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Στο προσκήνιο ξανά το αμφιλε-
γόμενο κυπριακό πρόγραμμα 
πολιτογράφησης ξένων επενδυ-
τών μετά από αποκαλύψεις του 
τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera 
για παραχώρηση Κυπριακών 
διαβατηρίων σε άτομα με εγκλη-
ματικό παρελθόν...             Σελ 5 

Αποκαλύψεις του Αl  Jazeera
Οι περισσότεροι Βρετανοί 
απορρίπτουν τον "εθνικισμό 
της εμβολιοθεραπείας" για την 
αντιμετώπιση του νέου κορω-
νοϊού και διαβεβαιώνουν πως 
είναι διατεθειμένοι να περιμέ-
νουν...             Σελ 3

H.B: Εμβόλιο COVID-19 Απεβίωσε ο  Γ.Πουλόπουλος
Θρήνος στον καλλιτεχνικό 

χώρο, καθώς έφυγε από τη 

ζωή σε ηλικία 79 ετών, ο Γιάν-

νης Πουλόπουλος. Ο αγαπη-

μένος τραγουδιστής άφησε την 

τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ...  
                Σελ 21&31
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Τουρκικές απειλές για 
άνοιγμα της  

περίκλειστης περιοχής 
της Αμμοχώστου

Τουρκικές απειλές για 
άνοιγμα της  

περίκλειστης περιοχής 
της Αμμοχώστου

σελ  σελ  5&17

-Ερντογάν: Εάν η Ελλάδα θέλει να πληρώσει  
το τίμημα, να έρθει να μας αντιμετωπίσει  (Σελ 7)

-Εντάσεις στην Αν. Μεσόγειο (Σελ 8)

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  
ΧΡΟΝΙΑΣ  

ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  
ΧΡΟΝΙΑΣ  

ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ
Ο Μπορις Τζόνσον καλεί τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους σχολείο (Σελ 3&18)

Ελλάδα: Σε κινητοποιήσεις εκπαιδευτικοί και γονείς για την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία (Σελ 7)

Fask masks in schools latest in government U-turns (Pages 3&17)

-France joins military exercise in east Med  (Page 17)
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Μπράβο και συγχαρητήρια στην εφημερίδα Παροικιακή που 

στις ιστοσελίδες της έχει επιτυχία και οι επισκέπτες της απολαμ-

βάνουν την εκπληκτική τους προβολή. 

 

Μπράβο και εις σε εκείνους που την εκδίδουν 

και σε αυτούς που την γράφουν και διαδίδουν 

και τους συγχαίρουμε από τα βάθη μας στις καρδιές  

και τους ευχόμαστε μεγαλύτερες επιτυχίες. 

 

Και όλοι μας εμείς, γέροι, μικροί και μεγάλοι 

την διαβάζουμε και την ακολουθούμε. 

Γιατί αυτά που γράφει και μας προβάλλει 

είναι συμφέροντα που δεν τάχουν άλλοι. 

 

Γράφεις για την ορθή λύση του Κυπριακού 

Γράφεις για την ειρήνη παγκόσμια κι’ αλλού 

Γράφεις για τις αδικίες και την εκμετάλλευση του φτωχού 

Γράφεις για την ευτυχία και την ζωή του καθενού. 

 

Γράφεις για την κατάργηση των πολέμων 

και για την επικράτηση των ειρηνοφόρων 

και για τη κατάργηση των πυρηνικών όπλων 

όμως και για την συναδέλφωση και την αγάπη όλων. 

 

Συμβουλεύεις για την αηδιαστική ασθένεια του κορωνοϊού  

και αν σε ακολουθούμε θα είναι ορθό και θεραπευτικό 

και θα'χουμε καλά αποτελέσματα σε όλο τον αγώνα αυτό 

και αυτή μας η προσφορά θα γίνεται με τρόπο μελετηρό. 

 

ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ, που πιστεύεις και αγωνίζεστε τόσο 

πολύ ΨΗΛΑ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ, μαζί θα'μαστε 

 όσο δύσκολη και αν είναι η ζωή, εσείς τα γράφετε όλα. 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΜΥΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

H ΠAΡΟΙΚΙΑΚΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΣ  
ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ

του Αντώνη Αντωνιάδη

Ένα νέο σύστημα αδειοδότησης 
Θα τεθεί σε ισχύ για τη βελ-
τίωση της ποιότητας των ιδιωτι-
κών ενοικιαζόμενων ακινήτων 
στο Enfield από την Τρίτη 1η 
Σεπτεμβρίου. Οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων καλούνται να υποβάλουν 
αίτηση για άδεια άμεσα. 
Το πρόγραμμα, γνωστό ως 
Πρόσθετες άδειες HMO (Ad-
ditional HMO Licensing) καλύ-
πτει περίπου 8.000 ιδιωτικά 
ενοικιαζόμενα σπίτια σε ολό-
κληρο τον δήμο. 
Το νέο πρόγραμμα αυξάνει την 
αδειοδότηση σε ολόκληρο το 
δήμο για να συμπεριλάβει όλες 
τις ιδιοκτησίες που καταλαμβά-
νουν τρία ή τέσσερα άτομα που 
ζουν σε δύο ή περισσότερα νοι-
κοκυριά, και που έχουν κοινό-
χριστους χώρους μοιράζοντας 
ανέσεις όπως κουζίνα και μπά-
νιο. 
Στόχος του συγγεκριμένου συ-
στήματος αδειοδότησης είναι να 
βελτιώσει τις συνθήκες διαβίω-
σης, να κάνει τα σπίτια περισ-
σότερο ασφαλή για τους ενοι-
κιαστές και να προσφέρει στους 
κατοίκους ένα πιο επιθυμητό 
μέρος για να ζήσουν. 
Οι ιδιοκτήτες και οι πράκτορες 
μπορούν να ελέγξουν εάν χρει-
άζονται άδεια και να υποβά-
λουν αίτηση μεταβαίνοντας 

στον ιστότοπο  

https://new.enfield.gov.uk/  

services/housing/houses-in-

multiple-occupation/#1. 

Το Μέλος του Υπουργικού Συμ-

βουλίου του Enfield για τις Αδει-

οδοτήσεις και τις Ρυθμιστικές 

Υπηρεσίες, Cllr George Savva, 

δήλωσε: «Οι άνθρωποι στο En-

field έχουν το δικαίωμα να πε-

ριμένουν ένα αξιοπρεπές και 

ασφαλές επίπεδο ιδιωτικών 

ενοικιαζόμενων καταλυμάτων, 

το οποίο διαχειρίζεται και συ-

ντηρείται καλά. Η κατοχή άδειας 

θα επιτρέψει στους ιδιοκτήτες 

να αποδείξουν ότι παρέχουν 

στέγαση καλής ποιότητας για 

τους ενοικιαστές και θα συνερ-

γαστούμε με τους ιδιοκτήτες για 

να τους υποστηρίξουμε για να 

επιτύχουν τους όρους άδειας». 

«Πιστεύουμε ότι το σχέδιο θα 

βελτιώσει τη φήμη των ιδιωτι-

κών ιδιοκτητών, καθώς και τη 

φήμη της κοινότητας του Enfield 

για την παροχή ποιοτικών κα-

τοικιών». 

«Το πρόγραμμα είναι ένα ση-

μαντικό βήμα προόδου στη βελ-

τίωση του βιοτικού επιπέδου για 

πολλούς κατοίκους του En-

field.»

Nέες άδειες ιδιοκτησίας ακινήτων στο Enfield Η Ελίζαμπεθ Ξενοφώντος τιμήθηκε για 
την προσφορά της στο Barnet

Η Ελισάβετ Ξενόφοντος έχει 

αναγνωριστεί στο 20ο London 

Barough of Barnet Civic Awards 

για το έργο της εντός της ελλη-

νοκυπριακής κοινότητας του δή-

μου Βarnet, βοηθώντας σε θε-

ατρικές παραστάσεις και στη 

διδασκαλία νέων. 

Η Ελισάβετ κατάγεται από την 

Πάφο, Κύπρος, είναι απόφοιτος 

του Πανεπιστημίου Αθηνών (φι-

λολογία-φιλοσοφία). Μετά την 

αποφοίτησή της το 1980, ήρθε 

στο Λονδίνο για μεταπτυχιακό. 

Ωστόσο, βοήθησε επίσης στην 

ίδρυση σχολείων Ανεξάρτητης 

Ελληνικής Κοινότητας. Έχει δι-

δάξει σε πολλά ελληνικά σχο-

λεία και είναι επί του παρόντος 

η διευθύντρια των ανεξάρτητων 

Ελληνικών σχολείων της κοινό-

τητας του Βarnet και του St. 

Marys στο Southgate. Εργάζε-

ται επίσης ως συντονίστρια στο 

σχολείο του Αποστόλου Βαρ-

νάβα. 

Εδώ και 40 χρόνια υπηρετεί την 

εκπαίδευση και τον πολιτισμό 

στο δήμο του Barnet. 

Ήταν μέλος των Cyprus and 

Greek Missions, δίδαξε GCSE 

και A Level και Νέα Ελληνικά 

ως ξένη γλώσσα για 22 χρόνια 

σε δημοτικά και δευτεροβάθμια 

σχολεία στο βόρειο Λονδίνο, με 

εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Εργάστηκε ως Συντονίστρια Ελ-

ληνικών για το OCR και είναι 

εξεταστής στον εξεταστικό ορ-

γανισμό Edexcel. 

Στον τομέα του πολιτισμού, έχει 

παρουσιάσει πολλές θεατρικές 

παραστάσεις στα σχολεία όπου 

εργάστηκε, συμπεριλαμβανομέ-

νων δύο αρχαίων ελληνικών 

τραγωδιών - Oedipus REX και 

των Τρωικών γυναικών,  έχει 

εμφανιστεί και σε κοινοτικές εκ-

δηλώσεις. 

Το 1995, της απονεμήθηκε ένα 

βραβείο σε διαγωνισμό στην 

Ελλάδα. 

Η εκπαίδευση των παιδιών της 

είναι το πάθος της. 

Οι νικητές των Barnet Civic 

Awards έλαβαν πρόσφατα μια 

ειδική επίσκεψη στο σπίτι από 

τον δήμαρχο του Barnet Cllr 

Caroline Stock για να λάβουν 

τα βραβεία τους. Έξι βραβεία 

Lifetime Achievement και δύο 

βραβεία εξαιρετικής υπηρεσίας 

προς την Κοινότητα απονεμή-

θηκαν σε οκτώ άτομα, ως ανα-

γνώριση της  αφοσίωσής τους 

στην υποστήριξη των ανθρώ-

πων του Barnet.
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ΒREXIT COVID-19

Σενάριο «ημέρας κρίσης» στη Βρετανία 

Έκτακτα σχέδια έχει καταρτί-
σει η κυβέρνηση της Βρετα-
νίας για το ενδεχόμενο άτα-
κτου Brexit σε συνδυασμό με 
δεύτερο κύμα της COVID-19, 
σύμφωνα με έγγραφο που 
διέρρευσε έπειτα από σύ-
σκεψη του υπουργικού συμ-
βουλίου υπό τον πρωθυ-
πουργό Μπόρις Τζόνσον. 
Ειδική επιτροπή, αρμόδια για 
τη μετάβαση της Βρετανίας 
στη «μετά Brexit» εποχή, συ-
στήνει την ενίσχυση του εθνι-
κού συστήματος υγείας, αλλά 
και την αξιοποίηση στρατού 
ως επικουρικής δύναμης της 
αστυνομίας, με 1.500 στρα-
τιώτες να βρίσκονται ήδη σε 
ετοιμότητα, σύμφωνα με την 

εφημερίδα Sun. 
Το εμπιστευτικό έγγραφο καλεί 
τις κρατικές υπηρεσίες να είναι 
σε ετοιμότητα για ορισμένα 
σενάρια, όπως πτώχευση ση-
μαντικού ποσοστού δήμων, οι 
οποίοι θα καταστούν ανίκανοι 
να εξυπηρετούν τους πολίτες. 
Την ίδια ώρα, οι οικονομικές 
επιπτώσεις της πανδημίας, 
αλλά και του Brexit, θα μπο-
ρούσαν να προκαλέσουν κοι-
νωνική αναταραχή, ελλείψεις 
αγαθών και άνοδο των τιμών 
καταναλωτικών ειδών. Σύμ-
φωνα με το «σενάριο κατα-
στροφής», τα μέτρα κοινωνι-
κής αποστασιοποίησης και η 
χρήση μάσκας θα πρέπει να 
παραταθούν τουλάχιστον μέ-

χρι τα τέλη του 2021, ανεξαρ-
τήτως της πορείας της πανδη-
μίας, ενώ τα αποθέματα τρο-
φίμων και καυσίμων για τα 
Χριστούγεννα θα απειληθούν 
σε περίπτωση που το πορθ-
μείο του Ντόβερ κλείσει. 
Εάν οι εμπορικές συνομιλίες 
με την Ε.Ε. ναυαγήσουν, η 
Γαλλία –εκτιμούν οι συντάκτες 
του κειμένου– θα επιβάλει 
υποχρεωτικούς τελωνειακούς 
ελέγχους στα βρετανικά προ-
ϊόντα από την πρώτη κιόλας 
ημέρα, ενώ 40% με 70% των 
εταιρειών διηπειρωτικών μετα-
φορών δεν είναι έτοιμες για τέ-
τοιες διαδικασίες. Η ροή εμπο-
ρευμάτων μεταξύ Ντόβερ και 
Καλαί θα μειωνόταν σε αυτή 
την περίπτωση κατά 45% για 
τους επόμενους τουλάχιστον 
τρεις μήνες, με συνέπεια ου-
ρές φορτηγών στους δρόμους 
του Κεντ. Η επιτροπή συστή-
νει την απόδοση επιπλέον 755 
εκατ. στερλινών σε νέες υπο-
δομές φύλαξης των συνόρων 
και εκσυγχρονισμού των 
υπαρχουσών, αλλά και επέν-
δυση 3 δισ. στερλινών πλέον 
του ετήσιου προϋπολογισμού 
στο σύστημα υγείας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κά-
λεσε την περασμένη Κυριακή τους γονείς να στεί-
λουν τα παιδιά τους στο σχολείο, το οποίο θα ξα-
ναρχίσει τον επόμενο μήνα μετά τις καλοκαιρινές 
διακοπές. Ο Μπόρις θεωρεί την επαναλειτουργία 

των σχολείων ένα σημαντικό βήμα που θα βοη-
θήσει τη χώρα και την οικονομία της να ανακάμ-
ψουν από το lockdown που είχε επιβληθεί για 
τον κορωνοϊό. 
Οι δηλώσεις του Τζόνσον έπονται ανακοίνωσης 
το Σαββατοκύριακο των ανώτατων ιατρικών συμ-
βούλων της Βρετανίας, οι οποίοι προειδοποίησαν 
ότι το να χάσουν τα παιδιά το σχολείο δημιουργεί 
πολύ μεγαλύτερους κινδύνους γι'αυτά από το να 
προσβληθούν από νέο κορωνοϊό. 
«Ο κίνδυνος να προσβληθούν από COVID-19 
στο σχολείο είναι πολύ μικρός και είναι πολύ πε-
ρισσότερο επιβλαβές για την ανάπτυξη ενός παι-
διού και για την υγεία του και την ευημερία του 
να απέχει κι άλλο από το σχολείο», υπογραμμίζει 
ο Τζόνσον σε ανακοίνωσή του. 
«Γι'αυτό είναι ζωτικής σημασίας να στείλουμε τα 
παιδιά μας πίσω στην τάξη για να μάθουν και να 
είναι με τους φίλους τους. Τίποτε δεν θα έχει με-
γαλύτερη επίδραση στις ευκαιρίες ζωής για τα 
παιδιά μας από την επιστροφή τους στο σχολείο», 
προσθέτει. 
Τα σχολεία έκλεισαν τον Μάρτιο, με εξαίρεση τα 
παιδιά των εργαζομένων σε σημαντικούς τομείς, 
και ξανάνοιξαν τον Ιούνιο μόνον για έναν πολύ 
μικρό αριθμό μαθητών. 
Η επιστροφή των μαθητών στις τάξεις θα επιτρέ-
ψει στους γονείς να επιστρέψουν στους χώρους 
εργασίας τους, κάτι το οποίο ενθαρρύνει η βρε-

τανική κυβέρνηση για να βοηθηθεί η οικονομία 
να ανακάμψει έπειτα από την συρρίκνωσή της 
κατά 20% το δεύτερο τρίμηνο του έτους. 
Δημοσκόπηση, τα αποτελέσματα της οποίας δό-
θηκαν στη δημοσιότητα από την εταιρεία δημο-
σκοπήσεων YouGov στις 4 Αυγούστου, δείχνουν 
ότι το 25% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα σχο-
λεία δεν θα πρέπει να ξανανοίξουν τον Σεπτέμ-
βριο, έναντι ποσοστού 57% που υποστηρίζει ότι 
τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν στην τάξη. 
Υποχρεωτική θα είναι η χρήση μάσκας για 
τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Αγγλία στους κοινόχρηστους χώρους των 
σχολείων στις περιοχές όπου έχουν επιβληθεί το-
πικά lockdown λόγω του κορωνοϊού, δήλωσε 
χθες ο Βρετανός Yπουργός Παιδείας Γκάβιν Ουί-
λιαμσον, αφού η Κυβέρνηση έκανε στροφή στο 
θέμα. 
Οι Yπουργοί είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο οι 
μαθητές να χρειαστεί να φορούν μάσκα στους 
διαδρόμους των σχολείων, παρά τη νέα σύσταση 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), όμως 
η βρετανική Κυβέρνηση τώρα ανακοίνωσε ότι οι 
μαθητές θα πρέπει να φορούν μάσκα στα σχολεία 
που βρίσκονται σε περιοχές όπου έχουν τεθεί σε 
ισχύ περιορισμοί για την covid-19. 
Οι διευθυντές των σχολείων στις άλλες περιοχές 
θα έχουν την ευχέρεια να συστήνουν τη χρήση 
μάσκας, εφόσον το θεωρούν απαραίτητο, για 

τους μαθητές ηλικίας μεταξύ 11 και 18 ετών. 
«Υπάρχουν κάποιες περιοχές στη χώρα όπου 
έχουν επιβληθεί τοπικά lockdown και πιστεύουμε 
ότι είναι σωστό σε αυτές τις περιοχές στα σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους κοινόχρη-
στους χώρους τα παιδιά να φορούν μάσκα», εξή-
γησε ο Ουίλαμσον στο Sky News. 
Αυτή είναι η τελευταία στροφή που κάνει η Κυ-
βέρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Μπόρις 
Τζόνσον, η οποία δέχεται επικρίσεις για τον τρόπο 
που χειρίστηκε την επιδημία covid-19 και βρίσκε-
ται υπό πίεση να διασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές 
στην Αγγλία θα επιστρέψουν στα σχολεία τους. 
Ο Χιου Μέριμαν, επικεφαλής της κοινοβουλευτι-
κής επιτροπής Μεταφορών και βουλευτής των 
Συντηρητικών, δήλωσε ότι νιώθει πως η Κυβέρ-
νηση δεν έχει σχέδιο και απλώς αποφασίζει τι θα 
πράξει την τελευταία στιγμή. 
«Eχει έρθει η ώρα να σταματήσουμε να κρυβό-
μαστε πίσω από την επιστήμη, τα στοιχεία της 
οποίας αλλάζουν συνεχώς, και να επικεντρω-
θούμε στο γεγονός ότι εμείς είμαστε επικεφαλής», 
τόνισε μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC. Ο Ουί-
λιαμσον από την πλευρά του εξήγησε ότι η Κυ-
βέρνηση άλλαξε γνώμη για τις μάσκες μετά τη 
νέα σύσταση του ΠΟΥ ότι τα παιδιά άνω των 12 
ετών πρέπει να φορούν μάσκα όπου φορούν και 
οι ενήλικες.

Ο Μπορις Τζόνσον καλεί τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους σχολείο
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- Η ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Οι περισσότεροι πολίτες απορρίπτουν τον 
"εθνικισμό της εμβολιοθεραπείας" 

Οι περισσότεροι Βρετανοί 
απορρίπτουν τον "εθνικισμό της 
εμβολιοθεραπείας" για την αντι-
μετώπιση του νέου κορωνοϊού 
και διαβεβαιώνουν πως είναι 
διατεθειμένοι να περιμένουν 
ώσπου οι εργαζόμενοι στις υπη-
ρεσίες υγείας στη πατρίδα τους 
καθώς και σε άλλες χώρες να 
εμβολιαστούν πρώτοι, εάν αυτό 
συμβάλλει να τερματιστεί η παν-
δημία συντομότερα, δείχνει δη-
μοσκόπηση που δημοσιεύετηκε 
την Δευτέρα. 
Η έρευνα, κατέγραψε ότι οι 
Βρετανοί στη συντριπτική πλει-
οψηφία τους τάσσονται υπέρ 
της ιδέας τα εμβόλια εναντίον 
του SARS-CoV-2 να κατα-
στούν διαθέσιμα σε όλες τις 

χώρες ταυτόχρονα, ανεξαρτή-
τως του πόσο φτωχές ή πόσο 
πλούσιες και ισχυρές είναι.  
«Ο βρετανικός λαός κατανοεί 
ξεκάθαρα ότι σε αυτή την πα-
γκόσμια πανδημία χρειάζεται 
να δοθεί παγκόσμια απά-
ντηση. Απλά δεν θα έχει απο-
τέλεσμα η κάθε χώρα να πάρει 
δικό της δρόμο», σχολίασε η 
Ρόμιλι Γκρίνχιλ, διευθύντρια 
της εκστρατείας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
«Όσο ο ιός αυτός εξαπλώνεται 
παντού, απειλεί τους ανθρώ-
πους παντού». 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΫ) απηύθυνε έκ-
κληση την περασμένη εβδο-
μάδα να δοθεί τέλος στον "εθνι-

κισμό της εμβολιοθεραπείας" 
και προειδοποίησε εναντίον της 
"αποθησαύρισης" εμβολίων, κα-
θώς αυξανόμενος αριθμός κυ-
βερνήσεων συνάπτει διμερείς 
συμφωνίες για την αγορά εκα-
τομμυρίων δόσεων υποψήφιων 
τέτοιων σκευασμάτων για την 
πρόληψη της μόλυνσης από τον 
κορωνοϊό. 
Η δημοσκόπηση, που διενεργή-
θηκε σε δείγμα 2.000 ανθρώ-
πων, έδειξε ότι το 82% κρίνει 
πως όποια χώρα αναπτύξει εμ-
βόλιο πρέπει να μοιραστεί την 
τεχνογνωσία της, ενώ το 76% 
εκτιμά ότι τα εμβόλια εναντίον 
του κορωνοϊού θα πρέπει να 
καταστούν διαθέσιμα σε όλες τις 
χώρες ταυτόχρονα. 
Πάνω από το 80% θεωρεί πως 
όταν είναι διαθέσιμο εμβόλιο, 
χρειάζεται να διανεμηθεί κατά 
τρόπο που θα εξασφαλίσει την 
αποτελεσματικότερη εξάλειψη 
της πανδημίας διεθνώς. Το 71% 
κρίνει πως εάν αυτό σημαίνει 
πως η πανδημία θα τερματιστεί 
ταχύτερα, οι εργαζόμενοι στο 
σύστημα υγείας στη Βρετανία 
και στις άλλες χώρες πρέπει να 
εμβολιαστούν πρώτοι, έστω κι 
αν οι υπόλοιποι χρειαστεί να πε-
ριμένουν.

ΔIKH MΑΓΚΟΥΑΙΡ

Ένοχος για επίθεση, εξύβριση και απόπειρα δωροδοκίας

Ένοχο σε όλα τα αδικήματα που του προσάπτο-
νται, έκρινε το δικαστήριο της Σύρου τον Χάρι 
Μαγκουαίρ, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, 
να είναι αυτές της σωματικής βλάβης, της εξύ-
βρισης κατά υπαλλήλου και της απόπειρας δω-
ροδοκίας. Ένοχοι κρίθηκαν και οι άλλοι δυο κα-
τηγορούμενοι.  
Το δικαστήριο δέχτηκε το σύννομο βίο του αρχη-
γού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ μετά την 

ολοκλήρωση της συνεδρίασής τους, οι δικαστές 
αποφάσισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ποινή 
φυλάκισης 21 μηνών για τον Χάρι Μαγκουάιρ και 
13 μήνες για τους άλλους δυο κατηγορούμενους. 
Η πλευρά του Άγγλου άσου θα ασκήσει έφεση  
Ο 27χρονος αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
συνελήφθη με τον αδερφό του, Τζόε και τον φίλο 
τους, Κρις Σάρμαν έπειτα από το επεισόδιο, κι 
ενώ είχε προηγηθεί τριήμερος μαραθώνιος κραι-
πάλης στο «νησί των Ανέμων». 
Και οι τρεις κατηγορούμενοι, που δεν παραβρέ-
θηκαν στο δικαστήριο (παρών ήταν ο πατέρας 
του άσου της Γιουνάιτεντ), κατηγορήθηκαν για 
επίθεση και βία εναντίον αστυνομικού. Τα αδέρφια 
κατηγορήθηκαν περαιτέρω για απόπειρα δωρο-
δοκίας και για λεκτική επίθεση κατά αστυνομικών. 
Τον Μαγκουάιρ εκπροσώπησε ο δικηγόρος Αλέ-
ξης Αναγνωστάκης, που είχε προσλάβει η Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ.  
Σημειώνεται πως οι κατηγορίες δωροδοκίας επι-
φέρουν μέγιστη ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών 
και πρόστιμο.
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Από σύνθημα σε σύνθημα
Εξωτερική πολιτική κυβέρνησης 

Στέφανος Στεφάνου, 
Βουλευτής, εκπρόσωπος Τύπου ΑΚΕΛ 

Η επικίνδυνη κατάσταση που προκαλείται από 

τις παρανομίες και τις προκλήσεις της Τουρκίας 

στην κυπριακή ΑΟΖ αποκάλυψε τη γύμνια της 

πολιτικής της κυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ. 

Τίποτα απ’ όλα όσα εδώ και καιρό προπαγανδίζει 

η κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει επιτευχθεί. Οι 

εξελίξεις διέλυσαν τις ψευδαισθήσεις που, με σύμ-

μαχό τους τη μεγάλη πλειοψηφία των ΜΜΕ, καλ-

λιεργούν οι κυβερνώντες στους πολίτες. 

Οι πολυδιαφημισμένες τριμερείς και τετραμερείς 

συναντήσεις που θα «οχύρωναν την Κύπρο ένα-

ντι της Τουρκίας» και θα την καθιστούσαν «Άρ-

χοντα της περιοχής» έχουν ναυαγήσει κάτω από 

το βάρος της διακοπής του ενεργειακού προγράμ-

ματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακόμα και τις 

αναφορές για τον EastMed οι κυβερνώντες έχουν 

περιορίσει εξαιτίας των πολύ λίγων, μέχρι ανύ-

παρκτων, πιθανοτήτων να υλοποιηθεί.   

Η κυβερνητική πολιτική των ευρωπαϊκών κυρώ-

σεων που θα «κάνει την Τουρκία να πονέσει», 

επίσης έπεσε στο κενό. Η περιλάλητη ευρωπαϊκή 

αλληλεγγύη συνθλίβηκε κάτω από τα μεγάλα συμ-

φέροντα που κυριαρχούν στην ΕΕ. Η άρνηση της 

Ένωσης να επιβάλει ουσιαστικές κυρώσεις σε 

βάρος της Τουρκίας διέλυσε το κυβερνητικό αφή-

γημα ότι μπορούμε να γωνιάσουμε την κατοχική 

δύναμη διαμέσου των Βρυξελλών. Η Τουρκία συ-

νεχίζει να παρανομεί στην κυπριακή ΑΟΖ και να 

γκριζάρει περιοχές χωρίς κανένα ουσιαστικό κό-

στος. Οι εξελίξεις έχουν κάνει ξεκάθαρο ότι με 

την πολιτική τους οι κυβερνώντες όχι μόνο δεν 

κατάφεραν να αξιοποιήσουν τον παράγοντα του 

φυσικού αερίου ως καταλύτη για την προώθηση 

λύσης στο Κυπριακό, αλλά έδωσαν τη δυνατότητα 

στην Τουρκία να το μετατρέψει σε πρόβλημα.  

Αντί όμως οι κυβερνώντες, υπό το βάρος των 

εξελίξεων, να διορθώσουν ανάλογα την πολιτική 

τους, συνεχίζουν να έχουν ως προτεραιότητα την 

επικοινωνιακή διαχείριση. Εκμεταλλευόμενοι την 

προκλητική και έκνομη συμπεριφορά της Τουρ-

κίας αποδομούν την ανάγκη για επίτευξη λύσης 

στο Κυπριακό. Στις δηλώσεις τους, αόριστα ανα-

φέρονται σε λύση χωρίς να κάνουν αναφορά στη 

συμφωνημένη βάση λύσης της διζωνικής, δικοι-

νοτικής ομοσπονδίας, καθώς και στη συμφωνία 

του Βερολίνου, η οποία προνοεί για συνέχιση των 

διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπη-

καν στο Κρανς Μοντανά αξιοποιώντας το κεκτη-

μένο που δημιουργήθηκε στις πολυετείς διαπρα-

γματεύσεις. 

Παρά το γεγονός ότι οι εξελίξεις ισοπέδωσαν όλα 

τα βασικά αφηγήματα των κυβερνώντων, αυτοί 

συνεχίζουν να παραμένουν καθηλωμένοι στα 

συνθήματα. Το νέο σύνθημα της κυβερνητικής 

πολιτικής είναι η θέση για έναρξη διαλόγου μεταξύ 

Κύπρου και Τουρκίας για οριοθέτηση της ΑΟΖ 

μεταξύ των δύο χωρών. Λογική φαντάζει η θέση. 

Τα γεωγραφικά δεδομένα της περιοχής υποχρε-

ώνουν σε διάλογο για οριοθέτηση της ΑΟΖ. Το 

πρόβλημα όμως είναι ότι η Τουρκία δεν αναγνω-

ρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν πρόκειται 

να δεχθεί να εισέλθει σε κανένα διάλογο μαζί της. 

Αυτό το γνωρίζει καλά η κυβέρνηση, όπως βε-

βαίως το γνωρίζει και ο διεθνής παράγοντας, ο 

οποίος έχει άλλη άποψη απ’ αυτή της κυπριακής 

κυβέρνησης σχετικά με την επίλυση του θέματος.  

Αυτό διαπιστώνεται στις ανακοινώσεις του διε-

θνούς παράγοντα σχετικά με τις παρανομίες της 

Τουρκίας. ΟΗΕ, ΕΕ, ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετανία, Γαλ-

λία (για να αναφέρουμε τους πιο βασικούς παί-

χτες του διεθνούς παράγοντα) υποδεικνύουν ότι 

η λύση του Κυπριακού θα επιλύσει τα προβλή-

ματα που αφορούν στο φυσικό αέριο και θα δη-

μιουργήσει προοπτικές για την οριοθέτηση ΑΟΖ 

μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου. Μάλιστα, ο ΓΓ του 

ΟΗΕ σε Εκθέσεις του, υπογραμμίζει τη μεγάλη 

σημασία που έχουν οι συγκλίσεις Χριστόφια – 

Ταλάτ για τα θέματα του φυσικού αερίου και των 

θαλασσίων ζωνών. 

Μετά τη συνολική κατάρρευση της πολιτικής τους, 

οι κυβερνώντες θα έπρεπε να είχαν αντιληφθεί 

ότι δεν μπορούν να παρακάμπτουν τη λύση του 

Κυπριακού ή να προσπαθούν να την υποκατα-

στήσουν με κάτι άλλο. Ενώπιον των επικίνδυνων 

εξελίξεων, η κυβέρνηση οφείλει να τερματίσει την 

πολιτική των εντυπώσεων και να ασχοληθεί με 

την ουσία. Το status quo διολισθαίνει προς το χει-

ρότερο, οι κίνδυνοι για τον λαό μας -Ελληνοκύ-

πριους και Τουρκοκύπριους- μεγεθύνονται και η 

διχοτόμηση παγιώνεται. Δεν μπορεί αυτό να μην 

το κατανοούν οι κυβερνώντες. Εκτός κι αν παί-

ζουν καθυστέρηση μέχρι οι εξελίξεις να κάνουν 

αυτό που οι ίδιοι δεν τολμούν να ομολογήσουν. 

Να παγιωθεί η διχοτόμηση και ο καθένας να πάρει 

το κομμάτι της ΑΟΖ που του αναλογεί, όπως προ-

εκλογικά είχε δηλώσει ο Νίκος Αναστασιάδης για 

να το αποδώσει αργότερα σε γλωσσικό ολίσθημα. 

Μήπως τελικά δεν ήταν τέτοιο;
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Πολιτογραφήσεις εγκληματιών στην Κύπρο! 
ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ AL JAZEERA

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΣΤΟΝ ΓΓ ΤΟΥ ΟΗΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ 

Τους σοβαρότατους κινδύνους που εμπεριέχουν 
οι τουρκικές απειλές για άνοιγμα της περίκλειστης 
περιοχής της Αμμοχώστου υπό συνθήκες κατο-
χής και τις αρνητικότατες επιπτώσεις επί των 
προσπαθειών για επανέναρξη των συνομιλιών 
από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, επε-
σήμανε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σε τηλεφω-
νική επικοινωνία που είχε την Τρίτη με τον ΓΓ 
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. 
«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης υπογράμμισε τους σοβαρότατους 
κινδύνους που εμπεριέχει μια τέτοια κίνηση, η 
οποία είναι σε πλήρη αντίθεση με τα σχετικά ψη-
φίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) των ΗΕ 
και θα έχει αρνητικότατες επιπτώσεις επί των 
προσπαθειών για επανέναρξη των συνομιλιών 
από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά», ανα-
φέρει σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε ο Κυβερ-
νητικός Εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος. 

Σύμφωνα με τον κ. Κούσιο, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας σημείωσε ότι οι προθέσεις αυτές της 
Τουρκίας σε σχέση με το Βαρώσι, όπως και η γε-
νικότερη προκλητική συμπεριφορά της εντός της 
κυπριακής ΑΟΖ, «εμπίπτουν ξεκάθαρα στο προ-
ωθούμενο από την Άγκυρα σχέδιο για εγκατά-
λειψη της συμφωνημένης βάσης λύσης, ως αυτή 
προβλέπεται από τις Συμφωνίες Κορυφής και τα 
σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ, και προώθηση λύσης, 
η οποία θα θέτει την ταφόπλακα στην όποια ελ-
πίδα για ουσιαστική επανένωση της Κύπρου». 
«Σε αυτό το πλαίσιο», προσθέτει ο Εκπρόσωπος, 
«ο Πρόεδρος ζήτησε την παρέμβαση του ΓΓ των 
ΗΕ και επανέλαβε την πρόταση του για τη σύ-
σταση δικοινοτικής επιτροπής για την ετοιμασία 
μελέτης για την ανοικοδόμηση της πόλης και επα-
νεγκατάσταση των νόμιμων κατοίκων στην περί-
κλειστη πόλη η οποία θα μπορούσε να καταστεί 
ένα ουσιαστικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης 

που θα ενίσχυε την προσπάθεια για επανέναρξη 

των διαπραγματεύσεων και για επίλυση του Κυ-

πριακού». 

