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Τι λένε τα βρετανικά κρατικά 
έγγραφα για την Κύπρο

Οι Τάιμς του Λονδίνου οριστικο-
ποίησαν την Τετάρτη τη στροφή 
τους υπέρ της επιστροφής των 
Γλυπτών του Παρθενώνα από το 
Βρετανικό Μουσείο σε αυτό της 
Ακρόπολης...                      Σελ. 3                                                              

Times: «Να επιστραφούν τώρα στην  
Ελλάδα τα Γλυπτά του Παρθενώνα»

6,1 Ρίχτερ στην Πάφο: «Δεν θυμάμαι 
ξανά τέτοιον σεισμό»

Αναστάτωση προκάλεσε σε 
ολόκληρη την Κύπρο η σεισμική 
δόνηση η οποία σημειώθηκε τα 
ξημερώματα της Τρίτης  στην θα-
λάσσια περιοχή, δυτικά της  
Πάφου.                            Σελ. 5                  

«Η παράδοση ή η ανάπτυξη των 
πυραύλων στην Κύπρο θα κατα-
στήσει δύσκολες τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις. Σε αυτή την 
περίπτωση η Ελλάδα θα εμποδίσ  
ει...                                   Σελ. 9

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

«Πάρτε ταξί, μην περιμένετε ασθενοφόρο», λένε σε θύματα καρδιακής προ-
σβολής!
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Τα “κορωνοπάρτι” 
"καίνε" τον Τζόνσον

Σελίδες 3,4,5,7,10 &17  

Σελ. 2  

Το Κυπριακό Κοινοτικό  

Κέντρο υποδέχεται ξανά  

τα μέλη της παροικίας μας 

Διπλή υποψηφιότητα 
ως τακτική της Δεξιάς… 

 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 6

Ζήτησε “συγγνώμη”, αλλά ο Στάρμερ και ορισμένοι Τόρις τον καλούν να παραιτηθεί 

Πάνω από 3,7 εκατομμύρια οι πραγματικοί φορείς στη Βρετανία

Τι θα γίνει με τα δωρεάν rapid tests και με τον χρόνο της καραντίνας
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Στις 6 Ιανουάριου, ανήμερα 
των Φώτων, η αγαπητή  
Μαρούλλα Μενελάου γιόρτασε 
τα 90χρονά της σε ένα ήσυχο 
και ευχάριστο περιβάλλον στο 
σπίτι της κόρης της Πολυξένης 
(Poly). Αν και η οικογένειά της 
σχεδίαζε μια πιο μεγάλη, πρέ-

πουσα δεξίωση στο πρόσωπο 
της εορτάζουσας, εντούτοις δεν 
κατέστη δυνατό, λόγω των  
περιορισμών της πανδημίας. 
Η Μαρούλλα γεννήθηκε στο 

Καϊμακλή περιοχής Λευκωσίας 
στις 6 Ιανουαρίου 1932. Γονείς 
της ήταν ο Κώστας Τράκκας 

από το Καϊμακλή, οικοδόμος 
στο επάγγελμα, και η Πολυξένη 
Καταλάνου από τον Καλαπανα-
γιώτη. Η Μαρούλλα ήταν μία 
πολύ καλή μαθήτρια και παρόλο 
που καταγόταν από  φτωχή  
οικογένεια, κατάφερε και τελεί-
ωσε το γυμνάσιο, που ήταν ένα 
μεγάλο επίτευγμα για την 
εποχή. 
Εποχή αποικιοκρατίας, φτώ-
χεια, χρόνια δίσεκτα, δεν ήταν 
εύκολο για ένα άτομο που κα-
ταγόταν από φτωχή οικογένεια 
παρόλο που είχε τα προσόντα, 
να βρει δουλεία επάξια των  
δυνατοτήτων της. Μόνο η αφρό-
κρεμα (πλούσιες οικογένειες) 
βολεύονταν. Έτσι χωρίς να το 
θέλει παίρνει το δρόμο, ολομό-
ναχη, για την ξενιτειά, όπως 
έκαμναν οι νέοι και οι νέες 
εκείνο το καιρόν για ένα καλύ-
τερο μέλλον, για να βγάλουν τα 
προς το ζην και φυσικά να βοη-
θήσουν και την οικογένειά τους.  
Φθάνει στο Λονδίνο το 1955 
και ένεκα των προσόντων της 
αμέσως βρίσκει δουλειά στο  
τυπογραφείο Zavali όπου έμαθε 
την τέχνη του τυπογράφου και 
μετά έκανε και επιμέλεια κειμέ-
νων (proof reading). 
Ήταν η εποχή όπου η παροι-
κία μας άρχισε και δημιουργείτο, 
δεν υπήρχαν πολλά μέρη   
συγκεντρώσεως. Ήταν η Ελλη-
νική Κυπριακή Αδελφότητα,  
Το Βήμα, Η Κυπριακή Λέσχη 
Νεολαίας, η Ένωσις Κυπρίων 
Γυναικών, ο Σύνδεσμος Ελλή-
νων Γονέων και η εκκλησία των 
Αγίων Πάντων στο Κάμντεν.  
Είναι στην εκκλησία των Αγίων 
Πάντων όπου γινόταν η μεγα-
λύτερη συγκέντρωση κάθε  
Κυριακή, όπου πήγαιναν για  

εκκλησίασμα και μετά την θεία 
λειτουργία για καμιά κουβέντα, 
ή για να αγοράσουν την εφημε-
ρίδα τους, ή τις λιχουδιές τους 
(λουκουμάδες, σιάμισιη, κού-
πες). 
Το προαύλιο της εκκλησίας 

χρησιμοποιούνταν σαν ένα  
μικρό πανηγύρι. 
Οι ιθύνοντες των Αιγών Πά-
ντων, ένεκα των αναγκών της 
τότε εποχής, όπου η πλει-
οψηφία των μεταναστών, έρχο-
νταν εδώ μόνη τους χωρίς  
οικογένεια, οργάνωσαν ομάδες 
από νέους και νέες και σκοπός 
τους ήταν να επισκέπτονται τα 
νοσοκομεία όπου υπήρχαν Κύ-
πριοι ασθενείς για να τους εμ-
ψυχώνουν. Έτσι και η νεαρή 
Μαρούλλα προθυμοποιήθηκε 
να συμμετάσχει και αυτή σε 
αυτό το φιλανθρωπικό έργο και 
είναι σε μια από αυτήν την επί-
σκεψη που γνώρισε και τον 
Τάκη Μενελάου που νοσηλευό-
ταν με φυματίωση (χάνοντας 
ένα από τους πνεύμονές του). 
Για τον ασθενή Τάκη ήταν 
αγάπη από την πρώτη ματιά και 
όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα 
ήταν και ο μέλλοντας σύζυγός 
της. 
Ο Τάκης και η Μαρούλλα  
παντρεύτηκαν το 1957 και το 
1959 απόκτησαν την κόρη τους  
Πολυξένη και μετά ακόμα δύο 
παιδιά, τον Μελή και την Ελένη. 
Το νεαρό ζευγάρι ρίχτηκε στη 
δουλεία και σιγά-σιγά απόκτη-
σαν και το δικό τους σπίτι και 
άνοιξαν και την δική τους  
επιχείρηση στην ενδυματό-βιο-
μηχανία: την εταιρία Miriam 
Clothing Ltd η οποία προμήθευε 
φορέματα υψηλής ποιότητας σε 
αγορά πολυτελείας. Παρόλη 

όμως την επιτυχία τους ουδέ-
ποτε ξέχασαν την καταγωγή 
τους, τις ρίζες τους, για αυτό και 
βοηθούσαν με καλοσύνη πολ-
λούς συμπατριώτες και συμπα-
τριώτισσες που προτοέρχονταν 
στο Λονδίνο, ή τους ζητούσαν 
δουλειά στο εργοστάσιό τους.  
Το φιλανθρωπικό τους αίσθημα 
ουδέποτε εξαλείφθηκε.  
Είναι άνθρωποί σαν και  
αυτούς, αφανείς ήρωες που 
έβαλαν τις σωστές δομές, τους 

σωστούς θεμελίους λίθους για 
να κτιστεί πάνω η σημερινή  
οργανωμένη παροικία. Για αυτό 
και εμείς οι νεότεροι δεν πρέπει 
να τους ξεχνούμε. Η «Παροι-
κιακή» εύχεται στη αγαπητή 
Μαρούλλα Μενέλαου, χρόνια 
πολλά, να χαίρεται την οικογέ-
νεια της και ό,τι ποθεί.  
Επίσης, χρόνια πολλά της 
εύχεται και η οικογένεια  
Πάμπου και Σούλα Χαραλά-
μπους και τα παιδιά τους. 

Η Μαρούλλα Μενελάου γιόρτασε τα 90χρονά της

 
ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ Η.Β 

www.alkionides.org  
 

 
Το σωματείο ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ Η.Β. ζητά  
οικοδέσποινες στο Βόρειο Λονδίνο,  
οι οποίες μπορούν να παρέχουν  
υπνοδωμάτια και φιλοξενία σε  

Κύπριους ασθενείς που στέλλονται  
για θεραπεία.  

Επι πληρωμής για μερικές βδομάδες / 
μήνες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και  
Χρόνια Πολλά σε όσους στηρίζουν,  
με τόση αγάπη, το σωματείο μας το 
οποίο αποτελείται από εθελοντές και 

δεν έχει διοικητικά έξοδα. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 01189 472405  
/ 079 139 68639    

E mail:enquiries@alkionides.org 

ΠΛΗΘΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΣΤΟ WOOD GREEN

Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο υποδέχεται ξανά τα μέλη της παροικίας μας 

Άνοιξε ξανά τις πύλες του για όλα τα μέλη της παροικίας μας το 
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο (CCC) στο Earlham Grove του 
Wood Green, στο Βόρειο Λονδίνο. Οι αίθουσες του Κοινοτικού 
Κέντρου λειτουργούν και πάλι κανονικά από την περασμένη  
Δευτέρα και σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε μια σειρά  
ξεχωριστών κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  
Το προσωπικό του Κέντρου βρίσκεται στις θέσεις του, έτοιμο να 
εξυπηρετήσει και να καθοδηγήσει όλα τα μέλη της παροικίας σε 
οτιδήποτε χρειαστούν. Το έργο του Κοινοτικού Κέντρου, το οποίο 
δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο να 
κοινωνικοποιηθούν, συνεχίζεται απρόσκοπτα το 2022. Ανοικτό 
παραμένει, ασφαλώς, και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και 
Δραστηριοτήτων (Day Care & Activities Centre).  
Στους χώρους του Κέντρου, οι θαμώνες μπορούν να συνομιλή-
σουν, να δουν τηλεόραση, να ψυχαγωγηθούν, να απολαύσουν 

τον καφέ ή το αναψυκτικό τους και να γευματίσουν στους χώρους 
του εστιατορίου παραγγέλνοντας, μεταξύ πολλών άλλων επιλο-
γών, σουβλάκια και κεμπάμπ που ψήνονται εκείνη τη στιγμή. 
Επίσης, επανεκκινεί και το πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων 
που διοργανώνονται στις αίθουσες του Κυπριακού Κοινοτικού  
Κέντρου. 

 
Δύο από τις πρώτες εκδηλώσεις της νέας χρονιάς είναι: 

 
-Το «Cypriot Community Bingo & Kebab Night» που θα  
διεξαχθεί στο ανακαινισμένο Bar Room την Παρασκευή  

4 Φεβρουαρίου 2022 στις 7:30 μ.μ. 
Η τιμή του εισιτηρίου διαμορφώνεται στις 20 λίρες.  

Συμπεριλαμβάνονται τα κεμπάπ και το πρώτο παιχνίδι. 
 

-Το «A Tribute to Elvis Presley - performed by George 
Elias» που θα διοργανωθεί το Σάββατο 5 Μαρτίου 2022  

στις 8 μ.μ. 
Η τιμή του εισιτηρίου διαμορφώνεται στις 25 λίρες.  

Συμπεριλαμβάνεται γεύμα τριών πιάτων. 
 
Για κρατήσεις ή για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
επικοινωνείτε με το Κέντρο στο τηλέφωνο 0208 881-2329 ή στο 
email cycc6363@gmail.com και να ζητάτε τη Διευθύντρια κυρία 
Χρυστάλλα Ευδοκίμου. 

 
Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο βρίσκεται στη διεύθυνση  

Earlham Grove, Wood Green, London, N22. Πρόκειται για ένα 
φιλανθρωπικό ίδρυμα που αποτελεί το «σπίτι» αρκετών εκδηλώ-
σεων της παροικίας και παράλληλα αποτελεί κέντρο κοινωνικο-
ποίησης των μελών της κοινότητας, οι οποίοι συζητούν, τρώνε 
φαγητό, ψυχαγωγούνται και λαμβάνουν μέρος σε διάφορες  
δραστηριότητες.



Τ  α περισσότερα πρωτοσέλιδα της Τετάρ-
της (12/01) αναδεικνύουν το ισχυρό πλή-
γμα που έχει υποστεί η ηγεσία του  Μπόρις 

Τζόνσον μεταξύ των Συντηρητικών βουλευτών από 
τη διαμάχη για τα πάρτι στον κήπο της Ντάουνινγκ 
Στριτ κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown εν 
μέσω Covid . 
Η Daily Mail αναρωτιέται: "Τελείωσε το πάρτι για 

τον  πρωθυπουργό;". Σύμφωνα με τη Mail,  o κ. 
Τζόνσον έχει «βυθιστεί στη σοβαρότερη κρίση της 
πρωθυπουργίας του». Στο κύριο άρθρο της, η εφη-
μερίδα σημειώνει ότι η χειρότερη πτυχή του "φιά-
σκου" είναι ότι αποσπά την προσοχή της κυβέρ-
νησης από τα πιο σημαντικά ζητήματα που 
απασχολούν τη χώρα. Κατά την Daily Mail ο μόνος 
τρόπος για να θέσει τέλος ο πρωθυπουργός  σε 
αυτή τη δυσάρεστη ιστορία είναι «να ζητήσει συγ-
γνώμη για τις αποτυχίες του με ταπεινότητα και 
γνήσια μετάνοια».Αλλά η Daily Mirror εκτιμά  ότι 
μπορεί να είναι πολύ αργά γι' αυτό. Η στήλη γνώ-
μης υποστηρίζει ότι ο κ. Τζόνσον «αντιμετωπίζει 
μια τέλεια καταιγίδα που θα μπορούσε τελικά να 
τον ανατρέψει». «Αυτή η καταιγίδα», διαβάζουμε 
στη Mirror, «συνίσταται από τις σπαρακτικές ανα-
μνήσεις των ανθρώπων που πενθούν αγαπημένα 
πρόσωπα που έφυγαν, την οργή των γιατρών που 
ρισκάρανε τη ζωή τους για να σώσουν άλλους και 
την αυξανόμενη οργή των Συντηρητικών βουλευ-
τών». Η Sun γράφει  ότι ο κ. Τζόνσον «κρύφτηκε 
χθες» καθώς η κρίση επιδεινωνόταν. Σύμφωνα με 
τον Guardian, ο πρωθυπουργός «αντιμετωπίζει 
έντονες πιέσεις» από ανώτερους βουλευτές των 
Τόρις να ομολογήσει δημόσια ότι παρευρέθηκε 
στην εκδήλωση με τα ποτά στην Ντάουνινγκ Στριτ. 
Η εφημερίδα αναφέρει ότι  βουλευτές έχουν καλέσει 
τον κ. Τζόνσον «να ομολογήσει και να ζητήσει συγ-
γνώμη, με την ελπίδα να αναχαιτιστεί η αυξανόμενη 
οργή». "Πείτε συγγνώμη ή καταδικάστε μας όλους" 
– ο πρωτοσέλιδος τίτλος στους Times.  Σύμφωνα 
με τους Times, υπουργός που προτίμησε να δια-
τηρήσει την ανωνυμία του επεσήμανε: «Δεν φθά-
σαμε στο τέλος - υπάρχει ακόμα χώρος για ταπει-
νοφροσύνη και ειλικρινή συγγνώμη». Η Daily 
Telegraph υπογραμμίζει ότι πολλοί Συντηρητικοί 
βουλευτές πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργός πρέπει 
να παραιτηθεί εάν έχει παραβεί τους κανόνες για 
τον κορονοϊό. Η εφημερίδα προτρέπει τον κ. Τζόν-
σον να «ξεκαθαρίσει το χάος» είτε επιβεβαι-
ώνοντας ότι δεν ήταν στην εκδήλωση τον Μάιο 
του 2020, είτε να παραδεχτεί ότι ήταν και να δώσει 
μια εξήγηση. Ορισμένοι Συντηρητικοί βουλευτές 
δήλωσαν στους Financial Times ότι o σάλος που 
έχει προκληθεί «μπορεί να είναι το τέλος για την 

ηγεσία του κ. Τζόνσον». Η εφημερίδα υποστηρίζει 
ότι πρόκειται για μια διαμάχη «ιδιαίτερα τοξική» 
επειδή εμπλέκει άμεσα τον πρωθυπουργό, και 
επειδή είναι «ένα σκάνδαλο το οποίο οι ψηφοφόροι 
κατανοούν και για το οποίο αισθάνονται έντονη 
δυσαρέσκεια». Ο Independent ισχυρίζεται ότι ζη-
τήθηκε από το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ 
να αφαιρέσει δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα 
που διαθέτει, γεγονός που θα μπορούσε να υπο-
δηλώνει ότι τα “κορονοπάρτι” έγιναν εκεί κατά τη 
διάρκεια του lockdown. Η Daily Express αναγνω-
ρίζει ότι η ηγεσία του κ. Τζόνσον είναι «εγκλωβι-
σμένη στη διαμάχη», αλλά επιμένει ότι ο πρωθυ-
πουργός «εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να 
ξεπεράσει την κρίση» εάν απαντήσει στους ισχυ-
ρισμούς με «σαφήνεια και ειλικρίνεια». 

 
“Μπόρις, τελείωνε με το partygate!” ▪

 
Μέχρι και 100 άτομα προσκλήθηκαν σε μια εκ-

δήλωση για ένα ποτό -  "φέρτε το ποτό σας" - στον 
κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ κατά τη διάρκεια του 
πρώτου αποκλεισμού λόγω Covid. Μάρτυρες ανέ-
φεραν στο BBC ότι ο πρωθυπουργός και η σύζυ-
γός του ήταν μεταξύ των περίπου 40 ατόμων που 
παρευρέθηκαν στη συγκέντρωση στις 20 Μαΐου 
2020. Αλλά ο Μπόρις Τζόνσον αρνήθηκε να πει 
αν ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων.  
Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι βρίσκεται 

σε επαφή με την κυβέρνηση για να διερευνήσει 
"εκτεταμένες αναφορές σχετικά με φερόμενες πα-
ραβιάσεις" των κανόνων covid. Την παρουσία του 
Μπόρις Τζόνσον στο πάρτι της 20ής Μαΐου επιβε-
βαίωσε μέσω Twitter ο αμφιλεγόμενος πρώην επι-
κεφαλής σύμβουλος του και νυν σφοδρότατος επι-
κριτής του Ντόμινικ Κάμινγκς, 
που πρώτος είχε αναφερθεί 
στη συγκεκριμένη συγκέ-

ντρωση. Η αναπληρώτρια ηγέτιδα του Εργατικού 
Κόμματος της αντιπολίτευσης Άντζελα Ρέινερ κα-
τακεραύνωσε τον Μπόρις Τζόνσον δηλώνοντας 
ότι «δείχνει συνεχώς πως δεν υπολογίζει τους κα-
νόνες που θεσπίζει για εμάς τους υπόλοιπους».  

 
“Οι κανόνες τροποποιήθηκαν”  ▪

Η εμφάνιση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου από αξιωματούχο της Ντάουνινγκ Στριτ 
που καλούσε δεκάδες υπαλλήλους να πιούν ένα 
ποτό στον κήπο του Νούμερο 10 της Ντάουνινγκ 
Στριτ κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, "για 
να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον υπέροχο καιρό", 
έχει γίνει πρωτοσέλιδο στις περισσότερες εφημε-
ρίδες της Τρίτης (11/01). 
Η Daily Mirror γράφει ότι ήταν μια "πρόσκληση 

να κάνεις ό,τι θέλεις", ενώ η Daily Express έχει τον 
τίτλο: "Αρκετά Μπόρις! Πρέπει να τελειώσεις τη 
φάρσα του "partygate" τώρα!" 

"Ο Μπόρις συγκλονίστηκε από τις νέες αποκα-
λύψεις", διαβάζουμε στη Daily Mail. H i σημειώνει 
ότι η Ντάουνινγκ Στριτ έχει προσπαθήσει στο πα-
ρελθόν να δικαιολογήσει τα πάρτι σε περίοδο lock-
down της Ντάουνινγκ Στριτ ως “συναντήσεις ερ-
γασίας”, αλλά αυτό το email καταρρίπτει αυτό τον 
ισχυρισμό, υπογραμμίζει η εφημερίδα. Ο Guardian 
αναφέρει ότι ένας "ανώτερος πληροφοριοδότης 
των Τόρις" είπε: "Οι κανόνες όχι μόνο τροποποι-
ήθηκαν αλλά έσπασαν στα δύο". 

 
Αυτοαπομόνωση  πέντε ημερών   ▪

Ο Μπόρις Τζόνσον πρόκειται να ανακοινώσει το 
σχέδιό του μέχρι τον Μάρτιο για το πώς θα ζήσει η 
χώρα με τον Covid, σύμφωνα με την i. Η εφημερίδα 
ήταν μία από τις πολλές εφημερίδες της Δευτέρας 

(10/01) που ανέδειξαν τις ελπί-
δες πολλών κυβερνητικών στε-
λεχών  ότι το Ηνωμένο Βασί-

λειο κινείται προς μια νέα φάση της πανδημίας.  
Η εφημερίδα i υπογραμμίζει ότι η Ντάουνινγκ 

Στριτ  επιμένει  ότι το κύριο πρόβλημα παραμένει 
η αντιμετώπιση των πιέσεων στο NHS και τις δη-
μόσιες υπηρεσίες. Η στρατηγική του πρωθυπουρ-
γού, η οποία σύμφωνα με την εφημερίδα αναμέ-
νεται να αποκαλυφθεί σε λίγες εβδομάδες, μπορεί 
να περιλαμβάνει τον περιορισμό των ελέγχων, την 
κατάργηση των rapid-test   και τη μείωση της πε-
ριόδου απομόνωσης λόγω Covid.  
Και ο υπουργός των Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ 

είναι ένας από τους υπουργούς της κυβέρνησης 
που υποστηρίζει εκκλήσεις για μείωση της περιό-
δου αυτοαπομόνωσης από επτά ημέρες σε πέντε, 

μας ενημερώνει η Daily Tele-
graph. Το κίνητρο, σημειώνει, είναι ότι ο χρονικός 
περιορισμός της απομόνωσης θα μπορούσε να 
βοηθήσει στη μείωση των ελλείψεων προσωπικού 
που προκαλούνται από την αύξηση των κρουσμά-
των Όμικρον. Η Telegraph επικαλείται κυβερνητική 
πηγή η οποία αναφέρει ότι το 60% του υπουργικού 
συμβουλίου τάσσεται υπέρ της κίνησης, υπό την 
προϋπόθεση της έγκρισης των επιστημόνων. 

H Metro αναδεικνύει "μερικά καλά νέα" καθώς ο 
αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού αρχίζει να 
μειώνεται. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η διασπορά 
της Όμικρον μπορεί να έχει φτάσει στο αποκορύ-
φωμά της με τα νέα κρούσματα να μειώνονται για 
πέντε συνεχόμενες ημέρες. Ο ρυθμός αύξησης 
υποχωρεί σε όλες τις περιοχές της Αγγλίας, εκτός 
από τα βορειοανατολικά διαμερίσματα της χώρας, 
προσθέτει η εφημερίδα. Υιοθετώντας επίσης έναν 
αισιόδοξο τόνο, οι Times έχουν κύριο θέμα τα "αι-
σιόδοξα" σχόλια από τους επικεφαλής του NHS, 
οι οποίοι έχουν πει ότι τα περισσότερα νοσοκομεία 
αντιμετωπίζουν τη διασπορά της Όμικρον χωρίς 
να υπάρχει κρίση. Η εφημερίδα προσθέτει ότι οι 
ειδικοί ελπίζουν ότι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία 
στο Λονδίνο έχουν κορυφωθεί και οι υπηρεσίες 
πρώτης γραμμής θα είναι σε θέση να ανταπεξέλ-
θουν στην υπόλοιπη χώρα. Τέλος, ο Guardian  
σημειώνει τις δηλώσεις του υπουργού Παιδείας 
Ναντχίμ Ζαχάουι ότι “η Βρετανία πρέπει να γίνει 
πρωτοπόρος για τη ζωή με τον Covid!” . 

 
Συμβίωση με τον ιό και επιστροφή σε μια ▪

νέα κανονικότητα 
Ορισμένα από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής 

(09/01) αντικατοπτρίζουν τη σκέψη ορισμένων 
στην κυβέρνηση και την επιστημονική κοινότητα 
ότι ο Covid είναι τώρα μία μόνιμη κατάσταση στη 
ζωή μας - και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να βρει 
τρόπους να τη διαχειριστεί. "Τέλος στα rapid-test 
καθώς λένε στη χώρα να ζήσει με τον Covid" -  
ο πρωτοσέλιδος τίτλος στους Sunday Times. 
Η εφημερίδα γράφει ότι τα δωρεάν rapid-test θα 

μπορούσε, στο μέλλον, να παρέχονται μόνο σε 
χώρους υψηλού κινδύνου, όπως σε οίκους ευγη-
ρίας, στα νοσοκομεία και τα σχολεία, καθώς και σε 
άτομα με συμπτώματα. Μια ανώτερη πηγή του 
Whitehall φέρεται να είπε: "Δεν νομίζω ότι είμαστε 
σε έναν κόσμο όπου μπορούμε να συνεχίσουμε 
να μοιράζουμε δωρεάν rapid-test  σε όλους. Είναι 
πιθανό να προχωρήσουμε σε ένα σενάριο όπου 
θα υπάρχουν λιγότεροι έλεγχοι, ωστόσο έχουμε 
την ικανότητα να τους αυξήσουμε εάν χρειαστεί". 
Ένα παρεμφερές θέμα προβάλλεται και στον Ob-

server. "Τερματίστε τους μαζικούς εμβολιασμούς 
και αντιμετωπίστε τον Covid όπως κάνουμε με τη 
γρίπη", ο τίτλος του σχετικού δημοσιεύματος στην 
πρώτη σελίδα της εφημερίδας.  Ο Observer ανα-
φέρει ότι ο πρώην πρόεδρος της ειδικής ομάδας 
εμβολίων του Ηνωμένου Βασιλείου, Δρ Κλάιβ Ντιξ 
(Clive Dix), ζήτησε μια σημαντική επανεξέταση της 
στρατηγικής covid – “στην πραγματικότητα, αντι-
στρέφοντας την προσέγγιση των δύο τελευταίων 
ετών και επιστρέφοντας σε μια νέα κανονικότητα". 
Αυτό θα σήμαινε τον τερματισμό του μαζικού εμ-

βολιασμού μετά την εκστρατεία για την τρίτη ανα-
μνηστική δόση και τη δημιουργία εμβολίων μόνο 
για ευάλωτα άτομα, ειδικά για την αντιμετώπιση 
των  παραλλαγών Covid, σημειώνει ο Observer. 
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

Τα “κορωνοπάρτι” της Ντάουνινγκ Στριτ, η αρχή του τέλους για τον Μπόρις Τζόνσον;  

Ιστορική μεταστροφή των Times: «Να επιστραφούν τώρα στην Ελλάδα τα Γλυπτά του Παρθενώνα»

Οι Τάιμς του Λονδίνου οριστικοποίησαν 
την Τετάρτη τη στροφή τους υπέρ της 
επιστροφής των Γλυπτών του Παρθε-

νώνα από το Βρετανικό Μουσείο σε αυτό της 
Ακρόπολης, με κύριο άρθρο τους όπου τονίζουν 
ότι πλέον τα επιχειρήματα υπέρ της επιστροφής 
είναι ακατάρριπτα. Με τίτλο: «Ενώνοντας την  
κληρονομιά της Ελλάδας», η ναυαρχίδα του  
συντηρητικού κατεστημένου στη Βρετανία τονίζει 
ότι ενώ επί δεκαετίες υποστήριζε την παραμονή 
των γλυπτών που έκλεψε το 1803 ο Λόρδος Έλγιν 
από το κορυφαίο αριστούργημα της Κλασικής 
Εποχής, πλέον «η επιχειρηματολογία υπέρ της 

επιστροφής των Ελγίνειων Μαρμάρων στην 
Αθήνα έχει καταστεί σαρωτική».  
Το άρθρο ανατρέχει στην ιστορία της υπόθεσης 

και υπογραμμίζει ότι επί πάνω από 50 χρόνια 
καλλιτέχνες και πολιτικοί υποστηρίζουν ότι η επι-
στροφή των καλλιτεχνημάτων είναι επιβεβλημένη. 
Πλέον «οι καιροί και οι καταστάσεις αλλάζουν», 
όπως λέει, και η εφημερίδα αλλάζει τη στάση της 
στρεφόμενη κι εκείνη υπέρ της επανένωσης των 
Γλυπτών του Παρθενώνα.«Τα Γλυπτά ανήκουν 
στην Αθήνα. Πρέπει να επιστραφούν τώρα», υπο-
γραμμίζει το κύριο άρθρο της εφημερίδας.  
Επισημαίνει το επίκαιρο του ζητήματος με δεδο-

μένη την πρόσφατη συμφωνία για την επιστροφή 
του θραύσματος Fagan από το άγαλμα της θεάς  
Αρτέμιδος στην Ελλάδα, αποκαλώντας την «το 
άμεσο προηγούμενο». Παράλληλα τονίζει ότι το 
επιχείρημα του Βρετανικού Μουσείου ότι η μετα-
χείριση του Παρθενώνα από τις ελληνικές αρχές 
τους τελευταίους αιώνες -με αναφορά σε ατυχείς 
προσπάθειες συντήρησης- απαγορεύει την  
επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα, δεν ισχύει 
πλέον, δεδομένης της ανέγερσης και λειτουργίας 
του υπερμοντέρνου Νέου Μουσείου της Ακρόπο-
λης. Το άρθρο της Τετάρτης έρχεται μερικές εβδο-
μάδες ύστερα από βαρυσήμαντο άρθρο στη  

βρετανική εφημερίδα του πολύπειρου δημοσιο-
γράφου Χιούγκο Ντίξον (απόγονου του Ουίνστον 
Τσόρτσιλ) στα τέλη Νοεμβρίου, όπου αναφερόταν 
ότι με τυχόν επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα 
θα έχει και η Βρετανία κέρδος, μιλώντας για  
«win-win» κίνηση. Αυτή θα ήταν, παράλληλα με 
την επιστροφή των Γλυπτών, η δημιουργία τέλεια 
πιστών αντιγράφων των Γλύπτών που θα μπο-
ρούσαν να εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο, 
μαζί με πιστά αντίγραφα και εκείνων που  
βρίσκονται κανονικά στην Αθήνα, ώστε να  
εκτίθενται τόσο στην Αθήνα ως σύνολο όσο και 
ως αντίγραφο του συνόλου στο Λονδίνο.
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Νέα αποκάλυψη για “κορωνοπάρτι” στη Ντάουνινγκ Στριτ: Καλούν 
τον Τζόνσον να παραιτηθεί - Ζήτησε “συγγνώμη”, αλλά παραμένει

 

Σ  ε εξαιρετικά δεινή θέση βρίσκεται ο πρω-
θυπουργός της Βρετανίας έπειτα από τις 
νέες αποκαλύψεις για “κωρονοπάρτι” στα 

οποία συμμετείχε και ο ίδιος. Η αντιπολίτευση, 
αλλά και ορισμένα στελέχη και βουλευτές των 
Συντηρητικών, τον καλούν πλέον να παραιτηθεί. 
Ο Μπόρις Τζόνσον και η σύζυγός του Κάρι Σί-
μοντς ήταν μεταξύ των περίπου 40 παρισταμένων 
σε συγκέντρωση με ποτά στον κήπο της Ντάου-
νινγκ Στριτ κατά τη διάρκεια του πρώτου lock-
down. Χθες (Τετάρτη) το μεσημέρι, ο Τζόνσον 
παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι παρέστη στο 
πάρτι στις 20 Μαΐου 2020. Άρχισε την εμφάνισή 
του στη συνεδρίαση της Βουλής των Κοινοτήτων 
ζητώντας “συγγνώμη” για το γεγονός. Όπως ανέ-
φερε, γνωρίζει «τις θυσίες και τις αγωνίες» που 
έκαναν οι πολίτες, γνωρίζει επίσης την «οργή» 
που νιώθουν με τον ίδιο και την κυβέρνησή του 
διότι αισθάνονται ότι οι κανόνες παραβιάστηκαν 
στην Ντάουνινγκ Στριτ από εκείνους που φτιά-
χνουν τους κανόνες. «Ξέρω ότι υπήρξαν πρά-
γματα που απλώς δεν κάναμε σωστά και πρέπει 
να αναλάβω την ευθύνη», είπε, υποστηρίζοντας 
ότι πήγε στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ γύρω 
στις 6 το βράδυ της 20ής Μαΐου για να ευχαρι-
στήσει το προσωπικό για τη σκληρή δουλειά του 
και επέστρεψε στο γραφείο του 25 λεπτά αργό-
τερα. Όπως είπε, θεώρησε ότι επρόκειτο για 
επαγγελματική εκδήλωση, παρά το ότι η πρό-
σκληση από τον ιδιαίτερο γραμματέα του αναφε-
ρόταν σε κοινωνική εκδήλωση με ποτά. 
Παραδέχθηκε ότι εκ των υστέρων αντιλαμβάνε-

ται πως θα έπρεπε να είχε ζητήσει από όλους να 
φύγουν από τον κήπο. Όπως σημείωσε η εκδή-
λωση ήταν «τεχνικά εντός των κανόνων», αλλά-
εκατομμύρια πολίτες διαφωνούν. Ολοκλήρωσε 
τη δήλωσή του επαναλαμβάνοντας τις «εγκάρδιες   

 
απολογίες» του προς τους πολίτες και ζητώντας 

να επιτραπεί να ολοκληρωθεί η έρευνα που έχει 
διαταχθεί για αυτή και για άλλες καταγγελίες. 
Απαντώντας, ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος 

σερ Κιρ Στάρμερ είπε ότι «μετά από μήνες εξα-
πάτησης και παραπλάνησης», ένας «αξιοθρήνη-
τος Πρωθυπουργός υποχρεώθηκε να αποκαλυ-
φθεί. «Η δικαιολογία ότι δεν αντιλήφθηκε πως 
βρισκόταν σε πάρτι είναι τόσο γελοία που είναι 
προσβλητική για το βρετανικό κοινό», είπε  ο 
Στάρμερ, καλώντας τον Τζόνσον «να κάνει το 
αξιοπρεπές και να παραιτηθεί». 

 Το χρονικό ▪
Το ITV αποκάλυψε email του προσωπικού 

γραμματέα του Τζόνσον, Μάρτιν Ρέινολντς, προς 
το προσωπικό του πρωθυπουργικού γραφείου 
με το οποίο τους προσκαλούσε να «αξιοποιήσουν 
στο έπακρο τον καλό καιρό» και να συναντηθούν 
«για κοινωνικά αποστασιοποιημένα ποτά» στον 
κήπο του Νούμερου 10 της Ντάουνινγκ Στριτ στις 
20 Μαΐου 2020. Τους καλούσε δε να φέρει ο κα-
θένας το ποτό του. Η πρόσκληση εστάλη σε πε-
ρισσότερους από 100 παραλήπτες, μεταξύ άλλων 
σε συμβούλους του Τζόνσον, στους συγγραφείς 
των ομιλιών του και σε θυρωρούς της Ντάουνινγκ 
Στριτ. Πιστεύεται ότι τελικά περίπου 40 άτομα πή-
γαν στον κήπο, όπου απόλαυσαν τα ποτά και 
ένα πικ-νικ. Στις 20 Μαΐου μόλις είχε επιτραπεί 
στους κατοίκους της Αγγλίας να συναντώνται με 
ένα μόνο άτομο με το οποίο δε συγκατοικούσαν 
σε ανοιχτό χώρο και με απόσταση δύο μέτρων 
μεταξύ τους. Συναθροίσεις περισσότερων ατόμων 
ή ολόκληρων νοικοκυριών δεν επιτρέπονταν, ούτε 
σε υπαίθριο χώρο.  
Ήδη διενεργείται έρευνα για προηγούμενες 

 καταγγελίες για τουλάχιστον έξι ακόμα παράνομα  

 
πάρτι ή κοινωνικές συναθροίσεις στην Ντάου-

νινγκ Στριτ και σε υπουργεία, οι οποίες προέκυ-
ψαν μετά από την αρχική καταγγελία για χριστου-
γεννιάτικο πάρτι στο Νο 10 πέρυσι. Την έρευνα 
έχει αναλάβει η Σου Γκρέι, εκ των ανώτερων αξιω-
ματούχων της δημόσιας διοίκησης. Την παρουσία 
του Τζόνσον στο πάρτι της 20ής Μαΐου επιβεβαί-
ωσε μέσω Twitter ο αμφιλεγόμενος πρώην επι-
κεφαλής σύμβουλος του Ντόμινικ Κάμινγκς. Η 
πολιτική αρχισυντάκτρια του BBC Λόρα Κούν-
σμπεργκ επικαλέστηκε δύο αυτόπτες μάρτυρες 
που επιβεβαιώνουν την παρουσία του ζεύγους 
Τζόνσον, καθώς και ότι στον κήπο είχε στηθεί 
ένα μακρύ τραπέζι για φαγητά και ποτά. Η ίδια 
επικαλείται επίσης μηνύματα εργαζομένων στην 
Ντάουνινγκ Στριτ από τον Μάιο του 2020 που 
εξέφραζαν δυσπιστία για την πρόσκληση του 
γραμματέα του Πρωθυπουργού σε μια συνά-
θροιση η οποία απαγορευόταν. Η αναπληρώτρια 
ηγέτιδα του Εργατικού Κόμματος Άντζελα Ρέινερ 
δήλωσε ότι «ο Τζόνσον δείχνει συνεχώς πως δεν 
υπολογίζει τους κανόνες που θεσπίζει για εμάς 
τους υπόλοιπους». 
Ήδη πάνω από 15 βουλευτές του Συντηρητικού 

Κόμματος του Μπόρις Τζόνσον έχουν επικρίνει 
τόσο το πάρτι όσο και το χειρισμό της υπόθεσης 
από το πρωθυπουργικό γραφείο, ενώ ο ηγέτης 
του κόμματος στη Σκωτία Ντάγκλας Ρος δήλωσε 
πως αν ο κ. Τζόνσον αποδειχθεί ότι παρέστη στο 
πάρτι, θα πρέπει να παραιτηθεί.  
Ερωτηθείς πριν από την αποκάλυψη του email, 

για την παρουσία του σε πάρτι που παραβίαζαν 
τους κανόνες του lockdown, ο Πρωθυπουργός 
είπε μόνο πως το θέμα πλέον το χειρίζεται η 
Γκρέι. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε 
ότι εξετάζει το κατά πόσο οι νέες καταγγελίες χρή-
ζουν έρευνας. Το πάρτι επιβεβαιώνεται από το 

email-πρόσκληση προς τους εργαζόμενους. «Η 
Αστυνομία είναι ενήμερη για τις εκτενείς αναφορές 
που σχετίζονται με καταγγελλόμενες παραβιάσεις 
των Κανονισμών Προστασίας Υγείας στην Ντά-
ουνινγκ Στριτ στις 20 Μαΐου 2020 και είναι σε 
επαφή με το Γραφείο Υπουργικού Συμβουλίου», 
αναφέρει η Σκότλαντ Γιαρντ. Η αποκάλυψη έχει 
προκαλέσει οργή μεταξύ των συγγενών θυμάτων 
του κορωνοϊού, με ορισμένους να δηλώνουν ότι 
εκείνη τη μέρα αποχαιρετούσαν οικείους τους που 
δεν είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά επί 
καιρώ. Ακόμα και στελέχη του Συντηρητικού Κόμ-
ματος έχουν δηλώσει ανωνύμως ότι η πρόσκληση 
σε ένα τέτοιο πάρτι από το πρωθυπουργικό γρα-
φείο είναι «αδιανόητη», ενώ φιλοκυβερνητικές 
εφημερίδες κάνουν λόγο για «υποκρισία» και ζη-
τούν από τον Τζόνσον να βάλει τέλος στο ‘party-
gate’. Ο πρώην ηγέτης των Εργατικών Εντ Μίλι-
μπαντ είπε: «Ο Τζόνσον ξέρει αν ήταν στο πάρτι, 
δεν χρειάζεται τη Γκρέι να του το πει. Αν πράγματι 
ήταν παρών, τότε δεν μπορεί να συνεχίσει να 
ηγείται της χώρας». 

