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Σάλος από τη διαφήμιση του  
ψευδοκράτους στο ITV

 Απίστευτη ήταν η ταλαιπωρία για 
χιλιάδες οδηγούς οι οποίοι παρέ-
μειναν εγκλωβισμένοι για πάνω 
από 20 ώρες, θέτοντας σε άμεσο 
κίνδυνο την υγεία τους καθώς οι 
συνθήκες που...                 Σελ. 7                                                              

Ελλάδα: Χάος και εκατοντάδες  
εγκλωβισμένοι από την κακοκαιρία

Κηδεύθηκε ο Ανδρέας 
 Ευαγγέλου

Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 
2022 τελέσθηκε από τον Αρχιε-
πίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας κκ Νικήτα η κηδεία του 
Ανδρέα Ευαγγέλου...       Σελ. 2

Σφοδρές αντιδράσεις μεταξύ 
των μελών της παροικίας μας έχει 
προκαλέσει η προκλητική διαφή-
μιση που προβλήθηκε στο βρετα-
νικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV        
στην οποία...                    Σελ. 4

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

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΘΡΙΛΕΡ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Εnglish Section 17-26

Σελίδες  3, 9, 10 & 17 

Σελ. 2, 10 & 18  

Στο χειρότερο ιστορικό σημείο  

η Κύπρος στον δείκτη διαφθοράς! 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Στο χειρότερο ιστορικό σημείο  

η Κύπρος στον δείκτη διαφθοράς! 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 6

Νέα αποκάλυψη για πρωθυπουργικό... κορωνοπάρτι γενεθλίων

Το πόρισμα της Σου Γκρέι κρίνει το μέλλον του στη Ντάουνινγκ Στριτ
«Πάρτε ταξί, μην περιμένετε ασθενοφόρο», λένε σε θύματα καρδιακής προσβολής!

«Πάρτε ταξί, μην περιμένετε ασθενοφόρο», λένε σε θύματα καρ-
διακής προσβολής!

"Βροχή" καταγγελιών για ισλαμοφοβία και απόπειρα εκφοβισμού στην κυβέρνηση

Δύο βουλευτές των Συντηρητικών μιλούν στην "Παροικιακή"

Μηνύματα για το Κυπριακό  
στη βασιλόπιτα των  

Conservative Friends of Cyprus

Στο μικροσκόπιο της Σκότλαντ Γιάρντ 
το partygate
Στο μικροσκόπιο της Σκότλαντ Γιάρντ 
ο Μπόρις Τζόνσον για το partygate

Αποκλειστικά στην "Π" δηλώσεις Μπόρις Τζόνσον και βουλευτών

Σελ. 6



Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώ-
θηκε η εκδήλωση για την κοπή 
της βασιλόπιτας της οργάνωσης 
«Συντηρητικοί Φίλοι της Κύ-
πρου» (Conservative Friends of 
Cyprus) στο Μέγαρο της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων στο 
Μπεϊσγουότερ, το βράδυ της 
Τρίτης 25 Ιανουαρίου. Τη βασι-
λόπιτα ευλόγησε ο Αρχιεπίσκο-
πος Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας κ. Νικήτας, ο οποίος 
ευχήθηκε στους παρευρισκόμε-
νους, τονίζοντας ότι η Αρχιεπι-
σκοπή είναι ανοικτή προς όλες 
και όλους και υποδέχεται αν-
θρώπους ανεξαρτήτως πολιτι-
κής ή άλλης τοποθέτησης. Οι 
Συντηρητικοί Φίλοι της  
Κύπρου (CFCyprus) γιορτάζουν 
φέτος 30 χρόνια από την ίδρυσή 
τους και ο Εκτελεστικός Πρό-
εδρος της οργάνωσης Τζέισον 
Χαραλάμπους ευχήθηκε σε 
όλους να έχουν μια ευημερούσα 
χρονιά με υγεία. Στην εκδήλωση 
παρέστησαν, μεταξύ άλλων,  
η βουλευτής Chipping Barnet 
Τερέζα Βίλιερς, Πρόεδρος των 
Συντηρητικών Φίλων της Κύ-
πρου στη Βουλή των Κοινοτή-
των και Αντιπρόεδρος της Δια-
κομματικής Ομάδας (APPG) για 
την Κύπρο, ο Μάικ Γουντ, βου-
λευτής Dudley South, ο Μπεν 
Έβεριτ, βουλευτής Milton 
Keynes North, ο Ντέιβιντ Μπά-
ροους, Αναπληρωτής Ειδικός 
Απεσταλμένος του Πρωθυ-
πουργού για την Ελευθερία της 
Θρησκείας ή της Πίστεως, ο 

Ύπατος Αρμοστής της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας Ανδρέας Κα-
κουρής, ο Πρέσβης της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας Ιωάννης 
Ραπτάκης, ο Θεόδωρος Γκό-
τσης, Γενικός Πρόξενος της  
Κύπρου, η Ιφιγένεια Καναρά, 
Αναπληρώτρια Επικεφαλής  
Αρχής στην Ελληνική Πρεσβεία 
και ο Χρίστος Καραολής, Πρό-
εδρος της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας.Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν δεκάδες μέλη 
της κυπριακής κοινότητας της 
Βρετανίας. 
 
 Η Τερέζα Βίλιερς δήλωσε 
στην «Παροικιακή»: 
«Θα ήθελα να στείλω τις ευχές 
μου για το νέο έτος σε όλους 
τους Κύπριους. Είναι μεγάλη 
τιμή να βρίσκομαι στον οίκο του 
Αρχιεπισκόπου. Το μήνυμα που 
συνοδεύει τη βασιλόπιτα είναι 
ένα εμψυχωτικό μήνυμα ελπί-
δας και καλοτυχίας, που παράλ-
ληλα τιμά τη μνήμη του Αγίου 
Βασιλείου. Στην εκδήλωση επα-
ναλάβαμε τη δέσμευσή μας να 
υποστηρίξουμε τους Κύπριους 
στις προσπάθειές τους να 
βρουν μια διαρκή, ισορροπη-
μένη και δίκαιη λύση που θα 
οδηγήσει στην επανένωση της 
Κύπρου. Ο David Barrows, 
προσωπικός μου φίλος, και επί 
μακρόν φίλος της Κύπρου, υπο-
γράμμισε την καταστροφή και 
παραμέληση χριστιανικών χώ-
ρων στη Βόρεια Κύπρο. Αυτό 
είναι μια από τις πιο θλιβερές 

πτυχές της διαίρεσης της νή-
σου. Ελπίζω πραγματικά ότι τα 
επόμενα χρόνια θα δούμε ενω-
μένη την Κύπρο με όλους μαζί 
να ζουν αρμονικά ενωμένοι». 
  

Ο Μάικ Γουντ είπε στην ▪
«Παροικιακή»: 
 Οι Κύπριοι σε όλο το Ηνωμένο 
Βασίλειο είναι εξόχως σημα-
ντικά τμήματα της κοινότητάς 
μας. Το έργο που επιτελούν οι 
Συντηρητικοί Φίλοι της Κύπρου 
για να διασφαλίσουν ότι οι φω-
νές της κυπριακής διασποράς 
ακούγονται μέσα στο Συντηρη-
τικό Κόμμα, την κυβέρνηση και 
τις ευρύτερες κοινότητές μας, εί-
ναι πραγματικά πολύ σημα-
ντικό. Τον περασμένο Νοέμβριο 
επισκέφθηκα την Κύπρο με την 
διακομματική κοινοβουλευτική 
ομάδα και συνάντησα τόσο 
βουλευτές όσο και κοινοτικές 

ομάδες. Άκουσα τις ανησυχίες 
τους για την τουρκική επιθετικό-
τητα και τις προκλήσεις. Είναι 
ανησυχητικό, διότι αυτό γίνεται 
στο κατώφλι της ευρωπαϊκής 
μας γειτονιάς. Και φυσικά επη-
ρεάζει άμεσα τις οικογένειες τό-
σων πολλών ανθρώπων στις 
κοινότητές μας. Αυτή η εκδή-
λωση είναι τόσο σημαντική  
ως ένδειξη της αλληλεγγύης 
μας προς την κυπριακή κοινό-
τητα. Νομίζω ότι υπάρχει έντονη 
επιθυμία για μια ελεύθερη και 
ενωμένη Κύπρο μεταξύ πολλών 

ανθρώπων εντός της Κύπρου 
αλλά και εντός των κοινοτήτων 
μας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Φυσικά αυτό που δεν γνωρί-
ζουμε είναι εάν ο Πρόεδρος  
Ερντογάν είναι πρόθυμος να 
επενδύσει στην ειρήνη, τη στα-
θερότητα και τα οφέλη που θα 
έφερνε η επανένωση για ολό-
κληρη την Κύπρο. 
 

Ο Τζέισον Χαραλάμπους ▪
δήλωσε στην «Παροικιακή»: 
 Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 
διατηρούμε την παράδοση της 
κοπής της βασιλόπιτας ως  
Συντηρητικοί Φίλοι της Κύπρου. 
Αυτήν την εκδήλωση την  
κάναμε παραδοσιακά στη 
Βουλή. Δυστυχώς, φέτος δεν 
κατέστη δυνατό λόγω του 
COVID. Είμαστε ευγνώμονες 
στον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα που 
μας φιλοξένησε. Η Αρχιεπι-

σκοπή είναι ένας φιλόξενος χώ-
ρος ανοικτός σε κάθε ομάδα της 
κοινότητάς μας. Είμαστε ευγνώ-
μονες και στα μέλη του Κοινο-
βουλίου που μας τίμησαν με την 
παρουσία τους. Είναι πολύ ση-
μαντικό ως κοινότητα να υψώ-
σουμε τη σημαία του Κυπρια-
κού στη βρετανική πολιτική 
σκηνή, προκειμένου να δεί-
ξουμε στους εκλεγμένους μας 
αξιωματούχους ότι είμαστε μια 
κοινότητα η οποία έχει αιτήματα 
που αξίζει να ακουστούν.  
(Φωτογραφίες: Alexios Gennaris)
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Κηδεύθηκε ο Ανδρέας Ευαγγέλου

Την Παρασκευή 21 Ιανουα-
ρίου 2022 τελέσθηκε από τον 
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρετανίας κκ Νικήτα 
η κηδεία του Ανδρέα Ευαγγέ-
λου, ο οποίος απεβίωσε στο 
σπίτι του στις 7 Δεκεμβρίου 
2021, μετά από ανακοπή καρ-
δίας που υπέστη σε ηλικία 81 
ετών. Ο Ανδρέας ήταν ένας 
πολύ καλός άνθρωπος και  
καλός πατριώτης, που παρόλο 
που είχε χάσει τα δύο του χέρια 
σε ατύχημα στην Κύπρο και 
φορούσε τεχνητά μέλη, εντού-
τοις αυτό δεν τον σταμάτησε 
ποτέ να εκπληρώσει τα καθή-
κοντά του προς την πατρίδα 
μας την Κύπρο στο ακέραιο. 
Η προσφορά του ήταν  

μεγάλη, πάντοτε πρώτος μαζί 
με την οικογένεια του, σε κάθε 
εκδήλωση που διοργάνωνε  
η Εθνική Κυπριακή Ομοσπον-
δία (ΕΚΟ), διανομή φυλλαδίων-
έκκλησης για να παρευρεθούν 
οι συμπατριώτες μας στις αντι-
κατοχικές πορείες, ή έξω από 
την Τουρκική πρεσβεία στις 15 
Νοεμβρίου, ή έξω από την 

Βουλή των Κοινοτήτων, για την 
εξακρίβωση της τύχης των 
αγνοουμένων μας και μετά 
μέσα στην Βουλή. Ήταν μαζί 
με την οικογένεια του πανταχού 
παρών ακόμη και σε παροικια-
κές- κοινωνικές εκδηλώσεις 
όπου βοηθούσε και έμπρακτα, 
π.χ. Φεστιβάλ Κρασιού κάθε 
χρόνο εκεί με την οικογένειά 
του, χοροεσπερίδες συνδέ-
σμων, πάντοτε λάμβανε μέρος 
παρόλο που τα οικονομικά του 
κάποτε δεν του επιτρέπανε, 
έλεγε «πρέπει να βοηθούμε 
τους συνδέσμους μας να επι-
βιώνουν». Έφυγε ένας αγνός 
πατριώτης και άφησε πίσω του 
ένα δυσαναπλήρωτο κενό. 
Στην τελευταία του κατοικία  
δυστυχώς τον συνόδευσαν  
λίγοι στενοί συγγενείς και φίλοι, 
μπορούσαν να ήταν περισσό-
τεροι αν λάβουμε υπόψη την 
προσφορά του, όμως θέλω να 
πιστεύω και δίνω πάντοτε το 
πλεονέκτημα της αμφιβολίας 
ότι είναι λόγω της πανδημίας. 

Αιωνία σου η μνήμη Ανδρέα. 
Παροικιακή  

VACANCY
 
Mondial Forwarding are an independent family run freight forwarder and warehouse service provider. We specialise in the transportation of goods to and from Greece, Corfu,  
Crete and Cyprus as well as both long- and short-term storage solutions. We require the following positions to be filled at our UK depot in Enfield. Import and Export Clerks 
 
Requirements of the role: 

-Liaising with customers and the overseas offices to arrange international cargo shipments 
-Providing customers with shipping quotations  
-Responsible for issuing specific shipping documents and raising customer invoices 
-Understanding of freight forwarding procedures (training will also be provided) 
Skills 
-Computer literacy, competency in Microsoft office is essential  
-Excellent communication skills both written and verbal (Greek speaking preferred but not essential) 
-A good degree of numeracy  
-Team player and ability to multitask  
-Fast learner and capability to meet tight deadlines  
-A quick thinker with a ‘can do it’ attitude  
 
If you feel you are the suitable candidate and would like to enquire about the role, please email your CV along with a brief covering letter to George - exports@mondialtransport.co.uk 

Αυτή την Κυριακή, 30 Ιανουαρίου, στις 2.30 μμ  
(ώρα Λονδίνου) από το ΡΙΚ ΕΝΑ, δείτε το δεύτερο μέρος 
της συνέντευξης του Δώρου Παρτασίδη. Ο γνωστός κινη-
ματογραφιστής μιλά για την πορεία του και τον αγώνα της 
διαφώτισης για το Κυπριακό. Άγνωστες πτυχές της ζωής 

του, στο "Χρονογράφημα Προσωπα" της Κυριακής.

ΓΝΩΣΤΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ» ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΕΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μηνύματα υπέρ λύσης στο Κυπριακό στην κοπή 
βασιλόπιτας των Conservative Friends of Cyprus



Η αναμενόμενη έκθεση της ανώτερης δημόσιας 
υπαλλήλου, της Σου Γκρέι, μετά τις πληροφορίες 
– καταγγελίες που διέρρευσαν στον τύπο για τα 
“κορονοπάρτι”  στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά την 
περίοδο του πρώτου lockdown λόγω Covid-19 
στην Αγγλία  και η σχετική έρευνα της Μητροπολι-
τικής Αστυνομίας ήταν στο  επίκεντρο του ενδια-
φέροντος όλων των εφημερίδων της Τετάρτης 
(26/01) 
Η Sun θεωρεί ότι το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ 

είναι τώρα “τόπος εγκλήματος”.  
H Daily Mirror δημοσίευσε στην πρώτη σελίδα 

μια φωτογραφία ενός αστυνομικού μπροστά από 
την πόρτα του Νο 10 και την πληροφορία ότι η 
Σου Γκρέι έχει δει φωτογραφίες του Μπόρις Τζόν-
σον με μπουκάλια κρασί σε συγκεντρώσεις στο 
πρωθυπουργικό γραφείο.  
Εκτιμάται ότι ο κ. Τζόνσον παρευρέθηκε σε έξι 

τέτοιες συναθροίσεις, μας ενημερώνει η Mirror. "Ο 
αριθμός ανέβηκε, κύριε πρωθυπουργέ" -  ο τίτλος 
του σχετικού δημοσιεύματος.   
Ένας ανώτερος βουλευτής του Συντηρητικού 

κόμματος σημειώσε στον Guardian ότι η ποινική 
έρευνα της Scotland Yard θα είναι ένα “διαφορετικό 
παιχνίδι μπάλας” και ότι οι αξιωματούχοι που δεν 
είπαν την αλήθεια στην κ. Γκρέι “δεν πρόκειται να 
διστάσουν μπροστά στους αστυνομικούς”. 
Οι Times ισχυρίζονται ότι ο Μπόρις Τζόνσον αντι-

μετωπίζει το ενδεχόμενο να κληθεί να καταθέσει ο 
ίδιος στην αστυνομία σχετικά με τις συγκεντρώσεις 
στην Ντάουνινγκ Στριτ . Σε αυτή την περίπτωση  
θα είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός 
που θα υποχρεωθεί να δώσει εξηγήσεις στις διω-
κτικές αρχές μετά τον σερ Τόνι Μπλερ που   κλή-
θηκε ως μάρτυρας στην αστυνομία το 2006 για 
σκάνδαλο χρηματισμού και το οποίο αφορούσε τα 
πρόσωπα που είχαν συμπεριληφθεί στην ετήσια  
λίστα τιμών της βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Η εφημε-
ρίδα αναμένει η αστυνομία να ανακρίνει τον κ. 
Τζόνσον εάν υπάρχουν υποψίες ότι παραβίασε 
τους περιορισμούς Covid. Οι Times σημειώνουν 
ότι ο Τόνι Μπλερ , ο πρώην πρωθυπουργός, ήταν 
έτοιμος να υποβάλλει την παραίτησή του εάν η 
αστυνομία τον υποχρέωνε σε ανάκριση.  
Η Daily Telegraph αναφέρει ότι η "Επιχείρηση 

Σώστε τον Μπόρις" είναι σε πλήρη εξέλιξη. Χθες 
το βράδυ ο κ. Τζόνσον συναντήθηκε με περισσό-
τερους από δώδεκα βουλευτές των Τόρις, με στόχο 
να κερδίσει την στήριξη τους. Οι υποστηρικτές του 
πρωθυπουργού ισχυρίζονται ότι η απομάκρυνσή 
του  θα “ενισχύσει τη θέση” του Ρώσου προέδρου 
Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος σύμφωνα με την εφη-
μερίδα επιδιώκει να έχει πολιτικά οφέλη  από την 
αντιπαράθεση με την Ουκρανία.  
Εν μέσω πιέσεων από βουλευτές των Τόρις για 

την αύξηση του κόστους ζωής, η Telegraph προ-
σθέτει ότι η επιμονή της Ντάουνινγκ Στριτ για αύ-
ξηση της εισφοράς Εθνικής Ασφάλισης τον Απρίλιο 
σίγουρα έχει αποδυναμωθεί μετά την επίσημη ανα-
κοίνωση ότι η κυβέρνηση “δεν σκοπεύει να  εγκα-
ταλείψει τη σχετική πρόταση”. 
Οι Financial Times υπογραμμίζουν ότι ο κ. Τζόν-

σον "ετοιμάζεται για έναν αγώνα επιβίωσης". Ένας 
βουλευτής των Τόρις τονίζει στην εφημερίδα ότι ο 
κ. Τζόνσον “πιστεύει πραγματικά ότι θα ξεφύγει.  
Η αισιοδοξία του είναι κάτι περισσότερο από επι-
δερμική”. 
Η Daily Mail πιστεύει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 

έχει “χάσει κάθε αίσθηση του μέτρου”.  Σύμφωνα 
με το κύριο άρθρο-γνώμης της εφημερίδας,  τα 
αδικήματα που εξετάζει η Μητροπολιτική Αστυνο-
μία είναι "σχετικά ασήμαντα". Έχουν περισσότερο 
σχέση με τα  σκουπίδια που 
πετάμε στο δρόμο , ή με την 
εκπρόθεσμη υποβολή της  φο-

ρολογικής μας δήλωσης  παρά με τη "σοβαρή 
εγκληματικότητα", γράφει η Mail. 

 
“Μπόρις δεν μπορείς να έχεις τον σκύλο ▪

χορτάτο και την πίτα ολόκληρη”  
 
Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα 

διερευνήσει επισήμως τους ισχυρισμούς περί πα-
ραβίασης κανόνων πανδημίας στο γραφείο του 
πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στην Ντάουνινγκ 
Στριτ. 

“Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Met διερευνά μια 
σειρά γεγονότων που έλαβαν χώρα στην Ντάου-
νινγκ Στριτ και στο Γουάιτχολ τα τελευταία δύο χρό-
νια σε σχέση με πιθανές παραβιάσεις των κανονι-
σμών του Covid-19”, δήλωσε η Επίτροπος της 
Μητροπολιτικής Αστυνομίας Κρεσίντα Ντικ και 
πρόσθεσε πως “Λειτουργούμε ως αστυνομία χωρίς 
φόβο ή εύνοια”. 
Η πρωθυπουργία του Τζόνσον κατακλύζεται από 

ισχυρισμούς ότι αυτός και η ομάδα του πραγματο-
ποίησαν εκδηλώσεις στο Νούμερο 10 σε μια εποχή 
που οι κοινωνικές συγκεντρώσεις αυτού του είδους 
είχαν απαγορευτεί υπό τους περιορισμούς που 
επέβαλε η κυβέρνησή του για να ανακόψει την 
εξάπλωση του κορωνοϊού. Το σκάνδαλο έχει κάνει 
τον πρωθυπουργό να δίνει μάχη για την πολιτική 

του επιβίωση. 
Η τελευταία εξέλιξη ήρθε όταν 

το γραφείο του Μπόρις Τζόν-

σον επιβεβαίωσε ότι το προσωπικό είχε συγκε-
ντρωθεί στην Ντάουνινγκ Στριτ για να γιορτάσει τα 
γενέθλιά του κατά τη διάρκεια του πρώτου lock-
down το 2020. 
Πολλά από τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης (25/01) 

παρουσιάζουν την ίδια φωτογραφία του Μπόρις 
Τζόνσον να χαμογελά και να ποζάρει με μια τούρτα 
να κρατά στα χέρια  κατά τη διάρκεια μιας επίσκε-
ψης σε ένα σχολείο στο Χέρντφορντσιρ τον Ιούνιο 
του 2020, πριν επιστρέψει στην Ντάουνινγκ Στριτ 
όπου έγινε μια συγκέντρωση για τον εορτασμό των 
56ων γενεθλίων του. 
Η Daily Star φαίνεται να είναι ενοχλημένη που ο 

πρωθυπουργός παρευρέθηκε σε "πάρτι γενεθλίων, 
ενώ εμείς οι υπόλοιποι  ήμασταν σε αποκλεισμό".  
Οι Times γράφουν ότι στον κ. Τζόνσον προσφέρ-

θηκε μια τούρτα με τη σημαία της Ένωσης στην  
εκδήλωση γενεθλίων της Ντάουνινγκ Στριτ και η 
τότε αρραβωνιαστικιά του, η κ. Κάρι Τζόνσον, ηγή-
θηκε της χορωδίας του προσωπικού για το καθιε-
ρωμένο "Happy Birthday". 
Η Sun παραθέτει τις δηλώσεις της υπουργού 

Πολιτισμού Ναντίν Ντόρις  που διερωτάται αν η 
διακοπή της εργασίας σε ένα γραφείο για 10 λεπτά 
το απόγευμα “για να δοθεί στο πρωθυπουργό μια 
τούρτα για τα  χρόνια πολλά μπορεί να συνιστούν 
πάρτι”.  

Αλλά η εφημερίδα Sun προειδοποιεί  τον κ. Τζόν-
σον "Δεν μπορείς να έχεις τον σκύλο χορτάτο και 
την πίτα ολόκληρη Μπόρις”.   

"Άλλη μια μέρα... ένα άλλο πάρτι",  σημειώνει  η 
Daily Mirror. H εφημερίδα προβάλλει τις δηλώσεις 
του βουλευτή του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος 
Τζον Νίκολσον, ο οποίος εξηγεί ότι γιόρτασε τα γε-
νέθλια της μητέρας του μέσω FaceTime τον Ιούνιο 
του 2020, λίγο πριν πεθάνει. Ο βουλευτής επιση-
μαίνει ότι η μητέρα του ένιωθε πολύ μόνη, αλλά 
συμφώνησαν να ακολουθήσουν τους περιοριστι-
κούς κανόνες Covid. 
Πηγή του Γουάιτχολ υπογράμμισε στον Guardian 

ότι η έρευνα της ανώτερης δημόσιας υπαλλήλου 
Σου Γκρέι σχετικά με του ισχυρισμούς για παρα-
βιάσεις του lockdown από την Ντάουνινγκ Στριτ 
θα καταλήξει σε εξαιρετικά επικριτικές συστάσεις 
που στόχο θα έχουν την αναμόρφωση του τρόπου 
λειτουργίας της πρωθυπουργικού γραφείου. 

 
Μπόρις Τζόνσον : “Καταστροφικό βήμα ▪

για τη Ρωσία η εισβολή στην Ουκρανία”  
   
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου 

Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι είναι ορατό από όλους 
πως ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν σχεδιάζει έναν 
“αστραπιαίο πόλεμο” στην Ουκρανία. που θα μπο-
ρούσε να καταβάλει την πρωτεύουσα Κίεβο. 
Προειδοποίησε τον Ρώσο ηγέτη ότι κάτι τέτοιο 

θα ήταν “καταστροφικό βήμα” και πως μια εισβολή 
στην Ουκρανία θα ήταν “επώδυνη, βίαιη και αιμα-
τηρή υπόθεση” για τη Ρωσία. 

O Βρετανός πρωθυπουργός ερωτηθείς αν θεω-
ρεί ότι επίκειται εισβολή ο ίδιος απάντησε: "Οι πλη-
ροφορίες είναι αρκετά δυσοίωνες σε αυτή τη φάση. 
Δεν θεωρώ όμως ότι είναι με κανένα τρόπο ανα-
πόφευκτη, νομίζω ότι μπορεί ακόμη να επικρατήσει 
η λογική". 

“Ο Μπόρις προειδοποιεί τον Πούτιν για οδυνηρή 
και αιματηρή εισβολή” – ο πηχυαίος τίτλος την 
Τρίτη (25/01) στην πρώτη σελίδα της Daily Ex-
press, καθώς η εφημερίδα επικεντρώνεται στις 
αυξανόμενες εντάσεις με τη Μόσχα για την Ου-
κρανία. Η Express μας ενημερώνει  ότι οι συνομι-
λίες κρίσης που διεξήχθησαν από δυτικοευρωπαί-
ους ηγέτες χθες το βράδυ ήταν μια "επίδειξη 
δύναμης" εναντίον της Ρωσίας. 
Η Daily Telegraph παραθέτει απόσπασμα της 

προειδοποίησης του πρωθυπουργού όρις Τζόνσον 
προς τη Ρωσία -  “η εισβολή στην Ουκρανία θα 
μπορούσε να είναι μια νέα Τσετσενία".  

H Metro επισημαίνει ότι τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ 
είναι "έτοιμα να αναχαιτίσουν μια ρωσική επίθεση”.  
Σύμφωνα με την Daily Mirror, 30 αμαξοστοιχίες 

με Ρώσους στρατιώτες έχουν φτάσει στη γειτονική 
Λευκορωσία, ενώ άλλες 200 για τη μεταφορά στρα-
τιωτών έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες 
ημέρες. 

"Οποιαδήποτε περαιτέρω ρωσική επίθεση κατά 
της Ουκρανίας θα είχε υψηλό κόστος". Αυτό ανα-
κοίνωσε το ΝΑΤΟ, λίγο μετά την τηλεδιάσκεψη 
που οργάνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν 
με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της 
Γερμανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας και με τη 
συμμετοχή του ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. 
Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκε η συνεχιζόμενη 

συγκέντρωση στρατευμάτων της Ρωσίας εντός και 
γύρω από την Ουκρανία και τις επιπτώσεις της 
στην ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

Στην κόψη του ξυραφιού η πρωθυπουργία Τζόνσον  

Παύει να ισχύει από τα 
ξημερώματα της Πα-
ρασκευής 11 Φε-

βρουαρίου η υποχρέωση για 
τους πλήρως εμβολιασμένους 
ταξιδιώτες που φτάνουν στην 
Αγγλία από το εξωτερικό να 
υποβάλλονται σε διαγνωστικό 
τεστ κορωνοϊού (το γνωστό Day 
2 Test). 
Η βρετανική κυβέρνηση ορίζει 

αυτή τη στιγμή ότι οι διπλά εμ-
βολιασμένοι ταξιδιώτες πρέπει 

να έχουν προπαραγγείλει ένα 
rapid τεστ αντιγόνου πριν από 
το ταξίδι τους και να το κάνουν 
έως το τέλος της δεύτερης ημέ-
ρας μετά από την ημέρα της 
άφιξης επί αγγλικού εδάφους. 
Οι πλήρως εμβολιασμένοι δεν 

έχουν υποχρέωση απομόνω-
σης μέχρι να επιστρέψει το απο-
τέλεσμα του τεστ, ούτε χρει-
άζεται να υποβάλλονται σε τεστ 
πριν από την πτήση προς την 
Αγγλία. 

Όπως είπε στη Βουλή των 
Κοινοτήτων ο Υπουργός Μετα-
φορών Γκραντ Σαπς ανακοινώ-
νοντας τις αλλαγές, το μόνο που 
θα πρέπει να κάνουν από τις 11 
Φεβρουαρίου οι πλήρως εμβο-
λιασμένοι θα είναι πλέον να συ-
μπληρώνουν τη φόρμα εντοπι-
σμού επιβάτη πριν από το ταξίδι 
τους. Ο κ. Σαπς ανακοίνωσε 
επίσης ότι από την ίδια μέρα θα 
καταργηθεί η υποχρέωση όσων 
ταξιδιωτών δεν είναι πλήρως 

εμβολιασμένοι να μπαίνουν σε 
απομόνωση όταν φτάνουν στην 
Αγγλία και να υποβάλλονται σε 
δεύτερο διαγνωστικό τεστ την 
όγδοη ημέρα από την άφιξη. 
Θα συνεχίσει, ωστόσο, να 

ισχύει για τους ανεμβολίαστους 
η υποχρέωση διαγνωστικού 
τεστ πριν από την αναχώρηση 
προς Αγγλία και μοριακού τεστ 
τύπου PCR τη δεύτερη ημέρα 
από την άφιξη.

Καταργούνται από 11 Φεβρουαρίου τα τεστ Covid μετά την άφιξη στην Αγγλία 
για τους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες
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Τζόνσον προς Πούτιν: «Καταστροφικό βήμα» η εισβολή στην Ουκρανία

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασι-
λείου Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι είναι 
ορατό από όλους πως ο Ρώσος Πρό-

εδρος Πούτιν σχεδιάζει έναν «αστραπιαίο  
πόλεμο» στην Ουκρανία που θα μπορούσε να 
καταβάλει την πρωτεύουσα Κίεβο. 
Προειδοποίησε τον Ρώσο ηγέτη ότι κάτι τέτοιο 

θα ήταν «καταστροφικό βήμα» και πως μια  
εισβολή στην Ουκρανία θα ήταν «επώδυνη, βίαιη 
και αιματηρή υπόθεση» για τη Ρωσία. 

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει 
ο κόσμος στη Ρωσία ότι θα μπορούσε να είναι 
μία νέα Τσετσενία», πρόσθεσε ο Μπόρις Τζόνσον, 
τονίζοντας ότι οποιασδήποτε διάστασης εισβολή 
δε θα είναι χωρίς τίμημα και θα έχει πολλά  
θύματα. 
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε επίσης ότι κρί-

νει πως θα υπάρξει αντίσταση από τους Ουκρα-
νούς, ενώ στο ερώτημα αν θεωρεί ότι μια εισβολή 
είναι επικείμενη, απάντησε ότι οι πληροφορίες 
ασφαλείας είναι «αρκετά ζοφερές» επ’ αυτού, 
 παραπέμποντας στην «πολύ μεγάλη» συγκέ-
ντρωση ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα. 

«Δε νομίζω με κανέναν τρόπο ότι είναι αναπό-
φευκτο», σημείωσε παρόλα αυτά ο κ. Τζόνσον, 
εκτιμώντας ότι «η λογική ακόμα μπορεί να πρυ-
τανεύσει». Συμπλήρωσε ότι είναι σωστό να ενι-
σχυθεί η Ουκρανία και η στήριξη προς τον ου-
κρανικό λαό και την εδαφική ακεραιότητα της 
χώρας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπί-

στηκε την απόφαση απομάκρυνσης από το Κίεβο 
μελών προσωπικού της βρετανικής πρεσβείας 
κάνοντας λόγο για συνετή απόφαση, ενώ σημεί-
ωσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο ηγείται της προ-
ετοιμασίας οικονομικών κυρώσεων επί της  
Ρωσίας, με τον ίδιο να είναι σε επικοινωνία με 
άλλες πρωτεύουσες και με την Ουάσινγκτον. 

 
Αποσύρει προσωπικό από την πρεσβεία 

στο Κίεβο το ΗΒ -  Διάψευση από τον πολιτικό 
που κατηγορείται για συνέργια με Μόσχα 

 
Η βρετανική κυβέρνηση έχει αρχίσει να αποσύ-

ρει ορισμένα από τα μέλη προσωπικού της πρε-
σβείας της στην Ουκρανία λόγω της «αυξανόμε-
νης απειλής» μιας ρωσικής εισβολής στη χώρα. 
Το Foreign Office διευκρινίζει με δήλωση ότι  

η πρεσβεία στο Κίεβο παραμένει ανοιχτή και θα 
συνεχίσει να εκτελεί απαραίτητες εργασίες. 
Πιστεύεται ότι το προσωπικό που αποσύρεται 

είναι εργαζόμενοι σε ρόλους επικουρικούς της 
 διπλωματικής αποστολής. Δεν πιστεύεται ότι 
υπάρχουν συγκεκριμένες απειλές κατά της βρε-
τανικής πρεσβείας. Λίγο νωρίτερα η αμερικανική 
κυβέρνηση είχε δώσει εντολή αποχώρησης από 
την Ουκρανία των οικογενειών του προσωπικού 
της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Κίεβο. 
Η νεότερη αυτή εξέλιξη ακολουθεί τη σπάνια  

κίνηση εκ μέρους της βρετανικής κυβέρνησης να 
επικαλεστεί δημοσίως πληροφορίες ασφαλείας 

περί σχεδίου της Μόσχας για εγκαθίδρυση φιλο-
ρωσικής κυβέρνησης στην Ουκρανία. 
Το Foreign Office κατονόμασε μάλιστα μέσα στο 

Σαββατοκύριακο τον Ουκρανό πρώην βουλευτή 
Γιεβγέν Μουράιεφ ως τον πολιτικό που το Κρεμ-
λίνο θέλει να ηγείται μιας τέτοιας κυβέρνησης. 
Μιλώντας στην εφημερίδα Independent  

ο 45χρονος κ. Μουράιεφ ζητά από τη βρετανική 
κυβέρνηση να παρουσιάσει αποδείξεις για τις κα-
τηγορίες της, τις οποίες απορρίπτει ως «ψευδείς 
ειδήσεις». 
Τονίζει ότι η Ρωσία τού έχει επιβάλει προσωπικά 

κυρώσεις από το 2018 και ότι δεν έχει ποτέ γνω-
ρίσει τον Βλάντιμιρ Πούτιν, κατηγορώντας τη  
Βρετανία για «επικίνδυνες και διχαστικές φαντα-
σιώσεις». 
Αφού προσθέτει ότι η κατηγορία σε βάρος του 

έχει οδηγήσει σε εκατοντάδες απειλές κατά της 
ζωής του και της ζωής των μελών της οικογένειας 
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδο-
ποιεί με νομικές ενέργειες σε βάρος της βρετανι-
κής κυβέρνησης. 
Δηλώνει δε πρόθυμος να παραστεί σε μια εκδί-

καση της πιθανής αγωγής του στο Λονδίνο, αλλά 
και να αντιπαρατεθεί δημοσίως με Βρετανούς 
υπουργούς και βουλευτές. 
Η Υπουργός Εξωτερικών του Ην. Βασιλείου Λιζ 

Τρας είπε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι οι πλη-
ροφορίες ρίχνουν φως στην έκταση των ρωσικών 
κινήσεων αναφορικά με την Ουκρανία και συνι-
στούν μια ματιά στο σκεπτικό του Κρεμλίνου. 
Ο κ. Μουράιεφ πάντως εκφράζει απορία και 

 έκπληξη, σχολιάζοντας ότι η κα Τρας «είναι και-
νούρια» στο πόστο της και ότι ενδεχομένως  
το Foreign Office έλαβε παραπληροφόρηση από 
κάποιες ουκρανικές πηγές την οποία αναπαρή-
γαγε χωρίς διασταύρωση. 

 
Τεράστιο στρατηγικό λάθος μια ρωσική  

εισβολή προειδοποίησε η Τρας 
 
Η Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασί-

λειου Λιζ Τρας προειδοποίησε τη Ρωσία ότι μια 
εισβολή στην Ουκρανία θα οδηγούσε σε «τρο-
μερό αδιέξοδο» και σε μεγάλες απώλειες ζωών 
όπως στην περίπτωση της σοβιετικής κατάληψης 
του Αφγανιστάν και στον πόλεμο της Τσετσενίας, 
ενώ θα συνοδευόταν από σοβαρό τίμημα για τη 
Μόσχα. Σε ομιλία της από το Σίδνεϊ η κα Τρας 
κατηγόρησε τη Ρωσία ότι θέλει να αναβιώσει τη 
Σοβιετική Ένωση και κάλεσε τον Πρόεδρο Πούτιν 

να κάνει πίσω και να αποκλιμακώσει την ένταση 
στα σύνορα με την Ουκρανία. «Το Κρεμλίνο δεν 
έχει μάθει από τα διδάγματα του παρελθόντος. 
Ονειρεύονται να ξαναδημιουργήσουν τη Σοβιετική 
Ένωση ή κάποιου είδους μεγαλύτερη Ρωσία,  
κατατέμνοντας εδάφη βάση εθνότητας και γλώσ-
σας. Ισχυρίζονται ότι θέλουν σταθερότητα ενώ 
εργάζονται για να απειλήσουν και να αποσταθε-
ροποιήσουν άλλες χώρες», είπε η Τρας. 

«Είμαστε πολύ σαφείς, μαζί με τους συμμάχους 
μας στο G7, με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, 
ότι αν υπάρξει εισβολή από τη Ρωσία στην  
Ουκρανία θα συνοδευόταν από τεράστιο κόστος. 
Είμαστε προετοιμασμένοι να επιβάλουμε πολύ 
σοβαρές κυρώσεις», συμπλήρωσε η Βρετανίδα 
Υπουργός Εξωτερικών, λέγοντας επίσης ότι  
ο Ρώσος Πρόεδρος «πρέπει να σταματήσει και 
να κάνει πίσω από την Ουκρανία πριν κάνει ένα  
τεράστιο στρατηγικό λάθος». Τόνισε ότι όλες οι 
πλευρές πρέπει να αρθούν στο ύψος των  
περιστάσεων και ότι οι σύμμαχοι θα συνεχίσουν 
να στηρίζουν την Ουκρανία και να καλούν τη  
Ρωσία σε αποκλιμάκωση. «Ό,τι συμβαίνει στην 
Ανατολική Ευρώπη έχει σημασία για όλο τον  
κόσμο», κατέληξε η Λιζ Τρας. Η παρέμβαση της 
ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία το βράδυ 
της Πέμπτης του Βρετανού Πρωθυπουργού Μπό-
ρις Τζόνσον με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ 
Σολτς, κατά την οποία οι δύο ηγέτες, σύμφωνα 
με την Ντάουνινγκ Στριτ, συμφώνησαν ότι η ρω-
σική «στρατιωτική επιθετικότητα» θα έχει «υψηλό 
κόστος» για τη Μόσχα. 
Η Βρετανία έχει ήδη στείλει περίπου 2.000 ελα-

φριά αντιαρματικά όπλα στην Ουκρανία, καθώς 
και δεκάδες στρατιωτικούς εκπαιδευτές. Στο πλαί-
σιο αυτής της εκπαιδευτικής «Επιχείρησης  
Orbital» στην Ουκρανία βρίσκονται περίπου 100 
Βρετανοί στρατιώτες. Εν τω μεταξύ, οι Times ανα-
φέρουν σε σημερινό δημοσίευμα πως το Λονδίνο 
εξετάζει την ενίσχυση των βρετανικών στρατιωτι-
κών δυνάμεων που σταθμεύουν σε γειτονικές  
της Ουκρανίας νατοϊκές χώρες ως μία πρόσθετη 
αποτρεπτική της ρωσικής επιθετικότητας κίνηση. 
Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας φέρεται να  
συζητά πρόταση του ΝΑΤΟ για αποστολή «εκα-
τοντάδων» ακόμα στρατιωτών στην Εσθονία,  
τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία. 
Η Βρετανία ηγείται της νατοϊκής δύναμης στην 
Εσθονία με 830 στρατιώτες επί συνόλου 1.200. 
Υπάρχουν επίσης 140 Βρετανοί στρατιώτες στην 
Πολωνία.

