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Πρίγκιπας Άντριου: Στη δικαιοσύνη 
τον «παραδίδει» η βασίλισσα 

 Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις 
της 24χρονης, η οποία καταγγέλ-
λει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βια-
σμού σε σουίτα ξενοδοχείου της 
Θεσσαλονίκης την παραμονή της 
πρωτοχρονιάς.           Σελ. 7 & 5                                                             

Βιασμός 24χρονης:  
“Να μιλήσει όποια ήταν στο πάρτι”

Έρευνα: Ωφέλησε ή έβλαψε  
τη Βρετανία το Brexit;

Ένας χρόνος Brexit: Η οικονο-
μία της Βρετανίας υπέστη σημα-
ντικό πλήγμα από την έξοδο από 
την ΕΕ, χωρίς σε αυτό να υπο-
λογίζονται οι επιπτώσεις του  
κορωνοϊού...                     Σελ. 9

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανα-
κοίνωσε ότι αφαιρούνται από τον 
Δούκα του Γιορκ πρίγκιπα Άντριου 
όλοι οι στρατιωτικοί τίτλοι και οι 
βασιλικές πατρωνίες, ενώ δεν θα 
μπορεί να...                      Σελ. 3

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

Εnglish Section 17-26

Η αρχή του τέλους 
για τον Τζόνσον;

Σελ. 6

ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ PARTYGATE, ΕΝΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID

Πιθανή ψηφοφορία για καθαίρεση του πρωθυπουργού - Τον καλούν να παραιτηθεί

"Ήξερε για το πάρτι και είπε ψέματα" λένε Κάμινγκς, αντιπολίτευση και ΜΜΕ

Κορωνοϊός: Πλήρης κατάργηση των περιορισμών, ακόμη και της υποχρεωτικής μάσκας!

Στις πέντε ημέρες μειώθηκε η καραντίνα για τους θετικούς στον ιό

Σελ. 2 & 19 

ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ PARTYGATE, ΕΝΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID

Η αρχή του τέλους 
για τον Τζόνσον;

Συνεργασία για 

τους αγνοούμενους 

ζητά ο  Υπουργός 

Ευρώπης

Συνεργασία για 

τους αγνοούμενους 

ζητά ο  Υπουργός 

Ευρώπης

Σελίδες  3, 4, 5, 7, 9, 10, 17 & 19

Όνειρο θερινής νυκτός  

αποδείχτηκε ο East Med! 
 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 2 & 19 
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Πλήρη συνεργασία για τη Διερευνητική Επιτροπή  
Αγνοουμένων ζητά ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης

Τη σημασία της πλήρους συ-
νεργασίας από όλες τις πλευ-
ρές ώστε να βοηθηθεί το έργο 
της Διερευνητικής Επιτροπής 
για τους Αγνοούμενους στην 
Κύπρο (ΔΕΑ), επισημαίνει με 
επιστολή του ο νέος Υφυπουρ-
γός Εξωτερικών του Ηνωμένου 
Βασιλείου αρμόδιος για την Ευ-
ρώπη Κρις Χίτον-Χάρις. 
Η πρώτη αναφορά του νέου 

Βρετανού Υπουργού Ευρώπης 
σε πτυχή του Κυπριακού έρχε-
ται ως απάντηση σε επικοινω-
νίες που είχε μαζί του η φιλο-
κύπρια Συντηρητική βουλευτής 
βορείου Λονδίνου Τερέζα  
Βίλιερς, η οποία είχε προωθή-
σει και σχετική επιστολή της ορ-
γάνωσης «Συμβούλιο Βρετανο-
κυπρίων». 
Ο κ. Χίτον-Χάρις επισημαίνει 

τη «σημαντική δουλειά» που  
κάνει η ΔΕΑ και τη συνεισφορά 
της στο να επέλθει μία ολοκλή-
ρωση του δράματος για τις οι-
κογένειες που επηρεάζονται. 
Δηλώνει ότι παρακολουθεί 

«με ενδιαφέρον» τη δουλειά 
αυτή και επισημαίνει τη συνά-

ντηση που είχε η προκάτοχός 
του Γουέντι Μόρτον με τον Επί-
τροπο Προεδρίας Φώτη Φω-
τίου τον Σεπτέμβριο για να συ-
ζητήσουν αυτό το πολύ 
ευαίσθητο ζήτημα των αγνοου-
μένων. 
Προσθέτει ότι η βρετανική κυ-

βέρνηση συμμερίζεται τις ανη-
συχίες των δύο κοινοτήτων 
στην Κύπρο για τους αγνοού-
μενους και επισημαίνει τη  
μείωση τα τελευταία χρόνια του 
ποσοστού των τοποθεσιών 
που έχει επιβεβαιωθεί ότι πε-
ριέχουν σορούς αγνοουμένων, 
καθώς και ότι το έργο της ΔΕΑ 
γίνεται πιο δύσκολο με το πέ-
ρασμα των ετών. 
Από αυτό, κατά τον Βρετανό 

υφυπουργό, προκύπτει η ση-
μασία της πλήρους συνεργα-
σίας όλων των πλευρών και 
πάνω σε αυτό επισημαίνει την  
έκκληση από την Επιτροπή 
των Υπουργών του Συμβου-
λίου της Ευρώπης προς την 
Τουρκία για συνέχιση παροχής 
βοήθειας στη ΔΕΑ με στόχο να 
προκύψουν απτά αποτελέ-

σματα. Η βοήθεια αυτή πρέπει 
να έχει τη μορφή της απρόσκο-
πτης πρόσβασης σε όλους 
τους πιθανούς χώρους ταφής, 
της παροχής πληροφοριών 
από συναφή αρχεία και της επί-
τευξης προόδου στις έρευνες, 
αναφέρει ο κ. Χίτον-Χάρις. 
Ο Βρετανός Υπουργός Ευρώ-

πης τονίζει επίσης ότι η Επι-
τροπή των Υπουργών του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης έχει 
επιμείνει πως η Τουρκία έχει 
ανεπιφύλακτη υποχρέωση να 
πληρώσει τη δίκαιη αποζη-
μίωση που έχει επιδικαστεί από 
το ΕΔΑΔ για την οδύνη των οι-
κογενειών των αγνοουμένων. 
«Το Ηνωμένο Βασίλειο συνει-
σφέρει ενεργά στις συζητήσεις 
της Επιτροπής των Υπουργών 
και υποστηρίζει πλήρως τις 
απόφασις του. Θα συνεχίζουμε 
να προτρέπουμε πλήρη συνερ-
γασία σε αυτό το πλαίσιο»,  
καταλήγει η επιστολή του Κρις 
Χιτον-Χάρις προς την Τερέζα  
Βίλιερς.

Ένας χρόνος χωρίς τον Γιώργο Ζ. Χριστοδουλίδη
Στις 5 Ιανουαρίου συμπληρώθηκε ένας χρόνος 
από τότε που έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Ζ. 

Χριστοδουλίδης σε ηλικία 95 χρονών.  
Την Τρίτη 4 Ιανουαρίου τελέστηκε το  μνημόσυνο 
του Γιώργου Χριστοδουλίδη στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Κωνσταντίνου στον Πόρο, στην παρουσία 

λίγων φίλων και συγγενών.  
Η συγκίνηση ήταν μεγάλη για την σύζυγόν του 
Ειρηνούλλα διότι ήταν αγαπητός σε όλους. 

Ο Γιώργος Χριστοδουλίδης ήταν πολύ γνωστός  
ανάμεσα στις παλαιότερες γενεές της εδώ  

ομογένειας, με ξεχωριστή, πιβλητική συμβολή 
στα πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και γενικότερα  
παροικιακά δρώμενα. Κατά την παραμονή του 
στο Λονδίνο, ασχολήθηκε με μεταφράσεις  

λογοτεχνικών κειμένων από την αγγλική γλώσσα, 
συνέγραψε μελέτη για την εθνική  ταυτότητα της 
παροικίας που συνέβαλε, σε σημαντικό βαθμό, 
στην εκλαΪκευση του ρόλου της παροικιακής  

παιδείας στο εθνικό γίγνεσθαι και το μέλλον της  
ομογένειας σε αυτή τη χώρα. Με την “Παροικιακή” είχε ιδιαίτερη σχέση: ήταν από τους πρώτους   

εθελοντές, συνεργάτες και υποστηρικτές και ήταν πολύ περήφανος για αυτό. 
Η σύζυγος του Ειρηνούλλα Χριστοδουλίδου προσφέρει το ποσόν των  

£500 εις μνήμη του.  

Η “Παροικιακή” εκφράζει τις ευχαριστίες της και ταυτόχρονα τιμά την μνήμη του  
αείμνηστου Γιώργου. Αιωνία του η μνήμη, ας αναπαυθεί εν ειρήνη.

Αφιέρωμα του ΡΙΚ στον κινηματογραφιστή 
Δώρο Παρτασίδη την Κυριακή 23 Ιανουαρίου
Στη ζωή, το έργο και την προ-

σφορά του γνωστού κινηματο-
γραφιστή της παροικίας μας, 
Δώρου Παρτασίδη, είναι αφιε-
ρωμένη η εκπομπή «Χρονογρά-
φημα – Πρόσωπα» που θα 
προβληθεί στο ΡΙΚ 1 την προ-
σεχή Κυριακή 23 Ιανουαρίου 
στις 14:30 μ.μ. ώρα Βρετανίας 
(16:30 μ.μ. ώρα Κύπρου). 
Την εκπομπή παρουσιάζει και 

επιμελείται η γνωστή δημοσιο-
γράφος Αίμιλη Μιχαήλ. Στο 
αφιέρωμα, που θα προβληθεί 
σε δύο μέρη, παρουσιάζεται η 
«οδύσσεια» του Δώρου Παρτα-
σίδη, καθώς επίσης και η δου-
λειά του η οποία εκτείνεται σε 
53 χρόνια, ξεκινώντας στις 13 
Ιανουαρίου 1966. Το πιο σημα-
ντικό έργο του ήταν η κινηματο-
γράφηση και φωτογράφιση της 
τουρκικής εισβολής το καλοκαίρι 
του 1974. Έκτοτε, συνέχισε να 
καλύπτει το δράμα των χιλιά-
δων προσφύγων, τον σπαρα-
γμό των αγνοουμένων και των 
οικογενειών τους και την από-
γνωση των αιχμαλώτων πολέ-

μου. Αυτές τις εικόνες της κου-
βαλά μαζί του μέχρι σήμερα και 
χρησιμοποιούνται στα διεθνή 
μέσα ενημέρωσης για να την 
ενημέρωση της κοινής γνώμης 
σχετικά με τις φρικαλεότητες της 
τουρκικής εισβολής. 
Στα τέλη του 1974 επανενώ-

νεται με την οικογένειά του στο 
Λονδίνο. Συνεχίζει να εργάζεται 
για το PIK καλύπτοντας εκδη-
λώσεις στην παροικία αλλά και 
σημαντικά γεγονότα στην υπό-
λοιπη Ευρώπη και όχι μόνο, 
μέσα από περίπου 300 ταξίδια-
αποστολές. Ως φωτογράφος, με 
σκοπό να διαφωτίσει πολιτι-
κούς, διπλωμάτες και το κοινό, 
οργάνωσε μια σειρά από εκθέ-
σεις στη Photographers Gallery 
στο Λονδίνο, τη Βουλή των Κοι-
νοτήτων και το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, όντας πάντοτε «κυ-
προκεντρικός» με σκοπό να 
προωθήσει το πρόβλημα της 
πατρίδας του. 

 
Το πρώτο μέρος θα προβλη-

θεί στο ΡΙΚ 1 την Κυριακή 23 

Ιανουαρίου και το δεύτερο 
την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 
στις 14:30 μ.μ. ώρα Λονδίνου.



   Άγριος εμφύλιος μαίνεται στους κόλπους των  
Τόρις με θέμα το μέλλον του Μπόρις Τζόνσον και 
το περίφημο πλέον partygate, το σκάνδαλο με τη 
διοργάνωση πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ. 
Την ώρα που οι εσωκομματικοί του εχθροί  

ετοιμάζουν πυρετωδώς την έξωσή του και οι σύμ-
μαχοί του τον υπερασπίζονται σθεναρά, ο ίδιος  
ο πρωθυπουργός για πολλοστή φορά δηλώνει  
αθώος για τα…κορονοπάρτι εν μέσω lockdown 
Στις  περισσότερες εφημερίδες της Τετάρτης 

(19/01) εμφανής είναι ο χλευασμός για το πρό-
σωπο του πρωθυπουργού που συνεχίζει να επι-
μένει ότι δεν γνώριζε ότι έκανε κάτι λάθος όταν 
πήγε σε μια συνάθροιση με ποτά στον κήπο της 
Ντάουνινγκ Στριτ κατά τη διάρκεια του πρώτου 
lockdown πέρυσι την άνοιξη . "Κανείς δεν με προ-
ειδοποίησε ότι το πάρτι ήταν ενάντια στους κανό-
νες, λέει ο άνθρωπος που έθεσε τους κανόνες",  -  
ο μακροσκελής τίτλος στην ιστοσελίδα της Inde-
pendent. Η Daily Star αντηχεί αυτή την άποψη 
με μία φωτογραφία του Μπόρις Τζόνσον τον οποίο 
εμφανίζει ως Πινόκιο, με τεράστια μύτη που καλύ-
πτει σχεδόν όλο το πλάτος της πρώτης σελίδας.  
Σχεδόν όλοι οι  πρωτοσέλιδοι τίτλοι επικεντρώ-

νονται στην αυξανόμενη πιθανότητα ο Μπόρις 
Τζόνσον να αντιμετωπίσει εξέγερση  μέσα από το 
ίδιο του το κόμμα. "Τι θλιβερή κατάσταση!  
Νέοι βουλευτές σχεδιάζουν να εκδιώξουν τον πρω-
θυπουργό" -  ο τίτλος της Daily Express, καθώς 
επισημαίνει ότι η αντίθεση στον πρωθυπουργό 
φαίνεται να προέρχεται κυρίως από βουλευτές των 
Τόρις που εξελέγησαν το 2019.   Η Daily Mail  
σημειώνει ότι το κυρίαρχο συναίσθημα μεταξύ 
 ορισμένων  βουλευτών που συνεχίζουν να υπο-
στηρίζουν τον κ. Τζόνσον είναι "η οργή" μετά τις 
πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει ότι εξυφαίνεται 
σχέδιο ανατροπής του πρωθυπουργού με την  
ονομασία “pork pie plot”. Οι Financial Times 
εκτιμούν ότι η  Ντάουνινγκ Στριτ είναι σε κατάσταση 
“νευρικής κρίσης” για το ενδεχόμενο να υπάρξει 
μια εσωκομματική εξέγερση κατά του πρωθυπουρ-
γού από τους βουλευτές που στις τελευταίες  
εκλογές εξελέγησαν στη βόρεια Αγγλία, σε εκλογι-
κές περιφέρειες όπου μέχρι το 2019 κυριαρχούσαν 
οι Εργατικοί. Η εφημερίδα παραθέτει τη δήλωση 
υπουργού που θεωρεί ότι οι εξεγερθέντες βουλευ-
τές είναι “άπειροι και η κίνησή τους δεν πρόκειται 
να καταλήξει πουθενά" Η εκτίμηση αυτή διαψεύ-
δεται από βουλευτή των Τόρις που αναδείχθηκε 
στις εκλογές  του 2019 και τον οποίο επικαλείται η 
Daily Telegraph. Ο βουλευτής αυτός παρευρέθηκε 
σε συνάντηση των “ανταρτών” βουλευτών  και  

τονίζει στην εφημερίδα: "Όλοι ήταν θυμωμένοι; Ναι. 
Πιστεύει ο κόσμος ότι αυτό είναι ενδεχομένως το 
τέλος του Τζόνσον ; Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που 
θέλουν να κινηθούν εναντίον του ; Φυσικά και 
υπάρχουν".  Η Daily Mirror γράφει ότι η πρωθυ-
πουργία του κ. Τζόνσον είναι "μεταξύ φθοράς και 
αφθαρσίας". Παραθέτει τη δήλωση ενός άλλου 
βουλευτή των Τόρις που χωρίς περιστροφές  λέγει: 
"Ο χρόνος του έχει τελειώσει". 

 
Αντεπίθεση Τζόνσον  ▪

 Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις  
Τζόνσον, είχε πάει στο αποχαιρετιστήριο πάρτι 
συμβούλου του γραφείου του για ζητήματα άμυνας 
τα Χριστούγεννα του 2020, αποκάλυψε την  
Κυριακή η εφημερίδα The Sunday Mirror (16/01).   
Ο κ. Τζόνσον συμμετείχε στο πάρτι "για μερικά 

λεπτά", διευκρίνισε η Μirror, σύμφωνα με την οποία 
στην αποχαιρετιστήρια γιορτή παρευρισκόταν  
μικρός αριθμός εργαζομένων στον αριθμό 10 της 
Ντάουνινγκ Στριτ. Η Daily Telegraph (17/01) μας 
ενημερώνει ότι ο Μπόρις Τζόνσον “ανακρίθηκε” 
από την Σου Γκρέι, ανώτερη δημόσια υπάλληλο, 
η οποία διενεργεί έρευνα για τις παραβιάσεις των 
μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του νέου 
κορονοϊού από κυβερνητικά στελέχη - "partygate". 
Μεγάλη  ήταν η κάλυψη στο βρετανικό τύπο της 
Δευτέρας (17/01) για την αντεπίθεση του πρωθυ-
πουργού - η οποία σύμφωνα με πληροφορίες  
ονομάζεται "operation red meat".  
Οι Times είχαν πρωτοσέλιδο θέμα μια από τις 

“λαϊκίστικες” ανακοινώσεις που στόχο έχουν να 
στηρίξουν την πρωθυπουργία του κ. Τζόνσον.  
Η εφημερίδα εξηγεί ότι η  
κυβέρνηση σκοπεύει να ανα-
θέσει στο Βασιλικό Ναυτικό 
την επιχείρηση για την ανά-

σχεση του αριθμού των  σκαφών που διασχίζουν 
τη Μάγχη μεταφέροντας παράνομα μετανάστες. 
Ωστόσο, οι Times αναγνωρίζουν ότι ορισμένοι  
επικριτές αμφισβητούν πόσο αποτελεσματική μπο-
ρεί να είναι η επέμβαση του Ναυτικού, δεδομένου 
ότι η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών 
έχει ήδη αναχαιτιστεί πριν ακόμα φθάσει στις νότιες 
ακτές της Βρετανίας. Η καινούρια χρονιά και ο  
τελικός απολογισμός της προηγούμενης πιέζουν 
ακόμα περισσότερο τον Τζόνσον και την υπουργό 
Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ που πρέπει να αναλά-
βουν άμεσα δράση για το μεταναστευτικό ζήτημα, 
επισημαίνουν οι αναλυτές. Στον απολογισμό του 
2021 το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε πάνω από 
28.000 μετανάστες, οι οποίοι κατάφεραν να δια-
σχίσουν το κανάλι της Μάγχης και τελικά να εισέλ-
θουν στη χώρα. Είναι ένας αριθμός ρεκόρ και  
μάλιστα τριπλάσιος σε σχέση με το 2020, που  
μόλις 8.000 πρόσφυγες και μετανάστες διέσχισαν 
τη Μάγχη. Ένα άλλο από τα μέτρα για την ενί-
σχυση της δημοφιλίας Τζόνσον είναι η ανακοίνωση 
ότι η κυβέρνηση  θα διακόψει τη χρηματοδότηση 
του BBC. Πιο συγκεκριμένα  επιβάλλεται διετές 
“πάγωμα” στο τέλος αδείας που καταβάλλουν οι 
πολίτες για να παρακολουθούν το δίκτυο. H είδηση 
έγινε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα The Guardian 
(17/01). Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι πολλοί επι-
κρίνουν τον πρωθυπουργό ότι “προσπαθεί να σώ-
σει το τομάρι του” στοχοποιώντας το BBC.  
Η αρθρογράφος του Guardian, Πόλι Τόινμπι, εκτιμά  
ότι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός “πρέπει να είναι 
τολμηρός και να αντιδράσει υπενθυμίζοντας  στους 
Βρετανούς την εθνική του αξία”. Με δεδομένο ότι 

το ποσοστό πληθωρισμού  
αναμένεται τον Απρίλιο να φθά-
σει σε ιστορικό 30ετίας τουλά-
χιστον 6%, το “πάγωμα” του  

τέλους αδείας που σήμερα ανέρχεται σε 190 ευρώ, 
θα είναι μια ανακούφιση για τους καταναλωτές που 
αντιμετωπίζουν ραγδαία αυξανόμενο κόστος δια-
βίωσης, υποστηρίζουν οι “σύμμαχοι” του Τζόνσον. 

 
Ενεργειακή “καταιγίδα”  ▪

Το ποσοστό των Βρετανικών νοικοκυριών που 
θα αντιμετωπίσει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα 
με τους λογαριασμούς ενέργειας θα τριπλασιαστεί 
τον Απρίλιο όταν οι ρυθμιζόμενες τιμές μετά από 
κρατική παρέμβαση κατά τα φαινόμενα θα αυξη-
θούν περισσότερο από 50%, αναφέρει έκθεση του 
Ιδρύματος  Εξυγίανσης (Resolution Foundation) 
που δημοσιοποιήθηκε την Δευτέρα (17/01).  
Όπως μετέδωσε το Reuters  η  βρετανική  

κυβέρνηση  θα χρειαστεί να δαπανήσει περισσό-
τερα από 7 δισεκατομμύρια λίρες το 2022 εάν θέλει 
να αντισταθμίσει τις οικονομικές επιπτώσεις από 
την  αύξηση των τιμών ενέργειας για τα νοικοκυριά, 
υποστηρίζει η δεξαμενή σκέψης (Resolution Foun-
dation). Η κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις 
από το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, σημει-
ώνουν οι αναλυτές. Η Τράπεζα της Αγγλίας  
προβλέπει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός τιμών  
καταναλωτή θα φτάσει στο ανώτερο επίπεδο της 
τελευταίας τριακονταετίας και υπολογίζεται ότι θα 
κυμανθεί περίπου στο 6% τον Απρίλιο. 

 
“O χρόνος μετράει αντίστροφα”     ▪

Οι Financial Times (18/01)  εκτιμούν  ότι η  
κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να καταβάλλει 
το επιπλέον κόστος στους προμηθευτές ενέργειας 
ώστε να αποφευχθεί η μετακύληση της αύξησης 
των τιμών χονδρικής στους πελάτες. 
Σύμφωνα με τους Financial Times, το σχέδιο 

περιλαμβάνει τη δέσμευση για τις επιχειρήσεις να 
αποπληρώσουν τα χρήματα εάν οι τιμές πέσουν 
κάτω από το συμφωνημένο επίπεδο. Η εφημερίδα 
ισχυρίζεται ότι αυτή η πρόταση έχει προτεραιότητα 
έναντι του κρατικού δανεισμού λόγω των φόβων 
ότι οι προμηθευτές ενέργειας δεν είναι σε θέση να 
αναλάβουν περαιτέρω πιστωτικό κίνδυνο. 
Η Daily Express προτρέπει τον πρωθυπουργό 

να επισπεύσει τις προσπάθειες για επίλυση του 
ζητήματος, υπογραμμίζοντας ότι για την κυβέρνηση 
"ο χρόνος έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα". 
Το κύριο άρθρο της Daily Mirror κατηγορεί την 

κυβέρνηση ότι επιδεινώνει την κατάσταση “με τη 
λήψη κακών αποφάσεων”, αναφέροντας ότι η  
επόμενη κυβέρνηση θα επιφορτιστεί με την  
αντιμετώπιση “μιας κληρονομιάς μειωμένου  
βιοτικού επιπέδου” στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

Σχέδιο για την ανατροπή του Μπόρις Τζόνσον 

Σφίγγει ο κλοιός για τον Πρίγκιπα Άντριου: Γυμνό ενώπιον της δικαιοσύνης παραδίδει η Ελισάβετ τον γιο της
Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι αφαι-

ρούνται από τον Δούκα του Γιορκ πρίγκιπα 
Άντριου όλοι οι στρατιωτικοί τίτλοι και οι βασιλικές 
πατρωνίες, ενώ δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί 
στο εξής τον τίτλο της Αυτού Υψηλότητος.  
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι «με την έγκριση και 

τη συναίνεση» της βασίλισσας οι τίτλοι του τρίτου 
στη σειρά παιδιού της επιστρέφουν στην ίδια. 

«Ο Δούκας του Γιορκ θα συνεχίσει να μην ανα-
λαμβάνει οποιεσδήποτε δημόσιες υποχρεώσεις», 
συνεχίζει η ανακοίνωση και τονίζει ότι ο πρίγκιπας 
Άντριου θα υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι 
της αγωγής που έχει κατατεθεί σε βάρος του για 

σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου «ως ιδιώτης 
πολίτης». Ο 61 ετών Άντριου κατηγορείται από 
το θύμα του Αμερικανού χρηματιστή Τζέφρι  
Έπστιν, Βιρτζίνια Τζιουφρέ, ότι υποχρεώθηκε να 
συνευρεθεί μαζί της σεξουαλικά ενώ ήταν 17 
ετών, το 2001. Αν και ο γιος της Ελισάβετ αρνείται 
τις κατηγορίες, Αμερικανός δικαστής στη Νέα 
Υόρκη όπου έχει κατατεθεί η αγωγή έκρινε ότι η 
υπόθεση μπορεί να προχωρήσει σε δικαστική 
εξέταση, κάτι που ανοίγει την προοπτική εμφάνι-
σης του Βρετανού γαλαζοαίματου ενώπιον ενόρ-
κων σε αμερικανικό δικαστήριο. 
Γεννημένος στις 19 Φεβρουαρίου 1960, ο 

Άντριου, τρίτο παιδί και δεύτερος γιος της βασί-
λισσας της Αγγλίας και του εκλιπόντος συζύγου 
της Φίλιππου, Δούκα του Εδιμβούργου, θεωρού-
νταν πάντα ο αγαπημένος γιος της Ελισάβετ.  
Στις 20 Νοεμβρίου 2019 ανακοίνωσε ότι  

αποσύρεται από τον δημόσιο βίο, έπειτα από τις 
έντονες αντιδράσεις που πυροδότησε η τηλεο-
πτική του συνέντευξη στην εκπομπή του BBC 
Newsnight, που είχε μεταδοθεί στις 16 Νοεμβρίου 
2019, κατά την οποία ο ίδιος επεχείρησε να  
διαψεύσει τις καταγγελίες εναντίον του για  
σεξουαλική παρενόχληση και διασυνδέσεις με 
τον Έπστιν. 
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Κορωνοϊός: Πλήρης κατάργηση των μέτρων, ακόμη και της μάσκας!

Τ  ην πλήρη άρση των μέ-
τρων που είχαν υιοθετηθεί 
τον περασμένο μήνα στην 

Αγγλία για την αναχαίτιση της έξαρ-
σης της παραλλαγής Όμικρον, ανα-
κοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον. 
Σε δήλωση στη Βουλή των Κοινο-

τήτων ο Βρετανός Πρωθυπουργός 
είπε ότι από την Πέμπτη της επόμε-
νης εβδομάδας, στις 26 Ιανουαρίου, 
ημερομηνία λήξης της ισχύος των 
κανονισμών, θα πάψει να ισχύει η 
υποχρέωση επίδειξης πιστοποι-
ητικού εμβολιασμού για είσοδο σε 
χώρους με μεγάλη πλήθη, όπως τα 
νυχτερινά κλαμπ διασκέδασης. 
Την ίδια μέρα θα αποσυρθεί και η 

σύσταση για εργασία από το σπίτι. 
Επιπροσθέτως, σε μία ανακοί-

νωση που οι περισσότεροι σχολια-
στές θεωρούσαν λιγότερο πιθανή, 
ο Τζόνσον είπε ότι δεν θα ανανεωθεί 
ούτε ο κανονισμός για υποχρεωτική 
χρήση μάσκας σε καταστήματα και 
μέσα συγκοινωνίας. Σημείωσε ότι η 
κυβέρνηση θα συνεχίσει να συστή-
νει τη χρήση μάσκας σε μέρη με συ-
νωστισμό, αλλά «θα εμπιστευθούμε 
την κρίση του βρετανικού λαού». 
Από σήμερα Πέμπτη, εξάλλου, 

παύει να ισχύει η υποχρέωση μά-
σκας στις αίθουσες διδασκαλίας για 
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και θα ακολουθήσει αργό-
τερα κατάργηση της σύστασης για 
χρήση μάσκας στους υπόλοιπους 
σχολικούς χώρους. Θα χαλαρώσουν 
επίσης οι περιορισμοί στις επισκέ-
ψεις σε οίκους ευγηρίας. 
Ο Τζόνσον προχώρησε ακόμα  

παραπέρα, λέγοντας πως δεν ανα-
μένει να ανανεώσει τους έκτακτους 
νόμους που επιτρέπουν τη λήψη πε-

ριοριστικών μέτρων, όπως η υπο-
χρέωση απομόνωσης για όσους 
διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορω-
νοϊό και η επιβολή προστίμου σε πε-
ρίπτωση παραβίασης της απομόνω-
σης. Οι νόμοι αυτοί λήγουν στις 24 
Μαρτίου, με τον Πρωθυπουργό να 
αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζη-
τήσει από τη Βουλή να επισπεύσει 
την ημερομηνία αυτή. Ο κ. Τζόνσον 
αιτιολόγησε την άρση των μέτρων 
λέγοντας ότι τα κρούσματα της Όμι-
κρον μειώνονται και ότι πιθανότατα 
το νεότερο κύμα της πανδημίας έχει 
ήδη περάσει την κορύφωση του. 
Εκπρόσωπος της κυβέρνησης 

είπε ότι οι αποφάσεις παραμένουν 
«λεπτά ισορροπημένες», καθώς ναι 
μεν η ενισχυτική δόση του εμβολίου 
έχει χορηγηθεί σε πάνω από 36 
εκατ. πολίτες, αλλά οι λοιμώξεις πα-
ραμένουν ψηλά και εξακολουθούν 
να νοσηλεύονται πάνω από 17.000. 
Η κίνηση του Πρωθυπουργού ακο-

λουθεί τη βελτίωση της επιδημιολο-
γικής εικόνας τις τελευταίες δέκα 
ημέρες. Πιστεύεται επίσης ότι εμπί-
πτει στις προσπάθειές του να ικα-
νοποιήσει στελέχη και ψηφοφόρους 
των Συντηρητικών που τον αμφι-
σβητούν μετά από τις αποκαλύψεις 
για τα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ. 
Σε αυτή την προσπάθεια κατευνα-

σμού των αντιδράσεων, που φέρεται 
να έχει τον τίτλο «Επιχείρηση Κόκ-
κινο Κρέας», περιλαμβάνονται και 
οι εξαγγελίες για πάγωμα και μελ-
λοντική κατάργηση του τέλους που 
καταβάλλουν οι πολίτες για το BBC, 
καθώς και η ανάθεση στις ένοπλες 
δυνάμεις των περιπολιών στη 
Μάγχη για ανακοπή προσφυγικών 
και μεταναστευτικών ροών από την 
ηπειρωτική Ευρώπη. 

 
Στις 5 ημέρες η απομόνωση ▪

 
Στις πέντε πλήρεις ημέρες από τις 

επτά μειώθηκε ο ελάχιστος χρόνος 
απομόνωσης για όσους πλήρως εμ-
βολιασμένους διαγιγνώσκονται θε-
τικοί στον κορωνοϊό. Όσοι κάνουν 
δύο αρνητικά rapid τεστ, την πέμπτη 
και το πρωί της έκτης ημέρας, θα 
μπορούν να βγαίνουν από την κα-
ραντίνα αμέσως. Η κυβέρνηση είχε 
μειώσει το χρόνο της καραντίνας 
από τις δέκα στις επτά ημέρες τον 
περασμένο μήνα. 
Ο Υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζά-

βιντ επικαλέστηκε μελέτες από την 
Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας Ην. Βα-
σιλείου που δείχνουν ότι τα 2/3 των 
φορέων του ιού δεν είναι πλέον με-
ταδοτικοί στο τέλος της πέμπτης 
ημέρας. Ο Τζάβιντ είπε ότι η κίνηση 
«θα μεγιστοποιήσει τη δραστηριό-
τητα στην οικονομία και στην εκπαί-
δευση». Προειδοποίησε ότι το NHS 
θα παραμείνει υπό «σημαντική 
πίεση» για τις επόμενες εβδομάδες. 
Σημείωσε όμως ότι είναι «ενθαρρυ-
ντικό πως δεν έχουμε δει αύξηση 
ασθενών σε μονάδες εντατικής θε-
ραπείας», καθώς και ότι υπάρχουν 
ενδείξεις για μείωση του ρυθμού αύ-
ξησης των νοσηλειών. 
Η Όμικρον είναι ηπιότερη παραλ-

λαγή ως προς τη σοβαρότητα της 
λοίμωξης, πρόσθεσε ο Τζάβιντ, αλλά 
παρόλα αυτά χρειάζεται προσοχή, 
καθώς ακόμα σημαντικός αριθμός 
φορέων θα μπορούσε να καταλήξει 
στο νοσοκομείο, ιδίως αν είναι ανεμ-
βολίαστοι. Κατά τον υπουργό, η 
άμυνα της χώρας έναντι της Όμι-
κρον είναι απόλυτα ενισχυμένη με 
τους εμβολιασμούς, την πληθώρα 
των διαγνωστικών τεστ και των αντιι-
κών φαρμάκων που είναι διαθέσιμα. 
Επιβεβαίωσε επίσης ότι θα είναι 

υποχρεωτικό για τους εργαζόμενους 
στην πρώτη γραμμή του NHS να εί-
ναι πλήρως εμβολιασμένοι έως την 
1η Απριλίου. Το ποσοστό των εργα-
ζομένων στο NHS που έχει κάνει την 
πρώτη δόση αυξήθηκε από το 92% 
στο 94% από τότε που ανακοινώ-

θηκε η υποχρεωτικότητα τους εμβο-
λιασμού για τους υγειονομικούς. 

 
Μείωση κρουσμάτων ▪

 
Τα 94.432 έφτασαν τα κρούσματα 

του κορωνοϊού που επιβεβαιώθηκαν 
την Τρίτη. Παρά τον ακόμα υψηλό 
καθαρό αριθμό, ο απολογισμός συ-
νιστά μείωσης της τάξης του 22% 
σε σχέση με την περασμένη Τρίτη. 
Συνολικά το τελευταίο επταήμερο 

τα κρούσματα είναι μειωμένα κατά 
39% σε σχέση με το προηγούμενο 
αντίστοιχο διάστημα. Επίσης, είναι 
η πρώτη φορά από τις 23 Δεκεμ-
βρίου που ο μέσος ημερήσιος όρος 
κρουσμάτων για την εβδομάδα που 
πέρασε μένει κάτω από τις 100.000. 
Πολύς υψηλός είναι ωστόσο ο 

απολογισμός των θανάτων για την 
Τρίτη, που έφτασαν τους 438. Συ-
νολικά πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο 
έχουν καταγραφεί 152.513 θάνατοι 
εντός 28 ημερών από τη θετική διά-
γνωση κορωνοϊού. Σε ό,τι αφορά τις 
νοσηλείες, καταγράφηκε μικρή  
αύξηση των ασθενών Covid που 
βρίσκονται σε νοσοκομειακή κλίνη. 
Πλέον είναι 19.450. Εξ αυτών 713 
χρήζουν μηχανικής υποστήριξης 
αναπνοής, αριθμός μειωμένος στα 
επίπεδα του περασμένου Ιουλίου. 
Ο Πρόεδρος του Συντηρητικού 

Κόμματος Όλιβερ Ντάουντεν  
δήλωσε ότι τα στοιχεία είναι «πολύ 
ενθαρρυντικά», προσθέτοντας ότι 
πάντα ήλπιζε σε άρση των προστα-
τευτικών μέτρων που ισχύουν στην 
Αγγλία το συντομότερο δυνατό.  
Και ο Σάτζιντ Τζάβιντ σχολίασε ότι 

με περισσότερους από τέσσερις 
στους πέντε ενήλικες στη χώρα να 
έχουν κάνει την αναμνηστική δόση 
του εμβολίου κατά Covid, οι δείκτες 
κινούνται «προς τη σωστή κατεύ-
θυνση». Εξάλλου, άρχισε η χορή-
γηση της τρίτης δόσης σε εφήβους 
ηλικίας 16 και 17 ετών π, καθώς και 
σε ευάλωτα παιδιά από 12 έως 15 
ετών. Η αποκεντρωμένη κυβέρνηση 
της Σκωτίας, εξάλλου, τερματίζει 
πλέον την απαγόρευση μεγάλων 
υπαίθριων αθλητικών και καλλιτεχνι-
κών εκδηλώσεων, αν και διατηρείται 
όριο χωρητικότητας. 

 
Ευεργετικό το booster ▪

 
Η προστασία που παρέχει η ενι-

σχυτική δόση του εμβολίου κατά του 
κορωνοϊού έναντι νοσηλείας από 
την παραλλαγή Όμικρον διατηρείται 
σε υψηλό επίπεδο αρκετές εβδομά-
δες αργότερα. Η Υπηρεσία Ασφά-
λειας Υγείας Ην. Βασιλείου αναφέρει 
ότι η προστασία έναντι νοσηλείας εί-
ναι στο 92% δύο εβδομάδες μετά 
από την τρίτη δόση. Το ποσοστό 
αυτό δεν πέφτει παρά μόνο στο 83% 
δέκα ή περισσότερες εβδομάδες 
μετά από την ενισχυτική δόση.

Στο υψηλότερο ποσοστό 
30 ετών ο πληθωρισμός

Σ  το υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο              
του 1992 ανήλθε ο πληθωρισμός στη    
Βρετανία τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με 

τα νεότερα στοιχεία από το Γραφείο Εθνικής 
Στατιστικής. 
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε 

στο 5,4%, αυξημένος από το 5,1% του  
Νοεμβρίου. Πρόκειται για αύξηση μεγαλύτερη 
από αυτήν που ανέμεναν οι περισσότεροι  
αναλυτές και εντείνει ακόμα περισσότερο τις 
ανησυχίες για τη μεγάλη αύξηση του κόστους 
διαβίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Οι τιμές των τροφίμων ήταν τον περασμένο 

μήνα κατά 4,3% αυξημένες σε σχέση με έναν 
χρόνο πριν, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο 
από το Σεπτέμβριο του 2013. Οι τιμές για τα 
είδη ένδυσης ήταν στο υψηλότερο επίπεδο εδώ 
και τεσσεράμισι χρόνια. Στη σημαντική αύξηση 
του πληθωρισμού συνέβαλαν επίσης οι αυξη-
μένες χρεώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχεία,  
οι αυξημένες τιμές των επίπλων, των υποδη-
μάτων και των ειδών νοικοκυριού. 
Για τους καταναλωτές οι αυξήσεις αυτές  

επιδεινώνουν την πίεση που έχει προκληθεί 
από την εκτόξευση των τιμών στην αγορά ενέρ-
γειας. Οι πληθωριστικές πιέσεις θα ενταθούν 
περαιτέρω τον Απρίλιο, όταν η αύξηση στο πλα-
φόν χρέωσης για τους λογαριασμούς ενέργειας 
σε εκατομμύρια ευάλωτα νοικοκυριά θα αυξηθεί, 
ενδεχομένως ανεβάζοντας τους λογαριασμούς 
κατά 50%. Οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις 
συνοδεύονται από αναλύσεις που λένε ότι η 
Τράπεζα της Αγγλίας θα πρέπει να προχωρήσει 
σε περαιτέρω μέτρα, μετά από την αύξηση του 
βασικού επιτοκίου της από το ιστορικό χαμηλό 
του 0,1% σε 0,25% τον περασμένο μήνα. 
Ο Υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ  

δήλωσε: «Κατανοώ τις πιέσεις που αντιμετωπί-
ζει ο κόσμος με το κόστος διαβίωσης και θα  
συνεχίσουμε να ακούμε τις ανησυχίες του, όπως 
έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια της πανδημίας». 
Παρέπεμψε σε μια σειρά μέτρων ύψους 12  
δισεκατομμυρίων λιρών με σκοπό τη χαλάρωση 
της πίεσης επί των νοικοκυριών.
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Με την οικονομία «σε ελεύθερη πτώση» και 
με καταγγελίες για πολιτικές παρεμβάσεις από 
την Τουρκία, πολίτες στην κατεχόμενη Κύπρο 
έχουν αρχίσει να βγαίνουν στο δρόμο κατά χι-
λιάδες για να υποστηρίξουν ένα ομοσπονδιακό 
μέλλον για το νησί, γράφει η εφημερίδα Guard-
ian σε ανταπόκριση από την κατεχόμενη Λευ-
κωσία. Η ανταποκρίτρια της βρετανικής εφημε-
ρίδας Έλενα Σμιθ, συνομιλεί αρχικά με τον 
επικεφαλής της τουρκοκυπριακής συντεχνίας 
δασκάλων Σενέρ Ελτσίλ, εκ των πρωτοστατών 
σε αυτές τις διαδηλώσεις, ο οποίος σημειώνει 
ότι «υπάρχει θυμός στον αέρα». Το δημοσίευμα 
επισημαίνει τις οικονομικές δυσκολίες των πο-
λιτών λόγω του αυξανόμενου πληθωρισμού, κα-
θώς και το κάλεσμα για μποϊκοτάζ των επερχό-
μενων  «βουλευτικών εκλογών». Την ίδια ώρα, 
προσθέτει ο Guardian, «μια μαύρη λίστα με 
Τουρκοκύπριους αντιφρονούντες, που φέρεται 
να έχει καταρτιστεί κατ’ εντολή της Άγκυρας, έχει 
προκαλέσει ταραχή και φόβο». Ο θερμός υπο-
στηρικτής της επανένωσης κ. Ελτσίλ δηλώνει 
ότι «η Τουρκία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα» 
των Τουρκοκυπρίων και ότι θα έπρεπε «να κρα-
τήσει τα χέρια της μακριά από την Κύπρο, να 
πάρει τη λίρα της και να φύγει». Ο ίδιος σημει-
ώνει ότι λόγω της διολίσθησης της τουρκικής λί-
ρας πριν από πέντε χρόνια ο μισθός ενός νεο-
διορισμένου Τουρκοκύπριου δασκάλου 
αντιστοιχούσε σε 1.100 ευρώ το μήνα. Τώρα ο 
μισθός αυτός έχει μειωθεί σε 350 ευρώ καθαρά. 
Σημειώνεται, επίσης, ότι οι διαδηλώσεις υπέρ 
της επανένωσης γίνονται σε μια στιγμή που οι 
ελπίδες για κάτι τέτοιο «σπάνια ήταν τόσο ζο-
φερές». Παραπέμπει στην προειδοποίηση του 
ΓΓ των ΗΕ ότι χωρίς αποφασιστική δράση δύ-
σκολα θα υπάρξει πρόοδος. 

