
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ  ΠΕΜΠΤΗ 3 Σεπτεμβρίου 2020  |  ETOΣ 45ο  |  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 2378 |  £1

Τα δεδομένα στο ενεργειακό το-
πίο αλλάζουν άρδην με την απε-
λευθέρωση της αγοράς, το φυ-
σικό αέριο και την άρση της 
απομόνωσης της Κύπρου, δή-
λωσε χθες Τετάρτη ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης...          Σελ 6 

Κύπρος: Eνεργειακό τοπίο
 Extinction Rebellion holding 10 
days of climate protests in Lon-
don. Extinction  Rebellion has 
become one of the most focal 
and militant groups challenging 
the establishment and the cap-
italist order today...     Page 18

Climate protests in London Νίκη για τη Νέα Σαλαμίνα
Η πρώτη Κυπριακή ομάδα του 
Ηνωμένου Βασιλείου που προ-
κρίθηκε στο FA Cup, είναι η 
Nέα Σαλαμίνα η οποία το 
βράδυ της Τρίτης, έδωσε μια 
εξαιρετική μάχη εναντίον της 
ομάδας Hertfordshire Colney 
Heath...          Σελ 14&26

Επιστολή προς 

Μπόρις Τζόνσον 

για τις Τουρκικές 

προκλήσεις, 

με συνυπογραφή  

της Ε.Κ.Ο

σελ  

Εμπαιγμό έναντι του Κυπριακού λαού συνιστά η 

απόφαση των ΗΠΑ για μερική και προσωρινή 

άρση του εμπάργκο στην πώληση όπλων στην 

Κυπριακή Δημοκρατία.

Εμπαιγμό έναντι του Κυπριακού λαού συνιστά η 

απόφαση των ΗΠΑ για μερική και προσωρινή 

άρση του εμπάργκο στην πώληση όπλων στην 

Κυπριακή Δημοκρατία.

σελ 5&17

Eπιστροφή στα θρανία  
με αυστηρότητα στην  
τήρηση των μέτρων

Eπιστροφή στα θρανία  
με αυστηρότητα στην  
τήρηση των μέτρων

Bρετανία: Αυστηρά και σκληρά τα μέτρα της επιστροφής στα σχολεία (ΣΕΛ 3 & 17)

Kύπρος: Στις 7 Σεπτεμβρίου το άνοιγμα των σχολείων (ΣΕΛ 6)

Eλλάδα: 14 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι-Τα νέα μέτρα (ΣΕΛ 7)

Εnglish Section  pages 17-27Εnglish Section  pages 17-27

σελ 2&18σελ 2&18
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Λόγια Νηστεμένα

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

 Γνώθι Σαυτόν               
του Ειρήναρχου Στεφάνου

Ειρήναρχος Στεφάνου

Ο Άξονας ο βασικός είναι ο εαυτός μας, χρυσός ζωής 

μας οδηγός, οργανισμού μας ο γιατρός, 

πιστός και σύμμαχός μας. 

 

Το κλασικό Γνώθι σ’ αυτόν από σοφούς λεγόμενο, 

πνεύμα, Αρχαίο, Ελληνικό, εις το Μαντείο των Δελφών 

σε πλάκα χαραγμένο-ευρίσκεται γραμμένο! 

 

Απλό Ρητό, Λακωνικό, Μέγιστης σημασίας, 

ζωής, ψυχή μας θησαυρούς, αόρατος και φανερός, 

αμύθητης αξίας! 

Εάν τηρήσουμε πιστά τες συμβουλές προγόνων, 

θα λυτρωθούμε απ’ τα δεινά, τα βάσανα και τα κακά, 

των προβλημάτων πόνων! 

 

Αρκεί να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε, 

χρήση σωστή να κάνουμε, ταλάντων  μας που έχουμε  

μέσα μας και κουβαλάμε! 

Ο εαυτός μας τελικά, πρώτος και τελευταίος, 

αυτός να κρίνει τα κοινά, τα φανερά και τα κρυφά 

με λογική και δέος! 

 

Εύγε στ’αθάνατο φως, το πνεύμα των Ελλήνων, 

Αστήρ του σύμπαντος, Φάνος, Ανέσπερος,  

Φανταχτερός, Βεληνεκές, Παγκόσμιο.  

Μορφωτικών Ακτίνων!

• Υour best teacher is your last mistake! 

• O καλύτερος σου δάσκαλος έιναι το τελευταίο 

σου λάθος! 

Ερμηνεία: 

Τα παθήματά μας είναι τα καλύτερα μαθήματα 

μας!

Κοινή επιστολή προς τον Βρε-

τανό Πρωθυπουργό Μπόρις 

Τζόνσον αναφορικά με τις απο-

σταθεροποιητικές τουρκικές 

ενέργειες στην Ανατολική Με-

σόγειο έχουν απευθύνει οι επι-

κεφαλής των οργανωμένων 

παροικιών των Κυπρίων, των 

Αρμενίων, των Κούρδων και 

των Αιγυπτίων στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

Η επιστολή καλεί τον κ. Τζόν-

σον να αξιοποιήσει τις συνομι-

λίες για μια νέα εμπορική συμ-

φωνία μεταξύ Λονδίνου και 

Άγκυρας, ώστε να συμβάλει 

στον τερματισμό αυτών των 

τουρκικών ενεργειών. 

«Αυτές οι εμπορικές συνομι-

λίες αντιπροσωπεύουν μία μο-

ναδική ευκαιρία να ισχυροποι-

ηθεί η θετική ατζέντα 

εξωτερικής πολιτικής (της βρε-

τανικής κυβέρνησης), ενθαρ-

ρύνοντας και δίνοντας κίνητρα 

στην Τουρκία να τερματίσει τις 

ενέργειές της που αποσκο-

πούν στην αποσταθεροποίηση 

της Ανατολικής Μεσογείου και 

της ευρύτερης περιοχής», ανα-

φέρει συγκεκριμένα η επι-

στολή. 

Οι υπογράφοντες σημειώνουν 

ότι ενώ οι συνομιλίες προχω-

ρούν, η Τουρκία γίνεται ολοένα 

και πιο «καταστροφική δύ-

ναμη» στην περιοχή, που συ-

στηματικά παραβιάζει το διε-

θνές δίκαιο. Επισημαίνουν ότι 

μεταξύ άλλων αυτό υπονομεύει 

τα βρετανικά συμφέροντα στην 

περιοχή και αντίκειται στις 

αξίες της Παγκόσμιας Βρετα-

νίας. 

Ενδεικτικά επισημαίνονται οι 

«συχνές παράνομες θαλάσσιες 

και χερσαίες εισβολές» της 

Τουρκίας σε γειτονικές χώρες, 

η «εσκεμμένα επιθετική και 

εμπρηστική ρητορική» του 

Προέδρου Ερντογάν με στόχο 

την πρόκληση φυλετικών, θρη-

σκευτικών και πολιτικών εντά-

σεων, οι «εκτεταμένες φυλακί-

σεις δημοσιογράφων και πε-

ριορισμοί της ελευθερίας της 

έκφρασης», καθώς και οι ανα-

δυόμενες αλλά και παλαιότερες 

αποδείξεις περί σύμπραξης με 

τους ισλαμιστές της Daesh, δι-

ευκολύνοντας τις κινήσεις ξέ-

νων τρομοκρατών μέσω Τουρ-

κίας και με εκμετάλλευση των 

παράνομων μεταναστευτικών 

ροών μέσω τουρκικού εδά-

φους. 

Η επιστολή προς τον κ. Τζόν-

σον προσθέτει ότι όλα τα πα-

ραπάνω προκαλούν ανησυχία 

και έχουν οδηγήσει στην από-

φαση του Βρετανού Υπουργού 

Εξωτερικών να μη χορηγήσει 

νέες άδειες εξαγωγής όπλων 

προς την Τουρκία που θα μπο-

ρούσαν να χρησιμοποιηθούν 

στη Συρία. 