Σάλος από τη διαφήμιση του ψευδοκράτους στο ITV

Σ  φοδρές αντιδράσεις  
μεταξύ των μελών της 
παροικίας μας έχει προ-

καλέσει η προκλητική διαφή-
μιση που προβλήθηκε στο βρε-
τανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV 
στην οποία προωθείται  
ο τουρισμός της «Βόρειας Κύ-
πρου» («North Cyprus»),  
δηλαδή του παρανόμως κατε-
χoμένου από τουρκικά στρατεύ-
ματα τμήματος της Κύπρου,  
το οποίο δεν αναγνωρίζεται από 
κανέναν στην διεθνή κοινότητα, 
πλην της Τουρκίας. 

Το τηλεφωνικό κέντρο της 
«Παροικιακής» δέχθηκε δεκά-
δες οργισμένα τηλεφωνήματα 
από συμπατριώτες μας οι 
οποίοι κατήγγειλαν το γεγονός, 
εκφράζοντας την αγανάκτησή 
τους για την κίνηση του ITV. 
Η «Παροικιακή» στηλιτεύει την 

απαράδεκτη αυτή ενέργεια και 
είναι βέβαιη ότι και η οργανω-
μένη παροικία, διά της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ, 
θα καταδικάσει απερίφραστα το 
γεγονός. Πολλοί Κύπριοι της 
Βρετανίας κατέφυγαν στα social 

media για να εκφράσουν τον 
αποτροπιασμό τους. Παρα-
κάτω, σταχυολογούμε ορισμένα 
από τα σχόλια που γράφτηκαν: 

-       «Απόψε στο ITV μεταδό-
θηκε διαφήμιση για τη «Βόρεια 
Κύπρο». Πώς το έκανε αυτό το 
ITV; Φυσικά, παραπονέθηκα 
στο: viewer services@itv.com». 

-       «Μπορώ να ρωτήσω 
πώς το ITV κατέληξε στην από-
φαση να επιτρέψει την προβολή 
μιας διαφήμισης για τη «Βόρεια 
Κύπρο», ένα μέρος που δεν 
υπάρχει και αναγνωρίζεται 

παρά μόνο από την Τουρκία; Η 
γη που εμφανίζεται είναι κλεμ-
μένη και βρίσκεται υπό κατοχή, 
οπότε περιμένουμε μια εξή-
γηση». 

-       Γιατί το ITV διαφημίζει τη 
«Βόρεια Κύπρο», το παράνομα 
κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου 
που δεν αναγνωρίζεται από κα-
μία χώρα στον κόσμο και βρί-
σκεται υπό διεθνές εμπάργκο; 
Ακόμη και η Βόρεια Κορέα έχει 
περισσότερη νομιμοποίηση, 
αλλά δεν βλέπεις πουθενά δια-
φημίσεις για τη Βόρεια Κορέα».
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τιμά 
τη γιορτή των γραμμάτων  
με τον Παύλο Τσίμα

Αντικαθίσταται το PCR test με τεστ αντιγόνου  - Εφαρμογή Test to stay

Νέα μέτρα για αντιμετώ-
πιση της εξάπλωσης του κο-
ρωνοϊού τίθενται σε ισχύ 
από τις 28 Ιανουαρίου. Το 
Υπουργικό Συμβούλιο προ-
έβη σε τροποποιήσεις στο 
πρωτόκολλο των στενών 
επαφών κρουσμάτων, κα-
θώς και σε επέκταση του μέ-
τρου του "test to stay", που 
μέχρι στιγμής εφαρμόζεται 
στα σχολεία, για συγκεκρι-
μένες επαγγελματικές ομά-
δες. Επίσης, συστήνεται ο 
εβδομαδιαίος διαγνωστικός 
έλεγχος για παιδιά ηλικίας 2-

5 ετών. Πιο συγκεκριμένα, 
το Υπουργικό Συμβούλιο 
αποφάσισε την αντικατά-
σταση της εργαστηριακής 
εξέτασης PCR με τεστ τα-
χείας ανίχνευσης αντιγόνου 
(rapid test) κατά την 7η 
ημέρα, όπως αναφέρεται 
στο πρωτόκολλο διαχείρι-
σης στενών επαφών επιβε-
βαιωμένων θετικών περι-
στατικών και βάσει αυτού 
πρέπει να αυτοπεριοριστούν 
για 10 ημέρες. Η συγκεκρι-
μένη απόφαση τίθεται σε 
ισχύ από τις 28 Ιανουαρίου 

του 2022. Συνεπώς, αποδέ-
σμευση νωρίτερα από τις 10 
ημέρες, μπορεί να γίνει και 
με τεστ ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου (rapid test) με αρ-
νητικό αποτέλεσμα την 7η 
ημέρα, από την επαφή ή αρ-
γότερα, με ίδια έξοδα. 
Σημειώνεται ότι από την 

απόφαση για αντικατάσταση 
του PCR με rapid test κατά 
την 7η ημέρα, εξαιρούνται οι 
επαγγελματίες υγείας, που 
εργάζονται σε ιδιωτικά και 
κρατικά νοσηλευτήρια, γη-
ροκομεία και κλειστές δομές. 

 Όσον αφορά στην εφαρ-
μογή του μέτρου test to stay 
στα σχολεία, οι μαθητές που 
αποτελούν στενές επαφές, 
αντί για PCR θα μπορούν 
να υποβάλλονται σε εξέταση 
Rapid test, για αποδέ-
σμευση την 7η ημέρα. Συ-
νεπώς οι μαθητές που κά-
νουν χρήση του 
συγκεκριμένου μέτρου, από 
την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 
2022, θα πρέπει να υποβάλ-

λονται σε εξέταση Rapid 
test, για περίοδο 7 ημερών 
μέσω των σημείων δειγμα-
τοληψίας που ανακοινώνο-
νται καθημερινά και λειτουρ-
γούν σε σχολικές μονάδες. 
Επιπλέον, αποφασίστηκε 

η εφαρμογή του μέτρου test 
to stay σε επαγγελματίες 
υγείας των δημόσιων και 
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, 
σε Αστυνομία και Πυροσβε-
στική Υπηρεσία, με την  ημε-
ρομηνία εφαρμογής του μέ-
τρου να ανακοινώνεται τις 
επόμενες μέρες και γίνει δια-
βούλευση μεταξύ αρμόδιων 
Υπουργείων και Υπηρεσιών. 

 Εξάλλου, από τις 28 Ια-
νουαρίου, το Υπουργικό συ-
στήνει για παιδιά ηλικίας 2-
5 ετών τη διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγό-
νου (rapid test) μία φορά την 
εβδομάδα, για την προσέ-
λευση τους σε νηπιαγωγεία 
και προδημοτική. Σημει-
ώνεται ότι η εξέταση rapid 
test θα παραχωρείται δω-

ρεάν μέσω των σημείων δει-
γματοληψίας του Υπουρ-
γείου Υγείας. Όλα τα μέτρα 
θα έχουν ισχύ μέχρι τις 17 
Φεβρουαρίου. 
Το Υπουργείο Υγείας ανα-

φέρει ότι τις τελευταίες ημέ-
ρες καταγράφεται σταθερή 
πορεία των επιδημιολογικών 
δεικτών, με τον αριθμό των 
ημερήσιων κρουσμάτων να 
παρουσιάζει μείωση. 
Ωστόσο, σημειώνει ότι δεν 
επιτρέπεται εφησυχασμός. 

 «Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Μονάδας Επιδημιολογι-
κής Επιτήρησης του Υπουρ-
γείου Υγείας, από τις 15 μέ-
χρι τις 21 Ιανουαρίου 2022 
καταγράφηκαν 13.997 θε-
τικά περιστατικά εντός της 
κοινότητας, με τη μείωση να 
καταγράφεται σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες», αναφέ-
ρει. Καταληκτικά, το Υπουρ-
γείο αναφέρει ότι προβαίνει 
σε αξιολόγηση όλων των 
επιδημιολογικών δεδομέ-
νων.

Ελπίδα ότι σύντομα ο ΓΓ θα διορίσει 
απεσταλμένο για το Κυπριακό

Τ  ην ελπίδα ότι σύντομα 
ο Γενικός Γραμματέας 
θα διορίσει απεσταλ-

μένο με σκοπό την επανέναρξη 
της ειρηνευτικής διαδικασίας 
στο Κυπριακό εξέφρασε ο  
Μόνιμος Αντιπρόσωπος της  
Κυπριακής Δημοκρατίας στα 
Ηνωμένα Εθνη, Πρέσβης  
Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου, στη 
συζήτηση της Γενικής Συνέλευ-
σης για την Έκθεση του Γενικού 
Γραμματέα για το έργο του 
ΟΗΕ. Σε παρέμβασή του ενώ-
πιον της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ, ο Μόνιμος Αντιπρό-
σωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, 
χαιρέτισε την παρουσίαση των 
προτεραιοτήτων του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ για το 
2022 και τον ευχαρίστησε για 
την προσωπική του εμπλοκή 
στις προσπάθειες επίλυσης του 
Κυπριακού. Ανακοίνωση που 
εξέδωσε το ΓΤΠ αναφέρει ότι 
 ο κ. Χατζηχρυσάνθου σημεί-
ωσε ότι η πολυμέρεια εξακολου-
θεί να αποτελεί το μόνο πλαίσιο 
για ένα αποτελεσματικό διεθνές 
σύστημα συλλογικής ασφά-
λειας, που θα διασφαλίζει την 
ισότητα στην ασφάλεια για 
όλους, τη μη ανοχή στις απει-
λές, τις συνέπειες για τους επι-
δρομείς και τη δικαιοσύνη για τα 
θύματα. Σε περιπτώσεις που η 
παράνομη χρήσης βίας δεν κα-
ταστεί δυνατόν να αποτραπεί,  

ο ΟΗΕ πρέπει να διασφαλίσει 
ότι τα αποτελέσματα της δεν  
γίνονται αποδεκτά αλλά ούτε 
νομιμοποιούνται. Όσον αφορά 
στο θέμα της κοινωνικο-οικονο-
μικής ανισότητας, εξέφρασε την 
ανησυχία του όχι μόνο για τις 
επιπτώσεις της στην ανθρώ-
πινη ευημερία και αξιοπρέπεια, 
αλλά και για τον αντίκτυπό της 
στη διακυβέρνηση και το κράτος 
δικαίου. Συμπλήρωσε ότι η παν-
δημία είχε ως αποτέλεσμα  
να διευρυνθεί περισσότερο το 
χάσμα μεταξύ πλούτου και φτώ-
χειας. Συμφώνησε με τη θέση 
του Γενικού Γραμματέα για πρό-
ληψη των συγκρούσεων, τονί-
ζοντας ωστόσο ότι πληθώρα 
υφιστάμενων συγκρούσεων δεν 
θα πρέπει να λησμονούνται.  
Ο κ. Χατζηχρυσάνθου εξέφρασε 
την ευγνωμοσύνη της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας για την Απο-
στολή των Καλών Υπηρεσιών 
του Γενικού Γραμματέα στην 
Κύπρο με στόχο την επανέ-
νωση της ως διζωνική, δικοινο-
τική ομοσπονδία με πολιτική 
ισότητα, όπως ορίζεται από τα 
σχετικά ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας. Εξέφρασε,  
επίσης, την ελπίδα ότι σύντομα 
ο Γενικός Γραμματέας θα διορί-
σει απεσταλμένο με σκοπό την 
επανέναρξη της ειρηνευτικής 
διαδικασίας στο Κυπριακό.

Κατολισθήσεις στην Επαρχία Πάφου,  
υπερχείλιση του φράγματος του Πωμού 

Ζημιές με κατολισθήσεις αλλά 
 και όμορφες εικόνες προκάλε-
σαν οι αντίξοες καιρικές συνθή-

κες που έπληξαν την επαρχία Πάφου. 
Παρά τους ισχυρούς ανέμους που 
έπνεαν σε κάποιες περιοχές και την  
συνεχή βροχόπτωση στην υπόλοιπη 
επαρχία δεν έχουν προκύψει σοβαρά 
προβλήματα. 
Το απόγευμα της Τρίτης υπερχείλισε 

και το φράγμα του Πωμού συνολικής  
χωρητικότητας 860 χιλιάδων κυβικών  
μέτρων νερού ενώ την Κυριακή είχε 
υπερχειλίσει το φράγμα Αργάκας χωρη-
τικότητας 990 χιλιάδων κυβικών μέτρων 
νερού. Σημειώνεται πως το φράγμα του 
Πωμού υπερχείλισε στις 16 Φεβρουα-
ρίου 2021 και την Πρωτοχρονιά του 
2020. Σε δηλώσεις τους στο ΚΥΠΕ κοι-
νοτάρχες περιοχών στην επαρχία Πάφου 
αναφέρονται στις αντίξοες καιρικές συν-
θήκες και στην ανάγκη στήριξης των  
κοινοτήτων τους από την Πολιτεία.  
Η πρόεδρος του κοινοτικού συμβου-

λίου Μηλιού Εύα Χρυσάνθου σε δηλώ-
σεις της στο ΚΥΠΕ ανέφερε πως  ο  
φετινός χειμώνας έφερε τις πολυπόθητες 
βροχές, κατέβηκαν οι ποταμοί της  
περιοχής και οι εποχιακοί καταρράκτες, 
αλλά οι αντίξοες καιρικές συνθήκες άφη-
σαν και  ζημιές. Στην κοινότητα μας συ-
νέχισε η κ. Χρυσάνθου «είχαμε κατολι-
σθήσεις, ξεχείλισαν τα γεφύρια, ωστόσο 
συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης  
ήρθαν στην κοινότητα έκοψαν δρόμους 
και τοποθέτησαν σήματα για μη διέλευση 
του κοινού». Η περιοχή μας είναι επικίν-
δυνη λόγω των κατολισθήσεων, είπε.  

Στην κοινότητα, ανέφερε η κ. Χρυσάν-
θου, θα κληθούν σήμερα Τετάρτη και  
τα δημόσια έργα, ενώ πριν την είσοδο 
στην Μηλιού έχει κλείσει μια λωρίδα του 
δρόμου. Μοναδικές εικόνες ωστόσο,  
συνέχισε η κοινοτάρχης, κατέγραψε  
ο καταρράκτης του “Κάττα” στην Μηλιού  
που είναι εποχιακός.  Αναφερόμενη στην 
κοινότητα, είπε ότι στην Μηλιού διαμέ-
νουν σαράντα μόνιμοι κάτοικοι, μεσήλι-
κες και λίγα παιδιά, καλώντας την Πολι-
τεία να δώσει κίνητρα για να 
επιστρέψουν οι νέοι στην κοινότητα.  
 
Ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβου-

λίου Παναγιάς Σάββας Νικολάου σημεί-
ωσε πως η Πολιτεία θα πρέπει να  συ-
νυπολογίζει στα επιδόματα που 
παραχωρούνται στις ορεινές κοινότητες 
και την απώλεια εισοδημάτων που έχουν 
οι κάτοικοι εκτός από το αυξημένο κό-
στος θέρμανσης λόγο της αύξησης των 
τιμών στο πετρέλαιο και την ηλεκτρική 
ενέργεια. Την Τρίτη κατά τη διάρκεια της 
νύχτας εκδηλώθηκε βαριά χιονόπτωση 
στην Παναγιά και όλα ντύθηκαν στα 
άσπρα, γι αυτό και οι κάτοικοι περιορί-
στηκαν στις κατοικίες τους. Η Μαρία  
Φιλίππου κοινοτάρχης του Αγίου Νικο-
λάου ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως στην  
κοινότητα της χιόνισε, ενώ το τσουχτερό 
κρύο και οι έντονες παρατεταμένες  βρο-
χοπτώσεις κατά διαστήματα συνεχίζο-
νται. Εξάλλου χωρίς ρεύμα παρέμειναν 
για λίγες ώρες χτες χωριά της περιοχής 
Λαόνας και η Ακουρσός. Συνεργεία της 
ΑΗΚ ωστόσο προχώρησαν στην άμεση 
αποκατάσταση της βλάβης.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τιμά τη «Γιορτή των 
Γραμμάτων» με ειδική εκδήλωση, την οποία 
διοργανώνει κάθε χρόνο, με την ευκαιρία της 
γιορτής των Τριών Ιεραρχών και των Ελληνι-
κών Γραμμάτων. Τα τελευταία χρόνια οι διορ-
γανωτές έχουν φιλοξενήσει διάφορες διακεκρι-
μένες μορφές των Γραμμάτων, της Θρησκείας, 
του Πολιτισμού και της Τέχνης.   
Φέτος στην εν λόγω εκδήλωση θα παραστεί  
ο Έλληνας δημοσιογράφος, Παύλος Τσίμας.  
Ο έγκριτος και αγαπητός πολιτικός αναλυτής 
και συγγραφέας, βραβευμένος το 1988 από 
Ίδρυμα Μπότση, θα μιλήσει για την Παιδεία, 
τη Δημοκρατία και τη Δημοσιογραφία. 
H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
31 Ιανουαρίου 2022, στις 6 μ.μ. στο Αμφιθέα-
τρο Β108, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστημι-
ούπολη. 
Για δηλώσεις συμμετοχής:www.ucy.ac.cy/ucye-
vents. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων 
για αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού, 
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα τηρη-
θούν όλα το προβλεπόμενα μέτρα κατά του 
Covid-19. 
Ο Παύλος Τσίμας σπούδασε στην Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αν και 
ξεκίνησε την καριέρα του ως δικηγόρος, εντού-
τοις τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Ξεκίνησε το 
1980 ως πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα 
Ριζοσπάστης και αργότερα διετέλεσε διευθυ-
ντής του ραδιοφωνικού σταθμού 902 και της 
εφημερίδας ΠΡΩΤΗ. Από το 1991 αρθρογρα-
φεί στην εφημερίδα Τα ΝΕΑ, ενώ διετέλεσε και 
διευθυντής του περιοδικού ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.  
Το 1987 συμμετείχε στην δημοσιογραφική 
ομάδα που εγκαινίασε τον ΑΘΗΝΑ 9,84 και 
από τότε έχει καθημερινή παρουσία στο ρα-
διόφωνο. Το 1993 παρουσίασε την πρώτη του 
ενημερωτική εκπομπή στην τηλεόραση του 
ΣΚΑΪ. Στα χρόνια που ακολούθησαν, έχει πα-
ρουσιάσει εκπομπές δημοσιογραφικής έρευνας 
και πολιτικά talk shows (Μήλον της Έριδος, 
Μαύρο Κουτί, Έρευνα, κλπ.) στην τηλεόραση 
του ΜΕΓΚΑ και στην ΕΡΤ. Από το 2014 συνερ-
γάζεται και πάλι με τον ΣΚΑΪ, όπου παρουσιάζει 
την καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή «Ημε-
ρολόγιο», συμμετέχει στο τηλεοπτικό δελτίο  
ειδήσεων και επιμελείται ενημερωτικές τηλεο-
πτικές εκπομπές. Είναι συγγραφέας δύο  
βιβλίων «Το ημερολόγιο της κρίσης» και  
«Ο φερετζές και το πηλήκιο», από τις εκδόσεις 
Μεταίχμιο.
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ΝΕΑ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 180 ΧΩΡΕΣ

Στο χειρότερο ιστορικό σημείο  
η Κύπρος στον δείκτη διαφθοράς!

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ  ΔΕΙ-▪
ΚΤΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕ-
ΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΔΑΔ) ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΗΚΕ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟ 2021, ΚΑΘΩΣ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗΝ 
52Η  ΘΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 180 ΧΩ-
ΡΩΝ. 

 
•ΔΙΕΘΝΩΣ ΡΕΖΙΛΙ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 
ΚΑΙ Ο ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΟΣ ΔΗΣΥ  

 
•ΑΚΕΛ: ΟΣΟ ΚΥΒΕΡΝΑ Ο ΔΗΣΥ, ΤΟΣΟ ΘΑ 

ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡ 

Σ  το μάτι του κυκλώνα συνεχίζει να  
βρίσκεται η Κύπρος με τα φαινόμενα 
 διαφθοράς να μην λένε να κοπάσουν 

και τη χώρα μας να διολισθαίνει όλο και  
περισσότερο στους διεθνείς δείκτες διαφθοράς 
και διαπλοκής.  
Νέο χαστούκι για τις πολιτικές της κυβέρνησης 

Αναστασιάδη και του Αβέρωφ Νεοφύτου, του 
προέδρου του κυβερνώντος κόμματος, δέχτηκε 
η Κύπρος καθώς το Cyprus Integrity Forum ανα-
κοίνωσε ότι η χώρα βουλιάζει και άλλο στους 
 δείκτες διαφθοράς ενώ το Συμβούλιο Ανταγωνι-
στικότητας επισημαίνει  ότι η Κύπρος έχει από-
δοση κάτω του μέσου όρου σε σχέση με τον  
περιορισμό της διαφθοράς, το επίπεδο αποδοτι-
κότητας του δικαστικού συστήματος και την  
έκφραση φωνής και λογοδοσίας! 
Σύμφωνα με το δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς 

του οργανισμού Transparency International,  
η Κύπρος υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό σημείο 
ενώ περιλαμβάνεται στις χώρες που καταγρά-
φουν επιδείνωση της θέσης τους τα τελευταία 
δέκα χρόνια! 
Συγκεκριμένα, η χώρα μας υποχώρησε στην 

52η θέση, καταγράφοντας σταθερή κάθοδο σε 
σχέση με το 2019 και το 2020 που βρισκόταν 
στην 58η και 57η θέση αντίστοιχα. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση  

ο ΔΑΔ χρησιμοποιεί μια κλίμακα από το 0 έως το 

100, όπου το 0 αναφέρεται σε ένα εξαιρετικά διε-
φθαρμένο κράτος και το 100 σε ένα αδιάφθορο 
κράτος. Αναφέρεται επίσης ότι το 2021 οι χώρες 
με τις καλύτερες επιδόσεις ήταν η Δανία,  
Νέα Ζηλανδία και Φιλανδία, ενώ οι χώρες με τις 
χειρότερες επιδόσεις ήταν η Σομαλία, Νότιο Σου-
δάν, Συρία, Υεμένη και Βενεζουέλα. 
Σε ανακοίνωση του Cyprus Integrity Forum,  

σημειώνεται ότι «τα αποτελέσματα του ΔΑΔ έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο για τη χώρα μας αφού  
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από ξένους επεν-
δυτές οι οποίοι μελετούν το ΔΑΔ και αποφεύγουν 
τις χώρες όπου η κατάταξη τους είναι χειρότερη 
από την προηγούμενη χρονιά. Πρόσφατες  

έρευνες έχουν επίσης βρει ότι και οι τουρίστες 
μελετούν τον συγκεκριμένο δείκτη και αποφεύ-
γουν χώρες όπου η διαφθορά βρίσκεται σε ψηλά 
επίπεδα μεβάση αυτό το δείκτη». 

«Τα αποτελέσματα είναι σαφώς άσχημα για τη 
φήμη και υπόληψη της Κύπρου και θα πρέπει να 
προβληματίσουν την κοινωνία και κατά κύριο 
λόγο το Κράτος.  Κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη 
η λήψη μέτρων για μείωση της διαφθοράς και 
προώθηση της διαφάνειας εφόσον η διαφθορά 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική  
ανάπτυξη.   
Τους τελευταίους μήνες έγιναν κάποια μικρά  

βήματα με την υλοποίηση κάποιων εισηγήσεων 
της Επιτροπής Γκρέκο και πρόσφατα την αργο-
πορημένη ψήφιση του Νόμου Προστασίας Μαρ-
τύρων Δημοσίου Συμφέροντος.  Αυτό όμως  
δεν θα έχει κανένα απολύτως αντίκτυπο στον  
εν λόγω δείκτη εάν δεν γίνουν άλματα βελτίωσης 
που θα φέρουν και την αξιοπιστία στους διαφό-
ρους εταίρους μας», τονίζεται. 

«Επομένως, αν επιθυμούμε να αυξήσουμε την 
εισροή ξένων επενδύσεων και άλλους τομείς της 
οικονομίας στη χώρα μας, ακόμα και του τουρι-
σμού, η κουλτούρα μας πρέπει να αλλάξει άμεσα! 
«, επισημαίνεται. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:                                                                                                                        
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ                                                                                                                              
ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ 

 
Εξάλλου, το Συμβούλιο Οικονομίας και Αντα-

γωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ) σε ανακοίνωση 
του τονίζει ότι η διαφθορά και τα χαμηλά επίπεδα 
λογοδοσίας είναι από τις μεγαλύτερες και πιο 
 σημαντικές αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας.  
Το Συμβούλιο έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα 

τη δεύτερη Έκθεση Ανταγωνιστικότητας της Κυ-
πριακής Οικονομίας, η οποία καταδεικνύει και 
πάλι την ανάγκη για αλλαγή του οικονομικού 
 μοντέλου και ανάπτυξη νέων τομέων οι οποίοι 
θα είναι συμπληρωματικοί προς τις υφιστάμενες 
οικονομικές δραστηριότητες (υγεία, τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, εξειδικευμένοι, ελαφριά βιομηχανία 
και αγροτεχνολογία). Επίσης, η έκθεση καταδει-
κνύει τις μεγάλες αδυναμίες της οικονομίας,  
καθώς επίσης τις οικονομικές και κοινωνικές  
επιπτώσεις τις οποίες επέφερε η πανδημία. 
Μεταξύ άλλων, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
• Η Κύπρος έχει απόδοση κάτω του μέσου όρου 

σε σχέση με την προστασία πνευματικής ιδιοκτη-
σίας, τον περιορισμό της διαφθοράς και την απο-
τελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού.  
Επίσης έχει χαμηλό επίπεδο αποδοτικότητας  
δικαστικού συστήματος και χαμηλά επίπεδα έκ-
φρασης φωνής και λογοδοσίας. 

• Τα επιτόκια δανεισμού των επιχειρήσεων είναι 
πολύ υψηλά, ενώ παράλληλα παρατηρείται  
έλλειψη πρόσβασης σε ενναλακτικές μορφές χρη-
ματοδότησης, όπως μετοχικό κεφάλαιο. 

• Το κόστος ηλεκτρισμού είναι πολύ υψηλό, ενώ 
παρατηρούνται και καθυστερήσεις στην παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Σχετικά υψηλό κόστος διασυνοριακών συναλ-
λαγών και διοικητικός φόρτος τελωνειακών δια-
δικασιών. 

• Η αύξηση της ανεργίας (από 7,1% το 2019 σε 
7,6% το 2020), η μείωση της απασχόλησης (από 
75,7% το 2019 σε 74,9% το 2020) και η μείωση 
ωρών εργασίας οδήγησε στην επιδείνωση της 
οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών.  
Αναφέρεται επίσης ότι είναι «υψηλός ο αριθμός 

των ατόμων στον νεαρό πληθυσμό που εγκατα-
λείπει πρόωρα το σχολείο». 

• Περιορισμένη θαλάσσια και αεροπορική συν-
δεσιμότητα. Μάλιστα αναφέρεται ότι «τυχόν  
συνέχιση της μείωσης αεροπορικών συνδέσεων 
και ροπής καταναλωτών για ταξίδια, ενδεχομένως 
να επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό». 

• Η οικονομία κατέγραψε τέσσερα συνεχόμενα 
τρίμηνα ύφεσης, ενώ ανέκαμψε το δεύτερο  
τρίμηνο του 2021. Ο τομέας Διαμονής και Τροφί-
μων πλήγηκε περισσότερο (μείωση της παρα-
γωγής κατά 39,1% μεταξύ 2019 και 2020), ενώ 
τα έσοδα από τον τουρισμό μειώθηκαν κατά 85%. 
Στους μεγαλύτερους κλάδους σημαντική πτώση 
καταγράφηκε στις Μεταφορές και Αποθήκευση 
(-10,4%), Κατασκευές (-6,4%) και Μεταποίηση  
(-6,3%). 

 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΚΕΛ 

Το ΑΚΕΛ τονίζει με έμφαση ότι όσο κυβερνά  
ο Δημοκρατικός Συναγερμός τόσο θα βουλιάζει 
η Κύπρος στη διαφθορά. Ο εκπρόσωπος Τύπου 
του κόμματος  Γιώργος Κουκουμάς, σχολιάζοντας 
την έκθεση του Συμβούλιου Οικονομίας και Αντα-
γωνιστικότητας, δήλωσε:  
Δεν υπάρχει οργανισμός ο οποίος τα τελευταία 

9 χρόνια δεν έχει καταγράψει την κατρακύλα της 
Κύπρου στους δείκτες που αφορούν ζητήματα 
διαφθοράς. Εξήγησε ότι η γιγάντωση του φαινο-
μένου στη χώρα καταγράφεται από το 2013, όταν 

ανέλαβε η κυβέρνηση Αναστασιάδη. Πρόσθεσε 
ότι είναι η πρώτη φορά που ο Πρόεδρος της χώ-
ρας είναι πρωταγωνιστής σε θέματα διαπλοκής 
και σύγκρουσης συμφερόντων, λέγοντας μάλιστα 
ότι ο ΔΗΣΥ είναι ο βασικός υπερασπιστής και 
συνήγορος της κατάστασης. Ο Γιώργος Κουκου-
μάς υπέδειξε ότι για να αλλάξουν τα δεδομένα 
πρέπει να αλλάξει η διακυβέρνηση καθώς απο-
τελεί βασικό μέρος του προβλήματος.  
Σε ότι αφορά το ρόλο της Βουλής, ανέφερε ότι 

μπορεί να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο, προ-
σθέτοντας ότι όσο περνά από το χέρι του ΑΚΕΛ, 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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Προφυλακιστέος ο ιερέας  
για τον βιασμό ανήλικης

 

Προφυλακιστέος κρί-
θηκε μετά την απολο-
γία του ο  37χρονος 

ιερέας, ο οποίος  κατηγορείται 
για το βιασμό ανήλικης στα Πα-
τήσια. Υπενθυμίζεται, ότι ο  
ιερέας αντιμετωπίζει κατηγορίες 
για βιασμό, κατάχρηση σε ασέλ-
γεια, αποπλάνηση ανηλίκου και 
πορνογραφικό υλικό, καθώς φέ-
ρεται να ζητούσε από το ανή-
λικο κορίτσι φωτογραφίες. 
Την ίδια στιγμή επικαλείται τις 

διαπιστώσεις ιατροδικαστών 
σχετικά με το ότι το κορίτσι εμ-
φανίζεται να μην έχει έρθει σε 
σεξουαλική επαφή γενικά, ενώ 
αναφέρει πως δεν θα έπρεπε 
να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης 
σε βάρος του και ζητά την ανά-
κλησή του. 

«Η χρονική απόσταση τόσο 
από την περιγραφόμενη τέλεση 
των αδικημάτων, όσο και από 
την καταγγελία τους, το γεγονός 
ότι στο μεταξύ, δεν υπάρχει κα-
μία ένδειξη τέλεσης εκ μέρους 
μου άλλου αδικήματος (ούτε στα 
2 χρόνια που μεσολάβησαν από 
το 2020, ούτε στους 3 μήνες 
που μεσολάβησαν από την κα-
ταγγελία), επιπλέον δε η θέση 
μου ως κληρικού, σε αργία, (με 
απόφαση της Αρχιεπισκοπής, 
μετά την δημοσίευση της εις βά-
ρος μου εκκρεμούσης δικογρα-
φίας), αποδεικνύουν την εξαρ-
χής έλλειψη ερείσματος του 
εντάλματος σύλληψής σας και 
πάντως, σήμερα, το εκ θέσεως 
αδύνατον τέλεσης νέων αδικη-
μάτων εκ μέρους μου, σύμφωνα 
με τα περιγραφόμενα στο 
ένταλμά Σας, καθώς ήδη δεν θα 
έχω καμία πρόσβαση στον ναό, 
ή σε ανήλικους εκ της ιδιότητάς 

μου, ως κληρικού» αναφέρει 
στο απολογητικό του υπό-
μνημα ο ιερέας. 
Ο ίδιος επιμένει, πως η θέση 

του σε αργία αφαιρεί το βασικό 
επιχείρημα, ότι έρχεται σε  
καθημερινή επαφή με ανήλι-
κους, ως κληρικός και κατηχη-
τής. «Και πάντως, δεν ήμουν 
ούτε άγνωστης διαμονής, ούτε 
φυγόδικος, ούτε παρασκεύαζα 
την φυγή μου, κατά την διάρκεια 
των 3 μηνών που ήταν γνωστή 
στις διωκτικές αρχές η εις βάρος 
μου καταγγελία, ώστε να δικαιο-
λογείται η εξαιρετική περίπτωση 
έκδοσης εντάλματος συλλή-
ψεως, αντί της ορθής πεπατη-
μένης, της ενδεδειγμένης  
κλήσης μου σε τακτική απολο-
γία» αναφέρει και συμπληρώνει 
πως η διατύπωση στο ένταλμα 
σύλληψης «κρίνεται ότι αν αφε-
θεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό 
να διαπράξει», «επιρρωνύει την 
παντελή έλλειψη επιχειρημάτων 
περί επικινδυνότητάς μου. 
Αφενός η έκφραση «αν αφεθεί 

ελεύθερος», προσιδιάζει σε ήδη 
κρατούμενο, ΟΜΩΣ ΕΓΩ 
ΗΜΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, κατά 
την εκτέλεση του εντάλματος. 
Αφετέρου αν συνέτρεχαν πρά-
γματι οι αναφερόμενοι στο 
ένταλμα σύλληψής μου, όροι 
επικινδυνότητάς μου, μετά  
βεβαιότητας θα είχα συλληφθεί 
να τελώ επ’αυτοφώρω αδική-
ματα».

Χάος και εκατοντάδες εγκλωβισμένοι  
από την κακοκαιρία - Βαριές οι ευθύνες
Παρά τις επίμονες 

προειδοποιήσεις των 
μετεωρολόγων για 

πρωτοφανείς χιονοπτώσεις και 
στην Αττική, κρατικός μηχανι-
σμός και υποδομές του λεκανο-
πεδίου δεν στάθηκαν ικανές να 
αποτρέψουν τις εικόνες πλή-
ρους παράδοσης στα καιρικά 
φαινόμενα, αυτή τη φορά με 
επίκεντρο την Αττική Οδό. 

 Απίστευτη ήταν η ταλαιπωρία 
για χιλιάδες οδηγούς οι οποίοι 
παρέμειναν εγκλωβισμένοι για 
πάνω από 20 ώρες, θέτοντας 
σε άμεσο κίνδυνο την υγεία 
τους καθώς οι συνθήκες που 
επικρατούσαν ήταν ιδιαίτερα 
αντίξοες. Το φιάσκο της Αττικής 
Οδού  προκαλεί αντιπαραθέσεις 
ανάμεσα στην κυβέρνηση και 
στην εταιρεία που διαχειρίζεται 
τον δρόμο. 
Παράλληλα, στο σκοτάδι βρέ-

θηκαν πολλές περιοχές της  
Αττικής στις οποίες επί ώρες 
δεν κατέστη δυνατό να αποκα-
τασταθεί η ηλεκτροδότηση που 
διακόπηκε από το πέρασμα της 
κακοκαιρίας «Ελπίδα». Μεγάλες 
περιοχές όπως η Φιλοθέη και 
το Ψυχικό βρέθηκαν βυθισμένες 
στο σκοτάδι με τους κατοίκους 
να βρίσκονται σε απόγνωση κα-
θώς, εκτός από το σκότος είχαν 
να αντιμετωπίσουν και τις εξαι-
ρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. 

 
Το χρονικό της επιδρομής 

της κακοκαιρίας «Ελπίδα» 

έχει ως εξής: 
– Λόγω της πυκνής χιονόπτω-

σης στην Αττική και των προ-
βλημάτων που δημιουργεί η  
κακοκαιρία ελήφθη η απόφαση 
από τον Υπουργό Εσωτερικών 
Μάκη Βορίδη να σχολάσουν 
νωρίτερα οι δημόσιοι υπάλλη-
λοι. Παράλληλα και αρκετές  
επιχειρήσεις του ιδιωτικού  
τομέα έπραξαν το ίδιο. Η μαζική 
αποδέσμευση από τις εργασίες 
τους φαίνεται να συνέτεινε στο 
μπλοκάρισμα κεντρικών οδικών 
αρτηριών. 

– Χάος στην Αττική Οδό: Την 
ίδια ώρα καταγράφεται και το 
κυκλοφοριακό «έμφραγμα» 
στην Αττική Οδό, λόγω της επέ-
λασης της κακοκαιρίας και τα 
έντονα φαινόμενα. Τα διόδια 
ανοίγουν μεν για να διευκολυν-
θούν οι οδηγοί, ωστόσο η συ-
νεχής χιονόπτωση και η διαφα-
νείσα αδυναμία της εταιρείας να 
καθαρίσει τον δρόμο προκα-
λούν χάος. Σταδιακά κλείνουν 
πολλοι δρόμοι -ειδικά στα βό-
ρεια προάστια- και τα συνεργεία 
των δήμων, της περιφέρειας και 
της πολιτικής προστασίας προ-
σπαθούσαν να κρατήσουν ανοι-
χτούς του μεγάλους οδικούς 
άξονες. Τα αυτοκίνητα ειδικά 
στη Μεσογείων κινούνται απο-
κλειστικά με πρώτη ταχύτητα. 

– Καταγράφονται διακοπές 
στην κυκλοφορία των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς και απο-
σύρθηκαν στα αμαξοστάσια το 

σύνολο των Λεωφορείων και 
Τρόλεϊ σε όλη την Αθήνα.  
Λίγο αργότερα διεκόπησαν τα 

δρομολόγια του Τραμ, ενώ  
οι συρμοί του ΗΣΑΠ είχαν ως 
τερματικό σταθμό την Ειρήνη.  

– Τεράστια προβλήματα στην 
ηλεκτροδότηση και συγκεκρι-
μένα στην Παλλήνη περί την  
Λεωφόρο Μαραθώνος, και την 
Ανθούσα. Οι διακοπές ρεύμα-
τος επεκτάθηκαν και σε άλλες 
περιοχές.  

– Η προϊσταμένη της Εισαγ-
γελίας της Αθήνας Σωτηρία Πα-
παγεωργακοπούλου διατάσσει 
προκαταρκτική έρευνα για το  
πιθανό αδίκημα της παρακώλυ-
σης συγκοινωνιών.   

– Η κυβέρνηση ανακοινώνει 
γενική αργία σε Αττική, Βοιωτία, 
Ευβοία, Κυκλάδες, Σποράδες 
Δωδεκάνησα και Κρήτη στο δη-
μόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.  

– Ο υπουργός Κλιματικής  
Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας ανέφερε πως ξεκίνησε  
ο απεγκλωβισμός πολιτών από 
την Αττική Οδό, με τη συνδρομή 
της Αστυνομίας, της Πυροσβε-
στικής και των Ενόπλων Δυνά-
μεων. Η συνδρομή του Στρατού 
απεδείχθη αποφασιστική και 
παραμένουν ερωτηματικά για τη 
μη ενεργοποίησή του νωρίτερα  

 – Σχεδόν 24 ώρες μετά την 

έναρξη των φαινομένων, εκατο-
ντάδες οδηγοί παρέμεναν 
εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 
κυβερνητικού εκπροσώπου, 
τουλάχιστον 1.200 οχήματα  
παρέμεναν ακινητοποιημένα, 
ενώ ο διευθυντής κυκλοφορίας 
της Αττικής οδού, Φάνης Παπα-
δημητρίου, έκανε λόγο για 200 
– 300 άτομα σε σημεία του  
αυτοκινητοδρόμου.  

–Αποκαλύπτεται σε όλο το  
μέγεθός της η ταλαιπωρία που 
υπέστησαν χιλιάδες οδηγοί που 
ουσιαστικά αφέθηκαν στην τύχη 
τους να «διανυκτερεύσυν» στην 
Αττική Οδό ενώ τα social media 
κατακλύζονται από τις εικόνες 
συνωστισμού των απεγκλωβι-
σθέντων στον Προαστιακό όσο 
και στο ξενοδοχείο υποδοχής.    

 – Αποφασίζεται η καταβολή 
αποζημίωσης 2.000 ευρώ ανά 
εγκλωβισμένο αυτοκίνητο από 
την Αττική Οδό, ύστερα από 
επικοινωνία που είχε ο Πρωθυ-
πουργός με τη διοίκηση της  
παραχωρησιούχου εταιρείας.  