Ο επικεφαλής αριστερού κόμματος της αντι-
πολίτευσης που έχει προαναγγείλει μποϊκοτάζ 
των «εκλογών» Ιζέτ Ιζτζάν εκτιμά ότι «η διχοτό-
μηση είναι τόσο κοντά», κατηγορώντας τον 
Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ ως «μαριο-
νέτα της Άγκυρας». Ο ίδιος σχολιάζει ότι ποτέ 
στο παρελθόν η τουρκική ανάμειξη στις τουρ-
κοκυπριακές υποθέσεις δεν ήταν τόσο κατά-
φωρη και πως οι «εκλογές» δεν αντιπροσω-
πεύουν πλέον τους Τουρκοκύπριους, καθώς 
είναι «ένα παιχνίδι που σχεδιάζει και παίζει η 
Τουρκία». Ο δήμαρχος της κατεχόμενης Λευκω-
σίας Μεχμέτ Χαρμαντζί σχολιάζει τη «μαύρη λί-
στα» με 42 πολιτικούς, συγγραφείς, δημοσιο-
γράφους, νομικούς, συνδικαλιστές και 
καλλιτέχνες που αποκάλυψε η Avrupa και λέει 
ότι «έχει προκαλέσει φόβο και αβεβαιότητα». Ο 
ίδιος προσθέτει ότι μετά από την «εκλογή» Τα-
τάρ έχει αλλάξει η αίσθηση ελευθερίας της έκ-
φρασης και αλληλοσεβασμού που διέκρινε την 
τουρκοκυπριακή κοινωνία. 

Το δημοσίευμα αναφέρει στη συνέχεια περι-
στατικά απαγόρευσης εισόδου Τουρκοκυπρίων 
στην Τουρκία, χωρίς εξήγηση, όπως του δημο-
σιογράφου Αλί Κισμίρ. Η ανταπόκριση καταλήγει 
με δήλωση του κ. Ελτσίλ: «Πρέπει να γίνουν 
περισσότερες διαμαρτυρίες με στόχο την Τουρ-
κία, διότι η Τουρκία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο 
σε μια λύση του κυπριακού προβλήματος και 
στην επανένωση. Μας λένε προδότες και τουρ-
κόφωνους Έλληνες, αλλά δεν τα παρατάμε. Εί-
μαστε εδώ για να μείνουμε και είμαστε εδώ για 
να αγωνιστούμε».

Guardian: Ο θυμός με την Τουρκία 
στα κατεχόμενα οδηγεί σε  
διαδηλώσεις υπέρ επανένωσης

Μείωση καραντίνας στενών επαφών στις 10 μέρες και αλλαγές στα ταξίδια

Τ  η μείωση της περιόδου του αυτοπεριορι-
σμού από 14 σε 10 ημέρες, για τα άτομα 
που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαι-

ωμένου θετικού περιστατικού COVID-19 και που 
βάσει του πρωτοκόλλου υποχρεούνται να περιο-
ριστούν, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, το 
οποίο συνήλθε υπό την προεδρία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. 

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τις 24 Ιανουα-
ρίου. Αποδέσμευση νωρίτερα από τις 10 ημέρες 
μπορεί να γίνει με εργαστηριακή εξέταση PCR 
με αρνητικό αποτέλεσμα την 7η ημέρα από την 
επαφή ή αργότερα με ιδία έξοδα. 

Επίσης, έρχονται αλλαγές από τη 1η Μαρτίου 
για τον επιδημιολογικό χάρτη των χωρών αλλά 
και για τα προαπαιτούμενα για την είσοδο στην 
χώρα από τα αεροδρόμια. 

Επισημαίνεται ότι τα υφιστάμενα μέτρα που 
εφαρμόζονται στους Αερολιμένες Λάρνακας και 
Πάφου θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι και τις 28 
Φεβρουαρίου 2022. 

Το νέο Σχέδιο Δράσης θα τεθεί σε εφαρμογή 

την 1η Μαρτίου 2022 και επιγραμματικά περι-
λαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις: 

 
1.            Από την 1η Μαρτίου, η κατηγοριοποί-

ηση των κρατών βάσει του επιδημιολογικού τους 
κινδύνου διαφοροποιείται και θα περιλαμβάνει 
τρεις κατηγορίες με τον ακόλουθο χρωματικό κώ-
δικα: Πράσινη, Κόκκινη και Γκρίζα Κατηγορία. 

 
2.            Οι εμβολιασμένοι ή αναρρώσαντες 

επιβάτες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και χώρας 
αναχώρησης, εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις 
προσκόμισης αρνητικού αποτελέσματος εργα-
στηριακής εξέτασης, αυτοπεριορισμού ή καρα-
ντίνας και έκδοσης ειδικής άδειας. Νοείται ότι  
τα άτομα αυτά θα πρέπει να κατέχουν έγκυρο  
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης.  

Σε σχέση με τα πιστοποιητικά ανάρρωσης  
γίνονται δεκτά τα Ευρωπαϊκά ή ισοδύναμα από 
άλλες χώρες που έχουν σχέση με το Ευρωπαϊκό 
Ψηφιακό Πιστοποιητικό και είναι συνδεδεμένα. 

 

3.            Για σκοπούς ταξιδιού, οι επιβάτες, ηλι-
κίας 18 ετών και άνω, θα πρέπει να έχουν λάβει 
και την ενισχυτική 3η δόση εμβολίου σε περί-
πτωση διδοσικού εμβολίου ή τη 2η δόση σε πε-
ρίπτωση μονοδοσικού εμβολίου. 

 
4.            Για σκοπούς ταξιδιού, τα πιστοποιητικά 

εμβολιασμού επιβατών, ηλικίας 18 ετών και άνω, 
που έχουν λάβει δύο δόσεις διδοσικού εμβολίου 
ή μια δόση μονοδοσικού εμβολίου, γίνονται απο-
δεκτά μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει περίοδος 
9 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της 2ης 
δόσης σε περίπτωση διδοσικού εμβολίου ή της 
μιας δόσης σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, 
αντίστοιχα. 

 
5.            Για σκοπούς ταξιδιού, οι επιβάτες, ηλι-

κίας 18 ετών και κάτω, θεωρούνται ότι έχουν ολο-
κληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα εάν έχουν 
λάβει τη 2η δόση σε περίπτωση διδοσικού εμβο-
λίου ή τη μια δόση σε περίπτωση μονοδοσικού 
εμβολίου. 

 
6.            Επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί 

ή δεν κατέχουν εν ισχύι πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή ανάρρωσης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, 
θα δύνανται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημο-
κρατίας από οποιοδήποτε κράτος αναχώρησης 
μόνο εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της 
αντίστοιχης κατηγορίας, στην οποία έχει ταξινο-
μηθεί το κράτος από το οποίο ταξιδεύουν (π.χ. 
προσκόμιση αρνητικού αποτελέσματος εργαστη-
ριακής εξέτασης, αυτοπεριορισμός/καραντίνα,  
έκδοση ειδικής άδειας, κτλ).

Απαράδεκτες οι αξιώσεις της Τουρκίας, είπε  
στον Κασουλίδη η Σακελλαροπούλου  

Στις απαράδεκτες αξιώσεις της 
Τουρκίας για λύση δυο κρατών 
και στη συνεχιζόμενη προκλητι-

κότητα, αναφέρθηκε η Πρόεδρος της  
Ελληνικής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης της με τον Υπουργό 
Εξωτερικών, Ιωάννη Κασουλίδη,  
ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του 
επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων του. Υποδε-
χόμενη τον κ. Κασουλίδη η κυρία Σα-
κελλαροπούλου τόνισε ότι η προηγού-
μενη εμπειρία του στη θέση αυτή 
αποτελεί εγγύηση για την υπεράσπιση 
των συμφερόντων του κυπριακού ελλη-
νισμού και της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. 

  Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η  
εμμονή της Τουρκίας στις απαράδεκτες 
αξιώσεις για λύση δύο κρατών και  
«ισότιμης κυριαρχίας» αυτών, καθώς και 
η συνεχιζόμενη τουρκική επιθετικότητα 
στα Βαρώσια, στις θαλάσσιες ζώνες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και στην ευρύ-
τερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,  
δεν πρόκειται να κάμψουν την προσή-
λωση στην ευόδωση των προσπαθειών 
για την επανέναρξη των διαπραγματεύ-
σεων για τη συνολική επίλυση του  
Κυπριακού, στη βάση των σχετικών 
Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών. Από την πλευρά 
του ο κ. Κασουλίδης εξέφρασε την  
ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού προς 
τον ελληνικό, ανέφερε ότι η συμπόρευση 
αυτή αποτελεί το κύριο στήριγμα του  
κυπριακού αγώνα και τόνισε ότι η μετε-
ξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας  
σε μια λειτουργική Διζωνική Δικοινοτική 
Ομοσπονδία, με μια κυριαρχία, μια  
διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγέ-
νεια, όπως ακριβώς προβλέπουν οι 
Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί πάγια  
πυξίδα της Κύπρου. 

Με Δένδια ▪
Μεστή και παραγωγική από πλευράς 

ουσίας, περιεχομένου και αποτελεσμά-
των χαρακτήρισε τη   συνάντηση με τον 
Έλληνα ομόλογο του, ο Κύπριος 
Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κα-
σουλίδης. Τόνισε ότι η Ελλάδα παραμέ-
νει σταθερό και διαχρονικό στήριγμα της 
Κύπρου στις προσπάθειες επίλυσης του 
Κυπριακού προβλήματος στη βάση της 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.  
Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελ-
λάδα συνεχίζει την αμέριστη στήριξη για 
βιώσιμη και δίκαιη λύση του Κυπριακού 
με Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και 
με βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και 
συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

Αρχισε διερεύνηση για κύκλωμα και στην 
Κύπρο σε σχέση με τον βιασμό στην Ελλάδα

Η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου επιβεβαίωσε ότι 
ο Αρχηγός της Αστυνομίας σε συνεργασία με τον Γενικό 
Εισαγγελέα εργάζεται ήδη προς την κατεύθυνση της 

διερεύνησης των καταγγελιών που αφορούν κύκλωμα που δρα 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σχετίζεται με τον βιασμό της 
24χρονης στη Θεσσαλονίκη. 

 
Ερωτηθείσα, η κα. Δράκου είπε ότι η επιστολή που είχε σταλεί 

από τον Βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστο Χριστοφίδη προς τον Γενικό 
Εισαγγελέα κοινοποιήθηκε και στην ίδια και έχει ήδη μιλήσει σχε-
τικά με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος σε συνεργασία με 
τον Γενικό Εισαγγελέα ενεργεί με τον σωστό τρόπο για διερεύνηση 
αυτής της καταγγελίας. Ανέφερε επίσης ότι κανένα σοβαρό 
έγκλημα δεν πρέπει να αποσιωπάται. Απαντώντας σε ερώτηση 
είπε ότι η δικαιοσύνη στην Κύπρο θα δουλέψει και δουλεύει, ενώ 
είπε ότι δεν έχουν σχέση τα ονόματα αλλά κατά πόσο στοιχει-
οθετείται συγκεκριμένο αδίκημα. 

Εξάλλου σε δηλώσεις του στη Βουλή ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ 
Χρίστος Χριστόφιδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι επικοινώνησε 
με τον Ηλία Γκιώνη, ο οποίος προχώρησε στις καταγγελίες για 
την υπόθεση, ο οποίος του ανέφερε ότι θα προχωρήσει τις επό-
μενες μέρες σε κατάθεση στην κυπριακή Αστυνομία. 

Πάντως ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Χρίστος Αντρέου 
δήλωσε στο politis.com.cy ότι δόθηκαν σχετικές οδηγίες στους 
ανακριτές, σε συνεννόηση πάντα με τον γενικό εισαγγελέα.  
«Στα πλαίσια», όπως είπε, «της αναζήτησης πληροφοριών και 
στοιχείων, η Αστυνομία Κύπρου θα έρθει σε επαφή και με την 
Ιντερπόλ. Για την ώρα δεν υπάρχει καταγγελία για αδίκημα στη 
Κύπρο».



•Με non paper η Ουάσι-
γκτον λέει ότι οικονομικά εί-
ναι «ασύμφορος» και αίρει τη 
στήριξη της για κατασκευή 
υποθαλάσσιου αγωγού μετα-
φοράς φυσικού αερίου από 
την Ανατολική Μεσόγειο 
προς την Ευρώπη 

 
•Επιχειρούν «κλείσιμο» του 

Κυπριακού και των ενεργει-
ακών στην Ανατολική Μεσό-
γειο βάζοντας στο τραπέζι τη 
θέση Ερντογάν για «διά-
σκεψη» για το φυσικό αέριο 
και τη Βρετανική φόρμουλα 
για λύση «μέσης απόστα-
σης»! 

 
 
Διάλυση ψευδαισθήσεων ή 
ανώμαλη προσγείωση ή προ-
σθαλάσσωση; Ό,τι και να ισχύει 
το σίγουρο είναι ένα: Το φυσικό 
αέριο θα παραμείνει στα έγκατα 
του βυθού των Κυπριακών θα-
λασσών γιατί η κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη – ΔΗΣΥ τα έκανε θά-
λασσα ή έπαιζε με τόση 
μαεστρία το παιχνίδι εξαπάτη-
σης της κοινής γνώμης που κα-
τάφερνε επικοινωνιακά να πεί-
θει ταΐζοντας τους πολίτες 
κουτόχορτο.  
Τελικά βγήκαν με τον πιο επί-
σημο τρόπο οι Αμερικανοί, υπο-
τίθεται να τραβήξουν το χαλί 
κάτω από τα πόδια των κυβερ-
νήσεων Κύπρου, Ελλάδας και 
Ισραήλ αλλά και της Αιγύπτου 
και της Ε.Ε., αίροντας την «στή-
ριξη» τους στο έργο του East 
Med και της κατασκευής αγω-
γού για μεταφορά φυσικού αε-
ρίου μέσω υποθαλάσσιου αγω-
γού στην  Ευρώπη. 
Το θέμα προέκυψε μετά την 
αποστολή ενός ανεπίσημου εγ-
γράφου (non paper) από υπη-
ρεσιακά στελέχη και τεχνοκρά-
τες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με 
αποδέκτες όλα τα πιο πάνω 
εμπλεκόμενα μέρη για τον 
αγωγό ΕastMed.  

Με το non paper η Ουάσι-
γκτον ουσιαστικά προτείνει 
την εγκατάλειψη του σχεδια-
σμού για την υλοποίηση του 

αγωγού EastMed, εξηγώντας 
γιατί το έργο δεν πρέπει να γί-
νει. Ένας από τους λόγους που 
προτάσσουν οι ΗΠΑ είναι πως 
το έργο του αγωγού είναι ασύμ-
φορο οικονομικά.  
Επιπρόσθετα οι Αμερικανοί 
προκρίνουν την εγκατάλειψη 
του σχεδίου και εξαιτίας των 
εντάσεων που προκαλεί στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου, όπως αναφέρεται στο έγ-
γραφο. Επιπλέον, οι Αμερικανοί 
επικαλούνται και περιβαλλοντι-
κούς λόγους για την εγκατά-
λειψη του αγωγού. 
Σημειώνεται ότι πριν από δυο 
χρόνια υπεγράφη στην Αθήνα 
η συμφωνία για την κατασκευή 
του αγωγού EastMed από τους 
ηγέτες της Ελλάδας, της Κύ-
πρου και του Ισραήλ, ενώ έχει 
ενταχθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και στα έργα Κοινού 
Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. 
Απαντώντας για το αν το έργο 
του αγωγού βαίνει προς εγκα-
τάλειψη ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης έσπευσε να διευκρινίσει 
(στο «Βήμα της Κυριακής») 
πως τίποτε ακόμη δεν έχει ορι-
στικοποιηθεί, αφού «το σχέδιο 
για τον αγωγό East Med απο-
τελεί μία επιλογή η οποία βρί-
σκεται ακόμη στο στάδιο της με-
λέτης»…  
Ωστόσο, μετά τη σαφή τοπο-
θέτηση των ΗΠΑ, ο Ν. Αναστα-
σιάδης άρχισε να τα… «μασά» 
δηλώνοντας πως «η υλοποίηση 
του πράγματι πολύπλοκου αυ-
τού προγράμματος εξαρτάται 
κυρίως από την οικονομική του 
βιωσιμότητα, γεγονός που μένει 
να τεκμηριωθεί μετά τη μελέτη 
των τελικών πορισμάτων»… 

 
ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΛΕΓΑΝ 

ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ! 
 

Τα Αμερικανάκια ας μην νομί-
ζουν πως οι λαοί της περιοχής 
τρώνε  κουτόχορτο και πως εί-

ναι σήμερα, έτσι ξαφνικά, που 
«ανακάλυψαν» το «ασύμ-
φορο» της κατασκευής του 
αγωγού. Ολόκληρη υπερδύ-

ναμη ασφαλώς 
και γνώριζε τα 
οικονομικά δε-
δομένα, πόσο 
μάλλον που 
έγκυροι εμπει-
ρογνώμονες 
όλο αυτό το 
διάστημα προ-
έβαιναν σε δη-
λώσεις και εξη-
γούσαν 

φορτικά πως τεχνικά και οικο-
νομικά δεν υπήρχε δυνατότητα 
κατασκευής του East Med.  

•Την ίδια ώρα διπλωματι-
κοί παρατηρητές καταδεί-
κνυαν πως στο έργο πρωτο-
στατεί το Ισραήλ γιατί 
φαίνεται να μην έχει άλλη διέ-
ξοδο για πωλήσεις φυσικού 
αερίου ενώ η Ελλάδα έχει τα 
δικά της συμφέροντα γιατί 
επιχειρεί να επιβληθεί ως 
ενεργειακός κόμβος έτι η Κύ-
προς με τον Αναστασιάδη και 
τον ΔΗΣΥ στο τιμόνι, έχει μπει 
σ’ ένα παιχνίδι γεωπολιτικής 
εγκαταλείποντας τις πλέον 
εφικτές λύσεις για αξιοποί-
ηση του φυσικού αερίου. 
Ανάμεσα σ’ αυτούς και ο κ. 
Χαράλαμπος Έλληνας του 
οποίου «η γλώσσα έβγαλε μαλ-
λιά» να υποδεικνύει συνεχώς, 
δημόσια, πως το έργο του East 
Med είναι  πανάκριβο και μη 
υλοποιήσιμο. Δήλωνε στις 4 Ια-
νουαρίου 2021 στην εφημερίδα 
«ΓΝΩΜΗ»: «Για να πάει το φυ-
σικό αέριο από την Ανατολική 
Μεσόγειο, ιδιαίτερα από το Ισ-
ραήλ μέσω του East Med στην 
Ευρώπη  η τιμή του θα είναι 
τόσο ψηλή που δεν θα μπορεί 
να μπει στις αγορές, δεν θα 
μπορεί να ανταγωνιστεί με το 
ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευ-
ρώπη. 

»Ο αγωγός θα στοιχίσει 8-10 
δισεκατομμύρια δολάρια και εί-
ναι και η τιμή του φυσικού αε-
ρίου που θα μπει στον αγωγό. 
Η τιμή του φυσικού αερίου για 

παράδειγμα στο Λεβιάθαν του 
Ισραήλ θα είναι μεταξύ 4 και 5 
δολάρια κι όταν προσθέσουμε 
το κόστος του αγωγού, το κό-
στος φτάνει σε τέτοιο σημείο 
που η τιμή του φυσικού αερίου 
θα είναι ψηλή». 
Ευθαρσώς ο κ. Χαράλαμπος 
Έλληνας δήλωνε πως επέμεναν 
στο έργο το Ισραήλ που δεν έχει 
έξοδο του φυσικού αερίου του 
προς την Ευρώπη και η Ελλάδα 
που ήθελε να γίνει κόμβος με-
ταφοράς φυσικού αερίου προς 
την Ευρώπη… 
Υποτίθεται οι τρεις χώρες εί-
χαν τη στήριξη των Αμερικανών 
συμμάχων τους, εκτός κι αν το 
παιχνίδι ήταν στημένο κι αυτή 
τη φορά. 

•Εκτός κι αν οι σχεδια-
σμοί, οι τριμερείς συνεργα-
σίες (Ισραήλ, Ελλάδα, Κύ-
προς) και οι τετραμερείς (με 

την προσθήκη και των ΗΠΑ), 
ήταν στάχτη στα μάτια του κό-
σμου. 
Το γεγονός είναι ότι όσο προ-
χωρούσε η δημόσια παραφιλο-
λογία για το ενεργειακό πρό-
γραμμα της Κύπρο, όλο και 
περισσότερο ανέπτυσσε τις γε-
ωτρητικές δραστηριότητες  της 
η Τουρκία στην Κυπριακή Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη 
(ΑΟΖ). Κι αυτά ενώ έμπαινε τα-
φόπλακα στη διαδικασία αναζή-
τησης λύσης στο Κυπριακό και 
έμενε μετέωρη και η σύγκληση 
που είχαν πετύχει οι προηγού-
μενοι ηγέτες των δυο Κοινοτή-
των, ο αείμνηστος Δημήτρης 
Χριστόφιας και ο πρώην Τουρ-
κοκύπριος ηγέτης Μεχμέτ  
Αλή Ταλάτ για το φυσικό πλούτο 
της Κύπρου με την πρόνοια ότι 
ανήκει σε ολόκληρο τον  
Κυπριακό λαό και με τη λύση 
του Κυπριακού η διαχείριση του 
θα βρισκόταν στην αποκλει-
στική αρμοδιότητα της Κεντρι-
κής Κυβέρνησης. 

•Μόνο πολιτικά ονειρο-
παρμένοι θα έδιναν βάση στο 
έργο του East Med. Ο Χαρά-
λαμπος Έλληνας, όπως μας 
είπε,  στα διεθνή συνέδρια 
αναφερόμενος στο East Med, 
το έλεγε «pipe dream», όχι 
«pipe line»… 
Στην κυβερνητική παράταξη, 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο 
μέχρι πρότινος υπουργός Εξω-
τερικών  Νίκος Χριστοδουλίδης 
και ο πρόεδρος του κυβερνώ-
ντος κόμματος του ΔΗΣΥ Αβέ-

ρωφ Νεοφύτου, επένδυαν επι-
κοινωνιακά και μας φλόμωναν 
για το «ενεργειακό πρόγραμμα» 
περιλαμβανομένου του έργου 
του αγωγού μεταφοράς φυσι-
κού αερίου που προχωρούσαν 
τάχατες και την ασπίδα προστα-
σίας τους με τις τριμερείς και τε-
τραμερείς…  
Μέχρι που ήλθε η αποστολή 
του άτυπου non paper της Ουά-
σιγκτον για να διαλύσει τα 
«όνειρα». 

•Γιατί όμως τώρα η Αμε-
ρικανική κίνηση για τον East 
Med; 
Σύμφωνα με διπλωματικές 
πηγές προφανώς οι ΝΑΤΟϊκοί 
επιλέγουν να προχωρήσουν 
στο «κλείσιμο» των ανοικτών 
ζητημάτων στην Ανατολική Με-
σόγειο, και ως απάντηση στους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές 
τους πως σ’ αυτή την περιοχή 

«κάνουν κομάντο».  
Με το non paper η Ουάσιγκτον 
κλείνει το μάτι στην Τουρκία την 
οποία προσπαθεί να κρατήσει 
όσο πιο μακριά  μπορεί από την 
επιρροή της Ρωσίας. 
Το ναυάγιο το East Med ανοί-
γει ξανά τη συζήτηση για υπαλ-
λακτικούς δρόμους μεταφοράς 
του φυσικού αερίου προς την 
Ευρώπη. Μοιραία η συζήτηση 
καταλήγει στο άλυτο Κυπριακό 
που αποτελεί εμπόδιο στην 
όδευση μέσω Τουρκίας. 
Βεβαίως κι αυτό το σενάριο 
δεν είναι σημερινό. Πάντοτε βρι-
σκόταν στο οπλοστάσιο των Δυ-
τικών δυνάμεων. Μάλιστα από 
τότε κύλισε μπόλικο νερό στ’  
αυλάκι. Μεσολάβησαν οι τοπο-
θετήσεις του Προέδρου  
Αναστασιάδη για λύση αποκε-
ντρωμένης, άλλως χαλαρής 
ομοσπονδίας, την ώρα που  
ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης 
Ερσίν Τατάρ δηλώνει πως δεν 
συζητά τίποτα άλλο παρά μόνο 
λύση δυο κρατών ενώ δεν χάνει 
ευκαιρία να διαλαλεί πως οι  
Ελληνοκύπριοι σφετερίζονται  
τα δικαιώματα των Τουρκοκυ-
πρίων και της Τουρκίας στο  
φυσικό αέριο αναφέροντας πως 
όσο η Ελληνοκυπριακή πλευρά 
συνεχίζει τις μονομερείς – όπως 
αναφέρει – ενέργειες, το ψευ-
δοκράτος θα συνεχίσει με απο-
φασιστικότητα  τις δικές του 
δραστηριότητες που αφορούν 
τους υδρογονάνθρακες «λόγω 
της κυριαρχικής ισότητας και 
του ίσου καθεστώτος» 

  
«Ωστόσο, αναφέρει ο Τατάρ, 
κρατάμε πάντα ανοιχτό  
τον δρόμο της διπλωματίας.  
Η πρότασή μας προς την Ελ-
ληνοκυπριακή πλευρά το 2019 
για συνεργασία στους υδρογο-
νάνθρακες είναι στο τραπέζι. 
Και στηρίζουμε πλήρως την 
πρόταση που έκανε ο Πρό-
εδρος της Τουρκικής Δημοκρα-
τίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για 
μια περιεκτική Διάσκεψη για την 
ανατολική Μεσόγειο». 
Στην πιο πάνω εξίσωση:  
Πρώτον: Προσθέτουμε το γε-
γονός πως αυτή τη στιγμή δεν 
διεξάγεται κανένας διάλογος για 
το Κυπριακό και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ 
στην τελευταία του έκθεση προς 
το Συμβούλιο Ασφαλείας στήνει 
στον τοίχο τους ηγέτες και των 
δυο Κυπριακών Κοινοτήτων 
γιατί καταθέτουν θέσεις που δεν 
συνάσουν με τις συμφωνημένες 
αρχές και βρίσκονται εκτός των 
παραμέτρων του ΟΗΕ για λύση 
διζωνικής, δικοινοτικής ομο-
σπονδίας  
Δεύτερον: Σημειώνουμε την 
επανεμφάνιση των Βρετανών 
διπλωματών που «τελαλίζουν» 
την «ευφάνταστη» πρόταση 
τους για λύση «ίσης απόστα-
σης» μεταξύ της διζωνικής,  
δικοινοτικής ομοσπονδίας και 
των δυο κρατών. 
Οι κινήσεις αυτές δεν είναι 
άσχετες μεταξύ τους. Οι Αμερι-
κανοί με την αποστολή του non 
paper και την άρση της στήριξης 
τους για τον East Med, στην 
πραγματικότητα σπρώχνουν 
προς «υπαλλακτικές λύσεις», 
στρώνοντας το χαλί για λύση 
πακέτο του Κυπριακού και των 
ενεργειακών. 

 
ΑΚΕΛ: Η ΣΙΩΠΗ ΤΟΥΣ  
ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΗ! 

 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι-
κής αίρουν την στήριξη τους 
στον αγωγό EastMed για τον 
οποίο η κυβέρνηση του Συνα-
γερμού έστηνε φιέστες και αυ-
τοσχεδίαζε εξωτερική πολιτική 
μικρομεγαλισμού, αναφέρει σε 
γραπτή δήλωση του ο Εκπρό-
σωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Γ. Κου-
κουμάς για να προσθέσει:  
Όπως μπορούσε εξ αρχής να 
προβλεφθεί, ο αγωγός ήταν τε-
χνικά εξαιρετικά περίπλοκος και 
πολύ δύσκολα θα μπορούσε να 
καταστεί οικονομικά βιώσιμος. 
Εντούτοις, ο Συναγερμός καλ-
λιεργούσε συνειδητά αυταπάτες 
στον κυπριακό λαό. 
Μία προς μία όλες αυτές οι 
ψευδαισθήσεις του ΔΗΣΥ  
καταρρέουν. Η ΑΟΖ δεν θωρα-
κίστηκε. Το άνοιγμα του Βαρω-
σιού δεν ήταν «επικοινωνιακό 
τέχνασμα». Οι ευρωπαϊκές  
κυρώσεις δεν ήρθαν ποτέ. Και 
τώρα τα σχέδια για τον East 
Med πάνε περίπατο. Κάθε 
φορά όμως, η πατρίδα μας 
βγαίνει ζημιωμένη. 
Η σιωπή των υπαίτιων – N. 
Αναστασιάδη, Αβέρωφ N. και N. 
Χριστοδουλίδη- είναι εκκωφα-
ντική.    

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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Νέο διπλωματικό χαστούκι και ανώμαλη προσγείωση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ

Όνειρο θερινής νυκτός αποδείχτηκε ο East Med! 
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Βιασμός 24χρονης: “Να μιλήσει όποια ήταν στο πάρτι”

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις της 24χρονης, η οποία 
καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε σουίτα 
ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης την παραμονή της πρω-
τοχρονιάς. Η 24χρονη Γεωργία Μπίκα έκανε δηλώσεις 
στον δημοσιογράφο Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, σημει-
ώνοντας μεταξύ άλλων: «Προσπαθώ να βρω μια  
δικαίωση σε αυτό. Θέλω όποια κοπέλα ήταν σε εκείνο το 
πάρτι, εκείνη τη βραδιά, να μιλήσει. Δεν πήγα στο πάρτι 
για να βιαστώ». 
Η 24χρονη περιγράφει λεπτό προς λεπτό το τι συνέβη. 

«Όταν πήγα στο πάρτι με μια φίλη μου είδα κόσμο που 
δεν μου άρεσε. Λίγο κυριλέ. Το συζητήσαμε και αποφα-
σίσαμε να καθίσουμε μόνες σε μια γωνία, μέχρι τη στιγμή 
που με κέρασαν ένα ποτό. Είχα πιει σαμπάνια και εκείνο 
που με κέρασαν δεν ήξερα τι είναι. Η φίλη μου ζήτησε να 
φύγουμε και εγώ σκέφτηκα “πρωτοχρονιάτικα να πάω 
που;”. “Εσύ θα γυρίσεις στο σπίτι με την οικογένειά σου”, 
της είπα. “Εγώ δεν έχω κανέναν. Μόνο οι τοίχοι με περι-
μένουν”. Από την αστυνομία έμαθα ποιοι ήταν οι τρεις 
που με άρπαξαν στο ασανσέρ όταν προσπάθησα να πάω 
στο δωμάτιο μου», δήλωσε. Η 24χρονη περιγράφει  
τι αντίκρισε όταν έφτασε αρχικώς στο δωμάτιο του ξενο-
δοχείου, όπου εξελισσόταν ένα πάρτι. «Υπήρχαν γύρω 
στα 15 με 17 άτομα και υπήρχαν και άλλες κοπέλες.  
Ήταν περισσότερες οι κοπέλες, λιγότεροι οι άνδρες.  
Δεν συστηθήκαμε με κανέναν. (…). Ήμασταν μόνες μας, 
τρία κορίτσια σε μια γωνία και αποφασίσαμε να απέχουμε 
από όλο αυτό. Ήταν φανερό πως δεν ήμασταν και ευχα-
ριστημένες με το πάρτι και είπαμε να καθίσουμε μισή με 
μια ώρα, να πιούμε ένα ποτό και να φύγουμε». Στη συνέ-
χεια δηλώνει ότι ήπιε δύο ποτήρια σαμπάνιας δικής της 

επιλογής, αφού τα έβαλε εκείνη και σημείωσε πως της 
έφεραν ακόμα ένα, που αν και δεν το είχε βάλει εκείνη, 
το ήπιε. Μετά, σημείωσε ότι μπορεί να ήταν ζαλισμένη 
από το ποτό, αλλά ξαφνικά «έχασε τη γη κάτω από τα 
πόδια της». Για τη στιγμή που ξύπνησε στο δωμάτιο του 
ξενοδοχείου και κατάλαβε τι είχε συμβεί περιέγραψε: «Στο 
δωμάτιο θυμάμαι δύο άτομα, έχω εικόνα από τον έναν 
τον άνθρωπο τη στιγμή που είμαι εγώ στο κρεβάτι, και 
πάει να ξεκουμπώσει το παντελόνι του. Ήταν από πάνω 
μου, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο, δεν θυμάμαι να πέρασα 
εγώ κάτι δεν είχα καμία απολύτως λειτουργικότητα, καμία 
απολύτως συνείδηση για κάτι που δεν είχα τη δύναμη να 
αποτρέψω. Όπως σηκώθηκα είδα κάτω το εσώρουχο 
μου, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι είδα κάτι που δεν 
θυμάμαι να το έβγαλα. Καθώς γυρνάω στο δωμάτιο 
βλέπω αντρικά ρούχα και χάπια. Άρχισα να κλαίω και 
ντράπηκα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια ομάδα που προσπαθεί 
να εκμεταλλεύεται κορίτσια ευάλωτα που θέλουν να βγουν 
να πάνε στο μαγαζί, και τις οδηγούν σε αυτή την κατά-
σταση». Επίσης, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που 
έχει περάσει καθώς έχει χάσει τόσο τους γονείς της, όσο 
και τον σύντροφό της. «Γενικά, η ζωή μου όλα τα χρόνια 
κυλούσε ομαλά. Ξαφνικά υπήρξαν κάποια προβλήματα, 
τα οποία ξεκίνησαν με το αγόρι μου. Είχα σχέση για  
πεντέμισι χρόνια μαζί του και, δυστυχώς, ανακαλύψαμε 
ότι είχε την ανίατη ασθένεια, την οποία και παλέψαμε για 
ενάμιση χρόνο. Παράλληλα, η μητέρα μου είχε μια χρόνια 
πάθηση με την καρδιά της και πάλευε για τη ζωή της, 
χωρίς να θέλει να το δείξει για να μην υπάρξει μεγαλύτερη 
στενοχώρια. Ο θάνατός της ήταν αιφνίδιος. Έχασα και 
τον πατέρα μου ξαφνικά από ένα τροχαίο. Προσπάθησα 
να το ξεπεράσω, να σταθώ δυνατή, να συνεχίσω τη ζωή 
μου. Δυστυχώς, κατέληξε και το αγόρι μου ύστερα οπό 
έναν χρόνο, με τον οποίο προσπαθήσαμε πολύ και ήταν 
και αυτό κάτι τρανταχτό για τη ζωή μου. Έπειτα χάνω και 
τη μητέρα μου ύστερα από 40 ημέρες». 
Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση 
Εκχυμώσεις φαίνεται να δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση 
για την 24χρονη που καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού 
στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος 
Θανάσης Ζιώγας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιατροδικαστής 
υπογράφει πως δεν αποκλείεται να έγιναν ασελγείς πρά-
ξεις κατά τη συνουσία. Ο ίδιος επεσήμανε πως από τις 
ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν μπορεί να προκύψει εάν 
τής είχε χορηγηθεί κάποια ουσία κι αυτό θα φανεί από τις 
τοξικολογικές εξετάσεις. Επίσης, ανέφερε ότι έχει άλλες 
δυο υποθέσεις στο γραφείο του, μία το 2016 και μία το 
2018, παρόμοιες με αυτή της 24χρονης. «Κάνω έκκληση 
να βγει στο φως η αλήθεια, να έρθουν όλες οι γυναίκες 
που υπέστησαν βία χωρίς φόβο και να καταγγείλουν».

Τζανάκης: Τα πραγματικά κρούσματα είναι 40.000 – 45.000

Πλασματικό χαρακτήρισε 
τον αριθμό των κρουσμά-
των κορωνοϊού που κατα-

γράφεται τις τελευταίες ημέρες  
στη χώρα, ο καθηγητής Πνευμονο-
λογίας στο πανεπιστήμιο της Κρή-
της, Νίκος Τζανάκης. Όπως σημεί-
ωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «η 
ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των 
διαγνωστικών ελέγχων την εβδο-
μάδα των εορτών ήταν κοντά στην 
πραγματικότητα, ενώ τώρα έχουμε 
μια πραγματικότητα που λέει ότι δεν 
ανακαλύπτουμε τουλάχιστον τα μισά 
ή εν πάσει περιπτώσει έναν μεγάλο 
αριθμό μολυσμένων ατόμων. Αυτό 
συμβαίνει γιατί αν κολλήσουν Όμι-

κρον ιδιαίτερα άτομα που έχουν εμ-
βολιαστεί επειδή έχουν πολύ ήπια ή 
έως καθόλου συμπτώματα, δεν κά-
νουν τεστ».  
Πρόσθεσε μάλιστα ότι παρά τη  
μείωση που καταγράφεται στα κρού-
σματα, η πίεση στο ΕΣΥ δεν πέφτει, 
αλλά αντιθέτως ανεβαίνει. «Οι εισα-
γωγές έχουν παγιωθεί πάνω από 
550 και αυτά δε γίνονται χωρίς να 
υπάρχουν κρούσματα στην κοινό-
τητα», ανέφερε. Επιπλέον, επισή-
μανε ότι η πτώση των κρουσμάτων 
από την εβδομάδα των εορτών με 
τα 50.000 κρούσματα ήταν η εβδο-
μάδα που αντικατόπτριζε την πρα-
γματικότητα . «Η εκτίμησή μας είναι 

ότι είναι αυτή τη στιγμή καταγράφο-
νται γύρω στα 40.000-45.000 κρού-
σματα, ενώ την προηγούμενη εβδο-
μάδα ήταν στα 22.800. Υπολογίζω 
ότι γύρω στο 50%-60% των κρου-
σμάτων ανευρίσκουμε με τους ελέγ-
χους», τόνισε. Μάλιστα πρότεινε τη 
διάθεση self-test σε όλο τον πληθυ-
σμό, προκειμένου να ανιχνεύονται 
οι πολίτες που έχουν μολυνθεί με 
τον ιό. «Δεν μπαίνουμε στη διαδι-
κασία να κάνουμε τεστ. Την εβδο-
μάδα των γιορτών που δίνονταν δω-
ρεάν self-test, το 80% το έκανε και 
γι’ αυτό ανιχνεύσαμε τόσα κρού-
σματα και κόψαμε μαχαίρι τις συρ-
ροές». Ο καθηγητής εμφανίστηκε αι-

σιόδοξος ότι γύρω στις 20 Ιανουα-
ρίου θα έρθει η «επιπέδωση» της 
πανδημίας και  στο τέλος του μήνα 
θα αρχίσει και η κάμψη των σκλη-
ρών δεικτών, των διασωληνωμένων 
και των θανάτων. Ωστόσο, υπο-
γράμμισε ότι η Όμικρον δεν είναι μια 
απλή γρίπη, καθώς στην πανεπι-
στημιακή κλινική της Κρήτης, σε 65 
νοσηλείες σε απλές κλίνες το 78% 
αφορά στη μετάλλαξη Όμικρον, 
όπως και το 95% των παιδιατρικών 
εισαγωγών. 
Εν τω μεταξύ, παράταση των μέ-
τρων για μια τουλάχιστον εβδομάδα 
προανήγγειλε ο υπουργός υγείας  
Θάνος Πλεύρης. 