Τέλος, ο κ. Κούσιος τόνισε πως ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας επανέλαβε την ετοιμότητα και δέ-

σμευση του για επανέναρξη ουσιαστικών διαπρα-

γματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο 

Κραν Μοντανα και στο πλαίσιο της κοινής συνα-

ντίληψης που επετεύχθη στις 25 Νοέμβριου 2019 

στο Βερολίνο, σε ένα σωστό περιβάλλον που θα 

είναι υποβοηθητικό και ενισχυτικό προς την προ-

σπάθεια επίτευξης λύσης. 

«Ο ΓΓ των ΗΕ άκουσε με προσοχή τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας και τον διαβεβαίωσε ότι θα προ-

βεί στις δέουσες ενέργειες μέσα στις πρόνοιες 

των ψηφισμάτων του ΣΑ των ΗΕ», καταλήγει ο 

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται για άλλη για μία 
ακόμη φορά, το αμφιλεγόμενο κυπριακό πρό-
γραμμα πολιτογράφησης ξένων επενδυτών μετά 
από αποκαλύψεις του τηλεοπτικού δικτύου Al Ja-
zeera για παραχώρηση Κυπριακών διαβατηρίων 
σε άτομα με εγκληματικό παρελθόν και εμπλοκή 
τους σε  υποθέσεις ξεπλύματος βρόμικου χρή-
ματος. Η Κύπρος διασύρεται ξανά διεθνώς, με 
την κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ να δέχεται 
ομαδικά πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης. Ωστόσο ο Πρόεδρος και το κυβερνών κόμμα 
του ΔΗΣΥ αντί απολογίας επιχειρούν να δημι-
ουργήσουν κλίμα πόλωσης με επιλεκτικές επιθέ-
σεις εναντίον του ΑΚΕΛ και του ηγέτη του με 
στόχο να συσπειρώσουν, όσο είναι δυνατό τους 
οπαδούς τους. 
Αντί να απαντούν στα κρίσιμα ερωτήματα που 
τους αφήνουν εκτεθειμένους οι κυβερνώντες κτυ-
πούν το ΑΚΕΛ σε μια απέλπιδα προσπάθεια να 
εξοβελίσουν τα βέλη που δέχονται οι ίδιοι από 
παντού για την τρύπιες διαδικασίες πολιτογρα-
φήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία και κατ’ επέ-
κταση απόκτηση ευρωπαϊκού διαβατηρίου από 
πολίτες τρίτων χωρών. 
 Έχοντας αποκτήσει πρόσβαση σε περίπου 1.400 
έγγραφα του προγράμματος για την κατ’ εξαίρεση 
πολιτογράφηση επενδυτών της Κύπρου, το Al 
Jazeera δημοσιοποίησε τη έρευνα του, την οποία 
ονομάζει «The Cyprus papers». Σύμφωνα με την 
έρευνα του Al Jazeera, τη διετία 2017-2019, η 
Κύπρος παραχώρησε κυπριακά διαβατήρια σε 
117 άτομα που είτε αντιμετωπίζουν ποινικές κα-
τηγορίες. είτε καταδικάστηκαν, είτε τους επιβλή-
θηκαν διεθνείς κυρώσεις. 
Ενδεικτικά ο Κινέζος Zhang Keqiang φέρεται να 
έλαβε κυπριακό διαβατήριο παρά το γεγονός ότι 
το 2014 είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 
για δωροδοκία. Ο Ali Beglov πολιτογραφήθηκε 
Κύπριος, παρά το γεγονός ότι κατά τη στιγμή της 
αίτησης πολιτογράφησής του ήταν στη φυλακή 
για το αδίκημα του εκβιασμού. Ο Βιετναμέζος 
Pham Nhat Vu πολιτογραφήθηκε Κύπριος, ενώ 

κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο βίντεο με την πα-
ραδοχή του ενώπιον δικαστηρίου για δωροδοκία 
εκατομμυρίων σε λειτουργούς της κυβέρνησης 
της χώρας του. 
Η λίστα περιλαμβάνει και Ρώσους ολιγάρχες, 
όπως ο Nikolay Gornovskiy, πρώην επικεφαλής 
της Gazprom, ο οποίος από το 2009 καταζητείται 
από τις ρωσικές αρχές. Ο Yuri Obodovsky, επίσης 
Ρώσος, φέρεται να έλαβε διαβατήριο έξι μήνες 

μετά την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του για 
δωροδοκία. Ο τέταρτος Ρώσος της λίστας Aleksei 
Kordichev είναι μεταξύ φυλακής και κατ’ οίκον 
περιορισμού σε μια εν εξελίξει δικαστική διαδικα-
σία, κατηγορούμενος για υπεξαίρεση σε μία από 
τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στη Ρωσία. 
Σύμφωνα με το Al Jazeera, τη στιγμή της πολιτο-
γράφησής του, ο κ. Kordichev ήταν στη φυλακή. 
Επίσης, Ο Leonardo Gonzalez Dellan από τη Βε-
νεζουέλα έλαβε κυπριακό διαβατήριο λίγο πριν 
βρεθεί στην αμερικανική λίστα με τις κυρώσεις 
σε επιχειρηματίες που ευνοούν το ξέπλυμα μαύ-
ρου χρήματος. Ο κ. Dellan φέρεται να εμπλέκεται 
σε ξέπλυμα έως 2.5 δις δολαρίων. 

Μετά από ένα τριήμερο πολυβολισμό με αποκα-
λύψεις για τα παρατράγουδα των πολιτογραφή-
σεων με τεκμηριωμένες παρατυπίες που συνι-
στούν και ποινικά αδικήματα, σύμφωνα με την 
πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμη-
τρα Καλογήρου, εδέησε ο υπουργός Εσωτερικών 
Νίκος Νουρής να συγκαλέσει Δημοσιογραφική 
Διάσκεψη αλλά αντί απαντήσεων κατέφυγε στον 
ψευτοπατριωτισμό λέγοντας ευθέως πως το  Al 

Jazeera κάνει πόλεμο στην Κύπρο εξυπηρετώ-
ντας την Τουρκία! 
Τα τελευταία 24ωρα είμαστε μάρτυρες μιας ενορ-
χηστρωμένης προσπάθειας από το δίκτυο Al Ja-
zeera, το οποίο αφού πέτυχε να εξασφαλίσει 
απόρρητα έγγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
επιτίθεται εναντίον της χώρας μας μέσω διαστρέ-
βλωσης, παραπλάνησης και εντυπωσιασμού, 
είπε ο Υπουργός Εσωτερικών. 
Πρόκειται, πρόσθεσε, για προπαγάνδα που προ-
μελετημένα στοχεύει να πλήξει τη χώρα πολιτικά 
και οικονομικά... 
«Την ώρα που η χώρα μας απειλείται με στοχευ-
μένη και οργανωμένη δημογραφική αλλοίωση με 

κατευθυνόμενες μεταναστευτικές ροές, το κρατικό 
ειδησεογραφικό δίκτυο  Al Jazeera, που εδρεύει 
σε μια χώρα η οποία είναι γνωστή για τις φιλο-
τουρκικές της θέσεις και η οποία μόλις πρόσφατα 
στήριξε με 15 δισεκατομμύρια την οικονομία της 
Τουρκίας, επιχειρεί να πλήξει με διαστρεβλωμένες 
και παραπλανητικές πληροφορίες την Κυπριακή 
Δημοκρατία», είπε. 
ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΩΡΑ ΧΡΟΝΟ… 
Τα δυσφημιστικά δημοσιεύματα εναντίον της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, για πολιτογραφήσεις επεν-
δυτών ξεκίνησαν από το 2017. 
Συγκεκριμένες σκανδαλώδεις περιπτώσεις, άρ-
χισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας από 
το 2019. 
Μεταξύ αυτών των δυσφημιστικών δημοσιευμά-
των ήταν και συγκεκριμένο δημοσίευμα του 
OCCRP του Αυγούστου του 2019 που ενέπλεκε 
τον κύριο Αναστασιάδη και το δικηγορικό του γρα-
φείο στο οποίο ήταν συνέταιρος πριν την εκλογή 
του στην Προεδρία της Δημοκρατίας. 
 Ενόψει της διεθνούς κατακραυγής για αυτές τις 
πολιτογραφήσεις, τον Νοέμβριο του 2019 το 
Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τριμελή επιτροπή 
για την εξέταση περιπτώσεων πολιτογράφησης 
και την έκδοση σχετικού πορίσματος. Αυτό το πό-
ρισμα ακόμη δεν έχει εκδοθεί. 
 Αντίθετα, μόλις τη Δευτέρα, η Πρόεδρος της Επι-
τροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς απεκάλυψε ότι, σχεδόν ένα χρόνο μετά 
από τα δημοσιεύματα και ενώ ενδεχόμενα να 
έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα από συγκε-
κριμένους αιτητές πολιτογραφήσεων, αυτά ακόμη 
δεν έχουν διερευνηθεί. 
 Η διαδρομή των γεγονότων και οι καθυστερήσεις 
που καταγράφηκαν στη διαχείριση των προβλη-
ματικών περιπτώσεων, εγείρουν σοβαρά ερωτή-
ματα στα οποία η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ 
αλλά και η ΜΟΚΑΣ οφείλουν να δώσουν απα-
ντήσεις και να λογοδοτήσουν. 
 Δυστυχώς οι κυβερνώντες έχουν αφήσει τη χώρα 
μας να τρέχει πίσω από τα γεγονότα αντί να κά-
νουν τη δουλειά τους.

Τουρκικές απειλές για άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου
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ΥΓΕΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Έκτακτο Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού

Δολοφονία
«Πάγωσε» η κοινή γνώμη στην 
Κύπρο το πρωί της Δευτέρας 
24 Αυγούστου στην είδηση ότι 
άνδρας 64 ετών εντοπίστηκε 
νεκρός σε παράγκα στα Λεύ-
καρα.  
Ο 64χρονος και η 7μελής οι-
κογένειά του διέμεναν στα Λεύ-
καρα τα τελευταία χρόνια. Μέ-
χρι και το 2001 διέμεναν στην 
Αγγλία, ενώ η σύζυγος του 
άτυχου άνδρα κατάγεται από 
την Γερμανία. 
Ο 64χρονος τα τελευταία χρό-
νια διέμενε στην παράγκα 
όπου και εντοπίστηκε νεκρός. 
Ο εν λόγω χώρος απέχει περί-
που 7 χιλιόμετρα μακριά από 
το σπίτι όπου διαμένει η υπό-
λοιπη οικογένεια. 
Οι Αρχές εντόπισαν τον άνδρα 
νεκρό όταν έλαβαν την πληρο-
φορία ότι δεν έδωσε σημεία 
ζωής τις τελευταίες 10 μέρες. 
Προκαταρκτικά ευρήματα από 
τη νενομισμένη μεταθανάτια 
εξέταση δείχνουν, ότι ο άνδρας 
φέρει πέντε τραύματα από αι-
χμηρό αντικείμενο στην πλάτη 
του. 
Ο γιος του 64χρονου ηλικίας 
25 ετών, φέρεται, ότι σκότωσε 
τον πατέρα του με μαχαίρι στις 
9 Αυγούστου, λόγω οικογενει-
ακών διαφορών. Συνελήφθη 
και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ 
αναμένεται να παρουσιαστεί 
ενώπιον του Επαρχιακού Δικα-
στηρίου Λάρνακας για έκδοση 
διατάγματος προσωποκράτη-
σης του.

Πανέτοιμα να ενταχθούν στο ΓεΣΥ είναι τα ΤΑΕΠ των  
δημοσίων νοσηλευτηρίων

Πανέτοιμα να ενταχθούν από 

την 1η Σεπτεμβρίου στο Γενικό 

Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) είναι τα 

Τμήματα Ατυχημάτων και Επει-

γόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) 

των δημοσίων νοσηλευτηρίων, 

δηλώνει στο ΚΥΠΕ, ο Εκπρό-

σωπος Τύπου του Οργανισμού 

Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 

(ΟΚΥπΥ) Χαράλαμπος Χαρι-

λάου, τονίζοντας ότι η χρήση 

του λογισμικού είναι ευθύνη 

του Οργανισμού Ασφάλισης 

Υγείας (ΟΑΥ) που πρέπει να 

προβεί στις δέουσες ενέργειες. 

Ο κ. Χαριλάου είπε ότι «όσον 

αφορά το λογισμικό σύστημα 

είναι θέμα του Οργανισμού 

Ασφάλισης Υγείας. Θεωρούμε 

ότι οποιαδήποτε μικροπροβλή-

ματα υπάρχουν θα ξεκαθαρι-

στούν και δεν θα υπάρχει  

πρόβλημα στην παροχή υπη-

ρεσιών. Για τον πολίτη δεν αλ-

λάζει οτιδήποτε, ο πολίτης εκεί 

που νοιώθει ότι απειλείται και 

κινδυνεύει η ζωή του θα απευ-

θύνεται στα Τμήματα Ατυχημά-

των και Επειγόντων Περιστα-

τικών των δημοσίων 

νοσηλευτηρίων και θα λαμβά-

νει την ιατρική φροντίδα που 

πρέπει». 

Τόνισε ότι τα ΤΑΕΠ των δημο-

σίων νοσηλευτηρίων είναι 

έτοιμα για την ένταξη στο ΓεΣΥ 

και θα συνεχίσουν να κάνουν 

αυτό που κάνουν μέχρι τώρα, 

να παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους στους ασθενείς. 

«Δεν αλλάζει τίποτα επειδή 

μπαίνουμε στο ΓεΣΥ πέραν 

του τεχνικού κομματιού. Το 

πώς θα περνιούνται οι υπηρε-

σίες στο λογιστικό σύστημα 

του ΟΑΥ για να τυγχάνει απο-

ζημίωσης ο ΟΚΥπΥ είναι ένα 

άλλο κεφάλαιο, το οποίο είναι 

θέμα καθαρά του ΟΑΥ, στο να 

εκπαιδεύσει το προσωπικό και 

να θέσει πρωτόκολλα ή ότι 

άλλο θεωρεί αναγκαίο», πρό-

σθεσε. 

Κληθείς να σχολιάσει τις δια-

μαρτυρίες των οργανωμένων 

ασθενών για τα ΤΑΕΠ των δη-

μοσίων νοσηλευτηρίων, ο κ. 

Χαριλάου ανέφερε ότι «οι ορ-

γανωμένοι ασθενείς μιλούσαν 

για τον ιδιωτικό τομέα κι όχι για 

τον δημόσιο τομέα. Ίσα ίσα για 

τον δημόσιο τομέα έλεγαν ότι 

τα μόνα ΤΑΕΠ που μπορούν 

να προσφέρουν υπηρεσίες εί-

ναι τα ΤΑΕΠ των δημόσιων νο-

σηλευτηρίων που έχουν την 

εμπειρία και την υποδομή και 

διασφαλίζεται η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και 

η ασφάλεια των ασθενών. Το 

μίλησα μαζί τους και είπαν ότι 

για να ενταχθούν τα ιδιωτικά 

πρέπει να μπουν τέτοιου εί-

δους προδιαγραφές ούτως 

ώστε να διασφαλίζεται η ποι-

ότητα και η ασφάλεια. Έτσι κι 

αλλιώς από την 1η Σεπτεμ-

βρίου μόνο τα δημόσια νοση-

λευτήρια θα προσφέρουν υπη-

ρεσίες ΤΑΕΠ». 

Σε παρατήρηση ότι ασθενείς 

μάταια προσπαθούν να επικοι-

νωνήσουν τηλεφωνικώς με 

διάφορα τμήματα στα δημόσια 

νοσηλευτήρια, ο κ. Χαριλάου 

είπε ότι «εκεί και όπου εντοπί-

ζεται ότι κάποιο τμήμα δεν 

απαντά στα τηλέφωνα του, γί-

νονται παρεμβάσεις ούτως 

ώστε το φαινόμενο αυτό να 

διορθωθεί. Έχει δοθεί γραμμα-

τειακή υποστήριξη σε όλες τις 

κλινικές των δημόσιων νοση-

λευτηρίων ώστε να μπορούν οι 

ασθενείς να ρυθμίζουν τα ρα-

ντεβού τους. Έχουν προσλη-

φθεί πέραν των 150 γραφέων 

το τελευταίο διάστημα, από το 

2019 μέχρι σήμερα».

Την έναρξη Έκτακτου Σχεδίου Ενίσχυσης του 

Εγχώριου Τουρισμού ανακοίνωσε το Υφυπουρ-

γείο Τουρισμού με πρώτιστο σκοπό την ενθάρ-

ρυνση της πραγματοποίησης διακοπών στην 

Κύπρο. 

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υφυπουρ-

γείου, το Σχέδιο που εγκρίθηκε, απευθύνεται 

σε μόνιμους κατοίκους Κύπρου και περιλαμ-

βάνει την παροχή προσιτών τιμών από τα του-

ριστικά καταλύματα και την επιχορήγηση μέ-

ρους του κόστους διαμονής προς τους πολίτες 

που θα το αξιοποιήσουν. 

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, γενικότεροι στό-

χοι του Σχεδίου είναι η επιμήκυνση της τουρι-

στικής περιόδου και η γνωριμία των Κυπρίων 

με τις ομορφιές της πατρίδας μας σε διάφορες 

περιοχές του νησιού. 

Όσον αφορά τις πρακτικές λεπτομέρειες για το 

Σχέδιο, αυτό θα έχει χρονική διάρκεια από την 

1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. 

Σε αυτό συμμετέχουν Τουριστικά Καταλύματα 

(Ξενοδοχεία, Οργανωμένα Διαμερίσματα, Του-

ριστικά Χωριά, Αγροτουριστικά Καταλύματα), 

που προσφέρουν για το μήνα Σεπτέμβριο την 

ανώτατη τιμή των 80 ευρώ με πρόγευμα για 

δίκλινο δωμάτιο ανά βράδυ, για το μήνα Οκτώ-

βριο την ανώτατη τιμή των 70 ευρώ με πρό-

γευμα για δίκλινο δωμάτιο ανά βράδυ και για 

το μήνα Νοέμβριο την ανώτατη τιμή των 60 

ευρώ με πρόγευμα για δίκλινο δωμάτιο ανά 

βράδυ. 

Επιπρόσθετα, το Σχέδιο προβλέπει την κάλυψη 

του 25% του κόστους διαμονής από το Υφυ-

πουργείο. Ως ελάχιστη διαμονή για χρήση των 

πιο πάνω τιμών έχουν καθοριστεί τα δύο βρά-

δια. 

Καταλήγοντας, το Υφυπουργείο παρακαλεί το 

κοινό όπως επικοινωνεί απευθείας με τα του-

ριστικά καταλύματα που περιλαμβάνονται στον 

ειδικό κατάλογο που έχει αναρτηθεί στην ιστο-

σελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού 

(https://www.visitcyprus.com/domestic-tourism-

2020) ή με οργανωτές ταξιδίων. 

Τέλος, στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι βρί-

σκεται, επίσης, σε ισχύ το πρόγραμμα «Μικρές 

αποδράσεις στα μέτρα σας», μέσω του οποίου 

προσφέρονται από οργανωτές ταξιδίων πακέτα 

διακοπών στην Κύπρο. Στα πακέτα περιλαμ-

βάνεται και η παροχή κουπονιών αξίας 20 

ευρώ το καθένα, για εξαργύρωσή τους σε χώ-

ρους εστίασης.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Παιδεία
Η χρήση προστατευτικών μα-
σκών από τους μαθητές έξι 
ετών και άνω, έχει μεν αποφα-
σιστεί για την προστασία από 
το ενδεχόμενο έκθεσης των 
παιδιών στον ιό COVID-19, 
πλην όμως στην απόφαση 
αυτή δεν φαίνεται να έχουν λη-
φθεί μέτρα για εύλογες προ-
σαρμογές που να ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες των 
παιδιών με αναπηρία, αναφέ-
ρει, σε ανακοίνωση της, η Επί-
τροπος Διοικήσεως και Προ-
στασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων Μαρία Στυλια-
νού-Λοττίδη. 
Σημειώνει ότι προς τούτο, σύμ-
φωνα με τον Υπουργό, θα γίνει 
η αναγκαία διαρρύθμιση των 
χώρων στις σχολικές αίθουσες 
και, με βάση την τελευταία σύ-
σταση των ειδικών, «τα παιδιά 
θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
προστατευτικές μάσκες σε όλα 
τα σχολεία….άρα το εκπαιδευ-
τικό προσωπικό καθώς και τα 
παιδιά θα φοιτήσουν στα σχο-
λεία με τη χρήση μάσκας [άνω 
των 6 ετών] . Όλα τα σχολεία 
από την προδημοτική και τα 
νηπιαγωγεία, τη δημοτική εκ-
παίδευση, τα ειδικά σχολεία, τη 
μέση γενική και τη μέση τεχνική 
εκπαίδευση θα λειτουργήσουν 
κανονικά με φοίτηση όλων των 
παιδιών, νοουμένου ότι θα τη-
ρηθούν τα πρωτόκολλα…».

                    
      Ειδήσεις σε 2’
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Άνοιγμα σχολείων

«Στην εντατική» ο ελληνικός τουρισμός
Toυρισμός

Ερντογάν: Εάν η Ελλάδα θέλει να πληρώσει το τίμημα, να έρθει να μας αντιμετωπίσει

Δραματική είναι η εικόνα του τουρισμού, καθώς 

η καθίζηση αφίξεων και εισπράξεων ξεπερνά 

κάθε πρόβλεψη, ακόμη και την πιο απαισιόδοξη 

από όσες είχαν εκφραστεί με την επιβολή του 

lockdown. 

Η τεράστια, και πάντως μεγαλύτερη απ’ ό,τι προ-

βλεπόταν, ζημιά που προκάλεσε η πανδημία 

στον ελληνικό τουρισμό κατοπτρίζεται με τον πιο 

ανάγλυφο τρόπο στο ότι μόνο τον Ιούνιο, δηλαδή 

τον πρώτο -έστω και «κουτσουρεμένο» μήνα της 

σεζόν- οι εισπράξεις κατακρημνίστηκαν στα 64,3 

εκατ. ευρώ, από 2,55 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα 

πέρυσι (-97,5%), ενώ «βουτιά» κατά 93,8% κα-

ταγράφηκε στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση. 

Μετά και από αυτήν τη δυσμενή εξέλιξη, το ισο-

ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε με-

γάλο έλλειμμα, ύψους 1,4 δισ. ευρώ. 

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελ-

λάδος για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

τον Ιούνιο, τα οποία δόθηκαν χθες στη δημο-

σιότητα, δείχνουν ότι εμφάνισε έλλειμμα 1,4 δισ. 

ευρώ, έναντι πλεονάσματος 805 εκατ. ευρώ τον 

Ιούνιο του 2019 (επιδείνωση κατά 2,2 δισ. 

ευρώ). 

Σύμφωνα με την ανάλυση της Τράπεζας της Ελ-

λάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην επι-

δείνωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και κατά συ-

νέπεια του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία 

αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση του 

ισοζυγίου αγαθών, καθώς οι εισαγωγές αγαθών 

μειώθηκαν περισσότερο απ’ ό,τι οι αντίστοιχες 

εξαγωγές. 

Η μείωση τόσο των εξαγωγών όσο και των ει-

σαγωγών αγαθών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στη μείωση των εξαγωγών και εισαγωγών καυ-

σίμων, στην οποία συνέβαλε και η πτώση των 

διεθνών τιμών του πετρελαίου (σε σταθερές τι-

μές, οι εξαγωγές καυσίμων σημείωσαν άνοδο 

κατά 17,7%). Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύ-

σιμα μειώθηκαν κατά 3,1% σε τρέχουσες τιμές 

(-2,5% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες 

εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,2% (-1,5% σε στα-

θερές τιμές). 

Εισπράξεις μόλις 64,3 εκατ. 

Όσον αφορά το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισο-

ζυγίου, αυτό συρρικνώθηκε, καθώς οι αφίξεις 

μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπρά-

ξεις παρουσίασαν μείωση κατά 93,8% και 97,5% 

αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι εισπράξεις ανήλθαν 

μόλις στα 64,3 εκατ. ευρώ από έσοδα 2,55 δισ. 

ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πα-

ράλληλα, μείωση κατά 81,3% σημείωσαν και οι 

αντίστοιχες πληρωμές. Μείωση κατά 39,7% κα-

ταγράφηκε στο ισοζύγιο μεταφορών λόγω της 

επιδείνωσης των ισοζυγίων των θαλάσσιων και 

των αεροπορικών μεταφορών.

Το σχέδιο του υπουργείου Παι-
δείας για το άνοιγμα των σχο-
λείων παρουσίασε τη Δευτέρα 
η Νίκη Κεραμέως, αναφέροντας 
μεν πως η έναρξη της σχολικής 
χρονιάς έχει προγραμματιστεί 
για τις 7 Σεπτεμβρίου τονίζοντας 
δε πως το ενδεχόμενο να καθυ-
στερήσει για μερικές ημέρες πα-
ραμένει ανοιχτό. Η τελική από-
φαση θα ληφθεί την 1η 
Σεπτεμβρίου. 
Εν τω μεταξύ συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας, με αφορμή τους 
όρους έναρξης των μαθημάτων, 
πραγματοποιίησαν δάσκαλοι 
και καθηγητές, την Τρίτη. 
Παράλληλα με την κινητοποίηση 
των εκπαιδευτικών ομοσπον-
διών, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, είναι και 
η προγραμματισμένη συνε-
δρίαση της αρμόδιας Επιτροπής 
με θέμα συζήτησης το άνοιγμα 
των σχολικών μονάδων. 
Οι ομοσπονδίες ζητούν, μεταξύ 
άλλων, τη μείωση του αριθμού 
των μαθητών ανά τμήμα με 
ανώτατο όριο τους 15 μαθητές 
και εύρεση χώρων για να λει-
τουργήσουν ως σχολικές αίθου-
σες, καθώς επίσης και αυξη-

μένο αριθμό προσλήψεων ανα-
πληρωτών για την κάλυψη 
όλων των απαραίτητων εκπαι-
δευτικών αναγκών σε όλες τις 
ειδικότητες και όλες τις δομές σε 
μια φάση. 
Επιπλέον, ζητούν αύξηση χρη-
ματοδότησης προκειμένου να 
καλυφθούν όλα τα αναγκαία 
μέσα προστασίας και καθαριό-
τητας από το κράτος. 
Ακόμα, ζητούν τη διενέργεια μα-
ζικών επαναλαμβανόμενων 
τεστ σε όλους τους συναδέλ-
φους, αλλά και στους μαθητές, 
ώστε να υπάρξει άμεση παρέμ-
βαση σε περίπτωση που χρει-
αστεί, και να ελέγχεται η διά-
δοση του ιού, καθώς επίσης και 
προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού καθαριότητας στα σχολεία. 
Τέλος, ζητούν την κατάργηση 
κάθε νομοθετικής διάταξης που 
επιτρέπει κάμερα στα σχολεία 
και on - line μετάδοση των μα-
θημάτων και την οργανωμένη 
επιμόρφωση εκπαιδευτικών και 
μαθητών σε ζητήματα ορθής τή-
ρησης των μέτρων προστασίας.

Σε κινητοποιήσεις εκπαιδευτικοί και γονείς

Σε ανοιχτές απειλές απέναντι στη χώρα 
μας προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, ο οποίος σε ομιλία του το πρωί της 
Τετάρτης διεμήνυσε πως η Τουρκία θα 
«πάρει ό,τι δικαιούται σε Μεσόγειο, Αι-
γαίο και Μαύρη Θάλασσα» και υποστή-
ριξε πως «εάν η Ελλάδα θέλει να πλη-

ρώσει το τίμημα, να έρθει να μας αντιμε-
τωπίσει». 
«Δεν θα κάνουμε υποχωρήσεις» είπε ο 
Ερντογάν, όπως μεταδίδει η αγγλική έκ-
δοση της τουρκικής εφημερίδας Sabah. 
«Εάν η Ελλάδα θέλει να πληρώσει το τί-
μημα, ας έρθει να μας αντιμετωπίσει. Αν 

δεν έχουν το κουράγιο, να μην μπαίνουν 
εμπόδιο». 
Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος χα-
ρακτήρισε την Ελλάδα ανάξια της βυζα-
ντινής της κληρονομιάς και υποστήριξε 
ότι η χώρα μας «αρνείται να μάθει από 
την ιστορία και συμπεριφέρεται σαν 
ψευτο-νταής στη Μεσόγειο». 
«Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα της 
οποίας μπορείς να δοκιμάσεις την υπο-
μονή. Θα το δουν όλοι. Αν λέμε ότι το 
κάνουμε, το κάνουμε και πληρώνουμε 
το τίμημά του» είπε επίσης ο Τούρκος 
πρόεδρος. 
Αξίζει να σημειωθεί πως οι εμπρηστικές 
αυτές δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια 
εκδήλωσης που έγινε στην ανατολική 
Τουρκία για τα 949 χρόνια από τη Μάχη 
του Μαλαζγκίρτ, στην οποία οι Σελτζού-
κοι νίκησαν τους Βυζαντινούς και εισήλ-
θαν οι Τούρκοι στη Μικρά Ασία. 
Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι οι 
δηλώσεις αυτές έρχονται μόλις την επο-

μένη της διαμεσολαβητικής προσπά-

θειας του Γερμανού υπουργού Εξωτερι-

κών Χάικο Μάας και ενώ η ελληνική 

Βουλή αναμένεται να κυρώσει σήμερα 

τις συμφωνίες για οριοθέτηση ΑΟΖ με 

Ιταλία και Αίγυπτο. 

Ο Τούρκος πρόεδρος πήρε τη «σκυ-

τάλη» της προκλητικότητας από τον 

υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής 

του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος 

κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης 

Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του υπο-

στήριξε πως η Ελλάδα κάνει τα λάθος 

βήματα. 

«Αυτή τη φορά δεν θα έχουμε ατύχημα, 

αλλά θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί χωρίς να 

διστάσουμε» είπε ο ίδιος. 

Απευθυνόμενος στον Χάικο Μάας ανέ-

φερε, μάλιστα, πως «είμαστε έτοιμοι για 

διάλογο, όμως μην μας φέρνετε ελληνι-

κούς όρους και προϋποθέσεις.

Η χορήγηση πλάσματος από 

αναρρώσαντες ασθενείς από 

COVID-19, σε αρρώστους που 

νοσηλεύονται με τη νόσο, απο-

τελεί μια από τις πιο σημαντικές 

θεραπευτικές επιλογές για την 

αντιμετώπιση της λοίμωξης 

από τον κορωνοϊό SARS-CoV-

2. Τη στιγμή που σε όλο τον κό-

σμο τα κρούσματα με COVID-

19 αυξάνονται συνεχώς και δεν 

φαίνεται στον ορίζοντα αποτε-

λεσματική θεραπεία, η χορή-

γηση έτοιμων αντισωμάτων 

έναντι του ιού, μέσω του πλά-

σματος ασθενών που ανέρρω-

σαν, δίνει ελπίδες στους πά-

σχοντες από τη λοίμωξη 

COVID-19. 

Σημειώνετσι ότι σχετική μελέτη 

που βρίσκεται στο στάδιο της 

προδημοσίευσης και αφορά 

35.000 νοσηλευόμενους ασθε-

νείς, που έλαβαν το πλάσμα 

μέσα σε 72 ώρες από τη στιγμή 

της εισαγωγής τους στο νοσο-

κομείο, έδειξε ότι όσοι άρρω-

στοι έλαβαν πλάσμα με υψηλά 

επίπεδα αντισωμάτων έναντι 

του SARS-CoV-2 είχαν 35% μι-

κρότερη πιθανότητα να κατα-

λήξουν από τη νόσο. Πρόκειται 

για τη δεύτερη έγκριση ειδικής 

αγωγής έναντι του νέου κορο-

νοϊού SARS-CoV-2, μετά την 

έγκριση της ρεμδεσιβίρης.

COVID-19 
Χορήγηση πλάσματος 

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την, 
Τρίτη, 168 νέα κρούσματα του 
νέου ιού στη Ελλάδα, εκ των 
οποίων τα 20 εντοπίστηκαν κα-
τόπιν ελέγχων στις πύλες ει-
σόδου της χώρας. 
Ο συνολικός αριθμός των 
κρουσμάτων είναι 8.987, εκ 
των οποίων το 55,4% αφορά 
άνδρες. 
Τα 1.910 (21.3%) θεωρούνται 
σχετιζόμενα με ταξίδι από το 
εξωτερικό και 4074 (45.3%) εί-
ναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό 
κρούσμα. 
Την ίδια ώρα, 31 άνθρωποι νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι. 
Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 
ετών. Οι 9 (29.0%) είναι γυναί-
κες και οι υπόλοιποι άνδρες. 
To 38.7% έχει υποκείμενο νό-
σημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 
ετών και άνω. Συνολικά, 143 
ασθενείς έχουν εξέλθει από τις 
ΜΕΘ. Στους 245 ανύλθαν οι 
νεκροί.

Κορωνοϊός
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ΗΠΑ 
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Ουισκόνσιν - νέο περιστατικό βίας κατά μαύρου πολίτη

Στη συνολική καταδίκη της 
τουρκικής πολιτικής στο Αιγαίο 
και την Ανατολική Μεσόγειο 
προχώρησε ο αρμόδιος για ευ-
ρωπαϊκές και ευρασιατικές υπο-
θέσεις Υφυπουργός Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ Φίλιπ Ρίκερ, 
τονίζοντας ότι οι ενέργειες της 
Άγκυρας υπονομεύουν την ενό-
τητα του ΝΑΤΟ, κατά συνέπεια 
έρχονται σε πλήρη αντίθεση με 
τις στρατηγικές προτεραιότητες 
που έχει θέσει η Ουάσιγκτον 
στην περιοχή. «Έχουμε διαβι-
βάσει επανειλημμένα στην 
Τουρκία ότι οι υπερπτήσεις της 
πάνω από την ελληνική επικρά-
τεια, οι γεωτρητικές δραστηριό-
τητες της στα ύδατα της Κύ-
πρου, η υπογραφή του 
μνημονίου για την οριοθέτηση 
των θαλάσσιων ζωνών με την 
Λιβύη, καθώς και η δηλωμένη 
πρόθεσή της να πραγματοποι-
ήσει έρευνες για υδρογονάν-
θρακες στη βάση αυτού του 
μνημονίου αποτελούν προκλη-
τικές και μη βοηθητικές ενέρ-

γειες που αυξάνουν τις εντάσεις 

στην περιοχή», επισήμανε ο 

Αμερικανός υφυπουργός. 