Στη συνέχεια χαιρετίζονται τα 

«ξεκάθαρα βήματα» που έχει 

κάνει η βρετανική κυβέρνηση 

για να δείξει τη φιλοδοξία της 

να παίξει έναν θετικό και εποι-

κοδομητικό ρόλο στον κόσμο, 

εκτός ΕΕ πλέον. Αναφέρεται 

ενδεικτικά η επιβολή κυρώ-

σεων από το Λονδίνο κατά 

ατόμων που ευθύνονται για 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων. 

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι όλα 

αυτά «κάνουν την τρέχουσα 

απουσία του Ηνωμένου Βασι-

λείου από την Ανατολική Με-

σόγειο, όπου ιστορικά είχε 

έναν πολύ σημαίνοντα ρόλο, 

ακόμα πιο εμφανή». 

Καλώντας λοιπόν, τέλος, τον 

Βρετανό πρωθυπουργό να 

αξιοποιήσει τις εμπορικές συ-

νομιλίες με την τουρκική κυ-

βέρνηση, οι υπογράφοντες ση-

μειώνουν: «Το Ηνωμένο 

Βασίλειο μπορεί να παίξει έναν 

κρίσιμο ρόλο στο να καταστεί 

η τουρκική κυβέρνηση υπό-

λογη με ξεκάθαρες δεσμεύσεις 

και όρους ως μέρος της εμπο-

ρικής συμφωνίας. Προτρέ-

πουμε την κυβέρνησή μας να 

αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία 

να ισχυροποιήσει τους στό-

χους εξωτερικής πολιτικής». 

Η επιστολή συνυπογράφεται 

από τον Χρήστο Καραολή, 

Πρόεδρο της Εθνικής Κυπρια-

κής Ομοσπονδίας ΗΒ, την Ανέτ 

Μοσκοφιάν, Πρόεδρο της Αρ-

μενικής Εθνικής Επιτροπής 

ΗΒ, τον Τουρκάν Οζκάν, Πρό-

εδρο της Δημοκρατικής Συνέ-

λευσης του Κουρδικού Λαού 

στη Βρετανία και τον Μοσταφά 

Ραγκάμπ, Πρόεδρο του Αιγυ-

πτιακού Συμβουλίου στο ΗΒ. 

Κοινή επιστολή προς Τζόνσον για Τουρκία από οργανώσεις 
Κυπρίων,  Αρμενίων, Κούρδων και Αιγυπτίων του ΗΒ 
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Αυστηρά και σκληρά τα μέτρα της επιστροφής στα σχολεία
Άνοιγμα σχολείων

Χωρίς διάλειμμα, ακόμη και φαγητό στο θρανίο 
Το «John Flamsteed Community School» στο Ντέρμπι έχει την 
δική του πολιτική: «Οι μαθητές θα έχουν συγκεκριμένες τουαλέτες, 
τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του 
διαλείμματος και αυτό πρέπει να τηρηθεί αυστηρά». Εκτός αυτού 
σύμφωνα με την Mirror παιδιά θα πρέπει να περάσουν όλες τις 
σχολικές ώρες στην τάξη, ακόμη και να τρώνε μεσημεριανό γεύμα 
στα θρανία τους, για να αποφύγουν την επαφή με άλλες τάξεις. 
Απαγορεύονται βιβλία ακόμη και τσάντες 
Τα βιβλία και οι τσάντες απαγορεύονται σε πολλές περιοχές του 
Μεγάλου Νησιού. 
Οι γονείς με παιδιά που φοιτούν στο «Charter Academy» στο Πόρ-
τσμουθ προειδοποιούνται: 
«Καθώς οι βρύσες μας θα παραμείνουν απενεργοποιημένες, συ-
νιστούμε στο παιδί σας να φέρει ένα μπουκάλι νερού δύο λίτρων, 

ώστε να έχει άφθονο νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας». 
Το «North Ormesby Primary Academy», στο Μίντλεσμπρο, έχει 
δημοσιεύσει βίντεο μικρού μήκους στο διαδίκτυο, έτσι ώστε οι μα-
θητές να μπορούν να δουν τι πρέπει να προσέχουν όταν φτάσουν 
ξανά στις πύλες του. 
Ο ατάραχος  Μπόρις Τζόνσον 
Πάντως σε δηλώσεις του πριν λίγες μέρες ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον δεν είχε πει τίποτα από τα παραπάνω. 
Απλώς είχε καλέσει τους γονείς στη Βρετανία να στείλουν τα παιδιά 
τους στο σχολείο, καθώς θεωρεί την επαναλειτουργία των σχολείων 
ένα σημαντικό βήμα που θα βοηθήσει τη χώρα και την οικονομία 
της να ανακάμψουν από το lockdown που είχε επιβληθεί για τον 
νέο κορωνοϊό. 
Η κυβέρνηση, εξάλλου, αλλάζοντας απόφαση μόλις την περασμένη 
εβδομάδα, έχει δώσει το ελεύθερο στις διευθύνσεις την σχολείων 
να ζητούν από τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 
φορούν κάλυμμα προσώπου στους κλειστούς κοινούς χώρους την 
σχολείων, όπως οι διάδρομοι - όχι όμως στις τάξεις. Η χρήση κα-
λύμματος προσώπου στους κοινόχρηστους χώρους θα είναι υπο-
χρεωτική στα γυμνάσια και λύκεια περιοχών όπου είναι σε ισχύ 
αυξημένα περιοριστικά μέτρα λόγω τοπικής έξαρσης του  κορω-
νοϊού. 
Ο Υφυπουργός Παιδείας Νικ Γκιμπ δήλωσε το πρωί ότι σε περί-
πτωση επιβεβαίωσης κρούσματος κορωνοϊού σε σχολείο θα γίνεται 
διαγνωστικός έλεγχος σε όλες τις επαφές του μαθητή ή του δα-
σκάλου και ότι δε θα κλείνει αυτομάτως όλο το σχολείο. 
Τα συνδικάτα εκπαιδευτικών υποστηρίζουν ότι οι οδηγίες της κυ-
βέρνησης για τα σχολεία είναι συγκεχυμένες, ότι δεν υπάρχει εξο-
πλισμός ατομικής προστασίας για τους δασκάλους, ότι η τήρηση 
κοινωνικών αποστάσεων μεταξύ μαθητών είναι αδύνατη και ότι η 
ανεπάρκεια του συστήματος ιχνηλάτησης επαφών επιβεβαιωμένων 
φορέων καθιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία το συγχρωτισμό 
των παιδιών στα σχολεία.

με τον Βύρωνα Καρύδη

Αδιαφορία από τους εργαζόμενους για επιστροφή στο χώρο εργασίας   
Καθώς πολλές εφημερίδες δείχνουν εικόνες παι-
διών που επιστρέφουν στην τάξη, η Daily Mail 
(02/09) παρουσιάζει στην πρώτη σελίδα  έναν 
άδειο σιδηροδρομικό σταθμό σε ώρα αιχμής και 
αναρωτιέται : «Επιστροφή στη δουλειά - Πού είναι 
οι υπόλοιποι εργαζόμενοι;» . 
Ο Guardian γράφει ότι το 37% των εργαζομένων 
σε γραφεία  επέστρεψαν στο χώρο εργασίας, σε 
σύγκριση με περισσότερα από τα τρία τέταρτα 
στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία. 
Μια έρευνα για την εφημερίδα i διαπίστωσε ότι το 
60% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι το προσω-
πικό θα πρέπει να έχει επιστρέψει μέχρι το τέλος 
του τρέχοντος έτους - ενώ μόνο το 42% των ερ-
γαζομένων έχουν την ίδια άποψη, επικαλούμενοι 
ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία 
από τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. 
Περισσότερο από το 80% τόσο των εργοδοτών 
όσο και των εργαζομένων βλέπουν την εργασία 
από το σπίτι να είναι πλέον βασικός μοχλός για 
τη  λειτουργία των επιχειρήσεων. 
Η Daily Telegraph κατηγορεί την κυβέρνηση για 
«αδιάφορη και άτονη  εκστρατεία με στόχο να κα-
θησυχάσει τους εργαζόμενους” και προειδοποιεί 
ότι η χώρα «κινδυνεύει να αποκοιμηθεί μαζί με 
την οικονομική καταστροφή». 
«Το κεντρικό μας μήνυμα είναι αρκετά ευθύ: λέμε 
στους πολίτες ότι πλέον είναι ασφαλές να επι-
στρέψουν στην εργασία τους», εξήγησε ο υπουρ-
γός Μεταφορών Γκράντ Σαπς μιλώντας στον ρα-

