στη Θεσ-
σαλονίκη, ενώ το σχέδιο προβλέπει την ίδρυση ανάλογων 
τμημάτων και στην περιφέρεια. 
Το 2021 καταγράφηκαν 17 γυναικοκτονίες στη χώρα, εγκλήματα 

που συγκλόνισαν και προβλημάτισαν, ενώ λίγο πριν από την εκ-
πνοή του χρόνου αποφεύχθηκε ακόμη μία, στη Θεσσαλονίκη, υπό-
θεση που επίσης συγκλόνισε. Η Καρολάιν, θύμα της γυναικοκτονίας 

με δράστη τον σύζυγό της Μπάμπη Ανανγωστόπουλο, που επί 
ημέρες έπαιζε θέατρο παραπλανώντας άπαντες, η Γαρυφαλλιά 
στη Φολέγανδρο, η νεαρή Τζαβιέ στην Αλεξανδρούπολη που την 
έσπασε στο ξύλο ο σύζυγός της, η γυναίκα που πριν από έναν 
χρόνο περίπου τσιμεντώθηκε στην αυλή του σπιτιού της στην Κυ-
παρισσία από τον σύντροφό της, η 31χρονη Ντόρα που δολοφο-
νήθηκε έξω από το σπίτι της στο Ροδίνι της Ρόδου, είναι μόνο κά-
ποιες από τις γυναίκες που χάθηκαν την προηγούμενη χρονιά από 
τα χέρια των ανθρώπων που εμπιστεύθηκαν. Και ήδη στην αυγή 
του 2022 συγκλονίζει η ιστορία της νεαρής γυναίκας στον Αγιο Πα-
ντελεήμονα που ο Αιγύπτιος σύντροφός της σάπιζε στο ξύλο. Το 
βίντεο που την ξυλοκοπεί σε live σύνδεση σοκάρει, ενώ και οι 
κραυγές της γυναίκας για τα συνεχή περιστατικά βίας σε βάρος 
της αλλά και η έκφραση της αγωνίας της ότι αν αυτός ο άνθρωπος 
αφεθεί ελεύθερος θα την σκοτώσει, πραγματικά σοκάρουν.Το θέμα 
των γυναικοκτονιών και της ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί την 
κοινωνία και της αρχές, μιας και τα χρόνια της πανδημίας με τα 
lockdown και τους περιορισμούς που επέβαλαν τη μεγαλύτερη 
παραμονή στο σπίτι και αύξησαν τα περιστατικά αυτά, έφεραν το 
θέμα στο προσκήνιο και έκαναν πιο επιτακτική τη λήψη μέτρων 
για την αντιμετώπισή τους αλλά και την αύξηση της ευαισθητοποί-
ησης γύρω από το τόσο σημαντικό αυτό θέμα. 



 8 | Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022

“MY BIG GREEK... BED & BREAKFAST” - Ξενοδοχείο αλά Ελληνικά…!  
Παραγωγή του TAT – THE ACTORS THEATRE,  

από το HELLENIC TV 
 
Το HELLENIC TV θα παρουσιάσει στην εκπομπή του ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ, 
στις 10 Ιανουαρίου την κωμωδία του Βασίλη Παναγή   “MY BIG GREEK... BED 
& BREAKFAST” - Ξενοδοχείο αλά Ελληνικά…!  Μια κωμωδία με πολύ γέλιο,  
διασκέδαση, μουσική τραγούδι, και χορό!  
Μια ιστορία που εξελίσσεται σε κάποιο ξενοδοχείο στο Βόρειο Λονδίνο, με κύριους 
πρωταγωνιστές τον ιδιοκτήτη, την τηλεφωνήτρια, τον μάγειρα, καθώς και ορισμένους 
από τους πελάτες του ξενοδοχείου, βασισμένη σε καταστάσεις που εξελίσσονται στο 
χώρο υποδοχής. Η Στέλλα είναι η τηλεφωνήτρια και ο ιδιοκτήτης ο κύριος Νίκος, την  
κυνηγά και προσπαθεί να την κατακτήσει βασισμένος στον πλούτο που διαθέτει.  
Η Στέλλα όμως έχει και προτάσεις από τον  Κωστή τον μάγειρα, ο οποίος δεν έχει  
λεφτά αλλά έχει καρδιά. Ποιος θα κερδίσει την καρδιά της Στέλλας;  θα το μάθετε  
παρακολουθώντας το έργο. 
Παραγωγή – Σκηνοθεσία ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. Μουσική – ΣΤΑΛΩ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.  
Stage manager: ΒΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.  
ΠΑΙΖΟΥΝ: ΒΑΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΦΟΙΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑ-
ΓΗΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ,  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡΟΤΣΑΚΗ, ΧΡΥΣΩ ΠΑΝΑΓΗ, & 
SAMSARA.  

  Την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου στις 9-00 το βράδυ. “MY BIG GREEK... BED  
& BREAKFAST” - Ξενοδοχείο αλά Ελληνικά…! Από το HELLENIC TV Δευτέρα 

10 Ιανουαρίου στις 9-00 το βράδυ.                               Μην το χάσετε!  

Χριστούγεννα στο Wood Green του Λονδίνου 
Εν κατανύξει εόρ-
τασαν τα Χριστού-
γεννα οι πιστοί στον 
Ι. Καθεδρικό Ναό της 
Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου στο Wood 
Green του Βορείου 
Λονδίνου. 

 
Ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Μελιτη-

νής κ. Μάξιμος χο-
ροστάτησε στον Όρ-
θρο και προεξήρχε 
της πανηγυρικής 
Θείας Λειτουργίας, 
συμπαραστατούμε-
νος υπό των Πρωτο-
πρεσβυτέρων π. 
Κωνσταντίνου Γαρι-
βαλδινού και π. Νι-
κολάου Κόκκινου.

Χριστούγεννα στο Κάρντιφ
Μεγαλοπρεπώς εορτάστηκαν τα Χρι-
στούγεννα στο Κάρντιφ της Ουαλίας. 
  
Προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-
πος Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος συ-
μπαραστατούμενος υπό του Πανοσιο-
λογιωτάτου Αρχιμ. κ. Νικολάου Price

Κυριακή προ των Φώτων στο Λιντς
Τον Ιερό Ναό των 
Τριών Ιεραρχών Leeds 
επισκέφτηκε ο Θεοφι-
λέστατος Επίσκοπος 
Μελιτηνής κ. Μάξιμος 
την Κυριακή προ των 
Φώτων. 

  
Ο Θεοφιλέστατος χο-
ροστάτησε στον Όρ-
θρο και προεξήρχε της 
Θείας Λειτουργίας, συ-
μπαραστατούμενος 
υπό του ιερατικώς 

Προϊσταμένου του Ιε-
ρού Ναού π. Σταύρου 
Μπόζου. Μετά τη Θεία 
Λειτουργία ευλόγησε 
την πρωτοχρονιάτικη 
βασιλόπιτα. 

  
Τον Επίσκοπο Μελι-
τηνής υποδέχθηκε με 
θέρμη η Κοινότητα 
όπου και του παρέθεσε 
επίσημο γεύμα μετά τη 
Θεία Λειτουργία.

Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Λονδίνο
Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία ετελέσθη στον 

Ιερό Ναό των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Hatfield 
& Hertfordshire Λονδίνου, την Κυριακή μετά της 
Χριστού Γεννήσεως. 

 
Προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, 
συλλειτουργών μετά των Θεοφιλεστάτων Επισκό-
πων Μελιτηνής κ. Μαξίμου και Κλαυδιουπόλεως 
κ. Ιακώβου. 

 
Έλαβαν επίσης μέρος ο Πρωτοσύγκελλος της 
Ι. Αρχιεπισκοπής Αρχιμ. κ. Νικόδημος Αναγνω-
στόπουλος, οι Πρωτοπρεσβύτεροι π. Ιωσήφ Πα-
λιούρας, π. Νικόδημος Αγγελής, π. Νικόλαος Κόκ-
κινος και ο Πρεσβύτερος π. Δημητριανός 
Μελέκκης. 
Ο Σεβασμιώτατος και οι δύο Επίσκοποι ευχή-
θηκαν ολοθέρμως στον εορτάζοντα Πρωτοπρε-
σβύτερο π. Ιωσήφ Παλιούρα, ιερατικώς Προϊστα-
μένου του εν λόγω Ι. Ναού και Διευθυντού της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής.

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας 
στον Αγ. Βαρνάβα Λονδίνου

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Βαρνάβα 
Βορείου Λονδίνο λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταν-
νίας κ. Νικήτας, την Κυριακή προ των Φώτων. 

  
Ο Σεβασμιώτατος απευθυνόμενος στο εκκλη-

σίασμα ομίλησε για την πνευματική προετοιμασία 
των πιστών για την μεγάλη Δεσποτική εορτή των 
Θεοφανείων και την αξία της σωστής διαπαιδα-
γώγησης των τέκνων στις σύγχρονες οικογένειες. 

  
Μετά τη Θεία Λειτουργία ευλόγησε την πρωτο-

χρονιάτικη βασιλόπιτα, με την παρουσία του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Κολωνείας κ. Αθα-
νασίου.

O Marc, από το New Jersey των ΗΠΑ, στέλνει 
ένα μήνυμα σε κάθε Έλληνα και Κύπριο,  
ένα μήνυμα που μπορεί να σώσει τη ζωή της 
αδελφής του Marc, της Άνδρεας. 

Ζητείται δότης μυελού των οστών, μια δια-
δικασία που χρειάζεται μόνο λίγα λεπτά από 
τη ζωή μας μπορεί να σώσει τη ζωή της  
Άνδρεας (Δημητρίου) Καλλιάρας. 

 
Στην Αγγλία επισκεφτείτε το ▪

https://www.dkms.org.uk/ 
 

Περισσότερες πληροφορίες: ▪
www.swab4andrea.com or https://www.face-

book.com/Swab4Andrea 
 
Διαβάστε περισσότερα πιο κάτω. 
 
Marc από πού κατάγεσαι και πώς βρέθηκες στις 
ΗΠΑ; 
Οι παππούδες και γιαγιάδες μου είναι από τη 
Κερύνεια, στη κατεχόμενη Κύπρο και έχω και  
κάποιους πρόπαππουδες και προ-προπαππού-
δες από τα εληνικά νησιά, Κέρκυρα, Κρήτη και Κω. Οι γονείς μου γεννήθηκαν στις ΗΠΑ το ίδιο και 
εγώ και τα αδέλφια μου. Ζούμε στο New Jersey. Σχετικά με την περιπέτεια υγείας της αδελφής σου, 
η οποία έχει διαγνωσθεί με Λευχαιμία, ζητάτε δότες μυελού οστών από Κύπρο και Ελλάδα.  
Μεταξύ ηλικιών 18-55. Πρέπει να είναι Κύπριοι ή Έλληνες; Ναι, Κύπριοι ή Έλληνες. 
Το μήνυμα σου στους αναγνώστες μας; 
Η οικογένειά μου χρειάζεται τη βοήθειά σας! Πριν από λίγους μήνες, λάβαμε τα πιο δυσάρεστα νέα 

ότι η αδερφή μου, ‘Ανδρεα (Δημητρίου) Καλλιάρας, έχει μια σπάνια μορφή λευχαιμίας που μπορεί να 
θεραπευτεί μόνο με μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων. Πάντα ήμουν πολύ προστατευτικός με την 
αδερφή μου και πάντα την πρόσεχα. Αλλά αυτή τη φορά δεν μπορώ να τη βοηθήσω προσωπικά, 
κάτι που με διαλύει μέσα μου. Η αδερφή μου δεν είναι μόνο η καλύτερή μου φίλη, αλλά κυριολεκτικά 
είναι σαν δεύτερη μητέρα για τα τρία κορίτσια μου ηλικίας 16, 14 και 12 ετών. 

 
Ψάχνουμε για έναν άγγελο σε αυτή τη Γη, ελληνικής ή/και κυπριακής καταγωγής μεταξύ 18 και 55 
ετών για να ελέγξουμε και να δούμε αν μπορεί να γίνει δότης μυελού των οστών για την αδερφή μου. 
Κατά καιρούς, εντοπίζονται αντιστοιχίες μεταξύ ασθενών και δωρητών διαφορετικών εθνοτήτων, 
οπότε ακόμα κι αν κάποιος δεν είναι Έλληνας ή Κύπριος, μπορεί να δώσει δείγμα! Για να προσδιοριστεί 
αν κάποιος είναι συμβατός δότης χρειάζονται μόνο 10 δευτερόλεπτα δειγματοληψίας.  
Αν είστε συμβατός δότης η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που τα κύτταρα θα μπορούσαν 
να ληφθούν από το αίμα σας με μη επεμβατικό τρόπο. Επιπλέον, για όποιον ταιριάζει, όλα τα έξοδα, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, εάν χρειάζεται, από και προς το πλησιέστερο εργαστήριο  
αίματος καλύπτονται 100%.                  Παρακαλούμε βοηθήστε μας σε αυτή την ώρα ανάγκης!

Ζητείται δότης μυελού των οστών για να σωθεί η ζωή 
της Άνδρεας Καλλιάρας

Κυριακή προ των Φώτων στο Μπρίστολ
Στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Αποστόλων Πέ-
τρου και Παύλου Μπρί-
στολ λειτούργησε  
ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Κλαυδιουπό-
λεως κ. Ιάκωβος την 
Κυριακή προ των Φώ-
των.  
Μετά του Θεοφιλε-

στάτου συλλειτούργη-
σαν οι Πρωτοπεσβύτε-
ροι π. Αναστάσιος  
Σαλαπάτας και π. Γε-
ώργιος Νικολάου. 

  
Ο Θεοφιλέστατος 
μετά τη Θεία Λειτουργία 
ευλόγησε την πρωτο-
χρονιάτικη βασιλόπιτα. 
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Βρετανία - Κρατικά Αρχεία - Αποχαρακτηρισμός Εγγράφων  
Φάκελοι Υπουργικού Συμβουλίου  

 
 
 
(European Policy - Enlarge-

ment - PREM 49/295)  
 

 
Όπως κάθε χρόνο η βρετανική κυβέρνηση 

προχώρησε στον αποχαρακτηρισμό απόρρη-
των εγγράφων του υπουργικού συμβουλίου 
(Cabinet Office Files). Τα έγγραφα καλύπτουν 
την περίοδο 1997-2000 και αφορούν την 
πρώτη κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ (1997-
2001). Οι αποδεσμευμένοι φάκελοι περιέχουν 
πληροφορίες για τις εσωτερικές πολιτικές εξε-
λίξεις, την περιφερειακή πολιτική της τότε κυ-
βέρνησης , την εξωτερική πολιτική και τις επα-
φές με ηγέτες άλλων χωρών. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό έχει ο φά-
κελος PREM 49/295. Σε αυτόν,  σημαντικός 
αριθμός εγγράφων – εκθέσεις, αναφορές, επι-
στολές – αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη 
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το 
πρώτο κύμα των υπό ένταξη χωρών - Ουγγα-
ρία, Πολωνία, Τσεχία, Εσθονία, Σλοβενία και 
Κύπρο. Η Βρετανία ήταν ένθερμός υποστηρι-
κτής της διεύρυνσης με την προσχώρηση των 
κρατών της Κεντρικής Ευρώπης ενώ όπως 
και οι περισσότερες χώρες μέλη, παρά τις ελ-
ληνικές επιφυλάξεις, επεδίωκε τη σύσφιξη 
των σχέσεων της ΕΕ  με την Τουρκία. Παράλ-
ληλα το Ηνωμένο Βασίλειο, σε αντίθεση με 
άλλα κράτη μέλη της  ΕΕ πχ. Γαλλία  υποστή-
ριζε την προσχώρηση της Κύπρου στην 
Ένωση ακόμη και στην περίπτωση που δεν 
υπήρξε λύση του Κυπριακού.    

 
                       

Η σύνδεση της Τουρκίας με την Ευρω-✓
παϊκή Ένωση  

  
Τη διετία 1997-1998 , πριν φθάσουμε στις ιστο-
ρικές αποφάσεις του Ελσίνκι (10-11 Δεκεμβρίου 
1999) , η Ελλάδα εργάστηκε σε διαδοχικά   
Ευρωπαϊκά  Συμβούλια  και  Διακυβερνητικές  
Διασκέψεις  για  την ευρωπαϊκή στρατηγική που 
αφορούσε τον εναρμονισμό  της  Τουρκίας  με  
δεσμεύσεις  και  όρους  για  την επίλυση των 
προβλημάτων σύμφωνα  με το διεθνές δίκαιο  και 
το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ειδικότερα στο Ευρω-
παϊκό  Συμβούλιο  του  Λουξεμβούργου (12-13 
Δεκεμβρίου 1997),   το   οποίο   αποφάσισε   την   
έναρξη   των   ενταξιακών διαπραγματεύσεων  
με  τις  τότε  υποψήφιες  χώρες,  η Αθήνα συμ-
φώνησε με  μια στρατηγική  για  την  προσέγγιση  
της  Τουρκίας  με  την  Ευρωπαϊκή Ένωση με 
στόχο την απώτερη προσχώρησή της. Στο  Λου-
ξεμβούργου αποφασίστηκε επίσης  η  Κύπρος 
να είναι  στην πρώτη  ομάδα χωρών που  θα  
άρχιζε τις  ενταξιακές  διαπραγματεύσεις  το  Μάρ-
τιο  1998,  όπως  και  ακριβώς έγινε. 
Στο δείπνο των αρχηγών κρατών και κυβερνή-
σεων στο Λουξεμβούργο (20/11/1997) ο προ-
εδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρωθυ-
πουργός του Λουξεμβούργου Ζαν Κλοντ Γιούνκερ 
έθεσε προς συζήτηση τα εξής βασικά θέματα : α) 
πως θα άρχιζαν οι διαδικασίες ένταξης των υπο-
ψηφίων χωρών στην ΕΕ β) αν θα υπήρξε Ευρω-
παϊκή Διάσκεψη και γ) αν θα συμμετείχε η Τουρκία 
σ’ αυτή την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη και ποιες άλλες 
χώρες θα είχαν τη δυνατότητα εκπροσώπησης 
σε αυτή τη σημαντική διάσκεψη.  «Ο πρωθυ-
πουργός (Τόνι Μπλερ) άνοιξε τη  
συζήτηση υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Διά-
σκεψη δεν πρέπει να είναι μια διάσκεψη στην 
οποία θα ληφθούν αποφάσεις και σ’ αυτή θα πρέ-
πει να συμμετάσχει και η Τουρκία» , σημείωνε 
στην αναφορά του προς το Φόρεϊν Όφις ο μόνι-
μος αντιπρόσωπος της  Βρετανίας στην ΕΕ Στίβεν 
Γουόλ (Stephen Wall) .  Mε την άποψη του πρω-
θυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ φάνηκε 
να συμφωνεί ο καγκελάριος της Γερμανία Χέλ-
μουτ Κολ. Κατά τον Κολ , η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
δεν έπρεπε να ασχοληθεί με το ζήτημα της έντα-
ξης των νέων χωρών. Ο Κολ , όπως επισημαίνει 
ο Γουόλ , χαρακτήρισε «σημαντικό» τον γεωπο-
λιτικό ρόλο της Τουρκίας και μολονότι παραδέ-
χτηκε ότι η χώρα αυτή δεν εκπληρούσε τους 
όρους για ένταξη στην ΕΕ δεν απέκλειε το ενδε-
χόμενο ότι μακροπρόθεσμα να υφίσταντο  οι προ-
ϋποθέσεις να γίνει η Τουρκία μέλος της “ευρω-
παϊκής οικογένειας”. Σύμφωνα με τον Γουόλ , ο 
Κολ σε εκείνο το δείπνο έκανε ένα «ζωντανό απο-
λογισμό» των λαϊκών αντιδράσεων στη Γερμανία 

για την παρουσία τριών  
εκατομμυρίων Τούρκων στη χώρα του. Ο Γερμα-
νός καγκελάριος έσπευσε να παρατηρήσει ότι 
«το Βερολίνο είναι η τρίτη τουρκική πόλη στον 
κόσμο» ενώ σημείωσε ότι υπήρχαν «17 τζαμιά 
στη Φρανκφούρτη». Στο δείπνο των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στο Λουξεμ-
βούργο η πλειοψηφία των ηγετών συμφώνησαν 
να συγκληθεί μια συνδιάσκεψη στην οποία θα 
συμμετείχε η Τουρκία. «Πρέπει να είμαστε προ-
σεκτικοί να μη σπρώξουμε την Τουρκία στα χέρια 
των εξτρεμιστών . Η χώρα αυτή έχει ουσιαστική 
σημασία στη διατήρηση της ισορροπίας στην πε-
ριοχή», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας  Ζακ Σι-
ράκ. Ο προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου πρωθυπουργός των Λουξεμβούργου Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ είπε ότι οι περισσότεροι από τους 
παρόντες πλην της Ελλάδας συμφωνούσαν για 
τη συμμετοχή της Τουρκίας σε μία Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη . Ο Γιούνκερ ανέφερε χαρακτηριστικά 
: «Ποιες θα είναι η επιπτώσεις για τη διαδικασία 
της διεύρυνσης εάν δεν βρούμε έναν τρόπο να 
αντιμετωπίσουμε την Τουρκία ; Η ελληνική στάση 
που θα μας οδηγήσει ; Θα πρέπει να προσπα-
θήσουμε να υπάρξει ένα πακέτο προτάσεων στο 
οποίο η Τουρκία θα συμφωνήσει να εκχωρήσει 
δικαιοδοσία στο Διεθνές Δικαστήριο από τη μια, 
και από την άλλη η Ελλάδα να άρει τις αντιρρή-
σεις της για το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο». 

                                                    
Οι ενστάσεις του Κώστα Σημίτη  ✓

 

Στη συνάντηση στο Λουξεμβούργου τον Νοέμ-
βριο 1998 τρείς εβδομάδες  πριν από τη  
σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον  
Δεκέμβριο, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας  
Κώστας Σημίτης δήλωσε στον προεδρεύοντα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τους υπολοίπους 
ηγέτες ότι η Ελλάδα δεν συμφωνεί με τη συμμε-
τοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη . 
Η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την 
επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών  ήταν 
μία από τις προϋποθέσεις που έθετε η Ελλάδα 
για τη συμμετοχή της Τουρκίας. Παράλληλα  
«δεν πρέπει να υπάρξει τουρκικό βέτο για τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Κύπρου σε συν-
δυασμό με τη θετική στάση της Άγκυρας έναντι 
της ειρηνευτικής διαδικασίας του ΟΗΕ για το  
Κυπριακό» , υπογράμμιζε ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός.    Τότε ο Γιούνκερ αντέδρασε κάνοντας 
την επισήμανση ότι οι αρχηγοί των κρατών και 
κυβερνήσεων θα μπορούσαν να επαναβεβαι-
ώσουν τα κριτήρια καταλληλότητας για ένταξη 
της Τουρκίας στην ΕΕ – «αλλά κανείς δεν έχει 
προτείνει ότι θα αντιμετωπιστεί ως υποψήφια 
προς ένταξη χώρα» . Πάντως ο πρωθυπουργός 
του Λουξεμβούργου δέχτηκε ότι η συμμετοχή της 
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη εξαρτιόταν 
από ορισμένες προϋποθέσεις. Από την  πλευρά 
του ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο 
Γκουτέρες έκανε έκκληση στον Κώστα Σημίτη να 
αποδεχθεί τη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευ-
ρωπαϊκή Διάσκεψη, αλλά εις μάτην. «Ο πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας επέμενε στις αρχικές εν-
στάσεις του και στις βασικές προϋποθέσεις που 
είχε θέσει για την τουρκική συμμετοχή στην προ-
τεινόμενη συνδιάσκεψη», γράφει ο Γουόλ.   
Σε αυτό το σημείο της συζήτησης παρενέβη ο 
καγκελάριος της Γερμανίας Χέλμουτ Κολ  λέγο-
ντας ότι « δεν μπορούσε να κατανοήσει τη στάση 
του Σημίτη». «Συζητάμε να υπάρξει ένα φόρουμ 
συνομιλιών με μια ομάδα χωρών στις οποίες θα 
συμπεριλαμβάνονται επίσης η Ελβετία και η Νορ-
βηγία . Η Τουρκία ήταν μια χώρα του μέλλοντος 
και όχι ο μεγάλος ασθενής του Βοσπόρου»,   
παρατήρησε ο Κολ. Ο πρωθυπουργός της Γαλ-
λίας Λιονέλ Ζοσπέν πρόσθεσε ότι ήταν υπέρ της 
πρότασης «να φέρουμε την Τουρκία πιο κοντά 
στην ΕΕ, αλλά θα πρέπει να ζητήσουμε από τους 

Τούρκους να δεχθούν τη δικαιοδοσία του  
Διεθνούς Δικαστηρίου».  Ο Κώστα Σημίτης επα-
νέλαβε τις αντιρρήσεις του «σημειώνοντας ότι 
ήταν πρόθυμος να συζητήσει τη συμμετοχή της 
Τουρκίας σύμφωνα με το πακέτο προτάσεων του 
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ  
Σαντέρ». Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση ο Γιούν-
κερ είπε ότι στις συνομιλίες που θα είχε με την 
τουρκική ηγεσία στην Άγκυρα λίγες μέρες αργό-
τερα, στις 27 Νοεμβρίου, αναφορικά με τις μελ-
λοντικές σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ «δεν θα 
παρέλειπε να υπογραμμίσει τις απαιτήσεις που 
είχαν εκφράσει ορισμένοι στο δείπνο των αρχη-
γών κρατών και κυβερνήσεων». Ο προεδρεύων 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατέληξε λέγοντας 
ότι μολονότι στη συνάντηση εκείνη δεν είχε επέλ-
θει συμφωνία μεταξύ των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων,  ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ εκτιμούσε 
ότι είχε σημειωθεί μερική σύγκλιση των διαφορε-
τικών απόψεων.    

 
Η απογοήτευση του Τόνι Μπλερ  ✓

 
Την απογοήτευση του για τα αποτελέσματα της 
συζήτησης στο δείπνο των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων δεν έκρυψε ο πρωθυπουργός του 
Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ. «Χωρίς 
έμπνευση και σε μεγάλο βαθμό άχρηστη»,  
χαρακτήρισε ο Μπλερ την ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των ηγετών της ΕΕ εκείνη τη χρονιά στο 
Λουξεμβούργο. Σε ό,τι αφορούσε τη διεύρυνση, 
ο Βρετανός πρωθυπουργός ήταν της γνώμης, σε 
αντίθεση με την πλειοψηφία των Ευρωπαίων ηγε-
τών, ότι  στην πραγματικότητα θα ήταν δύσκολο 
να χωρισθεί η προσχώρηση των υποψηφίων χω-
ρών σε διαφορετικά "κύματα" ή σε μεμονωμένες 
εντάξεις στην ΕΕ (το μοντέλο "regatta"), δεδομέ-
νου ότι ένα τέτοιο μοντέλο ήταν πιθανό να δημι-
ουργούσε εντάσεις και κοινωνικοπολιτικές ζήλιες 
μεταξύ των χωρών του Visegrad (Τσεχική Δημο-
κρατία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία) ή να 
βλάψει την αλληλεγγύη των κρατών της Βαλτικής. 
Ο Μπλερ συμφωνούσε με την εκτίμηση του προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Σαντέρ 
ότι το μοντέλο regatta δεν ήταν μια ρεαλιστική 
λύση και ότι η σχετική πρόταση δεν ελάμβανε 
υπόψη όλες τις προκαταρτικές εργασίες που είχε 
ήδη κάνει η Επιτροπή για τη διεύρυνση μετά μά-
λιστα από αίτημα των χωρών – μελών.  
«Ο πρωθυπουργός υποστήριξε έντονα αυτή την 
άποψη, επισημαίνοντας τη διαφορά μεταξύ της 
ανάγκης για μια ευνοϊκή παρουσίαση των απο-
φάσεων όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις έντα-
ξης με ορισμένες χώρες και όχι με άλλες, και της 
πραγματικότητας , και κατά πόσο υπάρχει ανάγκη 
για αυτή την προσέγγιση , εάν ληφθεί υπόψη η 
διαφορετική ετοιμότητα για ένταξη των διαφόρων 
χωρών», σημειώνει στην απόρρητη επιστολή του 
προς το Φόρεϊν Όφις ο Τζον Χολμς (John 
Holmes)  στενός συνεργάτης (Principal Private 
Secretary) του  πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ.   

Στην ίδια επιστολή που αφορούσε τη συζήτηση 
μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 
στο δείπνο της 20ης Νοεμβρίου στο Λουξεμ-
βούργο το 1997 και η οποία επιστολή  προοριζό-
ταν για τον υπουργό των Εξωτερικών Ρόμπιν 
Κουκ (Robin Cook) , o Χολμς γράφει :     

«Στο δείπνο οι πρώτες παρεμβάσεις επικεντρώ-
θηκαν στο θέμα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης. Με 
την εξαίρεση της Ελλάδας,  όλοι οι ηγέτες υπο-
στήριξαν την πρόταση σε αυτή τη διάσκεψη να 
συμμετέχει και η Τουρκία. Ο Σημίτης μίλησε επί 
30 λεπτά για την ανάγκη η Τουρκία πρώτα να 

πληροί τις προϋποθέσεις , ιδιαίτερα όσον αφορά 
έναν διακανονισμό στην Κύπρο και το Διεθνές 
Δικαστήριο για την επίλυση των ελληνοτουρκικών 
διαφορών. Ο Κολ έκανε θόρυβο (made noises) 
για την επίδοση της Τουρκίας στον τομέα των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων αλλά δεν  συνέχισε να 
αναπτύσσει την αντίθεσή του. Οι ηγέτες συμφώ-
νησαν η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη να μην μεταβληθεί 
σε έναν φόρουμ στο οποίο θα ληφθούν αποφά-
σεις. Επίσης υποστήριξαν την ιδέα να συμμετέχει 
η Ελβετία , ενώ ορισμένοι αναφέρθηκαν στο εν-
δεχόμενο να προσκληθούν επίσης η Νορβηγία 
και η Ισλανδία. Αλλά δεν ήταν σαφές στον πρω-
θυπουργό κατά πόσο αυτοί που υποστήριζαν αυ-
τές τις επιπλέον παρουσίες στην Ευρωπαϊκή  
Διάσκεψη στην πραγματικότητα τις επιζητούσαν».  
Κατά τον Μπλερ , η προεδρία του Γιούνκερ σε 
εκείνη τη συνάντηση αποδείχθηκε ανεπαρκής. 
Τελικό αποτέλεσμα δεν υπήρξε και η πρόθεση 
των περισσοτέρων Ευρωπαίων ηγετών να συμ-
φωνήσουν η έναρξη των διαπραγματεύσεων με 
τις υποψήφιες χώρες να αρχίσει με βάση το μο-
ντέλο regatta «ήταν σαφές ότι δεν βοηθούσε».  
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 
της γνώμης ότι αυτοί που υποστήριζαν αυτό το 
μοντέλο κατά τα φαινόμενα είχαν επηρεασθεί 
«από τη συναισθηματική έγνοια για αυτές τις χώ-
ρες που ανησυχούσαν ότι θα παρέμεναν εκτός 
της διαπραγματευτικής διαδικασίας , παρά  από 
τα πραγματικά γεγονότα».   

  
Κάρντιφ : Η Ελλάδα εμμένει στις θέσεις ✓

της για την Τουρκία     
 
Στο Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  του  Κάρντιφ  

(15-16  Ιουνίου  1998) , ο πρωθυπουργός του 
Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, αφού αναφέρ-
θηκε στην αρχή στις διαπραγματεύσεις που  
διεξάγονταν με τις χώρες της διεύρυνσης, επε-
σήμανε την ανάγκη, λόγω της γεωπολιτικής θέσης 
της Τουρκίας και των κάποιων παρεξηγήσεων 
που είχαν προκύψει από την απόφαση του  
Λουξεμβούργου, να υπάρξει μια επαναδιατύ-
πωση των Συμπερασμάτων του Λουξεμβούργου, 
ώστε να αρθούν αυτές οι παρεξηγήσεις και να 
τονισθεί η σημασία την οποία η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έδινε στις καλές σχέσεις με την Τουρκία.  