 Πυρά της αντιπολίτευσης ▪
Ο Τζόνσον δεν παρέστη την Τρίτη στη Βουλή 

των Κοινοτήτων για να απαντήσει σε επείγουσα 
ερώτηση της αντιπολίτευσης. Στη θέση του εμ-
φανίστηκε ο υφυπουργός άνευ χαρτοφυλακίου 
Μάικλ Έλις, ο οποίος αντί απάντησης στο ερώ-
τημα αν ο Πρωθυπουργός γνώριζε για το πάρτι 
και αν παρέστη σε αυτό, είπε ότι πρέπει να περι-
μένουμε την ολοκλήρωση της έρευνας. Όπως 
σημείωσε, πάντως, η έρευνα θα περιλαμβάνει 
και το επίμαχο πάρτι. Ο Έλις τόνισε ότι αν η Γκρέι 
διαπιστώσει ότι προκύπτουν ποινικές ευθύνες, 
θα αναστείλει την έρευνα και θα αναπέμψει τα 
στοιχεία στην Αστυνομία. Η Άντζελα Ρέινερ κατα-
κεραύνωσε τον Τζόνσον. «Η απουσία του μιλά 
από μόνη της. Το κοινό έχει καταλήξει στα συ-
μπεράσματα του. Μπορεί να τρέξει αλλά δεν μπο-
ρεί να κρυφτεί», είπε η Ρέινερ, η οποία επικαλέ-
στηκε μηνύματα πολιτών που στις 20 Μαΐου 2020 
αποχαιρετούσαν οικείους τους που πέθαναν 
λόγω κορωνοϊού. Ο ηγέτης του Εθνικού Κόμμα-
τος Σκωτίας στο Ουέστμινστερ Ίαν Μπλάκφορντ 
είπε ότι ο Τζόνσον «έχει απωλέσει κάθε ηθικό 
κύρος και το σωστό θα ήταν να παραιτηθεί», ει-
δάλλως θα πρέπει οι βουλευτές του να τον υπο-
χρεώσουν στην έξοδο «και μάλιστα τώρα». 
Η πλειοψηφία των πολιτών στη Βρετανία θεωρεί 

ότι ο Τζόνσον οφείλει να παραιτηθεί, σύμφωνα 
με δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν την 
Τρίτη. Έρευνα από την εταιρεία YouGov δείχνει 
πως το 56% αυτών πιστεύουν πως ο Πρωθυ-
πουργός θα έπρεπε να παραιτηθεί. Το 27% των 
ερωτηθέντων απαντούν ότι δεν πρέπει να πα-
ραιτηθεί και το 17% δεν εκφέρει γνώμη. Δεύτερη 
δημοσκόπηση από την Savanta ComRes, επι-
στρέφει παρόμοιο αποτέλεσμα. Το 66% λέει ότι 
ο Τζόνσον πρέπει να παραιτηθεί λόγω του ‘par-
tygate’, έναντι ποσοστού 24% που λέει όχι. Κα-
ταφατικά στο ερώτημα περί παραίτησης απαντά 
το 42% των ερωτηθέντων που ψήφισαν Τόρις το 
2019. Το 45% των Συντηρητικών ψηφοφόρων 
απαντά ότι ο Τζόνσον δεν πρέπει να παραιτηθεί. 
Από τους ψηφοφόρους των Εργατικών, το 85% 
βλέπει λόγο παραίτησης, έναντι ποσοστού 10%.
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6,1 Ρίχτερ στην Πάφο: «Δεν θυμάμαι ξανά τέτοιον σεισμό»

Αναστάτωση προκάλεσε σε 
ολόκληρη την Κύπρο η 
σεισμική δόνηση η οποία 

σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρί-
της στην θαλάσσια περιοχή, δυτικά 
της Πάφου. Ο σεισμός ήταν έντασης 
6,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ και 
είχε επίκεντρο στην θαλάσσια πε-
ριοχή της Κύπρου, 50 χιλιόμετρα 
δυτικά -βορειοδυτικά  της Πόλης 
Χρυσοχούς και εστιακό βάθος 25 
χιλιόμετρα. Ιδιαίτερα αισθητός έγινε 
στην πόλη και επαρχία Πάφου, με 
κατοίκους να περιγράφουν την 
εμπειρία τους, λέγοντας ότι δεν θυ-
μούνται να έχουν βιώσει τέτοιας 
έντασης και διάρκειας σεισμική δό-
νηση στην περιοχή τους, στο πα-
ρελθόν. Η κ. Φανή, κάτοικος Κο-
νιών, μιλώντας στον “Πολίτη”, είπε 
ότι αναστατώθηκαν όλοι. Στην αρχή, 
νόμισα ότι έβλεπα όνειρο, είπε η κ. 
Φανή, αλλά στην συνέχεια άνοιξα 
τα μάτια μου και αντιλήφθηκα ότι 
ήταν σεισμική δόνηση, η οποία,  
μάλιστα, είχε σημαντική διάρκεια, 
πρόσθεσε. «Δεν θυμάμαι να έχω 
νιώσει ξανά στο παρελθόν τέτοια 

σεισμική δόνηση στην Πάφο. Πα-
ρόμοιας έντασης και διάρκειας 
σεισμό έχω να νιώσω από τότε 
που σπούδαζα στην Πάτρα, εκεί 
ήμασταν συνηθισμένοι», είπε. 
Ερωτηθείσα για το ποια ήταν η 

αντίδραση της ίδιας, είπε ότι δεν ση-
κώθηκε από το κρεβάτι κατά την 
διάρκεια της δόνησης, καθώς φο-
βήθηκε, ενώ στην κοινότητα Κονιών 
επικρατούσε ανησυχίαι. 
Στο κρύο και στην βροχή, υπό τον 

φόβο της σεισμικής δόνησης, βγή-
καν κάτοικοι της Πόλης Χρυσοχούς, 
μετά τις 03:00 τα ξημερώματα, όταν 
εκδηλώθηκε η ισχυρή σεισμική δό-
νηση, όπως είπε ο Δήμαρχος Γιώ-
της Παπαχριστοφή. Ανέφερε ότι,  
με όσους είχε ο ίδιος επικοινωνία, 
είπαν ότι ξύπνησαν από τον σεισμό 
και βγήκαν στον δρόμο, παρά το ότι 
ήταν μια βροχερή νύχτα.Εξάλλου, 
μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Δήμαρχος 
Πέγειας, Μαρίνος Λάμπρου, ανέ-
φερε πως τα ξημερώματα “ξύπνησε 
ο εφιάλτης του σεισμού”, που, όπως 
είπε, “μας έπιασε όλους στην κυ-
ριολεξία στον ύπνο”. O κόσμος τρό-

μαξε, βγήκε έξω από τις κατοικίες 
τους και προκλήθηκε έντονη ανη-
συχία, είπε ο κ. Λάμπρου. Ο πρό-
εδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Πάνω Αρόδων, Ματθαίος Στεφά-
νου, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ 
ανέφερε πως ολόκληρη η κοινότητα 
“σηκώθηκε στο πόδι” αφού θυμή-
θηκαν οι κάτοικοι της, τον μεγάλο 
σεισμό στις 3 Φεβρουαρίου του 
1995, ο οποίος προκάλεσε πολλές 
ζημιές. Ανησυχήσαμε, δήλωσε και 
για δεύτερο σεισμό ίσως μεγαλύ-
τερο, ενώ ευχήθηκε η Κύπρος να 
μην ζήσει ξανά τέτοιες στιγμές. Κά-
τοικος της Γεροσκήπου, η Έλενα  
Παναγιώτου, περιέγραψε την εμπει-
ρία της από τον σεισμό, λέγοντας 
ότι ξύπνησαν τα ξημερώματα «και 
κουνιόταν τα πάντα». «Ο σεισμός 
είχε διάρκεια με αποτέλεσμα και οι 
πολυέλεοι του σπιτιού να κουνιού-
νται, ήταν κάτι το τρομακτικό» πρό-
σθεσε. Πρώτη φορά ήταν τόσο δυ-
νατός ο σεισμός, συνέχισε, ενώ είπε 
ότι όλη τη νύχτα ήταν «στο πόδι». 
Η σεισμική δραστηριότητα η οποία 

καταγράφηκε τα ξημερώματα της 
Τρίτης 11 Ιανουαρίου δεν εκφεύγει 
από τα φυσιολογικά πλαίσια της πε-
ριοχής μας, όπως είπε ο αναπλη-
ρωτής Διευθυντής του Τμήματος Γε-
ωλογικής Επισκόπησης, Χρ. 
Χατζηγεωργίου. Όπως εξήγησε, το 
φαινόμενο σημειώθηκε στο ανατο-
λικό τμήμα της ζώνης καταβύθισης 
του κόλπου της Αττάλειας, όπου κα-
ταβυθίζεται η αφρικανική πλάκα 
κάτω από την ευρασιατική. Το ανα-
τολικό τμήμα βρίσκεται πιο κοντά 
στην Κύπρο, γι’ αυτό και η δόνηση 
ήταν έντονα αισθητή, ενώ, επίσης, 
το εν λόγω τμήμα έχει αρκετή σει-
σμικότητα και κάθε χρόνο καταγρά-
φεται τουλάχιστον ένας αισθητός 
σεισμός, πρόσθεσε. 

Ζημιές ▪
Στην Πάφο, ζημιές υπέστησαν δύο 

ετοιμόρροπες κατοικίες. Επιτόπιες 
επισκέψεις σε κοινότητες της Επαρ-
χίας Πάφου έγιναν με οδηγίες του 
Υπουργού Εσωτερικών από Τεχνι-
κούς Μηχανικούς της Επαρχιακής  
Διοίκησης, μετά τον σεισμό, χωρίς 
να καταγραφούν οποιεσδήποτε σο-
βαρές υλικές ζημιές, σύμφωνα με 
την Έπαρχο Πάφου Μαίρη Λά-
μπρου. Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ 
η κ. Λάμπρου ανέφερε πως έγινε 
«ενδελεχής έλεγχος, τόσο με τηλε-
φωνικές επικοινωνίες των διοικητι-
κών λειτουργών της Επαρχιακής Δι-
οίκησης με κάθε κοινοτάρχη στις 
κοινότητες της Πάφου» όσο και με 
επιτόπιες επισκέψεις, με οδηγίες 
του Υπουργού Εσωτερικών, από Τε-
χνικούς Μηχανικούς της Επαρχια-
κής Διοίκησης «χωρίς ωστόσο να 
έχει διαπιστωθεί οτιδήποτε σοβαρό, 
εκτός από δύο ετοιμόρροπες κατοι-
κίες». Η μία εκ των δύο ετοιμόρρο-
πων κατοικιών, είπε η κ. Λάμπρου, 
βρίσκεται στις Πάνω Αρόδες και η 
άλλη στο Γουδί, ήταν εγκαταλειμμέ-
νες και έχει επιδεινωθεί η κατά-
σταση τους με κατάρρευση μέρους 
των κτιρίων προς την πλευρά του 
δρόμου. Ήδη οι δύο κατοικίες  
καθαρίζονται και λαμβάνονται όλα 
τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα, 
συνέχισε. Επίσης, η κ. Λάμπρου 
είπε ότι σε άλλες δύο περιπτώσεις 
έχουν αναφερθεί μικρορωγμές σε 
κατοικίες, χωρίς να είναι κάτι σο-
βαρό. Ακόμη, συνέχισε, έγιναν έλεγ-
χοι για μικροκατολισθήσεις σε δρό-
μους. Ο Χρήστος Λουκαΐδης, 
ιδιοκτήτης πτηνοτροφείου στην 
Καλλέπεια, ανέφερε πως 1586 κο-
τόπουλα, λόγω του φόβου από το 
σεισμό, ποδοπατήθηκαν μεταξύ 
τους και πέθαναν.

20ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ – Το νέο Κεντρικό Συμβούλιο

«Με πανηγυρικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες του 20ου Παγκύπριου Συνεδρίου 
της ΕΔΟΝ που πραγματοποιήθηκε στο 

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας από τις 8 μέχρι τις 
9 Ιανουαρίου 2022», σημειώνεται σε σχετική ανα-
κοίνωση. Αναλυτικά: «Κατά την τελευταία μέρα 

του Συνεδρίου εγκρίθηκε ομόφωνα το Σχέδιο Πο-
λιτικής Απόφασης και τα Ψηφίσματα για τη Διεθνή 
κατάσταση, την Τ/κ νεολαία, το Ψήφισμα αλλη-
λεγγύης προς το λαό της Κούβας, το Ψήφισμα 
για τον φασισμό και την ενδυνάμωση του αντι-
φασιστικού μετώπου καθώς επίσης και η Οικο-
νομική Έκθεση. Το 20ο Παγκύπριο Συνέδριο κα-
θόρισε τους στόχους και τις επιδιώξεις της 
Οργάνωσης για την επόμενη τριετία. Στόχους για 
συνέχιση της οργανωτικής ανάκαμψης, ενίσχυσης 
της ουσιαστικής παρέμβασης στη νεολαία. Στό-
χους για περαιτέρω μαζικοποίηση, αναδιοργά-
νωση και αντεπίθεση, κόντρα στις πολιτικές που 
διαμορφώνουν μια ζοφερή πραγματικότητα για 
τη νέα γενιά. Η ΕΔΟΝ διαβεβαιώνει τη νεολαία 
και τον Κυπριακό Λαό ότι θα παραμείνει στην 
πρωτοπορία των αγώνων για απελευθέρωση και 
επανένωση της Κύπρου, στους αγώνες ενάντια 
στον φασισμό που σήκωσε κεφάλι, καθώς επίσης 

και τους αγώνες για διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
της νέας γενιάς και διεκδίκηση των κεκτημένων 
της. Την δεύτερη και τελευταία ημέρα του Συνε-
δρίου, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου Κεντρικού Συμβουλίου της Οργάνωσης, 
ενώ κατά το κλείσιμο των εργασιών απευθύνθηκε 
προς τους Σύνεδρους ο Γενικός Γραμματέας της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Στο διήμερο 
Συνέδριο συμμετείχαν πέραν των 400 αντιπρο-
σώπων, από όλες τις Τ.Ο. της Κύπρου και του 
εξωτερικού. Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των 
Τουρκοκυπριακών πολιτικών οργανώσεων νεο-
λαίας και πέραν των 20 ξένων εκπροσώπων από 
Οργανώσεις Νεολαίας – Μέλη της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών. Η πρώτη 
Σύνοδος του Κεντρικού Συμβουλίου στο άμεσο 
μέλλον θα εκλέξει τον Γενικό Γραμματέα, τον Κε-
ντρικό Οργανωτικό Γραμματέα, την Κεντρική 
Γραμματεία και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

“Test to stay” στα σχολεία 
αποφάσισε το Υπουργικό
Την ένταξη του μέτρου “test to stay” στη Δημο-

τική και Μέση εκπαίδευση από τις 17 Ιανουαρίου 
μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2022, αποφάσισε το 
Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο τα σχολεία να 
παραμείνουν σε λειτουργία και να εντοπίζονται 
έγκαιρα τα θετικά περιστατικά κορωνοϊού. 
Επίσης το Υπουργικό αποφάσισε την άρση από 

τις 13 Ιανουαρίου, της απαγόρευσης για επισκέ-
ψεις σε γηροκομεία και κλειστές δομές, με την εί-
σοδο να επιτρέπεται μόνο σε άτομα που ολοκλή-
ρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και δεν 
έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 7 μηνών, 
ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης και δεν έχει 
παρέλθει το διάστημα των 90 ημερών, ή έλαβαν 
την ενισχυτική/3η δόση, νοουμένου ότι προσκο-
μίζουν αρνητικό Rapid test της ίδιας ημέρας. 
Σε ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη 

Χατζηπαντέλα αναφέρεται πως "η ραγδαία επι-
δείνωση των επιδημιολογικών δεικτών που κα-
ταγράφεται στην Κύπρο τις τελευταίες εβδομάδες 
λόγω της επικράτησης της παραλλαγής Όμικρον 
δεν μας αφήνει περιθώρια εφησυχασμού". Οι στε-
νές επαφές των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού, αντί να τί-
θενται σε περιορισμό, θα υποβάλλονται καθημε-
ρινά σε Rapid test για περίοδο 5 ημερών. Αυτή η 
απόφαση αφορά μόνο στους μαθητές και οι εξε-
τάσεις Rapid test θα διενεργούνται από κινητές 
μονάδες στα σχολεία. 

 PCR 72 ωρών ή rapid 24 ωρών για αφίξεις ▪
στην Κύπρο από τις 14 Ιανουαρίου 
Σε εργαστηριακή εξέταση PCR με ισχύ μέχρι 

και 72 ώρες πριν την αναχώρηση ή σε τεστ τα-
χείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) 
με ισχύ 24 ώρες πριν την αναχώρηση θα πρέπει 
να έχουν υποβληθεί οι επιβάτες, ηλικίας 12 ετών 
και άνω, και ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολιασμού, 
που ταξιδεύουν προς την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Το μέτρο αυτό τίθεται σε ισχύ  από την Παρα-
σκευή, 14 Ιανουαρίου, στις 5 το πρωί. Το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση σε σχέση με 
τροποποίηση του μέτρου που εφαρμόζεται στις 
πύλες εισόδου της Δημοκρατίας για προσκόμιση 
αρνητικού αποτελέσματος από μοριακή εξέταση 
από τα άτομα που ταξιδεύουν προς την Κύπρο. 

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Υπουργείου Μεταφορών με ισχύ από την Παρα-
σκευή, 14 Ιανουαρίου, στις 5 το πρωί, οι επιβάτες, 
ηλικίας 12 ετών και άνω, και ανεξαρτήτως ιστορι-
κού εμβολιασμού, που επιθυμούν να ταξιδέψουν 
προς την Κυπριακή Δημοκρατίας, έχουν τη δυ-
νατότητα επιλογής διενέργειας ενός εκ των ακό-
λουθων ελέγχων: εργαστηριακή εξέταση RT-PCR 
με ισχύ μέχρι και 72 ώρες πριν την αναχώρηση ή 
τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid 
test) με ισχύ 24 ώρες πριν την αναχώρηση.  Επι-
σημαίνεται ότι η υποχρέωση για διενέργεια PCR 
κατά την άφιξη εξακολουθεί να ισχύει για όλους 
τους επιβάτες, ηλικίας 12 ετών και άνω, ανεξαρ-
τήτως ιστορικού εμβολιασμού. Σημειώνεται ότι το 
κόστος της εξέτασης (€15 στον Αερολιμένα Λάρ-
νακας και €19 στον Αερολιμένα Πάφου) επιβα-
ρύνει τον επιβάτη. Επιπρόσθετα, όλοι οι επιβάτες 
12 ετών και άνω, οφείλουν να υποβάλλονται σε 
rapid test μετά την πάροδο 72 ωρών από την 
άφιξή τους, με εξαίρεση όσους έλαβαν την τρίτη 
δόση. Τέλος, η συμπλήρωση του Cyprus Flight 
Pass πριν την αναχώρηση είναι υποχρεωτική για 
όλα τα άτομα που ταξιδεύουν προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία. 



•ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΣΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ 
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΩΝ… 

 
•ΑΚΕΛ: ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΙ-
ΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ! 

 
 

«Ηρωϊκή» έξοδο από το 
κυβερνητικό σχήμα το 
οποίο υπηρέτησε εννέα 

συναπτά έτη, έκαμε ο τέως 
(πλέον) υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανι-
ζόμενος ως «αρνάκι επί σφα-
γής»που κινδύνευε από τα νύ-
χια του καρχαρία (Αβέρωφ 
Νεοφύτου), ο οποίος από την 
πλευρά του εμφανίζει στο πρό-
σωπο του αντιπάλου του 
εχθρούς του… κόμματος. Βε-
βαίως ο καυγάς μεταξύ των δυο 
επιφανών στελεχών της Δεξιάς, 
είναι «για το πάπλωμα», ακρι-
βέστερα για την προεδρική κα-
ρέκλα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας.  
Ούτε πολιτική τηλενουβέλα να 

παρακολουθούσαμε την τελευ-
ταία βδομάδα. Βυζαντινές ρα-
διουργίες και κτυπήματα υπο-
τίθεται, κάτω από τη μέση 
μεταξύ των δυο (μέχρι στιγμής) 
μνηστήρων της  Δεξιάς για τις 
προεδρικές εκλογές του 2023. 
Η τελευταία πράξη του «δια-

ζυγίου» του Ν. Χριστοδουλίδη 
με το κόμμα του γράφτηκε το 
Σαββατοκυρίακο. Ο τέως 
υπουργός συγκάλεσε συνέ-
ντευξη Τύπου και ανακοίνωσε 
την παραίτηση του πυροβολώ-
ντας κατά του Αβέρωφ Νεοφύ-
του. Όπως αποκάλυψε, είχε 
ήδη υποβάλει την παραίτηση 
του από τα μέσα της περασμέ-
νης βδομάδας στον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη με ισχύ από την 
Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022.  
Η αποκάλυψη αφήνει πλήρως 

εκτεθειμένο τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη ο οποίος προφανώς 
ενημέρωσε τον Αβέρωφ Νεο-
φύτου. Γι’ αυτό και ο τελευταίος 
την Παρασκευή προέβη σε 
μια… «κομματική, πατριωτική» 
τάχα χειρονομία απευθύνοντας 
πρόσκληση – πρόκληση προς 
τον Χριστοδουλίδη να πάρουν 
μέρος και οι δυο στις εσωκομ-
ματικές διαδικασίες και όποιος 
κερδίσει να αναλάβει την προ-
εδρία του ΔΗΣΥ και να είναι ο 
υποψήφιος του για τις προεδρι-
κές. 
Ο εκ Αργάκας ορμώμενος πο-
νηρός πολιτικός έκανε την πο-
μπώδη εξαγγελία πρόθεσης για 
παραίτηση του από την προ-
εδρία, εκ του ασφαλούς, αφού 
γνώριζε για την υποβολή της 
παραίτησης του Νίκου Χριστο-
δουλίδη και την αποδοχή της 
από τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας! 
Σύμφωνα με πολιτικούς ανα-

λυτές η «σύγκρουση» Αβέρωφ 
Νεοφύτου – Νίκου Χριστοδου-
λίδη δεν είναι κατ’ ανάγκη και 
τόσο… «αθώα» πολιτικά. 
Ασφαλώς και υπάρχουν οι πο-
λιτικές φιλοδοξίες των δυο. 
Ωστόσο και οι δυο υπηρετούν 
πιστά τις πολιτικές και τις αρχές 
του νεοφιλελεύθερου κόμματος 
της Δεξιάς και υπερασπίστηκαν 
για εννέα χρόνια τα συμφέρο-
ντα του μεγάλου εμποροβιομη-
χανικού κεφαλαίου και των τρα-
πεζών.  
Στο Κυπριακό οι δυο πολιτικοί 

χρεώνονται μαζί με τον Πρό-
εδρο Αναστασιάδη την διολί-
σθηση του στο σημείο που 
έφτασε σήμερα, στα πρόθυρα 
νομιμοποίησης της διχοτόμη-
σης της χώρας. Γιατί οι χειρι-
σμοί που έγιναν ήταν αποτέλε-
σμα συνέργειας του Προέδρου, 
του υπουργού των Εξωτερικών 
και του αρχηγού του κυβερνώ-
ντος κόμματος! 

 
«ΒΑΓΟΝΙ» ΕΠΑΝΑΦΟ-▪

ΡΑΣ  
ΤΩΝ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕ-▪

ΝΩΝ… 
 
Τι σημαίνει όμως η υποψη-
φιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη 
για την παράταξη της Δεξιάς. 
Σύμφωνα με τους ίδιους ανα-
λυτές, προφανώς και το βαθύ 
κράτος της Ελληνοκυπριακής 
Δεξιάς θεωρεί πως εννέα χρό-
νια  μετά μέσα στην κοινωνία 
υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια 
και είναι αναμενόμενο να κατα-
γραφεί και εκλογικά. 
Προφανώς μια υποψηφιότητα 

ενός ανθρώπου που ενώ είναι 
«σάρκα από τη σάρκα» του 
ΔΗΣΥ, θα εμφανιστεί ως «νεω-
τεριστής», ίσως αποτελέσει δί-
κτυ για ανακοπή φυγόκεντρων 
τάσεων από την παράταξη της 
Δεξιάς προς υποψηφιότητες 
που θα προβληθούν ή θα υπο-
στηριχθούν από δυνάμεις της 
αντιπολίτευσης. 
Είναι γι’ αυτό που οικονομικοί 

και άλλοι παράγοντες της Δε-

ξιάς δεν βλέπουν κατ’ ανάγκη 
αρνητικό στοιχείο μια δεύτερη 
υποψηφιότητα στο χώρος της 
«εθνικοφροσύνης» αφού στο 
τέλος θα λειτουργήσει ως «βα-
γόνι» επαναφοράς των δυσα-
ρεστημένων στον υποψήφιο 
του ΔΗΣΥ.  
Και στο σενάριο να περάσει 

ο Ν. Χριστοδουλίδης στο δεύ-
τερο γύρο των Προεδρικών 
εκλογών η ηγεσία του κόμματος 
και με την επιστράτευση του 
Προέδρου Αναστασιάδη και άλ-
λων παραγόντων της παράτα-
ξης, εκτιμάται πως δεν θα δυ-
σκολευτεί να στηρίξει την 
υποψηφιότητα του μέχρι πρό-
τινος μέλους του ΔΗΣΥ και 
υπουργού της κυβέρνησης 
τους…  

 
Η ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ ΣΤΟ ▪

ΚΥΠΡΙΑΚΟ… 
 
Όλα αυτά βεβαίως είναι 

«λογαριασμοί χωρίς τον ξενο-
δόχο», γιατί οι πολίτες   έχουν 
απηυδήσει με τις μηχανορρα-
φίες της Δεξιάς. Η ουσία του 
δήθεν εμφυλίου στον ΔΗΣΥ εί-
ναι πως και οι ίδιοι αντιλαμβά-
νονται πως η κοινωνία του 
απαξιώνει και με τις διπλές 
υποψηφιότητες προσφέρουν 
«άρτο και θέαμα» στο κοινό, 
αποπροσανατολίζοντας από τα 
πραγματικά προβλήματα της 
καθημερινότητας τρων απλών 
ανθρώπων, των μη ευνοούμε-
νων της κοινωνίας.  
Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο: 
Σε συνθήκες πανδημίας του κο-
ρωνοϊού η κυβέρνηση τους (και 
των δυο) φάσκει κι αντιφάσκει 
με αποφάσεις που δημιουρ-
γούν επιπρόσθετα προβλήματα 
στον κόσμο. Η οικονομία της 
χώρας βουλιάζει. Η ακρίβεια 
τσακίζει κόκκαλα ενώ οι μισθοί 
παραμένουν στάσιμοι και τα ει-
σοδήματα των εργαζομένων 
συμπιέζονται ακόμη περισσό-
τερο από τις πληθωριστικές τά-
σεις. 
Γι’ αυτό και ο Εκπρόσωπος 
Τύπου του ΑΚΕΛ Γ. Κουκουμάς 
σημείωσε πως «η σύγκρουση 

στον Δημοκρατικό Συναγερμό 
και οι μεταξύ τους αλληλοκατη-
γορίες αποτελούν εσωτερικό 
τους θέμα» για να προσθέσει 
ωστόσο ότι: «τα όσα όμως δή-
λωσε ο Πρόεδρος του Συναγερ-
μού σε συνέντευξη στο ΡΙΚ 
αποκαλύπτουν κάτι που αφορά 
όλο τον λαό: Ότι αυτοί που κυ-
βερνούν σήμερα τον τόπο, δεν 
έχουν ούτε φραγμούς, ούτε αρ-
χές στη δίψα τους να κρατη-
θούν στην εξουσία.  
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, σε μια 
εντυπωσιακή κωλοτούμπα, τα 
μάσησε σε σχέση με τη μορφή 
λύσης του Κυπριακού. Επιχει-
ρεί έτσι να απευθυνθεί στους 
αντιομοσπονδιακούς κύκλους, 
όμως στην πραγματικότητα 
αυτό που κάνει είναι να ανοίγει 
την πόρτα στις συνομοσπον-
διακές ιδέες των Βρετανών ή 
και στα δύο κράτη που συζη-
τούσε άλλωστε και ο Νίκος Ανα-
στασιάδης. Επιπρόσθετα, ο 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ που αυ-
τολιβανίζεται ως «φιλελεύθε-
ρος», άνοιξε χθες την πόρτα 
ακόμα και για συμμετοχή του 
νεοφασιστικού ΕΛΑΜ στην κυ-
βέρνηση, αν ο Συναγερμός κερ-
δίσει τρίτη θητεία. Όσο δε για 
τις πολλές υποσχέσεις του κ. 
Νεοφύτου για το μέλλον του τό-
που, αυτές δεν διαφέρουν σε 
τίποτα από τις δεσμεύσεις του 
κ. Αναστασιάδη που όλοι γνω-
ρίζουν τι σημαίνουν. Άλλωστε, 
τι να πει στον λαό ο καλύτερος 
φίλος των τραπεζών και των με-
γάλων οικονομικών συμφερό-
ντων; 
Το μόνο που επιβεβαίωσε ο 

κ. Νεοφύτου εψές είναι ότι αυτοί 
που κυβερνούν σήμερα, μπρο-
στά στην καρέκλα της εξουσίας 
είναι ικανοί για τα πάντα.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2023: ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΙΣΤΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

Διπλή υποψηφιότητα 
ως τακτική της Δεξιάς… 

Στέφανος Στεφάνου:  
Η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ είναι 
μέρος των προβλημάτων και 
δεν μπορεί να τα επιλύσει

Μιλώντας στο 20ο 
Συνέδριο της 
ΕΔΟΝ, ο Γενικός 

Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφα-
νου Στεφάνου είπε, μεταξύ άλ-
λων:  
Η χώρα μας και η κοινωνία 

μας βρίσκονται ενώπιον σκλη-
ρών και επικίνδυνων αδιεξό-
δων τα οποία επιβάλλεται να 
αντιμετωπιστούν. Δυστυχώς, 
όμως, η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ, 
η οποία για εννιά χρόνια  
κυβερνά τον τόπο, έχει αποδεί-
ξει ότι όχι μόνο είναι ανίκανη 
να αντιμετωπίσει τα αδιέξοδα, 
αλλά είναι η ίδια που προκαλεί 
τα περισσότερα. Η κυβέρνηση 
του ΔΗΣΥ είναι μέρος των προ-
βλημάτων και δεν μπορεί να τα 
επιλύσει. 
Η κατάσταση δεν πάει άλλο! 

Ο ΔΗΣΥ πρέπει να φύγει από 
την εξουσία. Και θα φύγει με τη 
δική μας δουλειά. Με τη δική 
μας σκληρή προσπάθεια! 
Η διαπλοκή και η διαφθορά 
έχει απογειωθεί από τότε που 
ο ΔΗΣΥ έγινε κυβέρνηση.  
Το όνομα της Κύπρου διασύ-
ρεται διεθνώς κι έγινε συνώ-
νυμο με πλυντήριο βρώμικου 
χρήματος και καταφύγιο απα-
τεώνων. Δεν είναι τυχαίο το γε-
γονός ότι δημοσιογράφοι περι-
μένουν στη βροχή τον Ν. 
Αναστασιάδη για να τον ρωτή-
σουν για τα Pandora Papers. 
Αυτό στο εξωτερικό βέβαια, 
γιατί στην Κύπρο οι κυβερνώ-
ντες δεν στέκονται για ερωτή-
σεις. Προτιμούν τους μονόλο-
γους και τη δημιουργία δικής 
τους ατζέντας ελέγχοντας τη 
μεγάλη πλειοψηφία των ΜΜΕ. 
Όποιος τολμά στην Κύπρο να 
ρωτήσει κάτι τον Πρόεδρο συ-
νήθως τον παίρνει ο δαίμονας. 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της 

διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ είναι 
κάτι που για πολλά χρόνια δεν 
υπήρχε μαζικά στην Κύπρο. 
Πρόκειται για την κοινωνική και 
οικονομική ανασφάλεια που 
αντιμετωπίζουν δεκάδες χιλιά-
δες συμπολίτες μας, και ειδικά 
πάρα πολλοί νέοι και νέες.  
Στον τόπο μας για πάρα πολύ 
κόσμο τίποτε δεν είναι βέβαιο, 
τίποτε δεν είναι δεδομένο και 
αυτονόητο. Σε ένα βράδυ οι κυ-
βερνώντες κούρεψαν τις κατα-
θέσεις. Σε μια μέρα ξεπούλη-
σαν τον Συνεργατισμό. Σε μια 
ψηφοφορία στη Βουλή αποφά-
σισαν ότι θα εκποιούνται οι  
κόποι μιας ζωής. Κατά τη δια-
κυβέρνησή τους έριξαν το ένα 
τέταρτο του πληθυσμού στα 
όρια της φτώχειας και του κοι-
νωνικού αποκλεισμού. 
Οι κυβερνώντες κομπάζουν 
για το χαμηλό ποσοστό ανερ-
γίας. Δεν μας λένε όμως για τι 
είδους θέσεις εργασίας μιλάμε. 
Οι νέοι της Κύπρου, οι πλείστοι 
πτυχιούχοι, δουλεύουν για 700 
και 800 ευρώ τον μήνα τη  
στιγμή που χρειάζονται άλλα 
τόσα για να ενοικιάσουν ένα 

δυάρι. Πολλές από τις θέσεις 
εργασίας είναι με ελάχιστα  
δικαιώματα και χωρίς προστα-
σία. Η απόκτηση στέγης έγινε 
απομακρυσμένο όνειρο.  
Η δημιουργία οικογένειας 

μπαίνει κάτω από την αφόρητη 
πίεση μιας ανεπαρκούς κοινω-
νικής πολιτικής που δεν παρέ-
χει τις αναγκαίες δομές και την 
απαραίτητη στήριξη. 
Ασφαλώς, είναι κάποιοι πολύ 

πιο τυχεροί από τους υπόλοι-
πους. Υπάρχουν οι ημέτεροι 
των κυβερνώντων για τους 
οποίους ισχύουν άλλοι κανό-
νες. Ακόμα κι όταν δεν υπάρ-
χουν θέσεις τις δημιουργούν 
για να τους βολέψουν κάπου. 
Διόρισαν  κουμπάρους, φίλους 
και συμμαθητές στον Συνεργα-
τισμό και σε άλλες θέσεις κλει-
διά. Πήραν έμμισθους του 
ΔΗΣΥ στο Προεδρικό ως  
συνεργάτες και εν μια νυκτί 
τούς μετέτρεψαν σε δημόσιους 
υπαλλήλους. Διορίζουν αδελ-
φότεκνες σε καίρια πόστα για 
να ελέγχουν τη βιομηχανία των 
χρυσών διαβατηρίων. 
Οι κυβερνώντες όμως δεν 

ανησυχούν. Αν κάποιο σκάν-
δαλο τους ξεφύγει και αποκα-
λυφθεί, η συνταγή είναι απλή. 
Κρύβονται και δεν απαντούν 
μέχρι να κοπάσει ο θόρυβος. 
Κι αν ο θόρυβος επιμένει,  
Κυβέρνηση και ΔΗΣΥ απλώς 
σκίζουν τη σελίδα και πάνε  
παρακάτω. 
Μα η χειρότερη κληρονομιά 

που αφήνει το δεκαετές πέρα-
σμά τους από τη διακυβέρνηση 
αυτού του τόπου είναι οι χειρι-
σμοί τους στο Κυπριακό.  
Το Κυπριακό βρίσκεται σε 
τέλμα. Και πολύ χειρότερα,  
η οριστική διχοτόμηση βρίσκε-
ται επί θύραις. 
Ενώπιον αυτού του επικίνδυ-

νου σκηνικού, η κυβέρνηση του 
ΔΗΣΥ δεν ανησυχεί. Με τις 
αντιφατικές και λανθασμένες 
ενέργειές της δημιουργεί ζωτικό 
χώρο στην Τουρκία να προκα-
λεί και να παρανομεί χωρίς κα-
νένα ουσιαστικό πολιτικό κό-
στος. 
Η αδιέξοδη κατάσταση στην  

οποία βρίσκεται η χώρα και η 
κοινωνία μας γεννά την ανάγκη 
για αλλαγή. Πραγματική,  
ουσιαστική, προοδευτική αλ-
λαγή. Δεν είναι λογικό να ανα-
μένει κάποιος από τον κ. Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου που κυβερνά 
εννιά χρόνια ότι τώρα θα ανα-
λάβει την προεδρία και θα μας  
σώσει, θα αλλάξει τα πρά-
γματα. Ο τόπος χρειάζεται 
πραγματική αλλαγή βασισμένη 
σε ένα προοδευτικό, φιλολαϊκό 
πολιτικό πρόγραμμα. Για να  
γίνουν πράξη όσα προσδοκεί  
η νέα γενιά.
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Σταϊκούρας: «Πάγος» στα σενάρια 
μείωσης του ΦΠΑ

«Δεν υφίσταται αυτήν 
τη στιγμή οποι-
οδήποτε ενδεχόμενο 

μείωσης των συντελεστών 
ΦΠΑ», δήλωσε ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας. Επεσήμανε δε χαρακτηρι-
στικά ότι «δεν μπορούμε να 
εκτροχιάσουμε τον προϋπολο-
γισμό τον Ιανουάριο». 

 
Όπως ανέφερε (μιλώντας 
στον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παραπολιτικά»), υπάρχουν οι 
μειώσεις φόρων, όπως στις 
ασφαλιστικές εισφορές και 
στην εισφορά αλληλεγγύης 
στον ιδιωτικό τομέα, που επε-
κτείνονται εφέτος και πρέπει να 
υπάρχει ο δημοσιονομικός χώ-
ρος αφ’ ενός για τη μονιμοποί-
ησή τους και αφ’ ετέρου για επι-
πλέον παρεμβάσεις. 
Παράλληλα δήλωσε ότι ο προ-
ϋπολογισμός του 2021 κλείνει 
με ένα πρωτογενές έλλειμμα 
της τάξης του 7% του ΑΕΠ (πε-
ρίπου 13 δισ. ευρώ), το οποίο 
πρέπει να μηδενιστεί το 2023. 
Ερωτηθείς δε για ενδεχόμενες 
«συμφωνίες κυρίων» για την 
αντιμετώπιση της ακρίβειας, 
είπε ότι «η κυβέρνηση θα ανα-
λάβει πρωτοβουλίες για τη μεί-
ωση του κόστους στους οικο-
γενειακούς προϋπολογισμούς, 
κυρίως των χαμηλότερων εισο-
δημάτων». 

 
Ο υπουργός επικαλέστηκε τις 
προβλέψεις της ΕΚΤ, σύμφωνα 
με τις οποίες θα υπάρξει ση-

μαντική αποκλιμάκωση της  
αύξησης του κόστους το β’ τρί-
μηνο εφέτος. Ωστόσο, πρό-
σθεσε ότι στο υπουργείο Οικο-
νομικών το επόμενο διάστημα 
θα «τρέξουν» και δυσμενή  
σενάρια εκτέλεσης του προ-
ϋπολογισμού για πλήρη κά-
λυψη από κάθε ενδεχόμενο. 

 
Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, 
τόσο για την υγειονομική κρίση, 
όσο και για την ενεργειακή 
ακρίβεια, «θα συνεχίσουμε να 
βοηθάμε νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις για όσο χρειαστεί».  
Ειδικά δε για την υγειονομική 
κρίση, επεσήμανε πως «εάν 
διαρκέσει μεγαλύτερο διάστημα 
από το βασικό σενάριο, τότε 
ανάλογα θα πράξει και το  
οικονομικό επιτελείο (όπως 
π.χ. με τις επιστρεπτέες προ-
καταβολές)». 

 
Ο υπουργός προανήγγειλε 
τέλος, την έξοδο από το καθε-
στώς της ενισχυμένης επο-
πτείας εντός του 2022 και την 
εκταμίευση μιας διπλής δόσης 
από τα κέρδη των ελληνικών 
ομολόγων που διακρατούν  
η ΕΚΤ και οι ευρωπαϊκές  
κεντρικές τράπεζες. Ενώ, για 
την απόκτηση επενδυτικής 
βαθμίδας, ανέφερε πως «ο 
στόχος στο βασικό σενάριο, 
χωρίς αναταράξεις, είναι για  
το 2023. Μακάρι να τα καταφέ-
ρουμε νωρίτερα».

Κορωνοϊός: Παράταση των μέτρων έως 23  
Ιανουαρίου εισηγούνται οι ειδικοί

Επίθεση σε καθηγητή με συνθήματα για παιδεραστία

Οι πρυτανικές αρχές του Οικονομικού πανεπιστημίου κα-
θώς και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ανα-
μένεται να πάρουν θέση σχετικά με σοβαρό επεισόδιο 

που έγινε την Τρίτη 11 Γενάρη στο ίδρυμα, κατά το οποίο ομάδα 
κουκουλοφόρων εισέβαλε σε αίθουσα και ξυλοκόπησε  
καθηγητή μπροστά στους φοιτητές του και εν ώρα μαθήματος.  
Πληροφορίες αναφέρουν ότι την ώρα της επίθεσης οι κουκου-
λοφόροι τον έβριζαν για θέματα «παιδεραστίας». Οι φοιτητές μέσα 
στη γενική αναστάτωση και τις φωνές αρχικά τρομοκρατήθηκαν 
και προσπάθησαν να σώσουν τον καθηγητή αλλά οι «άγνωστοι» 
έβριζαν και αυτούς με αποτέλεσμα οι παριστάμενοι να μην μπο-
ρούν να καταλάβουν  για ποιο λόγο έγινε η επίθεση στον καθηγητή 
ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς ότι έχει «προσωπικές διαφορές 
με συναδέλφους του καθηγητές». Νεότερες πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής  μέχρι πρόσφατα κατείχε 
υψηλές θέσεις σε δημόσιους οργανισμούς από τις οποίες παραι-
τήθηκε και ότι σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για  
σοβαρότατα αδικήματα, όπως τοκογλυφία, εκβίαση κ.α και ότι  
γίνεται έρευνα για συμμετοχή του και σε κύκλωμα παιδεραστίας. 

Τ  ην παράταση των μέτρων για τον 
κορωνοϊό  για μια εβδομάδα απο-
φάσισε και εισηγήθηκε στην  

ελληνική κυβέρνηση η επιτροπή των  
ειδικών. Συγκεκριμένα, αποφάσισε ότι  
τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή τις  
τελευταίες ημέρες του 2021 και ήταν αρχικά 
προγραμματισμένο να ισχύσουν μέχρι τις 
16 Ιανουαρίου, θα πρέπει να παραταθούν 
για μια εβδομάδα ακόμη και να μην υπάρξει 
καμία αλλαγή. Επομένως το μέτρο της απα-
γόρευσης της μουσικής θα ισχύσει και την 
επόμενη εβδομάδα. 

 
Τα μέτρα που ισχύουν: 
 
-Τίθεται ωράριο στη λειτουργία των  

καταστημάτων εστίασης και διασκέδα-
σης έως τις 12.00 τα μεσάνυχτα, μόνο 
για καθήμενους σε τραπέζια 6 ατόμων, 
χωρίς ορθίους. Η μουσική θα απαγο-

ρεύεται. 
-Απαγόρευση οργανωμένων πάρτι σε 

ιδιωτικούς ή και δημόσιους χώρους, 
«ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά της 
μαζικής βραδινής διασκέδασης σε  
άλλους μισθωμένους χώρους για διενέρ-
γεια πάρτι, ακόμη και με πληρωμή». 

 
-Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής 

προστασίας (FFP2/KN95), ή διπλής από 
τους εργαζομένους στην εστίαση, στα 
Μέσα Μεταφοράς, σούπερ μάρκετ και 
όπου υπάρχει συνωστισμός. 

 
-Στα γήπεδα η πληρότητα εμβολιασμέ-

νων θεατών θα είναι έως το 10% της  
χωρητικότητας τους, με πλαφόν θεατών 
τα 1.000 άτομα. 

 
-Σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων  

η επίσκεψη θα γίνεται μόνο με pcr test 

48 ωρών, ενώ στα νοσηλευτικά ιδρύ-
ματα απαγορεύονται οι ιατρικοί επισκέ-
πτες και εντατικοποιούνται οι έλεγχοι 
στα επισκεπτήρια. 

 
-Τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα θα εφαρμοστεί έως και 50% ενώ 
θα ισχύσει και το κυλιόμενο ωράριο. 

 
Όσον αφορά τα σχολεία, η υφυπουργός 
Παιδείας, Ζέττα Μακρή διαβεβαίωσε ότι  
αν χρειαστεί και εφόσον υπάρχει σχετική 
εισήγηση από την Επιτροπή των Εμπειρο-
γνωμόνων θα αλλάξουν τα πρωτόκολλα. 
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι τα  
περίπου 25.000 θετικά τεστ που καταγρά-
φηκαν τις δύο πρώτες μέρες επαναλειτουρ-
γίας των σχολείων είναι εν δυνάμει  
κρούσματα που εντοπίστηκαν από σελφ 
τεστ τονίζοντας ότι δεν προκλήθηκαν από 
την σχολική δραστηριότητα. Πρόσθεσε δε 
ότι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που ήταν 
στην πλειοψηφία τους ασυμπτωματικοί θα 
μόλυναν κάποιους καθώς υπάρχει κινητι-
κότητα, ωστόσο με τα σελφ τεστ μπήκε 
φρένο στη διασπορά.  
Ερωτηθείσα αν θα αλλάξουν τα πρωτό-
κολλα σε περίπτωση αύξησης των κρου-
σμάτων, επισήμανε ότι το υπουργείο ακούει 
πάντα την Επιτροπή των Ειδικών. 