Ο κ. Ρίκερ υποστήριξε ότι βα-

σικός στόχος της αμερικανικής 

εξωτερικής πολιτικής είναι να 

υπάρξει αποκλιμάκωση και να 

διασφαλιστεί ότι οι γραμμές επι-

κοινωνίας θα παραμείνουν 

ανοιχτές προκειμένου να υπο-

στηριχθεί η συμμαχική ενότητα 

εντός ΝΑΤΟ. Συνεχίζοντας, 

αναγνώρισε τη στρατηγική ση-

μασία της Ανατολικής Μεσο-

γείου και εξήγησε την οπτική 

του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, λέγοντας 

ότι «η αμερικανική κυβέρνηση 

ανησυχεί βαθιά για τις αυξημέ-

νες εντάσεις στην Ανατολική 

Μεσόγειο, ιδίως μεταξύ της Ελ-

λάδας και της Τουρκίας, δυο να-

τοϊκών συμμάχων. 

Αυτές οι εντάσεις περιπλέκουν 

τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ να 

παρουσιάσει ένα κοινό μέτωπο».

Εντάσεις στην Αν. Μεσόγειο 

Ο κυβερνήτης της πολιτείας 
Ουισκόνσιν των Ηνωμένων Πο-
λιτειών Τόνι Έβερς κήρυξε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης, δια-
μηνύοντας ότι θα αναπτύξει 
δυνάμεις της Εθνοφρουράς για 
να αντιμετωπίσουν όσους δια-
πράττουν λεηλασίες και εμπρη-
σμούς, στον απόηχο των δια-
δηλώσεων μετά το νέο 
περιστατικό αστυνομικής βίας 
εναντίον μαύρου πολίτη στην 
πολιτεία. Στην Κενόουσα έχουν 
καταγραφεί εκτεταμένες φθορές 
σε δημόσια κτήρια και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. 
Η οικογένεια του 29χρονου άν-
δρα, απηύθυνε την Τρίτη έκ-
κληση να τερματιστούν οι δια-
δηλώσεις και οι εκτεταμένες 
ταραχές που ξέσπασαν στην 
πόλη. 
«Πυροβόλησαν τον γιο μου 
επτά φορές. Επτά φορές! Σαν 
να μην μέτραγε», είπε ο Τζέι-
κομπ Μπλέικ ο πρεσβύτερος, 

με τρεμάμενη φωνή, κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου για 
τον τραυματισμό του γιου του 
στο επεισόδιο της Κυριακής. «Ο 
γιος μου μετράει. Είναι ανθρώ-
πινο ον και η ζωή του μετράει». 
Τη συνέντευξη Τύπου οργάνω-
σαν οι δικηγόροι της οικογέ-
νειας, ενώ πολιτειακοί και τοπι-
κοί αξιωματούχοι ετοιμάζονταν 
για την τέταρτη νύχτα ταραχών 
μετά τον σοβαρό τραυματισμό 
του Μπλέικ, καθώς άνοιγε την 
πόρτα του αυτοκινήτου του για 
να ελέγξει πώς ήταν οι τρεις μι-
κροί γιοι του (3, 5 και 8 ετών), 
από λευκό αστυνομικό που τον 
πυροβόλησε εξ επαφής. 
Οι δικηγόροι της οικογένειας 
Μπλέικ ενημέρωσαν πως έχει 
παραλύσει από τη μέση και 
κάτω, πιθανόν για το υπόλοιπο 
της ζωής του. Έχει υποστεί 
τραύματα στο στομάχι, στο νε-
φρό, στο συκώτι, ενώ θα χρει-
αστεί να του αφαιρεθεί ολό-

κληρο το κόλον και το λεπτό 
έντερο. 
Η μητέρα του θύματος, έκανε 
μια συναισθηματική έκκληση να 
επιδειχθεί ενότητα, τονίζοντας 
πως προσεύχεται για τους 
αστυνομικούς. Δήλωσε ταυτό-
χρονα συντετριμμένη για τις τα-
ραχές και τις καταστροφές στην 
πόλη. Τα επεισόδια «δεν αντα-
νακλούν τις προθέσεις του γιου 
μου ή της οικογένειάς μου. Αν ο 
Τζέικομπ γνώριζε τι γίνεται, τη 
βία, την καταστροφή, θα στενο-
χωριόταν πολύ». Επισήμανε 
πως ο γιος της δίνει «μάχη για 
να κρατηθεί στη ζωή» και πρό-
σθεσε ότι τόσο αυτός, όσο και 
η πόλη χρειάζονται την «επού-
λωση» των πληγών τους. 
Ο Μπλέικ, ο οποίος είχε μόλις 
επέμβει για να σταματήσει τον 
καυγά δύο γυναικών, χτυπή-
θηκε από τέσσερις από τις επτά 
σφαίρες που έριξε ο αστυνομι-
κός, μπροστά στους τρεις μι-
κρούς γιους του, είπε ο Μπεν 
Κραμπ, δικηγόρος ειδικευμένος 
σε υποθέσεις αστικών και πολι-
τικών δικαιωμάτων, που εκπρο-
σωπεί την οικογένεια Μπλέικ. 
«Θα χρειαστεί να γίνει θαύμα 
για να περπατήσει ξανά», πρό-
σθεσε. 
Καθώς βαδίζει προς την πόρτα 
του οδηγού του SUV του, ενώ 
απομακρύνεται από δύο αστυ-
νομικούς, που τον ακολουθούν 
σημαδεύοντάς τον με τα πιστό-
λια τους. Όταν ανοίγει την 
πόρτα και γέρνει προς το εσω-
τερικό του αυτοκινήτου, ο αστυ-
νομικός που βρίσκεται πιο κο-

ντά τον τραβάει από τη φανέλα 
και πυροβολεί επτά φορές. 
Η αστυνομία δεν έχει εξηγήσει 
για ποιο λόγο ο αστυνομικός 
πυροβόλησε τον Τζέικομπ 
Μπλέικ. Οι δύο από τους αστυ-
νομικούς που εμπλέκονται στο 
συμβάν έχουν τεθεί σε διαθεσι-
μότητα. 
Για την υπόθεση διενεργεί 
έρευνα το πολιτειακό υπουργείο 
Δικαιοσύνης στο Ουισκόνσιν, 
που δεν έχει δημοσιοποιήσει 
καμία λεπτομέρεια. Η αστυνο-
μία στην Κενόουσα παραπέ-
μπει όλες τις ερωτήσεις στις πο-
λιτειακές αρχές. 
Η υπόθεση καταγράφηκε τρεις 
μήνες μετά τον θάνατο του 
Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, 
τη σπίθα που πυροδότησε ταρα-
χές και κινητοποιήσεις εναντίον 
της αστυνομικής βαρβαρότητας 
και του ρατσισμού στις ΗΠΑ. 
Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης 
Έβερς δέχεται πίεση από την 
κυβέρνηση του Ρεπουμπλικά-
νου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ 
και τοπικούς Ρεπουμπλικάνους 
πολιτικούς να ζητήσει ομοσπον-
διακή βοήθεια. Ως εδώ, αντιμε-
τωπίζει το πρόβλημα σε τοπικό 
επίπεδο, κινητοποιώντας την 
εθνοφρουρά. «Χθες βράδυ 
αυτό δεν ήταν αρκετό. Αμφι-
σβητώ κατά πόσον κάνει αρ-
κετά, και κατά πόσον αρκετά 
γρήγορα», σχολίασε ο Κεν Κου-
τσινέλι, υπηρεσιακός υφυπουρ-
γός Εσωτερικής Ασφάλειας. 
Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει 
αναφερθεί δημόσια στα γεγο-
νότα.



 9      | Πέμπτη 27 Aυγούστου 2020



 10      | Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020

Αξεπέραστος Τα τυχερά παιγνίδια βλάπτουν,  
όχι μόνο την τσέπη σας 

Σ
τις 29 αυτού του μήνα Αυ-
γούστου 2020 κλείνουν 89 
χρόνια από τη γέννηση του 

Στέλιου Καζαντζίδη. 
Σε συνέντευξη που έδωσε στην 
τηλεόραση του Σκάι Ελλάδας τη 
δεκαετία του 1990, ο Μίκης Θε-
οδωράκης είπε, ότι μέσα από 
τη φωνή  του Καζαντζίδη φεύγει 
ο Ολύμπιος θεός του φωτός και 

της μουσικής Απόλλωνας. 
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2001 ο Καζαντζίδης πέρασε 
στην αιωνιότητα. Άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα. 
Η λαμπρή πορεία του ξεκίνησε το 1950. 

Με την απέραντη φωνή του τραγούδησε τα βά-

σανα, τους πόνους, τις πίκρες, τις αγωνίες, τα 

μεράκια, τους καημούς, τις μεγάλες αγάπες, τους 

πόθους, τα όνειρα και τις ελπίδες του λαού. Τις 

λύπες, αλλά και τις χαρές του απλού ανθρώπου 

της βιοπάλης. 

Τραγούδησε για τον πατέρα, τη μάνα, το παιδί, 

τους χωρισμένους, τη χήρα, τον εργάτη, τον 

αγρότη, τον πρόσφυγα, τον μετανάστη, τον κα-

τατρεγμένο, τον φυλακισμένο, τον απόκληρο και 

τον αδικημένο. 

Ηχογράφησε πάνω από 4000 τραγούδια. Τα πε-

ρισσότερα εντάσσονται στο ευρύτερο κοινωνικό, 

λαϊκό τραγούδι. 

Παρόλο που τα τραγούδια αυτού του είδους δεν 

χαρακτηρίζονται από σαφείς κοινωνικό- πολιτι-

κούς οραματισμούς, περιέχουν άμεσους κοινω-

νικούς προβληματισμούς και ανησυχίες. 

Ο Καζαντζίδης, που θεωρείται ως ο κατεξοχήν 

τραγουδιστής της εργατικής τάξης, όλης της φτω-

χολογιάς, της προσφυγιάς και της ξενιτιάς είπε 

αθάνατα, διαχρονικά τραγούδια μεγάλων λαϊκών 

συνθετών. Αξεπέραστες οι ερμηνείες του. Ανέ-

βαζε τα τραγούδια. Σφράγιζε κάθε τραγούδι που 

ερμήνευε. Έθετε το μέτρο, το επίπεδο, το οποίο 

οι άλλοι έπρεπε να ακολουθήσουν. 

Σουξέ έγιναν με τη φωνή του συνθέσεις των με-

γάλων: Παπαϊωάννου, Τσιτσάνη, Χιώτη, Μη-

τσάκη, Καλδάρα, Δερβενιώτη, Κολοκοτρώνη, Κα-

ραπατάκη, Μπακάλη κ.ά.  
Το 2001 ο μεγάλος Κύπριος συνθέτης Μάριος 
Τόκας εξέφρασε την επιθυμία του να πει έστω 
και ένα τραγούδι του ο Καζαντζίδης. Δεν έγινε 
κατορθωτό επειδή ο Καζαντζίδης έφυγε από τη 
ζωή. Τόκας και Καζαντζίδης είχαν συμφωνήσει 
να συνεργαστούν ύστερα από παρότρυνση του 
κοινού φίλου τους, Κύπριου ογκολόγου Νίκου 
Ζαμπόγλου. 
Ο Καζαντζίδης, που σχεδόν όλοι συνθέτες ήθελαν 
να πει τα τραγούδια τους, συνεργάστηκε με θρύ-
λους της ελληνικής μουσικής στιχουργίας: Βίρβο, 
Κοφινιώτη, Μάνεση, Πάνου, Παπαγιαννοπούλου, 
Πυθαγόρα, Τσάντα κ.ά.  
Ο Καζαντζίδης και η Μαρινέλα που για μια δε-
καετία αποτελούσαν ασυναγώνιστο ντουέτο συ-
νεργάστηκαν με τους σπουδαίους διαχρονικούς 
συνθέτες του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού, Θεο-
δωράκη, Χατζιδάκι, Ξαρχάκο, Λεοντή και Λοΐζο. 
Με τις ανεπανάληπτες ερμηνείες τους, Καζαντζί-

δης και Μαρινέλλα απογείωσαν τα τραγούδια.  
Στη διάρκεια της 50χρονης καλλιτεχνικής καριέ-
ρας του,ο Καζαντζίδης είπε όλα τα είδη τραγου-
διού: ρεμπέτικο, λαϊκορεμπέτικο, λαϊκό, κοινω-
νικό, δημοτικό και έντεχνο. 
Στα διαλείμματα της δουλειάς του άρεσε να τρα-
γουδά ελαφρολαϊκά τραγούδια που πρώτος τα  
είπε ο μεγάλος επικός  
τραγουδιστής Γούναρης.  
Ο Καζαντζίδης ανήκει στους καλύτερους λυρικούς 
βαρύτονους όλων των εποχών. 
Ο Φρανκ Σινάτρα έπαιρνε το αεροπλάνο από 
την Αμερική και πήγαινε στην Ελλάδα για ν' ακού-
σει τον Καζαντζίδη.  
Ο Καζαντζίδης εκτός από εξαίσιος, αξεπέραστος 
ερμηνευτής ,ήταν και άνθρωπος αρχών. 
Κατά τον Ζαμπέτα, συνθέτες, στιχουργοί και τρα-
γουδιστές οφείλουν πολλά στον Καζαντζίδη που 
πάλεψε για να παίρνουν μεγαλύτερα ποσοστά 
από τις δισκογραφικές εταιρείες. 
Αρχικά οι τραγουδιστές έπαιρναν πολύ λίγα, όχι 
δηλαδή πως οι συνθέτες έπαιρναν και πολλά. Οι 
δε στιχουργοί σχεδόν τίποτα. Βασικά  ό,τι τους 
έδιναν οι συνθέτες και οι τραγουδιστές. 
Ο Καζαντζίδης έδωσε πολλές μάχες. Περί τα τέλη 
της δεκαετίας του 1960 συγκρούστηκε με το κα-
τεστημένο των δισκογραφικών εταιρειών που συ-
νέχιζαν να παίρνουν τη μερίδα του λέοντος από 
τις πωλήσεις δίσκων και άφηναν όχι αρκετά για 
να τα μοιραστούν συνθέτες, τραγουδιστές και 
στιχουργοί, δηλαδή οι πραγματικοί δημιουργοί. 
Το 1976,ο Καζαντζίδης, αναγκάστηκε να σταμα-
τήσει κάθε δισκογραφική δουλειά. 
Τελευταίος του δίσκος εκείνη τη χρονιά, το "Πάρε 
τ' αχνάρια" μια υπέροχη μπαλάντα. 
Αιτία του πρόωρου τερματισμού ηχογραφήσεων 
του,σε ηλικία 45 χρονών, που τον κράτησε μα-
κριά από τα στούντιο για αρκετά χρόνια, στην 
πιο ώριμη περίοδο της καριέρας του, ήταν η δι-
σκογραφική εταιρεία "Μίνως Μάτσας και Υιός", η 
πρώτη σε κύκλο εργασιών στην Ελλάδα. 
Η εν λόγω εταιρεία τον κράτησε δεσμευμένο, δέ-
σμιο μέχρι το 1987 με ένα απαράδεκτο συμβό-
λαιο που ο Καζαντζίδης είχε κάνει το λάθος να 
υπογράψει.  
Βέβαια η υπογραφή του δεν διαγράφει το γεγονός 
ότι επρόκειτο για άδικο συμβόλαιο. 
Το 1987, δηλαδή μετά από 11 χρόνια, με από-
φαση της Ελληνικής Βουλής αποδεσμεύεται από 
το συμβόλαιο της εταιρείας και δικαιούται να ξα-
νατραγουδήσει σε δίσκους.  
Από την αποδέσμευσή του μέχρι το θάνατο του 
είπε πολλά αξιόλογα τραγούδια.  
Η τελευταία του δισκογραφική ερμηνεία στη σύν-
θεση του Πόντιου Μάκη Ερημίτη "Έρχονται χρό-
νια δύσκολα", είναι μια ανθρώπινη κραυγή ενά-
ντια στην εκμετάλλευση, την καταπίεση και τον 
πόλεμο. 
Παρόλα τα λάθη, τις αδυναμίες, αλλά και τα προ-
βλήματα της υγείας του, αγοραφοβία ύστερα και 
καρκίνο, δεν συμβιβάστηκε και αντιστάθηκε στα 
κατεστημένα. Ήταν ανένδοτος  αγωνιστής μέχρι 
τέλους. 
Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας 
μέχρι στη Μακρόνησο τον έστειλαν για να τον τι-
μωρήσουν, επειδή αρνήθηκε να κάνει ανήθικες 
πράξεις που του είχαν ζητήσει οι αξιωματικοί του. 
Υπήρξε συνεπής υπερασπιστής του δικαίου με 
το δικό του τρόπο, κυρίως με την τολμηρή δράση 
του, παρόλο που δεν ανήκε σε κανένα δημοκρα-
τικό πολιτικό κόμμα.  
Ήταν ένας απλός, συνεσταλμένος άνθρωπος με 
συνήθειες που σε καμία περίπτωση δε θυμίζουν 
σταρ είδωλο.  
Έγινε ίνδαλμα και αιώνιος μύθος, με τη δύναμη 
της φωνής του, με τη δύναμη των τραγουδιών 
του που ο ίδιος συνειδητά επέλεγε να ερμηνεύει, 
το περιεχόμενο των οποίων ταίριαζε με την απέ-
ραντη, ουράνια, ολοκληρωμένη φωνή του. 
Ο Καζαντζίδης της φτωχολογιάς, των απόκληρων 
και των ξενιτεμένων, που δεν περπάτησε σε κόκ-
κινα χαλιά, δεν μπήκε σε σαλόνια και δεν πρό-
δωσε ποτέ την ταπεινή καταγωγή του, παρέμεινε 
μέχρι που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 70 χρο-
νών, ο Στελλάκης από τη Νέα Ιωνία, που του 
άρεσε το ψάρεμα, η καλή παρέα και το τραγούδι. 
Αξεπέραστος.

Π
όσες και πόσες οικογέ-
νειες έχουν υποφέρει και 
άλλες συνεχίζουν να υπο-

φέρουν λόγω της μανίας μελών 
οικογένειας να πέφτουν με τα 
μούτρα στα τυχερά παιχνίδια 
όπου άλλοι χάνουν μικρά ποσά 
μερικοί κάτι παραπάνω και οι 
υπόλοιποι αφάνταστα μεγάλα 
ποσά χρημάτων. Πολλοί κατα-

λήγουν σε διαζύγιο, άλλοι καταστρέφουν την ζωή 
τους με τα ίδια τα χέρια τους.  

Μάστιγα στην Κοινωνία   

Κάποτε τα στοιχήματα αρχίζουν με κάτι αθώο  

(μα θα μου πείτε δεν είναι έτσι που αρχίζουν όλα 

με πειράματα είτε στα ναρκωτικά, στα στοιχήματα 

και σε άλλα), όπως π.χ. στην εργασία μας να βά-

λουμε έστω και μία λίρα σε ένα άλογο στις γνω-

στές ενιαίες ιπποδρομίες όπως το Derby, ή το  

Grand National, μα δυστυχώς για πολλούς δεν 

σταμάτα ως εκεί. Δοκιμάζουν την τύχη τους ξανά 

και ξανά με αποτέλεσμα να χάνουν όλο και πε-

ρισσότερα. Τα τυχερά παιχνίδια είναι σαν τα ναρ-

κωτικά όσο πιο πολύ μπλέκεται κανείς τόσο πιο 

πολύ συνεχίζει και στο τέλος καταστρέφεται. 

Είναι μία μάστιγα στην κοινωνία που για πολλούς 

βρίσκουν τον εαυτό τους κυριολεκτικά να ζητια-

νεύουν και να μιζεριάζουν για τη κατάντια τους 

και σε ποιο σημείο τους έφερε η  μανία να βάζουν 

στοιχήματα. 

Μήπως ακούσατε για κανένα κατάστημα στοιχη-

μάτων να κλείνει,  η καμιά εταιρία του αποκαλού-

μενου LOTTO; Η απάντηση φυσικά είναι όχι  διότι 

όλες αυτές οι εταιρίες δεν χάνουν και τόσο συχνά 

όσο οι τζογαδόροι. Καταστήματα όλων των ειδών  

έχουν κλείσει, και  μεγάλες εταιρίες έκλεισαν τις 

πόρτες τους για πάντα, όχι όμως  τα καταστήματα 

στοιχημάτων (bookkeepers) είτε αυτά είναι  για 

ιπποδρομίες  ή άλλης φύσεως.  

Όχι στα καζίνο και καταστήματα τυχερών 

παιγνιδιών  

Στο δημαρχείο Enfield είχαν γίνει διαβήματα να 

μειωθεί ο αριθμός τέτοιου είδους καταστημάτων   

και θα συνεχισθούν μέχρις ότου η Κυβέρνηση 

αλλάξει την νομοθεσία γύρω από τυχερά παιχνί-

δια ή να δώσει περισσότερη δύναμη στις  τοπικές 

αρχές. 

Στην δημαρχεία Enfield δεν επιτρέπονται τα 

Amusement Arcades  το είδος που βλέπει κανείς  

στα παραθαλάσσια τουριστικά μέρη.  

Και εάν ζητά κανείς Casino στο  Enfield  είμαι 

στη ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι  δεν πρόκειται 

κανείς να βρει. Αν λειτουργεί κάπου είναι παρά-

νομα και παρακαλώ δηλώστε το στο Δημαρχείο.  

Οι Κύπριοι δυστυχώς,  καλά,  ας πούμε η πλει-

οψηφία το έχει στα γονίδια τους να στοιχηματίζουν 

και να επισκέπτονται τα καζίνο. 

Το θλιβερό γεγονός που ξετυλίγετε μπροστά μας 

είναι να βλέπουμε και θα τους ονομάσω άμυα-

λους και απερίσκεπτους να επισκέπτονται τα κα-

τεχόμενα για να πάνε στα καζίνο. Με άλλα λόγια 

να βοηθούν τον εχθρό μας Σουλτάνο να έχει πε-

ρισσότερη δύναμη να μας επιτίθεται. 

Η δικαιολογία ότι είναι για την επαναπροσέγγιση 

είναι  απλά “κουραφέξαλα της Χαλιμάς” τα αδι-

καιολόγητα δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με 

κανένα τρόπο. 

Τα θλιβερά αποτελέσματα της μανίας μας για 

τα καζίνο 

Που είναι το σέβας για τους αγνοουμένους, τους 

πρόσφυγες τους ήρωες μας που έδωσαν την ζωή 

τους θυσιάστηκαν για την Ελευθερία και τώρα 

βοηθούμε αυτούς που έφεραν την τραγωδία στην 

Κύπρο. Είναι τα χρήματα σας που αγαπούν, όχι  

εσάς και ας το καταλάβουμε όσο ποιο σύντομα 

τόσο το καλύτερο. Λυπούμαι να δηλώσω ότι 

ζούμε όλοι μας σε αυταπάτες και όσο ποιο γρή-

γορα καταλάβουμε και δούμε την πραγματικότητα 

τόσο το καλύτερο. 

Καταστρέφονται οικογένειες το μέλλον των παι-

διών και των εγγονών μας με την ανευθυνότητα 

τον εγωισμό, και όταν μας τυφλώνει μία μανία 

και απερισκεψία τότε δεν είμεθα διαφορετικοί από 

ένα ζώο, αν και το ζώο τουλάχιστον  νοιάζεται για 

την οικογένεια του. Δεν πήγα στα κατεχόμενα μα 

ούτε και πρόκειται, αν και έχω λόγο μα όχι δυνατή 

δικαιολογία διότι δεν θα μπορέσω να αμυνθώ την 

πράξη με οποιονδήποτε τρόπο, όσο και αν προ-

σπαθήσω, το αποτέλεσμα θα είναι ότι τον εαυτό 

μου κοροϊδεύω.  Ας μην ξεχνούμε ότι “δεν πρέπει 

να δίνουμε ούτε ένα σεντ στα κατεχόμενα.”    

Οι αληθινοί φίλοι δεν είναι αυτοί που απλά ξε-

στομίζουν το “φίλε μου” αλλά αυτοί που το δεί-

χνουν με τις πράξεις τους. 

Ήθελα να αναφέρω το ποιο πάνω  για τα κατεχό-

μενα, μέσα στα πλαίσια του τζόγου στο τι κάνει η 

μανία για να στοιχηματίζουμε αφού και το Εθνικό 

μας θέμα επηρεάζετε λόγω της απερισκεψίας 

μας. 

Το χαρτοπαίγνιο που για μέρες και νύκτες κάθο-

νται να κερδίσει ο ένας τον άλλο και αυτό γίνετε 

μεταξύ φίλους και γνωστούς.  

Την ίδια στιγμή τους ζητά η οικογένεια τους, η 

σύζυγός απεγνωσμένη να τηλεφωνά στους συγ-

γενείς και στους γνωστούς εάν γνωρίζουν που 

είναι ο άνδρας της  αφού για τρία εικοσιτετράωρα 

δεν φάνηκε. 

Αυτά δυστυχώς συμβαίνουν και για όσους και 

όσες επιθυμούν να δώσουν τέλος σε αυτή την 

συνήθεια, υπάρχει βοήθεια στο Gamblers Anony-

mous και λειτουργούν σε πολλές πόλεις Επίσης 

το  NHS διαθέτει την δική του ιστοσελίδα  

Τέλος στις διαφημίσεις  μέσο τηλεοπτικών κα-

ναλιών, ράδιου κλπ 

Είναι πολύ ενοχλητικό  να διακόπτονται  οι αθλη-

τικές ειδήσεις για να μας που ότι αν στοιχηματί-

σουμε με κάποιο ποσό θα πάρουμε τόσα είτε σε 

ιπποδρομίες η ποδόσφαιρο η οποιονδήποτε άλλο 

θέμα αθλητικό η όχι. 

Στις ιπποδρομίες μας δίδουν το “favourite”  που 

κατ’ ανάγκη δεν κερδίζει πάντοτε και να κερδίσει 

είναι τόσο χαμηλά τα ποσά που δεν αξίζει το 

κόπο.  

Τα  περιβόητα και κάθε λογής ονομασίας LOTTO   

που γεμίζουν τις οθόνες με προπαγάνδες και κα-

νείς δεν γνωρίζει αν κερδίζει κάποιος.  

Το National Lottery είχε αριθμούς από το 1 έως 

το 49 και τώρα από ο ένα 1 μέχρι το 59  Μα τον 

καιρό που ήταν μέχρι το 49 δεν κερδίζαμε, μα 

τώρα ποιες οι πιθανότητες. Μας λένε βοηθάτε 

φιλανθρωπικής οργανώσεις μα εάν  θέλω να βοη-

θήσω τότε θα δώσω στην φιλανθρωπική οργά-

νωση της αρέσκειάς μου και δε θα αφήσω το 

απρόσωπο Lotto να αποφασίσει για μένα. Άλλοι 

λένε αυτές όλες οι εταιρίες  δημιουργούν εργασίες. 

Τώρα με την τεχνολογία πολύ λίγοι είναι αυτοί 

που εργάζονται. Τα  μεγάλα ψάρια, η ας το πω οι 

καρχαρίες είναι που επωφελούνται. Φυσικά η Κυ-

βέρνηση παίρνει ένα σεβαστό ποσό που δείχνει  

ότι είναι  ακόμη ένα άλλος τρόπος για να πληρώ-

νουμε φόρους.  

Το παράδοξο είναι ότι τα Bookmakers ή Bookies 

όπως είναι γνωστά αυξάνονται σε αριθμό και ει-

δικά σε περιοχές όπου υπάρχει μεταξύ λιτότητα  

Με τα λίγα χρήματα που έχουν ασχολούνται με 

τα στοιχήματα που καταλήγει σε περισσότερη 

φτώχια και μιζέρια, και βλέπουμε οικογένειες να 

ζουν στην φτώχια και τα παιδιά να υποφέρουν. 

Γυναίκες να κακοποιούνται από του συζύγους   

τους και όλα αυτά μπροστά στα μάτια των παι-

διών τους.  

Θα είμαι ο πρώτος που θα πω ότι για την λιτότητα 

ευθύνεται η σημερινή Κυβέρνηση, μα και ο πρώ-

τος που θα ομολογήσω ότι χρειάζεται περισσό-

τερη προσοχή και μακριά από κάθε λογής στοι-

χήματα.  Μακριά μα πολύ μακριά. 

του  
Γιώργου Σάββα

του 
Βασίλη Κωστή 
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Η χαρά… 
Π

ρ ι ν 
λίγες 
μ έ -

ρες ήταν  η 
ε π έ τ ε ι ο ς 
της αρπα-
γής της πό-
λης της Αμ-
μοχώστου 
από τους 
λυσσασμέ-
νους στρα-
τιώτες του 

Τουρκικού Αττίλα τον Ιούλιο του 
1974. 
Οι θύμισες και πάλι έρχονται για 
να μας αναστατώσουν και να 
ξανανοίξουν τις αγιάτρευτες 
πληγές μας. 
Εμείς που ζήσαμε τις μέρες εκεί-
νες δεν μπορούμε εύκολα να ξε-
χάσουμε τα όσα έγιναν τότε. 
Ελάτε να κάνουμε ένα νοερό τα-
ξίδι στο παρελθόν.  
Ας ζήσουμε και πάλι τα γεγο-
νότα. Την μεγάλη προδοσία κατ’ 
αρχήν που ήταν ολοφάνερη, 
από τη μία, και εμείς τα θύματα 
του πολέμου, από την άλλη,  
πού πιστεύαμε στα όσα διδα-
χτήκαμε. Να αγωνιστούμε για 
την υπεράσπιση των πάτριων 
εδαφών, με πάση θυσία να 
κρατήσουμε την Κύπρο ελεύ-
θερη. Μπήκαμε στον πόλεμο με 
όλη αυτή την πίστη και αγάπη 
που είχαμε για την μικρή μας 
πατρίδα, και τα καταφέραμε κά-
ποιοι από εμάς να γλυτώσουμε 
τον θάνατο, και αποχωρίσαμε 
την τρίτη μέρα, πιστεύοντας ότι 
θα επανέλθουν όλα στην ομα-
λότητα. Φτάσαμε στην κατεχό-
μενη Μια – Μηλιά από την Κε-
ρύνεια που πήγαμε για να 
υπερασπιστούμε τον Πενταδά-
χτυλο που δυστυχώς έγινε ολο-
κόκκινος και η Τούρκικη σημαία 
έδινε την διαπίστωση της κατο-
χής και του ξεριζωμού, και ανα-
μέναμε. Η διαταγή ήταν να πα-
ραδώσουμε όλο τον οπλισμό 
που είχαμε στα χέρια μας, και 
να πάμε στα σπίτια μας. Ποια 
όμως σπίτια μας να πάμε. Τότε 
συνειδητοποιήσαμε πραγματικά 
τι ακριβώς συνέβη. 
Ήταν τότε που άκουγα για 
πρώτη φορά την λέξη πρόσφυ-
γας. Και μπήκαμε στην προ-
σφυγιά αναζητώντας τους δι-
κούς μας. Για μένα η κατάληξη 
ήταν το χωριό Μιτσερό όπου 
έμαθα ότι έμειναν κάποιοι από 
τους δικούς μου. 
Η αβεβαιότητα για το τι θα επα-
κολουθήσει ήταν το πιο δυνατό 
αίσθημα που νιώθαμε όλοι μας.  
Πέρασαν οι μέρες, και έφτασε 
η 14η μέρα του Αυγούστου 
όπου ακούσαμε και πάλι από 
το ραδιόφωνο την ανακοίνωση 
που μας καλούσε να πάμε στο 
πιο κοντινό μας στρατόπεδο για 
να ενισχύσουμε την Εθνική 
Φρουρά, γιατί ο Τουρκικός 
στρατός προχωρούσε για να 
αρπάξει την Αμμόχωστο. Πρα-
γματικά εγώ τα κατάφερα να 
δανειστώ από συγγενικό μου 
άτομο το αυτοκίνητο του , και 
έτρεξα προς την Λευκωσία για 
το στρατόπεδο της  Αγλαντζιάς. 
Στο δρόμο προς τη Λευκωσία 
τα Τουρκικά αεροπλάνα έκαναν 
τις επιδρομές τους, και για μένα 
ήταν η δεύτερη φορά που εγκα-
τέλειπα ακόμα ένα αυτοκίνητο 
για να μην βρεθώ σε άσχημη 
περιπέτεια και με κακό αποτέ-
λεσμα. Απ’ εκεί με πολύ δυσκο-
λία τα κατάφερα να φτάσω στην 
Αγλαντζιά. Έδωσα το όνομα 
μου όπως πολλοί άλλοι, και πε-
ριμέναμε. Δυστυχώς και πάλι η 
ανοργανωσιά έφερε τα γνωστά 
αποτελέσματα. Να καταλειφθεί 
η Πόλη της Αμμοχώστου με την 
μεγαλύτερη ευκολία, και να διω-
χθούν όλοι οι κάτοικοι της με 
αποτέλεσμα να αυξηθούν τα 

θύματα, οι πρόσφυγες, και να  
καταλήξει η Αμμόχωστος η 
πόλη φάντασμα. 
Τα τελευταία 46 χρόνια το μόνο 
που ακούμε είναι ότι γίνονται 
προσπάθειες για επιστροφή της 
πόλης στους νόμιμους κατοί-
κους της. Τώρα μιλάμε για σχε-
τική συμφωνία που πιθανόν να 
επέλθει με αποτέλεσμα την επι-
στροφή των κατοίκων της πό-
λης στα σπίτια και τις περιου-
σίες τους. 
Για μένα το πιο πιθανόν είναι 
να καταλήξουν οι δύο πλευρές 
σε κάποια συμφωνία που το 
αποτέλεσμα της θα φέρει μεν 
κάποιες ελπίδες στους Αμμο-
χωστιανούς, αλλά ταυτόχρονα 
θα πληγώσει τους Μορφίτες, 
τους Κερηνειώτες, και όλους 
τους άλλους που περιμένουν 
και αυτοί να ακούσουν ευχάρι-
στα νέα για την πιθανή επι-
στροφή στα χωριά και στις δικές 
τους περιουσίες. 
Τα λέω όλα αυτά για να φτάσω 
στο συμπέρασμα ότι δυστυχώς 
οι πολιτικοί παίζουν τα δικά τους 
παιχνίδια, και προσπαθούν να 
κερδίσουν με τον δικό τους 
τρόπο υποστηριχτές και ψηφο-
φόρους για τον επόμενο γύρο. 
Έχουμε μπουχτίσει με όλα 
τούτα, και δεν αντέχουμε άλλο 
πόνο και άλλη εκμετάλλευση. 
Το είπα και το ξαναλέω. Πολλοί 
από τους εκτοπισμένους που 
έκαναν όνειρα έχουν φύγει από 
τούτο τον κόσμο, με τα όνειρα 
τους να παραμείνουν δυστυχώς 
μόνο όνειρα. Το ίδιο βιολί συνε-
χίζει να παίζει, ανέλαβαν μπή-
καν και έφυγαν τόσοι και τόσοι 
στην εξουσία. Τίποτα από όλα 
που είπαν έγιναν μέχρι τώρα. 
Τα σχέδια είναι των μεγάλων 
δυνάμεων, και εμείς όλοι είμα-
στε  οι καραγκιόζηδες τους. 
Μας τραβάνε τα σχοινιά και κι-
νούμαστε ανάλογα. Ας το κατα-
λάβουμε λοιπόν. Ας ξυπνή-
σουμε και ας απαιτήσουμε 
περισσότερα από αυτούς που 
θέλουν να μας διοικούν. Να 
αφήσουν τα λόγια και να κά-
νουν πράξεις. Φτάνει πια! 
Τι ήθελα και μπήκα σε αυτή την 
διαδικασία. Να ξανανοίξω τις 
πληγές και να πονέσω και πάλι. 
Δεν μπορώ όμως να το απο-
φύγω. Πρέπει να θυμάμαι. Να 
θυμάμαι και να ελπίζω. Γιατί αν 
δεν θυμάμαι, τότε δεν θα υπάρ-
χει ελπίδα, και τα όνειρα τότε 
θα χαθούν. Καλύτερα είναι να 
θυμάμαι και ας πονώ, αλλά και 
να ελπίζω.  Ίσως έτσι κάποια 
μέρα τα όνειρα γίνουν πραγμα-
τικότητα. Ίσως κάποια μέρα 
βρεθώ στη αγαπημένη μου Κε-
ρύνεια, στην αγαπημένη μου 
Μόρφου, στην αγαπημένη μου 
Αμμόχωστο, στον αγαπημένο 
μου Απόστολο Ανδρέα, στο 
αγαπημένο μου χωριό το Συγ-
χαρί. 
Σας αφήνω λοιπόν με την ελ-
πίδα ότι όλα θα πάνε καλά, και 
πολύ σύντομα δεν θα χρειαστεί 
να ξαναγράψω κάτι για όλα 
τούτα , και δεν θα ξανά χρει-
αστεί να κάνω αφιερώματα για 
τους χαμένους τόπους.  
Ας ελπίζουμε όλοι ότι όλα τούτα 
θα γίνουν πλέον παρελθόν, και 
ότι πολύ σύντομα θα εφαρμο-
στούν τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, και όλοι θα δικαιωθούμε 
και θα ζήσουμε κάτω από ένα 
ήλιο για όλους τους Κυπρίους, 
και σε μία πατρίδα για όλους 
τους κατοίκους του νησιού. 
Αν σας έχω αναστατώσει συγ-
χωρέσατε με. Είναι γιατί νοι-
άζομαι. Είναι γιατί πονάω για 
τον τόπο μου. 
Δικός σας  
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

του 
Βασίλη Παναγή 

ΠΟΝΑΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ

Της Έλισσας  

Ξενοφώντος 

Φιλόλογος 

 

Σ
κέφτομαι τι 
π ρ α γ μ α -
τικά σημαί-

νει η λέξη χαρά! 
Την νοιώθω, τη ζω και όμως 
προσπαθώ να προσδιορίσω 
τον ορισμό. Άνοιξα λοιπόν το 
λεξικό σαν παλιά μαθητριούλα 
και την ψάχνω! 