«Ο Σημίτης επέμεινε ότι δεν είχε αλλάξει κάτι 
στη συμπεριφορά της Τουρκίας από   το Λουξεμ-
βούργο», σημείωνε στην αναφορά του για τις ερ-
γασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Κάρντιφ 
o Βρετανός υπουργός των Εξωτερικών Ρόμπιν 
Κουκ. Στην παρέμβαση του την πρώτη ημέρα 
των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,   
ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κώστας Σημίτης 
, σύμφωνα με τον Κουκ, υπογράμμισε ότι στο 
Λουξεμβούργο η ΕΕ είχε κάνει ένα σημαντικό 
άνοιγμα στην Τουρκία. Είχε προτείνει μια στρα-
τηγική ώστε να μπορέσει η Τουρκία να συμμετά-
σχει στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη, εφόσον το επι-
θυμούσε. Στο Κείμενο Συμπερασμάτων του 
Λουξεμβούργου δεν υπήρχε καμία διάκριση σε 
βάρος της Τουρκίας. Αντίθετα το Κείμενο εξέφραζε 
τη θέληση της ΕΕ  να συνεργασθεί με την Τουρ-
κία. Αλλά αυτή η θετική προσέγγιση «ανεξέλεγκτα 
απορρίφθηκε», σύμφωνα με τον πρωθυπουργό 
της Ελλάδας. Η Τουρκία υποστήριζε ότι ήταν  
λάθος που στο Λουξεμβούργο δεν αναγνωρί-
σθηκε ως υποψήφια προς ένταξη χώρα και ότι οι 
προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για να γίνει αυτό 
ήταν απαράδεκτες, συνέχισε ο Κώστας Σημίτης. 
«Αλλά η ΕΕ δεν το είχε κάνει αυτό», παρατήρησε. 
Απλούστατα είχε επαναλάβει για την Τουρκία τους 
ίδιους κανόνες και αρχές  που ίσχυαν πχ. για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα , το σεβασμό του διεθνούς 
δικαίου  και τις σχέσεις μεταξύ των χωρών και 
που όφειλαν να ακολουθήσουν όλες οι χώρες 
που επιθυμούσαν να συνδεθούν με την Ευρω-
παϊκή Ένωση.  «Επομένως η Ελλάδα δεν αντι-
λαμβανόταν πως και με ποιο τρόπο η ΕΕ  είχε 
προσβάλει την Τουρκία ; ή γιατί έξη μήνες μετά 
το Λουξεμβούργο υπήρξε λόγος επαναδιατύπω-
σης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
του Λουξεμβούργου;» , αναρωτήθηκε ο Σημίτης.    
Τελικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Κάρντιφ 
υιοθετήθηκε  το  πακέτο  μέτρων  για  την  Τουρκία  
που  παρουσίασε  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής.  
Στην παράγραφο 68  των  Συμπερασμάτων το-
νίζεται  ότι «οι  Τουρκικές αρχές   θα   πρέπει   να   
συνεχίσουν   την   επιδίωξη   του   στόχου   της 
εναρμόνισης  της  τουρκικής  νομοθεσίας  και  
πρακτικής με  το  κεκτημένο της Ένωσης».  

 
*Το δεύτερο μέρος στο φύλλο της  

επόμενης εβδομάδας.

  του Βύρωνα Καρύδη
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Όχι Τζόνσον σε νέα μέτρα 
παρά τα ρεκόρ κρουσμάτων 

Τ  ο γεγονός ότι οι νοσηλευόμενοι φορείς 
κορωνοϊού στην Αγγλία είναι πολύ  
λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι αν και τα 

κρούσματα είναι περίπου τριπλάσια, καθώς και 
το ότι οι ημερήσιες εισαγωγές στο Λονδίνο, επί-
κεντρο της Όμικρον, παραμένουν εντός ανεκτών 
επιπέδων, εικάζεται ότι οδήγησαν τον Μπόρις 
Τζόνσον στην απόφαση να μην ανακοινώσει - 
τουλάχιστον ακόμη - αυστηρά περιοριστικά μέτρα.  
Σημειώνεται ότι η απόφαση για την Αγγλία  

έρχεται σε αντίθεση με την επιβολή περιορισμών 
που έχουν αποφασίσει οι τοπικές κυβερνήσεις 
Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας.  
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι 

όσοι βγαίνουν θετικοί σε rapid test (lateral flow) 
δεν θα χρειάζονται πλέον να κάνουν και μοριακό 
τεστ PCR. Η απόφαση της κυβέρνησης υπαγο-
ρεύεται από τον πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομέ-
νων που απουσιάζουν από τη θέση τους λόγω 
της υποχρέωσης καραντίνας. Σύμφωνα με το 
Υπουργείο Υγείας, «περίπου ένα εκατομμύριο 
άνθρωποι» βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε απο-
μόνωση. Αυτό σημαίνει ότι η επταήμερη περίοδος 
απομόνωσης θα αρχίζει άμεσα -και επομένως θα 
τελειώνει πιο γρήγορα- χωρίς την καθυστέρηση 
αναμονής του αποτελέσματος του PCR.  
Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως σχεδόν 1,3 
εκατ. πολίτες έχουν διαγνωστεί θετικοί στον  
κορωνοϊό το τελευταίο επταήμερο. Εν τω μεταξύ, 
άτομα που παθαίνουν καρδιακή προσβολή τα 
οποία καλούν το 999 σε περιοχές της βόρειας 
Αγγλίας καλούνται να πάνε στο νοσοκομείο με… 
ταξί ή με ιδιωτικό όχημα και όχι να περιμένουν 
ασθενοφόρο, καθώς τα νοσοκομεία παρουσιά-
ζουν υπερδιπλάσιο ρυθμό αύξησης στον αριθμό 
των ασθενών με Covid σε σύγκριση με το  
Λονδίνο. Πάνω από 200.000 κρούσματα κορω-
νοϊού καταγράφηκαν για πρώτη φορά σε ένα 
24ωρο στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη.  
Τα 218.724 κρούσματα συνιστούν αύξηση της  
τάξης του 63% σε σχέση με την προηγούμενη 
Τρίτη, ενώ σε κυλιόμενη επταήμερη βάση η αύ-
ξηση αγγίζει το 51%. Οι θάνατοι που επιβεβαι-
ώθηκαν στο 24ωρο είναι 48, φέρνοντας τον  
συνολικό απολογισμό θανάτων φορέων του  
κορωνοϊού εντός 28 ημερών από τη θετική διά-
γνωση σε 148.941. Σε κυλιόμενη επταήμερη 
βάση και οι θάνατοι είναι αυξημένοι κατά περίπου 
52%. Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν επίσης  
σημαντική αύξηση του αριθμού των νοσηλευό-
μενων φορέων κορωνοϊού, που έχουν φτάσει 
τους 14.126 (στοιχεία έως και την 31η Δεκεμ-
βρίου). Παρά την πολύ μεγάλη αύξηση των κρου-
σμάτων και των νοσηλειών, ωστόσο, ο αριθμός 
των διασωληνωμένων φορέων Covid έχει μετα-
βληθεί μόνο λίγο, με 883 ασθενείς να χρήζουν 
μηχανικής αναπνευστικής υποστήριξης.  
Η τρίτη δόση του εμβολίου έχει χορηγηθεί σε 

πάνω από 34,3 εκατ. πολίτες, δηλαδή σχεδόν 
στο 60% του πληθυσμού 12 ετών και άνω. Ένα 
κρίσιμο κριτήριο για τη λήψη μέτρων στην Αγγλία 
πιστεύεται ότι είναι το κατά πόσο οι ημερήσιες ει-
σαγωγές φορέων Covid στην πρωτεύουσα θα 
ξεπεράσουν το όριο των 400. Σημειώνεται ότι τον 
περασμένο Ιανουάριο τα νοσοκομεία του Λονδί-
νου είχαν φτάσει να κάνουν 977 εισαγωγές την 
ημέρα. Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της δια-
τήρησης των μέτρων κατά της πανδημίας που 
ισχύουν αυτή τη στιγμή. Σε συνέντευξη Τύπου 
στην Ντάουνινγκ Στριτ αργά το απόγευμα της 
Τρίτης, σημείωσε τον ημερήσιο απολογισμό 
κρουσμάτων κορωνοϊού που για πρώτη φορά ξε-
πέρασαν τις 200 χιλιάδες, σχολιάζοντας ότι κάνει 

λάθος όποιος θεωρεί ότι έχει τελειώσει η μάχη 
κατά της COVID-19. «Είναι η στιγμή για μέγιστη 
προσοχή», σημείωσε. Τόνισε όμως ότι η κυρίαρχη 
παραλλαγή Όμικρον είναι ηπιότερη, κάτι που φαί-
νεται από το γεγονός ότι οι ασθενείς που χρήζουν 
εντατικής θεραπείας δεν αυξάνονται όπως τα 
κρούσματα και οι νοσηλείες. Πρόσθεσε τη σημα-
ντική προστασία που παρέχει πλέον η ενισχυτική 
δόση του εμβολίου. «Έχουμε την ευκαιρία να πε-
ράσουμε αυτό το κύμα της Όμικρον χωρίς να 
κλείσουμε τη χώρα και βρίσκοντας έναν τρόπο  
να ζούμε με τον ιό», συνέχισε ο Τζόνσον, προ-
ειδοποιώντας όμως ότι τις επόμενες εβδομάδες  
θα υπάρξουν προκλήσεις και ορισμένες υπηρε-
σίες θα διαταραχθούν λόγω απουσιών προσω-
πικού. Για το λόγο αυτό ανακοίνωσε ότι έχουν 
ταυτοποιηθεί 100.000 εργαζόμενοι σε κρίσιμα  
πόστα οι οποίοι από τις 10 Ιανουαρίου θα υπο-
βάλλονται καθημερινά σε rapid test. Πρόκειται 
μεταξύ άλλων για εργαζόμενους στην αλυσίδα 
ανεφοδιασμού τροφίμων, στις μεταφορές και στην 
υπηρεσία συνόρων. Πρόσθεσε ότι αν χρειαστεί 
θα ενεργοποιηθούν συνταξιούχοι δάσκαλοι για 
να καλύψουν κενά προσωπικού στα σχολεία, στή-
νονται νοσοκομεία εκστρατείας, έχουν παραγγελ-
θεί τα περισσότερα κατά κεφαλή αντιικά φάρμακα 
στην Ευρώπη, ο στρατός είναι σε ετοιμότητα για 
να βοηθήσει στα νοσοκομεία και αξιοποιείται με-
γάλος αριθμός εθελοντών. Απέδωσε επίσης την 
απόφαση να μη ληφθούν περαιτέρω μέτρα στην 
Αγγλία στην αλλαγή συμπεριφοράς και στην 
υπευθυνότητα των πολιτών, που εξασφάλισαν 
«πολύτιμο χρόνο» για το σύστημα υγείας NHS. 
Παρακάλεσε δε τους πολίτες να συνεχίσουν να 
τηρούν επιμελώς τα υπάρχοντα μέτρα, δηλαδή 
τη χρήση μάσκας, την εργασία από το σπίτι όπου 
είναι εφικτό και να υποβάλλονται σε τεστ πριν 
συναντηθούν με ευάλωτα ή με πολλά άλλα άτομα.   
Ο αρχίατρος για την Αγγλία καθηγητής Κρις Γουίτι 
είπε ότι με βάση τους πιο πρόσφατους υπολογι-
σμούς ένας στους 25 κατοίκους στην Αγγλία είναι 
φορέας του κορωνοϊού, δηλαδή περίπου 2 εκατ. 
πολίτες. Σημείωσε ότι οι νοσηλείες είναι λιγότερες 
από την κορύφωση στο προηγούμενο κύμα της 
πανδημίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρ-
χουν πολλές νοσηλείες, για την ακρίβεια πάνω 
από 14.000. Είπε επίσης ότι από τη μία πλευρά 
σταθεροποιούνται ή και μειώνονται τα κρούσματα 
στις πιο νεαρές ηλικίες, αλλά από την άλλη  
αυξάνονται τα κρούσματα στους πιο ηλικιωμέ-
νους, που είναι πιο πιθανό να νοσηλευτούν.  
το σημείο αυτό και ο καθηγητής Γουίτι τόνισε τη 
σπουδαιότητα της ενισχυτικής δόσης του εμβο-
λίου, ιδίως για τους πιο μεγάλους σε ηλικία.  
Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυ-
βέρνησης σερ Πάτρικ Βάλανς σημείωσε ότι υπάρ-
χουν ακόμα δύο άγνωστες παράμετροι: ποτέ θα 
επέλθει η κορύφωση των κρουσμάτων και τι θα 
συμβεί όταν η Όμικρον προσβάλει περισσότε-
ρους ηλικιωμένους. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι νοση-
λείες θα αυξηθούν περαιτέρω. 

 
Προειδοποίηση Τζόνσον ✓

 
Η πίεση στα βρετανικά νοσοκομεία λόγω των 
αυξημένων νοσηλειών φορέων του κορωνοϊού 
«θα είναι σημαντική στο διάστημα των επόμενων 
δύο εβδομάδων και ίσως περισσότερο», προ-
ειδοποίησε ο Μπόρις Τζόνσον. Επισκεπτόμενος, 
πριν από λίγες ημέρες, εμβολιαστικό κέντρο στο 
Μπάκιγχαμσιρ, κάλεσε τους πολίτες να κάνουν 
διαγνωστικά τεστ πριν συναντηθούν με κόσμο 
που συνήθως δεν συναντώνται, και να κάνουν 

την ενισχυτική δόση του εμβολίου. Επίσης, τόνισε 
ότι η Όμικρον που έχει πλέον επικρατήσει στη 
χώρα είναι ηπιότερη, αλλά δεν έχει επιφέρει το 
τέλος της πανδημίας. «Όσο απίστευτα μεταδοτική 
και αν είναι η Όμικρον, είναι διαφορετική.  
Βάζει λιγότερους ανθρώπους σε μονάδες εντατι-
κής θεραπείας και δυστυχώς οι άνθρωποι που 
εισάγονται στις ΜΕΘ είναι εκείνοι που δεν έχουν 
κάνει την ενισχυτική δόση», είπε. «Η άποψη μου 
είναι πως όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η Όμικρον 
είναι πολύ ηπιότερη, σημαντικά ηπιότερη από 
προηγούμενες παραλλαγές και είμαστε πολύ πιο 
εμβολιασμένοι, άρα η θέση μας είναι παρά πολύ 
καλύτερη. Αλλά θα ήθελα να πω σε όλους: θα 
ήταν τεράστια ανοησία να πούμε ότι αυτό το πρά-
γμα έχει τελειώσει». 

 
Βρετανοί υπουργοί ✓

 
Τα υπάρχοντα επιδημιολογικά δεδομένα δεν 
υποδεικνύουν ανάγκη λήψης αυστηρότερων  
περιοριστικών μέτρων, επιμένουν Βρετανοί 
υπουργοί, παρά τη μεγάλη αύξηση νοσηλειών.  
Ο Υπουργός Παιδείας Ναντίμ Ζαχάουι σημείωσε 
ότι παρά την αύξηση των εισαγωγών σε νοσοκο-
μεία ο αριθμός των ασθενών σε μονάδες εντατι-
κής θεραπείας έχει μειωθεί. Σημείωσε ότι η Όμι-
κρον διαμορφώνει ένα διαφορετικό σκηνικό 
νοσηλειών από τη Δέλτα, η οποία οδηγούσε με-
γαλύτερο αριθμό ασθενών σε αναπνευστήρα και 
σε μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας στις εντατικές. 
Επισήμανε παράλληλα ότι πλέον με την Όμικρον 
είναι μεγαλύτερη η αναλογία των φορέων του ιού 
που εισάγονται στο νοσοκομείο για άλλο λόγο, 
όχι δηλαδή λόγω της σοβαρότητας της λοίμωξης 
από τον κορωνοϊό. Τη θέση ότι τα επιδημιολογικά 
δεδομένα δεν δικαιολογούν τη λήψη μέτρων είχαν 
επίσης διατυπώσει ο Υπουργός παρά τω Πρω-
θυπουργώ Στίβεν Μπάρκλεϊ και ο Υφυπουργός 
Υγείας Έντουαρντ Άργκαρ. Παρόλα αυτά ο κ.  
Ζαχάουι παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση ανησυχεί 
για τον αυξανόμενο αριθμό πολιτών άνω των 50 
ετών που χρήζουν νοσηλείας. Τα στοιχεία από το 
Γραφείο Εθνικής Στατιστικής δείχνουν πως οι άνω 
των 50 ετών είναι λιγότερο πιθανό να διαγνω-
στούν θετικοί στον κορωνοϊό σε σχέση με νεαρό-
τερες ηλικιακές κατηγορίες. Στην κατηγορία 50-
69 ετών θετικοί στον ιό είναι αυτή την περίοδο 
ένας στους 50 και στους 70 ετών και πάνω ένας 
στους 140. Αντίθετα, στις ηλικίες 35-49 υπάρχει 
ένας φορέας ανά 20 άτομα, στις ηλικίες 25-34 
ένας στα 15, στις ηλικίες 12-24 ένας στα 20 και 
στις ηλικίες 2-11 ετών ένας στα 15 άτομα. Οι επι-
στήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι η μεγάλη αύ-
ξηση του αριθμού των κρουσμάτων θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε μη διαχειρίσιμο αριθμό νοση-
λειών, ιδίως από τη στιγμή που μεγάλος αριθμός 
προσωπικού του NHS απουσιάζει λόγω ασθέ-
νειας. Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι 110.000 
από τα 983.000 μέλη προσωπικού του συστή-
ματος υγείας στην Αγγλία απουσίαζαν την περα-
σμένη εβδομάδα, με τους μισούς να λείπουν 
λόγω κορωνοϊού. Εν τω μεταξύ, με την επανέ-
ναρξη των μαθημάτων αυτή την εβδομάδα οι μα-
θητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υπο-
χρεώνονται να φορούν μάσκα και την ώρα της 
διδασκαλίας, σε ένα μέτρο που θα επανεξεταστεί 
στις 26 Ιανουαρίου. Επίσης, πολλοί ειδικοί προ-
ειδοποιούν ότι οι ελεύθερες συναθροίσεις την πε-
ρίοδο των εορτών και κυρίως η μίξη διαφορετικών 
ηλικιών θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερο 
κύμα λοιμώξεων στους ηλικιωμένους και αύξηση 
των νοσηλειών τις επόμενες εβδομάδες. 
 

Ενδείξεις για σταθεροποίηση ✓
 

«Συγκρατημένα αισιόδοξος» ότι η διασπορά της 
παραλλαγής Όμικρον στο Λονδίνο έχει σταθερο-
ποιηθεί, δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC ο κα-
θηγητής του Imperial College του Λονδίνου Νιλ 
Φέργκιουσον, ένας από τους επιδημιολόγους με 
τη μεγαλύτερη επιρροή στη λήψη αποφάσεων 
για τον χειρισμό της πανδημίας. 

 
«Στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα 18-50, που πρω-

ταγωνιστεί στην επιδημία της Όμικρον, τα ποσο-
στά μολύνσεων ίσως έχουν σταθεροποιηθεί. Είναι 
ακόμα νωρίς να πούμε αν έχουν αρχίσει να μει-
ώνονται», είπε ο γνωστός ως «καθηγητής Lock-
down» και συνέχισε: «Νομίζω ότι τα καλά νέα 
εδώ είναι πως σίγουρα (η Όμικρον) είναι λιγότερο 
σοβαρή. Πιστεύουμε ότι αν κάποιος δεν έχει μο-
λυνθεί ποτέ πριν, αν δεν έχει κάνει κανένα εμβό-
λιο, έχει μείωση περίπου κατά 1/3 στον κίνδυνο 
εισαγωγής σε νοσοκομείο και πιθανώς κατά 2/3 
στον κίνδυνο να πεθάνει από την Όμικρον. (…) 
Και τα εμβόλια έχουν επίσης αντεπεξέλθει έναντι 
των σοβαρών περιπτώσεων». Είπε ότι οι νοση-
λείες ίσως συνεχίσουν να αυξάνονται διότι οι πιο 
ηλικιωμένοι άρχισαν να προσβάλλονται πιο αργά 
από την Όμικρον, ενώ σημείωσε ότι πιθανότατα 
θα συνεχιστούν και οι μεγάλες αυξήσεις των 
κρουσμάτων λόγω της επιστροφής των μαθητών. 
Ήδη τουλάχιστον 12 περιφερειακές διοικήσεις του 
NHS έχουν κηρύξει «κρίσιμα περιστατικά», κάτι 
που σημαίνει ότι ίσως να μη σταθεί δυνατό να 
παράσχουν επείγουσα φροντίδα σε ασθενείς χω-
ρίς ενίσχυση με προσωπικό από άλλες περιοχές. 
Την ίδια ώρα η ραγδαία εξάπλωση της Όμικρον 
έχει αρχίσει να προκαλεί προβλήματα στη λει-
τουργία δημοσίων υπηρεσιών, λόγω μαζικών 
απουσιών εργαζομένων. Στην Αγγλία ένας στους 
δέκα εργαζόμενους στο NHS φέρεται να απου-
σιάζει από τη θέση του, με τους μισούς να έχουν 
λάβει θετική διάγνωση Covid. Τα σχολεία ανοί-
γουν με τα συνδικάτα των δασκάλων να προειδο-
ποιούν για σημαντικές απουσίες διδακτικού προ-
σωπικού. Πολλοί δήμοι έχουν υποχρεωθεί να 
καθυστερήσουν τη συλλογή απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης, ενώ σε διάφορες περιοχές της χώ-
ρας όσοι εργαζόμενοι επιστρέφουν στα γραφεία 
τους έχουν να αντιμετωπίσουν μειωμένα δρομο-
λόγια τρένων. Απουσίες υπαλλήλων αναφέρουν 
και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις και καταστή-
ματα, που ίσως υποχρεωθούν να λειτουργήσουν 
με μειωμένο ωράριο. Εξ τω μεταξύ, σε συνέ-
ντευξή του στην Daily Telegraph ο Πρόεδρος της 
Ενιαίας Επιτροπής Εμβολιασμών και Ανοσοποί-
ησης του Ην. Βασιλείου καθηγητής σερ Άντριου 
Πόλαρντ διατύπωσε την άποψη ότι δε θα πρέπει 
να προσφερθούν περισσότερες ενισχυτικές δό-
σεις στον γενικό πληθυσμό μέχρι να προκύψουν 
περισσότερα στοιχεία που να τις δικαιολογούν. 
«Δεν μπορούμε να εμβολιάζουμε τον πλανήτη 
κάθε τέσσερις με έξι μήνες. Δεν είναι ούτε βιώσιμο 
ούτε οικονομικά εφικτό», σχολίασε. Η Όμικρον 
δεν είναι η ίδια νόσος με αυτή που αντιμετωπίζαμε 
πριν από έναν χρόνο και τα υπερβολικά υψηλά 
επίπεδα νοσηλειών και θανάτων είναι πλέον «πα-
ρελθόν», εκτίμησε ένας εκ των κορυφαίων Βρε-
τανών επιστημόνων, ο καθηγητής ιατρικής της 
Οξφόρδης σερ Τζον Μπελ. Εν τω μεταξύ, ο κα-
θηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου East Anglia 
Πολ Χάντερ εκτίμησε ότι οι κανόνες απομόνωσης 
για τους φορείς θα πρέπει να καταργηθούν, εν-
δεχομένως μετά το Πάσχα, όταν ο κορωνοϊός θα 
μπορούσε να αντιμετωπίζεται ως απλό κρυολό-
γημα.

ΠΙΟ ΗΠΙΑ Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΟΜΙΚΡΟΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ



Ζήσαμε για ακόμα μια φορά το μεγαλείο της 
αλήθειας! 

Αυτά τα Χριστούγεννα ήταν ίσως τα πιο δύσκολα 
που πραγματικά η αλήθεια μας άγγιξε και μας προ-
βλημάτισε τόσο πολύ που τα συναισθήματα μας 
ήταν παρά πολύ έντονα! 
Η αβεβαιότητα μας κράτησε μακριά από πρά-

γματα που συνηθίσαμε να κάνουμε σε στιγμές ομαλότητας. Αυτά 
τα Χριστούγεννα ήταν ίσως τα πιο αυθεντικά όσον αφορά την ση-
μασία της λέξης. 
Νιώσαμε την απόλυτη ηρεμία και μιλώντας για την προσωπική 
μου εμπειρία, απαλλαγμένος από τα σκηνοθετημένα περιστατικά 
λόγω και της πανδημίας και λόγω και των μέτρων που επιβάλλο-
νται, νομίζω πως τα δικά μου Χριστούγεννα ήταν πιο Χριστιανικά 
από πολλά αλλά περασμένα! 
Αρχίζοντας λίγες μέρες πριν την ημέρα των Χριστουγέννων να 
προετοιμάζω ψυχολογικά τον εαυτό μου, προσπάθησα να εφαρ-
μόσω τις απαραίτητες οδηγίες των ειδικών, και έμεινα μακριά από 
συνωστισμούς, μακριά από μη αναγκαίες εξόδους και μακριά από 
επισκέψεις στα μαγαζιά.  
Ιδιαίτερα την ημέρα των Χριστουγέννων η μόνη μου σκέψη ήταν 
ο ερχομός του Σωτήρος που σκεφτόμενος την παρουσία του έκανα 
τις προσευχές μου για πραγματοποίηση των επιθυμιών των δικών 
μου αλλά και του κόσμου όλου που δυστυχώς είναι γεμάτος από 
άλυτα προβλήματα.  
Λύση λοιπόν των προβλημάτων για επαναφορά στην ομαλό-
τητα! 
Σκεφτόμενος πόση δυστυχία υπάρχει στην ανθρωπότητα στις 
προσευχές μου ζήτησα από Εκείνον να βοηθήσει να μην υπάρχει 

πλέον πείνα και μιζέρια πουθενά, να βοηθήσει να αλλάξουν οι 
άθλιες συνθήκες στις περιοχές της Αφρικής, και όπου υπάρχουν 
αυτά τα προβλήματα να υπάρξει μια λύση και οι άνθρωποι να 
έχουν την καθημερινή τροφή και να έχουν το αναγκαίο πόσιμο 
νερό, και να γιατρευτούν από τις ανεπιθύμητες αρρώστιες! 
Οι υποχρεώσεις μου που είναι σχετικές και με την αγάπη μου 
στις αφοσιώσεις μου και στην επιθυμία μου να κάνω πράγματα 
που αγαπώ και ταυτόχρονα πράγματα που μου δίνουν την ευκαιρία 
να  δίνω με οποιοδήποτε τρόπο χαρά στους συνανθρώπους μου, 
με πήρε και πάλι στο αγαπημένο μου μέρος που βρισκόμενος στο 
χώρο αυτό ηρεμώ! Βρέθηκα λοιπόν και πάλι στο καθήκον, να με-
ταδίδω μουσικές και μηνύματα ιδιαίτερα σε ανθρώπους μοναχι-
κούς, σε ανθρώπους που η μόνη τους παρηγοριά είναι η παρουσία 
του ήχου που μεταδίδει το μαγικό κουτί που τους κρατάει συντροφιά 
μέρα και νύχτα! Και πιστέψτε με. Είναι πολλοί αυτοί που ζουν μο-
νάχοι και αναζητούν παρηγοριά ακούγοντας ίσως τους ήχους μιας 
φωνής που τους είναι απαραίτητη! Και πιστός στις υποσχέσεις 
μου, πιστός σε όσα έχω τάξει στη ζωή μου, να δίνω χαρά αν και 
εφόσον έχω αυτή τη δυνατότητα, ξόδεψα σχεδόν τη μισή μέρα 
των Χριστουγέννων κάνοντας πράξη αυτή μου την ιδιότητα, ευχό-
μενος να τα κατάφερα να δώσω λίγη χαρά, λίγο κουράγιο σε 
αυτούς τους πονεμένους συνανθρώπους μου! 
Είναι ίσως ακατανόητο σε πολλούς αλλά η ευτυχία έρχεται μόνο 
όταν τα καταφέρνεις να δώσεις λίγη χαρά σε κάποιους που την 
έχουν ανάγκη! Φεύγοντας για το σπίτι, στους δρόμους το απόγευμα 
δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι ή ακόμα και καθόλου κίνηση! 
Άφησα το αμάξι κάπου λίγο πιο μακριά για να περπατήσω για το 
σπίτι. Παράξενο το γεγονός ότι δεν υπήρχε σχεδόν ίχνος ανθρώ-
πινο στη μικρή αυτή διαδρομή. Τα μαγαζιά όλα σχεδόν κλειστά, 
και απόλυτη ησυχία! Η απόλυτη μοναξιά! Ένιωσα πραγματικά την 

απόλυτη μοναξιά να κυριεύει την ατμόσφαιρα! 
Μια απόλυτη ηρεμία και μοναξιά που με επανέφερε στις προ-
σευχές μου για τις καλύτερες μέρες που όλη η ανθρωπότητα επι-
θυμεί. Δίχως να το καταλάβω βρέθηκα και πάλι στο καθιστικό μου 
αφήνοντας το κάπως κουρασμένο κορμί μου να χαλαρώσει στον 
καναπέ. Εκεί, που το αίσθημα της απόλυτης μοναξιάς να με κυρι-
εύει και πάλι! Και στο νου μου να έρχεται εκείνο το περιβόητο 
άσμα της Βίκης….. Άνθρωποι μοναχοί……. Και έτσι κάνοντας τις 
προσευχές μου η ώρα περνούσε και σιγά-σιγά έφτασε το βράδυ 
όπου σκεφτικά ότι θα έπρεπε να εφαρμόσω τις σκέψεις μου και τα 
πιστεύω μου όσον αφορά το πως θα πρέπει να ενεργούμε και 
πως θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της λέξης Χρι-
στούγεννα! Επωφελούμενους λοιπόν την εξέλιξη της τεχνολογίας 
πήρα το έξυπνο κινητό μου και άρχισα να καλώ συγγενείς και φί-
λους για τις αναγκαίες ευχές! 

 
- Πέρασε αρκετή ώρα για να το αντιληφθώ ότι η ώρα είχε περάσει 
και πλησίαζε το τέλος της ημέρας των Χριστουγέννων! 

 
- Σήμερα είναι η τελευταία μέρα αυτού του χρόνου.  
Θα συνεχίσω να κάνω τις ίδιες προσευχές. Θα συνεχίσω να 
κάνω τα ίδια πράγματα που έχω τάξει στη ζωή μου! 
Και αν με ρωτάτε για την πιο σημαντική ευχή, αυτή θα ήταν να 
φέρει ο καινούριος χρόνος την πολυπόθητη ομαλότητα σε όλους 
τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο!  
Να μας απαλλάξει από τον υιό που μας ταλανίζει τόσο καιρό, να 
φέρει την Ειρήνη στους λαούς, να γιατρέψει τους αρρώστους, 
να μην υπάρχει φτώχεια, να μην υπάρχει κακία……. 

Η θύμηση ταξιδεύει πίσω 25 χρόνια σε 
εκείνο το παγερό Σάββατο της 28ης  
Δεκεμβρίου 1996 που ο λαϊκός αγωνιστής 

Κυριάκος Θεοδόση Κακούδης,από την  κατεχόμενη Άχνα της 
Επαρχίας Αμμοχώστου και μέλος του ΑΚΕΛ από το 1944, άφησε 
την τελευταία του πνοή στο σπίτι των γονιών του στην περιοχή 
Τερνπάικ Λέιν του Βόρειου Λονδίνου, ύστερα από ανεύρυσμα  
θωρακικής αορτής. Η σορός του μεταφέρθηκε στην Κύπρο. 
Όπως του άξιζε, επιτροπή του ΑΚΕΛ, με υπεύθυνο τον Νίκο 
Ιωάννου Πόλεμο, οργάνωσε την κηδεία και την ταφή του, που έγι-
ναν στην πόλη της Λάρνακας στις 5 Ιανουαρίου 1997 ανήμερα 
των 71ων γενεθλίων του. 
Ο Κακούδης μπήκε στο λαϊκό κίνημα από νεαρή ηλικία. Με την 
ιστορική απόφαση του ΑΚΕΛ της 16ης Ιουνίου 1943, κατατά-
χθηκε,μαζί με χιλιάδες Κύπριους (πάνω από 30 χιλιάδες Κύπριοι 
έλαβαν μέρος στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο), εθελοντής στον βρε-
τανικό στρατό και πολέμησε τον φασισμό σε διάφορα μέτωπα 
στην Ιταλία. Πήρε ενεργό μέρος στον αγώνα για την αποστράτευση 
των Κυπρίων εθελοντών που υπηρετούσαν στον βρετανικό στρατό 
και για τη δράση του αυτή εξορίστηκε από τους Βρετανούς αποι-
κιοκράτες στην Αίγυπτο. 
Στην ουσία ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος τέλειωσε με τη συνθηκο-
λόγηση της  Γερμανίας τον Μάιο του 1945 που ακολούθησε τη 
συντριβή των στρατευμάτων της από τον Κόκκινο Στρατό. 
Η Ιταλία είχε νικηθεί πολύ πριν.Έμενε μόνο η Ιαπωνία στην Ανα-
τολή που η εξουδετέρωσή της από τους μεγάλους συμμάχους βα-
σιζόταν στη στρατιωτική ισχύ της Σοβιετικής Ένωσης.  
Οι Κύπριοι στρατιώτες δεν χρειάζονταν πλέον. Ο ρόλος τους 
είχε τελειώσει.Αλλά,φαίνεται ότι οι Βρετανοί ήθελαν να τους χρη-
σιμοποιήσουν εναντίον αποικιακών λαών που θα ζητούσαν την 
απαλλαγή τους από τον βρετανικό ζυγό. 