Έφτασαν τα πρώτα Rafale - Μητσοτάκης:  
Κλείνουμε την πόρτα σε κάθε απειλή

Στην Τανάγρα προσγειώθηκαν την  
Τετάρτη τα πρώτα έξι μαχητικά αερο-
σκάφη Rafale της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας, στο πλαίσιο της αμυντικής συμφω-
νίας που υπέγραψαν Ελλάδα και Γαλλία. 
«Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας, καλές 
προσγειώσεις», τους είπε ο Πύργος 
Ελέγχου, με τον αρχηγό της μοίρας να 
απαντά: «Η 332 μοίρα πετά στο μέλλον». 
«Τα νέα “Γεράκια” προσεγγίζουν την 332 
Μοίρα κι ανοίγουν τα φτερά τους. Ελ-
λάδα θα φανούμε αντάξιοι των προσδο-
κιών σου» ακούστηκε μόλις τα έξι  
Rafale έφτασαν στην Τανάγρα. 
Πριν την προσγείωσή τους στην Τανά-
γρα πέταξαν πάνω από τον Ιερό Βράχο 
της Ακρόπολης, αλλά και το μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη. Μετά την είσοδό 
τους στο FIR Αθηνών, τα Rafale συνό-
δευσαν μαχητικά αεροσκάφη Mirage 
2000-5 της Πολεμικής Αεροπορίας. 
Κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό 
μήνυμα στην Τουρκία σημειώνοντας ότι 
κάθε ενίσχυση της άμυνας της Ελλάδας 
αποτελεί προβολή ειρήνης. «Στον 21ο 
αιώνα δεν έχουν θέση η παραχάραξη 
της ιστορίας και της γεωγραφίας ούτε τα 
αυθαίρετα και απειλητικά πυροτεχνή-
ματα, πολύ περισσότερο όταν εκπέμπο-
νται από γειτονικά κράτη», τόνισε ο πρω-
θυπουργός.  
Στην Τανάγρα, το «παρών» στην άφιξη 
των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών 

δίνoυν, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας 
Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο αρχηγός του 
Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας  
(ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώ-
ρος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχος Γεώρ-
γιος Μπλιούμης και ο Γάλλος πρέσβης 
στην Αθήνα Πατρίκ Μεζονάβ. 
Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση για την 
αγορά 18 μαχητικών αεροσκαφών  
Rafale (εκ των οποίων έξι καινούργια και 
12 μεταχειρισμένα) υπεγράφη στις 25 
Ιανουαρίου 2021 από τον υπουργό Εθνι-
κής 'Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλου και 
τη Γαλλίδα ομόλογό του Φλοράνς Παρλί. 
Η απόκτησή τους θα στοιχίσει 2,32 δισ. 
ευρώ μαζί με τα όπλα που φέρουν. 
Συνολικά, η Ελλάδα θα προμηθευτεί 

24 Rafale. Τις επόμενες εβδομάδες ανα-
μένεται να υπογραφεί η πρόσθετη σύμ-
βαση για την αγορά επιπλέον έξι και-
νούργιων Rafale. Τα δύο από τα έξι 
Rafale που ήρθαν είναι διθέσια ώστε να 
χρησιμοποιούνται και για την εκπαίδευση 
των νέων πιλότων ενώ τα υπόλοιπα  
τέσσερα θα είναι μονοθέσια. 
Τα μαχητικά Rafale έχουν ακτίνα δρά-
σης 2.800 μίλια και μεγάλη χωρητικότητα 
σε καύσιμα, δύο κινητήρες, είναι εξοπλι-
σμένα με σύγχρονο και ισχυρό ραντάρ 
ηλεκτρονικής σάρωσης ενώ έχουν τη  
δυνατότητα να μεταφέρουν δύο πυραύ-
λους Exocet.



Στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου 
του Βαπτιστού Λονδίνου στην 
περιοχήHornsey/Haringey χο-
ροστάτησε του Όρθρου και 
προέστη της Θείας Λειτουρ-
γίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-

πος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, 
την Κυριακή ΙΒ’ Λουκά. 
Συλλειτούργησε ο ιερατικώς 

Προιστάμενος του Ι. Ναού Αρ-
χιμ. κ. Απόστολος Τριφύλλης. 
Ετελέσθη επίσης το ιερό 

μνημόσυνο του μακαριστού π. 

Ανδρέου Χατζησαββή που 

διακόνησε τον εν λόγω Ναό 

επί τριακονταετία. 
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Κυριακή ΙΒ’ Λουκά στον Άγιο Ιωάννη  
Hornsey/Haringey

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων στο Cambridge

Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Cambridge λειτούργησε ο 
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-
ταννίας κ. Νικήτας την Κυριακή 

ΙΒ΄ Λουκά. 
 
Μετά του Σεβασμιωτάτου συλ-

λειτούργησαν οι Αρχιμανδρίτες 
Θεοφάνης Πέτρου και Ισίδωρος 

Κάτσος, ο Πρωτοπρεσβύτερος 
Κωνσταντίνος Γαριβαλδινός και 
ο Αρχιδιάκονος Γεώργιος Τσου-
ρούς.

Αρχίσαν οι Συνεδριάσεις του Συνδέσμου 
Κυπρίων Υπερηλίκων

Του Α. Αντωνιάδη 
  
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος των Κυπρίων Υπερη-

λίκων του Enfield & Περιχώρων άρχισε τις τακτι-
κές συνεδριάσεις του για την επαναλειτουργία 
του. Οι επόμενες δυο συνεδριάσεις είναι στις 25 
και 26 Ιανουαρίου 2022. Την Τρίτη από τις 11.00-
12.03μμ και την Τετάρτη από τις 12μμ στο κέντρο 
311 Fore Street London N9 OPZ και καλούνται 
όλα τα μέλη μας να παραβρεθούν φέρνοντας μαζί 
τους και ένα-δυο νέα μέλη αν σας είναι δυνατόν.   
Η πρόεδρος Λία (02088045973) και η ταμίας 

Κατερίνα (07720015625) θα σας βοηθήσουν να 
έρχεστε και να επιστρέφετε πίσω στο σπίτι σας 
εντελώς δωρεάν, με ειδικό λεωφορείο του οργα-
νισμού DIALA RIDE.  

 
Το κενό που σημειώθηκε στη συνέχιση της δρά-

σης για δυο-τρείς μήνες είναι εξαιτίας των γιορτών 
των Χριστουγέννων και των θανατηφόρων ασθε-
νειών που κάλυψαν όχι μονό τον τόπο μας αλλά 
ολάκερο τον κόσμο. Γίνονται προσπάθειες σε όλο 
τον κόσμο για την εξολόθρευση αυτών των ασθε-

νειών. Σε αυτές τις προσπάθειες θα πρέπει να 
συμμετάσχουμε και εμείς. Σαν σύνδεσμός θα με-
λετήσουμε αυτό και θα αποφασίσουμε πώς θα 
βοηθήσουμε. Είναι καθήκον όλων των οργανι-
σμών του κόσμου να κάνουν το ίδιο, για να στα-
ματήσουμε το συντομότερο αυτόν τον όλεθρο 
που πλήττει βαρέως την ανθρωπότητα του κό-
σμου όλου.   

 
Παρακαλούμε όλες τις Κυπριακές μας οργανώ-

σεις και όλες γενικά τις Βρετανικές Οργανώσεις 
όπως συμβάλουν σε αυτό τον μεγάλο αγώνα, 
που μεγαλύτερο του δεν υπήρξε ποτέ. Όλοι πρέ-
πει να συμμετάσχουν σ ’αυτόν τον αγώνα. Πρέπει 
οπωσδήποτε να σταματήσουμε, σε όλο τον κό-
σμο, αυτό το κακό, αυτή την θανατηφόρα ασθέ-
νεια. Έχει ο κόσμος όλος χρέος και καθήκον όπως 
βοηθήσει στο σταμάτημα αυτού του ολέθρου που 
βαραίνει και πλήττει τον κόσμον όλο.  

 
ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ  

ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΑΣ 

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ACTON

Το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022  πραγματο-
ποιήθηκε στο Ελληνικό  Παροικιακό σχολείο του 
Αγ.Νικολάου η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπι-

τας τηρώντας όλα τα μέτρα προ-
στασίας. 

  Σε κάθε  σχολική τάξη  
χωριστά  παρουσία του Αιδεσι-
μώτατου Π.Σταύρου, της Διευθύ-
ντριας κας Ελευθερίας Ξενοφώ-
ντος και του εκπαιδευτικού της 
κάθε τάξης και  των μαθητών της 
τηρήθηκε το έθιμο της βασιλόπι-
τας. Ο Πατήρ Σταύρος, αφού  
μίλησε στους μαθητές για την 
προέλευση αυτού του εθίμου, 
ευλόγησε τις βασιλόπιτες και  
ευχήθηκε μαζί με την Διευθύ-
ντρια του σχολείου στους μαθη-
τές και  στο δάσκαλο κάθε τάξης 
μια Καλή και Ευλογημένη Χρο-
νιά! 
Ευχαριστούμε θερμά τους γο-

νείς του Ελληνικού Παροικιακού 
Σχολείου του Αγίου Νικολάου για 
την εκούσια προσφορά τους 
στην παρασκευή της πίτας κάθε 
τμήματος. 
Η Διεύθυνση και το Εκπαιδευ-

τικό Προσωπικό του ΕΠΣ του 
Αγ.Νικολάου εύχονται σε όλους 

 
 Καλή Χρονιά με υγεία, πρόοδο και αισιοδοξία!

Θεολογική Βραδιά στον Καθεδρικό της Αγίας  Σοφίας

Την Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 
2022, πάνω από 70 άτομα από 
διάφορα μέρη του Λονδίνου 
συμμετείχαν στην πρώτη Θεο-
λογική Βραδιά που διοργάνωσε 
η Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρεταννίας. 
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον 
ιστορικό Καθεδρικό Ναό της 
Αγίας Σοφίας στην περιοχή 
Bayswater. Κατά τη διάρκεια της 
συγκέντρωσης, ο Σεβασμιώτα-
τος Αρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας 
μίλησε θεολογικά σε σχέση με 
το βιβλίο “Bad Religion”. Τη συ-

ζήτηση διηύθυνε ο Ιερολογιώ-
τατος Αρχιδιάκονος κ. Γεώργιος 
Τσουρούς, PhD, και ο Καθηγη-
τής του King’s College του Λον-
δίνου κ. Billy Christmas. Η βρα-
διά ολοκληρώθηκε με πλούσιο 
μπουφέ μεσογειακών εδεσμά-
των και με σύντομη βραδινή 
προσευχή. 
Η επόμενη Θεολογική Βραδιά 

θα πραγματοποιηθεί στον Κα-
θεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας 
την Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 
2022, στις 19:00. Επίκεντρο της 
παρουσίασης και της συζήτη-

σης θα είναι το βιβλίο 
«Wounded by Love: The Life 
and the Wisdom of St. Porphy-
rios». Τα εισιτήρια για την εκδή-
λωση θα διατεθούν σύντομα 
στη σελίδα του «Archdiocesan 
Eventbrite». 
Για περισσότερες πληροφο-

ρίες, παρακαλούμε επικοινωνή-
στε με τον διοργανωτή αυτής 
της πρωτοβουλίας, Αρχιμ. κ.  
Νήφωνα Τσιμαλή στο: privateof-
fice@thyateira.org.uk



Αν υπήρχε το βραβείο 
του Πινόκιο της  
πολιτικής, ο Μπόρις 

Τζόνσον δεν θα κουραζόταν 
πολύ για να το κερδίσει. Δεν  
είναι μόνο τα μίντια και η αντι-
πολίτευση που αποκαλούν, 
ανοικτά πλέον, τον βρετανό 
πρωθυπουργό ψεύτη. Είναι και 
αρκετοί «δικοί» του: ο πρώην 
γενικός εισαγγελέας της Βρετα-
νίας Ντόμινικ Γκριβ, για παρά-
δειγμα, τον έχει χαρακτηρίσει 
«κατά συρροή ψεύτη», ενώ  
ο Ρόρι Στιούαρτ, πάλαι ποτέ 
υποψήφιος για την ηγεσία των 
Συντηρητικών, έχει πει ότι είναι 
«ο πιο επιτυχημένος ψεύτης 
στον δημόσιο βίο». Όπως είναι 
γνωστό, το ψέμα έχει κοντά  
ποδάρια. O Μπόρις το μαθαίνει 

τώρα από πρώτο χέρι, βλέπο-
ντας την καρέκλα του στη  
Ντάουνινγκ Στριτ να τρίζει  
περισσότερο από ποτέ. Αν τε-
λικά οδηγηθεί στην έξοδο, όπως 
πολλοί προεξοφλούν, δεν θα εί-
ναι η πρώτη φορά που θα έχει 
πέσει θύμα των ψεμάτων του: 
το 1988 απολύθηκε από τους 
«Τάιμς» επειδή κατασκεύασε 
μία δήλωση που δεν είχε γίνει 
ποτέ. Το 2004 του αφαιρέθηκε 
ο θώκος του σκιώδους υπουρ-
γού Πολιτισμού, διότι είχε απο-
κρύψει μία εξωσυζυγική του 
σχέση. Και το 2018 τον «απέ-
λυσε» η γυναίκα του όταν έμαθε 
ότι διατηρούσε κρυφό δεσμό με 
την τωρινή του σύζυγο, Κάρι. 
Παρακάτω, σταχυολογήσαμε 
πέντε από τα πιο κραυγαλέα 

πα -
ραδείγματα της ανειλικρίνειας 
του Τζόνσον από τότε που έγινε 
πρωθυπουργός. 

  1. Το πάρτιγκεϊτ 
 
Ολα άρχισαν τον περασμένο 
Δεκέμβριο, όταν αποκαλύφθηκε 
ότι μία εβδομάδα πριν από τα 
Χριστούγεννα του 2020 διοργα-
νώθηκε χριστουγεννιάτικο πάρτι 
στη Ντάουνινγκ Στριτ, ενώ στην 
(υπόλοιπη) χώρα ίσχυαν  
αυστηροί κανόνες που απαγό-
ρευαν τις κοινωνικές συναθροί-
σεις. Ο Τζόνσον διέψευσε τα 
σχετικά δημοσιεύματα. Ωστόσο, 
λίγες ημέρες αργότερα, δημο-
σιοποιήθηκε βίντεο στο οποίο  
η τότε σύμβουλός του Αλέγκρα 
Στράτον εμφανιζόταν να γελά 

και να αστειεύεται με άλλα στε-
λέχη για το καταγγελλόμενο  
παράτυπο πάρτι. Ακολούθησε 
βροχή αποκαλύψεων - γνω-
στές, πλέον, ως πάρτιγκεϊτ - για 
τουλάχιστον 15 (μέχρι στιγμής) 
πάρτι ή παράτυπες κοινωνικές 
συναθροίσεις, με τον ίδιο τον 
Τζόνσον να παρίσταται περίπου 
στις μισές. Κι όλα αυτά, εν μέσω 
απαγορεύσεων που απέτρεψαν 
επί μήνες εκατομμύρια οικογέ-
νειες να δουν τους συγγενείς 
τους. Αρκετοί δε έφυγαν από τη 
ζωή δίχως να έχουν στο πλάι 
τους τα αγαπημένα τους πρό-
σωπα. Ο Τζόνσον κατηγορείται 
ότι παραπλάνησε τους πολίτες 
αλλά και τη Βουλή. Πρόσφατα 
αποκαλύφθηκε ότι ο ιδιαίτερος 
γραμματέας του έστειλε σε 100 
εργαζόμενους της Ντάουνινγκ 
Στριτ πρόσκληση για πάρτι στον 
κήπο της πρωθυπουργικής  
κατοικίας, καλώντας τους να  
φέρουν τα δικά τους ποτά.  
Παρόντες ήταν τόσο ο Τζόνσον 
όσο και η σύζυγός του.  
Μιλώντας στη Βουλή, ο πρω-
θυπουργός ζήτησε συγγνώμη, 
αλλά ισχυρίστηκε ότι θεώρησε 
πως μετείχε σε… επαγγελμα-
τική εκδήλωση! Ωστόσο, ο  
άλλοτε ανώτατος σύμβουλός 
του Ντόμινικ Κάμινγκς και μια 
σειρά από ΜΜΕ αποκάλυψαν 
ότι δύο κυβερνητικά στελέχη τον 
είχαν προειδοποιήσει πως το 
πάρτι της 20ης Μαΐου 2020 
ήταν παράτυπο και τον κάλεσαν 
να το ματαιώσει, αλλά εκείνος 
τους αγνόησε. 

  

2. Η «χρυσή»  
ταπετσαρία 

 
Ποιοι πλήρωσαν την ανακαί-
νιση του πρωθυπουργικού δια-
μερίσματος; Αυτό είναι το  
κεντρικό ερώτημα γύρω από το 

σκάνδαλο που ο Τύπος βάφτισε 
«wallpapergate», αντλώντας 
έμπνευση από την πανάκριβη 
ταπετσαρία «από χρυσάφι» 
που κοσμεί το σπίτι του Τζόν-
σον στη Ντάουνινγκ Στριτ.  
Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε 
τον κρατικό αξιωματούχο που 
διερεύνησε το θέμα ότι…  
δεν γνώριζε ποιος έβαλε τα 
χρήματα για την ανακαίνιση του 
διαμερίσματος. Ωστόσο, η 
Εκλογική Επιτροπή ανακάλυψε 
ότι, τον Νοέμβριο του 2020,  
ο Τζόνσον έστειλε γραπτό  
μήνυμα στον δωρητή του κόμ-
ματος λόρδο Μπράουνλοου 
 ζητώντας του να χρηματοδοτή-
σει «περαιτέρω εργασίες ανα-
καίνισης στην κατοικία του»,  
η οποία κόστισε 112.549 στερ-
λίνες. «Το σπίτι είναι ακόμη σε 
μαύρο χάλι», του παραπονέ-
θηκε. Η επιτροπή επέβαλε πρό-
στιμο στο Συντηρητικό Κόμμα, 
ενώ ο πρωθυπουργός βρέθηκε 
στο στόχαστρο καταγγελιών για 
διαφθορά, καθώς αποκαλύ-
φθηκε ότι υποσχέθηκε να βοη-
θήσει τον «χουβαρντά» λόρδο 
να διοργανώσει εκδήλωση στο 
Royal Albert Hall. 

  

3. Η παραπλάνηση 
της βασίλισσας 

 
Το 2019 ο Τζόνσον κατηγορή-
θηκε ότι είπε ψέματα στη βασί-
λισσα Ελισάβετ, συμβουλεύο-
ντάς τη να εγκρίνει την 
αναστολή λειτουργίας του  
κοινοβουλίου για πέντε εβδομά-
δες, σε μια προσπάθεια να 
αφαιρέσει από τους βουλευτές 
το δικαίωμα να ανακόψουν τα 
σχέδιά του για το Brexit.  
Το Ανώτατο Δικαστήριο απε-
φάνθη αργότερα ότι η αναστολή 
ήταν παράνομη. Δημοσιεύματα 
ανέφεραν ότι ο Τζόνσον κάλεσε 

στο τηλέφωνο τη βασίλισσα και 
της ζήτησε συγγνώμη που την 
«παραπλάνησε». Σύμφωνα με 
τη βρετανική νομοθεσία,  
το έγκλημα της απιστίας κατά 
του Στέμματος συνιστά εσχάτη 
προδοσία. Η συνήθης τιμωρία, 
μέχρι τον 19ο αιώνα, ήταν το 
κρέμασμα… 

  

4. Τα «άφαντα»  
νοσοκομεία 

 
Στην προεκλογική εκστρατεία 
του 2019 - ενώ ήταν ήδη πρω-
θυπουργός - ο Τζόνσον δεσμεύ-
θηκε επανειλημμένα ότι θα  
χτιστούν 40 νέα νοσοκομεία 
έως το 2030. Αφού κέρδισε τις 
εκλογές, αποκαλύφθηκε ότι τα 
περισσότερα από τα «νέα νο-
σοκομεία» δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά ανακαινίσεις ή ενοποι-
ήσεις υπαρχόντων κτιρίων. 
Μόνο τέσσερα εξ αυτών έχουν 
ξεκινήσει να χτίζονται. Η δέ-
σμευση συνοδεύεται από πα-
κέτο δαπανών ύψους 3,7 δισ. 
στερλινών. Ωστόσο, σύμφωνα 
με το NHS, εάν επρόκειτο πρα-
γματικά να χτιστούν 40 νοσοκο-
μεία, ο προϋπολογισμός θα 
ανερχόταν σε 20 δισ. λίρες. 

  5. Τα πτώματα 
 
Ο Κάμινγκς αποκάλυψε ότι, το 
φθινόπωρο του 2020, ο πρω-
θυπουργός έκανε μια δήλωση 
που σοκάρει και προκαλεί ανα-
τριχίλα: «Όχι άλλα γαμημ... λό-
κνταουν. Ας στοιβαχτούν τα 
πτώματα κατά χιλιάδες!». Ο 
Τζόνσον το αρνήθηκε. Προς 
απογοήτευσή του, το BBC, το 
ITV και η «Ντέιλι Μέιλ» επιβε-
βαίωσαν μιλώντας με κυβερνη-
τικούς αξιωματούχους ότι η επί-
μαχη φράση προήλθε πράγματι 
από τα πρωθυπουργικά χείλη.
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Είναι ή όχι ψεύτης ο Μπόρις Τζόνσον;

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Μπόρις Τζόνσον για το partygate
Τεράστιες διαστάσεις λαμβάνει η 

δυσαρέσκεια και αμφισβήτηση 
βουλευτών του Συντηρητικού 

Κόμματος έναντι του Μπόρις Τζόνσον 
για το αποκαλούμενο ‘partygate’, το 
σκάνδαλο με τα πάρτι στην Ντάουνινγκ 
Στριτ εν μέσω lockdown. 
Σχεδόν αμέσως μετά από τις δηλώ-
σεις του εμφανώς καταβεβλημένου 
Πρωθυπουργού την Τρίτη ότι ουδείς 
τον είχε προειδοποιήσει πως η συγκέ-
ντρωση με ποτά στον κήπο της Ντά-
ουνινγκ Στριτ στις 20 Μαΐου 2020 δεν 
ήταν συνάντηση εργασίας και παρα-
βίαζε τους κανόνες, περισσότεροι από 
20 Συντηρητικοί βουλευτές συναντή-
θηκαν για να συζητήσουν τις κινήσεις 
τους. Πρόκειται για βουλευτές που 
μπήκαν στη Βουλή των Κοινοτήτων 
στις τελευταίες εκλογές του 2019 και 
εκπροσωπούν το λεγόμενο «Κόκκινο 
Τείχος», δηλαδή περιφέρειες στην κε-
ντρική και βόρεια Αγγλία που παραδο-
σιακά στήριζαν το Εργατικό Κόμμα, 
αλλά ψήφισαν τον Τζόνσον έχοντας 
πειστεί από τα υποσχόμενα οφέλη του 
Brexit και την ατζέντα αναβάθμισης 
των περιοχών τους. Έως και 20 εκ των 
βουλευτών που συναντήθηκαν την 
Τρίτη σχεδιάζουν να υποβάλουν επι-
στολές δυσπιστίας κατά του Πρωθυ-
πουργού στο αρμόδιο κομματικό όρ-
γανο, την Επιτροπή 1922. Απαιτούνται 
54 επιστολές, δηλαδή από το 15% της 
κοινοβουλευτικής ομάδας, για να προ-
κληθεί ψηφοφορία για την καθαίρεση 
του Τζόνσον. Ο μόνος που γνωρίζει 
τον ακριβή αριθμό είναι ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής 1922 σερ Γκρέιαμ 
Μπρέιντι, ο οποίος όμως δεν προβαίνει 
σε ανακοίνωση παρά μόνο όταν συ-
μπληρωθεί ο επαρκής αριθμός. Ένας 
εκ των βουλευτών του Κόκκινου Τεί-
χους, ο Κρίστιαν Γουέικφορντ έγινε ο 
έβδομος Συντηρητικός βουλευτής που 
τάχθηκε δημοσίως υπέρ της παραίτη-
σης Τζόνσον. Η βουλευτής Πωλίν Λέι-
θαμ, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός δεν 
μπορεί να λέει ότι δεν γνώριζε τους κα-
νόνες αφού ο ίδιος τους θέσπιζε και 
ότι αν αποδειχθεί ότι παραπλάνησε το 
κοινοβούλιο οφείλει να παραιτηθεί. 
Σύμφωνα με τους Times, 58 βουλευτές 
των Τόρις, περιλαμβανομένων υφυ-
πουργών, έχουν επικρίνει τον Τζόνσον 
για το partygate. Σε μία αιφνίδια κί-
νηση, την αποχώρησή του από τους 
Τόρις και την προσχώρησή του στους 
Εργατικούς γνωστοποίησε ο βουλευ-
τής Κρίστιαν Γουέικφορντ. 

Καταγγελία Κάμινγκς 
Ο πρώην ανώτατος σύμβουλος του 
Τζόνσον, Ντόμινικ Κάμινγκς, υποστή-
ριξε ότι ο Πρωθυπουργός είχε προ-
ειδοποιηθεί εκ των προτέρων πως η 
εκδήλωση της 20ής Μαΐου 2020 στην 
Ντάουνινγκ Στριτ στην οποία τελικά πα-
ρέστη επρόκειτο για πάρτι και σύμ-
φωνα με τους κανόνες του lockdown 
θα έπρεπε να ματαιωθεί. Ο Τζόνσον 
έχει ζητήσει συγγγνώμη στη Βουλή για 
την παρουσία του στη συνάθροιση 
αυτή στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ, 
λέγοντας όμως ότι θεωρούσε πως 
επρόκειτο για “συνάντηση εργασίας”. 
Ο Κάμινγκς, που έχει εξελιχθεί σε έναν 
από τους σφοδρότερους επικριτές του 
Πρωθυπουργού μετά από την αποπο-
μπή του το 2020, ισχυρίζεται ότι υψη-
λόβαθμος αξιωματούχος του πρωθυ-
πουργικού γραφείου και ο ίδιος 
προσωπικά είπαν στον ιδιαίτερο γραμ-

ματέα του Τζόνσον, Μάρτιν Ρέινολντς, 
που είχε στείλει τις προσκλήσεις σε 
100 άτομα με παρότρυνση να φέρουν 
ποτά, ότι η συνάθροιση έπρεπε να 
ακυρωθεί. Ο Ρέινολντς ρώτησε τον 
Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε όμως ότι 
η συγκέντρωση μπορούσε να γίνει κα-
νονικά και τελικά παρέστησαν και οι 
δύο τους, ισχυρίζεται ο Κάμινγκς. Ση-
μειώνει δε ότι ο ίδιος και άλλοι μάρτυ-
ρες θα ήταν διατεθειμένοι να καταθέ-
σουν ενόρκως. Προσθέτει μάλιστα ότι 
και ο ίδιος προειδοποίησε τον Πρωθυ-
πουργό για το πάρτι. Τονίζει πως, ως 
εκ τούτου, ο Τζόνσον είπε επανειλημ-
μένως ψέματα στη Βουλή. Η σοβαρή 
καταγγελία παραπλάνησης του κοινο-
βουλίου συνιστά λόγο παραίτησης, 
εξαιτίας παραβίασης του υπουργικού 
κώδικα. Την πληροφορία ότι ο Τζόνσον 
αγνόησε τις εκκλήσεις για ακύρωση 
του πάρτι μετέδωσαν και τρία ΜΜΕ 
επικαλούμενα πηγές. 

 
Διαψεύδει ο Τζόνσον 
Ο Τζόνσον διέψευσε ότι γνώριζε εκ 
των προτέρων πως επρόκειτο να 
υπάρξει συνάθροιση εργαζομένων 
στον κήπο. Στην πρώτη δημόσια εμ-
φάνιση του μετά από έξι ημέρες, την 
περασμένη Τρίτη, ο Τζόνσον απάντησε 
«όχι» στο ερώτημα αν είχε προειδο-
ποιηθεί και αν είπε ψέματα στους πο-
λίτες και στο κοινοβούλιο όταν απέ-
δωσε την παρουσία του στην 
πεποίθηση ότι επρόκειτο για συνά-
ντηση εργασίας. Επανέλαβε ότι απο-
λογείται για οποιαδήποτε εσφαλμένη 

κρίση και ότι κατανοεί πόσο «εξοργι-
στικές» είναι οι αποκαλύψεις περί πολ-
λαπλών πάρτι για τους πολίτες που 
έκαναν τεράστιες θυσίες. Στη συνέχεια 
τόνισε: «Κανένας δεν μου είπε πως 
αυτό που κάναμε ήταν, όπως λέτε, ενά-
ντια στους κανόνες, ότι η εν λόγω εκ-
δήλωση ήταν κάτι που δεν συνιστούσε 
εκδήλωση εργασίας. Όπως είπα στη 
Βουλή, όταν πήγα έξω στον κήπο νό-
μιζα ότι παρευρισκόμουν σε συνά-
ντηση εργασίας». Ερωτηθείς ξανά, 
επανέλαβε ότι «κατηγορηματικά» μπο-
ρεί να πει ότι δεν είχε δει το email-πρό-
σκληση του γραμματέα του και ότι κα-
νένας δεν τον είχε προειδοποιήσει. 
«Θα το θυμόμουν», πρόσθεσε, δια-
ψεύδοντας τον Κάμινγκς. Στο ερώτημα 
αν θα όφειλε να παραιτηθεί εφόσον η 
έρευνα διαπιστώσει ότι γνώριζε, απέ-
φυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι πρέ-
πει να δούμε τι θα προκύψει. Απολο-
γήθηκε επίσης διότι εκ των υστέρων 
κρίνει ότι θα έπρεπε να είχε διαλύσει 
τη συνάθροιση, όπου πάντως παρέ-
μεινε επί 25 λεπτά. Πάντως, η καταγ-
γελία εντείνει την πίεση επί του Τζόν-
σον αλλά και επί της Σου Γκρέι, της 
κρατικής αξιωματούχου που έχει ανα-
λάβει την έρευνα. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τους Times, η έρευνα αναμένεται 
να διαπιστώνει ότι δεν στοιχειοθετού-
νται ποινικές ευθύνες που χρήζουν 
αστυνομικής διερεύνησης. Δημοσκο-
πήσεις δίνουν προβάδισμα στους Ερ-
γατικούς έως 13%. Ο ηγέτης τους Κιρ 
Στάρμερ κατηγόρησε τον Τζόνσον ότι 
παραβίασε τον νόμο και είπε ψέματα».
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Τ   ο μυστικό της επιτυχίας, κατά τον Τσόρ-
τσιλ, είναι να πηγαίνεις από τη μία  
αποτυχία στην άλλη χωρίς ποτέ να  

χάνεις τον ενθουσιασμό σου. Στα δυόμισι χρόνια 
της πρωθυπουργίας του, ο Μπόρις Τζόνσον ακο-
λουθεί πιστά τη συνταγή του «Πατέρα της Νίκης». 
Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αποτυχίες…  
Το τελευταίο διάστημα ο βρετανός πρωθυπουρ-
γός βρίσκεται στη δίνη σκανδάλων, δέχεται σφο-
δρή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται 
την πανδημία, αμφισβητείται έντονα από όλο και 
περισσότερους βουλευτές των Τόρις και βλέπει 
το κόμμα του, για πρώτη φορά, να κατρακυλά 
στις δημοσκοπήσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν φείδεται 
ενθουσιασμού: στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, 
ο Τζόνσον - ένας από τους «πατέρες» του Brexit 
- πανηγύρισε την πρώτη επέτειο από την υπο-
γραφή της εμπορικής συμφωνίας Λονδίνου - Βρυ-
ξελλών που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 
2021 και έδωσε σάρκα και οστά στο Brexit το 
οποίο, τυπικά, είχε συντελεσθεί 11 μήνες νωρί-
τερα: στις 31 Ιανουαρίου 2020. Εναν χρόνο μετά, 
ο 57χρονος ηγέτης της Γηραιάς Αλβιώνος 
 εξακολουθεί να διατείνεται ότι η έξοδος της  
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση συνιστά 
success story, κάνοντας λόγο για «τεράστια 
οφέλη» και «νέες ελευθερίες που θα επιτρέψουν 
στην ανεξάρτητη Βρετανία να ανθήσει».  
Είναι, όμως, έτσι όπως τα λέει; 

 
Η αλήθεια είναι ότι ο “Αρμαγεδδών” που προ-
έβλεπαν ορισμένοι πολιτικοί και αναλυτές  
δεν ήρθε ποτέ. Ωστόσο, η οικονομία της χώρας 
υπέστη σημαντικό πλήγμα, χωρίς σε αυτό να 
υπολογίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης του  
κορωνοϊού. Οι εξαγωγές της Βρετανίας στην ΕΕ 
έχουν κάνει βουτιά, πρόσθετα κόστη και γραφει-
οκρατικές διαδικασίες κάνουν τις μικρές και  
μεσαίες επιχειρήσεις να ασφυκτιούν, οι κατανα-
λωτές επιβαρύνονται από νέες χρεώσεις, ενώ το 
Γραφείο Ευθύνης Προϋπολογισμού εκτιμά ότι το 
ΑΕΠ της χώρας θα συρρικνωθεί μακροπρόθεσμα 
κατά περίπου 4% εξαιτίας του Brexit. Τον περα-
σμένο χρόνο, το εκρηκτικό κοκτέιλ Brexit και παν-
δημίας προκάλεσε κρίση στην εφοδιαστική αλυ-
σίδα. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της ΕΕ 
εγκατέλειψαν τη χώρα (περισσότεροι από 
200.000 μόνο το 2020), μεταξύ τους αρκετοί  
Ελληνες. Αυτό οδήγησε σε σημαντικές ελλείψεις 
σε οδηγούς φορτηγών και βυτιοφόρων, εργάτες 
γης και εργαζόμενους στον κλάδο της φιλοξενίας, 
με αποτέλεσμα να στερέψουν οι αντλίες στα πρα-
τήρια καυσίμων και να παρατηρούνται επί αρκε-
τές εβδομάδες άδεια ράφια στα σουπερμάρκετ. 
Επίσης, ορισμένες επιχειρήσεις έβαλαν, προσω-
ρινά ή μόνιμα, «λουκέτο». Παράλληλα, κρίσιμα 
ζητήματα που αφορούν στον χρηματοπιστωτικό 
κλάδο, την αλιεία και το «αγκάθι» της Βόρειας 
Ιρλανδίας παραμένουν ανεπίλυτα. 

 
Σε πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας  

Opinium, περισσότεροι από έξι στους 10 Βρετα-
νούς δήλωσαν ότι οι επιπτώσεις του Brexit είναι 
αρνητικές. Εκατό οικονομολόγοι που συμμετείχαν 
σε έρευνα των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» προέβλεψαν 
ότι το βιοτικό επίπεδο των Βρετανών θα επιδει-
νωθεί τους επόμενους μήνες, με τα φτωχότερα 
νοικοκυριά να πλήττονται σφοδρά από τον  
καλπάζοντα πληθωρισμό και τους υψηλότερους 
φόρους. Ο Φάιζαλ Ίσλαμ, αρχισυντάκτης οικο-
νομικού ρεπορτάζ του BBC, ρώτησε πρόσφατα  
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ποια είναι η πραγματι-
κότητα που βιώνουν έναν χρόνο μετά την έξοδο 
της Βρετανίας από την ενιαία αγορά και την  
τελωνειακή ένωση. «Απογοητευτική. Τρομακτική. 
Η πτώση στις πωλήσεις είναι δραματική. Εχουμε 

πάψει να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη» 
είναι κάποιες από τις απαντήσεις που σταχυολό-
γησε. 

 
 Οι νέοι κανόνες ▪

 
Την Πρωτοχρονιά  τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες 
που διέπουν το εμπόριο μεταξύ Βρετανίας και 
ΕΕ, σύμφωνα με τους οποίους οι εισαγωγείς και  
εξαγωγείς πρέπει να συμπληρώνουν ένα τελω-
νειακό έντυπο τεσσάρων σελίδων για όλα  
τα αγαθά που διακινούν και, επιπλέον, να προ-
μηθεύονται υγειονομικά πιστοποιητικά για το 
κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ολα τα 
έγγραφα πρέπει να κατατίθενται στις τελωνειακές 
αρχές προτού τα εμπορεύματα φορτωθούν  
σε τρένα, πλοία ή φορτηγά. Σύμφωνα με τη  
Eurostat, οι βρετανικές εξαγωγές προς το μπλοκ 
των «27» μειώθηκαν κατά 14,5% τους πρώτους 
10 μήνες του 2021, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών 
προϊόντων είναι μειωμένες κατά περισσότερο 
από 25%. Παράλληλα, σύμφωνα με τη βρετανική 
Ομοσπονδία Τροφίμων και Ποτών, οι εξαγωγές 
του κλάδου σημείωσαν πτώση 24% τους πρώ-
τους εννέα μήνες του 2021. «Στη δεκαετία του 
1980, η Βρετανία ήταν ένας εκ των πιο ένθερμων 
υποστηρικτών της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, 
βασικός στόχος της οποίας ήταν η άρση των μη 
δασμολογικών φραγμών. Ως εκ τούτου, είναι  
ειρωνικό το γεγονός ότι παρότι η συμφωνία στην 
οποία κατέληξαν η Βρετανία και η ΕΕ την παρα-
μονή των Χριστουγέννων του 2020 εξασφαλίζει 
τη μη επιβολή δασμών, ουσιαστικά η ίδια η συμ-
φωνία δημιουργεί εκ νέου μη δασμολογικούς 
φραγμούς. Σήμερα, οι μικρές επιχειρήσεις υπο-
φέρουν από την υπερβολική γραφειοκρατία του 
Brexit», δήλωσε στην «Παροικιακή» ο Ιαν 
Μπεγκ, καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
της London School of Economics. 

  
Από τον γραφειοκρατικό Γολγοθά  ▪

έως τις χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας 
 

Πράγματι, το Brexit, το οποίο υποτίθεται 
ότι θα έβαζε τέλος στην ευρω-γραφει-
οκρατία, εισήγαγε ένα νέο γραφειοκρα-

τικό βουνό, που για ορισμένους ισοδυναμεί  
με Γολγοθά: οι πρόσθετες διατυπώσεις αύξησαν 
το κόστος των εξαγωγών προκαλώντας ισχυρό 
πλήγμα σε πολλές επιχειρήσεις. Ενας ιδιοκτήτης 
τυροκομικής μονάδας δήλωσε στην «Γκάρντιαν» 
ότι η εμπορική συμφωνία του Brexit ήταν  
«η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει ποτέ δια-
πραγματευτεί οποιαδήποτε κυβέρνηση». Την ίδια 
στιγμή, αρκετά καταστήματα σε χώρες της ΕΕ 
έχουν σταματήσει να δέχονται παραγγελίες από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ πολλές βρετανικές 
επιχειρήσεις έπαψαν από μόνες τους να διαθέ-
τουν το εμπόρευμά τους στην ΕΕ επειδή το  
βρίσκουν ασύμφορο εξαιτίας των νέων κανονι-
σμών. «Συμβαίνει πιο γρήγορα από ό,τι περί-
μενα. Τα νέα για τις βρετανικές επιχειρήσεις από 
το Brexit είναι πολύ άσχημα. Επίσης, το τίμημα 
που πληρώνει η κυβέρνηση είναι βαρύ, καθώς η 
υποστήριξη προς τον πρωθυπουργό μειώνεται 
δραματικά. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλή-
σουμε για επικείμενη νίκη των Εργατικών. Αλλά 
τα «χαρούμενα» χρόνια του Brexit που κράτησαν 
από το 2016 έως το 2021 για τον Τζόνσον και 
τους Τόρις έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί»,  
σχολίασε, μιλώντας στην «Παροικιακή», ο Ντένις 
ΜακΣέιν, υπουργός Ευρώπης στην κυβέρνηση 
των Εργατικών υπό τον Τόνι Μπλερ. «Πρόσφατα 
επισκέφθηκα ένα πρακτορείο εφημερίδων στο 
Σόχο για να αγοράσω, όπως συνηθίζω, τη «Λε 
Μοντ». Ο ιδιοκτήτης μου είπε ότι όλες οι παρα-

δόσεις εφημερίδων από την ηπειρωτική Ευρώπη 
ανεστάλησαν εξαιτίας της γραφειοκρατίας του 
Brexit. Αυτή η πτυχή του απομονωτισμού των 
Τόρις πονάει πραγματικά», πρόσθεσε ο ΜακΣέιν. 