διοφωνικό σταθμό LBC. 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα 
εγκαινιάσει μια εκστρατεία με την οποία θα εξαίρει 
τα πλεονεκτήματα της επιστροφής των εργαζομέ-
νων στα γραφεία τους και θα τους καθησυχάζει 
ότι η επιστροφή τους γίνεται με ασφάλεια, ενώ 
ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο θα βοηθά τους ερ-
γαζόμενους να αποφεύγουν τα γεμάτα τρένα και 
λεωφορεία, ανέφερε σε άρθρο της η Telegraph. 
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μόνο το 17% των 
εργαζομένων στις βρετανικές πόλεις είχαν επι-
στρέψει στα γραφεία τους ως τις αρχές Αυγού-
στου, γεγονός που υπογραμμίζει τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει ο Τζόνσον για να ανοίξει την 
οικονομία της Βρετανίας μετά το lockdown που 
επιβλήθηκε. 
Eπαναλειτουργία των σχολείων: Απο-
βολές για κακόγουστα κορονοαστεία 
Ο υπουργός Παι-
δείας Γκάβιν Ουί-
λιαμσον  επιση-
μαίνει στην Daily 
Telegraph ότι η 
επαναλειτουργία 
των σχολείων 
αυτή την εβδο-
μάδα στην Αγ-
γλία και την Ουα-
λία φέρνει “νέα 
ελπίδα” μετά 

από μία δύσκολη περίοδο που διάρκεσε αρκετούς 
μήνες.   
«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν 
θα μείνει πίσω. Αυτή είναι η εθνική μας  προτε-
ραιότητα και όλοι μας πρέπει να βοηθήσουμε ...», 
υπογραμμίζει ο κ. Ουίλιαμσον στην Telegraph.  
Η Daily Mirror (01/09) γράφει  ότι ο ηγέτης του 
Εργατικού κόμματος σερ Κέιρ Στάρμερ  έχει ζητή-
σει από τον υπουργό Παιδείας  να εκπονήσει ένα 
“κατάλληλο σχέδιο” για την προστασία των μαθη-
τών και να διασφαλίσει ότι θα μπορέσουν να ανα-
κτήσουν “την χαμένη τους εκπαίδευση” λόγω του 
lockdown.   
O Guardian και η Daily Star τονίζουν ότι τα παιδιά  
θα αποβάλλονται από το σχολείο και θα στέλνο-
νται στο σπίτι εάν παραβιάζουν τις νέες αυστηρές 

“κόκκινες γραμμές κορωνοϊού”, 
όπως ο  βήχας ή το φτέρνισμα 
που γίνεται σκόπιμα σε κάποιον, ακόμη και εάν 
πρόκειται για αστείο.  Η Star επικρίνει ιδιαίτερα 
την ιδέα της αποβολής των μαθητών όταν «έχουν 
ήδη χάσει πολύ πολύτιμο χρόνο διδασκαλίας". 
Ένας μαθητής που σκοπίμως αγνοεί ή αρνείται 
να ακολουθήσει τις οδηγίες σχετικά με τους κανό-
νες υγιεινής και την απόσταση που πρέπει να τη-
ρεί  μεταξύ των συμμαθητών του, θα μετακινηθεί 
σε άλλη τάξη και εάν οι εκπαιδευτικοί καταλήξουν 
στο συμπέρασμα ότι θέτει άλλους σε κίνδυνο, τότε 
οι γονείς να περιμένουν ότι το παιδί τους μπορεί 
να αποκλειστεί από τα μαθήματα, μας ενημερώ-
νουν οι εφημερίδες.  
Οι Financial Times θεωρούν ότι  επιστροφή στα 
σχολεία συνιστά  “κρίσιμη πολιτική δοκιμασία” για 
τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος , 
σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, «αντιμετω-
πίζει αυξανόμενη κριτική επειδή έχει χάσει τον 
έλεγχο της κατάστασης».  
Πριν λίγες μέρες ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε 
καλέσει τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους 
στο σχολείο, καθώς 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 
νέο κορωνοϊό.

Ιαπωνία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν συμ-
φωνία ελεύθερου εμπορίου προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως απο-
καλύπτει δημοσίευμα του Asia Nikkei. 
H συμφωνία θα ακολουθήσει τους προνομιακούς δασμούς μεταξύ 
Ιαπωνίας και ΕΕ υπό τη Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας των 
δύο μερών, η οποία περιορίζει τον αντίκτυπο του Brexit στις ιαπω-
νικές επιχειρήσεις. 
Σύμφωνα με τελωνειακά στοιχεία, η Ιαπωνία εξήγαγε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο προϊόντα αξίας $14,1 δισ. το 2019 και εισήγαγε προϊόντα 
αξίας $8,34 δισ. Το Asia Nikkei αναφέρει ότι η επερχόμενη συμ-
φωνία θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για την Ιαπωνία, καθώς θα 
αποφευχθούν περαιτέρω αυξήσεις στους δασμούς. Θα πρόκειται 
μάλιστα για την πρώτη τέτοια συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου 
μετά την έξοδό του από την ΕΕ. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη 
σταδιακή μείωση των δασμών στις εξαγωγές αυτοκινήτων της Ια-
πωνίας τα επόμενα χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Δε-
κέμβριο ισχύουν προνομιακοί δασμοί σε ορισμένα προϊόντα του διμε-
ρούς εμπορίου Ιαπωνίας-Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ορίζει η 
Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας. Σε περίπτωση που 
τελικά η συμφωνία δεν τελεσφορήσει, θα υπάρξει αύξηση των δασμών 
από το επόμενο έτος, που θα πλήξει τους Ιάπωνες εξαγωγείς.

Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου 
Οικονομία
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Γαλλία για Τουρκικές Προκλήσεις

Η παραβίαση του θαλάσσιου 

χώρου ευρωπαϊκής χώρας από 

την Τουρκία είναι "απολύτως 

απαράδεκτη" επισήμανε ο Γάλ-

λος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν 

Ιβ Λε Ντριάν σε ομιλία του στο 

Παρίσι, παρουσία του Γερμανού 

Υπουργού εξωτερικών Χάικο 

Μάας στο σεμινάριο εργασίας 

των πρέσβεων της Γαλλίας στις 

ευρωπαϊκές χώρες, ενώ τόνισε 

χαρακτηριστικά: "Θα ήταν σο-

βαρό σφάλμα να αφήσουμε την 

ασφάλειά μας στη Μεσόγειο στα 

χέρια άλλων». 

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυ-

ροδρόμι, σε έναν ολοένα και 

σκληρότερο κόσμο που ανασυ-

ντίθεται, υπό την επήρεια ξεκά-

θαρων παιχνιδιών εξουσίας και 

συστηματικής διάλυσης των πο-

λυμερών πλαισίων. Η Ευρώπη 

οφείλει επιτέλους να αφήσει 

πίσω της την εποχή της αθωό-

τητας και της αφέλειας και να 

διαμορφώσει το δικό της πε-

πρωμένο. Ειδάλλως, άλλες δυ-

νάμεις θα το διαμορφώσουν 

αντ` αυτής» σημείωσε. 