 
Μετά την αποστράτευσή του, ο Κακούδης πήγε στο Λονδίνο. 
Από εκεί, με απόφαση του ΑΚΕΛ, κατεβαίνει στην Ελλάδα ,όπου 
μαζί με τους συντρόφους του, Αντρέα Ευαγγέλου (Αντρούσια), 
Νίκο Γεωργίου Ματσούκα, Κυριάκο Τσαγγαρίδη Χατζηπαναγή (πα-
τέρα του αξεπέραστου  ποδοσφαιριστή του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, 
Βασίλη Χατζηπαναγή) και άλλους Κύπριους, κατατάσσονται στον  
Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) και μάχονται μέσα από τις 
γραμμές του ενάντια στον  μοναρχοφασιστικό στρατό που χωρίς 
την τεράστια βοήθεια που έλαβε από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό 
σε πολεμικό και έμψυχο υλικό, δεν θα κέρδιζε τον εμφύλιο πόλεμο. 
Οι Γερμανοί εγκατέλειψαν την Ελλάδα στις 12 Οκτωβρίου 1944. 
Ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα ανάμεσα στις  δημοκρατικές 
δυνάμεις, με επικεφαλής το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, από τη μια και τις δυνά-
μεις της εξάρτησης και της υποτέλειας (στις οποίες ανήκαν και οι 
συνεργάτες των Γερμανών) από την άλλη, ξεκίνησε στις 3  Δεκεμ-
βρίου 1944 δηλαδή πολύ πριν τη δημιουργία του ΔΣΕ τον Οκτώ-
βριο του 1946. Υπέρτερες βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις, ει-
σέβαλαν στην Αθήνα και έλαβαν μέρος στις μάχες στο πλευρό 
των   δυνάμεων της εξάρτησης και της υποτέλειας εμποδίζοντας 

το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ  να πάρει εξουσία. Στη γνωστή μάχη του  Θησείου 
στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1944, επικεφαλής των Ευελπίδων 
της φασιστικής οργάνωσης Χ, που πολέμησαν εναντίον του ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ, μαζί με τους Βρετανούς ιμπεριαλιστές εισβολείς, ήταν ο 
Κύπριος ιδρυτής της και συνεργάτης των  
Γερμανών, Γεώργιος Γρίβας. Το τυπικό τέλος του ελληνικού  
εμφύλιου πολέμου ήρθε στις 30 Αυγούστου του 1949 με τη νίκη 
των μοναρχοφασιστικών κυβερνητικών δυνάμεων στις μάχες με 
τον ΔΣΕ στον Γράμμο και στο Βίτσι.  
Με την αναγκαστική υποχώρηση του ΔΣΕ, ο Κακούδης έφυγε 
από την Ελλάδα, μαζί με χιλιάδες άλλους πολιτικούς εξόριστους, 
και κατέληξε στην Τασκένδη,πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν.  
Εκεί κατέληξαν και χιλιάδες μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδας, το οποίο καθοδηγούσε την ένοπλη πάλη του ΔΣΕ.  
Ο Κακούδης έζησε στη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία του 
Ουζμπεκιστάν 11 χρόνια. Στην Τασκένδη γνώρισε και την Κούλα, 
μαχήτρια του ΔΣΕ από τον Βόλο, την οποία παντρεύτηκε και απέ-
κτησε μαζί της μία κόρη την Ευδοξία, που του χάρισε δύο εγγονές, 
τη Ναταλία και την Έλενα. Στον τόπο της πολιτικής του εξορίας, ο 
Κακούδης σπούδασε παιδαγωγικά,εκλέχθηκε Πρόεδρος της  
Νεολαίας των Ελλήνων της Τασκένδης και υπήρξε πολυνίκης 
αθλητής. 
Το 1960, επιστρέφει, ύστερα από 14 χρόνια, στο Λονδίνο, όπου 
αναπτύσσει πλούσια πολιτική και κοινωνική δράση. Ήταν ο πρώ-
τος πρόεδρος του Συνδέσμου Αχνιωτών Αγγλίας, αντιπρόεδρος 
του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου (Γουντ Γκριν), ιδρυτικό στέλε-
χος του Κυπριακού Ομίλου Ποδοσφαίρου Αγγλίας (ΚΟΠΑ) και 
δραστήριο μέλος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας (ΕΚΟ) 
Ηνωμένου Βασιλείου. Υπήρξε στέλεχος της Επιτροπής και της 
Γραμματείας του Παραρτήματος ΑΚΕΛ Βρετανίας,το οποίο ιδρύ-
θηκε το 1971. 
Το 1978 επαναπατρίστηκε μαζί με τη γυναίκα στη Λάρνακα. 
Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ από το 1985 
μέχρι το 1995 και Γραμματέας του αθλητικού σωματείου "Νέα Σα-
λαμίνα" από το 1990 μέχρι το 1992. 
Ως ένδειξη ελάχιστης εκτίμησης για το έργο και την προσφορά 
του στην κυπριακή παροικία, μέλη της Γραμματείας, αλλά και της 
Επιτροπής του Παραρτήματος ΑΚΕΛ Βρετανίας παρευρέθηκαν 
στην κηδεία του, με επικεφαλής τον τότε Γραμματέα Χριστόδουλο 
Στυλιανού, ο οποίος στον επικήδειο που εκφώνησε είπε μεταξύ 
άλλων: 

"Σύντροφε Κυριάκο, είναι δύσκολο μέσα σε μια συναισθηματικά 
φορτισμένη ατμόσφαιρα να γίνει εκτίμηση της πολύχρονης προ-
σφοράς σου σε όλες τις διαστάσεις της. Ανταποκρίθηκες επάξια 
σε όλα τα καλέσματα του κόμματος, μικρά και μεγάλα, για να ξη-
μερώσουν καλύτερες μέρες στην Κύπρο μας, την Ελλάδα και όλο 
τον κόσμο, χωρίς ανεργία, φτώχεια, δυστυχία, πείνα και πολέ-
μους... Σε διέκρινε απαράμιλλη σεμνότητα όπως και τη συντρό-
φισσά σου Κούλα, η οποία σε ηλικία μόλις 16 πήρε το όπλο στο 
χέρι και πολέμησε τον μοναρχοφασισμό και τους ξένους και μέχρι 
το τέλος της ζωής της θα κουβαλάει  στο κορμί της τραύματα από 

σφαίρες του εχθρού. Άξια μαχήτρια του ένδοξου Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας! Μαζί με την Κούλα , τους Κύπριους συντρόφους 
σου, εθελοντές στον δίκαιο αγώνα του ελληνικού λαού, και χιλιάδες 
Έλληνες αγωνιστές, συνεχιστές της Εθνικής Αντίστασης, γράψατε 
χρυσές σελίδες στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας..." 

 
Ο τότε Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ 
και μετέπειτα Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,αείμνηστος 
Δημήτρης Χριστόφιας, που ήταν ο κύριος ομιλητής στην κηδεία 
του Κακούδη, έκλεισε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του με τα πιο 
κάτω λόγια:  

" Η ζωή και ο θάνατος πάνε μαζί. Το θέμα δεν είναι να ζει κανείς. 
Το θέμα είναι πώς ζει. Και το πέρασμα του Κυριάκου από τη ζωή 
ήταν τέτοιο που πολλοί θα το ζήλευαν. Η ζωή του ήταν μεστή, γε-
μάτη από αγώνες για τον άνθρωπο και τα πιο ωραία ιδανικά, τα 
ιδανικά του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού, που αποτελούν 
το απόγειο του ανθρώπινου πολιτισμού... 
Σύντροφε Κυριάκο,φεύγεις με ήσυχη και καθαρή τη συνείδησή 
σου, γιατί έπραξες το καθήκον σου  στο ακέραιο. Το πέρασμά 
σου απ' αυτή τη ζωή άφησε ανεξίτηλα αχνάρια στην ιστορία του 
Λαϊκού μας Κινήματος, στις καρδιές όλων εμάς των συντρόφων 
και συναγωνιστών σου. 
Καταξιώθηκες ως άνθρωπος και ως λαϊκός αγωνιστής. Μακάρι 
ο ύστατος λίγος για όλους μας να είναι όπως ο ύστατος λόγος για 
τον Κυριάκο Κακούδη..." 

 
Για τέσσερα χρόνια,από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου στην 
Ελλάδα το 1949 μέχρι το 1953, η οικογένεια του Κυριάκου Κακούδη 
δεν είχε καμία επαφή μαζί του. Τον είχαν για πεθαμένο, 
σκοτωμένο, και η μάνα του έκανε μνημόσυνα. Όταν έμαθαν ότι 
ήταν ζωντανός, άρχισαν τα διαβήματα και άλλες ενέργειες για να 
τον φέρουν κοντά τους στην Αγγλία, κάτι που τελικά έγινε το 1960, 
ύστερα από υπεράνθρωπες προσπάθειες όχι μόνο της πολυμε-
λούς οικογένειάς του,που βασικά ζούσε στο Λονδίνο.  Τον Σεπτέμ-
βριο του 1959 δημοσιεύτηκε στον Τύπο μια επιστολή της αδελφής 
του, Δέσποινας που ζητούσε από τις σοβιετικές Αρχές να επιτραπεί 
στον Κακούδη να φύγει από το Ουζμπεκιστάν για να επανενωθεί 
με την οικογένειά του. Το πρωτότυπο της επιστολής επιστράφηκε 
στη Δέσποινα, που πέθανε το 1962, σε ηλικία μόλις 34 χρονών 
(όταν ο Κακούδης ήταν 36). Πριν πεθάνει άφησε την επιστολή 
στην κόρη της Ξένια, με την παράκληση να τη βάλει μέσα στον 
τάφο του αδελφού της,όταν αυτός πεθάνει. Η Ξένια φύλαξε την 
επιστολή, ως κόρη οφθαλμού, για 34 τόσα χρόνια και όταν ήρθε η 
ώρα, εκπλήρωσε την παράκληση της μάνας της. 
Την Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 1997, την τοποθέτησε μέσα στο φέρε-
τρο του θείου της, για να συνοδεύει πάντα η επιστολή αυτή τον 
εθελοντή του ΑΚΕΛ στο μεγάλο αντιφασιστικό πόλεμο των λαών 
και άξιο μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας που υπερα-
σπίστηκε την τιμή και την αξιοπρέπεια της Κύπρου και της Ελλά-
δας.
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Του Βασίλη 
Κωστή

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΔΗΣ  ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 
Έπραξε το καθήκον του στο ακέραιο! 

Απόλυτη μοναξιά! 

Του Βασίλη 
Παναγή



Δεν πρόλαβαν στα καλά να αυξηθούν οι τιμές 
γκαζιού, ηλεκτρισμού, βενζίνης και μας ανα-
κοινώνουν συνεχώς από τα τηλεοπτικά και  

ραδιοφωνικά κανάλια και εφημερίδες  ότι θα αυξη-
θούν οι τιμές τον νέο χρόνο κατά 50%! Με άλλα  
λόγια αν λάβουμε υπόψιν ότι αυξήθηκαν  πριν πε-
ρίπου 3 μήνες κατά 50% και άνω θα προσέξουμε 
ότι οι τιμές αυτές αυξήθηκαν και σε περιπτώσεις 
περισσότερο των 100%, από τον Σεπτέμβριο 2021.   
Καλά θα ήταν εάν όλοι μας κοιτάξουμε για τις 

πλέον χαμηλές τιμές (εάν υπάρχουν) που ίσως να προσφέρει κά-
ποια εταιρία.  Όπως μας λένε θα στοιχίσει σε κάθε οικογένεια περί 
τις £2.000 ή και  περισσότερο τον χρόνο.  Η λιτότητα συνεχίζει να 
μαστιγώνει πολλές οικογένειες. Και ο πληθωρισμός αυξάνεται συ-
νεχώς  μα αυτοί οι μεγάλοι με το ίδιο βιολί τους. Ο κόσμος έχει ένα 
σωρό προβλήματα που βιώνει αυτούς τους καιρούς, έχει να αντι-
μετωπίσει την φοβέρα του ιού,  τον πληθωρισμό, και με δυσκολία 
και οικονομίες να κάνει τα ψώνια του για τα πλέον βασικά.  Όπως 
πάντα διαλέγουν να μας ανακοινώσουν αυξήσεις την στιγμή που 
ο κόσμος  είναι προσηλωμένος σε άλλα θέματα. Πού να κάνει ο 
λαός το παράπονό του; Στους Βουλευτές που είναι όλοι τους από-
ντες αυτές τις ημέρες; Μετά τις εορτές γράψετε στον Βουλευτή 
σας, ακόμη και απευθείας στον Πρωθυπουργό αν έχει καιρό να 
σας ακούσει  ο Johnson.  Αφού ο λαός δεν διαμαρτύρεται, θα συ-
νεχίσουν οι τιμές να αυξάνονται. 
Το λέω αυτό διότι υπάρχει λόγος.  Κατά την περίοδο της Εργατικής 
Κυβέρνησης είχε περάσει νόμος να μην αυξηθούν   οι τιμές καυ-
σαερίων για δύο χρόνια παρακαλώ. 
Μα  σήμερα  έχουμε Πρωθυπουργό που αγρόν ηγόραζε. Το κρα-
σάκι  του και τυρί του και ας καίγεται ο κόσμος. Να τι σημαίνει 
αναισθησία συνταυτισμένη με χονδρική ανευθυνότητα.  
Όταν απουσιάζει από τους αρχηγούς η ειλικρίνεια και η διαφάνεια, 
εκεί που ξεχάστηκε η αντικειμενικότητα, μα ούτε καν μπαίνουν 
στον κόπο να κάνουν μία λογοδοσία αφού λείπει η ηγεσία, και η 
ανιδιοτέλεια, και σοβαρή απουσία αρχών, τότε αντικαθιστάται ο 
νόμος της ζούγκλας.   
Όπως φαίνεται, είναι σαν να μας λένε το  “κάντε όπως  σας  λέω 
αλλά μην κάνετε αυτά που κάνω εγώ.” Τώρα είναι πώς θα ξεγελάει 

ο ένας τον άλλον, ποιος θα χρησιμοποιήσει τον άλλον για τα δικά 
του συμφέροντα  περισσότερα Fake News και ψέματα. Πώς θα 
κλέψει ο ένας τον άλλον και ούτως καθεξής. 
Εχει μεγάλη πλειοψηφία ο Johnson, αν και δεν θα πούμε ομοιάζει 
σαν δικτατορία, όμως το καθεστώς της Κυβέρνησης Boris Johnson  
πρέπει χωρίς άλλο να αλλάξει το δυνατό συντομότερο προτού η 
χώρα τελικά καταστραφεί. 
Οι δικοί του βουλευτές ως και αυτοί ή μάλλον η πλειοψηφία θέλει 
αλλαγή Πρωθυπουργού και όλοι είναι στο πόδι τώρα για αλλαγή, 
αν και θα ήταν καλύτερο να διεξαχθούν Γενικές Εκλογές. Βεβαι-
ωθείτε ότι είσθε στους εκλογικούς   καταλόγους του Δήμου όπου 
ζείτε.Μπορείτε να αποταθείτε να ψηφίσετε μέσον ταχυδρομείου, 
και υπάρχουν ειδικές φόρμες για να κάνετε αίτηση. Πολλά είναι 
τώρα τα εκατομμύρια κόσμου που ψηφίζουν μέσον ταχυδρομείου. 
Λάβετε μέρος στις εκλογές και τιμήσετε το δημοκρατικό δικαίωμα  
σας. Μπορείτε να φέρετε την αλλαγή με την ψήφο σας.  
Οι επόμενες εκλογές στην χώρα θα διεξαχθούν στις 3 Μάϊου 

2022. Αυτές θα είναι οι Δημοτικές Εκλογές αλλά καθόλου παράξενο  
να μην διεξαχθούν την ίδια ημερομηνία και οι Γενικές Εκλογές. 
Οσον αφορά τις Δημοτικές Εκλογές όλα εξαρτώνται από το πόσον 
επικίνδυνη θα είναι η φοβέρα του ιού και ακόμη εάν υπάρξουν και 
άλλες παραλλαγές. Που ίσως και να αναβληθούν  οι εκλογές. 
Μέσω ταχυδρομείου εάν θέλουμε να ψηφίσουμε είναι απλό και 
ακίνδυνο. Γνωστό πολιτικό κόμμα περίφημο για παραπληροφό-
ρηση και ψευτιές  άρχισε την εκστρατεία από  τώρα  να πλασάρει  
ένα σωρό αναλήθειες και ισχυρίζονται ότι θα καταργήσουν τα LTNs 
εάν θα έλθουν στην εξουσία.   Μα αφού τα LTNs είναι η πολιτική 
της Συντηρητικής Κυβέρνησης πώς μπορούν αυτοί  να μας λένε 
ότι θα τα καταργήσουν, που είναι αδύνατο ότι θα το κάνουνε αφού  
δεν  μπορούν να πάνε κόντρα με την δική τους Κυβέρνηση.  Πα-
λαιότερα υπήρχαν αρχές που η Προεκλογική Εκστρατεία βασιζό-
τανε στην ειλικρίνεια  και διαφάνεια,  αλλά θα μου πείτε ποιος την  
έχασε και θα την βρουν αυτοί.  O Συντηρητικός  Βουλευτής  Grant 
Shapps, υπουργός Μεταφορών, ανακοίνωσε  "πολύ λίγες αλλαγές 
σε οτιδήποτε θα φέρει  ομόφωνη στήριξη, και δεν το ζητάμε για 
αυτά τα σχήματα. Υπάρχουν όμως σαφείς ενδείξεις ότι για όλη τη 
διαμάχη που μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν, τα φιλόδοξα 
προγράμματα ποδηλασίας και πεζοπορίας, LTNs έχουν σημαντική,  

 
αν και πιο ήσυχη, υποστήριξη πλειοψηφίας.”  Αυτά λέει ο Συντη-
ρητικός  Βουλευτής  Grant Shapps . Τώρα πώς μπορεί οι Συντη-
ρητικοί στο Ενφιλτ να λένε άλλα στο κατώφλι; Η θα έχει μεγάλο 
σχίσμα το Συντηρητικό Κόμμα ή μας λένε ψέματα ή δεν καταλα-
βαίνουν οι ίδιοι τι τους λέει  στις ανακοινώσεις του ο Grant  Shapps.  
Δικό σας το συμπέρασμα. 
Πάντως το Δημαρχείο Enfield δεν έχει πάρει ουδεμία απόφαση 
γύρω από τα LTN. Ακόμη και ο Boris Johnson έχει δώσει σε όλα 
τα δημαρχεία οδηγίες να του δώσουν άλλες ιδέες γύρω από τα 
LTNs, αν δεν τους αρέσουν τα σημερινά σχέδια. Μέχρι σήμερα 
κανένα δημαρχείο δεν έχει παραδώσει άλλα σχέδια.  

 Την στιγμή που έγραφα το  άρθρο ήλθαν πληροφορίες ότι   απε-
βίωσε ο Desmond  Tutu. 
Ετσι άλλαξε κάπως η αρχική ιδέα του άρθρου και είναι γύρω από 
αρχές. O Desmond Tutu πήρε το Βραβείο Ειρήνης Nobel. 
Ενας άξιος ηγέτης, ίσως ο τελευταίος των μεγάλων. Ο Μαντέλα 
ήταν ο άλλος, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και άλλοι μεγάλοι ηγέτες  
έφυγαν από αυτή την πρόσκαιρη ζωή.  Δεν θα γράψω περισσότερα 
αλλά μόνο να παραπέμψω τον κάθε αναγνώστη να ακούσει την 
ομιλία, διαρκείας επτά μόνο λεπτών που μιλά για την αλήθεια  και 
συμφιλίωση. Αυτοί οι μεγάλοι  όχι μόνο μιλούσαν αλλά τα έβαζαν 
και  σε εφαρμογή. Σπουδαία και δυναμική ομιλία  με λόγια γεμάτα 
έννοια.  
Είναι διαθέσιμη στο YouTube: www.history.com/speeches/arch-

bishop-desmond-tutu-on-truth-and-reconciliation   Ακόμη πιο  εύ-
κολα  γράψετε:  Desmond Tutu   1998 speech. Αυτό για μένα είναι 
ένα αληθινό και γνήσιο Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα. 

Λυπάμαι, 
αποτύχατε! 

Αμ δεν… Λυπάμαι, δεν απέτυχα! Λίγους 
στόχους μετρήσιμους με χρονοδιάγραμμα 
και όλα γίνονται. Αλήθεια λέω γιατί έτσι είναι. 
Εύχομαι κι εσείς να έχετε πετύχει αυτά που 
βάλατε στόχο πέρυσι ακριβώς τις ίδιες μέ-
ρες όπως τώρα!  

 Παραμονή πρωτοχρονιάς 2022!  Νέα 
χρονιά, νέα σελίδα. Κατάλληλη εποχή να 
μπουν οι στόχοι, αυτά που λέμε «New year 
resolutions».  Ισχύει ότι ο καινούργιος χρό-
νος φέρνει αισιοδοξία, δύναμη και χαρά, 
την προσμονή μιας καινούργιας αρχής. 
Μιας αρχής που μόνο χαρές μπορεί να φέ-
ρει αν έχουμε την  υγεία μας γιατί χωρίς 
αυτή τίποτα δεν γίνεται και τίποτα δεν μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί. Όλο το υπέροχο 
και υποσχόμενο γιορτινό κλίμα, μάς γεμίζει 
ενθουσιασμό και αυτό  χρειαζόμαστε για να 
αναλάβουμε δράση.  
Κι όλους πάει το μυαλό μας στο κάπνισμα 
ή στην αρχή μιας δίαιτας που ποτέ δεν ακο-
λουθούμε μέχρι το τέλος. Προσωπικά δεν 
το βλέπω απραγματοποίητο γιατί αν υπάρ-
χει πρόθεση υπάρχει και η προσπάθεια και 
αυτή είναι που μετράει. Για να μην μας βα-
ραίνουν καν αυτές οι λέξεις ας πούμε ότι 
κάνουμε μια ευχή. Ή υπόσχομαι στον εαυτό 
μου! Ας προσπαθήσω… θα πούμε κι αυτό 
ακούγεται πιο γλυκό και καθόλου καταπιε-
στικό. Θα ήθελα να προσπαθήσω να κόψω 
το κάπνισμα. Ωραίο και καθόλου αγχωτικό 
στην σκέψη μας το …θα προσπαθήσω να 
κόψω το κάπνισμα! Χωρίς τύψεις λοιπόν. 
Στην περίοδο αυτή πολύ σωστή επιλογή. 
Θα προσπαθήσω να μειώσω το κάπνισμα 
και θα το κόψω γιατί οι καιροί είναι δύσκο-
λοι, πολύ δύσκολοι γιατί αν αρρωστήσω με 
τον καταραμένο κορωνοϊό θα έχω πολλές 
ελπίδες να επιζήσω. Έτσι θα πούμε για να 
προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε 
αυτό που ακούγεται άπιαστο όνειρο. Κι 
όμως, το έχω πει «Μπορείς να το πετύ-
χεις!» 
Δίαιτα και άσκηση το επόμενο. Τι κάνω 
με αυτό τώρα, όλοι θα σκεφτόμαστε. Κι 
όμως ας το δούμε λίγο επιπόλαια, δεν βλά-
φτει! Όλα σοβαρά τα παίρνουμε μέχρι στι-
γμής! Ας πούμε τότε: Τι με νοιάζει αν είμαι 
μέγεθος 10 τι 12 τι 14; Καμία αν με ρωτάτε 
η διαφορά. Όμορφα νοιώθεις σε οποι-
οδήποτε μέγεθος αν εσύ νοιώθεις καλά με 
τον εαυτό σου. Λιγότερα κιλά φυσικά καλύ-
τερα είναι γιατί μπορείς να φοράς ό,τι θες. 

Και τα καθημερινά και τα επίσημα ρούχα 
πιο κομψά είναι. Άρα η καταπιεστική αυτή 
δίαιτα ας μείνει μόνο στην περισυλλογή ότι 
κι αυτό θα το δοκιμάσω κι αν δεν πετύχει 
δεν έγινε και κάτι. Ας  προσπαθήσουμε 
όμως γιατί έχει να κάνει με την υγεία μας 
γενικότερα. Υγιεινή διατροφή, αυτό μετράει! 
Ξεκινήστε λοιπόν να τρώτε πιο υγιεινά τρό-
φιμα και λιγότερα τρόφιμα συνολικά. Η με-
τάβαση σε μια πιο υγιεινή διατροφή από 
αυτή που μπορεί να έχετε συνηθίσει είναι 
απίστευτα δύσκολη όταν περιβάλλεται από 
φθηνό πρόχειρο φαγητό. Ωστόσο, με αρ-
κετή αποφασιστικότητα και μερικές βασικές 
συμβουλές, μπορείτε να αναπτύξετε πιο 
υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Μάθετε να 
ελέγχετε τη συναισθηματική διατροφή που 
θέλει  πολλές πολλές σοκολάτες για να κρα-
τηθεί μια ισορροπία σε σχέση με την στε-
νοχώριας μας. Άρα με περισσότερη λογική 
ας αφομοιώσουμε την σκέψη μας σε λογι-
κές υποστήριξης της απόφασή μας να 
τρώμε υγιεινά.  
Γίνετε και πιο δραστήριοι: Μερικοί άνθρω-
ποι δεν έχουν πραγματικά μεγάλο πρό-
βλημα βάρους, και ασκούνται  κάποιες φο-
ρές την εβδομάδα. Άλλοι  κάθονται στο 
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στο σπίτι και 
στην εργασία, κάτι που μπορεί να έχει αρ-
νητικό αποτέλεσμα σχετικά με την υγεία 
τους. Σε αυτήν την περίπτωση, το μόνο που 
χρειάζεστε είναι να βρείτε τρόπους για να 
μετακινηθείτε περισσότερο όλη την ημέρα 
αντί να παραμείνετε κολλημένοι στον υπο-
λογιστή και το κινητό. 

 
Μια άλλη καλή μας πρόθεση ας είναι η 
πιο κάτω. Την βρίσκω πολύ σημαντική στις 
μέρες μας. Βελτιώστε τη συγκέντρωση και 
τις ψυχικές σας δεξιότητες: Οι άνθρωποι 
προσπαθούν να βρουν τρόπους για να βελ-
τιώσουν την συγκέντρωσή και τις γνωστικές 
τους ικανότητες για χιλιάδες χρόνια τώρα 
χρόνια. Οι περισσότεροι αρχαίοι πολιτισμοί 
είχαν κάποιο συνδυασμό ψυχικής άσκησης 
και φυτικής ιατρικής για να τους βοηθήσουν 
να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Σήμερα μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε ο,τιδήποτε, 
από εφαρμογές έως αρχαίες τεχνικές δια-
λογισμού για να ενισχύσουμε τη συγκέ-
ντρωση και να βελτιώσουμε τις ψυχικές μας 
δεξιότητες. Εάν το πετύχετε, θα μπορείτε 
να ελέγχετε τη διάθεσή σας, να μαθαίνετε 
γρηγορότερα και να μπορείτε πιο εύκολα 
να λύνετε τα προβλήματά σας.  

Γνωρίστε νέους ανθρώπους: Όταν κολ-
λάμε σε μια ρουτίνα, συνήθως καταλήγουμε 
στο σπίτι τις περισσότερες φορές, χάνοντας 
πολλές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για κοινω-
νικοποίηση και διασκέδαση. Η συνάντηση 
με νέους ανθρώπους μπορεί να είναι επω-
φελής για την ψυχική σας ευημερία και να 
βοηθήσει την καριέρα σας, οπότε μην φο-
βάστε να βγείτε έξω όταν ο περιορισμός το 
επιτρέψει  και να κάνετε φίλους. Ξεπεράστε 
τη ντροπή σας, αποκτήστε λίγη γνώση και 
πηγαίνετε και γνωρίστε νέα και ενδιαφέρο-
ντα άτομα. 
Το 2022 είναι μια ανάσα μακριά. Πολλά 
και διάφορα είναι τα ζητήματα που βασανί-
ζουν όλους τους ανθρώπους καθημερινά, 
αλλά η πίεση του να ξεκινήσει η νέα χρονιά 
με το δεξί είναι ακόμα μεγαλύτερη τώρα, 
καθώς η αναπάντεχη εμφάνιση και επιμονή 
της πανδημίας τα δύο τελευταία χρόνια έχει 
επιβαρύνει ψυχολογικά και επαγγελματικά 
τους πάντες. Covid-19, Delta και Omega 
τώρα! Κάποιος είχε πει ότι πριν φύγει αυτός 
ο ιός θα μεταλλαχθεί τόσο πολύ που θα 
πάρει όλα τα γράμματα του ελληνικού αλ-
φαβήτου. Σκεφτόμουνα κι αυτήν την Ισπα-
νική γρίπη που λέγεται ότι κράτησε κάποια 
χρόνια αλλά τότε δεν υπήρχαν τόσα μέσα 
ούτε και τόσο ανεπτυγμένη ιατρική. Ας μην 
το σκεφτόμαστε τώρα αυτό για να μας χα-
λάσει και την παραμονή της πρωτοχρονιάς!  
Και φέτος λοιπόν πιστοί στις προσωπικές 
υποσχέσεις βάζουμε στόχους ψηλούς και 
αν χρειαστεί ας προκαλέσουμε λίγο περισ-
σότερο τον εαυτό μας. Έχουμε μάθει πλέον 
στα δύσκολα και μπορούμε όταν θέλουμε. 
Ο άνθρωπος είναι ένα δυνατό ον. Μπορεί 
να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια που εμφανί-
ζονται στον δρόμο του και να βγει νικητής 
παρά τις αντιξοότητες. Βέβαια, επειδή είναι 
και κοινωνικό ον, μπορεί όντως να τα κατα-
φέρει όλα αυτά αν έχει την στήριξη των δι-
κών του ανθρώπων. 
Εύχομαι καλή χρονιά γεμάτη υγεία για 
σένα και την οικογένειά σου. Να προσθέ-
σεις ελπίδες, ν' αφαιρέσεις λάθη, να πολ-
λαπλασιάσεις όνειρα και να διαιρείς την 
αγάπη σου σ' εκείνους που την αξίζουν! 
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Στόχοι για τη νέα χρονιά 2022!