– Ανακοινώνεται από τον 
υπουργό Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας πως και 
η Τετάρτη θα είναι γενική αργία 
για Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλά-
δες και Κρήτη. 
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Σβηστός Φάρος

Τα παιδιά πληρώνουν

Γωνιά Ποίησης 

                        Του Ειρήναρχου Στεφάνου

        Του Ανδρέα Γεωργίου Κοντεάτης 
Ποιήματα Κοινωνικά & Τραγούδια Λαίκα που  

απορρέουν από προσωπικά βιώματα του ποιητή 2013

Όσα θεός μας χάρισε, μ’Αγάπη και Σοφία, 
άνθρωπος τα αλλοίωσε – εξέλιξε…βελτίωσε, 

για την αχορταγία! 
Πληγές παντού μας άνοιξε, δική μας απλη-

στία, 
Προβλήματα, διαφορές – Γνωστές αμέτρητες 

φορές, 
Φερνή αχαριστία! 

Η Δόξα και ο θησαυρός, μας έχουνε τυφλώ-
σει, 

Στάχτη χρυσή μας ρίξανε – Τα μάτια μας 
εκλείσανε, 

παντοτινά σκλαβώσει! 
Πλεονεξία τελικά, θολώσει τα μυαλά μας, 

Μιλούν τ ’αποτελέσματα – Δικά μας κατορ-
θώματα, 

σκληρήνουν την καρδιά μας! 
Χαθήκαν τα αισθήματα, πλούτη και ύλη πά-

θος 
Μετρούν μόνο τα χρήματα – Τα κέρδη και τα 

κτήματα, 
η Ανθρωπιά στο βάθος! 

Υπεύθυνες, οι πράξεις μας, τα έργα τα δικά 
μας, 

Πλημμύρες και καταστροφές – τες πυρκαγιές 
και συμφορές, 

φέρανε, τα κακά μας! 
Και συνεχίζει δυστυχώς, η ιδιά πορεία, 

Ο φάρος μας είναι Σβηστός – Μέρας δεν 
βλέπουμε το φως, 
ξεχνούμε Ιστορία! 

Μ ’ακρίβεια Γεωμετρική – Τραβάμε προς Κα-
ταστροφή, 

του κόσμου και πλανήτη, 
Κ’ όταν χαθούν τα Αγαθά – Δεν θα μας σώ-

σουν τα λεφτά, 
Καλύβι και το σπίτι!!!

Παν οι παλιοί καιροί 
που η παντρειά ήταν στερεωμένη 

τώρα όλοι νέα γενιά ήν όλοι 
χωρισμένοι 

ο ένας στους τρεις χωρίζουν 
δίχως καμιάν αιτία. 

Ο άντρας κάμνει γκόμενα 
και η γυναίκα φίλον 

και αφήνουσην τα παιδιά 
μες το νερό το κρύο. 
Όταν βγει το διαζύγιο 

και οι δύο τους μετανιώνουν 
αλλά είναι αργά 

και τα παιδιά πληρώνουν. 
Όταν βγει το διαζύγιο 

Και οι δύο τους μετανιώνουν. 
Όταν βγει το διαζύγιο 

και οι δυο τους μετανιώνουν 
αλλά είναι αργά 

και τα παιδιά πληρώνουν.  
Αρχίζουν τα δικαστήρια 
οι δίκες δεν τελειώνουν 

και εις τέλος της χρονιάς 
τα παιδιά όλα πληρώνουν 

Αρχίζουν από μηδέν 
μηδέν εις το πηλίκο 
και το ταμείο μείον. 

Τα συγχυσμένα τους μυαλά 
σκέφτονται 

στο κρεβάτι ο νους τους σταματά 
και δεν μπορούν να κλείσουν μάτι. 

Όταν βγει το διαζύγιο 
και οι δυο τους μετανιώσουν 

αλλά είναι αργά και τα παιδιά πληρώνουν. 
Και απελπισμένος περπατά 

μα ποιόν να πλησιάσει 
και από την σκέψη την πολλή 

εγκεφαλικό θα πιάσει 
και γυναίκα και παιδιά ίσως να τους ξεχάσει 

Όταν βγει το διαζύγιο και οι δυο τους  
μετανιώσουναλλά είναι αργά 

και τα παιδιά πληρώνουν. 

Τα ονομαστήρια του Μητροπολίτου Κολωνείας Αθανασίου

Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη 
του εν Αγίοις Πατρός ημών Αθανα-

σίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλε-
ξανδρείας, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό 

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βο-
ρείου Λονδίνου στο Wood Green, 
ημέρα κατά την οποία άγει τα ονο-
μαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Κολωνείας κ. Αθανάσιος, 
ο οποίος και προέστη της Θείας Λει-
τουργίας. 

 
Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο 

Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας 
κ. Νικήτα εκπροσώπησε ο Θεοφιλέ-
στατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μά-
ξιμος, συνοδευόμενος από τον Δι-
ευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του 
Αρχιεπισκόπου, Αρχιμ. κ. Νήφωνα 
Τσιμαλή και τον Αρχιδιάκονο κ. Γε-
ώργιο Τσουρούς. 

   
Ο Θεοφιλέστατος, καθώς και πολ-

λοί κληρικοί της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής, συλλειτούργησαν  μετά του 
εορτάζοντος Σεβ. Μητροπολίτου Κο-
λωνείας κ. Αθανασίου. 

 
Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον 

Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα και 
τον Θεοφ. Επίσκοπο Μελιτηνής κ. 
Μάξιμο, ομιλώντας σχετικά με τον 
βίο του μεγάλου Αγίου της Εκκλη-
σίας μας. 

   
Ο Θεοφιλέστατος μετέφερε στον 

εορτάζοντα την αγάπη και τις εγκάρ-
διες ευχές του Αρχιεπισκόπου κ. Νι-
κήτα για μακροημέρευση και υγεία, 
δια πρεσβειών του Αγίου Αθανασίου 
του Μεγάλου. 

Η πανήγυρις του Αγίου 
Αντωνίου στο Λονδίνο

Στον εορτάζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Λονδίνου χορο-
στάτησε και προεξήρχε της 
Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώ-
τατος Αρχιεπίσκοπος Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. 
Νικήτας την Δευτέρα, 17 Ια-
νουαρίου. 

  
Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυ-

γμά του μεταξύ άλλων υπο-

γράμμισε: "ο Άγιος Αντώνιος δεν 
μας άφησε γραπτά κείμενα 
αλλά το παράδειγμα του ασκη-
τικού του βίου. Διά της προσευ-
χής και της πίστεώς του έκανε 
την έρημο να ανθίσει". 

 Η Κοινότητα ευχαρίστησε τον 
Σεβασμιώτατο που λάμπρυνε 
την πανήγυρη με την επίσκεψή 
του και ακολούθησε εορταστικό 
γεύμα.

Κοπή Βασιλόπιτας στην Ελληνική 
Πρεσβεία στο Λονδίνο

Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα 
έκοψε η Πρεσβείας της Ελλάδος στο 
Λονδίνο το βράδυ της Τετάρτης 19 Ια-
νουαρίου. 

Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο Σεβασμιώ-
τατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Με-

γάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, ο οποίος 
ευχήθηκε τα δέοντα στον Εξοχώτατο 
Πρέσβη κ. Ιωάννη Ραπτάκη και στους 
συνεργάτες του Προξενείου, της Πρε-
σβείας και των υπηρεσιών που συστε-
γάζονται. 

Αγρυπνία στον Καθεδρικό του Λονδίνου 
για τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή

Ιερά Αγρυπνία ετελέσθη στον 
Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας 
Σοφίας Λονδίνου επί τη ιερά 
μνήμη του εν Αγίοις Πατρός 
ημών Μαξίμου του Ομολογη-
τού. 

Προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξι-
μος, ο οποίος φέρει το όνομα 
του μεγάλου Αγίου της Εκκλη-
σίας μας.   

Συμπροσευχόμενοι παρέστη-
σαν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπί-
σκοπος Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρεταννίας κ. Νικήτας, ο Θεο-
φιλέστατος Επίσκοπος Κλαυδι-
ουπόλεως κ. Ιάκωβος και πολ-
λοί κληρικοί της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής. 

 
Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς 

Προϊστάμενος του Καθεδρικού, 
Αρχιμανδρίτης του Οικουμενι-
κού Θρόνου κ. Θεωνάς Μπα-
κάλης, ο Αρχιμ. κ. Νήφων Τσι-
μαλής, ο Αρχιδιάκονος κ. 
Γεώργιος Τσουρούς και ο Διά-
κονος κ. Κωνσταντίνος Μαμού-
ρης. 

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκο-
πος κ. Νικήτας στην προσφώ-
νησή του ευχήθηκε στον Θεο-
φιλέστατο τα δέοντα επί τοις 
ονομαστηρίοις αυτού και επικα-
λέστηκε τις πρεσβείες του Αγίου 
Μαξίμου. 

Οι κληρικοί και το εκκλησία-
σμα ευχήθηκαν επίσης στον 
εορτάζοντα Επίσκοπο Μελιτη-
νής κ. Μάξιμο και ακολούθησε 
κέρασμα στην αίθουσα του Κα-
θεδρικού. 

Επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων στο Κάρντιφ

Επίσκεψη πραγματο-
ποίησε ο Σεβασμιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρεταν-
νίας κ. Νικήτας στην ιστο-
ρική Κοινότητα Αγίου 
Νικολάου Κάρντιφ στην 
Ουαλία. Ο Σεβασμιώτατος 
συνοδευόταν από τον 
 Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. 
κ. Νήφωνα Τσιμαλή και 
τον Αρχιδιάκονο της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής π. Γεώρ-
γιο Τσουρούς. 

Τον Σεβασμιώτατο υπο-
δέχθηκαν εγκάρδια ο Θε-
οφιλέστατος Επίσκοπος 
Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκω-

βος και ο Αρχιμανδρίτης 
κ. Νικόλαος Price, μαζί με 
κηδεμόνες και μέλη των 
Εκκλησιαστικών Επιτρο-
πών. Η επίσκεψη ξεκί-
νησε το Σάββατο με τρι-
σάγιο που τέλεσε  
ο Σεβασμιώτατος εις μνή-
μην του μακαριστού Αρχι-
μανδρίτου κυρού Γεννα-
δίου Θέμελη που 
εκοιμήθη το 1928 και είναι 
ο μόνος ιερεύς που δια-
κόνησε την συγκεκριμένη 
ενορία και έχει ταφεί στην 
Ουαλία. Ο τάφος του ανα-
καινίστηκε και αναστηλώ-
θηκε πρόσφατα. Στη συ-

νέχεια ο Σεβασμιώτατος 
είχε συνομιλίες με κηδε-
μόνες και μέλη των Επι-
τροπών στο πνευματικό 
κέντρο της Κοινότητος. 
Ακολούθησε δείπνο σε  
ξενοδοχείο που στεγάζε-
ται σε ιστορικό κτήριο στο 
οποίο τον προηγούμενο 
αιώνα στεγάζονταν ελλη-
νικά εφοπλιστικά γραφεία. 
Την Κυριακή ο Σεβασμιώ-
τατος προέστη της Θείας 
Λειτουργίας και κήρυξε 
τον Θείο Λόγο. Η υπο-
δοχή της κοινότητος ήταν 
εγκάρδια και ιδιαιτέρως 
θερμή. Ακολούθησε γεύμα 
σε κέντρο της πόλεως 
όπου ο Σεβασμιώτατος 
ευλόγησε επίσης την  
Βασιλόπιτα. Στο δείπνο 
και το γεύμα παρευρέθηκε 
ο Αρχιεπίσκοπος της  
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλη-
σίας του Κάρντιφ κ. 
George Stack ο οποίος 
υποδέχθηκε θερμά τον 
Σεβασμιώτατο.

Κυριακή ΙΔ' Λουκά στο Μπέρμιγχαμ
Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου και Αποστόλου Ανδρέου 
Μπέρμιγχαμ προεξήρχε της Θείας Λει-
τουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Μελιτηνής κ. Μάξιμος την ΙΔ' Κυριακή 
Λουκά. Συλλειτούργησαν ο Αρχιμ. κ. Χρι-
στόδουλος Κοκλιώτης και ο Οικονόμος 

κ. Αιμιλιανός Επαμεινώνδας. 
Τον Θεοφιλέστατο καλωσόρισαν στην 

Κοινότητα ο Πρόεδρος μετά των μελών 
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και οι 
πιστοί του Καθεδρικού. 

Ακολούθησε γεύμα προς τιμήν του 
στην αίθουσα του Ναού.



Τη δημοσιοποίηση του πορίσματος 
της έρευνας της Σου Γκρέι για τα πάρτι 
στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω απα-
γορεύσεων λόγω πανδημίας αναμένει 
η Βρετανία. Το πόρισμα αναμενόταν 
ευρέως να δημοσιευθεί χθες Τετάρτη 
26/01 ή σήμερα Πέμπτη 27/01, 
ωστόσο το χρονοδιάγραμμα τέθηκε 
προσωρινά εν αμφιβόλω μετά από την 
ανακοίνωση ότι πλέον διεξάγεται και 
αστυνομική έρευνα για τα πάρτι. 
Οι αρχικές πληροφορίες μετά από 

την ανακοίνωση της αστυνομίας ανέ-
φεραν πως το πόρισμα της Σου Γκρέι 
θα καθυστερούσε μέχρι να ολοκληρω-
θεί η αστυνομική έρευνα. Στη συνέχεια, 
ωστόσο, έγινε γνωστό πως η Μητρο-
πολιτική Αστυνομία δεν αντιτίθεται στη 
δημοσιοποίηση του πορίσματος της 
Γκρέι, οπότε οι περισσότεροι Βρετανοί 
πολιτικοί συντάκτες εκτιμούν πως η 
ανώτερη κρατική αξιωματούχος όντως 
θα παραδώσει το πόρισμά της στον 
Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον 
άμεσα. Η Ντάουνινγκ Στριτ σχεδιάζει 
να δώσει στη δημοσιότητα το πόρισμα 
λίγο αφότου παραληφθεί από την 
Γκρέι, ενώ ο Τζόνσον έχει δεσμευθεί 
να προβεί σε δήλωση στη Βουλή των 
Κοινοτήτων για το πόρισμα, που για 
πολλούς αναλυτές ενδεχομένως να 
κρίνει το πολιτικό του μέλλον. 
Πέρα από τη σύγχυση για τη χρονική 

στιγμή δημοσιοποίησης του πορίσμα-
τος, άγνωστο παραμένει το αν θα δοθεί 
στη δημοσιότητα αυτούσιο, αλλά και 
το πόσο αναλυτικό θα είναι. 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Γκρέι 

ενδέχεται να μην περιλαμβάνει στην 
έκθεσή της κάθε λεπτομέρεια για κα-
θένα από τα πάρτι που διερεύνησε, 
ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι 
θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμα 
και φωτογραφίες του Πρωθυπουργού 
κοντά σε μπουκάλια κρασιού σε κά-
ποια από τις συναθροίσεις στην Ντά-
ουνινγκ Στριτ. Πολιτικοί συντάκτες ανα-
φέρουν πως η Σου Γκρει θέλει η 
έκθεσή της να δημοσιευθεί χωρίς πε-
ρικοπές, αλλά η Υπουργός Εξωτερικών 
Λιζ Τρας σημείωσε ότι ίσως προκύ-
πτουν θέματα που άπτονται της εθνι-
κής ασφάλειας, τα οποία θα πρέπει να 
παραλειφθούν.  
Βουλευτές του Συντηρητικού Κόμμα-

τος έχουν δηλώσει ότι αναμένουν να 
δουν τα συμπεράσματα της έρευνας 
πριν αποφασίσουν αν θα υποβάλουν 
επιστολή δυσπιστίας κατά του Πρωθυ-
πουργού Τζόνσον στο αρμόδιο κομμα-
τικό όργανο. Αν συγκεντρωθούν 54 τέ-
τοιες επιστολές από μέλη της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερ-
νώντος κόμματος, αυτομάτως διοργα-
νώνεται ψηφοφορία για την καθαίρεση 
του Τζόνσον. Το αποτέλεσμα σε μια τέ-
τοια ψηφοφορία μεταξύ των 359 βου-
λευτών των Τόρις καθορίζεται από 
απλή πλειοψηφία. 
Εν τω μεταξύ, ο Τζόνσον θα μπο-
ρούσε να κληθεί από τη Μητροπολιτική 
Αστυνομία να καταθέσει ως ύποπτος 
παραβίασης των κανόνων των lock-
down στο πλαίσιο της αστυνομικής 
έρευνας. Σε χιλιάδες άλλες αντίστοιχες 
περιπτώσεις παραβίασης του νόμου 
περί απαγορεύσεων λόγω πανδημίας 
η αστυνομία επέβαλε χρηματικά πρό-
στιμα στους παραβάτες. 
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λον-

δίνου διεξάγει έρευνα για ορισμένα 
από τα καταγγελλόμενα πάρτι στην 
Ντάουνινγκ Στριτ και σε άλλες κυβερ-
νητικές υπηρεσίες που φέρονται να πα-
ραβίαζαν το νόμο όπως ανακοίνωσε η 
αρχηγός του σώματος Κρέσιντα Ντικ. 
Η έρευνα βασίζεται σε πληροφορίες 
από την έρευνα που διεξήγαγε η Σου 
Γκρέι. Η Ντικ αρνήθηκε να δώσει λε-
πτομέρειες για το πόσα και ποια πάρτι 
ερευνώνται ή για τον χρονικό ορίζοντα 
ολοκλήρωσης της έρευνας. 

 
Κορωνο...πάρτι γενεθλίων 
Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μία ακόμα 
αποκάλυψη για πάρτι γενεθλίων για 
τον ίδιο τον Μπόρις Τζόνσον που διορ-

γανώθηκε στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά 
τη διάρκεια του πρώτου lockdown και 
είναι εξαιρετικά πιθανό να παραβίαζε 
τον νόμο. Το πάρτι έγινε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του υπουργικού συμ-
βουλίου στις 19 Ιουνίου 2020, λίγο μετά 
από την επιστροφή του Πρωθυπουρ-
γού στο Λονδίνο από επίσκεψη εργα-
σίας σε σχολείο στο Χάρτφορντσιρ. Η 
σύζυγος του πρωθυπουργού Κάρι  
Σίμοντς και ακόμη περίπου 30 αξιω-
ματούχοι της Ντάουνινγκ Στριτ, αλλά 
και μια φίλη του ζεύγους, έκοψαν 
τούρτα, τραγούδησαν το «happy birth-
day» και έφαγαν φαγητό, με τον  
Πρωθυπουργό να παρίσταται για ένα 
δεκάλεπτο, όπως παραδέχθηκε εκπρό-
σωπός του. Υπουργοί έσπευσαν να 
υπερασπιστούν τον Πρωθυπουργό λέ-
γοντας ότι δεν είναι κάτι κακό συνά-
δελφοι που βρίσκονται στον ίδιο χώρο 
να σταματούν για λίγο για να ευχηθούν 
σε κάποιον για τα γενέθλια του. Νομι-
κοί, ωστόσο, τονίζουν ότι ακόμα και 
αυτή η λιτή συνάθροιση απαγορευόταν 
με βάση το νόμο που ίσχυε τότε. 
Μεταξύ των παρισταμένων ήταν η 
σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων και 
φίλη του πρωθυπουργικού ζεύγους 
Λούλου Λιτλ, δηλαδή μη εργαζόμενη 
στο πρωθυπουργικό γραφείο. Η Λιτλ 
εκείνη την περίοδο εργαζόταν για την 
αμφιλεγόμενη ανακαίνιση του πρωθυ-
πουργικού διαμερίσματος. Η Σίμοντς 
και η Λιτλ έφεραν μία τούρτα γενεθλίων 
και μαζί με το προσωπικό που είχε συ-
γκεντρωθεί τραγούδησαν χρόνια 
πολλά στον Μπόρις Τζόνσον, ανέφερε 
το ρεπορτάζ του ITV. Οι παριστάμενοι 
φέρονται να έμειναν στο χώρο επί πε-
ρίπου 20-30 λεπτά και να έφαγαν φα-
γητά πικ-νικ από σουπερμάρκετ. Το 
ITV News ανέφερε επίσης ότι υπήρξε 
και δεύτερη παράνομη συνάθροιση 
συγγενών του ζεύγους το ίδιο βράδυ 
στο πρωθυπουργικό διαμέρισμα. 
Εκείνη την περίοδο στην Αγγλία απα-
γορεύονταν οι κοινωνικές συναθροίσεις 
σε κλειστούς χώρους, ενώ μεταξύ άλ-
λων μέτρων απαγορεύονταν οι πρόβες 
των χορωδιών λόγω των ανησυχιών 
για τη διασπορά του κορωνοϊού με το 
τραγούδι. Επιτρέπονταν παρέες μόνο 
των έξι ατόμων να συναντηθούν σε 
ανοιχτό χώρο. 
Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ 

παραδέχθηκε ότι υπήρξε η πρώτη συ-
γκέντρωση με μέλη του προσωπικού 
του πρωθυπουργικού γραφείου «μετά 
από συνάντηση εργασίας» για να  
ευχηθούν στον Τζόνσον.  
Σε ό,τι αφορά τη βραδινή συνάθροιση, 
η Ντάουνινγκ Στριτ τη διέψευσε λέγο-
ντας ότι ακολουθώντας τους κανόνες 
της περιόδου ο Πρωθυπουργός δέ-
χθηκε έναν μικρό αριθμό συγγενών σε 
ανοιχτό χώρο του οικήματος. Μία εβδο-
μάδα νωρίτερα ο Τζόνσον είχε τονίσει 
ότι παρέμεναν παράνομες οι συναθροί-
σεις σε ξένα σπίτια. Τη Δευτέρα ο 
πρώην ανώτατος σύμβουλος του Τζόν-
σον, Ντόμινικ Κάμινγκς, που έχει κάνει 
κάποιες από τις αποκαλύψεις, γνωστο-
ποίησε ότι κατέθεσε στην έρευνα. 
Όπως τόνισε, η κατάθεσή του έγινε 
γραπτώς για να μην μπορέσει ο Πρω-
θυπουργός να ισχυριστεί αναληθή 
πράγματα για τα όσα είπε ο πρώην 
σύμβουλός του. 
Η αντιπολίτευση έσπευσε να επανα-

λάβει το αίτημα για παραίτηση του 
Πρωθυπουργού, τον οποίο πάντως 
αμέσως υπερασπίστηκε η Υπουργός 
Πολιτισμού Ναντίν Ντόρις. Η Ντόρις 
έγραψε ότι δεν 
μπορεί να χαρα-
κτηρίζεται «πάρτι» 
όταν εργαζόμενοι 
στο ίδιο γραφείο 
σταματούν για 
δέκα λεπτά για να 
κόψουν μια 
τούρτα και να τρα-
γουδήσουν χρό-
νια πολλά σε κά-
ποιον που έχει 
γενέθλια. Σχολια-
στές πάντως 
υπ ε ν θ υμ ί ζο υ ν 
πως ακόμα και η 
βασίλισσα είχε 
αναβάλει τον εορ-
τασμό των γενε-
θλίων της λίγο 
νωρίτερα εκείνη 
την περίοδο. 
Σύμφωνα με δη-

μοσιεύματα, η 
Γκρέι, δεύτερη γε-
νική γραμματέας 
στο γραφείο 
υπουργικού συμ-

βουλίου, έλαβε τις τελευταίες ημέρες 
καταθέσεις από τους αστυνομικούς φύ-
λαξης της Ντάουνινγκ Στριτ. Επίσης, 
έχει στα χέρια της τα στοιχεία για τις 
ώρες προσέλευσης και αποχώρησης 
όλων των εργαζομένων στην Ντάου-
νινγκ Στριτ, αλλά και την επίσημη ατζέ-
ντα υποχρεώσεων του Πρωθυπουρ-
γού. Όπως έχει αναφερθεί, εξάλλου, η 
Γκρέι θα ερευνήσει και καταγγελίες για 
πάρτι ή άλλες συναθροίσεις που πα-
ραβίαζαν τους κανόνες του lockdown 
στο διαμέρισμα του πρωθυπουργικού 
ζεύγους, στο Νούμερο 11 της Ντάου-
νινγκ Στριτ,  
το οποίο φέρονται να επισκέπτονταν 
πολύ συχνά παρά το απαγορευτικό 
δύο φίλοι της Σίμοντς που εργάζονταν 
στο πρωθυπουργικό γραφείο. 

 
Καταγγελίες για ισλαμοφοβία 
 
Εντολή διερεύνησης καταγγελίας από 

πρώην υφυπουργό περί ισλαμοφοβίας 
στην καρδιά της βρετανικής κυβέρνη-
σης έδωσε ο Τζόνσον. Η έρευνα που 
θα διεξαχθεί από το γραφείο υπουργι-
κού συμβουλίου αφορά τη δήλωση της 
βουλευτού Νουσράτ Γκάνι στους  
Sunday Times ότι ως λόγος για την 
απομάκρυνσή της από τη θέση της 
Υφυπουργού Μεταφορών στον ανα-
σχηματισμό του Φεβρουαρίου του 
2020 είχε δοθεί η θρησκεία της. Δύο 
χρόνια νωρίτερα η Γκάνι είχε γίνει η 
πρώτη μουσουλμάνα πολιτικός στη 
Βρετανία που απευθύνθηκε στους βου-
λευτές από το βήμα της Βουλής των 
Κοινοτήτων ως υφυπουργός. Στη συ-
νέντευξη της υποστήριξε ότι ένας εκ 
των αρμοδίων για την τήρηση της κομ-
ματικής πειθαρχίας κυβερνητικός αξιω-
ματούχος της είχε πει κατά την ανακοί-
νωση του ανασχηματισμού πως η 
«μουσουλμανικότητά» της «είχε εγερ-
θεί ως ζήτημα» και ότι ορισμένοι συ-
νάδελφοί της στο κυβερνητικό σχήμα 
«ένιωθαν άβολα» να έχουν μαζί τους 
μία γυναίκα μουσουλμάνα υφυπουργό. 
Σε μια σπάνια κίνηση, ο επικεφαλής 
της κυβερνητικής ομάδας που έχει την 
αρμοδιότητα για την τήρηση της κομ-
ματικής πειθαρχίας Μαρκ Σπένσερ 
ανακοίνωσε ότι ήταν ο ίδιος που είχε 
αυτή τη συνομιλία με την Γκάνι πριν 
από δύο χρόνια, αλλά διέψευσε ως 
«απολύτως ψευδείς» και «δυσφημιστι-
κές» τις καταγγελίες της. Σημείωσε δε 
πως όταν η πρώην υφυπουργός είχε 
αρχικά κάνει την ίδια καταγγελία, της 
είχε προταθεί να κάνει επίσημη καταγ-
γελία στο αρμόδιο όργανο του Συντη-
ρητικού Κόμματος, πρόταση που η 
Γκάνι είχε απορρίψει. Όπως έγινε αρ-
γότερα γνωστό, την πρόταση για υπο-
βολή επίσημης καταγγελίας είχε κάνει 
στη βουλευτή τον Σεπτέμβριο του 2020 
ο Τζόνσον. Η Γκάνι διευκρίνισε ότι είχε 
απαντήσει στον Πρωθυπουργό πως 

δεν επρόκειτο για θέμα που αφορούσε 
το κόμμα αλλά την κυβέρνηση και για 
αυτό θεώρησε πως μια κομματική 
έρευνα δε θα ήταν η αρμόζουσα απά-
ντηση. Αν και ο Τζόνσον φέρεται τότε 
να της είχε πει ότι δεν μπορούσε να 
ανακατευτεί, σήμερα έδωσε εντολή για 
την ενδοκυβερνητική πλέον διερεύ-
νηση της υπόθεσης. Τη διενέργεια 
έρευνας είχαν ζητήσει αργά την Κυ-
ριακή δύο κορυφαίοι μουσουλμάνοι 
υπουργοί της κυβέρνησης Τζόνσον, ο 
Υπουργός Παιδείας Ναντίμ Ζαχάουι και 
ο Υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ. 

 
Καταγγελία περί εκφοβισμού 
 
Στο τρίτο ανοιχτό μέτωπο καταγγε-
λιών για την κυβέρνηση, ο Συντηρητι-
κός βουλευτής Γουίλιαμ Ραγκ κατέθεσε 
στην αστυνομία για την καταγγελία που 
έχει κάνει ότι τα κυβερνητικά στελέχη 
αρμόδια για την κομματική πειθαρχία 
έχουν εκφοβίσει ή και εκβιάσει βουλευ-
τές του κόμματος που έχουν αμφισβη-
τήσει τον Πρωθυπουργό’. 
Ο Ραγκ είναι ένας εκ των επτά βου-

λευτών του κυβερνώντος Συντηρητικού 
Κόμματοςπου έχουν ταχθεί δημοσίως 
υπέρ της παραίτησης του Τζόνσον.  
Ο Ραγκ, που κατέχει και τη θέση του 
προέδρου της κοινοβουλευτικής επι-
τροπής δημόσιας διοίκησης και συντα-
γματικών υποθέσεων, κατηγόρησε τα 
μέλη της κυβέρνησης που έχουν την 
ευθύνη τήρησης της κομματικής πει-
θαρχίας για παραβίαση του υπουργι-
κού κώδικα διαγωγής, καθώς στην  
ουσία «εκβιάζουν» τους Συντηρητικούς 
βουλευτές που υποστηρίζουν ή  
πιστεύεται ότι υποστηρίζουν την απο-
πομπή του Βρετανού Πρωθυπουργού 
λόγω του ‘partygate’. «Απειλούν να 
αποσύρουν επενδύσεις στις περιφέ-
ρειες των βουλετών αυτών, οι οποίες 
πληρώνονται από το δημόσιο ταμείο», 
υποστήριξε. Κατηγόρησε επίσης τους 
συγκεκριμένους κυβερνητικούς αξιω-
ματούχους για ενθάρρυνση δημοσίευ-
σης ψευδών ιστοριών για τους βου-
λευτές αυτούς με στόχο να τους 
εκθέσουν. Η καταγγελία του Ραγκ έρ-
χεται μετά από μία ημέρα μεγάλης 
έντασης στη Βουλή με αφορμή τις πλη-
ροφορίες περί σχεδίου ανατροπής του 
Τζόνσον από Συντηρητικούς βουλευτές 
της πιο πρόσφατης φουρνιάς, των 
εκλογών του 2019. Το βράδυ της Τρί-
της αναφέρθηκε ότι τουλάχιστον 11 εξ 
αυτών είχαν υποβάλει επιστολή δυσπι-
στίας στο αρμόδιο κομματικό όργανο. 
Η πίεση εντάθηκε την περασμένη 
εβδομάδα με την αυτομόληση στο Ερ-
γατικό Κόμμα ενός εξ αυτών των βου-
λευτών, του Κρίστιαν Γουέικφορντ, 
αλλά και το δραματικό κάλεσμα σε πα-
ραίτηση από τον βετεράνο Συντηρητικό 
βουλευτή Ντέιβιντ Ντέιβις με τη φράση 
«για όνομα του Θεού, φύγε».
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Στο μικροσκόπιο της Σκότλαντ Γιάρντ ο Τζόνσον για το partygate
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ»

Μπόρις Τζόνσον:  
«Η συνεισφορά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας στη Βρετανία είναι τεράστια»

Την προσφορά των Ελλήνων και Κυπρίων που απαρτίζουν 
την ελληνορθόδοξη κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο εξήρε 
ο Μπόρις Τζόνσον σε μήνυμά του που δημοσιεύει σήμερα 

αποκλειστικά η «Παροικιακή». Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας 
αναφέρθηκε για πρώτη φορά και στην επίσκεψη του Οικουμενικού 
Πατριάρχη στο Λονδίνο, η οποία προγραμματίζεται για τον προσεχή 
Οκτώβριο, σημειώνοντας ότι ανυπομονεί να υποδεχθεί τον  
Βαρθολομαίο στη χώρα του. Παράλληλα, ο Τζόνσον - ο οποίος 

διέρχεται την πιο κρίσιμη εβδομάδα της πρωθυπουργίας του εξαι-
τίας των σκανδάλων για παράνομα «κωρονοπάρτι» στα οποία  
ενέχεται - έκανε ειδική μνεία στη συμβολή του αρχιεπισκόπου  
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα στη διάδοση του εμβο-
λιαστικού προγράμματος έναντι του κορωνοϊού μεταξύ των πιστών 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 
«Εύχομαι στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Μεγάλης Βρετανίας 
κάθε ευλογία για το 2022», ανέφερε ο βρετανός πρωθυπουργός 
και ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος, στο μήνυμα που έστειλε 
με αφορμή τη διοργάνωση εκδήλωσης για την κοπή βασιλόπιτας 
στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, στο Μπέισ-
γουοτερ του Κεντρικού Λονδίνου. «Πληροφορούμενος τη συγκέ-
ντρωσή σας με σκοπό να κόψετε και να μοιραστείτε τη βασιλόπιτα, 
έφερα στον νου μου την τεράστια συνεισφορά της ορθόδοξης 
 κοινότητας σε αυτή τη χώρα, τη Βρετανία», σημείωσε ο «ελληνο-
λάτρης» Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει σπουδάσει Κλασική  
Φιλολογία και Φιλοσοφία και επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα. 
Στη συνέχεια, μνημόνευσε το σημαντικό έργο της αρχιεπισκοπής 
τόσο στην προώθηση των εμβολιασμών, όσο και στην παροχή 
βοήθειας και τη διοργάνωση «γευμάτων αγάπης» προς αστέγους, 
απόρους και οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα.  
«Η προσφορά σας είναι μεγάλη: από την τράπεζα τροφίμων της 
εκκλησίας του Αγίου Νεκταρίου που προσφέρει φαγητό σε αυτούς 
που έχουν ανάγκη στο Μπάτερσι, στο Νότιο Λονδίνο, έως τη βοή-
θεια που μας παρέχει ο αρχιεπίσκοπος Θυατείρων Νικήτας,  
ο οποίος παροτρύνει όλον τον κόσμο να κλείσει ραντεβού για να 
κάνει την αναμνηστική - τρίτη - δόση του εμβολίου», σημείωσε  
ο 57χρονος Τζόνσον. 
Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη του Βαρ-

θολομαίου στη βρετανική πρωτεύουσα. «Προσμένω την επίσκεψη 
του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου αργό-
τερα μέσα στο έτος, ο οποίος θα ευλογήσει τη χώρα μας με την 
παρουσία του. Ως εκ τούτου, είμαι βέβαιος ότι το 2022 θα είναι μια 
ξεχωριστή χρονιά για όλους μας». Ο πατριάρχης θα βρεθεί στο 
Λονδίνο τον προσεχή Οκτώβριο, προκειμένου να μετάσχει στις 
επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 ετών από την 
ίδρυση της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας. 
Ο Τζόνσον αποφάσισε να τιμήσει με αυτό το μήνυμα τα μέλη της 
ελληνορθόδοξης κοινότητας της Βρετανίας, όταν πληροφορήθηκε 
για την εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας της οργάνωσης «Συντη-
ρητικοί Φίλοι της Κύπρου» (Conservative Friends of Cyprus),  
προχθές Τρίτη στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων. 
«Είμαστε ευγνώμονες στον πρωθυπουργό μας για τα θερμά του 
λόγια και τις ευχές του προς την κοινότητά μας και για το γεγονός 
ότι αναγνωρίζει τη σημαντική συνεισφορά μας στη βρετανική  
κοινωνία», δήλωσε στην «Παροικιακή» ο πρόεδρος της οργάνωσης 
Τζέισον Χαραλάμπους. 

 
Το ελληνικό στοιχείο της Βρετανίας αυξήθηκε σημαντικά τα χρόνια 
της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με στοιχεία του βρετανικού 
Υπουργείου Εσωτερικών, έως και τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
135.820 έλληνες πολίτες είχαν κάνει αίτηση για να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα μόνιμης εγκατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο (EU 
Settlement Scheme) που διασφαλίζει τα δικαιώματα των Ευρω-
παίων στη μετά Brexit εποχή. Ο αριθμός των κυπρίων πολιτών - 
οι οποίοι είναι σαφώς περισσότεροι από όσους έχουν ελληνική 
υπηκοότητα - που υπέβαλαν αίτηση ανήλθε στους 29.530. Αυτό 
αποδίδεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των Κυπρίων που μένουν 
στη χώρα έχουν βρετανική υπηκοότητα.

ΔΥΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ»

«Τα σκάνδαλα προκάλεσαν μεγάλη ζημιά, αλλα 
να μην βιαστούμε να διώξουμε τον Μπόρις»

Το «θρίλερ» του αποκαλούμενου 
partygate βρίσκεται σε πλήρη εξέ-
λιξη. Η αντιπολίτευση, αλλά και αρ-
κετοί στους κόλπους του Συντηρη-
τικού Κόμματος καλούν τον 
Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί. 
Έχει, άραγε, αρχίσει να μετρά αντί-
στροφα ο χρόνος για τον Βρετανό 
Πρωθυπουργό; Δύο βουλευτές των 
κυβερνώντων Τόρις μοιράζονται 
τις σκέψεις τους με τους αναγνώ-
στες της «Παροικιακής». 

 
Τερέζα Βίλιερς, βουλευτής Βο-

ρείου Λονδίνου, πρώην υπουργός 
Περιβάλλοντος 

 
«Το πάρτιγκεϊτ ήταν 
εξαιρετικά επιζήμιο» 

 
Ξέρω πολύ καλά ότι αρκετοί πολίτες 
αυτής της χώρας είναι πολύ θυμωμέ-
νοι με αυτά που συμβαίνουν, βλέπο-
ντας όλες αυτές τις καταγγελίες να έρ-
χονται στην επιφάνεια. Είναι αλήθεια 
ότι όλα αυτά που έγιναν ήταν εξαιρε-
τικά επιζήμια για τον πρωθυπουργό. 
Τον έπληξαν. Γι' αυτό ακριβώς, όμως, 
ζήτησε συγγνώμη χωρίς περιστρο-

φές. Ασφαλώς, το πόρισμα της έρευ-
νας για τα πάρτι θα ρίχνει φως σε όλα 
τα επίμαχα γεγονότα. Δεν αμφιβάλλω 
ότι αυτά που συνέβησαν είναι σο-
βαρά. Εξίσου σοβαρό είναι και το 
πλήγμα που έχει προκληθεί. Ωστόσο, 
υπάρχει και μια άλλη πλευρά του 
Πρωθυπουργού την οποία δεν πρέπει 
να παραβλέψουμε. Καλό είναι να θυ-
μόμαστε όλοι ότι ο Μπόρις Τζόνσον 
έθεσε σε εφαρμογή ένα επιτυχημένο 
πρόγραμμα εμβολιασμών και εξα-
σφάλισε ένα σημαντικό πακέτο οικο-
νομικής στήριξης κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, το οποίο βοήθησε εκα-
τομμύρια ανθρώπους που διαφορε-
τικά θα αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρές 
δυσκολίες. 

 
Μάικ Γουντ, βουλευτής Ουέστ Μί-

ντλαντς, κοινοβουλευτικός γραμ-
ματέας της υπουργού Εσωτερικών  

  
«Υπάρχει οργή, αλλά 
θα ήταν λάθος να διώ-
ξουμε τον Μπόρις» 

 
«Οποιοδήποτε παράπτωμα έχει ση-
μειωθεί, προφανώς θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί καταλλήλως. Οι πολί-
τες πρέπει να ακολουθούν τους κα-
νόνες, είτε βρίσκονται στη Ντάουνινγκ 
Στριτ είτε οπουδήποτε αλλού. Είναι 
διάχυτη η οργή, ακόμη και μεταξύ των 
βουλευτών, για όσα συνέβησαν. Πολ-
λοί άνθρωποι έχασαν μέλη της οικο-
γένειάς τους ή στενούς φίλους τους 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και 
αυτό είναι πραγματικά οδυνηρό.  
Αν δεν μπόρεσες να είσαι δίπλα στα 
αγαπημένα σου πρόσωπα όταν  
πέθαιναν, ο πόνος γίνεται ακόμη πιο 
μεγάλος. Συνεπώς, ναι, όταν βλέπεις 
στις ειδήσεις αυτά που έγιναν (σ.σ. 
τα πάρτι), είναι φυσικό να θυμώνεις. 
Αλλά νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε 
την τελική μας απόφαση ακολουθώ-
ντας τη λογική, όχι μόνο το συναί-
σθημα. Το να αντικαταστήσουμε τον 
πρωθυπουργό έχει πολλές συνέ-
πειες. Εάν είναι απαραίτητο να γίνει, 
ας γίνει. Αλλά αν δεν έχει παραβιάσει 
τους κανόνες εν γνώσει του, τότε το 
να διώξουμε τον πρωθυπουργό εν 
βρασμώ ψυχής θα είναι λάθος για το 
οποίο θα μετανιώσουμε πολύ γρή-
γορα».