«Είναι η μεγάλη αποκάλυψη του 

2020. Το έτος αυτό διέλυσε ορι-

σμένες ψευδαισθήσεις: Είμαστε 

πλέον αναγκασμένοι να δρά-

σουμε. Τούτη η συνειδητοποί-

ηση είτε έχει ήδη γίνει είτε λαμ-

βάνει χώρα τώρα. Όλοι οι 

Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετά-

σχουν σε ένα φιλόδοξο σχέδιο» 

προσέθεσε, ενώ υπογράμμισε 

τη σημασία της υπεράσπισης 

της ευρωπαϊκής ασφάλειας και 

της αντίληψης του στρατηγικού 

μας περιβάλλοντος. Ο Γάλλος 

υπουργός αναφέρθηκε στις εξε-

λίξεις του Αυγούστου, που ήταν 

-όπως τόνισε- πυκνές, "ίσως 

μάλιστα σε υπερβολικό βαθμό". 

«Όταν ένας από εμάς βρίσκεται 

αντιμέτωπος με μια πολιτική τε-

τελεσμένου γεγονότος, μια πο-

λιτική επιθετική και αδικαιολό-

γητη, οφείλουμε να 

απαντήσουμε συλλογικά, διότι 

πρόκειται για μια απειλή ενάντια 

στην κυριαρχία και στα συμφέ-

ροντα της Ένωσης» επισήμανε 

αναφερόμενος στην ανατολική 

Μεσόγειο και την Τουρκία, "που 

παραβιάζει το θαλάσσιο χώρο 

κράτους- μέλους της ΕΕ». 

«Η ΕΕ είναι έτοιμη για διάλογο. 

Είναι όμως εξίσου έτοιμη να εκ-

φραστεί με κατηγορηματικό 

τρόπο, μέσω κυρώσεων, εφό-

σον αυτό κριθεί αναγκαίο», ανέ-

φερε και προσέθεσε πως αυτό 

άλλωστε αποφασίστηκε στην 

άτυπη συνάντηση των υπουρ-

γών Εξωτερικών στο Βερολίνο 

την περασμένη εβδομάδα. "Κι-

νητοποιούμε όλα τα διαθέσιμα 

διπλωματικά και επιχειρησιακά 

μέσα, αποσκοπώντας στη δη-

μιουργία συνθηκών που θα επι-

τρέψουν έναν εποικοδομητικό 

διάλογο με την Άγκυρα. Και στο 

ζήτημα αυτό, υπάρχει σύγκλιση 

απόψεων μεταξύ του Προέδρου 

Μακρόν και της Καγκελάριου 

Μέρκελ, ήτοι μεταξύ Γαλλίας και 

Γερμανίας. Ο στόχος μας είναι 

μόνιμος και διπλός: Σταθερό-

τητα και κυριαρχία», είπε ο κ. 

Λε Ντριάν. 

«Στην εμβάθυνση της αλληλεγ-

γύης, που μας επιτρέπει να 

αντιμετωπίζουμε μαζί τις κοινές 

προκλήσεις, και στην αναβάθ-

μιση της κυριαρχίας, που απαι-

τείται για να αναδείξουμε την 

ανεξαρτησία μας έναντι των 

κρατικών και ιδιωτικών παρα-

γόντων που επιχειρούν να μας 

επηρεάσουν ή να ασκήσουν 

πιέσεις, πρέπει να προστεθεί 

μια τρίτη επιταγή: Η πλήρης 

ανάληψη των ευθυνών που 

εγκυμονεί η ισχύς μας" πρό-

σθεσε ο Γάλλος Υπουργός 

Εξωτερικών. 

«Εδώ και πολύ καιρό η Ευρώπη 

έδινε την εντύπωση μιας δύνα-

μης που οπισθοχωρεί, παρότι 

είμαστε φορείς οικουμενικών 

αξιών και πρέπει να στοχεύουμε 

στην επιρροή των εξελίξεων, 

ορίζοντας τους κανόνες και τους 

απαραίτητους ελεγκτικούς μη-

χανισμούς, αντί να υφιστάμεθα 

τις συνέπειες. Η θέση μου είναι 

σαφής: Πρέπει να αφήσουμε τις 

οπισθοχωρήσεις στο παρελθόν, 

να πράξουμε ανάλογα της 

ισχύος μας και να διασφαλί-

σουμε τη σύζευξη της εσωτερι-

κής μας συγκρότησης με την 

εξωτερική μας αποφασιστικό-

τητα», κατέληξε.

Νέο μήνυμα Κομισιόν στην Τουρκία

Ξεκάθαρο μήνυμα αλληλεγγύης στην Κύπρο και την Ελλάδα 

έστειλε στην Τουρκία η ΕΕ όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κο-

μισιόν, αρμόδιος για Θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων, κατά την 

καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων. Ο Πίτερ Στάνο υπο-

γράμμισε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ήταν ξεκάθαροι για 

τις συνέπειες εάν δεν υπάρξει αλλαγή στη συμπεριφορά της Τουρ-

κίας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Στάνο τόνισε: 

«Τo μήνυμα της ΕΕ ήταν ξεκάθαρο όσον αφορά στην αλληλεγγύη 

στην Κύπρο και την Ελλάδα και ήταν ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά σε 

αυτά που περιμένουμε από την Τουρκία για να υπάρξει αποκλι-

μάκωση». 

Παράλληλα, επισήμανε ότι: 

«Οι υπουργοί ήταν επίσης πολύ ξεκάθαροι για τα χρονοδιαγράμ-

ματα, μέχρι πότε αναμένουμε την αλλαγή συμπεριφοράς (της 

Τουρκίας) όπως επίσης ήταν ξεκάθαροι για τις συνέπειες εάν δεν 

υπάρξει αλλαγή σε αυτή τη συμπεριφορά η οποία συμβάλλει στην 

κλιμάκωση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Το μήνυμα λοιπόν είναι ξεκάθαρο, τα χρονοδιαγράμματα είναι ξε-

κάθαρα και επίσης τα μέτρα είναι ξεκάθαρα και ελπίζουμε ότι αυτό 

θα ληφθεί υπόψη από τους Τούρκους εταίρους και φίλους και να 

αρχίσουν να λειτουργούν αναλόγως ώστε να μη χρειαστεί να προ-

χωρήσουμε προς τον εναλλακτικό δρόμο των περιοριστικών μέ-

τρων».

Ο ΓΓ του ΟΗΕ διαβεβαίωσε τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι 

τα Ηνωμένα Έθνη παρακολου-

θούν στενά την κατάσταση, πα-

ραμένοντας δεσμευμένα να 

βοηθήσουν τα μέρη για επανέ-

ναρξη βιώσιμης και συνολικής 

διαπραγματευτικής διαδικασίας, 

με στόχο την επίτευξη του ορά-

ματος για ένα νησί ενωμένο, σε 

συνθήκες ειρήνης και ασφά-

λειας.  

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση 

του Αναπληρωτή Κυβερνητικού 

Εκπροσώπου Παναγιώτη Σε-

ντώνα, ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο 

Γκουτέρες απέστειλε επιστολή 

προς τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας Νίκο Αναστασιάδη, με 

ημερομηνία 27 Αυγούστου 

2020, ως απάντηση των επιστο-

λών του Προέδρου Αναστα-

σιάδη προς τον ίδιο και σε συ-

νέχεια της τηλεφωνικής 

επικοινωνίας που είχαν στις 25  

Αυγούστου 2020. 

Στην επιστολή του ο Γενικός 

Γραμματέας των Ηνωμένων 

Εθνών αναφέρει ότι λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες 

που του εξέφρασε ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας αναφορικά με 

το θέμα των Βαρωσίων. Περαι-

τέρω, διαβεβαιώνει τον Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας ότι πα-

ρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, 

επικαλούμενος και τις πρόσφα-

τες εκθέσεις του ΟΗΕ ημερομη-

νίας 10 και 13 Ιουλίου 2020. 