Επικίνδυνη  η απουσία βασικών αρχών και όχι μόνο…

Είναι γεγονός πως τον τελευταίο καιρό γινόμαστε μάρτυρες 
αυτής της απροσδόκητης και μακρινής «κινδυνολογίας» 
του περί «Θα έρθει μέρα που οι Τουρκοκύπριοι θα μετα-

κομίσουν στα νότια του νησιού και θα αφήσουν την Τουρκία μόνη 
της στα βόρεια». Κυρίως βλέπουμε βασικά το… «οι Τ/κ τρέχουν 
να βρουν δουλειά στα νότια, επειδή στα βόρεια η κατάσταση 
είναι ανυπόφορη!».  
Αποτελεί γεγονός πως μέσα σε μερικά χρόνια αλλά κυριότερα 
τους τελευταίους μήνες ο μέσος Τουρκοκύπριος έχει απωλέσει 
τεράστιο μέρος του βιοτικού του επιπέδου με την τουρκική λίρα 
να πέφτει χωρίς πάτο, ενώ οι ανατιμήσεις αναμένεται να συνεχί-
σουν και το 2022. Οι τιμές βασικών αγαθών αυξάνονται. Οι μικρές 
επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες και κλείνουν. Η τουρκική μαφία 
αγοράζει ότι μένει σε τιμές ξεπουλήματος. Η Τουρκία στέλνει 
λεφτά κυρίως για το στρατό. Ο μέσος Τ/κ προσπαθεί να βρει 
απεγνωσμένα δουλειά ως φτηνό εργατικό δυναμικό στα νότια 
του νησιού και το εξωτερικό.  
Να σημειώσουμε ότι εκατοντάδες Τ/κ εργάζονται στις ελ. περιο-
χές από το 2003 κυρίως στον οικοδομικό τομέα. Αξίζει να τονιστεί 
ότι η ΠΕΟ έχει εγγεγραμμένους εκατοντάδες Τ/κ ως μέλη ενώ σε 
συνεργασία με τις τ/κ αριστερές συντεχνίες μεσολαβεί για θέματα 
εξεύρεσης εργασίας πολλών Τ/κ. Ένας λόγος ακόμα για να τονι-
στεί όμως είναι και λόγω του ότι η πρόσφατη ανακοίνωση πυρο-
τέχνημα της ΣΕΚ και της Türk-SEN δημιούργησε εντυπώσεις 
πως η εργοδότηση Τ/κ στις ελ. περιοχές αποτελεί πρωτοφανές 
φαινόμενο.  Την ίδια στιγμή, οι Τουρκοκύπριοι καλούνται στις 23 
του Γενάρη να πάνε να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν για τη λεγόμενη 
«βουλή» ενώ στα ηνία της εξουσίας παραμένει η μεγαλύτερη 
ιστορικά μαριονέτα της Τουρκίας στην Κύπρο, ο Ερσίν Τατάρ. 
Να ψηφίσουν ενώ ξέρουν πως μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν 
«πολιτογραφηθεί» γύρω στους 7000 επιπλέον έποικοι που θα 
έχουν και αυτοί δικαίωμα «ψήφου» (σημ. ο Τατάρ εκλέχθηκε με 
διαφορά 4000 ψήφων από τον Ακιντζί πριν ένα χρόνο). Να ψη-
φίσουν ενώ το 25% του προϋπολογισμού του ψευδοκράτους έρ-
χεται από την Τουρκία και δεν έχουν ρόλο στη νομισματική πολι-
τική του νομίσματος που χρησιμοποιούν, άρα ούτε και της 
οικονομίας.  Οι τ/κ προοδευτικές δυνάμεις υπενθυμίζουν όσα 
προειδοποιούσαν για την πορεία τσιμεντόματος του στάτους κβο. 
Βέβαια η τ/κ αριστερά είναι διαιρεμένη μεταξύ του μεγαλύτερου 
κομματιού της που προσπαθεί να βρει ευφάνταστες λύσεις όπως 
«η εισαγωγή του ευρώ στα κατεχόμενα» και από την άλλη των 
μικρότερων αριστερών κομμάτων τα οποία καλούν σε μποϊκοτάζ 
ή απλά απέχουν επειδή «η ψηφοφορία είναι ακόμη ένα μέρος 
της επιδίωξης προσάρτησης». Από την άλλη, προσπαθούν απε-
γνωσμένα να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα λύσης του Κυπρια-
κού. Την ελπίδα που δολοφονήθηκε και στο Κρανς Μοντανά και 
πλέον στα ανοικτά του Βαρωσιού, εκ νότου και βορρά, αντί-
στοιχα. 
Σίγουρα, η αναγκαστική «έξοδος προς τα νότια και αλλού» 
υπενθυμίζει σε πολλούς ότι η καλύτερη προοπτική βρίσκεται στη 
λύση του Κυπριακού και όχι στα δύο κράτη και την τουρκική προ-
σάρτηση. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως η τ/κ δεξιά η οποία 
δέχεται τουρκική στήριξη –περισσότερο πέραν από κάθε άλλη 
φορά- θα ηττηθεί. Ειδικά όταν πρόκειται για «βουλευτικές εκλο-
γές» μεγάλο μέρος των Τ/κ βλέπουν στη δεξιά τον πιο «αποτελε-
σματικό διαχειριστή του στάτους κβο» ενώ το σημαντικότερο μέ-
ρος των εποίκων θα ψηφίσει δεξιά για λόγους «υποχρέωσης». 
Ακόμα μια φάση της ιστορίας μας όπου το στάτους κβο παράγει 
τραγικά αδιέξοδα. Ενώ από τη μια το στάτους κβο παράγει διε-
φθαρμένες εξουσίες και οικονομίες της άπρακτής, από την άλλη 
οι Τ/κ θυματοποιούνται όντας από πολλές πτυχές εξαρτώμενοι 
από την Τουρκία. Όμως θα ήταν καλύτερα να δούμε ξεκάθαρα το 
διακύβευμα. Ας δουν οι Τουρκοκύπριοι ότι χωρίς λύση θα συνε-
χίσουν να είναι προέκταση όλων των κακών της Τουρκίας. Ας 
δουν οι Ελλνοκύπριοι, πως χωρίς τους Τουρκοκύπριους να πα-
ραμένουν στα βόρεια του νησιού, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα επί-
λυσης του Κυπριακού και μόνιμης σταθερότητας.  

 
Ηλίας Δημητρίου 

Υπεύθυνος Γρ. Επαναπροσέγγισης, μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ  

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Οι Τουρκοκύπριοι στη μέγγενη  
του στάτους κβο
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ΟΙ ΜΠΟΝΑΜΑΔΕΣ 2022 

Καλωσορίζω όλους σας φίλους γνωστούς και ξένους Ελεύθερες ελεύθερους μονούς και παντρε-
μένους. Χρόνια πολλά θα ήθελα να πω στο τσάκα – τσάκα, Λίγο να σατιρίσουμε να σπάσουμε και 
πλάκα. ΑΡΧΗΜΗΝΙΑ ΚΙ’ ΑΡΧΗΧΡΟΝΙΑ, Κι’ αρχή καλός μας χρόνος, Χαίρομαι που είμαστε μαζί … 
Και δεν έμεινα μόνος. Άης Βασίλης έφτασε Με δώρα φορτωμένος Μου τα δώσε τα κουβαλώ ..  
Να πνάσει ο καημένος. Ήτανε δύσκολος πολύ Ο περασμένος χρόνος Όλους μας ταλαιπώρησε.. 
Μας έπνιξε ο πόνος. Τις μάσκες εφορήσαμε Όλοι στα πρόσωπα μας Κρύψαμε τα χαμόγελα .. 
Κι’ όλη την ομορφιά μας. Μα τέλος πάντων φίλοι μου Θα πρέπει ν’ αντακώσω, Τα δώρα του Αγίου 
μας Σ’ όλους να παραδώσω. Θ’ αρχίσω από την Κύπρο μας Τρέχοντας για να πάρω. Πρώτα εις το 
προεδρικό…. Θα φτάσω μ’ ένα Γάρο! Θα δώσω έτσι βιαστικά Μαντίλι με τα κλώσια Στον Νίκο για 
να μην ξεχνά … Ποτέ του τα… Βαρώσια! Με την ευχή να πολεμά Για να τα καταφέρει  Στην πονεμένη 
Κύπρο μας .. Την ΛΥΣΗ για να φέρει. Μα δεν θα μείνω και πολύ Στης Κύπρου τα λημέρια.  
Απλά τους δίνω συμβουλή Να πλένουνε τα χέρια. Να βάλουν το εμβόλιο Τ’ αστεία να τ’ αφήσουν, 
Για να’ χουν αντισώματα ποτέ να μην νοσήσουν, Μετά θα είναι λεύθεροι να το αποφασίσουν,  
Την μάσκα να πετάξουνε Και να πανηγυρίσουν.Έτσι στα γρήγορα λοιπόν Τα δώρα θα αφήσω,  
Κι’ αμέσως εις την βάση μου Γρήγορα θα γυρίσω. Εδώ στην Παροικία μας και πάλι θα βρεθώ, Και 
θα αρχίσω άμεσα… να μην ξημερωθώ! 

 Θα κάνω διαδίκτυο Όλους για ν’ ανταμώσω. Τα δώρα που μου άφησε… Ο Αγιος να δώσω.  
 Στον νεαρό Καραολή Τον Χρίστο που προσμένει Παίρνει το δώρο της χρονιάς … Πρόεδρος … 

παραμένει! Εις την Ομοσπονδία μας Θα είναι ο αρχηγός Με δώρο μία Μερσεντές Κι’ αυτός…  
ο οδηγός!  
Εις τον Αρχιεπίσκοπο.. Τον Εξ Αμερικής, Του έχω δώρο ιδανικό.. Το Κήρυγμα της Κυριακής.  
Πολλές ευχές και υπομονή Και όλα θα περάσουν. Στις εκκλησιές και στη Μονή Οι αμαρτωλοί…  

θ’ αγιάσουν! Θα ήθελα εδώ να πω… ευχαριστώ μεγάλο, Σε ένα φίλο μου καλό … χωρίς να υπερ-
βάλλω, 

 Της ΑΜΜΩΧΩΣΤΟΥ Πρόεδρος στον Σύνδεσμο με πάθος, δουλεύει αφιλόκερδος για όλων μας το 
όφελος, και πρώτο εγώ τον βάλλω! Βασίλη μου σου εύχομαι χρόνια πολλά να ζήσεις,  
Σύντομα στην Αμμόχωστο σπίτι σου να γυρίσεις! Για δώρο την Αμμόχωστο ελεύθερη να δούμε, 
 Στο νέο χρόνο που θα μπει,.. εκεί να κατοικούμε! Θα πάω και στα MEDIA Έτσι για να μπορούν, 
 Τα δώρα που τους έφερε , Ο Άγιος να δουν. Εκεί στην Παροικιακή, Στον Πάμπο Χαραλάμπους, 
 Τα δώρα παίρνω και θα δει… Βιβλίο για μαγειρική! Με συνταγές για θέματα Δια τους αναγνώστες,  
Για να διαβάζουν να γινούν Όλοι τους…. Παντογνώστες! Εις τον Μιχάλη Έλληνα και στην Ελευθερία,  
Ευχές πολλές του εύχομαι, Να’ ναι γερός και δυνατός, και πάντα ..με υγεία! Θα πάω εις το LGR 
Θα φτάσω με τη ΜΑΣΚΑ. Να τους χαρίσω μουσική Που έχω στην παλάσκα! 

 Μια ποικιλία τραγουδιών Για τους εκφωνητές του, Γι’ αφιερώσεις και ευχές Και στους διευθυντές 
του!  Κυριακίδη και Πιερή, ακόμα και τον Τώνη,Να έχουν πάντα ακροατές… να μην ηνιώθουν .. 
μόνοι! Θέλω να δώσω μήνυμα Στον φίλο τον Γιωργάκη, 

 Να παίζει πάντα λαϊκά.. Και με πολύ μεράκι. Και να μας λέει μερικά Ανέκδοτα ν’ ακούμε  Για να 
μπορούμε δηλαδή ….Μαζί του να γελούμε. Φέρνει ο άγιος πολλά… Δώρα για να χαρίσει, 

 Και δεν θέλει παράπονα … Πίσω του για να αφήσει! Πριν συνεχίσω φίλοι μου Θα σας παρακα-
λέσω, 

 Να με χειροκροτήσετε Τάχα… αν σας αρέσω!  Γι’ αυτό σας λέω μονομιάς, Και όταν με ειδή τε, 
 Κάθε φοράν που σιήφκω εγιώ.. Να με χειροκροτείτε. Για να με ‘όμως σίγουρος, Πως δεν θα το  
ξεχνάτε, Λέω να δοκιμάσουμε Σιήφκω… τζαι αρκινάτε! Να είστε καλά ευχαριστώ, Το χειροκρότημα 
σας. Να είστε πάντα υγιείς Και σεις και τα παιδιά σας!  Εις τη ζωή την σύντομη Που έτυχε να  
βρεθούμε, Πρέπει να προσπαθήσουμε Καλά να την περνούμε. Αφήστε όλοι το λοιπόν Βάσανα και 
μαράζι, Κι’ αν είχατε κακό χρόνο.. Πέστε πως δεν πειράζει. Ας κάνουμε προσπάθειες πολλές τον 
νέο χρόνο, να έχουμε μόνο χαρές να διώξουμε τον πόνο. Βλέπω μες’ τη σακούλα μου Πως έχω  
κι’ άλλα δώρα, Κι’ αμέσως πάλι αρχινώ Να τα μοιράσω τώρα! Θ άθελα ιδιαίτερα πίσω να μην 
αφήσω,  
Το γυναικείο φύλο και εγώ λίγο να το… τιμήσω. Στην πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων της Αγγλίας 

Την Παλαζίδου Έλενα, θα πάω απ’ ευθείας. Συγχαίρω την και μπράβο της, και θα της παραδώσω, 
 Κι’ ένα χωράφι εύπορο πάνω στον Πενταδάκτυλο, Γεμάτο με πολλές ελιές… δικό της ….  
Θα της δώσω!! Ακόμα ένα άτομο θέλω να επαινέσω, Είναι παρουσιάστρια και με μεγάλη χάρη,  
Την Κατερίνα ήθελα που είναι και Κρητικιά, Που πάντα έτσι όμορφα και με πολύ μεράκι, Μιλάμε 

για το χάρισμα, Χαρίζει μπόλικη χαρά… Μπράβο σου Μπαροτσάκη!  
 Εις το HELLENIC το TV … Στον δόκτορα Φελλά, Του έφερε ο Άγιος Σενάρια πολλά! 
 Να κάνει ένα σίριαλ Με γέλιο Ναν γεμάτο, Με αγωνία πιο πολύ… Να ‘θρουν τα πάνω κάτω!  
Να γίνω πρωταγωνιστής .. Τους ρόλους για να παίζω, Να παίρνω κάμποσα λεφτά και να τους  

περιπαίζω! Ένα μεγάλο ευχαριστώ Οφείλω και το λέω, Ομολογώ τους το χρωστώ. Που μ’ έκαναν 
σπουδαίο!!  Τώρα αυτό που έμεινε Γιώργο μου του HELLENIC, Το λέω για ν’ ακούς και σύ Και να 
το πεις στον Τάκη,  

 
Πες του το σε παρακαλώ, Είναι η αύξηση μισθού Γιώργο μου αν κατάλαβες, 
 
 Είναι το …. Παραδάκι! Νομίζω πως εφκέρωσεν … Φίλοι μου η σακούλα, Ακούστε όμως τι θα πω 

μετά που τούτα ούλλα! *** Αφήστε τη μιζέρια σας Πιάστε και σεις μια φίλη, Κι’ αν η γυναίκα 
μουρμουρά Και της εμπήκαν … ψύλλοι, Φορτώστε τα εις τον καλό.. Τον … Άγιο Βασίλη! Πέστε πως 
σας την έφερε Για δώρο να περνάτε Τις ώρες τις ελεύθερες…. Μαζί για να … κεντάτε! Αυτά έχουνε 
φίλοι μου Οι γιορτινές ημέρες Πέστε πως σας την έφερε… Να παίζετε…. Κουμέρες! Η ώρα όμως 
τέλειωσε Πρέπει να σας αφήσω 8 Μα πρέπει πρώτα φίλοι μου, Να σας ευχαριστήσω.  
Χρόνια πολλά να έχουμε. Να φύγει η πανδημία, Την μάσκα να πετάξουμε… Διάθεση ν’ αλλάξουμε…  
Χαμόγελα να φτιάξουμε …. Να ζούμε με υγεία! Τώρα που το εμβόλιο έφτασε εις την χώρα,  
Ας ευχηθούμε να έχουμε … υγεία όλοι τώρα. Και μ’ ένα στόμα όλοι μας ευχαριστώ να πούμε,  
Στον Μπόρις Τζόνσον Ναν καλά , Και να του ευχηθούμε, Σύντομα λύση να βρεθεί σαν βγούμε  

απ’ την Ευρώπη, Και ευτυχία και χαρά να ζούμε οι άνθρωποι!!  
 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ… ΜΑ ΤΖΙΑΙ ΚΑΛΑ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Άγιος  Βασίλης  ο  
μυστικοπαθής

Βασίλη  μου  Βασιλάκη  
μου 

[Ανδρέας Π Θεοδοσίου - Άχνα] 
 

Έρχεται   η   ωραία   πρωτοχρονιά 
Με  χαρές,  γέλια και γλυκά φιλιά 
Και  δώρα  για  τα  μικρά   παιδιά! 

 
Κάθομαι  τώρα  κι εγώ  στη γωνία 
Και  σε  περιμένω με τόση αγωνία 
Να  έρθεις  από  την   Καισσαρεία 
Με   πλούσια  δώρα    και   σοφία! 

 
Μην αργήσεις πολύ, σε παρακαλώ 
Γιατί  πολύ, μα πάρα πολύ αγωνιώ 
Και   επειδή  είμαι  παιδάκι   μικρό 
Σε   λίγο  θα  πρέπει  να   κοιμηθώ! 

 
Θα   ήθελα  έστω για λίγο να σε δω 
Μια  ζεστή  καλησπέρα  να σου πω 
Και  εδώ   και  τώρα  να  βεβαιωθώ 
Ότι  υπάρχεις,  για  να ξέρω κι εγώ! 

 
Άγιε   Βασίλη,  πες  μου   ειλικρινά 
Μεταξύ  μας, υπάρχεις πραγματικά; 
Αν  ναι,  μένεις  στα όμορφα βουνά; 
Ή   κρύβεσαι   σε   κάποια   σπηλιά; 

 
Όλοι  οι  μεγάλοι  λένε ότι υπάρχεις 
Και   ότι  όλο  τον   χρόνο   γράφεις 
Πού   και  πόσα   δώρα   να   πάρεις 
Εγώ  σ’αγαπάω, μη το αμφιβάλλεις! 

 
Αλλά  δώσε κι εσύ ένα σημείο ζωής 
Πες  πού  μένεις, τον τόπο διαμονής 
Άφησε  κι εσύ  δυο λόγια της ψυχής 
Πριν   φύγεις  τις  ώρες  της    αυγής 
Έλα,  μην είσαι τόσο μυστικοπαθής!

Καλέ   μου   Βασίλη,  Βασιλάκη   μου 
Πέρασε    κι  από    το   σπιτάκι    μου! 
Έλα   νωρίς   για   να   σε   δω  κι  εγώ 
Να  σε κεράσουμε κι  ένα ζεστό  ποτό! 
Έλα  πολύ σε παρακαλώ πριν κοιμηθώ 
Αν  θέλεις  έλα νωρίς, έλα για φαγητό! 
Θέλω   να   μου   φέρεις   δώρα  ωραία 
Κι  έλα  σε παρακαλώ όταν είναι μέρα! 

 
Θέλω  να  σε  δω  και  κάτι  να  σου πω 
Θα   είναι  μεταξύ  μας   ένα   μυστικό! 
Τα  Χριστούγεννα  όλοι  κάτι  φέρνουν 
Εκτός  δύο  άνθρωποι  που δεν θέλουν! 
Πρώτα  πρώτα  μου  φέρνεις δώρα  εσύ 
Αλλά  έρχεσαι αργά και δεν ξέρω γιατί! 

 
Παίρνω  δώρο  από τον θείο Παναγιώτη 
Και  ένα  άλλο  από την θεία Πηνελόπη! 
Παίρνω  δώρα  από τα τρία αδέλφια μου 
Και  δώρα  από  τα  πέντε ξαδέλφια μου! 

 
Έχω  δώρα  από  τον  νονό  και την νονά 
Που   μένουν  στην  Κρήτη,  στα  Χανιά! 

 
Δώρα  από  τον  παππού  και  την  γιαγιά 
Που  μένουν στην πανέμορφη Καστοριά! 

 
Δώρα  από  τον παππού μου τον Θεόφιλο 
Που  είναι  από το ιστορικό Διδυμότειχο! 

 
Ένα  δώρο απο’δω και ένα δώρο από’ κει 
Αυτά είναι τα έθιμα μας, το έχει η εποχή! 

 
Οι   γονείς  μου  είναι  η  μόνη   εξαίρεση 
Ίσως  επειδή δεν έχουν την καλή θέληση! 
Ίσως   ξεχνούν  ότι   είμαι  το  παιδί  τους 
Δεν είδα ποτέ το Ευρώ ή τη δραχμή τους! 

 
    Είμαι  πέντε χρονών και δεν ξέρω την ιστορία 
τους  Και δεν καταλαβαίνω καθόλου την νοοτρο-
πία τους  Αλλά  μια  μέρα  θα καταλάβω την  

ψυχολογία τους Με  αγαπούν,  αλλά πού είναι η 
γενναιοδωρία τους! 

    
 Τέλος 

 
                           [Ανδρέας Π Θεοδοσίου - Άχνα]

 Άγιε  Βασίλη 
              
[Ανδρέας Π Θεοδοσίου - Άχνα]    
Αγαπητέ    μας    Άγιε   Βασίλη   γεια   σου 
Ήρθε  πάλι  ο  καιρός  σου, έλα ετοιμάσου! 
Κάθε   μέρα,  κάθε   λεπτό   και  κάθε   ώρα 
Σε   περιμένει   όλη  ανεξαιρέτως  η   χώρα! 
Με πολύ κέφι θα τρέχεις παντού εδώ κι εκεί 
Αφού  αυτός  είναι  ο  ρόλος  σου στην ζωή! 

 
Θα  ξεκινήσεις από την όμορφη  Κεσσαρεία 

    Και περνώντας φυσικά από την Καπαδοκία!  
Θα  διασχίσεις  ολόκληρη  την Μικρά  Ασία 
Κατ’ευθείαν για  την χωρισμένη Λευκωσία! 

 
Πέρασε από την Άχνα την παλιά φωλιά μας 
Την σκεφτόμαστε και ραγίζει η καρδιά μας!  
Μετά  θα περάσεις  από  την  ωραία  Αθήνα 
Και   από  εκεί  με  τρένο  για  την  Ραφήνα! 

 
Μετά  πας  για την  πεδιάδα  της Θεσσαλίας 
Και   τα   ένδοξα   βουνά   της  Μακεδονίας! 

 
Θα περάσεις από Πέλλα, Κοζάνη, Καστοριά   
Και   από  όλα  τα  ωραία  Ελληνικά  χωριά! 
Θα πας από τα πανύψηλα βουνά της Πίνδου 
Μέχρι  τις  θαυμάσιες  παραλίες της Λίνδου! 

 
Από   την   Καλαμπάκα  μέχρι την Καρδίτσα 
Και  από  την  Άρτα μέχρι την Ηγουμενίτσα! 

 
Από  το  Μεσολόγγι,  Αράχωβα και Βάρκιζα   
Από  Χαλκίδα, Αρτάκη, Ερέτρια και Σάριζα! 
Και   από το παραδεισένιο Πήλιο  στον Βόλο  
Προς Δωδεκάνησα και την πανέμορφη Ρόδο! 

 
Μην  αφήσεις την Πελοπόννησο για το αύριο 
Πόλεις  όπως  Κόρινθο, Σπάρτη και Ναύπλιο! 
Νότια  της  Κρήτης  στην  όμορφη την Γαύδο  
Θα φας φρέσκο ψάρι και νοστιμότατο γαύρο! 
Οι  πολύ  φιλόξενοι κάτοικοι  στους Οθωνούς 
Θα  σε  φιλοξενήσουν  με  μεζέδες κι αχινούς! 

 
Στα  Νοτιο-ανατολικά  είναι το Καστελλόριζο 
Εκεί  θα φας ρεβυθοκεφτέδες ή σπανακόρυζο! 
Ηπειρωτική  και  νησιώτικη  Ελλάδα είναι μία 

Όπου  κι αν πας θα βρεις Ελληνική φιλοξενία! 
Και  αν  έχεις  ακόμα  λίγο περισσότερο καιρό 
Θυμήσου  και  τους  Έλληνες   στο εξωτερικό! 
Εμάς   εδώ  στην  συννεφιασμένη  την  Αγγλία 
Εμάς  που ζούμε στην ομίχλη και τη δυστυχία! 

 
Εδώ    υπάρχουν  Έλληνες   ομογενείς   πολλοί 
Σε  αγαπούν  πολύ  και είναι καλοί Χριστιανοί! 
Έχουν    πολύ   μεγάλη  αγάπη  για  τον Χριστό 
Και  πάνε  εκκλησία κάποτε, όταν έχουν καιρό! 

 
Και  όσο  για  τα  μεγάλα  και τα  μικρά  παιδιά 
Όταν  τα  συμφέρει ξέρουν να μιλάνε ελληνικά! 
Αν  τους  υποσχεθείς  και  μερικά  ακριβά δώρα 
Υπόσχονται  να  μιλάνε  ελληνικά όλη την ώρα! 

 
Και  αν  τους  υποσχεθείς  και  καμιά  σοκολάτα 
Πάνε με τα πόδια από εδώ μέχρι την Καλαμάτα! 
Όσο για τους πολυάσχολους μας επιχειρηματίες 
Δεν  έχουν  χρόνο  για καφενεία και καφετερίες! 

 
Για  το  γυμναστήριο  δεν έχουν ούτε μια ωρίτσα 
Γι'αυτό και σχεδόν όλοι έχουν  μεγάλη κοιλίτσα! 

Αν  θα  τους  δώσεις  και  αυτούς  κάτι   
μυστήριο 

Βεβαιώσου ότι είναι ένα κάτι για το γυμναστήριο 
Τουλάχιστον  ένα  ετήσιο  ή  πενταετές εισιτήριο! 

 
Σε  ευχαριστούμε  που  μας θυμάσαι και μας 
λίγο Σε   παρακαλούμε  και  σου  δίνουμε   την   
ψήφο Πέρασε κι από μας εδώ στο πολυεθνικό 
Λονδίνο! Θα  σε  περιμένουμε με χαρές και πυ-
ροτεχνήματα Σουβλάκια,  μεζέδες και πάρα 

πολλά  γλυκίσματα Αν έχεις χρόνο δώσε μας και 
Ελληνικά μαθήματα! Έλα,  έλα  ότι  ώρα θέλεις, 
πρωί, μεσημέρι, βράδυ Ακόμη  και  την νύχτα, 

έλα  με  το  πυκνό σκοτάδι  
Μόνο  μη μας ξεχάσεις σαν κατάδικους  

στον Αδη! 
 
 

Τέλος 
Καλή χρονιά με αγάπη και φιλιά



Οι πρώτοι  και τελευταίοι 
απαγχονισμοί στην Κύπρο – 
Το Σύνταγμα Ράντκλιφ – Η 
ηρωική θυσία του Γρ. Αυξε-
ντίου -  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟ-
ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 
Η ηρωική θυσία του Γρηγόρη 

Αυξεντίου,  3 Μαρτίου 1957 
 
Τα ξημερώματα της 3ης Μαρ-

τίου 1957 οι Βρετανοί στρατιώτες περικύκλωσαν 
το κρησφύγετο και φώναζαν στον Αυξεντίου και 
τους  συντρόφους του να παραδοθούν και να 
βγουν έξω. Ο Αυξεντίου διάταξε τους τέσσερις 
συντρόφους του να βγουν, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε 
να βγει και ήταν προετοιμασμένος να πεθάνει 
παρά να παραδοθεί. Ακολούθησε μια μάχη που 
κράτησε κάπου οκτώ ώρες. Στο τέλος τα βρετα-
νικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν ελικόπτερα 
και έριξαν βενζίνη πάνω από το κρησφύγετο και 
ο Αυξεντίου κάηκε ζωντανός. Το κρησφύγετο στο 
οποίο σκοτώθηκε, έχει τώρα γίνει ιερός τόπος 
πατριωτικού προσκυνήματος. 
Στις 14 Μαρτίου 1957 ο Γρίβας κήρυξε εκεχειρία 
και στις 6 Απριλίου ο Μακάριος και οι εκτοπι-
σμένοι μαζί με αυτόν, απελευθερώθηκαν. Έφτα-
σαν στην Αθήνα στις 17 Απριλίου 1957 αλλά δεν 
τους επιτράπηκε να επιστρέψουν στην Κύπρο 
και αναγκάστηκαν να παραμείνουν στην Ελλάδα 
έως μετά την υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης 
– Λονδίνου του 1959. Λίγο καιρό μετά την απε-
λευθέρωση του ο Μακάριος απέστειλε επιστολή 
στον Μακμίλλαν στις 28 Μαίου 1957 θυμίζοντάς 
του την Απόφαση των Ηνωμένων Εθνών του 
Φεβρουαρίου 1957 για την Κύπρο και την εκε-
χειρία η οποία ήταν σε ισχύ από τις 14 Μαρτίου. 
Ανέμενε λοιπόν τώρα κάποια θετική απάντηση 
από την βρετανική κυβέρνηση. Το καλοκαίρι του 
1957 η βρετανική κυβέρνηση άρχισε ανεπίσημες 
συνομιλίες με την ελληνική και τουρκική κυβέρ-
νηση προτείνοντας διάσκεψη στρογγυλής τρα-
πέζης.  

 
Η αντικατάσταση του Χάρντιγκ από τον Σερ 
Χιου Φουτ 
Ο απαγχονισμός του Ευαγόρα Παλληκα-

ρίδη, 14 Μαρτίου 1957 
Λίγες μέρες μετά την ηρωική θυσία του Γρη-
γόρη Αυξεντίου στα βουνά του Μαχαιρά, απαγ-
χονίστηκε ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Ο Παλ-
ληκαρίδης ήταν ένας νεαρός, 18-χρονος μαθητής 
από την Πάφο που συλλήφτηκε στις 18 του Δε-
κέμβρη 1956 γιατί μετέφερε ένα αποσυναρμο-
λογημένο οπλοπολυβόλο και καταδικάστηκε σε 
θάνατο. Ο Παλληκαρίδης ήταν ο ένατος και ο τε-
λευταίος Κύπριος αγωνιστής που στάληκε στην 
αγχόνη στις 14 Μαρτίου 1957.  
Στο μεταξύ, στην Κύπρο, η πολιτική της βίαιης 
καταστολής συνεχίστηκε σε τέτοιο βαθμό που 
ακόμα  και η βρετανική εφημερίδα Ντέϊλυ Μίρρορ, 
περιέγραφε απαράδεκτη την πολιτική της Κυ-
βέρνησης Μακμίλλαν με το εξής σχόλιο:  

‘‘Η πολιτική της Βρετανικής κυβέρνησης στην 
Κύπρο είναι τώρα απάνθρωπη. Δεν υπάρχουν 
λόγια για την περιγραφή της. Ένα βλακώδες σχέ-
διο καταστολής το οποίο δεν πέτυχε και δεν μπο-
ρεί να πετύχει στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.’’ 
(17. 6. 1957). 
Τον Νοέμβριο 1957 ο Χάρτιγκ συνταξιοδοτή-

θηκε και αντικαταστήθηκε από τον Σερ Χιου Φουτ 
ο οποίος προηγούμενα ήταν Αποικιακός Γραμ-
ματέας στην Κύπρο (1943-45) και αργότερα Κυ-
βερνήτης στην Τζαμάικα. Ο Φουτ έφτασε στην 
Κύπρο στις 3 Δεκεμβρίου 1957.  

 
ΜΈΡΟΣ 13ον  
Η αντικομμουνιστική υστερία που επικρατούσε 
στα Γριβικά στελέχη της ΕΟΚΑ  βρήκε τον αντί-
στοιχο συναγωνιστή της στην Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα στο πρόσωπο του  Ραούφ Ντεκτάς 
ηγέτη της οργάνωσης Βολκάν (Ηφαίστειο), η 
οποία υποστήριζε τη Διχοτόμηση. Η Βολκάν με-
τονομάστηκε στα τέλη του 1957 σε Τουρκ Μου-
νταφάα Τεσκιλάτι που σήμαινε Οργάνωση 
Τουρκικής Ασφάλειας ή με το αρκτικόλεξο 
Τ.Μ.Τ. Όπως η ΕΟΚΑ η οποία μποϋκοτάριζε τα 
βρετανικά προϊόντα, έτσι και η Τ.Μ.Τ. παρότρυνε 
όλους τους τουρκοκύπριους να μποϋκοτάρουν 
τα ελληνικά προϊόντα και τους απειλούσε με 
άσκηση βίας ακόμα και με εκτέλεση αν συνερ-
γάζονταν ή είχαν δοσοληψίες με τους  ελληνοκύ-
πριους. Πριν ξεσπάσουν οι βιαιότητες το 1958, 
πολλοί τουρκοκύπριοι εργαζόμενοι συμμετείχαν 
με τους ελληνοκύπριους εργαζόμενους στις εκ-
δηλώσεις της Πρωτομαγιάς και συνεργάζονταν 
στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η Τ.Μ.Τ. απαγόρευε 
αυτή την ελληνοκυπριακή συνεργασία.  

 
Οι δολοφονίες προοδευτικών Τουρκοκυ-

πρίων 
Στις 22 Μαίου 1958 έγινε η πρώτη απόπειρα 
δολοφονίας κατά του Αχμέντ Σαντί, ο οποίος 
ήταν ο υπεύθυνος του τουρκικού γραφείου της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ. Πυροβολή-
θηκε από τρεις τούρκους ένοπλους στην είσοδο 
του σπιτιού του και τραυματίστηκε σοβαρά. 
Στις 24 Μαίου 1958 ένας ακόμη τουρκοκύπριος 
ο Φαζίλ Οντέρ, διευθυντής της εβδομαδιαίας 
εφημερίδας Ινκιλαψι δολοφονήθηκε από την 
Τ.Μ.Τ.  Στις 29 Μαίου 1958 δολοφονήθηκε ο 
Αχμέτ Γιαχία, μέλος της επιτροπής του προ-
οδευτικού τουρκοκυπριακού Αθλητικού Πολιτι-
στικού Κέντρου. Στις 30 Ιουνίου 1958 εκτελέ-
στηκε ο Αχμέντ Ιμπραχίμ, κουρέας από τη 
Λεμεσό επειδή εκφράστηκε υπέρ της ελληνο-
τουρκικής συνεργασίας. 