 
«Δεν μένουμε σταθεροί σε ένα πρωτό-

κολλο. Αν τα πρωτόκολλα χρειαστεί να τρο-
ποποιηθούν με εισήγηση της Επιτροπής, 
θα γίνει». 
Παράλληλα, συγκρατημένα αισιόδοξοι  
εμφανίζονται οι ειδικοί σε ό,τι αφορά την 
πορεία της πανδημίας, αναφέροντας ότι η 
αποκλιμάκωση ίσως να έρθει νωρίτερα από 
το αναμενόμενο. Παράλληλα, ωστόσο,  
προειδοποιούν για τον κίνδυνο εκτόξευσης 
των κρουσμάτων και συνιστούν προσοχή 
στους πολίτες. 
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Η πανήγυρις του Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου στο Λονδίνο

Χριστούγεννα στο Λονδίνο με το Ιουλιανό Ημερολόγιο
Με κατάνυξη εόρτασε 

τα Χριστούγεννα, σύμ-
φωνα με το Ιουλιανό 
Ημερολόγιο, η Ουκρα-
νική Κοινότητα της  
Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Θυατείρων και Μεγά-
λης Βρεταννίας. 
Η Χριστουγεννιάτικη 

Θ. Λειτουργία ετελέσθη 
στο Αρχιεπισκοπικό 
Παρεκκλήσιο του 
Ευαγγελισμού της Θε-
οτόκου Λονδίνου και 

προεξήρχε ο Σεβα-
σμιώτατος Αρχιεπίσκο-
πος κ. Νικήτας,  
ο οποίος ομίλησε κα-
ταλλήλως στο εκκλη-
σίασμα. Στο τέλος της 
Θείας Λειτουργίας 
έχρισε τους πιστούς με 
έλαιο, όπως συνηθίζε-
ται στην ουκρανική  
παράδοση, ενώ η  
χορωδία έψαλλε τα  
παραδοσιακά χριστου-
γεννιάτικα κάλαντα. 

Εορτάστηκε σή-
μερα η μνήμη του 
Αγίου Ιωάννου του 
Βαπτιστού στον 
ομώνυμο εορτάζο-
ντα Ιερό Ναό του 
Λονδίνου στην πε-
ριοχή Hornsey/Ha-
ringey. 
Της ιεράς πανηγύ-

ρεως προεξήρχε  
ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Κλαυδι-

ουπόλεως κ. Ιάκω-
βος, συμπαραστα-
τούμενος υπό του 
Πρωτοσυγκέλλου 
Αρχιμ. κ. Νικοδήμου 
Αναγνωστόπουλου, 
του ιερατικώς Προ-
ϊσταμένου του Ναού 
Αρχιμ. κ. Αποστό-
λου Τριφύλλη και 
του Πρεσβυτέρου π. 
Βίκτωρος Κτωράκη. 
Ο Θεοφιλέστατος 

μετέφερε στο εκκλη-
σίασμα τις ευχές του 
Σεβ. Αρχιεπισκόπου 
Θυατείρων και Με-
γάλης Βρεταννίας  
κ. Νικήτα, ευχόμε-
νος καλή και ευλο-
γημένη χρονιά, 
απαλλαγμένη σύ-
ντομα από την  
μεγάλη δοκιμασία 
της πανδημίας. 

Ο Αγιασμός των Υδάτων στo Μάργκεϊτ

Μεγαλοπρεπώς ετελέσθη η 
Ακολουθία του Αγιασμού των 
Υδάτων στο Margate και στο 
Brighton της Νότιας Αγγλίας, 
παρουσία των βουλευτών των 
Συντηρητικών σερ Ρότζερ 

Γκέιλ και Μάθιου Όφορντ. 
Στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων 

Ταξιαρχών Margate προεξήρχε 
της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφι-
λέστατος Επίσκοπος Κλαυδιου-
πόλεως κ. Ιάκωβος, συλλει-

τουργών μετά του ιερατικώς 
Προϊσταμένου Αρχιμ. κ. Βησσα-
ρίωνος Κοκλιώτη και του Διακό-
νου κ. Κωνσταντίνου Μαμούρη. 
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος 

Brighton λειτούργησε ο Αρχι-
μανδρίτης κ. Νικόδημος Ανα-
γνωστόπουλος, Πρωτοσύγκελ-
λος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Θυατείρων και Μεγάλης  
Βρεταννίας, ως εκπρόσωπος 
του Αρχιεπισκόπου κ. Νικήτα, 
συλλειτουργών μετά του ιερατι-
κώς Προϊσταμένου του Ναού, 
Αρχιμανδρίτου κ. Γερμανού 
Κουρκούνη. Τόσο ο Θεοφιλέ-
στατος όσο και ο Αρχιμανδρίτης 
Νικόδημος, μετέβησαν αντί-
στοιχα στα λιμάνια των παρα-
θαλάσσιων πόλεων της Νότιας 
Αγγλίας για την Τελετή του  
Αγιασμού των Υδάτων.

Ο Αγιασμός των Υδάτων στο Μπέρμιγχαμ
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος 

και Αποστόλου Λουκά Μπέρμιγ-
χαμ χοροστάτησε και προέστη 
της Θείας Λειτουργίας ο Σεβα-
σμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυα-
τείρων και Μεγάλης Βρεταννίας 
κ. Νικήτας, την Κυριακή μετά τα 
Φώτα. Συλλειτούργησαν ο  Αρ-
χιμ. κ. Νήφων Τσιμαλής, ο Πρω-
τοπρεσβύτερος κ. Χρήστος  
Στεφάνου, ο Οικονόμος κ. Νικό-

λαος-Λουκάς Καραφυλλίδης και 
ο Αρχιδιάκονος κ. Γεώργιος 
Τσουρούς.  Τον Σεβασμιώτατο 
υποδέχθηκε με ενθουσιασμό η 
πολυπληθής και δραστήρια 
αυτή  Κοινότητα, όπου μετά το 
πέρας της Θείας Λειτουργίας  
μετέβησαν όλοι μαζί σε παρα-
κείμενη λίμνη για την Τελετή του  
Αγιασμού των Υδάτων.

Ο Αγιασμός των Υδάτων στον ποταμό Τάμεση του  
Λονδίνου
Στον Ιερό Ναό Αγίου 

Γεωργίου Kingston-
upon-Thames χορο-
στάτησε στην Ακολου-
θία του Όρθρου και 
προέστη της Θείας Λει-
τουργίας, την Κυριακή 
μετά τα Φώτα, ο Θεο-
φιλέστατος Επίσκοπος 
Μελιτηνής κ. Μάξιμος. 
Συλλε ι τούργησαν  

ο ιερατικώς Προϊστάμε-
νος του Ι. Ναού Αρχιμ. 
κ. Αιμιλιανός Παπαδά-
κης και ο Αρχιμ. κ. Γρη-
γόριος Lauranzano. 

Τον Επίσκοπο Μελι-
τηνής καλωσόρισε 
στην Κοινότητα ο Αρχι-
μανδρίτης Αιμιλιανός, 
εκφράζοντας τη χαρά 
όλων για την επίσκεψή 
του. Ο Θεοφιλέστατος 
μετά το τέλος της Θείας 
Λειτουργίας μετέβη 
στις όχθες του ποτα-
μού Τάμεση για την  
Τελετή του Καθαγια-
σμού των Υδάτων. 
Ακολούθησε επίσημο 

γεύμα στους χώρους 
της Κοινότητος.
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Βρετανία - Κρατικά Αρχεία - Αποχαρακτηρισμός Εγγράφων  
Φάκελοι Υπουργικού Συμβουλίου - Μέρος 2ον 

 
Η ευρωπαϊκή πορεία της  

Κυπριακής Δημοκρατίας και 
οι ρωσικοί πύραυλοι S-300 

   
«Η παράδοση ή η ανάπτυξη 

των πυραύλων στην Κύπρο θα καταστήσει  
δύσκολες τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.  
Σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα θα εμποδίσει 
τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες της Κεντρικής 
Ευρώπης. Υπάρχει ανάγκη για μια στρατηγική 
που να καλύπτει αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά προ-
τεραιότητά μας είναι να αποτρέψουμε την παρά-
δοση ή ανάπτυξη των πυραύλων». Αυτά ανέφερε 
μεταξύ άλλων ο υπουργός των Εξωτερικών του 
Ηνωμένου Βασιλείου Ρόμπιν Κουκ  στην έκθεση 
του (24 Σεπτεμβρίου 1998) προς τον πρωθυ-
πουργό Τόνι Μπλερ για τη διεύρυνση της ΕΕ. .                    
Οι πύραυλοι στους οποίος αναφερόταν ο Κουκ 
ήταν οι ρωσικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς 
S-300. Στις 6 Ιανουαρίου 1997, ο πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης ανα-
κοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης για την 
αγορά των πυραύλων από τη Ρωσία. Αμέσως 
εκδηλώθηκαν  σφοδρές αντιδράσεις από τις ΗΠΑ, 
τη Βρετανία και από το Ισραήλ, ενώ η Τουρκία 
απειλούσε ανοικτά με στρατιωτικές επιχειρήσεις, 
αν οι  S-300 τοποθετούνταν στην Κύπρο.  
Στην ίδια έκθεση της 24ης Σεπτεμβρίου 1998, 
ο Ρόμπιν Κουκ υπογράμμιζε ότι το Κυπριακό και 
η μη επίλυσή του μπορούσε να επηρεάσει τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Κυπριακής  
Δημοκρατίας. « Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει 
ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. πρέπει να 
ωφελήσει όλες τις κοινότητες, συμπεριλαμβανο-
μένης και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, και 
να βοηθήσει στην επίτευξη της ειρήνης και της 
συμφιλίωσης στο νησί», υπογράμμιζε ο Βρετανός 
υπουργός των Εξωτερικών. Επισημαίνεται ότι 
στις 12 Μαρτίου 1998, ο πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης είχε παρου-
σιάσει στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου επίσημη πρόταση με την οποία 
προσκαλούσε τους Τουρκοκυπρίους να ορίσουν 
εκπροσώπους τους ως πλήρη μέλη της ομάδας 
που θα διαπραγματευόταν την ένταξη της  
Κύπρου στην Ε.Ε. Η πρόταση αυτή δεν είχε 
ακόμα γίνει αποδεκτή από την τουρκοκυπριακή 
κοινότητα, παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίστηκε 
γενναιόδωρη από τον τότε προεδρεύοντα του 
Συμβουλίου της Ε.Ε., Ρόμπιν Κουκ.   

 
Το Κυπριακό και οι ενταξιακές διαπραγμα-

τεύσεις της Λευκωσίας με τις Βρυξέλλες   
 
«Η Γαλλία παραμένει αποφασισμένη η Κύπρος 

να μη προχωρήσει στην ένταξη εφόσον  οαραμέ-
νει ένα χωρισμένο νησί» , γράφει ο Κουκ.  

Από την άλλη μεριά , σημείωνε ο Κουκ, υπήρ-
χαν ενδείξεις ότι το Παρίσι δεν θα μπλόκαρε την 
ένταξη επειδή το πρόβλημα της Κύπρου θα  
συνέχιζε να παραμένει άλυτο. Εν τούτοις θα 
έμπαινε τέλος στην ευρωπαϊκή πορεία της   
Κύπρου «εάν η κυβέρνηση Κληρίδη συνέχιζε τη 
διαδικασία για την παράδοση ή ανάπτυξη των 
πυραύλων S-300». Παράλληλα ο Βρετανός 
υπουργός των Εξωτερικών επεσήμαινε ότι η  
Ελλάδα επρόκειτο λάβει μέτρα κατά των χωρών 
της Κεντρικής Ευρώπης που επεδίωκαν την 
ένταξη στην ΕΕ εάν τίθεντο εμπόδια στην εντα-
ξιακή πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Αυτή 
η προοπτική μειώνει τις δυνατότητες που έχουμε 
να ασκήσουμε πιέσεις αλλά δεν πρέπει να μας 
σταματήσει από το να προειδοποιούμε τον Κλη-
ρίδη για τις επιπτώσεις της παράδοσης ή εγκα-
τάστασης των πυραύλων στην Κύπρο», τόνιζε 
στην έκθεση του ο Κουκ.  

Ο Ρόμπιν Κουκ εκτιμούσε ότι η κυβέρνηση 
Μπλερ καλό θα ήταν να συνεχίσει τις προσπά-
θειες μαζί με τις ΗΠΑ  και το ΝΑΤΟ για την εξεύ-
ρεση «φόρμουλας που θα επιτρέψει στον  
Κληρίδη να ξεπεράσει το πρόβλημα». Παράλληλα  
το Λονδίνο θα έπρεπε να ενθαρρύνει τους εταί-
ρους της Βρετανίας στην ΕΕ να κάνουν σαφές 
στον πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη ότι « η παράδοση 
ή η ανάπτυξη των πυραύλων δεν θα ήταν προς 
το συμφέρον του». Στο ενδεχόμενο που ο πρό-
εδρος Κληρίδης δεν άλλαζε γνώμη τότε ο Κουκ 
πρότεινε τη στενότερη συνεργασία μεταξύ της 
Βρετανίας και της Γαλλίας αλλά και με άλλες  
χώρες της ΕΕ για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο.  
Η αλλαγή στρατηγικής , σύμφωνα πάντα με τον 
Κουκ , θα σήμαινε και αύξηση των πιέσεων προς 
την Αθήνα και την κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη. 
Θα μπορούσε δηλαδή να συνδεθεί το πρόβλημα 
της Κύπρου και των S-300 και με άλλα θέματα 
της ΕΕ για τα οποία η Ελλάδα είχε άμεσο ενδια-
φέρον.  

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής δεν έχει 
ασχοληθεί με τα προβλήματα που προκύπτουν 
από τη διαίρεση της Κύπρου», σημειώνει ο Ρό-
μπιν Κουκ. «Οι αξιωματούχοι μας θα πρέπει να 
εξετάσουν τις εναλλακτικές λύσεις εάν δεν σημει-
ωθεί πρόοδος στις ειρηνευτικές προσπάθειες του 
ΟΗΕ» , προσθέτει ο υπουργός των Εξωτερικών 
της Βρετανίας. Ο Κουκ θεωρούσε ότι η βρετανική 
πλευρά όφειλε να συνεχίσει τις προσπάθειες για 
τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας 
με την ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις θα έπρεπε να 
επικεντρωθούν σε ζητήματα που αφορούσαν  τις 
σχέσεις της κατεχόμενης Κύπρου με τις ελεύθερες 
περιοχές και τις επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό   
κεκτημένο – acquis communautaire – άσχετα από 
τη διαδικασία για ένα διακανονισμό του Κυπρια-
κού - σε ζητήματα όπως ήταν το εμπορικό εμπάρ-
γκο εις βάρος της αυτοαποκαλούμενης Τουρκικής 
Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, εκτιμούσε  
ο υπουργός  των Εξωτερικών του Ηνωμένου  
Βασιλείου.  

«Είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε μια διαιρε-
μένη Κύπρο στην ΕΕ ; Ποιες τακτικές πρέπει να 
υιοθετήσουμε ώστε να αποφύγουμε μια πρόωρη 
κρίση καθώς θα αυξάνονται τις πιέσεις στα  
ενδιαφερόμενα μέρη ; Ποια είναι η διαπραγμα-
τευτική ισχύς που διαθέτουμε έναντι των Ελλήνων 
ώστε να τους αποτρέψουμε να θέσουν σε ομηρία 
τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ  με την ένταξη 
των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώ-
πης ;».  
Τα παραπάνω ερωτήματα έθετε με την επιστολή 
του (2 Οκτωβρίου 1998) προς την Ντάουνινγκ 
Στριτ ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, 
υπεύθυνος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, 
Μπράιαν Μπέντερ (Brian Bender). «Ο πρωθυ-
πουργός ανησυχεί για το ενδεχόμενο το ζήτημα 
της Κύπρου να επεκταθεί στις διαπραγματεύσεις 
για τη διεύρυνση και πέρα από αυτές και είναι 
σύμφωνος ότι υπάρχει ανάγκη να εξετάσουμε τις 
εναλλακτικές λύσεις εάν δεν σημειωθεί πρόοδος 
στις ειρηνευτικές προσπάθειες των Ηνωμένων 
Εθνών» , σημείωνε στην επιστολή του (12 Οκτω-
βρίου 1998) ο στενός σύμβουλος του πρωθυ-
πουργού Μπλερ , Τζον Χολμς. Από αυτή την επι-
στολή γίνεται σαφές ότι και ο Τόνι Μπλερ 
αναρωτιόταν εάν η Βρετανία θα ήταν έτοιμη να 
αποδεχθεί μια διαιρεμένη Κύπρο ως χώρα μέλος 
της  ΕΕ – «ακόμη ίσως και εάν θα πρέπει να  
δεχτούμε την ένταξη μιας διχοτομημένης  
Κύπρου». Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας διε-
ρωτάτο και αυτός με τη σειρά του τι πιέσεις ήταν 
δυνατό να ασκηθούν προς την ελληνική πλευρά 
ώστε η Αθήνα να μην εγείρει βέτο στη διεύρυνση 
της ΕΕ  με την ένταξη των χωρών της Ανατολικής 
και Κεντρικής Ευρώπης. «Ίσως εκμεταλλευτούμε 
ως πόλο άσκησης πίεσης την επιθυμία της Ελ-
λάδας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Νομισματική 
Ένωση» , ήταν μία από τις σκέψεις του Μπλερ.  

 
 Φόρεϊν Όφις: H διεύρυνση της ΕΕ και  

η Κύπρος   
 
«Με την επιστολή σας της 12ης Οκτωβρίου μας 
έχετε ζητήσει να εργασθούμε περισσότερο πάνω 
στο θέμα της Κύπρου και της διεύρυνσης της ΕΕ. 
Από τότε έχουμε αρχίσει με επιτυχία ουσιαστικές 
διαπραγματεύσεις με τις υποψίες προς ένταξη 
χώρες , συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. 
Ο Κληρίδης αποφάσισε να αναβάλλει επ’ αόρι-
στον την εγκατάσταση των S-300 στο νησί». Έτσι 
άρχιζε την έκθεση του προς την Ντάουνινγκ Στριτ 
και τον Τζον Χολμς, ο Άντριου Πάτρικ (Andrew 
Patrick),  ο επικεφαλής του γραφείου (Private 

Secretary) του Βρετανού υπουργού των  
Εξωτερικών Ρόμπιν Κουκ στο Φόρεϊν Όφις  
(31 Δεκεμβρίου 1998) .  
Σε αυτή την έκθεση ο Πάτρικ υπογράμμιζε ότι 

σε σχέση με την έκθεση του Βρετανικού υπουρ-
γείου των Εξωτερικών της 24ης Σεπτεμβρίου του 
1998, με εξαίρεση την απόφαση του προέδρου 
Γλαύκου Κληρίδη για τους ρωσικούς πυραύλους 
S-300,  δεν είχαν αλλάξει και πολλά πράγματα 
αναφορικά με την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Στρατηγική προτεραιότητα του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου παρέμενε η πρόωρη ένταξη όσο 
το δυνατόν περισσοτέρων χωρών της Κεντρικής 
Ευρώπης στην ΕΕ. Η Ελλάδα συνέχιζε να συν-
δέει την Κύπρο με τη διαδικασία ένταξης αυτών 
των χωρών. Η Γαλλία , η Γερμανία, η Ιταλία και  
η Ολλανδία επέκριναν έντονα το γεγονός ότι δεν 
είχε σημειωθεί πρόοδος για την επίλυση του πο-
λιτικού προβλήματος στην Κύπρο και εξέφραζαν 
την αντίθεσή τους στην ένταξη μιας διαιρεμένης 
χώρας στην ΕΕ. Ταυτόχρονα το μέλλον των  
σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρ-
κία παρέμενε αβέβαιο. Υπήρχαν κάποια ενθαρ-
ρυντικά στοιχεία πχ. η έκθεση προόδου της  
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή οι προτάσεις χρημα-
τοδότησης , αλλά παράλληλα είχαμε και ορισμέ-
νες αρνητικές εξελίξεις όπως η υπόθεση Οτσαλάν 
και η γενικότερη νευρικότητα στους κόλπους της 
ΕΕ για το εάν η Τουρκία θα μπορούσε να θεωρη-
θεί μια σοβαρή προς ένταξη χώρα.  
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο υπουργός των  
Εξωτερικών της Βρετανίας Ρόμπιν Κουκ εκτι-
μούσε ότι στόχος της εξωτερικής πολιτικής του 
Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ήταν η συνέ-
χιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Λευ-
κωσίας με τις Βρυξέλλες, η  συμμετοχή στην ΕΕ 
μιας ενωμένης Κύπρου και η χρησιμοποίηση των  
συνομιλιών ένταξης ως “καταλύτη” για την ενερ-
γοποίηση της διαδικασίας που στόχο είχε την  
επίλυση του Κυπριακού. «Έναν όμως διακανονι-
σμό του προβλήματος δεν θα πρέπει να τον εκλά-
βουμε ως βασική προϋπόθεση για την ένταξη 
της Κύπρου στην ΕΕ. Υπάρχει ο φόβος με αυτό 
τον τρόπο να δώσουμε στην Τουρκία τη δυνατό-
τητα να προβάλλει βέτο», υπογραμμίζεται  στη 
σχετική  έκθεση. Στην έκθεση γίνεται   σαφές ότι 
το Φόρεϊν Όφις ήταν της γνώμης ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με 
τη Λευκωσία όφειλε να μη παραβλέψει ορισμένα 
από τα υφιστάμενα προβλήματα στο νησί – εμπο-
ρικό εμπάργκο , ελεύθερη διακίνηση των πολιτών 
- αποτέλεσμα της διαίρεσης της Κύπρου μετά το 
1974. «Η Επιτροπή πρέπει φτιάξει έναν φάκελο 
με αυτά τα προβλήματα. Αυτό θα βοηθήσει να 
αυξηθούν οι πιέσεις για την εξεύρεση ενός πολι-
τικού διακανονισμού και θα αποθαρρύνει τον εφη-
συχασμό των Ελληνοκυπρίων», σημείωνε  
ο Άντριου Πάτρικ. Η κυβέρνηση Μπλερ θα 
έπρεπε να συνεχίσει να υποστηρίζει τον πρόεδρο 
Κληρίδη και την προσπάθεια του να καθίσουν 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ  
και οι  εκπρόσωποι της τουρκοκυπριακής κοινό-
τητας. Το Φόρεϊν μάλιστα θεωρούσε ότι καλό θα 
ήταν ο πρόεδρος της Κύπρου να βελτιώσει τις 
προτάσεις του προς την τουρκοκυπριακή πλευρά 
εάν σημειωνόταν πρόοδος στο πολιτικό πεδίο ή 
κάποια ανάκαμψη στις σχέσεις της ΕΕ  με την 
Τουρκία.          
Ο Ρόμπιν Κουκ είχε υπογραμμίσει στον Κύπριο 

ομόλογό του, Ιωάννη Κασουλίδη, την άμεση ανά-
γκη να υπάρξει πρόοδος στις προσπάθειες για 
την εξεύρεση λύσης και τις δυσκολίες που  
θα πρόκυπταν από την προσχώρηση μιας διαι-
ρεμένης Κύπρου στην ΕΕ. Για την επίτευξη ενός  
πολιτικού διακανονισμού η Βρετανία έπρεπε να 
συνεργασθεί με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία 
και την Ολλανδία καθώς και με τις άλλες χώρες 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Στόχος μας πρέ-
πει να είναι μια κοινή στρατηγική που θα έχει  
ως αποτέλεσμα μια συντονισμένη πίεση στις 
εμπλεκόμενες πλευρές και παράλληλα να απο-
φύγουμε τη διάσταση απόψεων στους κόλπους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», γράφει ο Πάτρικ. 
O αξιωματούχος του Φόρεϊν αντιλαμβανόταν ότι 
η διαδικασία της διεύρυνσης με την ένταξη των 
χωρών της Κεντρικής Ευρώπης θα κατέρρεε εάν 
η Ελλάδα ασκούσε το δικαίωμα βέτο στην περί-
πτωση που η Κύπρος δεν γινόταν αποδεκτή στην 
ΕΕ. «Σκεφτήκαμε διάφορους τρόπους πίεσης πχ. 
να παρεμποδίσουμε την ένταξη της Ελλάδας στην 
Ενιαία Νομισματική Ένωση εκτός και εάν οι  
Έλληνες συμπεριφερθούν διαφορετικά σε ό,τι 
αφορά τη διεύρυνση της ΕΕ  με την προσχώρηση 
των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης και της  
Κύπρου», σημειώνει στην έκθεση του ο Άντριου 
Πάτρικ. Ο επικεφαλής του γραφείου του Ρόμπιν 

Κουκ στο Φόρεϊν Όφις εκτιμούσε ότι ο ρόλος της 
Γερμανίας θα ήταν σημαντικός ώστε η Αθήνα να 
μη δημιουργήσει πρόβλημα στη διαδικασία διεύ-
ρυνσης της ΕΕ.  
Το Φόρεϊν Όφις  εξέταζε και την περίπτωση που 
η Κύπρος θα γινόταν αποδεκτή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση χωρίς να έχει λυθεί το πολιτικό πρόβλημα. 
Η Βρετανία ήταν έτοιμη να συμφωνήσει με την 
προσχώρηση μιας διαιρεμένης Κύπρου και να 
μην επιτρέψει στην Τουρκία να προβάλλει βέτο 
αλλά και στην Ελλάδα να τορπιλίσει τη διεύρυνση 
με τις υποψήφιες χώρες του πρώτου κύματος  - 
Κύπρος, Ουγγαρία, Πολωνία, Εσθονία, Τσεχία 
και Σλοβενία. «Εάν μπλοκάρουμε την είσοδο της 
Κύπρου στην ΕΕ θα αποξενώσουμε τους Ελλη-
νοκύπριους και αν λάβουμε υπόψη τα συμφέρο-
ντά μας στο νησί αυτή η εξέλιξη δεν πρόκειται  
να αποβεί προς όφελός μας», επισημαίνεται στην 
έκθεση. Ποιες άλλες εναλλακτικές λύσεις υπήρ-
χαν;  Θα μπορούσε να αποκλεισθεί τελείως από 
την προοπτική της ένταξης η Βόρεια Κύπρος  
ή να γίνει η ένταξη χωρίς μνεία στη Συμφωνία 
Προσχώρησης  ότι η Κύπρος είναι μια διαιρεμένη 
χώρα.  Και στις δύο περιπτώσεις οι Ελληνοκύ-
πριοι δεν θα είχαν αντίρρηση, εκτιμούσε ο  
συντάκτης της σχετικής έκθεσης.  
Η πρώτη από νομική άποψη θα πιο σωστή 
αλλά και οι δύο διευθετήσεις θα ήταν προβλημα-
τικές. Μια άλλη πρόταση θα μπορούσε να ήταν η 
ένταξη της Νότιας Κύπρου και στη συνέχεια η  
διχοτόμηση του νησιού. Κάτι τέτοιο δεν θα το 
ήθελε η ελληνοκυπριακή πλευρά . Αλλά με αυτή 
τη λύση υπήρχαν ορισμένα οφέλη και για τις δύο 
πλευρές.  
Γράφει ο Άντριου Πάτρικ του Βρετανικού υπουρ-

γείου των Εξωτερικών :  

«Ο Βορράς θα κέρδιζε την αναγνώριση 
της”TRNC” (Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας 
Κύπρου) ως ξεχωριστής οντότητας και την ανά-
κτηση των δεσμών με τον έξω κόσμο , ίσως και 
την τελωνειακή ένωση με την ΕΕ. Οι Ελληνοκύ-
πριοι θα επιτύγχαναν την ένταξη για λογαριασμό 
τους. Θα έπρεπε να γίνουν ορισμένες εδαφικές 
προσαρμογές, να υπογραφούν σύμφωνα μη 
 επίθεσης και άλλες διευθετήσεις. Πάνω απ’ όλα 
υπάρχει ανάγκη για ένα μηχανισμό που θα επι-
τρέπει την επανένωση των δύο μερών αργότερα 
εφόσον οι δύο πλευρές το επιθυμούν. Καμία συμ-
φωνία δεν θα πρέπει να προβλέπει την επ’ αόρι-
στον διχοτόμηση». 

To Φόρεϊν Όφις θεωρούσε ότι καμία από τις πα-
ραπάνω λύσεις δεν θα έπρεπε να είναι ο στόχος 
της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής. Υπήρχε 
απόλυτη ανάγκη να μην έρθουν στο φως της  
δημοσιότητας και πρωταρχικός σκοπός έπρεπε 
να ήταν οι λύσεις αυτές για την “κυπριακή υπό-
θεση” ποτέ να μη χρειαζόταν να τεθούν σε εφαρ-
μογή. Από την άλλη μεριά στο εγγύς μέλλον το 
Λονδίνο θα μπορούσε να αρχίσει να τις συζητά 
με ορισμένους από τους εταίρους της Βρετανίας 
που ήταν σε θέση να παίξουν σημαντικό ρόλο 
στις προσπάθειες για την επίλυση του Κυπρια-
κού. «Ένας διάλογος θα βοηθούσε ώστε να απο-
θαρρυνθούν εκείνοι στο Παρίσι, τη Βόννη και  
αλλού που έχουν μια σταθερή θέση ότι ένα διαι-
ρεμένο νησί δεν μπορεί να εισέλθει στην ΕΕ.  
Στο μεταξύ ο στόχος μας πρέπει να είναι να δια-
τηρηθούν οι πιέσεις για την επίτευξη ενός διακα-
νονισμού και εφόσον αποφύγουμε άλλες κρίσεις 
όπως αυτή με τους πυραύλους S-300, οι διαπρα-
γματεύσεις για τη διεύρυνση να συνεχισθούν στα-
θερά στο σωστό δρόμο» , επισημαίνεται στην  
έκθεση του Φόρεϊν Όφις για την Κύπρο και τις 
σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.                               

  του Βύρωνα Καρύδη
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Πανδημία: Αισιοδοξία για σταθεροποίηση - Αλλαγές εξετάζει ο Τζόνσον
 Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου 
Μπόρις Τζόνσον δεν απέκλεισε την πιθανότητα 
αλλαγών στη διαχείριση της πανδημίας του  
κορωνοϊού, όπως η μείωση της χρονικής διάρ-
κειας τς καραντίνας για τους φορείς και η κατάρ-
γηση της δωρεάν διάθεσης τεστ αντιγόνου  
σε όλους τους πολίτες. Κατά τη διάρκεια επίσκε-
ψης σε φαρμακείο τη Δευτέρα, είπε ότι η χώρα 
κάνει «μεγάλη πρόοδο», αλλά προειδοποίησε ότι 
η παραλλαγή Όμικρον παραμένει «απίστευτα 
 μεταδοτική». Είπε πως πλέον 36 εκατ. πολίτες 
έχουν κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου, αλλά 
σημείωσε πως από την άλλη πλευρά ο αριθμός 
των νοσηλευόμενων έχει καταγράψει τεράστια 
αύξηση και συνεχίζει να αυξάνεται. «Κάνουμε  
μεγάλη πρόοδο. Ο αριθμός των ανθρώπων που 
έχουν κάνει την ενισχυτική δόση είναι 36 εκατομ-
μύρια, το 90% των άνω των 50 ετών την έχουν 
κάνει, αλλά υπάρχουν ακόμα εκατομμύρια που 
πρέπει να την κάνουν», ανέφερε ο Πρωθυπουρ-
γός. Ερωτηθείς αν εξετάζεται η περαιτέρω μείωση 
του χρόνου απομόνωσης εκείνων που διαγιγνώ-
σκονται θετικοί στον κορωνοϊό από τις επτά στις 
πέντε ημέρες, κίνηση που στηρίζουν ορισμένοι 
υπουργοί και βουλευτές του Συντηρητικού Κόμ-
ματος, ο κ. Τζόνσον απάντησε: «Αυτό που πρέπει 
να κάνουμε είναι να κοιτάζουμε την επιστήμη. Την 
κοιτάζουμε και θα ενεργήσουμε σύμφωνα με την 
επιστήμη». Λίγο αργότερα εκπρόσωπος του 
πρωθυπουργικού γραφείου σχολίασε επ’ αυτού 
ότι «αν είναι εφικτό να πάμε παραπέρα, θα  
έλαμε να δράσουμε γρήγορα, αλλά χρειάζεται να 
βασίζεται στα νεότερα στοιχεία και αυτή η δουλειά 
είναι σε εξέλιξη και σίγουρα δεν έχουμε λάβει  
καμία περαιτέρω σύσταση». 
Στο ερώτημα αν εξετάζει ο περιορισμός τη  
δωρεάν διάθεσης των γρήγορων τεστ αντιγόνου 
μόνο σε συμπτωματικούς πολίτες και σε δομές 
υγείας ή σχολεία, ο κ. Τζόνσον είπε ότι τα τεστ 
αυτά θα είναι ελεύθερα για όλους χωρίς χρέωση 
«για όσο είναι αναγκαίο». 
Ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε επίσης την 
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους 
 εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή του συστή-
ματος υγείας NHS, λέγοντας ότι «ίσως το 30%  
ή παραπάνω» από τους 18.000 νοσηλευόμενους 
φορείς κορωνοϊού προσβλήθηκαν αφού εισήχθη-
σαν στο νοσοκομείο. «Για μένα αυτό είναι απλώς 
απαράδεκτο. Δε θα πρέπει να πηγαίνεις στο νο-
σοκομείο και μετά να κολλάς Covid. Επομένως 
είναι πολύ σημαντικό το προσωπικό του NHS 
μας να είναι κατάλληλα προστατευμένο, να είναι 
κατάλληλα εμβολιασμένο και σίγουρα το ενθαρ-
ρύνω». Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι όποιος 
εργαζόμενος στο NHS στην Αγγλία έρχεται σε 
επαφή με ασθενείς χωρίς να έχει κάνει την πρώτη 
δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού ως τις 3 
Φεβρουαρίου, θα κινδυνεύει να χάσει τη θέση 
του στα τέλη Μαρτίου. Εν τω μεταξύ, αυξημένη 
αισιοδοξία διατυπώνεται από υπουργούς και επι-
στήμονες ότι η έξαρση της παραλλαγής Όμικρον 
βαίνει προς σταθεροποίηση και ότι το σύστημα 
δημόσιας υγείας NHS θα μπορέσει να αντεπε-
ξέλθει στις πιέσεις. Η μείωση των κρουσμάτων 
σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή ήταν της 
τάξης του 6,7%, ενώ τα 147.390 κρούσματα του 
Σαββάτου συνιστούσαν μείωση της τάξης του 
18,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο Σάββατο, 
στη μεγαλύτερη αντίστοιχη μείωση κρουσμάτων 
σε εβδομαδιαία βάση από τις αρχές Νοεμβρίουν. 
Μέσα στο Σαββατοκύριακο η χώρα έσπασε το 
θλιβερό φράγμα των 150.000 θανάτων φορέων 
του κορωνοϊού εντός 28 ημερών από τη θετική 
διάγνωση. Στο Λονδίνο, πρώτο επίκεντρο της 
Όμικρον, η κατάσταση στα νοσοκομεία μοιάζει 
να ελέγχεται, καθώς ο αριθμός των ημερήσιων 
εισαγωγών μειώθηκε κατά 31% σε εβδομαδιαία 
βάση στις 310. 
Ο περιφερειακός διευθυντής δημόσιας υγείας 
για την πρωτεύουσα καθηγητής Κέβιν Φέντον 
είπε ότι μοιάζει πως η κορύφωση της διασποράς 
της Όμικρον στο Λονδίνο επήλθε τις ημέρες της 
Πρωτοχρονιάς, με τα κρούσματα να έχουν αρχίσει 
να μειώνονται πλέον. Ο επικεφαλής των φορέων 
παροχής υπηρεσιών στο NHS Κρις Χόπσον  
δήλωσε ότι αν και τα νοσοκομεία βρίσκονται επι-
κίνδυνα κοντά στα όρια τους, ο ίδιος θεωρεί ότι  
η πρώτη γραμμή του μετώπου παροχής ιατρικής 
περίθαλψης «θα αντέξει». Σύμφωνα μάλιστα με 
κάποια δημοσιεύματα, η κυβέρνηση έχει αρχίσει 
να σχεδιάζει αλλαγές αναφορικά με τη διαχείριση 
της πανδημίας που θα επαναφέρουν την καθη-
μερινότητα σε έναν «φυσιολογικό» τρόπο ζωής, 
κατά τον οποίο η χώρα «θα ζει με τον κορωνοϊό». 
Συγκεκριμένα, εφημερίδες όπως οι Times και  
η ‘i’ αναφέρουν ότι τις επόμενες εβδομάδες ο 
Μπόρις Τζόνσον θα ανακοινώσει την κατάργηση 

των δωρεάν rapid test για όλους. Η διάθεση των 
τεστ αντιγόνου από την κυβέρνηση γίνεται μέχρι 
αυτή τη στιγμή χωρίς χρέωση και απεριόριστα 
σε όλους τους πολίτες χωρίς συμπτώματα, είτε 
με παραγγελία online είτε μέσω φαρμακείων και 
ορισμένων άλλων σημείων διάθεσης. 
Το νέο σχέδιο φέρεται να προβλέπει δωρεάν 
διάθεση των rapid test μόνο σε άτομα με  
συμπτώματα και σε χώρους υψηλού ρίσκου, 
όπως σχολεία και δομές υγείας. Την Κυριακή  
ο Υπουργός Παιδείας Ναντίμ Ζαχάουι διέψευσε 
τις πληροφορίες λέγοντας ότι «απολύτως δεν  
βρισκόμαστε εκεί» και τονίζοντας ότι η κυβέρνηση 
ετοιμάζει προς δωρεάν διάθεση ακόμα 425 
 εκατομμύρια τεστ αντιγόνου. 
Τη Δευτέρα, πάντως, ο Υπουργός Στέγασης 
Μάικλ Γκόουβ είπε ότι τα δωρεάν τεστ αντιγόνου 
θα διατίθενται δωρεάν «για όσο τα χρειαζόμα-
στε», αποφεύγοντας να διαψεύσει τα δημοσιεύ-
ματα. Ο κ. Γκόουβ πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο 
 Βασίλειο «κινείται προς μία κατάσταση κατά την 
οποία είναι δυνατό να πούμε ότι μπορούμε να 
ζούμε με την Covid», συμπληρώνοντας πάντως 
ότι «ακόμα δεν βρισκόμαστε εκεί». Πάντως η αντι-
πολίτευση χαρακτήρισε «ανόητη» την ιδέα  
κατάργησης της δωρεάν διάθεσης rapid test σε 
όλο τον πληθυσμό. Ο σκιώδης Υπουργός Υγείας 
Γουές Στρίτινγκ είπε ότι τα πολλά διαγνωστικά 
τεστ είναι αυτά που κρατούν ανοιχτά σχολεία και 
επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο των αλλαγών που  
φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση για τη μετάβαση 
σε μια ομαλότερη καθημερινότητα, σύμφωνα με 
τους Sunday Times περιλαμβάνεται και ο περιο-
ρισμός του εύρους δράσης του προγράμματος 
ιχνηλάτησης επαφών κρουσμάτων του NHS. 
Μία πρόταση υπό εξέταση φέρεται να είναι και 
ο περιορισμός του χρόνου απομόνωσης των  
θετικών κρουσμάτων από τις επτά στις πέντε 
ημέρες, κάτι που μοιάζει να διχάζει το υπουργικό 
συμβούλιο. Υπέρ του μέτρου αυτού τάχθηκε  
ο Υπουργός Παιδείας, ενώ φέρονται να το στηρί-
ζουν ακόμα ο Υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σού-
νακ και περίπου οι μισοί υπουργοί, παρά το ότι  
η επίσημη θέση της κυβέρνησης είναι ότι δεν 
προβλέπεται μία τέτοια αλλαγή. Την ίδια ώρα.  
ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας εμβολια-
σμών της βρετανικής κυβέρνησης Δρ Κλάιβ Ντιξ 
δήλωσε ότι η χώρα πρέπει πλέον να περάσει σε 
μια φάση «νέας κανονικότητας» στην οποία ο  
κορωνοϊός θα αντιμετωπίζεται όπως η γρίπη, με 
εμβολιασμό μόνο των ευπαθών. Για τον υπόλοιπο 
πληθυσμό, ανέφερε, θα είναι «ανούσιο» να  
εμβολιάζονται διαρκώς και «θα πρέπει να τους 
αφήσουμε να αρρωσταίνουν και να το αντιμετω-
πίζουν». Ο καθηγητής στατιστικής υγείας Ντέιβιντ 
Σπίγκελχαλτερ από το Κέμπριτζ, είπε ότι οι πολί-
τες θα πρέπει να συνηθίσουν ότι ίσως στο μέλλον 
θα προσβάλλονται μία ή και περισσότερες φορές 
από τον κορωνοϊό, καθώς θα είναι μία ενδημική 
νόσος. 

 
Στρατιώτες σε νοσοκομεία ▪

 
Περίπου 200 μέλη των βρετανικών ενόπλων 
δυνάμεων θα αναλάβουν πόστα σε νοσοκομεία 
του Λονδίνου για να βοηθήσουν το σύστημα 
υγείας NHS να καλύψει τις όλο και περισσότερες 
απουσίες προσωπικού λόγω της Όμικρον, την 
ώρα που αυξάνονται καθημερινά και οι νοσηλείες 

φορέων της παραλλαγής. Στρατιωτικοί γιατροί θα 
συνδράμουν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές 
του NHS στην περίθαλψη ασθενών, ενώ άλλοι 
στρατιώτες θα αναλάβουν γενικά καθήκοντα  
καθώς σημαντικά είναι τα κενά που αφήνουν και 
οι απουσίες διοικητικού προσωπικού των δημο-
σίων νοσοκομείων στη βρετανική πρωτεύουσα. 
Την Πέμπτη ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής 
επιτροπής υγείας και πρώην Υπουργός Υγείας 
Τζέρεμι Χαντ είχε πει πως το NHS χρειάζεται 
5.000 γιατρούς και 17.000 νοσηλευτές περισσό-
τερους από το υφιστάμενο προσωπικό ώστε να 
διαχειριστεί την τεράστια λίστα αναμονής που  
περιλαμβάνει 5,8 εκατ. ασθενείς, επιπλέον της 
πίεσης που δημιουργεί η πανδημία. 
Εκπρόσωποι γιατρών και νοσηλευτών ζητούν 
από την κυβέρνηση να αλλάξει πολιτική και να 
επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς στην  
Αγγλία. Λένε ότι έτσι θα μπορούσε να περιοριστεί 
το κύμα των φορέων της Όμικρον και κατ’ επέ-
κταση ο αριθμός των ασθενών που θα χρει-
αστούν νοσηλεία, ιδίως καθώς τα στοιχεία  
δείχνουν πως πλέον η παραλλαγή εξαπλώνεται 
μεταξύ των πιο ηλικιωμένων που είναι και πιο 
πιθανό να καταλήξουν σε νοσοκομείο. 
Η διευθύντρια του Βασιλικού Συλλόγου Νοση-
λευτών για την Αγγλία Πατρίσια Μαρκίς σχολίασε 
ότι με την εντολή ανάπτυξης στρατιωτών στα  
νοσοκομεία «ο Πρωθυπουργός και άλλοι δεν 
μπορούν πλέον να αντιπαρέρχονται τα ερωτή-
ματα για την ικανότητα του προσωπικού του NHS 
να παρέχει ασφαλή περίθαλψη». Ο Υφυπουργός 
Επιχειρήσεων Πολ Σκάλι δήλωσε το πρωί ότι αν 
και η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις πιέσεις που υφί-
σταται το σύστημα δημόσιας υγείας, «δε βλέπει 
την ανάγκη» για πρόσθετους περιορισμούς. 
Εν τω μεταξύ, ανάλυση των στοιχείων για τις 
νοσηλείες από το περιοδικό Spectator δείχνει ότι 
η διάρκεια τους έχει πράγματι μειωθεί μετά από 
την επικράτηση της παραλλαγής Όμικρον. 
Κατά τη διάρκεια του τρίτου κύματος της παν-
δημίας, από τον Μάιο και μετά, οι ασθενείς Covid 
άνω των 80 ετών περνούσαν κατά μέσο όρο 11 
ημέρες στο νοσοκομείο. Από την 1η Δεκεμβρίου 
και μετά ο μέσος ο χρόνος νοσηλείας σε αυτές 
τις ηλικίες έχει πέσει σε κάτι περισσότερο από 
πέντε ημέρες. 
Για τους ασθενείς ηλικίας 70-79 ετών η μέση 
νοσηλεία έχει μειωθεί από τις οκτώ στις πέντε 
ημέρες και για τους 50-69 ετών από τις επτά επί-
σης στις πέντε ημέρες. Για τους ηλικίας κάτω των 
50 ετών η μέση διάρκεια νοσηλείας έχει μειωθεί 
αντιστοίχως από τέσσερις σε τρεις ημέρες. 