Ο κ. Γκουτέρες υπενθυμίζει, με 

έμφαση, ότι τα μέλη του Συμ-

βουλίου Ασφαλείας σε δήλωση 

τους στις 9 Οκτωβρίου 2019 

αφενός επαναβεβαίωσαν τη ση-

μαντικότητα του καθεστώτος 

των Βαρωσίων, όπως καταγρά-

φεται σε προηγούμενες αποφά-

σεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 

και αφετέρου υπέδειξαν ότι δεν 

θα πρέπει να γίνει καμία ενέρ-

γεια σε σχέση με τα Βαρώσια 

που να μην είναι συμβατή με τα 

σχετικά ψηφίσματα του Συμβου-

λίου Ασφαλείας. 

Ο Γενικός Γραμματέας των 

Ηνωμένων Εθνών, τονίζει επί-

σης ότι τα Ηνωμένα Έθνη κα-

θοδηγούνται από τον Καταστα-

τικό Χάρτη και τα σχετικά 

Ψηφίσματα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας και είναι έτοιμα να 

βοηθήσουν στην εφαρμογή μέ-

τρων που συνάδουν με τα εν 

λόγω Ψηφίσματα. 

Τέλος, ο κ. Γκουτέρες διαβεβαι-

ώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρα-

τίας ότι τα Ηνωμένα Έθνη πα-

ρακολουθούν στενά την 

κατάσταση, παραμένοντας  δε-

σμευμένα να βοηθήσουν τα 

μέρη για επανέναρξη βιώσιμης 

και συνολικής διαπραγματευτι-

κής διαδικασίας, με στόχο την 

επίτευξη του οράματος για ένα 

νησί ενωμένο, σε συνθήκες ει-

ρήνης και ασφάλειας. 

Ο ΓΓ του ΟΗΕ διαβεβαίωσε τον ΠτΔ ότι τα ΗΕ  
παρακολουθούν στενά το θέμα των Βαρωσίων  

Εν ευθέτω χρόνω και αφού ωρι-

μάσουν οι συνθήκες, η Ελλάδα 

θα προχωρήσει σε συμφωνία 

για τις θαλάσσιες ζώνες και με 

την Κύπρο, δήλωσε ο Έλληνας, 

Υπουργός Εξωτερικών Νίκος 

Δένδιας.  

Απαντώντας σε σχετική ερώ-

τηση, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η 

ελληνική διπλωματία έχει  εξέλ-

θει από την περίοδο της ακινη-

σίας και στόχος είναι να οριοθε-

τηθούν σταδιακά το σύνολο των 

θαλάσσιων ζωνών στην πε-

ριοχή.  «Ωστόσο, στην οριοθέ-

τηση των θαλάσσιων ζωνών και 

δη σε μια θαλάσσια περιοχή 

όπως η ανατολική Μεσόγειος, 

υπάρχει μια απαραίτητη αλλη-

λουχία ενεργειών που πρέπει 

να προγραμματιστούν και να 

εκτελεστούν με ακρίβεια. Τούτο 

αναδεικνύεται και από την προ-

σεκτική ανάγνωση της συμφω-

νίας με την Αίγυπτο. Η ίδια η γε-

ωγραφία της Μεσογείου 

υπαγορεύει τη συνεργασία και 

την πολυμερή συνεργασία. Να 

είστε βέβαιοι ότι, εν ευθέτω 

χρόνω και αφού ωριμάσουν οι 

συνθήκες, θα προχωρήσουμε 

με την Κύπρο προς την κατεύ-

θυνση αυτή», τόνισε ο Έλληνας 

Υπουργός Εξωτερικών.  

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε, παράλ-

ληλα, ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη 

να εισέλθει σε διάλογο με την 

Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας, όμως, 

ότι δεν μπορεί να υπάρχει διά-

λογος υπό καθεστώς απειλών, 

προσβολών και προκλήσεων ή 

όταν παραβιάζονται τα κυριαρ-

χικά δικαιώματα. «Μέχρι στι-

γμής η συστηματική παραβα-

τική συμπεριφορά της Τουρκίας 

καθιστά κενές και προσχηματι-

κές τις δηλώσεις της περί ετοι-

μότητας για διάλογο. Για να 

υπάρξει διάλογος απαιτείται 

αποκλιμάκωση και ένα σαφές 

πλαίσιο αναφοράς που δεν 

μπορεί να είναι άλλο από το Διε-

θνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο 

της Θάλασσας και τους κανόνες 

καλής γειτονίας. Διάλογος δεν 

μπορεί να υπάρξει εκτός του αυ-

τονόητου αυτού πλαισίου», τό-

νισε και πρόσθεσε ότι διάλογος 

μπορεί να γίνει μόνο για την επί-

λυση της μόνης υφιστάμενης 

διαφοράς που δεν είναι άλλη 

από την οριοθέτηση της υφαλο-

κρηπίδας και, κατ` επέκταση, 

της υπερκείμενης Αποκλειστι-

κής Οικονομικής Ζώνης. 

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερι-

κών δήλωσε, «Μια κοινή προ-

σφυγή στη Χάγη, βεβαίως προ-

ϋποθέτει ότι αμφότερα τα μέρη 

δέχονται τη δικαιοδοσία του δι-

καστηρίου και ότι έχουν συμφω-

νήσει επακριβώς σχετικά με το 

ποια είναι η διαφορά επί της 

οποίας θα κληθεί αυτό να ετυ-

μηγορήσει. Η Ελλάδα, βεβαίως 

έχει επανειλημμένα, επί όλων 

των κυβερνήσεων, δηλώσει ότι 

Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειος 

συνιστούν έναν γεωγραφικό 

χώρο και μία διαφορά και άρα 

μία ενιαία διαδικασία επίλυσης 

διαφοράς. Και να μην ξεχνάμε 

ότι στην ανατολική Μεσόγειο 

υφίσταται και η Κύπρος. Η 

Τουρκία, όμως μέχρι στιγμής 

δεν δέχεται τη δικαιοδοσία του, 

για προφανείς λόγους. Σε κάθε 

περίπτωση, η βέλτιστη λύση εί-

ναι πάντοτε εκείνη που έχει 

συμφωνηθεί, ιδία βουλήσει, με-

ταξύ των μερών, καθώς θα ήταν 

δικής τους πατρότητας και όχι 

προϊόν επιβολής», σημείωσε. 

Ν. Δένδια : Συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες με την Κύπρο
Το θέμα των Βαρωσίων Θαλάσσιες ζώνες Κύπρου-Ελλάδας

Η στάση της Τουρκίας είναι απολύτως απαράδεκτη
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Μερική άρση εμπάργκο, αλλά με πλήρη εξευτελισμό! 
 ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΕΜΠΑΓΚΟ

Το ΑΚΕΛ, με δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου 
του Κόμματος Στέφανου Στεφάνου, καταγγέλλει 
ότι η μερική και προσωρινή άρση του εμπάργκο 
έρχεται με όρους που αξιώνουν οι ΗΠΑ από την 
Κύπρο. 
Αναφέρει στη δήλωση του ο Στ. Στεφάνου:  
«Ενώ για δεκαετίες οι ΗΠΑ εξόπλιζαν την κατοχική 
Τουρκία, στην Κυπριακή Δημοκρατία είχαν επιβά-
λει από το 1987 εμπάργκο πώλησης όπλων, σε 
ένα ωμό παραλογισμό που επιβράβευε το θύτη 
της εισβολής και τιμωρούσε το θύμα.  
»Σήμερα, η μερική και προσωρινή άρση του 
εμπάργκο πώλησης αμερικανικών όπλων προς 
την Κυπριακή Δημοκρατία δεν έρχεται ως τερμα-
τισμός αυτής της εξωφρενικής αδικίας. Αντίθετα, 
συνδέεται με όρους και προϋποθέσεις που αξιώ-
νουν οι ΗΠΑ από την Κύπρο». 
»Ο βασικός όρος, ο οποίος εκφράζεται μέσα από 