«Blue Boy»: Το αριστούργημα του Τόμας Γκένσμπορο 
πρώτη φορά στο Λονδίνο μετά από 100 χρόνια
Το «Blue Boy», η διά-
σημη ελαιογραφία του Τό-
μας Γκένσμπορο, επέ-
στρεψε στην Εθνική 
Πινακοθήκη του Λονδίνου, 
100 χρόνια μετά την 
αγορά του έργου από τον 
Αμερικανό μεγιστάνα των 
σιδηροδρόμων Χένρι 
Έντουαρντς Χάντινγκτον 
(και συλλέκτη) και την 
αναχώρηση του για τις 
ΗΠΑ. 
Η αποχαιρετιστήρια έκ-
θεση διάρκειας τριών 
εβδομάδων που είχε διορ-
γανώσει το 1922 η Na-
tional Gallery του Λονδί-
νου για το «Γαλάζιο 
Αγόρι» (1770) που θεω-
ρείται ένα από τα σημα-
ντικότερα έργα της βρετα-

νικής τέχνης, είχε προσελ-
κύσει 90.000 επισκέπτες. 
Η πώληση του και μάλι-
στα σε τιμή ρεκόρ, με ση-
μερινές τιμές περίπου 
9,29 εκατ. δολάρια, είχε 
προκαλέσει έντονες αντι-
δράσεις, με τους Βρετα-
νούς να αισθάνονται ότι η 
χώρα χάνει έναν εθνικό 
θησαυρό.  Το έργο εκτίθε-
ται από την Τρίτη 25 Ια-
νουαρίου και για τους 
επόμενους πέντε μήνες, 
στην Εθνική Πινακοθήκη 
του Λονδίνου (υπό τη 
μορφή δανείου από τη Βι-
βλιοθήκη Χάντινγκτον στο 
Σαν Μαρίνο της Καλιφόρ-
νια, όπου βρίσκεται εδώ 
και έναν αιώνα), μαζί με 
ακόμη δύο έργα του Γκέν-

σμπορο και έργα του διά-
σημου πορτραιτίστα της 
ευρωπαϊκής αριστοκρα-
τίας Φλαμανδού ζωγρά-
φου  Άντονι βαν Ντάικ, ο 
οποίος επηρέασε έντονα 
το έργο του. 

Email δείχνει εμπλοκή του Τζόνσον 
στην εκκένωση της Καμπούλ

Ένα email από αξιωματούχο 
του Foreign Office προς συ-
ναδέλφους του που συντόνι-

ζαν την εσπευσμένη επιχείρηση εκκένω-
σης της Καμπούλ τον περασμένο 
Αύγουστο μοιάζει να καταρρίπτει τις δια-
ψεύσεις από τον Μπόρις Τζόνσον των 
αναφορών περί ανάμειξης του στην από-
φαση να δοθεί προτεραιότητα στην απο-
μάκρυνση ζώων από την αφγανική πρω-
τεύουσα. 
Η απόφαση να απομακρυνθούν 173 
σκύλοι και γάτες της φιλοζωικής οργά-
νωσης Nowzad του Βρετανού πρώην 
στρατιώτη Πεν Φάρθινγκ παρά την έλ-
λειψη χρόνου και χώρου στο αεροδρόμιο 
της Καμπούλ καταγγέλλεται ότι είχε ως 
αποτέλεσμα Αφγανοί συνεργάτες των 
Βρετανών να μείνουν πίσω και να υπο-
στούν την οργή των Ταλιμπάν. 
Το email με ημερομηνία 25 Αυγούστου 

2021 δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαί-
σιο της έκθεσης της κοινοβουλευτικής 

επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων που 
ερεύνησε τις συνθήκες της χαοτικής επι-
χείρησης. 
Ο συντάκτης, το όνομα του οποίου έχει 
αφαιρεθεί από την έκθεση, αναφέρει ότι 
«ο Πρωθυπουργός μόλις εξουσιοδότησε 
την εκκένωση του προσωπικού και των 
ζώων» της οργάνωσης Nowzad. 
Τόσο την επομένη, στις 26 Αυγούστου, 
όσο και αργότερα το Δεκέμβριο, ο Μπό-
ρις Τζόνσον απέρριψε τις αναφορές περί 
προσωπικής εμπλοκής στην αμφιλεγό-
μενη απόφαση, κάνοντας μάλιστα λόγο 
για «ανοησίες». Αναφορές της περιόδου 
έβαζαν στο κάδρο και πιθανή επιρροή 
της συζύγου του Πρωθυπουργού, Κάρι 
Σίμοντς, λόγω της φιλίας της με συνερ-
γάτη του κ. Φάρθινγκ. 
Πάντως τόσο ο ιδιοκτήτης της Nowzad 
όσο και ο Υπουργός Άμυνας Μπεν Γουά-
λας είχαν επίσης απορρίψει τις αναφορές 
περί ανάμειξης του Μπόρις Τζόνσον.

Του Γιάννη Ανδριτσόπουλου



Ακόμη και 
όταν  η Θάτσερ  
(η Σιδηρά Κυ-
ρία)  που είχε 
αναγκασθεί να  
δώσει την πα-
ραίτησή της και 
δεν υπήρχε 
καμία πράξη, 
που θα οδη-
γούσε στο να 
μοιρασθεί το 
κόμμα της 
γύρω του εάν  
θα παραιτηθεί 
ή όχι, απεσύρθη ειρηνικά  που 
με τον ίδιο τρόπο έκανε και ο 
John Major και η Theresa May. 
Οι περισσότεροι βουλευτές και 
όχι μόνο, τώρα ζητούν την πα-
ραίτηση του  κου  Johnson. 
Παρά τη συγγνώμη του, που 
εξέφρασε και στην Βασίλισσα 
και για τα υπόλοιπα ψέματα 
που ξεστόμιζε από καιρού εις 

καρό,     είτε στην Βουλή η στον 
λαό της χώρας.  Με ψευδείς 
προφάσεις μας έβγαλε σώνει  
και καλά από την Ευρώπη, διότι 
ο λαός πίστευε στα ψέματά του. 
Δεν είναι μόνο τα Partygates, 
που όσα και αν έλαβαν  μέρος 
τόσες ψευτιές και διπλάσιες 
ακόμη μας είπε. Ούτε ο λαός 
μα πιστεύω ούτε και ο Θεός 

άντεξε τόσες ψευτιές και 
τα΄’οσα άλλα σκάνδαλα.   
Η Sue Gray μία από τους 
υπάλληλους του έχει αναδειχθεί 
για  να  διεξάγει έρευνα γύρω 
από τα partygates. Μα τι σόϊ 
έρευνα είναι αυτή στα αλήθεια;  
Ποιους νομίζουν ότι κοροϊ-
δεύουν; Αυτά και πολλά άλλα 
μας λέει, και πολλά άλλα  

ο κόσμος  στο κατώφλι που 
τους μιλούμε σχεδόν κάθε 
μέρα.  
Το μέλλον του Τζόνσον κρέ-
μεται από μία πολύ αδύνατη 
κλωστή Και όσον  πιο πολύ  
ακόμη προσπαθεί να καλύψει 
τα λάθη του τόσο πιο πολύ με-
γάλο λάκκο ανοίγει για τον 
εαυτό του και για το κόμμα. Θα 
με ρωτήσετε αν νοιάζομαι για 
αυτόν ή ακόμη το κόμμα  του.  
Η αλήθεια είναι ότι δεν μου 
καίγεται  καρφί  ούτε για αυτό 
μα ούτε και  για το κόμμα του. 
Εξάλλου τα έκανα γνωστά τα 
αισθήματα μου πολλές φορές 
και φυσικά για τους ακροδεξι-
ούς οπαδούς τέτοιου κόμματος. 
Το τι με νοιάζει είναι το μέλλον 
της Δημοκρατίας σε αυτή τη 
χώρα, που τώρα μας θυμίζει 
χρόνια δικτατορίας. Ο ίδιος ο 
Johnson ήθελε να περάσει 
νόμο να μην λαμβάνουν χώρα 
διαδηλώσεις. Ευτυχώς που 
υπάρχει η Βουλή των Λόρδων 
που την απέρριψε γμια και 
καλή. Ηθελε να θέσει πιο δρα-
στικά μέτρα εναντίον των εφη-
μερίδων  αλλά ευτυχώς και 
αυτό απέτυχε. Τώρα ακόμη και 
τους δικούς του βουλευτές εκ-
βιάζει και εκφοβίζει εάν ψηφί-
σουν υπέρ της παραίτησης του  
θα έχουν να πληρώσουν στο 

μέλλον. Δηλαδή δεν τους επι-
τρέπει να εκφράσουν την δική 
τους γνώμη η να ψηφίσουν ενα-
ντίον  του. Το μέλλον της Δημο-
κρατίας κινδυνεύει με τέτοιο 
κόμμα και τέτοιον Πρωθυ-
πουργό που χειρότερο δεν έχει 
γνωρίσει η χώρα μέσω των αι-
ώνων.  
Αυτοί που ακούουν ή ακολου-
θούν τις ομιλίες μου σε Συγκε-
ντρώσεις στο Δημαρχείο θα 
γνωρίζουν πολύ καλά  περί τί-
νος μιλάω. Ο κάθε πολίτης έχει 
το δικαίωμα να ψηφίσει όπως 
θέλει και να εκφράσει τις από-
ψεις του όπου κυριεύει η Δημο-
κρατία. Ακόμη λίγο θα μας φέ-
ρουν και tanks όπως έκανε η 
Χούντα στο Πολυτεχνείο στην 
Ελλάδα στις 17 Νοεμβρίου 
1973. Η πιο κάτω φράση είναι 
από  τον Oliver Cromwell τον  
16/17ον αιώνα και που το 2002 
οι Αγγλοι τον ψήφισαν έναν  
από τους πρώτους 10 μεγά-
λους  Άγγλους  παρά της  πο-
λύχρωμης ζωής του.   

You have sat too long for any 
good you have been doing.  
Depart, I say, and let us have 
done with you. In the name of 
God, go! (Oliver Cromwell) Τη 
πιο πάνω φράση που  
τη ανάφερε την περασμένη 
εβδομάδα στην Βουλή των Κοι-

νοτήτων  Συντηρητικός Βουλευ-
τής και απευθυνόταν στον κον 
Johnson,  την συμπεριλαμβάνω 
πολλές φορές στις ομιλίες  μου  
όταν  με θυμώσουν μερικοί που 
δεν εννοούν να κατανοήσουν τι 
θα πει φτώχια, πείνα να είσαι 
άστεγος, και που μόλις  χθές 
μιλήσαμε στο Δημαρχείο για το 
κόστος ζωής και την αύξηση 
καυσίμων, θέματα που έγραψα 
παλαιότερα, μα ζήτησα όπως 
το Δημαρχείο φέρει πίεση στην 
 Κυβέρνηση να αναγκάσει τις   
εταιρείες ηλεκτρισμού, γκαζιού, 
βενζίνης να μην αυξήσουν τις 
τιμές αλλά να τις αφήσουν ίδιες 
για τουλάχιστον τρία χρόνια (to 
freeze the energy prices).  
Εγραψα και ανάφερα την πε-
ρασμένη εβδομάδα για την ανά-
γκη  να λάβουμε μέρος στις 
εκλογές στις 5 Μαΐου 2022. 
Στον αλαζονικό Boris Johnson 
λέμε φεύγε, φεύγε….. 
Ας ευχηθούμε να επανέλθει 
κάποια ομαλότητα, και η επα-
ναφορά της αληθινής δημοκρα-
τίας. Ζήτω η Δημοκρατία, ζητώ 
στη Ελευθερία Λόγου,  όχι στην 
βία, εκφοβισμό και δικτατορία.    

O Boris Johnson να δώσει την 
παραίτηση του.     

Αλήθεια πόσο γρήγορα φεύγει 
ο χρόνος! Τρέχουμε – τρέχουμε 
να προλάβουμε… τί;  
Πόσο άλλαξε ο κόσμος. Πόσο 
άλλαξαν οι προτεραιότητες μας. 
Απάνω στο τρέξιμο για να προ-
λάβουμε να κάνουμε πράγματα 
που ίσως και να είναι απλά ανά-
γκες που εμείς τις δημιουργή-

σαμε, ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι έχουμε κάνει 
τόσα πολλά μα τόσα πολλά, …που απλά τα  
κάναμε γιατί είτε νιώθαμε την ανάγκη να κάνουμε 
κάτι για τους συνανθρώπους μας, ή να κάνουμε 
κάτι γιατί ήτανε μέρος της διαδρομής μας όσον 
αφορά την οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε να 
εμπλακούμε σε μια οποιαδήποτε διαδικασία.  
Αφορμή για το σημερινό μου θέμα έγινε η συ-
νάντηση μου με ανθρώπους της παροικίας μας, 
που και αυτοί μοιάζουν να έχουν τις ίδιες έγνοιες 
με τις δικές μου. 
Πάνω στην κουβέντα μας σκεφτήκαμε ότι πολλά 
γίνονται… αλλά λίγα βγαίνουν προς τα έξω.  
Κάποιοι άνθρωποι έχουν τάξει στον εαυτό τους 
να αγωνίζονται και να προσφέρουν για την κα-
λυτέρευση συνθηκών για συνανθρώπους τους 
οι οποίοι για διάφορους λόγους ατύχησαν, ή για 
λόγους που δεν εξαρτάτο από αυτούς βρέθηκαν 
σε δύσκολη θέση, είτε  οικονομική είτε αντιμετώ-
πιζαν θέμα υγείας. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν  
θυσίασαν χρόνο και κόπο για να απαλύνουν τον 
πόνο συνανθρώπων τους που δεν είχαν την  
δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε 
πρόβλημα που έτυχε να βρουν στο διάβα της 
ζωής τους. Αυτοί οι άνθρωποι όπως είπα και 
πριν,  φεύγουν πολλές φορές δυστυχώς απαρα-
τήρητοι!  
Κάνουν ότι κάνουν σιωπηλά και έρχεται η μέρα 
που φεύγουν και κανείς δεν τους λέει ούτε ένα 
ευχαριστώ. Κουβέντα με κουβέντα λοιπόν και με 
αφορμή τις επετείους τις καθημερινές που 
έχουμε, είπαμε ότι θα ήταν καλό να σκεφτούμε 
λίγο και αυτούς που ξοδεύουν τον χρόνο και τον 
κόπο τους δίνοντας τις πιο πολλές φορές τα πά-
ντα για τους συνανθρώπους τους, με μόνο σκοπό 
την καλυτέρευση συνθηκών που να απαλύνουν 
τον οποιοδήποτε πόνο τους. Είναι αυτοί που 
προσφέρουν αφιλόκερδός στα φιλανθρωπικά 
Ιδρύματα. Προσφέρουν εθελοντικά και με όλη 
την ψυχή και την καρδιά τους συμπαράσταση σε 
όσους στερούνται της δυνατότητας να έχουν κά-
ποια πράγματα που είναι απλά κοινά,  αλλά ανα-
γκαία για την καθημερινή τους διαδρομή για το 
διάβα της ζωής! Έχουμε υποχρέωση εμείς που 
μπορούμε να επισημάνουμε αυτές τις ελλείψεις, 
αυτές τις ανάγκες να τις φέρουμε στην επιφάνεια.  
Να ανοίξουμε δρόμους που να φωτίζουν τις 
ψυχές των ανθρώπων που προσφέρουν με μόνο 

σκοπό και μόνο λόγο την καλυτέρευση συνθηκών 
της ζωής των συνανθρώπων τους.  
Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να δώσουμε  
ψυχική ικανοποίηση σε αυτούς τους ανθρώπους. 
Τώρα που είναι μαζί μας, και όχι όταν αποδημή-
σουν. Ας το έχουμε αυτό στο νου και ας εμπλα-
κούμε με την πρώτη ευκαιρία σε ότι προκύψει 
και θα είναι σχετικό με αυτή την προσπάθεια. 
Έφυγε ο χρόνος τόσο βιαστικά. Το πρόσωπο 
μας χωμένο στα μηχανήματα.. Τάξαμε στον εαυτό 
μας να ζήσουμε….. αφιερωμένοι στο σκοπό,  
βρεθήκαμε ξένοι απ’ το παρελθόν μας. Κανείς 
από μας δεν θυμήθηκε την όμορφη αυλή, το  
πεζούλι με τα κόκκινα τριαντάφυλλα. Τον τόπο 
που σε φίλησα... Θυμάσαι; Σαν γέμιζες νερό τον 
κόρφο της τριανταφυλλιάς. Και τότε … γέμιζε  
μυρωδιές κι η καρδιά μου. Και να! Ο αγέρας μ’ 
έβγαλε ψηλά... Ψηλά... εκεί  που οι σκληροί ποτέ 
δεν φτάνουν. Τώρα πάει πια! Θα γέμισε η αυλή 
μας «αρβυλοφορήτες!». Όπου νάνε Θα χάλασαν 
και το πεζούλι με τις τριανταφυλλιές... Έφυγε  
ο χρόνος τόσο βιαστικά… Κάναμε ότι κάναμε…. 
Δώσαμε ότι είχαμε… τα κάναμε όλα αυτά για να 
έχουμε μια κάποια απασχόληση. Για να απαλύ-
νουμε τον πόνο μας. Για αυτά που είχαμε και χά-
σαμε… για αυτά που ονειρευόμαστε να αποκτή-
σουμε και πάλι. 
Αφοσιωθήκαμε στην οποιαδήποτε προσφορά  
αναμένοντας να δικαιωθούμε. Αναμένοντας να 
πάρουμε αυτά που μας κλέψανε οι άλλοι! 
Δώσαμε τη ψυχή μας και τον κόπο μας για να 
απαλύνουμε τις ψυχές αυτών που δεν ήταν ευ-
νοούμενοι. Δώσαμε τον χρόνο μας σε αυτούς 
που βρέθηκαν πιο αδύναμοι….  
Έφυγε ο χρόνος τόσο βιαστικά... Τάξαμε στον 
εαυτό μας να ζήσουμε αφιερωμένοι στο σκοπό... 
Βρεθήκαμε ξένοι απ’ το παρελθόν μας. 
Έχουμε υποχρέωση να σώσουμε τα δικαιώ-
ματα μας… τα δικαιώματα των δίκαιων και τα  
δικαιώματα των αδικημένων!  
Ας μην αφήσουμε λοιπόν τον χρόνο να περνά 
βιαστικά. Ας τον γεμίσουμε με αγάπη και με πρά-
γματα που θα χαροποιήσουν τον συνάνθρωπο 
μας. Ας κάνουμε ότι περνάει από το χέρι 
μας… να μην πάει χαμένος άλλος χρόνος.  
Ας δώσουμε σημασία σε όλα όσα μας διακρί-
νουν, για να μην αφήσουμε τα όνειρα μας να 
σβήσουν και να πάνε χαμένα! 
Ας δώσουμε αξίες σε ανθρώπους που σκοπό 
έχουν να απαλύνουν τις ψυχές αυτών που έτυχε 
να είναι λιγότερο ευνοούμενοι! Ο εθελοντισμός 
είναι πίστη. Ας πιστέψουμε και εμείς!  
Ας μην αφήνουμε τον χρόνο να περνά απαρα-
τήρητος. Να περνά χαμένος! Αξίζει να βραβεύ-
σουμε αυτούς που το αξίζουν! Ετοιμαστείτε να 
δώσουμε βραβεία προσφοράς!  Αρχίζουμε με 
ένα απλό ευχαριστώ!
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Όταν  η Δημοκρατία απειλείται 
Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Βραβεία προσφοράς!

Του Βασίλη 
Παναγή



Κ   ατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας (lockdown) εδώ στη Βρετα-
νία, που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση 

του Μπόρις Τζόνσον για την αναχαίτιση της  
πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), είχα την 
ευκαιρία να διαβάσω βιβλία που είχα στις προτε-

ραιότητές μου, περιλαμβανομένου του βιβλίου του κορυφαίου  
Γερμανού διαλεκτικού υλιστή Φρίντριχ Ένγκελς(1820 -1895), το 
οποίο γράφτηκε το 1884 και βασίστηκε πάνω στο βιβλίο του  
σπουδαίου Αμερικανού αρχαιολόγου, ανθρωπολόγου και εθνολό-
γου, Λούις Χένρι Μόργκαν (1818 - 1881) "Η αρχαία κοινωνία" και 
σε άλλα πρόσφατα για την εποχή δεδομένα της επιστήμης για τις 
πρωτόγονες κοινωνίες. 

Ο Μόργκαν, αφού μελέτησε επί πολλά χρόνια τη ζωή των Ινδιά-
νων της Αμερικής, έβαλε τα επιστημονικά θεμέλια της ιστορίας 
των πρωτόγονων κοινωνιών. Προσπάθησε να διαιρέσει σε  
περιόδους την ιστορία της κοινωνίας, που προηγήθηκε της εποχής 
της εμφάνισης των τάξεων. Μολονότι η διαίρεση κατά τις σύγχρο-
νες αντιλήψεις της πρωτόγονης κοινωνίας σε περίοδο αγριότητας 
και περίοδο βαρβαρότητας είναι απαράδεκτη, το σύστημα του  
αξίζει γιατί προσπάθησε να συνδέσει κάθε περίοδο, και αυτή είναι 
η ουσία του έργου του, με την ανάπτυξη της τεχνικής στην παρα-
γωγή. Βασιζόμενος πάνω σε πολλά περιστατικά, ο Μόργκαν απέ-
δειξε ότι η οικογένεια είναι μια κατηγορία ιστορική που μεταβάλλεται 
με την ανάπτυξη της κοινωνίας. Ιδιαίτερα, η μονογαμική οικογένεια 
γεννιέται από την πολυγαμική οικογένεια, σαν συνέπεια της  
διάλυσης των γενών όπως άλλωστε γεννήθηκε και η  
κοινωνία των τάξεων. Με αυτή την ανακάλυψη εξουδετέρωσε τις 
λανθασμένες, ιδεαλιστικές, αντιλήψεις για την οικογένεια που τη 
θεωρούσαν σαν μια αμετάβλητη και σταθερή κατηγορία.  

Το βιβλίο του Μόργκαν " Η αρχαία κοινωνία " δημοσιεύτηκε το 
1877. " Ο Μόργκαν 'εξ ενστίκτου', κατά τον τρόπον του, ανακάλυψε 
εκ νέου την υλιστική αντίληψη της ιστορίας που την είχε ανακαλύ-

ψει ο Μαρξ... "έγραψε ο Ένγκελς, που όταν επεξεργαζόταν το  
βιβλίο του "Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας 
και του κράτους" που αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια από τις 
πιο σημαντικές στη φιλοσοφία του διαλεκτικού υλισμού για την 
κοινωνία, χρησιμοποίησε τις κριτικές μελέτες του Μόργκαν και  
άλλων ερευνητών της πρωτόγονης κοινωνίας. 

Στο εν λόγω βιβλίο του, ο Ένγκελς αναλύει τα ουσιώδη ιστορικά 
γνωρίσματα του κοινωνικού συστήματος στην αρχαιότητα.  
Στην αρχή αποδείχνει πώς μεταβλήθηκαν οι μορφές του γάμου 
και της οικογένειας εξαιτίας της οικονομικής προόδου της 
κοινωνίας, που οφειλόταν στην αύξηση της παραγωγής. Κατόπιν 
αναλύει τη διαδικασία της αποσύνθεσης του καθεστώτος των  
γενών (όπως συντελέστηκε σε τρεις λαούς: τους Έλληνες, τους 
Ρωμαίους και τους Γερμανούς) και δείχνει τα οικονομικά αίτια 
αυτής της αποσύνθεσης. Στο καθεστώς των γενών δεν υπήρχε 
ακόμα ούτε ατομική ιδιοκτησία, ούτε τάξεις, ούτε κράτος.  
Στην πορεία, μια αυξημένη παραγωγικότητα και ο καταμερισμός 
της εργασίας (ο χωρισμός της κτηνοτροφίας από τη γεωργία και 
σε μετέπειτα στάδιο ο χωρισμός της χειροτεχνίας από τη γεωργία) 
καταλήγουν στην εμφάνιση των ανταλλαγών και της ατομικής 
 ιδιοκτησίας, στη διάλυση του συστήματος των γενών και στη  
διαμόρφωση των τάξεων.  

Οι ταξικές αντιθέσεις που ανέκυψαν με την πάροδο του χρόνου 
γέννησαν το κράτος, σαν όργανο υπεράσπισης των συμφερόντων 
της κυρίαρχης τάξης, σαν μηχανισμό προορισμένο να κρατά κάτω 
από την εξουσία του τις άλλες εκμεταλλευόμενες και καταπιεζόμε-
νες τάξεις.  

Κατά τον Ένγκελς, επειδή το κράτος γεννήθηκε από την ανάγκη 
της χαλιναγώγησης ταξικών ανταγωνισμών και επειδή δημιουρ-
γήθηκε ταυτόχρονα με τις συγκρούσεις των τάξεων, είναι κατά 
συνέπεια το κράτος της ισχυρότερης τάξης, της τάξης δηλαδή που 
κυριαρχεί οικονομικά και που χάρη στα οικονομικά της μέσα,  
κυριαρχεί επίσης και πολιτικά και με αυτό τον τρόπο, με την  

πολιτική της δηλαδή δύναμη, καθυποτάσσει και εκμεταλλεύεται 
τις καταπιεζόμενες τάξεις. Το βιβλίο του Ένγκελς είναι αξιόλογο 
για τον θεωρητικό του πλούτο. Κατάφερε ένα ισχυρό πλήγμα στις 
διάφορες αστικές θεωρίες τις σχετικές με την κοινωνία.  

 
Ο Ένγκελς απέδειξε: 
1) ότι η ατομική ιδιοκτησία, οι τάξεις και το κράτος δεν υπήρχαν 

ανέκαθεν, αλλά παρουσιάστηκαν σε κάποιο ορισμένο στάδιο της 
οικονομικής ανάπτυξης της κοινωνίας, 

2) ότι το κράτος βρίσκεται πάντα στα χέρια των εκμεταλλευτριών 
τάξεων και είναι ένα όργανο βίας και καταπίεσης των πλατιών 
λαϊκών τάξεων, 

3) ότι οι τάξεις θα εξαφανιστούν μελλοντικά, το ίδιο αναπόφευκτα 
όπως και εμφανίστηκαν στο παρελθόν. 

Το βιβλίο του Ένγκελς γέμισε ένα μεγάλο κενό που υπήρχε ως 
τότε στη μαρξιστική θεωρία σχετικά με την πρωτόγονη κοινωνία, 
την ιδιοκτησία κ.λπ. και παραμένει ως την εποχή μας ένα πολύτιμο 
βοήθημα για τη μελέτη του ιστορικού υλισμού. 

 
ΥΓ  
- Ο διαλεκτικός υλισμός είναι φιλοσοφική αντίληψη για τον κόσμο. 

Ονομάζεται διαλεκτικός υλισμός επειδή για για να μελετήσει τη 
φύση, την ανθρώπινη κοινωνία και τη νόηση χρησιμοποιεί την 
αντιμεταφυσική διαλεκτική μέθοδο, και επειδή η αντίληψή του για 
τα φαινόμενα, η φιλοσοφία του, η  θεωρία του είναι ένας υλισμός 
αυστηρά επιστημονικός. Η διαλεκτική μέθοδος και ο φιλοσοφικός 
υλισμός συγχωνεύονται η μία στον άλλο και αποτελούν μια ενιαία 
φιλοσοφική αντίληψη, τον διαλεκτικό υλισμό. 

- Ο ιστορικός υλισμός ή καλύτερα η υλιστική αντίληψη της  
ιστορίας είναι η προέκταση των αρχών του διαλεκτικού υλισμού 
στη μελέτη της κοινωνικής ζωής, η εφαρμογή αυτών των αρχών 
στα κοινωνικά φαινόμενα. Εν κατακλείδι, είναι η επιστήμη των  
γενικών νόμων της κοινωνικής εξέλιξης.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Ένα ενδιαφέρον βιβλίο του Ένγκελς  

Έχετε ποτέ 
συναντήσει 
ένα ψυχο-
παθή;  

 
Αν όχι, καλύ-

τερα. Αν ναι,  
μην πανικοβάλλεστε… Δεν είναι 
όλοι οι ψυχοπαθείς… δολοφό-
νοι! Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο 
τυχεροί είναι οι άνθρωποι που 
δεν έτυχε στο δρόμο τους να 
συναντήσουν ένα τέτοιος τύ-
πος. Έχουν τύχη βουνό! 

Κάποιοι από αυτούς ζουν μια 
κανονική ζωή. Και λέγοντας 
αυτό εννοούμε ότι βρίσκονται 
ανάμεσά μας, εργάζονται και 
βγάζουν τα προς το ζην  και 
έχουν και οικογένεια. Κι αυτό 
γιατί; Επειδή δεν είναι εύκολο 
να τους  αντιληφθούμε, αλλά  
όταν συμβεί αυτό… το βάζουμε 
όλοι στα πόδια!  Η ιδέα όμως, 
ότι μπορεί να μιλάμε σε κάποιον 
από αυτούς, χωρίς να  τον 
έχουμε αντιληφθεί μάς κάνει να 
ανησυχούμε. 

 Ας ξεκινήσουμε από τα χαρα-
κτηριστικά τους. Είναι «συναι-
σθηματικά αδιάφοροι» και 
έχουν μεγάλη εγωκεντρικό-
τατα. ΕΓΩ… ΕΓΩ και πάλι 
ΕΓΩ!!! Το εμείς δεν υπάρχει στο 
λεξιλόγιο τους. Κι αν το αναφέ-
ρουν κάποια φορά στα χίλια 
χρόνια σίγουρα δεν θα έχει να 
κάνει με μια δικιά τους επιτυχία 
αλλά μια επιτυχία άλλων που 
θέλουν να την καρπωθούν και 
να την  παρουσιάσουν ως «δική 
μας». Αυτό που είναι πολύ  
σημαντικό και διαφοροποιεί τον 
ψυχοπαθή από άλλες διαταρα-
χές είναι το γεγονός ότι απολαμ-
βάνει να κάνει ό,τι κάνει.  
Του αρέσει να πληγώνει τους 
άλλους χωρίς καν να νοιώθει 
τύψεις είτε προκαλώντας στους 
άλλους σωματική ή λεκτική,  
ψυχική βία.  

«Ψυχρός δολοφόνος!» 
Κάνουν τα πάντα για να απο-

κτήσουν αυτό που βάζουν στο 
μυαλό τους. Θέλουν όλους τους 
στόχους τους να τους πετυχαί-
νουν. Καλό είναι αυτό θα πείτε 
αλλά το φοβερό είναι ότι  
παίζουν ένα τέλειο ρόλο ηθο-
ποιού. Είναι οι πιο διασκεδαστι-
κοί και γίνονται συνήθως το  
κέντρο της παρέας και το πιο 
τραγικό είναι ότι γίνονται αρε-
στοί και συμπαθείς. Διά μαγείας 
τα καταφέρνουν και κρύβονται 
πίσω από μια πανοπλία που 
πραγματικά δεν έχει να κάνει τί-
ποτα με την  προσωπικότητα 
και το  
χ α ρ α κ τ ή ρ α 
τους αλλά με 
την διαταραχή 
τους.  

Η αλήθεια  
είναι ότι οι ψυ-
χοπαθείς δεν 
θέλουν να αλ-
λάξουν. Έτσι 
αρέσκονται να 
παραμένουν 
αλαζόνες και 
ρηχοί σε αι-
σθήματα γιατί 
όπως και να το 
κάνουμε αφού 
δεν έχουν αι-
σθήματα για κανένα σίγουρα 
δεν έχουν και φίλους, κολλη-
τούς. Γνωστούς σίγουρα έχουν 
αλλά καλούς φίλους  
κανένα! Οι σχέσεις που έχουν 
με τους άλλους ανθρώπους  
είναι τόσο μα τόσο επιφανει-
ακές, που θα τις ερμηνεύαμε 
σαν ασταθείς, ρηχές και ανύ-
παρκτες στην ουσία. Δεν μπο-
ρούν να αναπτύξουν δεσμούς 
δυνατούς με ανθρώπους γιατί 
μέσα στο ΕΓΩ τους δεν χωράει 
άλλος, ούτε τα παιδιά τους ούτε 
οι σύζυγοι τους. Απορώ γιατί 
δεν καλογερεύουν… Φυσικά 
δεν ξέρω αν κάπου μέσα τους 
χωράει ο Θεός. 

 Ξέρετε την αποπλάνηση που 
έκανε η Ναυσικά στον Οδυσ-

σέα; Έτσι κι ο ψυχοπαθής  
αποπλανάει τους άλλους. Χρη-
σιμοποιεί διαφορετικές πολιτι-
κές, στρατηγικές κρατά μαγικά 
φίλτρα, μυρωδικά, καπνούς,  
χάπια και ό,τι άλλο φανταστείτε 
και τα χρησιμοποιεί ανάλογα 
των περιστάσεων. Και τι κάνουν 
εάν η αποπλάνηση δεν δουλέ-
ψει όπως την έχουν σχεδιάσει; 
Εκφοβίζουν τους άλλους. 
Όποιοι τους έχουν καταλάβει και 
δεν υπάρχει περίπτωση να  
γίνουν σύμμαχοί τους, τους  
επιτίθονται παραδειγματικά με 

όποιο τρόπο θελήσουν. 
 Δεν ντρέπονται σαν άτομα  

γι΄αυτό δεν έχουν πρόβλημα να 
προσβάλουν και να μειώσουν 
την αξιοπιστία του αντιπάλου 
τους με προσβολές που οι  
περισσότεροι από εμάς δεν θα 
κάναμε ποτέ. Αυτός αφού δεν 
έχει φραγμούς όλα εύκολα τα 
θεωρεί. 

 Οι ψυχοπαθείς καταλαβαί-
νουν και γνωρίζουν πέραν  
πάσας αμφιβολία ότι αυτό που 
κάνουν είναι παράνομο,  
ανήθικο και επιβλαβές αλλά δεν 
τους ενδιαφέρει καθόλου. 
 Αφού για να σκεφτείτε δεν  
νοιώθουν τύψεις… Ναι ακριβώς 
έτσι! Κι εγώ να φωνάζω: Πού 
πήγαν και χάθηκαν αυτές οι ερι-

νύες; Πού εξαφανίστηκαν; Θα 
μπορούσαν να εκπληρώσουν 
τις ευχές όλων μας και τους  
δώσουν ένα μάθημα παραδει-
γματικό και γιατί όχι να τους εξα-
φανίσουν από τον πλανήτη. Θα 
φύγουν από τη ζωή κάποια στι-
γμή σίγουρα αλλά εκεί δεν τε-
λειώνει το κακό γιατί μπορεί ένα 
μικρό κύτταρο να επιζήσει και 
να περάσει σε κάποιον ζωντανό 
και στην συνέχεια να παρουσια-
στεί άλλος ένας ψυχοπαθής 
από το τίποτα. Θα ήταν καλά να 
τους καίνε άσχετα αν το αποδέ-

χεται ή όχι η θρησκεία μας.  
Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους 

είναι ότι δεν νιώθει φόβο και 
αυτό είναι μέρος της πάθησής 
του. Για τον λόγο αυτό ακολου-
θεί συχνά επικίνδυνες συμπε-
ριφορές, όπως επικίνδυνη οδή-
γηση ή κολύμβηση στα βαθιά, 
δεν δείχνει στενοχώρια για τις 
απώλειες που του συμβαίνουν 
όπως για παράδειγμα από απο-
τυχία σε εξετάσεις, πρόστιμα, 
έως θανάτους.  Και μην νομίζετε 
ότι είναι φυσιολογικό αυτό που 
η κουλτούρα μας ακολουθεί  
και προσπαθούσε για αιώνες να 
περάσει «Οι άντρες δεν κλαίνε», 
γιατί κατά την γνώμη μου «άρ-
ρωστο» είναι από μόνο του.  
Τι πάει να πει οι άντρες δεν 

κλαίνε! Ποιος είναι αυτός άγρα-
φος ο κανόνας ή ο νόμος  που 
το λέει. Όσοι δεν κλαίνε απλά 
δεν έχουν αισθήματα. Δεν αντι-
λαμβάνονται και δεν συνειδητο-
ποιούν το μέγεθος της απώ-
λειας.  

Άρα αναίσθητοι είναι και όχι 
«αντράκια» όπως θέλει να τους 
παρουσιάσει η «κοινή» δήθεν 
αντίληψη… «περί ανδρών». 
Όμως μιλάμε για αυτούς που 
δεν έχουν αισθήματα για να 
κλάψουν. Για φανταστείτε να χά-
νεις τους γονείς σου και να μην 

κλάψεις.  
Πόσο παρά-

ξενο πραγμα-
τικά είναι.  
Κι αυτά περί 
κ ο υ λ τ ο ύ ρ α 
πολύ άσχετα 
ακούγονται. 

Η αλαζονεία 
είναι ένα πολύ 
 καθοριστικό 
χ α ρ α κ τ η ρ ι -
στικό της ψυ-
χοπαθητικής 
προσωπικότη-
τας. Συνήθως 
δείχνουν ότι 
έχουν μεγάλη 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. 
Ένα άτομο που πιστεύει ότι  
είναι ανώτερο από τους άλλους 
δεν θα διστάσει να εξαπατήσει 
και να χειραγωγήσει τους αν-
θρώπους του περιβάλλοντος 
του. Στην δουλειά τους για πα-
ράδειγμα. Αλλοίμονο εάν έχουν 
κάποια υψηλή θέση κι αν άλλα 
άτομα εξαρτώνται από αυτούς.  
Γίνονται βρικόλακες και τους  
πίνουν το αίμα. Αναγκάζουν 
άτομα με οικογένειες να τα πα-
ρατάνε και να φεύγουν από την 
δουλειά γιατί δεν τους αφήνουν 
ήσυχους. Τι τρομερό είναι αυτό! 

Οι ψυχοπαθείς αν λένε  
ψέματα, θα αποκαλούν εσάς 
ψεύτη. Ξέρουν ότι με αυτό θα 
θυμώσετε και είναι ακριβώς 

αυτό που θέλουν. Θέλουν να 
αντιδράτε ακραία ώστε οι υπό-
λοιποι να νομίζουν ότι είστε  
τρελοί. Πρέπει να ξέρετε…είναι 
οι καλύτεροι ψεύτες. Μπορούν 
να σας πουν ψέματα χωρίς να 
το σκεφτούν καν και δεν το  
μετανιώνουν. Θα σας πουν ότι 
ζηλεύετε υπερβολικά αφού 
φλερτάρουν επιδεικτικά μπρο-
στά σας ή κάνοντας κάτι άλλο 
ανάλογο. Θα σας πουν ότι δεν 
έκαναν τίποτα ακόμα και αν 
έχετε αποδείξεις γι΄ αυτό. Είναι 
γνωστή η τάση τους να αγνοούν 
τα αποδεικτικά στοιχεία.  
Κάποιες στιγμές φαίνεται να  
είναι εντελώς διαφορετικοί  
άνθρωποι. Είναι λες και έχουν 
πολλές προσωπικότητες.  

Το κάνουν αυτό επειδή αλλά-
ζουν τον εαυτό τους ανάλογα  
με την κάθε στιγμή. Αν αντιστέ-
κεστε στην τοξική συμπεριφορά 
τους θα είναι γλυκοί και θα απο-
λογούνται αλλά αν ξέρουν ότι 
«σας έχουν», τότε θα είναι  
μοχθηροί. Και κάνουν το θύμα. 
Εδώ είναι για να γελάμε!  

Ο ψυχοπαθητικός χαρακτήρας 
ταλαιπωρείται πολύ εξαιτίας των 
παραπάνω χαρακτηριστικών. 
Κάτι που μπορεί να τον βοηθή-
σει, είναι η έγκαιρη και από  
μικρή ηλικία ψυχοθεραπεία.  

Θα μπορούσε να μειώσει τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά με 
θεραπεία αλλά όπως είπαμε 
δεν παραδέχεται ότι υπάρχει το 
παραμικρό λάθος με αυτούς. 
Άρα; Δεν μένει τίποτε άλλο από 
το προσέχετε από αυτούς. 
Μπορεί να μην είναι όλοι  
δολοφόνοι αλλά μπορούν να 
σας σκοτώσουν διαφορετικά!

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Δεν είναι όλοι οι ψυχοπαθείς… δολοφόνοι!
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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. 

 
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

1967- Ο διεθνούς φήμης  
κεφαλλονίτης γλύπτης Γερά-
σιμος Σκλάβος βρίσκει τρα-
γικό θάνατο στο εργαστήριό 
του στο Παρίσι, όταν τον κα-
ταπλακώνει ένα γλυπτό του. 
 