 
Το πλήγμα στο εμπόριο ▪

 
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Κατεψυγμένων 
Προϊόντων, το εμπόριο με την ΕΕ θα υποστεί 
«μόνιμο πλήγμα», ενώ οι νέοι τελωνειακοί έλεγχοι 
θα κάνουν τις εισαγωγές από την ΕΕ «πιο ακρι-
βές, λιγότερο ευέλικτες και πολύ πιο αργές».  
Εκτιμάται ότι για κάθε αποστολή εμπορευμάτων 
το πρόσθετο κόστος θα ανέρχεται σε 300 έως 
400 στερλίνες.  Παρόμοια είναι η κατάσταση στον 
κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών:  
πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες δεν ενδιαφέρονται 
πλέον να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στο 
Σίτι του Λονδίνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο 
οι μισές από τις επιχειρήσεις που έλαβαν προ-
σωρινή άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
αμέσως μετά το Brexit υπέβαλαν αίτηση για να 
λάβουν καθεστώς πλήρους αδειοδότησης.  
Οι εξαγωγές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
προς την ΕΕ μειώθηκαν κατά περίπου δύο δισ. 
στερλίνες το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έναντι 
της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. 
«Πολλά θέματα παραμένουν σε εκκρεμότητα, 
όπως οι ρυθμίσεις για τον χρηματοπιστωτικό 
κλάδο. Το Σίτι συνεισφέρει σημαντικά στη βρετα-
νική οικονομία, αλλά θα έλεγα ότι σχεδόν παρα-
μελήθηκε στις διαπραγματεύσεις για το Brexit», 
τόνισε ο Μπεγκ, αναφερόμενος στο λεγόμενο 
«διαβατήριο» (passporting), δηλαδή τη δυνατό-
τητα των βρετανικών εταιρειών να έχουν απρό-
σκοπτη πρόσβαση στις αγορές των υπόλοιπων 
ευρωπαϊκών κρατών. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο 
Διακυβέρνησης, μία από τις βρετανικές δεξαμενές 
σκέψης με τη μεγαλύτερη επιρροή, το ενδεχόμενο 
συμφωνίας για το Σίτι είναι προς το παρόν απί-
θανο. 

  
Επτά ευρώ για κάθε είσοδο ▪

 

Τ  α δεινά δεν τελειώνουν εκεί: η Κομισιόν 
επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι, από τα τέλη 
του 2022, οι Βρετανοί θα πρέπει να πλη-

ρώνουν επτά ευρώ κάθε φορά που θέλουν να  
εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Οταν εγκρι-
θεί η αίτηση που θα πρέπει να υποβάλουν, θα 
μπορούν να παραμείνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος 
έως και 90 ημέρες. Ταυτόχρονα, δύο από τα  
μεγαλύτερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας του Ηνω-
μένου Βασιλείου, η EE και η Vodafone, επανέ-
φεραν τις χρεώσεις περιαγωγής για τους  
συνδρομητές που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Μια τρίτη εταιρεία, η Three, θα πράξει 
το ίδιο τον προσεχή Μάιο. Το μέτρο θα ισχύσει 
για τους νέους συνδρομητές και για όσους 
 υπέγραψαν νέο συμβόλαιο ή προχώρησαν σε 
ανανέωση συμβολαίου από το καλοκαίρι και μετά. 

 
Το αντίο του λόρδου Ντέιβιντ Φροστ ▪

 
Σαν να μην έφταναν αυτά, πριν από λίγες  

εβδομάδες παραιτήθηκε ο βρετανός αρχιδιαπρα-
γματευτής για το Brexit, λόρδος Ντέιβιντ Φροστ. 
Ορισμένοι αναλυτές εικάζουν ότι η αποχώρησή 
του οφείλεται στην πίεση που ασκούν στον  
Τζόνσον επιχειρηματικοί και πολιτικοί παράγοντες 
προκειμένου να υιοθετήσει μια πιο ήπια προσέγ-
γιση στις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες.  
Η διαμάχη μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας σχετικά 
με τα αλιευτικά δικαιώματα βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη, ενώ το πρόβλημα γύρω από το Πρωτό-
κολλο της Βόρειας Ιρλανδίας - ένας μηχανισμός 
που έχει στόχο την αποτροπή «σκληρών συνό-
ρων» μεταξύ της Β. Ιρλανδίας και της Δημοκρα-
τίας της Ιρλανδίας - θα διευθετηθεί μόνον εάν  
το Λονδίνο αποδεχθεί ότι το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο θα είναι αρμόδιο για την επίλυση τυχόν 
εμπορικών διαφορών. 

 
Παρότι είναι μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου,  
η Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζει να ακολουθεί ορι-
σμένους κανονισμούς της ΕΕ, με συνέπεια τα 
εμπορεύματα να μην υπόκεινται σε ελέγχους όταν 
περνούν τα ιρλανδικά σύνορα. Το Λονδίνο, όμως, 
απαιτεί την πλήρη αναθεώρηση του Πρωτοκόλ-
λου, αμφισβητώντας τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, και απειλεί να αναστείλει τη συμ-
φωνία εάν δεν πάρει αυτό που θέλει. Η ΕΕ έχει 
καταθέσει προτάσεις για τον περιορισμό της  
γραφειοκρατίας στα σύνορα, αλλά αποκλείει 
 κατηγορηματικά την επαναδιαπραγμάτευση της 
συνθήκης. 

  
Το όραμα της «Παγκόσμιας Βρετανίας» ▪

 

Ο Τζόνσον είχε συνδέσει το Brexit με 
 το όραμα της «Παγκόσμιας Βρετα-
νίας», δεσμευόμενος ότι θα καταστήσει 

τη χώρα του πρωταγωνίστρια στην παγκόσμια 
σκηνή, κυρίως σε εμπορικό επίπεδο. Ωστόσο,  
η πολυθρύλητη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σε εκκρε-
μότητα, ενώ οι στενότεροι εμπορικοί δεσμοί με 
την Κίνα είναι εκτός τραπεζιού εξαιτίας των πολι-
τικών εντάσεων για το Χονγκ Κονγκ. Παρ' όλα 
αυτά, μιλώντας στην «Παροικιακή», ο εκπρόσω-
πος του βρετανού πρωθυπουργού επέμεινε στο 
αφήγημα του success story: «Η εμπορική συμ-
φωνία-ορόσημο που τέθηκε σε ισχύ πριν από 
έναν χρόνο επιτρέπει στις επιχειρήσεις στη Βρε-
τανία να συναλλάσσονται ελεύθερα με την Ευ-
ρώπη, ενώ μπορούν επίσης να αξιοποιούν νέες 
εμπορικές ευκαιρίες με χώρες σε όλο τον κόσμο. 
Εχοντας αποχωρήσει από την ΕΕ, είμαστε πλέον 
σε θέση να εφαρμόσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο 
το οποίο είναι απαλλαγμένο από τους κανόνες 
της ΕΕ και ταιριάζει καλύτερα στα δικά μας  
συμφέροντα». Κατόπιν, απαρίθμησε τις πιο  
σημαντικές «επιτυχίες» του Brexit: «Ανακτήσαμε 
τον έλεγχο των συνόρων μας, ξεφύγαμε από την 
πολύπλοκη γραφειοκρατία της ΕΕ και αναπτύ-
ξαμε πέρυσι το ταχύτερο πρόγραμμα εμβολια-
σμών στην Ευρώπη. Επιπλέον, συνάψαμε νέες 
συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με περισσότερες 
από 70 χώρες, αξίας άνω των 760 δισ. στερλι-
νών».

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ "ΔΙΑΖΥΓΙΟ"  
ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ωφέλησε ή έβλαψε 
τη Βρετανία το Brexit;

Ρεπορτάζ: Γιάννης Ανδριτσόπουλος



Η  κριτική και 
η αυτοκριτική  
είναι μια δοκι-

μασμένη μέθοδος που επιτρέ-
πει στα αριστερά κόμματα, μα 
και στις άλλες οργανώσεις και 
σχήματα των εργαζομένων, 
συνδικάτα, συλλόγους, συνδέ-
σμους κ.ά, να ανακαλύπτουν 
και να υπερπηδούν τα λάθη,  
τις αδυναμίες και τις ατέλειες 
στη δουλειά τους. 
Η κριτική και η  αυτοκριτική 
δεν είναι ξεκομμένα το ένα από 
το άλλο, αλλά σε διαλεκτική  
ενότητα. Για να έχει αξία η κρι-
τική, για να είναι πειστική και να 
πιάνει τόπο, το άτομο που την 
ασκεί δεν πρέπει να βγάζει τον 
εαυτό του έξω  από τη γενική 
δράση του συνόλου και τα  
γεγονότα. Πρέπει πρώτα να 
ασκεί έλεγχο στον εαυτό του,  
να κρίνει τον εαυτό του.  
Να κάνει έντιμη αυτοκριτική 
για το  ρόλο και τη   δράση του 
ως αναπόσπαστο  μέρος μιας 
συλλογικής δράσης. Εκ των ων 
ουκ άνευ, να είναι ακέραιος και 

αδιάφθορος. 
Η ιστορία του αριστερού κινή-
ματος έχει αποδείξει ότι εκεί που 
εφαρμόστηκε ο σοσιαλισμός, 
η κριτική και η αυτοκριτική απο-
τελούσαν βασικές κινητήριες 
δυνάμεις της προόδου. Μια 
ιδιομορφία που ξεχωρίζει τη  
σοσιαλιστική επανάσταση από 
τις προηγούμενες επαναστά-
σεις, είναι το ότι για να πάει 
μπροστά με σιγουριά και επιτυ-
χία, υποβάλλει τον εαυτό της   
σε συνεχή αυτοκριτική και  
ενθαρρύνει την ελεύθερη, 
απρόσκοπτη κριτική από τα 
κάτω, από τον λαό.  

 
Η αυτοκριτική είναι το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό κάθε αυθεντικού 
πρωτοποριακού κόμματος, που 
το ξεχωρίζει από τα ρεφορμι-
στικά κόμματα, τα οποία δεν  
θέλουν να αλλάξουν το καπιτα-
λιστικό σύστημα. Η κριτική και 
η αυτοκριτική  είναι μια από τις 
βασικότερες αρχές και πρωταρ-
χικό  καθήκον για τα αριστερά 
κόμματα. Ο φόβος της κριτικής 

και της αυτοκριτικής χαρακτηρί-
ζει τα κόμματα της δεξιάς, που 
είναι διαχρονικά μπλεγμένα, σε 
διαπλοκές, απάτες, κάθε λογής 
διαφθορά κ.ά και δεν θέλουν το 
λαό να γνωρίζει τα ανομήματά 
τους. Ακόμα, ο φόβος της  κρι-
τικής και της  αυτοκριτικής  
χαρακτηρίζει τα πλείστα ρεφορ-
μιστικάκόμματα και τα πλείστα  
δήθεν σοσιαλιστικά κόμματα και 
είναι η ρίζα της συνεχούς  
αποσύνθεσής τους. Αντιθέτως, 
η κριτική και η αυτοκριτική είναι 
μια ζωτική ανάγκη για κάθε  
αριστερό κόμμα, που είναι υγιές 
και ζωντανό.Τα κόμματα που 
εργάζονται ξεκομμένα από τον 
κόσμο και κλείνονται στο  
καβούκι τους, είναι τα κόμματα 
που φοβούνται την κριτική και 
την αυτοκριτική. Με αξιόπιστες, 
διαφανείς διαδικασίες, ένα 
κόμμα αληθινά πρωτοποριακό, 
διαπαιδαγωγεί τα στελέχη,  
τα μέλη και τους φίλους  του, 
καθώς και τον λαό, κάνοντας 
γνωστά τα σφάλματα και τις ελ-
λείψεις του και με τη μέθοδο της 

κριτικής και της αυτοκριτικής,  
ξεπερνά τα εμπόδια που φρά-
ζουν τον δρόμο προς τα 
εμπρός. 

 
Όταν υπογραμμίζεται ο τερά-
στιος ρόλος της κριτικής και της 
αυτοκριτικής,πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη και να ισχύει  
η θέση,η αρχή, ότι μόνο η πη-
γαία,αυθόρμητη και αυθεντική 
αυτοκριτική είναι δημιουργική 
και μπορεί να γίνει κίνητρο προ-
όδου και όχι η οποιαδήποτε  
αυτοκριτική. Την ίδια ώρα, 
πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαί-
τερη προσοχή ώστε να γίνεται 
σαφής διάκριση ανάμεσα στην 
"κριτική", η οποία προέρχεται, 
ασκείται από στοιχεία που  
σκοπός τους είναι η επιβολή 
αντιδραστικών απόψεων ή  
η εξυπηρέτηση προσωπικών 
συμφερόντων, και στην αυθε-
ντική κριτική, η οποία αποσκο-
πεί στην ανακάλυψη και διόρ-
θωση των λαθών προς  
το συμφέρον του συνόλου. 
Είναι αποδεδειγμένο, ιστο-

ρικά, ότι εκεί όπου η κριτική και 
η αυτοκριτική καταλήγουν να  
είναι η τελευταία απασχόληση 
του μέλους του αριστερού  κόμ-
ματος, ιδιαίτερα εκεί όπου η  
κριτική που προέρχεται από τη 
βάση, είναι χλιαρή, αδύνατα 
ανεπτυγμένη, παρουσιάζονται 
αναπόφευκτα οι περισσότερες 
ανεπάρκειες, η γραφειοκρατία, 
ο αυταρχισμός, η διαφθορά  
κι  ακόμα  και η χαλάρωση  
βασικών κρίκων του κόμματος.  

 
Η καθοδήγηση του  αριστερού 
κόμματος έχει καθήκον απένα-
ντι στα μέλη,  να ενθαρρύνει  
την κριτική και την αυτοκριτική 
που προέρχεται από τη βάση, 
πρωτίστως με το προσωπικό 
παράδειγμα. Η φίμωση της  
κριτικής αποτελεί σοβαρό κίν-
δυνο για ένα αριστερό,πρωτο-

ποριακό κόμμα, είναι η αρχή της 
αποσύνθεσής του.  

 
Όποιος καταπνίγει την κριτική 
που μαζί με την αυτοκριτική 
αποτελούν μια  διαλεκτική ενό-
τητα και είναι το οξυγόνο κάθε  
αριστερού, πρωτοποριακού 
κόμματος, και την αντικαθιστά 
με πομπώδη λόγια, επαίνους 
και κολακείες, ξεφεύγει από την 
σοσιαλιστική- κομμουνιστική 
ιδεολογία. Τέλος δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο για 
ένα αριστερό κόμμα που  
η κριτική έχει σημασία. 
Η κριτική έχει κεφαλαιώδη  
σημασία και στην ανάπτυξη της 
επιστήμης, της λογοτεχνίας και 
των τεχνών,που δεν μπορούν 
να προοδεύσουν χωρίς γόνιμες 
συζητήσεις, χωρίς πάλη γνω-
μών, χωρίς ελευθερία κριτικής.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Κριτική και αυτοκριτική:  
Το οξυγόνο των αριστερών κομμάτων  

Πολλά θα έχετε ακούσει 
για το Mindfulness.  
Είναι οι τεχνικές που 

σχετίζονται με το πώς διαχειριζό-
μαστε το στρες, το άγχος, την 
αγωνία που έχουμε από τα  
καθημερινά μας, τα απρόβλεπτά 
μας, τα δύσκολά μας και πάει  
η αλυσίδα… μέχρι και τα άσχημα 
μας, τα τραγικά μας. Η τεχνική 
επίγνωσης του εαυτού μας είναι, 

έτσι απλά. Ικανότητα της επίγνωσης. Ενσυνει-
δητότητα τη βρήκα να λέγεται στα ελληνικά. 
 Ξέροντας τις τεχνικές της μπορείς να αντιμετω-
πίσεις το άγχος λοιπόν. Ωραία δεν ακούγεται! 
Εφαρμόζοντάς την καταλαγιάζω το στρες μου! 
Να ξέρει δηλαδή ο ανθρώπινος νους ανά πάσα 
στιγμή πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε,  πώς  
αισθανόμαστε, τι σκεφτόμαστε. Και γιατί; Απλά 
όταν κάνουμε πολλά πράγματα και τρέχουμε από 
εδώ κι από εκεί ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι 
έχουμε χαθεί και ξεχνάμε πού είμαστε και έτσι 
χρειάζεται να κάνουμε επανεκκίνηση για να  
συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε. Είμαι για 
παράδειγμα στη δουλειά  μου και δεν είμαι στην 
παραλία που θα ήθελα. Αυτό είναι μια βασική  
ιδιότητα του ανθρώπινου νου. Και για να πούμε 
και την αλήθεια επειδή καθημερινά βρισκόμαστε 
στον αυτόματο πιλότο και κάνουμε τις δουλειές 
μας δεν την χρησιμοποιούμε αυτήν την βασική 
ιδιότητα του νου μας να τσεκάρουμε πού  
βρισκόμαστε με τον εαυτό  μας, πώς νοιώθουμε  
και ξαφνικά κάνουμε ένα αχχχχ και νοιώθουμε 
ένα μεγάλο άγχος  γιατί νοιώθουμε ότι τα πρά-
γματα είναι δύσκολα  και δεν  τα προφταίνουμε  

και αγχωνόμαστε.  Κι αυτό γιατί δεν βρίσκουμε 
μια στιγμή να τσεκάρουμε «πού βρίσκομαι εδώ 
με την ψυχή μου». Κι όταν το κάνουμε σε κάποια 
στιγμή έχουμε αγχωθεί και δεν μπορούμε να το 
ελέγξουμε!  
Ξέρετε πόσες σκέψεις κάνουμε καθημερινά;  
Αν πω χιλιάδες θα φανεί υπερβολικό! Κάπου 12 
χιλιάδες και βάλε… Και το πιο τραγικό είναι ότι 
το 80% αυτών των σκέψεων είναι αρνητικές και 
επαναλαμβανόμενες. Φανταστείτε τι κακό κάνει 
αυτό στην κατάθλιψή μας, στο στρες μας, την  
απογοήτευσή μας. Το τόσο… το κάνει τόσο και  
δυσκολεύει τη ζωή μας. Κι αυτό γιατί η σκέψη 
μας τρέχει μπροστά και γίνεται ένας σίφουνας, 
ένα τσουνάμι και  κατεβαίνει και μας τραβάει.  
Αν κάνουμε Mindfulness κάνουμε ένα timeout. 
Αυτό βοηθάει να επικεντρωθούμε στο εδώ και 
τώρα. Από πού άραγε προκαλείται το άγχος μας; 
Η απάντηση είναι απλή. Επειδή σκεφτόμαστε το 
μέλλον… τρομάζουμε! Ναι ακριβώς γι΄αυτό.  
Για παράδειγμα σκεφτόμαστε τι θα γίνει  με τις 
σχέσεις μας, με τις εκκρεμότητες  που έχουμε  
γενικά. Ακόμα σκεφτόμαστε τι συνέβη στο μα-
κρινό ή κοντινό παρελθόν και τη μεταφέρουμε 
στην συγκεκριμένη στιγμή και την ξαναζούμε. Και 
μαραζώνουμε και λιώνουμε στην λύπη και στο 
στρες.   
Το Mindfulness μας βοηθά να συνειδητοποι-
ήσουμε ότι ζούμε το τώρα. Ζούμε αυτή τη στιγμή 
στο εδώ και τώρα. Άρα επικεντρωνόμαστε στο 
εδώ και τώρα όπως για παράδειγμα… τώρα είστε 
εδώ και διαβάζετε αυτό το κομμάτι γραφής.  
Έτσι σταματάτε τις αρνητικές σκέψεις και ζείτε 
αυτήν την στιγμή εδώ και τώρα. Όταν μπορούμε 
να επικεντρωθούμε στο εδώ και τώρα έχουμε  

ξεκινήσει ένα μακρύ ταξίδι που θα μας βοηθήσει 
να ξεφύγουμε από το στρες μας.  
Τι άραγε μπορούμε να κάνουμε για να αγνοή-
σουμε τις αρνητικές μας σκέψεις που προέκυψαν 
από την κακόγουστη κριτική του συντρόφου μας 
ότι το φαγητό δεν ήταν  εύγευστο ή την μουρ-
μούρα της κόρης μας γιατί παραλείψαμε να της 
φτιάξουμε το αγαπημένο της γλυκό και η γκρίνια 
πάει και πάει και δεν τελειώνει, λες κι εμείς είμα-
στε οι δούλοι, οι σκλάβοι για να ικανοποιούμε τις  
ανάγκες του καθενός. Δεν λέω μπορεί να είναι η 
κόρη μας, ο σύντροφός μας αλλά έλεος…  
Μην βάζετε κανένα πάνω από τις δικές σας ανά-
γκες γιατί όλοι σήμερα έχουν αποδειχτεί εγωι-
στές, νάρκισσοι, συμφεροντολόγοι και βάλε. Πολύ 
λίγοι σας μοιάζουν. Και πιστέψτε με.  
Και λίγο να ξεκολλήσουμε από την αρνητική 
σκέψη που μας τυραννά καλό είναι. Νοιώθουμε 
ανακούφιση. Μα πόση αλήθεια ανακούφιση νοι-
ώθεις όταν μπορείς να ξεκολλήσεις από μια  
αρνητική σκέψη που έχει κολλήσει στο κεφάλι 
σου και κάνει βόλτα εκεί μέσα και κυριολεκτικά 
έχει θρονιάσει εκεί και σε αφοπλίζει καθημερινά. 
Έτσι, ξεκολλούμε και αισιοδοξούμε και λέμε στον 
εαυτό μας: μπορώ να τα καταφέρω, μπορώ να 
το διαχειριστώ. 

 Κάποιες εύκολες ασκήσεις παίζουν την δια-
φορά άσχετα αν φαίνονται ή ακούγονται αστείες.  
Δεν είναι όμως γιατί τελικά αυτοί οι ειδικοί που 
ακούνε στο όνομα ψυχολόγοι ή θεραπευτές κάτι 
ξέρουν παραπάνω από εμάς.  
Μια πρακτική άσκηση που έχει αποτελέσματα 
είναι να ενώσουμε  τα δυο μας χέρια, λες και  
κάνουμε προσευχή, πιέζοντας τις παλάμες μας. 
Ακόμα προσπαθήστε να νοιώστε τα πόδια σας 
να πατάνε στο πάτωμα. Δοκιμάστε να κουνήσετε 
και τα πέντε δάκτυλα των ποδιών σας με τη σειρά 
και να επικεντρωθείτε σε αυτό. Τώρα η αλήθεια 
είναι ότι νοιώθετε γειωμένοι γι΄αυτό  αρχίστε να 
αναπνέετε  αέρα από την μύτη σας και να  
εκπνέετε. Δοκιμάστε να δείτε τον αέρα να βγαίνει 
από το στόμα σας. Συγκεντρωθείτε μόνο σε αυτό. 
Με την εκπνοή νοιώθετε το ωραίο αυτό συναί-
σθημα  ότι βαβούρα και η κακή σκέψη που  
κουβαλάτε, φεύγει από μέσα σας. 

 Αν είστε συγκεντρωμένοι στην συγκεκριμένη 
άσκηση θα ξαφνιαστείτε η κακή σκέψη γιατί απλά 
θα σταματήσετε να είστε αγχωμένοι. Ο εγκέφα-
λος παίζει αυτό το παιχνίδι που είναι τόσο θερα-
πευτικό. Την στιγμή που επικεντρώνεστε σε κάτι 
δεν χωράει τίποτε άλλο στο μυαλό σας, άρα  
η συγκέντρωση αυτή γεμίζει έτσι απλά το μυαλό 
σας.  
Ανακούφιση λοιπόν μόνο με λίγες αναπνοές 

και γείωση! Τι να πω! Πόση διαφορά παίζει αν 
αυτό το μικρό πραγματάκι το εντάξουμε στη ζωή 
μας. Σε καθημερινή βάση για να μπορούμε να 
ασκήσουμε τέτοιου είδους τεχνικές και να νοι-
ώθουμε καλά γιατί δεν θα αναμασάμε το παρελ-
θόν χωρίς να αγχωνόμαστε για το μέλλον.  
Δεν θα μας φοβίζει η σκέψη τι θα γίνει, πώς θα 
γίνει κι αν δεν γίνει… Αυτές οι σκέψεις που σκο-
τώνουν και το μυαλό και τη ψυχή μας γιατί είναι 
σαράκι που θα γίνει ένας λαβύρινθος που δεν 
θα θέλεις σίγουρα να μπεις μέσα εκεί γιατί μόνο 
τέρατα θα συναντήσεις και καθόλου καλοσύνη 
και καθόλου ανθρωπιά. Μόνο πίκρα που δεν  
αξίζει να την πιπιλάς στο στόμα. «Αχχχ αυτό το 
μέλλον θα λες, τι φόβο κρύβει και το φοβάμαι». 
Όμως γιατί να το φοβάστε, δεν υπάρχει κάτι ανη-
συχητικό, μόνο λίγη ή πιο πολλή αυτοπεποίθηση 
και ο ανακατεμός θα εξαφανιστεί. Ζω αυτήν την 
στιγμή για να πάρω την δύναμη να ξεχάσω  
το παρελθόν και να επενδύσω το μέλλον με 
όλους τους καλούς οιωνούς που υπάρχουν.  
Όταν μαθαίνουμε επικεντρωνόμαστε στο εδώ 
και τώρα ερχόμαστε σε μια καλύτερη σχέση με 
τον εαυτό  μας. Και κάτι άλλο. Παρατηρούμε τις 
σκέψεις μας, τα αισθήματά μας. Συνειδητοποι-
ούμε ακόμη ότι οι σκέψεις μας τελικά με λίγη 
προσπάθεια δεν έχουν κολληθεί με κόλλα και 
δεν το κουνάνε ρούπι που λέμε… ΌΧΙ, μπορούμε 
να τις μετακινήσουμε όταν το προσπαθήσουμε. 
Μπορούμε να τις  αφήσουμε να πάνε πέρα, να 
φύγουν… Μπορούμε όταν εκπαιδευτούμε να το 
κάνουμε. Και  το ξαναλέω… Να επικεντρωθούμε 
στο εδώ και τώρα γιατί τελικά βρίσκουμε την  
αίσθηση της γαλήνης και της ηρεμίας. Έχουμε 
την αίσθηση του ΟΚ, « όλα καλά». Κι ακόμη με  
το ουυυφφφ της εκπνοής νοιώθουμε το ξεφού-
σκωμα και το ελάφρωμα που τόσο χρειαζόμαστε. 
«Ρε φίλε, θα λέμε στον εαυτό μας, δεν είναι τόσο 
άσχημα τελικά τα πράγματα…» Μπορούμε να 
φέρουμε τη γαλήνη μέσα μας τώρα, αυτήν την 
στιγμή που τόσο πολύ την χρειαζόμαστε! 
Αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι… το επεξεργα-
ζόμαστε. Δεν αλλάζουμε από την μια στιγμή στην 
άλλη. Κάνουμε αυτές τις πρακτικές με κάποιες 
αναπνοές για να συνεχίσουμε πιο ευχάριστα τη 
μέρα μας. Αν χρειαστεί  και μια και δυο φορές 
την μέρα. Όταν εφαρμόζουμε κάτι που μας  
βοηθάει τότε αποκτούμε πιο πολύ αυτογνωσία 
και νοιώθουμε πιο καλά για εμάς. Έτσι συνεχί-
ζουμε με εφόδια για να αντιμετωπίσουμε τα πιο  
δύσκολα. Όμως μπορούμε όταν το θέλουμε…  
Και θέλουμε γιατί η ζωή είναι τελικά πολύ μικρή… 

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Τι είναι το Mindfulness και πώς βοηθά να μειωθεί το άγχος



∆εν είµαι κριτικός κινηµατογρά-
φου κι ούτε φιλοδοξώ να λει-
τουργήσω ως τέτοιος. Ωστόσο 

η ταινία του Άνταµ Μακ Κέι, «Don’t 
look up», µ’ έβαλε σε µεγάλο  
πειρασµό να εµπλακώ στην όλη  
συζήτηση γύρω από αυτή. Το ενδια-
φέρον µου κέντρισε ο δεσπόζων ρόλος 
που διαδραµατίζουν στην όλη υπό-
θεση τα χειραγωγούµενα και ταυτό-
χρονα χειραγωγούντα ΜΜΕ. Πιστεύω 
πως το κυρίαρχο θεµατικό µοτίβο της 
ταινίας είναι ο έλεγχος και η διάχυση 
της πληροφόρησης προς την κοινή 
γνώµη. Η υπόθεση, που αφορά την 
ανακάλυψη δύο επιστηµόνων αστρο-
λόγων ότι σε έξι µήνες ένας κοµήτης 
τεραστίων διαστάσεων θα συγκρου-

στεί µε τον πλανήτη Γη και θα τον 
 καταστρέψει ολοσχερώς, είναι µόνο 
το εξωτερικό περίβληµα των γεγονό-
των που διαδραµατίζονται στην ταινία 
– πολιτική σάτιρα του Μακ Κέι.Πιστεύω 
ότι ο σκηνοθέτης, µε έξυπνο και  
ευρηµατικό τρόπο, κατάφερε να ανα-
δείξει αλλά και να χλευάσει τον επι-
δερµικό και εντυπωσιοθηρικό χαρα-
κτήρα των ΜΜΕ. Κατάφερε ακόµη  
να καταδείξει την ελαφρότητα και την 
επιτήδευση του life style των κατ’ επί-
φαση ενηµερωτικών, τηλεοπτικών  
εκποµπών. Την ίδια ώρα, µέσα από 
την ταινία αναδεικνύεται πόσο χειρα-
γωγούµενα είναι τα ΜΜΕ σε πολιτικό, 
αλλά κυρίως σε οικονοµικό επίπεδο. 
Η Πρόεδρος των ΗΠΑ Ορλιάν – 

την οποία υποδύεται έξοχα η Μέριλ 
Στριπ– ως ένα υβριδικό κακέκτυπο του 
Ντόναλντ Τραµπ, λειτουργεί ως  
εκφραστής της πολιτικής ποδηγέτησης 
των ΜΜΕ. Ο Πίτερ Ισέργουελ, µεγι-
στάνας της τεχνολογίας, µέγας χορη-
γός και µέγας κερδοσκόπος, λειτουργεί 
ως εκφραστής της οικονοµικής εξάρ-
τησης των ΜΜΕ. Τα κυρίαρχα,  
συστηµικά ΜΜΕ ξεγυµνώνονται εντε-
λώς ως απόλυτα υποχείρια της πολι-
τικοοικονοµικής ελίτ. Το όλο πλέγµα 
φωτίζεται πανοραµικά στο πρόσωπο 
της δηµοσιογράφου – τηλεπαρουσιά-
στριας Μπρι, που υποδύεται απολαυ-
στικά, επιδεικνύοντας απίστευτο  
κυνισµό και θρασύτητα, η Κέιτ Μπάσ-
λετ. Στον αντίποδα, οι θετικοί ήρωες 

του έργου, ο καθηγητής Αστρολογίας 
Ραντάλ, που υποδύεται ο Λεονάρντο 
ντι Κάπριο, και η διδακτορική φοιτήτρια 
αστρολογίας Κέιτ, που υποδύεται  
η Τζένιφερ Λόρενς, αφού τα βρίσκουν 
µπαστούνια µε τα κυρίαρχα-συστηµικά 
ΜΜΕ, καταφεύγουν σε λιγότερο  
συστηµικές επιλογές, στα ΜΚ∆ και 
µικρότερα ΜΜΕ και σε άλλους εναλ-
λακτικούς τρόπους διάχυσης της πλη-
ροφόρησης. Ο τρόπος µε τον οποίο 
τυγχάνουν διαχείρισης η πληροφό-
ρηση και η ανάγκη για πληροφόρηση 
στην ταινία του Μακ Κέι παραπέµπει 
στο εµβληµατικό µυθιστόρηµα του 
Τζορτς Όργουελ «1984». ∆ιότι και η 
παρεµπόδιση της πληροφόρησης και 
η παραπληροφόρηση αλλά και η 
υπερπληροφόρηση, συνιστούν ολο-
κληρωτισµό και ανελευθερία, µε στόχο 
την παρασιώπηση της αλήθειας.  
Η ταινία «Don’t look up» αποτελεί µια 

παρωδία της πραγµατικότητας στη 
σύγχρονη εποχή, την εποχή µας, που 
διακρίνεται για τη φαιδρότητα, την επι-
δερµικότητα και την παραδοξότητά 
της. Το έργο όµως δεν είναι ούτε 
κωµωδία, ούτε θρίλερ, ούτε καν έργο 
επιστηµονικής φαντασίας, είναι µια 
καυστικότατη πολιτική σάτιρα.  

Οι παραλληλισµοί που µπορούν να 
γίνουν µε βάση το σενάριο είναι πολλοί 
και σε σχέση µε την πανδηµία, αλλά 
και σε σχέση µε τη διαφθορά, την πο-
λιτική και τους πολιτικούς, τα ΜΜΕ και 
τους δηµοσιογράφους. Κι όλα αυτά 
τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε εγχώριο 
επίπεδο. Κι όσο πιο γνώριµα µας φαί-
νονται τα όσα είδαµε στην ταινία, τόσο 
πιο ανήσυχοι θα πρέπει να γίνουµε. 
Ας προβληµατιστούµε λοιπόν για τα 
παγκόσµια, αλλά και για τα καθ’ 
ηµάς…       

                Του Γιώργου Φράγκου*

Σκέψεις και απόψεις.  

Θέματα που απασχολούν τα  
ανθρώπινα συναισθήματα.  

Θέματα που μπορεί κανείς να τα κρατήσει μόνο 
για τον εαυτό του. Στην περίπτωση τη δική μου 
ασφαλώς οι εκφράσεις μου και η προσπάθεια 
μου να πω τη σκέψη μου, ή την άποψή μου, το 
κάνω από υποχρέωση στο ότι εντάχθηκα σε μια 
ομάδα ανθρώπων που εκφράζονται για να κινή-
σουν το ενδιαφέρον των άλλων γύρω τους ούτως 
ώστε να προβληματιστούν, να σκεφτούν και να 
ενεργήσουν ανάλογα για καλυτέρευση συνθη-
κών, καλυτέρευση παραστάσεων ζωής, καλυτέ-
ρευση στιγμών της ζωής. Σαν ένας από αυτούς 
τους ανθρώπους αναζητώ θέματα να ασχοληθώ 
για τους λόγους αυτούς που ανέφερα πιο  πάνω.  
Οι ανθρώπινες  σχέσεις είναι απαραίτητες για 
να ψάξει κανείς να βρει το υλικό το οποίο να 
ασχοληθεί για να κινήσει ενδιαφέρον και να προ-
βληματίσει το αναγνωστικό του κοινό. 

Είναι πολλές οι φορές που διάφοροι με  
παίρνουν τηλέφωνο ή ακόμα με συναντούν και 
αρπάζουν την ευκαιρία να μου εκφράσουν τις  
ευχαριστίες τους για το ότι τους ενθουσιάζουν  
οι απόψεις μου αλλά και οι σκέψεις μου.  
Τα θέματα μου είναι τις πιο πολλές φορές  

θέματα που με απασχόλησαν, δηλαδή που τα 
έζησα, θέματα που με συγκίνησαν, με πλήγωσαν,  
ή ακόμα και μου δημιούργησαν καλές ή κακές 
παραστάσεις ζωής! 
Σκεπτόμενος καμιά φορά και ασχολούμενος με 

θέματα που δεν τα έζησα αλλά απλά πέρασαν 
στη αντίληψη μου, λέω … εντάξει, θα μπω στη 
διαδικασία για να μεταφέρω τη δική μου σκέψη 
για το τάδε θέμα, απλά για να κινήσω την  
περιέργεια στους ανθρώπους, να στείλω κάποιο 
μήνυμα, ούτως ώστε να μπουν κάποιοι  στη  
διαδικασία και να ενεργήσουν με σκοπό την  
καλυτέρευση όπως είπα των παραστάσεων –  
στιγμών της ζωής. Στη σημερινή περίπτωση 
μπαίνω στη διαδικασία να προβληματίσω, ή να 
εκφράσω την σκέψη μου με θέμα που μάλλον 
με προβληματίζει αλλά ταυτόχρονα με πληγώνει, 
αλλά και πάλι θα το κάνω γιατί έχω υποχρέωση. 

Πάρα πολλές φορές ασχολούμαστε με θέματα 
των άλλων, εκφράζουμε απόψεις και σκέψεις, 
αλλά δεν είναι το ίδιο με το να ασχολείται κανείς 
με θέμα που βγαίνει μέσα από τον δικό του  
κόσμο. Μέσα από την δική του οικογένεια.  
Μέσα από τα δικά του όνειρα. Από τις δικές του 
καθημερινές σκέψεις. Τα όνειρα των ανθρώπων 
καμιά φορά κατακομματιάζονται έτσι ξαφνικά, 
που δεν προλαμβάνουν να κατανοήσουν το γιατί. 

Και η πρώτη σκέψη είναι… δεν το περίμενα να 
συμβεί σε εμένα. Γιατί αυτό να συμβεί; 

Δεν έχει σημασία τι είναι αυτό που συμβαίνει. 
Σημασία έχει το ότι συμβαίνει κάτι το οποίο  
επηρεάζει άμεσα τον ψυχολογικό σου κόσμο.   
Κάνεις όνειρα, παρακολουθείς τις εξελίξεις,  
και εύχεσαι τα όνειρα σου να πραγματοποιηθούν.  

Κάνεις οικογένεια, αποκτάς παιδιά, κάνεις το 
παν να δεις τα όνειρα σου να πραγματοποι-
ούνται, τα καταφέρνεις, νιώθεις περηφάνια, και 
νιώθεις ευτυχισμένος. Και εκεί που όλα σου βγαί-

νουν όπως τα ήθελες, ξαφνικά ανακαλύπτεις κάτι 
που αναστατώνει το ψυχικό σου κόσμο, και σπά-
ζει τα όνειρα σου.  Δεν το περίμενες ότι αυτό θα 
συμβεί σε δικό σου άνθρωπο. Δεν το περίμενες 
ότι η φύση θα σου αναστατώσει τις σκέψεις σου,  
και δεν το περίμενες ότι η διάγνωση στην  
προσπάθεια  να μάθεις για το λόγο που ένα νέο 
βλαστάρι στην οικογένεια σου, απλά σου λένε…
. Έχει πρόβλημα! Και είναι εκεί που λες… γιατί 
Θεέ μου… γιατί σε εμένα…. Και αρχίζεις να το 
διοχετεύεις στο νου και τη ψυχή σου, για να το 
αποδεχθείς. Δεν έχει σημασία το πόσο μεγάλο ή 
πόσο μικρό είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα 
πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που σε κάνει ακόμα 
πιο δυνατό και που σε κάνει ακόμα να έρθεις 
πιο κοντά στις υποχρεώσεις σου απέναντι στο  
συνάνθρωπο σου. Και είναι τότε που σκέφτεσαι 
ότι τα όσα προηγήθηκαν, ήταν θέματα που  
διαμόρφωσαν τον δικό σου χαρακτήρα. Σε έκα-
ναν αυτός που είσαι. Σε έμαθαν να προσφέρεις 
και κάνοντας το, προσφέροντας, σε γέμισαν σαν  
άνθρωπο. Νιώθεις ότι δεν σου έλειψε τίποτα.  
Και τώρα αυτό το περιστατικό σε κάνει ακόμα 
πιο δυνατό. Σου ανοίγει δρόμους και σου δίνει 
λόγους να θέλεις να κρατήσεις τον τίτλο του  
καλοσυνάτου που στο παρελθόν έδωσε όσα πιο 
πολλά μπορούσε σε αυτούς που τα είχαν ανάγκη.  
Έδωσε  την αγάπη του,  την συμπαράσταση του, 
και στρώνεσαι στη δουλειά να δώσεις και άλλη 
αγάπη. Να δώσεις και άλλη συμπόνια στο  
συνάνθρωπο σου που την έχει ανάγκη. Και  
θέλεις να δώσεις αγκαλιές και θέλεις να δώσεις 
χρόνο. Και θέλεις να βρεθείς κοντά σε αυτούς  

που πιστεύουν ότι υπάρχει ελπίδα! Και παίρνεις  
αμέσως τηλέφωνο τον δικό σου άνθρωπο για να 
του δώσεις κουράγιο. Να του πεις ότι τα όνειρα 
δεν τέλειωσαν. Να του πεις ότι θα είσαι εκεί.  
Να του συμπαρασταθείς. Να του πεις ότι…. έτσι 
τα ήθελε ο πλάστης. 

Κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό 
από του να δώσει λίγη αγάπη, λίγο χρόνο, και 
να κάνει προσευχές για να είναι ο όποιος πόνος 
 λιγότερος! Απλά αναρωτούμε τώρα ποιες  θα  
είναι οι δικές σας σκέψεις για το σημερινό μου 
θέμα. Εμένα με δυνάμωσε το θέμα αυτό και με 
έκανε να νιώθω περισσότερη ευθηνή για τα όσα 
με διακρίνουν, και να σκέφτομαι και να ψάχνω 
περισσότερους λόγους για να δίνω ότι μπορώ 
στους συνανθρώπους μου. Τη φύση δεν την  
πολέμησε κανείς, και τη δύναμη του πλάστη μου 
δεν την αμφισβητεί κανείς.  