Η ετυμολογία της λέξης: χαρά < 

αρχαία ελληνική χαρά < χαίρω 

 Ουσιαστικό: χαρά, θηλυκό 

Έννοια: συναίσθημα ευχαρίστη-

σης για μια κατάσταση 

 Συνώνυμα: ενθουσιασμός, ευ-

χαρίστηση, ικανοποίηση, χαρ-

μονή, χαρμοσύνη 

Αντώνυμα: απογοήτευση, δυ-

σαρέσκεια, θλίψη, λύπη, οδύνη, 

πίκρα, στενοχώρια 

Στον πληθυντικό: ένα σύνολο 

από ευχάριστα πράγματα π.χ. 

καιρός να απολαύσουμε τις χα-

ρές του καλοκαιριού 

Εκφράσεις: 

-γεια χαρά: γεια (σου / σας) 

-δίνω χαρά σε κάποιον : προ-

καλώ ευχαρίστηση σε κάποιον 

-(είμαι) μια χαρά / μια χαρούλα 

: είμαι σε καλή κατάσταση 

-κάνω χαρές : εκφράζω την ευ-

χαρίστησή μου 

-μετά χαράς : με μεγάλη ευχα-

ρίστηση 

-μια χαρά και δυο τρομάρες: ευ-

φημισμός για όχι τόσο καλή κα-

τάσταση ή διάθεση 

-παιδική χαρά : ειδικά διαμορ-

φωμένος χώρος με υπαίθρια 

παιχνίδια 

-χαρά Θεού : ηλιόλουστη μέρα 

-χαρά σ' αυτόν που... : είναι τυ-

χερός που.... 

-χαράς ευαγγέλια : χαρμόσυνη 

είδηση 

-στις χαρές σου: (ευχή) στους 

γάμους σου 

Συγγενικές λέξεις: χαίρομαι, 

χαίρω, χαρούμενα, χαρούμενος 

Σύνθετα: μικροχαρά, χαρο-

κοπώ, χαροποιώ, χαρωπός 

Αχ κύριε Μπαμπινιώτη μου πού 

είσαι;  

Θα μου πείτε παίζω με τη 

γλώσσα! Φυσικά και ναι! Πόσο 

μου αρέσει αυτή η λεξούλα. Χα-

ρωπούλα είναι και πιο πολύ 

όταν όλες αυτές οι έννοιες σε 

αγγίζουν. Σε κάνουν να χαίρεσαι 

ακόμα κι όταν τις προφέρεις. 

Χαρά, χαρούλα, χαρουλίτσα, 

χαίρομαι, χάρηκα, θα χαρώ, θα 

χαίρομαι για πάντα! Χαρά, χα-

ρούμενη και χαρωπή! Χαρά 

Θεού! 

Για χαρές πολλές ας μιλήσω 

τώρα, γι΄αυτές που με βρίσκουν 

χωρίς να τις περιμένω… Ναι, 

έρχονται και με βρίσκουν και τις 

βρίσκω και βρισκόμαστε και κά-

νουμε μαζί  μια παρεϊτσα γλυ-

κούλικη!  

Γιατί είμαι χαρούμενη; Μα για  

πολλά διαφορετικά πράγματα. 

Και γιατί χαίρομαι τόσο; Απλά 

γιατί τις λύπες τις έστειλα σε 

άλλο πλανήτη και τις σκέπασε 

η μαύρη σκόνη. Στο άπειρο πή-

γαν. Άρα  και οι πιο μικρές χα-

ρούλες φαντάζουνε τόσο μεγά-

λες που μοιάζουν σαν τον ήλιο 

και φωτίζουνε τόσο πολύ τη 

ψυχή που φτάνουν τα έγκατα 

του ΕΙΝΑΙ μου! 

Τις προάλλες, τι προάλλες λέω,  

Φλεβάρης - Μάρτης θα ήτανε, 

μου ήρθε ένα χαρτί από το Δη-

μαρχείο. Μου ανακοίνωναν ότι 

θα με τιμούσαν ως επίτιμο δη-

μότη της Δημαρχίας του Μπάρ-

νετ για τις υπηρεσίες μου στην 

Εκπαίδευση και  στον Πολιτι-

σμό. Η τελετή θα γινόταν 25 

Μαρτίου. Σημαδιακή μέρα για 

μένα, εθνική επέτειος και θρη-

σκευτική γιορτή. Ξαφνιάστηκα 

μεν αλλά αληθινά  χάρηκα 

πολύ! 

-Να  που κάποιοι με αναγνωρί-

σανε, είπα. Τα πιο καλά τελικά 

από «ξένους» μου ήρθαν, χω-

ρίς «μέσα» απλά αξιοκρατικά. 

Το «μέσον», βάλε «μέσον» κλπ 

άγνωστο για μένα. Πού να βά-

λεις το «μέσον» στην Αγγλία! 

Με συνεντεύξεις όλες οι δου-

λειές. Πολιτισμένη χώρα είναι, 

δεν είναι Κύπρος ή Ελλάδα! Τρι-

τοκοσμικοί, Ανατολίτες, πρωτό-

γονοι εκεί!   Δεν υποτιμώ για να 

εξηγούμαι ούτε τους ανθρώ-

πους του τρίτου κόσμου ούτε 

και τους Ανατολίτες. Έκφραση 

είναι και λέω ας την χρησιμο-

ποιήσω! 

Κι έρχεται αυτός ο κορωνοιός… 

και μας χαλάει την τελετή. Κα-

νένα πρόβλημα σκέφτηκα, τι τε-

λετή, τι χωρίς τελετή. Εκεί θα 

κολλήσουμε; Το μόνο που 

ήθελα πραγματικά ήταν να δω 

την επιτροπή που με έχει επι-

λέξει και να πω ένα ευχαριστώ! 

Αυτό μονάχα! Ένα μεγάλο ευ-

χαριστώ σε αυτούς που με πρό-

τειναν και σε αυτούς που με εξέ-

λεξαν. Το πιο σωστό που θα 

μπορούσα να κάνω γιατί χωρίς 

«ευχαριστώ» τίποτε δεν είναι 

όμορφο, τόσο στις σχέσεις όσο 

και στις περιστάσεις… 

Ίσως γίνει κι αυτό κάποια στι-

γμή. Να γνωρίσω αυτούς τους 

«ξένους!» 

Με παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο 

από το Δημαρχείο και μου ανα-

κοινώνουν την ακύρωση της τε-

λετής, αφού φυσικά προηγου-

μένως στέλνουν το φωτογράφο 

τους στο σχολείο του Αποστό-

λου Βαρνάβα που εργάζομαι να 

μου βγάλει φωτογραφίες. 

Τώρα κάθομαι και λέω: Στα ελ-

ληνικά σχολεία που εργάστηκα 

για 40 χρόνια, έδωσα όλη μου 

την ζωή, τι μου έδωσαν πίσω 

για ευχαριστώ; Τίποτα. Και για 

όσους δεν ξέρετε: Με έδιωξαν 

εμένα την εκπαιδευτικό με τη χι-

λιόχρονη εμπειρία και επαγγελ-

ματισμό και κράτησαν κάποιους 

άλλους άσχετους με το επάγ-

γελμα και όχι μόνο…κλπ κλπ 

κλπ... Τρομάρα τους! Ένα μέιλ,  

μια επιστολή, μια ανθοδέσμη… 

απλά πράγματα, ανθρώπινα 

πράγματα… ΤΙΠΟΤΑ. Εγώ από 

την μεριά μου τους λέω: «Γεια 

χαρά», «χάρηκα για την γνωρι-

μία» «είμαι μια χαρά και δυο 

τρομάρες», έτσι απλά!  

Λυπάμαι μόνο τους μαθητές 

που θα μπορούσαν να με έχουν 

για δασκάλα τους γιατί ξέρω 

πως θα με αγαπούσαν, θα με 

εκτιμούσαν, θα κέρδιζαν από 

εμένα. Γιατί ξέρω πολύ καλά τι 

χρειάζεται να είσαι καλός δά-

σκαλος.  Ο δάσκαλος γεννιέται 

δεν γίνεται! Θα το έχετε ακούσει 

αυτό! Είναι ακριβώς έτσι. Χαί-

ρομαι όμως για όσους μαθητές 

και παιδιά με γνώρισαν και με 

γνωρίζουν,  δίδαξα και διδάσκω, 

με αγάπησαν και με αγαπούν 

και με είχαν και έχουν πρότυπό 

τους! Θα μου πείτε ο νους μου 

πήρε αέρα! Η ταπεινότητα είναι 

αγαθό! Τα ξέρω όλα αυτά κι 

όμως… τώρα ξέρω πού στέκω! 

Την εκτίμηση την κερδίζεις, δεν 

την αγοράζεις! Και το πιο ση-

μαντικό; Η υστεροφημία! Και να 

το θυμάστε αυτό!!! 

Ο τροχός βόλτα κάνει και μια 

μέρα εύχομαι να ζω όταν θα 

αναγνωρίσουν έστω κι αργά την 

προσφορά μου κι αυτά τα  μι-

κρά ανθρωπάκια που με έφτυ-

σαν. Πόσο μικροί είναι κάποιοι 

άνθρωποι τελικά! Στο άλλο 

όμως στρατόπεδο υπάρχουν 

κάποιοι άλλοι πιο καλοί και πιο 

ανθρώπινοι. 

Ας χαρώ λοιπόν την εξαιρετική 

αυτή τιμή που μου κάνει το 

Μπάρνετ, με τις 400.000 χιλιά-

δες και το πιο σπουδαίο;  Δεν 

έχει δοθεί σε άλλη Ελληνοκύ-

πρια τέτοια διάκριση στην πα-

ροικία μας και ας τους συγχω-

ρέσω. Οι μικροί άνθρωποι ας 

μείνουν μικροί! Πιο μικροί δεν 

γίνονται! 

Χαρές πολλές. Είμαι χαρού-

μενη, χαίρομαι, είμαι μέσα στην 

τρελή χαρά! Κι αυτή την χαρά 

μου την στέλλω με ένα αστέρι 

το πιο όμορφο στον ουρανό σε 

όλους σας!  

Με την αναγνώριση αυτή αρ-

χίζω μια άλλη πορεία στη ζωή 

μου. Εύχομαι να ευτυχίσω να 

χαρώ όσα έβαλα στόχο. Τα 

όμορφα, τα χαρωπά και τα χα-

ρούμενα! 

 Οι χαρές έρχονται για όλους 

μας! Να το σκέφτεστε πάντα 

αυτό! Χαρές, χαρούλες, χαρου-

λίτσες χαρωπές για πάντα! 
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 Σαν Σήμερα

27 Αυγούστου 
 
 
 
 
 
 
 

479 π.Χ.- Η Μάχη των Πλα-
ταιών. Οι Έλληνες, με αρ-

χηγό τον σπαρτιάτη Παυσα-
νία, νικούν σε αποφασιστική 

μάχη τον περσικό στρατό 
του Μαρδόνιου. 

 
28 Αυγούστου 

1963- Κατά τη διάρκεια πο-
ρείας υπέρ των ανθρωπί-

νων δικαιωμάτων των μαύ-
ρων στην Ουάσιγκτον, στην 
οποία συμμετέχουν περισ-
σότεροι από 200.000 άν-
δρες, ο Μάρτιν Λούθερ 

Κινγκ εκφωνεί τον περίφημο 
λόγο του «I have a dream». 

 
29 Αυγούστου 

1949- Πυροβόλα του Εθνι-
κού Στρατού βάλλουν στο 

Βίτσι. Λήγει ο εμφύλιος πό-
λεμος στην Ελλάδα. Το Βίτσι 
«πέφτει» στις δυνάμεις του 
Εθνικού Στρατού από τους 
αντάρτες του «Δημοκρατι-

κού Στρατού» (ΔΣΕ) που το 
υπερασπίζονται. 
1931- Γέννηση 

Στέλιου Καζαντζίδη, έλληνας 
λαϊκός τραγουδιστής και 

μουσικοσυνθέτης.  
 

30 Αυγούστου 

1918- Η δολοφονική από-
πειρα κατά του Λένιν 

Ο σοβιετικός ηγέτης Βλαντι-
μίρ Λένιν πυροβολείται και 
τραυματίζεται κατά τη διάρ-
κεια ομιλίας του σε εργοστά-
σιο της Μόσχας. Στη δολο-

φονική απόπειρα 
πρωτοστατούν οι αδελφές 
Φάνια και Ντόρα Καπλάν, 

αμφότερες μέλη του Σοσια-
λιστικού Επαναστατικού 

Κόμματος. 
 

31 Αυγούστου 
1923- Οι Ιταλοί βομβαρδί-

ζουν και καταλαμβάνουν την 
Κέρκυρα 

1997- Σε τραγικό δυστύ-
χημα, μέσα στο Παρίσι, 

σκοτώνεται η πριγκίπισσα 
Νταϊάνα, μαζί με τον σύ-

ντροφό της Ντόντι αλ Φα-
γιέτ και τον οδηγό της μοι-

ραίας Μερσεντές, ενώ 
τραυματίζεται ο σωματοφύ-

λακάς της. 
 

1 Σεπτεμβρίου 

1939- Η Γερμανία εισβάλλει 
στην Πολωνία. Αρχή του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου.

28 Αυγούστου-η ιστορική ομιλία του  
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ «Εχω ένα όνειρο...»

Η δολοφονική απόπειρα κατά 
του Λένιν

Τ
ο καλοκαίρι του 1963 οι Ηνωμένες 
Πολιτείες συγκλονίζονται, για μια 
ακόμη φορά, από αιματηρές φυλε-

τικές συγκρούσεις. Σύμφωνα με τον 
υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Ντιν 
Ρασκ, η χώρα αντιμετώπιζε τη χειρότερη 
εσωτερική κρίση, μετά το τέλος του εμ-
φυλίου πολέμου. 
Σε πολλές περιοχές της χώρας και ειδικά 
στις νότιες Πολιτείες, εξτρεμιστικές ρα-
τσιστικές οργανώσεις, με επικεφαλής την 
«Κου – Κλουξ – Κλαν», αλλά και αστυ-
νομικές δυνάμεις, απαντούν με ωμή βία 
στην αφύπνιση των μαύρων που ζητούν 
την αποκατάσταση των δικαιωμάτων 
τους στην εργασία και την εκπαίδευση, 
αλλά και την αναγνώριση των δημοκρα-
τικών τους δικαιωμάτων, τα οποία πα-
ραβιάζονται συστηματικά. 
Παράλληλα, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις 
του αντιρατσιστικού κινήματος στις ΗΠΑ, 
όπου συμμετέχουν μαύροι και λευκοί. 
Αποκορύφωμα αυτών των εκδηλώσεων 
είναι η μνημειώδης διαδήλωση στις 28 
Αυγούστου 1963 στην Ουάσιγκτον, στην 
οποία πήραν μέρος πάνω από 200.000 
άτομα. Κεντρικός ομιλητής στην τεράστια 
συγκέντρωση είναι ο Μάρτιν Λούθερ 
Κινγκ (1929 – 1968) και η ομιλία του 
έμεινε στην ιστορία με τον τίτλο «Εχω 
ένα όνειρο…», το μοτίβο που χρησιμο-
ποιούσε ο ηγέτης των μαύρων. 
«…Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα αυτό το 
έθνος θα ξεσηκωθεί και θα ζήσει το αλη-
θινό νόημα της πεποίθησής του: «Θεω-
ρούμε αυτές τις αλήθειες αυταπόδεικτες, 
ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί 
ίσοι». 
Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα στους κόκ-
κινους λόφους της Τζάρτζαρα, οι γιοι των 
πρώτων σκλάβων και οι γιοι των πρώ-
των ιδιοκτητών θα μπορέσουν να καθί-
σουν μαζί στο τραπέζι της αδελφότητας. 
Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα ακόμη και 
η Πολιτεία του Μισισίπι, μια έρημη πολι-
τεία, πνιγμένη από τη λάβρα της αδικίας 
και της καταπίεσης, θα μεταμορφωθεί σε 
μια όαση ελευθερίας και δικαιοσύνης. 
Έχω ένα όνειρο ότι τα τέσσερα παιδιά 
μου μια μέρα θα ζήσουν σε ένα έθνος, 
όπου δε θα κριθούν από το χρώμα του 
δέρματος τους, αλλά από το περιεχόμενο 
του χαρακτήρα τους. 
(…) Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα η πολι-
τεία της Αλαμπάμα  θα μεταμορφωθεί 
σε μια πολιτεία, όπου τα μικρά μαύρα 
αγόρια και κορίτσια θα μπορέσουν να 
πιαστούν χέρι με χέρι με τα μικρά λευκά 
αγόρια και κορίτσια και να περπατήσουν 
μαζί σας αδελφές και αδελφοί». 
Δολοφονήθηκε από λευκό σκοπευτή 
Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ έφυγε από τη 
ζωή στις 4 Απριλίου 1968. Ήταν μόλις 
39 ετών.  Βρισκόταν σε ταξίδι στο Μέμφις 
του Τενεσί για την υποστήριξη μιας απερ-
γίας εργαζομένων στα νοσοκομεία. Δο-
λοφονήθηκε από ένα λευκό ελεύθερο 
σκοπευτή. Στεκόταν στο μπαλκόνι του 
μοτέλ, όπου ήταν με τους στενούς συ-
νεργάτες του. Στις 10 Μαρτίου 1969 ο 
δολοφόνος του, Τζέιμς Ιρλ Ρέι, και κατα-

δικάστηκε. 

Ο μαύρος ιερέας 

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ο νεώτερος ήταν 

Αμερικανός ιερέας των Βαπτιστών, ειρη-

νιστής και οπαδός της δράσης μέσω της 

παθητικής αντίστασης, ηγέτης του Αφρο-

αμερικανικού Κινήματος για τα πολιτικά 

δικαιώματα των μαύρων. Αφού ολοκλή-

ρωσε μια σειρά θεολογικών σπουδών, 

έλαβε θέση πάστορα σε εκκλησία των 

Βαπτιστών και αναμίχθηκε στον αγώνα 

των μαύρων για την απόκτηση πολιτικών 

και κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Το 1955 ηγήθηκε της νικηφόρας εκστρα-

τείας του μποϋκοτάζ των δημοσίων λε-

ωφορείων της πόλης Μοντγκόμερυ της 

Αλαμπάμα (εξαιτίας του φυλετικού δια-

χωρισμού των επιβατών) και το 1957 

αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας 

ενός πανεθνικού οργάνου που θα συ-

ντόνιζε τον αγώνα των μαύρων ίδρυσε 

μαζί με άλλους, ιερωμένους και μη, τη 

Διάσκεψη της Νότιας Χριστιανικής Ηγε-

σίας (Southern Christian Leadership 

Conference), μία από τις κυριότερες αντι-

ρατσιστικές οργανώσεις των Η.Π.Α., και 

έγινε ο πρώτος της πρόεδρος. 

Το 1961 εμψύχωσε την εκστρατεία "Επι-

βάτες για την Ελευθερία", την κινητοποί-

ηση που έφερε και το πραγματικό τέλος 

στους φυλετικούς διαχωρισμούς σε όλα 

τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Το 1962 ηγήθηκε του αγώνα εναντίον 

του φυλετικού διαχωρισμού στο Ωλ-

μπανυ της Τζόρτζια (Κίνημα του Ωλ-

μπανυ) και το 1963 βοήθησε στη διορ-

γάνωση ειρηνικών πορειών 

διαμαρτυρίας στη πόλη Μπέρμιγχαμ 

(Αλαμπάμα) της Αλαμπάμα. Την ίδια πε-

ριοδο ηγήθηκε επίσης της «Πορείας στην 

Ουάσινγκτον» και εκεί εκφώνησε την 

ιστορική ομιλία του που ξεκινά με τη 

φράση «Έχω ένα όνειρο...», στην οποία 

περιγράφει το όραμα του για ισότητα 

στην αμερικανική κοινωνία. Στις 14 

Οκτωβρίου του 1964 του απονεμήθηκε 

το Βραβείο Νόμπελ για τους αγώνες του 

υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των 

μαύρων μέσω ειρηνικών διαμαρτυριών. 

Το 1965 ηγήθηκε της πορείας από τη 

Σέλμα στο Μοντγκόμερυ, διαμαρτυρία 

για τη μη εκχώρηση του δικαιώματος ψή-

φου στους μαύρους. 

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του μίλησε 

εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ, κρι-

τικάροντας σφοδρά την αμερικανική κυ-

βέρνηση και το 1967 εκφώνησε τον επί-

σης περίφημο λόγο του «Πέρα από το 

Βιετνάμ». Το 1968, και ενώ σχεδίαζε 

ακόμα μια πορεία προς την Ουάσιν-

γκτον, την «Πορεία των Φτωχών», δο-

λοφονήθηκε στις 4 Απριλίου στο Μέμφις 

του Τενεσσή. Ο Κινγκ έλαβε μετά θάνα-

τον πολλές διακρίσεις όπως το Προ-

εδρικό Μετάλλειο για την Ελευθερία και 

το Χρυσό Μετάλλιο του Κογκρέσσου. Το 

1986 η 15η Ιανουαρίου (η ημέρα της γέν-

νησής του) ανακηρύχθηκε επίσημη 

εορτή στις Η.Π.Α.

Σ
ε μια περίοδο κατά την οποία η 
Οκτωβριανή Επανάσταση προ-
σπαθούσε να παγιώσει την εξουσία 

της στη νεοσύστατη Σοβιετική Ένωση, 
ο ηγέτης της Βλαντιμίρ Ουλιάνωφ, γνω-
στότερος ως Λένιν, έπεφτε θύμα δολο-
φονικής επίθεσης στη Μόσχα. 

Στις 30 Αυγούστου του 1918 ο Λένιν ολο-

κλήρωσε μια ομιλία του σε εργοστάσιο 

της σοβιετικής πρωτεύουσας. Τη στιγμή 

που ήταν έτοιμος να επιβιβαστεί στο αυ-

τοκίνητο που θα τον μετέφερε πίσω στο 

Κρεμλίνο, μια μικροκαμωμένη γυναίκα 

τον πλησίασε και του ζήτησε το λόγο για 

τη διακυβέρνηση της χώρας. Προτού ο 

Λένιν της απαντήσει, αυτή τον πυροβό-

λησε τρεις φορές. 

Δύο από τις σφαίρες βρήκαν τον στόχο, 

η μία σφηνώθηκε στον πνεύμονα του 

Λένιν και η άλλη στον ώμο του. Η τρίτη 

τρύπησε το κασκέτο του χωρίς να αγγίξει 

κάποιο ζωτικό όργανο. Ο βαριά τραυμα-

τισμένος Λένιν μεταφέρθηκε αμέσως στο 

Κρεμλίνο. Για λόγους ασφαλείας, οι για-

τροί πραγματοποίησαν επί τόπου την 

επέμβαση για την αφαίρεση των βολίδων 

και όχι σε κάποιο νοσοκομείο. 

Δράστης της απόπειρας ήταν η Φάνια 

Καπλάν, μία 35χρονη εβραία από φτωχή 

πολυμελή οικογένεια. Συνελήφθη αμέ-

σως και οδηγήθηκε στα κρατητήρια της 

ΤσεΚά, της πανίσχυρης μυστικής αστυ-

νομίας των Μπολσεβίκων, προδρόμου 

της γνωστής μας Κα-Γκε-Μπε. 

Φάνια Καπλάν 

Στους πράκτορες που την ανέκριναν δή-

λωσε αβίαστα ότι προσπάθησε να σκο-

τώσει τον Λένιν, επειδή τον θεωρούσε 

«προδότη της επανάστασης», όταν 

έκλεισε την Καταστατική Συνέλευση, 

στην οποία πλειοψηφούσαν οι Σοσιαλε-

παναστάτες (Εσέρους), τους οποίους 

υποστήριζε. Το Σοσιαλεπαναστατικό 

Κόμμα, μεγάλος αντίπαλος των Μπολ-

σεβίκων, ήταν μια μη μαρξιστική σοσιαλ-

δημοκρατική παράταξη με σημαντική 

απήχηση στην αγροτιά της Ρωσίας. 

Η Φάνια Καπλάν δεν ήταν μια τυχαία γυ-

ναίκα. Από μικρή στον αντιτσαρικό 

αγώνα κατηγορήθηκε το 1906 ως συ-

νεργός στη δολοφονία ενός αξιωματού-

χου του καθεστώτος και καταδικάσθηκε 

σε ισόβια καταναγκαστικά έργα στη Σι-

βηρία. Εξέτισε 12 χρόνια από την ποινή 

της και αποφυλακίστηκε μετά τη Φε-

βρουαριανή Επανάσταση του 1917, που 

κατέλυσε την τσαρική εξουσία και έφερε 

στην εξουσία τον ομοϊδεάτη της Αλεξάντρ 

Κερένσκι. 

Η Καπλάν καταδικάσθηκε σε θάνατο με 

συνοπτικές διαδικασίες και εκτελέστηκε 

από τον ναύτη Πάβελ Μάλκοφ στις 3 Σε-

πτεμβρίου 1918. Ο Λένιν, παρά τη σο-

βαρότητα των τραυμάτων του, επέζησε. 

Η υγεία του, όμως, κλονίστηκε σημαντικά 

και έξι χρόνια μετά, μια σειρά αλλεπάλ-

ληλων εγκεφαλικών επεισοδίων τον οδή-

γησαν στον θάνατο. 

Η απόπειρα δολοφονίας του Λένιν και η 

δολοφονία του Μοϊζέι Ουρίτσκυ, ενός 

εξέχοντος στελέχους της ΤσεΚα, σημα-

τοδότησε την έναρξη μιας περιόδου της 

σοβιετικής ιστορίας, που αποκλήθηκε 

«Ερυθρά Τρομοκρατία». Υπολογίζεται 

ότι μέσα σε ένα χρόνο πάνω από 6.000 

αντίπαλοι του κομμουνιστικού καθεστώ-

τος συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν χω-

ρίς δίκη, ανάμεσά τους και 800 σοσιαλι-

στές.

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 

27 Αυγούστου: Λιβέριος, Λυμπέρης, Φανούριος, Φανουρία. 

28 Αυγούστου: Δάμων, Εζεκίας. 

29 Αυγούστου: Αρκάδιος, Αρκαδία. 

30 Αυγούστου: Αλέξανδρος, Αλεξάνδρα, Ευλάλιος, Ευλαλία. 

1 Σεπτεμβρίου: Αδαμαντίνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμάντω, 

Αθηνά, Ακριβή, Ακριβός, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αρηβοία, Ασπασία, Ασπάσιος, 

Αφροδίτη, Διώνη, Δωδώνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατώ, Ερμηνεία, 

Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλεια, Θεανώ, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρρόη, 

Καλλίστη, Κλειώ, Κλεονίκη, Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, 

Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Μόσχω, Ουράνιος, Ουρανία, 

Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πηνελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, 

Σαπφώ, Συμεών, Συμεωνία, Τερψιχόρη, Τρωάς, Χάιδος, Χάιδω, Χαϊδεμένη, 

Χαρικλής, Χαρίκλεια. 

2 Σεπτεμβρίου: Μάμας. 

3 Σεπτεμβρίου: Άνθιμος, Ανθιμία, Αρχοντίων, Αρχοντής, Αρχοντία, Πολύδω-

ρος, Πολυδώρα, Φοίβος, Φοίβη. 
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Η  ΧΟΥΝΤΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ  ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ – Η ΔΙΕΝΕΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 13ο  
 

Η
 σύσκεψη στην Αθήνα για 
τα Τσέχικα όπλα. Η επιμονή 
της Χούντας να «αφοπλίσει» 

την Κυπριακή κυβέρνηση από τον 
τσεχικό οπλισμό και η άρνηση του 
Μακαρίου να συμμορφωθεί οδή-

γησε  σε κρίση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Οι 
αντιμακαριακές εφημερίδες «Γνώμη» και «Πατρίς» 
διέδιδαν ότι ο οπλισμός προοριζόταν για τον εξο-
πλισμό των κομμουνιστών! Στις 8 Φεβρουαρίου 
1972 σε σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα υπό την 
προεδρία του αντιβασιλέα Ζωιτάκη, και συμμετείχαν 
ο Γ. Παπαδόπουλος, ο Παττακός, ο Μακαρέζος,  ο 
αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Αγγελής, ο Πα-
λαμάς, ο πρέσβης Κ. Παναγιωτάκος, ο αρχηγός της 
Εθνικής Φρουράς Χαραλαμπόπουλος και ο διοκητής 
της ΕΛΔΥΚ Παπαδάκης αποφασίστηκε να επιδοθεί 
στο Μακάριο Διακοίνωση ζητώντας: Να παραδώσει 
τον οπλισμό για φύλαξη από την Ειρηνευτική Δύ-
ναμη των Ενωμένων Εθνών. Τον υπενθύμιζε ότι 
«Εθνικόν Κέντρον είναι και παραμένουν αι Αθήναι». 
Να σχηματίσει κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. (Βλ. 
Κ. Παναγιωτάκου:  Στην πρώτη γραμμή αμύνης, 
σελ. 105). 
Η μυστική απόφαση του Μακαρίου να εισαγάγει 
όπλα από τον Τσεχοσλοβακία για δεύτερη φορά (η 
πρώτη φορά ήταν το 1966), είχε εξοργίσει την  χού-
ντα και τον Γρίβα. Ο Μακάριος κατηγορήθηκε ότι 
μοναδικός σκοπός της αγοράς των όπλων ήταν να 
διατηρήσει τον εαυτό του στην εξουσία και όχι για 
την άμυνα της Κύπρου από πιθανή τουρκική επί-
θεση γιατί αν έτσι είχαν τα πράγματα τότε δεν θα 
αρνιόταν να παραχωρηθεί ο οπλισμός στην Εθνική 
Φρουρά.  
 
Το προφορικό μήνυμα του Παναγιωτάκου.  Στις 
11 Φεβρουαρίου 1972 ο Παναγιωτάκος παρέδωσε 
στο Μακάριο τη Διακοίνωση της χούντας ζητώντας 
τα εισαγόμενα όπλα να τεθούν υπό την φροντίδα 
της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ενωμένων Εθνών. 
Το πιο παράδοξο απ’ όλα ήταν ότι η Χούντα  που 
κατάργησε τη Δημοκρατία στην Ελλάδα ζητούσε 
από το Μακάριο τη «δημιουργία μιας κυβέρνησης 
Εθνικής Ενότητας!»  Φυσικά με τη δημιουργία κυ-
βέρνησης «εθνικής ενότητας» η Χούντα εννοούσε 
μια κυβέρνηση από ανθρώπους της εθνικόφρονης 
δεξιάς και τον πλήρη αποκλεισμό της Αριστεράς 
που στην ουσία θα υπάκουε και θα λογοδοτούσε 
στα  συμφέροντα της χούντας.  
Ο Παναγιωτάκος επίσης διαβίβασε και προφορικό 
μήνυμα από τη χούντα που ζητούσε  «την εκούσια 
αποχώρηση εκ του πολιτικού προσκηνίου των δύο 
κεντρικών προσωπικοτήτων (δηλαδή του Μακάριου 
και του Γρίβα) εις τας οποίας κορυφούται η δημι-
ουργηθείσα εν Κύπρω έντασις».   
 
Κληρίδης – Σαμψών και Παρασκευαϊδης ζητούν 
συμβιβασμό Μακαρίου με τη Χούντα.  Μια αντι-
προσωπεία από τη Βουλή με επικεφαλής τον 
Γλαύκο Κληρίδη,  πρόεδρο της Βουλής και αρχηγό 
του Ενιαίου Κόμματος, και τους Νίκο Σαμψών (αρ-
χηγό της Προοδευτικής) και  Φειδία Παρασκευαϊδη  
ανεξάρτητο, που είχαν ήδη ενημερωθεί για το πε-
ριεχόμενο της Διακοίνωσης πήγαν να ζητήσουν από 
το Μακάριο για να συμβιβαστεί με τις απαιτήσεις 
της Χούντας και να συγκροτήσει κυβέρνηση «εθνι-
κής ενότητας». Αργότερα σε άλλη συνάντηση που 
είχε ο Παναγιωτάκος με τον Κληρίδη και άλλους 
βουλευτές της εθνικόφρονης δεξιάς, όταν ρωτήθηκε 
αν η Κυβέρνηση στην Αθήνα είχε υπόψη της ορι-
σμένα ονόματα για να αναλάβουν υπουργεία στην 

ανασχηματισμένη Κυβέρνηση, ο Παναγιωτάκος ανά-
φερε τα ονόματα του Νίκου Σαμψών (για το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών), του Γεώργιου Βασιλειάδη,  Τάκη 
Ευδόκα, Παναγιώτη Δημητρίου και  Ηρακλή Χατζη-
ρακλέους. 
 