2015- Στο πρώτο Υπουργικό 
Συμβούλιο της νέας κυβέρνη-
σης, ο Αλέξης Τσίπρας  
δεσμεύεται ότι δεν θα συνε-
χίσει τις πολιτικές της λιτότη-
τας. Σε μία συμβολική κίνηση, 
απομακρύνονται τα κάγκελα 
γύρω από τη Βουλή. 

 
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

1999-Ο ηγέτης του PKK, 
Αμπνουλάχ Οτσαλάν, φτάνει 
στην Αθήνα και διαμένει επί 
διήμερο παρανόμως. 
 

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
1823- Ανεύρεση της θαυμα-
τουργής εικόνας της Πανα-
γίας της Τήνου, μετά το 
όραμα της μοναχής Πελαγίας. 

 
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

1915- Η πρώτη επίθεση  
με δηλητηριώδη αέρια εξαπο-
λύεται από τους Γερμανούς 
εναντίον των Ρώσων στη 
Μάχη του Μπολίμοφ, κατά τη 
διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Δεν έχει τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα για τους 
Γερμανούς. 
 
1949- Ο Μάνος Χατζιδάκις  
δίνει την περίφημη διάλεξή 
του για το ρεμπέτικο στο  
Θέατρο Τέχνης. 
 

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
1865- Ο αμερικανός πρό-
εδρος Αβραάμ Λίνκολν υπο-
γράφει την 13η τροπολογία 
του Συντάγματος που καταρ-
γεί τη δουλεία. 
 
1968- Μία από τις πιο πολυ-
συζητημένες φωτογραφίες:  
Ο αρχηγός της αστυνομίας 
της Σαϊγκόν Nguyen Ngoc 
Loan εκτελεί εν ψυχρώ με το 
πιστόλι του έναν Βιετκόνγκ. 
 

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
1828- Ιδρύεται η Εθνική Χρη-
ματιστική Τράπεζα, μετέπειτα 
Εθνική Τράπεζα, και καθιερώ-
νεται ο Φοίνικας ως εθνικό 
νόμισμα. 
 
2006- Μέγα σκάνδαλο τηλε-
φωνικών υποκλοπών εις  
βάρος του ίδιου του πρωθυ-
πουργού της Ελλάδας,  
Κώστα Καραμανλή, στελεχών 
της κυβέρνησης και άλλων 
παραγόντων της δημόσιας 
ζωής αποκαλύπτεται σε κοινή 
συνέντευξη τύπου των 
υπουργών Επικρατείας  
Θόδωρου Ρουσόπουλου,  
Δικαιοσύνης Αναστάση Πα-
παληγούρα και Δημόσιας  
Τάξης Γιώργου Βουλγαράκη. 
 

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
1908- Ο Γιώργος Καλαφάτης 
ιδρύει τον Ποδοσφαιρικό 
Όμιλο Αθηνών (ΠΟΑ), μετέ-
πειτα Παναθηναϊκό..

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ27η Ιανουαρίου: Διεθνής Ημέρα μνήμης για τα θύματα          
του Ολοκαυτώματος 

Η ενική Συνέλευση του ΟΗΕ  
αποφάσισε στις 2 Νοεμ-
βρίου 2005 να ανακηρύξει 

την 27η Ιανουαρίου Διεθνή Ημέρα 
μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυ-
τώματος από το ναζιστικό καθεστώς 
κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η  ημερομηνία επιλέχθηκε επειδή στις 
27 Ιανουαρίου 1945 τα προελαύνοντα 
σοβιετικά στρατεύματα απελευθέρωσαν 
το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρω-
σης στο Άουσβιτς – Μπίρκεναου στην 
Πολωνία. Το σχέδιο της απόφασης  
αυτής, όπως αναφέρει το sansimera, 
που υποβλήθηκε από το Ισραήλ και 
υποστηρίχθηκε από 89 χώρες, «καλεί 
τα κράτη – μέλη να επεξεργαστούν προ-
γράμματα εκπαίδευσης που θα μεταδώ-
σουν στις μελλοντικές γενεές τα διδά-
γματα του Ολοκαυτώματος και να 
βοηθήσουν να προλαμβάνονται πράξεις 
γενοκτονίας». Στη διάρκεια του Ολοκαυ-
τώματος, της μεγαλύτερης γενοκτονίας 
στην παγκόσμια ιστορία, υπολογίζεται 
ότι μόνο στα στρατόπεδα εξολόθρευσης 
θανατώθηκαν, με τουφεκισμό, κατανα-
γκαστική εργασία, απαγχονισμό και δη-
λητηριώδη αέρια περίπου τρία εκατομ-
μύρια Εβραίοι. Το σύνολο των Εβραίων 
που θανατώθηκαν από την άνοδο του 
Ναζιστικού Κόμματος στην εξουσία μέχρι 
την κατάρρευσή του ανέρχεται σε έξι 
 περίπου εκατομμύρια. Οι πρακτικές  
εξόντωσης των Ναζί δεν εξαντλήθηκαν 
στους Εβραίους. Το Ολοκαύτωμα χαρα-
κτηρίστηκε από την αποτελεσματική και 

συστηματική προσπάθεια βιομηχανικής 
κλίμακας για τη συγκέντρωση και δολο-
φονία όσων περισσότερων θυμάτων 
ήταν δυνατό, χρησιμοποιώντας όλους 
τους πόρους και την τεχνολογία που 
ήταν διαθέσιμα στο ναζιστικό κράτος. 
Για παράδειγμα, με τη χρήση υπολογι-

στικών μηχανών της εταιρίας Dehomag 
δημιουργούνταν και ανανεώνονταν  
λεπτομερείς λίστες των υποψήφιων θυ-
μάτων, και οι δολοφονίες καταγράφο-
νταν σε λεπτομερή αρχεία. Καθώς  
οι κρατούμενοι έμπαιναν στα στρατό-
πεδα εξόντωσης, αναγκάζονταν να  
παραδώσουν όλα τα προσωπικά τους 
αντικείμενα, που κατόπιν καταγράφο-
νταν και ταξινομούνταν, και για τα οποία 
εκδίδονταν αποδείξεις προκειμένου τα 
θύματα να πιστέψουν ότι κάποια στιγμή 
θα τους επιστρέφονταν οι αποσκευές και 
τα αντικείμενά τους, κι έτσι να καλλιερ-
γείται μια ψευδαίσθηση ασφάλειας.Επι-
πλέον, γινόταν σημαντική προσπάθεια 
καθ’ όλη τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος 
για να ανακαλυφθούν όλο και αποτελε-
σματικές μέθοδοι δολοφονίας μεγάλων 
αριθμών ανθρώπων. Οι πρώτες μαζικές 
δολοφονίες χιλιάδων Εβραίων στην Πο-
λωνία από στρατιώτες προκάλεσαν, 
σύμφωνα με πολλές στρατιωτικές ανα-
φορές(εκκρεμεί παραπομπή), πτώση 
του ηθικού και δυσάρεστα συναισθήματα 
στους στρατιώτες των Ναζί. Οι διοικητές 
τους παραπονέθηκαν στους ανώτερούς 
τους ότι οι «προσωπικές» δολοφονίες 
είχαν έντονα αρνητικά αποτελέσματα 

στην ψυχολογία των στρατιωτών. Έχο-
ντας αποφασίσει να εξοντώσει τον 
Εβραϊκό πληθυσμό, το Βερολίνο, όπως 
αναφέρει η wikipedia αποφάσισε να ανα-
ζητήσει μεθόδους δολοφονίας που θα 
ήταν πιο απρόσωπες και μηχανικές, ξε-
κινώντας με τα εκρηκτικά και τα δηλητή-
ρια.  Στο βιβλίο του «Ο πόλεμος της Ρω-
σίας», ο Βρετανός ιστορικός Ρίτσαρντ 
Όβερυ (Richard Overy) περιγράφει αυτή 
την αναζήτηση των Ναζί για πιο αποτε-
λεσματικούς τρόπους δολοφονίας. Μετά 
την κατάκτηση της Λευκορωσίας, χρη-
σιμοποίησαν ψυχικά ασθενείς από  
ψυχιατρεία του Μινσκ ως πειραματόζωα. 
Αρχικά, δοκίμασαν να τους σκοτώσουν 
με όπλα, παρατάσσοντάς τους σε  
ευθεία, έτσι ώστε μια σφαίρα να σκότωνε 
όσο το δυνατόν περισσότερους, για  
οικονομία στο χρόνο και τα πυρομαχικά, 
αλλά η μέθοδος αυτή αποδείχτηκε πολύ 
χρονοβόρα. Κατόπιν δοκίμασαν το  
δυναμίτη, όμως λίγοι σκοτώθηκαν και οι 
περισσότεροι ακρωτηριάστηκαν χωρίς 
να πεθάνουν, αναγκάζοντας τους  
Γερμανούς να τους αποτελειώσουν με 
πολυβόλα. Τον Οκτώβριο του 1941 στο 
Μαγιλιόβ δοκίμασαν φορτηγά που είχαν 
μετατρέψει σε κινητούς θαλάμους  
αερίων (Gaswagen). Χρησιμοποιώντας 
αρχικά τα καυσαέρια από την εξάτμιση 
ενός μικρού στρατιωτικού οχήματος, 
χρειάστηκε περίπου μισή ώρα για να πε-
θάνουν οι επιβαίνοντες. Όταν χρησιμο-
ποιήθηκε η (μεγαλύτερη) εξάτμιση ενός 
φορτηγού, χρειάστηκαν μόνο οκτώ  
λεπτά. 

 
Κρεματόριο στη Βαϊμάρη ▪

 

Προηγουμένως, τα στρατόπεδα 
εξόντωσης είχαν αλλάξει τον 
τύπο του αερίου που χρησιμο-

ποιούσαν, από μονοξείδιο του άνθρακα 
στα στρατόπεδα Μπελζέκ, Ζομπίμπορ 
και Τρεμπλίνκα, στο Zyklon B που χρη-
σιμοποιούνταν στο Μάιντανεκ και  
το Άουσβιτς. Η διαχείριση μεγάλων αριθ-
μών πτωμάτων αποτελούσε άλλο ένα 
πρόβλημα, λογιστικής φύσης. Η αποτέ-
φρωση σε μεγάλη κλίμακα θεωρούνταν 
αρχικά ανέφικτη, μέχρι που ανακαλύ-

φθηκε ότι από τη στιγμή που οι φούρνοι 
των κρεματορίων ανέπτυσσαν μια ικανή 
θερμοκρασία, η καύση θα μπορούσε να 
αυτοσυντηρείται από το λίπος των πτω-
μάτων και μόνο. Χωρίς άλλα τεχνικής 
φύσης εμπόδια, οι Ναζί εφάρμοσαν σε 
πλήρη κλίμακα το σχέδιό τους για μαζι-
κές δολοφονίες. Η σχέση των εταιρειών 
με το Ολοκαύτωμα έχει επίσης αποτε-
λέσει πεδίο αντιπαράθεσης τα τελευταία 
χρόνια. Ο διοικητής του στρατοπέδου 
του Άουσβιτς Ρούντολφ Ες είπε ότι με-
γάλες Γερμανικές εταιρείες με δική τους 
πρωτοβουλία ζήτησαν απ τις διοικήσεις 
των στρατοπέδων να εκμεταλλευτούν 
την καταναγκαστική εργασία των κρα-
τουμένων. Κάποιες από τις εταιρείες  
αυτές είναι ενεργές και σήμερα. Επίσης, 
τεχνολογία που ανέπτυξε η IBM χρησι-
μοποιήθηκε στην κατηγοριοποίηση των 
κρατούμενων με τη χρήση μηχανών  
ταξινόμησης. Ένα βιβλίο για το ρόλο της 
IBM στο Ολοκαύτωμα με τίτλο H IBM 
και το Ολοκαύτωμα(10) δίνει περισσό-
τερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. 

 
Τα θύματα ▪

 

Σ  ύμφωνα με την wikipedia, τα  
θύματα του Ολοκαυτώματος ήταν 
Εβραίοι, Σέρβοι, Πολωνοί,  

Ρώσσοι, Κομμουνιστές, ομοφυλόφιλοι, 
Ρομ και Σίντι (Αθίγγανοι), οι ψυχικά 
ασθενείς και σωματικά ανάπηροι,  
διανοητές και πολιτικοί ακτιβιστές,  
Μάρτυρες του Ιεχωβά, μέλη άλλων  
θρησκευτικών ομάδων, μέλη του Καθο-
λικού και Προτεσταντικού κλήρου, συν-
δικαλιστές, μερικοί Αφρικανοί, κοινοί 
εγκληματίες, άνθρωποι που είχαν χαρα-
κτηριστεί «εχθροί του κράτους», και πολ-
λοί που δεν ανήκαν στην Άρεια φυλή.  
Αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν στα  
στρατόπεδα συγκέντρωσης και σε  
μαζικές εκτελέσεις, σύμφωνα με τα εκτε-
ταμένα αρχεία που κράτησαν οι ίδιοι  
οι Ναζί (κείμενα και φωτογραφίες),  
μαρτυρίες (επιζώντων, δραστών και  
αυτοπτών μαρτύρων), και τα στατιστικά 
στοιχεία των χωρών υπό ναζιστική  
κατοχή.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

«Στις 30 Ιανουαρίου, κάθε 
χρόνο, γιορτάζουμε τη 
μνήμη των Τριών Ιεραρ-

χών, όπως καθιερώθηκε από το 
1100 μ.Χ. Η γιορτή τους, από 
το 1842, λέγεται και Γιορτή των 
Γραμμάτων, μια και οι Τρεις  
Ιεράρχες ήταν Μεγάλοι Δάσκα-
λοι, εμπλουτισμένοι με τα  
νάματα της Ελληνικής Φιλοσο-
φίας  αλλά και Πατέρες οοτης 
Εκκλησίας. Κι αυτό μου θυμίζει 
μια επίσκεψή μου στη Κύπρο 
δυο χρόνια πριν την τούρκικη 
εισβολή, Συγκεκριμένα, επισκέ-
φθηκα το γειτονικό μου  Μονα-
στήρι του Αποστόλου Βαρνάβα. 
Προσωπικά κατάγομαι από 
τους Στύλλους μόνο μισό μίλι 
απόσταση από την Έγκωμη και 
το Μοναστήρι. και για χρόνια 
λειτουργούσαν τρεις αδελφοί 
μοναχοί – Ο Βαρνάβας, ο Χα-
ρίτωνας και ο Χρύσανθος. Ήταν 
διεθνώς γνωστοί Μουσικοί  
κι Αγιογράφοι. Πολύ χάρηκα 
που τους ξαναείδα – και ήταν η 
υ\τελευταία φορά…. Τους διώ-
ξανε οι κατακτητες  από το  
Μοναστήρι στα βαθειά γηρατειά 
τους και το Μοναστήρι το μετέ-
τρεψαν σε Μουσείο Εικόνων! 

 «Μια και είσαι καθηγητής των 
Ελληνικών Γραμμάτων, θα σου 
κάνουμε δώρο μια εικόνα των 

Τριών Ιεραρχών για να μας  
θυμάστε εκεί στην Αγγλία!» Και 
μου δώρησαν μια μικρή εικόνα 
των Τριών Ιεραρχών! Πολύ με 
συγκίνησαν αυτά τα λόγια. Και 
την φυλάω  σαν κόρη οφθαμού  
αυτή την  εικόνα! Και γράφω και 
θα γράφω κάθε χρόνο ενόσω 
ζώ και αναπνέω  για την  Μόνη 
του Αποστόλου Βαρνάβα, του 
Ιδρυτή και Πολιούχου της Εκ-
κλησίας της Κύπρου και να θυ-
μίζω στους αναγνώστες μας και 
στους απόδημους συμπατριώ-
τες μας αυτούς  τους Ήρωες 
αδελφούς! Οι Τρεις Ιεράρχες εί-

ναι: ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάν-
νης ο Χρυσόστομος και ο Γρη-
γόριος ο Θεολόγος.  Οι πρώτοι 
Χριστιανοί χωρίστηκαν σε τρία 
…. Στρατόπεδα, στους Βασιλι-
κούς, που θαύμαζαν τον Βασ-
σίλειο. Στους Γρηγοριανούς που 
θα θάμαζαν τον Γρηγόριο και 
στους Ιωαννίτες που θαύμαζαν 
ιδιαίτερα τον Ιωάννη τον Χρυ-
σόστομο. Γι αυτό για να σταμα-
τήσει αύτη η διχόνοια Εκκλησία 
αποφάσισε να τούς γιορτάζει 
και μαζί στους 30 Ιανουαρίου – 
των Τριών Ιεραρχών. Η γιορτή 
τους είναι η γιορτή της παιδείας 

και των γραμμάτων, γιορτή των 
δασκάλων και των μαθητών. Εί-
ναι γιορτή τόσο Σχολική όσο και 
Χριστιανική. Σχολική είναι, γιατί 
οι Τρεις Ιεράρχες, ήταν άνθρω-
ποι μορφωμένοι, σοφοί δάσκα-
λοι, φημισμένοι ρήτορες και 
συγγραφείς. Προσέφεραν πάρα 
πολλά στα γράμματα, διαθέτο-
ντας ολόκληρη την περιουσία 
τους. Χριστιανική είναι, γιατί και 
οι τρεις ήταν ευσεβείς Ιεράρχες, 
επιφανείς θεολόγοι, με κοινω-
νική προσφορά και φιλανθρω-
πικό έργο, που διέθεσαν τη ζωή 
τους στην πίστη τους για το Χρι-
στό. Μελέτησαν τους αρχαίους 
κλασικούς συγγραφείς και φιλο-
σόφους, και κατόρθωσαν να 
συμφιλιώσουν το Αρχαίο Ελλη-
νικό Πνεύμα με την Χριστιανική 
Πίστη.  Κράτησαν τις αρχές της 
διαλεκτικής σκέψης της ελληνι-
κής παιδείας, ακολουθώντας τη 
συμβουλή του Αποστόλου Παύ-
λου «να δοκιμάζουμε τα πάντα 
αλλά να κρατάμε το καλό». 
Έστησαν έτσι γέφυρες ανάμεσα 
στο κλασικό και το σύγχρονο, 
ανάμεσα στη γνώση και την 
αρετή, ανάμεσα στην αναζή-
τηση της επιστημονικής αλή-
θειας και την πραγματική αλή-
θεια της αγάπης, ανάμεσα στη 
θεωρία και στην πράξη, τον  
Ελληνισμό και το Χριστιανισμό. 

Δικαιολογημένα η εποχή τους 
ονομάστηκε: «Χρυσός Αιώνας 
της Εκκλησίας».Το έργο των 
Τριών Ιεραρχών είναι πολύ  
μεγάλο. Όλοι οι φτωχοί, οι άρ-
ρωστοι, τα ορφανά και οι ηλι-
κιωμένοι έβρισκαν καταφύγιο 
κοντά τους. Η μεγάλη τους καρ-
διά και η χριστιανική ψυχή τους 
γίνονταν στέγη για όσους είχαν 
ανάγκη. Ήταν τόση η καλοσύνη 
και η φιλανθρωπία τους, που 
δεν υπολόγισαν τα πλούτη και 
τα χρήματά τους. Τίποτα δεν 
κράτησαν για τον εαυτό τους. 
Όλα τα υπάρχοντά τους τα  
διέθεσαν για να δώσουν χαρά 
στους συνάνθρωπούς τους. 
Πολλές φορές οι Ιεράρχες με τα 
ίδια τους τα χέρια, έδεναν τις 
πληγές των αρρώστων. Τίποτε 
δεν τους φόβιζε. Ακόμη και τους 
λεπρούς περιποιούνταν. 
Οι Τρεις Ιεράρχες ήταν και  

ιεραπόστολοι. Δίδασκαν τη Χρι-
στιανική θρησκεία και το Λόγο 
του Θεού με πάθος, γεγονός 
που σε συνδυασμό με τη με-
γάλη τους ελληνική μόρφωση, 
τους έφερε αντιμέτωπους και 
εχθρούς με βασιλιάδες και  
άρχοντες. Δίκαια, λοιπόν, ονο-
μάστηκαν Μεγάλοι Πατέρες της 
Εκκλησίας και Προστάτες των 
Γραμμάτων και των Σχολείων. 

Οι τρεις τελευταίοι μοναχοί Βαρνάβας, Χαρίτωνας 
και Χρύσανθος

Του Ζαννέτου Τοφαλλή



 
Οι εθνικιστικές εξάρσεις του 
Πατριωτικού Μετώπου και του 

Μακαρίου 
 
Παρόλο που οι ηγεσίες του τόπου 
αποδέχτηκαν την Ανεξαρτησία 

σαν λύση, παρέμεναν «δέσμιες και αιχμάλωτες» 
στα εθνικιστικά τους ιδεώδη και με τις εθνικιστικές 
τους εξάρσεις προκαλούσαν η μια κοινότητα την 
άλλη.  Έτσι στις 25 του Μάρτη 1960 το Πατριω-
τικό Μέτωπο στη διακήρυξη του προς τον ελλη-

νικό κυπριακό λαό έλεγε τα ακόλουθα: 
«Η Κύπρος, ελληνική την καταγωγήν και την 
συνείδησιν, ανταξίως και των προγόνων και 
των πατέρων ηγωνίσθη προσφάτως υπέρ 
ελευθερίας, αποδείξασα εμπράκτως την πί-
στιν προς το αυτό ιδεώδες, δια το οποίον το 
1821 εμάχετο ο ελληνισμός. Υπό του ιδεώ-
δους τούτου εμπνεόμενοι οι μαχηταί της επα-
ναστάσεως και οι αγωνισταί του κυπριακού 
αγώνος ενίκησαν και εγένοντο πρωτεργάται 
νέας ζωής και εθνικού μεγαλείου. Προ της θυ-
σίας των υποκλινόμενοι, υποσχόμεθα να συ-
νεχίσωμεν παραμένοντες σταθεροί και πιστοί 
εις την ελευθερίαν και την Ελλάδα». 
 
Ο Μακάριος, ο  νεοεκλεγείς πρόεδρος της Ανε-
ξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας,  «όμηρος» 

και αυτός  στα εθνικιστικά του ιδεώδη, με την 
ομιλία του την 1η Απριλίου 1960, από τη μια 
«γαργαλούσε» και «τόνωνε» τα πατριωτικά αι-
σθήματα εκείνων των ελληνοκυπρίων που αι-
σιοδοξούσαν ακόμα για την Ένωση αλλά την ίδια 
ώρα προκαλούσε το σύνοικο στοιχείο και έδινε 
«τροφή» σε εκείνους τους υποστηριχτές της Δι-
χοτόμησης που δεν συμμερίζονταν τα δικά του 
ιδεώδη. Να τι έλεγε τότε: 
 
«Το πνεύμα της θυσίας των ηρώων δεν θα 
παύση ποτέ να οδηγή τας επερχομένας γε-
νεάς εις τον δρόμον του καθήκοντος και να 
αποτελή τίτλον αναφαίρετον της Κυπριακής 
Ελευθερίας. Την Ελευθερίαν ταύτην έχομεν 
ημείς υποχρέωσιν ιεράν έναντι της μνήμης 
εκείνων, να διασφαλίσσωμεν και να ολοκλη-

ρώσωμεν. Οι εθνικοί αγώνες ουδέποτε εξα-
ντλούνται και ουδέποτε τερματίζονται. Η δι-
καίωσις των ελπίδων και των πόθων μας, 
δεν υπήρξε πλήρης δια των Συμφωνιών της 
Ζυρίχης και του Λονδίνου». 
 
Ένα χρόνο πιο μπροστά, την 1η του Μάρτη 
1959, στο μεγαλύτερο συλλαλητήριο που γνώ-
ρισε ποτέ η Κύπρος ο Μακάριος είχε πει εκείνο 
το περίφημο «Νενικήκαμεν» και αποκαλούσε τις 
Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου και την ανεξαρτη-
σία της Κύπρου σαν μια «νέα αυγή χαράς και 
ελευθερίας». Ένα χρόνο αργότερα ο ίδιος μι-
λούσε για εθνικούς αγώνες που δεν εξαντλούνται 
και ουδέποτε τερματίζονται!  
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Εκλογές χωρίς Σύνταγμα –  Αντιπαράθεση Μακαρίου  ▪
και Δημάρχων 

Οι πρώτες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές έγιναν πριν ακόμη 
θεσπιστεί το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην προ-
σπάθεια του Μακαρίου να δημιουργήσει Συμβουλευτικό Σώμα (σαν 
αντικαταστάτη του Εθναρχικού Συμβουλίου) από άτομα που θα 
τον στήριζαν αντέδρασαν οι Δήμαρχοι των πόλεων και στο έγγραφο 
τους, της 29 Οκτωβρίου 1959, ζητούσαν ανάμεσα σ’ άλλα (1)  
Το Συμβουλευτικό Σώμα να είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικό και 
να λειτουργεί δημοκρατικώτατα (2) Να αφοπλιστούν όλοι οι παρά-
νομα οπλοφορούντες και να διωχθούν ποινικά όσοι ασκούν πολι-
τικόν εκβιασμό και τρομοκρατία και (3) Να  ανασταλεί κάθε ενέργεια 
για εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας  
μέχρι που να εγκριθεί το Σύνταγμα.  
Ο Μακάριος δεν σεβάστηκε τις απόψεις των Δημάρχων και ούτε 
απάντησε στο έγγραφό τους, δηλώνοντας μόνο στους δημοσιο-
γράφους: «Απήντησα ήδη δια της σιωπής μου». Για να μειώσει το 
κύρος τους, χαρακτηρίζοντας τους ως δειλούς, τους κατηγόρησε 
ότι «δεν έπραξαν τίποτα κατά τη διάρκεια του αγώνα γιατί υπήρχαν 
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης!» Άδικα όμως κατηγορήθηκαν γιατί 
στην πραγματικότητα τόσο ο Δήμαρχος της Λεμεσού Κώστας  
Παρτασίδης όσο και ο Δήμαρχος της Λάρνακας Γεώργιος Χριστο-
δουλίδης και οι δυο στελέχη του ΑΚΕΛ, είχαν σταλεί στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης μερικούς μήνες μετά την έναρξη του ένοπλου 
αγώνα. 

 
Η στάση του Γρίβα πριν τις Προεδρικές εκλογές ▪

Οι σχέσεις του Μακαρίου με τον Γρίβα μετά τις Συμφωνίες Ζυρί-
χης-Λονδίνου είχαν ψυχρανθεί. Παρόλο που ο Γρίβας αρχικά απο-
δέκτηκε τις Συμφωνίες και κάλεσε τους υποστηρικτές του να  
συμπαρασταθούν στον Εθνάρχη, αργότερα άλλαξε γνώμη.  
Ο Μακάριος, για να έχει την υποστήριξη του Διγενή στις  Προεδρι-
κές εκλογές, έπρεπε να γεφυρώσει τις σχέσεις του μαζί του. Για 
αυτό συναντήθηκε με τον Γρίβα στη Ρόδο στις 7 Οκτωβρίου 1959 
και τον επανεβεβαίωσε ότι τόσο στο Υπουργικό Συμβούλιο όσο 
και στην κυβέρνησή του θα αξιοποιούσε τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ.  
Η συνάντηση της Ρόδου έδινε την εντύπωση στους οπαδούς της 
ΕΟΚΑ ότι ο Στρατηγός υποστήριζε την υποψηφιότητα του.  

 
Με τη δημιουργία της «Δημοκρατικής Ένωσης» που αντιπολι-
τευόταν τον Μακάριο και τον κατηγορούσε για ξεπούλημα της  
Κύπρου, πολλοί οπαδοί του Γρίβα πήγαιναν στο Χαλάνδρι στην 
Αθήνα και του ζητούσαν να τοποθετηθεί ανοιχτά για τις Συμφωνίες 
της Ζυρίχης – Λονδίνου. Ο Γρίβας βρισκόταν σε δύσκολη θέση: 
Από τη μια είχε καλέσει τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ να στηρίξουν 
τον Μακάριο. Από την άλλη ούτε ο ίδιος ήταν ικανοποιήμενος από 
τις Συμφωνίες της Ζυρίχης αλλά οι υποστηρικτές του και αντιφρο-
νούντες με τον Μακάριο στη «Δημοκρατική Ένωση» συνεργαζόταν 
τώρα με το Κομμουνιστικό ΑΚΕΛ!  Έτσι ο Γρίβας κράτησε στάση 
σιωπής. 

«Δημοκρατική Ένωση»  μια  ‘‘Ανίερη Συμμαχία’’ Δεξιών ▪
και Αριστερών 

Η Δημοκρατική Ένωση ήταν μια μάλλον παράξενη και ‘‘Ανίερη 
Συμμαχία’’ γιατί την αποτελούσαν οι πιο κάτω:  1.  
Η ομάδα που ακολουθούσε τον Μητροπολίτη της Κερύνειας και 
τον Πολύκαρπο Ιωαννίδη και που θεωρούσε τις Συμφωνίες σαν 
προδοσία της Ένωσης. Η ομάδα αυτή θα δεχόταν βρετανικές,  
νατοϊκές ή αμερικάνικες βάσεις με αντάλλαγμα την Ένωση. 

 
2. Η ομάδα του γιατρού Θ. Δέρβη που θεωρούσε και αυτή τις 
Συμφωνίες σαν προδοσία της Ένωσης και πρόβαλλε το επιχείρημα 
για τα υπερβολικά δικαιώματα που δόθηκαν στους τουρκοκυπρί-
ους.  

 
3.Η ομάδα των τομεαρχών της ΕΟΚΑ που είχαν αγωνιστεί για 
την Ένωση και πίστευαν ότι ο Μακάριος πρόδωσε τον αγώνα  
με την υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου.  

 
4.Το ΑΚΕΛ αντιτασσόταν στις συμφωνίες γιατί παραχωρούσαν 
βάσεις στους Βρετανούς ιμπεριαλιστές, για την παρουσία τουρκι-
κών νατοϊκών δυνάμεων στην Κύπρο και γιατί το Σύνταγμα της 
Δημοκρατίας βασιζόταν στα δυτικά πρότυπα. 

 
Θεμιστοκλής Δέρβης, Πολύκαρπος Ιωαννίδης  ▪

και Γιάννης Κληρίδης 
Ακόμα ένα παράδοξο αυτής της «ανίερης συμμαχίας» ήταν το 
γεγονός ότι δυο ηγέτες της  ακροδεξιάς ο  Θεμιστοκλής Δέρβης 
(πρώην δήμαρχος της Λευκωσίας) και ο Πολύκαρπος Ιωαννίδης 
(πρώην εξόριστος με τον Μακάριο στις Σεϋχέλλες) που τώρα υπο-
στήριζαν την υποψηφιότητα του Γιάννη Κληρίδη, ήταν προηγούμενα 
πολιτικοί του αντίπαλοι. Ο Ιωαννίδης είχε κατηγορήσει στο παρελ-
θόν τον Γιάννη Κληρίδη με άρθρο σε εφημερίδα, χαρακτηρίζοντάς 
τον ‘‘προδότη’’ του αγώνα της Ένωσης. Τον  Γιάννη Κληρίδη τον 
αντιπαθούσαν αρκετοί  υποστηρικτές της ΕΟΚΑ γιατί στο παρελθόν 
είχε αρνηθεί να παραιτηθεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του  
Κυβερνήτη. Παραιτήθηκε μόνον όταν ο Κυβερνήτης Χάρντιγκ  
εξόρισε τον Μακάριο στις Σεϋχέλλες.  

 
Ο Γλαύκος Κληρίδης κατά του πατέρα του και υπέρ της ▪

υποψηφιότητας Μακαρίου 
Ο Γλαύκος Κληρίδης είχε διοριστεί από τον Μακάριο στην  
Προσωρινή Κυβέρνηση Υπουργός Δικαιοσύνης και επικεφαλής 
της κυπριακής αντιπροσωπείας στη συνταγματική επιτροπή που 
θα επεξεργαζόταν το σύνταγμα σύμφωνα με τα βασικά άρθρα που 
είχαν συμφωνηθεί στη Ζυρίχη. Ο Κληρίδης αναφέρει  με ποιον 
τρόπο ενήργησε σαν μεσολαβητής μεταξύ του Μακαρίου και του 
πατέρα του όπου προσπάθησε να πείσει τον πατέρα του να απο-
συρθεί και να επιτρέψει στον Μακάριο να εκλεγεί χωρίς αντίπαλο 
με σκοπό να αποφευχθεί η διάσπαση μεταξύ των ελληνοκυπρίων. 
Συμβούλευσε επίσης τον Μακάριο να χρησιμοποιήσει στην  
Κυβέρνηση παλαίμαχους πολιτικούς για την εμπειρία τους, με 
σκοπό να βοηθούν και να συμβουλεύουν τους νεαρούς και πολι-
τειακά άπειρους αγωνιστές της ΕΟΚΑ που είχαν διοριστεί Υπουργοί 

από τον Μακάριο. (Βλέπε: Γ. Κληρίδη: Η Κατάθεσή μου, τόμος Α’, 
σελ. 90 – 96).  

 
Οι πολιτικές αλεπούδες της Κύπρου ▪

 
Ο Μακάριος που ήδη πίστευε στην εκλογική του νίκη, ήταν  
διστακτικός και καχύποπτος για να χρησιμοποιήσει παλαιούς πο-
λιτικούς, τις ‘‘γριές πονηρές αλεπούδες’’, από φόβο μήπως συνω-
μοτήσουν ενάντια του και αμφισβητήσουν την εξουσία του.  
Απέτρεψε και απέφυγε τη συμμετοχή τους  γιατί αποδείχτηκε ο 
ίδιος να είναι  μια πιο παμπόνηρη πολιτική αλεπού. Τόσο ήταν το 
πάθος του Μακαρίου για την πολιτική εξουσία που αισθανόταν ότι 
δεν θα μπορούσε να κυβερνήσει ‘‘όπως θα επιθυμούσε’’ αν ήταν 
«περιτριγυρισμένος» από παλαίμαχους πολιτικούς. Με τον τρόπο 
αυτό αισθανόταν ασφαλής και ότι θα ήταν ο απόλυτος πολιτικός 
και θρησκευτικός άρχοντας της Κύπρου. Με την εκλογή του στο 
Προεδρικό αξίωμα κατόρθωσε να επιβληθεί και να παρουσιαστεί 
στη σκηνή της Κυπριακής ιστορίας σαν ένας ηγτέτης με διπλό 
ρόλο (θρησκευτικό και πολιτικό) δηλαδή σαν ένας «σύγχρονος Ερ-
ρίκος 8ος  και Καρδινάλιος Γούλσεϋ   και  σαν ένας Λουδοβίκος 
13ος και Καρδινάλιος Ρισελιέ». 