Η ζωή μας είναι ένα πέρασμα! Είναι μια  
δοκιμασία. Εδώ ερχόμαστε … δοκιμαζόμαστε… 
και δίνουμε κάποιες εξετάσεις. Εδώ θα  
κριθούμε… εδώ θα πάρουμε και θα δώσουμε… 
και όταν φύγουμε.. το μόνο που θα αφήσουμε 
πίσω είναι οι πράξεις μας! Καλές ή κακές πράξεις 
οι οποίες θα μας γεμίσουν τον ψυχολογικό μας 
κόσμο και θα μας δώσουν παραστάσεις ζωής, 
στιγμές ζωής που θα κρατάμε και θα διανύουμε 
αυτή τη λεωφόρο της ζωής που έτυχε να βρε-
θούμε. Κάντε αυτή τη λεωφόρο να είναι φωτεινή! 
Φωτίστε τη ζωή σας  με καλοσυνάτες πράξεις! 

Ακόμη ένα 
ποτηράκι κε  

Johnson;  
 
Κατά την 

διάρκεια του 
εβδομαδιαίου 
προγράμμα-
τος    “Ques-
tion Time” σε  

κάποιο σημείο η συντονίστρια  
του προγράμματος ρώτησε 
τους παρευρισκόμενους πόσοι 
ψήφισαν Συντηρητικούς και να 
σηκώσουν  το χέρι τους αυτοί  
που δεν θα ξαναψηφίσουν Συ-
ντηρητικούς.  Σχεδόν όλοι  στο 
χώλ ύψωσαν το χέρι ότι δεν θα 
ξαναψηφίσουν Συντηρητικό. 
Στις 5 Μαΐου 2022 διεξάγονται 
τοπικές εκλογές. Ας τιμήσουμε 
το δικαίωμα ψήφου και ας  
ψηφίσουμε αυτούς που θα στα-
ματήσουν την όλη κατηφόρα 
της χωράς   κάτω από τους  
Συντηρητικούς. Η αποχή είναι 
ανάθεμα διότι είναι σαν να  
δίδεις τη ψήφο σε αυτούς τους 
ανεπιθύμητους. 

Πώς μπορεί κανείς να  ψηφί-
σει Συντηρητικό αφού είδαμε ότι 
ανέχθηκαν τις παρανομίες και 
τα ψέματα  του Johnson, και την 
στιγμή που  θρηνούσε ο κόσμος 
τον χαμό των αγαπημένων τους  

ο Johnson και η γυναίκα του 
ελάμβαναν  μέρος σε parties όχι 
μόνο ένα  ή δύο αλλά σε πολλά.  

Πώς μπορεί να ανεχθεί η 
χώρα έναν αρχηγό  σαν το 
Johnson. Ακόμη δεν δίστασε να 
πει ψέματα στην ίδια τη Βασί-
λισσα. Αυτός ο αναίσθητος. 

Το  πάρτυ  που οργάνωσε  
παραμονή της κηδείας του 
Δούκα του Εδιμβούργου τα λέει 
όλα, γύρω από έναν ανεύθυνο  
πρωθυπουργό. Η κηδεία του 
συζύγου της Βασίλισσας, που 
τον ονόμασε my rock.  

O Prince Phillip που στάθηκε 
γερός  και κράτησε την Βασιλική 
οικογένεια σε καλούς και κακούς 
καιρούς. Ισως να μην ήταν για 
αυτούς άξιος, αφού η καταγωγή 
του ήταν Ελληνική και o 
Johnson με Τούρκικο αίμα.  Δεν 
ντρέπεται λέω; Και ζητά η Κύ-
προς βοήθεια από αυτόν τον 
Johnson και το κόμμα του.  

Ας μην μας κοροϊδεύουν  
λοιπόν. Η πλέον σοβαρή εφη-
μερίδα “The London  Econ-
omist”  δεν άφησε ούτε ένα επί-
θετο που να χαρακτηρίζει τον 
Johnson στο τι στα αλήθεια  
είναι. Ακόμη και οι εφημερίδες 
που κάποτε το υποστηρίζαν  
τώρα δεν έχουν κάτι καλό να 
πούνε για  τον  κυριολεκτικά 

ανεύθυνο Πρωθυπουργό  που 
τον κατηγορούν με δριμύτητα. 

Την στιγμή που οι ιατροί και 
νοσοκόμες    πάλευαν να σώ-
σουν ζωές και δεν είχαν τα 
πλέον βασικά  προστατευτικά 
ρούχα, αφού αυτά από την 
Τουρκία άργησαν να έλθουν, και 
που όταν ήλθαν τελικά δεν ήταν 
κατάλληλα  μα αφού δεν υπήρ-
χαν άλλα, αναγκάστηκαν να τα 
φορέσουν τα παρακατιανά αυτά 
ρούχα. Την στιγμή που μου  
τηλεφωνούσε ο κόσμος να βοη-
θήσω για να δουν τον δικό τους 
στο νοσοκομείο αφού τα νοσο-
κομεία  τους απαγορεύαν και με 
κλάματα με παρακαλούσαν να 
κάνω κάτι μα και εγώ αδύνατος 
σαν ήμουν να επέμβω σε τέτοια 
θέματα κάτω από τον Covid-19 
έκλαιγα  και εγώ μαζί τους.  

Μα ο Johnson πήγαινε  στα   
Parties  και ας καίγεται ο κό-
σμος. Αλλοι πλήρωναν πρό-
στιμα  εστιατόρια, η μπυραρίες 
για ασήμαντα παραπτώματα  
μα στο 10 Downing Street όλα 
επιτρέπονταν. Η Αστυνομία για 
αυτούς  που ήταν. Εκεί που 
περνούσαν  τα τρόλεϊ με κρασιά 
και φαγητά δεν τους κίνησε η 
περιέργεια τι γίνεται.  Στο σημείο 
έρευνας εκεί στην Downing 
Street  που πέρασα μερικές  

φόρες (όχι για τα πάρτι αλλά για 
κάτι πιο δημιουργικά και κοινω-
φελή θέματα) είναι τόσο  
αυστηρό που δεν αφήνουν ούτε 
μύγα να περάσει. Μα πόσο  
εύκολα περνούσαν τα κιβώτια 
γεμάτα μπουκάλες κρασί.  

 Κατά διαστήματα θα βγαίνουν 
και πολλά άλλα σκάνδαλα στη 
δημοσιότητα, μέχρις ότου ο 
BOJO δώσει την παραίτηση 
του.  Μα τώρα θα γίνει “έρευνα”  
την στιγμή που  όλα είναι ξεκά-
θαρα.  Ελαβαν μέρος σε parties  
εν καιρώ λόκνταουν (ας μας  
λείψει τέτοια έρευνα). 

Υπάλληλος του  Johnson είναι 
επικεφαλής της έρευνας. Αυτό 
μας λέει πολλά πάρα πολλά  
πόσο διεφθαρμένη είναι αυτή  η  
Κυβέρνηση. Ο Johnson  είναι 
ένας  πολύ επικίνδυνος και διε-
φθαρμένος πρωθυπουργός και 
το Συντηρητικό Κόμμα κάνει 
διαβήματα  να τον αντικαταστή-
σουν. Μόνο Γενικές Εκλογές θα 
φέρουν την ποθητή αλλαγή. 

Ποιος τώρα θα κατεβεί στις 
κάλπες για να ψηφίσει Tory;  

Ας βάλουμε το χέρι μας στην 
καρδιά μας και ας διερωτη-
θούμε αν αξίζει έστω και μία  
ψήφος να δοθεί στους Conser-
vatives. Ειδικά στο  Enfield υπο-
στήριξαν κάθε πολιτική του 

Johnson, ακόμη έτσι τυφλά έκα-
ναν εκστρατεία υπέρ του Brexit. 

Μήπως είναι οι Συντηρητικοί 
που θα βοηθήσουν άλλες  
χώρες αφού την ίδια την χώρα 
τους έχουν καταστρέψει και την 
έχουν φέρει στα γόνατά της.  
Ας λύσουν τα προβλήματα της 
χώρας τους πρώτα και ας στα-
ματήσουν τις κοροϊδίες. 

Την στιγμή που γράφονται οι 
γραμμές αυτές δεν είναι ακόμη 
γνωστό εάν ο Johnson έχει  
δώσει την παραίτησή του. 
Αν έχει ευπρέπεια και την 

αξιοπρέπεια ας το κάνει για το 
καλό της χώρας. Ας κηρύξει 
εκλογές τώρα. Επί καθημερινής 
βάσεως ακούγαμε τον Johnson  
στα σπίτια μας μέσω της τηλε-
όρασης  να μας λέει ένα σωρό 
ψέματα. Πόσα και πόσα ψέματα 
μας είπε γύρω από όλα τα  
θέματα και ποιος θα ξεχάσει 
που μας φούρνιζε ένα σωρό 
ψέματα γύρω από το Brexit;  

Πρέπει να αισθάνονται και 
“περήφανοι” οι οπαδοί των Συ-
ντηρητικών. Μόνο το Εργατικό 
κόμμα θα φέρει τη αλλαγή.  
Δίδουμε την ψήφο μας στο  
Εργατικό Κόμμα.  

VOTE LABOUR ON 5TH MAY 
2022.. 

Ψήφο σε άλλο κόμμα είναι 

σπατάλη ψήφου. 
Ας μην λείψει κανείς από τις 

κάλπες στις 5 Μαΐου 2022.  
Βεβαιωθείτε ότι  είσθε  στους 
εκλογικούς καταλόγους και θα 
ήταν καλό να αποταθείτε για να 
ψηφίσετε μέσω ταχυδρομείου 
και  πρέπει να κάνετε αίτηση. 

Ας μην ξεχνούμε ότι το Εργα-
τικό Κόμμα είναι 15 βαθμούς 
υπεράνω των Τόρηδων.
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Σταματήστε την σκουριά και τον Johnson  
με τον οίνο. Ψηφίστε Labour!

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Φωτίστε τη ζωή σας με καλοσυνάτες πράξεις!
Του Βασίλη 
Παναγή

ΜΜΕ, χειραγωγούμενα και χειραγωγούντα



Τ  ο ΚΚΕ μπαίνει για πρώτη φορά 
στη Βουλή, 26/1/1936, με το 
σχήμα του “Παλλαϊκού Μετώ-

που” (Ελλάδας συγκρότησε με το Αγρο-
τικό Κόμμα Ελλάδας) και επικεφαλής  
το Νίκο Πλουμπίδη.    

 Το Γενάρη του 1936 το Κομμουνιστι-
κού Κόμματος Ελλάδας συγκρότησε με 
το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας το συνα-
σπισμό του «Παλλαϊκού Μετώπου».  
Στις εκλογές της 26ης Γενάρη του 1936 
για την ανάδειξη νέας Βουλής, παρά την 
προεκλογική τρομοκρατία και τους  
διωγμούς, το «Παλλαϊκό Μέτωπο»  
πετυχαίνει σοβαρή νίκη. 
Συγκεντρώνει 73.441 ψήφους, ήτοι το 

5,76% και παίρνει 15 έδρες. Για πρώτη 
φορά οι αριστερές δυνάμεις διέθεταν 
στη χώρα μας μια τόσο ισχυρή κοινο-
βουλευτική εκπροσώπηση. 
Στο μεταξύ καμιά από τις αστικές  
παρατάξεις, που είχαν σχεδόν ίσο 
αριθμό εδρών (Βενιζελικοί 141, Αντιβε-
νιζελικοί 143), δε διέθετε πλειοψηφία 
στη Βουλή και αυτό έδινε μεγαλύτερη 
βαρύτητα στο ρόλο της Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας του «Παλλαϊκού Μετώπου» 
στη Βουλή και έξω απ’ αυτό. 
Πραγματικά, η Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του «Παλλαϊκού Μετώπου»  
ανέπτυξε σοβαρή δράση μέσα κι έξω 
από τοΚοινοβούλιο και έξω απ’ αυτό για 
τα ζητήματα της εργατικής τάξης, της 
αγροτιάς, των μεσαίων στρωμάτων, 
όλων των εργαζομένων. Λίγες μέρες 
μετά τις εκλογές, στις 19 Φλεβάρη του 
1936 υπογράφτηκε Συμφωνητικό ανά-
μεσα στο Κόμμα των Φιλελευθέρων και 
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του «Παλ-
λαϊκού Μετώπου» («Σύμφωνο Σοφούλη 
– Σκλάβαινα»). 

Η Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του «Παλλαϊκού 
Μετώπου», με βάση το 
Συμφωνητικό αυτό, ανα-
λάμβανε την υποχρέωση 
να υποστηρίξει τον υποψή-
φιο του κόμματος των  
Φιλελευθέρων στις εκλογές 
για το αξίωμα του προ-
έδρου της Βουλής και να 
δώσει ψήφο ανοχής στην 
κυβέρνηση, που θα σχημα-
τιζόταν από το κόμμα των 
Φιλελευθέρων. 

 
Το κόμμα των Φιλελευθέ-
ρων αναλάμβανε την υπο-
χρέωση να ικανοποιήσει σε 
καθορισμένες προθεσμίες, 
τα συγκεκριμένα αιτήματα 
που περιλαμβάνονταν στο 
Συμφωνητικό για τη βελ-

τίωση του  
βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, 
την κατοχύρωση και τη διεύρυνση των 
λαϊκών ελευθεριών, την ομαλή δημο-
κρατική πορεία.  
Τέλος, αναλάμβανε την υποχρέωση να 
προβεί στην «κατάργηση του Νόμου 
4229 (περί ιδιωνύμου αδικήματος) και 
πασών των τροποποιήσεων αυτού, ως 
και των επιτροπών ασφαλείας. Την  
παροχή γενικής αμνηστίας εις πάντας 
τους πολιτικούς καταδίκους, εξόριστους 
και καταδικασμένους κ.λπ. Την καθιέ-
ρωση ως μόνιμου εκλογικού συστήμα-
τος της απλής αναλογικής.  
Την ελάττωση εντός διμήνου της τιμής 
του άρτου κατά δύο τουλάχιστον δρα-
χμάς, την κατάργηση της προσωποκρα-
τήσεως διά χρέη προς το δημόσιο  
διά ποσόν μέχρι 3.000 δραχμών.  
Πενταετές χρεοστάσιον, άνευ όρων,  
για χρέη αγροτών στους ιδιώτες και τις 
τράπεζες και την εφαρμογή των κοινω-
νικών ασφαλίσεων». 

Το «Σύμφωνο Σοφούλη- Σκλάβαινα» 
γέννησε ελπίδες για την καλυτέρευση 
της θέσης των εργαζομένων και  
δημιούργησε καλύτερες προϋποθέσεις 
για την πάλη του λαού κατά των φασι-
στικών σχεδίων. Ομως, η ηγεσία των 
Φιλελευθέρων την κρίσιμη στιγμή, όταν 
το ΚΚΕ καλούσε σε δράση για  
αποτροπή της σχεδιαζόμενης  
(από το Παλάτι και τους Αγγλους)  
δικτατορίας, αθέτησε τη συμφωνία.  
Ως αποτέλεσμα είχαμε τη δικτατορία της 
4ης Αυγούστου του 1936
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20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
1942- Σε ναζιστική διάσκεψη 
στο προάστιο Βάνζεε του  
Βερολίνου αποφασίζεται η  
λεγόμενη «τελική λύση»,  
δηλαδή η εξολόθρευση όλων 
των Εβραίων της Ευρώπης. 

 
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

1946- Το ΚΚΕ ζητά την απο-
χώρηση των Άγγλων από την 
Ελλάδα. Την ίδια μέρα,  
οι Σοβιετικοί καταγγέλλουν 
στον ΟΗΕ την παρατεταμένη 
παραμονή των αγγλικών 
στρατευμάτων στην Ελλάδα. 
 
1921- Γεννιέται ο Αλέξης  
Δαμιανός, έλληνας σκηνοθέ-
της, ηθοποιός και συγγρα-
φέας. Οι ταινίες του «Μέχρι 
το πλοίο» και «Ευδοκία» ση-
ματοδότησαν την ιστορία του 
νέου ελληνικού κινηματογρά-
φου. 

 
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

1972- Έπειτα από 10 χρόνια 
σκληρών διαπραγματεύ-
σεων, τα σύνορα της ΕΟΚ δι-
ευρύνονται, με την ένταξη της 
Βρετανίας, της Ιρλανδίας, της 
Δανίας και της Νορβηγίας. 
 
1987- Ο αμερικανός πολιτι-
κός Μπαντ Ντουάιερ αυτοκτο-
νεί μπροστά στις κάμερες, 
ανοίγοντας μία έντονη συζή-
τηση για τα όρια της δημοσιο-
γραφίας. 
 

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
1956- Οι κύπριοι μαθητές 
απέχουν από τα μαθήματά 
τους, σε ένδειξη διαμαρτυρίας 
για τις συλλήψεις συμμαθη-
τών τους που διαδήλωναν 
υπέρ της ένωσης της Κύπρου 
με την Ελλάδα. 
 
2016- Περισσότεροι από 
100.000 πρόσφυγες και με-
τανάστες έχουν ήδη φτάσει 
φέτος στην Ελλάδα και την 
Ιταλία, ανακοινώνει ο Διεθνής 
Οργανισμός Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ). Σε αυτούς περιλαμ-
βάνονται τουλάχιστον 97.325 
που έχουν φτάσει στα ελλη-
νικά νησιά και 7.507 στην Ιτα-
λία. 

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
1837- Ψηφίζεται στην Ελλάδα 
ο πρώτος Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας για τις μετακι-
νήσεις με ζώα. 
 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
1962- Παραιτείται ο νέος  
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών  
Ιάκωβος Βαβανάτσος, σε βά-
ρος του οποίου υπήρξαν  
φήμες για διαβλητή ηθική  
συμπεριφορά. 
 

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2008- Έρευνα δείχνει ότι σε 
κάθε Ευρωπαίο στην Ευρω-
παϊκή Ένωση των «27» ανα-
λογούν σχεδόν 500 κιλά 
σκουπίδια, κυρίως από την 
κατανάλωση τροφών και διά-
φορες συσκευασίες. «Πρωτα-
θλητές» αναδεικνύονται οι 
Έλληνες, οι Ιρλανδοί και οι 
Κύπριοι, βάσει πληθυσμού 
και έκτασης. 
 

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
1996- Κρίση των Ιμίων: Δύο 
δημοσιογράφοι της εφημερί-
δας «Χουριέτ» μεταβαίνουν 
με ελικόπτερο από τη Σμύρνη 
στη Μεγάλη Ίμια. Υποστέλ-
λουν την ελληνική σημαία και 
υψώνουν την τουρκική. Η όλη 
επιχείρηση βιντεοσκοπείται 
και προβάλλεται από το τη-
λεοπτικό κανάλι της Χουριέτ.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑΤο 1936 το ΚΚΕ μπαίνει για πρώτη 
φορά στη Βουλή

Στις 15 Νοεμβρίου 1920 πραγματοποιείται η 
πρώτη συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών

Όταν η έδρα του 
Συνδέσμου με-
ταφέρθηκε από 

το Παρίσι στη Γενεύη,  
εκπρόσωποι 41 εθνών 
παρευρέθηκαν στην 
πρώτη γενική συνέλευση 
σε μια προσπάθεια πα-
γκόσμιας συνεννόησης 
που θα εξασφάλιζε την  
ειρήνη μεταξύ των κρα-
τών.  Η Κοινωνία των 
Εθνών (League of  
Nations) ήταν Διεθνής Ορ-
γανισμός – Σύνδεσμος 
που ιδρύθηκε το 1919, 
αμέσως μετά τον Α΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, στο  
Παρίσι. Ιδρύθηκε ως απο-
τέλεσμα της Συνθήκης 
των Βερσαλλιών κατόπιν 
αμερικανικής πρωτοβου-
λίας και σημείωσε σταθμό 
στην εξέλιξη των διεθνών 
σχέσεων, καθώς υπήρξε  
η πρώτη προσπάθεια για 
συνεννόηση όλων των 
κρατών πάνω στα  
προβλήματα που απα-
σχολούν την ανθρωπό-
τητα.  
Στο απόγειό του,  
μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου 

1934 και έως τις 23  
Φεβρουαρίου 1935, είχε 
58 χώρες-μέλη. Οι στόχοι 
του Συνδέσμου περιλάμ-
βαναν τον αφοπλισμό, 
την πρόληψη του πολέ-
μου μέσω της συλλογικής 
ασφάλειας, τη διευθέτηση 
των διαφορών μεταξύ των 
χωρών μέσω των διαπρα-
γματεύσεων και της  
διπλωματίας και τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής 
παγκόσμια. Η φιλοσοφία 
της διπλωματίας του Συν-
δέσμου αποτέλεσε θεμε-
λιώδη αλλαγή στη σκέψη 
από αυτή που επικρα-
τούσε τα προηγούμενα 
εκατό χρόνια. Ο Σύνδε-
σμος δεν διέθετε δική του 
στρατιωτική δύναμη και 
έτσι ήταν εξαρτημένος 
από τις Μεγάλες Δυνάμεις 
για να επιβάλει τα ψηφί-
σματά του, τις οικονομικές 
κυρώσεις που αποφάσιζε, 
ή για την παροχή στρα-
τευμάτων, όταν χρει-
άζονταν από τον Σύνδε-
σμο. Ωστόσο, οι Μεγάλες 
Δυνάμεις ήταν συχνά 
απρόθυμες να διαθέσουν 

στρατεύματα για αυτούς 
τους σκοπούς. Η επιβολή 
των κυρώσεων του Συν-
δέσμου μπορούσε να 
βλάψει τα συμφέροντα 
των μελών που αναλάμ-
βαναν την τήρησή τους 
και με δεδομένη την φιλει-
ρηνική ψυχολογία που 
ακολούθησε τον Α΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, οι χώρες 
ήταν απρόθυμες να ανα-
λάβουν στρατιωτική 
δράση. Ο Μπενίτο Μου-
σολίνι, ηγέτης της Ιταλίας, 
δήλωσε χαρακτηριστικά 
ότι «Ο Σύνδεσμος είναι 
πολύ καλός στο να  
επιβάλλεται όταν οι 
σπουργίτες φωνάζουν, 
αλλά εντελώς αδύνατος 
όταν κυνηγούν οι αετοί». 
Μετά από μια σειρά από 
αξιοσημείωτες επιτυχίες 
αλλά και ορισμένες απο-
τυχίες στις αρχές της  
δεκαετίας του 1920, ο 
Σύνδεσμος τελικά αποδεί-
χθηκε ανίκανος να εμπο-
δίσει την επιθετικότητα 
των Δυνάμεων του Άξονα 
κατά τη δεκαετία του 
1930. Η έναρξη του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου 
απέδειξε ότι ο Σύνδεσμος 
είχε αποτύχει στον πρω-
ταρχικό σκοπό του, που 
ήταν η αποφυγή κάθε  
Παγκόσμιου Πολέμου στο 
μέλλον. Μετά το τέλος του 
Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου ο Οργανισμός 
των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ) θα αντικαταστήσει 
τον Σύνδεσμο της Κοινω-
νίας των Εθνών, που  
καταργήθηκε επίσημα  
το 1946, και θα κληρονο-
μήσει μια σειρά από  
φορείς και οργανισμούς 
που ιδρύθηκαν από τον 
Σύνδεσμο.

Διεθνής Ημέρα για την Εκπαίδευση

Η Γενική Συνέλευση των Ηνω-
μένων Εθνών ανακήρυξε στις 
3 Δεκεμβρίου 2018, την 24η Ια-

νουαρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εκπαί-
δευση, με σκοπό την ανάδειξη της συμ-
βολής της εκπαίδευσης στην ειρήνη και 
την ανάπτυξη. 
Η UNESCO από την πλευρά της καλεί 
τις κυβερνήσεις των κρατών- μελών της 
και όλους τους εταίρους της να θέσουν 
την ποιοτική εκπαίδευση ως κύρια προ-
τεραιότητα παγκοσμίως. 

 
Ο ΟΗΕ για την Διεθνή Ημέρα  ▪

για την Εκπαίδευση 
 
Η εκπαίδευση είναι ανθρώπινο  
δικαίωμα, δημόσιο αγαθό και δημόσια 
ευθύνη. Χωρίς ανοικτή και ισότιμη ποι-

οτική εκπαίδευση και ευκαιρίες δια βίου 
για όλους, οι χώρες δεν θα πετύχουν 
την ισότητα των φύλων και δεν θα μπο-
ρέσουν να σπάσουν τον κύκλο της φτώ-
χειας που αφήνει πίσω της εκατομμύρια 
παιδιά, νέους και ενηλίκους. 
Σήμερα, 258 εκατομμύρια παιδιά και 
νέοι εξακολουθούν να μην φοιτούν στο 
σχολείο. 617 εκατομμύρια παιδιά και 
έφηβοι δεν μπορούν να διαβάσουν και 
να κατανοήσουν τα βασικά μαθηματικά. 
Λιγότερο από το 40% των κοριτσιών 
στην Υποσαχάρια Αφρική ολοκληρώ-
νουν την βασική εκπαίδευση, ενώ  
περίπου τέσσερα εκατομμύρια παιδιά 
και νέοι πρόσφυγες είναι εκτός σχο-
λείου. 
Το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση 
παραβιάζεται και είναι απαράδεκτο.

20.01.2022   Ευθύμιος, Ευθυμία 
 
21.01.2022   Αγνή, Μάξιμος, Πάτροκλος 
 
22.01.2022   Αναστάσιος, Τιμόθεος, Τιμοθέα 
 
23.01.2022   Αγαθάγγελος, Αγαθαγγέλα  
 
24.01.2022  Ζωσιμάς, Νεόφυτος, Ξένη, Φίλων 
 
25.01.2022  Γρηγόριος, Γρηγορία 
 
26.01.2022  Ξενοφών, Ξενοφωνία 
 
27.01.2022  Μαρκιανός, Μαρκιανή 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ



Α κόμη το μελάνι των  
Συμφωνιών Ζυρίχης-   
Λονδίνου δεν είχε  

στεγνώσει και η δυσπιστία και 
η αντιπαράθεση ανάμεσα στις 
δύο εθνικές ηγεσίες άρχισε να 
φουντώνει. Είναι φυσικά  
γνωστό ότι η ηγεσία των δύο 
εθνικών κοινοτήτων στο νησί 
αγωνίζονταν για δύο διαμετρικά 
αντίθετους στόχους. Οι ελληνο-
κύπριοι για την Ένωση με την 
Ελλάδα και οι τουρκοκύπριοι για 
τη Διχοτόμηση.  Οι δύο ηγεσίες 
έτρεφαν αυτά τα ιδεώδη και  
καμιά πλευρά δεν ήταν ειλικρι-
νής όταν έβαζε την υπογραφή 
της στις Συμφωνίες Ζυρίχης – 
Λονδίνου. 

  
Οι πρώτες αντιδράσεις των 

Τουρκοκυπρίων:   
«Καλύτερα με τα φίδια 

παρά με τους Έλληνες!»  
 
Στις 20 Φεβρουαρίου 1959, 

όταν έγινε γνωστό ότι υπογρά-
φτηκαν οι Συμφωνίες της Ζυρί-
χης, η Τ.Μ.Τ. και οι φανατικοί 
οπαδοί της Διχοτόμησης οργά-
νωσαν ένα μεγάλο συλλαλητή-
ριο στην πλατεία Σεραγίου  

στη Λευκωσία, και εκεί  φώνα-
ζαν συνθήματα υπέρ της  
Διχοτόμησης και κατά της ελλη-
νοκυπριακής ηγεσίας: «Ταξίμ» 
(Διχοτόμηση), «η Κύπρος είναι 
τουρκική», «Άτιμε Μακάριε,  
φονιά Γρίβα», «Μεντερές,  
πουλήθηκες για τα δολλάρια», 
«Καλύτερα να ζει κανείς με τα 
φίδια παρά με τους Έλληνες». 
Την επομένη ο Κουτσούκ καθη-
σύχαζε τους έξαλλους οπαδούς 
της Διχοτόμησης λέγοντας τους 
ότι «χαιρετίζει το γεγονός της 
επιστροφής των Τουρκικών 
στρατευμάτων στην Κύπρο, 
ύστερα από πάροδο 80 χρόνων 
από τότε που την εγκατέλει-
ψαν». 

 
Γρίβας – Δέρβης – Κυπρια-
νός  κατά του Μακαρίου 

 
Η ελληνοκυπριακή ηγεσία 

ήταν εξίσου διαιρεμένη. Παρόλο 
που ο Γρίβας αρχικά δέχτηκε τις 
Συμφωνίες της Ζυρίχης, λίγες 
βδομάδες αργότερα κατηγο-
ρούσε τον Μακάριο ότι δεν τον 
ενημέρωνε για το πλήρες  
περιεχόμενο των Συμφωνιών.   
Ο γιατρός Δέρβης παρόλο που 
και αυτός αρχικά δέχτηκε τις 
Συμφωνίες, λίγο πιο ύστερα  

άρχισε να κατη-
γορεί τον Μακά-
ριο για την  
υπογραφή τους, 
γιατί οι Συμφω-
νίες, ανάμεσα σ’ 
άλλα πρότειναν 
και τη δημιουργία  
ξεχωριστών δή-
μων.  
Ο «αιώνιος» 

αντίπαλος του 
Μακαρίου, ο Μη-

τροπολίτης της Κερύνειας Κυ-
πριανός,  μαζί με τη δική του 
ενωτική ομάδα, άρχισε την έκ-
δοση της εφημερίδας «Έπαλ-
ξις» όπου υποστήριζε τη συνέ-
χιση του αγώνα για την Ένωση. 

 
Η Προσωρινή Κυβέρνηση 
του Μακαρίου – Κουτσούκ 
 
Στις 5 του Απρίλη 1959, προ-
τού ακόμα ο ίδιος ο Μακάριος 
και ο ίδιος Κουτσούκ εκλεγούν  
στις θέσεις του Προέδρου και 
του Αντιπροέδρου και προτού 
ακόμα ολοκληρωθεί και θεσπι-
στεί το Σύνταγμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν  τα 
Μέλη του Υπουργικού Συμβου-
λίου! Σ’ αυτό το Υπουργικό Συμ-
βούλιο, που στην ουσία και 
στην πράξη δεν είχε καμιά  
νομική υπόσταση, ο Μακάριος 
διόρισε εφτά εκλεκτούς του και 
ο Κουτσούκ διόρισε τρεις δικούς 
του εκλεκτούς.  
Οι περισσότεροι ήταν νεαροί 

και άσχετοι με τα υπουργεία 
που τους είχαν προσφερθεί.  
Για παράδειγμα ο Αντώνης  
Γεωργιάδης σπούδασε Θεολο-
γία και ανάλαβε το Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων!  
Ο νεαρός τότε Τάσσος Παπα-
δόπουλος (24 χρόνων) ανάλαβε 
το Υπουργείο Εσωτερικών!  
Ο επίσης νεαρός Πολύκαρπος 
Γιωρκάτζης άσχετος σε εργα-
τικά θέματα, ανάλαβε το Υπουρ-
γείο Εργασίας! Ο Γλαύκος  
Κληρίδης, το Υπουργείο Δικαιο-
σύνης, ο Ρηγίνος Θεοχάρους 
(Οικονομικών), ο Πασχάλης  
Πασχαλίδης (Εμπορίου και Βιο-
μηχανίας), ο Οσμάν Ορέκ  
(Άμυνας), ο Φαζίλ Πλουμέρ  
(Γεωργίας) και ο Νιαζί Μανιέρα 

(Υγείας). Ο Μακάριος αρχικά 
κράτησε και το Υπουργείο  
Εξωτερικών για τον εαυτό του 
και αργότερα το είχε δώσει στον 
Σπύρο Κυπριανού. Λίγους  
μήνες αργότερα ο Αντώνης  
Γεωργιάδης διαφώνησε με τον 
Μακάριο και παραιτήθηκε. 

 
Το τουρκικό σκάφος  

«Ντενίζ»  
 
Λίγες μόνο μέρες μετά τη  

συνάντηση του Μακαρίου με 
τον Γρίβα στη Ρόδο, στις 18 
του Οκτώβρη 1959 ένα τουρ-
κικό σκάφος, το «Ντενίζ» που  
μετέφερε οπλισμό στους 
Τουρκοκυπρίους πιάστηκε στα 
ανοικτά της Κύπρου. Απώτερος 
στόχος της Τ.Μ.Τ. και του  
Ντεκτάς ήταν ακριβώς αυτός 
που επεδίωκαν τόσο ο Μακά-
ριος όσο και ο Γρίβας, δηλαδή 
ο τορπιλισμός των Συμφωνιών 
Ζυρίχης. Οι υποστηριχτές του 
ενωτικού αγώνα βρήκαν την  
ευκαιρία να καταγγείλουν την 
τουρκική πλευρά  και ζήτησαν 
να ακυρωθούν αμέσως  οι Συμ-
φωνίες. Ο Γρίβας ζήτησε τον 
πλήρη αφοπλισμό των Τουρκο-
κυπρίων. Ο Μακάριος διαμαρ-
τυρήθηκε στον Κουτσούκ και 
διέκοψε προσωρινά τις εργα-
σίες της επιτροπής που επεξερ-
γαζόταν το Σύνταγμα. 

 
Η  μονογράφηση του  
Συντάγματος  και το  

Διάγγελμα του Μακαρίου 
 
Στις  10 του Νιόβρη 1959,  
ο Πρόεδρος της Συντακτικής 
Επιτροπής Δρ. Μπριντέλ, πα-
ρέδινε στον Μακάριο και στον 
Κουτσούκ το Σύνταγμα  που  

θέσπιζε το ανεξάρτητο  
Κυπριακό κράτος για μονογρά-
φηση. Ο Δρ. Μπριντέλ  απεκά-
λεσε το «νέο Σύνταγμα»   
σαν την «Ενάτη Συμφωνία του 
Μπετόβεν!». Μια βδομάδα  
αργότερα, στις 17 Νοεμβρίου,  
ο Μακάριος, παρά το γεγονός 
ότι μόλις είχε μονογραφήσει το 
Σύνταγμα, σε διάγγελμα του 
προς τον ελληνικό κυπριακό 
λαό, έλεγε τ’ ακόλουθα: 

 
«....Το οικοδόμημα όμως 

δεν ετελείωσε. Το πνεύμα της 
επαναστάσεως δεν ολοκλη-
ρώθη. Το συμβόλαιον το 
οποίον μετά του κυπριακού 
λαού συνωμολόγησα κατά 
την διάρκεια του αγώνος και 
ενωρίτερον, δεν εξέπνευσε 
και δεν ετερματίσθη.....» 

 
Με το διάγγελμα του αυτό  
ο Μακάριος είχε εξοργίσει τους 
Τουρκοκυπρίους όπως και η 
σύλληψη του σκάφους «Ντενίζ» 
είχε εξοργίσει τους ελληνοκυ-
πρίους. Τι εννοούσε ο Μακά-
ριος λέγοντας ότι «το οικοδό-
μημα δεν ετελείωσε» και «το 
πνεύμα της επαναστάσεως δεν 
ολοκληρώθη;» 

 
Η ελληνοκυπριακή ηγεσία όσο 

και η τουρκοκυπριακή, με τις 
ομιλίες και με τις πράξεις τους 
τορπίλλιζαν και στραγγάλιζαν 
την «Ανεξαρτησία»  που οι ίδιοι 
δέχτηκαν και οι ίδιοι υπέγραψαν 
προτού ακόμα γεννηθεί! 
Με την εκλογική νίκη του  
Μακαρίου στο Προεδρικό 
αξίωμα, ο Γρίβας του απέστειλε 
συγχαρητήριο τηλεγράφημα και 
του φανέρωνε την υποστήριξη 
του. Η υποστήριξη του Γρίβα 

για άλλη μια φορά δεν κράτησε 
για πολύ. Στην Κύπρο από το 
Δεκέμβριο 1959 μέχρι την ανα-
κήρυξη της Κυπιακής Δημοκρα-
τίας στις 16 Αυγούστου 1960 
επεκράτησε μια πολιτική αναρ-
χία. Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ εί-
χαν χωριστεί σε φανατικούς 
οπαδούς του Μακαρίου και του 
Γρίβα.  

 
Το παζάρεμα για τις  
Βρετανικές Βάσεις 

 
Οι Βρετανοί αρχικά ζητούσαν 

να έχουν 170 τετραγωνικά μίλια 
για τις στρατιωτικές τους βάσεις. 
Ο Μακάριος και ο Κουτσούκ 
αντιδρούσαν στο μέγεθος της 
περιοχής και ύστερα από 
σκληρό παζάρι οι Βρετανοί  μεί-
ωσαν τις απαιτήσεις τους 
πρώτα στα 120 και αργότερα 
στα 99 τετραγωνικά μίλια.  
Οι βάσεις που τους είχαν  
παραχωρηθεί ήταν στο Ακρο-
τήρι και στη Δεκέλεια με διευκο-
λύνσεις στο ραντάρ Τροόδους, 
χρήση του αεροδρομίου της 
Λευκωσίας, του Ακάμα για 
ασκήσεις και του λιμανιού της 
Αμμοχώστου. Επειδή στην  
περιοχή του Αγίου Νικολάου 
(λίγο έξω από την Αμμόχωστο) 
υπήρχε μια άκρως απόρρητη 
Βρετανική εγκατάσταση και  
ο δρόμος Λευκωσίας – Αμμο-
χώστου περνούσε απ’ αυτή την 
περιοχή, οι Βρετανοί δέχτηκαν 
να επωμισθούν τα έξοδα των 
700,000 λιρών για τη δημιουρ-
γία του νέου δρόμου που  
ακολουθούσε παλαιότερα η  
σιδηροδρομική γραμμή.   

 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Η ίδρυση και η διάλυση  ▪
του ΕΔΜΑ 

  
Το μελάνι των Συμφωνιών Ζυρί-
χης – Λονδίνου δεν είχε ακόμη 
στεγνώσει στο χαρτί που είχε 
γραφτεί, όταν μια νέα οργάνωση 

ιδρύθηκε από τους πρώην αγωνιστές της ΕΟΚΑ 
την 1η Απριλίου 1959. Αυτό ήταν το ΕΔΜΑ  
(Ενιαίο Δημοκρατικό Μέτωπο Αναδημιουρ-
γίας) που σκοπός του ήταν «η ολοκλήρωση 
με ειρηνικά μέσα του έργου που είχε αναλη-
φθεί πριν τέσσερα χρόνια». Σύμφωνα με τον 
Γλαύκο Κληρίδη το ΕΔΜΑ δημιουργήθηκε με τη 
συγκατάθεση του Μακαρίου και τις ευλογίες του 
Γρίβα. Ο Κληρίδης αναφέρει σχετικά με τη  
διάλυση του ΕΔΜΑ:  
  
‘‘Οι αντιζηλίες μεταξύ των πρώην αγωνιστών 

και συγκρούσεις απόψεων στο ζήτημα της 
Ένωσης και της Ανεξαρτησίας, σε συνδυα-
σμό με παρεμβάσεις από φανατικούς γριβι-
κούς και μακαριακούς  οδήγησαν στη  
διάλυση του. Πριν διαλυθεί όμως, δημιούρ-
γηθηκε μακαριακή και γριβική ομάδα μεταξύ 
των πρώην αγωνιστών με κατηγορίες,  
υπαινιγμούς και επιθέσεις κατά του Μακαρίου 
και του Γρίβα’’. (Γ. Κληρίδης: Η Κατάθεσή 
μου, Τόμος Α’ , σελ. 104).  
  
Ο Γρίβας κατηγορεί τον Μακάριο 
 
 Το καλοκαίρι του 1959, ο Γρίβας κατηγόρησε 
τον Μακάριο ότι τον παραπλάνησε σχετικά με 
τις Συμφωνίες, δηλαδή ότι αυτές περιείχαν ‘‘προ-
φορικές δεσμεύσεις’’ για τις οποίες δεν ήταν  
ενημερωμένος. Στις 30 Ιουλίου οι Μακάριος,  
Καραμανλής, Αβέρωφ και Κουτσιούκ έδωσαν 
στη δημοσιότητα δήλωση αρνούμενοι τέτοιες κα-
τηγορίες. Ο Μακάριος έστειλε τους Γιωρκάτζη 
και Γεωργιάδη (μέλη της προσωρινής κυβέρνη-
σης), στην Αθήνα για συνομιλίες με το Γρίβα. 

 Ο Γρίβας δεν επρόκειτο να πειστεί και απείλησε 
να ‘‘αγωνιστεί με όλη του τη δύναμη για να  
ματαιώσει τις εθνικώς επιζήμιες προσπάθειες να 
υποδουλώσουν τον κυπριακό λαό.’’  
  