 
Πάνω από 87.000 απουσίες από το NHS  ▪

 
Σε 87.594 ανήλθε ο αριθμός των εργαζομένων 
στο σύστημα δημόσιας υγείας NHS στην Αγγλία 
που απουσίαζαν από το πόστο τους στις 30 Δε-
κεμβρίου, την ώρα που αυξάνονταν οι νοσηλείες 
λόγω της παραλλαγής Όμικρον του κορωνοϊού. 
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι απουσίες 
τις πρώτες ημέρες του νέου έτους συνέχισαν  
να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή περίπου 
82.000. Σχεδόν 40.000 εξ αυτών των γιατρών, 
νοσηλευτών και μελών διοικητικού προσωπικού 
του NHS απουσίαζαν λόγω προσβολής από την 
Όμικρον ή λόγω συμπτωμάτων ή λόγω υποχρέ-
ωσης απομόνωσης εξαιτίας επαφής με επιβεβαι-

ωμένο κρούσμα. 
Πρόκειται για ένα ποσοστό 44% επί του συνό-
λου των απουσιών, δηλαδή διπλάσιο από το αντί-
στοιχο 22% της προηγούμενης εβδομάδας που 
κάλυπτε έως και το Σαββατοκύριακο των  
Χριστουγέννων. Σε απόλυτους αριθμός, οι απου-
σίες εργαζομένων στο NHS λόγω της Όμικρον 
έχει υπερτριπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχές 
Δεκεμβρίου και είναι στο υψηλότερο επίπεδο από 
τον περσινό Ιανουάριο, όταν δεν υπήρχε ακόμα 
σημαντική εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. 
Σύμφωνα δε με προκαταρκτικά στοιχεία, την  
Τετάρτη ο αριθμός των απουσιών από το NHS 
είχε αυξηθεί περαιτέρω στις 120.000. 
Ο Πρόεδρος του Βρετανικού Ιατρικού Συνδέ-
σμου Δρ Τσάαντ Νάγκπολ δήλωσε ότι δε θυμάται 
να έχουν υπάρξει ξανά ποτέ τόσες πολλές  
ταυτόχρονες απουσίες προσωπικού του NHS. 
Ερωτηθείς πόσο κοντά είναι το NHS στο να κα-
ταβληθεί, παρέπεμψε στην απόφαση για ενερ-
γοποίηση περίπου 200 στρατιωτών για βοήθεια 
στα νοσοκομεία του Λονδίνου, στην κήρυξη  
«κρίσιμου περιστατικού» από 24 περιφερειακές 
διοικήσεις του NHS στην Αγγλία, στην ακύρωση 
προγραμματισμένων επεμβάσεων και ραντεβού. 
«Αυτά δεν είναι φυσιολογικά, αλλά είναι η  
πραγματικότητα», σχολίασε. 

 
Πάνω από 3,7 εκατ. οι πραγματικοί φορείς 
 
Σε 3,739 εκατομμύρια υπολογίζονται οι πρα-
γματικοί φορείς κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο 
με βάση τα νεότερα στοιχεία από τους δεκάδες 
χιλιάδες τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους 
για λογαριασμό του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής 
(ONS). Ο απολογισμός, που αφορά την τελευταία 
εβδομάδα του 2020, είναι αυξημένος από τα  
3,2 εκατ. λοιμώξεις που είχαν υπολογιστεί την 
προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. 
Στην Αγγλία υπολογίζεται ότι υπάρχει ένας  
φορέας ανά 15 κατοίκους, στη Σκωτία και στην 
Ουαλία ένας ανά 20 και στη Βόρεια Ιρλανδία ένας 
ανά 25. Το ποσοστό των λοιμώξεων επί του πλη-
θυσμού αυξάνεται σε όλες τις περιφέρειες της  
Αγγλίας πλην του Λονδίνου, αν και η πρωτεύουσα 
εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό  
φορέων με 8,8% του συνόλου των κατοίκων. 
Η ηλικιακή κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσο-
στό λοιμώξεων είναι η 12-24 ετών. Το 8,3% των 
κατοίκων αυτών των ηλικιών θεωρείται ότι έχουν 
προσβληθεί. Ακολουθούν με 7,8% οι πολίτες 
 ηλικίας 25-34 και τα παιδιά 2-6 ετών με 7,7%. 

  
Παρατεταμένη προστασία από το booster ▪

 
Η ενισχυτική δόση του εμβολίου κατά του  
κορωνοϊού συνεχίζει να παρέχει υψηλό βαθμό 
προστασίας έναντι σοβαρής νόσησης στους πιο 
ηλικιωμένους μετά από τρεις μήνες, δείχνουν  
τα νεότερα στοιχεία επί πραγματικών δεδομένων. 
Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας δεί-
χνουν ότι η προστασία έναντι νοσηλείας από την 
τρίτη δόση διατηρείται περίπου στο 90% για τις 
ηλικίες από 65 ετών και πάνω. Η προστασία ένα-
ντι ήπιας συμπτωματικής λοίμωξης είναι πιο βρα-
χύβια και μειώνεται περίπου στο 30% μετά από 
τρεις μήνες. Με δύο δόσεις η προστασία έναντι 
σοβαρής νόσησης πέφτει περίπου στο 70% μετά 
από τρεις μήνες και στο 50% μετά από έξι μήνες. 

 
Νέα αισιοδοξία ▪

 
Η Βρετανία θα είναι μία από τις πρώτες χώρες 
που θα βγει από την πανδημική φάση του κορω-
νοϊού, σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό σε θέματα 
δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με τους Times, ο κα-
θηγητής δημόσιας υγείας στη Σχολή Υγιεινής και 
Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου Ντέιβιντ Χέιμαν 
είπε σε εκδήλωση δεξαμενής σκέψης ότι τα πολύ 
υψηλά επίπεδα ανοσίας στη χώρα λόγω λοιμώ-
ξεων και εμβολιασμών «κρατούν μακριά τον ιό». 
Προέβλεψε επίσης ότι σύντομα ο κορωνοϊός θα 
αρχίσει να μεταδίδεται με τρόπο λιγότερο  
ραγδαίο, όπως γίνεται με διάφορους άλλους πιο 
κοινούς ιούς. «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιο κο-
ντά από κάθε άλλη χώρα στην έξοδο από την 
πανδημία, αν δεν έχει ήδη βγει από την πανδημία, 
και στο να έχει τη νόσο ως ενδημική, όπως τους 
άλλους τέσσερις κορωνοϊούς», είπε ο καθηγητής 
Χέιμαν, πρώην επικεφαλής του Οργανισμού  
Δημόσιας Υγείας Αγγλίας και στέλεχος του  
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τα νεότερα στοι-
χεία δείχνουν ότι οι νοσηλείες έχουν αρχίσει να 
σταθεροποιούνται ή και να μειώνονται σε όλες 
τις περιφέρειες της Αγγλίας πλην του Γιόρκσιρ.  
Ο αριθμός των διασωληνωμένων συνεχίζει να 
μειώνεται έστω και κατά λίγο κάθε εβδομάδα.



Σ  τις 9 αυτού του μήνα, Ιανουαρίου  2022, 
έκλεισαν δεκαεφτά χρόνια από τη  μέρα  που 
έφυγε από τη ζωή ο λαϊκός αγωνιστής  

Χαμπής Φιλίππου  Στρόγγος από το κατεχόμενο χωριό Άγιος  
Σέργιος της Επαρχίας Αμμοχώστου. Ο Στρόγγος άφησε την  
τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο North Middlesex University 
Hospital (located in North London - Sterling Way, London N18 
1QX) εξαιτίας μόλυνσης στους πνεύμονες και καθώς ανάρρωνε 
ύστερα από επιτυχή επέμβαση αντικατάστασης ισχίου στο εν 
λόγω  νοσοκομείο. 
Το Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2005, έξι μέρες μετά τον θάνατό 

του, έγινε η κηδεία και η ταφή του στο Βόρειο Λονδίνο.  
Στην τελευταία του κατοικία τον  συνόδευσαν η σύζυγός του,  
Marlene  (το γένος Zissman) εβραϊκής καταγωγής, ο μοναχογιός 
τους, Paul Philippou με τη σύζυγό του Mary, οι τρεις εγγονές του - 
Cora, Leah και Rosa - τα αδέλφια του και υπόλοιποι συγγενείς, 
πολλοί φίλοι του και σύσσωμο το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας με 
επικεφαλής τον τότε Γραμματέα του, Χριστόδουλο Στυλιανού, ο 
οποίος εκφώνησε επικήδειο αποχαιρετώντας εκ μέρους του  
κυπριακού προοδευτικού κινήματος Βρετανίας τον άνθρωπο που 
αφιέρωσε πάνω από εξήντα χρόνια στους λαϊκούς αγώνες για 
ελευθερία, δημοκρατία, κοινωνική πρόοδο και κοινωνική αλλαγή. 
Ο γνωστός στην κυπριακή παροικία Βρετανίας και όχι μόνο, για 

τη δράση του και τα πρωτεία του στους εράνους του ΑΚΕΛ,  
Στρόγγος, που τιμήθηκε από τον Δημήτρη Χριστόφια το 1995 για 
την πολύχρονη προσφορά του, έγινε μέλος του κομματικής ομάδας 
του ΑΚΕΛ Αγίου Σεργίου το 1942, σε ηλικία δεκαεννέα χρονών. 
Μετανάστευσε στην Αγγλία το 1951, λίγο μετά την απόρριψη της 
αίτησής του να πάει στην Αυστραλία, όπου ζούσαν τότε οι περισ-
σότεροι Κύπριοι που αναζήτησαν μια καλύτερη μοίρα χιλιάδες 
μίλια μακριά από τον τόπο που γεννήθηκαν. 
Ο Στρόγγος εργάστηκε σε κουζίνες εστιατορίων και ξενοδοχείων, 

αρχικά  στην πόλη Hastings στη  νοτιοανατολική ακτή της Αγγλίας 
και έπειτα στο Λονδίνο. Λίγους μήνες μετά την άφιξή του στη νέα 
του πατρίδα του, όπου έμελλε ν' αφήσει τα κόκκαλά του, ήρθε σε 
επαφή με τον αείμνηστο Γιώργο Πεύκο, καθοδηγητικό στέλεχος 
των κυπριακών ομάδων του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεγάλης 
Βρετανίας ( ΚΚΜΒ Communist Party of Great Britain CPGB 1920 
- 1991) και έγινε τακτικός πωλητής της εβδομαδιαίας παροικιακής 
εφημερίδας "Το Βήμα"(1936 - 1983) που ήταν ελληνόγλωσση 

 εφημερίδα, με ελάχιστες σε-
λίδες στην αγγλική γλώσσα, 
και εκδιδόταν από την  
επιτροπή των κυπριακών 
ομάδων του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Μεγάλης Βρετα-
νίας (ΚΚΜΒ). Ακολούθως,  
ο Στρόγγος οργανώθηκε στις 

κυπριακές αυτές ομάδες. Τη δεκαετία του 1940, λίγο μετά την 
ίδρυση του ΑΚΕΛ στη Σκαρίνου στην Κύπρο, τον Απρίλιο του 
1941, δημιουργήθηκε Οργάνωση - Παράρτημα του ΑΚΕΛ στο  
Λονδίνο, η οποία έδρασε για λίγο χρονικό διάστημα, πριν τη  
διάλυσή της και την ένταξη  των μελών της στις κυπριακές ομάδες 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεγάλης Βρετανίας (ΚΚΜΒ) στις 
οποίες ανήκαν ήδη Κύπριοι αριστεροί. Με τη συμμετοχή τους στις 
επικές Διεθνείς Ταξιαρχίες των αντιφασιστών εθελοντών που  
πολέμησαν στον Ισπανικό Εμφύλιο (1936 -1939), Κύπριοι μετα-
νάστες στη Βρετανία, μεταξύ των οποίων και ο μετέπειτα Γενικός 
Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Εζεκίας  
Παπαϊωάννου, έγραψαν χρυσή σελίδα στην ιστορία του ισπανικού, 
μα και του διεθνούς εργατικού και προοδευτικού δημοκρατικού κι-
νήματος.  
Το 1954,με εισήγηση του Εζεκία Παπαϊωάννου, ο Στρόγγος  

ανέλαβε την κυκλοφορία σε όλη τη Βρετανία, της καθημερινής 
εφημερίδας  "Νέος Δημοκράτης"(1949 - 1955) εκφραστικού  
οργάνου της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ που εκδιδόταν στην 
Κύπρο και είχε διαδεχθεί την εφημερίδα " Ο Δημοκράτης" (1946 - 
1949). Σε λίγες βδομάδες, ο Στρόγγος  ανέβασε τις ημερήσιες 
πωλήσεις της εφημερίδας από διακόσιες σε χίλιες πεντακόσιες,  
με αποτέλεσμα να χρειαστεί η πρόσληψη δύο ακόμα εφημεριδο-
πωλών. Μαζί με τον "Νέο Δημοκράτη"πωλούσαν και την  "Τζουμ-
χουριέτ" (Δημοκρατία) που εξέδιδαν οι Τουρκοκύπριοι δικηγόροι 
Αϊχάν Χικμέτ και Αχμέτ Μουζαφέρ Γκιουρκάν, υπερασπιστές της  
Κυπριακής Δημοκρατίας και υπέρμαχοι της φιλίας και της  
ειρηνικής συμβίωσης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 
Ειρήσθω εν παρόδω οι δύο αυτοί γνήσιοι Κύπριοι πατριώτες  

δολοφονήθηκαν άνανδρα από την τουρκοκυπριακή τρομοκρατική 
οργάνωση ΤΜΤ (όργανο της Τουρκίας) τον Απρίλιο του 1962,  
ο Αϊχάν Χικμέτ στο κρεβάτι του ενώ κοιμόταν με τη γυναίκα του 
και ο Αχμέτ Μουζαφέρ Γκιουρκάν μέσα στο αυτοκίνητό του.  
Τρία χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 1965, δολοφονήθηκε από 
την τρομοκρατική αντικυπριακή αυτή οργάνωση ο Τουρκοκύπριος  
δημοσιογράφος και συνδικαλιστής Ντερβίς Αλί Καβάζογλου,  
στενός συνεργάτης της "Τζουμχουριέτ", μαζί με τον Ελληνοκύπριο 
σύντροφό του, συνδικαλιστή Κώστα Μισιαούλη μέσα στο αυτοκί-
νητο του δεύτερου στο 13ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου  
Λευκωσία  Λάρνακα. Ήταν και οι δύο στελέχη του ΑΚΕΛ, μάχιμοι 

υποστηρικτές της φιλίας και της κοινής, ειρηνικής συμβίωσης  
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και πολέμιοι της διχόνοιας 
και της διαίρεσης στην Κύπρο. Με τη θυσία τους  φωτίζουν άπλετα 
τον δρόμο της απελευθέρωσης και της επανένωσης του λαού και 
του τόπου μας. Επιστρέφω στο 1955, τη χρονιά που ο Στρόγγος 
και οι δύο  βοηθοί του πωλούσαν τις κυπριακές εφημερίδες  "Νέος 
Δημοκράτης" και " Τζουμχουριέτ" για να προσθέσω ότι το ιδιο διά-
στημα πωλούσαν και διακόσια φύλλα της ελληνικής εφημερίδας 
"Αυγή" που ήταν το εκφραστικό όργανο της Ενιαίας  
Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ), της νόμιμης πολιτικής εκπροσώ-
πησης του παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) 
και όχι μόνο.  
Ύστερα από τη διακοπή της έκδοσης του  "Νέου Δημοκράτη" 

τον Μάρτιο του 1955 (φύλλα του κυκλοφόρησαν έως τον Μάιο 
του 1955), ο Στρόγγος και οι δύο βοηθοί του συνέχισαν με τη " 
Χαραυγή" που ξεκίνησε την έκδοσή της τον Φεβρουάριο του 1956. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Στρόγγος και εκατοντάδες 

άλλα μέλη (η μεγάλη πλειοψηφία)  αποχώρησαν από τις  κυπρια-
κές ομάδες του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεγάλης Βρετανίας 
(ΚΚΜΒ) και εντάχθηκαν στο Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας που 
ιδρύθηκε γύρω στο 1972. 
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Μεγάλης Βρετανίας (ΚΚΜΒ) κατηγό-

ρησε ανοικτά τη Σοβιετική Ένωση για εισβολή στην Τσεχοσλοβα-
κία(20 και 21 Αυγούστου 1968). Αυτό το γεγονός επιτάχυνε  
τη ρήξη του κόμματος αυτού με το ΑΚΕΛ και οδήγησε στην ίδρυση 
του Παραρτήματος ΑΚΕΛ Βρετανίας.  
Ο Στρόγγος υπηρέτησε το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας μέχρι 

που έφυγε από τη ζωή. Για πολλά  χρόνια, διετέλεσε μέλος της 
Επιτροπής του Παραρτήματος, για κάποια χρόνια μέλος του  
οικονομικού γραφείου καθώς και μέλος της διμελούς επιτροπής 
εσωτερικού οικονομικού ελέγχου, και για μικρό χρονικό διάστημα 
έμμισθος  μερικής απασχόλησης. Στους εράνους, στους 
χορούς,στις πολιτικές συγκεντρώσεις, σε όλες τις εκδηλώσεις, σε 
όλες τις δραστηριότητες του Παραρτήματος ήταν πάντα μέσα 
στους πρώτους. Παράλληλα υπήρξε ιδρυτικό μέλος και στη συνέ-
χεια δραστήριο, ηγετικό στέλεχος του Συνδέσμου "Άγιος  Σέργιος  
Βρετανίας". Ο εικοσιοκτάχρονος νέος από το κατεχόμενο σήμερα 
χωριό Άγιος Σέργιος της Επαρχίας Αμμοχώστου, που έφτασε στο 
λιμάνι του Dover τον Ιούλιο του 1951 με ελπίδες για ένα καλύτερο 
μέλλον, πέθανε στο Λονδίνο ύστερα από πενήντα τέσσερα χρόνια,  
σε ηλικία ογδόντα δύο χρονών, χωρίς να εκπληρώσει το όνειρο 
της επιστροφής στον τόπο του,όπως και χιλιάδες άλλοι Κύπριοι 
μετανάστες. Άφησε,όμως,πίσω του ως κληρονομιά για τις νέες  
γενιές του Λαϊκού Κινήματος, πάνω από εξήντα χρόνια αγώνων 
και προσφοράς.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Ο Χαμπής Στρόγγος 

Όσ ο 
μ ε -
γ α -

λώνεις  νομί-
ζεις πως τα 
έχεις δει όλα ή 
σχεδόν όλα! 

Έγινες σοφός και παντογνώ-
στης. Έλα όμως που δεν είναι 
έτσι! Η ζωή θα έρχεται για να 
σε διαψεύσει στέλνοντας σου 
εμπειρίες και μαθήματα που και 
αυτά θα αποτελέσουν την βα-
σική πρώτη ύλη της συναισθη-
ματικής ενηλικίωσης σου. Τα 
παθήματα, μαθήματα που λένε! 
Κάθε ένας από εμάς, έχει βιώ-

σει με διαφορετικό τρόπο και με 
ποικίλες μορφές εκφάνσεις ζή-
λιας, μοχθηρίας και κακίας. Και 
ίσως προσπαθείς και εσύ όπως 
και οι περισσότεροι να βρεις την 
αίτια, το λόγο μιας αδικαιολόγη-
της πισώπλατης μαχαιριάς, ενώ 
πασχίζεις να επουλώσεις ταυ-
τόχρονα τις πληγές σου. 
Ποιοι είναι όμως αυτοί οι άν-

θρωποι; Είναι άνθρωποι κακοί, 
μικρόψυχοι, μοχθηροί, ψεύτες, 
συκοφάντες, αγνώμονες. Μια 
πάστα ανθρώπων που εύχεσαι 
τώρα να μην τους είχες συνα-
ντήσεις ποτέ στη ζωή σας. 
Πρώτα πρώτα είναι αυτοί που  
δεν σέβονται εσένα, την οικογέ-
νεια και τους ανθρώπους της 
ζωής σου. Από εκεί και πέρα τι 
άλλο να πούμε… Είναι άνθρω-
ποι που δεν νοιάζονται για τις 
ιδιαιτερότητες και τα όρια του 

κάθε ανθρώπου, παραβιάζο-
ντάς τα συνέχεια. Άνθρωποι 
που δεν έχουν ηθικούς φρα-
γμούς και όρια. Οι εκμεταλλευ-
τές. Οι ψεύτες και οι μυθομα-
νείς. Όσοι σε κακοποιούν 
λεκτικά, συναισθηματικά ή σω-
ματικά. Τα άτομα εκείνα που θα 
θυσίαζαν αξίες, ιδέες, σχέσεις, 
ανθρώπους απλά και μόνο για 
να πετύχουν το σκοπό τους. Αυ-
τοί που κρίνουν, κριτικάρουν και 
υπονομεύουν τους υπολοίπους 
για τα πάντα. Για όλους έχουν 
να πουν μια κακή κουβέντα… 
Όσοι κουτσομπολεύουν συνε-
χώς εσένα και τη ζωή σου στα 
λάθος άτομα. Και όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι, αν μπορούσες να 
τους ονομάζει έτσι, που η συ-
ναναστροφή και μόνο μαζί τους 
σε αρρωσταίνει προκαλώντας 
σου ακόμα και ψυχοσωματικά 
προβλήματα. Όλοι αυτοί που 
επανειλημμένα έχουν δείξει 
πως δεν χαίρονται με τη χαρά 
σου, και δεν μπορούν να νιώ-
σουν λύπη με τη θλίψη σου. Με 
άλλα λόγια μοχθηροί και κακοί 
άνθρωποι που για κάποιον 
λόγο σε ζηλεύουν σε μισούν 
χωρίς ένα συγκεκριμένο λόγο. 
Εννοώ δεν έχουν ένα συγκεκρι-
μένο λόγο να μην σε θέλουν 
αφού εσύ δεν τους έχεις κάνει 
κάποιο κακό. Αλλά έλα που η 
ζήλια πολλές φορές κάνει τους 
ανθρώπους κακούς. Έχω όμως 
κάπου ακούσει: «Αντί να σε λυ-
πούνται καλύτερα είναι να σε 

ζηλεύουν!» 
Αυτούς τους ανθρώπους 

όπως έχω πει θα τους συναντή-
σεις στα σίγουρα αργά ή γρή-
γορα,  το θέμα είναι  πώς να 
τους αντιμετωπίσεις. Το πιο βα-
σικό είναι να ξέρεις ότι η κακία 
αντιμετωπίζεται ξεκινώντας από 
το να προστατεύσεις τον εαυτό 
σου. Εσύ είσαι αυτός που μπο-
ρείς να ελέγξεις την αντίδρασή 
σου απέναντι στην κακία και μο-
χθηρία των ανθρώπων γύρω 
σου. Και αυτή η αντίδρασή σου 
έχει να κάνει με το πώς έχεις 
μάθει να αντιδράς στις αρνητι-
κές προκλήσεις των κακών αν-
θρώπων. 
Ούτε η θερμόαιμη αντίδραση 

υπ' ατμόν ούτε και η στωική 
υπομονετική και παθητική 
στάση θα σε οδηγήσουν στη λύ-
τρωση από αυτούς τους ανθρώ-

πους. 
Η πιο σωστή αντίδραση όταν 

κάποιος είναι διαρκώς μοχθη-
ρός απέναντι σου είναι  πριν 
επιτεθείς, να αφήσεις τον εαυτό 
σου να νιώσει τι του συμβαίνει. 
Γι΄ αυτό πάρε βαθιές ανάσες, 
σκέψου πως πολύ σύντομα θα 
το ξεπεράσεις. Για να αφήσεις 
τον πόνο πίσω σου πρέπει 
πρώτα να τον έχεις βιώσει. Μην 
ξεχνάς πως είναι απόλυτα φυ-
σιολογικό να αισθανθείς προ-
δομένος, θυμωμένος, απογοη-
τευμένος. 
Ο πιο αποτελεσματικός τρό-

πος για να αντιμετωπίσεις την 
ανθρώπινη κακία είναι η ΑΠΟ-
ΣΤΑΣΗ, ειδικά αν έχεις δοκιμά-
σει όλους τους τρόπους προ-
σέγγισης. Μετά την 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ, προσπάθησε να 
νιώσεις ΟΙΚΤΟ (γιατί δεν πρέ-

πει να ξεχνάς πως πίσω από 
τόσο προβληματικούς ανθρώ-
πους κρύβεται μεγάλη κακία και 
μεγάλος πόνος), και μετά ΑΠΕ-
ΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥ και απεγκλωβί-
σου. Πέτα μακριά από την μι-
κρότητα των ανθρώπων και μην 
την αφήνεις να σε αγγίζει. 
Άρα τι θα κάνεις τώρα με τους 

ανθρώπους που σου προκάλε-
σαν αυτό; Εύκολο! Ελάττωσε το 
χρόνο μαζί τους  και όχι μόνο! 
Προσπάθησε εάν είναι δυνατόν 
να τους βγάλεις τελείως από τη 
ζωή σου. Ούτε τυπική επαφή 
μην κρατήσεις!  Και ξέρεις γιατί; 
Διότι πίσω από τις εκδηλώσεις 
κακίας βρίσκονται άνθρωποι 
«μικροί», πληγωμένοι, φοβισμέ-
νοι, μικρόψυχοι και χαιρέκακοι. 
Και το  χειρότερο είναι ότι αυτοί 
οι άνθρωποι δεν αλλάζουν 
ποτέ! Χύνουν το φαρμάκι τους 

όπως η οχιά όπως ο σκορπιός. 
Ακόμη μην προσπαθείς να 
βρεις το λόγο της κακίας τους. 
Και ο λόγος είναι ότι αυτοί που 
τα έχουνε με τους άλλους είναι 
γιατί πρώτα τα έχουνε με τον 
εαυτό τους κι ας μην το παρα-
δέχονται.  Μην μπεις και σε 
αυτή τη διαδικασία. Οι άνθρω-
ποι που έχουν διαφορετικό 
ηθικό σύστημα αξιών από 
εσένα, έχουν και διαφορετικά 
ορμητήρια που τους ωθούν σε 
συγκεκριμένες συμπεριφορές. 
Άρα μην ζεις με απατηλές 
προσδοκίες ότι μια μέρα αυτό 
το πρόσωπο θα καταλάβει το 
λάθος του και θα σου ζητήσει  
συγνώμη για την κακία του απέ-
ναντι σου.  Μην το πιστεύεις, 
σταμάτα να ελπίζεις  και σί-
γουρα να μην εύχεσαι ότι το 
πρόσωπο αυτό θα νοιώσει ποτέ 
τύψεις.  Ποτέ δεν θα έρθει η στι-
γμή που θα καταλάβει το μέγε-
θος της ανήθικης συμπεριφο-
ράς του.  
Γι αυτό, βάζοντας όλα τα στα-

τιστικά δεδομένα στην αράδα 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
θα πρέπει να αναζητήσεις  και 
να στραφείς στην αγκαλιά όλων 
αυτών που σε αγαπάνε. Στους 
ανθρώπους της ζωής σου...  
Η αγάπη ευτυχώς νικάει. Και 

όχι μόνο στα παραμύθια. Τους 
κακούς ας τους πάρει το ποτάμι 
όπως λένε!

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Η κακία του κόσμου δεν έχει τελειωμό!



T  α τελευταία χρόνια δεν έχω ταξιδεύσει 
στην Κύπρο ή και αλλού λόγω της  
πανδημίας, και που όπως φαίνονται τα 

πράματα και φέτος,   ίσως να είναι αδύνατο να 
κατεβούμε στην Κύπρο αν και εύχομαι να  
βελτιωθεί η κατάσταση.  Επειδή, επιθυμώ πολύ 
να ταξιδεύσω  και νοσταλγώ να περάσω τις  
διακοπές μου στην Κύπρο όπως συνήθως έκανα, 
μου  δόθηκε τώρα η ευκαιρία να  κάνω μία   
ανασκόπηση  στο τι έκανα συνήθως και που με 
ενοχλεί πολύ  όταν έλθω αντιμέτωπος με τέτοιες 
ασχημιές και απολίτιστες πράξεις που μας έφερε 
ο Τούρκος εισβολέας. Ακόμη και όσες φορές αν 
περάσω από μερικούς τόπους με κάνει να  
ανατριχιάσω και μία διαδρομή που πάντοτε κάνω  
και κάθε φορά με σοκάρει και με προβληματίζει 
όπως φαντάζομαι προβληματίζονται και αγανα-
κτούν πολλοί με την όλη αδιαλλαξία της Τουρκίας 
και την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
επί καθημερινής βάσεως. Ούτε ο οργανισμός μου 
το δέχεται ούτε και ο 21ος αιώνας. Τα χρόνιο  
πρόβλημα με τον σπόνδυλο μου  για χρόνια 
τώρα, και που υπήρχε  και  διάστημα που έπρεπε 
να χρησιμοποιήσω και μπαστούνι. Καθώς ήμουν 
διακοπές στην Κύπρο, η πεθερά μου εισηγήθηκε 
να   επισκεφθώ το Μοναστήρι του Αγίου Κενδέα  

που ευρίσκεται στον παλαιό 
δρόμο Λάρνακας, Αμμοχώστου. 
Σε αυτό το σημείο ας αναφέρω 
Λίγα για τον Αγιο Κενδέα. Ο Όσιος 
Κενδέας είναι άγνωστος στους 
Συναξαριστές, γνωστός όμως 
στην Εκκλησία της Κύπρου και 
ήταν ένας από τους Αλαμάνους 
αγίους. Γερμανός στην καταγωγή, 

πήγε να προσκυνήσει τους Άγιους Τόπους, όπου 
έγινε μοναχός στην έρημο του Ιορδάνη.  

Από κει πήγε στην Κύπρο και μόνασε σε Μονή 
όπου οσιακά αφού έζησε, απεβίωσε ειρηνικά. 
Απότμημα του ιερού του λειψάνου βρίσκεται στο 
Μοναστήρι του Κύκκου. Την μνήμη του εορτά-
ζουμε στις 6 Οκτωβρίου και λαμβάνει χώρα ένα 
από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Κύπρου.  
Το σπήλαιο όπου έμενε ο Αγιος  Κενδέας  ευρί-
σκετε πλησίον της  φερώνυμης  Μονής   έξω από  
το χωριό  Αυγόρου. Η διαδρομή καθοδόν προς 
το μοναστήρι είναι για μένα κάπως συνταρακτική 
όχι μόνο όταν είμαι στο εκκλησάκι, αλλά και όταν 
πορεύομαι  προς αυτό. Ο παλαιός δρόμος  προς 
αυτό  το Γυναικείο Μοναστήρι, είναι η διαχωρι-
στική γραμμή στα αριστερά σαν οδηγεί κανείς  
από το Δασάκι την Δεκέλεια  βρίσκεται το χωριό 
Άχνα  και η εκκλησία της   της Αγίας  Μαρίνας  
που μας περιμένουν όλους να γιορτάσουμε τον 
γυρισμό και τη Λευτεριά.  Ανατριχιαστική είναι 
πράγματι  η εμπειρία να βλέπεις τα σπίτια  των 
κατεχομένων χωριών και να μην μπορεί κάνεις 
να τα πλησιάσει.  

Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το χωριό  Καλοψίδα 
που όπως με πληροφορούν ο εισβολέας το έχει 
κατεδαφίσει  το χωριό και λεηλατήσει την Εκκλη-
σία του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου  και κατέ-
στρεψε και το κοιμητήριο. (Στο χωριό μου στα 
Λεύκαρα  στις  ελεύθερες περιοχές) ο Δήμος  

συντηρεί το Τουρκικό κοιμητήριο και τζαμί)   
Η  γυναίκα που κατάγεται από την Καλοψίδα   με  
πληροφορεί κάθε φορά που περνάμε από εκεί 
στον κυκλικό κόμβο, να μου πει εδώ βρισκόταν  
ο Αστυνομικός   Σταθμός  Καλοψιδας. (Σήμερα 
κατεδαφισμένος} Δεν πρόκειται να το κρύψω ότι 
έλαβα μέρος  σε διαδηλώσεις εναντίον του κατα-
κτητή εκεί όπου το Τουρκικό φυλάκιο βρίσκεται  
λιγότερο των 200 μέτρων από τον κυκλικό κόμβο.  
Δεν ξεχνούμε και δεν πρόκειται να συγχωρέσω 
το Τούρκο εισβολέα αφού δεν μου δόθηκε η  
ευκαιρία να γνωρίσω αυτό  το χωριό και ούτε τα 
παιδιά μου ή  και τα αγγόνια  μου γνώρισαν  το 
χωριό που γεννήθηκε η μητέρα  τους  και η γιαγιά 
τους. Αυτά  είναι τα αποτελέσματα μίας μεγάλης 
προδοσίας  που οι αίτιοι έδωσαν την ευκαιρία 
στον  κατακτητή  να εισβάλει  και που 200 χιλιάδες 
πρόσφυγες,  τόσους  και τόσους αγνοουμένους , 
και πρόσφυγες στη ίδια την χώρα τους. Να βλέ-
πεις το Τουρκικό φυλάκιο να σε εμποδίζει να επι-
σκεφθείς   τοπία  και χωριά  στην χώρα που γεν-
νήθηκες έρχεται ο ξένος να απαγορεύει τους 
ντόπιους να ζήσουν ελεύθεροι  και οι μεγάλες 
δυνάμεις για 47 και πλέον χρόνια να συνεχίζουν 
να μας κοροϊδεύουν. Ε, Όχι, δεν γίνεται τέτοιο 
πράγμα στον 21ον αιώνα  να απαγορεύεται  
η ελεύθερη  κυκλοφορία από  τους  ξένους και 
τους εχθρούς  της Κύπρου.        

Να βλέπεις το φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς 
λίγο πιο κάτω και όχι σε μεγάλη απόσταση από 
το Τουρκικό, και να μην ντρέπονται  τόσο  η  
Αγγλία και   Αμερική που έχουν την δύναμιν και 
μπορούν να φέρουν εις τέλος την αποτρόπαια  
αυτή πράξη. Ο Ελληνικός και Κυπριακός λαός 
έλαβε μέρος με τους συμμάχους εναντίον της 
σκλαβιάς του φασισμού  και της  δικτατορίας,  
κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο  για να έλθει 
η Ελευθερία σε όλη την Ευρώπη και η Κύπρος 

σήμερα να είναι μοιρασμένη. Λίγη ντροπή καλέ. 
Εύχομαι ο Άγιος Κενδέας να εξαφανίσει από κάθε 
άνθρωπο τους διάφορους  πόνους είτε αυτοί είναι 
σωματικοί η όχι  και  βοηθήσει να εξαφανισθεί  
κάθε εχθρός και πολέμιος.  Αγιε  Κενδέα πρέ-
σβευε υπέρ  ημών. Καθώς ήμουνα  στο  
Μοναστήρι του Αγίου Κενδέα  εκεί  στην αγορά 
εικόνων  υπήρχε και μία εικόνα της Αγίας Υπο-
μονής. Την αγόρασα και είναι κρεμάμενη στο σπίτι 
μού  τώρα  γιατί   την χρειαζόμαστε και  την  υπο-
μονή, μα  και  την  δύναμι, για   να αντέξουμε 
όλες τις δοκιμασίες  και τα παράξενα που γίνονται 
ή ακούμε και το ποιο παράξενο να βλέπεις  
μοιρασμένη την  χώρα που γεννήθηκες και που 
έτσι προκλητικά ο εισβολέας επί καθημερινής βά-
σεως   να μας το θυμίζει ότι ζούμε  σε μία ξεπε-
σμένη ανθρωπότητα. Και όπως λέει και ο Καζα-
ντζίδης   “Τον ‘έζησα τον κόσμο και τον είδα.”  

Υπομονή να έχουμε να αντέξουμε μερικούς πο-
λιτικούς   σαν αυτό που μας έλεγε τις προάλλες 
“δεν είναι ανάγκη να πάρουμε ποιο αυστηρά   
μέτρα εναντίον του κορωνοϊού  αφού τα νοσοκο-
μεία δεν είναι γεμάτα   ακόμη.”  Δεν πίστευα  τα 
αυτιά μου  τι έλεγε.  Μήπως  δεν άκουσε ποτέ 
του ότι η πρόληψη είναι  καλύτερη από την θερα-
πεία; Τέτοιους ανθρώπους ψήφισε ο λαουτζίκος.  
Λίγες μέρει αργότερα τα νοσοκομεία γέμισαν.  

Μέγας είσαι Κύριε και Θαυμαστά τα έργα σου…
. Και, τον Άγιο Κενδέα ευχαριστώ όσο και τους 
άλλους Αγίους και  προσεύχομαι να συνεχίσουν 
να  μας δίδουν  βοήθεια  για  να αντέξουμε τις  
δοκιμασίες  και τις παραξενιές  μα και  τους  
δύσκολους αυτούς καιρούς που βιώνουμε. Όπως 
λέει και το τραγούδι “κάντε υπομονή κι’ ο ουρανός 
θα γίνει πιο γαλανός.” Ας προσευχόμεθα  για τους 
εχθρούς μας  με τον ίδιο τόπο που προσευχόμεθα  
για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. 
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Κάντε Υπομονή 

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Αγία Υπομονή     Αγιος Κενδέας 

Μ   πήκαμε  και πάλι στην καθημερινή  
ρουτίνα. Καθημερινή ρουτίνα διαφορε-
τική από τη συνηθισμένη. Τα θέματα 

που την κυριεύουν να είναι τα πιο πολλά ανεπιθύμητα. Με ην  
πανδημία να βρίσκεται ανάμεσα μας, με τους φόβους να μας  
κυριεύουν, και με τις προσευχές να είναι έντονες σε αυτή την  
καθημερινότητα. Να μας λείπουν πολλά πράγματα και να είναι 
αισθητές οι αποστάσεις. Να φοβούμαστε τις αγκαλιές και τα φιλιά, 
να μην τα επιδιώκουμε, αλλά να είναι τόσο επιθυμητά.  
Η ελπίδα μας η καθημερινή είναι να περάσει τούτο το κακό και να 
ξαναβρούμε την κανονική καθημερινότητα και την καθημερινή 
ομαλότητα. Η ζωή μας έχει τόσο αλλάξει, που το μόνο που αναζη-
τούμε είναι να είμαστε υγιείς, και να ελπίζουμε. Η ζωή είναι  
παράθυρα και εικόνες, τα οποία φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι. 
Τα παράθυρα πληθαίνουν. Εμείς τα ανοίγουμε και επιλέγουμε τη 
θέα που μας ταξιδέψει σε χώρους φανταστικούς, ή άλλους.  
Τα ταξίδια σε κάθε ανοιχτό παράθυρο είναι άγνωστα σ’εμάς.  
Θα πρέπει να διανύσουμε αυτά τα παράθυρα βασιζόμενοι στο ήδη 
αποθηκευμένο υλικό του παρελθόντος. Τα παράθυρα είναι εικόνες. 
Ο κάθε ένας από εμάς τα αντιλαμβάνεται διαφορετικά.  
Στα κύτταρα της μνήμης θα τρέξουμε για να δώσουμε απαντήσεις 
σε όλα τα ερωτήματα που θα αντιμετωπίσουμε ανοίγοντας κάθε 
ένα από αυτά τα παράθυρα. Είμαστε φτιαγμένοι με όλα όσα  
αντλήσαμε στο παρελθόν μας. Φτιαχτήκαμε αποθηκεύοντας  

μνήμες στο πέρασμα του χρόνου. Αν είχαμε καλές στιγμές,  
χαρούμενη ζωή, και αν είχαμε πλάσει τον χαρακτήρα μας διαβαί-
νοντας και βιώνοντας την κουλούρα που φτιάχνει τους καλούς 
 ανθρώπους με πολιτισμένες καταστάσεις και αντιλήψεις, τότε στα 
ανοιχτά παράθυρα θα βρούμε λεωφόρους φωτισμένες που θα μας 
οδηγήσουν σε ηρεμία και γαλήνη.  
Τα παράθυρα ανοίγονται μπροστά μας και μας προσκαλούν να 
κάνουμε ταξίδια. Ταξίδια βασισμένα στο παρελθόν τα οποία  
ζήσαμε και από όπου αντλήσαμε όλα τα εφόδια που με αυτά 
 γεμίσαμε τις μνήμες και το νου μας. Έχουμε ακόμα χρόνο να 
 κτίσουμε το μέλλον. Να κτίσουμε τις λεωφόρους του μέλλοντος, 
για εμάς και για τους άλλους. Γιατί οι γύρω μας, οι άλλοι δηλαδή, 
ίσως και να συνδέουν τα μελλοντικά τους ταξίδια με τις λεωφόρους 
που ανοίγονται από τα ίδια παράθυρα με τα δικά μας. 
Οι πιο νέοι άνθρωποι έχουν ακόμα πολύ χρόνο και τόπο για να 
χωρέσουν μνήμες που θα τους οδηγούν στις λεωφόρους του φωτός, 
και στις λεωφόρους που θα τους οδηγήσουν για να φτιάξουν ένα 
κόσμο που να είναι γεμάτος καλοσύνη και αγάπη. Ένα κόσμο που 
οι άνθρωποι να νοιάζονται ο ένας για τον άλλο. Ένα κόσμο που οι 
άνθρωποι θα βγάλουν το θηρίο από μέσα τους και θα δώσουν τόπο 
στην οργή! Δεν χρειάζεται πολύς κόπος για να φτιάξουμε αυτές 
τις προϋποθέσεις για ένα κόσμο με καλύτερες προοπτικές και που 
θα ξέρει να αγαπά. Ας κάνουμε όλοι μια προσπάθεια να αλλάξουμε 
τούτο τον κόσμο και να φτιάξουμε ένα καλύτερο. Ας αρχίσουμε 

να ενεργούμε με όλα τούτα στο μυαλό μας. Ας κάνουμε μια  
προσπάθεια να πετάξουμε το θηρίο από πάνω μας και να βάλουμε 
στη θέση του αγάπη. Το απαραίτητο συστατικό για την περίπτωση 
αυτή. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε μόνο καλές πράξεις.  
Η κακία και οι κακές πράξεις δεν μας απαλλάσσουν από τις  φοβίες 
μας αλλά μόνο μας δίνουν περισσότερα προβλήματα.  
Το αποτέλεσμα τους είναι πάντα καταληκτικό και ο δράστης  
αυτών των πράξεων δεν επωφελείται, εκτός από στιγμιαία  
απόλαυση και απλά στιγμιαία ψυχολογική ικανοποίηση. Οι καλές 
πράξεις είναι αυτές που μας δίνουν ευχαρίστηση και ηρεμία και 
μας χαρίζουν ευτυχία. Αποφεύγοντας λοιπόν τις άσχημες και κακές 
ενέργειες, και κάνοντας μια προσπάθεια να κάνουμε καλές πράξεις, 
τότε αρχίζουμε να κτίζουμε το μέλλον. Το μέλλον που θα βασίζεται 
στα όσα δίνουμε σε αυτό. Μόνο με καλές πράξεις και καλές ενέρ-
γειες θα φτιάξουμε παράθυρα και εικόνες που ανοίγοντας τα θα 
μας οδηγούν στις λεωφόρους που θα φέρουν την γαλήνη και την 
ευτυχία στο μέλλον των παιδιών μας. Στο χέρι μας είναι λοιπόν να 
φτιάξουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις για ένα κόσμο ανθρώπινο 
που να ξέρει να αγαπά. Να ξέρει να δίνει δίχως ανταλλάγματα. 
Γιατί πιστέψτε με, η μεγαλύτερη ευχαρίστηση είναι να ξέρεις να 
δίνεις δίχως να περιμένεις να πάρεις κάτι πίσω. Αυτό θα το 
 πετύχουμε διώχνοντας το θηρίο και την κακία από μέσα μας. 
Μόνο έτσι θα ανοίξουμε παράθυρα με εικόνες που θα μας οδηγή-
σουν στην τελειότητα. Στον τέλειο ΑΝΘΡΩΠΟ!  