τον περιβόητο νόμο Μενέντεζ-Ρούμπιο, είναι να 
ευθυγραμμιστεί η Κύπρος με την αμερικανική πο-
λιτική στην Ανατολική Μεσόγειο και να διαλύσει 
τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Πιο συγκεκριμένα, 
όπως επανέλαβε  και χθες ο εκπρόσωπος των 
ΗΠΑ, η άρση του εμπάργκο εξαρτάται, ανάμεσα 
σε άλλα, από το κατά πόσο η Κύπρος θα απαγο-
ρεύσει τον ελλιμενισμό ρωσικών πλοίων στα κυ-
πριακά λιμάνια».  
Πιο ξεκάθαρη ήταν χθες Τετάρτη η Πρέσβειρα των 
ΗΠΑ  στη Λευκωσία Τζούντιθ Γκάρμπερ, η οποία 
επανέλαβε αυτές τις αξιώσεις που όπως είπε συν-
δέονται με τον «αποσταθεροποιητικό ρόλο της Μό-
σχας» και ανέφερε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για το θέμα!  
Η κα Γκάρμπερ υπενθύμισε πως η νομοθεσία που 
κατέστησε δυνατή τη λήψη της απόφασης που 
ανακοινώθηκε καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να 

συνεχίσει τις προσπάθειές της για εφαρμογή ισχυ-

ρών κανονισμών κατά του ξεπλύματος βρόμικου 

χρήματος και για χρηματοπιστωτική ρυθμιστική 

εποπτεία, και να κάνει τα απαραίτητα βήματα για 

άρνηση πρόσβασης στα ρωσικά πολεμικά πλοία 

στα λιμάνια της για ανεφοδιασμό και υπηρεσίες, 

υπογραμμίζοντας πως "οι ΗΠΑ προτρέπουν την 

Κυπριακή Δημοκρατία να κάνει αυτά τα βήματα". 

Με την έπαρση της εκπροσώπου της υπερδύνα-

μης η κα Τζούντιθ Γκάρμπερ, δεν είχε καθόλου 

αναστολές να βγάλει στη φόρα και τα όσα συμ-

βαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες. Με τη δήλωση 

της επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη – 

ΔΗΣΥ, ενεργεί ως προαγωγός των συμφερόντων 

των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών ιμπεριαλιστών στην πε-

ριοχή. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Εμπαιγμό έναντι του Κυπριακού λαού συνιστά η 
απόφαση των ΗΠΑ για μερική και προσωρινή 
άρση του εμπάργκο στην πώληση όπλων στην 
Κυπριακή Δημοκρατία. Ξεπερνώντας κάθε όριο 
αυτοεξευτελισμού η κυβέρνηση της Δεξιάς πα-
νηγυρίζει παραγνωρίζοντας την ουσία, ότι οι 
Αμερικανοί δεν έχουν άρει ΠΛΗΡΩΣ τα παρά-
λογα ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΑ μέτρα εναντίον της χώρας 
μας! Την ίδια στρέφουν την Κύπρο κατά μέτωπο 
απέναντι σε παραδοσιακούς φίλους της, κυρίως 
εναντίον της Ρωσίας και της Κίνας, δυο χώρες 
οι οποίες διαχρονικά στηρίζουν την υπόθεση 
της και στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους διε-
θνείς οργανισμούς. 
Την απόφαση των ΗΠΑ να άρουν προσωρινά 
και μερικώς το λεγόμενο εμπάργκο όπλων σε 
βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (ITAR) ανα-
κοίνωσε  την Τρίτη προσωπικά προς τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ο 
Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. 
Η ανακοίνωση έγινε στη διάρκεια δημοσιογρα-
φικής διάσκεψης που παραχώρησαν τηλεφω-
νικά στους Έλληνες ανταποκριτές οι βοηθοί 
Υφυπουργοί Εξωτερικών, Μάθιου Πάλμερ για 
ευρωασιατικές υποθέσεις και Μάικ Μίλερ για 
στρατιωτικές. Η μερική άρση θα ισχύει για ένα 
χρόνο – με δυνατότητα ανανέωσης - και θα 
αφορά «μη φονικά» (non lethal) συστήματα. Οι 
αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η προσέγγιση των 
ΗΠΑ θα είναι βήμα – βήμα, δεν συνδέεται με τις 
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο ούτε σηματο-
δοτεί αλλαγή στην πάγια αμερικανική θέση στο 
Κυπριακό. Δεν έκαναν σαφή διάκριση μεταξύ 
φονικών και μη φονικών συστημάτων, ωστόσο 
διευκρίνισαν ότι κάθε αίτημα της Κύπρου για 
προμήθεια αμερικανικών συστημάτων θα εξετά-
ζεται χωριστά, όπως συμβαίνει πάντοτε σε ανά-
λογες περιπτώσεις. 
Ο βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι 
οι ΗΠΑ βλέπουν την Ανατολική Μεσόγειο ως 
ένα στρατηγικό χώρο στον οποίο ανταγωνίζο-

νται να επηρεάσουν θετικά, κατά τρόπο συνεπή 
με την εθνική τους στρατηγική ασφαλείας, εργα-
ζόμενες από κοινού με τους εταίρους στην πε-
ριοχή, συμπεριλαμβανόμενης και της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. 
«Για την προώθηση μεγαλύτερης σταθερότητας, 
ασφάλειας και ευημερίας κάνουμε αυτό το βήμα 
συνεχίζοντας την ενδυνάμωση της στρατηγικής 
σχέσης με την Κύπρο και τη συνεργασία στην 

Ανατολική Μεσόγειο», είπε ο κ. Πάλμερ, υπεν-
θυμίζοντας και το μνημόνιο συναντίληψης με-
ταξύ Κύπρου – ΗΠΑ, το 2018 και το νόμο East 
Med. Συνέδεσε επίσης την απόφαση με τις επι-
σκέψεις αμερικανικών πλοίων σε κυπριακά λι-
μάνια, τα προγράμματα εκπαίδευσης Κυπρίων 
στρατιωτικών, την παρουσία Κύπριου στρατιω-
τικού ακόλουθου κ.α. 
Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ ο Μάθιου Μίλερ είπε 
πως ο προσωρινός χαρακτήρας της άρσης και 
ο περιορισμός σε μη φονικά αμυντικά συστή-

ματα δεν έχει καμιά σχέση με τη Ρωσία. 
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΣΗ  
ΤΟΥ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΟΠΛΩΝ, ΕΙΠΕ Ο ΑΚΙΝΤΖΙ  
Την άποψή του ότι η απόφαση των ΗΠΑ για με-
ρική άρση του εμπάργκο όπλων προς στην Κυ-
πριακή Δημοκρατία είναι λανθασμένη, γιατί κατά 
τον ίδιο δεν θα ενθαρρύνει την Ελληνοκυπριακή 
πλευρά να προχωρήσει προς την επίτευξη συ-
νολικής λύσης του Κυπριακού εξέφρασε ο Τουρ-

κοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί στην Πρέ-
σβειρα των ΗΠΑ στην Λευκωσία Τζούντιθ 
Γκάρμπερ. 
Ο κ. Ακιντζί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την 
κ. Γκάρμπερ, η οποία και τον ενημέρωσε για 
την απόφαση των ΗΠΑ για άρση του εμπάργκο 
πώλησης αμυντικών όπλων στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία από την 1η Οκτωβρίου 2020 ως την 
30η Σεπτεμβρίου 2021. 
Ο κ. Ακιντζί ανέφερε στην κ. Γκάρμπερ ότι η 
απόφαση η οποία λήφθηκε από τις ΗΠΑ δεν θα 
ενθαρρύνει την Ελληνοκυπριακή πλευρά για 