Η συνάντηση Μακαρίου –  ▪
Γρίβα στη Ρόδο 

  
Σε μια προσπάθεια να πετύχει τη συμφιλίωση 
πριν από τις Προεδρικές εκλογές, ο Μακάριος 
συναντήθηκε με τον Γρίβα στη Ρόδο από τις  
6 έως τις 9 Οκτωβρίου 1959. Ο Μακάριος είπε 
στον Γρίβα ότι ‘‘μόνον οι κομμουνιστές και οι 
τούρκοι θα επωφελούνταν από μια τέτοια 
ρήξη’’ και ο Γρίβας συμφώνησε μαζί του. Ο Γρί-
βας, όπως και ο Μακάριος, ήταν και φιλόδοξος 
και μεγαλομανής. Μετά από λίγο καιρό ξέχασε τι 
είχε συμφωνήσει με τον Αρχιεπίσκοπο στη Ρόδο. 
 Τον Μάρτιο 1959 ο Γρίβας είχε υποσχεθεί να 
αποσυρθεί από την πολιτική και έγινε δεκτός 
στην Ελλάδα με τιμές ‘‘εθνικού ήρωα’’ και το ελ-
ληνικό κράτος του απένειμε πολλές τιμητικές δια-
κρίσεις. Ωστόσο, δεν τήρησε το λόγο του και τον 

Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, άρχισε να βγάζει 
«πολιτικούς λόγους» με αποτέλεσμα να αποκτή-
σει την αντιπάθεια του ελληνικού λαού.  
Ο Γρίβας έτρεφε την ιδέα μιας Μεγάλης Ελλά-
δας, ότι ήταν ακόμη δυνατόν για την Ελλάδα να 
γίνει μια μεγάλη χώρα με επέκταση των συνόρων 
της και ενσωματώνοντας και άλλους ελληνόφω-
νους πληθυσμούς. Είχε ήδη ‘‘ξεχάσει’’ τις τρομε-
ρές συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής, 
η οποία ξερίζωσε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο  
έλληνες από τα σπίτια τους στην Μικρά Ασία. 
Κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην Ήπειρο 
εκφώνησε λόγο όπου δήλωσε ότι ‘‘είχε οραματι-
στεί μια ισχυρή Ελλάδα η οποία θα περιλαμβάνει 
όλα τα σκλαβωμένα εδάφη όπως την Ήπειρο  
και την Κύπρο.΄΄ Στις 20 Σεπτεμβρίου 1959  
κατηγόρησε την ελληνική ηγεσία ότι σχεδίαζε να 
τον εξολοθρεύσει επειδή τον υποπτευόταν για 
συνωμοσία για να ανατρέψει την κυβέρνηση.  
Οι άνθρωποι στην κυβέρνηση οι οποίοι μερικούς 
μήνες πριν του απένειμαν τιμές ‘‘εθνικού ήρωα’’, 
τώρα τον κατηγορούσαν   ότι σκόπιμα ψεύδεται 
και  ότι υποφέρει από σύμπλεγμα ‘‘καταδίωξης!’’ 
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ 
Μέρος 15ον 

Μέρος 14ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
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ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
21:35 Ο Θανάσης και το Κα-
ταραμένο Φίδι (1982). Κω-
μωδία με τους Θανάση Βέγγο, 
Αλέκα Στρατηγού, Κώστα Κα-
ραγιώργη. Ο Θανάσης είναι 
ένας φιλήσυχος ανθρωπάκος, 
σώγαμπρος στο σπίτι της πε-
θεράς του, αλλά δεν μπορεί 
να αποκτήσει παιδιά, παρ' όλο 
που στο σόι του όλοι είναι πο-
λύτεκνοι. Και τι δεν κάνει για 
να γίνει καρπερός, καταπίνει 
μαντζούνια και πίνει αφεψή-
ματα με περίεργα βότανα, κά-
νει ευχέλαια για να του δώσει 
ο Θεός παιδί, και πηδάει φω-
τιές για να φύγουν τα δαιμο-
νικά. ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 23:05 Ούτε Γάτα Ούτε 
Ζημιά (1955). Κωμωδία με 
τους Βασίλη Λογοθετίδη, Μίμη 
Φωτόπουλο, Ίλια Λιβυκού και 
Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ο Λα-
λάκης αν και παντρεμένος με 
την Πόπη, φεύγει με την φίλη 
του μερικές μέρες για τη Θεσ-
σαλονίκη, λέγοντας στη γυ-
ναίκα του ότι πηγαίνει για 
έλεγχο της επιχείρησης όπου 
εργάζεται. Η Πόπη τον υπο-
ψιάζεται και τον εκδικείται, 
φεύγοντας με τον Νίκο που 
από καιρό την φλερτάρει. Από 
μια καθυστέρηση όμως του 
Λαλάκη και της φίλης του σ' 

έναν σταθμό, το τραίνο τους 
αφήνει. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑ-
ΝΟΥΑΡΙΟΥ 21:25 Τα Χειρο-
κροτήματα (1944). Κοινωνικό 
δράμα με τους Αττίκ, Δημήτρη 
Χορν, Τζένη Σταυροπούλου. 
Κάποτε ήταν το πρώτο όνομα 
στο χώρο του μουσικού θεά-
τρου. Τώρα με την ορχήστρα 
του, περιοδεύει την Ελλάδα, 
εκμεταλλευόμενος την φήμη 
του και αντί για συναυλίες, ορ-
γανώνει διαγωνισμούς ταλέ-
ντων στις διάφορες πόλεις 
που επισκέπτεται. Σε έναν τέ-
τοιο διαγωνισμό θα ανακαλύ-
ψει την Νόρα, μια πανέμορφη 
κοπέλα. Θα επιστρέψει μαζί 
της στην Αθήνα και θα προ-
σπαθήσει να οργανώσει ένα 
βαριετέ με την Νόρα και τον 
ίδιο. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑ-
ΝΟΥΑΡΙΟΥ 22:55 Το Ανθρω-
πάκι (1969). Κωμωδία με 
τους Κώστα Βουτσά, Μάρθα 
Καραγιάννη, Σπύρο Καλογή-
ρου. Μαζί με την Κική, ο Ευ-
θύμης παντρεύτηκε και το πά-
θος της για τη μεγάλη οθόνη! 
Ανήμπορος να αντισταθεί 
στην επιμονή της και 'παρα-
κάμπτοντας' τις έντονες αντιρ-
ρήσεις της μητέρας του, δέχε-
ται το φλερτ της γυναίκας του 
με τον κινηματογραφικό φακό, 
όχι όμως και τον αδέξιο... χα-

σάπη που χρηματοδοτεί την 
ταινία! ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑ-
ΝΟΥΑΡΙΟΥ 21:05. Ησαΐα μη 
Xορεύεις (1969). Κωμωδία με 
τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, 
Τζένη Ρουσσέα, Άννα Μα-
ντζουράνη, Ανδρέα Μπάρ-
κουλη. Ένα γεροντοπαλίκαρο, 
εκ πεποιθήσεως εργένης, δι-
ευθύνει με μεγάλη επιτυχία 
ένα γραφείο συνοικεσίων. Μια 
δημοσιογράφος που διατηρεί 
στήλη με συμβουλές προς 
ερωτευμένους σε λαϊκό περιο-
δικό, προσλαμβάνεται στο 
γραφείο του παριστάνοντας 
πως είναι κι εκείνη πολέμια 
του γάμου. ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑ-
ΝΟΥΑΡΙΟΥ 22:35 Η Μεγάλη 
Απόφραξη (1988). Κωμωδία 
με τους Κώστα Τσάκωνα, 
Ανθή Γούναρη, Νικόλ Κοκκί-
νου. Σαράντα δύο χρόνια 
έχουν περάσει από το τέλος 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, 
αλλά τα πράγματα είναι ακόμα 
πολύ δύσκολα για δύο βιοπα-
λαιστές μάστορες. τον Τρύ-
φωνα και το βοηθό του Βασι-
λάκη. Οι δυο τους 
προσπαθούν να επιβιώσουν 
αξιοπρεπώς, κάνοντας όποια 
δουλειά βρουν.  ΚΥΡΙΑΚΗ 23 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 21:30 Απίθα-
νοι Αλλιώτικοι και Ωραίοι 
(1982). Κωμωδία με τους Νίκο 

Γαλανό, Νίκο Παπαναστα-
σίου, Έλενα Ναθαναήλ, Ντίνο 
Ηλιόπουλο, Σωτήρη Τζεβε-
λέκο, Ρένα Παγκράτη. Ένας 
διάσημος καθηγητής κοινω-
νιολογίας έρχεται στην Ελ-
λάδα για να συγκεντρώσει 
στοιχεία για το νέο του βιβλίο. 
Έχει αναθέσει στη γραμματέα 
του Ανίτα να βρει τους χαρα-
κτηριστικούς τύπους, τους 
οποίους θα μελετήσει.ΔΕΥ-
ΤΕΡΑ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 21:00 
Υποψήφιοι Βουλευτές και 
Βουλευτίνες (1981). Κωμω-
δία με τους Βάσο Αδριανό, 
Άννα Φόνσου, Νίκο Παπανα-
στασίου. Ένας σοβαροφανής 
και νεοτερίζων πολιτευτής, ο 
Σωτήρης, μένει μαζί με τη χα-
ζοφεμινίστρια γυναίκα του, τη 
Ρένα, και την αδελφή αυτής 
Καίτη. Η Καίτη, που δεν συμ-
μερίζεται τις φεμινιστικές από-
ψεις της αδελφής της, αποφα-
σίζει να πολιτευτεί κι αυτή 
στην ίδια περιφέρεια με τον 
γαμπρό της τον Σωτήρη, αλλά 
με το αντίπαλο κόμμα, το 
οποίο είναι πιο μεγάλο και πιο 
παραδοσιακό. ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑ-
ΝΟΥΑΡΙΟΥ 20:35 Η Καρδιο-
κλέφτρα (1999). Αισθηματική 
κωμωδία με την Καίτη Φίνου, 
Χρήστο Κάλοου, Δήμητρα Νο-
μικού, Αθηνόδωρο Προύσαλη. 

Η κυρία Ζάπα συνεχώς ξελα-
σπώνει τον αχαΐρευτο ανιψιό 
της πληρώνοντας τις ακάλυ-
πτες επιταγές του. Αποφασίζει 
να την παντρέψει με την κόρη 
του κηπουρού της και ζητά την 
βοήθεια ενός γιατρού, οικογε-
νειακού της φίλου. ΤΡΙΤΗ 25 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 22:10 Ένα 
Ασύλληπτο Κορόϊδο (1969). 
Κωμωδία με τους Θανάση 
Βέγγο, Νόρα Κατσέλη, Διο-
νύση Παπαγιαννόπουλο. Ο δι-
οικητής των Γερμανών, Φον 
Τζίφρεν, είχε κρύψει στην πε-
ρίοδο της κατοχής έναν θη-
σαυρό. Στη Γερμανία ο Φον 
Τζίφρεν αποφυλακίζεται και 
επιστρέφει στην Ελλάδα, ανα-
ζητώντας τον θησαυρό που 
είχε θάψει στην αυλή ενός 
αγαθού κουρέα, του Θανάση.                                                                   
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
20:55 Όταν Σημάνουν οι Κα-
μπάνες (1965). Κοινωνικό 
Δράμα με τους Κώστα Κα-
καβά, Αφροδίτη Γρηγοριάδου. 
Χρόνια της κατοχής και της 
αντίστασης, στην Αθήνα τον 
Αύγουστο του1944. Ο Άλκης, 
μετά την αποτυχία ενός σα-
μποτάζ, καταφεύγει τραυματι-
σμένος στο σπίτι της Μάγδας. 
Η Μάγδα θα τον περιθάλψει 
και θα τον ερωτευθεί.
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ΠΕΜΠΤΗ 20/01 
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 21/01 
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 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Με τη Φωνή σου   
21.00 Ειδήσεις 
22.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
23.15 Όλα στον Αέρα  
ΣΑΒΒΑΤΟ  22/01 
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 23/01 
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 24/01 
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 25/01 
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 26/01 
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 20 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: Ο Θανάσης 
και το Καταραμένο Φίδι (1982)  
23:05 Ελληνική Ταινία: Ούτε Γάτα 
Ούτε Ζημιά (1955) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 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: Τα Χειροκρο-
τήματα (1944) 
22:55 Ελληνική Ταινία: Το Ανθρω-
πάκι (1969) 
00:20  Ελληνική Ταινία: Κατηγορώ 
το Κορμί μου (1969) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 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:  
Cyprus Medical Society UK. Πρώτη 
ανοιχτή  συνάντηση του Cyprus Medi-
cal Society in UK. 
21:05 Ελληνική Ταινία: Ησαΐα μη Χο-
ρεύεις (1969) 
22:35 Ελληνική Ταινία: Η Μεγάλη 
Απόφραξη (1988) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 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: Απίθανοι 
Αλλιώτικοι και Ωραίοι (1982) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 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: Υποψήφιοι 
Βουλευτές και Βουλευτίνες (1981) 
22:30 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 25 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: Η Καρδιο-
κλέφτρα (1999) 
22:00 Ελληνική Ταινία: Ένα Ασύλ-
ληπτο Κορόϊδο (1969) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 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: Όταν Σημά-
νουν οι Καμπάνες (1965) 
22:20 Ελληνική Ταινία: Η Φούσκα 
(2001)
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Γεωργιάδης: «Δεν παραχωρείται ο Μάριος Δημητρίου»

Δεν θα παραχωρηθεί ο 
Μάριος Δημητρίου από 
την ΠΑΕΕΚ, όπως ανέ-

φερε ο πρόεδρος της ομάδας 
Κλεάνθης Γεωργιάδης, αφού 
όπως ανέφερε έχει συζητήσει 
με τον Κύπριο αμυντικό. Όπως 
ανέφερε ο πρόεδρος της προ-
σφυγικής ομάδας έχει συμφω-
νηθεί να παραμείνει στην  
ΠΑΕΕΚ μέχρι το ερχόμενο  

καλοκαίρι. O πρόεδρος της ΠΑ-
ΕΕΚ σημείωσε μεταξύ άλλων: 
«Δεν έχουμε πρόθεση να πα-
ραχωρήσουμε τον Μάριο Δημη-
τρίου σε αυτή τη μετεγγραφική 
περίοδο. Ο ποδοσφαιριστής 
έχει συμβόλαιο με την ομάδα 
μας και το καλοκαίρι θα δούμε 
ξανά πως θα εξελιχθεί η περί-
πτωσή του».

Απόλλων-Ομόνοια 2-0:  
Οι κυανόλευκοι το τρίποντο, οι πράσινοι απογοήτευσαν

Νέα «γκέλα» κι εκτός  
τίτλου η Τσέλσι

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Απόλλων και 
Ομόνοια είχε νικητή και δεν ήταν 
άλλος από τους κυανόλευκους,  

οι οποίοι επικράτησαν με 2-0 στο Τσίρειο 
για την 17η αγωνιστική του Πρωταθλήματος 
CYTA. 
Με δύο γκολ οι γηπεδούχοι έφτασαν στην 

3η θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο 
-1 από την κορυφή, ενώ οι πράσινοι "κόλ-
λησαν" στην 6η θέση και στους 24  
βαθμούς. 

 
Τα γκολ: 
Στο 26ο λεπτό ύστερα από κακή αλληλο-

κάλυψη των Κίκο και Λοΐζου ο Νταμπό 
μπήκε από αριστερά στην περιοχή της Ομό-
νοιας, έκανε το γύρισμα και ο Χούμποτσαν 
με προβολή στέλνει την μπάλα στα δίχτυα 
της ομάδας του. 
Ενώ στο 63΄ ο Απόλλωνας θα διπλασιάσει 

τα τέρματα του ύστερα από αδύναμο γύρι-
σμα του Λέτσιακς στον Φαμπιάνο, ο οποίος 
επιχείρησε να απομακρύνει με προβολή, 
αλλά η μπάλα κόντραρε στον Γιάνγκα και 
στρώθηκε μπροστά του επιτρέποντάς του 
να σκοράρει σε κενή εστία. Απόλλων 
(Α.Τσόρνιγκερ): Γιοβάνοβιτς, Μαυρίας, Χά-
μπος, Ρομπέρζ, Χαμάς, Κολ, Σπόλιαριτς 

(69' Νόγιοκ), Ζράντι (82' Αλεσάμι - 92' Β.Γιο-
βάνοβιτς), Ίλιεφ (92' Ψύχας), Νταμπό (82' 
Αλμπάνης), Γιάνγκα.  

  
-Στον πάγκο: Ντουρίν, Φιλιώτης, Β.  

Γιοβάνοβιτς, Αλεσάμι, Νογιόκ, Μάρκοβιτς, 
Ψύχας, Αλμπάνης, Ιντζία, Ντιγκινί. 

  
Ομόνοια (Χ.Μπεργκ): Φαμπιάνο, Κίκο, 

Χούμποτσαν (62' Παναγιώτου), Λανγκ,  
Λέζιακς, Μιξ, Γκόμεθ, Λοΐζου (75' Μποτεάκ), 
Τζιωνής, Κακουλλής (75' Ασάντε), Τσέπο-
βιτς (86' Ψάλτης). 

  
-Στον πάγκο: Κυριακίδης, Παναγή, Ψάλ-

της, Σέχου, Γιούστε, Παναγιώτου, Χρίστου, 
Ασημένος, Χαραλάμπους, Παπουλής, Μπο-
τεάκ, Ασάντε. 

  
Κίτρινες: 
 
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος 
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωτηρίου Μιχάλης 
Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλα-

μπος 
4ος Διαιτητής: Αργυρού Μ. Ανδρέας 
VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης 
AVAR: Ηροδότου Ξένια 
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

Η Τσέλσι είχε μια ακόμη απώλεια κι ουσιαστικά αποχαιρέ-
τησε τις ελπίδες που είχε για να διεκδικήσει το πρωτά-
θλημα.  Οι «μπλε» έμειναν στο 1-1 στην έδρα της Μπράι-

τον, σε ματς για την 24η αγωνιστική, η οποία βέβαια είναι 
προγραμματισμένη για το τριήμερο 8-9-10 Φεβρουαρίου.  
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, όμως, θα αγωνιστεί εκείνη την πε-
ρίοδο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Η ομάδα του Τούχελ 
δεν μπόρεσε να νικήσει για δεύτερη φορά φέτος τους «γλάρους» 
(1-1 και στο Λονδίνο) κι ουσιαστικά θα πρέπει να συμβιβαστεί με 
την ιδέα ότι θα παλέψει για μια θέση στο Champions League της 
ερχόμενης σεζόν. 

 
«Αεράτη» στους «8» η Γιουβέντους ▪

Η Γιουβέντους ήταν «αεράτη» και προκρίθηκε με… περίπατο 
στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, όπου θα αντιμετωπίσει 
μια εκ των Σασουόλο ή Κάλιαρι. Η «Μεγάλη Κυρία» επικράτησε 
4-1 της Σαμπντόρια, πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες 
εμφανίσεις της την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. 
Με μαγική λόμπα του Τσίρο Ιμόμπιλε, η Λάτσιο «λύγισε» 1-0 

την Ουντινέζε στην παράταση και προκρίθηκε στους «8» του 
Coppa Italia. Αμφότερες οι ομάδες είχαν ευκαιρίες στο 90λεπτο, 
ωστόσο δεν μπόρεσαν να σκοράρουν. Τελικά, τη διαφορά έκανε 
ο Ιταλός «μπόμπερ», ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή στο 71’.  
Ήταν το 21ο τέρμα του σε 25 συμμετοχές την τρέχουσα σεζόν. 
 

Η Ζανκτ Πάουλι απέκλεισε την Ντόρτμουντ ▪
 
Η Ζανκτ Πάουλι έκανε το μεγάλο «μπαμ» στη φάση των «16» 

του Κυπέλλου Γερμανίας. Η ιστορική ομάδα του Αμβούργου,  
η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, νίκησε 2-1 την Ντόρ-
τμουντ και την άφησε εκτός συνέχεια στον θεσμό. Η άλλη ομάδα 
της πόλης, το άλλοτε «κραταιό» Αμβούργο απέκλεισε την Κολωνία 
στα πέναλτι με 4-3. Ο κανονικός αγώνες ολοκληρώθηκε 0-0, ενώ 
στην παράταση οι δύο ομάδες έβαλαν από ένα γκολ (1-1).  
Στα προημιτελικά προκρίθηκε κι η Μπόχουμ των Σταφυλλίδη και 
Λαμπρόπουλου (έμειναν αμφότεροι στον πάγκο), καθώς επικρά-
τησε 3-1 της Μάιντς. 

 
Με κεκτημένη ταχύτητα η Μπέτις ▪

Με κεκτημένη ταχύτητα από την πρόκριση επί της Σεβίλλης στο 
Copa del Rey, η Μπέτις επικράτησε 4-0 της Αλαβές και διατηρή-
θηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Τρομερό ματς στο «Nuevo 
Mirandilla», με την Κάντιθ και την Εσπανιόλ να έρχονται ισόπαλες 
2-2. Οι γηπεδούχοι έκαναν το 2-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστε-
ρήσεων, αλλά η ομάδα της Καταλονίας ισοφάρισε στο 95’!

Ο Αλιόσα Ασάνοβιτς ανέλαβε 
την εθνική Ζάμπιας

Ο φημισμένος Κροάτης 
Αλιόσα Ασάνοβιτς εί-
ναι ο νέος εκλέκτορας 

την εθνική Ζάμπιας, του τεχνι-
κού επιτελείου θα ηγείται βάσει 
συμβολαίου μέχρι το 2026, έχο-
ντας υπογράψει τετραετές συμ-
βόλαιο. Τον νέο ομοσπονδιακό 
τεχνικό της βρήκε η εθνική 
ομάδα της Ζάμπιας, καθώς η 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της 
αφρικανικής χώρας κατέληξε σε 
συμφωνία με τον Αλιόσα Ασά-

νοβιτς για την επόμενη τετραε-
τία.  Ο σήμερα 56χρονος Κρο-
άτης, σταθερό στέλεχος της 
σπουδαίας Χρβάτσκα που το 
1998 έφτασε ως τον ημιτελικό 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
προτού αμέσως μετά έρθει στον 
Παναθηναϊκό για μία διετία, δε-
σμεύτηκε ως το 2026 και θα έχει 
τη δυνατότητα να εκπληρώσει 
όλα όσα εκείνα είχε στο μυαλό 
του ως τεχνικός σύμβουλος.

Ρέτσος: Η Βερόνα έκανε πρόταση στη 
Λεβερκούζεν για να τον αποκτήσει

Να κάνει δικό της τον Παναγιώτη Ρέτσο θέλει η Βερόνα με 
τους Ιταλούς να έχουν καταθέσει πρόταση στο σύλλογο 
της Γερμανίας σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες ο γνωστός 

Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Οι διαπραγμα-
τεύσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους βρίσκονται σε εξέλιξη τις 
τελευταίες μέρες και δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να έχουμε 
και την ολοκλήρωση του ντιλ. Ο Ρέτσος ο οποίος διανύει τον  
τελευταίο χρόνο του συμβόλαιου του με τις "ασπιρίνες" δεν έχει 
αγωνιστεί τη φετινή σεζόν τόσο πολύ με τη Μπάγερν, έχοντας 
παίξει σε τρία ματς πρωταθλήματος, ένα στο Κύπελλο Γερμανίας 
και τρία στο Europa League.  
Ο 23χρονος Έλληνας αμυντικός που μπορεί να παίξει τόσο  

ως στόπερ όσο και δεξί μπακ είναι ελεύθερος να υπογράψει  
σε όποια ομάδα επιθυμεί από τη στιγμή που το συμβόλαιο του 
ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.
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Boris Johnson announces 
Plan B Covid rules to be lifted

Work from home guid-
ance, COVID pass-
ports and mandatory 

wearing of face-masks will be 
scrapped in England, as Boris 
Johnson announced the lifting 
of Plan B measures yesterday. 

The prime minister said people 
will no longer be told to work from 
home "from now on", and from 
Thursday next week, mandatory 
mask-wearing and COVID certi-
fication will end. 

He did, however, encourage 
people to continue wearing face 
masks in enclosed spaces or 
when coming into contact with 
people you do not usually meet.  

He said he would "trust the 
judgement of the British people." 

As of today, pupils and staff 
will also no longer have to wear 
face masks in communal spaces 
and classrooms in schools.  

Mr Johnson confirmed the      
intention to end self-isolation 
rules for people with coronavirus 
in the coming weeks. The legal 
requirement would lapse when 

the regulations expire on 24 
March, he said, and that date 
could be brought forward. 

The PM told the Commons 
cases were falling and the      
Omicron wave had likely peaked 
nationally, meaning rules could 
now be eased. 

Restrictions on visits to care 
homes would also be eased 
further, with Health Secretary 
Sajid Javid setting out plans      
"in the coming days." 

The prime minister went 
through the latest COVID-19 
data on Wednesday morning 
with his ministers, before making 
his statement to MPs. 

Coronavirus infection levels 
in three of the four UK nations - 
England, Scotland and Wales - 
have fallen for the first time since 
before Christmas, suggesting 
the peak of the latest wave of 
coronavirus may have passed. 

An estimated one in 20 people 
in private households in England 
are likely to have had the virus 
in the week to 15 January - or 

around three million people - 
down from a record 3.7 million 
the previous week, according 
to the latest Office for National 
Statistics data. 

For Northern Ireland the latest 
figure is also one in 20, but 
number of people testing positive 
is up slightly from 99,200 to 
104,300, with the ONS describing 
the trend as "uncertain." 

In Scotland, the figure is 
around one in 20, or 236,600 
people, down from 297,400 - 
and in Wales the estimate is 
one in 25, or 112,100 people, 
down from 169,100. 

A further 94,432 lab-confirmed 
COVID cases were recorded in 
the UK as of 9am on Tuesday. 

The highest number of new 
cases to be reported on a single 
day during the current wave was 
218,724 on 4 January. 

There were 19,450 people       
in hospital with the virus as of        
17 January, which is down 2% 
week-on-week. 

More than 34,000 people were 
in hospital with the virus at the 
peak of the second wave back 
in January 2021. 

Meanwhile, another 438 
people were reported to have 
died within 28 days of a positive 
test, taking the total since the 
pandemic began in 2020 to 
152,513. 

Mr Johnson signalled his         
intention to start treating 
COVID-19 more like flu, saying: 
"There will soon come a time 
when we can remove the legal 
requirement to self-isolate         
altogether, just as we don't place 
legal obligations on people to 
isolate if they have flu. 

"As COVID becomes endemic, 
we will need to replace legal       

requirements with advice and 
guidance, urging people with 
the virus to be careful and       
considerate of others." 

Mr Johnson's Commons        
announcement comes as pres-
sure continues to mount over 
parties and gatherings held in 
Downing Street and other       
government departments in 
2020 and 2021. 

There is speculation that a 
confidence vote in the PM's 
leadership of his Conservative 
Party could soon be triggered 
by restive Tory MPs. 

Around 30 letters of no         
confidence in the PM are thought 
to have been submitted so far, 
around two dozen shy of the 54 
needed to trigger a leadership 
vote. 

The majority of those to have 
submitted letters have chosen 
to remain anonymous. 

Veteran MP Sir Roger Gale, 
who has represented North 
Thanet since 1983 and has 
been elected 10 times, said   
that the prime minister should 
either resign "with dignity" or 
backbench Tories will be forced 
to remove him with letters of no 
confidence. 

Mr Johnson did not rule out a 
resignation when apologising 
for attending a party held in 
Downing Street in May 2020       
at the height of a coronavirus     
lockdown, instead suggesting 
MPs should wait for the outcome 
of an internal investigation         
before demanding his resigna-
tion. 

Downing Street has said the 
investigation, being carried out 
by civil servant Sue Gray, will 
be concluded and published as 
possible.

Newly elected President 
of the European Parlia-
ment Roberta Metsola 

(Malta, European Peoples 
Party) referred to the need to 
reach a solution of the Cyprus 
problem and on the role that 
Europe can play due to its his-
toric experience, in her speech 
delivered right after her elec-
tion on Tuesday morning. 

“Europe has a legacy of war, 
but also of healing. We can put 
this experience to use in helping 
efforts to end the separation in 
the EU’s last divided country - 
Cyprus - under the auspices of 
the UN plan,” Metsola said. 

“We can never be truly whole 
while Cyprus remains split,” 
the President of the European 
Parliament stressed. 

Metsola referred to Cyprus 

also during the press conference 
that followed immediately after 
her election, responding to a 
question regarding her position 
on Turkey due to the country’s 
aggressive stance towards 
Cyprus and Greece. 

“On Cyprus, I wanted to speci-
fically make a mention on that, 
it is still the last divided country 
in the EU. We saw last year just 
before the pandemic that Turkey 
started using vulnerable people 
at the external borders of our 
Union,” Metsola said. 

“And therefore that is    
something that the Parliament 
and the Commission and the 
Council spoke very strongly with 
own voice. And I am sure and 
I am convinced that this will 
continue to be the case,” she 
added.

EU cannot be truly 
whole while Cyprus 
remains split

PM takes ‘full responsibility’ for lockdown garden party
Prime Minister Boris 

Johnson claimed on 
Tuesday that he didn’t 

know the lockdown party in 
the garden of Number 10 
broke Covid rules as “nobody 
told me.”  

In one of his first public appear-
ances in days, the PM spoke 
out about the event, saying he 
never lied about it to Parliament. 

Speaking to broadcasters 
during a visit to a hospital, Mr 
Johnson said, "Nobody told me, 
nobody said that this was some-
thing that was against the rules, 
that was a breach of the Covid 
rules or you're doing something 
that wasn't a work event because, 

frankly, I can't imagine why on 
earth we would have gone 
ahead."  

Many have been calling for 
Mr Johnson to resign since the 
story broke, accusing him not 
only of breaching lockdown rules 
but of lying to Parliament about 
the event. 

The PM admitted that he 
briefly attended the ‘bring your 
own bottle’ gathering, but has 
persistently claimed that he       
believed it was a work event. 

Dominic Cummings, the former 
aide at No 10, has added to the 
voices of criticism against the 
Prime Minister. He claimed that 
the PM had “lied to Parliament” 

and that many witnesses would 
“swear under oath” that he was 
informed about the event but 
“waved” the risks “aside.” 

Mr Johnson told broadcasters 
on Tuesday: "I want to begin by 
repeating my apologies to every-
body for the misjudgements that 
I've made, that we may have made 
in No10 and beyond, whether in 
Downing Street or throughout 
the pandemic. 

"I do know how infuriating it 
must be for people up and down 
the country, in view of the huge 
sacrifices people have made... 
to think that didn't happen in 10 
Downing Street. 

"On that point, nobody told me 

that what we were doing was 
against the rules, that the event 
in question was something that 
wasn't a work event, and as I said 
in the House of Commons when 
I went out into that garden, I 
thought that I was attending a 
work event." 

He added: “I do humbly apolo-
gise to people for misjudgements 
that were made but that is the 
very, very best of my recollection 
about this event, that's what I've 
said to the inquiry. 

"I carry full responsibility for 
what took place but nobody told 
me, I'm absolutely categorical,  
nobody said to me this is an event 
that is against the rules."

Cyprus’ newly-appointed 
Foreign Minister Ioannis 
Kasoulides was in Athens 

yesterday on an official visit, his 
first since taking office. 

Kasoulides was received by the 
President of the Hellenic Repub-
lic Katerina Sakellaropoulou and 
the Greek Prime Minister Kyriakos 
Mitsotakis, with whom he held 
a meeting with at the Maximos 
Mansion. 

Kasoulides also held a bilateral 
meeting with his Greek counter-
part Nikos Dendias, followed by 
extended talks in the presence 
of official delegations of the two 
ministries. 

The two sides discussed the 
Cyprus problem, as well as       
recent international and regional 
developments, in the context of 
the regular exchange of views 
and coordination between Greece 
and Cyprus. 

On Tuesday, during separate 
meetings, the Cypriot FM     
discussed the Cyprus problem, 
bilateral relations and interna-
tional issues with the Ambassa-
dors of the US and Russia. 

He also met on Monday with 
the UK High Commissioner, to 
discuss the Cyprus problem,  
bilateral relations and regional 
issues. 

Kasoulides pays first  
official visit to Athens



With the economy in freefall 
and allegations of political  
interference, people have 
taken to the streets to  
advocate for federal future 

 
In his sun-filled office in north 

Nicosia, Şener Elcil is plotting 
his next protest. Anger, he says, 
is in the air in Turkish-occupied 
northern Cyprus. 

The economy is in freefall, 
thanks to the self-declared        
republic’s financial and political 
dependence on Turkey. Thou-
sands have taken to the streets, 
spurred by inflation rates that 
have left many struggling to make 
ends meet; ahead of parliamen-
tary polls later this month, calls 
for a boycott are mounting, while 
a blacklist of Turkish Cypriot   
dissidents, reportedly drawn up 
at the behest of Ankara, has 
spawned consternation and fear. 

“Turkey is our biggest prob-
lem,” says Elcil, who heads the 
Turkish Cypriot teachers’ union 
and is a vocal proponent of      
reunification of the war-divided 
island under a federal umbrella 
with the Greek-run south. “It 
should keep its hands off Cyprus 

and take its lira and go away.” 
Elcil, 58, is among the state-

let’s most outspoken opponents 
of the Turkish president, Recep 
Tayyip Erdoğan, and his unortho-
dox economic policies. 

The recent gyrations of the 
Turkish lira – adopted by the 
territory in 1976, two years after 
the Turkish invasion – have had 
a devastating effect on daily life 
for a populace that remains 
under international embargo and 
cut off from the rest of the world. 
The use of foreign currency for 
property transactions and the 
purchase of imported goods has 
made a bad situation worse – 
even if the lira has regained 
some of its dramatic loss in value 
against the dollar. 

Amid rising desperation, along 
with demands for the entity to 
adopt a “stable” currency, Elcil 
is far from alone. 

“People are tired of international 
isolation, and they’re aware that 
it will only get worse,” he says. 
“Five years ago, a teacher first 
entering our system earned the 
equivalent of €1,100 (£920) a 
month. Today, because of the lira, 
they’d take home €350 a month.” 

The protests come as hopes 
of reuniting Cyprus have rarely 
been as bleak. Last week, nearly 
15 months after Ersin Tatar, a 
nationalist hardliner, won presi-
dential elections in the north, the 
UN secretary general, António 
Guterres, issued his starkest  
report yet, warning that “without 
decisive action” further efforts to 
reach a negotiated peace settle-
ment appeared increasingly slim. 

“Partition is so close,” says 
Izzet Izcan, who heads the United 
Cyprus party, one of three left 
wing groups that have announced 
they will be abstaining from the 
23 January parliamentary vote.  

“Tatar is Ankara’s puppet who 
was elected only after Turkey 
intervened in our democratic 
process. His pro-partition policies 
are not in the interests of our com-
munity. The only way to oppose 
them is to fight all together.” 

In the 38 years since the 
breakaway republic unilaterally 
declared independence, Turkey’s 
interference in the entity’s affairs 
had never been as flagrant, 
claimed Izcan, echoing a widely 
voiced concern.  

“Elections are no longer         

representative of the real will of 
ordinary Turkish Cypriots. They’re 
like a game planned and played 
by Turkey,” the former MP said. 
“Our main problem is political. 
Our economic difficulties are  
the result of a political situation, 
of Turkey continuing its military   
occupation of the north by means 
of the lira.” 

Cyprus has been split             
between a Greek Cypriot south 
and Turkish Cypriot north since 
an Athens-backed coup, aimed 
at union with Greece, prompted 
Ankara to launch a military ope-
ration to seize its northern third. 
Although Turkish Cypriots voted 
in favour of reunification in a    
referendum in 2004, the island 
entered the EU as a divided state 
after its majority Greek Cypriot 
population rejected the prospect 
of power sharing. Until reunifica-
tion is achieved, EU laws are 
suspended in the north despite 
it also formally being part of the 
bloc. 

The growing disgruntlement 
follows alarm over the deportation 
from Turkey of prominent Turkish 
Cypriots opposed to Ankara’s 
policies. 

Until recently the self-styled 
state – acknowledged solely by 
Ankara – was regarded as a safe 
zone for opponents of Erdoğan 
and his governing AKP party, one 
in which Turkish Cypriots and 
exiled mainland Turks indulged 
freely in criticism of the president’s 
authoritarian leadership. 

But the appearance of a 
blacklist, published by Avrupa, 
a local newspaper, in October 
has heightened anxiety over the 
lengths to which Turkey is willing 
to go to silence dissent. The paper 
identified 42 politicians, writers, 
journalists, lawyers, trade union-
ists and artists as being on the list. 

“It’s created fear and uncertain-
ty,” says Mehmet Harmancı, the 
mayor of North Nicosia, drawing 
on a cigarette in a cafe near the 
divided capital’s UN-patrolled 
buffer zone. “Nobody knows    
exactly who is on it. All we know 
is there is a list, a blacklist of 

people seen as a security threat 
in Turkey who are blocked from 
entering the country.” 

People previously unafraid to 
voice opinions were increasingly 
concerned, he said, about the 
consequences if they did so. 
Turkish Cypriots expelled from 
Turkey had learned of the ban 
only upon arrival in the nation. 

“Even if ours is an unrecog-
nised country we’ve had a long-
standing democratic tradition of 
freedom of speech, of respecting 
each other’s values and ideas,” 
says Harmancı. “Since the elec-
tion of Ersin Tatar, that has 
changed.” 

Tatar, who was raised in the 
UK and educated at Cambridge 
before returning to Cyprus, has 
used his term in office to advo-
cate for a two-state solution to 
the island’s division after years 
of failed negotiations to reunite 
it as a bi-zonal, bi-communal 
federation – a proposal flatly       
rejected by the EU. He has        
defended the travel ban, saying: 
“Every country has the right not 
to allow entry foreign nationals 
on the grounds of security when 
faced with threats and insults.” 

However, Turkish Cypriots 
thought to be on the list are united 
in their desire for reunification 
and opposed to any suggestion 
that the EU’s most easterly 
member state should remain 
partitioned. 

For Ahmet Cavit An, who       
co-founded the Movement for 
an Independent and Federal          
Cyprus, the island’s first such 
organisation, the memory of 
being stopped by immigration 
officers at Istanbul airport last 
summer is still painfully vivid. “I 
was at the passport control when 
they said I was persona non 
grata,” says the 71-year-old       
retired paediatrician. “I was then 
told I should write to the Turkish 
embassy in Nicosia for more      
information. Five months after 
my lawyer sent a registered 
letter demanding an explanation 
we’ve still not had a reply.” 

In a landmark case, won in 

2003, An took Ankara to the  
European court of human rights 
for being prevented from cross-
ing into the island’s buffer zone 
to participate in bi-communal 
meetings. “What I want to know 
is the duration of this ban so I 
can get on with my life,” he says. 

In October the European  
Federation of Journalists con-
demned the arrest of Ali Kismir, 
who heads the north’s press trade 
union, after he was detained at 
Istanbul airport and denied entry 
into Turkey. 

“I was taken to a special depor-
tation area where my photograph 
and fingerprints were taken,” he 
recalls. “It makes me very angry 
to think that I was treated like a 
terrorist when all I do is write the 
truth.” 

Kismir, the fourth Turkish 
Cypriot to be barred entry to Tur-
key, is a well-known columnist 
who took issue with Ankara’s 
electoral meddling to ensure  
Tatar’s election. His convictions 
are such that he sports a tattoo 
bearing the word “peace” in both 
Greek and Turkish on his right 
arm. 

In recent weeks, Turkish      
opposition MPs have also raised 
the plight of Turkish Cypriots 
being banned from Turkey,      
arguing that this runs counter 
to the motherland’s professed 
desire to protect the minority. 

But, like almost every Turkish 
Cypriot opposed to Ankara’s 
policies, Elcil says time is running 
out for a community already out-
numbered by settlers imported 
from the mainland. About 2,000 
Turkish Cypriots have relocated 
to the south, lured by jobs and 
better living standards. 

“There have to be more pro-
tests that target Turkey, because 
Turkey is the biggest obstacle 
to a solution of the Cyprus prob-
lem and reunification,” he says. 
“They call us traitors and Turkish-
speaking Greeks but we’re not 
giving up. We’re here to stay and 
we’re here to fight.” 

 
Source: The Guardian
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Rising anger with Turkey drives calls for  
reunification in crisis-hit northern Cyprus

By Helena Smith



The Royal Family removed 
Prince Andrew’s military 
links and royal patron-

ages last Thursday and said he 
will no longer be known as “His 
Royal Highness”, as the son of 

Queen Elizabeth fights a U.S. 
lawsuit in which he is accused 
of sex abuse. 

Andrew, 61, the Duke of York, 
was forced to step down from 
public duties in 2019 because 

of his connections to convic-     
ted U.S. sex offender Jeffrey 
Epstein, and after a disastrous 
BBC TV interview which the 
prince had hoped would clear 
his name. 

Thursday’s move by the royal 
family means he will now lose 
all his royal connections. 

“With the queen’s approval     
and agreement, The Duke of 
York’s military affiliations and 
royal patronages have been      
returned to the queen,” Bucking-
ham Palace said in a statement. 