Το Σχέδιο «Σφενδόνη» και το επικείμενο Πραξι-
κόπημα. Ο Κωνσταντίνος Παναγιωτάκος που ήταν 
πρεσβευτής της χούντας στη Λευκωσία συμπερι-
φερόταν περισσότερο σαν «κυβερνήτης αποικίας» 
παρά πρεσβευτής. Σε συνεργασία με το Γρίβα και 
την ΕΟΚΑ Β’ εκτελούσε πιστά τα σχέδια της χούντας 
για την ανατροπή του Μακαρίου. Το «Σχέδιο Σφεν-
δόνη» προνοούσε πραξικόπημα από την ΕΛΔΥΚ  
(Ελληνική Δύναμη Κύπρου) σε συνεργασία με το 
Γρίβα και την ΕΟΚΑ Β’ και για το σκοπό αυτό είχε 
φτάσει μυστικά στην Κύπρο και ο Δημήτρης Παπα-
στόλου πρώην διοικητής των ΛΟΚ. Το πραξικόπημα 
προοριζόταν να γίνει στις 15 Φεβρουαρίου 1972. Οι 
συνδιαλέξεις του Παναγιωτάκου με την Αθήνα είχαν 
μαγνητοφωνηθεί και η Βάσω Λοϊζιά που ήταν αξιω-
ματικός στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών Κύ-
πρου (ΚΥΠ) μετέφερε τις μαγνητοφωνημένες συν-
διαλέξεις για το επικείμενο πραξικόπημα  στον 
Μακάριο. 
 
Ο Κληρίδης επικοινωνεί με τον Αμερικανό Πρέ-
σβη.  Εξοργισμένος ο Μακάριος με τη στάση του 
Παναγιωτάκου και της Χούντας  κάλεσε αμέσως  τον 
Κληρίδη  και του ζήτησε να επικοινωνήσει με τον κ. 
Ντέιβιντ Πόππερ, τον Αμερικανό Πρέσβη, γιατί είχε 
πληροφορίες ότι θα γινόταν  πραξικόπημα τις  πρωι-
νές ώρες στις 15 Φεβρουαρίου.  Ο Κληρίδης ζήτησε 
από τον Αμερικανό Πρέσβη να επικοινωνήσει με 
τον Αμερικανό Πρόεδρο για να παρέμβει και να στα-
ματήσει τους Συνταγματάρχες από του να προβούν 
σε μια τέτοια πράξη. Ο Χένρυ Tάσκα, ο Αμερικανός 
Πρέσβης στην Αθήνα ειδοποιήθηκε και με τη σειρά 
του ήρθε σε επαφή με τον Πρωθυπουργό της χού-
ντας Γ. Παπαδόπουλο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε 
ότι οι ελληνικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην Κύ-
προ δεν είχαν τέτοιο σχέδιο για να ανατρέψουν το 
Μακάριο και την κυβέρνησή του.  
 
Μαζικό συλλαλητήριο στη Λευκωσία 15 Φε-
βρουαρίου 1972.  Η είδηση ότι θα γινόταν πραξι-
κόπημα κατά της Κυβέρνησης διαδόθηκε αμέσως 
σ’ όλη την Κύπρο και είχε ξεσηκώσει όλους τους 
Ελληνοκύπριους που στήριζαν την πολιτική του Μα-
καρίου.  Χιλιάδες λαού απ’ όλα τα μέρη της Κύπρου 
μαζεύτηκαν στις 15 Φεβρουαρίου 1972 έξω από 
την Αρχιεπισκοπή για να εκφράσουν τη συμπαρά-
στασή τους στο Μακάριο και την αντίσταση τους 
στα σκοτεινά σχέδια της χούντας.  Ο Μακάριος 
απευθυνόμενος προς το πλήθος ανάφερε και τα 
ακούλουθα: «Ο Κυπριακός Ελληνισμός απέδειξε ότι 
αποτελεί το γρανιτώδες τείχος επί του οποίου θα 
προσκρούσουν τα οιαδήποτε τεκταινόμενα σχέδια 
κατά της Κύπρου».  Την επόμενη μέρα του μαζικού 
συλλαλητηρίου (16. 2. 1972), η εφημερίδα «Φιλε-
λεύθερος» έγραφε «Ο λαός απρόσβλητος θώραξ 
του Μακαριωτάτου» και  ότι ο Μακάριος "αντλεί τη 
δύναμή του από το λαό".   
 
Μακάριος και  Παπαδόπουλος ανταλλάσουν 
επιστολές.   
Ένα μήνα αργότερα, στις 14 Μαρτίου 1972, ο Μα-
κάριος έστειλε μια επιστολή στον Παπαδόπουλο σε 
απάντηση της Διακοίνωσης.  Σ’ αυτή την επιστολή, 
ο Μακάριος δήλωνε τα εξής: 1. Συμφωνούσε να θέ-
σει τα εισαγόμενα όπλα κάτω από τον έλεγχο και τη 
φροντίδα της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων 
Εθνών. 2. Ήταν πρόθυμος να σκεφτεί την πρόταση 
να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 

αν και πίστευε πως κάτι τέτοιο ήταν αντισυνταγμα-
τικό. 3. Ανέφερε ότι κάποιοι Έλληνες αξιωματικοί 
ήταν αναμεμειγμένοι σε δραστηριότητες που στρέ-
φονταν κατά της Κυπριακής κυβέρνησης. 
Ο Παπαδόπουλος απάντησε στην επιστολή του Μα-
καρίου λέγοντας ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από 
το δεύτερο σημείο και ότι (ο Μακάριος) θα πρέπει 
να δεχτεί ότι η Αθήνα, όντας το «Εθνικό Κέντρο», 
θα πρέπει να έχει τον τελικό λόγο στο πρόβλημα 
της Κύπρου.  
 
Ενημέρωση του Τούρκου Πρέσβη στην Αθήνα 
από τον Παναγιωτάκο.  H τουρκική κυβέρνηση 
γνώριζε ότι η χούντα σχεδίαζε να ανατρέψει το Μα-
κάριο. Ο Παναγιωτάκος στις 25 Φεβρουαρίου 1972 
συναντήθηκε με τον Ilter Turkmen, τον τούρκο Πρέ-
σβη στην Αθήνα, και του είπε ότι κατά τη διάρκεια 
της υπηρεσίας του στη Λευκωσία η Ελληνική Κυ-
βέρνηση ήταν σε συνεχή επαφή με τους τρεις Μη-
τροπολίτες οι οποίοι ήθελαν να φύγει ο Μακάριος 
από την εξουσία. Επίσης εξέφρασε την ελπίδα ότι 
οι δραστηριότητες των τριών Μητροπολιτών με την 
υποστήριξη της Εκκλησίας της Ελλάδας θα βοη-
θούσαν ώστε να επέλθει η ανατροπή του.  
 
Η Ανάμειξη των τριών Μητροπολιτών.   
Το 1972, δηλαδή 12 χρόνια αφού έγινε Πρόεδρος ο 
Μακάριος, τρεις Μητροπολίτες, ο Κυπριανός της 
Κερύνειας, ο Άνθιμος του Κιτίου και ο Γεννάδιος της 
Πάφου υποστήριξαν ότι σύμφωνα με τους κανόνες 
της Εκκλησίας, ο Μακάριος δε μπορούσε να κατέχει 
δύο αξιώματα, δηλαδή, δε μπορούσε να είναι Αρ-
χιεπίσκοπος και Πρόεδρος της χώρας ταυτόχρονα. 
Για το λόγο αυτό, ζητούσαν αν επιθυμούσε να πα-
ραμείνει επικεφαλής της Εκκλησίας τότε θα έπρεπε 
να παραιτηθεί από τη θέση του ως Πρόεδρος. Το 
περίεργο με αυτή την απαίτηση ήταν το γεγονός ότι 
ο Μακάριος ήταν ήδη Πρόεδρος της Κύπρου τα τε-
λευταία 12 χρόνια και οι Μητροπολίτες  δεν είχαν 
ποτέ προβάλλει μια τέτοια αξίωση, ότι η εκκλησια-
στική του θέση ερχόταν σε σύγκρουση με το πολιτικό 
του αξίωμα!  Εκείνο που ήταν ακόμη πιο περίεργο 
ήταν το γεγονός ότι δύο από τους Μητροπολίτες, ο 
Άνθιμος και ο Γεννάδιος, είχαν υποστηρίξει ενεργά 
την επανεκλογή του Μακαρίου στις Προεδρικές εκλο-
γές του 1968!  
 
Η Εκκλησιαστική Σύνοδος  2 Μαρτίου 1972.  Στις 
2 Μαρτίου 1972 μια θυελλώδης Εκκλησιαστική Σύ-
νοδος έλαβε χώρα στη Λευκωσία. Περίπου 70 κλη-
ρικοί από την Πάφο είχαν μαζευτεί έξω από την Αρ-
χιεπισκοπή, αντιδρώντας στις απόψεις του 
Επισκόπου τους Γενναδίου και εκφράζοντας την 
υποστήριξή τους προς το Μακάριο. Η  εφημερίδα 
«Πατρίς που ήταν υπέρ της Ένωσης, παρότρυνε 
τους τρεις Μητροπολίτες να μην υποχωρήσουν και 
να επιμείνουν στην παραίτηση του Μακαρίου.  
Ο Μακάριος απάντησε στους Μητροπολίτες στις 19 
Μαρτίου 1972 όπου εξέφραζε τους λόγους γιατί θα 
έπρεπε να συνεχίσει να είναι Πρόεδρος: (1) Εμού 
παραιτουμένου της Προεδρίας, ενδέχεται, υφ’ ας 
συνθήκας τελεί σήμερον η Κύπρος, να μη καταστή 
δυνατή η διεξαγωγή εκλογών προς ανάδειξιν νέου 
Προέδρου. Εις τοιαύτην περίπτωσιν δεν θα υπάρξη 
Κυβέρνησις, τυγχάνουσα διεθνούς αναγνωρίσεως, 
η δε έννοια του Κράτους θα καταλυθή. Αντί Κυβερ-
νήσεως θα υπάρχη Ελληνοκυπριακή ηγεσία και δι-
οίκησις, παραλλήλως προς την Τουρκοκυπριακήν 
διοίκησιν. Και το τοιούτον ενδεχόμενον θα οδηγήση 
εις την διχοτόμησιν της Κύπρου, ως η επιδίωξις της 
Τουρκίας.... (2) Η κατ’ απαίτησιν της  Ιεράς Συνόδου 
παραίτησίς μου εκ της Προεδρίας, και δη εις στιγμάς 
εθνικώς κρισίμους θα θεωρηθή περιφρόνησις το 
λαού και ως παραγνώρισις της θελήσεως του, θα 

προκαλέση δε αισθήματα πικρίας μεταξύ του εκ-
κλησιαστικού πληρώματος μετ’ επιπτώσεων δυσα-
ρέστων δια την Εκκλησία.... 3. Καταλήγων, λέγω, 
ότι καίτοι δεν συμφωνώ προς την εισήγησιν υμών, 
δι ους λόγους ανέφερον, εάν, εντούτοις, ηθέλετε 
επιμείνει εις την εισήγησίν σας, θα εθεώρουν ως 
υποχρέωσίν μου την αποδοχήν της, καθ’ όσον  δεν 
θα υπήρχε δι’ εμέ ετέρα εκλογή.  
 
Ο Μακάριος ένας «σύγχρονος Μωϋσής».  Ο Μα-
κάριος θεωρούσε την παρουσία του στην Προεδρία 
σαν επιτακτική ανάγκη και τον εαυτό του ως "ανα-
ντικατάστατο" λόγω του εθνικού ζητήματος που επι-
κρατούσε. Εξάλλου πίστεψε και ο ίδιος σ’ αυτό που 
άλλοτε τον αποκαλούσαν ο ίδιος  ο Γρίβας και η 
ΕΟΚΑ  ότι ήταν «ο εις και ο μόνος ηγέτης». Γαλου-
χημένος με τα ιδανικά της Ένωσης και της Ελευθε-
ρίας της δεκαετίας του 1950, ο Μακάριος θεωρούσε 
τον εαυτό του σαν ένα «σύγχρονο Μωυσή» που θα 
απελευθέρωνε τον ελληνοκυπριακό λαό πρώτα από 
τα "Βρετανικά Αποικιακά Δεσμά" και μετά θα τον 
οδηγούσε στη "Γη της Επαγγελίας"  δηλαδή στην 
Ένωση με την Ελλάδα.  
 
Η συνάντηση Μακαρίου – Γρίβα,  26 Μαρτίου 
1972.   
Ο Μακάριος έχαιρε της υποστήριξης της μεγάλης 
πλειοψηφίας του Κυπριακού λαού και είχε την πλήρη 
υποστήριξη της Αριστεράς. Ωστόσο, είχε  δυο φο-
βερούς αντιπάλους: τη Χούντα στην Αθήνας και τον 
Γρίβα και την ΕΟΚΑ Β' στην Κύπρο που απειλούσαν 
την ανατροπή και την ίδια τη ζωή του. Επρέπε να 
επιλέξει και αυτός όπως και ο Ομηρικός Οδυσσέας, 
μεταξύ της «Σκύλας και της Χάριβδης». Στη δύσκολη 
θέση που βρισκόταν επέλεξε να συμμαχίσει με το 
Γρίβα. Έγραψε μια επιστολή στο Γρίβα ζητώντας 
να τον συναντήσει. Ζήτησε την συνεργασία του 
Γρίβα για να αντιταχθεί όπως ισχυριζόταν την επι-
βολή μιας απαράδεκτης λύσης. Στο θέμα της συνά-
ντησης τους  μεσολάβησαν ο Κύπριος πρώην τα-
γματάρχης του Ελληνικού στρατού Σταύρος 
Σταύρου, ο Σωκράτης Ηλιάδης και ο Μάριος Τριτο-
φτίδης. Η συνάντησή τους έγινε στις 26 Μαρτίου 
1972 στο σπίτι της ανεψιάς του Μακαρίου.  
Οι όροι του Γρίβα ήταν παρόμοιοι με εκείνους της 
Χούντας: Στις 17 Απριλίου 1972 ο Γρίβας έστειλε 
μια επιστολή στο Τριτοφτίδη όπου περιέγραφε αυτά 
που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση:  
1. Ο Αρχιεπίσκοπος  να παραιτηθεί του Προεδρικού 
αξιώματος αποχωρών της πολιτικής. 2. Να προκη-
ρυχθούν εκλογαί, με  υποψήφιον Πρόεδρο κοινής 
εμπιστοσύνης.  
3. Δεν θα αναμιχθώ προσωπικώς (δηλαδή, ο Γρί-
βας) εις την πολιτικήν, αλλά θα συνεργασθώ πλή-
ρως με τον Αρχιεπίσκοπον και θα ανελάμβανον και 
εγώ τας ευθύνας μου δια την εφαρμογήν του προ-
τεινομένου σχεδίου μου λύσεως του Κυπριακού. 4. 
Συνεργασία να επιζητηθή με την  Εθναρχούσαν  Εκ-
κλησίαν. 5.  Να γίνει ανασχηματισμός της κυβερνή-
σεως το ταχύτερον δυνατόν, δι’ αναθέσεως των κυ-
ριωτέρων υπουργείων,  Εξωτερικών, Εσωτερικών 
και Αμύνης, Παιδείας εις πρόσωπα κοινής εμπιστο-
σύνης  ώστε να επιζητηθεί εκτόνωσις  της σημερινής 
εκρύθμου καταστάσεως. 6. Ο εκλεγησομένος νέος 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας  θα έθετε πλέον ευθέως 
ως λύσιν του Κυπριακού  την εφαρμογήν της αρχής  
της αυτοδιαθέσεως. 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία του 
Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να επικοινω-
νήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο 020 8360 7968 
ή στο e-mail:  Tofallis@greekinstitute.co.uk.



 

 14      | Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020

Στα προημιτελικά του Western & 
Southern Open ο Τσιτσιπάς 

Στα προημιτελικά του Western & Southern Open της Νέας Υόρκης 

βρίσκεται από τα ξημερώματα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος 

επικράτησε δύσκολα με 2-0 σετ, 7-6 (2) και 7-6 (4)  του Τζον 

Ίσνερ, εξασφαλίζοντας θέση στους «8» Masters για έκτη φορά 

στην καριέρα του.   

Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά λόγω καταρρακτώδους βροχής 

κατά το τέλος του πρώτου σετ και ενώ ο Τσιτσιπάς ήταν μπροστά 

με 6-5. Με την επανέναρξη ο Ίσνερ ισοφάρισε, ο αγώνας οδηγή-

θηκαν στο tie break, όπου ο Τσιτσιπάς έφτασε στην κατάκτηση 

του σετ. 

Στο δεύτερο σετ, το σκηνικό ήταν αντίθετο με τον Ίσνερ να βρί-

σκεται μπροστά στο σκορ με 6-5. Ωστόσο, ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε 

έστειλε το σετ στο tie break και πήρε τελικά στη νίκη. 

Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι ο Αμερικανός Ράιλι 

Οπέλκα, ο οποίος απέκλεισε τον Ματέο Μπερετίνι με 2-0 σετ , 6-

3, 7-6(4). 

«Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Το επίπεδο εστίασης και 

προσοχής μου έπρεπε να βρίσκεται εκεί όλη την ώρα», είπε ο 

Τσιτσιπάς και πρόσθεσε: «Ο Τζον είναι ένας πολύ απρόβλεπτος 

παίκτης. Μερικές φορές μπορεί να είναι πολύ επιθετικός».  

Ο Έλληνας πρωταθλητής είπε ακόμα πως ένιωσε πολύ άνετα 

χωρίς να έχει νεύρα. «Ένιωσα πολύ άνετα και αποφασιστικά με 

τις τακτικές που ήθελα να ακολουθήσω. Συνολικά, ήταν μια εξαι-

ρετική απόδοση και νομίζω ότι μπορώ να βελτιώσω μερικά πρά-

γματα στον αυριανό αγώνα. Δεν νιώθω πίεση, αλλά νομίζω ότι 

μπορώ να είμαι ακόμη πιο επιθετικός και να παίξω με υψηλότερα 

ποσοστά», είπε.

Η Μπάγερν Πρωταθλήτρια Ευρώπης 
για 6η φορά στην Ιστορία της 

Ο ΠΑΟΚ θριάμβευσε επί της Μπεσίκτας

Πραγματοποιώντας ένα εκπληκτικό πρώτο μισάωρο, ο ΠΑΟΚ 
έβαλε τρία γκολ και καθάρισε την υπόθεση πρόκρισης με την 
Μπεσίκτας. 
Ο Δικέφαλος του Βορρά, έχοντας στις τάξεις του ένα φανταστικό 
Χρήστο Τζόλη, επικράτησε την Tρίτη το βράδυ στην Τούμπα της 
Μπεσίκτας με 3-1, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions 
League και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Η χθεσινή 
νίκη εξασφαλίζει στον ΠΑΟΚ, εφόσον δεν προχωρήσει περισσό-
τερο στο Champions League, θέση τους ομίλους του Europa 
League. 
Ο Τζόλης έστειλε δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα στο 7’ και 24’ 
και μετά από δική του ασίστ, το ίδιο έπραξε και ο Δημήτρης Πέλκας 
στο 30’. Λίγα λεπτά αργότερα, η Μπεσίκτας μείωσε με τον Κάιλ 
Λάριν στο 37’ λεπτό, ενώ στο 41’ λεπτό ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι 
με τον Τσούμπα Ακπομ. 
Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε στο Β΄ ημίχρονο με τους δύο τερμα-
τοφύλακες Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ και Ερσίν Ντεστανόγλου της Μπε-
σίκτας να πραγματοποιούν κάποιες σωτήριες επεμβάσιες κρα-
τώντας το ίδιο σκορ μέχρι το τέλος.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην 

πιο ιδιόμορφη σεζόν του θε-

σμού, αναδείχθηκε η Μπάγερν 

Μονάχου επικρατώντας στον 

μεγάλο τελικό του Champions 

League της Παρί Σεν Ζερμέν με 

1-0 στο «Ντα Λουζ» της Λισα-

βόνας. 

Σε έναν τελικό κατώτερο των 

προσδοκιών των ποδοσφαιρό-

φιλων αλλά και των δυνατοτή-

των των δύο ομάδων, η Βαυα-

ροί κατάφεραν να πάρουν τη 

νίκη χάρη σε γκολ με κεφαλιά 

του Κομάν στο 59΄ λεπτό του 

τελικού. Μεγάλος πρωταγωνι-

στής για την Μπάγερν ήταν ο 

τερματοφύλακας της Νόιερ, ο 

οποίος σε τουλάχιστον τρεις πε-

ριπτώσεις έσωσε την εστία των 

Γερμανών. 

Η πρώτη κλασική ευκαιρία του 

τελικού ήρθε από την Παρί στο 

18΄ με τον Νεϊμάρ να πλασάρει 

μετά από ασίστ του Μπαπέ και 

τον Νόιερ να κάνει σπουδαία 

επέμβαση. Η απάντηση της 

Μπάγερν ήρθε στο 22΄ όταν ο 

Λεβαντόφσκι με σουτ μέσα από 

την περιοχή βρήκε το δοκάρι 

του Νάβας. Στο επόμενο λεπτό 

σε αντεπίθεση των Γάλλων και 

πάσα του Νεϊμάρ στον Ντι Μα-

ρία, ο τελευταίος βρέθηκε σε 

πολύ καλή θέση στην περιοχή, 

αλλά έστειλε την μπάλα άουτ. 

Η Μπάγερν βρήκε νέα ευκαιρία 

στο 31΄ με την κεφαλιά του Λε-

βαντόφσκι να διώχνει ενστικτω-

δώς ο Νάβας. Το πρώτο μέρος 

ολοκληρώθηκε με μία τεράστια 

ευκαιρία για την Παρί και όταν 

ο Μπαπέ βρέθηκε εντελώς 

αμαρκάριστος στη μικρή πε-

ριοχή των Γερμανών, αλλά το 

σουτ του δεν ήταν καλό και ο 

Νόιερ μπλόκαρε εύκολα. 

Στο Β΄ ημίχρονο, στο 59΄ από 

εξαιρετική σέντρα του Κίμιχ, ο 

Κομάν εντελώς αμαρκάριστος 

με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για 

την Μπάγερν. Η τελευταία με-

γάλη ευκαιρία για την Παρί ήρθε 

στο 70΄ με τον Νόιερ να μπλο-

κάρει πλασέ του Μαρκίνιος. 

Με το σφύριγμα της λήξης, η 

Μπάγερν πανηγύρισε μετά από 

7 χρόνια τον 6ο τίτλο της πρω-

ταθλήτρια Ευρώπης στην Ιστο-

ρία της, ισοφαρίζοντας σε τί-

τλους την Λίβερπουλ. οι 

Βαυαροί έκλεισαν ιδανικά τη σε-

ζόν, πανηγυρίζοντας το 

«τρεμπλ», καθώς νωρίτερα εί-

χαν στεφθεί πρωταθλητές Γερ-

μανίας, ενώ κατέκτησαν και το 

Κύπελλο. Η Παρί, από την 

πλευρά της, κατέκτησε το 

νταμπλ στην Γαλλία, αλλά απέ-

τυχε στα 50 χρόνια ζωής που 

έκλεισε πρόσφατα να πάρει για 

πρώτη φορά το βαρύτιμο τρό-

παιο. 

Διαιτητής: Ντανιέλε Ορσάτο 

(Ιταλία) 

Κίτρινες: Παρέδες, Τιάγκο 

Σίλβα, Κουρζάβα, Νεϊμάρ - Ντέι-

βις, Γκνάμπρι, Σίλε 

ΠΑΡΙ ΣΖ (Τόμας Τούχελ): Νά-

βας, Κέρερ, Τιάγκο Σίλβα, Κι-

μπέμπε, Μπερνάτ (80΄ Κουρ-

ζάβα), Μαρκίνιος, Παρέδες (65΄ 

Βεράτι), Ερέρα (72΄ Ντράξλερ), 

Νεϊμάρ, Ντι Μαρία (80΄ Τσούπο-

Μότινγκ), Μπαπέ. 

ΜΠΑΓΕΡΝ (Χανς-Ντίτερ Φλικ): 

Νόιερ, Κίμιχ, Μπόατενγκ (25΄ 

Σίλε), Αλάμπα, Ντέιβις, Γκορέ-

τσκα, Τιάγκο, Κομάν (68΄ Πέρι-

σιτς), Μίλερ, Γκνάμπρι (69΄ 

Κουτίνιο), Λεβαντόφσκι.

ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας ρίχνονται σήμερα Πέμπτη στην α΄ προ-
κριματική φάση του Europa League, η αυλαία της οποίας άνοιξε 
την αναμέτρηση την Τρίτη ανάμεσα στην Ριτεριάι (Λιθουανία) και 
την Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία). 
Οι αγώνες της α΄ προκριματικής φάσης θα είναι μονοί και θα διε-
ξαχθούν πίσω από κλειστές πόρτες. 
Οι αγώνες της α` προκριματικής φάσης είναι οι ακόλουθοι: 
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Μάριμπορ (Σλοβενία) - Κολερέιν (Βόρεια Ιρλανδία) 
Ζρίνσκι (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) - Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) 
Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) - Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 
Χάμπαρμπι (Σουηδία) - Πούσκας Ακαντέμια (Ουγγαρία) 
Βέντσπιλς (Λετονία) - Ντιναμό-Αουτο Τιράσπολ (Μολδαβία) 
Άαρχους (Δανία) - Χόνκα (Φινλανδία) 
Δε Νιού Σέιντς (Ουαλία) - Ζίλινα (Σλοβακία) 
Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) - Σκούπι (Βόρεια Μακεδονία) 

Νόμε Κάλιου (Εσθονία) - Μούρα (Σλοβενία) 

Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) - Σαμπουρτάλο (Γεωργία) 

Παρτιζάν (Σερβία) - Ρίγκας Φουτμπόλα Σκόλα (Λετονία) 

Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία)- Σιράκ (Αρμενία) 

Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) - Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 

Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία) - Πάιντε Λιναμέεσκοντ (Εσθονία) 

Βαλέτα (Μάλτα) - Μπάλα Τάουν (Ουαλία) 

Αμπερντίν (Σκωτία) - Ρούναβικ (Νησιά Φαρόε) 

Αλασκέρτ (Αρμενία) - Ρένοβα (Βόρεια Μακεδονία) 

Ορντάμπασι Σιμκέντ (Καζακστάν) - Μποτοσάνι (Ρουμανία) 

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) - Σάιρινς (Μάλτα) 

Πετροκούμπ-Χιντσέστι (Μολδαβία) - Μπάτσκα Τόπολα (Σερβία) 

Τέουτα (Αλβανία) - Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 

Σουμγκαγίτ Σίτι (Αζερμπαϊτζάν) - Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 

Τζιλάνι (Κόσοβο) - ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)

Άνοιξε η αυλαία της α΄ προκριματικής φάσης του Europa League
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ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:00 
Η Βαλίτσα του Παπά (1978). 
Κωμωδία με τους Ανδρέα 
Μπάρκουλη, Μαίρη Βιδάλη, 
Μαίρη Κυβέλου, Νίκο Γαλανό, 
Λίλη Παπαγιάννη, Μάκη Δεμίρη  
και Ελένη Φιλίνη. Ένα μέλος 
της Ιταλικής μαφίας, μεταμφιέ-
ζεται σε παπά για να μπορέσει 
να μεταφέρει πιο εύκολα χρή-
ματα 600.000 δολάρια σε μια βαλίτσα. Η βαλίτσα 
του όμως μπερδεύεται με μια παρόμοια βαλίτσα στο 
αεροδρόμιο, που ανήκει σε μια όμορφη νεαρή ταξι-
δεύτρια. Η μαφία εκνευρίζεται όταν βλέπει τη βαλίτσα 
γεμάτη εσώρουχα αντί για χρήματα και δίνει στον 
μεταμφιεσμένο παπά περιθώριο 2 μέρες για να διορ-
θώσει το λάθος του.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:55 
Η Σιδηρά Κυρία (1983). Κωμωδία με την Ρένα Βλα-
χοπούλου, Τέτη Σχοινάκη, Τάσο Περζικιανίδη και 
Κώστα Φλωράτο. Η Ρένα Ρεμούνδου θαυμάζει την 
Μάργκαρετ Θάτσερ. Ενδιαφέρεται για τα κοινά και 
συχνά διαμαρτύρεται για τα αρνητικά στοιχεία του 
τόπου. Αυτό που την απασχολεί τώρα είναι η κακή 
ποιότητα της τηλεόρασης και γι` αυτό διαμαρτύρεται 
στον διευθυντή της ΕΡΤ, κ. Ρωμαίο. Σύντομα θα 
αποκτήσει τη δική της εκπομπή. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  23:05 
Ησαΐα Χόρευε (1966). Κωμωδία με τους Βασίλη 
Αυλωνίτη, Γεωργία Βασιλειάδου, Γιάννη Γκιωνάκη, 
Τάκη Μηλιάδη, Γιάννη Φέρμη, Βασίλη Καΐλα. Ο ιδιο-
κτήτης ενός γραφείου συνοικεσίων αντιμετωπίζει 
επαγγελματικό πρόβλημα, λόγω της έλλειψης υπο-
ψηφίων γαμπρών και νυμφών. Έτσι, μαζί με την κα-
πάτσα γυναίκα του, προσπαθούν να αυξήσουν την 
πελατεία τους με διάφορους τρόπους. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  20:05 

Πρόβα Νυφικού (1995). Κωμωδία με τους Γρηγόρη 
Βαλτινό, Φίλιππο Σοφιανό, Άντζελα Γκερέκου, Αλε-
ξανδριανή Σικελιανού, Άγγελο Αντωνόπουλο Βίνα 
Ασίκη , Βαλέρια Χριστοδουλίδου. Όλα κυλούσαν αρ-
μονικά στη ζωή της Αγγελικής Δελλή το φθινόπωρο 
του 1939. Σε λίγες μέρες θα γνώριζε την ευτυχία 
στο πλευρό του αρραβωνιαστικού της, Απόστολου 
Πετρόπουλου αφού θα ανέβαιναν μαζί τα σκαλιά 
της εκκλησίας. Ένα ήρεμο κυριακάτικο απόγευμα 
όμως, την περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Μέσω 
ενός ανώνυμου γράμματος, την ενημέρωναν πως ο 

Απόστολος την απατούσε. Βλέποντάς την να φτάνει 
στο ζενίθ της απελπισίας, ο θείος Οδυσσέας, βρίσκει 
έναν έξυπνο αστυνομικό, τον Πέτρο Μανιά και του 
ζητά να ψάξει στοιχεία για να δουν αν όντως ο αρ-
ραβωνιαστικός της Αγγελικής έχει άλλη.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:40 

Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος (1960). Κωμωδία 
με την Τζένη Καρέζη, Ντίνο Ηλιόπουλο, Διονύση Πα-
παγιαννόπουλο, Σταύρο Ξενίδη και Ρίκα Διαλυνά. Η 
Τζούλια ένα πλουσιοκόριτσο που της αρέσει η κα-
λοπέραση, είναι κόρη του Τέλη, γενικού διευθυντή 
της εταιρίας χάλυβος. Ο Γρηγόρης, ιδιαίτερος του 
Τέλη στην εταιρία, ένας φιλήσυχος υπάλληλος που 
είναι ερωτευμένος με την Τζούλια, μετά από μια 
σειρά παρεξηγήσεων θα χάσει τη δουλειά του και 
θα απολυθεί... 
KYΡIAKH 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:00 

Η Μάτα Χάρη Ξαναχτυπά (1985). 
Κωμωδία με την Ρένα Βλαχοπού-
λου, Σπύρο Μισθό, Τόνια Αδαμο-
πούλου, Άγγελο Γεωργιάδη, Γιάννη 
Κωστή. Ένας δικηγόρος, ο Αριστεί-
δης, ερωτεύεται μια κοπέλα και 
αποφασίζει να τη ζητήσει σε γάμο 
από τον πατέρα της. Ακολουθεί 
ένας καβγάς σε μια γκαρσονιέρα 
όπου ο πεθερός συναντά την ερω-
μένη του και σύζυγο ενός φίλου του. Στο σπίτι της 
κοπέλας, ο Αριστείδης –που δεν γνωρίζει εξ όψεως 
τον πεθερό του – αφηγείται τα γεγονότα της γκαρ-
σονιέρας και η πεθερά του καταλαβαίνει ότι πρόκειται 
για τον άντρα της. Ο τελευταίος θα προσπαθήσει να 
βγάλει τρελό τον Αριστείδη και να τον διώξει. 
KYΡIAKH 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:50 