 
Η βόμβα στο Τουρκικό Προξενείο της Λευ-

κωσίας 
Η κοινοτική βία ξέσπασε ακόμη μια φορά στην 
Κύπρο το καλοκαίρι του 1958. Στις 7 Ιουνίου 
εξερράγη βόμβα έξω από το Γραφείο Τύπου του 
τουρκικού Προξενείου στη Λευκωσία. Το γεγονός 
προκάλεσε αγανάκτηση και κοινοτική βία.  
Κατά τη διάρκεια της δίκης της κυβέρνησης Με-

ντερές (1960 – 61), υπήρξε ομολογία ότι η 
βόμβα η οποία εξερράγη έξω από το Γραφείο 
Τύπου του τουρκικού Προξενείου είχε τοποθετη-
θεί από Τούρκους. Ο Αϊντίν Κονουράλπ, του 
τουρκοκυπριακού εβδομαδιαίου Νατσάκ, κατέ-
θεσε ότι τα νέα για επερχόμενη σφαγή από τους 
έλληνες είχαν κατασκευαστεί για να εξωθήσουν 
τους τουρκοκυπρίους να αναλάβουν δράση κατά 
των ελλήνων. Η κατάθεση υποστηριζόταν από 
αποδεικτικά στοιχεία του Εμίν Ντιρβάνα (ο 
οποίος αργότερα έγινε πρεσβευτής της Τουρκίας 
στην Κύπρο). Εντός δύο μηνών, είχαν σκοτωθεί 
56 έλληνες και 53 τούρκοι. Πολλά σπίτια ελλήνων 
και τούρκων πυρπολήθηκαν και άνθρωποι ανα-

γκάστηκαν να μετακινηθούν σε άλλα μέρη του 
νησιού. Ο Ραούφ Ντεντάς θα παραδεχθεί πολλά 
χρόνια αργότερα, στις 26 Ιουνίου 1984, στο τη-
λεοπτικό κανάλι ITV, ότι η βόμβα στο Γραφείο 
Τύπου του τουρκικού Προξενείου είχε τοποθετη-
θεί από τούρκους για να δημιουργηθεί ατμό-
σφαιρα έντασης και έτσι να μπορέσουν να γίνουν 
γνωστές οι απόψεις των τουρκοκυπρίων. (ITV 
Documentary: ‘‘End of Empire: Cyprus, Britain’s 
Grim Legacy’’ 26. 6. 1984). 

 
Ο Μακμίλαν επιμένει στην υπογραφή των 

Συμφωνιών χωρίς καμιά αλλάγή 
Μετά την εξορία του στις Σεϋχέλες ο Μακάριος 
βρισκόταν στην Αθήνα γιατί δεν του επιτρεπόταν 
από την αποικιακή κυβέρνηση να γυρίσει στην 
Κύπρο. Όταν είχαν συμφωνηθεί και μονογραφη-
θεί οι Συμφωνίες της Ζυρίχης τον Φεβρουάριο 
του 1959 ο Μακάριος, σύμφωνα με τον Ευάγγελο 
Αβέρωφ,  γνώριζε το περιεχόμενο της Συμφω-
νίας, δηλαδή ότι οι Συμφωνίες αυτές με τις εγ-
γυήσεις, τα διάφορα βέτο, τις ξεχωριστές ψηφο-
φορίες κλπ, που θα έβαζαν τον κυπριακό λαό σε 
νέες χεροπέδες. Τόσο ο Καραμανλής όσο και ο 
Αβέρωφ κρατούσαν τον Μακάριο ενήμερο σχε-
τικά με τις διαπραγματεύσεις που γίνονταν. Ο 
Μακμίλαν όταν κάλεσε τη Συνδιάσκεψη στο Λον-
δίνο για τις 19 Φεβρουαρίου 1959 είχε τη συ-
γκατάθεση του Έλληνα και του Τούρκου πρωθυ-
πουργού ότι δεν θα γινόταν καμιά συζήτηση στο 
περιεχόμενο των Συμφωνιών και ο Καραμανλής 
πήγε στο Λονδίνο αφού πρώτα είχε συναινέσει 
και ο Μακάριος. Όταν ο Μακάριος πρόβαλε τα 
επιχειρήματα του για ορισμένες αλλαγές είχε 
εξοργίσει τόσο τον Μακμίλαν όσο και τον Καρα-
μανλή.  

  
Η Διάσκεψη στο Lancaster House 
Στις 17 Φεβρουαρίου 1959, άρχισε η Διάσκεψη 
στο Λάνκαστερ Χάουζ  στο Λονδίνο. Στην  Διά-
σκεψη αυτή συμμετείχαν οι πρωθυπουργοί της 
Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας (Μακμίλλαν, 
Καραμανλής και Μεντερές) μαζί με τους Υπουρ-
γούς Εξωτερικών (Σέλγουϊν Λόϋντ, Αβέρωφ και 
Ζορλού) και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος που εκ-
προσωπούσε τους ελληνοκυπρίους και ο Δρ. 
Κουτσούκ που εκπροσωπούσε  τους τουρκοκυ-
πρίους. Ο Σέλγουϊν Λόϋντ που προήδρευε στη 
Διάσκεψη ρώτησε το Μακάριο αν αποδεχόταν 
τις Συμφωνίες ως αυτές είχαν. Ο Μακάριος απά-
ντησε ότι επιθυμούσε να έχει ορισμένες διευκρι-
νίσεις σε οκτώ συγκεκριμένα σημεία, ειδικά 
εκείνα που αφορούν τα ‘‘δικαιώματα βέτο’’. Ο 
Ευάγγελος Αβέρωφ, ο έλληνας υπουργός εξω-
τερικών στη συνέχεια διέκοψε και είπε ότι η ‘‘Ελ-
λάδα πάντοτε τιμά την υπογραφή της’’ (εννο-
ώντας ότι είχαν ήδη μονογραφήσει τις Συμφωνίες 
στη Ζυρίχη).  

 
Η συνάντηση στην Ελληνική Πρεσβεία 
Οι συνομιλίες διακόπηκαν για την επόμενη 
ημέρα. Ο Καραμανλής και ο Αβέρωφ συμφώνη-
σαν μια συνάντηση στην ελληνική Πρεσβεία 
(Πρεσβευτής ήταν ο Γεώργιος Σεφέρης) για τους 
34 ελληνοκύπριους αντιπροσώπους οι οποίοι εί-
χαν έρθει στο Λονδίνο ως σύμβουλοι του Αρχιε-
πισκόπου. Οι Κύπριοι αντιπρόσωποι υπέστηκαν 
πιέσεις  από τον Αβέρωφ για  να αποδεχτούν τις 
Συμφωνίες. Ο Αβέρωφ τους είχε πει και το γνω-
στό πλέον σε όλους ότι αν δεν δέχονταν αυτές 

τις Συμφω-
νίες, αυτοί θα έφεραν την πλήρη ευθύνη με τις 
ανάλογες συνέπειες, και  «το αίμα εφ’ υμάς και 
επί των τέκνων υμών».     
Οι περισσότεροι  συμφώνησαν με τον Αβέρωφ  
και παρότρυναν τον Μακάριο να υπογράψει. Το 
παράδοξο είναι ότι  ορισμένοι από αυτούς οι 
οποίοι υποστήριζαν ζωηρά την αποδοχή των 
Συμφωνιών και άσκησαν πίεση στον Μακάριο 
να υπογράψει, π.χ. ο γιατρός Θεμιστοκλής Δέρ-
βης (πρώην Δήμαρχος Λευκωσίας), ο Μητρο-
πολίτης Κιτίου Άνθιμος και άλλοι, μερικούς μή-
νες αργότερα στράφηκαν κατά του Μακαρίου και 
τον κατηγόρησαν ότι πρόδωσε την εθνική υπό-
θεση της Ένωσης με το να υπογράψει τις Συμ-
φωνίες αυτές !! Την επόμενη ημέρα, ο Μακάριος 
πιεζόταν στο Λάνκαστερ Χάουζ να δηλώσει με 
ένα ‘‘Ναι’’ ή ένα ‘‘Όχι’’ αν αποδέχεται ή όχι τις 
Συμφωνίες. Σύμφωνα με την ελληνική κυβερνη-
τική αντιπροσωπεία, ο Μακάριος γνώριζε ήδη 
το περιεχόμενο των Συμφωνιών επειδή αυτό του 
είχε κοινοποιηθεί στην Αθήνα και δεν μπορούσαν 
να καταλάβουν γιατί συμπεριφέρθηκε με τον 
τρόπο αυτό. Τελικά οι Συμφωνίες υπογράφηκαν  
από όλα τα μέρη στις 19 Φεβρουαρίου 1959.  

 
Παζάρεμα της τελευταίας στιγμής! 
Ο Μακάριος παρόλο που αρχικά δίσταζε να 
υπογράψει τις Συμφωνίες της Ζυρίχης και συμ-
μεριζόταν τις απόψεις της Ελληνικής Αντιπολί-
τευσης δεν επιδίωξε διαβουλεύσεις μαζί της ούτε 
και θέλησε να καλέσει τους Κυπρίους Δημάρχους 
και άλλους πολιτικούς ηγέτες στην Αθήνα για να 
ακούσει την άποψή τους. Κάλεσε  τους συμβού-
λους του μόνο στο Λονδίνο και μόνο δυο-τρία 
24ωρα πριν την υπογραφή των Συμφωνιών! 
Αφού οι ελληνοκύπριοι τον θεωρούσαν ότι ήταν 
«ο εις και ο μόνος» ηγέτης που μπορούσε να 
διαπραγματευτεί το κυπριακό, πίστεψε και ο ίδιος 
στις δικές του ικανότητες και στο δικό του «Πα-
πικό αλάθητο!». Στο Λονδίνο παρόλο που πήγε 
εκεί όπως δεσμεύτηκε ο Καραμανλής απλά για 
να υπογράψουν τις Συμφωνίες, την τελευταία 
στιγμή επιχείρησε να «παζαρέψει», να κάνει ορι-
σμένες αλλαγές στις Συμφωνίες απειλώντας στην 
αρχική συζήτηση ότι δεν θα τις υπέγραφε.  
Η στάση του αυτή εξόργισε τόσο  τον Μακμίλαν 
όσο και τον Καραμανλή. Σύμφωνα με τον Κλη-
ρίδη, στις 19 Φεβρουαρίου 1959 αφού ο Μακά-
ριος υπέγραψε τις συμφωνίες, σε δεξίωση που 
παρέθεσε ο Καραμανλής είπε χαμογελώντας αι-
νιγματικά: «κ. Πρωθυπουργέ, πράγματι φαντα-
σθήκατε ότι δε θα υπέγραφα;» Τούτο έκανε τον 
Καραμανλή να ρωτήσει: «Τότε προς τι όλα αυτά;» 
Κι ο Μακάριος απάντησε: «Είχα τους λόγους 
μου». (Βλ. Γ. Κληρίδη: Η Κατάθεση μου, τόμος 
Α’ σελ. 83-84). Ο Κληρίδης πιστεύει ότι ο Μακά-
ριος θα είχε «κρίση συνείδησης» αν δεν προ-
σπαθούσε να επιφέρει βελτιώσεις στις συμφω-
νίες, για αυτό το «παζάρεμα της τελευταίας 
στιγμής!» 

 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ... 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν το βιβλίο ▪

του Δρα Κύπρου Τοφαλλή «Νεότερη Ιστορία της 
Κύπρου» καλούνται να στείλουν μια επιταγή αξίας 
20 λιρών (ή σε μετρητά)  συμπεριλαμβάνει και τα 
ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Dr Kypros Tofallis 
29, Onslow Gardens, London N21 1DY και το 
βιβλίο θα τους σταλεί την ίδια μέρα. 
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

Η διχοτομική δράση της ΤΜΤ – Επεισόδια στην Αμμόχωστο – 
Όλα οδηγούν προς την Ανεξαρτησία – Η Διάσκεψη στο Lancaster House Μέρος 12 & 13ον 
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ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
21:55 Tο Πιο Λαμπρό 
Αστέρι (1967). Αισθηματική 
κομεντί με την Αλίκη Βουγιου-
κλάκη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, 
Λαυρέντη Διανέλο. Η Κατερίνα 
ζει στον Πειραιά. Εργάζεται 
στην ψαραγορά, αλλά το 
όνειρο της είναι να γίνει με-
γάλη τραγουδίστρια. Τα όνειρα 
δεν θα αργήσουν να πραγμα-
τοποιηθούν. Το όνομα της, σε 
πολύ λίγο καιρό θα γίνει πα-
ντού γνωστό. Τότε θα συνα-
ντήσει τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας 
είναι ένας φτωχός σπουδα-
στής της κλασικής μουσικής ο 
οποίος δεν της συγχωρεί την 
προτίμηση της στα λαϊκά τρα-
γούδια. Αλλά η μοίρα είναι πα-
ράξενη. ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 23:25 Το Στραβόξυλο 
(1969). Κωμωδία με τους 
Γιάννη Γκιωνάκη, Ανδρέα 
Μπάρκουλη, Κατερίνα Γιου-
λάκη. Ο εκ πεποιθήσεως γκρι-
νιάρης και δύστροπος Νικολά-
κης ζει μαζί με την γυναίκα του 
και την ανιψιά και είναι διευ-
θυντής σ’ ένα εργοστάσιο 
υποδημάτων. Όλοι τον θεω-
ρούν στραβόξυλο, ιδίως η ανι-
ψιά του που δεν λέει να πα-
ντρευτεί. Εκείνη διατηρεί 
παράλληλη σχέση με τον συ-
νέταιρο του και έναν πελάτη.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:25 Οικογένεια Χω-
ραφά (1968). Κωμωδία με 
τους Αλέκο Αλεξανδράκη, 
Μάρω Κοντού. Οι χαρές και οι 
λύπες μιας πολύτεκνης φτω-
χής οικογένειας. Αγώνες που 
κι αν φτάνουν κάποτε σε δρα-
ματικό τόνο, βγάζουν μέσα 
από την συγκίνηση το γέλιο κι 
από το γέλιο τη συγκίνηση. 
Πρόκειται για ένα θέμα που η 
αξία του δεν οφείλεται μόνο 
στην εξέλιξη της πλοκής, αλλά 
κυρίως στις διασκεδαστικές 
και χαριτωμένες καταστάσεις 
που εκφράζουν την ελληνική 
οικογένεια. Η πλοκή στρέφεται 
γύρω από την ανάγκη να δο-
θεί το ένα από τα δεκατρία 
παιδιά της οικογένειας. ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
23:05 Επάγγελμα Γυναίκα 
(1986). Κωμωδία με την Πη-
νελόπη Πιτσούλη, Κώστα Τσά-
κωνα,  Ηλία Κωνσταντίνου. 
 Η Μαρίκα είναι παντρεμένη 
με τον Αμάρανθο. Είναι μια τυ-
πική νοικοκυρά, που δουλεύει 
πάρα πολύ και έχει μάθει τους 
πάντες να περνάνε όλα από 
τα χέρια της. Κάποια στιγμή 
φτάνει στα όρια της τρέλας και 
εγκαταλείπει τον άντρα της και 
τα παιδιά της. ΣΑΒΒΑΤΟ 8 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 21:05 Ποτέ την 

Κυριακή (1960). Κωμωδία με 
την Μελίνα Μερκούρη, Ζυλ 
Ντασέν. Ταξιδεύοντας στην 
Ελλάδα με σκοπό να βρει για 
ποιο λόγο η Ελλάδα έχει χάσει 
το γόητρο της, ένας Αμερικα-
νός συγγραφέας γνωρίζει μια 
ατίθαση Ελληνίδα πόρνη και 
γοητεύεται από τον χαρα-
κτήρα της. Προσπαθεί να της 
μεταφέρει τις γνώσεις του και 
να την φέρει κοντά σε ό,τι εκεί-
νος θεωρεί πολιτισμένο.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
22:30 Ένας Νομοταγής  
Πολίτης (1974). Κοινωνική 
Σάτιρα με τους Σωτήρη Μου-
στάκα, Διονύση Παπαγιαννό-
πουλο, Βαγγέλη Καζάν, 
Λουίζα Ποδηματά, Βασίλη Αν-
δρεόπουλο, Νόρα Κατσέλη, 
Γιώργο Κυρίτση. Ο Γρηγόρης 
ζει κάτω από την καθοδήγηση 
και την καταπίεση της μητέρας 
του, της οικογένειας, αλλά και 
της κοινωνίας που τον περι-
βάλλει εν γένει. Κάποια στιγμή 
ξεσπάει και φτάνει στα πρό-
θυρα της τρέλας. ΚΥΡΙΑΚΗ 9 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 21:30 Μια Θά-
λασσα Μακριά (2003). Αι-
σθηματική ταινία με την Τα-
μίλλα Ουλιέβα, Άκη 
Σακελλαρίου, Ιωάννα Παππά, 
Πήτερ Άλλας, Χάρη Γιακου-
μάτο, Ρόνι Μέρον. Η Ελένη 

εγκατέλειψε την Κάρπαθο στα 
17 της χρόνια. Είκοσι χρόνια 
αργότερα ζει μαζί με τον άν-
δρα της και τα παιδιά της στο 
Los Angeles. Η φροντίδα των 
παιδιών της και του Ελληνικού 
εστιατορίου της οικογένειας 
της, είναι οι καθημερινές της 
ασχολίες. Ένα αναπάντεχο γε-
γονός ανατρέπει τα πάντα. Ο 
εφηβικός έρωτας της Ελένης, 
ο Άρης, έρχεται από το νησί 
στην Αμερική για να την βρει.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
21:00 My Big Greek 
Bed&Breakfast-Ξενοδοχείο 
Αλά Ελληνικά (2016).  
Θεατρική παράσταση με τους 
Βασίλη Παναγή, Βασούλα 
Χριστοδούλου, Μάριο Χατζη-
παναγή, Λευτέρη Βενιέρη, Κα-
τερίνα Μπαροτσάκη, Χρύσω 
Παναγή και Samsara. Μια 
ιστορία που εξελίσσεται σε κά-
ποιο ξενοδοχείο στο Βόρειο 
Λονδίνο, με κύριους πρωτα-
γωνιστές τον ιδιοκτήτη, την τη-
λεφωνήτρια, τον μάγειρα, κα-
θώς και ορισμένους από τους 
πελάτες του ξενοδοχείου, βα-
σισμένη σε καταστάσεις που 
εξελίσσονται στο χώρο υπο-
δοχής. ΤΡΙΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 20:35 Η Αγνή 
του Λιμανιού (1952). Δραμα-
τική Αισθηματική Περιπέτεια 

με την Ελένη Χατζηαργύρη, 
Γιώργο Γληνό, Αλέκο Αλεξαν-
δράκη. Η Αγνή, μια πόρνη του 
λιμανιού, θέλοντας να εκδικη-
θεί τον πατέρα της που έχει 
παρατήσει τη μάνα της ανύ-
παντρη πριν γεννηθεί, τα φτιά-
χνει με το θετό γιο του και 
προσπαθεί να τον καταστρέ-
ψει. ΤΡΙΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
22:05 Το Σοφεράκι (1952). 
Ηθογραφία Εποχής με τους 
Μίμη Φωτόπουλο, Σμαρούλα 
Γιούλη, Σπεράντζα Βρανά. 
Ένας αλητάκος ταξιτζής που 
πίνει και ξενυχτάει με γκόμε-
νες, ερωτεύεται μια καλή κο-
πέλα. Η μητέρα της κοπέλας 
όμως θα αντιδράσει στην 
σχέση αυτή. ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΑ-
ΝΟΥΑΡΙΟΥ 20:55 Διχασμός 
(1965). Κοινωνική ταινία με 
τους Έλλη Φωτίου, Πέτρο 
Φύσσου. Ερωτικό-κοινωνικό 
δράμα που εκτυλίσσεται σε 
ένα νησί του Αιγαίου.  
Οι σφουγγαράδες προετοιμά-
ζονται για το επόμενο ταξίδι 
τους. Τα περισσότερα καΐκια 
ανήκουν στην αρχόντισσα του 
νησιού, η οποία τους εκμεταλ-
λεύεται σκληρά, μέχρι  
που ένας απ’ τους σφουγγα-
ράδες, ο Κωσταντής, εξεγεί-
ρεται κατά της άπληστης  
κι αυταρχικής γυναίκας.  

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 6/01 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές 
14.30  Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
20.00 Art Café  
21.00 Ειδήσεις 
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/01 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
20.00 Teen Manifesto  
21.00 Ειδήσεις 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
23.00 Όλα στον Αέρα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/01 
05.30 Βήματα στην άμμο (Ε)   
06.00 Με τη Φωνή σου (Ε) 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Χρονογράφημα (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  

12.30 Μαζί/Birlikte (Ε) 
14.00 Road Story 
14.30 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
21.00 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/01 
05.30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
08.30 Σπίτι στη Φύση  
09.30 Xρυσές Συνταγές 
Weekend Edition 
10.00 BRAND NEWS  
12.00 Ειδήσεις 
13.30 Προσωπογραφίες 
15.30 Χρονογράφημα(Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς (Ε)  
17.20 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ 
21.00 Ειδήσεις 
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/01 
07.30 Όμορφη Μέρα (E) 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Όλα στον Αέρα  

16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
17.20 Black Forest 
18.00 Ειδήσεις 

20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
21.05 Προκλήσεις 
ΤΡΙΤΗ 11/01 
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 
19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.45 EU 4U   
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/01 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14:30 Όλα στον Αέρα 
16:00 Ειδήσεις  
17:20 Black Forest 
   18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας (Ε) 
20.45 Economic Echo  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης  
Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι  13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση 16:00 Home-Run  
19:00 Alternate #Community-
Chest or #ThrowbackThurs-
day 21:00 #ThrivingThursday 
23:00 #ThursdayThoughts 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:00 The Big Greek Break-
fast 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι 13:00 Apogevmatini 
Apólafsi 16:00 Home-Run  
19:00 Οne Man Show  21:00 
#FridayFunday  
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 12:00 Laiko 
Apogevma 14:00  
Apogevmatini Apólafsi 
16:00  #SaturdayShoutOut 
19:00 #SaturdayStyle,  21:00 
#SaturdayShowdown ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 07:00 The Big Greek 
Breakfast 10:00 Children’s 
Programme Followed by 
Church Broadcast From St J 
/ 12 A / AA 13:00 The Cypriot 
Hour / Apogevmatini Apólafs 
16:00 #WeekendWindDown 
19:00 #SoothingSunday 22:00 
#SundayFunday  
 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν τη μια το μεσημέρι 13:00 
Απογευματινή απόλαυση  
16:00 Home-Run 19:00 #Com-
munityChest LGR’s WISH 
[W.eekly I.nformation & S.up-
port H.our]  20:00 Live At The 
Greek  23:00 #Monday-
Moods ΤΡΙΤΗ 07:00The Big 
Greek Breakfast 10:00  Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 
Laiko Compoloi 16:00 
Home-Run, 19:00 Scandalous 
22:00 #TuesdayTunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run 19:00 Alternate 
#CommunityChest or #Wed-
nesdayWisdom 20:00 #Wed-
nesdayWisdom 21:00 
#WindDownWednesday

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:15 Κυπριώτικο Σκετς/Τα Λουκά-
νικα, ο Σκαλαπούνταρος τζι ο μάστρε 
Πέρικλος 
17:20 Κυπριώτικο Σκετς/Οι Λοκμάδες 
της Καλλούς 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια   
20:05 Εκείνη & Εκείνοι  
21:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την  
Βασούλα Χριστοδούλου 
21:35 Ελληνική Ταινία: Το Πιο Λα-
μπρό Αστέρι (1967) 
23:05 Ελληνική Ταινία: Το Στραβό-
ξυλο (1969) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Καμώματα τζ' Αρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:05 Ομογένεια εδώ Λονδίνο 
21:25  Ελληνική Ταινία: Οικογένεια 
Χωραφά (1968) 
23:05 Ελληνική Ταινία: Επάγγελμα 
Γυναίκα (1986) 
00:30  Ελληνική Ταινία: Μετά το 
Φόνο (1979) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic TV:  
Συνεντεύξεις από το  World Travel Mar-
ket 2021 part3 
21:05 Ελληνική Ταινία: Ποτέ την Κυ-
ριακή (1960) 
22:30 Ελληνική Ταινία: Ένας Νομο-
ταγής Πολίτης (1974) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λει-
τουργίας από τον Ιερό Ναό των  
Δώδεκα Αποστόλων   

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
20:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
 Ελευθερία Σωφρονίου 
20:55 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
21:30 Ελληνική Ταινία: Μια Θά-
λασσα Μακριά (2003) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:00  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος  
Γαλιάσσος  
20:25 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: My 
Big Greek Bed&Breakfast-Ξενοδο-
χείο Αλά Ελληνικά (2016) 
23:20 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:35 Ελληνική Ταινία: Η Αγνή του 
Λιμανιού (1952) 
22:05 Ελληνική Ταινία: Το Σοφεράκι 
(1952) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:55 Ελληνική Ταινία: Διχασμός 
(1965) 
22:20 Ελληνική Ταινία: ΈΈνας 
Πρωτάρης στο Κολλέγιο (1984)
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ΑΕΛ: Το PCR κρίνει την ημέρα άφιξης του Μπαλντέ

Τελειωμένη θα πρέ-
πει να θεωρείται η με-
ταγραφή του Μπαλντέ 

στην ΑΕΛ. 
Η ομάδα της Λεμε-

σού συμφώνησε σε 

όλα με τη Δόξα και τον 
ποδοσφαιριστή και 
πλέον αναμένεται η κά-

θοδος του στην Κύπρο 
για την ολοκλήρωση 
της δεύτερης προσθή-
κης στη μεταγραφική 
περίοδο του Ιανουα-
ρίου. 

Ο παίκτης βρίσκεται 
στο εξωτερικό, θα πε-
ράσει από PCR και 
εφόσον το αποτέλεσμα 
είναι αρνητικό θα πάρει 
το αεροπλάνο για το 
νησί μας. 

Βάσει προγράμματος 
την Παρασκευή θα βρί-
σκεται στη Λεμεσό για 
το τυπικό μέρος της 
συμφωνίας.

Νασιμέντο: «Θα κάνω τα 
πάντα για τον Απόλλωνα»

Ο 26χρονος Βραζι-
λιάνος στόπερ μίλησε 
για την πορεία της ομά-
δας και του ιδίου, χα-
ρακτήρισε θετική την 
παρουσία του και πρό-
σθεσε πως θα συνεχί-
σει να κάνει τα πάντα 
για να βοηθήσει τον 
Απόλλων.  “Είναι μία 
εξαιρετική σεζόν για 
την ομάδα αλλά και για 
μένα προσωπικά.Η 
ομάδα τα πάει πολύ 
καλά. Δουλεύουμε 
σκληρά στο στιλ παι-

χνιδιού μας και τα απο-
τελέσματα είναι θετικά. 
Είμαστε πρώτοι στην 
βαθμολογία.  

Η δική μου παρουσία 
νομίζω είναι θετική. 
Προσαρμόζομαι ολο-
ένα και περισσότερο 
και προσθέτω σημα-
ντικό χρόνο συμμετο-
χής. Κάνω ότι μπορώ 
και θα συνεχίσω να 
κάνω τα πάντα για να 
βοηθήσω τον Απόλ-
λων”.

Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε ο Μπασιλασβίλι,  
νίκη για την Ελλάδα 

Κατά τη διάρκεια του 
πρώτου σετ της αναμέ-
τρησής του με τον  
Στέφανο Τσιτσιπά ο  
Νικόλοζ Μπασιλασβίλι 
αισθάνθηκε δυσφορία 
με αποτέλεσμα να 
εγκαταλείψει τον 
αγώνα.  Δεν ολοκλη-
ρώθηκε ποτέ ο αγώνας 
ανάμεσα στον Στέφανο 
Τσιτσιπά και τον Νικό-
λοζ Μπασιλασβίλι για 
το ATP Cup. 

Με το σκορ στο 4-1 

υπέρ του Έλληνα τενί-
στα το Νο22 της Πα-
γκόσμιας κατάταξης  
αισθάνθηκε δυσφορία 
με αποτέλεσμα να  
ζητήσει ιατρικό τάιμ 
άουτ. 

 
Όπως ανέφερε στους 

γιατρούς ένιωσε πως 
δεν είχε αναπνοές. 
Αφού πήγε στο ιατρείο 
επέστρεψε και ανακοί-
νωσε ότι αποσύρεται 
από τον αγώνα.

Τσέλσι: Μισό εκατομμύριο ευρώ θα πληρώσει 
ο Λουκάκου παρά τη συγγνώμη

Ο  Ρομέλου 
Λ ο υ κά κ ο υ 
αναμένεται 

να πληρώσει πρόστιμο 
μισό εκατομμύριο 
ευρώ για τις δηλώσεις 
που έκανε τις προ-
ηγούμενες ημέρες κατά 
του προπονητή του και 
της Τσέλσι, έστω και αν 
απολογήθηκε δημόσια 
ζητώντας συγγνώμη.   

Η ηρεμία φαίνεται 
πως επανέρχεται στις 
τάξεις της Τσέλσι, με το 
περιστατικό που αφο-
ρούσε τον Ρομέλου 
Λουκάκου να θεωρείται 
λήξαν. Μάλιστα, ο Τό-
μας Τούχελ μιλώντας 
στους εκπροσώπους 
του Τύπου για όσα  
συνέβησαν με τον 
Βέλγο και τις δηλώσεις 

του, θέλησε να ηρεμή-
σει τα πνεύματα. 

Το απόγευμα της  
Τρίτης (4/1), ο 28χρο-
νος επιθετικός απολο-
γήθηκε δημόσια στον 
κόσμο της ομάδας του, 
ζητώντας συγγνώμη 
για την αναστάτωση 
που προκάλεσε. Πα-
ράλληλα, έστειλε και το 
μήνυμά του για τη συ-

νέχεια της φετινής σε-
ζόν. Βέβαια, αυτό δεν 
σημαίνει πως οι δηλώ-
σεις που έκανε, σύμ-
φωνα με τις οποίες εξέ-
φραζε τη δυσαρέσκειά 
του για τον προπονητή 
του και το σύστημα 
που χρησιμοποιεί, θα 
περάσουν στο ντούκου 
και αναίμακτα.  

Σύμφωνα με τη "La 
Republica", ο διεθνής 
Βέλγος φορ θα πλη-
ρώσει μισό εκατομμύ-
ριο ευρώ πρόστιμο για 
τους τριγμούς που 
προκάλεσε. Με αυτό 
τον τρόπο, η Τσέλσι  
θέλει να στείλει ένα μή-
νυμα και σε οποιονδή-
ποτε άλλο παίκτη κάνει 
αντάρτικο στο μέλλον 
και διαταράξει τις ισορ-
ροπίες στην ομάδα. 
Κάθε λάθος αυτού του 
μεγέθους έχει και το 
(οικονομικό) τίμημά 
της...

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλεισμός από το Adelaide International

Η Μαρία Σάκκαρη το πάλεψε, 
αλλά δεν τα κατάφερε και απο-
κλείστηκε στον δεύτερο γύρο 
του Adelaide International 

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε 
από την Σέλμπι Ρότζερς με 2-1 
(6-7(5), 6-2, 4-6) και δεν μπό-
ρεσε να προκριθεί στα προημι-

τελικά του Adelaide Inter-
national 1 στην Αυστραλία. 

Η Αμερικανίδα νίκησε για δεύ-
τερη φορά την Σάκκαρη και θα 
συνεχίσει στη διοργάνωση.   

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια  
ξεκίνησε πολύ καλά το πρώτο 
σετ ήταν σαφώς βελτιωμένη 
από την πρεμιέρα με την Ζί-
ντανσεκ κι έκανε και μπρέικ 
πρώτη καθώς προηγήθηκε με 
4-3, αλλά δεν μπόρεσε να κρα-
τήσει τη συγκέντρωσή της.  
Τα 15 αβίαστα λάθη της στοίχι-
σαν κι έχασε το πρώτο σετ. 

Στο δεύτερο σετ ήταν... σίφου-
νας και επικράτησε με μεγάλη 
άνεση 6-2 δείχνοντας ότι είναι 
ικανή να κάνει την ανατροπή. 

Στο τρίτο σετ τα πολλά λάθη 
στοίχισαν στην Σάκκαρη η 
οποία αποκλείστηκε από τη συ-
νέχεια της διοργάνωσης. 

Ρεάλ Μαδρίτης –  

Πρόταση 50 εκατ. ευρώ στην Παρί για Εμπαπέ
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 

μεγάλα όνειρα για την 
επίθεσή της, στοχεύο-
ντας στους Εμπαπέ και 
Χάαλαντ. 

Κι αν ο Νορβηγός 
είπε ο ίδιος σε ισπα-
νούς φιλάθλους ότι θα 
παίξει στην Ισπανία, το 
«στενό μαρκάρισμα» 
στον Γάλλο καλά κρα-
τεί. 