“The Duke of York will continue 
not to undertake any public duties 
and is defending this case as a 
private citizen.”
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British Minister of State for Europe calls for 
full cooperation on the work of the CMP 

The importance of full       
cooperation from all sides 
in order to assist the work   

of the Committee on Missing 
Persons in Cyprus (CMP), is 
highlighted in a letter by the new 
Minister of State for Europe, 
Chris Heaton-Harris MP. 

The first reference of the new 
minister, to an aspect of the     
Cyprus issue, comes in response 

to communications with him by 
the pro-Cypriot Conservative 
MP for North London, Theresa 
Villiers, who had also forwarded 
a relevant letter from the organi-
sation Board of British Cypriots. 

Mr Heaton-Harris highlights 
the "important work" the CMP 
is doing and its contribution to 
bringing about a conclusion to the 
drama for the families affected. 

He states that he is following 
this work "with interest", and 
points to the meeting that his 
predecessor Wendy Morton had 
with Presidential Commissioner 
for Humanitarian Issues and 
Overseas Cypriots, Fotis Fotiou, 
in September. 

It adds that the British govern-
ment shares the concerns of  
the two communities in Cyprus 
regarding this sensitive issue, 
notes the decrease in recent 
years in the percentage of sites 
that have been confirmed to 
contain the remains of missing 
persons, and that the work of 
the CMP becomes more difficult 
over the years. 

Hence, according to the British 
minister, the importance of full 
cooperation between all sides 
and, on this, he points to the call 
by the Committee of Ministers of 
the Council of Europe to Turkey, 
to continue to provide assistance 

to the CJEU with a view to 
achieving tangible results.  

“This assistance should take 
the form of unhindered access to 
all possible burial sites, the pro-
vision of information from relevant 
records, and the achievement of 
progress in investigations,” says 
Mr. Heaton-Harris. 

The British Minister for Europe 
also stresses that the Committee 
of Ministers of the Council of 
Europe has insisted that Turkey 
has an unconditional obligation 
to pay the fair compensation 
awarded by the ECtHR for the 
grief of the families of the missing 
persons. 

"The United Kingdom actively 
contributes to the discussions 
of the Committee of Ministers 
and fully supports its decisions. 
We will continue to urge full       
cooperation in this context," 
concludes Chris Chiton-Harris' 
letter to Theresa Villiers.

Britain’s fully vaccinated 
travellers will be able to 
go on half-term holidays 

next month without taking 
COVID-19 tests on their return, 
according to reports. 

Transport minister Grant 
Shapps is in favour of ending 
the testing system for the        
double-jabbed in time for the 

February break.  
The move would mean        

families can return from abroad 
without having to take a lateral 
flow test on day two of their        
arrival back in the UK, which is 
currently required under govern-
ment rules.  

An announcement on the 
change in guidance would be 

made on January 26, the report 
adds, and it is expected to take 
effect next month. 

Recent changes mean         
travellers no longer have to  
take a pre-departure test before        
returning to the UK, while day 
two PCR tests and self-isolation 
on arrival have also been 
scrapped. 

Instead, fully vaccinated      
travellers currently only need      
to take a lateral flow test on day 
two of their arrival, and only need 
to self-isolate if the result is  
positive. 

Those who are unvaccinated 
are still required to quarantine 
at home for 10 full days on         
arrival in the UK, and must take 
a PCR test on day two and day 
eight. 

Prime Minister Boris Johnson 
is expected to scrap Plan B 
Covid restrictions in England 

later this month, which were put 
in place to slow the spread of 
the Omicron variant. 

The rules are due to expire 
on 26 January, subject to a         
review, but scientists appear      
to have provided evidence that 
support the lifting of rules. 

As such, it is likely that the 
current rules, which include     
use of Covid passports to enter      
certain venues and events, will 
be scrapped.  

This will mean people will      
no longer have to show proof  
of their vaccination status or a       
recent negative test to gain 
entry to nightclubs and large 
venues and events, while work 
from home guidance is also      
expected to lift. 

The only rule that may remain 
in place is the use of face 
masks in indoor venues and on 
public transport.

Covid-19: Self-isolation 
period cut to five days

The time people must 
spend in isolation for con-
tracting COVID has been 

reduced to five days in England. 
People in England can now 

leave quarantine after five full 
days providing they test nega-
tive on days five and six. 

Ministers reduced the isolation 
period from seven days to five to 
help address staff shortages by 
allowing people to return to work 
sooner. 

The government said research 
showed between 20% and 30% 
of people are still infectious by 
day six, but the percentage of 
those released while infectious 
falls to around 7% if they have two 
consecutive negative tests and 
then leave isolation from day six. 

Health Secretary Sajid Javid 
said: "Following a robust review 
of the evidence, we have reduced 
the minimum self-isolation period 
to five full days in England. This 
is a balanced and proportionate 
approach to restore extra free-
doms and reduce the pressure 
on essential public services over 
the winter. 

"It is crucial people only stop 
self-isolating after two negative 
tests to ensure you are not infec-
tious." 

The Department of Health said 
the default self-isolation period 
remains 10 days and people can 
only end if early if they receive 
two negative results on consecu-
tive days, with the earliest being 
days five and six.

Prince Andrew stripped of royal titles

Britain will no longer require Covid tests for 
fully vaccinated travellers

The BBC TV licence fee      
is set to be scrapped in 
five years with the broad-

caster’s funding frozen for the 
next two years, the government 
has said. 

The annual payment, which 
changes on April 1 each year, is 
expected to be kept at the current 
rate of £159 until April 2024, with 
additional ways of funding being 
considered by Nadine Dorries. 

The culture secretary said the 
next announcement concerning 

the BBC’s licence fee “will be the 
last” as a new funding model is 
being considered for when the 
latest deal expires in 2027. 

She wrote on Twitter: “This  
licence fee announcement will 
be the last. The days of the       
elderly being threatened with 
prison sentences and bailiffs 
knocking on doors are over. 

“Time now to discuss and  
debate new ways of funding, 
supporting and selling great 
British content.”

BBC TV licence  
‘to be scrapped’ in 2027
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Name the Author: A Literacy Quiz

1. Which author only turned to 
professional writing at the age of 
forty after being diagnosed with 
a terminal brain tumour? 

2. Who wrote an operetta 
based on James Joyce’s Ulysses, 
called Blooms of Dublin that was 
televised by the BBC in 1982? 

3. Who wrote the script to the 
world-famous filmed version of the 
Jesus story, Jesus of Nazareth? 

4. Which author wrote 33 novels 
and 25 non-fiction books in 33 
years? 

5. Who wrote a novel about 
the life of Napoleon, following 
the compositional structure of 
Beethoven’s Eroica symphony? 

6. In whose futuristic dystopian 
novel, The Wanting Seed, does 
overpopulation become such a 
problem that governments        
encourage homosexuality with 

the slogan, ’It’s sapiens to be 
homo’? 

7. Whose updated version of 
the Oedipus myth, set in Harlem, 
New York, was called MF 
(M****r F****r)? 

8. Who wrote the novelisation 
of the love life of William Shake-
speare, Nothing Like the Sun?  

9. Whose last, non-posthumous 
novel, Dead Man in Deptford, 
was about the life and death of 
Christopher Marlowe? 

10. Which English author was 
arrested in Spain for calling 
Franco a ‘filthy swine’? 

11. Who invented the slang-
language Nadsat, based on a 
mix of Cockney Rhyming slang, 
1960s Gang Slang and Russian, 
used in the infamous novel A 
Clockwork Orange? 

12. Which 20th century author 

spoke 10 languages, including 
Hebrew, Malay, Russian, Chinese 
and Welsh? 

13. Who was twice given 12 
months to live, outliving the first 
occasion by the 33 years? 

14. Which author famous for 
his novels, was also a composer 
of over 250 musical works? 

15. Who conversed in Anglo-
Saxon with Jorge Luis Borges at 
an American Embassy function, 
as it was the only language they 
thought could not be understood 
by CIA operatives listening to 
their conversation? 

16. Who, when asked by a 
young Greek-Cypriot fan in 1991 
at a book signing in Dillons, 
Gower Street, said his favourite 
food was Lamb or Lancashire 
Hot Pot? 

17. Which author had to flee 
his home in Italy with his wife and 
young son, because of mafia 
threats to kidnap his son? 

18. Whose novel, ABBA ABBA, 
is about the last days of the 
dying John Keats? 

19. Who has written the most 
perspicuous elucidation of the 
work of James Joyce in titles 
such as Joysprick and Here 
Comes Everybody?  

20. Who wrote an anonymous 
and not very positive review of 
one of his own books for The 
Yorkshire Post? 

21. Who died on 22nd Novem-

ber 1993, the same date (but 
not year) as JFK and Aldous 
Huxley? 

22. Whose Mozart 200th       
anniversary tribute in 1991 was 
a book of essays and scripts 
called Mozart and the Wolf Gang? 

23. Which author translated 
Cyrano de Bergerac, Oedipus 
and Carmen for the stage?  

24. Which author’s history 
essay at Manchester University 
was marked by AJP Taylor with 
the comments, “Bright ideas      
insufficient to conceal lack of 
knowledge”? 

25. Which author said in a 
lecture that “Germans consider 
that Schlegel’s version of Shake-
speare is better than the original, 
and in some ways it is”?  

26. Who wrote in the first of his 
two volumes of autobiography, 
“Wedged as we are between 
two eternities of idleness, there 
is no excuse for being idle now”? 

27. Which author, who is 
known by another name, was 
called John Wilson at birth? 

28. Which author scripted a 
scene for the James Bond film 
The Spy Who Loved Me (1977), 
where a bad-guy is thrown into 
a cauldron of boiling water, and 
Bond pauses to add a dash of 
soy sauce. The scene was not 
filmed. 

 
James Neophytou

Online retail giant Amazon 
has reversed its decision 
to ban customers using 

UK Visa credit cards on its  
website - but did not rule out a 
future ban.  

The online retailer had been 
expecting to introduce the 
changes from Wednesday, but 
these have been put on hold 
while Amazon and Visa work to 
resolve the issue. 

Amazon said it made the 
original decision to block Visa 
credit cards due to “the high fees 
Visa charge for processing credit 
card transactions.” 

On Monday, an Amazon 
spokesperson said: “The           
expected change regarding 
the use of Visa credit cards on 

Amazon.co.uk will no longer 
take place on January 19. We 
are working closely with Visa 
on a potential solution that will 
enable customers to continue 
using their Visa credit cards on 
Amazon.co.uk.” 

A Visa spokesperson added: 
“Amazon customers can conti-
nue to use Visa cards on       
Amazon.co.uk after January 19 
while we work closely together 
to reach an agreement.” 

The Payment Systems Regu-
lator (PSR) previously said it had 
been in contact with Amazon and 
the big card schemes while the 
Federation of Small Businesses 
(FSB) claimed previously that 
scheme fees charged by card pro-
viders had soared in recent years. 

Amazon scraps plan to ban 
use of UK Visa credit cards
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Pano Lefkara in Cyprus ranked as one of 
the best tourism villages in the world 

The World Tourism Organi-
sation has named the best 
tourism villages in the world. 

The villages were ranked based 
on several important factors.  

One beautiful village in Cyprus 
- Pano Lefkara - scored highly in 
all the categories and is an exci-
ting destination for British tourists. 

The enchanting village takes 
its name from the Greek words 
‘lefka’ which means white and 
‘ori’ which means mountains.  

Lefkara is the home of tradi-
tional Cypriot embroidered lace 
which is an UNESCO heritage 
item. Tourists visiting Lefkara will 
find many small shops selling 
beautiful embroidery in the tradi-
tional style. They may even be 
able to watch local residents as 

they work on the intricate lace 
work, known as ‘lefkaritika’.  

Wandering the village’s lime-
stone cobbled streets offers a 
snapshot into traditional Cypriot 
life. Many tourists choose to visit 
Pano Lefkara’s Museum of Tradi-
tional Embroidery and Silversmith. 

The famous painter Leonardo 
Da Vinci is thought to have       
visited Lefkara at the end of the 
16th century. It is said that he 
purchased a large ornate table-
cloth from locals and offered it 
to Milan Cathedral in Italy. 

The village also has stunning 
architecture and tourists can visit 
the Timios Stavros Church which 
dates back to the 14th century. 

Just one kilometre from      
Lefkara, Terra Oliva is an organic 

olive farm that allows tourists to 
explore its groves. 

Lefkara is famed for ‘taro’,      
a delicious dish of baked lamb 
and potatoes, which many      
restaurants serve. 

British tourists can also buy 
beautiful lace or silver goods to 
take home at one of the village’s 
gift shops. 

Lefkara is situated at the foot 
of the Troodos Mountains in the 
south eastern region, 650m above 
sea level, 45 km from Nicosia, 
30 km from the Larnaca airport 
and just 12 km from the Nicosia 
– Limassol highway. 

It is not really far from the sea, 
yet, it is located high enough  
for the moist air coming in from 
the sea to get dry by the time it 

reaches the village. Therefore, 
Lefkara becomes an excellent 
destination during summer time 
because of the relatively low  
humidity from May to October 
and also the mild temperatures 
in the region. 

Today, the population of the 
village, which in the post-second-
world period exceeded 2500      
inhabitants, is not more than 
1000 inhabitants amongst whom 
there are many expats, because 
of emigration and rural-urban 
migration. A significant number 
of locals have been living in New 
York, London, South Africa and 
even Australia. 

  
Source: Daily Express /  

Lefkaravillage.com

UK Cypriots Anna and Peter 
Xiouri, based in Cuffley, 
Hertfordshire, have been 

selected to appear on Channel 5’s 
Dream House Makeovers with 
Sophie Robinson on Wednesday 
26th January at 7pm. 

In this episode, Sophie      
Robinson faces the challenge 
of transforming the new home 
of the couple with dramatically 
different design tastes, and re-
doing a master bedroom for just 
£500.  

Anna and Peter bought their 
new house a few months ago, 
but they have very clashing ideas 

about how to decorate. Peter 
likes white walls, but Anna wants 
zebra prints and pink ceilings. 
The couple admit to being stuck 
for ideas. Can Sophie help them 
to combine quirky and calm, wild 
and restrained?  

Peter is well known within  
our community as Head of New  
Salamis Youth and Under 8's 
manager, and Anna with her      
involvement in the Lyra dance 
group. 

Peter's parents are from Rizo-
karpasso, Avgorou and Yialousa, 
whilst Anna's parents hail from 
Komi Kebir and Kontea.

Peter and Anna Xiouri  
to appear on Channel 5 
home makeover show
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What is Flood Re?

Andy Patikis 

Oncover  
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Flood Re is a scheme 
created in 2016 to allow 
homeowners in high-risk 

flood areas to access affordable 
home buildings and contents 
insurance. An estimated 350,000 
UK households could benefit 
from the scheme. 

 
How does Flood Re work?  
 

How Flood Re works is that 
every UK insurance provider 
has to pay into the scheme. 
This creates a £180 million pot 
that is used to cover flooding 
claims. It means that when you 
buy your home insurance, your 
insurance provider can get     
reinsurance from Flood Re. 
That way, if your home floods, 
your insurance provider can 
claim the money they pay you 
from the Flood Re fund.  

In some ways, Flood Re is 
no different from any other re-
insurance company. It receives 
premiums from insurance pro-
viders and pays back their 
claims. But there’s one big diffe-
rence. Without Flood Re, insur-
ance providers probably would 
not insure people living in flood 
zones, leaving many people 
without cover. That is why the 
government stepped in and 
worked with the insurance        
industry to set up Flood Re as 
a not-for-profit scheme. As a 
result, many households pay far 
less for their home insurance 
than they would otherwise have 
to. 

 
Am I eligible for Flood Re? 
  

If your home is in a flood-risk 
area, you might have been told 
that you will not get insurance. 
However, do not give up hope 
– your home may be eligible for 
Flood Re. To qualify, the property 
must:  

- be in a council tax band 
- have been built before 

January 2009 
- be used for residential      

purposes. 
Also, you or your immediate 

family must live in the property 
some or all of the time. And your 
insurance policy must be in 
your name.  

 
Who isn’t eligible for  
Flood Re?  
 

Some buildings are not eligi-
ble for Flood Re – usually those 
used as businesses, rather than 
homes. Examples of buildings 
that would not qualify include:  

- buy-to-let properties that 
don’t meet the above criteria 

- guest houses and B&Bs 
that pay business rates 

- housing association proper-
ties 

- farm buildings 
- static caravans used as 

holiday lets 
For a quotation please don’t 

hesitate to contact us on        
020 7691 2409. 

 
WHAT TO DO ABOUT  
SUBSIDENCE? 
 

We have all heard nightmare 
stories about subsidence.      
Fortunately, it is a problem that 
only affects a small amount of 
people. However, it is worth 
being prepared. 

 
Putting subsidence  
into perspective 
 

Subsidence is mainly a    
problem in areas with clay soil 
– notably south of an imaginary 
line between Bristol and Hull. 
The main areas affected are 
London and the South East, but 
even in this part of the country, 
only one in 50 houses has      

suffered subsidence problems 
over the last 30 years. 

Most home insurance policies 
will cover the damage resulting 
from subsidence. You can reduce 
the risk to your property by 
knowing what to look out for and 
taking some simple preventative 
measures. 

 
What is subsidence?  
 

Subsidence is caused when 
a building’s foundations sink 
because the soil is unstable. 
Contributory factors are clay 
soil, vegetation that draws water 
from the soil, and leaking drains. 
‘Heave’, on the other hand, is 
when the ground swells because 
of increased moisture, causing 
the foundations to rise. 

 
What are the warning signs 
of subsidence?  
 

The first obvious signs are 
cracks, but most houses suffer 
cracking, so don’t be alarmed by 
every crack that appears. The 
damage is usually cosmetic and 
can be repaired with grout or 
sealant. Many cracks result from 
settlement, when a building 
moves under its own weight in 
its first few years. These are 
usually nothing to worry about. 
However, watch out for small, 
usually diagonal cracks suddenly 
appearing in plasterwork around 
doors and windows or between 
different parts of the property, 
especially after long periods of 
dry weather. They are normally 
at least 1mm wide and are 
usually wider at the top than at 
the bottom. 

If you are at all worried,       
contact your buildings insurer 
straight away. If you are in the 
process of buying a home and 
suspect subsidence, commission 
a Home Buyer's Report.

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

George Sifonios 

2022 will be another successful 
year for David Astburys

We believe that 2022      
is going to be another 
successful year for 

David Astburys Estate Agents 
and we want to make it our best 
yet, by staying true to our core 
values and providing excellent 
customer service to our clients.  

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

If you are considering buying, 
selling or renting a property,  

get in touch with us – we have 
brilliant sales and lettings 
teams, and an efficient property 
management department. We 
are local experts and will give 
you an honest and accurate 
market valuation. 

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

Call 020 3000 6787, visit us at 
davidastburys.com or email us 
Crouchend@davidastburys.com 
and we will help you take the 
next step. We are on Facebook 
as @davidastburys so why not 
give us a follow? 

Thank you for your continued 
support.  

             Address:  
15 Park Road 
Crouch End 

London N8 8TE 
 

Email:  
crouchend@davidastburys.com 

 
Website:  

www.davidastburys.com 
 

Tel: 020 3000 6787
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Nightmare Alley 
 
Guillermo Del Toro’s first film 

since his Oscar winning glory 
with THE SHAPE OF WATER      
is certainly one of this year’s most 
eagerly awaited events. It is based 
on William Lindsay Gresham’s 
novel which was first turned into 
a movie in 1947 with Tyrone Power 
as Stanton Carlisle, the ambitious 
man who finds work in a carnival.  

Del Toro has assembled a 
spectacular cast for his brilliantly 
designed and stylish production 
of the film noir classic. Bradley 
Cooper is now Stanton, the man 
still haunted from his past, who 
finds work at a travelling funfair 
with ambitions of becoming a 
mentalist himself. He runs away 
from the carnival with electric girl 
Molly (Rooney Mara) and believes 
he has hit the jackpot when his 
path crosses with the mysterious 
psychiatrist Dr Lilith Rotter (Cate 
Blanchett)… 

Cooper is very effective as       
the vulnerable hero caught up in 
circumstances beyond his control. 
The supporting cast which includes 
Willem Defoe, Toni Collette and 
Rooney Mara provide solid support 
but it is the commanding presence 
of Blanchett that demands atten-
tion from her very first entrance. 
Blanchett learned her craft on stage 
before she became a screen god-
dess and knows brilliantly well how 
to use her movement and voice 
to great effect. She is the ultimate 
femme fatale and deserves plaudits 
for her mesmerizing performance.  

 

Belfast 

Kenneth Branagh’s most        
personal film is taken from his own 
experiences when he was boy in 
Belfast during the last 1960’s.        

9-year-old Buddy (Jude Hill) is a 
happy boy - both at school and at 
home and is loved by his parents 
and grandparents. He also enjoys 
playing in the streets with his friends 
but unware of the brewing political 
turmoil. His parents (Jamie Dornan 
& Catriona Balfe) are over protec-
tive and are seriously considering 
a new life in England or perhaps 
Australia, while his grandparents 
(Judy Dench & Ciaran Hinds) never 
fail to give their invaluable advice… 

Branagh’s witty script offers his 
actors smart dialogue with plenty 
to chew on and it is not a huge 
surprise that Branagh cast two of 
the most attractive actors around 
to play his parents. But is its new-
comer Hill who is the real revelation 
here. It is superbly photographed 
by Haris Zambarloukos, who uses 
crisp black and white to great effect 
with occasional splashes of colour 
when the family is watching films 
like ONE MILLION YEARS BC and 
CHITTY CHITTY BANG BANF or 
a play like A CHRISTMAS CAROL. 
A lovely film! 

 

Cicada 

I first saw Matthew Fifer’s       
impressive directorial debut at the 
2020 London Film Festival and  
on a second viewing, I found it 
even more involving. It is hardly 
surprising that it feels true and 
authentic as it is based on Fifer’s 
own personal experiences. He 
also plays Ben, an attractive New 
Yorker still haunted by his child-
hood memories. He is busy having 
one night stands with both men 
and women until he meets Sam 
(Sheldon D. Brown), with whom 
he immediately forms a strong 
connection… 

Again, unsurprisingly, Fifer 
shares a strong chemistry with 
co-writer Brown and their explicit 
sex sequences feel natural and 
tender. It is a low key production 
which explores effectively the 
protagonists’ state of mind which 

changes into a lighter tone when-
ever Ben visits his eccentric thera-
pist Sophie (Cobie Smulders).  

An honest portrayal of love and 
the pursuit of happiness! 

 

Scream 

The original SCREAM made a 
huge impact back in 1996 and   
ignited 3 sequels - with SCREAM 
4 being the last instalment eleven 
years ago. The franchise became 
almost a parody in the last couple 
of films, but thankfully three of its 
original characters are still very 
much involved in the latest. The 
same opening as ever - a young 
woman all alone in a house in 
Woodsboro answers the phone to 
a menacing voice who threatens 
to kill her. And soon after the body 
count begins and everybody is a 
suspect… 

It’s good to see Neve Campbell, 
Courtney Cox and David Arquette 
reprising their roles and adding 
gravitas to the proceedings. An 
enjoyable sequel with clever twists 
but no match to the earlier films! 

 

The Tragedy  
Of Macbeth 

Shakespeare’s Scottish tragedy 
has often been adapted for the 
screen - most recently in 2015      
by Justin Kurzel with Michael 
Fassbender and Marion Cottilard 
and most memorably in 1971 by 
Roman Polanski and 1948 with 
Orson Welles.  

Joel Coen’s black and white 
version belongs to the Orson 

Welles’ style and boasts amazing 
designs. Denzel Washington and 
Frances MacDormand excel as the 
power mad couple whose vaulting 
ambition leads to murder. Kathryn 
Hunter is also a revelation as the 
three witches. Superb production 
values and a classy cast make this 
a worthwhile experience. (APPLE) 

 

Torn 

Another intense and must-see 
documentary about the dangerous 
life of climbers following the recent 
SOLO and THE ALPINIST.        
Max Lowe’s terrific documentary      
celebrates the life and personal 
achievements of his father Alex 
Lowe, a fearless climber who sadly 
perished on the slopes of a Tibetan 
mountain following a deadly ava-
lanche in 1999. He was lost along 
with his cameraman David Bridges 
but miraculously Alex’ best friend 
and fellow climber Conrad Anker 
survived… 

It is genuinely moving film - 
Max gets his mother, two younger 
brothers and Conrad to talk about 
their father and share their mem-
ories with the help of some home 
movie material. It is a long journey 
for the family to come to terms 
with their immense loss and their 
story is told with some unexpected 
twists of fate along the way.  

 
MEMORY BOX: Joana Hadji-

thomas’s trip down memory lane 
was screened at last October’s 
London Film Festival. It is based 
on her own teenage letters and 
diaries and follows the story of 
Maia, a single mother living in 
Montreal with her teenage daugh-
ter Alex. Unexpectedly one day a 
big parcel arrives full of notebooks, 
tapes and photos but Maia refuses 
to open the box and relive her past 
memories when she was a teen-
ager in Lebanon. But Alex wants 
to know more about her mother’s 
past life…An intriguing film told 
with imagination and style. 

 
SÉANCE: An overfamiliar 

premise for this revenge ghost 
thriller which takes place at the 
Eveldine Academy for Girls, where 
new arrival Camille Meadows is 
invited to join a late night ritual. 
The spirit of a dead former student 
is called and soon after the body 
counts begins… Suki Waterhouse 
is effective as the Academy’s mys-
terious new girl under Simon Bar-
rett’s routine direction but overall 
the film lacks thrills. (SHUDDER)  
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

Politicos among us some-
times, mistakenly in my 
view, make historical and 

political comparisons between 
the situation in Cyprus and 
Northern Ireland. The contexts 
of colonialism and imperialism 
suggest similar power plays by 
a governing force but Cyprus has 
never had the deep rooted sec-
tarianism suffered by the people 
in Northern Ireland. Our divisions 
are complex and as British soldier, 
Lieutenant Acheson said when 
arriving on the island in 1954, “we 
are here to divide them not unite 
them.”     

Nevertheless I was drawn to a 
drama in Finsbury Park, thank-
fully in the theatre and not on the 
streets. Kate Reid crams an 
awful lot into her eighty minute 
play 4th Country (Park Theatre) 
including Bloody Sunday (1972), 
abortion being outlawed for      
51 years, despite it being legal 
here, and bringing it up to date 
pre-Covid with the suspension 
of Stormont from 2017 to 2020. 
The personal becomes the      
political, seen through the eyes 
of officialdom and family, and all 
the contradictions and dysfunc-
tion therein which challenges any 
preconceptions that lay within 
the mind of the audience, who for 
the most part have been fed on 
a diet of “the Troubles” and the 
warring factions of Catholics and 
Protestants, or as in our case 
Greeks and Turks.  

It is at once naturalistic with witty 
and tetchy interplay between 
recognisable characters and then 
suddenly becomes something 
more akin to an Augusto Baol 
Theatre of the Oppressed work-
shop in which he used to ask 
members of the audience to  
determine an outcome. Thank-
fully that does not happen but the 
characters do switch and chal-
lenge each other as to the legiti-
macy of using drama to portray 
a situation so complex and      
controversial. Can it do justice to 
the realities of what was and what 
remains an intensely difficult   
social, political and moral dilemma. 
Reid makes no definitive state-
ment about that and no sooner 
are we lost in a mini on stage 
polemic, the actors switch char-
acters again. That is the real 
strength of Reid’s play that she 
takes us out of the political inter-
course into the real everyday 
difficulties of normal people going 
about their daily lives. 

The cast of four, Cormac Elliott, 
Aiofe Kennan, Rachel Rooney and 

Kate Reid herself, are a talented 
and versatile quartet, switching 
roles with ease and although 
occasionally once or twice the 
characters are a tad stereotyped 
for the most part they offer us       
a dramatic narrative that is both 
educational and disquieting,      
performed with conviction and      
authenticity. Theatre needs more 
plays of this ilk to cajole and      
coerce and considering where 
we are today very timely too.  

Meanwhile Vivat Stactou  
enjoys merry nuptials… 

The first thing to say about 
The Marriage of Figaro (Royal 
Opera House) is it slightly out-
stays its welcome, three and a 
half hours (including a thirty      
minute interval). The second is 
that David McVicar’s production 
is undoubtedly a bundle of fun. 
The overture sets the tone for 
what follows, a self contained 
mimed drama by the domestic 
staff in a chateau. Imaginative 
and beautifully executed. It is a 
visual feast and so elegant too 
with clever staging that picks out 
the humour with the goings on 
and shenanigans in the back-
ground just as interesting and 
amusing as the main plot. It moves 
along at pace, so much so that 
should you have to adjust your 
face covering or clean the steam 
off your glasses you will miss 
something.  

The cast are top notch.       
Riccardo Fassi is a very forceful 
Figaro, swanning around in his 
frock coats singing with vim and 
vigour. In the role of Susanna the 
very lively and animated Giulia 
Semenzato has the voice of an 
angel while Hanna Hipp gives a 
boyishly amusing portrayal of 
Cherubino. Gianluca Buratto is a 
thunderous Bartolo and Alexandra 
Lowe in complete contrast sings 
exquisitely with mellifluous tone 
as Barbarina.  

A slight disappointment is the 
scene of disguising the sex of 
Cherubino. There is an opportu-
nity to have a lot more fun there. 
All in all it is a wonderfully comic 
production with some magic 
moments as in the scene change 
when leaves begin to fall and the 
chateau disappears to reveal a 
beautiful woodland. It is too long 
though from the thunderous      
applause it received maybe I’m 
in the minority on that. 

 
4th Country -  

www.parktheatre.co.uk 
 

The Marriage of Figaro -  
www.roh.org.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

More than  
an island 
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With Blue Monday having 
just passed, it is easy 
to see why people feel 

the blues in the month of January. 
It was a created formula, and 
then named so by a psychology 
lecturer for the third Monday in 
January. It is because it is the 
time of year when we are cold, 
the mornings are dark, all the 
celebrations of the festive season 
are over, and the summer we 
look forward to still seems so far 
away in the distant future. 

What can be done to lift this 
solemn mood of little hope? A 
good start to try to start moving 
to the blues and any other music 
that stimulates your rhythm and 
soul, to change that slumber 
mode of down and out lethargy. 
Start playing all the music that 
motivates you to get up and go, 
sing along to, dance to, what-
ever it is that you are doing,       
be it cooking, cleaning, working, 
driving, travelling, listening to 
music on the beach. Playing 

music of different genres can 
take you back, remind you of 
beautiful times you have had 
and places you have been to,       
it can help recreate that good 
mood and aid you to look forward 
to the next vacation or events 
ahead. 

Music has the benefits of       
reducing stress, it can relieve 
the symptoms of depression, it 
elevates mood, it can stimulate 
memories, it can manage and 
ease pain, it can help reduce a 
heart rate, lower blood pressure, 
it can decrease the stress level 
hormone cortisol and it can        
increase the serotonin and        
endorphin levels in the blood that 
can make us feel happy and      
almost euphoric.  

Music can boost the brain's 
production of the hormone do-
pamine, and with the increased 
dopamine production, it can help 
relieve the feelings of anxiety. 
Music is processed directly by 
the amygdala, which is the part 

of the brain that is involved and 
deals with mood and emotions. 
It is the part of the brain that 
also plays the role in decision 
making, emotional responses 
which includes fear, aggression, 
along with anxiety. 

Amygdala comes from the 
Greek word Amygdale, meaning 
'almond', due to this almond-
like shape structure part of the 
brain. 

Music is known to stimulate 
memories, and where there        
is no cure for Alzheimer's or         
Dementia, music therapy has 
shown to relieve some of the 
symptoms. Music therapy can 
relax an agitated patient, lift the 
mood and open communication 
in the patients.  

The recognition and under-
standing of the tone and pitch 
are handled by the auditory  
cortex part of the brain. This 
part of the brain works hard to 
also analyse a song's melody 
and the harmony. How clever is 

our brain and body to do that, 
work out some dance moves to 
go with it, and then remember 
them all. 

Music can also help people 
eat less; simply by dimming the 
lights with some slow music 
playing in the background and 
eating a meal, can help people 
slow down while eating and        
ultimately consume less food in 
the one sitting. 

Working out to music can be 
the make or break of that work-
out session. Listening to those 
top workout tracks can intensify 
your workout as it can boost   

the physical performance and 
increase the endurance level 
during a tough workout. 

All tired out and need to         
unwind, that switch to some 
calming music can take you into 
a relaxed state and can also  
assist with sleeping. 

We all like and appreciate  
different genres of music in the 
varied life schedules we deal 
with - from rhythm and blues, 
country music, classical, folk, 
opera and rock, to pop, house, 
techno, trance, hip hop, soul, 
reggae and world music. 

So whether we are getting 

our wake up for the day going 
on, driving, working, training 
and exercise, dancing and      
partying, relaxing dining, calm 
and unwind, the choice of 
music is vital for getting the 
maximum benefit out of our 
chosen task. 

Choose music for the soul 
and ‘Let Music Be The Food Of 
Love’. 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Beat the blues

Cooking with Loulla Astin 
Kattimeri / Καττιμέρι

This old, traditional dessert 
is similar to Tsipopita, 
another popular Cypriot 

dessert that’s filled with thick 
cream or Anari. The simple pastry 
is rolled out thinly, brushed with 
oil, sprinkled with sugar, cinnamon 
and chopped almonds, then rolled 
into a rope, shaped into a large 
coil, baked until golden and 
smothered in syrup. Delicious! 

 
Ingredients (serves 8-10):   

 
For the pastry:  

700g (1 ½ lb) plain flour  
A pinch of salt  
2 tsp baking powder  
75g (3oz) vegetable fat or oil   
2 tbsp lemon juice or vinegar   
200ml warm water, approx  
100ml freshly squeezed          

orange juice  
Vegetable fat or oil (for 

brushing pastry) 
 

For the filling:  
Caster sugar  
Ground cinnamon  
450g (1lb) roasted, chopped 

almonds  
 

For the topping:  
Roasted, chopped almonds  
Ground cinnamon   
A pinch of ground cloves   
 

For the syrup:   
200g (7oz) sugar  
400ml (¾ pint) water  
1 small cinnamon stick  
4 cloves  

You will also need: 1 x 30cm 
x 30cm round shallow greased 
oven tray 

 
Method:  

Pre-heat your oven to 180c / 
350f / gas mark 4.  

Sieve the flour with the baking 
powder into a large bowl. Rub in 
the fat and lemon juice to form 
fine breadcrumbs. Add orange 
juice and enough warm water, 
and mix to a soft dough. Cover 
and rest for 1 hour.  

For the syrup, place the sugar, 
water, cinnamon and cloves in a 
small saucepan, bring to the boil 
until the sugar dissolves and 
simmer for 8 minutes. Remove 
from the heat and allow to cool.  

Knead the dough and shape 
into a long, fat sausage. Divide 
into 4 or 6 portions and roll each 
portion, on a slightly floured 
board, into large thin sheets.   

Brush the pastry with vegetable 
fat or oil and sprinkle all over with 

a little sugar, ground cinnamon 
and chopped almonds. Roll pas-
try carefully into long, thin, rope 
shapes and as you are placing in 
the baking tin, holding both ends, 
twist lightly, without breaking the 
pasty and follow the shape of the 
tray. Repeat with the remaining 
pastry until you reach the middle 
and it looks like a large coil. You 
can start in the middle of the tray 
if you prefer. Cover the pie and 
allow to rest for 15 minutes.  

Brush the top with oil and 
sprinkle with sugar, cinnamon, 
chopped almonds and a little cold 
water which helps the pastry crisp 
up. Bake in a pre-heated oven 
for 1 hour or until golden and 
crispy, rotating the tray a couple 
of times so it browns evenly.   

Remove from the oven and 
spoon the warm syrup all over 
the hot pastry. Cover pastry and 
let it rest for a couple of hours 
to keep it soft.   

Cut a large piece and enjoy! 



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 21st January 2022 
Premier League 
Watford v Norwich City 20.00pm BT Sport 
National League 
Notts County v Barnet 19.45pm 
Saturday 22nd January 2022 
Premier League 
Everton v Aston Villa 12.30pm BT Sport 
Brentford v Wolves 15.00pm 
Leeds United v Newcastle 15.00pm 
Manchester United v West Ham 15.00pm 
Southampton v Manchester City 17.30pm Sky Sports 
League Two 
Leyton Orient v Port Vale 15.00pm 
Isthmian League 
Haringey Borough v Leatherhead 15.00pm White Hart Lane, Lon-

don N17 7PJ 
Spartan South Midlands League 
Holmer Green v New Salamis 15.00pm Holmer Green Sports, 
Watchet Lane, Holmer Green HP15 6UF 
Combined Counties League 
St Panteleimon v CB Hounslow 15.00pm Enfield FC, Donkey Lane, 
Enfield, EN1 3PL 
Cyprus Football 
Pafos v Apollon 
AEL v Apollon 
Sunday 23 January 2022 
Premier League 
Arsenal v Burnley 14.00pm 
Crystal Palace v Liverpool 14.00pm Sky Sports 
Leicester City v Brighton 14.00pm 
Chelsea v Tottenham 16.30pm Sky Sports 

KOPA League 
Olympia v Komi Kebir 10.15am Whittington Park N19 4RS 
Apoel v  Omonia Youtt 12.00pm Enfield Fields Astro EN1 4LP 
Cyprus Football 
APOEL v Aris 
Doxa v Olympiakos 
Monday 24th January 2022 
Cyprus Football 
Omonia v PAEEK 
AEK v Anorthosis 
Tuesday 25th January 2022 
League Two 
Leyton Orient v Newport County 19.45pm 
Isthmian League 
Haringey Borough v Kingstonian 19.45pm White Hart Lane, London 
N17 7P
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KOPA League

There was an impressive 15 
goals in three games in the 
KOPA League on Sunday. 

Komi Kebir had a very convin-
cing 4-0 win over Panathinaikos 
and were two nil up within five 
minutes of the kick off when Uli 
inside the box turned a player 
and volleyed shot into the back 
of the net to give Komi the lead. 

Five minutes later the second 
came from a Komi Michael Mela-
narkitis corner which a Panathi-
naikos player headed it down for 
Komi’s Sami to slam home the 
goal. 

In the 25th minute, Alex Geor-
giou scored a great goal by going 

on a run and finishing with a superb 
shot into the back of the net just 
outside the box to give Komi a 3-0 
lead. Komi Kebir added a fourth in 
the 35th minute with a phenome-
nal goal from Michael Melanarkitis 
with a absolute screamer from 
40 yards. 

4-0 up there was still twist and 
turns for Komi Kebir in the second 
half even although they never 
scored any goals they had two 
penalties saved by the Panathinai-
kos goalkeeper Anthony. This win 
puts Komi Kebir in second place. 

League leaders Olympia put 
in a good display to beat Omonia 
4-0 with a hat trick coming from 

Elia Katsoloudis and one from 
George Yianni and keep them at 
the top of the table again another 
great win for Olympia.. 

Fourth placed Apoel beat Pantel 
6-1 with their goals coming from 
Danny Couldridge 4, George 
Lutaaya and Luke Lane. 

The table at the moment stands 
with Olympia leading the pack on 
24 points, second Komi Kebir on 
21 points, third Omonia on 19 and 
Apoel on 18 points in fourth place. 

This Sunday league leaders 
Olympia are at home to second 
placed Komi Kebir 10.15am at 
Whittington Park in Holloway in 
a top of the table cruncher.

A convincing win for Komi Kebir against Panathinaikos

Olympia          P9     24pts 
Komi Kebir.     P9.    21pts 
Omonia.         P12.  19pts 
Apoel                P8.     18pts 
Panathinaikos P11    14pts 
Omonia Youth P9      12pts 
Nissi FC.          P10      4pts 
Pantel.           P10.    3pts

League Table

Sunday Games
Olympia v Komi Kebir 
10.15am Whittington Park  
Holloway Road  N19 4RS 
Apoel v Omonia Youth 
12.00pm Enfield Playing fields 
Astro EN1 4LP

Aris League leaders in Cyprus

Top of the table Aris are  
flying high and having a 
tremendous season beat-

ing Doxa in a very close game 
with their goal coming from a 
Iosofidis header via a free kick 
in the 27th Minute. 

Second from bottom PAEEK 
shocked the previous league 
leaders AEK with a 2-2 draw, in 
a game of three penalties AEK 
took the lead in the 69th minute 
through a Rosales powerful shot 
from outside the box which took 
a deflection into the back of the 
net. Paeek equalised in the 81st 
minute with a Babic penalty and 
AEK retook the lead with a 90th 
minute penalty from Trickovski 
and Paeek equalised in the 
eighth minute of added time with 
a Kapartis penalty. 

The sensation team of the 
year Pafos beat Olympiakos 2-1 
in Nicosia with a Kovacevic 17th 
minute goal just inside the box 
from the left he turned and shot 
the ball into the far corner of the 
net. 

And a half volley Charalambous 
equaliser for Olympiakos came 
in the 37th minute. and Jairo 
scoring the winning goal for Pafos 
in the 54th minute when he  
dribbled past the keeper to slot 
the ball into an empty net. 