Σας χαιρετώ Β.Π.

Η ρουτίνα της Ζωής!
Του Βασίλη 
Παναγή

Για να έρθουν καλύτερες μέρες….
Καθώς αποχαιρετάµε, ή µάλλον αναθεµατί-

ζουµε (ένεκα της πανδηµίας), τον απερ-
χόµενο χρόνο (2021), ελπίζουµε και 

προσδοκούµε σε ένα χρόνο καλύτερο, ανταλλάσ-
σοντας, ως είθισται, τις γνωστές τυπικές ευχές, 
όπως επιβάλλει η περίσταση. 

Κι αυτό το ελπιδοφόρο συναίσθηµα προκαλεί-
ται, αναπόφευκτα, καθώς η έλευση του νέου 
έτους έχει ταυτιστεί µε την αλλαγή, την ανανέωση 
και το απροσδόκητο, που όλοι ευχόµαστε και 
αναµένουµε να είναι καλύτερο από αυτό που στις 
365 µέρες του περασµένου χρόνου έχουµε βιώ-
σει. 

Για να είναι όµως καλός ή, έστω, καλύτερος -
όπως προσδοκούµε- ο νέος χρόνος, θα πρέπει 
να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις που µπο-
ρούν να κάνουν τη ζωή µας καλύτερη. Κι επειδή 
αυτή η αλλαγή, που αφελώς και ευσεβοποθικά 
τη φορτώνουµε στο νέο χρόνο, είναι συνάρτηση 
πολλών παραγόντων, µε βασικό κινητήριο µοχλό 

τον ίδιο τον άνθρωπο, είναι προφανές ότι καµιά 
αλλαγή και καµιά πρόοδος δεν επέρχεται αν ο 
ίδιος ο άνθρωπος δεν το θελήσει και δεν το επι-
διώξει, έµπρακτα και όχι µε θεωρητικές και µεγα-
λόστοµες διακηρύξεις και ευχολόγια. Έτσι λοιπόν, 
αν θέλουµε ο νέος χρόνος να είναι καλύτερος, 
οφείλουµε να πάρουµε την τύχη µας στα χέρια 
µας. Κι αυτό µπορούµε να το πετύχουµε µόνο αν 
δραστηριοποιηθούµε, κινητοποιηθούµε και πα-
λέψουµε, αναλαµβάνοντας ο καθένας και η κα-
θεµιά το µερίδιο της ευθύνης που µας αναλογεί 
για την επίτευξη του πολυπόθητου στόχου της 
αλλαγής! Για να ξηµερώσει, δηλαδή, µια καινούρ-
για µέρα για τον τόπο και τον λαό µας και για 
ολόκληρο τον κόσµο, σε κάθε πτυχή και σε κάθε 
τοµέα της ανθρώπινης ζωής: ατοµικό, οικογενει-
ακό, πολιτικό, κοινωνικο-οικονοµικό, πολιτισµικό 
κτλ. […] 

Επιβάλλεται και απαιτείται συλλογική, διαπλα-
νητική συστράτευση για να αντιµετωπίσουµε 

άµεσα και δραστικά την κλιµατική αλλαγή, που 
τη βιώνουµε επίσης καθηµερινά µε τραγικές συ-
νέπειες, αλλά και για να στεριώσουµε παντού τα 
τείχη και τα κάστρα της ειρηνικής συνύπαρξης, 
της ελευθερίας και της δηµοκρατίας, της δικαιο-
σύνης, της ισότητας και της προστασίας των στοι-
χειωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων κάθε πολίτη 
της γης, χωρίς καµιά διάκριση. 

Και για να ’ρθούµε στα δικά µας, τότε µόνο µπο-
ρούµε να αλλάξουµε τη ζωή µας προς το καλύ-
τερο, αν κάνουµε κι εµείς τη δική µας καθολική, 
ειλικρινή και αποφασιστική συστράτευση στο 
στόχο και την προοπτική της ειρήνης και της επα-
νένωσης της µαρτυρικής µας πατρίδας, που είναι 
η πιο βασική προϋπόθεση για να έρθουν καλύ-
τερες µέρες στον δύσµοιρο τόπο µας. 

Κι αυτό µπορεί να επιτευχθεί κι η ζωή µας µπο-
ρεί να γίνει καλύτερη, αν συστρατευθούµε και πα-
λέψουµε συντονισµένα, επίµονα, συλλογικά και 
µεθοδευµένα, ώστε να απαλλαγούµε -µε την 

ψήφο µας- από διεφθαρµένους και αλλοπρόσαλ-
λους ηγέτες, που αποδεδειγµένα και κατά 
τεκµήριο υπηρετούν αλλότρια και ιδιοτελή συµφέ-
ροντα, που καµιά σχέση έχουν µε το καλώς νο-
ούµενο συµφέρον του τόπου και του λαού! Ιδού 
λοιπόν η Ρόδος! 

Ο νέος χρόνος, το 2022, µπορεί να είναι καλύ-
τερος, αν εµείς το θελήσουµε κι αν εµείς εργα-
στούµε και παλέψουµε, ώστε να γίνει πραγµατι-
κότητα το όραµά µας για µια ελεύθερη και 
επανενωµένη πατρίδα και για έναν κόσµο καλύ-
τερο, δικαιότερο και ανθρωπινότερο, χωρίς το 
φάσµα της πανδηµίας, των πολέµων, της φασι-
στικής επιβουλής, της πολιτικής αγυρτείας και 
ιδιοτέλειας, της απροκάλυπτης διαφθοράς και της 
καταρράκωσης θεµελιωδών αρχών και αξιών, 
που τόσο προκλητικά, ασύγγνωστα και ασύδοτα 
παραβιάζονται στον σύγχρονο «πολιτισµένο» 
κόσµο του 21ου αιώνα, σε τοπικό, πανευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο.

Του Κώστα Κατσώνη
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13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
1822-  Η A’ Εθνοσυνέλευση 
της Επιδαύρου καθιερώνει τη 
γαλανόλευκη ως επίσημο 
σύμβολο του επαναστατημέ-
νου γένους των Ελλήνων. 
 
1992- Η Ιαπωνία ζητά συγ-
γνώμη που εξανάγκασε τις 
γυναίκες της Κορέας σε σε-
ξουαλική δουλεία κατά τον  
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
 

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
1996- Ο πατριάρχης Βαρθο-
λομαίος τάσσεται υπέρ της 
πλήρους ένταξης της Τουρ-
κίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, με την αιτιολογία ότι 
έτσι θα λυθούν τα προβλή-
ματα του Πατριαρχείου και 
της ομογένειας στην Κωνστα-
ντινούπολη. 
 

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
1822- Η Αϊτή αναγνωρίζει 
πρώτη στον κόσμο την Επα-
ναστατική Κυβέρνηση της Ελ-
λάδας. 
  
1971- Ο Τζορτζ Χάρισον  
κυκλοφορεί στη Μ. Βρετανία 
τη μεγάλη επιτυχία του «My 
Sweet Lord». 
 

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΥ 
2006- Η Έλεν Τζόνσον-Σίρλιφ 
αναλαμβάνει Πρόεδρος της 
Λιβερίας και γίνεται η πρώτη 
αφρικανίδα που εκλέγεται στο 
ύπατο αξίωμα της χώρας της. 
 
1707- Το Σκωτσέζικο Κοινο-
βούλιο επικυρώνει την ένωση 
της Σκωτίας με την Αγγλία, 
που θα δημιουργήσει τη  
Μεγάλη Βρετανία. 
  

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
1929-  Ο Ποπάι κάνει το ντε-
μπούτο του σε δεύτερο ρόλο, 
σε μία σειρά κόμικς που  
δημοσιεύει η εφημερίδα της 
Νέας Υόρκης «Evening Jour-
nal». 
 
1970- Οι Doors δίνουν σειρά 
συναυλιών στη Νέα Υόρκη. 
Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί 
για το άλμπουμ τους «Abso-
lutely Live». 
 

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
1823- Το Ναύπλιο ορίζεται 
ως έδρα της κυβέρνησης των 
επαναστατημένων Ελλήνων. 
 
1953- Η Ελένη Σκούρα γίνε-
ται η πρώτη Ελληνίδα που 
διαβαίνει το κατώφλι της Βου-
λής.  

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
1915- Θορυβώδη συλλαλη-
τήρια διοργανώνονται στην 
Πάτρα και στο Βόλο για την 
αύξηση της τιμής του ψωμιού 
στα 80 λεπτά. 
 
2003- O Νίκος Μαγγίτσης  
είναι ο πρώτος Έλληνας που 
φτάνει στο Νότιο Πόλο. Μαζί 
με δύο Αμερικανούς διήνυσαν 
απόσταση 250 χιλιομέτρων, 
με θερμοκρασία που έφτανε 
τους -50 βαθμούς Κελσίου, 
και ύψωσε στο νοτιότερο  
σημείο του πλανήτη τις ση-
μαίες της Ελλάδος και των 
Ολυμπιακών Αγώνων. 
 

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
1942- Σε ναζιστική διάσκεψη 
στο προάστιο Βάνζεε του  
Βερολίνου αποφασίζεται η  
λεγόμενη «τελική λύση»,  
δηλαδή η εξολόθρευση όλων 
των Εβραίων της Ευρώπης.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑΣαν σήμερα, 13 Ιανουαρίου 1910, γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους 
Έλληνες ζωγράφους του 20ου αιώνα, ο Γιάννης Τσαρούχης

Η επαφή με την  
ζωγραφική 

 
Ο Τσαρούχης γεννήθηκε στον 

Πειραιά και επηρεάστηκε πολύ 
απ’ αυτόν, παρόλο που μετακό-
μισε με την οικογένειά του στην 
Αθήνα. Τα νεοκλασικά κτίρια,  
η ζωή στο λιμάνι και οι φτωχο-
γειτονιές αποτέλεσαν πηγή 
έμπνευσης για εκείνον στην 
καλλιτεχνική του πορεία. 

Το 1929 εκθέτει για πρώτη 
φορά τα έργα του στο «Άσυλο 
Τέχνης» με μεγάλη επιτυχία και 
του ανοίγει τον δρόμο για την 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 
Είχε καθηγητές σπουδαίους ζω-

γράφους και γλύπτες της επο-
χής όπως ο Κωνσταντίνος Παρ-
θένης, ο Γιώργος Ιακωβίδης και 
ο Θωμάς Θωμόπουλος. Σημα-
ντική επιρροή για εκείνον απο-
τέλεσε και η μαθητεία ως βοη-
θός δίπλα στον Φώτη 
Κόντογλου, από τον οποίο 
έμαθε την βυζαντινή αγιογραφία 
που επηρέασε αργότερα το 
έργο του. 

Έπειτα κι από την σχολή, τα-
ξίδεψε αρκετά στην Κωνσταντι-
νούπολη, τη Γαλλία και την Ιτα-
λία για να έρθει σε επαφή με 
τους μεγάλους ζωγράφους. Είδε 
έργα από τα ρεύματα της Ανα-
γέννησης, του Ιμπρεσιονισμού 

και τα σύγχρονα ρεύματα εκεί-
νης της εποχής και ανακάλυψε 
ζωγράφους όπως ο Θεόφιλος, 
ο Ανρί Ματίς και ο Αλμπέρτο 
Τζακομέττι. Δύο από τις πιο ση-
μαντικές στιγμές της καριέρας 
του ήταν η υποψηφιότητα για το 
βραβείο Γκούγκενχαϊμ το 1956 
και η έκθεση στη Μπιενάλε της 
Βενετίας το 1958. 

 
Η ενασχόληση με το 
θέατρο 

 
Εκτός από την ζωγραφική,  

ο Γιάννης Τσαρούχης ασχολή-
θηκε και με την σκηνογραφία 

και την ενδυματολογία.  
Από μικρός άλλωστε σχεδίαζε 

κοστούμια για θεατρικές παρα-
στάσεις. Έκανε αξιόλογες  
συνεργασίες με θέατρα όπως  
το Εθνικό, Κοτοπούλη και το  
Δημοτικό του Πειραιά. Σημαντι-
κές παραστάσεις τις οποίες ανέ-
λαβε είναι ο «Ρωμαίος και Ιου-
λιέττα» το 1954 στον βασιλικό 
κήπο και για την παράσταση 
«Πριγκίπισσα Μαλένα» στο 
Εθνικό Θέατρο. Από τις πιο με-
γάλες του συνεργασίες ήταν με 
την Έλλη Παπαδημητρίου και 
τον Κάρολο Κουν και μαζί και 
με τον Διονύση Δεβάρη ίδρυσαν 
τη Λαϊκή Σκηνή το 1934.   

 
Πίσω από το έργο 
του… 

 
Τα έργα του Τσαρούχη είναι 

διάχυτα από το στοιχείο της  
ελληνικής παράδοσης και το 
Βυζάντιο. Οι επιρροές από τον 
Πειραιά και από την φοίτηση  
δίπλα στον Κόντογλου είναι  
αρκετά εμφανείς. Δείχνει έντονα 
την ελληνική λαογραφία διατη-
ρώντας και κάτι το νεοκλασικό. 
Επηρεάστηκε από το Μπαρόκ 
και την Αναγέννηση, ενώ συνε-
χώς μάθαινε νέες τεχνικές.  

Η λαογραφία είναι χαρακτηρι-
στικό στοιχείο στην θεματολογία  

 
με τους ναύτες που είναι και 

τους πιο γνωστούς του πίνακες. 
Σε μεγάλο βαθμό οι πίνακές του 
περικλείουν την χαρά και το 
θαύμα της ζωής ενώ σημαντική 
είναι και η συμβολή του στην 
απεικόνιση θεματικών του ομο-
φυλοφιλικού έρωτα. Αν και  
αρκετά συγκεκαλυμμένη, η θε-
ματική αυτή αντιμετωπίστηκε με 
σεβασμό παρά τον συντηρητικό 
χαρακτήρα της εποχής. 

Η  
Ποτοαπαγόρευση

Η περίοδος από το 
1920 έως το 1933 
στις ΗΠΑ, όταν 

κηρύχθηκε παράνομη με 
συνταγματική πρόνοια η 
παρασκευή, διακίνηση,  
εισαγωγή, εξαγωγή και πώ-
ληση αλκοολούχων ποτών. 
Το κίνημα της ποτοαπαγό-
ρευσης είχε ξεκινήσει στις 
αρχές του 19ου αιώνα και 
ήδη ως το 1850 αρκετές 
πολιτείες, κυρίως του  
νότου, είχαν ψηφίσει νό-
μους που περιόριζαν ή 
απαγόρευαν τη διάθεση αλ-
κοολούχων ποτών.  

Η πρωτοβουλία ανήκε σε 
θρησκευτικές προτεσταντι-
κές οργανώσεις, κυρίως 
του Μεθοδιστικού δόγμα-
τος. 

Γρήγορα, σχηματίσθηκαν 
δύο πανίσχυρες ομάδες 
πίεσης, η «Ένωση κατά 
των Σαλούν» (Anti-Saloon 
League) και η «Ένωση  
Γυναικών για τη Χριστιανική 
Εγκράτεια» (Women's 
Christian Temperance 
Union). Μέλη των δύο αυ-
τών οργανώσεων σχημάτι-
σαν το Κόμμα της Απαγό-
ρευσης (Prohibition Party), 
που πήρε μέρος στις προ-
εδρικές εκλογές του 1872, 

αλλά συγκέντρωσε μόλις 
5.608 ψήφους. 

Το 1879 ο Τζον Σεντ Τζον 
εκλέχθηκε κυβερνήτης του 
Κάνσας και τέσσερα χρόνια 
αργότερα το Κάνσας έκανε 
η πρώτη πολιτεία στην  
Αμερική, που κήρυξε παρά-
νομο το αλκοόλ. Το 1884  
ο Σεντ Τζον έθεσε υποψη-
φιότητα για Πρόεδρος της 
Αμερικής με τη σημαία του 
Κόμματος της Απαγόρευ-
σης και έλαβε 150.369 ψή-
φους. Ο σπόρος της Ποτο-
απαγόρευσης είχε ριφθεί. 

Κατά τη διάρκεια του  
Α' Παγκοσμίου Πολέμου 
πολλοί Αμερικανοί θεωρού-
σαν μη πατριωτική πράξη 
τη χρησιμοποίηση δημη-
τριακών για την παραγωγή 
αλκοολούχων ποτών και 
όχι τροφίμων. Πολλές ζυ-
θοποιίες είχαν ιδιοκτήτες 
γερμανικής καταγωγής,  

γεγονός που επαύξησε τα 
αντιγερμανικά αντανακλα-
στικά των Αμερικανών.  
Επιφανείς εκπρόσωποι του 
επιχειρηματικού κόσμου 
(Φορντ, Ροκφέλερ) δήλω-
ναν ότι οι εργαζόμενοι θα 
ήταν πιο παραγωγικοί εάν 
απείχαν από το αλκοόλ. 
Μάλιστα, ο Τζον Ροκφέλερ 

δώρισε 350.000 δολάρια 
στην «Ένωση κατά των Σα-
λούν» (Anti-Saloon 
League). 

Η κοινή γνώμη άρχισε να 
αλλάζει διάθεση και ως το 
1919 το 75% των πολιτειών 
είχε ευθυγραμμισθεί με τη 
18η τροποποίηση του  
Συντάγματος, που απαγό-
ρευσε την πώληση ή διακί-
νηση αλκοολούχων ποτών 
(16 Ιανουαρίου 1919). 
Ένας χρόνο αργότερα, στις 
16 Ιανουαρίου του 1920,  
τέθηκε σε ισχύ με το νόμο 
Βόλστιντ (Volstead Act). 
Ήταν η ληξιαρχική πράξη 
για την έναρξη της Ποτοα-
παγόρευσης. 

Δεν πέρασε μεγάλο διά-
στημα και η μαύρη αγορά 
άρχισε να ανθίζει, το 
έγκλημα να κινείται ανοδικά 
και οι οργανωμένες συμμο-
ρίες να ευημερούν και να 
κερδίζουν πολιτική επιρ-
ροή. Η αστυνόμευση ήταν 
δύσκολη υπόθεση, με απο-
τέλεσμα να ξεφυτρώνουν 
σαν μανιτάρια τα παρά-
νομα αποστακτήρια και 
μπαρ. Τα σημεία πώλησης 
έφθασαν τα 30.000, σχεδόν 
διπλάσια σε σχέση με την 
προ Ποτοαπαγόρευσης 
εποχή. 

Η διαφθορά στους κόλ-
πους της αστυνομίας  
κάλπαζε, καθώς οι πειρα-
σμοί για τους γλίσχρα αμει-
βόμενους αστυνομικούς 
ήταν μεγάλοι. Ο Αλ Καπόνε  
κόμπαζε ότι είχε στο μισθο-
λόγιό του τη μισή αστυνο-
μία του Σικάγου. Πολλοί 
γιατροί θησαύριζαν συντα-
γογραφώντας ουίσκι για  
ιατρικούς λόγους, που ήταν 
νόμιμο και διατίθετο από  
τα φαρμακεία. 

Οι παράνομοι διακινητές 

έγιναν λαϊκοί ήρωες, καθώς 
πρόσφεραν δουλειά σε  
περίοδο μεγάλης ανεργίας, 
όπως ήταν η εποχή της Με-
γάλης Ύφεσης («Κραχ»). 
Μεγάλες ήταν οι δημοσιο-
νομικές απώλειες, καθώς  
η φορολόγηση του αλκοόλ 
έφερνε «ζεστό» χρήμα στα 
κρατικά ταμεία. Υπολογί-
στηκε ότι το κράτος έχανε 
κάθε χρόνο 500 εκατομμύ-
ρια δολάρια από τη φορο-
λογία του αλκοόλ. 

Στα θετικά της Ποτοαπα-
γόρευσης ήταν η δραστική 
μείωση των θανάτων από 
ασθένειες σχετιζόμενες με 
το αλκοόλ, όπως και  
η πτώση της συναφούς 
εγκληματικότητας.  

Όμως, επτά χρόνια μετά 
την επιβολή της ποτοαπα-
γόρευσης οι θάνατοι άρχι-
σαν να αυξάνονται, ενώ τα 
ποτά-μπόμπες συνέβαλαν 
στη σημαντική άνοδο των  
τυφλώσεων και των παρα-
λύσεων. Η αύξηση της 
εγκληματικότητας και της 
διαφθοράς άλλαξε τη διά-
θεση της κοινής γνώμης. 
Στις προεδρικές εκλογές 
του 1932 ο δημοκρατικός 
υποψήφιος Φραγκλίνος 
Ρούσβελτ, λάτρης του μαρ-
τίνι, συμπεριέλαβε στο 
πρόγραμμά του την άρση 
της ποτοαπαγόρευσης. 
Ένα χρόνο αργότερα, στις 
5 Δεκεμβρίου του 1933,  
η Ποτοαπαγόρευση ήρθη 
στο μεγαλύτερο μέρος των 
ΗΠΑ, μετά την υιοθέτηση 
από το Κογκρέσο της 21ης 
Τροποποίησης του Συντά-
γματος. Το Μισισιπί ήταν η 
τελευταία πολιτεία που  
νομιμοποίησε και πάλι το 
αλκοόλ το 1966.

Στις 13 Ιανουαρίου 
1859 γεννήθηκε ο 
Κωστής Παλαμάς

Μία από τις σημαντικότερες μορφές του 
ποιητικού κόσμου ήταν ο Έλληνας  
ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός λογο-

τεχνίας, διηγηματογράφος και θεατρικός συγγρα-
φέας, Κωστής Παλαμάς. 
Ο Κωστής Παλαμάς γεννήθηκε στην Πάτρα στις 
13 Ιανουαρίου του 1859, αν και καταγόταν από 
το Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι μετακόμισε στα  
7 του, όταν έμεινε ορφανός και πήγε να ζήσει  με 
τον θείο του Δημήτριο Παλαμά. Στο Μεσολόγγι 
έζησε έως το 1875, οπότε έφυγε για την Αθήνα 
και γράφτηκε στη Νομική Σχολή.  
Ωστόσο, σύντομα κατάλαβε ότι η κλίση του δεν 
ήταν στο Νομικά και έτσι, εγκατέλειψε τις σπουδές 
του και αφοσιώθηκε στην τέχνη του λόγου και  
ιδιαίτερα του ποιητικού. Άλλωστε, από τα εννιά 
του χρόνια έγραφε στίχους και διάβαζε Έλληνες 
και ξένους ποιητές. 
Αποτέλεσε κεντρική μορφή της λογοτεχνικής  
«γενιάς του 1880» ή όπως αλλιώς αποκαλείται 
της «Νέας Αθηναϊκής Σχολής».  Στο ποιητικό του 
έργο, που ξεπερνά τις είκοσι συλλογές, κυριαρχεί 
η Ελλάδα, καθώς και η αγάπη και η αφοσίωση 
στην πατρίδα. Χαρακτηριστικό της σπουδαιότητάς 
του είναι πως ήταν υποψήφιος για το Βραβείο 
Νόμπελ Λογοτεχνίας 14 φορές, ενώ ανάμεσα σε 
αυτούς που πρότειναν τον Κωστή Παλαμά για το 
βραβείο υπήρξε και ο νικητής του 1916 Καρλ 
Γκούσταφ Βέρνερ φον Χάιντενσταμ, ο οποίος 
πρότεινε τον Παλαμά τρεις φορές. Στις 27 Δεκεμ-
βρίου του 1887 νυμφεύτηκε τη Μαρία Βάλβη, 
γόνο πολιτικής οικογένειας του Μεσολογγίου,  
με την οποία απέκτησε τρία παιδιά, τον Λέανδρο, 
τη Ναυσικά και τον Άλκη. Ωστόσο, ο Άλκης έχασε 
τη ζωή του σε μικρή ηλικία, κάτι που βύθισε τον 
Κωστή Παλαμά σε βαθύ πένθος. Για τον Άλκη, 
μάλιστα, έγραψε ένα από τα σημαντικότερα  
και πιο γνωστά ποιήματά του με τίτλο “Τάφος”. 
Ο ποιητής έφυγε από τη ζωή στις 27 Φεβρουα-
ρίου του 1943 έπειτα από σοβαρή ασθένεια και 
40 ημέρες μετά το θάνατο της συζύγου του, τον 
οποίο δεν είχε πληροφορηθεί επειδή και η δική 
του υγεία ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.  
Ο γιος του Λέανδρος, σύμφωνα με τη μαρτυρία 
του Κωνσταντίνου Τσάτσου, δεν επιθυμούσε  
η κηδεία του πατέρα του να πάρει εθνοπατριωτική 
διάσταση, καθώς φοβόταν πως οι Ιταλικές αρχές 
της Κατοχής θα του στερούσαν το διαβατήριό 
του. Παρόλα αυτά η κηδεία του έμεινε ιστορική, 
καθώς μπροστά σε έκπληκτους Γερμανούς  
κατακτητές, χιλιάδες κόσμου τον συνόδευσαν 
στην τελευταία του κατοικία, στο Α΄ νεκροταφείο 
Αθηνών, ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο.



Μέρος 13ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

 
Ο Μακάριος αρνείται ότι 

υπέστη πιέσεις 
 
Σύμφωνα με τις κυπριακές εφη-

μερίδες (της 20ης Μαίου 1959) 
 ο Μακάριος έδωσε στη δημοσιό-
τητα δήλωση στην οποία αναφε-
ρόταν ότι:  

 
‘‘Δεν πιέστηκε από την Ελληνική κυβέρνηση 

να υπογράψει τις συμφωνίες και ουδεμία δύναμη 
στον κόσμο θα ήταν ικανή να τον αναγκάσει να 
υπογράψει συμφωνία η οποία θα ήταν αντίθετη 
προς τα συμφέροντα του κυπριακού λαού.’’ 
Παρά το ότι ο Μακάριος είχε κάνει την παρα-

πάνω δήλωση, έμελλε να έρθει σε αντίφαση  
με τον εαυτό του  αργότερα αφού ουδέποτε συγ-
χώρησε το γεγονός ότι πιέσθηκε και από την 
βρετανική και από την ελληνική κυβέρνηση να 

υπογράψει και αυτό επιβεβαιώνεται από τους 
περισσότερους από τους 34 ελληνοκυπρίους 
αντιπροσώπους οι οποίοι πήγαν στο Λονδίνο 
σαν σύμβουλοι του.  

 
Τι ανάφερε ο Ε. Παπαϊωάννου  για το θέμα 

των  «πιέσεων» 
              
Κάποτε ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάννου 

ρώτησε τον Μακάριο γιατί υπόγραψε τις Συμ-
φωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου τη στιγμή που το 
ΑΚΕΛ και μερικοί άλλοι πολιτικοί παράγοντες τον 
συμβούλευσαν να μην τις υπογράψει. ‘‘Μήπως 
σε πίεσε ο Καραμανλής;’’ τον ρώτησε. Ο Μακά-
ριος ύστερα από πολύ δισταγμό στράφηκε και 
του είπε: 

‘‘Δεν με γνωρίζεις καλά αν νομίζεις ότι μπο-
ρούσα να πιεστώ από τον Καραμανλή. Εκείνοι 
που με πίεσαν να υπογράψω ήταν μερικοί  
καπεταναίοι της ΕΟΚΑ που έρχονταν στην Αθήνα 
μετά την απελευθέρωσή μου από τις Σεϋχέλλες 
και με ικέτευαν να υπογράψω για να τελειώσουν 
τα δεινά τους. Δεν άντεχαν πλέον και αν δεν  

υπόγραφα θα κατέρρεαν πλήρως. Αυτός είναι ο 
πραγματικός λόγος που με έκαμε να υπογράψω 
τις συμφωνίες και κανένας άλλος.’’ 

 
Στη συνέχεια ο Ε. Παπαϊωάννου αναφέρει ότι: 
 
Το ΑΚΕΛ με υπόμνημά του προς τον Μακάριο 

και μέσον των Δημάρχων του που κλήθηκαν στη 
σύσκεψη του Λονδίνου πριν υπογραφεί η συμ-
φωνία Ζυρίχης – Λονδίνου, συμβούλευσε τον 
Μακάριο να μην υπογράψει, να μετατρέψει τον 
ένοπλο αγώνα σε μαζικό, παλλαϊκό που θα μπο-
ρούσαμε να τον συνεχίσουμε πολλά χρόνια και 
ν’αναμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να  
πετύχουμε κάτι καλύτερο. Σταματώντας τον ένο-
πλο αγώνα, οι Βρετανοί αποικιστές θ’ αναγκάζο-
νταν να σταματήσουν τους απαγχονισμούς αγω-
νιστών της ΕΟΚΑ και ν’αφήσουν ελεύθερους 
όσους είχαν ακόμη στα κρατητήρια. (Ε. Παπαϊ-
ωάννου: Ενθυμίσεις από τη ζωή μου, σελ. 116 – 
117). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Αντρέα Φάντη 
(πρώην Βοηθό Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ): 
‘‘Ο Μακάριος είχε ορκιστεί το 1961 να απαλλαγεί 

εντελώς από τις Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου 
εντός περιόδου 5 ετών.’’ (Φιλελεύθερος: 4.11. 
1992). 
Στις 20 Φεβρουαρίου 1959 ο Μακάριος εξέ-

δωσε διακήρυξη από το Λονδίνο απευθυνόμενος 
προς τον κυπριακό λαό. Είπε μεταξύ άλλων ότι: 
‘‘Υπογράφοντας τις συμφωνίες του Λονδίνου, τα 
θεμέλια έχουν τεθεί για μια ελεύθερη δημοκρατία 
και μια νέα εποχή ευημερίας και προόδου έχει 
αρχίσει για ολόκληρο τον κυπριακό λαό.’’ Με την 
ίδια διακήρυξη επαινούσε τον Γρίβα και τους 
αγωνιστές της ΕΟΚΑ για την συμβολή τους κατά 
τη διάρκεια του τετραετούς αγώνα: ‘‘Η σημερινή 
συμφωνία αντανακλά την αξία των μεγάλων  
θυσιών τους και της πατριωτικής δράσης τους.’’   
Οι Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου τον  

Φεβρουάριο του 1959 τερμάτισαν τον τετραετή 
ένοπλο αγώνα. Από την 1η του Απρίλη 1955 
όταν άρχισε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, μέχρι τις 30 
του Μάρτη 1959 που τελείωσε, 509 έλληνες, 
τούρκοι και βρετανοί είχαν χάσει τη ζωή τους και 
1258 είχαν τραυματιστεί. 
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ Ο ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Η επιστροφή του Μακαρίου ▪

στην Κύπρο  1 Μαρτίου 1959 
  

Στις 28 Φεβρουαρίου 1959 ο Μακάριος αναχωρούσε με αερο-
πλάνο της Ολυμπιακής από το Λονδίνο για τη Λευκωσία με ενδιά-
μεσο σταθμό τη Ρώμη  και όχι την Αθήνα γιατί ήθελε να αποφύγει 
δηλώσεις. Το παράδοξο είναι ότι ενώ ο Μακάριος αρχικά δίσταζε 
να δεχτεί τις Συμφωνίες,  τώρα στο ταξίδι της επιστροφής, ζητούσε 
από τον συνεργάτη του Νίκο Κρανιδιώτη να συντάξει λόγο για να 
τον εκφωνήσει κατά την άφιξη του στη Λευκωσία. Του ζητούσε μά-
λιστα «να δώσει διθυραμβικό χαρακτήρα στην ομιλία, να δίνει 
την αίσθηση της νίκης».  
Όταν ο Κρανιδιώτης του είπε ότι αυτό που πετύχαμε είναι μια κά-

ποια λύση αλλά δεν είναι και νίκη του Μαραθώνα και δεν πρέπει 
να πούμε το «νενικήκαμεν»  των αρχαίων, ο Μακάριος που λίγες 
μέρες πριν δίσταζε ακόμα και να υπογράψει, του είπε επιμένοντας: 
«Μάλιστα να το πούμε, να το πούμε». (Κρανιδιώτης: Δύσκολα 
Χρόνια, σελ. 385 – 386). 

  
Η υποδοχή του Μακαρίου στη Λευκωσία ▪

 
 Όταν έφτασε ο Μακάριος στη Λευκωσία την 1η Μαρτίου 1959,  

γύρω στις 200,000 λαού από όλα τα μέρη της Κύπρου μαζεύτηκαν 
στη Λευκωσία, έξω από την  Αρχιεπισκοπή,  για να δουν, να ακού-
σουν  και να ζητωκραυγάσουν τον μέχρι πρόσφατα εξόριστο ηγέτη 
τους. Η υποδοχή που του έγινε ήταν τέτοια που έμοιαζε περισσό-
τερο με υποδοχή Ρωμαίου αυτοκράτορα! Απευθυνόμενος σε αυτή 
τη λαοθάλασσα, που φώναζε ρυθμικά το όνομα του  ‘‘Μα – κά – 
ρι - ος’’,   εκφώνησε ένα φλογερό λόγο,  λέγοντας εκείνο  το περί-
φημο  ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ  γιατί θεωρούσε τον αγώνα της ΕΟΚΑ του 
1955 – 59 σαν νίκη κατά της αποικιοκρατίας και τον σύγκρινε με 
την νίκη των Ελλήνων  κατά των Περσών στη Μάχη του Μαραθώνα 
το 490 π.Χ. Για τους περισσότερους Ελληνοκύπριους ο Μακάριος 
θεωρόταν ο σύγχρονος  ‘‘Μωϋσής’’, ο ηγέτης που οδηγούσε τον 
λαό του μακριά από τη ‘‘δουλεία της βρετανικής αποικιοκρα-
τίας.’’ Ορισμένοι όμως ήταν απογοητευμένοι γιατί  κατά τη γνώμη 
τους δεν κατόρθωσε να τους οδηγήσει  στη «Γη της Επαγγελίας» 
, δηλαδή στην  «Ένωση με την Ελλάδα»,  αλλά στην Ανεξαρτησία.   
Ο λαός που δεν γνώριζε το περιεχόμενο των Συμφωνιών και  
λάτρευε τον Μακάριο σαν τον Εθνάρχη του, δεχόταν με πρωτόγονη 
θρησκευτικότητα  την κάθε λέξη που πρόφεραν τα χείλη του:  

 
«Νυξ αιώνων παραχωρεί ήδη την θέσιν της εις το γλυκύ φως 

της ημέρας, και αθάνατον, από τα βάθη της μακρινής ιστορίας, 
αναδύεται το πνεύμα των προγόνων μας, δια να μεταφέρη 
παντού το μέγα μήνυμα: ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ.....»  

 
«Την  στιγμήν αυτήν αι λευκαί ψυχαί των μαρτύρων μας, 

υπερίπτανται του χώρου τούτου και συνεορτάζουν μεθ’ ημών 

τα κυπριακά ελευθέρια. Διότι δεν απέθανον οι μεγάλοι νεκροί 
μας... Ζουν και και θα ζουν εις τας καρδίας των νέων μας....»  

«Ας μη νομισθή ότι η παρούσα ημέρα αποτελεί το τέρμα. 
Αποτελεί τουναντίον την αφετηρία μακρών αγώνων δια την 
κατοχύρωσιν των κεκτημένων.... Αποτελεί την αφετηρίαν νέων 
εξορμήσεων προς εξασφάλισιν της λαϊκής ευημερίας και προ-
όδου και ανάδειξιν της πατρίδος μας εις χώραν ευδαιμονού-
σαν και ευνομουμένην».   
Εκείνοι όμως που γνώριζαν το πραγματικό περιεχόμενο των  

Συμφωνιών δεν αμφέβαλλαν ότι με τέτοιους λόγους ο Μακάριος 
παραπλανούσε τον λαό. 

  
Οι τουρκοκυπριακοί πανηγυρισμοί ▪

 
 Την ίδια ώρα που οι Ελληνοκύπριοι πανηγύριζαν με τις γαλανό-

λευκες σημαίες τα «κυπριακά ελευθέρια» όπως τα αποκαλούσε  
ο Μακάριος, στην άλλη συνοικία της Λευκωσίας, οι τουρκοκύπριοι 
πανηγύριζαν και αυτοί με τις τούρκικες σημαίες, ακούοντας τον 
δικό τους «εθνικό» ηγέτη, τον Δρα Φ. Κουτσιούκ να τους βεβαιώνει 
να μην ανησυχούν για τις Συμφωνίες και τη λύση  γιατί «Μπορεί 
οι έλληνοκύπριοι να  ελέγχουν το τιμόνι του κρατικού οχήμα-
τος, αλλά οι τουρκοκύπριοι έχουν τον έλεγχο των φρένων.’’  
Φυσικά ο Κουτσιούκ με τον «έλεγχο των φρένων» εννοούσε ότι οι 
τουρκοκύπριοι κατείχαν το δικαίωμα του  βέτο και μπορούσαν να 
σταματούν τους ελληνοκύπριους όποτε ήθελαν σε περίπτωση  που 
δεν συμφωνούσαν με κάποια ελληνοκυπριακή πρόταση. Ο έλληνας 
πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής έλεγε λίγο μετά την υπογραφή 
των Συμφωνιών: ‘‘Ότι αυτή είναι η ευτυχεστέρα ημέρα της ζωής 
του.’’  Το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε ότι οι Συμφωνίες Ζυρίχης -  
Λονδίνου δεν ανταποκρίνονταν στις επιθυμίες του λαού. 

  
Τα λάθη  ή η υποκρισία των δύο ηγεσιών ▪

 
 Ίσως το τραγικότερο σφάλμα ήταν το γεγονός ότι ο Μακάριος 

και ο Κουτσιούκ αφού  υποτίθεται είχαν «απορρίψει»  την Ένωση 
και τη Διχοτόμηση, και είχαν και οι δύο αποδεχθεί την Ανεξαρτη-
σία και συμφώνησαν να συνεργαστούν στη διοίκηση της νέας  
ανεξάρτητης Δημοκρατίας, θα έπρεπε,  μετά την υπογραφή των 
Συμφωνιών στο Λονδίνο, να μπουν στο ίδιο αεροπλάνο και να γυ-
ρίσουν μαζί στην Κύπρο, να εμφανιστούν μαζί για να απευθυνθούν 
σε μια κοινή συγκέντρωση ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων.  

 Θα έπρεπε μπροστά στον  λαό  να σφίξουν τα χέρια και να πουν 
τόσο στους ελληνοκυπρίους όσο και στους τουρκοκυπρίους ότι 
‘‘από τώρα  και στο εξής, θα εργάζονται από κοινού για  
το καλό της κοινής τους πατρίδας.’’ Δυστυχώς, και οι δύο ηγέτες 
διακατέχονταν από τυφλό εθνικισμό, φοβούνταν ότι θα στιγματίζο-
νταν σαν ‘‘προδότες’’ της αρχικής τους υπόθεσης. Παρά το γεγονός 
ότι οι δύο ηγεσίες αποδέχθηκαν την Ανεξαρτησία σαν λύση,  
στην πράξη επικρατούσε η καχυποψία ανάμεσα τους.  

Οι πληγές των  πρόσφατων διακοινοτικών συγκρούσεων δεν  
είχαν επουλωθεί, αλλά το χειρότερο από όλα, όπως έδειξαν τα  
κατοπινά γεγονότα, στην πράξη και οι δύο  ηγέτες  υπονόμευαν  
την Ανεξαρτησία τόσο με τα έργα τους όσο και με και τις διάφορες 
ομιλίες τους. Και οι δύο ηγέτες παρέμειναν «δέσμιοι και όμηροι» 
στα εθνικιστικά τους οράματα και ιδεώδη. 

  
Ο Γρίβας αποδέχεται τις Συμφωνίες και επιστρέφει  ▪

στην Ελλάδα 
 

 Στις 9 Μαρτίου 1959 ο Γρίβας έβγαλε μια διακήρυξη όπου  
καλούσε όλους τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ να καταθέσουν τα όπλα 
τους, να αποδεχθούν τις Συμφωνίες και να επιδείξουν απόλυτον 
πειθαρχίαν εις την θέλησιν του Εθνάρχη. Ένας μεγάλος αριθμός 
υποστηρικτών του Γρίβα και της Ένωσης αισθάνθηκαν προδομένοι 
με τη λύση της Ανεξαρτησίας και κατηγόρησαν τον Μακάριο για 
την υπογραφή αυτών των Συμφωνιών.Το ίδιο, προδομένοι  
αισθάνθηκαν και πολλοί τουρκοκύπριοι  υποστηρικτές της Διχοτό-
μησης. Στις 17 Μαρτίου 1959, ο Γρίβας επέστρεψε στην Ελλάδα. 
Του έγινε υποδοχή εθνικού ήρωα και του απονεμήθηκαν πολλές 
τιμές:  1. Η ελληνική κυβέρνηση τον προήγαγε σε Στρατηγό. 

2 Η ελληνική βουλή τον ανακήρυξε ‘‘Άξιο του Έθνους’’. 
3. Ο Βασιλιάς του απένειμε τη διάκριση του ‘‘Τάγματος Ανδρείας’’. 
4. Η Ακαδημία Αθηνών του απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο της  

Ακαδημίας Αθηνών. 
5. Ο Δήμαρχος Αθηναίων του παρέδωσε το Κλειδί του  

«Ελεύθερου Πολίτη»  της Αθήνας. 
  