Μάλιστα, όπως απο-
κάλυψε ο ιταλός ατζέ-
ντης Τζιοβάνι Μπρα-
ντσίνι, η Βασίλισσα έχει 
καταθέσει πρόταση 
ύψους 50 εκατ. ευρώ 

στην Παρί, για να τον 
αποκτήσει την τρέ-
χουσα μεταγραφική 
περίοδο και οι δύο 
ομάδες ήδη έχουν κά-
νει συζητήσεις. 

 
Αναλυτικά η δήλωσή 

του: 
«Δε γνωρίζω εάν θα 

έχει αποτέλεσμα 
αυτή η πρόταση και 
γενικότερα το πώς θα 
τελειώσει, αλλά υπο-
θέτω ότι η κίνηση 
αυτή του Φλορεντίνο 
Πέρεθ έχει το σκοπό 
της».

Λίβερπουλ: Ακυρώθηκε η προπόνηση λόγω  
κρουσμάτων, στον «αέρα» το ματς με την Άρσεναλ!

Η Λίβερπουλ αγωνίστηκε κόντρα στην Τσέλσι 
για το χορταστικό 2-2 της Κυριακής χωρίς τους 
Άλισον, Μάτιπ και Φιρμίνο, ενώ στο γήπεδο δεν 
μετέβη ούτε ο Γιούργκεν Κλοπ που επίσης είχε 
βρεθεί θετικός. Τα τρία αυτά κρούσματα παραμέ-
νουν ενεργά, και σε συνδυασμό με τα σημερινά 
κατέστησαν αδύνατη την διεξαγωγή της προπό-
νησης των «Κόκκινων». 

Μάλιστα, η Λίβερπουλ για τις επόμενες εβδο-
μάδες δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρε-
σίες των Σαλάχ, Μανέ και Κεϊτά που βρίσκονται 
στο Καμερούν για το Κόπα Άφρικα, και έτσι τίθεται 

εν αμφιβόλω η διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού 
του League Cup που είναι προγραμματισμένος 
για το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στην Άρσε-
ναλ. 

Πάντως, όπως αναφέρουν στο σύνολό τους τα 
αγγλικά ΜΜΕ, το προπονητικό κέντρο της ομάδας 
παραμένει ανοικτό, αφού δεν συντρέχει προς 
ώρας λόγος αναστολής της λειτουργίας του, όπως 
είχε συμβεί στην περίπτωση της Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ.
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UNSG recommends  
extension of UNFICYP

UN Secretary General 
Antonio Guterres has 
recommended that the 

Security Council extend the 
mandate of UNFICYP, the peace 
keeping force in Cyprus, for 
another six months until 31 
July 2022. 

In his report on UNFICYP, 
Guterres notes that during the last 
six months, he has seen a further 
deepening of mistrust both bet-
ween the sides and among the 
two communities, he encourages 
the leaders and their represen-
tatives to maintain dialogue and 
to engage with each other, he 
expresses concern over the lack 
of interaction between the two 
communities and urges the 
leaders to encourage more direct 
contact and cooperation between 
them. According to Guterres, it is 
also critical that the leaders and 
their representatives provide the 
technical committees with the 
political support that they require 
to sustain a constructive dialogue 
and deliver tangible results. 

“In the light of the continued 
contribution of UNFICYP to peace 

and stability and to the creation 
of conditions conducive to a poli-
tical settlement, I recommend that 
the Security Council extend the 
mandate of the mission for six 
months, until 31 July 2022,”  
Guterres notes in his report. 

Public confidence in the possi-
bility of securing a settlement, he 
says, “continued to fall and debate 
was focused on the divergent 
positions of the sides overall, 
along with a possible appointment 
of an envoy on Cyprus.” 

“An unsettled, internal political 
landscape created additional 
challenges, with Greek Cypriots and 
Turkish Cypriots seeming increas-
ingly sceptical as to the prospects 
of common ground being found 
and a future resumption of peace 
talks occurring,” he adds. 

Furthermore, he continues, 
“certain steps taken, in particular 
with respect to the fenced-off 
part of Varosha and the buffer 
zone, contributed to further deep-
ening mistrust, both between the 
sides and among the two com-
munities.” 

Guterres says that “the mission’s 

calls for a return to the status quo 
ante remained unanswered re-
garding the 12,009 m. concertina 
wire fence deployed during the 
previous reporting period in  
parallel to the southern ceasefire 
line and located for the most part 
(85%) inside the buffer zone.” 

Referring to Varosha, he notes 
that “no steps were taken to      
reverse the actions implemented 
since the announcement of the 
partial reopening of the fenced-
off town in October 2020, despite 
the Security Council’s call in 
resolution 2587 (2021).”  

Based on the mission’s obser-
vations, the declaration of July 
2021 on the lifting of the military 
status of 3.5% of Varosha did not 
translate into significant changes 
on the ground in this area during 
the reporting period, beyond 
clearing of vegetation. 

“In relation to the status of   
Varosha, UNFICYP continues to 
be guided by relevant Security 
Council resolutions,” he points 
out, adding that “accordingly, 
the mission and the Secretariat 
repeatedly expressed concern 
over the developments in the 
fenced-off part of the town.” 

“The United Nations continue 
to hold the Government of Turkey 
responsible for the situation in 
Varosha,” he says. 

Guterres also points out that 
“despite the buffer zone being a 
no-fly zone for non-United Nations’ 
assets, airspace violations,        
notably by unmanned aerial Com-
mercial Off the Shelf (COTS) 
drones, continued to grow during 
this period.” 

According to the UN SG “the 

absence of progress toward the 
resumption of formal negotiations 
continued to create space for new 
facts on the ground and spawned 
unilateral actions deemed provo-
cative by the other side.” In this 
context, UNFICYP faced signifi-
cant violations or attempts to con-
travene the mission’s Aide Memoire 
during the period under review.” 

According to Guterres, “another 
example of the contravention of 
the Aide Memoire was the recent 
enhancement of surveillance 
technology on both sides of the 
buffer zone, which was done with-
out consultation with UNFICYP.” 

“I would encourage a dialogue 
between the parties and my  
Special Representative to explore 
the idea of unmanning the cease-
fire lines, in return for the potential 
validation by the UN of surveil-
lance technology that is neither 
deployed inside the buffer zone 
nor able to see beyond it,” he says. 

“Despite the current challenges, 
I encourage the leaders and 
their representatives to maintain 
dialogue and to engage with each 
other, including through the con-
tinuation of the weekly trilateral 
discussions with my Special 
Representative/Deputy Special 
Adviser, as one of the platforms 
to achieve progress on confidence-
building measures and to resolve 
outstanding problems on the 
ground that tend to raise tensions,” 
he stresses. 

“It is also critical that the leaders 
and their representatives provide 
the technical committees with the 
political support that they require 
to sustain a constructive dialogue 
and deliver tangible results.”

The Committee on Mis-
sing Persons in Cyprus 
(CMP) identified in 2021 

the remains of 37 individuals, 
29 missing persons (20 Greek 
Cypriots and 9 Turkish Cyp-
riots) and 8 deceased. Eight-
een individuals were exhumed 
during 79 excavations.  

A team from the University 
of Wisconsin is currently in 
Cyprus to support the work of 
the Committee, by conducting 
research using a ground pene-
trating radar and special came-
ras placed on drones, which spot 
possible underground anomalies. 

"The team comprises four 
persons, two who have come 
to Cyprus and two who work 
remotely. They were invited to 
come in cooperation with the US 
embassy and the two individuals 
are in Cyprus since December 
28 for nine days, they conduct 
research, while they have also 
trained our personnel," the 
representative of the Greek 
Cypriot side in the Committee, 
Leonidas Pantelides told the 
Cyprus News Agency. 

He noted that six sites in the 
government-controlled and the 
Turkish-occupied areas of the 
island were indicated to the 
experts who conducted their 
research there using a ground 
penetrating radar and special 
cameras on drones which take 
pictures and spot possible      
underground anomalies. Once 
these anomalies are spotted we 
will proceed with the excavations, 
he added.  

Pantelides said that this is 
part of the effort to enhance the 
CMP research by using techno-
logical methods from which the 
Committee’s work can benefit. 

Replying to questions,     
Pantelides expressed the belief 
that 2022 will be more fruitful 
as regards the results of the 
Committee’s work. "There are 
mass graves with dozens of 
people which have not been 
found yet, and we hope that we 
will find them at some point. We 
have some information and we 

are trying to fulfil the research 
to be able to conduct excava-
tions," he added. 

Pantelides said that there 
are 300 sites to be excavated, 
while currently, findings that are 
related to 150-160 cases are 
being examined. "This does not 
mean that they are all related 
to missing persons," he noted. 

He said that seven bicommu-
nal crews of the Committee 
are working on both sides of 
the divide, taking all necessary 
measures to avoid the spread 
of COVID-19. 

Pantelides noted that the 
crews are working in Voni, Ayia 
where remains have been found, 
Spathariko, Templos, Lefkoniko 
(two crews) where the remains 
of three persons have been 
discovered and there may be 
more, and in Omorfita. 

Asked about the information 
given to the Committee, he 
expressed satisfaction with 
the fact that people still give 
information to CMP. 

As regards investigation      
related to records, Pantelides 
said that research in the UN 
peace keeping force in Cyprus 
(UNFICYP) records is almost 
concluded, however, no particu-
larly significant information has 
come up. 

 
CMP statistics 

According to statistical data 
published on the CMP website 
by December 31, 2021 out of 
2002 missing persons 1183 
were exhumed and 1023 were 
identified. 

Out of 1510 Greek Cypriot 
missing persons 732 were 
identified and 778 are still mis-
sing. Out of 492 Turkish Cypriot 
missing persons 291 were iden-
tified and 201 are still missing. 

In 2020 25 missing persons 
were identified, in 2019 42, in 
2018 71, in 2017 117, in 2016 
115 and in 2015 61. 

In 2020 4 persons were     
exhumed, in 2019 26, in 2018 
10, in 2017 26, in 2016 80 and 
in 2015 161.

Remains of 37  
individuals identified 
in 2021 by CMP

Covid patients showing less severe symptoms

People being hospitalised 
with COVID-19 in the UK 
are broadly showing less 

severe symptoms than before, 
Britain’s vaccine minister said 
on Tuesday, adding there was 
no need for further restrictions 
at this stage. 

While hospitalisations are       

rising they have not tracked the 
trajectory of daily cases, possibly 
reflecting the impact of vaccines 
and booster shots, the likely lower 
severity of Omicron and the time 
lag in people going into hospital. 

Minister for Vaccines and 
Public Health Maggie Throup 
said, “At the moment, if you look 

at the people who have been 
hospitalised, they are going in 
with less severe conditions than 
before,” adding that the “Plan B” 
Johnson brought in in December 
was working. 

“The numbers that are in  
hospital beds is about half what 
it was a year ago – and that just 
shows the power of the vaccine.” 

Neil Ferguson, an epidemiolo-
gist at Imperial College London, 
said that while infections in  
London in under-50s may have 
plateaued, the incredibly steep 
spike in that age group had not 
yet had time to spread to older 
age groups, which are more  
vulnerable to COVID-19. 

“Vaccination is holding up in 
terms of protection against severe 
disease, assisted by the fact that 

Omicron almost certainly is sub-
stantially less severe, but it still 
puts pressures on the health 
system.” 

Soaring case numbers have 
led to substantial disruption due 
to staff self-isolating, with train 
operators cancelling trains in 
London, hospitals lacking staff 
and schools facing teacher short-
ages as term restarts in England. 

Meanwhile, Prime Minister Boris 
Johnson announced yesterday 
that pre-departure testing for UK 
arrivals will be scrapped from 
4am on Friday. 

The PM says those arriving in 
the UK will also no longer need to 
isolate until receipt of a negative 
PCR test. Instead, a lateral flow 
test will need to be taken no later 
than day two after arrival.



The Health Ministry reminds 
everyone that new regula-
tions are in place for airport 

arrivals at the Republic as of 4th 
January. All passengers, regard-
less of their vaccination scheme, 
are asked to present a negative 
PCR 48 hrs prior to their departure. 

The Ministry also reminds that 
all passengers, regardless of their 
vaccination scheme will have to 
undergo a PCR upon their arrival 
and have to pay for the cost. 

All passengers, except those 
who had the booster shot admin-
istered, will have to undergo a 
rapid antigen test when 72 hours 
will be concluded from the date 
of their arrival. 

Passengers who need to get 
tested with a rapid antigen test 
are those arriving from Austria, 
Belgium, Bulgaria, France, Ger-
many, Denmark, Greece, Estonia, 
Ireland, Spain, Italy, Croatia, 

Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, Holland, Hungary, Poland, 
Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Sweden, Czech Repub-
lic, Finland, Andorra, Monaco, 
Vatican City, San Marino, Switz-
erland, Iceland, Liechtenstein, 
Norway, Australia, Egypt, Argen-
tina, Armenia, Georgia, USA, 
UAE, UK, Japan, Indonesia, Jor-
dan, Israel, Canada, Qatar, China 
(including Hong Kong and Macau), 
Colombia, Kuweit, Belarus,       
Lebanon, Bahrain, New Zealand, 
South Korea, Omman, Ukraine, 
Uruguay, Peru, Rwanda, Russia, 
Saudi Arabia, Serbia and Chile. 

Grey zone countries (Special 
Permission): 

All other countries who are not 
included in the list above, are 
considered grey zone countries 
and special permission is required. 

For the Grey Category coun-
tries, entry into the Republic of 

Cyprus is only allowed for the 
following categories of passengers: 

1. Cypriot citizens and family 
members (alien spouses and 
their underage children), 

2. European citizens and citi-
zens of European Economic Area 
countries (Iceland, Liechtenstein, 
Norway) and Switzerland, 

3. Persons legally residing in 
the Republic, 

4. Persons entitled to enter 
the Republic under the Vienna 
Convention, and 

5. Third country nationals who 
are allowed to enter the Republic 
of Cyprus following a special 
permission from the Republic, as 
this is defined in the Quarantine 
Decree (N.9) of 2021, as this is 
modified each time. 

Passengers arriving in the 
Republic of Cyprus from the Grey 
Category countries (Special Per-
mission) shall remain in mandatory 
self-isolation or mandatory quar-
antine for a period of fourteen (14) 
days or alternatively, in mandatory 
self-isolation or mandatory quar-
antine for a period of seven (7) 
days provided that they undergo 
another Covid-19 test (at their own 
expense) on the 7th day and 
the result comes back negative. 

All passengers arriving from 
grey zone, ages 12 and over, need 
to show a negative PCR 48 hrs 
prior to their departure, regardless 
if they are vaccinated or not, and 

need to undergo another PCR 
upon their arrival and cover the 
cost. 

Grey zone passengers need 
to self-isolate for 14 days or for 
7 days but in this case they need 
to undergo a PCR test on the 
7th day and pay for the cost. 

In addition to the above regu-
lations and measures, the Mini-
stry reminds all passengers that 
regardless of the country of their 
departure and regardless of their 
vaccination scheme, a certificate 
of prior infection or any negative 
test, they need to be tested again 
upon their arrival with a PCR 
test and pay for the cost. 

Passengers who, the last 14 
days have visited or travelled 
through the following countries, 
are not allowed into the Cyprus 
Republic: South Africa, Namibia, 
Lesotho, Kingdom of Eswatini, 
Zimbabwe, Mozambique, Malawi, 
Botswana. 

For further information please 
visit: https://www.pio.gov.cy 

All passengers, regardless of 
the country’s category, including 
those holding a valid certificate 
of vaccination, are obliged to apply 
for the CyprusFlightPass within 
48 hours before the departure 
of their flight. Moreover, passen-
gers of selected flights may      
undergo a random laboratory 
molecular testing carried out by 
the Ministry of Health.
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All passengers arriving in Cyprus 
need to show a negative PCR test

Face masks return 
for secondary school 
pupils in England

School children across 
England are once again 
required to wear face 

masks and take a lateral flow 
test as they return to the class-
room. 

Secondary school pupils will 
now have to wear a mask while 
in class, as well as in communal 
areas to help tackle the spread 
of Omicron Covid cases. 

All students will also be          
expected to take a Covid test on-
site and complete a test twice a 
week from home under the       
updated government advice. 

The first week of term will also 
see Ofsted inspections paused 
and schools have been encour-
aged to ask for a deferral if they 
are “significantly impacted by 
COVID-related staff absence.” 

On Monday, Education Secre-
tary Nadhim Zahawi said the 
government wants to make sure 
schools are given “as many tools 
to be able to make sure that 
education is open.” But he admit-
ted it was “more challenging, of 
course, to deliver education with 
masks on in the classroom.” 

He said: “This is an aerosol-
transmitted virus and if you're 
wearing a mask, if you're asymp-
tomatic, then you're less likely 
to infect other people.” 

He added that the “most im-
portant thing” is to keep schools 
open and the government is 
monitoring staff absences. 

Ahead of the beginning of 
term, the Department of Educa-
tion sent schools an email on 

Sunday advising them to merge 
classes together in preparation 
for staff shortages caused by 
Covid. 

Mr Zahawi also published an 
open letter to educators telling 
them to “consider ways to imple-
ment a flexible approach to 
learning” if face-to-face teaching 
becomes impossible. 

He said this involves “utilising 
all your available teaching and 
non-teaching workforce to maxi-
mise on-site education for as 
many pupils as possible while you 
flexibly deliver provision either on-
site or remotely to some pupils.” 

But added that this “should 
only be on a short-term measure.” 

 
Pfizer vaccine approved for 
5 to 11 year olds 

 
On 22 December 2021, the 

Medicines and Healthcare     
products Regulatory Agency 
(MHRA) approved the use of 
Pfizer/BioNTech vaccine in  
children aged 5 to 11. 

The approval is for a formula-
tion specially designed for 5-11 
year olds and given at a lower 
dose compared to that used in 
individuals aged 12 and above 
(10 micrograms compared with 
30 micrograms).  

As with other age groups, it is 
given as two injections in the 
upper arm. The Joint Committee 
on Vaccination and Immunisation 
(JCVI) will make the final recom-
mendation on the dosing inter-
val.

Antonis Eleftheriou awarded 
MBE in Queen’s Honours List
Cypriot Antonis Eleftheriou 

received an MBE in the 
Queen’s honours list 2022. 

Antonis, from Larnaca, is a 
contract director of sovereign 
base areas for caterer Sodexo 
and received this honour in      
recognition of his support of the 
British Forces in Cyprus. 

Antonis was born in London 
in 1971. His father moved to the 
UK from Cyprus in 1954 to study 
but ended up opening a café in 
Kentish Town. He married and 

stayed in London until 1973 when 
the family moved back to Fama-
gusta to continue a life in Cyprus.  

After finishing building their 
house in 1974, they all returned 
to the UK as refugees, due to 
the Turkish invasion of Cyprus. 
They moved to Bromley where 
his father ran a fish and chip 
shop until 1983. 

Antonis, having just finished 
his first year at senior school in 
Bromley, continued his education 
at the American Academy in 

Larnaka. 
He has been working for      

Sodexo in Cyprus since 2003, 
providing services to the British 
Forces in Cyprus. 

The New Year’s honours aim 
to recognise people who have 
contributed to national life 
through often unsung work over 
many years.



The Mayor of Haringey, 
Councillor Adam Jogee, 
visited one of the oldest 

UK Cypriot companies, the 
House of Nicholas, where he 
met Nick Nicholas, Katia Chara-
lambou and Timi Nicholas. 

The aim of the visit was to       
introduce himself, to find out 
more about the company and its 
history and to thank them for 
persevering during the pandemic. 

The family, with Yiakoumi and 
Nitsa, started a dress manufac-
turing business specialising in 
wedding dresses and evening-
wear in the basement of a build-
ing in Holloway Road in 1950, 
and the other siblings, Yiannos, 
Andrica, Tony, Elia and Fanos, 
soon followed. 

The business grew to become 
one of the biggest UK Cypriot 
businesses and be named as 

the bridal and cocktail wear 
manufacturing company, House 
of Nicholas, also known as 
Nicholas Brothers, with a show-
room in Margaret Street in the 
West End, and a large manufac-
turing base in Holloway.  

They also had a manufacturing 
plant in Cyprus and retail units 
in Greece. 

The company became well 
known all over the world for their 
products and in the late 1950’s, 
60’s and 70’s, gave employment 
to thousands of Cypriots coming 
to England for a new future.  

The company is now run by 
two of the children, Nick Nicho-
las (Yiakoumi’s son) and Katia  
Charalambou, the daughter of 
Nitsa. 

During this era, they also 
owned one of the biggest travel 
agencies within our community, 
Nicholas Brothers Travel. 

The House of Nicholas is         
located at Costeas Cottage,  
Florentina Clothing Village, Vale 
Road, London N4 1TD. 

Tel: 020 8802 1399 
Email: info@thehouseofnich-

olas.co.uk 
Website www.thehouseofnich-

olas.co.uk 
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Help raise funds for Arianna battling cancer

Arianna is a beautiful, funny 
and kind-hearted 5-year-
old girl, who loves dressing 

up and playing with her younger 
sisters. 

Arianna lives at home with 
her mum Abigail, dad Chris, and 
sisters Mya, 3, and Zara, 1, with 
a new baby sister expected in 

March. 
After months of suffering with 

back pain and visits back and 
forth to the doctors, Arianna was 
diagnosed with high risk stage 
4 neuroblastoma; a rare and  
aggressive cancer. The main   
tumour is above her kidney, but 
this has spread to multiple bones 

and her bone marrow. 
She is currently undergoing 

an aggressive treatment plan at 
Great Ormond Street hospital 
where her treatment is likely to 
last between 18-36 months.      
Arianna is so strong and she 
continues to laugh and smile, 
taking everything in her stride. 
Her love of superhero costumes, 
especially her Wonder Woman 
one, has given her the strength 
and confidence on the days when 
this has been incredibly scary. 

As you can imagine, this is 
heart-breaking for the whole family 
and so wanting to help Arianna’s 
parents Chris and Abigail as 
much as possible, a GoFundMe 
page was set up shortly after 
Arianna’s diagnosis to assist with 
the day to day expenses of caring 
for a child in hospital such as 
food, travel and hotel stays. 

Although these costs are still 
very much present, it looks       

extremely likely that Arianna will 
need further non NHS funded 
treatment. Hence why the target 
has been raised for the treatment 
that Arianna is likely to need        
in America called the Bivalent  
vaccine. It is too early in Arianna’s 
treatment plan to sign up for this, 
but due to the colossal amount 
needed the family have allowed 
plenty of time to raise the money 
for when it will be needed. 

Chris and Abi realise that lots 
of people want to help in any way 
they can and this is one way of 
doing that. Any money raised 
that isn’t used for Arianna’s care, 
will be donated to another family 
in a similar situation or to the  
various charities that have helped 
them along the way. 

We hope that you can dig deep 
and help them reach their target! 

You can donate by visiting 
www.gofundme.com/f/help-
raise-funds-for-arianna

Happy birthday to Katerina 
Paraschou from Yialoussa 
who celebrated her 90th 

birthday recently. 
Katerina was one of the first 

UK Cypriot women to run a 

business. She came over to the 
UK in 1946 to join her father, 
who arrived in 1936, and began 
work in the restaurant he owned 
in Grays Inn Road.  

She had two brothers and a 
sister. 

Later on, she studied and 
qualified as a designer at a 
fashion school in London, and 
then opened her own dress 
manufacturing business with 
her husband Dimitros.  

She started off with a factory 
in Green Lanes, Newington 
Green, moved to Rosebury  
Avenue by Exmouth Market, 
then to Chalk Farm, and then 
to a massive unit in King Cross. 
Simultaneously, she also had 
three factories in Cyprus. 

The business grew and they 
became one of the leading  

manufacturers in the industry. 
Her companies manufactured 

for many outlets including      
Richard Shops, Wallis, Little-
woods, BHS, C+A, Alfred Young 
many more. 

Katerina and Dimitrios always 
supported their workers and 
helped many people in the in-
dustry. Many started off with or 
helped by them, and went on to 
run their own successful fashion 
businesses. 

Katerina is blessed with two 
sons, three grandchildren and 
two great-grandchildren.  

Her 90th birthday celebrations 
were held at her favourite place, 
the Jolly Farmers in Oakwood, 
surrounded by her family and 
lifelong friends. 

Parikiaki sends its best wishes 
on reaching this milestone year!

Could you be Andrea’s 
stem cell match?
Meet Andrea (Demetriou) 

Kalliaras, 49, from New 
Jersey, USA. She and 

her husband Constantinos (Gus), 
are proud parents to two young 
teens, Sophia and Nikolas, and 
the family are members of Saint 
Nicholas Greek Orthodox Church 
in Wyckoff, NJ. 

A few months ago, Andrea  
received devastating news that 
she has a rare form of Leukaemia 
that can only be cured by a stem 
cell transplant. Unfortunately, at 
this point, the doctors have not 
found a match for Andrea and  
so the family is praying for the 
generosity of others and reach-
ing out to the community. 

As Andrea’s mum is Cypriot 
and her dad is half Greek -       
half Cypriot, they are appealing 
to anyone that is of Greek or      
Cypriot descent. However, on 
occasion, matches are found 
between patients and donors of 
different ethnic groups.  

You can help by registering 
to be a stem cell donor. The 
painless swab takes 10 seconds 
and registration takes under 10 
minutes. To receive a free swab 
kit please see below: 

In the UK, visit 
www.dkms.org.uk  

In the USA, for ages 18-40, 
text Swab4Andrea to 61474 

In the USA, for ages 41-55, 
please visit www.dkms.org 

In Cyprus, email 
cybmdr@karaiskakio.org.cy, 
call Anita Koumouli on 00357 99 
586 381 or visit https://karais-
kakio.org.cy 

In Greece, visit www.xarisezoi. 
gr 

In Germany, visit www.dkms.de 
All other countries, visit 

https://swabtheworld.com/en/ 
become-a-donor 

The Kalliaras family is full of 
love, respect and dedication to 
each other and truly a model of 
Greek family values. 

Andrea's brother Christopher 
said, "It just doesn't seem real. 
I am the older brother and I have 
been taught to protect my little 
sister but I feel helpless against 
Leukaemia. Andrea is a beautiful, 

loving soul with a good heart.  
A wonderful wife and amazing 
mother. The best sister, daughter, 
aunt and friend anyone could ask 
for. There will be a tough road 
ahead but with your help dona-
ting stem cells, I have no doubt 
that she will get through this 
and it will one day be a distant 
memory.”  

Brother Marc also sends a 
message to every Greek and 
Cypriot around the globe, in the 
hope that someone can save 
his sister’s life.  

“We are looking for an Angel 
on this Earth of Greek and/or 
Cypriot descent between the 
ages of 18 and 55 to check and 
see if they are a match to help 
my sister. On occasion, matches 
are found between patients and 
donors of different ethnic groups, 
so even if you are not Greek  
or Cypriot, please register! To      
determine if someone is a match, 
it is a 10-second cheek swab in 
the convenience of your home 
via a free kit that is mailed directly 
to you. If you are a match, tech-
nology has advanced so much 
that the cells could be taken from 
your blood in a non-invasive 
way. Additionally, for whoever 
is a match, all costs including 
transportation, if needed, to and 
from the nearest blood lab is 
100% covered. Please help us 
in this time of need!” 

For more information, please 
visit www.swab4andrea.com 
or www.facebook.com/ 
Swab4Andrea

Katerina Paraschou celebrates her 90th birthday

Mayor of Haringey visits the House of Nicholas
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Something inside: Charisma over oppression

“In times of universal deceit, telling the 
truth is a revolutionary act” 

– George Orwell 
 
George Steiner, the late Professor of 

Comparative Literature at the University of 
Geneva, was interviewed on Dutch TV in a 
programme called “Of Beauty and Conso-
lation”, in which he discussed the impor-
tance of literature, community, and memory. 
He tells this story.  

 
Treasure 

In 1937, in the Soviet Union, the annual 
Writers Congress was about to take place. It 
was one of the worst years. Right in the mid-

dle of the Great Purge. People disappeared 
like flies every day. Boris Pasternak, the 
great writer, is told “if you speak they arrest 
you, and if you don’t speak they arrest you” 
- for ironic insubordination. There are 2,000 
people at the event. It is a three day event.  

Just off stage stands Andrei Zhdanov, the 
Stalinist killer, and favourite to succeed Stalin. 
Every speech for the three days is “Thanks 
to Brother Stalin, thanks to Father Stalin, 
thanks to the Leninist-Stalinist new model 
of truth” - and not a word from Pasternak. 

On the third day his friends said, “Look, 
they are going to arrest you anyway, maybe 
you should say something for the rest of us 
to carry with us.” He was well over six feet 
tall, handsome and charismatic, and when 
Pasternak got up, everyone knew. You could 
hear the silence across Russia.  

Pasternak walks up to the stage he says a 
number. It is the number of a certain Shake-
speare sonnet, which Pasternak had trans-
lated. The Russians say, along with Pushkin, 
is one of their greatest texts. Sonnet 30.  

“When to the sweet session of silent 
thought, I summon up remembrance of 
things past.”  

They say the Russian translation is just 
as beautiful. And the two thousand people 
stood up, and they recited it by heart - the 
Pasternak translation.  

It said everything. It said: you can’t touch 
us; you can’t destroy Shakespeare; you can’t 
destroy the Russian language; you can’t 
destroy the fact that we know by heart what 
Pasternak has given us. And they didn’t arrest 
him. And even if they had arrested him - it’s 
too late. The people already have your treas-
ure with them. 

Andrei Zhdanov was an alcoholic 
During his last days, Stalin would shout at 

him to stop drinking and insist on him drinking 
only fruit juice. 

Originating in 1946 and lasting until the late 
1950s, the Zhdanov Doctrine (zhdanovshch-
ina), defined cultural production in the Soviet 
Union. Zhdanov intended to create a new 
philosophy of artistic creation valid for the      
entire world. His method reduced all culture 
to a chart, where symbols corresponded to 
moral value. 

Zhdanov and his associates sought to 
eliminate foreign influence from Soviet art, 
proclaiming that "incorrect art" was ideolog-
ical diversion. This doctrine suggested that 
the world was split into two opposing camps 
– the "imperialistic", led by the United States; 
and the "democratic", led by the Soviet Union. 
The sentence that best defined his doctrine 
was "The only conflict that is possible in 
Soviet culture is the conflict between good 
and best." 

This cultural policy became strictly enforced, 
censoring writers and artists, with punishment 
for failing to conform to Zhdanov's standards. 
This policy officially ended in 1952. It was 
seen as having a negative impact on culture 
within the Soviet Union.  

Stalin had talked of Zhdanov being his 
successor, but Zhdanov's ill health gave his 
rivals in the Politburo – Lavrentiy Beria, 
Georgy Malenkov, and Nikita Khrushchev – 
an opportunity to undermine him. In the event, 
Zhdanov died five years before Stalin. Stalin 
would later blame Zhdanov's death on Kremlin 
doctors and "Zionist" conspirators. 

 
James Neophytou

Our very best wishes to 
our philately contributor 
Mr Andreas Menelaou 

who celebrates his 90th birthday 
on Monday 10th January 2022. 

Mr Menelaou has been        
preparing philatelic articles for 
Parikiaki for over 40 years.  

He was also a contributor for 
Vema newspaper.  

We wish him a very happy 
birthday and a happy new year 
2022, full of health, happiness 
and prosperity. 

Best wishes also from his 
children Katerina Mavrommati, 
Miriam Nicola and Mel Menelaou, 

sons-in-law Elias and George, 
grandchildren Chrystalla (and 
partner Mike), Peter (and part-
ner Era), Christopher (and wife 
Melissa), Pantelis and Sophia, 
and great-grandchildren Leon, 
Lucia, Andreas, Katerina, Zack 
and Mila.  

“Truly an amazing man to      
his beautiful family,” daughter 
Katerina told Parikiaki, adding, 
“It’s great that he still keeps      
active with his stamp collecting 
and socialising.”  

Hronia Polla Mr Menelaou! 
Να ζήσεις και να τα εκατοστή-
σεις!

Happy 90th Birthday  
Mr Andreas Menelaou!



What can we expect from Season 5 
of Cobra Kai?  

Cobra Kai season 4 premiered on Netflix on 31 December 
2021 but fans will be happy to know that season 5 is already 
on the way! 

The end of Season 4 saw Cobra Kai winning the All-Valley 
Tournament but Daniel LaRusso is not about to stand by and 
let them get bigger and bigger and bigger, so he finds his old 
frenemy, Chozen, who made an appearance last season, and 
starts, we assume, cooking up a plan.  

We also saw after the win that Terry Silver is in full villain 
mode, as he bribed the official to get his dojo the win – which 
Tory overheard. Will she and Robby find their way out and join 
forces with the good guys? 

Kreese showed a moment of sensitivity when he told Tory to 
fight how she wanted to instead of how Silver was telling her 
too. And Silver thanked him for that later with a glass of fancy 
champagne....and at least a brief stint in jail. It turns out, Silver 
framed Kreese for the assault of Stingray. 