Apoel beat Ethnikos 3-0   
when Kvilitaia scored in the   
20th minute when he lobbed the 
oncoming keeper, Natel in the 
34th minute with a powerful shot 
from the left into the top corner 
of the goal, and Satsias with a 
35 yarder shot from outside the 
box into the back of the net in 
the 76th minute. 

Anorthosis beat AEL 2-1 in 
Larnaca with their goals coming 
from a own goal in the 30th minute 
AEL equalised in the 60th minute 

through a cross from the right 
which Scepovic half volleyed 
home. Anorthosis scored the 
winning goal in the 82nd minute 
through Arajuun with a headed 
goal from a corner. 

Third in the table Apollon beat 
Omonia 2-0 the first was an own 
goal in the 26th minute and the 
winning goal for Apollon ensuring 
victory came in the 63rd minute 
when Janga pounced on a 
Omonia keeper save to put the 
ball into an empty net.

Aris league leaders in Cyprus
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Michael Yiakoumi

A good start for Greek 
tennis stars in Australia

Premier League Local and  
community football

Haringey Borough drew 0-0 with Enfield Town  
in the North London derbyRunaway Premier League 

leaders Manchester City 
took a step closer to a 

fourth title in five seasons with 
a 1-0 win over second-placed 
Chelsea on Saturday, opening up 
a 13-point lead over the London 
club at the top. 

Philippe Coutinho enjoyed a 
dream debut for Aston Villa as 
he came off the bench to inspire 
a 2-2 comeback draw at home 
to Manchester United, scoring 
a late equaliser. 

Rafa Benitez was sacked 
after Everton continued as they 
suffered a 2-1 loss at Norwich 
City, who moved off the bottom 
of the table with their third win 
of the campaign. 

Newcastle United conceded 
a late equaliser in a 1-1 draw at 
home to Watford, missing the 
chance to escape the drop zone. 

City’s 12th win in a row, thanks 
to a 70th minute solo strike from 
Kevin De Bruyne, continues their 
charge towards a successful 
defence of their title but manager 
Pep Guardiola was quick to      
dismiss such talk. 

“If Liverpool win the games in 
hand, it’s eight points. Now my 
job is to put in the brains of my 
players to not believe what the 
people say. But 12 wins – 36 
points from 36 – hats off to them,” 
the Spaniard added. 

Manchester United interim 
manager Ralf Rangnick des-
cribed the opening 30 minutes 
at Villa as the best since he took 
charge, but he was left struggling 
to find positives after goals by 
Jacob Ramsey and Coutinho 
cancelled out Bruno Fernandes’ 
double which had United 2-0 up 
with 20 minutes left. 

Norwich threw themselves a 
lifeline in their battle against 
relegation but sucked Everton 
into the mire thanks to a victory 
at Carrow Road that heaped 
pressure on Benitez. An own goal 
by Michael Keane and Adam 
Idah’s close-range finish in the 
space of two first half minutes 
broke Norwich’s goal famine that 
had spanned six league games. 

Richarlison halved the deficit 
on the hour to set up a tense      
finale but Norwich hung on, with 
Everton’s travelling fans venting 
their anger at Benitez. 

Norwich moved up to 18th 
place with 13 points, six behind 

15th-placed Everton who have 
lost nine of their last 12 league 
games but have two matches 
in hand on the Canaries. 

Newcastle United had hoped 
the addition of 25 million pound 
($34.18 million) New Zealand 
striker Chris Wood, signed from 
relegation rivals Burnley in mid-
week, would boost their survival 
chances but they had to settle 
for a point at home to Watford. 

Allan Saint-Maximin put the 
hosts in front four minutes after 
the break with a brilliant solo       
effort but Watford’s Joao Pedro 
popped up to head home brilliantly 
in the 88th minute. 

Eighth-placed Wolverhampton 
Wanderers continued their good 
form with a 3-1 home win over 
Southampton thanks to goals 
from Raul Jimenez, Conor Coady 
and Adama Traore. 

Jack Harrison scored his first 
career hat-trick as Leeds United 
avenged last week’s FA Cup  
defeat with a thrilling Premier 
League victory over West Ham 
at London Stadium. 

Harrison opened the scoring 
with a fierce strike in the 10th 
minute but West Ham recovered 
from their lacklustre start to 
equalise through the in-form 
Jarrod Bowen. 

Leeds took the lead again  
before the interval as Harrison 
sneaked in at the back post to 
convert off his thigh from Luke 
Ayling’s downward header follow-
ing a corner. Pablo Fornals scored 
his first goal since November to 
draw the Hammers level for a 
second time in the 52nd minute, 
but Harrison sealed victory eight 
minutes later. Bowen, who had 
earlier scored his fourth goal in 
three games, missed a golden 
chance in the final seconds to 
draw the hosts level as he could 
only chest the ball over the bar 
from a few yards when unmarked. 

Liverpool Fabinho’s far-post 
header eased some of the tension 
that had built up at Anfield over 
43 goalless minutes, but the home 
fans were relieved when Bryan 
Mbeumo sliced wide from a fine 
position after the break.  

Shortly afterwards, Alex        
Oxlade-Chamberlain connected 
with an Andy Robertson cross 
to double the lead and Takumi 
Minamino came off the bench 
to side-foot home a third.

Haringey Borough drew 0-0 
in the big North London 
derby in the Isthmian 

League versus Enfield in front 
of a big crowd. 

Another hard fought and enter-
taining games. Both teams       
defended very well and had their 
stacking spells. The penalty save 
by the Haringey Borough keeper 
was a key moment but lots of 
positives especially the clean 
sheet for both teams. 

St Panteleimon FC lost at home 
to Tadley Cavella 0-5 leaving 
them with no win this year and 
a third defeat on the trot. They 
are currently in eighth place. 

Barnet fell to defeat at The 
Hive London – losing 4-1 to 
Chesterfield in the Vanarama 
National League. 

Dean Brennan’s side’s first 
chance of the afternoon came 
in the 5th minute after Ephron 
Mason-Clark was brought down 
in the final third.  

Wes Fonguck delivered the 
free-kick to Mitch Brundle who 
flicked it towards Jamie Turley 
at the back post, but he couldn’t 
turn it whilst on the stretch. 

Chesterfield had a clear oppor-
tunity to open the scoring in the 
16th minute after a cross was 
sent towards Calvin Miller, but 
his effort went wide of the target.  

Hall controlled Harry Taylor’s 
throw near the corner flag and 
found space inside the box to 
shoot narrowly past the top      
corner as the Bees continued 
to search for a breakthrough. 

Aston Oxborough was called 
into action just after the half-hour 
mark as King’s free-kick was 
heading towards the top corner 
until the Bees’ goalie dived        
across to make the save. 

Luke Croll was first to          
the goalkeeper’s parried save        
but sent his looping header over 
the crossbar. Oxborough made 
another important save shortly 
afterwards when Kabongo Tshi-
manga was on the receiving end 
of Miller’s cross into the centre. 

The Vanarama National 
League’s top goalscorer shot 
first-time to force the 23-year-old 
into a reaction save with his legs. 

Tshimanga was alert and got 
to the bouncing ball first before 

scooping the rebound over the 
crossbar to leave the score level 
at the break. 

Sam Beard almost scored 
when he headed over the cross-
bar from close-range at the start 
of the second-half, however the 
Spireites hit back and opened 
the scoring moments later. 

Whittle was played down the 
left side and picked out Tshimanga 
in the middle of the box who got 
to it first and tapped home into 
the bottom right corner. 

James Rowe’s side doubled 
their lead in the 58th minute 
when Tshimanga recovered 
Harry Taylor’s clearance and 
fizzed it across the face of goal. 

Jamie Grimes’ had his initial 
shot pushed away by Oxborough, 
but the ‘keeper couldn’t prevent 
Akwasi Asante from putting the 
rebound in from close-range. 

Chesterfield added a third in 
the 70th minute when Jeff King 
was found with a well-timed 
through ball before he crossed 
low towards Tshimanga. 

The in-form striker took the ball 
in his stride before converting into 
the top corner from six-yards out. 

The Spireites scored a fourth 
in the 89th minute when King fired 
a direct 30-yard free-kick goal-
wards that took a deflection on 
its way into the top left corner. 

Dean Brennan’s side pulled 
one back in the closing stages 
when Ben Richards-Everton 
found space to let fly into the 
bottom corner from the edge of 
the box – but it couldn’t prevent 
the visitors from taking three 
points back to Derbyshire.

Maria Sakkari defeated 
Tatjana Maria of Germany 
in their first round match 

at the Australian Open tennis 
championships in Melbourne on 
Monday.  

Fifth-seeded Sakkari beat 
Maria 6-4, 7-6 (2) in the first 
match completed on the main 
show court in the first Grand Slam 
tournament of the year. She said 
the experience was “weird… in 
a good way.”  

“I was a little bit stressed, 
opening the tournament on this 
wonderful court,” she said. “It’s 
a privilege to have my first match 
here.” 

 Greek world number four 
Stefanos Tsitsipas put on a      
clinical show against familiar   
opponent Mikael Ymer of Sweden 
during a 6-2 6-4 6-3 victory in the 
opening round of his Australian 
Open campaign on Tuesday. 

Tsitsipas said he considered 
himself one of the best on hard-
courts with nine-time Australian 
Open winner and world number 
one Novak Djokovic deported 
from the country over his COVID-
19 vaccination status and no 
longer in the mix.  

“I have a great net game, and 
most of the players don’t have the 
ability to come to the net the way 
I do and to cover the court and 

win a lot of points with volleys,” 
the Greek told reporters. 

Tsitsipas came into his first-
round match with a 2-0 head-to-
head Tour lead against the 86th-
ranked Ymer, riding high on 
confidence having dropped just 
six games in their previous 
meeting in the third round at 
Melbourne Park last year. 

Tsitsipas broke his fellow       
23-year-old, someone he has 
grown up playing on the junior 
circuit, seven times and hit 30 
winners to seal the contest in 
two hours and 10 minutes in the 
final match of the second day 
at Rod Laver Arena. 

The French Open finalist also 
showed no signs of discomfort 
from a right elbow issue that 
forced him to miss a number of 
matches at the end of last       
season and also did not allow 
him to play at full tilt at the start 
of 2022. Ymer showed glimpses 
of his talent and had his chances 
but could only convert two of his 
11 breakpoint opportunities. The 
frustration ultimately got to the 
Swede as he kept punching his 
towel-clad head repeatedly     
during a changeover. 

The Greek will next meet     
Argentina’s 21-year-old Sebas-
tian Baez, ranked 88th, for a 
place in the third round.

Greece Super League
Olympiacos set up a 

strong defensive base 
to earn an away 0-0 draw 

against Panathinaikos  protecting 
their now 18-match unbeaten 
league run, though they will be 
dismayed that they have failed 
twice this season to defeat their 
arch-enemy. 

Panetolikos completed a        
remarkable 1-2 away comeback 
win over AEK. The Athenians 
took the lead in the 44th minute 
after a tidy run and finish by 
striker Karim Ansarifard. The 
Agrinio side made a late surge, 
first equalising through striker 
Nikos Karelis (78’) before mid-
fielder Javier Mendoza released 
a wonderful shot from range to 
seal the result (84’). 

Giannina was held to a 1-1 
draw by Atromitos in an odd 
game with a lightning start. All 
of the match’s action came in the 
first three minutes, with goals to 
Atromitos striker Efthymis Kou-
louris (1’) and Giannina forward 

Juan Jose Perea (3’)  
PAOK leaped ahead of AEK 

into second after defeating OFI 
3-0 Midfielder Jasmin Kurtic 
bagged a brace (55’ pen, 76’) 
before striker Karol Swiderski 
finished off with their third (84’).  

Apollon Smyrnis kept Aris to a 
0-0 result at home. Lamia finally 
ended their seven-match winless 
league run with a 2-1 home victory 
over Ionikos. Asteras Tripolis 
secured a 1-0 home result over 
Volos, jumping past Aris into 
seventh. 
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†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Fotina (Lenou) Kourdoulou 

(from Rizokarpasso, Cyprus) 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Nina Christaki  

(from Larnaca, Cyprus)  

†  Note of Thanks 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Φωτίνα (Λένου) Κουρδουλού 

(από Ριζοκάρπασο Κύπρου) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Νίνα Χριστάκη 
(από Λάρνακα, Κύπρος) 

It is with great sadness that we announce the death of Fotina Nicola 
Kourdoulou on Tuesday 28th December 2021, aged 98. She leaves 
behind her four children, Maria, Loulla, Demetris and Linda, seven 
grandchildren and four great grandchildren. She was loved by all 
who knew her and will be truly missed. The funeral service will be 
held on Thursday 27th January 2022 at 11am at St Mary’s Greek  

Orthodox Church, Trinity Road, Wood Green N22 8LB. She will be 
laid to rest beside her late husband Nicholas Demetris Kourdoulos  
in Newport Pagnell cemetery, attended by her immediate family.  

Instead of flowers, the family kindly ask for donations to the     
Alzheimer’s Society or the North London Hospice.  

There will be a donation box available at the church.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Φωτίνας Νικόλα 
Κουρδούλου την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021, σε ηλικία 98 ετών. 
Αφήνει πίσω τα τέσσερα παιδιά της, τη Μαρία, τη Λούλλα,  

τον Δημήτρη και τη Λίντα, επτά εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα. 
Αγαπήθηκε από όλους όσοι τη γνώριζαν και θα μας λείψει  

πραγματικά πολύ. Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 
2022 στις 11 π.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας 
Μαρίας, Trinity Road, Wood Green N22 8LB. Θα κηδευτεί δίπλα 
στον αείμνηστο σύζυγό της Νικόλαο Δημήτρη Κούρδουλο στο  

κοιμητήριο του Newport Pagnell, όπου θα παρευρεθεί η οικογένειά 
της. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά ευγενικά δωρεές στο 
Alzheimer’s Society ή στο Νοσοκομείο του Βόρειου Λονδίνου.  

Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί δωρεών στην εκκλησία.14.09.1923 - 28.12.2021

We would like to thank all those who attended  

the funeral of Andreas Elias 
 from Frenaros Cyprus, on January 11,  

2021, gave their condolences and support  
in this difficult time. 

With thanks from his family: sons Elia, Elias,  
Angelos, grandchildren Andrea, George, Marcus 

Nicholas, and Kyria.  

5 February 1941 - 9th of December 2021 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους 

βρεθήκαν στην κηδεία του Αντρέα Ηλίας 
από Κύπρος,  στις 11 Ιανουαρίου 2021 έδωσαν  
τα συλλυπητήρια τους και συμπαραστάθηκαν 

σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.  
Οι τεθλιμμένοι: γιοι Ηλία, Ηλίας Άγγελος,  

εγγόνια, Αντρέας, Γιώργος, Μάρκος, Νικόλας 
και Kyria. 

10.01.1959 – 27.12.2021

It is with great sadness that we announce the passing of Nina Christaki 
on the 27th December 2021. She leaves behind, Husband Nick,  

and three children Anna, Harry, and Elizabeth. 
I say goodbye with heavy heart to my darling wife and mother to our 

three children. Although you have gone you will always be by our 
sides, your soul will be with us forever. 

Nina was the centre of our family; our children would always seek  
her wisdom and advice.  

I would cherish her soft tone and loving embrace.  
Her mother and brothers’ uncles and aunts’ nieces and nephews along 

with their extended families miss her so much. 
The love for Nina will never fade and her memory will live on always. 

The funeral will take place on the 22nd January 2022 at Church.  
St Johns the Theologian 184 Mare Street, Hackney E8 3RD, at 10am, 

and burial at Cemetery City of London, Aldersbrook Rd,  
London E12 5DQ, at 11.30am.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Νίνας Χριστάκη  
στις 27 Δεκεμβρίου 2021. Αφήνει πίσω της, τον σύζυγο της Νικ,  
και τα τρία παιδιά της, την Άννα, τον Χάρι και την Ελισάβετ.  

Αποχαιρετώ με βαριά καρδιά την αγαπημένη μου γυναίκα και μητέρα 
των τριών παιδιά μας. Αν και έφυγες θα είσαι πάντα δίπλα μας,  

η ψυχή σου θα είναι μαζί μας για πάντα. 
Η Νίνα ήταν το κέντρο της οικογένειάς, τα παιδιά μας θα αναζητούν 
πάντα τη σοφία και τη συμβουλή της. Αγαπούσαν την απλότητα της 

 και την ζεστή της αγκαλιά. Οι θείοι της μητέρας και των αδερφών της, 
τα ανίψια και οι ανιψιές της και οι ευρύτερες οικογένειές τους τη  
νοσταλγούν πάρα πολύ. Η αγάπη για τη Νίνα δεν θα σβήσει ποτέ  

και η μνήμη της θα ζει για πάντα. 
 Η κηδεία θα τελεσθεί στις 22 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Ιωάννου Θεολόγου, 184 Mare Street, Hackney E8 3RD στις 10πμ  

και η ταφή στο κοιμητήριο του Cemetery City of London,  
Aldersbrook Rd, London E12 5DQ, στις 11.30πμ.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δημήτριος Λάμπρου 

(από Άχνα, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αφροδίτη Χάτζου 

(από Καλό Χωριό Λεμεσού) 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Aphrodite Hadjou  

(from Kalo Chorio, Limassol) 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Demetrios Lambrou  
(from Akhna, Cyprus)

 

19.07.1932 - 30.12.2021

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
Δημητρίου Λάμπρου στις 30 Δεκεμβρίου 2021,  

σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Γεωργία  
Λάμπρου, την κόρη του Ελένη, τον γαμπρό του Ανδρέα 

Αλεξάνδρου, και τρεις εγγονές: τη Γεωργία,  
τη Μαριάννα και τη Ντέμη. Ήταν απλός και λιγομίλητος 

άνθρωπος. Αγαπούσε την οικογένειά του και  
τους φίλους του, ήταν ξυλουργός στο επάγγελμα,  
αλλά καταπιανόταν σχεδόν με όλες τις χειροτεχνίες. 
Ήταν γνωστός με το όνομα Μάστρος, καθώς ήταν 
παιδί για όλες τις δουλειές, δεν υπήρχε τίποτα που  

να μην μπορεί να διορθώσει.  
Εργάστηκε σκληρά και έζησε τη ζωή του στο έπακρο.  
Παρά τις συνεχείς συμβουλές των γιατρών του να  
σταματήσει το κάπνισμα, έζησε περισσότερο,  
οπότε έλεγε πάντα ότι είχε δίκιο. Ήταν ένας πολύ  
δίκαιος άνθρωπος που κέρδισε πολλή αγάπη και  
σεβασμό από όσους τον γνώριζαν, ένας απλός  
άνθρωπος με ένα μεγάλο όραμα για το μέλλον,  
με μια μεγάλη καρδιά που θα λείψει σε όλους όσοι  
τον γνώριζαν. Η κηδεία του θα τελεσθεί στις  

27 Ιανουαρίου 2022, στις 11.45, στον Ιερό Ναό Αγίων 
Κωνσταντίνου & Ελένης, 69A Westow Street,  

Upper Norwood, London SE19 3RW,  
και η ταφή στο κοιμητήριο του Bandon Hill-Plough 

Lane-Wallington, SM6 8JQ.  
Η παρηγοριά θα δοθεί στο The Grange Bar-Beddington 

Park-London Road-Wallington SM6 7BT.  
Οι δωρεές θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

It is with great sadness that we announce the  
passing of Demetrios Lambrou  

on the 30th December 2021, at the age of 89.  
He leaves behind, wife Georgia Lambrou,  

daughter Helen, son-in-law Andreas Alexandrou,  
3 granddaughters, Georgia, Marianna and Demi.  

He was easy going, man of a few words; loved his 
family and friends. He was a carpenter by trade but 
turned his hand to almost everything; he earned the 

name Mastros as he was jack of all trades, there 
was nothing he couldn’t fix, he worked hard and he 
lived life to the full, against the strong advice of his 

doctors to stop smoking, he outlived them so he  
always said he was right. He was a very fair man 
which earned him a lot of love and respect by all  
that knew him, a simple man with a great vision  
of the future with a big heart who will be missed  

by all that knew him.   
The funeral will take place on the 27th January 
2022, at 11.45, at The Greek Orthodox Church 

of SS. Constantine & Helen, 69A Westow Street,  
Upper Norwood, London SE19 3RW,  

and the burial at Cemetery Bandon Hill-Plough  
Lane-Wallington, SM6 8JQ. The wake will be held  

at The Grange Bar-Beddington Park-London  
Road-Wallington SM6 7BT. We will be taking  

donations to give to a worthy cause.

14.08.1930 - 01.01.2022

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας  
μητέρας σε ηλικία 91 ετών, Αφροδίτης Χάτζου την 1η Ιανουαρίου 2022.  
Αφήνει πίσω τα παιδιά της Μαρία, Γιώργος, Μιχαήλ, Στέλιο και Γιάννη  
Χάτζου. Επίσης, την αδερφή της Λούσυ Αλεξάνδρου, αλλά και όλα τα  

εγγόνια της που ήταν το καμάρι και η χαρά της. Η Αφροδίτη ήταν γνωστή 
για τον πολύ ισχυρό χαρακτήρα της και για τη συμπόνια της για όσους  
χρειάζονταν βοήθεια. Σε ηλικία 22 ετών έφυγε για το Λονδίνο για μια  

καλύτερη ζωή και όπως πολλές Κύπριες, δούλεψε ως μοδίστρα. Έφυγε από 
τη ζωή ειρηνικά και ήσυχα περικυκλωμένη από όλα της τα παιδιά. Θα λείψει 
πολύ σε όλους μας. Η κηδεία θα τελεστεί στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του  
Αγίου Νεκταρίου στο Battersea στις 2 Φεβρουαρίου, 11:00 και η ταφή θα γίνει 
στο κοιμητήριο Putney Vale (SW15 3DZ). Η παρηγοριά θα πραγματοποιηθεί 
στο Dimson Lodge (SW11 3NQ). Θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών όπου όλα τα  
χρήματα θα δοθούν στην Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου και τον ξενώνα.

It is with great sadness that we announce the passing away of our beloved 
mother aged 91, Aphrodite Hadjou on the 1st of January 2022.  

She is survived by her children Maria, George, Michael, Stellios and John  
Hadjou. Her sister Lucy Alexandrou, and also all of her grandchildren which 
were her pride and joy. Aphrodite was known for her very strong character,  

and for her compassion for those who needed help.  
Aged 22 she left for London for a better life and as many Cypriots,  

worked as a seamstress. She passed away peacefully and quietly surrounded  
by all her children. She will be missed dearly by all of us.  

The funeral will be held at the Greek Orthodox church of Ayios Nectarios 
 in Battersea on the 2nd of February, at 11:00, and the burial will be held  

at Putney Vale Cemetery (SW15 3DZ).  
The wake will be held at Dimson Lodge (SW11 3NQ).  

There will be a donation box where all funds will be shared between  
the Church of Ayios Nectarios and the Hospice.

Πέθανε ο σπουδαίος ζωγράφος Αλέκος Φασιανός
Εφυγε απόψε από τη ζωή, σε ηλικία 87 ετών, ο Αλέκος Φασιανός.  Ο Αλέκος Φα-
σιανός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. Σπούδασε βιολί στο Ωδείο Αθηνών και ζω-
γραφική στην ΑΣΚΤ (1955-1960) με τον Γιάννη Μόραλη. Λίγο μετά την πρώτη του 
ατομική έκθεση στην Αθήνα (1960, γκαλερί Α23), πήγε στο Παρίσι με υποτροφία της 
γαλλικής κυβέρνησης. Εκεί παρακολούθησε μαθήματα λιθογραφίας στην Ecole des 
Βeaux-Αrts, κοντά στους Clairin και Dayez (1962-64). Τελικά εγκαταστάθηκε πιο  
μόνιμα στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου έζησε επί 35 χρόνια, κρατώντας πάντως μια 
στενή και τακτική σχέση με την Ελλάδα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τέχνης του 
διαμορφώθηκαν βαθμιαία, στη διάρκεια της διαμονής του στο Παρίσι, όπου είχε την 
ευκαιρία να εξοικειωθεί, μεταξύ άλλων, με τις μοντέρνες τάσεις της δεκαετίας του 
1960. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλους έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς του, δεν  
συντάχθηκε εμφανώς με τα ευρωπαϊκά πρωτοποριακά ρεύματα της εποχής.  
Παρέμεινε πιστός στην παραστατική ζωγραφική και στις ελληνικές καταβολές του, 
διατηρώντας μέχρι τέλους το σεβασμό του για κάποια διδάγματα της γενιάς του 30, 
την αγάπη του για την ελληνική τέχνη (αρχαία, βυζαντινή, λαϊκή), και τους ισχυρούς 
δεσμούς του με τη βιωμένη εμπειρία του ελληνικού χώρου. 
Στα θέματά του κυριαρχεί η ανθρώπινη φιγούρα, η οποία αποδίδεται αρχικά με μια 
ηθελημένη απλοϊκότητα, αλλά με τον καιρό εξελίσσεται και αποκτά μια κυρίαρχη πα-

ρουσία στο χώρο. Σχεδιάζεται σχηματοποιημένα, με λιτά και καθαρά περιγράμματα, 
σε συνθέσεις επίπεδες με ελάχιστη φωτοσκίαση. Συχνά το χρώμα απλώνεται έντονο 
και εννιαίο σε όλη την επιφάνεια της μορφής, δίνοντας μια εντυπωσιακή μνημει-
ακότητα στην εικόνα, η οποία λειτουργεί κυρίως ποιητικά και όχι ρεαλιστικά.  
Τα μοτίβα που κατά καιρούς εμφανίζονται στη ζωγραφική του, τόσο τα καθαρώς  
ανθρωποκεντρικά (ποδηλάτες, καπνιστές, ερωτικά ζευγάρια, κ.ά) όσο και εκείνα που 
περιγράφουν αντικείμενα ή χώρους, προέρχονται καταρχήν από μια οικεία καθημε-
ρινότητα, η οποία όμως παίρνει μια μυθική διάσταση, ιδίως όταν υπάρχουν και άμε-
σες αναφορές σε πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας. Έχει ασχοληθεί με την 
εικονογράφηση βιβλίων γνωστών ποιητών και συγγραφέων στην Ελλάδα και τη  
Γαλλία (των Ελύτη, Ταχτσή, Καβάφη, Aragon, Apollinaire κ.ά.). Έχει επίσης σχεδιάσει 
αφίσες και γραμματόσημα. Ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος συνεργάστηκε με 
το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν και άλλους θιάσους, σε πα-
ραστάσεις αρχαίου δράματος και σύγχρονων έργων. Επίσης έχει εκδόσει δικά του 
κείμενα, πεζά και ποιητικά.  Το 1999 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών και το 
2010 τιμήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση με το παράσημο της Legion d'Honneur 
(Officier des Lettres et des Arts).
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Maroulla Demetriou Hajinicolas 

From St George, Kyrenia

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρούλλα Δημητρίου Χατζηνικόλα 

Από Άγιος Γεώργιος Κερύνειας

21.11.1926 – 07.01.2022

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. 
Αιωνία του η μνήμη

It is with great sadness and a heavy heart we  

announce the death of our dearly beloved mother, 

grandmother and great grandmother who passed 

away surrounded by her family on Friday 7th 

January 2022, aged 95. Maroulla has left behind 

three children, Demos, Stalla and Bobbie, three 

grandchildren Nico, Androulla and Maria and five 

great grandchildren Sophia, Elena, Frankie,  

Daniel and Gabriella. She was a devoted and  

selfless mother, grandmother and great  

grandmother, who will be sorely missed by us 

all.The funeral service will take place on Tuesday 

8th February at St Barnabas Greek Orthodox 

Church, 22 Trinity Road, London N22 8LB at 

12.30pm. The burial will be at New Southgate 

Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ 

at 2pm. This will be followed by the wake  

at The Pembridge Suite, 470 Bowes Road,  

New Southgate, N11 1NL. Flowers are welcome, 

please send to Demetriou and English at 131  

Middleton Road, Wood Green, London N22 8NG.

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά  
ανακοινώνουμε τον θάνατο της  

πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και  
προγιαγιάς που έφυγε από τη ζωή  

περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της  
την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022,  

σε ηλικία 95 ετών. Η Μαρούλλα άφησε πίσω τρία  
παιδιά, τον Δήμο, τη Στάλλα και την Πόπη,  

τρία εγγόνια τους Νίκο, Αντρούλλα και Μαρία  
και πέντε δισέγγονα, τους Σοφία, Έλενα, Φράνκι,  

Ντάνιελ και Γαβριέλλα.  
Ήταν μια αφοσιωμένη και ανιδιοτελής  
μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά, που θα μας  
λείψει πολύ. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη  

8 Φεβρουαρίου στην Ελληνική Ορθόδοξη  
Εκκλησία του Αγίου Βαρνάβα, 22 Trinity Road, 

Λονδίνο N22 8LB στις 12.30 μ.μ.  
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate 

Cemetery, Brunswick Park Road,  
London N11 1JJ, στις 14:00. Θα ακολουθήσει  
η παρηγοριά στο The Pembridge Suite,  

470 Bowes Road, New Southgate, N11 1NL.  
Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, και μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τα γραφεία κηδειών του  

Demetriou and English στο 131 Middleton Road, 
Wood Green, Λονδίνο N22 8NG.

Το ΑΚΕΛ Βρετανία, Παροικιακή και το  

προσωπικό της εκφράζουν τα θερμά και  

ειλικρινά τους συλλυπητήρια στους οικείους 

της Μαρία Α. Γιακουμή, σύζυγο του  

μ. Αντώνη Γιακουμή (πρώην διαχειριστή της  

Παροικιακής) που απεβίωσε την Κυριακή  

9 Ιανουαρίου 2022 σε ηλικία 91 ετών. 

Αιωνία της η μνήμη, ας είναι ελαφρύ  

το χώμα που θα την σκεπάσει.
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†  EΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Η ΜΑΡΙΑ Α. ΓΙΑΚΟΥΜH  

‘Εφυγε από τη ζωή την Κυριακή 9 Ιανουαρίου σε ηλικία 91 χρόνων, στον Οίκο Ευγηρίας Autumn Gardens όπου βρισκόταν  
στα τελευταία 5 περίπου χρόνια, η Μαρία Α. Γιακουμή από την Κώμη Κεπίρ.  

Πρόκειται για την χήρα του Αντώνη Γιακουμή από το Βασίλι ο οποίος απεβίωσε πριν επτά περίπου χρόνια και αδελφή του  
Κυριάκου Τσιούπρα, Διευθυντή, για σειρά χρόνων, της Παροικιακής.  

Στην ίδια εφημερίδα πρόσφερε τις υπηρεσίες του,σαν Διαχειριστής, και ο αείμνηστος Γιακουμή.   
Το τέλος για τη Μαρία επήλθε περί τη 1 η ώρα της νύκτας από την 8η στην 9η του μήνα, σε ομαλές για την ηλικία της συνθήκες 

έχοντας δίπλα της την κόρη της, Τούλλα. Δεύτερο παιδί της  ο Λούης, ήταν μαζί της μέχρι τις 9 το βράδυ.  
Το  τρίτο παιδί της οικογένειας, ο Μάϊκολ Γιακουμή, μέλος του προσωπικού της Παροικιακής,   

ήταν μαζί με τη μητέρα του μέχρι τις 7 το βράδυ. Στον Οίκο Autumn Gardens η εκλειπούσα «μετοίκησε» όταν,  
μετά τον θάνατο του συζύγου της, παρουσιάσθηκαν οι ανυπέρβλητες δυσκολίες συντήρησης της και η  

νοητική της δύναμη υπέστη σοβαρό κλονισμό, αποτέλεσμα της ασθένειας Αλτσχάϊμερ.  
Η όλη εμπειρία από τη διαμονή της στον οίκο, τόσο κατά τις ομαλές  συνθήκες όσο και κατά την περίοδο της πανδημίας με τα 

πολλά και ποικίλα προβλήματα της κρίνεται σαν πολύ ικανοποιητική. Η Μαρία, που από μικρή ηλικία είχε ισχυρά τα κίνητρα για 
μάθηση, κάτι που φρόντισε με διαφόρους τρόπους να μεταδώσει στα παιδιά της, αξιοποίησε κάθε  

προσφερόμενη ευκαιρία για βελτίωση της θέσης της στη ζωή. Με βασικό πάντα στοιχείο της πολιτικής και κοινωνικής της  
«γνωμάτευσης» να είναι υπέρ των αδυνάτων και των αδικουμένων. Διέθετε, ας σημειωθεί, τον αναγκαίο δυναμισμό  
για αποτελεσματική παρέμβαση της εκεί και όπου, κατά   την εκτίμηση της, παραβιαζόταν το ορθό και το δίκαιο.  

Απλή και καταδεκτική στούς τρόπους της, θερμή στις σχέσεις της, ευκολοσχέτιστη και γλυκομίλητη, η Μαρία είχε πάντα απλωμένο 
το χέρι της χειραψίας και περαιτέρω γνωριμίας. Ψηλά στις προτεραιότητες της ήταν η ανάπτυξη φιλίας μεταξύ των ανθρώπων. Πίστευε στη φιλία σαν τη θαυματουργή 
δύναμη που καλλιεργεί, διευρύνει και εμπλουτίζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Περιορίζει και τελικά μπορεί να εκτοπίσει την έχθρα και την άρνηση και να δημιουργήσει 

πρόσφορο έδαφος για καρποφόρα συνεργασία. Λύονται προβλήματα που θεωρούνταν άλυτα, ανοίγουν νέες ελπιδοφόρες προοπτικές στη ζωή των ανθρώπων.  
Πόσο χαιρόταν η εκλειπούσα κάθε φορά που διαπίστωνε ότι η πρακτική της φιλίας κέρδιζε έδαφος!  

Μιά άλλη μεγάλη αξία της ζωής για τη Μαρία ήταν εκείνη της φιλοξενίας που στα συστατικά της γνωρίσματα  και στα βαθύτερα νοήματα της,αποτελεί κατά κάποιον 
τρόπο προέκταση της φιλίας. «Φιλοξενώ» στην αμεσότερη του έννοια, περιποιούμαι τον ξένο, φιλεύω τον ξένο –ένα από τα βασικά στοιχεία  για να μήν πούμε το  
κεντρικό στοιχείο του συναισθηματικού της κόσμου. Πολύ λίγες εμπειρίες της ζωής την ευχαριστούσαν περισσότερο από εκείνη της προσφοράς στον συνάνθρωπο  

της «εν ώρα αγαλλιάσεως» και ακόμη περισσότερο «εν ώρα ανάγκης». «Καλοσήμαδο» το σπίτι του ζεύγους υπό αριθμόν 111, St Thomas Road, N.4,  
μερικά λεπτά απόσταση  από το παλαιότερο γήπεδο της Arsenal, για τόσους και τόσους συμπατριώτες ένας από τους «Αγίους Τόπους» του Λονδίνου.  

Κυρίως τα Σάββατα το σπίτι της Μαρίας μετατρεπόταν σε εντευκτήριο ποδοσφαιρφίλων και «όχι μόνο». Το «κέττλο» του 111 ήταν σε συνεχή ενέργεια σε τέτοιες   
περιπτώσεις. Αυτή η αξιέπαινη, ευγενική τάση του ζεύγους και γενικότερα της οικογένειας   προς το έθιμο της θερμής υποδοχής και ο στενός συσχετισμός της με το  

προοδευτικό κίνημα της παροικίας κρατούσαν ανοικτές τις πόρτες της για άτομα και κάποτε σε αριθμό ατόμων από την Κύπρο για παραμονή ημερών- και  
εβδομάδων- για λόγους υγείας ή κάποιας άλλης υποχρέωσης. Φυσικό επακόλουθο και τώρα όπως και στην περίπτωση του αειμνήστου Αντώνη,  

μαζί με τα άλλα συλλυπητήρια μηνύματα είναι και τα τηλεφωνήματα από την Κύπρο που διερμηνεύουν τα  αισθήματα θλίψης και συγκίνησης  για την απώλεια. 
Εκτός από τα τρία παιδιά και τον αδελφό της, η Μαρία αφήνει τον γαμπρό της ‘Αντη, τη νύμφη της ‘Αντρη, 8 εγγόνια και 7 δισέγγονα.  
Η κηδεία έχει ορισθεί για την Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου, με τη νεκρώσιμη ακολουθία στην εκκλησία Αγίας Αικατερίνης στις 12.30μμ.  

Η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate.

† Demetrakis Theodorou  
1st  Year Memorial  

 
25th May 1932 - 25th January 2021 

Born in Monagroulli, Limassol

‘He asked for little and gave so so much’ 
 

His memory to be eternal.  
Forever in our hearts and mind. 

 
Αιωνία του η μνήμη. 

Για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μας. 
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL. 

Polydoros (Polis) Andrea 

(from Davlos, Cyprus)

 † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Πολύδωρος (Polis) Ανδρέα  

(από Δαυλός Κύπρου)

It is with great sadness that we announce the passing of Polydoros (Polis) Andrea on 1st  
January 2022 aged 87 years. Polis was born in Davlos Cyprus and came to the UK in 1952.  

Settling in North London where he met and married his late wife Eleni (Nitsa) in 1960. 
He leaves behind his son Sofronis, daughter in law Maria, grandchildren Margherita, Helena & Paul,  

Siblings Katina & Panayiotis, Nephews, Nieces and friends. 
Dad was a man of few words who worked hard to provide for his family. He taught us all so much, the most 

 important of which was unconditional love for your family and friends. Dad, thank you so much for your  
guidance and love. We will never forget you. 

The funeral will take place on the 27th January 2022 at Church of 12 Apostles Kentish Lane Brookmans  
Park Hatfield AL9 6NG, at 12.15 pm. He will be laid to rest alongside his beloved wife and son Andrew, 

 at New Southgate Cemetery, Brunswick Road, London N11 1EZ, at 2.00pm. 
Instead of flowers we would appreciate a donation to the British Heart Foundation.  

A collection box will be available on the day of the funeral.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πολύδωρου (Polis) Ανδρέα  
την 1η Ιανουαρίου 2022 σε ηλικία 87 ετών. Ο Πόλης γεννήθηκε στο Δαυλό Κύπρου και ήρθε στο Ηνωμένο  

Βασίλειο το 1952. Εγκαταστάθηκε στο Βόρειο Λονδίνο όπου γνώρισε και παντρεύτηκε την αείμνηστη σύζυγό του Ελένη 
(Νίτσα) το 1960. Αφήνει πίσω τον γιο του Σωφρόνη, τη νύφη Μαρία, τα εγγόνια Μαργαρίτα,  

Έλενα & Πολύδωρο, αδέλφια Κατίνα & Παναγιώτη, ανιψιούς, ανίψια και φίλους. 
Ο μπαμπάς ήταν άνθρωπος με λίγα λόγια που δούλευε σκληρά για να φροντίσει την οικογένειά του.  

Μας δίδαξε όλους τόσα πολλά, το πιο σημαντικό από τα οποία ήταν η άνευ όρων αγάπη για την οικογένεια  
και τους φίλους σας. Μπαμπά, σε ευχαριστώ πολύ για την καθοδήγηση και την αγάπη σου.  

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 27 Ιανουαρίου 2022 στην Εκκλησία 12 Αποστόλων Kentish Lane Brookmans Park  

Hatfield AL9 6NG, στις 12.15 μ.μ. Θα κηδευτεί μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο και τον γιο του Ανδρέα,  
στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, Brunswick Road, London N11 1EZ, στις 14.00. 

Αντί για λουλούδια θα εκτιμούσαμε μια δωρεά στο British Heart Foundation.  
Ένα κουτί συλλογής θα είναι διαθέσιμο την ημέρα της κηδείας.

 †  1ο ΕΤ ΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Μάριος Σολωμού 

(από Λάπηθο) 

Το ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας γιού, αδελφού και θείου, Μάριος Σολομού,  

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 ώρα 1.30μμ στο New Southgate Cemetery 

 και καλούμε όποιον τιμά τη μνήμη του όπως παρευρεθεί.   

Ο θάνατος του αγαπημένου μου γιου αφήσει ένα κενό και έναν πόνο που απλά δεν φαίνεται να θεραπεύεται. 

 

Αιωνία του η μνήμη 

πάντα στις καρδιές και στις σκέψεις μας. 

Πατέρας Κώστας, αδέλφια και ανίψια 

† 1 YEAR MEMORIAL   

Marios Solomou 

The first-year memorial of our dearly beloved and sorely missed son, brother, brother-in-law, uncle and 
cousin, Marios Solomou, will take place at 1.30pm on Sunday 23rd January 2022 at New Southgate Cemetery.  

We invite all those who honour his memory to attend. 
Rest in Eternal Peace 

----------- 
You went away so suddenly, 

we did not say goodbye, 
but we can never be parted, 

precious memories will never die. 
Your suffering is over now 

 and to a better place you’ve gone, 
a light forever will shine bright, 

just like your smile that lit our lives. 
Rest peacefully dear Marios 
in heaven with your mother, 

you always meant the world to us, 
forever missed and in our hearts you’ll be.

05.12.1962 - 28.01.2021
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