Οι Μνηστήρες της Πηνελόπης (1968). Κωμωδία 
με τους Σταύρο Παράβα, Σάσα Καστούρα, Σωτήρη 
Μουστάκα, Φίλιο Φιλιππίδη, Ρία Δελούτση, Γιώργο 
Γαβριηλίδη. Ο Σταύρος Παράβας σε ένα διπλό ρόλο. 
Από τη μια ως φωτογράφος και από την άλλη ως η 
παράξενη και "σιτεμένη" αδέλφη του. Το σενάριο 
εκτυλίσσεται με τις περιπέτειες του φωτογράφου, 
που γίνεται αντικείμενο παρακολούθησης από μία 
σπείρα κακοποιών, καθώς και τις προσπάθειες της 
αδελφής του να παντρευτεί κάποιον Ελληνο-αμερι-
κάνο γαμπρό που έρχεται από τη Μασσαχουσέτη 
ακριβώς για αυτό το σκοπό. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:35 
Απόν Ακούει του Γονιού (1979). Κυπριακή κωμω-
δία με τους Ανδρέα Αργυρίδη, Κώστα Παπαμαρκίδη, 
Όλγα Ποταμίτου, Ηρακλή Γιωργαλή και Αντώνη Βα-
σιλειάδη. Δεν είναι απλά το ότι δεν ακούει καθόλου 
στις συμβουλές των γονιών του, αλλά όταν κάποιος 
κάνει ακριβώς το αντίθετο από την συμβουλή των 
γωνιών του, τότε έρχεται η Κυπριακή παροιμία να 
αποδειχθεί σοφή. 
ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:40 
Τρία Παιδιά Βολιώτικα (1957). Κωμωδία ταινία με 
τους Ανδρέα Μπάρκουλη, Νίκο Σταυρίδη, Κώστα 
Χατζηχρήστο, Διονύση Παπαγιαννόπουλο και Λαυ-
ρέντη Διανέλλο. Τρεις νέοι από το Βόλο, πηγαίνουν 
στο χωριό Προφήτης Ηλίας του Πηλίου και απαγά-
γουν την Αννούλα για λογαριασμό του Αλέξη. Ο ενω-
μοτάρχης του χωριού που έχει αρχίσει να τους κα-
ταδιώκει, λοξοδρομεί, γιατί ένα σήμα τον ειδοποιεί 
ότι εμφανίστηκε στα μέρη τους ο κακοποιός Γκιόνας, 
με την συμμορία του. Για κακή τους τύχη οι τρεις 
νέοι θα πέσουν πάνω στον Γκιόνα, ο οποίος θα τους 
κρατήσει για ομήρους.  
ΤΡΙΤΗ  1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:45 
Τηλεκανίβαλοι (1986). Κωμωδία με τους Κώστα 
Τζούμα, Δημήτρη Πουλικάκο, Τάκη Χρυσικάκο, 
Γιάννη Βούρο, Αρτέμη Μάτσα, Σοφία Αλιμπέρτη. Σά-
τιρα της κρατικής Ελληνικής τηλεόρασης πριν την 
εμφάνιση της ιδιωτικής. Ο διευθυντής ειδήσεων ανα-
ζητεί τη σκυλίτσα του υπουργού του, τα ΜΑΤ χο-
ρεύουν Καν-Καν, λάγνες εκφωνήτριες προσπαθούν 
να ανεβάσουν τη θεαματικότητα με τα γυμνά κάλλη 
τους και ο μέγας σκηνοθέτης παρουσιάζει έναν αυ-
θεντικό αντάρτη για να πάρει έγκριση της ταινίας 
του. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης διαφημίζει σαμπουάν κατά 
της πιτυρίδας, και ο Σάκης Μπουλάς παρουσιάζεται 
ως Θεόδωρος Αγγελόπουλος. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:30 
Μια Ιταλίδα στην Ελλάδα (1958). 
Κωμωδία με Βαντίζα Γκουίντα, Αν-
δρέα Μπάρκουλη, Μίμη Φωτό-
πουλο, Τζόλι Γαρμπή, Διονύση Πα-
παγιαννόπουλο και Σταύρο Ξενίδη. 
'Eνας νεαρός καρδιοκατακτητής 
ερωτεύεται μια Ιταλίδα σπουδά-
στρια που επισκέπτεται την Ελ-
λάδα. Όταν εκείνη ανακαλύπτει ότι 
δεν είναι ζωγράφος, αλλά ο κακο-
μαθημένος γιος ενός πλούσιου επι-
χειρηματία, θα τον απορρίψει. 
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06.00 Όμορφη Μέρα-Κάθε 
Μέρα  
08.00 Σπιτομαγειρέματα 
08.30 Με το Πέρασμα του 
Χρόνου  
09.30 Ντοκιμαντέρ Παραδο-
σιακά Ζυμώματα και Άρτοι 
της Κύπρου «Ζυμώματα στο 
Κοιλάνι» 
10.00 Ντοκιμαντέρ Παραδο-
σιακά Ζυμώματα και Άρτοι 
της Κύπρου «Ζυμώματα 
στην Κυπερούντα» 
10:30 Ντοκιμαντέρ Παραδο-
σιακά Ζυμώματα και Άρτοι 
της Κύπρου «Ζυμώματα στο 
κατεχόμενο Λευκόνοικο» 
11.15 Κυπριακό Έργο «Η 
Λυμπουρκά»  
12.00 Από Μέρα σε Μέρα  
13:00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
16.00 Χρυσές Συνταγές  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8 
06.00 Ντοκιμαντέρ «Αυτή εί-
ναι η Πατρίδα μας»  (Ε) 
07.00 Τηλεταινία «Βούττη-
μαν Ήλιου» (Ε) 
07.30 Ντοκιμαντέρ «Ει εισί 
Βωμοί, εισί και Θεοί» (Ε) 
08.30 Τηλεταινία «Το καλο-
καίρι του έρωτα μας» (Ε) 
10.00 Ντοκιμαντέρ «Ζω 
επειδή Ελπίζω» (Ε) 
11.00 Αμμόχωστος, Μνήμες 
και Προσδοκίες (Ε) 
12.00 Από Μέρα σε Μέρα  

13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 Η δασκάλα της ιστο-
ρίας (Ε) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/8 
05.15 Θεία Λειτουργία 
08.15 Στην Άκρη του Παρά-
δεισου (Ε) 
10.30 Κοίτα με στα Μάτια 
11.00 Φάκελοι (Ε) 
12.00 Προσωπογραφίες 
13.00 Γενιές της Σιωπής  
14.00 Mάθε Τέχνη (Ε) 
14.30 Χρονογράφημα (Ε) 
15.00 ΑrtCafe  
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/8 
06.00 Συναυλία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
09.00 Eu 4 U (Ε) 
10.00 Στην Άκρη του Παρά-
δεισου (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πά-
τρης (Ε) 
12.00 ΑrtCafe Ε) 
13.00 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
13.45 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.00 Μαζί/Birlikte (Ε) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8  

08.00 Όμορφη Μέρα-Κάθε 
Μέρα (Ε) 
10.00 Σπιτομαγειρέματα 
10.30 Με το Πέρασμα του 
Χρόνου (Ε) 
11.30 Ντοκιμαντέρ «Αμμό-
χωστος» (Ε) 
12.45 Χρονογράφημα (Ε) 
13.00 Θαλασσογραφία (Ε) 

13.25 Ιστορίες του Μιτση-
ορκή (Ε) 
14.00 Από Μέρα σε Μέρα 
15.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
16.00 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
17.00 Το Καφενείο (Ε) 

ΤΡΙΤΗ 1/9 
06.00 Όμορφη Μέρα-Κάθε 
Μέρα  
08.00 Σπιτομαγειρέματα 
08.30 Με το Πέρασμα του 
Χρόνου (Ε) 
09.30 Τετραλογία: Ο Τόπος 
ο Άνθρωπος «Σολέα- Η 
Χρυσή Κοιλάδα» (Ε) 
10.30 Χρονογράφημα (Ε) 
11.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
11.25 Ιστορίες του Μιτση-
ορκή (Ε) 
12.00 Από Μέρα σε Μέρα 
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
14.00 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
15.00 Το Καφενείο (Ε) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9 
06.00 Όμορφη Μέρα-Κάθε 
Μέρα (Ε) 
08.00 Σπιτομαγειρέματα (Ε) 
08.30 Με το Πέρασμα του 
Χρόνου (Ε) 
09.30 Ντοκιμαντέρ «Τετρα-
λογία-Ες Γην εναλίαν»(Ε) 
10.30 Χρονογράφημα (Ε) 
11.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
11.25 Ιστορίες του Μιτση-
ορκή (Ε) 
12.00 Από Μέρα σε Μέρα 
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
16.00 Χρυσές Συνταγές (Ε)

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-

λημέρα από τον LGR. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Μόνο 

Λαϊκά Τραγούδια 14:00 Λαϊκές 

Επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύτου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 20:00 London Greek 
Radio Hits 22:00 Μουσικές Επι-

λογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα από τον 

LGR. 10:00 Λίγο πριν το μεση-

μέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 
12:00 Χρυσές Επιτυχίες 14:00 
Party time με τη Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Drive Time 

Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλαλάς 20:00 Ελλη-

νικές Επιτυχίες 21:00 Friday 

Night με τον Κρις Θεοχάρους 
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 

Box 07:00 Σάββατο Πρωί με τον 
Βασίλη Παναγή 10:00 Μουσικές 

Επιλογές με τον Γιάννη Αγιασ-
λάρη 12:00 Σαββατοκύριακο με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 14:00 
Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια 
Γερολέμου 16:00 Ελληνικές επι-

τυχίες με τον DJ Magis 19:00 
19:00 Σαββατόβραδο στον 

LGR,  22:00 Greek Party με τον 
Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 
01:00 LGR Jukebox 07:00 Κα-

λημέρα Κυριακή με τη Σούλα 
Βιολάρη 10:00 Μια φορά και 

έναν καιρό 10:45 Θεία Λειτουρ-

γία 12:30 Μουσικές Επιλογές 
13:00 Απόγευμα της Κυριακής 
με τον Γιάννη Ιωάννου 16:00 Στις 

γειτονιές με την Κατερίνα Μπα-
ροτσάκη 17:00 Ζήτω το Ελλη-

νικό Τραγούδι με τον Μιχάλη 
Γερμανό 19:00 Τα τραγούδια της 

ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα από 
τον LGR 10:00 Λίγο πριν τη μια 

το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Μόνο 

Ελληνικές Επιτυχίες 16:00 
Drive Time με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 19:00 The Greek Music Mon-
day Mix 22:00 Δευτέρα βράδυ με 
τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 
Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-

χίες με την Κατερίνα Μπαρο-
τσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με 
τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00 
Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαη-
λίδη 19:00 Ελληνικές Επιτυχίες  
20:00 Young and connected 

scandalous με την Κατερίνα Νε-
οκλέους 22:00 Hellenic Show με 
τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 
Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες 
με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊ-

κές επιτυχίες με την Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
με τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 

Family Law Show με την Lucy 
Loizou, ή την εκπομπή Talking 

Property 20:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 
τον Γιάννη Ιωάννου.

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Δελτίο Ειδήσεων 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Στην Άκρη του Παράδεισου  
20:00 Ευθέως  
21:05 Πολιτιστικό Ημερολόγιο:  
Κασσάνδρα Χαλκιδικής 
22:00 Ελληνική Ταινία: Η Βαλίτσα 
του Παπά  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Στην Άκρη του Παράδεισου   
20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV:  
21:55 Ελληνική Ταινία: Η Σιδηρά 
Κυρία  
23:05 Ελληνική Ταινία: Ησαΐα Χό-
ρευε  
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Αύριο είναι Κυριακή με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV:  
H δημοφιλής  Ελληνοκύπρια τρα-
γουδίστρια,  Κωνσταντίνα δίνει συ-
νέντευξη στη δημοσιογράφο, συνερ-
γάτιδα του Hellenic TV  Σεμίνα 
Τσοκανά.  ώντος Πανεπιστήμιο Οξ-
φόρδης 
20:05 Ελληνική Ταινία: Πρόβα Νυφι-
κού  
23:05 Ελληνική Ταινία: Το Κοροϊδάκι 
της Δεσποινίδος  
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 «Διαλέγω Καριέρα» με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
19:40 «Πρόσωπα» με τον Βασίλη 
Παναγή  
20:20 Ο Ακάληπτος Επ. 17 

21:00 Ελληνική Ταινία: Η Μάτα 
Χάρη Ξαναχτυπά  
22:50 Ελληνική Ταινία: Οι Μνηστή-
ρες της Πηνελόπης  
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Στην Άκρη του Παράδεισου   
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:35 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα  
Νικολαΐδη και την Ρούλα 
Σκουρογιάννη 
21:35 Κυπριακό Απόν Ακούει του 
Γονιού Θέατρο 
22:20 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:40 Ελληνική Ταινία: Τρία Παιδιά 
Βολιώτικα  
21:45 Ελληνική Ταινία: Τηλεκανίβαλοι 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Στην Άκρη του Παράδεισου   
20:00 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Wine Festival 2019  Bambas 
Shaouna 
21:30 Ελληνική Ταινία: Μια Ιταλίδα 
στην Ελλάδα  
23:10 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Συναυλία από το Μουσικό Σχο-
λείο Αλίμου στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών
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Fask masks in schools latest 
in government U-turns

T
he Government has made 

its latest U-turn of the 

pandemic – now advising 

that face coverings should be 

worn by secondary pupils and 

staff in some areas of England. 

The Department for Education 

is advising the measures should 

be taken in areas under local 

lockdown, and that face coverings 

should be at the discretion of 

schools across the rest of the 

country. 

It comes after Education Sec-

retary Gavin Williamson insisted 

measures being adopted by 

schools to limit the spread of        

coronavirus meant masks were 

not required and a day after a 

Number 10 spokesman said 

there were no plans to review the 

guidance. 

On a visit to a school in    

Leicestershire on Tuesday, Prime 

Minister Boris Johnson said the 

government was following up-

dated advice from the World 

Health Organisation - despite that 

shift happening four days ago. 

The WHO issued new guidance 

on 21 August, saying "children 

aged 12 and over should wear a 

mask under the same conditions 

as adults, in particular when they 

cannot guarantee at least a one-

metre distance from others and 

there is widespread transmission 

in the area." 

Mr Johnson also suggested 

the U-turn on face coverings had 

come following the experience of 

Scottish pupils, who have been 

back in schools since 11 August.  

"On the issue of face coverings, 

what you've got is the WHO say-

ing face coverings should be used 

by over-12s," Mr Johnson said. 

"What we're saying is if you're 

in a school where there is a 'hot 

spot' then it probably does make 

sense in confined areas outside 

the classroom to use a face cover-

ings in the corridor and elsewhere. 

"As they discovered in Scotland, 

where they've had the kids in for 

at least a couple of weeks now, 

what they found was that it was 

raining outside, people were com-

ing in and they were congregating 

in the corridors and the move to 

face coverings they thought was 

sensible. 

"What we are doing, following 

what the WHO have said, is we 

are saying, if you are in a hot spot 

area where there is a higher risk 

of transmission then face cover-

ings in those types of areas out-

side the classroom. 

"But not in the classrooms,     

because that is clearly nonsensi-

cal - you can't teach with face 

coverings, you can't expect peo-

ple to learn with face coverings." 

The UK government's change 

in advice came late on Tuesday - 

hours after the Scottish govern-

ment recommended the wearing 

of face masks in secondary school 

corridors, and the Welsh govern-

ment said it was reviewing its     

advice on face coverings for           

pupils. 

Labour has accused the UK 

government of having "passed 

the buck" to schools to decide on 

whether face coverings should 

be worn. 

Mr Johnson faces resistance to 

the move from within his own ranks, 

with Tory MP Marcus Fysh voicing 

his opposition after it emerged the 

U-turn may be imminent. 

"Masks should be banned in 

schools," he said on Twitter.  

"The country should be getting 

back to normal not pandering to 

this scientifically illiterate guff."

F
rance is joining military 

exercises with Italy, 

Greece and Cyprus in 

the Eastern Mediterranean 

amid a worsening dispute 

between Turkey and Greece 

over energy resources in 

the region, Armed Forces 

Minister Florence Parly said 

yesterday. 

Tensions between Turkey 

and Greece escalated after 

Ankara sent its Oruc Reis      

survey vessel to disputed 

eastern Mediterranean waters 

this month, a move Athens 

has called illegal. 

“The eastern Mediterranean 

is turning into an area of        

tension. Respect for interna-

tional law must be the rule  

and not the exception,” Parly 

said on Twitter, adding that it 

“should not be a playground 

for the ambitions of some.” 

Three Rafale fighter jets 

and a warship equipped with 

a helicopter will be part of the 

joint military exercises, she 

said. 

Relations between France 

and Turkey have soured in      

recent months over Ankara’s 

actions in NATO, Libya and 

the Mediterranean. 

President Emmanuel Macron 

has called for the EU to show 

solidarity with Greece and  

Cyprus in the dispute over 

natural gas reserves off         

Cyprus and the extent of their 

continental shelves and 

pushed for further sanctions 

at EU level, although there are 

divisions in the bloc over the 

issue. 

Germany has sought to  

mediate between the Ankara 

and Athens. On Tuesday their 

respective foreign ministers 

said they wanted to solve       

the matter through dialogue 

following talks with German 

Foreign Minister Heiko Maas. 

However, each warned that 

they would continue to defend 

their rights in the region. 

“Our message is simple:  

priority to dialogue, coopera-

tion and diplomacy so that      

the Eastern Mediterranean 

becomes an area of stability 

and respect for international 

law,” Parly said.  

Meanwhile, Turkey said it 

was determined to do what-

ever was necessary to obtain 

its rights in the Black Sea,      

Aegean and Mediterranean, 

President Tayyip Erdogan said 

yesterday. 

Speaking at an event com-

memorating the 11th century 

military victory by Seljuk Turks 

over the Byzantine empire at 

Malazgirt, Erdogan also called 

on Ankara’s counterparts to 

avoid mistakes that he said 

would bring their destruc-     

tion. 

“We will not compromise 

what is ours… We are deter-

mined to do whatever is       

necessary,” Erdogan said. 

“If there is anyone who 

wants to pay its price, they  

are welcome to confront us. If 

not then they should go away 

so we can handle our own 

business.”

France joins military 
exercise in east Med

Anastasiades briefs Guterres on Varosha threat
P

resident Nicos Anastasi-

ades on Tuesday briefed 

UN Secretary-General 

Antonio Guterres on Turkey’s 

provocative actions both on 

Varosha and in the island’s      

exclusive economic zone. 

According to government 

spokesman Kyriacos Kousios, 

the two had a phone call, where 

the president explained the nega-

tive effects of any effort to open 

fenced-off town in Famagusta. 

“Such an action underlines     

serious dangers and is the com-

plete opposition to the relevant 

UN Security Council resolutions 

and will negatively affect any effort 

to restart talks from where they left 

off in Crans-Montana,” Kousios 

said in a written statement. 

Anastasiades also briefed       

Guterres about Ankara’s latest  

actions in the island’s EEZ. 

He said these actions along 

with the Varosha reopening efforts 

were clear signals of Ankara’s plan 

to abandon the agreed bases for 

a solution to the Cyprus problem. 

“In this framework, the president 

called for the intervention of the 

Secretary-General and reiterated 

his proposal to create a bicommunal 

committee to prepare a study of 

the reconstruction of the city, and 

the return of the legal residents of 

the closed-off town,” Kousios said. 

The president also told Guterres 

this would be a substantive confi-

dence building measure, which 

would strengthen the attempts to 

restart negotiations to solve the 

Cyprus problem. 

Anastasiades reiterated he was 

ready to restart negotiations        

from where they left off at the 

2017 talks in Crans-Montana       

and based on the common           

understanding established at a 

meeting in November 2019 in 

Berlin. 

Kousios said Guterres listened 

to the president and assured him 

he would take the necessary     

action underlined in the UN Secu-

rity Council resolutions.



B
oris Johnson has sought 

to assure parents that the 

risk of children getting 

Covid-19 as they return to school 

is “very, very, very small.” 

The prime minister posted a 

video on Twitter, with just a week 

to go before his planned reopen-

ing of schools, telling parents it 

is "absolutely vital" that they send 

their children back to school in 

September. 

Many parents are concerned 

about the risk to their children 

and household if they go back 

to school, where social distancing 

may be more difficult, but experts 

have been warning that any 

more time away from education 

could have a long term impact 

on the development of more 

disadvantaged pupils. 

Mr Johnson, whose fiancee 

gave birth to his son Wilfred 

earlier this year, conceded that 

"parents are genuinely still a      

bit worried about their children  

contracting coronavirus" at 

school but suggested the risk to 

youngsters would be worse if 

they didn't return. 

“It’s vital for their education, 

it’s vital for their welfare, it’s vital 

for their physical, and indeed, 

their mental wellbeing," he said, 

"so let’s make sure that all kids, 

all pupils, get back to school at 

the beginning of September.” 

He insisted the "risks are 

very, very, very small that they’ll 

even get it, but then the risk that 

they’ll suffer from it badly are 

very, very, very, very small         

indeed." 

Most children have spent five 

months or more away from 

school however disadvantaged 

children without access to learn-

ing materials will suffer more 

from time off than their peers 

who have access to laptops and 

tutoring. 

Experts have been warning 

the education attainment gap 

between children of different 

backgrounds will widen, the 

longer children are kept out of 

schools. 

In a tweet following the video, 

Mr Johnson said: "Nothing will 

have a greater effect on the life 

chances of our children than          

returning to school." 

"It’s vital that parents under-

stand that schools are safe,"  

the PM said in his video, adding 

that "teachers have gone to 

great lengths to get schools 

ready." 

He reminded parents that 

many teachers have had children 

in their classrooms "throughout 

the pandemic". 

“Lots of schools have been 

open and looking after kids  

very, very successfully," he said,   

adding how they "will take steps 

to ensure that groups aren’t 

mixed up, that we have washing 

of hands and all the other disci-

plines you need to prevent 

spread of the virus." 

Many pupils in England have 

not been to class since March 

when schools were closed      

except to look after vulnerable 

children and those of key-

workers. 

Schools in Scotland re-

opened earlier this month, while 

those in England, Wales and 

Northern Ireland are expected 

to welcome all pupils from the 

beginning of September. 

Earlier, Mr Johnson thanked 

school staff who "have spent 

the summer months making 

classrooms Covid-secure in 

preparation for a full return in 

September." 

“We have always been guided 

by our scientific and medical  

experts, and we now know far 

more about coronavirus than 

we did earlier this year."
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Boris: It’s absolutely vital that pupils 
get back into school in September

Greece at risk of being 

added to quarantine list

G
reece could join the UK's 

quarantine list following 

a spike in coronavirus 

cases. 

Infections are up in the country 

since Prime Minister Kyriakos 

Mitsotakis officially declared the 

tourist season open on 13 June. 

At that time, Greece had 3,112 

confirmed coronavirus cases 

and 183 deaths. The number of 

cases in Greece have surged 

to nearly 9,000. The country 

has now recorded a total of 243 

deaths linked to coronavirus. 

Many of the new cases have 

been attributed to outbreaks after 

weddings and people ignoring 

social distancing and protective 

measures during summer breaks. 

Spot checks for the virus on 

ferry passengers returning to 

the mainland from the islands 

began last week. 

Greece has also imposed 

local restrictions on businesses, 

especially those that cater to big 

crowds, as virus cases surge on 

the island of Mykonos. 

Many thousands of Britons 

are holidaying in Greece. The 

UK government has warned 

countries will be added if their 

new daily cases rise above      

20 per 100,000 over a seven day 

period. Data from the European 

Centre for Disease Prevention 

and Control shows Greece is 

currently below the government's 

threshold reporting 14.2 cases 

per 100,000 but cases have 

risen since the end of July. 

The government reviews the 

quarantine list every Thursday.      

WHO declares Africa  
free of wild polio
T

he World Health Organi-

zation (WHO) has certified 

that the African continent 

is free from wild polio after dec-

ades of collective effort and four 

years after the last cases appeared 

in northeastern Nigeria.  

"Thanks to the relentless        

efforts by governments, donors, 

frontline health workers and 

communities, up to 1.8 million 

children have been saved from 

the crippling life-long paralysis," 

the WHO said in a statement on 

Tuesday. 

Forty-six presidents of the       

region will celebrate alongside 

supporters of polio eradication 

efforts. 

"Happiness is an understate-

ment. We've been on this mara-

thon for over 30 years," said Tunji 

Funsho, a Nigerian doctor and 

local anti-polio coordinator for 

Rotary International. 

The achievement marks a 

crucial step towards ridding the 

world of the virus. "It's a real 

achievement, I feel joy and relief 

at the same time," he added. 

Poliomyelitis, or "wild polio" is 

an acutely infectious and conta-

gious disease which attacks the 

spinal cord and causes irrever-

sible paralysis in children. 

It was endemic around the 

world until a vaccine was found 

in the 1950s, though many poor-

er countries in Asia and Africa 

struggled to get access to it. 

When the WHO launched the 

Global Polio Eradication Initiative 

in 1988, it counted 350,000 cases 

worldwide and in 1996 there still 

were more than 70,000 cases 

in Africa alone. But thanks to a 

collective global effort and       

considerable financial backing, 

only Afghanistan and Pakistan 

are still reporting cases: a total 

of 87 this year.   

The WHO's declaration doesn’t 

mean Africa is entirely polio-free. 

The vaccine-derived polio virus, 

a rare mutated form of the weak-

ened virus contained in the oral 

vaccine, continues to cause occa-

sional crippling outbreaks in some 

countries including Nigeria,       

Angola, the Democratic Repub-

lic of the Congo, and Central  

African Republic. 

L
arnaca could be Cyprus’ 

first city with water taxis 

once the much-awaited 

removal of the oil refineries 

takes place. 

The water taxis are part of a 

proposed development plan for 

that area, along with a bus rapid 

transit or tram system so as to 

provide alternative transport  

options. 

In the long term, the tram  

system could get extended to 

cover all of Larnaca’s coastal front, 

something that will be appealing 

to both locals and tourists.

Larnaca could be Cyprus’ 
first city with water taxis
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Elizabeth Xenofontos recognised for 

her good work in Barnet

E
lizabeth Xenofontos has 

been recognised at the 

20th London Borough of 

Barnet Civic Awards for her 

work within the borough’s Greek 

Cypriot community, helping to 

produce drama and teaching 

young people. 

Elizabeth, from Paphos,        

Cyprus, is a graduate of the  

University of Athens (philology-

philosophy). After graduating in 

1980, she came to London for 

a master’s degree. However, she 

also helped in the foundation of 

Independent Greek Community 

schools. She has taught in many 

Greek schools and is currently 

the headteacher of the Indepen-

dent Greek School of St. Marys 

in Southgate, London. She also 

works as a coordinator in the 

school of the Apostle Barnabas. 

For 40 years she has been 

serving education and culture in 

the Borough of Barnet. 

She was a member of the   

Cyprus and Greek Missions, 

taught GCSE and A Level and 

Modern Greek as a foreign       

language for 22 years in primary 

and secondary schools in north 

London, with excellent results. 

She worked as a Moderator 

of Greek for OCR and is an        

examiner in the examination      

organisation Edexcel. 

In the field of culture, she has 

presented many theatrical per-

formances at the schools where 

she worked, including two ancient 

Greek tragedies - Oedipus REX 

and The Trojan women, and has 

performed at community events.  

In 1995, she was awarded a 

prize in a competition in Greece. 

Her children’s education is 

her passion. 

The winners of the Barnet 

Civic Awards were recently paid 

a special home visit by the      

Worshipful Mayor of Barnet Cllr 

Caroline Stock to receive their 

awards. Six Lifetime Achievement 

awards and two Outstanding 

Service to the Community awards 

were presented to eight recipients 

in recognition of their commitment 

and dedication to supporting the 

people of Barnet.

Theo’s Food Company livening up mealtimes

G
irl Gone Greek, a novel 

depicting life in a Greek 

coastal village, has won 

Best Screenplay at the 2020 

Santorini Film Festival.  

The first international,             

independent film festival on      

the Greek island, took place      

on 15 August at Cinema           

Kamari. 

Girl Gone Greek is based on 

author Rebecca Hall’s travel 

memoir and brings iconic scenes 

to life in a present day setting. 

She commented: “With another 

film festival award under its belt, 

I really do feel ‘Girl Gone Greek’ 

is starting to make headway, 

and certainly do hope my travel 

memoir turned script about         

life in a Greek village and its 

eccentricities, can come to   

fruition on screen.” 

Rebecca, who originally hails 

from the UK, arrived years ago 

in a small coastal town in 

Greece as an English language 

teacher. But after too much 

finger-pointing was directed at 

Greece during the 2008 global 

economic crisis, she decided to 

help her adopted country. 

She sought to portray the life, 

people and culture of her new 

home and wrote the fictionalized 

account of her life in the village 

so that readers might have the 

opportunity to see the real 

Greece. 

In addition to winning    

Best Screenplay at the 2020 

Santorini Film Festival, in 2019 

Girl Gone Greek received      

recognition as a finalist in the 

script category at the North      

European Film Festival and 

was the Official Selection at the 

International Filmmaker Awards, 

London for the Best Unproduced 

Script. 

In 2018, the novel was named 

Winner of Best Feature Fiction 

Script at the London Greek  

Film Festival and received an 

Honourable Mention at the      

Los Angeles Movie Awards. 

Girl Gone Greek wins  
Best Screenplay at  
Santorini Film Festival 2020

D
ue to the coronavirus  

pandemic, the annual 

fundraising dinner in 

memory of Maria Nicolaou   

Adamou, who sadly lost her  

battle with cancer four years 

ago at the age of 46, will unfor-

tunately not be taking place this 

year.  

All proceeds from previous 

events, organised by Parikiaki 

newspaper together with the  

Cypriot Women's League, have 

been donated to Radiomarathon 

for people with special needs.  

Maria’s family would like to 

reach out to the community and 

kindly ask that these much 

needed donations continue,    

despite the cancellation of the 

dinner.  

Any donation, however big or 

small, will be greatly appreciated. 

The aim of Radiomarathon is 

to support people with special 

needs and their families and 

carers, and highlight the issues 

they face, increasing insight and 

awareness. 

You can make a donation        

directly to the charity via     

the following links: www.just-  

giving.com/radio-marathon and 

https://uk.virginmoneygiving.   

com/donation-web/charity? 

charityId=1009906&utm_source

=extbtn&utm_campaign=dona-

tebtn 

Support Radiomarathon 
in memory of  
Maria Nicolaou Adamou 

Tasos Poyiatzis raises funds for Margate community

T
heo’s Food Company, a 

renowned supplier of 

mouth-watering chicken 

and vegan produce, is now spicing 

up mealtimes for hungry house-

holds across England with their 

new domestic delivery business. 

Passionate about food and  

always driven by innovation, 

family run Theo’s launched their 

home delivery service, featuring 

food boxes containing healthy 

tasty marinated chicken, fruit, veg-

etables, dairy products, breads, 

sauces and accompaniments, 

all exclusively provided by the 

company. 

Delivered to the front doors of 

homes five days a week, the food 

boxes are proving a huge success 

at a time when families struggle 

to get supermarket deliveries, 

and when vulnerable households 

are shielding throughout the 

lockdown. 

Theo’s incredible tasting mari-

nated chicken, including Sweet 

Mediterranean, Piri Piri, BBQ and 

Tikka, all packed with subtle but 

extremely tasty and authentic   

flavours, are ideal for barbeques, 

easy-to-prepare oven-cooked or 

grilled meals.  

Along with providing healthy 

produce to homes, Theo’s also 

hold a strong philanthropic and 

charity ethos that has always 

been at the heart of the company. 

This year Theo’s supported West 

Midlands based Greek taverna 

and charity Lakis Greek Kitchen, 

with their 2020 Covid-19 campaign. 

As sponsors to LGK, Theo’s 

joined forces with the charity to 

help raise vital funds through 

the profits on their online shop. 

Additionally, they helped supply 

essential food items to Acorns 

Children’s Hospice, looking after 

children from Birmingham’s 

Children Hospital, due to the large 

intake of patients arising from the 

Covid crisis and in support of the 

most vulnerable of the community. 

Managing Director Theo   

Gavriel said, “The onset of 

Covid-19 forced us to think diffe-

rently about our business. Our 

founder Chris Gavriel had a long-

held ambition that everybody 

should be able to enjoy the same 

delicious, competitively-priced 

product that we supply to take-

aways and caterers – and not 

available in the supermarket - 

from the comfort of their own 

home. The restrictions imposed 

by lockdown meant we now had 

the opportunity to execute that. 

It also meant that we could give 

something back to both the com-

munity and families. By providing 

quality chicken and complemen-

tary products direct to their door 

(with discount for all key workers) 

it meant that Theo’s could help 

families eat well, together, and 

with minimal fuss.” 

Theo’s was founded in Burnt-

wood in 1990 when Chris Gavriel 

created his own marinades for 

chicken kebabs in his take-away 

business. He then progressed to 

making them on an industrial 

scale and Theo’s was born.  

The business went from 

strength to strength, supplying 

take-aways, restaurants and 

wholesalers across the UK. 

Around 20 years ago, the busi-

ness diversified into products for 

school caterers around Birming-

ham and now works with a 

number of local authorities and 

service providers supplying over 

1,000 locations nationwide.  

Theo’s deliver five days a week 

across Birmingham, West Mid-

lands and Staffordshire, and to 

London, Liverpool, Manchester, 

Leeds and Sheffield once a week.  

www.theosonlineshop.co.uk

O
n Sunday 2nd August 

2020, the Friends of      

the Faversham Cottage 

Hospital and Community Medical 

Centres, held a fundraising event 

in conjunction with the Kourellion 

Greek School in Margate. 

A great fundraising effort     

was made by Tasos Poyiatzis 

who opened his business earlier     

this month; with the help of his 

customers and friends, and        

including a Tombola and the 

sale of plants on the day of the 

event, he raised an amazing 

grand total of £2080.82.  

Of this amount, £600 will be 

donated to the Kourellion Greek 

School, and the balance will be 

put to good use in supporting the 

work of Faversham’s Cottage 

Hospital and the Community 

Medical Centres, particularly in 

relation to purchasing much 

needed equipment.  

The Mayor of Faversham      

Cllr Alison Reynolds, and her 

consort, were in attendance with 

her Deputy Cllr Trevor Martin, 

at the fundraising event, as well 

as representatives of the      

Greek Cypriot community in 

East Kent and Trustees of the 

Friends of Faversham Cottage 

Hospital and Community Medi-

cal Centres.  



 20      | Thursday 27 August 2020

W
ith a new licensing 

scheme coming into 

force to improve the 

quality of private rented proper-

ties in Enfield on 1 September, 

landlords are being urged to 

apply for a licence now. 

The scheme, known as       

Additional HMO Licensing 

covers an estimated 8,000       

privately rented homes across 

the borough. 

The new scheme increases 

licensing across the borough to 

include all properties that are 

occupied by three or four people 

living in two or more house-

holds who share amenities such 

as kitchens and bathrooms. 

It aims to improve living       

conditions, make homes safe for 

tenants and provide residents 

with a more desirable place to 

live. 

Landlords and agents can 

check if they need a licence    

and make an application by       

visiting the website 

https://new.enfield.gov.uk/  

services/housing/houses-in-

multiple-occupation/#1 

Enfield Council’s Cabinet 

Member for Licensing & Regu-

latory Services, Cllr George 

Savva, said: "People in Enfield 

have a right to expect a decent 

and safe standard of private 

rented accommodation, which 

is well managed and main-

tained. 

“Having a licence will allow 

landlords to demonstrate that 

they provide decent quality       

accommodation for tenants, 

and we will work with landlords 

to support them to achieve the 

licence conditions.  

“We believe the scheme      

will improve the reputation of 

private landlords, as well as   

Enfield’s reputation for providing 

quality housing. 

“The scheme is a major step 

forward in improving living   

standards for many Enfield      

residents.”

Enfield landlords  
urged to apply for new 
property licences

What is Depression (Bipolar)?

T
he word 'depression' is 

often used to describe when 

someone is feeling 'low', 

'miserable', 'in a mood', or having 

'got out of bed on the wrong side'.  

However, doctors use the word 

in two different ways. They can use 

it to describe the symptom of a 

'low mood', or to refer to a specific 

illness, i.e. a 'depressive illness'. 

This confusion is made all the 

worse because it is often difficult 

to tell the difference between feel-

ing gloomy and having a depres-

sive illness. Doctors make a diag-

nosis of depression after assessing 

the severity of the low mood, other 

associated symptoms and the  

duration of the problem. 
 

Depression is very common 

Almost anybody can develop 

depression; it is certainly NOT a 

sign of weakness. Depression is 

also treatable. You may need to 

see a doctor, but there are things 

you can do yourself or things you 

can do to help somebody suffer-

ing from depression. 