Η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και  ▪
ο Νίκος Σαμψών 

 
 Οι πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν τον Μάρτιο του 1959. 

Ο Νίκος Σαμψών (ο οποίος είχε καταδικαστεί δύο φορές σε  
θάνατο) μαζί με τους συναδέλφους του οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι 
στην Αγγλία, αφέθηκαν και αυτοί ελεύθεροι. Ο Σαμψών πέρασε 
τους επόμενους μήνες στη Ρόδο και Αθήνα.  Όταν επέστρεψε  
στην Κύπρο του 
έγινε υποδοχή 
ήρωα. Μόλις επέ-
στρεψε, άρχισε 
μια περοδεία σε 
πόλεις και χωριά 
όπου έβγαζε λό-
γους και παντού 
τύγχανε υποδο-
χής ήρωα. 

 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Μέρος 14ον 
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ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
21:35 Πληγωμένες Καρδιές 
(1963). Μελόδραμα με τους 
Ανδρέα Ντούζο, Άτζελα  
Ζήλεια, Νίκο Ξανθόπουλο, 
Βασιλάκη Καϊλα. Όταν η 
Φρόσω χάνει τον άνδρα της 
σε ναυάγιο, αναγκάζεται να 
δουλέψει προκειμένου να τα 
βγάλει πέρα και να ζήσει τα 
δύο παιδιά της από τα οποία 
το ένα είναι τυφλό και έχει 
άμεση ανάγκη εγχείρησης.  
Η κατάσταση χειροτερεύει 
όταν ο αδερφός του άντρα της 
αποφυλακίζεται και εγκαθίστα-
ται στο σπίτι της... ΠΕΜΠΤΗ 
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 23:00 Τα 
Ομορφόπαιδα (1971). Κω-
μωδία ταινία με τους Νίκο 
Σταυρίδη, Ελένη Προκοπίου, 
Γιώργο Κάππη. Οι δοκιμασίες 
και τα βάσανα μιας ομάδας 
νέων, που αναζητούν την  
περιπέτεια και τον έρωτα στη 
ζωή τους, ερωτεύονται και ξε-
ερωτεύονται μέχρι να βρουν 
ότι αναζητούν. Ένας από αυ-
τούς είναι ο Αλέκος που ερω-
τεύεται τη Σόφη, την κόρη του 
θεσσαλονικιού επιχειρηματία 
Γρηγοριάδη, και για να την κα-
τακτήσει παριστάνει το γιο του 
Αθηναίου εργοστασιάρχη Αρί-
στου Μερτζεσόλα, με τον 
οποίο έχει το ίδιο επίθετο.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:25 Εκείνες που δεν 
Πρέπει να Αγαπούν (1951). 
Δραματική ταινία με την Σμα-
ρούλα Γιούλη, Αλέκο Αλεξαν-
δράκη, Άννα Καλούτα, Κούλη 
Στόλιγκα. Ο Παύλος, φοιτητής 
του ωδείου, που ονειρεύεται 
να γίνει μεγάλος καλλιτέχνης 
του κλασσικού τραγουδιού, ζει 
με την αρραβωνιαστικιά του 
Καίτη σε ένα δωματιάκι, φιλο-
ξενούμενος δύο φίλων του. 
Επειδή τα οικονομικά τους  
είναι πολύ στρυμωγμένα, ανα-
γκάζεται να παίξει στη λαϊκή 
ορχήστρα των φίλων του,  
κι έτσι εμφανίζεται καθημερινά 
σ’ ένα νυχτερινό κέντρο.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 22:55 Ο Θανάσης στη 
Χώρα της Σφαλιάρας (1976). 
Κωμωδία με τους Θανάση 
Βέγγο, Ηλία Λογοθέτη, 
Αντώνη Παπαδόπουλο, Β. 
Μανιάτη, Β. Τραϊφόρο, Τ. 
Χαλά, Κ. Δάρα και Ν. Κικίλια. 
Η ιστορία ενός απλού  
ανθρώπου που προσπαθεί να 
επιβιώσει μέσα από φοβερά 
πολιτικά γεγονότα. Ταινία σε 
δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ο 
Βέγγος είναι ένας κλόουν σε 
ένα τσίρκο, την εποχή της  
δικτατορίας του Μεταξά, που 
προσπαθεί να καλύψει ένα 

φίλο του και στο δεύτερο μέ-
ρος προσπαθεί να επιβιώσει 
μέσα στη δικτατορία των συ-
νταγματαρχών. ΣΑΒΒΑΤΟ 15 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 21:15 Γυμνοί 
στο Δρόμο (1969). Κοινωνικό 
δράμα με τους Νίκο Κούρ-
κουλο, Ζωή Λάσκαρη, Βαγ-
γέλη Σειληνό. Η Ξένια, κόρη 
του επιχειρηματία Κουμαρια-
νού, θα βρεθεί σε μια γειτονιά 
προσφύγων από την Μικρά 
Ασία, λίγο μετά από την κη-
δεία ενός νεαρού παιδιού που 
πέθανε για την καρδιά μιας 
πλούσιας κοπέλας. Εκεί θα 
γνωριστεί με τον Ανδρέα, τον 
οποίο θα πάει να βρει την 
άλλη μέρα στην δουλειά του. 
Θα ερωτευτούν παράφορα, 
αλλά οι γείτονες του Ανδρέα 
δεν είναι πρόθυμοι να δεχτούν 
μια ανεπιθύμητη στη μικρή 
κοινωνία τους. ΣΑΒΒΑΤΟ 15 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 22:40 Γλέντι 
Λεφτά και Αγάπη (1955). 
Κωμωδία με τους Βασίλη Αυ-
λωνίτη, Γιώργο Καμπανέλη, 
Σπεράντζα Βρανά, Ντίνο Ηλιό-
πουλο και Νίκο Ρίζο. Ο Άγγε-
λος μαζί με τους φίλους του 
περιμένει τον πλούσιο θείο 
του Λαυρέντη από την Αμε-
ρική, με την ελπίδα να αλλάξει 
η τύχη τους. Ο θείος έρχεται 
αλλά είναι πολύ άρρωστος και 

η Βιβή αντί για φάρμακα και 
ησυχία που του προτείνουν οι 
γιατροί, προσφέρει γλέντια και 
χορούς, με απώτερο σκοπό 
να τα "τινάξει" ο θείος. Πρά-
γματι η.. θεραπεία αρχίζει 
όμως αντί ο θείος να χειροτε-
ρεύει, καλυτερεύει, ενώ οι 
τρεις φίλοι έχουν ξεθεωθεί στα 
γλέντια. ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑ-
ΝΟΥΑΡΙΟΥ 21:30 Λαλάκης ο 
Εισαγόμενος (1984). Κωμω-
δία με τους Νίκο Παπαναστα-
σίου, Κατερίνα Γιουλάκη, 
Μάρκο Λεζέ και Βίνα Ασίκη. Ο 
Ήρωας είναι ένας φουκαράς 
και άνεργος που έχει μανία με 
τα εισαγόμενα προϊόντα και 
που πείθεται από μια Ιταλίδα 
να πάει στην Ιταλία για να  
εισάγει κάποια λαθραία.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
21:00 Ο Κλέαρχος η Μαρίνα 
και ο Κοντός (1961). Κωμω-
δία με τους Βασίλη Αυλωνίτη, 
Γεωργία Βασιλειάδου, Νίκο 
Ρίζο και Γιάννη Βογιατζή.  
Ο Κλέαρχος προκειμένου να 
ξεφύγει από την ανυπόφορη 
και αυταρχική γυναίκα του Μα-
ρίνα και να βρεθεί με τη ζωηρή 
γειτόνισσα του Ηρώ, θα επι-
καλεστεί της δήθεν υποψίες 
του, ότι ο γαμπρός του Μάχος, 
ο άντρας της κόρης τους 
Ρέας, έχει ερωμένη και θα τον 

ακολουθήσει μέχρι τα Καμένα 
Βούρλα, όπου θα πάει να κά-
νει ιαματικά λουτρά για το  
πονεμένο χέρι του. ΤΡΙΤΗ 18 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20:35 Συνομω-
σία στην Μεσόγειο (1975). 
Περιπέτεια με τους Λάκη Κο-
μνηνό, Νικόλ Καλφάν, Ανδρέα 
Φιλιππίδη. Ο Αρχηγός των 
μυστικών υπηρεσιών της  
Μεγάλης Βρετανίας αναθέτει 
στον Ρόμπερτ Μέισον μια  
σημαντική αποστολή στην  
Ελλάδα. Στην Αθήνα γνωρίζει 
τη Γαλλίδα Σου, που πιστεύει 
ότι ο Μέισον ευθύνεται για τον 
θάνατο του αδελφού της και 
θέλει να εκδικηθεί.  Στο παι-
χνίδι μπαίνει και ο Έλληνας 
επιθεωρητής Πολίτης που 
υποπτεύεται τον Μέισον... 
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
22:00 Ο Τσαχπίνης (1968). 
Κωμωδία με τους Σταύρο Πα-
ράβα, Σωτήρη Μουστάκα, 
Ντίνα Τριάντη. Ο Ναπολέων, 
φτωχός εργάτης στο συνερ-
γείο του Πανάγου, προσπαθεί 
με κάθε τρόπο να παντρευτεί 
μια πλούσια κοπέλα. Στις προ-
σπάθειες του έχει βοηθό τον 
φίλο του Κοσμά. Μετά από 
σειρά αποτυχιών, γνωρίζεται 
με την Φούλη την κόρη του 
εφοπλιστή Τουμπερλίκη.
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ΠΕΜΠΤΗ 13/01 
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 14/01 
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 15/01 
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 16/01 
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 17/01 
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 

19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.40 Ειδήσεις 
22.00 Με τη Φωνή σου  
ΤΡΙΤΗ 18/01 
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   
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/01 
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 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Μπλακ Φόρεστ  
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: Πληγωμένες 
Καρδιές (1963) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Τα Ομορφό-
παιδα (1971) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 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: Εκείνες που 
δεν Πρέπει να Αγαπούν (1951) 
22:55 Ελληνική Ταινία: Ο Θανάσης 
στη Χώρα της Σφαλιάρας (1976) 
00:20  Ελληνική Ταινία: Suntan 
(2016) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 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:  
World Travel Market 2021 part4 
21:15 Ελληνική Ταινία: Γυμνοί στο 
Δρόμο (1969) 
22:40 Ελληνική Ταινία: Γλέντι Λεφτά 
και Αγάπη (1955) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας  
Λειτουργίας 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: Λαλάκης ο 
Εισαγόμενος (1984) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ   
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 Ελληνική Ταινία: Ο Κλέαρχος 
η Μαρίνα και ο Κοντός (1961) 
22:25 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:35 Ελληνική Ταινία: Συνομωσία 
στην Μεσόγειο (1975) - Λίγο πριν Φύ-
γεις 
22:00 Ελληνική Ταινία: Ο Τσαχπί-
νης (1968) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:55 Ελληνική Ταινία: Οι Βάσεις 
και η Βασούλα (1975) 
22:20 Ελληνική Ταινία: Τα Δύο  
Πόδια σε  Ένα Παπούτσι (1967)
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Τζόκοβιτς: «Αυτή είναι η αλήθεια για το θετικό  
δείγμα κορωνοϊού»

Premier League:  
Κλείδωσε την παραμονή η Σαουθάμπτον

Εμφατική νίκη 
με 4-1 πήρε 
κόντρα στην 

Μπρέντφορντ η Σαου-
θάμπτον.  
Την παραμονή της 
στην Premier League 
«κλείδωσε» επί της ου-
σίας η Σαουθάμπτον 

μετά την νίκη της στο 
«Σεντ Μέρις» με 4-1 
επί της Μπρέντφορντ, 
σε εξ αναβολής αναμέ-
τρηση της 18ης αγωνι-
στικής (σ.σ. το ματς 
είχε αρχικά αναβληθεί 
εξαιτείας των κρουσμά-
των κορονοϊού που 

βρέθηκαν στους φιλο-
ξενούμενους).  

 
Οι «Αγιοι» συμπλή-
ρωσαν τετράδα αγώ-
νων χωρίς ήττα (2 νί-
κες, 2 ισοπαλίες), 
γεγονός που τους έχει 
φέρει 13 βαθμούς μα-

κριά από την επικίν-
δυνη ζώνη, οπότε στη 
συνέχεια θα επιδιώ-
ξουν το καλύτερο  
δυνατό πλασάρισμα. 
Με 23 βαθμούς η 
Μπρέντφορντ δεν ανη-
συχεί ιδιαίτερα για το 
μέλλον της.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς 
έσπασε την σιωπή 
του. Με την υπόθεση 

της δίκης του για την απέλαση - 
ή παραμονή του - στην Αυστρα-
λία να βρίσκεται στην τελική ευ-
θεία, ο Σέρβος πήρε για πρώτη 
φορά θέση για όλα τα ζητήματα 
που τον αφορούν - και κατηγο-

ρείται - μέσω του λογαριασμού 
του στο InStagram. 
Ο Σέρβος υποστηρίζει ότι 
έμαθε ότι είναι θετικός στον κο-
ρονοϊό μετά την εκδήλωση που 
βρέθηκε για τα παιδιά στις  
17 Δεκεμβρίου, ωστόσο παρα-
δέχεται ότι έσπασε εν γνώσει 
του την καραντίνα όταν παρα-

χώρησε συνέντευξη στην 
"L'Equipe" στις 18 Δεκεμβρίου. 
Τέλος, σχετικά με το λάθος στην 
αίτησή για το αν έχει ταξιδέψει 
τις τελευταίες 15 ημέρες, ανα-
φέρει ότι δεν συμπλήρωσε  
αυτός την αίτηση, αλλά οι  
συνοδοί του, οι οποίοι και απο-
λογήθηκαν. 

Μεταγραφή… 46 εκατ. για ΠΑΟΚ - Μπλέξιμο με διακίνηση 
ναρκωτικών - Έβαλε φυλακή τον... Ολιβέιρα

Ένα ηχηρό όνομα  
βρίσκεται στη λίστα 
των ποδοσφαιριστών 

που έχουν προταθεί στον 
ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της με-
σαίας γραμμής. Ο λόγος για τον 
Φερνάντο Λούκας Μαρτίνς, 
έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος 
έχει κάνει πολύ δυνατές μετα-
γραφές με τα στοιχεία να δεί-
χνουν, ότι οι ομάδες που τον 
έντυσαν με τις φανέλες τους 
έβγαλαν συνολικά από τα  
ταμεία τους 46 εκατ.Ευρώ. 

 
Ο 29χρονος Βραζιλιάνος 
έκανε τα πρώτα του επαγγελ-
ματικά βήματα στο ποδόσφαιρο 
στην Γκρέμιο. Τον Ιούλιο του 
2013 η Σαχτάρ ξόδεψε ένα 
ποσό της τάξεως των 11 
εκατ.Ευρώ για να τον πείσει να 
αφήσει την πατρίδα του για την 
Ουκρανία. Δύο χρόνια αργό-
τερα, ήρθε η πρόταση της  
Σαμπντόρια, η οποία έδωσε 8 
εκατομμύρια στους Ουκρανούς 
και το 2016 η τιμή του ανέβηκε 
στα 12,5 εκατ.Ευρώ, ένα ποσό 

που έδωσε η Σπάρτακ Μόσχας 
για να τον αποκτήσει. Μετά από 
τρία χρόνια στην ομάδα της ρω-
σικής πρωτεύουσας, δόθηκε 
δανεικός στην κινεζική Γουάν με 
loan fee στα 5,4 εκατ.Ευρώ.  
Στη συνέχεια οι Κινέζοι κατέβα-
λαν ένα ποσό κοντά στα 10 
εκατ.Ευρώ για να τον κάνουν 
μόνικο κάτοικο Πεκίνου. 
Υπάρχει όμως και το “αλλά” 
στην υπόθεση! Ο παίκτης έχει 
να αγωνιστεί από τον Δεκέμβριο 
του 2020 που σημαίνει, ότι τα 
ποδοσφαιρικά του παπούτσια 
παραμένουν αγυάλιστα για έναν 
ολόκληρο χρόνο. Ο Φερνάντο 
είναι από τον Αύγουστο του 
2021 χωρίς ομάδα και ψάχνει 
τον επόμενο σταθμό της καριέ-
ρας του, η οποία όπως καταλα-
βαίνετε βρίσκεται σε πτώση, 
παρότι δεν τον έχουν πάρει  
ιδιαίτερα τα χρόνια. Η αξία των 
μετοχών του στο ποδοσφαιρικό 
χρηματιστήριο έχει πέσει στα  
3 εκατ.Ευρώ, σύμφωνα με  
το Transfermarkt, κάτι που μαρ-
τυρά αυτή την πτώση. Ο ίδιος 

επιθυμεί να επιστρέψει στην  
Ευρώπη με το ρεπορτάζ να 
αναφέρει, ότι βρέθηκε πολύ  
κοντά στη Λας Πάλμας, ενώ 
υπήρξε πολιορκία από ομάδες 
από το MLS και τη Βραζιλία. 

 
Το θέμα είναι, μπορεί να απο-
τελέσει ο ΠΑΟΚ εφαλτήριο για 
την επανεκκίνηση της καριέρας 
του, αφού όπως όλα δείχνουν, 
ο επαναπατρισμός δεν είναι στα 
σχέδιά του; Η ερώτηση είναι  
ρητορική και η απάντηση μπο-
ρεί να δοθεί, ρίχνοντας μία  
ματιά στο παρελθόν. Οι περισ-
σότεροι ποδοσφαιριστές που 
ήρθαν στην Ελλάδα με σκοπό 
να κάνουν δυναμικό come back 
δεν έπιασαν. Ειδικά στον ΠΑΟΚ 
υπάρχει το παράδειγμα του  
Καγκάβα. Υπάρχουν όμως και 
εξαιρέσεις, όπως του Βαλ-
μπουενά στον Ολυμπιακό. 
Πάντως ο Φερνάντο πέρα από 
τις ηχηρές μεταγραφές έγινε 
γνωστός για την υπόθεση «Ρό-
μπσον». Συγκεκριμένα τον Φε-
βρουάριο του 2019, ενώ ήταν 
στη Σπάρτακ Μόσχας, ζήτησε 
από τον οδηγό του Ρόμπσον 
Ολιβέιρα να πάρει ένα φάρμακο 
που βασίζεται στη μεθαδώνη 
για τον πατριό του. 
Το φάρμακο όμως ήταν απα-
γορευμένο στη Ρωσία και  
ο οδηγός του συνελήφθη για 
διεθνή διακίνηση ναρκωτικών. 
Ο Φερνάντο δεν βοήθησε ποτέ 
τον οδηγό, ο οποίος αντιμετώ-
πιζε ποινή φυλάκισης 12 ετών. 
Ο Ολιβέιρα εν τέλει καταδικά-
στηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση 
τον Δεκέμβριο του 2020,  
η οποία συνοδεύτηκε με απέ-
λαση. 

Ανακοινώθηκε το νέο πρωτόκολλο της Super League - 
Τι προβλέπει για αναβολές

Σε ισχύ βρίσκεται και επί-
σημα πλέον το νέο πρω-
τόκολλο διεξαγωγής 

αγώνων πρωταθλήματος.  
Η Super League προχώρησε 
στην ανακοίνωση των διατά-
ξεων, που τροποποιήθηκαν 
από τη ΓΓΑ μετά και τις εισηγή-
σεις της διοργανώτριας. 
Σφραγίστηκε λοιπόν ότι πλέον 
για να υπάρξει αναβολή θα πρέ-
πει να υπάρχουν μεν επτά 
κρούσματα στους δυο τελευταί-
ους ελέγχους (όπως ίσχυε και 
πριν), αλλά το ένα εξ αυτών να 
είναι και στον προπονητή. 
Επίσης υπάρχει πρόβλεψη 
στο νέο πρωτόκολλο για τους 
τερματοφύλακες και συγκεκρι-
μένα ότι θ’ αναβάλλεται παιχνίδι 
σε περίπτωση που κάποια 
ομάδα δεν έχει τη δυνατότητα 
να δηλώσει δυο επαγγελματίες. 
Όσο για τις προπονήσεις, 
σφραγίστηκε ότι θα γίνεται ανα-
στολή τους για διάστημα μιας 
εβδομάδας, σε περίπτωση που 
εντοπίζονται αθροιστικά 9 κρού-
σματα στους δυο τελευταίους 
ελέγχους.    

Αναλυτικά η ανακοίνωση της 
Super League 

«Το επικαιροποιημένο Πρωτό-
κολλο Διεξαγωγής Αγώνων της 
ΓΓΑ ισχύει από 10 Ιανουαρίου 
2022 και για την πληρέστερη 
ενημέρωση όλων των φιλά-
θλων, ανεξαρτήτως συλλογικής 
προτίμησης, παρατίθενται τα 
δεδομένα που ισχύουν,  
με πρωταρχικό μέλημα τη δια-
σφάλιση της υγείας όλων όσοι 
εμπλέκονται στη διεξαγωγή των 
αγώνων του Πρωταθλήματος 
Super League Interwetten. 
Μετά από σχετική συζήτηση 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Super League στις 7 Ιανουα-
ρίου, οι εισηγήσεις από τις 
ΠΑΕ-Μέλη της Super League 
για τις προτεινόμενες τροποποι-
ήσεις του Πρωτοκόλλου Διεξα-
γωγής Αγώνων της ΓΓΑ, τέθη-
καν υπόψη των αρμοδίων 
φορέων της ΓΓΑ, για την επικαι-
ροποίησή του. 
Η πανδημία είναι σε εξέλιξη 
και ως εκ τούτου απαιτείται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα η επι-
καιροποίηση του Πρωτοκόλλου 

Διεξαγωγής Αγώνων της ΓΓΑ, 
ώστε να προσαρμόζεται στα 
νέα επιστημονικά δεδομένα που 
προκύπτουν. 
Στο επικαιροποιημένο Πρωτό-
κολλο Διεξαγωγής Αγώνων  
της ΓΓΑ αναφέρονται, μεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα (σελ. 32-
33): Οι περιπτώσεις αναβολής 
ενός αγώνα είναι οι ακόλουθες: 

i. Αν στην ομάδα εντοπισθούν 
7 ή περισσότερα νέα κρού-
σματα σε επαγγελματίες αθλη-
τές κατά τους δύο τελευταίους 
ελέγχους πριν τον αγώνα 
(αθροιστικά), τότε ο αγώνας 
αναβάλλεται. Στα 7 ή περισσό-
τερα κρούσματα συμπεριλαμ-
βάνεται και ο πρώτος προπο-
νητής της Α’ ομάδας. 

ii. Μία ομάδα δύναται, μία  
ή δύο ημέρες (MD-1 ή MD-2) 
πριν από την ημέρα τέλεσης 
του αγώνα (με ισχυρή σύσταση 
στο MD-2), να υποβάλει σε 
έλεγχο (PCR test) τους επαγ-
γελματίες αθλητές της συν τον 
πρώτο προπονητή της Α’  
ομάδας.
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PM admits attending Downing 
Street party during lockdown

Boris Johnson has apolo-
gised after admitting 
that he attended a Down-

ing Street garden drinks party 
during the first lockdown. 

Addressing the Commons 
under intense pressure from 
MPs, including those on his own 
government benches, to confirm 
whether he attended a drinks 
gathering at Number 10 on 20 
May 2020, the prime minister 
said he had "learned enough to 
know there were things we 
simply did not get right". 

The prime minister admitted he 
"went into that garden just after 

6pm on 20 May 2020 to thank 
groups of staff" before going back 
into his office "25 minutes later." 

"I believed implicitly that this 
was a work event," he told the 
Commons, adding that he "must 
take responsibility" for events 
that took place. 

The PM continued: "With hind-
sight, I should have sent every-
one back inside. I should have 
found some other way to thank 
them." 

Responding to the prime  
minister's admission, Sir Keir 
Starmer called for Mr Johnson 
to "do the decent thing and        

resign", branding his defence as 
"so ridiculous that it is actually 
offensive to the British people." 

The PM reiterated that it is a 
matter for Sue Gray, the senior 
civil servant investigating a 
series of reported parties in 
Downing Street and elsewhere 
in Whitehall over the course of 
2020, to determine the exact 
details of what happened. 

"I know that millions of people 
across this country have made 
extraordinary sacrifices over   
the last 18 months. I know the        
anguish they have been through 
- unable to mourn their relatives, 
unable to live their lives as they 
want or to do the things they love," 
Mr Johnson told the Commons. 

"I know the rage they feel with 
me and with the government I 
lead when they think in Downing 
Street itself the rules are not being 
properly followed by the people 
who make the rules. And though 
I cannot anticipate the conclu-
sions of the current inquiry, I have 
learned enough to know there 
were things we simply did not get 
right and I must take responsibi-
lity." 

Calling Mr Johnson's actions 
"a clear breach of the ministerial 
code", Sir Keir said the prime 

minister is a "pathetic spectacle 
of a man who has run out of road." 

"The party is over prime minis-
ter," the Labour leader continued, 
adding: "When the prime minis-
ter's former health secretary 
broke the rules, he resigned and 
the prime minister said he was 
right to do so. When the prime 
minister's spokesperson laughed 
about the rules being broken, 
she resigned and the prime min-
ister accepted that resignation. 
Why does the prime minister still 
think that the rules don't apply 
to him?" 

Mr Johnson said Sir Keir should 
"wait until the inquiry has conclu-
ded" before questioning further 
on the matter. 

Earlier on Wednesday, Labour's 
deputy leader Angela Rayner 
said Mr Johnson's position as 
PM was "completely untenable" 
as he "not only broke the rules, 
but he's lied to the British public." 

The Liberal Democrats called 
for the prime minister to resign, 
saying he has "become a threat 
to the health of our nation." 

Some Conservative MPs also 
publicly expressed their frustra-
tions at Mr Johnson's failure to 
address the allegations until 
now.

Ioannis Kasoulides took 
over on Tuesday the reins 
of the Ministry of Foreign 

Affairs stating that Cyprus’ 
foreign policy will remain 
unchanged. 

Kasoulides returns to the 
Foreign Ministry for the third 
time succeeding Nikos Chris-
todoulides. 

Speaking during the hand-
over ceremony, at the Ministry 
of Foreign Affairs, Kasoulides 
assured that he will continue on 
the path charted by his prede-
cessor. “You can be sure that 
my intention is to continue on 
the same course,” he said. 

“There will be no change in 
foreign policy, however on some 
fronts we might need to pay 
more significance”, the Minister 
said. He explained that more 
attention will need to be given 
to diplomats assigned in         
Cyprus and this will be one of 
the Ministry’s efforts. 

We also need to pay greater 
attention within the EU for more 
solidarity for us and we need to 
offer solidarity to member states 
because we are not a country 
that deals only with one issue, 
Kasoulides said. 

Referring to Christodoulides, 
Kasoulides said he remembers 
him as a young attaché when he 
came at the Ministry.  

“He was a young restless      
attaché whose future was evi-
dent. I am sure that today he has 
a heavy heart because the 
Ministry and its staff is his home,” 
he said, adding that Christodou-
lides worked tirelessly reaching 
the post of Foreign Minister.” 

On his part, Christodoulides 
said he passes the Ministry’s reins 
to a “very experienced politician 
and a good captain.” 

Kasoulides served as Foreign 
Minister between March 2013 
and February 2018 and April 1997 
to the end of February 2003. 

No change in foreign 
policy, says new FM

New rules on testing for Covid in the UK

Covid testing rules        
across the UK have been 
adjusted to reduce dis-

ruption to businesses caused 
by staff self-isolating, as the 
country continues to report 
high numbers of daily cases 
due to the spread of Omicron. 

Up until recently, people with-
out symptoms who test positive 
on a lateral flow had been asked 
to take a PCR test and only begin 
their isolation period when they 
receive a positive result of that, 
meaning they could quarantine 
for more than the minimum of 
seven days as they should       

isolate from their positive lateral 
flow result and seven days after 
their positive PCR one. This only 
applied to people who were fully 
vaccinated and test negative on 
lateral flows on days six and 
seven of their isolation are then 
released - if not, it's the full 10 
days of quarantine. 

The new rules mean symptom-
less people who get an initial 
positive result on their lateral 
flow test, now don't need a PCR 
test to begin their period of self-
isolation. In theory, it will allow 
people to get back to work      
earlier, having begun their period 

of quarantine as soon as they 
received one positive result. 

The government has said that 
people who have one of the three 
main Covid symptoms - high 
temperature, a new, continuous 
cough and a loss or change to 
the sense of smell or taste - must 
still get a PCR test. 

Test and trace will still operate 
in the same way so long as 
people register their result. 

People eligible for the £500 
Test and Trace Support Payment 
will still need to do a PCR to   
access the financial support, as 
will those involved in research 
studies and those at risk of         
becoming seriously ill with the 
virus. People in that vulnerable 
group will be sent a PCR kit by 
mid-January in case they develop 
symptoms at any point.  

The measure is likely to be 
temporary while Covid rates      
remain high, the government 
has said. 

The change came into force on 
Tuesday, January 11 in England. 
The same rules have already 
come into force in Wales, Scot-
land and Northern Ireland.

Passengers aged 12 
years old and over who 
arrive in Cyprus as of 

January 14 at 0500 local time, 
will have the option of taking 
a PCR test carried out up to 72 
hours before their departure 
or an antigen rapid test carried 
out up to 24 hours before their 
departure. 

The Council of Ministers       
approved on Wednesday a pro-
posal of the Transport, Communi-
cations and Works Ministry for 
the amendment of the measure, 
implemented at the points of 
entry to the Republic, requiring 
individuals who travel to Cyprus 
to present a negative result of a 
PCR test. 

More specifically, starting from 
Friday January 14th 2022, at 0500 
local time, passengers aged 12 
years old and over, regardless 
of their vaccination status, who 
wish to travel to the Republic of 
Cyprus, have the option of choos-
ing between a PCR test done up 
to 72 hours before their departure 

or an antigen rapid test carried 
out up to 24 hours before their 
departure.  

The obligation of taking a 
PCR test upon arrival at the  
airports of Cyprus is still in effect 
for all passengers aged 12 years 
old and over regardless of their 
vaccination status. Each passen-
ger has to pay the cost of the 
test (€15 in Larnaca airport and 
€19 in Paphos airport). 

Moreover, all passengers aged 
12 years old and over have to 
take a rapid test 72 hours after 
their arrival, except passengers 
who have taken the booster dose 
of the vaccine against COVID-19. 

Also all individuals who travel 
to the Republic of Cyprus are 
obliged to complete the Cyprus 
Flight Pass before their depar-
ture. 

 
Testing changes for travellers 
arriving in England 

 
Meanwhile, eligible fully vacci-

nated travellers and over 5s are 

now able to take a lateral flow 
test instead of a PCR on or before 
day 2 of their arrival in England. 
The new rules came into effect 
on Sunday 9 January.  

Eligible fully vaccinated pas-
sengers and under 18s no longer 
need to take a pre-departure 
test or self-isolate on arrival in 
England but must continue to 
take their post-arrival tests. 

Anyone who receives a posi-
tive result on their lateral flow test 
must self-isolate immediately 
and order a NHS PCR test from 
GOV.UK. Positive PCR tests for 
arrivals will be sequenced to 
understand if and where variants 
are emerging around the globe 
in order to protect the UK public. 

For unvaccinated travellers, 
the rules haven’t changed. They 
must take a pre-departure test 
within 48 hours of arriving into 
England, self-isolate on arrival 
and pre-book day 2 and day 8 
PCR tests, with the option (in 
England only) of Test to Release 
on day 5.

Passengers travelling to Cyprus can take 
a PCR or a rapid test prior to departure



Cyprus’ Minister of Foreign 
Affairs Nikos Christodou-
lides resigned Sunday 

from his position, amid public 
discussions for the possibility of 
his candidacy for the presidential 
elections in 2023. 

Christodoulides said that he had 
submitted his resignation to the 
President of the Republic, Nicos 
Anastasiades, who accepted it. 

At the same time, in statements 
at the Foreign Ministry, in Nicosia, 
Christodoulides expressed his 
interest for the 2023 presidential 
elections, pointing out that the 
time for decisions has not come 
yet. Early and long pre-election 
periods are counterproductive, 
he said, noting that he would 

proceed with an announcement 
after taking his final decisions. 

"I submitted my resignation to 
the President of the Republic 
several days ago, who accepted 
it on Friday morning, with effect 
from Tuesday, January 11, 2022. 
I want to warmly thank the Presi-
dent of the Republic for his trust 
and for the opportunity he gave 
me to serve my country from   
the high office of the Minister of   
Foreign Affairs, but also previously 
as Director of his Diplomatic Office 
and as Government Spokesman. 
I am very grateful to him," said 
Christodoulides. 

He noted that his resignation 
was the result of a series of 
events and attitudes, public and 

otherwise, that have taken place 
recently, which "inevitably and 
unfortunately affect the serious 
work that the government has 
to do, including that of the      
Ministry of Foreign Affairs.” 

In a written statement issued 
by the Presidency, President 
Anastasiades said he was parti-
cularly saddened by the resigna-
tion of Christodoulides, since he 
was for many years one of his 
closest associates. 

“Unfortunately, the way things 
have developed, I am left with no 
choice but to accept his resigna-
tion”, the President said. 

He “warmly” thanked Christo-
doulides for his contribution. 

Last Friday the President of the 
governing party Democratic Rally, 
Averof Neofytou, who has already 
expressed his interest for the 
2023 presidential elections, called 
on Christodoulides to put an end 
to rumours about a possible can-
didacy from his part and invited 
him to take part in an intra-party 
duel, both for the party presidency 
and the party's candidacy for 
the 2023 presidential elections. 

Christodoulides expressed the 
view that activating party processes, 
more than one year before the 

2023 presidential elections, has 
a negative effect on addressing 
the challenges which both the 
state and the society are called 
to tackle, as well as on the imple-
mentation and completion of 
government work. This, he said, 
comes at a time when Cyprus is 
facing an unprecedented global 
pandemic with multiple socio-
economic consequences. He 
also said that his resignation 
comes at a time when there are 
critical issues on the table. 

Christodoulides said that he 
would be interested in the 2023 
presidential elections - especially 
if his candidacy could lead to 
wider collaborations - after holding 
a dialogue with the society, inclu-
ding with his party, the Democratic 
Rally, in whose support he was 
looking forward to. A dialogue, as 
he said, that would result in the 
preparation of a specific program 
on all the challenges that the coun-
try is called to face in a modern 
way, as the citizen rightly demand. 

Saying that it’s not yet time for 
making decisions, he reiterated 
that in relation to the 2023 presi-
dential elections he will make 
announcements when he takes 
his final decisions.
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Cyprus’ Foreign Minister  
Nikos Christodoulides steps down

DISY chief is party’s 
presidential candidate

DISY leader Averof Neo-
phytou on Monday sub-
mitted his candidacy as 

party nominee for the 2023 pres-
idential elections, asserting con-
fidently that his party will win and 
retain power for five more years. 

Neophytou filed his candidacy 
at party HQ in Nicosia only      
minutes before the midday dead-
line. As no one else came forward, 
he will be the DISY nominee for 
2023. 

Noting that he was running for 
president “with a sense of respon-
sibility towards the people of DISY 
as well as towards all people”, 
Neophytou spoke of opportunities 
ahead to improve the life of all the 
population in the next few years. 
He also stressed the need for 
growth based on a ‘green econo-
my’ and digitisation, and for a 
‘social state’ based on transpa-
rency and accountability. 

The 60-year-old politician went 
on to add that the greatest reform 
would be a solution to the Cyprus 
issue, ensuring “a free and        

reunited Cyprus for ourselves 
and our children.” 

In the coming years, he said, 
Cyprus will face huge challen-
ges: “A Turkey that is out of con-
trol. A Europe that is regrouping. 
A highly fluid geopolitical envi-
ronment.” 

On March 12, DISY’s supreme 
council will convene to formally 
ratify Neophytou as the party 
nominee. Until then, Neophytou 
said, he would hold meetings with 
other parties in a bid to explore 
alliances for the 2023 elections.

AKEL  to make presidential 
decision by Spring
Main opposition party 

AKEL will pick its presi-
dential candidate by 

spring through a collaborative 
process, leader Stephanos 
Stephanou said on Saturday. 

Speaking at the 20th annual 
conference organised by EDON, 
the party’s youth wing. 

Stephanou said that the party 
will kickstart a discussion bet-
ween its governing bodies, its 
members and friends – including 
other opposition parties. 

“But these collaborations will 
not be vague, they will have 
substance. We need to come 
together and form a consensus 
on key issues that will determine 

the course of our country and 
society.” 

Stephanou said the party has 
decided on a timetable, “but our 
process is also affected by what 
is happening across the political 
spectrum.” 

He added that the party will 
soon come to more solid decisions 
regarding the presidential elec-
tion and according to the time-
table, it should have made its 
decisions by the spring, “which 
gives us ample time to work       
towards the 2023 elections.” 

Asked when the dialogue with 
other parties can begin, the AKEL 
leader said his party, much like 
the rest, need to be adequately 

prepared.  
“I am confident that, as things 

continue to change, soon we 
will be able to interact with other 
opposition parties who under-
stand, just like we understand, the 
need for progressive change.” 

Stephanou refused to comment 
on whether inter-party tensions 
in DISY might benefit AKEL.        
“I will not weigh in on what is 
happening at DISY,” he said.  

“Of course we are watching, but 
we will continue to just do our 
job.” 

The political scene is change-
able, he said, and aside from 
AKEL’s main goals, the party 
seeks to create the right condi-
tions that would maximise the 
potential of progressive change 
during the election. 

“We are taking into account 
the bigger picture, and all data.”

Reducing the self-isolation 
period for people who 
test positive for COVID-19 

from seven days to five would 
help British workforces that  
have been hard hit by absences, 
education minister Nadhim       
Zahawi said on Sunday. 

The Omicron variant is still 
spreading in Britain and many 
businesses, schools and hospi-
tals are struggling with staff short-
ages, fuelling calls for the rules 
on isolation after a positive test 
to be reduced further. 

Last month, health authorities 
in the United States shortened 
the recommended isolation time 
with asymptomatic cases of 
COVID-19 to five days from the 
previous guidance of 10 days. 

“I would obviously always    
defer to the scientific advice on 

this. It would certainly help miti-
gate some of the pressures on 
schools, on critical workforce 
and others,” Zahawi told Sky 
News after being asked whether 
he backed a move to five days. 

He said the UK Health Security 
Agency was reviewing the length 
of the isolation period and that 
the government was doing all it 
could to make sure the stretched 
health service could operate 
during what he called “a rocky 
few weeks.” 

Looking forward, Zahawi said 
he hoped Britain would become 
one of the first countries to learn 
to “live with” COVID. 

“I hope we will be one of the 
first major economies to demon-
strate to the world how you  
transition from pandemic to      
endemic,” he said. 

Zahawi  backs reduced 
Covid isolation period
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Michael Pieri nominated for the Oxford 
University Inspirational Teachers Award

Young UK Cypriot Dimitri Melaisi has 
taken the major step of starting his 
own business. 

Dimitri studied at the University of Greenwich 
and obtained a degree in Building Surveying. 
When leaving University, his thought was 
that he wanted to learn all aspects of the 
property industry as well as the understanding 

of surveying. 
“I always wanted to eventually have my own 

company and the only way I was going to do 
this was to have a full understanding of the 
property world and the key areas,” he said. 

He got a job as a trainee sales negotiator in 
Muswell Hill were he learnt Residential Sales. 
This was a great learning tool for Dimitri as it 
taught him not only how the sales process 
works, but most importantly the ability to      
communicate with clients. In his first month, 
he billed the most for a trainee and was        
promoted to Senior agent. 

Having grasped a key understanding of 
the sales side, he then went into Residential 
management. Again, he was employed on 
an assistant basis and within 6 months was 
then promoted to Senior Management where 
he handled a portfolio of 120 properties. 

“I was then head hunted by a reputable 
company in the West End to come in and 
manage the residential portfolio they had on 
their books. This was a brief time in manage-
ment as an opportunity in Commercial leasing 
became available and I took it,” said Dimitri, 
adding, “I worked as a commercial agent in 

the West End for 4 years. this was a great 
experience as it put me in a completely       
different world, as I was dealing with reputable 
brands and companies and was involved in 
leasing Offices and retail units to brands and 
companies you hear of every day.” 

He continued, “I was then head hunted by 
Jon Christopher Surveyors. Having had great 
exposure to the commercial world, I was brought 
in to Asset Manage 2 commercial offices 
blocks in the West End whilst simultaneously 
heading the commercial leasing department. 

Due to Covid, I unfortunately had to part 
ways and whilst setting up a company in a 
time of uncertainty, I wanted to take the leap. 
I was already working from home during the 
first lockdown and thought ‘I’m going to do it’.” 

Dimitri therefore set up Lanten Assets Ltd. 
His focus for the company was to provide a 
service for both Landlord and Tenant which 
is where the name came from - Lan(dlord) 
Ten(ant). The areas covered range from 
Residential and Commercial Leasing, Asset 
and Block Management. 

For further information, visit             
www.lantenassets.co.uk

UK Cypriot Michael Pieri has been 
nominated for the Oxford University 
Inspirational Teachers Award. 

This award scheme recognises the crucial 
role teachers play in encouraging talented 
students in their schools or colleges. Each 

academic year, current first-year Oxford      
undergraduates from UK state schools or 
colleges with a limited history of sending 
students to Oxford, are asked if they would 
like to nominate an inspirational teacher. 

The Inspirational Teachers Awards are a 
way of recognising the importance of school 
or college teachers in encouraging bright 
students to realise their potential and make 
a successful application to Oxford 

Michael Pieri was born in 1974. His father 
George is from Meneou, Larnaca, whilst his 
mother Maria is from Xero, Morphou. He is 
married to Helen and they have two children, 
Alexandros and Stefanos. 

Michael grew up in South London,            
attended Geoffrey Chaucer School before 
sitting A-Level exams at City and East       
London college. He obtained a BA (Hons) in 
Economics from Essex University before 
completing a PGCE at the institute of       
Education to become a qualified teacher. 

Michael started teaching in 1997 and is 

currently Assistant Headteacher at Enfield 
Grammar School. He was chair of the Manor 
Hill Greek School Committee for three years 
and was a governor at St Andrew the Apostle 
School for eight years. 

He was Chairman of Omonia Youth        
Football Club for six years before stepping 
down in the summer of 2021. During that 
time, the club were recipients of Middlesex 
FA’s ‘Respect – We Only Do Positive’ award, 
were awarded Club of the Month by the 
Middlesex FA before picking up two presti-
gious awards: the 2021 Middlesex FA Club 
of the Year and the 2021 National FA & 
McDonald’s Grassroots Club of the Year. 
Michael coaches one of the club’s Under 
18 teams. 

Michael has also been a coach and       
manager in the community KOPA League 
for Brotherhood FC and Omonia London 
FC and is still a member of the Committee 
at Omonia London FC. Other interests          
include reading and podcasting.

Dimosthenis-Dimitrios  
Despotidis presents his first 
poetic compilation in English

On Friday 17th December 
2021 at the hall of the 
Museum of Philhellenism 

and the Society for Hellenism 
and Philhellenism, the first Poetic 
Compilation of 14-year-old Dimos-
thenis-Dimitrios Despotidis, a 
Year 10 student at the English-
speaking Campion International 
School, was presented in English. 