 
Ηγέτες των αποικιών μετατρέπονται σε Εθνικούς Ήρωες ▪

 
Ο αγώνας της ΕΟΚΑ 1955 – 59, και ιδιαίτερα ο Γρίβας συνέβαλαν 
σημαντικά στην ανάδειξη του Μακαρίου ως ‘‘εθνικού θρύλου’’ ανά-
μεσα στους ελληνοκυπρίους. Οι βρετανοί τον είχαν εξορίσει και 
αυτό ήταν αρκετό για να τον μετατρέψουν σε ήρωα και εθνομάρ-
τυρα. Η πολιτική που ακολουθούσε η βρετανική αποικιοκρατία  
εκείνα τα χρόνια (τη δεκαετία του 1950) στα εθνικοαπελευθερωτικά 
κινήματα ήταν να συλλαμβάνει  και να φυλακίζει τους εθνικούς 
ηγέτες και στη συνέχεια να διαπραγματεύεται μαζί τους αργότερα. 
Ήδη γνώριζαν ότι αυτοί οι εθνικοί ηγέτες ήταν αντικομμουνιστές 
και ήταν διατεθειμένοι να συνάψουν συμφωνίες μαζί τους. Οι βρε-
τανοί εφάρμοσαν αυτή την πολιτική με τον Κενυάτα στην Κένυα, 
με τον Νκρούμαχ στην Γκάνα, με τον Γκάντι και τον Νεχρού στην 
Ινδία, με τον Μακάριο και με πολλούς άλλους. Αυτή η αποικιακή 
πρακτική, δηλ. να συλλαμβάνουν πρώτα και να φυλακίζουν ή να 
εξορίζουν τους εθνικούς ηγέτες είχε αποδώσει αφού στην ουσία 
όλες οι πρώην βρετανικές αποικίες είχαν συμφιλιωθεί με τη χώρα 
που ανταγωνίζονταν και έγιναν μέλη της Βρετανικής Κοινοπολιτείας 
και οι οικονομίες 
τους εξαρτιόνταν 
σημαντικά από την 
βρετανική οικονο-
μία γιατί, ιδιαίτερα 
στα πρώτα χρόνια, 
το μεγαλύτερο 
τους εμπόριο γινό-
ταν με την ίδια τη 
Βρετανία. 
 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Μέρος 15ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μέρος 16ον  
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ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
21:35 Γαμπρός με το Ζόρι 
(1989). Κωμωδία με τους  
Κώστα Βουτσά, Βάνα Ζάκα. 
Ένας μετανάστης φτάνει κατά 
λάθος σε ένα μικρό νησί, το 
Γλαρονήσι, όπου από μια  
παρεξήγηση, έξι αδέλφια, οι 
Φουρκάδες, προσπαθούν να 
τον παντρέψουν με την 
αδελφή τους, ενώ αυτός έχει 
ερωτευθεί μια κοπέλα, που 
γνώρισε τυχαία στο νησί, 
αγνοώντας πως πρόκειται για 
την ίδια... ΠΕΜΠΤΗ 27  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 23:05 Ο Ντιρ-
λαντάς (1970). Κωμωδία  
με τους Σταύρο Παράβα, Χα-
ριτίνη Καρόλου, Μίμη Φωτό-
πουλο, Γιώργο Μούτσιο, Μα-
ρία Νέζερ και Μαίρη Κυβέλου. 
Ένας χίπις, επιστρέφει από το 
Λονδίνο για να παντρευτεί με 
προξενιό. Ερωτεύεται όμως τη 
μεγαλύτερη αδελφή της κοπέ-
λας που του προξενεύουν και 
κάνει τα πάντα για να την κερ-
δίσει, επιβουλευόμενος μάλι-
στα τον αρραβωνιαστικό της.   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:25 Προδομένη 
Αγάπη (1962). Μελόδραμα με 
την Τζένη Καρέζη, Γιώργο 
Φούντα, Μάρθα Βούρτση, 
Κώστα Καζάκο, Δέσπω Διαμα-
ντίδου, Νίκο Τσούκα, Χρήστο 

Τσαγανέα. Νομίζοντας η Άννα 
ότι ο αγαπημένος της Στρά-
τος, έχει σχέσεις με την  
Μάγδα, αποφασίζει να δεχθεί 
την πρόσκληση της θείας της 
από την Αμερική και φεύγει για 
να μείνει μαζί της. Ένα χρόνο 
μετά η γειτονιά είναι ανάστατη, 
γιατί η Άννα ειδοποίησε ότι 
επιστρέφει. Ο Στράτος, πετυ-
χημένος τραγουδιστής πια, 
έχει τα εγκαίνια του μαγαζιού 
που άνοιξε με το συγκρότημα 
του. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΑ-
ΝΟΥΑΡΙΟΥ 22:55 Κ α θ η -
γητή μου, Αγάπη μου 
(1987). Κωμωδία με τους Νίκο 
Ρίζο, Μαίρη Βιδάλη, Αλμπέρτο 
Εσκενάζυ και Φωτεινή Φιλο-
σόφου. Τα μαθήματα της  
τρίτης Λυκείου ξεκινούν. Ο Νί-
κος Ρίζος είναι ο Διευθυντής 
του σχολείου. Ένας νέος κα-
θηγητής Μαθηματικών, ο Αλ-
μπέρτο Εσκενάζυ έρχεται στο 
σχολείο κι όλοι αναστατώνο-
νται γιατί έχει τη φήμη ότι αφή-
νει μετεξεταστέους τους μαθη-
τές. Η Μαίρη Βιδάλη δεν έχει 
αντιληφθεί ακόμη, ότι ο νέος 
σκληρός καθηγητής της είναι 
ο νεαρός άγνωστος άντρας 
που ερωτεύτηκε το προηγού-
μενο βράδυ σε ένα πάρτι. 
Έτσι δημιουργούνται απίστευ-
τες και αστείες ιστορίες μεταξύ 

τους. ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 20:50 Πολίτες Δεύτε-
ρης Κατηγορίας (1981). Σά-
τιρα με τους Δημήτρη 
Παπαμηχαήλ, Ελένη Ανου-
σάκη, Γιάννη Μιχαλόπουλο, 
Ηλία Λογοθέτη, Βίνα Ασίκη. Ο 
Μάρκος Βαρδογιάννης μαζί με 
την αδελφή του Ελευθερία 
έχουν ένα γραφείο ενοικίασης 
ανθρώπων για όλες δουλειές. 
Μετά την κηδεία του άντρα της 
Ελληνοαμερικάνας Σούζη, 
που απασχόλησε όλους τους 
υπαλλήλους της εταιρίας, ο 
Ταμτάκος αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη δύο μικρών, που απο-
δεικνύονται ... σκυλάκια.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
22:20 Τσιγγάνικο Αίμα 
(1956). Μελόδραμα με την 
Άννα Καλουτά, Μαρία Κα-
λουτά, Μιχάλη Νικολικάκο, 
Γιώργο Καμπανέλλη, Αλέκα 
Στρατηγού, Λέλα Πατρικίου. 
 Ο έρωτας ενός νεαρού καλλι-
τέχνη με μια τσιγγάνα, καθώς 
κι εκείνος ενός άλλου ζευγα-
ριού, υπερβαίνουν κοινωνικά 
εμπόδια και αντιπαλότητες. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
21:30 Τρία Κορίτσια από 
την Αμέρικα (1964). Κωμω-
δία με τους Ανδρέα Μπάρ-
κουλη, Βασίλη Αυλωνίτη, Γκι-
ζέλα Ντάλι , Μαρί Πανταζή, 

Γιάννη Μαλούχο, Μαρίκα 
Κρεββατά, Γιώργο Βελέντζα. 
Ένα ζευγάρι πλούσιων Ελλή-
νων εξ Αμερικής φτάνουν 
στην Ελλάδα με τις κόρες 
τους, οι οποίες γνωρίζουν 
τρεις νεαρούς που παριστά-
νουν τους πλούσιους, και τους 
ερωτεύονται. ΔΕΥΤΕΡΑ 31 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 21:00 Αντινά-
χτου με Τρόπον (1984). Κυ-
πριακή κωμωδία του Πέτρου 
Ηρακλέους με τους Κώστα 
Παπαμαρκίδη, Σώτο Φιλιπ-
πίδη και Αγγελική Φιλιππίδη. 
Σε κάποιο χωριό της Κύπρου 
δύο εντελώς διαφορετικοί χα-
ρακτήρες, ο ένας σπάταλος 
και ο άλλος τσιγκούνης, είναι 
συνεταίροι στο θερινό σινεμά 
του χωριού, αλλά και μέλλο-
ντες συμπέθεροι αφού συμ-
φώνησαν να παντρέψουν τα 
παιδιά τους. Τα παιδιά τους 
όμως, έχουν άλλα σχέδια και 
θέλουν να διαλέξουν μόνοι 
τους τον σύντροφο της ζωής 
τους. ΤΡΙΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 20:35 Οι Καταφρονε-
μένοι (1965). Μελόδραμα με 
τους Ορέστη Μακρή, Μέμα 
Σταθοπούλου, Κώστα Καρρά, 
Λυκούργο Καλλέργη, Δέσπω 
Διαμαντίδου, Νίκο Φέρμα. 
Ένας τίμιος κι εργατικός κη-
πουρός, ο Σταμάτης, δουλεύει 

σε μια βίλα της Κηφισιάς και 
έχει μια κόρη, την Αννούλα, 
που σπουδάζει ιατρική. Όταν 
επιστρέφει από το εξωτερικό 
ο Νίκος, γιος του ιδιοκτήτη της 
βίλας, έχοντας ολοκληρώσει 
τις σπουδές του, οι δύο νέοι 
ξαναβρίσκονται μετά από 
πολύ καιρό και ένα συναί-
σθημα αρχίζει να γεννιέται 
ανάμεσα τους. ΤΡΙΤΗ 1 ΦΕ-
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22:10 Χαμένα 
Όνειρα (1961). Κωμωδία με 
την Αντιγόνη Βαλάκου, Δημή-
τρη Παπαμιχαήλ, Νίκη Λινάρ-
δου. Στο εμπορικό γραφείο 
που εμπορεύεται τις Κουβαρί-
στρες Λουξ, η ζωή περνάει  
γεμάτη ρουτίνα και ανία. Όταν 
κάποιος υπάλληλος πεθαίνει 
αντικαθίσταται από τον νεαρό 
Κώστα Λαμπίρη. Γρήγορα ο 
νεαρός άνδρας εμπιστεύεται 
στον γηραιό υπάλληλο κ.Αρ-
τέμη ότι θα παραμείνει στο 
γραφείο προσωρινώς μέχρι 
να εκδοθεί το χειρόγραφο μυ-
θιστόρημα του και αναγνωρι-
σθεί η καλλιτεχνική του αξία. 
Λίγο καιρό αργότερα προς 
αντικατάσταση της γραμμα-
τέως θα προσληφθεί στο γρα-
φείο και η Λίζα Ζέριγκα, η ξε-
πεσμένη κόρη ενός 
βιομηχάνου μέχρι να παντρευ-
τεί τον αγαπημένο της.
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ΠΕΜΠΤΗ 27/01 
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 28/01 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
20.00 Teen Manifesto  
21.00 Ειδήσεις 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
23.00 Όλα στον Αέρα  
ΣΑΒΒΑΤΟ  29/01 
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 30/01 
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 31/01 
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  01/02 
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 02/02 
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 27 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: Γαμπρός με 
το Ζόρι (1989) 
23:05 Ελληνική Ταινία: Ο Ντιρλα-
ντάς (1970) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 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: Προδομένη 
Αγάπη (1962) 
22:55 Ελληνική Ταινία: Καθηγητή 
μου, Αγάπη μου (1987) 
00:20  Ελληνική Ταινία: Κανένας 
(2010) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 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:  
Η Άννα Αγγελιδάκη φιλοξενεί τον καθη-
γητή, συγγραφέα και ποιητή Χρησ́το 
Νομικο ́ο οποίος μιλάει για την καριέρα 
του και το συγγραφικό έργο! 
20:50 Ελληνική Ταινία: Πολίτες Δεύ-
τερης Κατηγορίας (1981) 
22:20 Ελληνική Ταινία: Τσιγγάνικο 
Αίμα (1956) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 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: Τρία κορί-
τσια από την Αμέρικα (1964) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 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 Κυπριακή ταινία: Αντινάχτου 
με Τρόπον (1984) 
22:30 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   
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: Οι Καταφρο-
νεμένοι (1965) 
22:10 Ελληνική Ταινία: Χαμένα 
Όνειρα (1961) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
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: Το Τελευταίο 
Δάκρυ (1965) 
22:10 Ελληνική Ταινία: Η Χιονάτη 
και τα Επτά Γεροντοπαλίκαρα (1960)



Ανάσες θα πάρουν οι ποδοσφαιρι-
στές της Premier League, οι 
οποίοι θα ξεκουραστούν στο χει-

μερινό διάλειμμα που ξεκίνησε από τις 23 
Ιανουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 5 
Φλεβάρη, με τη διοργανώτρια αρχή να απο-

φασίζει πως δεν θα προγραμματιστούν 
μέσα σε αυτό το διάστημα εξ αναβολής παι-
χνίδια. 
Ως εκ τούτου, η Άρσεναλ επέλεξε να εκμε-
ταλλευτεί το κενό και να ταξιδέψει στο Ντου-
μπάι για ένα προπονητικό καμπ, ελέω του 

καλού κλήματος και των υψηλών θερμο-
κρασιών στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων. Ο Πιέρ Εμερίκ Ομπα-
μεγιάνγκ ωστόσο, ενημερώθηκε πως θα 
παραμείνει στο Λονδίνο και θα συνεχίσει 
να προπονείται μόνος του. 
Ο 32χρονος επιθετικός, ο οποίος πρό-
σφατα αποχώρησε από το Κόπα Άφρικα 
λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει 
στην καρδιά αφού νόσησε από κορονοϊό, 
αποτελεί από τον Δεκέμβριο ξένο σώμα 
στην ομάδα, έπειτα από το πειθαρχικό πα-
ράπτωμα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα αγγλικά 
Μέσα οι Κανονιέρηδες επιθυμούν να τον 
πουλήσουν τον Γενάρη, ενώ σύμφωνα με 
αποκάλυψη του Άγγλου ρεπόρτερ, Τζέιμς 
Μπένγκε, η Αλ Νασρ έχει ζητήσει από την 
Άρσεναλ την απόκτηση του Ομπαμεγιάνγκ 
ως δανεικού μέχρι το τέλος της σεζόν, για 
να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή 
το ερχόμενο καλοκαίρι, καταβάλλοντας 8 
εκατομμύρια ευρώ.
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Σίνερ - Τσιτσιπάς 0-3: Τυφώνας ο Στέφανος προκρίθηκε στα 
ημιτελικά του Australian Open

Απολαυστικός ήταν ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς 
(Νο4) στον προημιτε-

λικό του απέναντι στον Γιανίκ 
Σίνερ (Νο10). Ο 23χρονος Έλ-
ληνας με όπλο το σερβίς του 

επικράτησε 3-0 σετ απέναντι 
στον Ιταλό και σφράγισε την 
πρόκρισή του στον ημιτελικό 
του Australian Open. 

 
Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο 
Στεφ θα αγωνιστεί στον ημιτε-
λικό του πρώτου Grand Slam 
της σεζόν και εκεί θα περιμένει 
τον νικητή του τέταρτου προημι-
τελικού ανάμεσα στον Μεντβέ-
ντεφ (Νο2) και τον Φίλιξ Οζιερ-
Αλιασίμ. 
Το πρώτο σετ άρχισε ιδανικά 
για τον Τσιτσιπά. Ο 23χρονος 
Έλληνας εκμεταλλεύτηκε το 
νευρικό ξεκίνημα του Σίνερ και 
έκανε γρήγορα το break για να 
προηγηθεί με 3-0. στη συνέχεια 
απλά κράτησε το σερβίς του δί-
χως ιδιαίτερα προβλήματα για 
να κλείσει το σετ με 6-3.  Στο 

δεύτερο σετ το break άργησε 
κατά ένα game. Αυτή τη φορά 
ο Τσιτσιπάς έσπασε το σερβίς 
του Σίνερ στο τρίτο game και 
στη συνέχεια έφτασε με άνεση 
στο 6-4 έχοντας απίστευτα πο-
σοστά πίσω από το πρώτο σερ-
βίς.  Το τρίτο σετ ήρθε ακόμα 
πιο εύκολα για τον Στέφανο Τσι-
τσιπά. Η αρχή ήταν παρόμοια 
με εκείνη του δεύτερου σετ. Ο 
Στέφανος έκανε το break ξανά 
στο τρίτο game, αλλά αυτή τη 
φορά ακολούθησε ακόμα ένα 
στο πέμπτο για να προηγηθεί 
με 4-1. 
Στη συνέχεια απλά κράτησε το 
σερβίς του για να κλειδώσει το 
σετ και το ματς με 6-2 πανηγυ-
ρίζοντας την πρόκριση στα ημι-
τελικά του Australian Open.

Άρσεναλ: Στο Ντουμπάι για προπόνηση, ο Αρτέτα αφήνει στο Λονδίνο  
τον Ομπαμεγιάνγκ

ΑΕΚ: Δύο νέα κρούσματα  
κορωνοϊού στην Ένωση
Ο κορωνοϊός εξακολουθεί να 
ταλαιπωρεί την ΑΕΚ καθώς στη 
διάρκεια της Τρίτης (25/1) ανα-
κοινώθηκαν δύο νέα κρού-
σματα κορονοϊού με αποτέλε-
σμα δύο παίκτες της Ένωσης 
να χάνουν το παιχνίδι που ακο-
λουθεί με το Βόλο την Κυριακή. 
Κάτι το οποίο αποτελεί επι-
πλέον πονοκέφαλο στον Αρ-

γύρη Γιαννίκη.  
Η σχετική ενημέρωση από 
πλευράς Ένωσης αναφέρει: 
"Δύο κρούσματα που αφορούν 
ποδοσφαιριστές της ομάδας 
εντοπίστηκαν στα τεστ κορο-
νοϊού που έγιναν χθες το πρωί 
στα Σπάτα αλλά εξετάστηκαν 
σήμερα λόγω της κακοκαιρίας".

Επίσημο του Πέδρο: «Καλωσόρισες στη 
μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη ομάδα 
της Κύπρου»
Παίκτης του ΑΠΟΕΛ είναι και 
επίσημα ο Ζοάο Πέδρο, με τους 
γαλαζοκίτρινους να ανακοινώ-
νουν την απόκτηση του, με την 
ακόλουθη ανάρτηση: 

 
«Καλωσόρισες στη μεγαλύ-
τερη και πιο επιτυχημένη ομάδα 
της Κύπρου»

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ:  
Τίμησε τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ

Τη μνήμη του Κόμπι Μπράι-
αντ, τίμησε η ΚΑΕ Παναθηναϊ-
κός ΟΠΑΠ, με ανάρτησή της. 
Δυο χρόνια συμπληρώθηκαν 
σήμερα, από τον τραγικό  
θάνατο του Κόμπε Μπράι-
αντ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός 
ΟΠΑΠ φυσικά δεν ξέχασε  τον 
«Black Mamba». 

 
Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» 
με ανάρτησή τους, στα social 
media την μνήμη του Κόμπε, 
χρησιμοποιώντας μία από τις 
φράσεις του: «Να είσαι ο εαυ-
τός σου. Αυτό είναι, να είσαι 
εσύ».

Euroleague: Επίσημη η νέα αναβολή 
στο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Ζαλγκίρις

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο Μαρσέλο της 
Ρεάλ Μαδρίτης ψηφίζει «Greek Freak»

Η αναμενόμενη αναβολή της αυριανής αναμέτρησης (26/1), Πα-
ναθηναϊκός-Ζαλγκίρις Κάουνας, οριστικοποιήθηκε με τη σχετική 
ανακοίνωση από την Euroleague. Με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ να 
έχει ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα πως το Ολυμπιακό Στάδιο θα 
παραμείνει κλειστό και αύριο (26/1) για λόγους ασφαλείας λόγω 
της σφοδρής χιονόπτωσης χθες και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να 
ενημερώνει τη διοργανώτρια Αρχή, η Euroleague κατανόησε τις 
δύσκολες συνθήκες και προχώρησε στην αναβολή του ματς. 

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μετά τον Σέρχιο Ράμος της Παρί 
Σεν Ζερμέν κι ο Μαρσέλο της Ρεάλ Μαδρίτης στηρίζει τον 
«Greek Freak» στην ψηφοφορία για το All Star Game του NBA. 

 
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως αποδεικνύεται, έχει μεγάλο πο-
δοσφαιρικό κοινό. Μια ημέρα πριν την ολοκλήρωση της ψηφοφο-
ρίας για το All Star Game, το οποίο θα γίνει φέτος στο Κλίβελαντ, 
ο παίκτης των Μαδριλένων ανέβασε video στα social media. Σε 
αυτό, κάνει τα κόλπα του με την μπάλα και κρατώντας τη φανέλα 
του Αντετοκούνμπο έστειλε μήνυμα στον κόσμο να τον ψηφίσει. 
«Μπορείτε να ψηφίσετε τον Γιάννη για το All Star Game. Ξέρετε 
ποια είναι η δική μου επιλογή», ανέφερε ο Βραζιλιάνος αμυντικός.
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Mandatory Covid jabs for NHS 
workers kept under review

The requirement for all 
NHS workers to be 
jabbed against Covid-19 

is being “kept under review,” 
the health secretary has said, 
as the deadline fast approaches 
for unvaccinated staff. 

Sajid Javid said it was “right” 
to reflect on coronavirus policies 
when asked by MPs about man-
datory vaccines for NHS workers 
in England, amid fierce calls for 
the policy to be scrapped as 
77,000 face losing their jobs. 

He said that plans for compul-
sory jabs for frontline workers 
were made when the Delta variant 
of the virus was the dominant 
strain in the UK, but now “almost 
all” cases are the Omicron variant 
which is “intrinsically less severe.” 

However, Mr Javid insisted 

frontline NHS workers should get 
a jab as a "professional duty" and 
that patient safety was the "prin-
cipal" reason behind the decision 
to make vaccines mandatory. 

The government has made it 
a legal requirement for all NHS 
workers in England to have had 
two doses of a vaccine by April 
1 as a condition of their employ-
ment. In order for staff to meet 
the requirement they will have 
needed their first jab by February 
3. Exemptions will be given to 
those who do not have face to 
face contact with patients and 
those who are medically exempt. 

Crowds of anti-Covid vaccine 
protesters and NHS staff took 
to the streets of cities across 
England to demonstrate against 

the policy on Saturday. 
 

PM would resign if he misled 
Parliament over partygate 

 
Meanwhile, Prime Minister 

Boris Johnson has said he would 
"of course" resign as prime min-
ister if he is found to have misled 
Parliament over partygate, but 
he rejected calls from Sir Keir 
Starmer to do so immediately. 

The prime minister again      
refused to comment on allega-
tions that he broke coronavirus 
rules, saying he's prevented from 
doing so because of investiga-
tions by the police and Sue Gray. 

But he agreed the ministerial 
code does apply to him, after Keir 
Starmer read out the rule which 
states: "Ministers who knowingly 
mislead Parliament will be ex-
pected to offer their resignation." 

Asked if that rule applies to him, 
Mr Johnson said: "Of course, 
but let me tell the House that I 
think he is inviting a question 
about an investigation which is 
- as you know, Mr Speaker, I 
cannot comment - and which 
he, as a lawyer, will know that I 
can't comment on."  

Labour leader Sir Keir claimed 
it was already clear Mr Johnson 
had misled Parliament as he    
recited the PM's claim that no 
parties happened in Downing 

Street during lockdown - a state-
ment later proven to be untrue. 
He urged the prime minister to 
resign "now", but Mr Johnson 
refused as he insisted he was 
focused on governing the UK. 

The hotly anticipated Sue Gray 
inquiry will make clear to MPs 
whether the PM misled Parlia-
ment with his dubious explana-
tion for attending a lockdown-
breaking party at the height of 
the UK's first lockdown - for 
which he apologised. 

An email leaked to ITV News, 
sent by the PM's principal private 
secretary, raised serious ques-
tions about Mr Johnson's excuse, 
given it invited more than 100 staff 
to "make the most of the lovely 
weather" by attending "socially 
distanced drinks" in the Number 
10 garden. 

Even more allegations of rule 
breaking have surfaced, the most 
recent - that he and his now wife 
Carrie had attended a surprise 
party of up to 30 people for his 
birthday in the Cabinet Room at 
No.10 Downing Street on June 19, 
2020, when indoor gatherings 
were banned. 

If Ms Gray concludes that       
Mr Johnson knowingly broke the 
rules, it would mean he knowingly 
misled Parliament - an offence that 
the ministerial code says must 
be followed by a resignation.

Prime Minister Boris 
Johnson has appointed 
David Burrowes as his 

Deputy Special Envoy for 
Freedom of Religion or Belief. 

In his role, David will support 
the PM’s Special Envoy, Fiona 
Bruce, in bringing together faith 
representatives, faith organisa-
tions and civil society stake-
holders from around the world 
to promote religious tolerance 
overseas 

He will also work alongside the 
Minister responsible for Human 
Rights, Lord (Tariq) Ahmad of 
Wimbledon, to drive forward the 
implementation of the Bishop 
of Truro’s recommendations  
on Foreign Commonwealth and 
Development Office (FCDO) 
support for persecuted Christians 
around the world. 

Speaking on his appointment, 
David Burrowes said: “I am 
delighted to be appointed to 
this role. This is an exciting op-
portunity to help fully implement 
the Truro Review’s recommen-
dations. Through my work, I will 
ensure that the UK Government 

will continue to work hand in 
hand with key international 
partners to champion freedom 
of religion or belief across the 
world.” 

David Burrowes, a solicitor 
by profession, was Member of 
Parliament for Enfield South-
gate between 2005 and 2017. 
During that time, he championed 
Freedom of Religion or Belief 
for all. Since 2017, David has 
been the Parliamentary Adviser 
to Fiona Bruce MP. 

David is also co-founder and 
Parliamentary Director of the 
Conservative Christian Fellow-
ship, now in its 30th year. 

PM appoints David  
Burrowes as Deputy  
Special Envoy for FoRB

Covid tests scrapped for fully vaccinated travellers

Fully vaccinated travellers 
entering England will no 
longer need to book Covid 

tests, Prime Minister Boris John-
son announced on Monday. 
The changes will kick in from 
4am on Friday 11 February and 
in time for the half term break. 

Currently, fully vaccinated trav-
ellers must pre-book a Covid test 
from a private supplier, which can 
be a lateral flow test, and take it 
at most two days after arriving in 
the country.  

In a statement in the House of 
Commons on Monday afternoon, 

after a meeting of the Cabinet’s 
Covid-19 operations committee, 
Transport Secretary Grant Shapps 
said that “after months of pre-
departure testing, post-arrival 
testing, self-isolation, additional 
expense, all that fully vaccinated 
people will now have to do when 
they travel to the UK, is to verify 
their status via a passenger      
locator form.” He said "fully vacci-
nated" means two doses of an 
approved vaccination or one dose 
of a Janssen vaccine. 

The transport secretary also 
said that "passengers who do not 

qualify as fully vaccinated will no 
longer be required to do a day 
eight test after arrival, or indeed 
to self-isolate. They will still need 
to fill out a passenger locator form 
to demonstrate proof of a nega-
tive Covid test taken two days 
before they travel and they must 
still take a post-arrival PCR test." 

It comes after the chief        
executives of the UK's largest 
airlines urged the government 
to end coronavirus-related travel 
restrictions. The bosses pointed 
to evidence that the Omicron 
variant is in retreat, and argued 
that current measures have a 
"limited effect" in preventing the 
spread of COVID-19. 

EasyJet boss Johan Lundgren 
welcomed the news, saying he 
believes "testing for travel should 
now firmly become a thing of the 
past." He said “millions of our 
customers” will be “delighted to 
see the return of restriction-free 
travel in the UK.” 

He added: “It is clear travel 
restrictions did not materially 

slow the spread of Omicron in 
the UK and so it is important that 
there are no more knee jerk     
reactions to future variants.” 

He said the EasyJet intends 
to return to “near-2019 levels of 
flying this summer.” 

Prime Minister Boris Johnson 
also stressed the importance of 
people getting a booster jab if 
they want to travel abroad this 
summer. 

“I think it’s very important       
everybody in the country under-
stands that getting your booster, 
wherever you want to go in the 
world, getting your booster is 
going to be a pretty crucial thing 
to do.” 

The PM’s official spokesman 
added, “Our expectation is that 
the vast majority of countries in 
the world will expect people to be 
boosted for entry into their coun-
try and so it’s vitally important that 
everyone understands that if you 
do want to travel this summer, 
you almost certainly will need to 
have been boosted.”

The General Secretary of 
the Central Committee 
of AKEL, Stefanos Stefa-

nou, met on Monday with the 
French Ambassador to Cyprus, 
Salina Grenet-Catalano. The 
General Secretary of AKEL was 
accompanied by Vera Polycar-
pou, Head of the International 
Relations and European Policy 
Bureau of AKEL. 

The French diplomat outlined 
the priorities set by France, which 
has assumed the Presidency  
of the Council of the European 
Union for this six-month period. 
On this occasion, there was an 
exchange of views on a number 
of issues affecting the lives of 
both Cypriot working people, as 
well as the working people in all 

member states. 
Stefanou briefed the French 

Ambassador that the stalemate 
on the Cyprus problem, that has 
been going on for more than four 
years, is of particular concern 
for the future of Cyprus.  

He also underlined that     
Turkey’s provocative actions in 
Varosha and the Exclusive 
Economic Zone of the Republic 
of Cyprus are leading to new 
fait accompli.  

Furthermore, he pointed out 
that AKEL has a proposal for 
overcoming the deadlock and 
the resumption of the talks       
on the agreed basis and frame-
work with the aim of achieving 
the solution of bizonal, bicom-
munal federation.

General Secretary of AKEL 
meets French Ambassador



The Conservative Friends of 
Cyprus cut its New Year’s 
vasilopita on Tuesday 25 

January at the Greek Orthodox 
Archdiocese in Bayswater. 

The cake was blessed by His 
Eminence Archbishop Nikitas of 
Thyateira and Great Britain, who 
expressed his warmest wishes 
to the attendees and stressed 
that the Archdiocese welcomes 
everyone, irrespective of politics 
or any other background. 

The Conservative Friends of 
Cyprus (CFCyprus) celebrates 
its 30th anniversary this year 
and Executive Chairman Jason 
Charalambous shared best 
wishes for a happy, healthy, and 
prosperous New Year. 

Among those who attended 
the event were Chipping Barnet 
MP Theresa Villiers, President 
of the Conservatives Friends of 
Cyprus in the House of Commons 
and Vice-Chair of the All-Party 
Parliamentary Group (APPG) 
for Cyprus, Mike Wood, MP for 
Dudley South, Ben Everitt, MP 
for Milton Keynes North, David 
Burrowes, PM’s Deputy Special 
Envoy for Freedom of Religion 
or Belief, High Commissioner of 
the Republic of Cyprus Andreas 
Kakouris, Ambassador of the Hel-
lenic Republic Ioannis Raptakis, 
Consul General of the Republic 
of Cyprus Theodoros Gotsis, 

Deputy Head of Mission at        
the Greek Embassy Iphigenia         
Kanara and President of the 
National Federation of Cypriots 
in the UK, Christos Karaolis.  

The vasilopita celebration 
brought together members of 
the British Cypriot community 
and Conservative MPs. 

Since 2017, the Conservative 
Friends of Cyprus have hosted 
an annual reception in Parliament 
to mark the occasion and share 
this wonderful and ancient tradi-
tion with friends. 

Theresa Villiers MP told         
Parikiaki: "I would like to send 
my new year wishes to Cypriots 
as we mark this happy vasilopita 
event in the official residence of 
His Eminence the Archbishop of 
Thyateira. It's a great honour to 
be in the Archbishop's home. 

"We normally seek to highlight 
Cypriot culture by hosting this 
in Parliament, but for various 
reasons that's not yet possible, 
because Parliament isn't fully 
back open again. 

"We have had a very special 
evening and it is, I think, a 
heartening message of hope 
and good luck that comes with a 
vasilopita cake and the memory 
of Saint Basil as well. We've all 
once again renewed our commit-
ment to supporting Cypriots in 
their efforts to find a lasting,  

balanced and just solution 
which will reunite Cyprus again. 

"And we've also had very 
much a focus on the religious 
significance of vasilopita, we've 
heard from His Eminence more 
about the Orthodox Church and 
we've had with us the Prime 
Minister's Deputy Special Envoy 
for Freedom of Religion and   
Belief, my friend, David Burrows, 
a long-time friend of Cyprus, 
who highlighted the destruction 
and neglect of Christian sites in 
northern Cyprus, which is one 
of the saddest aspects of the 
division of the island of Cyprus. 
I very much hope in years to come 
we will see a united Cyprus with 
everyone able to live together. 
All Cypriots together and these 
sites once again restored to 
their former beauty." 

Mike Wood MP added: "This 
event is so important as a sign 
of our solidarity with the Cypriot 
community both within the United 
Kingdom and of course within 
Cyprus. 

"Cypriot communities across 
the UK, but particularly for me 
around the West Midlands, are 
such important parts of our 
community. The work that the 
Conservative Friends of Cyprus 
in particular do in making sure 
that the voices of the Cypriot  
diaspora are heard within the 

Conservative Party, within gov-
ernment and within our wider 
communities is really, really       
important. 

"I was in Cyprus with the       
All-Party Group for Cyprus back 
in November as the guest of  
the Cypriot Parliament, meeting 
both parliamentarians and com-
munity groups within Cyprus and 
listening to the concerns around 
Turkish aggressions, the provo-
cations, the worries of the local 
community within Cyprus. It was 
worrying. This is on our European 
doorstep. And of course it affects 
directly the families of so many 
people within our communities. 

"I think there's obviously a 
strong desire for a free and united 
Cyprus amongst many of the 
population within Cyprus and also 
within our communities here in 
in the UK. Of course what we 
don't know is particularly whether 
President Erdogan is willing to 
invest in that peace, the stability 
and the benefits it would bring 
for the whole island of Cyprus." 

Chairman of the Conservative 
Friends of Cyprus, Jason Chara-
lambous, told our newspaper: 
"We're very pleased to be main-
taining this tradition of the cutting 
of the vasilopita as Conservative 
Friends of Cyprus. We've tradi-
tionally held this event in Parlia-
ment. Unfortunately, this year       
it wasn't possible due to the     
ongoing restrictions caused by 
Covid. 

"We're very grateful to His 
Eminence for hosting us. We 
know that the archdiocese is a 
welcoming place, open to any 
group within our community. 

"We're very grateful to the 
Members of Parliament who 
made the journey from Westmin-
ster to be here. It's very impor-
tant that as a community we are 
flying the flag within British       
politics for Cyprus, for the British 
Cypriot community to show our 
elected officials that we are a 
community that deserves to be 
listened to and acknowledged 
and for our views to be acknow-
ledged."

 18      | Thursday 27 January 2022

Conservative Friends of Cyprus 
holds annual vasilopita reception

Cyprus to lift restrictions 
on vaccinated travellers 

Cyprus will lift all entry      
requirements on March 1 
for inbound travellers 

who have a valid vaccination 
certificate showing they received 
a booster shot, the country’s 
tourism minister said last week. 

The Republic currently requires 
individuals to either show proof 
of a negative COVID-19 test or 
to self-quarantine upon arrival, 
but plans to do away with those 
requirements for people who have 
been vaccinated. Certificates for 
travellers who haven’t received 
booster shots will be accepted 
if nine months haven’t passed 
since they received their last 
dose. 

European Union member  
Cyprus will accept vaccination 
certificates from non-EU coun-
tries that conform those issued 
by the 27-member nation bloc. 

Transport Minister Yiannis 
Karousos said unvaccinated 
adults still will be allowed into the 
country as long as they comply 
with testing and quarantine       
requirements that depend on 
their country of departure. 

Cyprus plans to introduce on 
March 1 a simplified COVID-19 
risk-assessment system for  
categorizing countries.  

Unvaccinated travellers from 
green category countries will 
need to undergo a PCR test 72 
hours prior to boarding or a rapid 
test 24 hours before departure. 

Unvaccinated travellers from 
red category countries will also 
need to undergo a PCR test on 
arrival at their own expense.  

Grey category country travel-
lers will need special permission 
to enter Cyprus.  

All passengers are still re-
quired to complete the Cyprus-
FlightPass within 48 hours before 
their flight. 

In a second decision, the 
cabinet has reduced the number 
of days that close contacts of 
people who have tested positive 
for the coronavirus must self-
isolate from 14 to 10. Release 
earlier than 10 days can be done 
by PCR laboratory test with a 
negative result on the 7th day 
after contact at a person’s own 
expense.

Snowfall paralyses Athens

A blanket of heavy snow 
covered the Greek capital 
on Monday, from the Acro-

polis hill to the coast in the south, 
disrupting air traffic, bringing trans-
port to a halt and leaving scores 
of drivers stranded overnight in 
a highway. 

Rescue crews struggled to free 
hundreds of drivers whose cars 
halted for hours on an Athens ring 

road as the storm, named Elpida, 
swept Greece and covered the 
city with a thick layer of snow. 

Greek media showed footage 
of soldiers handing out food, 
water and blankets to some of 
the drivers. 

Heavy snowfall is rare in 
Athens but the city has now been 
hit by snowstorms for a second 
consecutive year. 
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Exclusive Greek night to take place at 
Stratus East, Tottenham Hotspur Stadium

For the first time ever, an 
exclusive Greek night – 
“AURA” is taking place at 

the world famous Tottenham 
Hotspur Stadium, at Stratus East, 
on Saturday 19 February 2022, 
7pm. 

Enjoy stunning, panoramic 
views across London and across 
the arena from the highest van-
tage point available in Tottenham 
Hotspur Stadium, accompanied 
by the best in Greek music and 
more, courtesy of London's re-

nowned DJ Andreas Michaelides.  
An ultra-modern, iconic space 

hosting this never-been-done-
before Greek VIP event, “AURA” 
at Stratus East is brought to   
you by Greek London Live, the 
pioneers of Greek entertainment 
in the UK! 

The event is sponsored by 
Going Greek, Knights Residential, 
and Archway Sheet Metal Works. 
Official Media Partner: London 
Greek Radio 103.3 FM. 

Over 18s. ID may be required. 

ROAR. 
All guests aged 18 or over 

must be able to provide one of 
the following forms of COVID 
certification when requested  
before entering Tottenham Hot-
spur Stadium: 

1. Proof of double vaccination 
or negative test using a valid NHS 
COVID Pass, or valid COVID-19 
status (for people from Wales, 
Scotland, Northern Ireland, Jersey 
or Guernsey), or an approved 
international equivalent; or 

2. Evidence of a valid text or 
email confirmation of a negative 
lateral flow or PCR test taken 
within the prior 48 hours and      
reported via the NHS website; 
or 

3. Valid proof of medical        
exemption (via NHS COVID Pass 
or accepted equivalent proof of 
exemption) 

These requirements are  
mandatory under English law until 
further notice and any guests 
aged 18 or over who are unable 
to provide an approved form of 
COVID certification upon request 
will be denied access to the      
stadium. There is a No-Refund 
policy for all tickets.  

Guests will also be required to 
wear face coverings to enter the 
stadium. Medical exemptions 
apply. 

Tickets £30 plus £1.85        
booking fee available online at 
www.eventbrite.co.uk/e/aura-
by-greek-london-live-tickets-
248763758097 

Venue address: Stratus East 
- Tottenham Hotspur Stadium, 
782 High Road, London N17 0BX.

The Tories, both nationally 
and locally, never cease 
to amaze me with their  

arrogancy and lack of empathy 
for ordinary people.  

In recent weeks we have all 
witnessed the Tories going through 
a meltdown. Prime Minister Boris 
Johnson has been caught again 
lying to parliament, to the media, 
and to the general public. The 
reality is that whilst the NHS staff 
were working tirelessly through 
the height of the coronavirus, 
Boris and his Tory cronies were 
having house parties and amus-
ing themselves. 

This is not right. He should do 
the sensible and honourable 
thing by apologising to all of us 
and offer his resignation, but      
he won't. It is evident that Boris 
and his party have lied, both      
on a national and local level, 

and are covering up these lies 
for obvious reasons. 

Only recently I had a ward 
constituent tell me that in       
September 2020, her mother 
died with cancer, all alone in  
her residential care home. She  
wasn't allowed any visitors and 
the priest couldn’t give her the 
last rights because of govern-
ment rules and regulations.   
This woman was a Tory voter, 
but no more, for the obvious 
reasons.  

On May 5th, we have local 
elections; the local Tories have 
already started campaigning  
with more lies and broken promi-
ses.  

The local elections are the       
litmus test for the Tories and 

every vote you give them, props 
up Boris Johnson's support. 
This is now a matter for individ-
uals to do more soul searching. 
Do you really want to give the 
Tories the right to run local 
councils and local services? 

In the London borough of      
Enfield, I would urge you to vote 
tactfully and don't let the Tories 
and cronies through the back 
door.  

In Winchmore Hill, the Labour 
Councillors have carried out a 
number of improvements, espe-
cially by the Winchmore Green 
that helped local businesses 
overcome the financial pres-
sures, and indeed across Enfield.  

Vote Labour, support your  
Labour candidates. 

A Good Year, a gripping 
folk-horror novel by  
Cypriot author Polis Loizou

From Cypriot author Polis 
Loizou, A Good Year is a 
gripping folk-horror tale 

with LGBT+ themes set in 1920s 
rural Cyprus.  

The twelve days of Christmas 
are beginning – the time when, 
according to local folklore, crea-
tures known as kalikantzari come 
up from Hell to wreak havoc. 
Despo is heavily pregnant and 
deeply afraid of what the crea-
tures may do to her unborn child. 
Meanwhile, her husband Loukas 
has troubles of his own. Strug-
gling with dreams and desires 
he doesn’t understand, he finds 
himself grappling with his sexua-
lity as he is irresistibly drawn to 
an Englishman, a newcomer to 
the island. In a village wreathed 
in superstition, Despo and Loukas 
must protect themselves and 
their unborn child from ominous 
forces at play.  

A Good Year is publishing on 
1st April 2022 as an addition to 
the popular Fairlight Moderns 
series of contemporary fiction 
from around the world.  

The novel has already received 
praise from Lucy McKnight Hardy, 
author of Water Shall Refuse 
Them, who praised Polis’ “beau-
tifully paced, rich prose” which 
“conjures the heady sights, 
sounds and smells of Cyprus, 

while exposing the horror that 
resides in her superstitions and 
traditions.” 

Polis Loizou is a novelist, play-
wright, filmmaker and perform-
ance storyteller. Born and raised 
in Cyprus, he moved to the UK in 
2001. His debut novel Disbanded 
Kingdom was published by Cloud 
Lodge Books in 2018 and went 
on to be longlisted for the Polari 
First Book Prize. His second 
novel, The Way it Breaks, was 
published in 2021.  

Polis’ short stories and creative 
non-fiction have been published 
in various anthologies and literary 
journals. He was inspired by the 
Cypriot folklore of his childhood, 
particularly tales of the kalikantzari. 
As a bisexual author, his writing 
also contains important themes 
surrounding identity, acceptance, 
and the struggle faced by LGBT+ 
people who grow up being taught 
that their sexuality is wrong. 

Having co-founded an award-
winning theatre troupe, with which 
he has toured the UK festival 
circuit, Polis has delved deeper 
into the world of folk storytelling 
to perform a couple of acclaimed 
solo shows.  

Polis currently lives in Notting-
ham with his husband and cats.  

A Good Year is published by 
Fairlight Books. RRP: £7.99.

London to host first Great Mental Health Day on 28 January
On Friday 28 January 2022, London will 

host the first ever Great Mental Health 
Day across the region.  

For many people, the start of a new year is a time 
for setting goals and seeing it as a chance for 
positive change or action. But for some, this year 
may be challenging or lonely, particularly as the 
effects of the pandemic continue to have an impact 
on many people’s mental health and wellbeing. 

Organised by London’s councils, health and 
community organisations, and supported by the 
Mayor of London and the NHS in London, Great 
Mental Health Day 2022 aims to encourage Lon-
doners to talk about mental health, to understand 
that it’s okay to ask for help, and to learn more about 
the local support available to them. Organisers say 
they plan to hold the event annually. 

Great Mental Health Day will see organisations 
and individuals across the city come together to 
host a range of activities designed to boost mood 
and improve resilience. Taking place primarily 

online, activities will be designed for a range of age 
groups in an effort to give all Londoners a chance 
to participate. They include online mediation and 
yoga sessions, panel discussions, as well as local 
drop-in and coffee mornings to allow people to 
connect with each other.  

Great Mental Health Day follows the launch earlier 
this week of the NHS’s national Help! campaign. 
New data released as part of the launch outlined 
how more than 57% of people in London were 
concerned about their mental health last year, with 
51% reporting that they did not seek professional 
help. Encouragingly though, people are becoming 
more conscious of their mental health, with 63% 
planning to focus more on this in 2022.  

The Mayor of London has encouraged all       
Londoners to get involved and in a video message 
spoke of the importance of being able to seek help 
and support when needed. 

The Mayor of London, Sadiq Khan, said: “It’s 
never been more important for each of us to think 

and talk about our mental health and wellbeing – 
and to seek help and support should we need it. 
That’s why we’re launching our city’s first ever Great 
Mental Health Day, to tackle the stigma around 
mental health and help Londoners learn more about 
the small things we can all do to support our own 
wellbeing.  

“The pandemic has taken a heavy toll on our 
mental health, so if you’re struggling please          
remember that help and support is available.” 

Londoners can visit Thrive LDN’s website for 
more information about Great Mental Health Day, 
including where they can find local support and 
sign up for any events being hosted in their local 
area. 

They are also are encouraged to support the 
day by sharing what they do to improve their  
own mental health using #GreatMentalHealth on 
social media.  

Tom Haymer, who is organising local events 
on behalf of Mind in Haringey in the borough, 

commented: “We want residents to be supported 
in achieving whatever great mental health means 
to them and to empower people to continue to 
support others within the community. Through 
promoting kindness and compassion towards 
ourselves and others and building on existing   
assets and partnerships, we aspire to make a 
big impact on mental health in Haringey.” 

You can find out more about the event by         
visiting Thrive LDN’s website or searching the 
#GreatMentalHealth on social media. 

George Savva: On 5th May we vote Labour



 20      | Thursday 27 January 2022

“I Like Words”: The art of letters

In 1934, New York copywriter 
Robert Pirosh quit his well-paid 
advertising job on Madison 

Avenue and headed for Hollywood, 
determined to start a new career 
as a screenwriter. He wrote a 
letter to directors, producers and 
studio executives. It secured him 
three interviews, and a job as a 
junior writer at MGM. 