What you cannot do is 'PULL 

YOURSELF TOGETHER, SNAP 

OUT OF IT', no matter whether 

this is what you think you should 

be able to do, or what other people 

tell you to do. 

People who have experienced 

an episode of depression are at 

risk of developing another in the 

future. A small proportion may     

experience an episode of depres-

sion as part of a bipolar affective 

disorder (manic depression) that 

is characterised by episodes of 

both low and high moods. 

Bipolar disorder type 1 

(Mania Depression) is a mood 

disorder that is characterised by 

episodes of depression, in which 

someone's mood is abnormally 

low; Episodes of mania or hypo-

mania when the mood is abnor-

mally elevated with heightened 

mental and often physical activity.  

Bipolar Type 2 (Reactive     

Depression) is when a person is 

reacting to an event in their lives 

such as a bereavement, a relation-

ship breaking up or losing their work. 

Easily treatable with a course 

Psychotherapy, in some cases a 

combination of medication and 

therapy. 
 

Symptoms of depression 

Stress can lead to you to feeling 

'down' and 'miserable'. What is 

different about depression is that 

these feelings last for weeks or 

months, rather than days. Many 

other symptoms can occur in       

depression: 

⦁ Being unable to gain pleasure 

from activities that normally would 

be pleasurable. 

⦁ Losing interest in normal ac-

tivities, hobbies and everyday life. 

⦁ Feeling tired all the time and 

having no energy. 

⦁ Difficulty sleeping or waking 

early in the morning  

⦁ Having a poor appetite, no 

interest in food and losing weight 

(though some people overeat). 

⦁ Losing interest in sex. 

⦁ Finding it difficult to concen-

trate and think straight. 

⦁ Feeling restless, tense and 

anxious. 

⦁ Being irritable. 

⦁ Losing self-confidence. 

⦁ Avoiding other people. 

⦁ Finding it harder than usual 

to make decisions. 

⦁ Feeling useless or inadequate. 

⦁ Feeling guilty about who you 

are and what you have done. 

⦁ Feeling hopeless that nothing 

will make things better. 

 

Thinking about suicide 

If you feel this way, talk to 

somebody about it. If you think 

somebody else might be thinking 

this way, ask him or her about it. 

Sometimes, when we are going 

through a 'bad patch' in our life, it 

is enough to talk through our   

problems with a friend or relative. 

However, this may not be enough 

and we may need to seek profes-

sional help.  

The important thing to remember 

about depression is that it is treat-

able. There are many different 

types of treatment. These include 

medication and talking therapies 

(psychotherapy and counselling).  

 

What to do if you are depressed 

Talk to people about how you 

feel. Do not bottle things up. It is 

NOT a sign of weakness to get help 

for your problems. In fact, having 

an awareness of your depression 

is a sign of strength.  

Although you may not be able to 

do the things you normally would 

(such as work), try to keep active 

as much as you can. Lying in bed 

or sitting thinking about your prob-

lems can make them seem worse. 

Taking physical exercise can also 

help depression. 

Do not increase your alcohol  

intake to try and 'drown your sor-

rows' or help you sleep better.      

Alcohol will only make the depres-

sion worse and harder to treat.  

If you are having problems 

sleeping, try not to lie in bed thinking 

about your problems and anxieties. 

Do something to take your mind 

off your worries such as reading 

or listening to the radio. 

Always remember that you are 

suffering from depression - it is 

not you being weak. 

 

Famous sufferers of bipolar 

disorders: 

Vincent Van Gogh, Sir Winston 

Churchill, Spike Milligan, Dame 

Elizabeth Taylor, Dame Agatha 

Christie, Mel Gibson, Marilyn 

Monroe, Kerry Katona, Ben Stiller. 

 

Depression is extremely com-

mon and it is treatable. Remem-

ber, you are NOT ALONE. 

 

Cypriot / South African              
Dr Vasilios Silivistris is a 

UK trained Psychotherapist 
and Counsellor.

 Έπεα πτερόεντα.  
“Winged words”. 

- Homer 

 

Neither a borrower 

nor a lender be 

 

Most native-English-speaking 

Britons know between 20,000 

to 45,000 words.  

William Shakespeare knew 

65,000 words. It is estimated 

that he invented around 1,700 

English words.  

The whole English language 

consists of around 210,000 

words: of which 170,000 are in 

use and 40,000 are obsolete. 

French has 130,000 words.  

And yet with such a vast voca-

bulary, why is it, George Orwell 

wondered, that we are always 

stealing sayings from elsewhere?  

“Why say cul-de-sac, when you 

mean blind alley? Other totally 

unnecessary French phrases 

are joie de vivre, raison d’etre, 
vis-à-vis, tête-à-tête, and esprit 
de corps. For two hundred years 

we got on well enough with ‘coffee 

house’, so do we really need the 

word café?” (George Orwell, 

Tribune magazine, 1944). 

Seventy-six years on, those 

words and phrases are still used. 

But borrowing and stealing also 

works the other way too. The 

French love their ‘jogging’ at the 

‘weekend’, and then having a 
‘hot dog’ for ‘brunch’. 

And of course, there is ‘Gren-

glish’ and ‘Hinglish’.  

My wife’s grandmother, rest 

her soul, used the word ‘craftissa’, 
to describe someone devious or 

manipulative; translated as: 

“Look out! She’s crafty, that one”. 

A few years ago, when work-

ing in India, I was watching a 

football match one evening in a 

Mumbai hotel. I was delighted 

to hear the Indian commentator 

speaking very fast Hindi and   

casually, regularly pepper his 

analysis with ‘inch-perfect pass’, 
‘double substitution’, ‘fingertip 
save’, ‘clean sheet’, ‘back room 
staff’ and ‘leading from the front’. 

 

When words mean nothing 

 

Orwell, again in Tribune      

magazine, analysed the word 

‘fascist’ and declared it mean-

ingless. He had seen and heard 

it used to describe the Boy 

Scouts, the Police, MI5, farmers, 

shopkeepers, fox hunting, Kipling, 

supporters of the war, Conserva-

tives, the Army, Youth Hostels, 

Social Credit, corporal punish-

ment and Catholics. In his view 

rendering the word devoid of 

purpose.  

Another example is ‘certain’, 
as in the phrases “of a certain 

age” or “at a certain time”.  In 

both these cases, it means       
‘uncertain’. 

 

The joy of pidgin 

 

In the Solomon and New 

Hebrides Islands of the South 

Pacific, pidgin English is the       

locally constructed patois speech 

pattern, and the main communi-

cation method, between inhabi-

tants who speak different         

languages and dialects.  

Orwell took great joy in its       

inventiveness, humour and 

imagination. He noted some  

examples.  

A violin is: “One small box      
belong whiteman all he scratch 
him belly belong him sing out 
good fella.”  

An aeroplane is: “Launch      
belong fly all same pigeon”  

And announcing the Corona-

tion of King George VI: “Old King 
George, he dead. Number one 
son, Edward, he no want him 
clothes. Number two son he like. 
Bishop he make plenty talk 
along new King. Then bishop 
and plenty government official 

and storekeeper and soldier and 
bank manager and policeman, 
all he stand up and sing and blow 
him trumpet. Finish.” 

 

The Bard of Stratford 

 

The Japanese call him 

‘Shack-a-soup-ee-a’. The Greeks 

say ‘Sex-peer’ 
Here are some words William 

Shakespeare introduced into 

English that we still use 400 years 

on: - A foregone conclusion.       
Alligator. As luck would have it. 
Bump. Eyesore. Fair play. Foul 
play. For goodness' sake! Gloomy. 
It is early days. It's all Greek to 
me. Lonely. Lost property. More 
fool you. Mountaineer. Refused 
to budge an inch. Seen better 
days. Slept not one wink. Suffered 
from green-eyed jealousy. Teeth 
set on edge. That is the long and 
short of it. The game is up. Toil. 
Tongue-tied. Vanished into thin 
air. Watchdog.  

He also invented the “Knock-
Knock” joke, in Macbeth.  

 

James Neophytou

by  
 
Dr Vasilios  
Silivistris

Orwell, Shakespeare and our promiscuous languages



Bettany Hughes to showcase the 

Wonders of Greece 

Award-winning British historian, author and broadcaster        

Bettany Hughes, with the support of the Greek National Tourism 

Organization, will be visiting Greece next month to film her new 

TV project dedicated to the country. 

Entitled Wonders of Greece, the 60-minute programme will 

focus on Greece’s culture and landscape. 

The Greek National Tourism Organization announced,        

“The whole film will be a letter of love for Greece … Each shot 
of the show will be a visual and verbal promotion of Greece, its 
culture and landscapes, in the United Kingdom, Ireland and 
worldwide.” 

Filming is scheduled for end of September 2020, in the          

Peloponnese (Olympia, Nafplio, Monemvasia, Sparta, Mystras, 

Epidaurus), Athens (Acropolis and Ancient Agora), Delphi and 

possibly Pella. 

Wonders of Greece will initially air on Channel 5, Channel 4, 

ITV and BBC 4, between Christmas 2020 and January 2021, 

the period when UK holidaymakers are usually considering 

booking their summer holidays. 

Channel 5 recently aired a six part series titled A Greek      
Odyssey With Bettany Hughes which saw the historian        

exploring the Greek islands, from the time of the Ancients right 

up to the present day. 
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Andrea Georgiou 

Popular Greek 

singer Yiannis 

Poulopoulos sadly 

passes away at 79 
 

Renowned Greek singer-

songwriter Yiannis Poulopoulos 

sadly passed shortly after 11pm 

on Sunday at the age of 79.  

According to reports, he had 

been suffering with many health 

issues including chronic heart 

and respiratory problems. 

Born on 29 June 1941 in the 

village of Kardamili in Messinia, 

Poulopoulos associated his 

name with some of the greatest 

hits of Greek discography.  

His melancholy voice marked 

Greek music of the 60s and 70s, 

and he was the fourth biggest-

selling Greek singer of all time 

in terms of album sales. 

Poulopoulos collaborated with 

some of the most important 

composers, among whom Mikis 

Theodorakis, Giannis Spanos, 

Mimis Plessas and others. 

He also appeared in numerous 

films during the golden age of 

Greek cinema in the 1950s and 

1960s. 

The singer retired from       

singing in 1999, disappointed 

by the state of Greek music. 

His criticism was that it was the 

end of record companies and 

no new talent had emerged, 

while popular nightclubs with 

live music were open only on 

weekends. 

Despite generous proposals, 

he declined offers to make       

appearances and perform in 

clubs again, but his songs         

remain staples of Greek popular 

music. 

Summer in Cyprus needs 

music, dance, rhythm. It needs... 

Anna Vissi! The much loved 

Cypriot singer, with a successful 

music career in Greece, is return-

ing to her homeland to close off 

the summer season with two 

concerts. 

The first takes place on Friday 

11 September at Larnaca’s       

Pattichio Municipal Amphitheatre 

and the second on Saturday 12 

September at the Municipal 

Garden Theatre - Marios Tokas 

in Limassol. Both concerts 

begin at 9pm. 

Accompanied by her live band, 

Anna’s shows will run through 

old classic hits, while also touch-

ing on Latin, pop and rock songs. 

If you’re going to be on the  

island on those dates, grab 

your tickets now by visiting 

www.tickethour.com.cy 

Anna Vissi to perform two concerts 

in Cyprus in September

Greek Lessons
It’s all Greek to me…NOT 

Want to visit Greece and have fun? Want to learn more about the Greek culture? 

Learn to speak Greek easily in a fast and amusing way! 

Come and learn Greek with us!! 

We are now offering Greek lessons for adults at our church, every Tuesday 
evening during term times. 

Location: 

The Twelve Apostles Church, Junction of Kentish Lane and Woodfield Lane, 
Brookmans Park, Hatfield, Hertfordshire, AL9 6NG. 

Tuesday evenings between: 5:00 - 7:00pm and 7:00 - 9:00pm 

Classes 
�1. Entry level 

�2. Intermediate level 
�3. Advanced 

For more information please visit: 
http://www.12apostles.co.uk/church-activities/adult-greek-lessons 

                                                           Email: 
info@12apostles.co.uk 

Telephone No: 
01707 650147
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Be prepared if you live 
in a flood risk zone

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

L
iving in a flood risk zone is now a reality for 

many people in the UK, and if you’re one 

of them, it’s best to be prepared. Even if 

you live in a lower risk area, it’s advisable to       

be aware of what you might need to do to be 

prepared, should the worst happen.  

The following guide has been put together       

to give you tips on preparing for a flood so you 

have the knowledge to limit damage to your 

home, keep your family safe, and how to get back 

on your feet should your home or belongings get 

damaged. 

 

CREATE A PERSONAL FLOOD PLAN 

This can be a really useful idea so in the event 

of a flood, you've already got a full plan of action 

to follow. Your plan should include: Important 

phone numbers such as your utilities providers, 

local council and insurance broker. The shut-off 

location of your utilities (water, gas, electricity). 

The name and contact information for people 

who could help you or who may need your help.  

A plan of action for inside and outside the 

home, what to prepare in terms of important 

documentation, where to get sandbags in your 

local area or information on what to do in the 

event of an evacuation. A flood plan template 

provided by the Environment Agency, can be 

found at: www.gov.uk/government/publications/ 

personal-flood-plan 

 

DON'T FORGET...  

Make sure you check your insurance             

documents for whether you're covered for flood 

damage. Some insurers will exclude flood      

damage if you live within 400m of a water course, 

so make sure you check your eligibility. Your  

policy will also need to be in place before a flood 

happens. 

 

PREPARE YOUR PROPERTY FOR A                      

POTENTIAL FLOOD, BOTH INSIDE AND OUT 

If a flood looks likely, there are items through-

out your home that you’ll need to turn off and/or 

move. Make sure you have an inventory of every-

thing you own that needs attention when you       

receive a flood warning, so you can focus on the 

important things. Here's a few of the more       

common items: 

INSIDE: Move valuables or irreplaceable items 

upstairs. Take any lightweight items or more      

expensive furniture you want to protect upstairs. 

Lift any rugs and move them to a safe space. 

Turn off your utilities to prevent unnecessary 

damage. Plug your sinks, bath, and shower and 

weigh them down with sandbags or other heavy 

objects to prevent sewage overflow through your 

pipes. Disconnect items that use water, such        

as a washing machine. Move any indoor pets 

upstairs. Consider what you might do with your 

fridge/freezer and the perishable contents. 

OUTSIDE: If safe to do so, move any cars you 

own to higher ground. Move any outdoor pets or 

animals to a safe place. Secure any movable 

items you may have in your garden, or move them 

to a safe location.  

Recovery from a flood can be stressful and it 

might take a while to get back to normal. Take 

things one step at a time and make the process 

easier by working with a reliable broker.  

For a competitive no obligation quotation call 

us now.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

I
t has been a challenging 

year with many people still 

suffering from the effects of 

COVID-19.  

Last week the Housing Secre-

tary Robert Jenrick announced 

that the government is extend-

ing the ban in England on      

evictions to 20 September and 

will also introduce six-month 

long notice periods that will      

run until 31 March 2021.  

The ban means that no 

renters will have been evicted 

for 6 months.  

The government also intends 

to give tenants greater protec-

tion from eviction over the 

winter by requiring landlords to 

provide tenants with 6 months’ 

notice.  

It has also been confirmed 

that once the courts do re-open, 

only serious cases including 

those involving anti-social       

behaviour and domestic abuse 

will be prioritised. 

The further four-week            

extension, due to end on            

20 September, applying in         

England, will allow for further 

work to be done to prepare 

once the ban is lifted and 

means that landlords will        

continue to be unable to start 

proceedings to evict tenants. 

Landlords should continue       

to work closely with their agents 

and tenants who are experien-

cing financial difficulties as a  

result of the pandemic and look 

at all possible options, such as 

flexible payment plans which 

consider a tenant’s individual 

circumstances to ensure cases 

only end up in court as an       

absolute last resort. 

The government has taken 

positive action to support those 

renting during the pandemic 

and have prevented many 

people from getting into finan-

cial hardship and helping        

businesses to pay salaries. As 

a result, according to the latest 

data, 87% of tenants have       

continued to pay full rent since 

the start of the pandemic, with 

a further 8% agreeing reduced 

fees with their landlords. 

It has been positive to see 

that most landlords have shown 

understanding and compassion 

during this difficult time and 

have showed support for         

tenants. 

It is apparent that while 

COVID-19 still presents a        

threat to public health that the 

Government will continue to  

put measures in place to        

protect households in both the 

private and social rented sector 

to ensure they are supported 

and the winter months.  

Yianni Aresti, Lettings Director 

and Partner at David Astburys 

Estate Agency in Crouch End 

said, “We are working closely 
with all our Landlords to ensure 
the best interests of all parties 
involved are being met.  

“If you are a Landlord and 
need assistance in navigating 
the requirements of your    
tenants, please contact our 
team at the Crouch End office 
for their expert advice and  
guidance.” 

Address:  

15 Park Road 

Crouch End 

London N8 8TE 

 

Email:  

crouchend@davidastburys.com 

 

Website:  

www.davidastburys.com 

 

Tel: 020 3000 6787

George Sifonios 

Servicing all 
of London!

David Astburys Estate Agents
Specialising in Sales, Lettings & Property Management

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS for an 
Agency in North London

ESTA Awards Winners for Best Customer Service

Join our Referral Scheme today, contact us for 
more information

davidastburys.com
crouchend@davidastburys.com
020 3000 6787
15 Park Road, London, N8 8TE

2019 WINNER

4.9 stars based on 
379 Google reviews 
from August 2017 
to November 2019

Government announces 
another extension to  
evictions ban
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Film Reviews 

IN CINEMAS 

 

Tenet in IMAX 
 

Christopher Nolan’s eagerly 

awaited epic is the cinematic 

event of the year if not the       

decade! Its complex, labyrinthine 

plot takes a while to get into, 

but patience pays dividends and 

like his INCEPTION it is worth 

revisiting.  

John David Washington, son 

of Denzel and star of the brilliant 

BLACKkKLANSMAN, plays the 

Protagonist in this amazing      

sci-fi adventure - an enigmatic 

man, who finds himself in the 

middle of an epic fight for the 

saviour of the entire world. When 

he is first recruited for the        

mission he is not given many 

clues as to how to go about 

gathering all the jigsaw pieces 

together, and as the palindrome 

title suggests, which reads the 

same backward as forward, he 

soon enters a paradoxical world 

far and beyond real time… 

The premise is as complex   

as it sounds and it could only 

have come to fruition from the 

intelligent mind that created   

the multifaceted worlds of       

MEMENTO and INCEPTION. 

Nolan’s grand vision filmed in 

70mm and with IMAX cameras 

takes the breath away and his 

remarkable set pieces look 

splendid on the giant screen. 

Washington makes a suitably 

vulnerable hero and gets solid 

support from Robert Pattinson 

as Neil, a British man in Mumbai 

who guides the Protagonist       

towards the right path for his 

quest.  

Give yourself a treat and see 

it on the biggest screen possible! 

 

Away 
 

This charming animation  

feature marks the stunning 

debut of Latvian animator Gints 

Zimalodis, whose beautiful film 

made without any words or  

dialogue deserves to be a big 

global success. He tells the story 

of a boy travelling across an      

island on a motorcycle trying to 

escape from a dark spirit.  

It is a mesmerising film divided 

into four chapters, where the boy 

comes across a series of animals 

including a lovely yellow bird that 

follows him everywhere from the 

Forbidden Oasis to the Mirror 

Lake via the Dream Well before 

they reach Cloud Harbour.  

A remarkable achievement 

that will delight the whole 

family! 

 

The Lost Prince 

This an odd project for Michel 

Hazanavicius, the director of the 

multi Oscar winning THE ARTIST. 

Here he tells the story of Djibi 

(Omar Sy), a loving father, who 

every night sends his 8-year-

old daughter Sofia (Keyla Fala) 

to sleep with his imaginative 

storytelling. But his stories take 

a life of their own in which Djibi 

becomes the heroic prince… 

It is a fantastical fairy tale, 

where everything and anything 

is possible. It is suitably eccen-

tric, unpredictable and totally 

mad but with inventive designs. 

 

Love You 

Forever 
 

This enjoyable Chinese        

fantasy rom com is adapted 

from a short story by Zheng Zhi 

which focuses on an aspiring 

dancer Qiu Qian (Li Yitong) and 

her old theatre attendant Lin Ge 

(Lee Hong-chi), whose lives have 

been interconnected in one way 

or another since childhood.   

The story is inspired by those 

body switch Hollywood movies 

like BIG and VICE VERSA and 

here the loving protagonists 

meet up throughout the years in 

unexpected circumstances and 

different personas.  

It is probably a celebration of 

reincarnation - unashamedly 

sentimental, highly watchable 

and with strong production 

values!   

 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 

 

Ava 

This impressive film marks 

the directorial debut of Iranian/ 

Canadian Sadaf Foroughi, who 

tells the story of Ava, a teenage 

girl living with her middle-class 

family in Tehran. She is a good 

student and loves music until 

her overprotective mother begins 

to suspect that she is going out 

with the boy, who accompanies 

her violin practise on the piano… 

It is a beautifully observed 

study of a young girl’s desperate 

attempt to break loose from her 

stifling environment both at home 

and at school. Many especially 

young girls will identify with Ava’s 

predicament and with Foroughi’s 

intelligent film. (Digital Release 
by New Wave) 

 

Five Graves  

To Cairo 

Billy Wilder’s terrific 1943 war 

drama takes place in a deserted 

Egyptian hotel on the edge of 

the Sahara. British Corporal 

Bramble (Francois Tone) hopes 

to find refuge from the Germans 

in this remote place run by 

Farid (Akim Tamiroff) and his 

French employee Mouche (Anne 

Baxter)… 

It is based on a stage play and 

Wilder’s expert direction makes 

great use of its smart dialogue 

and enhances the action with 

some nail biting set pieces. An 

extraordinary achievement made 

during the war with strong acting 

and a fine contribution from     

Ernest Von Stroheim as Rommel. 

A neglected classic worth redis-

covering! (Blu-ray from Eureka) 
 

The Trial 
 

Maria Augusta Ramos’s epic 

documentary follows the trials 

and tribulations of Brazilian 

President Dilma Rousseff, who 

in 2016 stands accused of        

impeachment by a corrupt  

Congress. Ramos presents a 

fair argument for the accused 

and her accusers in this disturb-

ing portrait of a so-called modern-

day democracy. However, Dilma, 

who was a political prisoner 

under the previous fascist       

regime, is a true survivor and 

comes across as a human being 

of great dignity. An enlightening 

experience! (MUBI) 
 

Wonders  

In The Suburbs 
 

Jeanne Balibar’s eccentric 

comedy takes place in Montfer-

nell on the outskirts of Paris and 

follows the story of Emmanuelle 

Joly (Emmanuelle Beart), the 

freshly elected mayor of an   

underprivileged community. Her 

unorthodox, bizarre methods for 

new campaigns defy description… 

It is a highly original film direc-

ted and acted with much gusto. 

(MUBI)

T
his is it. The thing that 

caused upset for so many 

students. The Ofqual 

(The Office of Qualifications 

and Examinations Regulation) 

grading algorithm. The thing 

originally described by the 

government as “robust and 

fair” and then given a red card 

and dumped. Resulting in 

thousands of young people 

being labelled as the “COVID 

generation”. That lot who 

didn’t take exams. Those who 

were failed by the Education 

Secretary, Gavin Williamson, 

a man who has looked like a 

child in detention for naughty 

behaviour, during the ensuing 

TV interviews. Pressed by the 

journalists to know if he would 

resign, he stuck to the mundane 

mock exam script asserting 

his determination to get things 

right. He better had as his   

own colleagues, a posse of 

prominent backbenchers, and 

word has it cabinet colleagues 

too, are baying for his blood. 

The schools are due to open 

next week.  

Just what exactly does one 

of the prime minister’s cabal 

have to do to be sacked?       

Not obey lockdown rules?  

Get caught cavorting with the 

ultra-rich before approving a 

housing development? Make 

one mistake after another and 

then apologise in that wonder-

fully privileged tone without 

ever accepting responsibility? 

None of the above. Instead 

blame others. Ditch the 

wretched algorithm and then 

throw Ofqual under the bus. It 

was always their fault. Say 

you are following the science 

and then surreptitiously side-

line that expertise too. Soon 

after, announce the axing of 

the “failing” Public Health  

England. “Not me sir, it wasn’t 

me, it was them.” Williamson 

et al deserve an A* for passing 

the buck. Of course you could 

stand up to Johnson and 

Cummings, as Sajid Jarvid 

did, and get summarily fired. 

My friends, ‘twas ever thus.  

Thankfully for the students, 

this bumbling government 

made another U-turn, you 

probably need an algorithm to 

work out how many they have 

made recently and why, and 

the teacher predicted grades 

have been accepted in its 

place. The resulting effect is 

many more will be able to take 

up their university places as 

previously expected. God only 

knows what that means for  

the generations that follow   

this one. Will there be less  

university places next year? 

Will the most popular courses 

be oversubscribed? Nobody 

knows, as is the case with the 

horrid pandemic. One thing we 

do know is those who hold the 

reins of power are making it 

up as they go along. Which is 

perfectly acceptable as there 

are so many unknowns with 

this horrible virus. Except that 

in the case of this latest fiasco 

they have had since the      

middle of March to prepare, 

when they made the decision 

to cancel all exams. Enan, 
thio, dria, dessera, bende 
minez. Surely five months is 

enough time. Even for what 

Max Hastings – historian and 

lifelong Conservative – recently 

described as “this lapdog  

cabinet…the weakest in a 

century.” For those whose 

sycophancy is on the wane, 

the exit door is permanently 

open. 

Pedro Almodovar’s 2004 

film, La Mala Educación – ‘Bad 

Education’, a noir melodrama 

which shines a light on the      

difficulties of youth and the 

mark it leaves on the resultant 

adult, might help the nincom-

poops understand the folly of 

their ways. Their punishment 

for maladministration would be 

having to watch it several times 

and write down the lessons 

learned. “I will not make bad 

decisions again…I will not 

have to do any more U-turns.” 

All written in calligraphic  

Latin. If that fails, they will be 

granted an audience with Tony 

Blair who will give them a      

lecture on education, educa-

tion, education.  

While all this was kicking off, 

Mr Johnson could be found on 

holiday in a remote Scottish 

bolthole hoping for privacy and 

a quiet time with his fiancée 

and child. Unfortunately the 

media caught up with him – 

talking of which, I’ve started 

re-watching The Rise of the 
Murdoch Dynasty (strongly 

recommended) on BBC iPlayer  

- and got shots of a very        

unkempt prime minister. The 

blond mop stuffed under an 

unflattering woollen hat, his 

PR team no doubt hoping        

to make him look like the 

‘common man’. Sometimes it’s 

helpful to get snooped upon. 

Fiancée Carrie Symonds, 

spotting the opportunity and 

ahead of the game, had other 

ideas posting several photo-

graphs on Instagram. Oh how 

the other generation live. 

I remain a techno sceptic 

preferring actual human    

interaction. And next week I 

will have another “live” theatre 

review for you. Two in a month 

– there’s no stopping me now. 

Apart from a theatre blocking 

algorithm.  

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Pkj = (1-rj)Ckj + rj(Ckj  

+ qkj - pkj) 
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W
e previously covered 

the amazing benefits 

of natural beauty      

products that can be made from 

simple, basic ingredients found 

in our kitchen and bathroom 

cupboards.  

Let's not forget the treatments 

that can be done by combining 

some home ingredients for 

problematic disorders; there are 

plenty that have become an old 

natural remedy and are great 

for those who really don't like 

using prescriptive medication 

unless absolutely necessary.  

I always like to try a natural 

home remedy first before           

resorting to over-the-counter 

treatments. It is often our grand-

parents’ old fashioned, recom-

mended treatments that sorted 

out many a problem, without 

any side effects. 

So don’t get caught out 

again, short of a product, when 

you can do it yourself with  

ease using everything pure  

and natural. Create your own 

personal, natural little cart of 

body products. 

 

Talcum powder 

A non-toxic product - an          

alternative can be made so 

easily by using corn starch or 

Arrowroot starch. These are 

great as they are moisturising 

and deodorising. They can be 

used on their own or combined 

and are great for areas that  

perspire or for feet that need 

gentle moisturise, without being 

slippery in those summer       

sandals. 

 

Perfumed talcum powder 

Gather some jasmine, rose 

petals or lavender. Ensure they 

are clean and water free. Place 

in a box where there is plenty of 

room for them to be spread      

out and not bundled all over 

each other. Lay some Arrowroot 

powder on top of the petals  

and allow to absorb scent over 

a few days. Shake regularly. 

Sieve through so you are left 

with just the powder and put it 

in a container. Use whenever        

required. 

 

Face powder 

Use  1/2 cup corn starch,      

1/4 cup rice flour and to add 

some colour, add approximately 

2 tablespoons of sandalwood 

powder or any nut powder that 

has a hit of colour close to your 

skin tone, so long as you have 

no nut allergies of course. Even 

a little cocoa powder can be 

added into it if used on darker 

skin tone. Place into a container 

with some perforated holes, like 

an empty powder box or herb 

jar. Apply with a large Kabuki 

brush in light circular motion 

onto the skin. Sandalwood 

powder is a natural antiseptic 

and is ideal for acne problem 

skin. This will give a natural 

glow with healing properties at 

the same time. 

Concealer 

Use 4 tablespoons wheatgerm 

oil, 1 teaspoon beeswax and       

1 tablespoon pigment powder 

(you can use natural pigment 

face powder) that you may         

already have to add a little       

colour. There are other natural 

powders that can be used that 

have a hint of colour. For darker 

skins, cocoa powder or carob 

can be used. Some variations 

of nut flour have a light gentle 

hint of colour to suit your own 

skin colour. 

Melt the beeswax and oil in      

a pan sat over another pan or 

bowl of boiling water till melted. 

Add the pigment powder of 

your choice and stir till all is 

completely mixed and blended 

together. Pour into a small pot 

container.  

Apply over areas of imper-

fection on the skin that need       

concealing. It can be used 

under the mineral face powder 

above. 

 

Stretchmark lotion 

Mix 50ml coconut oil, 15g 

beeswax, 30ml wheatgerm oil 

and a Vitamin E capsule. Melt 

beeswax in a pan or bowl sat 

over another pan of boiling 

water. When melted, add the 

coconut oil. When this has 

melted, add the wheatgerm oil 

and Vitamin E capsule content. 

Stir and mix together thoroughly 

and pour into sterile jar to         

settle.  

Use on skin areas that need 

attention for stretchmarks and 

scars. 

 

Soothing nervous tension rub 

Boil 60g of poppy flowers in 

1/2 litre of water for approxi-

mately thirty minutes and strain. 

While still warm, apply around 

neck and shoulders with sponge 

to sooth, and rub into skin. This 

can also be added to some   

previously made moisturising 

cream and massaged for its 

calming properties. 

 

A beautiful relaxed you! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x

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

Cupboard cures

Date of issue:  

15 August 2020 
 

HRH Princess Anne was born 

at Clarence House, London, 

on 15th August 1950.  

The only daughter of HM 

Queen Elizabeth II and Prince 

Philip, Duke of Edinburgh, 

Princess Anne was created   

the Princess Royal in June 

1987, a title that is traditionally 

carried by the British monarch's 

oldest daughter and held for 

life.  

Princess Anne began under-

taking public engagements at 

the young age of 18. Since 

then she has built up a working 

relationship with many organi-

sations and charities across 

the Commonwealth.  

Dedicated to many causes, 

and a sports enthusiast, HRH 

The Princess Royal has one of 

the busiest working schedules 

of all the Royal family 

members. 

Six stamps feature iconic 

photographs which show HRH 

Princess Anne throughout the 

decades preceding her 70th 

birthday.  

A Miniature Sheet depicts 

HRH Princess Anne riding her 

horse, Goodwill, during the 

show jumping section of the 

European Eventing Champion-

ship at Luhmuhlen, in September 

1975. 

First Day Cover stamps and      

Presentation Packs are also 

available. 

 

Based on information supplied 
by the Jersey Post Office,   
Philatelic Section, Jersey, 
Channel Islands. 

Andrew Menelaou

Jersey, Channel Islands: 

Celebrating the 70th Birthday 

of HRH Princess Anne

Philately Cooking with Loulla Astin 
Fanouropita / Φανουρόπιτα

E
very year on 27th August, 

the Orthodox faithful 

baked this vegan cake to 

honour St Fanourios, the Saint 

of lost things; Fanourios comes 

from the Greek verb fanerono, 

which means ‘I reveal.’ 
The cake can be made anytime 

of the year, at least three times, 

and is taken to church to be 

blessed by a Priest as an offering 

of thanks or as a Tama (pledge) 

to the Saint - you can ask him for 

all you seek - a lost object, good 

health, or even a spouse! 

Traditionally only 7, 9, or 11 

ingredients are used for the cake, 

symbolizing in the Greek Orthodox 

Christianity, the sacraments of 

the Church, the seven days of 

creation, but also the orders of 

the angels. For a wish to come 

true, the cake is cut and offered 

to seven married women that 

not been divorced or widowed. 

 

Ingredients: 
300 ml (½ pint) sunflower or 

olive oil 

225g (8oz) caster sugar 

Juice of 3 large oranges or 1 

cup orange juice 

Grated zest of 1 orange 

1 teaspoon ground cinnamon 

1 teaspoon ground cloves 

500g (1 lb) self-rising flour 

2 teaspoon baking powder  

½ teaspoon baking soda 

1 glass of brandy 

175g (5oz) finely chopped walnuts 

75g (3oz) golden sultanas 

(optional - dust with a little flour 

before use) 

Icing sugar or sesame seeds 

(to decorate) 

A 10 inch round or 24cm square 

baking tin, grease and flour 

 

Method: 
Pre-heat the oven to 350f/ 

180c/ gas 4. 

In a large bowl, using a hand 

electric whisk, whisk the oil and 

sugar together for few minutes, 

then add the orange zest. Whisk 

baking soda in the orange juice 

and add the brandy.  

Sift the flour, baking powder 

and spices and whisk until 

smooth. Using a wooden spoon, 

mix in the walnuts and sultanas 

(if you are using them), pour 

mixture into the prepared tin. If 

you are using sesame seeds, 

sprinkle them on top. 

Bake for 40-45min or until 

cake is golden and cooked. 

Remove from the oven and 

allow to cool completely.  

Place on to a serving dish 

and if you haven’t added sesame 

seeds to decorated the cake, 

place a lace paper doily on the 

surface of the cake, sift icing 

sugar over it and carefully remove 

so the pattern remains. You can 

also just sift lots of icing sugar 

all over the cake or put a cross 

down the centre and sift icing 

sugar over it. 