Meanwhile, Johnny's moving towards a reconciliation with his 
son Robby, and Miguel left to find his birth father, who Carmen 
tells Johnny doesn't even know Miguel exists, and is a bad guy 
– could it be Mike Barnes? 

No release date has been set for season 5  - I’m hoping we 
don’t have to wait a whole year though! 
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Andrea Georgiou 

Sakis Rouvas 
turns 50! 

 
Sakis Rouvas, one of 

Greece’s most popular singers, 
celebrated his 50th birthday on 
Wednesday 5th January! 

Born and raised on the island 
of Corfu, Sakis began his music 
career in 1991, at the Thessalo-
niki Song Festival. Since then, he 
has steadily been at the top of 
the Greek music scene, and has 
many musical accolades under 
his belt, including six Arion Music 
Awards, 15 Pop Corn Music 
Awards, 22 MAD Video Music 
Awards, four Status Man of the 
Year Awards, an MTV Europe 
Music Award and a World Music 
Award. 

In 2004, he represented 
Greece in the Eurovision Song 

Contest with Shake It, finishing 
third in the final. The single      
became the all-time bestselling 
single in the country. In 2009, 
he represented Greece once 
again in the competition with 
the song This Is Our Night. 

Soon after, Sakis expanded 
his career to film, television, 
theatre and fashion. 

Parallel to this, he has parti-
cipated in several initiatives that 
aim to raise awareness for the 
protection of the environment 
and has demonstrated a long-
term commitment to supporting 
children in need. 

In 2010, Forbes listed Sakis 
as the third-most-influential      
celebrity in Greece and the 
country’s top-ranked singer. 

In July 2017, Sakis married 
model Katia Zygouli. Together 
they have four children. 

Hronia polla Sakis!

Hollywood actor Keanu Reeves 
has donated 70% of his total 
earnings from the 1999 film The 
Matrix to Cancer Research - that’s 
approximately $31.5 million, as 
according to The New York Post, 
he earned a total of $45 million 
for the blockbuster. 

Whilst filming the first Matrix 
film Keanu’s youngest sister was 
battling cancer and the actor put 
his life on hold to care for her. 

Even after her recovery, how-
ever, Keanu has continued his 
philanthropic work, establishing 
a private fund back in the early 
2000s for cancer research. 

Meanwhile, in 2020, Keanu 
auctioned off a 15-minute Zoom 
date with himself, with money 
donated going to Camp Rainbow 
Gold, for Idaho children with 
cancer. The winning bidder paid 
more than $19,000 for the date.  

Keanu Reeves donates most of his 
Matrix earnings to Cancer Research



 22      | Thursday 6 January 2022

All you need to know 
about Holiday Home  
Insurance Andy Patikis 
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A holiday home is a place 
to which you can escape 
to forget all your worries. 

Or, at least, it should be. 
Problems can arise, how-

ever, and that is where holiday 
home insurance steps in. It  
can provide peace of mind, 
whether there is a problem  
with the property itself, or if       
its visitors are blighted by bad 
luck. 

Here is what you need to 
know and what to look out for 
when taking out this type of 
cover. 

 
What is holiday  
home insurance?  
 

Holiday home insurance is 
designed to cover the risks that 
can arise from owning a second 
property in the UK, or overseas. 
For example, it provides finan-
cial protection from potentially 
wallet-busting events such as 
flooding, burglary or guests 
being injured on a property’s 
premises and you - the owner 
- being found liable. 

It is possible to take out       
holiday home insurance for a 
range of properties and build-
ings including, houses, apart-
ments, chalets and static 
caravans. 

 
What does holiday  
home insurance cover?  

 
Holiday home insurance has 

many parallels with traditional 
home insurance - but there are 
important differences as well. 
For example, holiday home       
insurance typically covers 
properties from the usual risk 
of damage caused by fire, 
flooding and storms, as well as 
loss due to theft. However, it 
does also provide cover when 
buildings are left unoccupied 

for lengthy periods of time, say, 
30 days or more.  

Standard home insurance 
policies tend not to cover for 
this, or they impose severe      
restrictions on the cover pro-
vided in such situations. 

As with standard home 
cover, holiday home insurance 
comes in two parts: 

• Building insurance, this 
element covers the property’s 
structure, including its roof, 
floors, walls, doors, windows 
and permanent fixtures. 

• Contents insurance,        
this element is concerned with   
items inside a property and 
protects against the cost of      
repairing or replacing posses-
sions, furniture and fittings in 
the event they are damaged      
or stolen. 

You can buy buildings and 
contents insurance for holiday 
homes separately, or you can 
combine the pair in an all-         
in-one policy from a single   
provider. 

Depending on your choice of 
provider, policies also include 
optional cover for accidental 
damage, home emergencies, 
or problems caused through 
letting out your property. These 
elements may come at extra 
cost, so it is important before 
signing up to run through the 
details and understand what is 
(and isn’t) covered by your  
policy as standard. 

 
Extra covers 

 
The following are examples 

of types of cover that may be 
included within a holiday home 
insurance policy. If they are not 
included as standard, it might 
be possible to add them on at 
extra cost: 

• Accidental damage 
covers the cost of repairs or  

replacement items. For example, 
where a guest has broken the 
TV 

• Home emergency provides 
you with contact information for 
local tradespeople in the event 
that work needs to be carried 
out on your property following 
an emergency such as the 
boiler breaking down or pest 
infestation 

• Locks there may be sepa-
rate cover to pay for changing 
the locks if the keys are lost or 
stolen 

• Emergency travel meets 
transport costs in the event you 
have to visit a property quickly 
to help sort out a crisis and fix 
any problems 

• Loss of income or rent 
offers financial cover from the 
risk of lost income. For example, 
where a property cannot be 
rented out following a flood or 
other disaster 

• Alternative accommoda-
tion should a property become 
uninhabitable, this covers the 
costs of housing guests else-
where 

• Public liability insurance 
provides financial protection 
from legal action should guests 
suffer injuries in your property 
for which you are held finan-
cially responsible 

• Employer’s liability           
insurance a legal requirement 
that covers the cost of employ-
ees (e.g. gardeners, mainte-
nance staff) taking legal action 
against you after being injured 
while at work on your premi-
ses. 

• Legal expenses protects 
financially against the cost         
of potential legal disputes you 
enter into with neighbours or 
guests. 

 
Please contact us for a      

quotation 020 7691 2409.  

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

George Sifonios 

Happy New Year from  
David Astburys

Wishing everyone in  
the community a very 
Happy New Year!  

We believe that 2022 is going 
to be another successful year 
for David Astburys Estate 
Agents and we want to make it 
our best yet, by staying true to 
our core values and providing 
excellent customer service to 
our clients.  

Yianni Aresti, Lettings Director 
and Founder, said: “At David 
Astburys we really focus on the 
needs of our clients and getting 
the type of tenants our land-
lords are looking for. We pride 
ourselves on conducting our 
business respectfully and going 
above and beyond for everyone 
we serve.” 

If you are considering buying, 
selling or renting a property, get 
in touch with us – we have       
brilliant sales and lettings teams, 
and an efficient property man-
agement department. We are 
local experts and will give you 
an honest and accurate market 
valuation. 

Our agency is always looking 
for new landlords and vendors 
and we cover the whole of North 
London, so please do contact 
us about selling and renting your 
properties.  

Call 020 3000 6787, visit us 
at davidastburys.com or email 
us Crouchend@davidastburys. 
com and we will help you take 
the next step. We are on Face-
book as @davidastburys so 

why not give us a follow? 
Thank you for your continued 

support. 

Address:  
15 Park Road 
Crouch End 

London N8 8TE 
 

Email:  
crouchend@davidastburys.com 

 
Website:  

www.davidastburys.com 
 

Tel: 020 3000 6787
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Boiling Point 
 
A truly amazing film shot in one 

single take which takes the breath 
away and puts you right into the 
action from beginning till the end. 
Actor turned director Philip Baran-
tini first made this story into an 
award winning short a couple of 
years ago, before he extended it 
into a full feature. His impressive 
project now joins a prestigious list 
of films, also filmed in one single 
shot, like 1917, VICTORIA and 
RUSSIAN ARC.  

The story follows Andy Jones, 
(Stephen Graham), the Head Chef 
of a prestigious London restaurant, 
during a busy evening just before 
Christmas. He is having a perfectly 
ghastly day - for starters he is 
deeply in debt, is addicted to drugs 
and alcohol and a health inspector 
has just arrived. The restaurant is 
packed with demanding customers 
including Alastair Skye (Jason  
Flemyng), Andy’s old and very pre-
tentious colleague, who is having 
dinner with Sara Southworth, a 
celebrated food critic eager to try 
new tastes - “Food is like sex, you 
go with what’s there”…. 

Barantini orchestrates the action 
in a most magnificent manner, both 
in the kitchen and front of house, 
before the evening reaches a 
breaking point. Graham is amazing 
and is strongly supported by a 
brilliant ensemble of actors particu-
larly by Vivette Robinson as Carly, 
his no nonsense fellow chef and 
the real brains behind the complex 
kitchen operation. One of the best 
British films of the year! 

 

Minyan 
 

Eric Steel sets the action of his 
engaging film in the late eighties 
in New York Brighton Beach, also 
known as Little Odessa - the place 
where many Russian Jewish immi-
grants have settled. The title refers 

to a meeting of Jewish people for 
public worship. David (Samuel L. 
Devine) is a son of such immigrants, 
a religious man, who likes spending 
time at his grandfather’s apartment 
where he meets the new neigh-
bours, two elderly men who share 
a deep love for each other. This 
prompts David to explore his own 
sexuality… 

Even though this is based on a 
short story, Steel wisely takes his 
time in order to set up the situation 
as well as develop his characters, 
before David eventually finds his 
way into East Village. This powerful 
film is sensitively told and celebrates 
a young man’s sexual awakening! 

 

Dont Look Up 

Another topical satire from Adam 
McKay, the director of THE BIG 
SHORT and VICE. He tells the 
story of Kate Dibiasky (Jennifer 
Laurence) an astronomy student 
and her professor Dr Randall Mindy 
(Leonardo DiCaprio), who make a 
shocking discovery that a meteor, 
the size of Mount Everest, is 
heading towards Earth. They are 
encouraged to start a media tour 
which involves a meeting with 
President Orlean (Meryl Streep), 
who is totally indifferent to this 
predicament and is busy promoting 
her own agenda. They also make an 
appearance on a popular morning 
show hosted by Brie (Cate Blan-
chett) and Jack (Tyler Perry) which 
ends up becoming a media circus… 

The elite cast relish the smart 

dialogue in this sharp, enjoyable 
satire which doesn’t outstay its 
welcome despite its length. (Netflix) 

 

Munich - The 
Edge Of War 

Robert Harris’ novel is brought 
vividly to life by German director 
Christian Schwochow, who as the 
title suggests, sets his engaging 
film in Munich of 1938. Hitler is 
ready to invade Czechoslovakia 
while British Prime Minister Neville 
Chamberlain (Jeremy Irons) is 
desperate to prevent a war and 
find a peaceful resolution.  

The action is seen through the 
eyes of German diplomat Paul 
Hartmannn (Jannis Niewohner) 
and British civil servant Hugh Legat 
(George MacKay). They used to 
be friends at Oxford but now they 
must forget about their past dis-
agreements and join forces in order 
to put an end to Hitler’s evil plans… 

An intriguing premise for this 
espionage story which is based 
on true events. It takes a while to 
get going but thankfully the young 
protagonists share a winning 
chemistry but it is Irons who steals 
the day as Chamberlain, with whom 
he bears an uncanny resemblance.   

 

The Matrix  
Resurrections 

The trilogy of this innovative 
franchise came to an end in 2003 
with THE MATRIX REVOLUTIONS, 
but now, as the title suggests, the 

project is resurrected for one more 
time by Lana Wachowski. She 
brings back Neo (Keanu Reeves) 
and Trinity (Carrie Ann Moss) in 
another virtual world where it is 
difficult to know whether things are 
real or a dream. It is a confusing 
plot which feels more like an edit-
ing exercise with many inserts from 
the other films spiced all together, 
highlighting Neo’s confusion and 
desire to be reunited with his long, 
lost love. It is slick and stylish but 
lacks tension and suspense - 
strictly for the fans!  

 

Ailey 

Jamila Wignot’s brilliant documen-
tary celebrates the life and career 
of Alvin Ailey, an amazing artist and 
a ground-breaking choreographer. 
Ailey talks about his childhood in 
Jim Crow, Texas, raised by his 
single mother, who struggled to 
make ends meet. Ailey first dis-
covered his passion and love for 
the blues and gospel at church 
before he became a dancer and 
subsequently the founder of the 
Alvin Ailey American Dance      
Theatre. His colleagues, students 
and friends share their experience 
and admiration for this remarkable 
artist, who endured racism, homo-
phobia, addiction and mental illness 
throughout his dazzling career.  

A celebration of an iconic chore-
ographer who gave a voice to many 
young dancers, superbly compli-
mented by rare archive material! 

 
MOSQUITO STATE: A creepy 

film from Filip Jan Rymsza, who 
follows the story of Richard Boca 
(Beau Knapp), a Wall Street 
analyst, who in similar fashion to 
Peter Parker is bitten by an insect 
- a mosquito this time not a spider. 
The mosquito stays on his collar 
and begins breeding an infesta-
tion in Richard’s luxurious pent-
house overlooking Central Park…
This is not a superhero story but 
an unnerving tale like THE FLY 
told with assurance by Polish 
director Rymsza and performed 
with just the right touch of creep-
iness by Knapp. (SHUDDER) 

 
FROM THE VINE: A sweet 

film with Joe Pantoliano, a Cana-
dian born in Italy, who abandons 
his life in the big city for a quiet 
life on his grandfather’s deserted 
country home. But his visit to the 
vineyard where he grew up in-
spires him to start a new venture…
A genuine feel good story superbly 
shot in the beautiful village of 
Acerenza and worth seeing ideally 
accompanied with a delicious 
glass of Aglianico! 

George Savvides 

The last time I saw that fine 
actor Stephen Mangan on 
stage was in an awful “con-

cert performance” of Guys and 
Dolls at The Royal Albert Hall in 
which he played a faux gangster 
narrator with an equally awful 
American accent. Theatrical re-
demption comes, fittingly, in his 
portrayal of curmudgeon Ebene-
zer Scrooge, whose miraculous 
transformation from grumpy and 
greedy to gloriously generous in 
A Christmas Carol (Old Vic) is 
a performance worthy of mention 
among the very best interpreta-
tions seen on a British stage. He 
begins as an intimidating bully 
with an uncanny feel and resem-
blance to an older version of ano-
ther Dickensian character, Bill 
Sykes. He has an unkempt two 
tone beard and shock of white hair 
covered by a scrunched up top 
hat, the only thing missing being 
a cudgel but his tongue more than 
makes up for that which reaches 
an apogee of arrogance with the 
declaration: “I am a great man!”        

Jack Thorne’s adaption, now in 
its fifth year, is the perfect dicho-
tomy of the horrible reality of the 
lives of many in nineteenth cen-
tury London contrasted by the 
warm glow of the embers of an 
open fire surrounded by festive 
decorations. Matthew Warchus’s 
production will make you angry, 
sad, laugh, cry and ultimately it’s 
dramatic and beautiful theatrica-
lity will have you smiling with 
pleasure at having experienced 
it. The scene is set from the   
moment we enter the auditorium 
and are welcomed with an offer 
of mince pies by members of 
the cast which may sound a little 
cheesy but perhaps that is to lull us 
into a false sense of Christmassy 
schmaltz. A short while after 
Marley’s ghost appears and sud-
denly we are into a gothic horror 
worthy of Boris Karloff’s monstrous 
creations, only this time shackled 
by a seemingly endless bundle 
of chains. The three spirits that 
follow are similarly idiosyncratic 
in their own way, each with their 
own colour and character offering 
an insight into Scrooge’s past, 
present and future. 

The musical element of the 
production is an absolute joy, 
evocative carols all beautifully 
sung by the excellent ensemble 
who also perform a number of 
roles. The ending is euphoric, the 
Cratchit family dinner followed by 
an abundance of fruit and vege-
table filling the theatre (literally) 
preceded by some digital bell-
ringing that warm the cockles of 
your heart. They are both melan-
cholic and joyous. A tale that     
begins as a nightmare ends as a 
party, a celebration of the innate 
goodness of humanity. To quote 
Tiny Tim “A merry Christmas to 
one and all.” Happy New Year 

everyone…it can only get better. 
And Vivat Stactou is gripped 

by musical drama… 
An melodramatic opera by 

Giacomo Puccini set in Rome in 
1800. The city is under the control 
of the Kingdom of Naples but 
looming large as a challenge to 
their authority is Napoleon and 
his invasion of Italy. Being about 
matters of war it contains depic-
tions of torture, murder and      
suicide. Putting music to such a 
bloody tale, Tosca (Royal Opera 
House), will have been grist to 
the mill for the composer, yet the 
work is best known for some 
beautifully written lyrical arias. 

The production had been badly 
affected by illness on the evening 
I attended but the quality of per-
formance was not all affected. 
Act One sets up the story of the 
escape of Angelotti, a political 
prisoner, helped by Cavaradossi 
an artist who is painting a portrait 
of Mary Magdalene. Tosca, an 
actress and performer, is his lover 
and accuses him of having an 
affair, since he has painted Mary 
Magdalene with blue eyes. A 
woman scorned…  

Act Two is so gripping and      
includes the torture of Cavara-
dossi. The highlight is undoubtedly 
Tosca’s aria Vissi d’Arte and it duly 
brought the house down. Anna 
Pirozzi plays the diva to perfection 
even managing to cope with a 
train on her dress that rivalled 
that worn by Princess Diana at 
her wedding. In Act Three we are 
on the ramparts of Castel Sant’ 
Angelo with Cavaradossi await-
ing execution. Ricardo Massi is 
superb in the role and at that 
moment he sings a heart rending 
e Lucevan le stele. He dies and 
Tosca commits suicide, all of 
which is executed with great style 
and dynamism. Completing a 
triumvirate of top class performers 
Claudio Sgura is the personi-       
fication of evil as Baron Scarpia, 
so much so he was booed,  
pantomime style, during a well 
deserved extended curtain call. 
A very fine production and great 
credit to all involved having had 
to make cast changes at the last 
moment. 

 
A Christmas Carol - 

www.oldvictheatre.com 
 

Tosca - www.roh.org.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Redeemed  
by the bells 
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Yes it is the New Year, 
when many have over-
indulged in all the rich 

foods full of sauces, sweet      
indulgence, and those that are 
generally not too good on the 
waistline! How many have felt 
that clothing is little more snug 
gradually over the festivities?! 

Well if you have decided part 
of your New Year’s resolution is 
to slim down and trim your body 
back into shape, it couldn't be 
easier. We are in a modern world 
where everything is accessible 
to make life easy and enjoy all 
the palatable pleasures, without 
losing taste and flavour to our 
food. Long gone are the days 
where cutting down meant       
enduring the torture of boring 
bland food, whilst watching our 
health and physique. 

With a little careful preparation 

of cooking technique, and the 
wide variety of available pro-
ducts, keeping slim is a breeze. 
Let's start with some cooking 
styles: par boiling, then quick 
frying in a tablespoon of oil, or 
just putting in an oven after the 
par boiling, or using an air fryer, 
it really couldn't be simpler. Using 
some herbs and spices can add 
that little extra taste, other options 
are of course to add some mari-
nade that would normally have 
been the danger zone to bulking 
up the sugar, fat and calorie 
content. However, with the new 
sugar free marinades available, 
that is no longer the case.  

There are many skinny sauces, 
both savoury and sweet, on  
the market shelves at our local 
supermarket stores. Some of 
the stores even have their own 
brands of these basic sauces 

available, like tomato ketchup 
and salad cream. Of course each 
company brand have their own 
versions, but one that stands out 
for me is the Skinny Dips brand, 
the reason being the texture is 
thicker, tastes amazing, and the 
list of its ingredients are far more 
appealing. So from the sweet chilli, 
barbeque or sweet curry sauce, 
they can be used to add on at 
the end, or used as marinades.  

The sweet choice of their 
syrups are great for those home-
made healthy pancakes, cakes 
and desserts. The salted caramel 
adds a twist to a plain coffee and 
all are sugar free and surprisingly 
ultra-low calorie. 

One of the other reasons the 
Skinny Dips range are so popular 
is because of the offer of other 
products that are sold alongside 
to complement ease of cooking, 

like the Lo Dough bases for 
pizza, wraps, slim rice Tarka Dal, 
slim noodles and slim pastas, 
to name a few. Many products 
are high in protein, keto friendly, 
or suitable for the various diets 
that people follow.  

With bundle packages that can 
be ordered with ease online at 
www.skinnydips.co.uk, and       
a further 10% extra discount 
quoting code Samsara 10, as a 

special request until 7th February 
2022, it is definitely worth giving 
a try. 

As always, I can only express 
a balance of food that you        
actually like, with and within good 
nutritious value, lots of healthy 
vegetables, salad, drinking plenty 
of water, fruit flavoured waters 
and teas, always seems the way 
to maintaining a healthy weight, 
with that blend of some good, 

enjoyable exercise. 
So with a little combination      

of home cooking and baking, 
healthy eating and exercise, 
getting back into shape is a 
piece of sugar free cake.  

 
Love and Sparkles, 

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

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

Go Skinny Dipping 
and slim down

Cooking with Loulla Astin 
Loukoumathes / Λουκουμάδες

These fried dough balls 
are traditionally made on 
5 January to be offered on 

Epiphany 6 January to the Kali-
kantzarous, naughty goblin-like 
mythical creatures who arrived 
on Christmas Eve to disturb the 
12 days of Christmas festivities. 
They leave from earth in the 
morning of Epiphany and go back 
into the ground where they came 
from, so it’s wise to throw some 
sweet goodies on the roof of the 
house to keep them happy, hoping 
they will not disturb us till next year!  

 
Ingredients (makes 55/60): 

 
For the dough: 
500g (1 lb) bread-strong flour  
x2 7g sachets of easy-blend 

dried yeast 
2 tsp sugar 
1 tsp salt 
570ml (1 pint) juice from boiled 

potatoes + lukewarm water 
1 tbsp vinegar  
4 tbsp cornflour or 2 potatoes, 

boiled, drained (keep the water) 
and mashed (optional)  

1 tsp ground mastic gum  
 
For deep frying: 
Corn, sunflower or peanut oil 
Ground cinnamon for dusting 
Honey syrup  
2 cups water 
1 cup sugar  
125 ml clear honey, warm 
Juice of ½ lemon 
2 tbsp rosewater 

Method: 
Make the syrup first by placing 

sugar and water in a saucepan, 
bring to the boil until sugar dis-
solves, then add the honey and 
lemon juice and simmer for five 
minutes. Remove from the heat, 
add rosewater and cool. 

Put the warm water and potato 
water in a large bowl with the 
yeast, sugar, salt, vinegar, flour, 
cornflower or potato powder and 
mastic gum (if using) in a large 
bowl and whisk until smooth and 
elastic. It should be stretchy when 
lifted but not too runny. Cover 
with a damp towel and let it rest 
for 1-2 hours until doubled in size 
or until bubbles appear. 

Fill a saucepan or a wok one-
third full of oil and heat to 100°  
- test with the thermometer or 
until hot, but not smoking. 

Have a cup of cold water ready 
where you can wet a teaspoon and 
the fingers of your hand between 
frying, to keep the dough from 
sticking. Get some dough in the 

palm of your hand, making a fist, 
squeeze out the dough from your 
hand, thumb and index finger and 
drop the balls in the fryer! Alter-
natively, when oil is hot, dip the 
teaspoon in cold water or oil, take 
a full teaspoon of dough and 
carefully push the dough with wet 
fingers into the hot oil, not to high, 
or use two teaspoons to do this. 
Put approximately 10 balls at a 
time, on a medium heat, each one 
will puff up and rise to the surface, 
flip them over as they cook until 
crisp and golden all over and then 
remove with a slotted spoon.  

Place them into the cold syrup 
for a minute or two (do not leave 
them in the syrup for too long as 
they become soggy), remove with 
a slotted spoon and place on a 
plate sprinkled with ground cinna-
mon. Serve immediately; 5-6 for 
each person on small plates 
with a glass of iced water, 

NB: Some like to fry the 
dough balls twice to make them 
more crunchy! 



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 7 January 2022  
FA Cup Third Round 
20:00     Swindon Town v Manchester City  ITV  
Saturday 8 January 2022  
FA Cup Third Round 
12:15 Mansfield Town v Middlesbrough  
12:30 Coventry City v Derby County  
12:30 Burnley v Huddersfield Town  
12:30 Hartlepool v Blackpool  
12:30 Bristol City v Fulham  
12:45 Millwall v Crystal Palace ITV 
15:00 Boreham Wood v AFC Wimbledon  
15:00 West Bromwich Albion v Brighton & Hove Albion  
15:00 Kidderminster Harriers v Reading  
15:00 Leicester City v Watford  
15:00 Port Vale v Brentford  
15:00 Wigan Athletic  v Blackburn Rovers  
15:00 Newcastle United v Cambridge United  
15:00 Barnsley v Barrow AFC  
15:00 Peterborough United v Bristol Rovers  
15:00 Queens Park Rangers  v Rotherham United  
17:30 Swansea City v Southampton  
17:30 Chelsea v  Chesterfield BBC red button 
17:30 Hull City v Everton BBC 1 

17:30 Birmingham City v  Plymouth Argyle  
17:45 Yeovil Town v  AFC Bournemouth 
National League 
15.00 Barnet v Altrincham The Hive. 
Isthmian League 
15.00pm Corinthian Casuals v Haringey Borough  
Spartan South Midlands League 
15.00 New Salamis v Flackwell Haringey Stadium, White Hart 
Lane N17 
Combined Counties League 
15.00 Reading City v St Panteleimon  
Cyprus Football 
Aris v Ethnikos Achna 
AEK Larnaca v Apollon 
Sunday 9 January 2022 
FA Cup Third Round  
12:30 Luton Town v Harrogate Town  
14:00 Stoke City v Leyton Orient  
14:00 Liverpool v Shrewsbury Town  
14:00 Cardiff City v Preston North End  
14:00 Tottenham Hotspur v Morecambe  
14:00 Wolverhampton Wanderers v Sheffield United  
14:00 West Ham United v  Leeds United  ITV 
14:00 Charlton Athletic v Norwich City  

17:10 Nottingham Forest v  Arsenal ITV 
KOPA League 
Nissi  v  Olympia 12.00pm Enfield Playing Fields, 3G EN1 4LP  
Komi Kebir v Pantel 10.00am Southgate School, EN4 0BL 
LFA Sunday Trophy, Fourth Round  
Apoel v Grenfell 12.00pm Enfield Playing Fields, 3G EN1 4LP 
Cyprus Football 
APOEL v Anorthosis 
AEL v PAEEK 
Monday 10 January 2022 
FA Cup Third Round  
19:45 Manchester United v Aston Villa BBC 1 
Cyprus Football 
Doxa v Pafos 
Omonia Nicosia v Olympiakos Nicosia 
Tuesday 11th January 2022 
National League 
19.45 Ashford v Barnet 
London Senior Cup 
19.45 Tooting & Mitcham v Haringey Borough 
Spartan South Midlands League 
19.45 New Salamis v Broadfield Haringey Boro White Hart Lane
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Premier League: Manchester City ten points clear at the top

Manchester City moved 10 
points clear at the top of 
the Premier League after 

a last-gasp goal from Rodri gave 
them a 2-1 victory at fourth-placed 
Arsenal on Saturday in a controver-
sy packed game at the Emirates 
stadium. 

The battle for the top four places 
looks set to be a close one with 
Tottenham Hotspur also leaving it 
very late for a 1-0 win at Watford 
and West Ham United enjoying a 
3-2 victory at Crystal Palace. 

No team has failed to win the 
Premier League after beginning 
January with a lead as big as City’s. 

The defending champions are 
on 53 points from 21 games, 
Chelsea are second on 43 points 
from 21 matches and Liverpool 
are third on 42 from 20. 

Arsenal will feel hard-done by 
after a good performance despite 
playing the last half hour with 10 
men following the sending-off of 
defender Gabriel. 

The Gunners, whose manager 
Mikel Arteta missed the game after 
testing positive for COVID-19, 

took the lead when Bukayo Saka 
finished a sweeping move by driv-
ing home Kieran Tierney’s pass. 

City levelled from the spot 
through Riyad Mahrez early in the 
second half when Granit Xhaka was 
adjudged, after a VAR review to 
have fouled Bernardo Silva in the 
box before Arsenal had Gabriel sent 
off for his second yellow card two 
minutes later. Rodri then struck from 
close range deep into stoppage 
time, as City extended their winning 
streak to 11 games. 

Arsenal were upset that their 
appeal for a first half penalty when 
Ederson challenged Martin Ode-
gaard was not reviewed by VAR. 

“We have VAR in place so why 
not check yourself as a referee? 
That did not happen so it is disap-
pointing,” said Arsenal assistant 
manager Albert Stuivenberg. 

Davinson Sanchez struck at the 
death to earn Spurs three points 
at struggling Watford after they 
had found chances hard to create. 

Defender Sanchez to break the 
deadlock in the sixth minute of 
stoppage time, flicking in a header 

from a whipped delivery by Son 
Heung-min. 

It was cruel on Watford who have 
now lost six consecutive league 
games and sit one place and two 
points above the bottom three, 
having played two more games 
than 18th-placed Burnley. 

West Ham led 3-0 at the break 
against Palace, a scoreline which 
didn’t reflect the home side’s level 
of performance but although      
Patrick Vieira’s side got two late 
goals, the Hammers move within 
a point of fourth-placed Arsenal. 

West Ham took the lead in the 
22nd minute with Michail Antonio 
sliding in to poke home a wonderful 
cross from Said Benrahma. 

Three minutes later, Manuel 
Lanzini scored with a clever finish, 
flicking the ball to his left foot and 
volleying home after good work 
from Declan Rice. 

Lanzini made it three just before 
the break, drilling home a penalty 
after a VAR review found that Luka 
Milivojevic had handled in the box. 

Palace got a goal back in the 83rd 
minute when Odsonne Edouard 

stretched to turn in a fine cross from 
substitute Michael Olise who then 
scored himself in the 90th minute 
with a freekick. 

Leaders Manchester City were 
the beneficiaries as Chelsea and 
Liverpool shared the spoils in a 
thrilling 2-2 Premier League draw 
on Sunday, while Leeds United 
pulled eight points clear of the 
relegation zone with a 3-1 win 
over Burnley. 

Brighton & Hove Albion piled 
further pressure on Everton coach 
Rafael Benitez by earning a 3-2 win 
at Goodison Park and Brentford 
continued their fine first Premier 
League season thanks to a 2-1 
victory over visitors Aston Villa. 

The two title chasers had to settle 
for a point, however, with City the 
real winners as they stand 10 point 
clear and remain firm favourites to 
retain their Premier League crown. 

City’s last-gasp 2-1 win at Arsenal 
on New Year’s Day had moved the 
reigning champions 11 points clear 
of Chelsea in second and 12 in front 
of third-placed Liverpool ahead of 
the latter pair’s meeting at Stam-
ford Bridge. 

Despite Liverpool’s coach 
Juergen Klopp, goalkeeper Alisson, 
Roberto Firmino and Joel Matip all 
missing the match having tested 
positive for COVID-19, the Reds 
looked set to close the gap on 
City to nine points after racing into 
a 2-0 lead. 

Sadio Mane and Mohamed Salah 
put Liverpool in command inside 
26 minutes with Chelsea, who left 
Belgium striker Romelu Lukaku out 
of their matchday squad following 
an interview in which he was critical 
of coach Thomas Tuchel’s tactics, 
all at sea. 

However, a stunning strike  
from Mateo Kovacic and Christian       
Pulisic’s powerful finish brought 
Chelsea level before halftime, with 
both sides then having chances 
to win a pulsating clash. 

Leeds’ first victory in five league 
games came at a crucial time, with 
confidence at the Yorkshire club 
low after they had conceded 14 
goals in three successive league 
defeats prior to Burnley’s visit. 

Leeds had not played since Dec. 
18 due to coronavirus-related 
postponements and that additional 
break allowed them to get some 
much-needed key players back 
from injury. 

The refreshed hosts dominated 
the first half and led 1-0 going into 
the break through Jack Harrison 
before Burnley substitute Maxwel 
Cornet pegged the hosts back nine 
minutes into the second half. 

Stuart Dallas picked the perfect 
time to score his first of the season 
13 minutes from time, with Daniel 
James’ second since signing from 
Manchester United in the close 
season making sure of the crucial 
win, leaving Burnley stuck in the 
bottom three. 

Things have not gone to plan for 
Everton coach Benitez since the 
former Liverpool manager returned 
to Merseyside to succeed Carlo 
Ancelotti in June, with Brighton 
twisting the knife further on Sunday. 

Two goals from Alexis Mac Allister 
either side of a Dan Burn strike 
earned Brighton the victory at 
Goodison Park that continued their 
fine season as they climbed to 
eighth on 27 points from 19 matches. 