He wrote over 40 films, includ-
ing A Day at the Races for the 
Marx brothers. Fifteen years later, 
Pirosh won the Best Original 
Screenplay Academy Award for 
the war film, Battleground.  

 
The Letter 

 
Dear Sir: 
I like words. I like fat buttery 

words, such as ooze, turpitude, 

glutinous, toady. I like solemn, 
angular, creaky words, such as 
straitlaced, cantankerous, pecu-
nious, valedictory. I like spurious, 
black-is-white words, such as 
mortician, liquidate, tonsorial, 
demi-monde. I like suave “V” 
words, such as Svengali, svelte, 
bravura, verve. I like crunchy, 
brittle, crackly words, such as 
splinter, grapple, jostle, crusty. I 
like sullen, crabbed, scowling 
words, such as skulk, glower, 
scabby, churl. I like Oh-Heavens, 
my-gracious, land’s-sake words, 
such as tricksy, tucker, genteel, 
horrid. I like elegant, flowery 
words, such as estivate, pere-
grinate, elysium, halcyon. I like 
wormy, squirmy, mealy words, 
such as crawl, blubber, squeal, 
drip. I like sniggly, chuckling 

words, such as cowlick, gurgle, 
bubble and burp. 

I like the word screenwriter 
better than copywriter, so I         
decided to quit my job in a New 
York advertising agency and try 
my luck in Hollywood, but before 
taking the plunge I went to Europe 
for a year of study, contempla-
tion and horsing around. 

I have just returned and I still 
like words. 

May I have a few with you? 
 

Robert Pirosh,  
385 Madison Avenue,  

New York 
 

A 1928 letter from  
Jackson Pollock's dad  
to his 16 year old son  

 
Dear Son Jack, 
Well Jack I was glad to learn 

how you felt about your summer's 
work and your coming school 
year. The secret of success is 
concentrating interest in life,       
interest in sports and good times, 
interest in your studies, interest 
in your fellow students, interest 
in the small things of nature,      
insects, birds, flowers, leaves, 
etc. In other words to be fully 
awake to everything about you 
and the more you learn the more 
you can appreciate and get a full 
measure of joy and happiness 
out of life. I do not think a young 

fellow should be too serious, he 
should be full of the Dickens 
sometimes to create a balance. 

I think your philosophy on      
religion is okay. I think every 
person should think, act and  
believe according to the dictates 
of his own conscience without too 
much pressure from the outside. 
I too think there is a higher power, 
a supreme force, a governor, a 
something that controls the     
universe. What it is and in what 
form I do not know. It may be 
that our intellect or spirit exists 
in space in some other form after 
it parts from this body. Nothing 
is impossible and we know that 
nothing is destroyed, it only 
changes chemically. We burn up 
a house and its contents, we 
change the form but the same 
elements exist; gas, vapor, ashes. 
They are all there just the same. 

You no doubt had some hard 
days on your job at Crestline this 
summer. I can imagine the steep 
climbing, the hot weather, etc. But 
those hard things are what builds 
character and physic. Well Jack 
I presume by the time you have 
read all this you will be mentally 
fatigued and will need to relax. 
So goodnight, pleasant dreams 
and God bless you. 

 
Your affectionate Dad 

 
James Neophytou

Alzheimer’s Society is  
urging fundraisers in 
London to take on a new 

challenge in 2022 and join      
hundreds of people walking to 
stop dementia in its tracks at 
Trek26 London.  

By signing up to a 13 or      
26-mile trek across bustling 
streets, quiet green spaces and 
of course the iconic River Thames 
on Saturday 28 May 2022, avid 
hikers and beginners alike      
can experience the capital like 
they’ve never seen it before.  

There’s never been a more 
important time for London resi-

dents to don their walking boots 
and go the distance to raise 
vital funds for life-changing       
dementia support.  

Alzheimer’s Society’s services, 
including the Dementia Connect 
support line, have been used 
over six million times since the 
start of the pandemic but too 
many people in London are still 
facing dementia alone. Money 
raised from Trek26 London will 
help ensure that Alzheimer’s 
Society can reach those living in 
London who need it most.  

Sign up or find out more at 
alzheimers.org.uk/Trek26

Don your walking boots 
and raise funds for the 
Alzheimer’s Society 



This year the Royal Albert 
Hall celebrates one hundred 
and fifty years of excellent 

eclectic entertainment since being 
opened by happy Queen Victoria 
in 1871. This coincides with the 
25th anniversary of Cirque du 
Soleil’s first performance in Lon-
don. Each year, (after an enforced 
two year hiatus caused by Covid) 
they take up residence in their 
adopted UK home in early January. 
So it is that Luzia: A Waking 
Dream of Mexico explodes into 
the hallowed arena giving us a 
spectacle of spectaculars. 

Having seen several of their pro-
ductions, I have become accus-
tomed to the visual magnificence 
and am always looking for a bit 
more of the je ne sais quoi that 
lifts it out of the Soleil formula and 
has seen them become an inter-
national phenomenon. I’m pleased 
to report that Luzia has those quali-
ties as we are taken on a whim-
sical and fantastical journey into 
Mexican traditions and colourful 
imaginings that provoke thought 
while you are being extravagantly 
entertained. Designers Daniele 
Finzi Pasca and Patricia Ruel have 

used all means possible to create 
images and sequences that delight. 
Against that colourful backdrop, 
the troupe of performers spring into 
action demonstrating extraordinary 
levels of skill and alacrity. 

An army of acrobats, in an array 
of artistically designed costumes, 
execute all sorts of stunning feats. 
As good as they are, it is the indivi-
dual acts that light up the action. 
None more so than Aleksei Golo-
borodko, a contortionist that can 
do things with his body that made 
me wince in pain at the thought of 
the positions he gets into. He has 
been described as “the most flexi-
ble man in the world.” True or not, 
his act is astonishing, stretching my 
incredulity to its elastic limit. The 
show does occasionally become a 
very polished and picture perfect 
show which tests the historical 
essence on which circus is predi-
cated. Thankfully my pleasure-
seeking side trumped my pedantry 
and I allowed myself to wallow in 
a show that will bring enormous 
pleasure to many. Welcome back 

Cirque’, we look forward to the next 
twenty five years. 

Meanwhile Mihalis Oktobothi 
laps up mistaking magic… 

Mischief Theatre Company 
are always getting up to no good. 
Renown for shows that go wrong… 
on purpose. Imagine then getting 
together with the legendary magi-
cians Penn & Teller to come up with 
their latest theatrical madness, 
Magic Goes Wrong (Yvonne 
Arnaud). A hapless gang of magi-
cians are staging an evening of 
grand illusion to raise cash for 
charity. But as the magic turns to 

mayhem, accidents spiral out of 
control and so does their fund-
raising target. That’s the premise 
and the show is a blast with scene 
after scene that play around with 
the magic show genre. When they 
hit the mark, it’s cracking entertain-
ment. When the material is weak, 
they make up for it with self dep-
recating wit.  

It is hosted by the Great Sophis-
ticato and the acts include a variety 
of oddball characters. Mind Mangler 
is bonkers and when it goes wrong 
for him, it’s serious for him and those 
being mangled. Strangely though, 
some of the ‘real’ tricks are just as 
memorable and of course we have 
no idea how they do them. The man 
next to me was from the Magic 
Circle. Their motto indocilis privata 
loqui – “not apt to disclose secrets” 
– prevented him from answering 
my obvious questions. That said 
ignorance is bliss and I wallowed 
in my ignorance to enjoy the show 
which surprisingly includes a senti-
mental ending. Sorry, I’ve been 
sworn to secrecy.  

Finally, Vivat Stactou is enchan-
ted and moved by dance at war… 

Raymonda (London Coliseum) 
was first produced for the Marinsky 
Theatre in St Petersburg in 1898. 
Tamara Rojo, Artistic Director at 
The English National Ballet has 
created a new version adapting 
the original Marius Petipa choreo-
graphy, transporting the tale from 
13th century crusades to the Cri-
mean War. Raymonda runs away 

from home to become a nurse, gets 
engaged to John (Joseph Caley) 
and then falls in love with the 
leader of the Ottoman army, Abdul 
Rahman (Daniel McCormick).  

Rojo’s choreograpy captures all 
the the emotion of the piece with 
wonderful innovation and creativity. 
There is a most wonderful dream 
scene where we see Raymonda 
dance with both John and Abdul, 
accompanied by a stage full of 
women in wispy white dresses 
carrying lanterns, sweeping across 
the scene at great speed with the 
thudding from the pointe shoes 
adding to the excitement. They 
leap into the wings followed by 
the men, also dressed in white. 
This is ballet at its best, accom-
panied by tremendous music, a 
scene of enormous excitement. 

The castle party scene shows the 
male dancers excelling, athletic and 
strong, extraordinary leaps and 
jumps. The show ends in an English 
country garden, Raymonda’s house, 
and her marriage to John. Lots of 
very colourful character dancing in 
gorgeous costumes. Superb danc-
ing all round, but the two that really 
catch the eye are Katja Khaniu-
kova (Henriette) and Natasha Mair 
(Sister Clemence).   

Luzia -  
www.royalalberthall.com 

 
Magic Goes Wrong – 

www.yvonne-arnaud.co.uk 
 

Raymonda – on tour - 
www.ballet.org.uk

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou
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Happy anniversaries
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EUREKA! 

You've probably heard of the Rosetta Stone. 
It's one of the most famous objects in the 
British Museum, but what actually is it? 

The Stone is a broken part of a bigger stone slab. 
It has a message carved into it, written in three 
types of writing (called scripts). It was an important 
clue that helped experts learn to read Egyptian 
hieroglyphs (a writing system that used pictures 
as signs). 
 
Why is it important? 

 
The writing on the Stone is an official message, 

called a decree, about the king (Ptolemy V, 204–
181 BC). The decree was copied on to large stone 
slabs called stelae, which were put in every temple 
in Egypt. It says that the priests of a temple in 
Memphis (in Egypt) supported the king.  

The Rosetta Stone is one of these copies, so 
not particularly important in its own right. 

The important thing for us is that the decree is 
inscribed three times, in hieroglyphs (suitable for 
a priestly decree), Demotic (the native Egyptian 
script used for daily purposes, meaning ‘language 
of the people’), and Ancient Greek (the language 
of the administration – the rulers of Egypt at this 
point were Greco-Macedonian after Alexander 
the Great’s conquest). 

The Rosetta Stone was found broken and          
incomplete. It features: 

14 lines of hieroglyphic script; 
32 lines in Demotic; 
and 53 lines of Ancient Greek; 
The importance of this to Egyptology is immense. 

When it was discovered, nobody knew how to 
read ancient Egyptian hieroglyphs. Because the 
inscriptions say the same thing in three different 
scripts, and scholars could still read Ancient Greek, 
the Rosetta Stone became a valuable key to 
deciphering the hieroglyphs. 

 
When was it found? 

 
Napoleon Bonaparte campaigned in Egypt from 

1798 to 1801, with the intention of dominating the 
East Mediterranean and threatening the British 
hold on India. Although accounts of the Stone’s 
discovery in July 1799 are now rather vague, the 
story most generally accepted is that it was found 
by accident by soldiers in Napoleon’s army. They 
discovered the Rosetta Stone on 15 July 1799 while 
digging the foundations of an addition to a fort near 
the town of Rashid (Rosetta) in the Nile Delta. It had 
apparently been built into a very old wall. The        
officer in charge, Pierre-François Bouchard (1771–
1822), realised the importance of the discovery. 

On Napoleon’s defeat, the stone became the 
property of the British under the terms of the Treaty 
of Alexandria (1801) along with other antiquities 
that the French had found. The stone was shipped 
to England and arrived in Portsmouth in February 
1802. 

 
Who cracked the code? 

 
Soon after the end of the 4th century AD, when 

hieroglyphs had gone out of use, the knowledge 
of how to read and write them disappeared. In the 
early years of the 19th century, scholars were able 
to use the Greek inscription on this stone as the 
key to decipher them.  

Thomas Young (1773–1829), an English physicist, 
was the first to show that some of the hieroglyphs 
on the Rosetta Stone wrote the sounds of a royal 
name, that of Ptolemy. 

The French scholar Jean-François Champollion 
(1790–1832) then realised that hieroglyphs recorded 
the sound of the Egyptian language. This laid the 
foundations of our knowledge of ancient Egyptian 
language and culture. Champollion made a crucial 

step in understanding ancient Egyptian writing when 
he pieced together the alphabet of hieroglyphs that 
was used to write the names of non-Egyptian rulers. 
He announced his discovery, which had been based 
on analysis of the Rosetta Stone and other texts, in 
a paper at the Academie des Inscriptions et Belles 
Lettres at Paris on Friday 27 September 1822. The 
audience included his English rival Thomas Young, 
who was also trying to decipher Egyptian hiero-
glyphs. 

Champollion inscribed this copy of the published 
paper with alphabetic hieroglyphs meaning ‘à mon 
ami Dubois’ (‘to my friend Dubois’). Champollion 
made a second crucial breakthrough in 1824,      
realising that the alphabetic signs were used not 
only for foreign names, but also for the Egyptian 
language and names. Together with his knowledge 
of the Coptic language, which derived from ancient 
Egyptian, this allowed him to begin reading hiero-
glyphic inscriptions fully. 

 
What does the inscription actually say? 

 
The inscription on the Rosetta Stone is a decree 

passed by a council of priests. It is one of a series that 
affirm the royal cult of the 13-year-old Ptolemy V on 
the first anniversary of his coronation (in 196 BC). 

In previous years the family of the Ptolemies had 
lost control of certain parts of the country. It had 
taken their armies some time to put down opposition 
in the Delta, and parts of southern Upper Egypt, 
particularly Thebes, were not yet back under the 
government’s control. Before the Ptolemaic era, 
decrees in hieroglyphs such as this were usually 
set up by the king. It shows how much things had 
changed from earlier times that the priests, the 
only people who had kept the knowledge of writing 
hieroglyphs, were now issuing such decrees. The 
list of the king’s good deeds done for the temples 
is interesting. It hints that this was a way for the 
pharaoh to ensure the priests’ support for the       
regime. 

 
Where is it now? 

 
After the Stone was shipped to England in Feb-

ruary 1802, it was presented to the British Museum 
by George III in July of that year. The Rosetta Stone 
and other sculptures were placed in temporary 
structures in the Museum grounds because the 
floors were not strong enough to bear their weight! 
After a plea to Parliament for funds, the Trustees 
began building a new gallery to house these acqui-
sitions. 

The Rosetta Stone has been on display in the 
British Museum since 1802, with only one break. 
Towards the end of the First World War, in 1917, 
when the Museum was concerned about heavy 
bombing in London, they moved it to safety along 
with other, portable, ‘important’ objects. The iconic 
object spent the next two years in a station on the 
Postal Tube Railway 50 feet below the ground at 
Holborn. Today, you can see the Rosetta Stone 
in the British Museum - Room 4 (the Egyptian 
Sculpture Gallery). 

 
Ptolemy V  

 
Ptolemy V Epiphanes Eucharistos (Ptolemy the 

Manifest, the Beneficent); 9 October 210 – September 
180 BC) was the King of Ptolemaic Egypt from 
July or August 204 BC until his death in 180 BC. 

Ptolemy V, the son of Ptolemy IV and Arsinoe III, 
inherited the throne at the age of five when his 
parents died in suspicious circumstances. The new 
regent, Agathocles, was widely reviled and was 
toppled by a revolution in 202 BC, but the series 
of regents who followed proved incompetent and 
the kingdom was paralysed. The Seleucid King 
Antiochus III and the Antigonid King Philip V took 

advantage of the kingdom's weakness to begin 
the Fifth Syrian War (202–196 BC), in which the 
Ptolemies lost all their territories in Asia Minor 
and the Levant, as well as most of their influence 
in the Aegean Sea. Simultaneously, Ptolemy V 
faced a widespread Egyptian revolt (206–185 BC) 
led by the self-proclaimed pharaohs Horwennefer 
and Ankhwennefer, which resulted in the loss of most 
of Upper Egypt and parts of Lower Egypt as well. 

Ptolemy V came of age in 196 BC and was 
crowned as pharaoh in Memphis, an occasion com-
memorated by the creation of the Rosetta Stone. 
After this, he made peace with Antiochus III and 
married his daughter Cleopatra I in 194/3 BC. 
This disgusted the Romans, who had entered into 
hostilities with Antiochus III partially on Ptolemy 
V's behalf, and after their victory they distributed 
the old Ptolemaic territories in Asia Minor to       
Pergamum and Rhodes rather than returning 
them to Egypt. However, Ptolemaic forces steadily 
reconquered the south of the country, bringing all 
of Upper Egypt back under Ptolemaic control in 
186 BC. In his last years, Ptolemy V began manoeu-
vring for renewed warfare with the Seleucid Empire, 
but these plans were cut short by his sudden 
death in 180 BC, allegedly poisoned by courtiers 
worried about the cost of the war. 

Ptolemy V's reign saw greatly increased promi-
nence of courtiers and the Egyptian priestly elite 
in Ptolemaic political life, a pattern that would 
continue for most of the rest of the kingdom's exis-
tence. It also marked the collapse of Ptolemaic 
power in the wider Mediterranean region. This 
collapse sparked the power transition crisis that led 
to the Roman conquest of the eastern Mediterra-
nean.  

 
Alexander the Great 

 
Alexander III of Macedon or more commonly 

known as Alexander the Great was the king of the 
great ancient Kingdom of Macedon. He was born 
in Pella in 356 BC. Most of his role life was spent 
in military campaigns through Asia and Northeast 
Africa, he managed to form one of the most power-
ful empires in the ancient ages when he was only 
thirty, stretching from Greece to northwest India, 
he is considered as one of the history’s most   
successful military commanders. 

Alexander’s legacy includes the cultural diffusion, 

which his conquests engendered. He established 
twenty cities that carry his name; most popular is 
Alexandria in Egypt. His legendary as a classical 
hero features importantly in the history of both 
Greek and non-Greek cultures. 

Nowadays, the military academies all over the 
world still teach his tactics in wars thus he ranked 
among the most influential people in history. 

  
Alexander in Egypt 

 
He arrived in Egypt in 332 BC. After defeating 

the Persian Emperor Darius for control of Syria and 
the Levant, Alexander marched to Egypt. At the 
time, Egypt was a satrapy in the Persian Empire, 
held loosely under Persian control since the decline 
of the Ancient Egyptian Empire at the end of the 
7th century BC. Alexander and his army of Greeks 
were regarded as liberators. To cement his position 
with the local populace, he visited the Oracle of 
Amun at Siwa Oasis and there he was pronounced 
the new ‘master of the universe’ and a descendent 
of the Egyptian god Amun. 

Alexander did not stay in Egypt long. By 331 BC 
he was on his way west to complete his conquest 
of the Persian Empire, but the impact of his con-
quest in Egypt was significant. Alexander respected 
Egyptian culture and religion, but he installed a 
Greek government to control his administration 
of Egypt. Greek influence in Egypt was reinforced 
by the settlement of Greek veterans throughout 
Egypt, where they became a privileged aristo-
cracy that gradually assimilated with the Egyptians. 
Alexander also founded a new Greek capital,       
Alexandria, located on the Mediterranean at the 
mouth of the Nile. 

Although Alexander would never return to Egypt, 
dying in Babylon in 323 BC, the Greek rule that he 
established proved more enduring. In the crisis after 
Alexander’s death, Ptolemy, one of his generals, 
claimed Egypt as his kingdom and established 
hereditary rule. The Ptolemaic Dynasty would last 
until the Romans conquered Egypt in 32 BC. 

The death of Cleopatra VII, the last ruler of 
Ptolemaic Egypt, occurred on either 10 or 12       
August, 30 BC, in Alexandria, when she was       
39 years old. 

 
Source:  

britishmuseum.org and en.wikipedia.org

The Rosetta Stone
George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Parallel Mothers 
 
Penelope Cruz lights up the 

screen and delivers a career 
best performance in this stylish, 
elegant film, gracefully written 
and directed by the Spanish  
virtuoso Pedro Almodovar. A new 
film from the veteran director is 
always a highly anticipated event, 
especially when he is reunited 
with one of his favourite perfor-
mers. He and Penelope worked 
together on numerous occasions 
including ALL ABOUT MY 
MOTHER, BROKEN EMBRACES 
VOLVER and PAIN AND GLORY. 
Here she plays Janis, a success-
ful photographer, who even though 
she gets pregnant by accident, 
she is excited about the prospect 
of becoming a mother. At the 
hospital she meets Ana (Milena 
Smit), a pregnant teenager, also 
accidentally impregnated, but 
not as happy as Janis about her 
predicament. These two women 
give birth on the same day and 
subsequently share a strong 
bond… 

Almodovar’s screenplay is a 
real treat - it builds up slowly and 
develops fully fleshed characters 
before it gradually begins to reveal 
deep secrets buried deep under 
the surface. It is a real joy 
watching Cruz at the top of her 
game registering every emotion 
with just by her demeanour or by 
simply a glance. Newcomer Smit 
is also sensational and delivers 
a star making performance under 
the guidance of the maestro.  

A beautiful film strikingly de-
signed and masterfully directed! 

 

Sing 2 
 

This eagerly awaited sequel is 
as much fun as the original. All 
the adorable characters are back 
singing their little hearts out in 
spectacular musical numbers. 

Garth Jennings returns as 
writer/director and repeats the 
winning formula that made the 
original animated feature such 
a huge success.  

The lovable koala Buster Moon 
(Matthew McConaughey) has 
big dreams about his new thrilling 
stage production performed by 
his specially selected cast of 
animal performers. He is trying 
to impress a big music tycoon 
but first he needs to lure back 
from retirement a big reclusive 
star (played by Bono)… 

Jennings makes great use of 
his music video expertise and 
creates wonderful musical set 
pieces. The dialogue sparkles 
with originality and wit - no won-
der that his stellar cast is back 
for more. Reece Witherspoon’s 
Rosita is a genuine scene stealer 
and so is Nick Kroll’s Gunter.  

Ideal family entertainment! 
 

Amulet 

This slow burning, low key, 
kind of feminist horror marks 
Romola Garai’s assured direc-
torial debut. Her imaginative 
screenplay follows the story of 
Tomaz (Alec Secareanu), an 
Eastern European soldier who 
after guarding a remote part of a 
worn torn country finds himself 
in London some years later. But 
he is still haunted by his past 
memories and manages to find 

refuge in a dilapidated house 
inhabited by Magda (Carla Juri), 
a mysterious young woman and 
her ailing mother… 

Garai elicits highly watchable 
performances and creates a suit-
ably uneasy environment perfectly 
complimented by great use of 
sounds and eerie music which 
highlight the unrest of her prota-
gonist.  

 

Flag Day 

Sean Penn directs with inte-
grity and passion this true story 
based on reporter Jennifer Vogel’s 
own experiences with her father 
John Vogel, a notorious counter-
feiter.  

From a young age Jennifer 
(Dylan Penn), has an uneasy 
relationship with her father (Sean 
Penn), but still she prefers to 
spend more time with him rather 
than with her volatile mother. 
They share hard times together, 
under the influence of drugs and 
alcohol, which probably makes 
their bond even stronger…  

It is easy to see why Penn 
chose this project – probably as 
a loving gift to his own daughter 
Dylan and inevitably there is a 
strong connection and an effort-
less chemistry between father 
and daughter in this uncompro-
mising film.  

Dylan is a promising talent 
and thankfully she shares her 
mother Robin Wright’s striking 
presence with whom she bears 
an uncanny resemblance.  

 

Mass 
 

This marks Fran Kranz’s        
remarkable directorial and writ-

ing debut, a truly cinematic event 
even though its single setting 
and multi-layered screenplay 
may suggest a great stage play.  

The action takes place in the 
vestry of a church where two sets 
of grieving parents (Reed Birney 
& Ann Dowd, Jason Isaacs & 
Martha Plimpton) agree to meet 
following a devastating accident.  

A great ensemble of actors - 
all on tremendous form delivering 
deeply moving and complex 
performances. Must-see!  

 

South 

This remarkable 1921 documen-
tary captures Shackleton’s epic 
journey to Antarctica from 1914-
16 by official photographer Frank 
Hurley. The film boats amazing 
sequences with Shackleton, his 
crew and his magnificent ship 
“Endeavour” before and after they 
get stuck on ice. Towards the end 
when Shackleton travels to an 
island to seek help from civiliza-
tion the film changes gear and 
becomes a document on the life 
of penguins and sea elephants.  

Hurley’s striking images are 
perfectly complimented by Neil 
Brand’s brand new score. An 
epic adventure unlike any other! 

 
TAMING THE GARDEN: This 

unusual, fascinating documen-
tary takes place on the Georgian 
coast where a powerful, anony-
mous man buys old trees, uproots 
them and transplants them to 
his own private garden. It is very 
distressing especially for the local 
community, who has lived close 
by these majestic tress for gene-
rations, but I suppose money can 
buy anything these days.  

 
COMETS: An assured debut 

from Tamar Shavguilidze, who 
sets the action on a hot summer’s 
day in a beautiful Georgian garden 
where two middle aged women 
are reunited following a lengthy 
separation. They used to be in 
love when they were young during 
the eighties but circumstances 
forced them apart…It is a gentle, 
lovely film strongly played by both 
pairs of leading ladies, young 
and old. (MUBI)   
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

Priyanka Chopra and 
Nick Jonas welcome 
their first child  

 
Priyanka Chopra and Nick 

Jonas have welcomed their first 
child via a surrogate.  

The 39-year-old actress and 
singer-songwriter Nick, 29, who 
tied the knot in 2018, announced 
the news on Instagram, reveal-
ing they're “overjoyed” to have 
become parents.  

Priyanka wrote: "We are over-
joyed to confirm that we have 
welcomed a baby via surrogate. We respectfully ask for privacy 
during this special time as we focus on our family."  

The actress has previously spoken about her ambition to have 
children. In 2018, she shared: "I am a very 'live in the today,' maxi-
mum 'live in the next two months' kind of person. But (in) ten years, 
I definitely want to have kids. That is, it's going to happen in the 
next ten years. Well, hopefully, earlier than that. I'm very fond of 
children and I want to be able to do that."  

Priyanka and Nick were forced to spend much of 2021 apart, due 
to COVID-19 travel restrictions. She was filming the drama series 
Citadel in London, while her husband was based in the US.  

The Hollywood star admitted: “It was really, really tough to be 
away from home for an entire year, especially at a time when you 
can't travel to see your family. I was just alone."  

Despite this, Priyanka insisted they were both understanding 
of their long-term career ambitions. She explained: "We talk all the 
time. We know each other's hearts. We prioritise each other in 
everything that we do.”  

 
Robert De Niro to open 
Nobu hotel in Santorini 

 
Hollywood actor Robert De 

Niro is set to open his first hotel 
in Greece, according to reports. 

De Niro’s Nobu hotel will open 
in Imerovigli, on the northeast 
coast of Santorini. Nobu Hotel and 
Restaurant Santorini will come 
with a signature Nobu Restaurant, 
luxurious spa, fitness centre, two-
level infinity pool, and five over-
the-top pool villas that each offer 
panoramic views of both the 
Caldera and Aegean Sea from its clifftop perch.  

The hotel is just 20 minutes from Santorini (Thira) International 
Airport and sits along the famed hiking trail that runs between 
Oia and Fira, Santorini’s capital. 

“We are very excited to be coming to Santorini and to work with 
the local community on this exciting project,” Trevor Horwell, the 
chief executive officer of Nobu Hospitality, shared in a statement 
released to Travel + Leisure magazine. “Santorini is one of the 
most highly regarded destinations in the world with its rare beauty, 
famed for its distinctive cuisine, whitewashed architecture set with 
a backdrop of steep cliffs, and dramatic sunsets lighting the sea and 
sky. We look forward to inviting locals and international travellers 
alike to experience the Nobu lifestyle in this special destination.” 

Nobu Hotel + Restaurant was  founded by Nobu Matsuhisa, 
Robert De Niro, and Meir Teper. 

 
Ouzo Talk Podcast talks  
My Greek Odyssey  
 

The latest episode of the Ouzo 
Talk Podcast for the Greek dias-
pora is now available, with Peter 
Maneas - host of the TV series 
My Greek Odyssey - joining Tom 
and Nick in the studio to discuss 
the hit series. 

With series five and six of My 
Greek Odyssey to be released 
over the coming year and a half, 
and with Maneas now having 
achieved his goal of setting foot 
on every inhabited Greek island, the proud Kytherian offers his 
best travel advice, while recounting some of the series' most 
memorable moments. 

Have a listen at www.buzzsprout.com/1873222

Entertainment news...
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Looking good isn't just to 
do with the actual physical 
effort of great make-up and 

a good haircut, we could still do 
those things, yet be stressed and 
miserable. The persistent frown-
ing and negative thoughts will 
be enough to lose that beautiful, 
bubbly, radiant glow that is usually 
expelled and reflected on the 
outside when you are happy and 
content from within. 

Being happy is being able to 
live in the moment, with content-
ment in the 'now'. Doing things 
you love to do, things that make 
you happy of course is a great 
start, however life isn't always 
that easy. There are occasional 
tasks, daily, weekly chores that 
may be required to be done, that 
are not what we would choose, 
or want to be doing, however we 
do them because we have to, 

or are obliged to do so. Learning 
to make the best of everything 
and putting your best into it with 
good heart is what counts. 

Being happy is quite simple, 
in the fact of just appreciation of 
everything, the good and bad. 
The bad days make us appreciate 
the good, the bad experiences 
or relationships enable us to learn 
from them and work towards a 
better knowledge of understand-
ing, what is good, what is bad, 
what is acceptable and or unac-
ceptable and what we allow in 
the future. 

Dwelling on the undesirable 
past, holding grudges and not 
being able to forgive others or 
let it go, just manifests anger 
and bitterness from within. How 
could anyone move on in life if 
they are unable to let go of such 
behaviour? Trying to make peace 

with others who have hurt you 
doesn't mean you have to pick up 
the relationship and be besties 
with those people. It simply means 
making peace with them, being 
socially well mannered and civil 
with them. Some polite conver-
sation will suffice and help get 
through any awkward moments 
when one has to see another. You 
now know where you stand and 
there are no other expectations 
required. 

Be happy with YOU first, loving 
yourself, not in a vain way, but 
merely in the sense of loving 
yourself as a person of who you 
are, your unique personality, your 
fun self, your kind self, your caring 
self, your mind self. If you can 
learn to love yourself first, others 
will be drawn to your fulfilled 
cheerful self, as it shines through 
and reflects on the outside. 

Show love to those you have 
affection for, be kind and caring, 
a tender touch of a gentle hug, 
and/or kiss on the cheek can 
mean so much to that relative or 
friend when you want to show 
how much you adore them. That 
touch that we were denied of 
for some time, can say so much 
more than just words alone.  

Do not say I will be happy when 
I get another job, I will get a 
partner and be in a relationship, 
be happy when I move, get a new 
car, happy when I go on a holiday 
or anything else. Be happy with 
what you have achieved so far, 

however going forward and 
achieving further in progress  
towards obtaining the other      
desirable wants, are a bonus 
when acquired.  

Every day with good health is 
a gift and a blessing in itself, so 
doing the best to keep fit and 
healthy aids to that good quality 
of life. A balanced way of life 
with exercise, eating sensibly 
can be the make or break to a 
fit, comfortable you.  

Make plans for things that you 
enjoy and want to do, be it by 
yourself or with others. Doing 
things solo doesn't mean you are 

lonely, it just means you are  
enjoying your own space and 
time, as you recharge your bat-
teries to be fresh and energised 
for others when with them. 

Find your inner peace by letting 
go of the past, live in the now 
and look forward to each day in 
the future ahead.   
 

Love and Sparkles, 

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

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

Find your inner peace 
and look great

Cooking with Loulla Astin 
Saganaki / Σαγανάκι 

Celebrity chef Loulla Astin 
was born in Avgorou,  
Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 
she owned and ran Kosmos 
Taverna for 40 years. 

Loulla appeared regularly on 
ITV, Carlton and Sky and was a 
Resident Chef on Granada TV’s 
The Afternoon Show. She even 
recorded her own 52-part TV 
series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares her 
recipe for Saganaki, fried Greek 
cheese. 

Is there anyone who does not 
like fried cheese? In Greece   
ordering a saganaki basically 
means fried cheese. Crunchy on 
the outside, soft, melted cheese 
on the inside!  

Saganaki refers to a small, 
two handled, heavy brass frying 
pan, itself called a saganaki or 
sagani, used to fry cheese and 
other appetizers. 

You can also make prawn       
or mussels saganaki in a         

tomato sauce with crumbled 
feta cheese.  

 
Ingredients (serves 2): 

2 tablespoons olive oil 
Flour 
2 thick square slices of       

kefalotyri or other hard cheese 
(Graviera or Kasseri) - slice 
around 11 x 11cm (4 x 4 inch), 
thickness must be at least 1 ½ 
cm, if it is thinner, it may melt. 
In Greece you can get the 
cheese already sliced. 

2 tbsp ouzo, optional  
Lemon wedges  
Toast 
 

Method: 
Take the slice of cheese, dip 

it in cold water and ouzo, then 
in flour and shake to remove 

excess. 
Heat 2 tablespoons of olive 

oil in a small heavy pan under 
medium heat. When hot, place 
the cheese in the pan and fry 
for about 2 minutes until golden, 
then flip carefully so you don’t 
break it. Fry on the other side 
for about 2 minutes or until the 
crust is golden. 

Remove from pan, place on 
a plate with a lemon wedge, 
and serve right away.  

I like to eat it with a few   
sliced tomatoes or drizzled with 
Greek or Cypriot honey - both 
delicious! 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 28th January 2022 
Cyprus Football 
PAEEK v Pafos 
Saturday 29th January 2022 
League Two 
Mansfield v Leyton Orient 
National League 
Barnet v Stockport 15.00pm The Hive, Camrose Ave HA8 6AG 
Isthmian League 
East Thurrock v Haringey Borough 
Spartan South Midlands League 
New Salamis v Arlesey 15.00pm Haringey Borough, White Hart 

Lane, London N17 7PJ 
Combined Counties League 
Holyport v St Panteleimon FC 15.00pm 
Cyprus Football 
Ethnikos Achna v AEK 
Anorthosis v Omonia 
Sunday 30th January 2022 
KOPA League  
Panathinaikos v Apoel 12.00pm Enfield Playing Fields,  EN1 4LP 
Pantel v Omonia Youth 12.00pm Southgate School, 3G EN4 0BL 
Nissi v Olympia 12.45pm Goff's Lane Cheshunt, s EN7 5QW 
Cyprus Football 

Apoel v Doxa 
Apollon v Olympiakos 
Monday 31st January 2022 
Cyprus football 
Aris v AEL 
Tuesday 1st February 2021 
League Two 
Bradford City v Leyton Orient 
National League 
Southend v Barnet 19.45pm 
Velocity Cup Third round 
Haringey Boro v Potters Bar 19.45pm White Hart Lane, N17 7PJ 
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KOPA League

The two top teams of the morning in the KOPA League,         
Olympia league leaders versus second placed Komi Kebir, 
played out a very entertaining match on Sunday. It was a 

great advertisement for our community, awesome end to end        
football with both teams performing all round club performances 
very solid. It’s a shame somebody had to win. 

Komi Kebir started off the better side and never took advantage 
of the chances they created; in fact the Olympia goalkeeper, Luke 
Wood, was outstanding, as was the Komi keeper, Vangelis. 

But the excitement became really abundant towards the end 
when Komi’s Uljan hit a ferocious shot from outside the box and 
the Olympia goalkeeper pulled off a great save to tip it over the 
bar, just after Olympia had a shot hit the post. 

And with ten minutes to go, Olympia’s Zack Uraibarri clinched 
the game for his side with a shot on the right, just outside the box, 
that went into the far corner of the net. 

This win keeps Olympia on top with 27 points and Komi Kebir 

go third on 21 points.  
Apoel leap into second place on 21 points but with a superior 

goal average to Komi Kebir after beating Omonia Youth 4-2.       
Apoel goals came from Daniel Couldridge 2, Harrison Georgiou 

1 and Vasilis Xrisikos 1. The scorers for Omonia Youth were            
Andreas Kyprianou and Tariq Stewart.  

Omonia Youth played with ten men and still fought hard to try 
and get back into the game. Omonia Youth showed tremendous 
courage.

Olympia v Komi Kebir a great advert for the league

Komi Kebir team talk

Olympia team talk

Cyprus Football

Apollon are back at the top 
of the table after beating 
Pafos 1-0 with a late 85th 

minute goal from Pittas who met 
a cross from the right inside the 
six yard box and tapped it home. 

Pafos played out most the 
game with ten men after Kova-
cevic was sent off in the 36th 
minute. 

The previous week,s league 
leaders Aris drew with Apoel 1-1 
in Nicosia. Aris took the lead in 
the 44th minute with a goal from 
a Shavy shot just inside the box. 
Apoel equalised in the 6th minute 
of added time through a Vinicius 
header from a free kick.. 

AEL beat Ethnikos Achna 1-0 
with a Santos goal in the 73rd 
minute; he tapped it in after a 
shot from AEL had hit the post. 

Doxa drew 0-0 with Olympia-
kos. 

Omonia beat Paeek 2-1 - they 

were leading 1-0 through a goal 
from Kakkoullis in the 55th       
minute who shot from outside 
the box. Paeek equalised within 
two minutes through Nando who 
tapped the ball home within the 
six yard box after a cross from 
the right.  

Scepovic scored the winning 
goal with a header from a free 
kick in the 79th minute for  
Omonia to lift them into fourth 
place. 

AEK drop into third place after 
dropping points in the home     
Larnaca derby versus  Anortho-
sis. AEK took the lead in the 
52nd minute through Trikovski 
who tapped the ball home from 
close range and Anorthosis 
equalised in the 70th minute 
through a  Novothny header. 

Apollon lead the table on        
35 points followed by Aris on  
34 and AEK on 33 points.

Aris v Apollon



 26 | Thursday  27 January 2022

Michael Yiakoumi

Tsitsipas dances into 
Australian semis 

Premier League

American Josh Sargent’s 
first goals in English   
football helped Norwich 

City earn a crucial 3-0 victory 
at Watford on Friday, a win that 
moved Dean Smith’s side out of 
the Premier League relegation 
zone for the first time this sea-
son. Sargent’s stunning flicked 
finish six minutes after the break 
gave the visitors the lead as he 
opened his Premier League     
account in style. 

Following a bizarre break in 
play as several floodlights went 
out, Sargent’s night to remember 
continued as he drilled in from 
distance to double his side’s  
advantage in the 74th minute. 
The hosts’ miserable evening was 
complete when Juraj Kucka’s 
stoppage-time own goal handed 
the visitors a 3-0 win. 

”Watford have named former 
England and Liverpool coach Roy 
Hodgson as manager the day 
after sacking Claudio Ranieri.  

Hodgson, seen below with 
our Michael Yiakoumi, has been 
brought in to keep Watford in  
the top flight, a task he achieved  
for four seasons in a row with 
Crystal Palace, the last team he 
managed. 

City were stunned after seven 
minutes at St Mary’s as Kyle 
Walker-Peters struck his first 
Premier League goal, a stunning 
effort with the outside of his right 
foot. It knocked Pep Guardiola’s 
side out of their silky stride and 
it took a 65th-minute header by 
Aymeric Laporte to earn them 
a second draw of the season 
against Southampton. 

United’s title aspirations have 
long been over and their target 
is now finishing in the top four. 

Martial collected from Cristiano 
Ronaldo and fed Cavani who 
slipped a low ball across for 
Rashford to score. 

There was an unpleasant       
atmosphere at Goodison Park 
where visitors Aston Villa had 
players hit by missiles thrown 

from the crowd. Emiliano Buen-
dia scored the decisive goal, just 
before halftime, with a header 
that looped over keeper Jordan 
Pickford and the celebrations led 
to a bottle being launched from 
the stands and hitting the Villa 
players. 

Jonjo Shelvey’s 75th minute 
goal earned Newcastle a vital 
win at Leeds, moving them to 
18th in the standings, one point 
from the safety zone. 

Wolves midfielder Ruben 
Neves struck in the 78th minute 
to seal a 2-1 win at Brentford 
although the main talking point 
was a 19-minute delay caused 
by a drone. Joao Moutinho’s 
opener had been cancelled out 
by Brentford’s Ivan Toney. 

Liverpool took advantage of 
Manchester City’s dropped points 
with a 3-1 victory at Crystal Palace 
on Sunday, taking a small bite 
out of City’s commanding lead of 
the Premier League. It was far 
from vintage form for Liverpool 
who led 2-0 after a dominant first 
half but needed a late penalty by 
Fabinho to quell a stirring Palace 
fightback at Selhurst Park. 