The panel of speakers included 
Mrs Eleni Kekropoulou, Vice 
President of the National Society 
of Greek Writers, publisher and 
writer, the Director General of the 
Museum of Philhellenism and the 
Society for Hellenism and Philhel-
lenism, Mr Konstantinos Velent-
zas, Mrs Irene Kairis, Honorary 
President of the Kairios Library 
in Andros, member of the Board 
of Directors of the Society for 
Hellenism and Philhellenism and 
the only descendant of the philo-
sopher Theophilos Kairis and his 
sister Evanthia Kairis, Dr Titsanou-
dis - Mallidis Nikoleta, Professor 
of Linguistics and Greek Language 
at the University of Ioannina, 
Associate in Linguistics, CHS – GR, 
Harvard University, Founder and 
Director of the International Sum-
mer University, Dr Gina Kalogirou, 
Professor of Modern Greek Lite-
rature and Literature Teaching, 
Director of the Postgraduate 
Programme ''Rhetoric, Classical 
Studies and Education'', Depart-
ment of Primary Education,      
National and Kapodistrian Univer-
sity of Athens, and Mrs Chrysa 
Nikolaki, Literature Critic, Theolo-
gian and Author.  

Greetings were given by Mrs 
Zetta Makri, Deputy Minister of 
Education and Religious Affairs, 
Mrs Mary Vidali, Deputy Minister 
of Culture on behalf of Mr Giorgos 
Patoulis, Regional Governor of 
Attica, Mrs Hebe Hewitt, First 
Secretary of the British Embassy 
in Greece, on behalf of the British 
Ambassador to Greece Mr      
Mathew Lodge, Mr Mike Hender-
son, Director of the Campion In-
ternational English School, where 
Dimosthenis attends, and finally 
Mrs Maria Sofianou - Tzampatzi, 
LLM Hellas District Liaison 25.  

Mrs Angeliki Liakopoulou - 
Educational and Cultural Attaché 
of the Embassy and Consulate 
General of Panama in Greece, as 

Panama was this year celebrating 
its 200 years of freedom, Mr      
Argyris Tsounakis Politician, rep-
resentative of the Governor of 
Ahepa Hellas District 25, Mr 
Varsamis Konstantinos, as well 
as Hara Konstantinopoulou, Rosa 
Tsarpalis, Mimika Kouri and Eleni 
Kouri, members of the Soropti-
mist Association of East Attica, 
sister Vasso Makrogika, General 
Secretary of YPATIA D443 
Daughters of Penelope, sisters 
Dora Spahi and Nina Koulouri 
from KARYATIDES chapter 271, 
Daughters of Penelope, were 
also in attendance, as well as Mrs 
Julia Walters, from Dimosthenis’ 
school, and Mrs Anna Malakasi 
from PRC also attended.  

The poems recited included 
Inspirational Poem, with which 
Dimosthenis won first place in the 
2019 World Poetry Competition, 
''Who I am, what do I represent'', 
''The Woman of Andros'', ''Dedi-
cated to Theofilos Kairis'' and 
finally ''Hymn for the Greek lan-
guage'', which were performed 
respectively by students Dimos-
thenis Despotidis, Iliana Brosnan, 
Nikolaos Chalkias and Tartaras 
Nikolaos.  

At the end, Dimosthenis recited 
Lord Byron's ''She Walks in 
beauty'', which he dedicated to 
all the women present, both for 
their outer and inner beauty.  

The evening was musically en-
riched by the wonderful melodies 
of George Konstantakis on the 
saxophone and Konstantinos 
Zotos on the piano.  

The poetic compilation is pub-
lished by New Dimension Publi-
cations and in particular by Mr 
Dimitrios Zotos, with editing by 
Mrs Margarita Vartholomeou, 
the young poet’s mother.    

Influenced by the spiritual life 
of the island of Andros, where he 
hails from, Dimosthenis records in 
a unique way, not only personal 
sections of his life, but also his 
anguish for the Greek language.  

The book is under the auspices 
of the Ministry of Foreign Affairs, 
General Secretariat of Foreign 
Affairs and Public Diplomacy and 
the International Action Art, Club 
of Unesco for Piraeus and the 
Islands. It can be purchased at 
www.amazon.fr/dp/B09HG4W1S3

Dimitri Melaisi starts his own business

Cratus Communications welcomes new 
associate Stephen Alambritis MBE
Cratus is pleased to wel-

come Stephen Alambritis 
MBE, former Leader of 

London Borough of Merton, to  
its growing list of associates. He 
brings extensive public sector 
experience in local government 
political circles and private sector 
exposure through the world of 
business representation. 

As Leader of Merton Council for 
ten years, Stephen has used an 
eye for performance, transforma-
tion, and good political leader-
ship to lead the council in winning 
many industry awards, including 
the Best Achieving Council at 
the prestigious MJ Awards. 

Additional achievements include 
chairing the successful South 
London Partnership (SLP) for eight 

consecutive years, contributing to 
a new leisure centre within a park 
setting, a brand-new secondary 
school and a new library at a  
time when libraries across other      
boroughs were being closed. He 
joins Cratus as a visionary leader 
and public affairs specialist with 
a proven history of success in pio-
neering change across complex 
public and business landscapes. 

With over 25 years of SME 
insight working in Westminster 
and Whitehall before becoming 
a councillor, Stephen has devised 
sustainable strategies and has 
ensured the council has been open 
for business for multi-million-
pound developments which has 
led to an improvement in services 
throughout a range of environments. 

As both a respected leader and 
sought-after partner, Stephen has 
made a career of enthusing loyalty 
and hard work in senior director 
teams while establishing long-
term fruitful relationships with 
stakeholders at all levels. 

About joining Cratus, Stephen, 
who was is from Cyprus, said, “I 
am thrilled that I am joining Cratus 
Communications. I will be working 
closely with the Advisory Team. 
We all know that an essential 
plank in improving on the perfor-
mance of local government is a 
disciplined and respectful part-
nership between officers and 
members. I hope my experience 
as a leader for over a decade, 
dealing with cross party teams 
of councillors, will provide a 

valuable service for councils and 
private sector companies alike.” 

The Chief Executive of Cratus 
Nick Kilby added, “I’m excited 
to welcome Stephen to the com-
pany. Stephen is a quintessen-
tial council leader that has been 
a shining example for everyone 
in the sector, and we are thrilled 
to have him onboard.”
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The Proust Questionnaire

The Proust Questionnaire 
was popularised by French 
writer Marcel Proust in the 

late nineteenth century, and even-
tually published in 1924. I think 
that dating apps should adopt it. 
It has been used by Vanity Fair 
magazine since 1993, as a format 
for its interviews.   

My attempt at looking in the 
mirror is dated 6th December 
2021.  

 
What is your idea of perfect 

happiness? Swimming in the 
Mediterranean Sea.  

What is your greatest fear? 
“I fear nothing. I am free.” (From 
Nikos Kazantzakis’s tombstone) 

What is the trait you most 
deplore in yourself? Procras-

tination. 
What is the trait you most 

deplore in others? Self-centred-
ness. 

Which living person do you 
most admire? Malala Yousafsai. 

What is your greatest extra-
vagance? Made-to-measure 
suits. And books.  

What is your current state of 
mind? “My fingers emit sparks 
of fire with expectation of my  
future labours.” (William Blake) 

What do you consider the 
most overrated virtue? Temper-
ance.  

On what occasion do you 
lie? When it might lead to some 
peace and quiet.  

What do you most dislike about 
your appearance? Nothing really, 
I am pretty comfortable in my own 
skin. 

Which living person do you 
most despise? No-one. That’s a 
waste of time and energy, isn’t it? 

What is the quality you most 
like in a man? Self-deprecating 
sense of humour.  

What is the quality you most 
like in a woman? Self-depreca-
ting sense of humour. 

Which words or phrases do 
you most overuse? Yep, any-
time. What’s new? No problem. 
I agree.  

What or who is the greatest 
love of your life? My family. 

When and where were you 

happiest? The birth of our kids: 
September 2003 and May 2008.  

Which talent would you most 
like to have? To be musically 
gifted. 

If you could change one thing 
about yourself, what would it be? 
To be uninhibitedly gregarious.  

What do you consider your 
greatest achievement? Grad-
ually overcoming outsider status 
and intruder syndrome, pretty 
much everywhere I’ve been, to 
eventually, just about, semi fit in.  

If you were to die and come 
back as a person or a thing, what 
would it be? A person. Things 
are over-rated. 

Where would you most like 
to live? Cyprus.  

What is your most treasured 
possession? A tan coloured, 
tribal belt from Cape Town.  
Bought in 2003 – still wear it, 
two decades on.  

What do you regard as the 
lowest depth of misery? Home-
lessness.  

What is your favourite occu-
pation? Surgeon.  

What is your most marked 
characteristic? Optimism. 

What do you most value in 
your friends? Zero conceit. 

Who are your favourite 
writers? Thank you for asking. 
Albert Camus. Sophocles. Doro-
thy Parker. Homer. Milan Kundera. 
Harold Pinter. George Orwell. 

Christopher Hitchens. David Ma-
met. Fyodor Dostoevsky. James 
Baldwin. Arthur Miller. Simone 
Weil. Malcolm Gladwell. Nikos 
Kazantzakis. Jhumpa Lahiri.   
Ernest Hemingway. Steven Pinker. 
Constantine Cavafy. Hannah 
Arendt. Elizabeth Wurtzel.  

Who is your hero of fiction? 
Elizabeth Bennett in Pride and 
Prejudice.  

Which historical figure do you 
most identify with? Mohandas 
K. Gandhi.  

Who are your heroes in real 
life? My parents, siblings, family.  

What are your favourite 
names? Jasmine. Ismene.   
Seamus. Phoebe. Jacob. Grace. 
Sophie. Neo. Zoe. Nicholas. 
Helena. Joshua. Elizabeth. Rosie. 
Jimmy. Jacques.  

What is it that you most  
dislike? Confrontation, violence, 
ideology. They’re pretty much 
the same thing.  

What is your greatest regret? 
Nothing. Regret is a waste of time.  

How would you like to die? 
“Borne up by the angels of      
morphia” (Sylvia Plath) 

What is your motto? Be 
bright, be brief, be gone. 

Try it for yourself. I’d be very 
interested in your answers. Your 
most original responses will be 
published here in a future column. 

 
James Neophytou

Alkionides UK Charity is 
looking for hostesses in 
North London, to provide 

rooms and hospitality to Cypriot 
patients who are sent to UK 
hospitals for essential medical 
treatment. The length of stay 
ranges from a few weeks to a 
few months and costs will be 
covered by the charity, 
depending on the         
financial situation of 
the patient. 

A huge thank you 
with our wishes to all 
who support our charity, 
with so much love. We 
are all volunteers and have no 
administration costs. 

For further information, please 
call 01189 472405 or 07913 
968 639. 

 
Who we are 

Alkionides UK Charity is made 
up of dedicated, unpaid volun-
teers eager to help their Cypriot 
compatriots in the UK. 

We provide free accommoda-
tion, moral and practical support 
to seriously ill Cypriots who are 
sent by the Government of the 
Republic of Cyprus to UK hospi-

tals for essential medical treat-
ment. 

We help people in the UK 
Cypriot community in emergency 
situations. 

Our team in Birmingham and 
the Midlands provides support 
to British-Cypriot families who 

have children with special 
educational needs. They 

also give help to other 
individuals in their 
hour of need. 

Accommodation for 
our patients and their 

family members is cur-
rently provided at a rented 

property in Finsbury Park. With 
our young professional team 
on-board we look forward to 
raising enough funds to buy our 
own property in 2022 to create 
a permanent nest for incoming 
patients. 

We are very grateful to our 
Patron, Cyprus High Commis-
sioner Mr Andreas Kakouris, 
and to all our sponsors, including 
the A.G Leventis Foundation, 
Capital Group, the REO Stakis 
Charitable Foundation, The Keith 
Coombs Trust and the Christos 
Lazari Foundation.

Can you help Alkionides 
UK by providing hospitality 
to Cypriot patients?



EastEnders unveils first look at new 
revamped set as filming begins  

Popular soap opera EastEnders has given fans a look at its 
new set as filming begins. The former Albert Square set was 
built in 1984 with an intention to be used for two years and was 
no longer “fit for purpose,” the BBC has said. 

On Tuesday, filming commenced on the new and improved 
set, with scenes due to air in Spring 2022. Many of Albert Square's 
most iconic landmarks have been recreated for the new set,        
including the Queen Vic pub, Mitchell brothers' mechanics         
garage, the Beale's fish and chip shop and Ruby Allen's night 
club.  

The investment in the BBC’s longest-running TV serial drama 
and wider BBC Elstree Centre will enable improved high definition 
for Walford fans. It has also enhanced filming options, with       
EastEnders production now able to explore new areas on screen. 
As a result, the soap’s writers, producers and directors will have 
greater freedom to drive further creativity. 

The serial drama returned to full-length episodes at the          
beginning of 2021 following a production break during the 
Covid-19 pandemic. 

The new build comes after fans were devastated after it was 
revealed by The Mirror that Danny Dyer will be stepping down 
from the soap this year.   

A friend of the popular actor, who plays Mick Carter on the 
show, said that “he feels the time is right to explore other roles.” 
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Andrea Georgiou 

Konstantinos  
Argiros’ new 
video clip stars 
Eleni Foureira 

 
The brand new single from 

Konstantinos Argiros, titled        
Tibota Esi was released on   
Saturday, along with a unique 
music video featuring Eleni 
Foureira. 

The track sees Konstantinos 
collaborate once again with       
renowned Cypriot composer 
George Theofanous, whilst lyrics 
are signed to Eleana Vrachali.  

It’s an emotional zeimbekiko, 
combining the much loved laiko 
sound with modern orchestra-
tion and production.  

Tibota Esi, which looks set       
to dominate the Greek digital 

charts and enjoy countless 
YouTube views, is accompanied 
by a cinematic style video clip, 
directed by Giannis Demolitsa 
and co-starring fellow Panik 
Records artist, Eleni Foureira, as 
a lap dancer and Konstantinos’ 
love interest.  

The clip sees him falling head 
over heels for Eleni at a club, 
and subsequently following her 
to other venues where she       
delivers private dances. 

The two popular performers 
present Chapter 1 of an interes-
ting story which will be conti-
nued…  

Konstantinos’ previous release, 
Telika, a collaboration with Rack, 
remained at the top of the Greek 
charts for nine consecutive 
weeks.  

It boasts 7.4 million views on 
YouTube and 3.2 million streams 
on Spotify.

Elvis night - The Cypriot 
Community Centre in Wood 
Green (Earlham Grove, N22 
5HJ) presents a tribute to Elvis 
Presley, performed by George 
Elias, on Saturday 5th March 
2022, from 8pm till late. 

Enjoy a night of great enter-
tainment, singing along to all 
the hits from the King of Rock 
‘N’ Roll. Tickets £25 includes a 
3 course meal.  

Bingo & Kebab Night – 
Enjoy a fun, relaxed Bingo even-
ing in the Cypriot Community 
Centre’s newly refurbished Bar 
Room on Friday 4th February 
2022. 

Tickets £20, includes kebabs 
and first game.  

For further details on these 
events and/or to book, please 
call 020 8881 2329 or email 
cycc6363@gmail.com

Upcoming events at the  
Cypriot Community Centre
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Peter Bogdanovich, the       
influential director of films 
including The Last Picture 

Show and a star of the TV gangster 
drama The Sopranos, died from 
complications of Parkinson's dis-
ease at his home in Los Angeles on 
January 6, 2022, at the age of 82. 

Bogdanovich emerged as one 
of the most exciting directors in 
Hollywood during the early 1970s 
but his career tapered off amid a 
string of poorly reviewed films and 
tabloid scandal. 

He was one of the most success-
ful directors of his era. Responsi-
ble for three great hits in a row: The 
Last Picture Show, Paper Moon, 
and What’s Up, Doc? 

 
The Last Picture Show (1971) 

A drama film directed and co-
written by Bogdanovich, adapted 
from a semi-autobiographical 1966 
novel The Last Picture Show by 
Larry McMurtry. 

In 1951, a group of high kids 
come of age in a bleak, isolated, 
atrophied North Texas town that 
is slowly dying, both culturally and 
economically. 

In tiny Anarene, Texas, in the lull 
between World War Two and the 
Korean Conflict, Sonny and Duane 
are best friends. Enduring that 
awkward period of life between 
boyhood and manhood, the two 
pass their time the best way they 
know how - with the movie house, 
football, and girls. Jacy is Duane's 
steady, wanted by every boy in 
school, and she knows it. Her daddy 
is rich and her mum is good look-
ing and loose. It's the general con-
sensus that whoever wins Jacy's 
heart will be set for life. But Anarene 
is dying a quiet death as folks head 
for the big cities to make their      
livings and raise their kids. The 
boys are torn between a future 
somewhere out there beyond the 
borders of town or making do with 
their inheritance of a run-down pool 
hall and a decrepit movie house 
- the legacy of their friend and men-
tor, Sam the Lion. As high school 
graduation approaches, they learn 
some difficult lessons about love, 
loneliness, and jealousy. Then folks 
stop attending the second-run 
features at the movie house and 
the time comes for the last picture 
show. With the closure of the movie 
house, the boys feel that a stage 
of their lives is closing. They stand 
uneasily on the threshold of the 
rest of their lives. 

The film was nominated for 8 
Academy Awards – winning 2. 

 
What's Up, Doc? (1972) 

A romantic screwball comedy 
film directed by Bogdanovich and 
starring Barbra Streisand, Ryan 
O'Neal, and Madeline Kahn. It is 
intended to pay homage to comedy 
films of the 1930s, especially 
Bringing up baby and Warner Bros. 
Bugs Bunny cartoons. 

Streisand stars as the zany drop-
out with her eyes on absent-minded 
professor O'Neal in this hilarious 
homage to the screwball comedies 
of the 1930s by Howard Hawks 
and Preston Sturges. The tone is 
set by the wacky title, a reference 
to the scene when Streisand meets 
O'Neal for the first time - she's 
chomping on a carrot à la Bugs 
Bunny. There's also brilliant sup-
port from Madeline Kahn as 
O'Neal's fiancée. O’Neil stars as a 
timid professor in San Francisco 
for a conference bumps into an 
eccentric, disaster-prone woman 
whose antics throw his carefully 
ordered life into upheaval - while 
a case of mistaken identity involving 
a jewel thief and a government 
whistle-blower only adds to his 
woes. The film was a success, and 
became the third-highest grossing 
film of 1972.  

 
Paper Moon 

A comedy-drama film directed 
by Bogdanovich. The film, shot in 
black-and-white, is set in Kansas 
and Missouri during the Great 
Depression. It stars the real-life 
father and daughter pairing of 
Ryan and Tatum O'Neal as prota-
gonists Moze and Addie. 

Continuing a run of Seventies 
smash-hits for director Bogdano-
vich after the enormous success 
of his The Last Picture Show and 
What’s Up, Doc?, Paper Moon saw 
the filmmaker sustaining his colla-
boration with actor Ryan O’Neal, 
and introduced the world to the 
precocious talent of the star’s 
daughter Tatum, then 10, who for 
her performance was the youn-
gest-ever actress to be awarded 
an Academy Award for Best  
Supporting Actress. 

After meeting a newly orphaned 
girl named Addie Loggins (Tatum 
O’Neal), con man Moses Pray (Ryan 
O’Neal), who may or may not be 
Addie’s father, is enlisted to deliver 
the newly orphaned Addie to her 
aunt in Missouri. Shortly after how-
ever, the two realise that together 
they make an efficient scam-artist 
duo. Adventure ensues as the pair 
blaze through the American Mid-
west, stealing, swindling, and sell-
ing the moon…With its stunning 
black-and-white cinematography 
shot by the great László Kovács 
and its superb evocation of Depres-
sion-era locales, Paper Moon en-
dures as one of the key American 
comedies of the 1970s. 

The film was nominated for 3 
Academy Awards – winning 2. 

 
Bogdanovich felt that The God-

father, The Exorcist and China-
town were directing assignments 
he could refuse. Cybill Shepherd 
was the lover for whom he should 
abandon his wife and newborn 
child. And only time seemed to 
separate him from legendary status 
in Hollywood. But then he fell. 

Early life 
Bogdanovich was born in 

Kingston, New York, the son of 
Herma and Borislav Bogdanovich, 
a painter and pianist. His Austrian-
born mother was Jewish, while his 
father was a Serbian Orthodox 
Christian; the two arrived in the U.S. 
in May 1939. He graduated from 
New York City's Collegiate School 
in 1957 and studied acting at the 
Stella Adler Conservatory.  

 
Film critic 

In the early 1960s, Bogdanovich 
was known as a film programmer 
at the Museum of Modern Art 
(MOMA) in New York City. An   
obsessive cinema-goer, seeing up 
to 400 movies a year in his youth, 
Bogdanovich showcased the work 
of American directors such as Orson 
Welles, John Ford and Howard 
Hawks. Bogdanovich kept a card 
file of every film he saw between 
1952 and 1970, with complete  
reviews of every film. 

Bogdanovich was influenced 
by the French critics of the 1950s 
who wrote for Cahiers du Cinéma, 
especially critic-turned-director 
François Truffaut. Before becoming 
a director himself, he built his repu-
tation as a film writer with articles 
in Esquire. These articles were 
collected in Pieces of Time (1973). 

In 1966, Bogdanovich decided 
to become a director. With his 
wife Polly Platt, he headed for 
Los Angeles. 

Intent on breaking into the        
industry, Bogdanovich would ask 
publicists for movie premiere and 
industry party invitations. At one 
screening, Bogdanovich was view-
ing a film and the legendary direc-
tor Roger Corman was sitting 
behind him. The two struck up a 
conversation when Corman men-
tioned he liked a cinema piece 
Bogdanovich wrote for Esquire. 
Corman offered him a directing 
job, which Bogdanovich accepted 
immediately. He worked with Cor-
man on Targets, which starred 
Boris Karloff, and Voyage to the 
Planet of Prehistoric Women, under 
the pseudonym Derek Thomas.  

Returning to journalism, Bogda-
novich struck up a lifelong friend-
ship with Orson Welles while 
interviewing him on the set of Mike 
Nichols's Catch-22 (1970).  

In 1970, Bogdanovich was 
commissioned by the American 
Film Institute to direct a documen-
tary about John Ford for their tribute, 
Directed by John Ford (1971). 
The resulting film included candid 
interviews with John Wayne, James 
Stewart and Henry Fonda, and was 
narrated by Orson Welles. Out of 
circulation for years due to licensing 
issues, Bogdanovich and TCM 
released it in 2006, featuring newer, 
pristine film clips, and additional 
interviews with Clint Eastwood, 
Walter Hill, Harry Carey Jr., Martin 
Scorsese and Steven Spielberg. 

Three big flops 
Daisy Miller (1974) was a        

disappointment at the box office. 
At Long Last Love (1975) and 
Nickelodeon (1976) were critical 
and box office disasters, severely 
damaging his standing in the film 
community. He took a few years 
off then returned to directing with 
a lower budgeted film, Saint Jack 
(1979), which was a critical       
success although not a box office 
hit. The making of this film marked 
the end of his romantic relation-
ship with Cybill Shepherd. 

 
Dorothy Stratten and  
They All Laughed 

Bogdanovich's next film was 
the romantic comedy They All 
Laughed (1981), which featured 
Dorothy Stratten, a former model 
who began a romantic relationship 
with Bogdanovich. Her estranged 
husband murdered Stratten shortly 
after filming completed. 

Bogdanovich turned back to 
writing as his directorial career 
sagged, beginning with The Killing 
of the Unicorn - Dorothy Stratten 
1960 - 1980, a memoir published 
in 1984. Teresa Carpenter's Death 
of a Playmate article about Dorothy 
Stratten's murder was published 
in The Village Voice and won the 
1981 Pulitzer Prize, and while 
Bogdanovich did not criticize Car-
penter's article in his book, she 
had lambasted both Bogdanovich 
and Playboy mogul Hugh Hefner, 
claiming that Stratten was a victim 
of them as much as of her husband, 
Paul Snider, who killed her and 
himself. Carpenter's article served 
as the basis of Bob Fosse's film Star 
80 (1983), in which Bogdanovich, 
for legal reasons, was portrayed as 
the fictional director "Aram Nicho-
las," a sympathetic but possibly 
misguided and naive character. 

On December 30, 1988, Bog-
danovich, 49, married 20-year-old 
Louise Stratten, Dorothy's younger 
sister. The couple divorced in 2001.  

Mask and Texasville 
In the early 80s, Bogdanovich 

wanted to make I'll Remember 
April with John Cassavetes and 
The Lady in the Moon written with 
Larry McMurtry. He made the film 
Mask instead, released in 1985. 

Bogdanovich's 1990 sequel to 
The Last Picture Show, Texasville, 
was a critical and box office         
disappointment. Around the time 
of its release, Bogdanovich also       
revisited his earliest success, The 
Last Picture Show, and produced 
a slightly modified director's cut.  

Bogdanovich directed two more 
theatrical films in 1992 and 1993, 
but their failure kept him off the big 
screen for several years. One, 
Noises Off..., based on the Michael 
Frayn play, has subsequently  
developed a strong cult following, 
while the other, The Thing Called 
Love, is better known as one of 
River Phoenix's last roles before 
his untimely death. 

Bogdanovich authored several 
critically lauded books, including 
Peter Bogdanovich's Movie of the 
Week, which offered the lifelong 
cinephile's commentary on 52 of 
his favourite films, and Who The 
Devil Made It: Conversations with 
Legendary Film Directors and Who 
the Hell's in It: Conversations with 
Hollywood's Legendary Actors, 
both based on interviews with       
directors and actors. 

 
Later career 

In 2001, Bogdanovich resurfaced 
with The Cat's Meow. Returning 
once again to a reworking of the 
past, this time the supposed murder 
of director Thomas Ince by Orson 
Welles’s bête noire William Ran-
dolph Hearst, it made little money 
at the box office.  

Bogdanovich returned to acting 
with a recurring guest role on the 
cable television series The Sopra-
nos, playing Dr. Melfi's psychothe-
rapist, also later directing a fifth- 
season episode. He also voiced the 

analyst of Bart Simpson's thera-
pist in an episode of The Simpsons, 
and appeared as himself in the 
Robots Versus Wrestlers episode 
of How I Met Your Mother. Quentin 
Tarantino also cast Bogdanovich 
as a disc jockey in Kill Bill: Volume 
1 and Kill Bill: Volume 2.  

In 2006, Bogdanovich joined for-
ces with ClickStar, where he hosted 
a classic film channel, Peter Bog-
danovich's Golden Age of Movies. 
In 2003, he appeared in the BBC 
documentary, Easy Riders, Raging 
Bulls and in 2006, he appeared in 
the documentary Wanderlust. 

In 1998, the National Film 
Preservation Board of the Library 
of Congress named The Last 
Picture Show to the National Film 
Registry, an honour awarded only 
to culturally significant films. 

Bogdanovich’s latest documen-
tary about Buster Keaton, The 
Great Buster (2018), is a match 
made in movie heaven.  

 
Directing Filmography 

Voyage to the Planet of Prehis-
toric Women (1968) 

Targets (1968) 
The Last Picture Show (1971) 
What's Up, Doc? (1972) 
Paper Moon (1973) 
Daisy Miller (1974) 
At Long Last Love (1975) 
Nickelodeon (1976) 
Saint Jack (1979) 
They All Laughed (1981) 
Mask (1985) 
Illegally Yours (1988) 
Texasville (1990) 
Noises Off (1992) 
The Thing Called Love (1993) 
The Cat's Meow (2001) 
Runnin’ Down a Dream (2007) 
She’s Funny That Way (2014) 
The Great Buster (2018) 
 
Source: Jason Kerrigan, Mark 

Fleetwood www.theguardian.com, 
en.wikipedia.org, and www.rotten-
tomatoes.com. Image: Barbara 
Streisand with Bogdanovich on 
the set of What’s Up, Doc? 

Peter Bogdanovich
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Cyrano 
 
Edmond Rostand’s classic play 

“Cyrano de Bergerac” is often 
revived on stage and screen with 
many memorable productions 
including Jean Paul Rappeneau’s 
1990 adaptation with Gerard 
Depardieu as the eponymous 
hero, the celebrated swordsman 
and poet in love with Roxanne. 
But his big nose becomes a hin-
drance to his confidence. There 
is also a modern version of the 
classic tale in Fred Schepisi 1987 
ROXANNE with Steve Martin 
as the enamoured protagonist. 
Now we have a musical version 
directed by Joe Weight, a won-
derfully theatrical and deeply 
moving production with Peter 
Dinklage as Cyrano, a proud of-
ficer of the King’s Guard deeply 
in love with the beautiful Rox-
anne (Halley Bennett). But she 
instead is head over heels for 
the handsome new recruit 
Christian (Kelvin Harrison Jr.)… 

It is a wonderful version of the 
celebrated love triangle which 
works a treat thanks to spellbind-
ing performances and masterful 
direction by Joe Wright. Dinklage 
is perfectly cast, a vulnerable 
man without the famous big nose 
but “a freak” as he calls himself 
because of his height. Bennet is 
also delightful as the romantic 
heroine, delivering a fresh and 
highly watchable performance 
with a voice of an angel. But it 
is Joe Wright’s striking vision 
complimented perfectly by incre-
dible designs that will stay long 
in the memory! 

 

Memoria 
 

The multi award winning Thai 
director Apichatpong Weerase-
thakul, well known for such 
mesmerising films as UNCLE 
BOONMEE WHO CAN RECALL 
HIS PAST LIFE and CEMETERY 

OF SPENDOUR, delivers another 
hypnotic film exploring spirituality, 
life and death. This time he sets 
his action in Latin America and 
follows the story of Jessica (Tilda 
Swinton) a British woman travel-
ling to Bogota in Colombia to visit 
her sister. During her visit she 

meets Agnes (Jeanne Balibar) 
an archaeologist studying human 
remains recently discovered in 
a tunnel. Her encounter with 
Agnes as well as with a fish scaler 
at the nearby village, ignites 
Jessica’s desire to examine her 
memories and own existence…  

Swinton is very persuasive in a 
complex role and is very admirable 
in many scenes spoken entirely 
in Spanish and filmed in long 
takes. Like Weerasethakul’s pre-
vious films it requires patience but 
once you surrender to its beauty 
and rhythm it pays dividends.  

 

The 355 

This promising spy thriller, 
featuring five brilliant interna-
tional leading ladies, opens in 
South America where a top      
secret weapon falls into the 
wrong hands. CIA agent Mason 
Brown (Jessica Chastain) is sent 
to Paris to investigate and she 
reluctantly agrees to join forces 
with her rival the German agent 
Marie (Diane Kruger). They soon 
realise they also need help 
from British computer specialist 
Khadijah (Lupita Nyong’o) and 
from Colombian psychologist 
Graciela (Penelope Cruz). Their 

investigation takes them to      
Morocco before they reach 
Shanghai, where they meet the 
mysterious Lin (Bingbing Fan)… 

The first half is routine action 
stuff where the ladies get the 
chance to kick ass like there’s 
no tomorrow and fire their guns 
endlessly. But half way through 
the film changes gear and enters 
OCEAN’S EIGHT territory, espe-
cially in the auction sequence. 
Overall, a mixed bag - a mediocre 
adventure lifted by the presence 
of these remarkable ladies. 

 

A Hero 

The acclaimed Iranian director 
Asghar Farhadi of such modern 
classics as THE SEPERATION 
and THE SALESMAN, tells 
another intriguing story in his 
compelling new film.  

Rahim gets a two day leave 
from prison and spends his  
precious time trying to convince 
his creditor to withdraw his com-
plain about the debt he owes. 
But soon after things take an 
unexpected turn… 

Farhadi is an expert in telling 
complex stories about simple, 
ordinary people caught in a 
world beyond their control. A 
deserved Grand Prix winner at 
Cannes and Iran’s entry at this 
year’s Oscars! Essential viewing! 

 

Cow 

Andrea Arnold, the director of 
FISH TANK and AMERICAN 

HONEY, changes gear for this 
fascinating documentary, which 
follows the life of Luma, a dairy 
cow on a farm. It is a tough life 
for Luma – after she gives birth, 
she provides milk daily and in 
abundance. Inevitably she is part 
of the machinery and like in a 
Greek tragedy it is impossible 
for Luma to escape her fate.  

A beautiful, thought provoking 
and genuinely moving film that 
will change the way you see 
this precious, animal!  

 

The Lodger 

An engaging psychological 
thriller with a rare and very      
welcome lead performance from 
the iconic Jaqueline Bisset, the 
international star from the late 
sixties. Her long list of credits 
includes BULLIT, DAY FOR 
NIGHT and THE DEEP, but here 
she is almost unrecognisable as 
an elderly woman who provides 
a student (Alice Isaaz) with free 
accommodation in exchange for 
house work. But soon the eccen-
tric woman starts to get jealous 
especially after her young lodger 
begins to ask questions about 
her dead husband… 

It is an intriguing premise   
which works thanks to the lumi-
nous presence of both leading 
ladies. 

 
MARTYRS LANE: An atmos-

pheric ghost story written and 
directed by Ruth Platt, who follows 
Leah, a 10 year-old girl growing 
up in a large, old house near the 
woods. Leah is a lonely girl until 
one night she is visited by a 
mysterious guest…Platt originally 
made this into a short and un-
surprisingly it feels overextended 
and repetitive but still it delivers 
a haunting story that will keep 
you guessing till the end. 
(SHUDDER) 

 
PICTURE STORIES: This 

brilliant documentary celebrates 
Picture Post, the influential mag-
azine which changed the face 
of photography in Britain. It was 
created in the late 30’s and its 
photographic reportage was 
essential and hugely valuable 
until the late 50’s when television 
began to take a vital role in      
reporting the news. Enjoyable 
and informative accompanied 
by a great selection of black and 
white stills from those glory days!  

Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

Sometimes the best things 
in life are unplanned. So 
it was when a long lost 

friend invited me to a show she 
was very keen to see. She works 
for a casting agency and her boss 
urged her to go promising a 
“theatrical gem”. Promises pro-
mises… Hampstead Theatre 
have just completed a series of 
revivals with Alan Plater’s Peggy 
For You (premiered in 2000) 
being the dramatic denouement 
to what, by all accounts, has been 
a wonderful season. The play 
looks at the life of Peggy Ram-
say – about whom I knew next to 
nothing – agent to the great, the 
good and the contentious.  

Born in Australia and raised  
in South Africa, she came to 
England in1929. In 1953, with 
help from various friends and 
acquaintances she opened her 
own agency which, for her entire 
career, was based in Goodwin’s 
Court off St Martin’s Lane. So next 
time you’re off to the Coliseum 
or the Duke of Yorks, have a little 
wander down there and know that 
you are in the neighbourhood of 
probably the most influential play 
agent in the UK during the second 
part of the twentieth century. 

She represented Alan Ayck-
bourn, David Hare, Eugène        
Ionesco, Joe Orton, J.B. Priestley 
and Stephen Poliakoff. Pretty 
much the premier league play-
wrights of their time. She was a 
complex and obsessive individual 
who was at once a warm com-
forting embrace who could then 
pivot into an agent on a mission 
not willing to suffer fools gladly. 
This was particularly evident in 
her relationship with Orton which 
disintegrated not long after put-
ting him into the spotlight. Plater 
is careful not to personalise any 
of her star names and instead 
creates seemingly fictitious char-
acters with whom she shows her 
many sides. 

New writer Simon (Josh Finan) 
is willing to do whatever it takes 
to progress while Philip (Jos Van-
tyler) is a different proposition. 
Already a success in his own right 
and with a complicated personal 
life she recognises the talent for 
what it is but is less inclined to 
engage on a more intimate level. 
The most interesting relationship 
is undoubtedly with Henry (Trevor 
Fox), imbued with wit and mutual 
respect.  

Tamsin Greig is superb as 
Ramsay, a strong, independent 
woman, ahead of her time and 
armed with the skill and deter-
mination to succeed whatever 
the obstacle. Outwardly assured 
below the plimsoll line she hurts, 
a failed marriage and loss are 
lifelong scars, but this remains 
hidden for most of the time and 
when it does surface she is quick 
to bat it away with a wry comment, 

often at her own expense. Greig 
revels in the role and benefits from 
Richard Wilson’s deft direction 
which makes the best of her     
comedic ability contrasted with the 
more fragile and sympathetic   
individual. Perhaps not a theatri-
cal gem as such but very much 
a production worth seeing. 

And Gracia Erinoglu is delight-
fully surprised… 

My expectations were high, 
after all this is the Royal Ballet 
performing Kenneth McMillan’s 
iconic choreography of Romeo 
and Juliet (Royal Opera House). 
However, I did not expect the 
spectacular and riotous cacoph-
ony of sound, colour and dance. 
A cast in beautifully designed 
costumes, an equally sumptuous 
set, they appeared as if it were a 
renaissance painting. Gorgeous, 
great credit to designer Nicholas 
Georgiadis. 

Juliet (Marianela Nuñez) was 
angelic, flirtatious and delicate, 
a coy girl filled with passion and 
desiring of romance. Her dancing 
was graceful and expressive, 
she lit up the stage. Mercutio 
(Marcelino Sambé) too was a 
colourful presence with a sassy 
personality, comedy and mascu-
line elegance. Romeo (Federico 
Bonelli) is a technically accom-
plished dancer but with little 
charisma and finesse, at times 
appearing to be awkward and 
lacking in confidence.  

McMillan’s choreography is a 
work of art. The act one fight 
scene being the epitome of his 
creativity. However, the scene 
that took my breath away was 
the Dance of the Knights and 
Ballroom scene in act one. A 
majestic extravaganza that     
resembled a coming together of 
Dangerous Liaisons and a Jean 
Paul Gaultier catwalk show. 
Imagine that. A thrilling evening 
made even better by the excellent 
corps de ballet, and orchestra 
conducted by Alondra de la 
Parra. 

 
Peggy For You -  

www.hampsteadtheatre.com 
 

Romeo and Juliet -  
www.roh.org.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

A pioneering agent 
 



 24      | Thursday 13 January 2022

All the over indulgence, 
television watching, or 
just relaxing and doing 

very little over the festive period, 
may have shown a little on the 
waistline, with some clothing 
becoming a little more snug. 
Hopefully, with a resort back to 
healthy eating and some regular 
exercise, all should resume back 
to normality in no time. However, 
this healthy eating should be a 
lifestyle, not a way and means 
as a diet just for losing weight.  

Eating healthily is easy nowa-
days as everything is accessible, 
with keeping flavours and taste-
buds happy and all the variable 
sweet and savoury alternatives 
to our favourite foods. There are 
no excuses as foods are peeled, 
chopped, cut and sliced, and 
even frozen for quick preparation, 
so there is no possibility in feeling 
as though one is missing out on 
all those tasty foods. With the 
different ways of cooking and 
all those amazing technology 

cooking gadgets from air fryers 
to waffle makers, and selected 
choice of ingredients, we don't 
miss out.  

It is the same for drinks; when 
it comes to those old, sugar laden 
beverages, many now have the 
sugar free alternative and even 
with the choice of what type of 
alternative sweetener used. So 
let's take advantage of all this 
and make it a habit to just live 
well. 

With the food side sorted, the 
only thing to add is the exercise 
regime. The choice is personal, 
as to what would work for any 
individual and their own parti-
cular lifestyle commitments. The 
importance is to make it regular 
and to enjoy it, as if it is enjoyed, 
it will give the enthusiasm to 
want to do it and feel as though 
you are missing out if you don't 
do it, rather than finding excuses 
not to do something, which let’s 
face it, in the winter months  
getting out in the cold again 

after going home and getting 
comfortable in the warmth, can 
be a task in itself. 

The answer is then simple, 
find the activities you really   
love to do so that you won't want 
to miss it. I really detest the cold 
weather, but I would definitely 
find a way out the door and into 
the cold if it means any involve-
ment with dance or martial arts. 
So what will pull you up and out 
the door with a drive force to 
avoid missing what you love to 
do? That is the answer to your 
choice in physical activity, be it 
a brisk walk or run with a friend, 
or regularly walking the dog in 
a park, finding something active 
to do shouldn't be too difficult. 
Dance classes, boxing, kickbox-
ing classes, swimming, skating, 
soccer, baseball, bicycle riding, 
bowling - of course these are 
just a few, however there are 
many more and many can be 
simulated at a gym, like cycling, 
they can also be done with 

others, which is sometimes a lot 
easier as one can motivate the 
other.  

Joining a gym is a great idea 
in itself, as you have the benefits 
of motivational support from 
others, the choice of attending 
classes like spin, combat, circuit 
and dance. All these are great 
for cardiovascular exercise and 

essential for our heart and well-
being. 

Other benefits of the gym is 
of course to use the weight 
training facilities with the choice 
of the machine equipment, along 
with free weights for muscular 
strength and to improve muscle 
tone. Working out with others in 
any way can also be very social, 

so combining your activity with 
friends is a great way of sociali-
sing too. 

Get out there and get physical! 
 

Love and Sparkles, 

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

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

Let’s get physical

Cooking with Loulla Astin 
Pork with Jerusalem Artichokes  

Jerusalem artichoke (also 
known as Yelarmassi), has 
no relation to the globe  

artichoke but is a cousin of the 
sunflower. It looks like a thick, 
fat ginger or knobbly potato, and 
has a sweet nutty flavour. It grows 
very well in England; my mother 
used to grow it in her back garden 
in Cheetham Hill, Manchester. 
The plants grow very tall and 
take over the garden.  

Yelarmassi are notorious for 
one thing - they cause flatulence, 
causing you to break wind but I 
hope this doesn’t put you off 
making the dish! The reason for 
the flatulence is that the carbo-
hydrate in Jerusalem artichoke 
is inulin, a type of prebiotic fibre 
that is found in many plant-based 
foods. The human body doesn’t 
make digestive enzymes that 
can break down inulin. Instead 
of being digested in the stomach 
and small intestine, it travels 
through the digestive system to 
the large intestine where it feeds 
gut bacteria. Inulin is found in 
many common foods, including 
onions and garlic. The most      
inulin-rich foods are chicory root 
and Jerusalem artichoke.  

 
Ingredients (serves 4-6): 

1kg (2lb) pork cut into medium 
pieces 

4-6 tbsp olive or sunflower oil 
1kg (2lb) Jerusalem artichokes 
1 medium onion, thinly sliced 

1 tbsp flour 
450g (1lb) ripe tomatoes, 

blended, or use 400ml Passata 
(blended tomatoes) 

1tbsp tomato puree 
500ml chicken stock 
1 tsp sugar 
2-3 tbsp fresh, chopped dill 
2-3 tbsp chopped parsley 
Salt and freshly ground black 

pepper 
 

Method: 
Peel and wash the Jerusalem 

artichokes. If they are too big, 
cut them in half. 

Season the pork with salt and 
pepper. Heat the oil in a large 
frying pan or a wok, and fry the 
pork until brown all over, then 
remove and place aside.  

Season Jerusalem artichokes 
and fry in the same frying pan 

until golden, adding more oil if 
necessary, and place aside. 

Sauté the onions until trans-
parent, then sprinkle the flour over 
and cook for a minute or two. 

Return the meat to the pan, mix 
in the tomato puree, tomatoes, 
and sugar. Cook for 4-5 minutes 
then add the Jerusalem arti-
chokes and stock, bringing      
everything to a low boil for 
about 4-5 minutes. 