Everton are languishing in 15th, 
having picked up 19 points from 
18 – their lowest tally at this stage 

since 2005-06. 
Promoted Brentford gave their 

survival hopes a boost as Danish 
defender Mads Roerslev’s first 
goal for the club late on earned a 
comeback home win over Villa. The 
result lifted Brentford to 12th spot 
on 23 points from 19 games, a point 
and a place ahead of Villa. 

Joao Moutinho struck the only 
goal eight minutes from time to 
give Wolves a deserved victory at 
Old Trafford and end Ralf Rang-
nick's unbeaten start as interim 
Manchester United manager. It 
also needed a Jose Sa save in the 
fifth minute of stoppage time to 
earn Wolves their first Old Trafford 
win since 1980. 

Sa turned away a curling free-kick 
from substitute Bruno Fernandes, 
who had earlier fired against the bar 
when he should have done better. 

The visitors controlled the open-
ing half hour and were back on 
top by the time Moutinho struck, 
although the goal was unfortunate 
for central defender Phil Jones, 
who was one of United's better 
performers on his senior return 
after a near two-year absence  
because of injuries. 

His clearing header fell to the 
35-year-old midfielder on the edge 
of the area and although Moutinho 
had not scored since February 
2021, he kept his nerve to drive a 
shot through a packed penalty 
area and into the bottom corner. 

The Wolves fans celebrated 
noisily at the final whistle but it 
was a crushing blow for Rangnick, 
with his side remaining seventh 
in the Premier League, a stagger-
ing 22 points behind leaders  
Manchester City - although they 
have played two games fewer. 
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Michael Yiakoumi

UK Cypriot behind the 
IBF International title 
cruiserweight boxer

The UK Cypriot behind     
the new IBF International 
cruiserweight boxer high-

lighted on Channel 4 TV. 
British cruiserweight conten-

der Isaac Chamberlain, who won 
the IBF International cruiser-
weight title – headlined on  
channel 5. 

He is trained by UK Cypriot 
professional boxing trainer      
Panayiotis Miltiadous (Bobby 
Mills), 32 - the team from south 
London now put themselves in 
world title contention next year. 

Panayiotis’ parents originate 
from Kyrenia after moving to the 
south of Cyprus after the 1974 
Turkish invasion.  

His parents Elias and Andriana 
came to England in his early 
20’s, moving to Streatham, South 
London where he has lived ever 
since. 

Panayiotis boxed from the age 
of 14 and had a few amateur 

contests as a teenager. 
He got involved in coaching in 

2013 by delivering non contact 
boxing programmes in local 
schools. Then in 2014, he helped 
set up an amateur boxing club 
in Brixton called Afewee Boxing 
Club which means ‘for us’ and 
still exists today, offering boxing 
and football to the young people 
of the community. 

Panayiotis has trained several 
amateur champions including 
both male and female national 
champions and had a kid repre-
sent England in the three nations 
tournament vs Scotland. 

He also coaches young talent 
Vivien Parsons, 18 years old, who 
started boxing with him at the 
age of 12. She became a Junior 
and youth national champion and 
is now ranked no.1 youth in the 
country for 2021 after a recent 
win on the 28th November in 
Banbury against Lily Henderson.

UK Cypriot Panayiotis Miltiadous (right) with boxer  
Issac Chamberlain

Panayiotis Miltiadous (left) with Vivian Parsons        
(centre), ranked no.1 youth in the country 

Makis Georgiou  
dedicates European 
title win to his mother

Local football news

UK Cypriot Makis Georgiou 
won the World Kickboxing 
Organisation (WKO) 61kg 

European championship. 
Makis is from Enfield; his      

parents are from Xylotympou 
and Anaphotia. 

The fight was at Belvedere 
Kent and scheduled for five round 
bout; however; ended during the 
third round due to referee stop-
page, declaring Maki the winner. 

Makis Georgiou, AKA Makis 
Northside, dedicated his Euro-
pean title win to his late mother 
Despina who died in 2017.  

In February 2020, Makis drew 
with Niko at Bloodline league and 
was hoping to attempt a Euro-
pean title. However, lockdown 
was announced and he had to 

train from home until restrictions 
relaxed, which encouraged him 
to train hard seven days a week 
to prepare for the above win. To 
prepare for this title, he also had 
two bouts at the O2 August and 
October 2021, winning unanimous 
decisions on both bouts. 

Makis thank to  his Kru (teacher 
/trainer) Matt from Northside 
Gym in Enfield for his continued 
support and his brother corner-
man Constandinos. Makis also, 
thanks his sponsors Inanch of 
London and Noviellos Ice Cream 
for their amazing support and 
engagement. 

 Future goals are to return to 
the O2 for future bouts in order 
prepare for his dream of being 
a world champion. 

Makis Georgiou (centre) with his brother and father 

Makis’ mother Despina

Christmas Day had seen 
the 3 month landmark of 
the last Boro victory, not 

to be put off a significant number 
of the 304 in attendance were 
there to support the team, there 
was a nervous air around the 
ground when Haringey Borough 
played away to Wingate Finchley 
on boxing day. 

The game itself early on      
wasn’t a classic, the best chance 
fell to Wingate & Finchley who 
hit the crossbar but there weren’t 
that many chances. 

Given it was an away game   
it was almost inevitable that  
Haringey conceded first when 
a shot from the edge of the area 
took a deflection and went in, 
that was after 30 minutes. 

Rather than cause panic it  
actually inspired Boro and from 
then to half time it was all Boro, 
Michael O’Donoghue wouldn’t 
be stopped and unleashed a 
long range powerful daisy cutter 
that was perfectly placed into 
the bottom corner 1-0 to Boro.. 

The second half begun very 
like the first ended with Boro in 
the ascendancy, Bobson and 
Andronicos were getting into 
good positions wide and the two 
combined to score the winning 
goal, Bobson picking the ball up 
wide left, beating the defender, 
dribbling the ball along the goal 
line and then sliding it into the 
penalty box for the onrushing 
Andronicos to slot the ball home. 

The whistle went and the long 
3 months without a win was over. 

Haringey Borough finally, 
picked up a win last time out 
over christmas, after thirteen 
failed attempts. They welcomed 
a much-improved Brightlingsea 
Regent, the visitors arriving      
on White Hart Lane on the back       
of two victories, and it was the 
hosts who opened the scoring, 
Ade Cole getting the Bell End 
bouncing on twenty seven       
minutes.  

It was two-nil nine minutes 

before the break, Jorge Djassi-
Sambu doubling the advantage, 
and the fans of that bus stop 
near Tottenham were celebrating 
loudly when Andronicos Georgiou 
made it three from the spot seven 
minutes after the restart.  

Their final game of the holiday 
they drew away from home      
versus  Cheshunt 1-1. Haringey 
took the lead when a long clear-
ance caught the home defence 
square on the half way line and 
Alfred Bawling ran the length of 
the Cheshunt half and squeezed 
the ball beyond the advancing 
George Marsh 

Cheshunt equalised in added 
time through a penalty taken by 
Rowan Liburd.  

The Bees’ first match of 2022 
started evenly, against Boreham 
Wood with the best chance of 
the opening stages coming in the 
10th minute as Aston Oxborough 
found Jamie Turley with a deep 
free-kick from the halfway line. 

Jacob Mendy tested the Bees’ 
defence as he delivered a low 
cross towards Gus Mafuta in 
the 35th minute. 

Ben Richards-Everton was 
alert to the danger and got in 
front of the attacker to turn it  
behind for a corner that failed 
to threaten his side. 

Dean Brennan’s side enjoyed 
possession towards the start       
of the second half and almost 
opened the scoring shortly after 
the hour mark when some strong 
pressure earned Jordan Thomas 
space down the right flank. 

The 21-year-old sent a fizzing 
cross towards Mason Bloomfield 
at the front post, but he couldn’t 
get on the end of it and turn the 
ball home. 

As both teams pushed to find 
a winner, the hosts went close 
when Mafuta beat Mitch Brundle 
on the left wing and sent it into 
the centre of the box. 

The game finished goalless 
pleasing both clubs.

Tom Loizou & Haringey Borough back to winning ways

Barnet pleased with 0-0 draw against Boreham Wood



 27      | Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός Βρετανοκύπριος και εκλεκτό μέλος της παροικίας μας Γιώργος Καραγεώργη,  
ιδιοκτήτης του φημισμένου εστιατορίου του Λονδίνου Elysée. Ο Γιώργος Καραγεώργη, από το Λευκόνοικο, απεβίωσε ανήμερα των Χριστουγέννων,  

Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021, σε ηλικία 92 ετών. Πατέρας του ήταν ο Κυριάκος και μητέρα του η Μυροφόρα Καραγεώργη. Είχε τέσσερα αδέλφια: τον Μιχαήλ,  
τον Οδυσσέα, τη Λήδα και τη Νίκη. Το 1952 ακολούθησε τον αδελφό του Μιχάλη στο Λονδίνο.  Μαζί με τον Μιχάλη άρχισαν να εργάζονται στο Elysée το οποίο ανήκε 
τότε στην θεία τους Δέσποινα και τον σύζυγο της Γιώργο Βαρνάβα. Το 1962, μαζί με τα αδέρφια του Μιχάλη και Οδυσσέα, έγιναν ιδιοκτήτες του παγκοσμίου φήμης 
σήμερα εστιατορίου στο West End του Λονδίνου. Το 1955 ο Γιώργος νυμφεύθηκε την Μάρω Μπακκαλούρη από τον Οίκο Μαραθάσας και απέκτησαν τρία παιδιά:  

τη Νέδη, τον Κυριάκο και τη Ρέα. Ο γιος του Κυριάκος έφυγε δυστυχώς από τη ζωή το 2017. Αφήνει πίσω του τη γυναίκα του και τα υπόλοιπα παιδιά του,  
καθώς επίσης και τα εγγόνια του Γιώργο, Βικτώρια και Αλεξ και την αδελφή του Νίκη. Ο Γιώργος ήταν πολύ γνωστός στην κοινότητά μας.  

Τα αδέρφια, με το που απέκτησαν το  Elysée, εμβάθυναν στις οικογενειακές αξίες, ενσωματώνοντας την παραδοσιακή ελληνική ζωντανή μουσική ψυχαγωγία και την 
απολαυστική μεσογειακή κουζίνα. Το εστιατόριο εξελίχθηκε σε κορυφαίο ελληνικό θεσμό, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς κόμβους και σκηνές  

της νυχτερινής ζωής του Κεντρικού Λονδίνου. Η συνεχιζόμενη επιτυχία του Elysée στη δεκαετία του 1960  προσέλκυσε επισκέπτες όπως η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα 
Πρίγκιπας Φίλιππος και η ομάδα που κέρδισε το  Παγκόσμιο Κύπελλο της Αγγλίας το 1966 για να γιορτάσουν τη νίκη τους, μεταξύ πολλών άλλων καλεσμένων υψηλού 
επιπέδου όπως οι Beatles και ο Muhammad Ali. Πολλές φορές έβλεπες τον Γιώργο να χορεύει με ποτήρια στο κεφάλι. Ήταν όμως και ένας σημαντικός παράγοντας της 

Κυπριακής Παροικίας του Λονδίνου. Έτοιμος πάντα να προσφέρει την βοήθεια του στην εκκλησία, στην Παροικία, στα Ελληνικά σχολεία,  
σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και γενικά στην Κύπρο. Ήταν πάντα παρών σε κάθε εκδήλωση.  

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναγνωρίζοντας την προσφορά του τον τίμησε με τον τίτλο του Άρχοντα Ορφανοτρόφου της Ορθόδοξης Εκκλησίας.  
Υπήρξε επίσης ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του ΔΗΣΥ ΗΒ.  

Η πατριωτική του προσφορά αναγνωρίστηκε και αναγνωρίζεται γενικά από την Οργανωμένη Κυπριακή Παροικία αλλά και τις εκάστοτε Κυπριακές Κυβερνήσεις. 
Μετά από 48 εντυπωσιακά χρόνια, τα τρία αδέρφια αποσύρθηκαν παραδίδοντας τη σκυτάλη στους  

ξαδέρφους τους Γκιγκς Καραγεώργη, Κυριάκο Παττίχη, Κέρι και Άλεξ Καραγεώργη. 
 

Η Παροικιακή εκφράζει τα ειλικρινά συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του. 

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Καραγεώργη, "ψυχή" του Elysée  
και σημαντική μορφή της παροικίας 

Demetris was born in Fterikoudi in Pitsilia, a very cold place in winter especially in the 1930’s,  
he grew up in a large loving family with 4 brothers and 2 sisters, Demetri being the youngest of 7.  

The son of Constantinos and Chariklia Karavias. His senior education was in Nicosia in the High School. 
He arrived in England as a young man to study engineering and worked in his earlier years for The Ford Motor  

Company, he also ran a wholesale beverages business supplying many Greek Weddings in the 1960’s from a large depo  
in Holloway Road. Demetri was well known in London Greek Community in the 1970’s when he left Ford and ran well known 

Green Grocery Shops in Muswell Hill, Palmers Green and Gants Hill.  
He was first married to Eve in London in 1955 and they had 3 children, Haritini, George and Niki.  

He was then married again in 1992 to Karen and had 2 further children Alexandra and Luke.  
His passions were gardening where he had an allotment in Colney Hatch Lane and spent many happy hours there.  

He worked well into his 80’s and was always considerate and loving to those around him.  
He has many friends and a large family with 8 grandchildren and 9 great grandchildren. He will be sorely missed as a loving 
father and a good friend to many. His Funeral Service will on the 11th of January 2022,11am at the Greek Orthodox Church 

of St Cosmas & Damian,1 Gordon House Rd, London NW5 1LN.  
The Service will be conducted by Revd Dr Chrysostom Tympas. All are welcome.

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Demetris Costi Karavias 

16 March 1932 — 26 December 2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστάλλας (Ττικκύρου) Παρασκευά 

(από Ριζοκάρπασο, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Νίκος Γεωργίου 

(από Όμοδος, Κύπρος) 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Christalla (Ttikkirou) Paraskeva 

(from Rizokarpaso, Cyprus)

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Nicos Georgiou 

(from Omodos, Cyprus) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Χριστάλλας 
(Ττικκύρου) Παρασκευά, από το Ριζοκάρπασο της Κύπρου 
την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 σε ηλικία 71 ετών. 
Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Μωΐση Παρασκευά από την  

Καλοψίδα, την κόρη της Πηνελόπη, τον γιο Παρασκευά και τα 
εγγόνια της Γεωργία, Χριστιάνα, Μωΐση, Μωυσή και Κάμπελ. 

 Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022  
στις 12μμ στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Αγίου 
Αντωνίου του Μεγάλου και του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,  

1 Sussex Way, London N7 6RT. 
     Η ταφή θα γίνει στις 2.00μμ στο κοιμητήριο του Islington 

and Camden Cemetery, 278 High Rd, London N2 9AG.

It is with great sadness that we announce the death of 
Christalla (Ttikkirou) Paraskeva, from Rizokarpaso, Cyprus 
on Friday 17th December 2021 aged 71. She leaves behind 

her husband Moisis Paraskeva of Kalopsida, daughter 
Penelope, son Paraskeva and grandchildren Georgia, 

Christiana, Moisis, Moses and Campbell. 
The Funeral will take place on Thursday 13th January 2022 
at 12pm at Greek Orthodox Community of Saint Anthony the 

Great and Saint John the Baptist, 1 Sussex Way, London 
N7 6RT. The burial will then take place at 2pm at Islington 
and Camden Cemetery, 278 High Rd, London N2 9AG.09.04.1950 – 17.12.2021

It is with great sadness that we announce the death of our 
beloved husband, father and grandfather Nicos Georgiou 

who died on the 20 December 2021 at the age of 79. 
He leaves behind his wife Maro, children Georgina,  

Antonia and Andreas, daughter in law Joanna, 
 grandchildren Olivia, Sophia and Raphael, siblings and 

many relatives and friends. The funeral will take place on 
the 13th January 2022 at St Demetrius Church, 2 Logan 

Road, Edmonton N9 0LP, 12.30pm and the burial  
at Edmonton cemetery, Church Street.The wake will take 
place at the cemetery. Instead of flowers the family kindly 

ask for donations for St Rafael’s Church.  
There will be a donation box available at the church.  

May his memory be eternal.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παππού Νίκου Γεωργίου  

που απεβίωσε στις 20 Δεκεμβρίου 2021 σε ηλικία 79 ετών. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μάρω, τα παιδιά Τζωρτζίνα,  

Αντωνία και Ανδρέα, τη νύφη Ιωάννα, τα εγγόνια Ολίβια, Σοφία 
και Ραφαήλ, αδέλφια και πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία θα γίνει στις 13 Ιανουαρίου 2022 στην εκκλησία  
Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, Edmonton N9 0LP,  

12.30 μ.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, Church 
Street. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια παρακαλεί να κάνετε 

εισφορές για την εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ.  
Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών στην εκκλησία.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Αιωνία του η μνήμη. 24.06.1942-20.12.2021

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 9.1.2022,  
το 9μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

μας συζύγου, πατέρα και παππού  
Αριστείδη Γεωργίου  
στην εκκλησία του Άγιο Ιωάννη τον  

Βαπτιστή, Wightman Rd και καλούμε όλους 
όσους τιμούν την μνήμη του  

όπως παραβρεθούν.  
Η σύζυγός Μαρούλλα του και η οικογένεια 

του.  
Ήλιε που πας στην μάνα σου, Ήλιε που πας 

να δύσεις, Αν δεις τον Αριστείδη μου,  
Να μου τον χαιρετήσεις.  

Αναπαύσου εν ειρήνη, Αιωνία σου η μνήμη.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Demetrios Stylianou (Lakis) 

(from Dromolaxia, Larnaca, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Anastasia  (Stasou) Georgiou (Constantas) 

(from Achna, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Kypros Christaki 

(From Drigomo, Cyprus) 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Eleni Kousoulou (Ioannou) 

(from Livadia, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

   Δημήτρης (Λάκης) Στυλιανού  

(από τη Δρομολαξιά Λάρνακας, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Αναστασίας (Στάσου) Γεωργίου (Κωνσταντάς) 

(από Άχνα, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Κουσουλου (Ιωάννου) 

(από Λιβάδια, Κύπρος) 

It is with sadness the news of the passing of Anastasia  
(Stasou) Georgiou (Constantas), born Achna, Cyprus, 

25.07.1932, moved to the UK in the 1950’s,  
passed away 17.12.2021 aged 89.  

Although never married she was a loving caring woman and 
leaves behind two sisters and a brother and many nieces 

and nephews. 
The funeral will take place on Monday 10.01.2022,  

at 12:30pm, at St. Nicholas Greek Orthodox Church,  
60 Godolphin Road, London, W12 8JF,  

and the burial at 2:00pm, Gunnersbury Cemetery,  
143 Gunnersbury Avenue, W3 8LE.  

Due to Covid restrictions there will be no wake.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
Αναστασίας (Στάσου) Γεωργίου (Κωνσταντάς), γεννημένη 

στην Άχνα, Κύπρος, στις 25.07.1932.  
Η Αναστασία μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία 
του 1950, και απεβίωσε στις 17.12.2021 σε ηλικία 89 ετών.  
Αν και δεν παντρεύτηκε ποτέ, ήταν μια στοργική γυναίκα  
και αφήνει πίσω τις δύο αδερφές της και έναν αδερφό, 

πολλά ανίψια και ανιψιούς. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Δευτέρα 10.01.2022 στις 12:30μμ  
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου,  
60 Godolphin Road, Λονδίνο, W12 8JF και η ταφή στις  

2:00μμ στο κοιμητήριο του Gunnersbury Cemetery,  
143 Gunnersbury Avenue, W3 8LE.  

Λόγω περιορισμών Covid δεν θα δοθεί παρηγοριά. 25.07.1932 - 17.12.2021

21.04.1950 – 16.12.2021

It is with the heaviest of hearts and great sadness,  
that we announce the passing of our beloved mother, grandmother 
and great-grandmother who passed away on 12th December 2021 
at 86 years of age. Eleni leaves behind her five children, Andros, 
Katina, Lisa, Joanna and Fred, six grandchildren, Elena, Antonia, 

Georgios, Rafaella, Andreas and Georgio and two great-grandchil-
dren Angelo and Iliana. She was loved by all that knew her and  

will be truly missed. Eleni will be laid to rest on Monday 10th  
January 2022 at St John the Theologian Greek Orthodox Church,  
184 Mare Street, E8 3RD, Hackney, at 12pm and then onto New 

Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ at 2pm.  
This will be followed by a celebration of her life at the  

St John the Theologian Church Hall. Instead of flowers there will 
be a donation box for St Joseph’s Hospice, Mare Street, Hackney.

Με βαριά καρδιά και με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον  
θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας Ελένης Κούσουλου 
 η οποία απεβίωσε στις 12 Δεκεμβρίου 2021 σε ηλικία 86 ετών. 
Αφήνει πίσω πέντε παιδιά, Άντρο, Κατίνα, Λίζα, Γιαννούλα  
και Φώτη. Έξι εγγόνια, Έλενα, Αντωνία, Γεώργιο, Ραφαέλα,  
Ανδρέα και Γεώργιο, δύο δισέγγονα, Άγγελο και Ηλιάνα και 
συγγενείς και φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί την Δευτέρα  

10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00μ.μ. στον Ιερό  Ναό Αγίου  
Ιωάννου του Θεολόγου 184 Mare Street, E8 3RD, Hackney. 

 Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery 
Brunswick Park Rd, London N11 1JJ στις 2:00μ.μ.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Χόλ της εκκλησίας. Αντί για  
λουλούδια θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών με όλα τα έσοδα να 
πηγαίνουν στο St Joseph’s Hospice, Mare Street, Hackney.

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
husband, father and grandfather, on Wednesday 8th December 
2021, at the age of 80. He was born in Dromolaxia, Larnaca, on 
15/3/1941. He came to England in 1956 and was involved in the 

garment industry. He leaves behind his wife Lucy Ioannou,  
from Tavros Karpasias, their children and grandchildren. 

His funeral will take place on Friday 14th January, 2022 at 12.30pm 
at Church of Our Lady St Mary’s of Wood Green N22 8LB and his 

burial will be at 14.30 at Hendon Cemetery, Holders Hill Road,  
Mill Hill NW7 1NB, where consolation will be given. 

Instead of flowers the family ask you to donate to Prostate Cancer 
Research UK either using our Just Giving page at  

www.justgiving.com/fundraising/Gina-Adamou1  
or alternatively there will be a donation box in the church.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα και παππού την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021,  
σε ηλίκία 80 ετών. Γεννήθηκε στην Δρομολαξιά Λάρνακας στις 
15/03/1941. Ήρθε στην Αγγλία το 1956 και ασχολήθηκε με την  

ενδυματοβιομηχανία. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Λούση Ιωάννου, 
από την Ταύρου Καρπασίας, τα παιδιά και τα εγγόνια τους.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022  

στις 12.30μμ στην Εκκλησία της Παναγίας του Wood Green και η ταφή 
στις 2.30μμ στο Hendon Cemetery, Holders Hill Road, Mill Hill NW7 

1NB, όπου θα δοθεί και η παρηγοριά  
Αντί για λουλούδια η οικογένεια  ζητά να κάνετε δωρεά στην Έρευνα 

για τον Καρκίνο του Προστάτη στο Ηνωμένο Βασίλειο  
είτε χρησιμοποιώντας τη σελίδα Just Giving στο 

www.justgiving.com/fundraising/Gina-Adamou1  
ή εναλλακτικά θα υπάρξει ένα κουτί δωρεάς στην εκκλησία.

15.12.1934 - 12.12.2021

It is with great sadness that we  
announce the passing of 

 Kypros Christaki on Thursday  
December 16, 2021.  

He Leaves behind his wife Stavroulla, 
 3 children Melia, Theakla, Andrew  

and 8 grand-children.  
The funeral will take place on Tuesday 
11th January 2022, at St. Demetrios 
Greek Orthodox Church Edmonton,  

at 10.30am, and the cremation at Enfield  
Crematorium & Cemetery, 4DS, Great 
Cambridge Rd, Enfield, at 11.30am. 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Μιχάηλ Χριστόφορου 

(από Βάσα Κελλακιου, Λεμεσός, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

ΕΡΑΤΩ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Eleni Michael Christoforou 

(from Vasa Kellakiou, Limassol, Cyprus) 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

ERATO THEODOSIADOU 

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας  
μητέρας, γιαγιας και πρόγιαγας Ελένη Μιχάηλ Χριστοφορου,  

η οποία  απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021.  
 Η Ελένη ήταν αφοσιωμένη μητέρα, αξιολάτρευτη γιαγιά και ανιδιοτελές  
πρόγιαγια που μας δίδαξε αγάπη και πίστη. Αφήνει  πίσω της 4 παιδιά  

Μελάνή, Κώστα, Υιανούλλα και Κούλλα, τον γαμπρό της Νίκο και Δημήτρη, 
νύφη Έλλη, 13 εγγόνια, 21 δισέγγονα και ένα τρισέγγονο.  

Για  δεκαετίες  αφιερώθηκε  σε διάφορες δραστηριότητες στην κοινότητα του 
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Την αποχαιρετούμε στην κηδεία που θα τελεστεί 
την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 ώρα 11.00πμ, στην εκκλησία του Άγιου 
Ιωάννη του Θεολόγου (184 Mare Street, Hackney, E8 3RD) και η ταφή θα  

ακολουθήσει 1.00μμ στο Enfield Crematorium and Cemetery 
 (Great Cambridge Road, Enfield, EN1 4DS).  

Αιώνια η  μνήμη της, αγάπης, αφοσίωσης και δραστηριότητας της. 
 Θα υπάρχει κουτί δωρεάς για την εκκλησία του Άγιου Ιωάννη του Θεολόγου. 

Η παρηγοριά θα γίνει στο κοιμητήριο λόγο πανδημιας.

With a heavy heart we announce the death of our beloved mother,  
grandmother and great-grandmother Eleni Michael Christoforou,  

who passed away aged 95 on Wednesday, 22nd December 2021.  
Eleni was a devoted, loved and selfless mother, grandmother &  

great-grandmother who taught us all faith and selflessness. For many 
years she worked tirelessly helping the church community of St. John the 
Theologian. She leaves behind 4 children Melani, Costa, Yianoulla and 

Koulla; son in laws Nikos and Dimitris; daughter in law Elli;  
13 grandchildren, 21 great-grandchildren and a great-great-granddaughter. 
We say goodbye at her funeral on Wednesday, 12th January 2022 at 11.00 
am, at St. John the Theologian church 184 Mare Street, Hackney, London 

E8 3RD; followed by burial at 1.00pm at Enfield  
Crematorium and Cemetery Great Cambridge Road, Enfield, EN1 4DS. 

Those who wish may leave a donation for the church  
of St John the Theologian. Due to the pandemic the wake will be held at 

the cemetery.  Rest in Peace.27.01.1926 - 22.12.2021

Erato was born in Limassol and married there to Demetrious.  
They emigrated to England in 1957 setting up home eventually  
in Tottenham, North London. She lived a happy life with her five  
children, twins Christakis and Marina, Evdokia, Kleovoulakis and 

Aglaia. Her darling daughter Marina left this world in 1995 and her 
beloved husband Demetrious passed over in 2015. She died 

peacefully at home on the 13th December 2021 at the age of 91. 
She leaves behind her four remaining children and their spouses, 
14 grandchildren and 19 great-grandchildren. The funeral service 

will be held at St Marys Greek Orthodox Cathedral, 21 Trinity 
Road, Wood Green, N22 8LB at 10.30 on 14th JANUARY  2022 

followed by the interment at New Southgate Cemetery, Brunswick 
Park Road, London, N11 1JJ at 12.00. Unfortunately, due to Covid 

risks there will be no wake. Flowers please to Demetriou and  
English at 131 Middleton Road, Wood Green N22 8NG.

Η Ερατώ γεννήθηκε στη Λεμεσό και παντρεύτηκε εκεί τον Δημήτριο. 
Μετανάστευσαν στην Αγγλία το 1957 και τελικά εγκαταστάθηκαν  

στο Τότεναμ του Βόρειου Λονδίνου. Έζησε μια ευτυχισμένη ζωή με τα 
πέντε της παιδιά, τα δίδυμα Χριστάκη και Μαρίνα, την Ευδοκία, τον 
Κλεοβουλάκη και την Αγλαΐα. Η αγαπημένη της κόρη Μαρίνα έφυγε 
από αυτόν τον κόσμο το 1995 και ο αγαπημένος της σύζυγος  

Δημήτριο απεβίωσε το 2015. Πέθανε ειρηνικά στο σπίτι της στις 13 
Δεκεμβρίου 2021 σε ηλικία 91 ετών. Αφήνει πίσω της τέσσερα  
εναπομείναντα παιδιά και τους συζύγους τους, 14 εγγόνια και  
19 δισέγγονα. Η κηδεία θα τελεστεί στον Ελληνικό Ορθόδοξο  

Καθεδρικό Ναό της Παναγίας, 21 Trinity Road Wood Green, N22 8LB 
στις 10.30 στις 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 και θα ακολουθήσει ο  

ενταφιασμός στο New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, 
Λονδίνο, N11 1J0 στις 12. Δυστυχώς λόγο κορονοϊού δεν θα δοθεί 
παρηγοριά. Λουλούδια μπορούν να σταλούν στο Demetriou and  

English at 131 Middleton Road, Wood Green N22 8NG. 01.10.1930 - 13.12.2021

Την Κυριακή 9 Ιανουάριου τελούμε το  
τρίμηνο μνημόσυνο του λατρευτού μας  

Ανδρέα Χειμώνας 
στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης,  

Friern Barnet Lane, London N20 0NL.  
Μετά την Θεία Λειτουργία θα  

ακολουθήσει Τρισάγιο και κέρασμα στο  
Κοιμητήριο του Σαουθγκεϊτ στις 12μμ. 

Τελούμε την προσεχή́ Κυριακή 09.01.2022, 
το 6μηνο μνημόσυνο του  
πολυαγαπημένου μας  

Γεώργιου Κωσταρά 

(από Κάτω Δίκωμο, Κύπρος) 
στην εκκλησιά της Παναγιάς, Trinity Rd, 

Wood Green, N22 8LB, και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν την μνήμη του όπως 

παρευρεθούν. 
Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Έλλη, 

παιδιά, Μενέλαος (Μελ) και Σάββας, 
νύφες, Άννα, Χριστίνα, εγγόνια Φίλιππος, 

Μέλισσα, Μία & Λούκα.

CRYSTALLA CHRISTODOULIDES 

06.02.1947 – 22.12.2021 

OBITUARY AND FUNERAL ANNOUNEMENT  

TO FOLLOW 

 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 

06.02.1947 – 22.12.2021 

ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ  

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

On Sunday, January 9, we celebrate the  
3 month memorial service of our beloved  
Andrea Chimonas at the Church  

of St. Catherine, Friern Barnet Lane, London  
N20 0NL. The Divine Liturgy will be followed 
by a Trisagion and a treat at the Southgate 

Cemetery at 12pm.

† 3 month Memorial

† 6 month Memorial † DEATH ANNOUCEMENT

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 9.01.2022, στην Εκκλησία των 

Αγίων Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA,  
το 28ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου  

και αξέχαστού μας πατέρα και παππού  
Anthony George Ellis (London)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 
Παιδιά: Ηλίας και Γιάννης, εγγόνια, δισέγγονα  

και λοιποί συγγενείς

Ο Πρόεδρος Δρ. Βασίλης Μαύρου και  
η επιτροπή του Συνδέσμου  

Αμμοχώστου εκφράζου τα θερμά και  
ειλικρινά τους συλλυπητήρια στους 

 οικείους του Γιώργου Καραγιώργη που απεβίωσε ανήμερα των  
Χριστουγέννων σε ηλικία 92 χρονών.  

Αιωνία του η Μνήμη.    
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The year memorial service of our beloved wife, mother and yiayia Sotira (Sindy) Constantinou will take place on Sunday 9 
January 2022, at the New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ, at 13:15 and we invite 

anyone who honours her memory to attend. 

Τελούμε την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, το 12μηνο μνημόσυνο της αγαπημένη μας σύζυγος, μητέρα και γιαγιά Σωτήρας 
(Σίντυ) Κωνσταντίνου στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, New Southgate, N11 1JJ, στις 13:15 μ.μ. 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της όπως παραβρεθούν. 

Sotira (Sindy) Constantinou  
07.08.1953 - 12.01.2021

 † YEAR MEMORIAL

They say there is a reason 
They say that time will heal 
But neither time nor reason 
Will change the way we feel. 

 
For no-one knows our heartache 

The lies behind our smiles 
No-one knows how many times 
We’ve broken down and cried. 

 
We want to tell you something 
So there won’t be any doubt 

You’re so wonderful to think of  
But so hard to be without. 
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