Third-placed Chelsea got back 
to winning ways with a 2-0 home 
victory over Tottenham Hotspur at 
Stamford Bridge with an exquisite 
strike by Hakim Ziyech setting 
them on their way to a first victory 
in five league games. 

Thiago Silva made it 2-0 shortly 
after and Chelsea could have 
won by more. 

Arsenal missed an opportunity 
to move into the top four as they 
drew 0-0 at home to bottom 
club Burnley. 

Leicester City drew 1-1 at home 
to Brighton and Hove Albion — 
Danny Welbeck’s late equaliser 
earning ninth-placed Brighton a 
12th draw of the season. 

The Premier League now takes 
a two-week winter break with the 
focus switching to the transfer 
window that closes on Jan. 31. 
Action resumes on Feb. 5.

New Watford manager Roy Hodgson (right), 
seen with our Michael Yiakoumi

After a phenomenal per-
formance against Jannik 
Sinner on Wednesday, 

Greek Stefanos Tsitsipas feels 
as though he is in the zone to 
produce something special at 
the 2022 Australian Open. 

The fourth seed credited his 
6-3 6-4 6-2 defeat of the Italian 
in just over two hours on Rod 
Laver Arena to adopting a more 
humble approach to tennis after 
some setbacks. 

Injuries, including the elbow 
problem that threatened his par-
ticipation in Melbourne this year, 
and difficult defeats had taught 
him the importance of remaining 
grounded. 

“Perfection doesn’t exist, but 
close to perfection (does), and 
that’s what I meant by that.” 

He made his mark early in 
each set with a service break, 

converting all four opportunities 
on the Sinner serve while never 
troubled on his own delivery. 

After defeating Roger Federer 
on the way to a semi-final in 2019, 
he found Rafa Nadal too strong. 

Last February he defeated 
Nadal in the quarter-finals after 
dropping the first two sets, but 
was beaten by Daniil Medvedev 
in his next match. 

After becoming the first Greek 
to reach the final of a Grand 
Slam at Roland Garros, where he 
fell to Novak Djokovic, Tsitsipas 
struggled for his best form for 
the remainder of 2021. 

He fell in the first round at 
Wimbledon, was beaten in      
the third rounds at the Tokyo       
Olympics and the U.S. Open 
and eventually underwent a 
medical procedure on his elbow 
injury. 

Well done to 16-year-old 
tennis star Alex Michael

Alex Michael 16 wins the 
Knighton Tennis Centre 
U18s Grade 3 regional 

tournament in Leicester, dropping 
just one set in the whole tourna-
ment.  

This is the 2nd consecutive 
regional tournament Alex has 
won after his victory in October 
at Riverside Tennis Centre in 

Bedford.  
Alex played a solid tournament 

beating the No 1 seed in straight 
sets in the quarter finals, before 
beating the 2nd seed in the 
final. 

His paternal grandparents are 
from Vasili, Leonarisso and Yia-
loussa and his maternal grand-
parents from Famagusta.

UK Cypriots star in 
Leyton Orient versus  
Newport County 

Hector Kyprianou and Ruel Sotiriou (Leyton Orient)

Newport County moved up 
to third in League Two 
thanks to a late Cameron 

Norman winner at Leyton Orient. 
Norman broke the deadlock 

with five minutes remaining of 
what had been a poor game. 

The defender was left un-
marked on the far post to score 
following Josh Pask's flick on 
from a corner. County are in the 
automatic promotion spots for 
the first time this season while 
Orient, without a win in four 
games, are 14th. 

Three UK Cypriots starred       

in the game - Hector Kyprianou 
and Ruel Sotiriou for Leyton 
Orient in midfield and attack       
respectively, who both repre-
sent Cyprus at U21 levels,      
and Mickey Demetriou was the      
captain of Newport County in 
their 10 win over Leyton Orient; 
MIckey is a defender who 
started off with Shrewsbury.  

The physio for Newport 
County, Tom Gittoes, also       
Cypriot, joined them in May after 
holding previous positions at 
Derby County, Nottingham Forest, 
Notts County and MK Dons.

Mickey Demetriou and Tom Gittoes (Newport County)

New Salamis have started 
the year with a bang in the 
Spartan South Midlands 

League. They are second placed 
and four points behind league 
leaders Risborough Rangers and 
are prepared to give them a go 
for top spot. 

New Salamis on Saturday had 
a tough match away to Holmer 
Green and left it late until the 70th 
minute to score their first goal, 
a Johan Becka penalty and in 

the last minute Antonio Michael 
blasted the ball home to give New 
Salamis a 2-0 win. 

St Panteleimon drew 0-0 with 
Hounslow 0-0 in the combined 
Counties League. 

Haringey Borough had begun 
to climb the table, unbeaten in 
four and unlucky to only take a 
point in each of their last two. 
Bottom side Leatherhead trav-
elled to Coles Park  and beat 
them 3-2.

Second placed  
New Salamis piling 
on the pressure
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†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

†  40 days Memorial Service  

Christakis Anastasi Karachristou - TRIKOMITIS

† MEMORIAL 

It is with great sadness and a heavy heart that  
we announce the loss of our beloved mother, grandmother 

and great grandmother, Yiannoulla Kyprianou  
who passed away on the 30th December,  

at the age of 93. She leaves behind her 2 sons Andy and 
Chris, 4 grandchildren Yiannakis, Peter, Anthony  

and Natasha and 6 great grandchildren.  
She was an amazing, strong and independent woman who 

would help everyone around her.  
She was much loved by everyone and will be truly missed.  

The funeral will take place on the 2nd February  
at 12.00pm At St John the Baptist Greek Orthodox 

Church, Wightman Road, London, N8 0LY  
and the burial at Trent Park Cemetery, Cockfosters Road, 

Barnet, EN4 0DZ.  
Gone but never forgotten,  

will always be in our hearts. 

 
Yiannoulla Kyprianou 

(from Cyprus)

The 40 days Memorial Service of our dearly beloved, sorely missed and unforgettable husband, father, grandfather, uncle and godfather Christakis, 
 will take place on Sunday 30th January 2022 at The Twelve Apostles Church, Brookmans Park, AL9 6NG followed by a blessing at Trent Park cemetery, Cockfosters Rd, EN4 0DZ.  

We would like to thank our dearest relatives, cherished friends and respected colleagues who attended the funeral, offered their condolences, prayers, love and support, and for all of the 
beautiful flowers and charity donations. We have been truly humbled and overwhelmed by your kindness during this extremely difficult time. A huge thank you to Father Joseph and Father 
Demetrianos for conducting the service at the graceful Twelve Apostles Church with such reverence and benevolence. Our dear friends at Burgeon Floral Design, for always working with 
us with compassion and generosity. Cinnamon Catering for your most gracious and excellent services. Southgate Hockey Club for your friendly and thoughtful manner and professional 

conduct all along. A special thank you to all of the team at Demetriou & English for their outstanding service from beginning to end, offering dignity and respect throughout.  
Our much-loved Trikomitis, his great legacy and authentic spirit lives on within us always. 

Το 40ήμερο Μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, θείου και νονού Χριστάκης, o οποίoς μας λείπει αφάνταστα, θα τελεστεί την  
Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 στην Εκκλησία 12 Αποστόλων, Brookmans Park, AL9 6NG και θα ακολουθήσει ευλογία στο κοιμητήριο Trent Park, Cockfosters Rd, EN4 0DZ.  
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους αγαπημένους μας συγγενείς, αξιότιμους φίλους και συναδέλφους που παρευρέθηκαν στην κηδεία, πρόσφεραν τα συλλυπητήρια,  

τις προσευχές, την αγάπη και την υποστήριξή τους και για όλα τα όμορφα λουλούδια και τις φιλανθρωπικές δωρεές. Είμαστε πραγματικά ταπεινωμένοι και συγκλονισμένοι 
από την καλοσύνη σας κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης στιγμής. Ένα τεράστιο ευχαριστώ: στον π.Ιωσήφ και τον π.Δημητριάνο  

που τελούσαν τη λειτουργία στον ιερό ναό 12 Αποστόλων με τόση ευλάβεια και καλοσύνη.  
Στους αγαπητούς μας φίλους στο Burgeon Floral Design, που πάντα εργάζεστε μαζί μας με  συμπόνια και γενναιοδωρία.  

Στο Cinnamon Catering για τις πιο ευγενικές και άριστες υπηρεσίες σας. Στο Southgate Hockey Club για τον φιλικό σας τρόπο και όλα όσα κάνατε.  
Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα του Demetriou & English για την εξαιρετική εξυπηρέτηση από την αρχή μέχρι το τέλος, με αξιοπρέπεια και σεβασμό  

σε όλη τη διάρκεια της τελετής. Ο πολυαγαπημένος μας Τρικωμίτης, η μεγάλη του κληρονομιά και το αυθεντικό του πνεύμα θα ζουν πάντα μέσα μας.

02.09.1928 - -30.12.2021

We will be holding the one-year memorial of our deeply missed and much-loved brother and dad,  

PANIKOS CHAMBI  
together with the 21-year memorial of our much-loved mum and grandmother ANNA (ANNOU) CHAMBI. 

The memorials will be held on Sunday 30th January 2022 at Agia Aikaterini Church, Friern Barnet Lane, 

 London N20 0NL and then at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ at 1pm. 

All family and friends are welcome to attend.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας αδελφού και πατέρα, 

ΠΑΝΙΚΟΥ ΧΑΜΠΗ 

μαζί με το 21χρονο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς,  

ΑΝΝΑΣ (ΑΝΝΟΥ) ΧΑΜΠΗ 

Τα μνημόσυνα θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 στην Εκκλησία της Αγίας  
Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, Λονδίνο N20 0NL και μετά στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, London N11 1JJ, στη 13:00. 
Όλη η οικογένεια και οι φίλοι είναι ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν. 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρία (Τσιούπρα) Γιακουμή 

(από Komi Kebir, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Κατσούρη 

(από Δαυλός, Κύπρος) 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ †  MEMORIAL 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Maria (Tsioupra)Yiakoumi 

(from Komi Kebir, Cyprus)

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

George Katsouris 
(from Dhavlos, Cyprus) 

04.05.1930 – 09.01.2022

It is with great sadness. That we announce the passing away 
of Maria (Tsioupra) Yiakoumi on Sunday January the 9th 

2022, at the age of 91 at the Autumn Gardens  
care home in the presence of her daughter Doulla.  
She leaves behind two sons Michael from Parikiaki  

Newspaper and Louis and daughter Doulla and her brother 
Kyriacos Tsioupras former Editor of Parikiaki,  

and son in law Andy and daughter in law Andry.  
Maria’s husband Antonis a former General Manager 

 of Parikiaki Newspaper died in February 2015. 
 Maria leaves behind eight grandchildren, Vasilia, Antoni, 
Maria, Christopher, Antony, Dimitri, Pedro and Katerina. 

 Also, Eight Great Grandchildren, Antonio, Andreas,  
Stavriani, Andriana, Miabella, Ramona,  

Photini and Sophia Flora.  
Maria was born the daughter of Loizos and Photini Tsioupra 

she was one of five siblings three brothers Nicola,  
Taki and Kyriaco and sister Fountzou and came  

to the UK in 1949 and worked as a seamstress and lived 
most of her life in Finsbury Park.  

The funeral will take place on Monday January the 31st 2022 
at 12.30pm at the Greek Orthodox Church of St Catherine, 
Friern Barnet Lane, London, N20 0NL.The burial will follow  

at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, 
 London N11 1JJ and the wake at Ariana Banqueting Hall, 

North London Business Park, Oakleigh Rd South/Brunswick 
Park Road, London N11 1GN. (Opposite the Cemetery). 
Instead of flowers the family ask that you donate to the 
Alzheimer’s Society and the Cypriot Community Centre  

in Wood Green using our JustGiving  
https://www.justgiving.com/crowdfunding/mariayiakoumi 

or alternatively there will be a donation box at the Church.  
The family would also like to thank the management  

and staff of Autumn Gardens for the support and care 
 they gave to Maria in the short time she was there.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Μαρίας 
 (Τσιούπρα) Γιακουμή την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022,  
σε ηλικία 91 ετών στον οίκο φροντίδας Autumn Gardens  

παρουσία της κόρης της Τούλλας. Αφήνει πίσω της δύο γιους: 
τον Michael από την εφημερίδα Παροικιακή, τον Λούη και την 
κόρη της Τούλλα, τον αδερφό της Κυριάκο Τσιούπρα, πρώην 
Διευθυντή της Παροικιακής, τον γαμπρό της Andy και την 
νύφη της Andry. Ο σύζυγος της Μαρίας, Αντώνης, πρώην  

Γενικός Διευθυντής της Εφημερίδας Παροικιακή  
απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2015.  

Η Μαρία αφήνει πίσω της οκτώ εγγόνια, τη Βασιλεία,  
τον Αντώνη, τη Μαρία, τον Χριστόφορο, τον Αντώνη,  
τον Δημήτρη, τον Πέδρο και την Κατερίνα. Επίσης,  

8 δισέγγονα, τους Αντώνιο, Ανδρέα, Σταυριανή, Ανδριάνα, 
Μιαβέλλα, Ραμόνα, Φωτεινή και Σοφία Φλώρα. 

Η Μαρία, η κόρη του Λοΐζου και της Φωτεινής Τσιούπρα, ήταν 
ένα από τα πέντε αδέρφια: τρεις αδερφούς Νικόλα, Τάκη και 
Κυριάκο και την αδερφή της Φούντζου. Ήρθε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο το 1949 και εργάστηκε ως μοδίστρα και έζησε το  
μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στο Finsbury Park.  

Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 στις 
12.30 μ.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας  
Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, Λονδίνο, N20 0NL.  

Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του New Southgate 
Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ και η  
παρηγοριά θα δόθει στο Ariana Banqueting Hall, North  

London Business Park, Oakleigh Rd South/Brunswick Park 
Road, London N11 1GN. (απέναντι από το κοιμητήριο).  
Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά να κάνετε τη δωρεά  

σας στο Alzheimer’s Society και στο  
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green  

μέσω της ιστολίδας JustGiving 
https://www.justgiving.com/crowdfunding/mariayiakoumi 
ή εναλλακτικά θα υπάρχει κουτί δωρεών στην Εκκλησία.  

Η οικογένεια θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει τη διεύθυνση 
και το προσωπικό του Autumn Gardens για τη στήριξη και  

τη φροντίδα που έδωσαν στη Μαρία στο σύντομο  
χρονικό διάστημα που βρέθηκε εκεί.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγιάς 

Trinity Road, Wood Green N22 8LB,  
το 6μηνο μνημόσυνο της  

Πολυξένης Αντωνίου  
(από το Μένoικο, Λευκωσίας)  

και καλούμε όλου όσοι επιθυμούν να τιμήσουν  
την μνήμη της όπως παραβρεθούν.  

Οι τεθλιμμένοι: κόρες Κούλλα  
και Ανδρούλλα, εγγόνια Γεώργιος, Γιάννης,  
Ξένια και Κρίστοφερ, γαμπρούς Κυριάκος  

και Ανδρέας, αδερφές Ελένη,  
Ανδρούλλα και λοιποί συγγενείς. 

The 6-month memorial service of our beloved 
mother and grandmother  

Pollyxeni Antoniou  
(from Meniko, Lefkosia)  

will take place on Sunday 30th January 2022  
at the Greek Orthodox Church of St Mary’s,  
Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB  

and we invite all those who honour  
her memory to attend.  

With thanks: her daughters, Koulla and Androulla, 
her grandchildren, Georgio,Yianni, Xenia and  

Kristopher, her sons-in-law Kyriacos and Andreas,  
her sisters Eleni and Androulla and other relatives.

18.02.1927 - 02.01.2022

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
father, grandfather and great grandfather George Katsouris on 2nd  

January 2022 at the age of 94. He leaves his daughters Evdokia and 
 Kyriacoulla, son-in-law’s Kyriacos and Andreas, grandchildren Peter  

and Emma, Ilya, George and Louisa, Elena and Dave, Joanna and Theo, 
and Peter, and 8 great grandchildren. He was loved by all who knew him 
and will be greatly missed. The funeral service will take place on Tuesday 

8th February 2022, at 12pm at St Mary’s Greek Orthodox Cathedral,  
305 Camberwell New Road, London, SE5 0TF.  

The burial will be at Beckenham Cemetery and Crematorium, Elmers End 
Road, Beckenham, BR3 4TD at 2pm. A wake will follow at the church 

 hall of St Mary’s Orthodox Cathedral. A collection box will be available  
at the church with any donations going to The Alzheimer’s Society.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, 
παππού και προπάππου Γιώργου Κατσούρη στις 2 Ιανουαρίου 2022  
σε ηλικία 94 ετών. Αφήνει πίσω τις κόρες του Ευδοκία και Κυριακούλα, 

 τους γαμπρούς Κυριάκο και Ανδρέα, τα εγγόνια Πανίκος και Έμμα,  
Ηλία, Γιώργος και Λουίζα, Έλενα και Ντέιβ, Τζοάνα και Θίο 

 και Πανίκος και 8 δισέγγονα.  
Αγαπήθηκε από όλους όσοι τον γνώρισαν και θα μας λείψει πολύ.  

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 
2022, στις 12 μ.μ. στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Παναγίας, 

305 Camberwell New Road, Λονδίνο, SE5 0TF. Η ταφή θα γίνει στο  
κοιμητήριο του Beckenham Cemetery and Crematorium, Elmers End Road, 

Beckenham, BR3 4TD στις 14:00. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στην  
αίθουσα της εκκλησίας του Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού της Παναγίας. 

Ένα κουτί δωρεών θα είναι διαθέσιμο στην εκκλησία με  
τις δωρεές να πηγαίνουν στην The Alzheimer’s Society.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Bavlos Yianni  

 (from Yerolakkos Cyprus) 

† Memorial 
The 40 day Memorial Service of Eleni Michael Christoforou  

(Vasa Kellakiou, Limassol, Cyprus). Our beloved and greatly missed 

mother, grandmother and great grandmother, will be held on Sunday 

30th  January 2022 at St Johns Theologian Church,  

Mare Street Hackney, London E8 3RD. 

We sincerely thank everybody who attended her funeral,  

sent condolences, messages of support, beautiful flowers, donations, 

and all those who knew and played any part in her time here.

† Μνημόσυνο 
Το 40ημερο μνημόσυνο της Ελένης Μιχάηλ Χριστόφορου 

(Βασα Κελλακιου, Λεμεσό), αγαπητής και αείμνηστης,  

μητέρας, γιαγιάς, και προγιαγιάς μας θα τελεσθεί την Κυριακή 

30 Ιανουαρίου 2022 στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη  

του Θεολόγου Mare Street, Hackney, London E8 3RD.  

Εκτιμάται πραγματικά η παρουσία, εισφορές, λουλούδια,  

συλληπητήρια, κι η οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίγεια 

 ζωή της. Ειλικρινές ευχαριστίες 

† MEMORIAL 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Παύλος Γιάννη 

(από Γερόλακκος, Κύπρος)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

It is with great sadness and a broken heart we announce the death 
of Bavlos Yianni. He passed away at home peacefully surrounded 

by his family on 19.01.2022, aged 81.  
Bavlos leaves behind his daughter Soulla, son-in-law Savva,  

grandchildren Paulina, Andrea & Anthony, their partners Warren 
and Nick and great grandchildren Leo, Aries and Miella.  
Bavlo was the proud owner of Paul’s Café in Islington  

for 40 years until he retired. He will be laid to rest with his wife  
Myrophora who died in 2012. Bavlos was a kind,  

respected gentleman who was loved by all that knew him. 
 The funeral will take place on Tuesday 1st February  

at 12:30pm, at St Demetrios Church, 2 Logan Road N9 0LP,  
followed by the burial at New Southgate Cemetery.

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
Παύλου Γιάννη. Απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι περιτριγυρισμένος  
από την οικογένειά του στις 19.01.2022, σε ηλικία 81 ετών.  
Ο Παύλος αφήνει πίσω την κόρη του Σούλα, τον γαμπρό του 

Σάββα, τα εγγόνια Παυλίνα, Ανδρέα και Αντώνη, τους συντρόφους 
τους Warren και Nick και τα δισέγγονα Leo, Aries και Miella.  

Ο Παύλος ήταν ο περήφανος ιδιοκτήτης του Paul's Café  
στο Islington για 40 χρόνια έως ότου συνταξιοδοτήθηκε.  

Θα ταφεί δίπλα στη σύζυγό του Μυροφόρα, η οποία απεβίωσε  
το 2012. Ο Παύλος ήταν ένας ευγενικός, σεβαστός κύριος που  

αγαπήθηκε από όλους όσοι τον γνώριζαν.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2022,  

στις 12:30 μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road 
N9 0LP και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο  

του New Southgate.24.09.1940 - 19.01.2022

The 7th year memorial service of our beloved  
wife, mother and grandmother  

Georgia Demetriou Savvides  
(from Ayios Loucas, Famagusta)  

will take place on Sunday 30.01.2022  
at the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist,  

Wightman Road, London N8 0LY.  
 

Her husband Demetris, sons: Vasos-wife Maria, Panos,  
her daughter Naso, granddaughters: Stephany, Stella, 
Demetra and Panayiota, grandsons: Constantinos and  

Demetri, great-grandchildren and relatives

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 30.01.2022  
στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY,  
το 7ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς  

Γεωργίας Δημητρίου Σαββίδη  
( άπο Άγιο Λουκά Αμμοχώστου). 

 
Ο σύζυγος Δημήτρης, τα παιδιά: Βάσος-σύζυγος 
Μαρία, Πάνος, Νάσω, τα εγγόνια: Στέφανη, 

Στέλλα, Δήμητρα, Παναγιώτα, Κωνσταντίνος και  
Δημήτρης, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 30.01.2022 στην εκκλησία της Παναγιάς 21 Trinity Rd, 
London N22 8LB το 1ον ετήσιο μνημοσύνο του αγαπημένου και αξέχαστού μας  

αδελφού και θείου  

Φοίβου Φρυδά  

(από Μόρφου, Κύπρος)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παρευρεθούν. 
Αιωνία σου η μνήμη, θα είσαι για πάντα στη καρδιά μας. 

 
Οι αδελφοί Χρήστος, Νίκος, η κουνιάδα Λίνα και οι ανιψιές Νίκη, Έλενα, Αντρεία, 

Μαρία και Άννα. 
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† 1 Year Memorial

Beautiful brilliant mum and most 

beloved mother and Yiayia  

Maria Nicola Paschali  

Your always with us Love  

Always Forever so caring and  

brilliant MUM. 

Your sons Nick and Pavlos,  

grandchildren Andrew and Maria. 

Fantastic and most  

beloved father  

Paschalis Nicka Paschali 

You’re always with us.  

We’ love you  

always and forever.  

You were a fantastic dad who  

lived his life to the fullest.  

Your sons Nick and Pavlos,  

grandchildren Andrew and Maria. 

† 6 Years Memorial

02.04.1931 - 26.01.2021 28.08.1933 - 29.11.2016

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 30.01.2022, 

στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,  

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP,  

το 10ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Μάριου Αγαθοκλέους 

(Άγιο Αθανάσιο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Έλλη, κόρη Ζωή-σύζυγος 

Παύλος, εγγόνια: Μάριος, Elaina, Daniella και 

Stefan, αδελφές: Κατίνα, Δώρα και Φρόσω, 

γαμπροί και λοιποί συγγενείς.

It is with great sadness that we announce the  
passing of Eleni Panayi, married to Savvas  

from Arnadi. She departed to be with her husband 
on 19 January 2022. She leaves behind her sons,  

Panagiotis, Michael, Andreas  
and daughter Athanasia.  

The funeral will take place on Friday 11th  
February at St Marys Greek  

Orthodox Church, Wood Green, at 1pm.  
Internment with Savvas at New Southgate  

Crematorium, at 2.30pm and the wake will take 
place at Cypriot Community Centre,  
Earlham Grove, London N22 5HJ.   

Donations to the Heart and Cancer Foundation 
https://www.bhf.org.uk 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Theo Ttakoushis 

(from London)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Eleni Panayi 
(from Patriki, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

 

Θεόδωρος Τακούσης  

(από το Λονδίνο)

It is with great sadness that  

we announce the passing of  

Theo Ttakoushis on Sunday  

23rd January 2022.  

He leaves behind his lovely wife 

Tina, son Michael, daughter Nicola, 

his brothers, his dear auntie Maria,  

and dear friends.  

The funeral will take place  

on Wednesday 9th February 2022,  

at 12pm, St Demetrios Greek  

Orthodox Church,  

2 Logan Rd, London N9 0LP. 

The family wishes instead  

of flowers there will be  

a donation box for  

Macmillan Cancer Support.  

For more info call on 07813390519

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε 
τον θάνατο του Θεόδωρου  
Τακούση την Κυριακή 23  

Ιανουαρίου 2022.  
Αφήνει πίσω την αγαπημένη του 
σύζυγο Τίνα, τον γιο του Μιχαήλ,  
την κόρη του Νίκολα, τα αδέρφια 

του,  
την αγαπημένη του θεία Μαρία  

και τους αγαπημένους του φίλους. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη  
9 Φεβρουαρίου 2022, στις 12μ.μ., 
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του 

Αγίου Δημητρίου,  
2 Logan Rd, London N9 0LP. 

Η οικογένεια θα εκτιμούσε αντί  
για λουλούδια να προσφέρετε στο 
κουτί δωρεών για την υποστήριξη 
του Macmillan Cancer Support.  
Για περισσότερες πληροφορίες  

καλέστε στο 0781339051924.06.1963 – 23.01.2022

26.04.1929 – 19.01.2022 
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Ηóεκρώσιoος�Ακολουθία�του�Γιώργου
Καραγιώργη�εψάλη�στον�ελληνοXορθόX

δοξο�Καθεδρικό�Ιερό�Ναό�Αγίων�Πάντων
στο�κεντρικό�Λονδίνο�qροϊσταoένου�του
Αρχιεqισκόqου�Θυατείρων�Νικήταg�oε�τη
συooετοχή�του�Μητροqολίτη�Κολωνείας
Αθανασίου�και�άλλων�κληρικώνQ�Ακολούθησε
η�ταφή�του�Γιώργου�Καραγιώργη�στο�ΚοιX
oητήριο�του�ó¶ñ�ãßû£üò•£¶g�στην qαρουX
σία�της�οικογένειας�του�και�εκατοντάδων
συγγενών�και�φίλωνQ

Τον�Πρόεδρο�της�Κυdριακής�4η]οκρατίας
εκdροσώdησε�ο�Ύdατος�Αρ]οστής�Ανδρέας
Κακουρής και�τον�4η]οκρατικό�Συναγερ]ό�ο
Ανδρέας�ΠαqαευριqίδηςQ

ΕdικηδείουςU�εκτός�των�dιο�κάτωU�εκφώνησαν;
Ο�Αρχιεdίσκοdος�ΝικήταςU�Μητροdολίτης�ΑθαX
νάσιοςg�ο�ανεψιός�του�Κυριάκος�Καραγιώργης
 υιός�του�]H�Οδυσσέα!�και�ο�Ανδρέας�ΠαdαM
ευριdίδηςU�ο�οdοίος�και�συντόνισε�τη�διαδικασία
των�ο]ιλιώνH

ΝΙΚΟΣ�ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ9ΗΣF�BΦλογερός
ευqατρίδηςg�γνήσιος�Έλληνας
Κύqριος�της�9ιασqοράςA

Το�]ήνυ]α�του�Προέδρου�της�Κυdριακής
4η]οκρατίας�Νίκου�Αναστασιάδη�διάβασε
στην�κηδεία�ο�Ύdατος�Αρ]οστής�της�Κύdρου
στο�Ηνω]ένο�ΒασίλειοU�Ανδρέας�ΚακουρήςQ

Ο�κH�ΑναστασιάδηςU�ο�οdοίος�ήταν�φίλος�και
συνεργάτης�του�]ακαριστού�Γιώργου�εdί�δεκαM
ετίεςU�χαρακτήρισε�τον�εκλιdόντα�ως�GφλογεL
ρόmευcατρίδηTmυcόδειγ^αmγνήσιαςmcροσφοράς

τωνmΕλλήνωνmΚυcρίωνmτηςm0ιασcοράςFJ

Ο�κH�Αναστασιάδης�ανέφερε�]εταξύ�άλλων;
GΗm̂ εγαλύτερηmτι^ήmγιαmένανmάνθρωcοmείναι

οmσεβασ^όςmκαιmηmεκτί^ησηmτηςmοcοίαςmτυγχάL

νειmενόσωmβρίσκεταιmενmζωήJ

Μιαςmτέτοιαςmεκτί^ησηςmκαιmσεβασ^ούmαξιώθηL

κεmοmεκλιcώνmΓιώργοςJΚαραγιώργης4οmοcοίος
^έσαmαcόmτηνmcορείαmτηςmζωήςmτουTmαλλάmκαι

τονmιδιαίτεροmκαιmξεχωριστόmτουmχαρακτήραmκατάL

φερεTmξεκινώνταςmαcόmτηm̂ ικρήmΚύcροTmναmδιαL

cρέψειmκαιmναmκαταξιωθείmστοmΗνω^ένοmΒασίλειοJ

ΜίαmκαταξίωσηTmόχιm̂ όνοmστηmσυνείδησηmτων

συ^cατριωτώνTmτηςmκυcριακήςmκαιmτηςmελληνιL

κήςmcαροικίαςTmαλλάmκαιmστοmσύνολοmτουm̂ εγάL

λουmκύκλουmτηςmαγγλικήςmκοινωνίαςJ

Μίαmκαταξίωσηmτηνmοcοίαm̂ ετέτρεψεmτόσοmσε

ανιδιοτελήmcροσφοράmστονmσυνάνθρωcοTmαλλά

καιmαcαρασάλευτηmcροσήλωσηmστηνmυcηρεσία

τηςmιδιαίτερηςmτουmcατρίδαςJ

Ανα^φίβολαTmοmΓιώργοςmΚαραγιώργηςTmευριL

σκό^ενοςmωςmφλογερόςmευcατρίδηςmcάντοτε

στηνmcρώτηmγρα^^ήTmαcετέλεσεTm̂ έσαmαcόmτην

cερισσήmαγάcηmcουmέτρεφεmγιαmτηνmmΚύcροmκαι

τονmΕλληνισ^όmευρύτεραTmένανmσcουδαίοmcρεL

σβευτήmτηςmορθήςmcροβολήςmτωνmθέσεωνmκαι

εθνικώνmαιτη^άτωνmτουmΕλληνισ^ούTmτωνmδικαίων

τουmλαούm^αςmκαιmυcόδειγ^αmγνήσιαςmcατριωL

τικήςmcροσφοράςmτωνmΕλλήνωνmΚυcρίωνmτης

0ιασcοράςFJ

Ο�κH�Κακουρής�dρόσθεσε�και�ο�ίδιος�τα�δικά
του�συλλυdητήρια�στην�οικογένεια�του�ΓιώρM
γου�ΚαραγιώργηH

ΚΥΡΙΑΚΟΣ�ΠΑΤΤΙΧΗΣ�
7ανεψιός�του�εκλιqόντος8F�

BΜεγάλη�η�qροσφορά�του�στην
Πατρίδαg�την�Εκκλησία�και�

την�ΠαροικίαA
Στον�εdικήδειο�dου�εκφώνησε�ο�Κυριάκος

Παττίχηςg ανεψιός�του�]ακαριστού�ΓιώργουU
γιος�της�αεί]νηστης�αδελφής�του�Λήδαςg�αφού
αναφέρθηκε�στη�ζωή�του�θείου�του�αdό�τα�dαιM
δικά�του�χρόνια�στο�Λευκόνοικο�και�την�]εταM
νάστευσή�του�στο�Λονδίνο�το�3('3U�είdε�ότι�η
εργατικότητα�και�η�τι]ιότητα�ήταν�αρετές�dου
χαρακτήριζαν�τον�ίδιο�και�τα�υdόλοιdα�αδέλM
φια�τουU�Μιχαλάκηg�Οδυσσέαg�Λήδα�και�ΝίκηQ
Μίλησε�για�την�0αυτοκρατορία/�των�αδελφών
ΚαραγιώργηU�τονίζοντας�ότι�ο�Γιώργος�Gκοσ^ούσε
γιαmcάνωmαcόm! mχρόνιαmτοmΕλυζέTmcουmτοmανέL

δειξεmσεmυψηλάmεcίcεδαmκέντρουmδιασκέδασηςT

^εmεcισκέcτεςmβασιλείςmκαιmάλλεςmcροσωL

cικότητεςFJmΑναφέρθηκε�στον�αdρόσ]ενο�θάναM
το�τού�γιου�του�dριν�dέντε�χρόνιαU�αdώλεια
dου�αντι]ετώdισεU�]αζί�]ε�τη�γυναίκα�του�Μάρωg
]ε�καρτερίαU�GκάνονταςmτονmcόνοmτουmαγάcηT
στοργήTmφιλανθρωcίαmκαιmδιακονίαFJ

Ο�ΚH�Παττίχης�κατέληξε�]ε�τα�εξής;�GΣεmευχαL
ριστού^εTmθείεTmγιαmτηm^εγάληmτι^ήmcουmέδωσες

στηνmοικογένειάm^αςJmΓιαmτηm^εγάληmσουmcροL

σφοράmcροςmτηνmΕκκλησίαTmτηνmΠατρίδαTmτην

ΠαροικίαTmτηνmΠαράδοσηmκαιmτηνmΠαιδείαJmΣε

αναγνώρισηmαυτήςmτηςmτεράστιαςmcροσφοράς

σουmοmΟικου^ενικόςmΠατριάρχηςmΒαρθολο3
�αίοςJσεmτί^ησεTmαcονέ^οντάςmσουmτονmτίτλο
ΆρχωνmΟρφανοτρόφοςmτηςmΜεγάληςmτουmΧριL

στούmΕκκλησίαςJmΕ^είςTmηmοικογένειάmσουTmθαmσε

τι^ού^εmcάνταm̂ εmαγάcηmκαιmθαmσεm̂ ακαρίζου^ε

^εmσεβασ^όFJ

ΓΙ;ΡΓΟΣ�ΚΑΡΑΓΙ;ΡΓΗΣ�7εγγονός8F
BΉταν�ο�εoqνευστής�
και�το�στήριγoά�oουA

Αdοχαιρετώντας�τον�dαddού�του�στα�αγγλιM
κά�ο�εγγονός�τουU�dου�φέρει�και�το�όνο]ά�τουU
ο�&3χρονος�Γιώργος�Καραγιώργηςg�αναM
φέρθηκε�στις�ανα]νήσεις�dου�έχει�αdό�τον
dαddού�τουU�τονίζοντας�την�αγάdη�dου�έτρεM
φε�για�τα�εγγόνια�τουH�GΉτανFTmείdεU�GευχάριL
στοςmχαρακτήραςmκαιmδιασκεδαστικόςmστηνmcαρέα

τουTmγι2mαυτόmκαιmοιmφίλοιm^ουmτονmαγαcούσαν

ιδιαίτεραmκαιmχαίροντανmναmείναιm^αζίmτουFJm

Στη�δουλειάU�υdογρά]]ισεU�Gήθελεmταmcάντα
ναmείναιmσυνεχώςmστηνmεντέλειαmκαιmαυτόmcροL

σcαθούσεmναm̂ αςmδιδάξειJmΗmζωήmτουmήτανmγε^άτη

ε^cειρίεςmκαιmαληθινέςmιστορίεςTmcουmευχαρίστως

^αςmδιηγείτοm^εmτονmξεχωριστόmδικόmτουmτρόcο

καιmτιςmοcοίεςm^εmχαράmτιςmακούγα^εFJm

Ο�εγγονός�Καραγιώργης�τόνισε�ότι�ο�dαdM
dούς�του�ήταν�ένας�]οναδικός�χαρακτήρας�]ε
αρχές�και�αξίες;�GΤαmση^αντικότεραmcράγ^ατα
στηmζωήmτουmήτανmηmοικογένειάmτουTmηmχριστιαL

νικήmτουmΠίστηTmτοmΕλυζέmκαιmοιmελληνικέςmτου

ρίζεςmκαιmcαραδόσειςFJm

Και�κατέληξε�την�αdοχαιρετιστήρια�ο]ιλία
του�λέγοντας;�GΉτανmγιαm̂ έναmοmε^cνευστήςmκαι
τοmστήριγ^άm̂ ουTmιδίωςm̂ ετάmτοmχα^όmτουmcατέρα

^ουTmγι2mαυτόmθαmκάνωmόTτιmείναιmδυνατόνmώστε

ναmακολουθήσωmτοmcαράδειγ^άmτουmκαιmταmcρόL

τυcαmcουmέθεσεJmΕί^αιmcολύmcερήφανοςmγιατί

εί^αιmεγγονόςmτουJmΤονmευχαριστώmγιαmτηνmαcεL

ριόριστηmαγάcηmcροςmτηνmοικογένειάmτουTmγια

τιςmσυ^βουλέςmτουTmτηνmστήριξήmτουTmτηνmκαλοσύνη

καιmτηmγενναιοδωρίαmτουFJ

ΛΕ;ΝΙ9ΑΣ�ΛΑΖΑΡΗF�
BΉταν�ένας�αληθινά�oεγάλος�άνδρας
*�η�qροσωqοqοίηση�της�λέξης

λεβέντηςA
Ο�Λεωνίδας�Λαζαρήg�στενός�dροσωdικός

φίλος�του�Γιώργου�ΚαραγιώργηU�]ια�φιλία�]ε
την�οικογένεια�Λαζαρή�dου�διαdέρασε�τέσσεM
ρις�γενεέςU�]ε�]ια�εξαίρετα�δο]η]ένη�ο]ιλία�στα
αγγλικά�σκιαγράφησε�τη�ζωή�και�την�dλούσια
δράση�τουU�τονίζοντας�ότι�η�αdώλειά�του�είναι
δυσαναdλήρωτη�στην�οικογένειά�του�αλλά�και
στους�φίλους�τουU�οι�οdοίοι�χάνουν�ένα�dολύτιM
]ο�]έλος�της�dαρέας�τουςH�GΑρκούσεm̂ ιαmφορά
ναmσυναντήσειmκάcοιοςmτονmΓιώργοmκαιmτονmθυ^όL

τανmγιαmcάνταmστηmζωήmτουFTmτόνισεH�GΕνσωL
^άτωνεFTmείdε�ε]φαντικάU�Gόλαmταmχαρίσ^αταT
όλαmταmχαρακτηριστικάmτηςmέννοιαςmτηςmλέξης

ΛΕΒΕΝΤΗΣFJm

Ο�ΛH�Λαζαρή�αdοκάλυψε την�τελευταία�συνοM
]ιλία�dου�είχε�]αζί�του�ενώ�βρισκόταν�στο�κρεM
βάτι�του�νοσοκο]είουU�λίγες�]έρες�dριν�dεθάM
νειU�κατά�την�οdοία�ο�Γιώργος�του�εκ]υστηM
ρεύτηκεU�όdως�είdεU�ότι�ήταν�dολύ�δύσκολο�να
ξεdεράσει�αυτή�τη�δοκι]ασία�dου�dερνούσεU
αλλά�θα�dάλευε�όσο�]dορούσε�για�να�κερδίσει
τη�]άχη�της�ζωήςH�ΑκολούθωςU�dεριέγραψε
συναρdαστικές�ιστορίες�και�αdίθανα�dερισταM
τικά�του�Γιώργου�Καραγιώργη�στο�Ελυζέ�καθώς
και�ευχάριστες�στιγ]ές�συναναστροφής�και
διασκέδασης�]ε�την�dαρέα�τους�κάθε�ΠαρασM
κευή�κι�όχι�]όνοH�GΌcουmcήγαινεFTmείdεU�GσκορL
cούσεmγύρωmτουmχαράmκαιmευθυ^ίαTmτοmγνήσιο

χα^όγελόmτουmκρατούσεmανα^^ένηmτηmδάδαmτης

ζωήςmκαιmτηςmαισιοδοξίαςFJm

Αναφέρθηκε�στο�ταξίδι�του�Γιώργου�]ε�την
0dαρέα/�στην�Κύdρο�τον�dερασ]ένο�ΟκτώβρηH
GΧόρεψεmστοmβουνόm^εmcοτήριαmστοmκεφάλιFT

είdεU�Gcερcάτησεmστηνmcαραλίαmόλοmγέλιοmκαι
χαράTmακούσα^εmιστορίεςmτουmστοmcατρικόmσcίτι

τούmcατέραm̂ ου5mΕίναιmδύσκολοmναmcιστέψουL

^εmότιmτονmχάσα^εmδύοm^ήνεςm^ετά6FJm
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