NB: While you are making the 
cake, keep asking St Fanourios 
for things you want to find or 
would like to happen!
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Michael Yiakoumi

New Salamis make FA Cup history

Fixtures Division One 
Friday 28 August 2020 
Paphos v Anorthosis 
AEL v Nea Salamina 
Saturday 29 August 2020  
Doxa v Ethnikos  
Paralimni v Olympiakos 
Sunday 30 August 2020 
Omonia v Karmiotissa 
Ermis v Apollon 
AEK v Apoel 

A dream come true for the UK Cypriot community to see one of their team’s play in the FA Cup
New Salamis FC are delighted to announce that 
they are playing in the biggest cup competition in 
the World The Emirates FA Cup.This is their first 
time in the competition, and they couldn’t be hap-
pier. 
Their first game in the Preliminary Round is due 
to take place on Tuesday 1st September 2020 
7.45pm at Haringey Borough Stadium, Coles 
Park, White Hart Lane, N17 7JP versus Colney 
Heath a Hertfordshire team who play one level 
above New Salamis .  
Tickets are on sale from the New Salamis club-
house in 66B Myddleton Rd, Bowes Park, London 
N22 8NW at £7.00 each. 
For enquiries telephone Athos 07956 152844 
This is due to government track and trace re-
strictions and a reduced stadium capacity of 300 

at Haringey Borough FC. 
 Tickets will also be available for their upcoming 
friendly matches. 
The FA Cup games will be covered by the BBC. 
The UK Cypriot community are proud to see that 
New Salamis who started in the KOPA League in 
1975 then went to the Herts Senior League and 
now the Spartan South Midlands League and 
now of course the biggest league cup  competition 
in the world  the prestigious Emirates FA Cup 
that is played at Wembley Stadium and this year 
was won by Arsenal beating Chelsea in the final.  
New Salamis who play in the Spartan South Mid-
lands League are no strangers to FA Cups as 
they won the all England FA Sunday Cup beating 
Barnes FC at Selhurst Park the home of Crystal 
Palace. 

Cyprus football kicks off

Omonia above were upset with 
a draw from their game with 
Pafos 2-2 in their first game of 
the season. It seems Omonia’s 
mind must have been on the 
UEFA Champions League after 
a good start there during the 
week where they beat Armenian 
team Ararat 0-1. The regular 90-
minute-long time of the match 
had ended 0-0 but Thiago 
scored in the 4th minute of the 
extra time. Omonia will  face 
Legia of Warsaw, who defeated 
Linfield of Northern Ireland.  
Victory earned Omonia 
€280,000. 
Omonia hopes to find its way to 
the tournament group stage 
worth around €17-20 million. 
A shock start for Apoel by draw-
ing 2-2 with lowly team Karmio-
tissa. Apoel took the lead after 
ten minutes when their new Is-
raeli signing Sahar put the ball 
in an empty net. Five minutes 
later Karmiotissa were level 
through Sassy.Apoel regained 
the lead in the second half 
through a header ftom their de-
fender Santos but minute’s later 
Christou equalised for Karmio-
tissa ending the game 2-2. 

Apollon drew 1-1 with Doxa Ka-
tokopias. Doxa took the lead 
through Englezou in the 34th 
minute and Apollon equalised 
in the 55th minute. AEL beat 
Olympiakos in a tightly fought 
match winning 2-1 AEL scored 
first Olympiakos equalised and 
with Five  minutes to go AEL 
grabbed the winner.AEL’s goals 
came from Euler and Avraam 
and Olympiakos goal came 
from Mantzis .Anorthosis beat 
Ermis Aradippou 3-1 Anorhosis 
goals came from Galtisios, Kalt-
sias and Eloundou while Ermis 
had scored to equalise  through 
Rousias but could not hold out. 
..AEK got the better of Nea Sa-
lamina in Monday’s Larnaca 
derby winning 2-1. Last year’s 
leading goalscorer Trikovski 
scored the first goal of the game 
for AEK in the 40th minute. Nea 
Salamina equalised in the 60th 
minute through Wagner. Within 
minutes Nea Salamina were 
down to 10 men when their 
player Confais was sent off for 
a second yellow card.making a 
difference and AEK took control 
with Abraham scoring their 
winner in the 70th minute. 

Bayern Munich were crowned 
European champions for the 
sixth time after beating Paris St 
Germain 1-0 thanks to a sec-
ond-half header from former 
PSG youth academy graduate 
Kingsley Coman in an absor-
bing Champions League final 
on Sunday as Bayern became 
the first team to lift the Cham-
pions League with a 100% 
record. 
There were no fans to witness 
the triumph but Bayern cele-
brated as though 80,000 were 
cheering.  
 The victory at the Estadio da 
Luz, deserved after a dogged 
display once Bayern got in front, 
secured a second treble for the 
Germans, the Bundesliga and 
German Cup winners, and com-
pleted a remarkable first season 
for coach Hansi Flick. 
Flick took over a struggling side 
in November, after a 5-1 ham-
mering by Eintracht Frankfurt 
led to the sacking of Niko Kovac 
with the club fourth in the Bun-
desliga. 
PSG, who were playing in their 
first Champions League final, 
paid the price for wastefulness 
in the first half as Neymar and 
Kylian Mbappe failed to beat 
Neuer from close range. 
The French club has benefitted 
from huge investment by Qatari 
Sports Investments but, while 
dominant in their domestic 
league, they fell short at the final 
hurdle in Europe. 

After a cagey opening, Neymar 
burst into life in the 18th minute, 
scampering into the box and fir-
ing off a left-foot shot but 
Neuer’s outstretched leg foiled 
the Brazilian.It was hardly an 
easy chance but it was the kind 
of opportunity that PSG fans 
were hoping their 222 million 
euro ($261.89 million) striker 
would turn into a moment of 
glory. 
Mbappe, PSG’s talented French 
World Cup-winning striker, 
should have done better just be-
fore the break when, after a 
smart one-two with Herrera, he 
shot straight at Neuer. 
After a well worked move down 
the right Joshua Kimmich 
picked out Coman at the back 
post and he got behind Thilo 
Kehrer to head firmly into the 
bottom corner. 
Flick’s side were in no mood to 
give up their lead and they 
fought for every ball with ten-
acity, reducing any chance PSG 
had to find openings for their 
expensive strikeforce. 
One final opportunity did come, 
in stoppage time, when Mbappe 
broke down the inside-left chan-
nel and found Neymar who 
turned sharply but saw his shot 
go harmlessly wide. 
The PSG dream was over, the 
debutant finalists defeated by 
the determination, organisation 
and remarkable consistency of 
the formidable and now six-
times champions of Europe.

Bayern Munich crowned 

European champions
Sevilla beat Inter 3-2 to lift 

sixth Europa League title

Sevilla clinched a sixth Europa 
League title with a roller-coaster 
3-2 win over Inter Milan after an 
overhead kick by defender 
Diego Carlos deflected by the 
Italian side’s top scorer Romelu 
Lukaku settled a thrilling contest 
on Friday.In the first European 
final ever staged behind closed 
doors,  
it was an astonishing anti-cli-
max for Lukaku after he had 
earlier set the longest scoring 
run by a player in UEFA 
Cup/Europa League history by 
netting in the 11th successive 
game. 
In contrast, it ended as a dream 
final for Sevilla’s Diego Carlos, 
who could easily have been 
sent off after he fouled Lukaku 
to give away the early penalty 
which the towering Belgian 
striker converted 
Lukaku also equalled former 
Brazil striker Ronaldo’s club 
record of 34 goals for Inter in a 
season in all competitions, but 
it was scant consolation as gritty 
Sevilla claimed a record-ex-
tending sixth Europa League 
crown in just 14 years. 
“The final got off to a rip-roaring 
start as Inter nearly fell behind 
moments before they took the 
lead when Fernando saw his 
goal-bound shot blocked by 
Roberto Gagliardini. 
Inter’s lightning counter ended 
with Carlos tripping the irre-
pressible Lukaku before the 
striker steered his spot-kick past 

goalkeeper Yassine Bono. 
Dutchman Luuk de Jong, who 
came off the bench to score Se-
villa’s winner in a 2-1 semi-final 
win over Manchester United, 
then showed his predatory in-
stincts again with a pair of su-
perb headers which turned the 
tide. 
The former Newcastle United 
striker levelled in the 12th mi-
nute after a delightful cross from 
the right by Navas and then 
beat Inter keeper Samir Hand-
anovic in the 33rd with a looping 
header after Ever Banega 
floated in a free kick.However, 
Sevilla’s joy was short-lived as 
they were also undone by a fine 
set piece three minutes later, 
with Croatia midfielder Marcelo 
Brozovic swinging in a free kick 
for Diego Godin to head home 
from close range. 
A rip-roaring first half ended with 
Lucas Ocampos shaving the 
bar with a header as both sides 
surged forward in relentless 
end-to-end action. 
The pace dropped after the 
break before Lukaku spurned a 
gilt-edged chance in the 65th 
minute, as he could only muster 
a tame shot at Bono after racing 
clear of Diego Carlos again 
from the halfway line.Lukaku 
compounded his second half 
nightmare in the 74th minute as 
Carlos unleashed a speculative 
overheaded kick after Inter 
failed to clear yet another set 
piece. 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αννέττα Παναγή 
(από την Ταύρο, Αμμοχώστου)  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Annetta Panayi 
(from Tavros, Famagusta) 

It is with great sadness that we announce the death of our 
 beloved Wife, mother, mother in law, Grandmother,  

Great Grandmother and Sister Annetta Panayi who passed away 
on 11th of August 2020.  

Born on 10th January 1940 in Tavros Famagusta. She came to 
England in January 1960 with her Husband Demetris Panayi and 
started work in a Garment factory and later becoming a sample 

machinist for several designers.  
She was incredibly kind and Selfless who always put others first. 

She will be greatly missed by her family and friends and will  
remain in our hearts forever.  

The funeral will take place on 3rd September 2020 at 12-30 pm at 
St Demetris Greek Orthodox Church 2 Logan Road N9 0LP  

followed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick 
Park Road N11 1JJ. 

Τhe wake will take place at the cemetery.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας 

συζύγου, μητέρας, πεθεράς, γιαγιάς, προ- γιαγιάς και αδελφής  

Annetta Panayi που απεβίωσε στις 11 Αυγούστου 2020 σε ηλικία 80 

ετών. Γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1940 στη Ταύρο Αμμοχώστου. 

Ήρθε στην Αγγλία τον Ιανουάριο του 1960 με τον σύζυγό της  

Δημήτρη Παναγή και άρχισε να εργάζεται σε ένα εργοστάσιο  

ενδυμάτω, ενώ αργότερα έγινε sample μηχανικούδα για αρκετούς 

σχεδιαστές. Ήταν απίστευτα ευγενική και ανιδιοτελής καθώςπάντα 

έδινε προτεραιότητα στους άλλους. 

 Θα λείψει πολύ στην οικογένεια και τους φίλους αλλά θα 

 παραμείνει στην καρδιά μας για πάντα. 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12-30 

μ.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Αγίου Δημητρίου 2 Logan 

Road N9 0LP, και η ταφή στο Νεκροταφείο New Southgate, 

 Brunswick Park Road N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δωθεί στο κοιμητήριο. 10.01.1940-11.08.2020

28.11.1932-17.07.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιαννούλα Σταύρου 
(από την Αμμόχωστο)  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Yiannoulla Stavrou 
(from Famagusta) 

We are deeply saddened to announce the passing of our beloved 
wife, mother, sister and grandmother Yiannoulla Stavrou, who passed 
away peacefully at home surrounded by her family on the 18th August 

2020, aged 82. She leaves behind her husband  
Kypro, children Stavro and Christine, son in law Andreas, five 

 grandchildren Kypro, Alexandro, Costa, Daniel and Joanna, sister Maro 
and brother Demitri. She has finally been reunited with her  
beloved son Andreas, who passed away in January 2012. 

Yianoulla’s life revolved around her family, whom she cherished. She 
was of a gentle and kind nature, always putting other people first. She 

doted on her grandchildren and granted their wishes without hesitation. 
She will be dearly missed by her family and all those who knew her.  

You will forever be in our hearts.  
The funeral will take place on Friday 28 August 2020 at 10.00 am at 

Ayios Demetrios Church, Logan Road, Edmonton N9 0LP followed by 
a service at Enfield Crematorium, Great Cambridge Road, 

 Enfield EN1 4DS.  
Due to the coronavirus guidelines only immediate family are able to 

attend the funeral.  
For those wishing to donate, there will be a collection box for the 

North London Hospice.

Με βαθιά θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της αγαπημένης μας  
συζύγου, μητέρας, αδερφής και γιαγιάς Γιαννούλας Σταύρου, που 

 απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι της περιτριγυρισμένη από την 
 οικογένειά της, στις 18 Αυγούστου, σε ηλικία 82 ετών. 

  Αφήνει τον σύζυγο της Κύπρο, παιδιά, Σταύρο και Χρυσταλλένη,  
γαμπρό Ανδρέα, πέντε εγγόνια: Κύπρο, Aλέξανδρο, Κώστας, Ντάνιελ 

και Ιωάννα, αδερφή Μάρω και αδελφό Δημήτρη. Τώρα ξανασυνάντησε 
τον αγαπημένο της γιο Ανδρέα, ο οποίος απεβίωσε τον Ιανουάριο του 
2012. Η ζωή της Γιαννούλας περιστρεφόταν  γύρω από την οικογένειά 
της, την οποία λάτρευε. Ήταν μια ευγενική και καλοσυνάτη κυρία που 
πάντοτε έδινε προτεραιότητα στους άλλους. Αφοσιώθηκε στα εγγόνια 

της και πραγματοποιούσε τις επιθυμίες τους χωρίς δισταγμό.  
Θα λείψει πολύ στην οικογένειά της και σε όλους όσους την γνώρισαν.  

Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας.  
Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 

στις 10.00 π.μ. στην Εκκλησία Αγίου Δημητρίου, Logan Road,  
Edmonton N9 0LP, και μετά στο Enfield Crematorium, Great Cambridge 
Road, Enfield EN1 4DS. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, μόνο η 

στενή οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί στην κηδεία. 
Για όσους επιθυμούν να κάνουν δωρεά, θα υπάρχει ένα κουτί  

προσφοράς για το North London Hospice. 23.07.1938 - 18.08.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριακού Φραγκουλίδη 
(από την Καλοψίδα, Κύπρος)  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kyriacou Frangoullides 
(from Kalopsidha, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce the death of our  
beloved mother and grandmother, Kyriacou Frangoulides, who 

died on the 17th July 2020. The burial took place  
on Friday 31 July 2020, at New Southgate Cemetary. 

She left behind two sons, Yianakis and Tasos, and  
2 grandchildren. She joins her husband George (Yioryos)  

who died in 2006.  
After her husband's death she survived 3 occurrences of cancer 
and got to meet a daughter-in-law and two grandchildren now 

aged 7 and 4. She was diagnosed with combined dementia and 
Alzheimers in 2012 and whilst she was affected by the disease 

she retained lovely relationships with her family and friends whom 
she fully recognised and enjoyed the company of until the end. 

On Monday 13th July she suffered a stroke whilst sleeping in her 
bed and died in hospital 4 days later. 

A just giving page has been setup for anyone wanting to donate:  
https://www.justgiving.com/fundraising/kyriacou-frangoullides

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας  
μητέρας γιαγιάς Κυριάκους Φραγκουλίδη που απεβίωσε στις  

17 Ιουλίου 2020. Η ταφή έγινε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, 
 στο Κοιμητήριο του New Southgate. 

Αφήνει  τους δύο γιους της Γιαννάκη και Τάσο, 2 εγγόνια. Θα  
ξανασυναντηθεί  με τον  σύζυγό της Γιώργο που απεβίωσε το 2006. 

Μετά το θάνατο του συζύγου της, επέζησε από 3 περιπτώσεις  
καρκίνου και κατάφερε να γλυτώσει και  να γνωρίσει την νύφη της  
και δύο εγγόνια, ηλικίας 7 και 4 ετών. Διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ 

και άνοια το 2012 και ενώ είχε προσβληθεί από την ασθένεια  
διατήρησε τις καλές σχέσεις με την οικογένεια και τους  

φίλους της, τους οποίους αναγνώρισε πλήρως και απολαύανε τη 
συντροφιά τους μέχρι το τέλος. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου υπέστη  

εγκεφαλικό ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι της και πέθανε στο  
νοσοκομείο 4 ημέρες αργότερα. 

Έχει δημιουργηθεί φιλανθρωπική  σελίδα για όσους θέλουν να  
εισφέρουν: 

https://www.justgiving.com/fundraising/kyriacou-frangoullides



 29      | Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Persefoni Hajiyianni

Περσεφόνη Χατζηγιάννη

(from Omorphita, Nicosia)

21.11.1928 - 17.08.2020 

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved mother, 
Grandmother and Great Grandmother, who passed away peacefully at home, 
οn Monday 17th August 2020. Aged 91 years old. 
Persefoni was born and raised in the village of Omorphita, Nicosia, the 
daughter οf Alexandros and Katina Taliadoros. In 1952 Persefoni came to 
London and married Efstathios Hajiyianni, originally from Nikita, Morphou. In 
1953 they moved to Plymouth, Devon and brought up a family of 6 children: 
Tina, Bobbie, Costas (deceased), Mario, Alexandra and Christopher. Persefoni 
leaves behind her children, 14 grandchildren and 6 great grandchildren. You 
showed us kindness, compassion and patience and inspired us with your  
immense strength. We have so many wonderful memories to cherish and we 
feel blessed to have had you in our lives.   
You will be missed enormously but we seek comfort knowing that you will be 
reunited with your beloved son Costas and adoring husband Efstathios.  
Together may you be in peace. 
Due to current Covid restrictions, a private family funeral will be held for  
immediate family only. The funeral will be held on Wednesday 2nd September 
2020 at 1 pm at St. Demetrios & St. Nikita Church  Plymouth. The funeral 
service will be live streamed. To find out the link please contact Walter  
Parsons Funeral Directors 01752 767676.  
A special memorial service celebrating  Persefoni’s life will take place at a 
later date to be confirmed. Immediate family flowers only please.  Donations, 
if desired, made payable to St.Demetrios & St. Nikita Church may be left  
online at wcpltd.com or sent to Walter C Parson, Crownhill, Plymouth PL6 5DY. 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς 
και προγιαγιάς, Περσεφόνης Χατζηγιάννη, που  απεβίωσε στο σπίτι της, τη  
Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 σε ηλικίας 91 ετών. Η Περσεφόνη γεννήθηκε και  
μεγάλωσε στο χωριό Ομορφίτα της Λευκωσίας, οι γονείς τις ο Αλέξανδρος και η 
Κατίνα Ταλιαδόρου.  Το 1952 η Περσεφόνη ήρθε στο Λονδίνο και παντρεύτηκε τον 
μ.Ευστάθιο Χατζιαννή, που καταγότανε από τη Νικήτα της Μόρφου. Το 1953  
μετακόμισαν στο Πλίμουθ, Ντέβον και δημιούργησαν μια οικογένεια 6 παιδιών: 
Τίνα, Μπόμπι, Κώστας (αποθανόντος), Μάριο, Αλεξάνδρα και Χρίστοφερ.  
Η Περσεφόνη αφήνει πίσω της τα παιδιά της, 14 εγγόνια και 6 δισέγγονα.  
Μας δείξατε καλοσύνη, συμπόνια και υπομονή και μας εμπνεύσατε με τη δική σας 
τεράστια δύναμη. Έχουμε τόσες πολλές υπέροχες αναμνήσεις που λατρεύουμε 
και νιώθουμε ευλογημένοι που σας είχαμε στη ζωή μας. Θα μας λείψεις πάρα 
πολύ, αλλά επαναπαυόμαστε με το γεγονός ότι θα επανενωθείς με τον αγαπη-
μένο σου γιο Κώστα και τον αγαπημένο σου σύζυγο Ευστάθιο. Ας αναπαυτείτε 
όλοι μαζί εν ειρήνη. Λόγω των ισχυόντων περιορισμών για τον Covid-19, θα  
πραγματοποιηθεί  κηδεία μόνο για την στενή οικογένεια της εκλιπούσας. 
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 στις 13:00 στο  
St. Demetrios & St. Nikita Church Plymouth. Η κηδεία θα μεταδοθεί ζωντανά.  
Για να μάθετε τον σύνδεσμο, επικοινωνήστε με τον Walter Parsons Funeral  
Director 01752 767676. Το μνημόσυνο της Περσεφώνης θα πραγματοποιηθεί  
αργότερα όπου και θα ανακοινώσουμε την ημερομηνία.  
Μόνο λουλούδια από την στενή οικογένεια της εκλιπούσας θα γίνονται δεκτά. 
Εάν επιθυμείτε να κάνετε δωρεά εις μνήμη της Περσεφόνης, αποταθείτε στην  
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου & Αγίου Νικήτα και online στο wcpltd.com ή  
να τα αποστείλετε στο Walter C Parson, Crownhill, Plymouth PL6 5DY.
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Ένα έμμετρο αποχαιρετιστήριο αφιέρωμα, στην  
αείμνηστη και αξιαγάπητη νύφη μας, Μαρία 
Ν.Kυριάκου που μας έφυγε πρόσφατα. 

 

Σ’αυτή την πρόσκαιρη ζωή, την γέννα μας, και την 
θανή, ο πλάστης την ορίζει. Την Άγια ώρα της φυγής, 
κανείς, δεν την γνωρίζει… 

 

Λoνδίνο. Εικοστή Ιουλίου 2020. Στην δακρυσμένη  
ροδαυγή, ανοίξανε οι ουρανοί, κι η πρόσκληση εστάλη. 
Για την μεγάλη ανάβαση, προς τη ζωή, την άλλη… 

 

Δοξάζω τον, Tον πλαστουργό, Χριστόν και Παναγία! 

Μέσα, στ’αμέτρητα δεινά και την δοκιμασία, ο κλήρος, 
τούτη την φορά, έπεσε στην Μαρία… 

 

Ήταν, μια πρόσκληση ανοιχτή, απ’τον προφύτη Ηλία! 

Κι’έτσι…Χωρίς καμιά αναβολή, σε προσκαλούσε, 
ν’ανεβείς, στην Άνω Πολιτεία… 

 

Κι’εσύ… 

Που το εγνώριζες, πως ήρθε η σειρά σου, εξαγνισμένη 
τώρα πια, απ’τα μαρτυριά σου….. 

 

Εις την σκέπη της Παναγίας! 

Εις την προστάτιδά σου, παράδοσες την μέριμνα της 
οικογένειάς σου!! Κι’ώσαν λευκή περιστέρα, άνοιξες τα 
φτερά σου. Σε άλλα μέρη αλαργινά, να κτίσεις τη 
φωλιά σου… 

 

Στον άνισο αγώνα σου, βίωσες την αρρώστια σου.  
Σαν άλλη Οσιομάρτης!! Κι’έδωσες δείγματα γραφής, 
ιώβειας υπομονής και άπειρης αγάπης!! 

 

Και…Σένα κύκνιο σκοπό, πρόλαβες κ’είπες σαγαπώ! 
Σας αγαπάω όλους… Σαν αγαπούσε ο Χριστός τους 
δώδεκα Αποστόλους!!

Κι’ύστερα…Τα βλέφαρα σου έκλεισες. Δυο λεξούλες 
ψέλλισες, κι’άρχισες το ταξίδι. Αφού, πλέον είχε σωθεί 
το λάδι στο καντήλι… 
 
Όνειρο είναι η ζωή, πο ΄χάνεται και σβήνει. Προτού  
ροδίσει η αυγή, κι’ ο ήλιος ανατείλει. 
 
Μπροστά στον αποχωρισμό, μπρος, το απέραντο κενό 
και της καρδιάς το κλάμα…ο πόνος γίνεται σιωπή και 
προσευχή συνάμα 
 
Κι’εγώ.. Για μέρες ππροσπαθώ, στα δυό μου, πόδια να 
σταθώ, τον λόγο να αρθρώσω. Μεσ’απ’τον στίχο που 
αγαπώ, στερνό αντίο να σου πώ, να σε κατευοδώσω. 
Κρίνα και ροδοπέταλα, στον δρόμο σου να στρώσω. 
 
Για σένανε αγνή ψυχή, αείμνηστη Μαρία. Που τώρα 
πια αλάργεψες, στην Άνω Πoλιτεία. Κάνω τον πόνο 
προσευχή, τον στίχο ψαλμωδία, τον λόγο μου  
μνημόσυνο, μικρή τελετουργία… 
 
Στην ουράνια, ζωή σου…πόνο κι’οδυνή να μην  
γευθείς. Mέσα στους κήπους του παραδείσου, εν  
ηρεμία, ν’αναπαυθείς. 
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ Αιώνια σου η μνήμη. 
 
Τα θερμά συλλυπητήρια μας στην οικογένεια της 
 μεταστάσας, της αείμνηστης Μαρίας. Στον αδελφό 
μου, Nίκο Κυριάκου, στα παιδιά Κωνσταντίνο και  
Χρίστο, στον Ηλία και την σύντροφό 
του Ανδρούλα. Με όλη την  
συμπάθεια μας, από όλη την  
οικογένεια μας, από Λονδίνο, 
Κύπρο και τη Νέα Ζηλανδία. 
 
Με όλη την συμπάθεια μας 
Πανναγιώτα Ζένιου 
Ξεριζωμένη Λεμονιά 
Δίκωμο, Κερύνεια

MΕ ΕΝΑ ΔΑΚΡΥΒΡΕΧΤΟ ΕΙΡΜΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΕΡΝΟ ΑΝΤΙΟ…

Ωσάν λευκή περιστέρα, σαν άγγελος, 

 σαν Παναγιά. Σαν φωτεινή λυχνία. Μές τις  

καρδιές μας, θε να ζεις γλυκύτατη Μαρία. 

 Αιώνια σου η μνήμη

Μαρία Κυριάκου
(Δίκωμο, Κερύνεια)

† 40ήμερον Μνημόσυνο † 40-day memorial

The 40-day memorial service for our beloved and dearly 
missed husband, father and grandfather 

 Michael Michael (from Milia, Famagusta) 
will take place on Sunday 30.08.2020, at the  

Greek Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, 
 Wood Green, London N22 8LB. 

† NOTE OF THANKS 
we would like to thank all those who attended the funeral  

service, sent all the lovely flowers, their condolences  
or participated in any other way to our deep grief 

 
His wife Alexandra, son Carlos, daughter Stella, son in law 

Mike, daughter in law Donna,  
grandchildren Micki, Lily and Alexia   

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 30.08.2020 στην εκκλησία της  
Παναγίας  στο Wood Green, 

το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου,  
πατέρα και παππού 

Μιχάλη Μιχάλη 

(από Μηλιά, Αμμοχώστου) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην  

κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια,  

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα συμμετείχαν με  

οποιονδήποτε τρόπο στο βαρύ μας πένθος 

Η σύζυγος Αλεξάνδρα, ο γιος Κάρλος, θυγατέρα Στέλλα,  

γαμπρός Mike, νύμφη Donna, 

εγγόνια Micki, Lily and Alexia

Elunique -Est1997
Floral designer Eleni Karatzas/Phyrillas 

Specialising in: 

Funerals Personal Tributes Wreaths Sprays 
Λουλούδια και στέφανα για κηδείες 

Tel 07973 830 885  Email :Ellekaratz@yahoo.com 
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Θρήνος στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς 

έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, ο 

Γιάννης Πουλόπουλος. Ο αγαπημένος 

τραγουδιστής άφησε την τελευταία του 

πνοή στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αττι-

κόν στις 9 (ώρα Ελλάδας) το βράδυ της 

Κυριακής. 

Ο Γιάννης Πουλόπουλος απεβίωσε από 

καρδιά, καθώς ήταν επιβαρυμένη από 

τα χρόνια προβλήματα υγείας που αντι-

μετώπιζε αυτή η εμβληματική φωνή. 

 

Ποιος ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος 

Ο Γιάννης Πουλόπουλος γεννήθηκε στις 

29 Ιουνίου του 1941 στην Καρδαμύλη 

Μεσσηνίας, στην περιοχή της Μάνης. Οι 

γονείς του, μεσσηνιακής καταγωγής, κα-

τοικούσαν στην Αθήνα, στην περιοχή 

του Μεταξουργείου και ύστερα μετακό-

μισαν στο Περιστέρι και συγκεκριμένα 

στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Σε  

ηλικία 5 ετών μένει ορφανός από μη-

τέρα και μεγαλώνει με τον πατέρα του 

Γιώργο και τον μικρό αδερφό του Βα-

σίλη. 

Φωνή που απογείωσε τα τραγούδια του 

Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη 

 Παπαδόπουλου στον περίφημο 

«Δρόμο», τον εμπορικότερο δίσκο όλων 

των εποχών, με πωλήσεις που έχουν 

ξεπεράσει το1.500.000 αντίτυπα, αν και 

δημοσιεύματα λένε ότι ο αριθμός είναι 

διπλάσιος. 

Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν 

ότι αν ο ελληνικός κινηματογράφος είχε 

φωνή αυτή ήταν σίγουρα η δική του, η 

φωνή ενός παιδιού που γεννήθηκε στην 

Χίο και έμελλε να μεγαλουργήσει. 

Ήταν ένας καλλιτέχνης προικισμένος με 

μια φωνή που «σημάδευε» τα τραγού-

δια, προικισμένη με βαθιά συναισθημα-

τικά ηχοχρώματα, που έμπαινε στο 

στούντιο και τα έλεγε με την μία. 

Ο «Δρόμος» στον οποίο είπε τα δέκα 

από τα δώδεκα τραγούδια του δίσκου 

ηχογραφήθηκε όλος μέσα σε δέκα ώρες 

κι αυτό εν πολλοίς οφείλεται στον  

Πουλόπουλο. 

Έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων που τα 

τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί από 

την δημοσιότητα-δεν ήταν και ποτέ φα-

νατικός της οπαδός-και ζούσε μια ήσυχη 

ζωή μαζί με την σύζυγό του Μπέτυ και 

την κόρη του Άντα. 

Το 1965 τραγουδάει τέσσερα τραγούδια 

του τότε πρωτοεμφανιζόμενου Μάνου 

Λοΐζου, ενώ το 1966 θα τραγουδήσει σε 

πρώτη εκτέλεση το “Ακορντεόν”, στην 

ταινία μικρού μήκους Αθήνα, πόλη  

χαμόγελο, σε σκηνοθεσία του Λάμπρου 

Λιαρόπουλου για το φεστιβάλ Θεσσαλο-

νίκης. Σχεδόν παράλληλα κάνει μεγάλη 

επιτυχία με το “Μη μου θυμώνεις μάτια 

μου”, του επίσης τότε πρωτοεμφανιζό-

μενου Σταύρου Κουγιουμτζή. 

Το 1966 τραγουδά σε συναυλία του 

Μίκη Θεοδωράκη στο γήπεδο της ΑΕΚ 

στη Νέα Φιλαδέλφεια, μαζί με τον  

Γρηγόρη Μπιθικώτση, τη Μαρία  

Φαραντούρη και τον πρωτοεμφανιζό-

μενο Δημήτρη Μητροπάνο. Την ίδια 

χρονιά μπαίνει για τα καλά στη  

δισκογραφία. Τα 45άρια δισκάκια του 

κυκλοφορούν σωρηδόν και εμφανίζεται 

για πρώτη φορά στις κινηματογραφικές 

ταινίες: Οι στιγματισμένοι (1966), με τον 

Γιώργο Φούντα και τη Μάρω Κοντού, 

όπου τραγουδάει μαζί με την Ελένη 

Κλάδη το “Πολύ αργά” και το “Σ’ 

αγαπώ”· Ο τετραπέρατος (1966), με τον 

Κώστα Χατζηχρήστο, όπου ερμηνεύει το 

τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού “Στον 

Πειραιά, στον Πειραιά”· Εκείνος κι 

εκείνη (1966), με τη Τζένη Καρέζη και 

τον Φαίδωνα Γεωργίτση, όπου  

τραγουδάει τη σύνθεση του Γιάννη 

Μαρκόπουλου “Ξεγυμνώστε τα σπα-

θιά”. Μίλαγε σπάνια και όταν το έκανε 

τα έλεγε έξω από τα δόντια για την  

κατάσταση στον χώρο του τραγουδιού: 

«Δισκογραφικές εταιρείες δεν  

υπάρχουν, μαγαζιά δουλεύουν δύο 

φορές την εβδομάδα. Πως, λοιπόν, να 

αναδειχθούν οι νέοι καλλιτέχνες;  

Κατέστρεψαν το τραγούδι, όπως  

κατέστρεψαν και την Ελλάδα! Είναι  

δυνατόν να περνούν οι Έλληνες όλα 

αυτά τα δεινά; Τους έχουν εξοντώσει και 

δεν ντρέπομαι να το πω και το θέμα δεν 

είναι οι μεγάλοι, είναι τα νέα παιδιά που 

δεν τους δίνεται το δικαίωμα να κάνουν 

πολλά πράγματα για να καταξιωθούν 

επαγγελματικά!…» 

Έχοντας διαπιστώσει ότι η δισκογραφία 

μεταλλάσσεται και ότι η νύχτα  

ευτελίζεται αποφασίζει το 1999 να  

σταματήσει την μουσική του διαδρομή. 

Έκτοτε δεν επέστρεψε ποτέ πίσω, 

ασχολήθηκε με την οικογένειά του και 

μια ζωή μακριά από φλας και άσκοπες 

δημόσιες εμφανίσεις. 

Ταλαιπωρήθηκε πολύ τα τελευταία  

χρόνια από ένα τροχαίο ατύχημα και το 

γλαύκωμα στα μάτια του, αυτά τα 

 μελαγχολικά μάτια που ερμηνεύουν 

τραγούδια που έμειναν για πάντα. 

Όπως το «Πάμε για ύπνο Κατερίνα» 

στο οποίο ο Γιάννης Πουλόπουλος με 

την συγκλονιστική ερμηνεία του  

αποτυπώνει ανάγλυφα την Ελλάδα που 

έζησε, την Ελλάδα που ονειρεύεται: 

«Πάμε για ύπνο Κατερίνα, πάμε να  

αλλάξουμε ζωή, να βρούμε όνειρα από 

κείνα που τελειώνουν το πρωί…». 

Η κηδεία του έγινε χθες Τετάρτη,  

26 Αυγούστου.

Θλίψη για τον θάνατo του Γιάννη Πουλόπουλου

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Το ΑΚΕΛ Bρετανίας, η ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ, ο Σύνδεσμος 

 Κυπρίων γυναικών, ο Βασίλης Κωστή και η οικογένεια 

Χριστόδουλου και Νίνα Στυλιανού εκφράζουν τα θερμά 

του συλλυπητήρια στους οικείους της Ευθυμίας Κώστα 

που απεβίωσε στην Κύπρο στις 13 Αυγούστου 2020.  

Θα ξανασυναντήσει το σύζυγό της Δημήτρη Κώστα που 

απεβίωσε στις 22 Οκτωβρίου 2014. 

Αιώνια της μνήμη

Το παράρτημα ΑΚEΛ Βρετανίας, η ΚΟΒ 

Palmers Green και η ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ εκφράζουν 

τα θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους 

της Γιαννούλλας Σταύρου που απεβίωσε στις 

18 Αυγούστου 2020. 

Αιώνια της η μνήμη
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