Mix in the dill and parsley, 
lower the heat, cover the pan 
and simmer for 1 hour and 15 
minutes or until meat is tender. 

Taste and adjust seasoning, 
serve and enjoy!  

You can also cook it in the oven. 
 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 14th January 2022 
Premier League 
Brighton v Crystal Palace  
Cyprus Football 
Aris v Doxa 
PAEEK v AEK 
Saturday 15th January 2022 
Premier League 
Saturday 15/01/2022 
Manchester City v Chelsea 12.45pm BT Sport 
Burnley v Leicester City 15.00pm 
Newcastle United v Watford 15.00pm 
Norwich City v Everton 15.00pm 

Wolves v Southampton 15.00pm 
Aston Villa v Manchester United 17.30pm Sky Sports 
League Two 
Oldham Athletic v Leyton Orient 
National League  
Barnet v Chesterfield 15.00pm Hive Camrose Avenue, HA8 6AG 
Isthmian League 
Haringey Borough v Enfield 15.00pm White Hart Lane,N17 7PJ 
Combined Counties League 
St Panteleimon v Tadley Calleva 15.00pm , Donkey Lane, Enfield, 
EN1 3PL 
Cyprus Football 
Olympiakos v Pafos 

Ethnikos Achna v AEL 
Sunday 16th January 2022 
Premier League 
Liverpool v Brentford 14.00pm 
West Ham United v Leeds United 14.00pm Sky Sports 
Tottenham Hotspur v Arsenal 16.30pm Sky Sports 
KOPA League 
Apoel v Pantel 12.00pm Enfield Playing Fields, Astro, EN1 4LP 
Komi Kebir v Panathinaikos, 10.00am Southgate School, EN4 0BL 
Olympia v Omonia 10.15am Whittington Park, N19 4RS 
Cyprus Football 
Anorthosis v AEL 
Apollon v Omonia Nicosia 
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New year return for KOPA League

First game of the new year 
saw Komi Kebir FC face 
Pantel FC. 

Both teams were rusty after 
a 4 week break due to Covid 
and Christmas. 

Komi FC settled quicker and 
got their sharp passing game 
going. Uljan T scored 2 well 
taken goals to give Komi FC a 
deserved 2-0 half time lead. 

Komi FC raised their levels 

further in the 2nd half with       
Fabian adding a 3rd goal.  

Unfortunately discipline issues 
for Pantel FC led to a red card  
for their goalkeeper and sin bins 
making any comeback impossible.  

Alex G made a great run down 
the left and unselfishly square 
it for Michael M to score a 4th, 
and Michael also won the ball in 
midfield and broke into the box 
from the right squaring this time 

for Uljan to make it 5. 
Pantel were awarded a penalty 

latein the game  and Jack Markou 
who had came on as sub adding 
much needed calmness and  
experience, confidently fired 
home the penalty to make the 
final score 5-1. 

Komi Kebir FC are now in third 
spot, three points behind the 
league leaders Olympia with both 
teams having played 8 games.

Apoel reach LFA Trophy quarter finals

Apoel FC reached the last eight of the LFA 
Trophy after beating North West London 
team Grenfell in a very exciting game 6-2; 

the Apoel goals came from Danny Coolridge 2, 
Geoege Lutayaa, Alex Addia, Alex Michaelides 

and Darios Andreou. 
Apoel will now meet Doverhouse Lions away 

in the quarter Final.  
The game will be played  on Sunday 6th        

February 2022.

Cyprus Football

In Cyprus there was only 
three matches this week.        
In the big top of the table 

clash, AEK Larnaca beat       
Apollon Limassol 2-1 all three 
goals came within ten minutes.  

AEK took the lead in the      
49th minute through Romo and 
Spoljanic equalised for Apollon 
in the 51st minute and a own goal 

in the 59th minute gave AEK a 
vital 2-1 win. 

Aris Limassol beat Ethnikos 
Achna 2-1, Aris goals came from 
Stepinski in the 29th minute  
and Monnet Paquet in the 65th 
minute. Ethnikos Achna had 
equalised in the 47th minute 
through Duris. 

Omonia are back to form 

beating Olympiakos 1-0 with a 
Papoulis penalty in the 40th      
minute. 

The top four positions in the 
Cyprus football league are held 
by AEK on 31 points, second 
Aris on 30, third Apollon on 29 
and Omonia on 24 points.  

Its getting close as the      
season continues.

Novak Djokovic is likely to 
face hostility both on and 
off court if he is allowed 

to play at the Australian Open but 
a former member of the Serbian's 
team thinks the world number one 
is well-equipped to deal with it. 

While Australia's immigration 
minister continues to consider 
whether to cancel Djokovic's visa 
on Wednesday, the 20-times 
Grand Slam champion Djokovic 

facing hostility, cold start at  
Melbourne has been pressing 

ahead with his preparations for 
his title defence.

Djokovic facing hostility,  
cold start at Melbourne
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Michael Yiakoumi

Arsenal became the high-
est-profile casualties of 
the FA Cup third round as 

the 14-time winners lost 1-0 at 
Nottingham Forest, but Liverpool 
and Tottenham Hotspur avoided 
early exits after scares against 
lower-league sides on Sunday. 

Cambridge United battled to 
a 1-0 win at St James' Park, with 
Joe Ironside netting the only goal 
of the game as the League One 
side produced one of the big 
shocks of the FA Cup third round 
to beat Newcastle. 

It was a momentous occasion 
for Mark Bonner's side as they set 
up a fourth round tie with Luton 
Town at the Abbey Stadium next 
month. 

Non-league Boreham Wood 
made history by reaching the 
fourth round of the FA Cup 
thanks to a rousing victory over 
League One AFC Wimbledon. 
The Hertfordshire side, fourth in 
the National League, ousted the 
visitors 2-0 thanks to goals in 
each half by Tyrone Marsh and 
Adrian Clifton, sparking ecstatic 
scenes among 3,500 fans at 
Meadow Park. 

Huddersfield, sixth in the 
Championship, marked the  
centenary of their solitary FA 
Cup triumph by knocking out 
top-flight Burnley – just as they 
did before lifting the trophy 100 
year ago. 

Matty Pearson’s late winning 
goal at Turf Moor secured a       
victory that was all the more     
impressive because the Premier 
League side had taken the lead 
through Jay Rodriguez. 

Josh Koroma drew the teams 
level with 16 minutes left after a 
mislaid pass by Matt Lowton   
before Pearson headed in the 
decisive goal from a corner in the 
87th minute. James Tarkowski 
spurned a glaring chance to save 
Burnley in stoppage time, head-
ing over from close range. 

Forest repeated their third-
round win over Arsenal in      
2018 thanks to substitute Lewis    
Grabban's 83rd-minute finish. 
Arsenal boss Mikel Arteta          
offered a frank assessment. 

Forest more than matched 
their visitors and Grabban, surpri-
singly left on the bench at the 
start, made a huge impact as he 
stretched out a leg to convert      
a Ryan Yates cross and seal       
a fourth-round Midlands derby 
against top-flight Leicester City. 

Liverpool came from a goal 
down to win 4-1 against third-tier 
Shrewsbury Town, while Totten-

ham trailed until the 74th minute 
at home to third-tier Morecambe 
before winning 3-1. 

A lacklustre Arsenal failed to 
muster a shot on target and could 
have no complaints about only 
their second third-round defeat 
in 26 seasons.Liverpool started 
with few first-team regulars and 
five youngsters and were behind 
in the 27th minute when Daniel 
Udoh slid in Nathanael Ogbeta's 
cross from close range. 

Teenaged winger Kaide Gordon 
equalised seven minutes later 
with a calm finish and Fabinho 
gave Liverpool the lead just     
before halftime from the penalty 
spot. Substitute Roberto Firmino 
scored with a brilliant backheel 
in the 78th minute and Fabinho 
wrapped it up with his second 
goal in stoppage time, blasting 
in from a tight angle. 

"When you get the first goal 
against you, so many things can 
happen but I liked the way we 
responded," manager Juergen 
Klopp, who returned to the touch-
line after his recovery from 
COVID-19, told the BBC.  

Shrewsbury manager Steve 
Cotterill said: "I don't think it  
was a 4-1 game. But, once they      
got the third goal we probably 
weren't going to get back into 
the game, being a realist. 

Antonio Conte's Tottenham 
left the field to loud boos at      
halftime as they trailed to      
Morecambe, courtesy of Anthony 
O'Connor's sharp volley after 
being left unmarked from a     
corner in the 33rd minute. It was 
only when Harry Kane, Lucas 
Moura and Oliver Skipp came       
off the bench midway through 
the second half that the eight-
times winners began to look       
like avoiding a shock exit. Harry 
Winks equalised with a free  
kick that was intended as a 
cross but flew in and Moura then 
stole possession in midfield      
before racing through to round 
keeper Trevor Carson and slot 
in. 

Kane wrapped up the win with 
a neat finish after being smartly 
picked out by Giovani Lo Celso.  

West Ham United defeated 
Leeds 2-0 after Manuel Lanzini 
scored the opener from close 
range in the 34th minute and 
Jarrod Bowen scored in the   
final minute of stoppage-time 
following Michail Antonio's pass. 

West Ham face a trip to minor 
league Kidderminster Harriers, 
the lowest-ranked side remain-
ing, in round four. 

UK Cypriot Tayt Trusty 
signs pro for Blackpool

The 18 year old midfielder, 
who featured in the pre-
season friendlies against 

Carlisle United and Burnley, has 
agreed an initial 18-month deal 
with Championship side Black-
pool, which includes an option 
for a further year. 

He follows defender Jack 
Moore in agreeing such a deal, 
with the club convinced Trusty 
is “ready for senior football.”  

He has made 17 appearances 
for the youth team this season, 
scoring three goals. 

The teenager, who embarked 
on a two-year scholarship in 
2020, said of his first pro contract: 
“I’m over the moon. This is some-
thing that I’ve wanted to do ever 
since I started playing football.  

“I had a slow start coming to 
Blackpool, having moved away 
from my family, but over the past 
year or so I’ve met some great 
people and had a fantastic time. 
The coaches here have really 
helped me on my scholarship 
and I’ve improved massively. 

“I now want to keep working 
hard, make further progress and 

train more with the first-team, with 
the aim of playing games in the 
future.” 

Academy director Ciaran 
Donnelly said: “The progress 
Tayt has made in a short space 
of time, having joined us at 16, 
is remarkable and that tells you 
everything you need to know 
about his character. 

“He has the ability to dominate 
opponents with his physical style 
of play, and his willingness to 
learn has put himself in a position 
where we are all very excited at 
the player Tayt can become over 
the next couple of years. 

“He is ready for senior football, 
having outgrown the youth team 
programme. You can see through 
his performances that he is in a 
really good place and we are now 
ready for him to take that next 
step. 

“This is a well-deserved pro-
fessional contract and I’m sure 
our supporters will enjoy watch-
ing Tayt progress.” 

Tayt grew up in East London; 
his maternal Grandfather is from 
Larnaca, Cyprus.

UK Cypriot Pablo Kala-
maras, has been signed 
to West Ham United’s 

Academy! 
Pablo, who plays for the 

club’s Under 14 Gold team, has 
been in great form this season 
and impressed West Ham United 
when he was invited for a trial. 

Congratulations to Pablo     
and his family on an fantastic 
achievement.  

Congratulations too to the 
Omonia Youth FC coaches,       
in particular Under 14 Gold        

manager George Constantinou, 
who have advised and guided 
him during his football deve- 
lopment and who all worked         
incredibly hard with Pablo to      
ensure he reached his full poten-
tial. 

As a club, Omonia Youth FC  
wish Pablo the very best, we 
hope he embraces the oppor-
tunity that has been afforded      
to him and we are sure he will  
make his parents, his coaches 
and the club proud.  

Enjoy the journey Pablo! 

Omonia Youth UK Cypriot 
signs for West Ham

FA Cup round Up Local and community 
football

New Salamis had a good 
week winning two games 
on the trot to put them in 

a good position second in the 
Spartan South Midlands League 
premier five points behind the 
leaders Risborough. 

They beat Flackwell Heath 3-2 
on Saturday the first goal came 
from Charlie Georgiou as early as 
the 9th minute in the 30th minute 
Flackwell equalised through a 
well worked corner going into the 
break 1-1. 

Flackwell took the lead in the 
62nd minute and a New Salamis 
penalty in the 82nd minute from 
Derek Asamoah equalised for 
the reds and in the 89th minute 
Derek Asamoah saved the day 
for them with a smashing goal 
to give New Salamis a 3-2 win. 

In their second game on Tues-
day night against Broadfields 
United New Salamis fell behind 
again to 1-0 down after 18 minutes 
but within a minute New Salamis 
equalised through Elijah. Five 
minutes later the Reds took the 
lead through Charlie Georgiou. 
8th minute Broadfields equalised 
2-2. And Just before the break 
Johan made it 3-2 to Salamina 
with a sleek penalty. Two goals in 
the second half from Derek Asa-
moah and George Lutayaa gave 
New Salamis a good 5-2 win. 

In the combined Counties 

League Premier, St Panteleimon 
FC lost to Reading City 5-1. 

In the Isthmian League the 
Haringey Borough game versus 
Carshalton away was called off. 

In the Vanarama National 
League, The Bees left it late to 
earn a point against Altrincham 
in the Vanarama National League 
– drawing 1-1 at The Hive London. 

Dean Brennan’s side went 
close again in the 19th minute 
when they were awarded a free-
kick in Altrincham’s half. 

 Rob Hall bent the set-piece 
into the penalty area to Mitch 
Brundle who sent his header 
into the goalie’s gloves. 

 The deadlock was broken 
just after the hour mark when 
Thompson’s long ball forward 
was brought down by Hulme   
towards the byline. He held the 
ball up before passing to Ben 
Pringle on the edge of the box 
who curled it into the far corner 
to give his side the lead. 

 Dean Brennan’s side levelled 
deep into stoppage time after 
Harry Taylor crossed into the 
centre of the box following a long 
pass forward by Oxborough. 
Marriott took the ball under      
control before laying it off to 
Mitch Brundle who hit a first-time 
half volley into the bottom corner 
to rescue a point. 

A good two wins for New Salamis

AEK Youth

A great start to the year for 
AEK who came out 5-2 
winners in a great game. 

Savva reacted well to put the 
first goal away before Lucca 
doubled the lead, with Oakhill 
scoring just before half time.  

AEK moved up a gear in the 
second half with Sami scoring 

a wonderful long range effort      
to put AEK 3-1 ahead. With sus-
tained pressure, AEK scored via 
an own goal. Oakhill persevered 
and scored with a quick reply 
before Lucca scored his second 
with a tidy bottom corner finish.  

Goals Lucca (2), Savva (1), 
Sami (1), OG.
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†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Theodore Constandis 

(from Kyrenia, Cyprus) 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Andreas Joannou 

(from Famagusta, Cyprus) 

† 3 Month Memorial

† 3μηνο Μνημόσυνο 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Θεόδωρος Κωνστάντης  
(από Κερύνεια, Κύπρος) 

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

suddenly on the 23 December 2021, aged 69.  
He leaves behind his wife Angela, his son Panagiotis (Peter) 

 and his partner Linn, his daughter Joanna and her partner Keith,  
his sister Elen, relatives and friends. The funeral church service will 
be held on Tuesday 18 January 2022 at the Greek Orthodox Church  

of St. Demetrius, Town Road / Logan Road, London N9 0LP, 
 at 12.00 noon. The burial service will take place at Chingford Mount, 

121 Old Church Road, Chingford, London E4 6ST, at 1:30pm.  
Instead of flowers, there will be a donation box in the church for  

the kidney patients. The family will not accept condolences.  
Wake will be given at the cemetery. 

Telephones: 020 8109 9647, 07928 427275

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον αιφνίδιο θάνατο του  
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και αδελφού Θεόδωρου  

Κωνσταντή, την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021, σε ηλικία 69 ετών. 
Αφήνει πίσω του, την σύζυγο του Αγγέλα, τον γιο του Παναγιώτη 
(Peter) και την σύντροφό του Linn, την κόρη του Ιωάννα και τον 
σύντροφο της Keith, την αδελφή του Έλεν συγγενείς και φίλους.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 στην εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου, Town Road / Logan Road, London N9 0LP, 

 η ώρα 12.00 το μεσημέρι και η ταφή στο κοιμητήριο του Chingford 
Mount, 121 Old Church Road, Chingford, London E4 6ST,  

η ώρα 1:30μμ. Η οικογένεια επιθυμεί αντί λουλούδια να γίνονται  
εισφορές στο κουτί που θα υπάρχει στην εκκλησία για τους  
νεφροπαθείς. Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.  
Τηλέφωνα οικείων: 020 8109 9647, 07928 427275 30. 11. 1952 – 23. 12. 2021

It is with great sadness that we announce  
the passing of Andreas Joannou  

on 20th December 2021, at the age of 97.  
He was much loved and will be sorely missed.  

He leaves behind his wife Elizabeth,  
his grandchildren, sisters, nephews and nieces, 

 goddaughter, and many friends. The funeral shall 
take place on Tuesday 18th January 2022 

 at St Andrews church in Kentish Town at 12pm. 
 Following the burial at Islington Cemetery 

 at 2pm. The wake will take place at the  
cemetery. Any flowers can be sent to  

Demetriou & English on the 18th January 
 before 9.30am.

The 3-month memorial service of our beloved and dearly missed  

Protopresbyter Andreas Hadjisavvis will take place on Sunday 16th January 2022  

at St. John the Baptist Church, Wightman Road, N8 0LY.  
We invite all those who honor his memory to attend.  

His wife Presbytera Maria, children and grandchildren.  

Το 3μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου  

Πρωτοπρεσβύτερου Ανδρέα Χατζησαββή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 

16 Ιανουαρίου 2022 στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, N8 0LY  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παρευρεθούν.  

Σύζυγος πρεσβυτέρα Μαρία, παιδιά και εγγόνια.

20.02.1924 – 20.12.2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σταυρούλλα Μιχαήλ Γεωργίου 

(από Λύμπια, Κύπρος) 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Stavroulla Michael Georgiou 

(from Lymbia Cyprus) 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Christakis Anastasi Karachristou  

 TRIKOMITIS

24.02.1941 - 20.12.2021

Είναι με βαριά καρδιά και βαθύτατη θλίψη  
που ανακοινώνουμε τον θάνατο του λαμπρού  

στο πνεύμα, εύθυμου στο χαρακτήρα, που απολάμβανε 
τη ζωή και με το παραπάνω, σύζυγο,  

πατέρα και παππού, Χριστάκη Καραχρίστου, στοργικά 
γνωστόν από τους περισσότερους ως Τρικωμίτης.  

Πέθανε στις 20 Δεκεμβρίου 2021 σε ηλικία 80 χρόνων. 
 Αφήνει την προσφιλή του σύζυγο Αντρούλλα, τα παιδιά 

του Μάριο και Αναστασία, τη νύμφη του Ζωή, 
 τον γαμπρό του Κρίς, την εγγονή του Kerry, αδέλφια και 

αρκετούς αγαπητούς συγγενείς και φίλους. 
 Κανένας δεν αγαπούσε τη ζωή και κανένας δεν την  

απολάμβανε τόσο πολύ όπως ο Τρικωμίτης.  
Επρόκειτο για κάποιον με τον οποίο όλοι ένοιωθαν ότι 

είχαν κάποια σχέση μαζί του.  
Είτε σαν δάσκαλο οδήγησης είτε σαν βιντεογραφιστή που 

αποθανάτισε μοναδικά οικογενειακά  
γεγονότα είτε σαν αξιογάπητο συγγενή ή θερμό φίλο.  
Κάθε ένας έχει και τη δική του ξεχωριστή, ευχάριστη  

ανάμνηση από τον Τρικωμίτη.  
Η πάντα ευχάριστη ψυχική του διάθεση μαζί με τις  
ευφάνταστες ιστορίες του, καταγοήτευαν τους πάντες  

και προκαλούσαν άφθονο το γέλιο.  
Εκείνος δεν είναι μαζί μας πιά αλλά οι αναφορές στο 
όνομα του φέρνουν έντονα ευχάριστα αισθήματα.  

Ο Τρικωμίτης πραγματικά άφησε τη δική του πολιτιστική  
σφραγίδα σαν κληρονομιά μέσα στην οικογένεια του που 

ήταν η χαρά και η περηφάνεια της ζωής του.  
Η κηδεία του αξέχαστου Χριστάκη θα γίνει την  

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 στην εκκλησία των 12 
Αποστόλων, Brookmans Park, AL9 6NG,  στις 10 π.μ.   
Η ταφή στο κοιμητήριο Trent Park, Cockfosters Rd, EN4 
0DZ. Η οικογένεια απευθύνει σε σας θερμή πρόσκληση 
όπως, σε συνέχεια, εορτάσετε μαζί της τη ζωή του  

Χριστάκη στο χώρο με  διεύθυνση: Southgate Hockey 
Club, Oakwood, EN4 0PS. Θα υπάρχει Κιβώτιο 

 Εισφορών για : The North London  Hospice και Diabetes 
U.K. Οι δωρεές μπορούν επίσης να γίνουν χρησιμοποι-
ώντας τους παρακάτω συνδέσμους για την υποστήριξη 

των επιλεγμένων φιλανθρωπικών οργανώσεων 
 στη μνήμη του Χριστάκη  

Τρικωμίτη https://trikomitis.muchloved.com,  
https://christakistrikomitis.muchloved.com

It is with a heavy heart and deep sorrow that we  
announce the passing of our brilliant,  

fun loving, larger than life husband, father and 
grandfather Christakis Karachristou, fondly known 

by most as Trikomiti who died on the 20th December 
2021 at the age of 80. He leaves behind his  
beloved wife Androulla, children Marios and  

Anastasia, daughter in law Zoe, son in law Chris, 
granddaughter Kerry, siblings and many cherished 

relatives and friends. No one loved life and 
 unapologetically celebrated it more than Trikomiti. 
He was someone that everyone felt connected to. 
Whether he was their driving instructor, filmed their 
treasured family events or was a dear relative or  

esteemed friend, everyone has a fond memory and 
smiles with their heart when they think of him.  
His cheeky disposition and fantastical stories  

captivated everyone and even though he is gone 
now from this world, everyone will all feel his  

presence forever within them. His love, generosity 
and service to the Greek Community will be  

remembered and respected always. Mr Trikomitis 
truly left his legendary mark and his artistic legacy 
lives on through his family, who were the pride and 

joy of his life. May his memory be eternal 
The funeral will take place on Friday the 21st  
January 2022 at The Twelve Apostles Church, 

Brookmans Park, AL9 6NG at 10am and the burial 
at Trent Park cemetery, Cockfosters Rd, EN4 0DZ. 
Thereafter the family warmly invite you to join them 

to celebrate Christakis’ life at Southgate Hockey 
Club, Oakwood, EN4 0PS. There will be a donation 

box available on the day for The North London  
Hospice and Diabetes UK. Alternatively,  

you can donate using the links below to support  
our chosen charities in memory of Christakis  

Trikomitis https://trikomitis.muchloved.com 
https://christakistrikomitis.muchloved.com 

02.07.1932 – 26.12.2021

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας 
 συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Σταυρούλλας Μιχαήλ  
Γεωργίου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών στις 26  
Δεκεμβρίου 2021. Η Σταυρούλλα ήταν μια ανιδιοτελής, καλόκαρδη  
γυναίκα που χαιρόταν να βοηθάει την οικογένειά της και τους  

φίλους της. Αφήνει πίσω της τον επί 60 χρόνια σύζυγό της Χαμπή, 
τις 3 κόρες της Ανδρούλα, Γεωργία & Πόλα, γαμπρό, 7 εγγόνια  

και 2 δισέγγονα. Η κηδεία της θα τελεσθεί στις 19 Ιανουαρίου 2022 
στις 10:00 π.μ. στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό St Marys 

– 305 Camberwell New Road, Λονδίνο, SE5 0TF  
και θα ακολουθήσει η ταφή στις 11:30 π.μ. στο κοιμητήριο του 

Hither Green Cemetery, Verdant Lane, Λονδίνο,  SE6 1TP.  
Όσοι επιθυμούν μπορούν να αφήσουν μια δωρεά για το Dementia 
UK. Λόγω της πανδημίας η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

With a heavy heart we announce the death of our beloved wife, 
mother, grandmother, and great grandmother Stavroulla Michael 

Georgiou, who passed away aged 89 on 26 December 2021.  
Stavroulla was a selfless kind-hearted woman who would be 
happy to help her family and friends. She leaves behind her  

husband of 60 years Hambi, her 3 daughters Androula, Georgia 
& Paula, son in laws, 7 grandchildren and 2 great grandchildren. 

Her funeral will take place on 19 January 2022 at 10:00am  
at St Marys Greek Orthodox Cathedral – 305 Camberwell New 
Road, London, SE5 0TF followed by burial at 11:30am at Hither 

Green Cemetery, Verdant Lane, London, SE6 1TP.  
Those who wish may leave a donation for Dementia UK.  

Due to the pandemic the wake will be held at the cemetery.

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια 
στους οικείους του Δημήτρη Λάμπρου και  

Αναστασίας Γεωργίου Κωνσταντάς, Σωτήρη Κυριάκου Λαμπράκη 
 που απεβίωσαν πρόσφατα. 

Επίσης ο Σύνδεσμος εκφράζει τα θερμά και ειλικρινά του συλλυπητήρια 
στους οικείους του Πάμπου Βάσιλα που απεβίωσε στην Κύπρο στις  

29 Δεκέμβριου 2012 σε ηλικία 50 χρονών μετά από εγχείρηση ανοικτής  
καρδίας. Ο μ. Πάμπος Βάσιλας ήταν δημοσιογράφος και εργαζόταν  

στο Φιλελεύθερο.   
Αιωνία τους η μνήμη 

 
Ο διευθυντής του Varosi Lettings Ltd Δρ. Βασίλης Μαύρου  

και το προσωπικό του αισθάνονται βαθιά λυπημένοι για την είδηση  
του θανάτου του Θεοφάνη Ιωάννου.  

Οι σκέψεις και οι προσευχές μας αυτές τις στιγμές  
είναι μαζί με την οικογένειάς του. 

†   MEMORIAL  

The year memorial service of  
Charalambos (Hambis) Sotiri 

From Vathylakas, Cyprus) will take place on 
Sunday 16 January 2022, at St Mary's Wood 

Green, and we invite anyone who honours his 

memory to attend. 
 

Το ετήσιο μνημόσυνο του  
Χαράλαμπου (Χαμπής) Σωτήρη  

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16  
Ιανουαρίου 2022, στην εκκλησία της  
Παναγιάς στο Wood Green και καλούμε 

όποιον τιμά τη μνήμη του όπως παρευρεθεί.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Spiros Savvas Michael 

(from Dremedousha, Larnaca, Cyprus) 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Androulla (Andrie) Christodoulou  

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.01.2022, στην Εκκλησία του 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY,  
το 4ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής  

μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής  

Μαρίας Ηρακλή Χρήστου (από Άχνα)  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδί: Νίκος, εγγονή Νίκη και λοιποί συγγενείς 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

CRYSTALLA CHRISTODOULIDES

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Σπύρος Σάββας Μιχαήλ 
(από Δρεμεδούσα, Λάρνακα, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρούλλας (Αντρίε) Χριστοδούλου 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Androulla Christodoulou (born 20th July 1972 at North Middlesex Hospital, 
Edmonton) will be sadly missed by her husband Andy, who were married 

for 18 years, her children, Alexander aged 10, and Anna aged 12.   
She will be missed by her sister Radoulla, her father Michael, her brother 

Yiannis, her sister-in-law, Maria, and her extended family.   
At work in Morrisons she was treated like a member of the family and  

was friends with many of the mums in Alexander's school.   
She was a compassionate woman and showed empathy, humanity,  
and friendship to all people she knew.  She always lived her life in  

happiness and her family meant the world to her.   
Androulla will now be in a better place with her mother, Anna, 

 in heaven who she loved dearly. She was also a committed Christian. 
Date of funeral is on 19th January, Wednesday 2022 at 12.30pm  
at St. Demetrios Church in Logan Rd, Edmonton.  Cemetery is  

at Church Street, Edmonton Cemetery at 2.00pm.

Η Ανδρούλλα Χριστοδούλου (γεννημένη στις 20 Ιουλίου 1972 στο  
Νοσοκομείο North Middlesex, Edmonton) θα λείψει πολύ από τον σύζυγό 
της Άντι, με τον οποίον ήταν παντρεμένη για 18 χρόνια, τα παιδιά της,  

τον Αλέξανδρο 10 ετών και την Άννα 12 ετών.  
Θα λείψει από την αδελφή της Ραντούλλα, τον πατέρα της Μιχαήλ,  
τον αδερφό της Γιάννη, την κουνιάδα της, Μαρία και την ευρύτερη  

οικογένειά της. Στη δουλειά της στο Morrisons της φέρονταν σαν μέλος  
της οικογένειας και ήταν φίλη με πολλές  

από τις μαμάδες στο σχολείο του Alexander.  
Ήταν μια συμπονετική γυναίκα και έδειχνε ενσυναίσθηση, ανθρωπιά  

και φιλία σε όλους τους ανθρώπους που γνώριζε.  
Πάντα ζούσε τη ζωή της ευτυχισμένη και η οικογένειά της σήμαινε τον 
κόσμο για εκείνη. Η Ανδρούλλα θα είναι πλέον σε καλύτερο μέρος με  

τη μητέρα της, Άννα, στον παράδεισο που αγαπούσε πολύ.  
Ήταν επίσης αφοσιωμένη χριστιανή. 

Η ημερομηνία της κηδείας είναι στις 19 Ιανουαρίου 22, Τετάρτη, στις  
12.30 μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Logan Rd, Edmonton. 

 Το κοιμητήριο βρίσκεται στην οδό Church Street,  
Edmonton Cemetery, στις 14:00.20.07.1972 – 04.12.2021

It is with profound sadness that we announce the passing of Crystalla 
Christodoulides 22.12.2021, aged just 74. Above all her qualities and 
strengths, she was the most devoted mother and wife and always put 
others before herself. She will be remembered for her kindness and 
generosity. Our hearts are truly broken. She was taken from us too 

quickly. Nothing will ever hurt her again. Instead of flowers we kindly 
ask for donations for The Royal Free Hospital Charity.  
There will be a donation box available in the church.  

The funeral will take place on Wednesday 26.01.2022, at 11am  
at the Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross and St. Michael,  

Golders Green Rd., NW11 8HL and the burial at 1pm at Islington  
and Camden Cemetery, 278 High Rd East Finchley N2 9AG. 

 Regretfully due to the pandemic, there will be no wake.

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
Χρυστάλλας Χριστοδουλίδη στις 22.12.2021, σε ηλικία μόλις 74 ετών. 
Πάνω από όλα τα προσόντα της, ήταν η πιο αφοσιωμένη μητέρα και 

σύζυγος και πάντα έβαζε τους  
άλλους πάνω από τον εαυτό της. Θα μείνει στη μνήμη μας για την 
καλοσύνη και τη γενναιοδωρία της. Οι καρδιές μας είναι πραγματικά 
ραγισμένες, έφυγε πολύ γρήγορα. Τίποτα δεν θα την ξαναπληγώσει.  
Αντί για λουλούδια, παρακαλούμε για δωρεές στο The Royal Free 

Hospital Charity. Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί στην εκκλησία.  
Η κηδεία θα τελεσθει την Τετάρτη 26.01.2022, στις 11 π.μ.  
στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
και του Αγίου Μιχαήλ, Golders Green Rd., NW11 8HL και η ταφή  
στη 13:00 στο κοιμητήριο του Islington and Camden Cemetery,  

278 High Rd East Finchley Ν2 9ΑΓ.  
Δυστυχώς λόγω της πανδημίας δεν θα δοθεί παρηγοριά.

It is with great sadness that we announce the passing of  
Spiros Savvas Michael on Thursday 30.12.2021.  

He leaves behind, wife Androulla Michael,  
Son Savvas Michael and Daughter Maria Newton  

as well as 7 grandchildren. 
The funeral will take place on Friday 21st January 2022,  

at 12 noon, at St. Demetrios Greek  
Orthodox Church 2 Logan Rd, London N9 0LP,  

at 2pm and the burial at Edmonton Cemetery Church St, 
London N9 9HP, at 3.30pm.  

Celebration of Spiros’s life Forty Hall Banqueting Suite 
Forty Hall Lodge, Forty Hill, Enfield EN2 9HA.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
Σπύρου Σάββα Μιχαήλ την Πέμπτη 30.12.2021.  
Αφήνει πίσω τη σύζυγο Ανδρούλλα Μιχαήλ,  

τον γιο του Σάββα Μιχαήλ και την κόρη του Μαρία  
Νεύτωνα, καθώς και 7 εγγόνια. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 
2022, στις 12 το μεσημέρι, στην Ελληνική Ορθόδοξη  
Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου 2 Logan Rd, London  

N9 0LP, στις 14.00 και η ταφή στο κοιμητήριο του  
Edmonton Cemetery Church St, London N9 9HP,  

στις 3.30 μ.μ. Εκδήλωση στη μνήμη του Σπύρου θα γίνει 
στο Forty Hall Σουίτα δεξιώσεων Forty Hall Lodge,  

Forty Hill, Enfield EN2 9HA

06.02.1947 – 22.12.2021

15.05.1947 - 30.12.2021

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Kωστάκης Κωνσταντίνου (Λονδίνο) 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.01.2022,  

στηνΕκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος, 660 Kenton Road, Harrow, 
Middx. HA3 9QN, το 20ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 
αξέχαστού μας υιού και αδελφού Κωστάκη Κωνσταντίνου και καλούμε 

όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 
Η μητέρα του Θεοδώρα, αδελφές:  

Μαρία και Αλεξάνδρα και συγγενείς.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστόφορος (Chris) Ανδρέα Βαρνάβας  

(από το Πατρική, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέα Ευαγγέλου 

(από Αγία Τριάδα, Γιαλούσας) 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Christoforos (Chris) Andrea Varnavas  

(from Patriki, Cyprus) 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Andreas Evangelou 

(from Ayia Triada, Yialousa) 

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved father, grandfather  
and great-grandfather on Thursday the 23rd of December 2021 aged 95. 

Christoforos came to England in the late 1940s where he met & fell in love with his future wife  
Alexandra Pavlou. They were married on the 6th May 1951 Together they opened Junction Café in Archway in the 

early 1960’s. 
He will be dearly missed by his 4 children, Andro, Paul, Peter, Marinella (Maria), 

 2 daughter-in-laws, Yianoulla & Maria, his son-in-law Peter, 7 grandchildren Alex, Karen,  
Kristianna, Christopher, George, Theo, and Alex & 4 great-grandchildren, relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday the 17th of January 2022 at the Greek Orthodox Church St. John the Bap-
tist, Wightman Road, London, N8 0LY t 12:30.  

The burial will be at Southgate Cemetery at 14:30.  
Please note the family would appreciate donations for the Stroke Association. 

Never again to see you smile or hear your laughter. 
The emptiness fills our souls. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού  
και προπάππου την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 σε ηλικία 95 ετών. 

Ο Χριστόφορος ήρθε στην Αγγλία στα τέλη της δεκαετίας του 1940 όπου γνώρισε και ερωτεύτηκε  
τη μέλλουσα σύζυγό του Αλεξάνδρα Παύλου. Παντρεύτηκαν στις 6 Μαΐου 1951,  
άνοιξαν μαζί το Junction Café στο Archway στις αρχές της δεκαετίας του 1960. 

Θα λείψει πολύ στα 4 παιδιά του, τον Άντρο, τον Παύλο, τον Πήτερ, την Μαρινέλλα (Μαρία),  
τις 2 νύφες του, τη Γιανούλλα και τη Μαρία, τον γαμπρό του Πέτρο, τα 7 εγγόνια του Άλεξ, Κάρεν,  

Κριστιάννα, Χριστόφορος, Γιώργος , Theo, και Alex & τα 4 δισέγγονα, συγγενείς και φίλοι. 
Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, Λονδίνο, N8 0LY, στις 12:30μμ.  
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Southgate στις 14:30μμ. 
Η οικογένεια θα εκτιμούσε τις δωρεές για το Stroke Association. 
Ποτέ ξανά δεν θα σε δω να χαμογελάς ή να ακούσω το γέλιο σου. 

Το κενό γεμίζει τις ψυχές μας. 

01.05.1926 - 23.12.2021

We are sad to announce the death of Andreas Evangelou, who 
passed away on 8.12.2021 at the age of 81. 

Andreas Evangelou leaves behind his loving and devoted wife 
Patricia, two children Marguerite and John and  

Marguerite's husband Stefano, a sister, and a brother  
and many family and friends. 

Andreas' funeral will take on Friday 21 January 2021  
at 12pm at St John the Baptist, Wightman Road, London N8 

and then onto the cemetery of Islington & St Pancras,  
North Finchley. Due to Covid restrictions,  
the wake will take place at the cemetery.  
For more information call 07943105501.29.10.1940 – 08.12.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ανδρέα 
Ευαγγέλου, ο οποίος απεβίωσε στο σπίτι του στις 8.12.2021, 
σε ηλικία 81 ετών. Ο Ανδρέας Ευαγγέλου αφήνει πίσω 
 την αγαπημένη και αφοσιωμένη σύζυγό του Πατρίσια,  
δύο παιδιά τη Μαργαρίτα και τον Γιάννη και τον σύζυγο  
της Μαργαρίτας Στέφανο, μια αδερφή και έναν αδελφό  

και πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2021  
στις 12 μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
Wightman Road, London N8 και στη συνέχεια στο κοιμητήριο  
του Islington & St Pancras, North Finchley. Λόγω περιορισμών 

Covid, η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.  
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 07943105501.

NOTE OF THANKS  

The family of Aristeidis Peppas would like to say a huge thank you to those  

who attended the funeral on Thursday 30th December 2021. Also, a special thank you  

for the flowers that people brought and the contributions to our chosen charity, 

The British Heart Foundation.  

Finally, thank you to Demetriou & English for the lovely service they provided. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  
Η οικογένεια του Αριστείδη Πέππα θα ήθελε να πει ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους  

αυτούς οι οποίοι παρευρέθηκαν στην κηδεία την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021.  
Επίσης, ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ για τα λουλούδια που έφερε ο κόσμος και τις συνεισφορές  

στην επιλεγμένη φιλανθρωπία μας, το The British Heart Foundation. Τέλος, ευχαριστώ το Demetriou 
& English για την υπέροχη εξυπηρέτηση που μας παρείχαν σε αυτη τη δύσκολη στιγμή.
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†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ 

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα πραγματοποιηθεί  
το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022, στις 10πμ  
στον καθεδρικό Ναό των Αγίων Πάντων,  

Camden Street, London NW1 0JA  
και στην συνέχεια η σορός του  

θα μεταφερθεί στο κοιμητήριο του New Southgate.  
 

The funeral will take place  
on Saturday 15th of January 2022, at 10am,  

at the Greek Orthodox Cathedral of All Saints,  
Camden Street, London NW1 0JA.  

 
Αντί για λουλούδια η οικογένεια παρακαλεί να  
κάνετε εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

MIND, THE HARINGTON SCHEME,  
ALKIONIDES UK (DONATIONS ON JustGiving.com)  

Θα υπάρχουν διαθέσιμα κουτιά  
εισφορών στην εκκλησία. 

 
 ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ. 
 

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Μάρω, οι κόρες του Νέβη και Ρέα,  
η αδελφή του Νίκη, ο γαμπρός του Dave, η νύφη του Tracy 

και τα εγγόνια του Αλέξανδρος,  
Victoria και Γιώργος. 

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ 

Ανήμερα των Χριστουγέννων  
25 Δεκεμβρίου 2021 

 ο Γιώργος Καραγιώργης,  
από το κατεχόμενο Λευκόνοικο 
απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών.  
Αφήνει πίσω την σύζυγό του 

Μάρω, τις κόρες του Νέβη και Ρέα 
και την αδελφή του Νίκη.  

Ο γιός του Κυριάκος δυστυχώς 
έφυγε από την ζωή το 2017.  
Το Λευκόνοικο, η παροικία και  
η οικογένειά του πενθούν τον  

αξιαγάπητο και ενάρετο  
άρχοντα και μεγαλοεπιχειρηματία 
Γιώργο Καραγιώργη του Κυριάκου 

και της Μυροφόρας από  
το Λευκόνοικο.  

Ο Γιώργος ήταν πασίγνωστος 
στην παροικία μας,  

στην Κύπρο και στην Ελλάδα. 
Στην αρχή της δεκαετίας του 1960 
με τα αδέλφια του Μιχαλάκη και 

Οδυσσέα απέκτησαν το  
φημισμένο εστιατόριο Elysee  

στο κεντρικό Λονδίνο.  
Η συνεχιζόμενη επιτυχία του  

Elysee στην δεκαετία του 1960  
και στις ακόλουθες δεκαετίες 

 προσέλκυσε επισκέπτες όπως 
 η αυτού Βασιλική Υψηλότητα  
Πρίγκηπας Φίλιππος και  

η  Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 
Αγγλίας που κέρδισε το  

παγκόσμιο κύπελο το 1966  
για να γιορτάσουν την νίκη τους, 

μεταξύ πολλών άλλων  
καλεσμένων όπως οι Beatles  

και ο Muhammad Ali.  
Ο Γιώργος διασκέδαζε τους  
πελάτες του χορεύοντας  
με ποτήρια στο κεφάλι. 

Μετά από 48 αξέχαστα χρόνια,  
τα τρία αδέλφια παρέδωσαν  
την σκυτάλη στην νέα γενιά. 
Υπήρξε επίσης ένα από τα 

 ιδρυτικά στελέχη του ΔΗΣΥ.  
Για την μεγάλη του  

προσφορά στην εκκλησία,  
την πατρίδα, την παράδοση  

και την παιδεία ο Οικουμενικός 
 Πατριάρχης Κωνσταντινουπό-

λεως κκ Βαρθολομαίος I, 
 αναγνωρίζοντας την 

 προσφορά του τον τίμησε  
με τον τίτλο του Άρχοντα  

Ορφανοτρόφου της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας.

On Christmas Day,  
25 December 2021,  

George Karageorgis from the 
occupied village of 

 Lefkoniko passed away  
at the age of 92. 

He leaves behind his wife 
Maro, his daughters Nevi and 

Rea and his sister Niki. His 
son Kyriakos sadly passed 

away in 2017. 
Lefkoniko, the community and 
his family mourn the popular 

and charismatic businessman 
George Karageorgis,  
son of Kyriakos and  

Myrofora from Lefkoniko. 
George was well known in the 

community, in Cyprus and 
Greece. In the early 1960’s  

along with his brothers  
Michael and Odysseas  
he acquired the famous  

Elysee restaurant in central 
London. The continued  
success of Elysee in the 

1960’s and the decades that 
followed attracted guests such 
as his Royal Highness Prince 

Philip and England football 
team that won the World Cup  

in 1966 to celebrate their  
victory, amongst many other 
guests such as the Beatles 

and Muhammad Ali.  
George entertained his  

customers by dancing with 
glasses on his head.   

After 48 unforgettable years 
the brothers handed over  

the baton to the next  
generation.  

He was also one of the  
founding members of DISY. 
For his valuable contribution 
to the church, the homeland, 

culture and youth,  
the Ecumenical Patriarch  

of Constantinople,   
Bartholomew I, honoured 

George with the title of  
 Archon within the Orthodox 

Church.
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