την επίτευξη μιας συνολικής λύσης στην Κύπρο 
και δεν θα υπηρετήσει την ειρήνη, αλλά αντί-
θετα θα βοηθήσει την Ελληνοκυπριακή πλευρά 
να παραμείνει εκτός της τράπεζας διαπραγμα-
τεύσεων και, όπως αναφέρεται, υπογράμμισε το 
λανθασμένο αυτής της απόφασης. 
Ο ίδιος είπε ότι δεν είναι απαραίτητη η συμβολή 
στις προσπάθειες εξοπλισμού στην Κύπρο και 
την Ανατολική Μεσόγειο αλλά η βοήθεια για το 
διάλογο και τη συμφιλίωση, προσθέτοντας ότι η 
απόφαση των ΗΠΑ δεν αποτελεί βήμα προς την 
ορθή κατεύθυνση. 
Εξάλλου, κατά της απόφασης των ΗΠΑ για 
άρση του εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου 
τάχθηκαν με δηλώσεις τους στα κατεχόμενα ο 
"πρωθυπουργός" Ερσίν Τατάρ και ο "υπεξ" 
Κουντρέτ Οζερσάι. 
Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 
ΝΑΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
συζήτησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ 
Γενς Στόλτενμπεργκ για τις εξελίξεις στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και τού είπε ότι η Τουρκία θα 
συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματά της και 
τα συμφέροντά της παντού, ανακοίνωσε η τουρ-
κική προεδρία. 
Νωρίτερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλω-
ματίας Ζοσέπ Μπορέλ δήλωσε ότι η ΕΕ ετοιμά-
ζει κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, οι οποίες 
μπορεί να συζητηθούν στην προσεχή σύνοδο 
κορυφής της Ένωσης στις 24 Σεπτεμβρίου. 
Σε ανακοίνωση του το τουρκικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 
το δικαίωμα να απαιτεί από την Τουρκία να στα-
ματήσει τις γεωλογικές έρευνες στην Μεσόγειο. 
Παράλληλα, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
μην υποστηρίζει τις απαιτήσεις της Ελλάδας να 
επιβληθούν κυρώσεις στην Άγκυρα.  
Η Άγκυρα ανακοίνωσε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει 
να είναι έντιμος και αμερόληπτος μεσολαβητής 
μεταξύ της Τουρκίας και της Αθήνας για την επί-
λυση της κατάστασης στην Μεσόγειο.

ΑΚΕΛ: Mε όρους που αξιώνουν οι ΗΠΑ η μερική άρση!
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Eπιστροφή στα σχολεία

Στις 7 Σεπτεμβρίου το άνοιγμα 
των σχολείων

Κορωνοϊός
Ακόμα έναν νεκρό από την 

νόσο COVID-19 μετρά η Κύ-

προς, ενώ δύο νέα κρούσματα 

ανακοινώθηκαν την Τρίτη από 

τις αρχές από σύνολο 2.646 

εργαστηριακών διαγνώσεων 

 

Ανακοινώθηκε την Τρίτη ο θά-

νατος άντρα ασθενούς, ηλικίας 

77 ετών, με βεβαρημένο ια-

τρικό ιστορικό που νοσηλευό-

ταν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμ-

μοχώστου, αναφέρεται σε 

ανακοίνωση του Υπουργείου 

Υγείας. 

 

«Ο θάνατος αποδίδεται στη 

νόσο COVID-19. Συνεπώς, ο 

συνολικός αριθμός των θανά-

των σε ασθενείς θετικούς στον 

ιό SARS-CoV-2 ανέρχεται σε 

28, και οι θάνατοι με τελική αι-

τία τη νόσο COVID-19 ανέρ-

χονται στους 21, 15 άντρες και 

6 γυναίκες, με μέσο όρο ηλι-

κίας τα 73 έτη», προστίθεται.

Πρόεδρος: Αλλάζουν άρδην τα δεδομένα στο ενεργειακό τοπίο  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα 

παρουσιαστούν στα σχολεία και 

στη Μέση Γενική και στη Μέση 

Τεχνική Εκπαίδευση, όπως και 

στη Δημοτική, τη Δευτέρα, 7 Σε-

πτεμβρίου, προκειμένου να 

έχουν προηγουμένως διασαφη-

νιστεί πλήρως όλα τα ζητήματα 

υγειονομικής προστασίας, σύμ-

φωνα με ανακοίνωση του 

Υπουργείου Παιδείας, Πολιτι-

σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτι-

σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

Πρόδρομος Προδρόμου θα έχει 

συνάντηση την Παρασκευή, 4 

Σεπτεμβρίου, με τους Προ-

έδρους των εκπαιδευτικών ορ-

γανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ 

και ΟΛΤΕΚ και τη δρα Ζωή Δω-

ροθέα Πανά. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παι-

δείας, αντικείμενο της συνάντη-

σης θα είναι να δοθούν διευκρι-

νίσεις για θέματα τα οποία 

έχουν εγείρει οι εκπαιδευτικές 

οργανώσεις και να συζητηθούν 

ορισμένες ιδιαίτερες πτυχές του 

Υγειονομικού Πρωτοκόλλου 

που θα εφαρμοσθεί στα σχο-

λεία. 

Ως εκ τούτου, οι μαθητές και οι 

μαθήτριες θα παρουσιαστούν 

στα σχολεία και στη Μέση Γε-

νική και στη Μέση Τεχνική Εκ-

παίδευση, όπως και στη Δημο-

τική, τη Δευτέρα, 7 

Σεπτεμβρίου, προκειμένου να 

έχουν προηγουμένως διασαφη-

νιστεί πλήρως όλα τα ζητήματα 

υγειονομικής προστασίας. 

Κατά την πρώτη μέρα, στις 7 

Σεπτεμβρίου, εκτός των άλλων 

εργασιών (διαχωρισμός σε τμή-

ματα, διανομή βιβλίων, κοινο-

ποίηση του προγράμματος), θα 

γίνει ενημέρωση των μαθητών 

και μαθητριών για το υγει-

ονομικό πρωτόκολλο.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Πλοιάριο με 21 πρόσφυγες 

από τον Λίβανο και τη Συρία 

προσάραξε σε περιοχή του 

Κάππαρη στο Παραλίμνι. 

  

Το ξύλινο πλοιάριο με τους πα-

ράτυπους μετανάστες εντοπί-

στηκε χθες στην περιοχή από 

τα ραντάρ της Ναυτικής και Λι-

μενικής Αστυνομίας, μέλη της 

οποίας μετέβησαν στο σημείο 

και λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού, καταβλήθηκε προ-

σπάθεια ώστε να αποτραπεί η 

αποβίβασή τους στις ελεύθε-

ρες περιοχές. 

  

Το πλοιάριο με τους μετανά-

στες από τον Λίβανο και τη Συ-

ρία, προσάραξε στα κατεχό-

μενα την Τρίτη, σε περιοχή 

που ελέγχεται από τα Ηνω-

μένα Εθνη, πολύ κοντά στον 

Κάππαρη. 

  

Ανδρες των Ηνωμένων Εθνών 

παρέλαβαν τους παράτυπους 

μετανάστες και τους παρέδω-

σαν στην Υπηρεσία Αλλοδα-

πών και Μετανάστευσης που 

μετέβησαν στην περιοχή. 

  

Πρόκειται για 10 άνδρες, 4 γυ-

ναίκες, 5 ανήλικα παιδιά και 

δύο ασυνόδευτους νεαρούς 

ηλικίας 17,5 ετών. Τα 12 άτομα 

προέρχονται από το Λίβανο 

και τα 9 από τη Συρία.  

Πλοιάριο με 
μετανάστες

Τα δεδομένα στο ενεργειακό τοπίο αλ-

λάζουν άρδην με την απελευθέρωση της 

αγοράς, το φυσικό αέριο και την άρση 

της απομόνωσης της Κύπρου, δήλωσε 

την Τετάρτη ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 

ο οποίος παρέλαβε στο Προεδρικό Μέ-

γαρο την ετήσια Έκθεση της Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Ανδρέας Πουλικ-

κάς αναφέρθηκε στο κόστος του ηλεκτρι-

σμού με τις νέες διατιμήσεις του 2017 

και στον ανταγωνισμό στην αγορά ενέρ-

γειας, αλλά και στα έργα Εuroasia Inter-

connector και Εuroafrica Interconnector   

που αναμένεται να καταστήσουν την Κύ-

προ ενεργειακό κόμβο. Υπενθύμισε επί-

σης πως η ΡΑΕΚ έλαβε απόφαση για 

μείωση 10% στην τελική τιμή του ηλε-

κτρισμού για δύο μήνες, χωρίς μελλο-

ντικό δικαίωμα ανάκτησης από την ΑΗΚ 

και αυτοί οι δύο μήνες έχουν παραταθεί 

για ακόμη τέσσερις μήνες. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης παραλαμβά-

νοντας την έκθεση, είπε ότι παρακολου-

θεί με προσοχή τις προσπάθειες που 

καταβάλλει η ΡΑΕΚ για απελευθέρωση 

της αγοράς αλλά στο μεσοδιάστημα και 

τα όσα έχουν επιτευχθεί που από τη μια 

μειώνουν το κόστος του ηλεκτρισμού και 

από την άλλη «προχωρούμε μέσα από 

τις αποφάσεις σας και τις αποφάσεις της 

Κυβέρνησης στην απελευθέρωση της 

αγοράς που είναι ένας σημαντικός πα-

ράγοντας». 

«Ενώ την ίδια ώρα με το ενεργειακό κέ-

ντρο στο Βασιλικό και την προμήθεια φυ-

σικού αερίου πλέον, αλλάζουν άρδην τα 

δεδομένα. Δεν θα διαφωνήσω για τη ση-

μασία του Εuroasia και του euroafrica 

Ιnterconnector  που είναι όντως μια ση-

μαντική εξέλιξη όσον αφορά την άρση 

της απομόνωσης, αλλά και του κόστους 

του ηλεκτρικού ρεύματος. Είμαι πάντα 

στο πλευρό σας για οποιεσδήποτε δυ-

σκολίες αντιμετωπίζετε και γνωρίζω ότι 

υπάρχουν κάποια εμπόδια τα οποία θα 

δούμε μαζί», ανέφερε ο ΠτΔ. 

Ο κ. Πουλλικκάς τόνισε τη σημασία του 

κόστους του ηλεκτρισμού με την εφαρ-

μογή των καινούργιων διατιμήσεων το 

2017. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της 

ΡΑΕΚ σήμερα έχουμε συγκριτικά στοι-

χεία που αποδεικνύουν πόσο έχουν μει-

ωθεί κάποιες από τις διατιμήσεις. 

«Για παράδειγμα το έτος 2016  που είναι 

και το έτος αναφοράς, είναι το έτος πριν 

από τις νέες διατιμήσεις και συγκρίνουμε 

με το έτος 2017 όπου για παράδειγμα 

τα τέλη χρήσης δικτύου έχουν μειωθεί 

από το 2016 μέχρι σήμερα κατά 20%. 

Επίσης η βασική διατίμησης της χονδρι-

κής έχει μειωθεί κατά 3% και επίσης η 

μέση τιμή της βασικής διατίμησης για 

τους οικιακούς έχει μειωθεί κατά 5,2% 

μεταξύ του 2016 και του 2020», ανέφερε. 

Επιπλέον, είπε, λόγω της πανδημίας φέ-

τος η ΡΑΕΚ έχει αποφασίσει για μείωση 

10% στην τελική τιμή του ηλεκτρισμού 

για δύο μήνες, χωρίς μελλοντικό δι-

καίωμα ανάκτησης από την ΑΗΚ και αυ-

τοί οι δύο μήνες έχουν παραταθεί για 

ακόμη τέσσερις μήνες, μετά από σχετική 

εισήγηση της ΑΗΚ.
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Toυρκικές προκλήσειςΚορωνοϊός

Μητσοτάκης: Μικρή θυσία η χρήση μάσκας

Άνοιγμα σχολείων: 14 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι-Τα νέα μέτρα

H Ελλάδα απάντα εκ νέου με αντι-Navtex 

Στις 14 Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν τα σχο-
λεία φέτος, όπως ανακοίνωσε η υπουρ-
γός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, κατά την 
κοινή συνέντευξη Τύπου για τις λεπτο-
μέρειες της έναρξης της νέας σχολικής 
χρονιάς, στην οποία συμμετείχαν ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέ-
τσας, ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης 
Θεοδωρικάκος και ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου. 
Η λειτουργία του διδακτικού έτους θα γί-
νει με όλους τους μαθητές και αυξημένα 
μέτρα πρόληψης και προφύλαξης. 
Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική 

στους εσωτερικούς χώρους και θα δια-
νεμηθεί δωρεάν σε μαθητές και εκπαι-
δευτικούς δημοσίων και ιδιωτικών σχο-
λείων. 
Η κ. Κεραμέως επεσήμανε πως από τη 
χρήση μάσκας εξαιρούνται μαθητές με 
σοβαρά κινητικά προβλήματα αλλά και 
προβλήματα διαταραχής. 
«Το υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο για 
τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε ήδη ολο-
κληρώσει προσλήψεις αναπληρωτών και 
προσωπικού νωρίτερα από κάθε άλλη 
χρονιά. Τα βιβλία έφτασαν στα σχολεία 
εγκαίρως», τόνισε η υπουργός Παιδείας. 

Τα μέτρα 
Χρήση μάσκας 
Η χρήση της μάσκας καθίσταται υποχρε-
ωτική σε όλους τους εσωτερικούς χώ-
ρους, και στους εξωτερικούς όπου υπάρ-
χει συγχρωτισμός, καθώς και στα μέσα 
μεταφοράς μαθητών, ενώ δίνουμε ιδιαί-
τερη έμφαση στην εκπαίδευση στη 
χρήση μάσκας από Νηπιαγωγείο έως 
και την τρίτη Δημοτικού. 
Ενημέρωση και οδηγίες 
Είναι έτοιμες οι επικαιροποιημένες οδη-
γίες που θα σταλούν στα σχολεία, οι 
οποίες θα δημοσιευθούν επίσης στον 
ισότοπο του ΥΠΑΙΘ. Έχει δρομολογηθεί 
και η συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ια-
τρικό Σύλλογο, στο πλαίσιο της οποίας 
γιατροί θα επισκέπτονται τα σχολεία για 
να εξηγήσουν τα μέτρα προστασίας και 
πρόληψης και βεβαίως την ενδεδειγμένη 
χρήση της μάσκας. 
Αντισηπτικά στο σχολείο, σχολαστικός 
καθαρισμός, με μέριμνα της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης. 
Ενίσχυση ολοήμερου σχολείου, με επι-
πλέον πιστώσεις άνω των 100 εκατ. 
ευρώ, με στόχο την προστασία των πιο 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, 
όπως οι παππούδες και οι γιαγιάδες. 
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ΕΟΔΥ στα σχο-
λεία σε περιπτώσεις που χρήζουν επέμ-
βασης. 

Διαφορετικά διαλείμματα με στόχο τον 
περιορισμό του συγχρωτισμού μεταξύ 
μαθητικών ομάδων. 
Προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων 
Σχολικοί εορτασμοί με μέτρα εντός κάθε 
σχολικού τμήματος. 
Μαθητικοί διαγωνισμοί με μέτρα, με υπο-
χρεωτική μάσκα και τήρηση μέτρων. 
Μη πραγματοποίηση εκδρομών  
Επισκέψεις και περίπατοι ανά τμήμα 
Οι επισκέψεις (π.χ. σε μουσεία, δημόσια 
κτήρια)  
Αθλήματα 
- Προβλέπονται μικρές, σταθερές ομάδες  
- Δεν θα πραγματοποιηθούν τα σχολικά 
πρωταθλήματα. 
Εργαστήρια 
- Προβλέπονται σταθερές ομάδες συνερ-
γασίας και καθαρισμός υλικών / εξοπλι-
σμού μετά από κάθε χρήση. 
Αίθουσα πληροφορικής 
Καθαρισμός πληκτρολογίου και ποντικιού. 
Μουσικά όργανα 
- Καθαρισμός οργάνων  
- Ειδικά σε περίπτωση πνευστών οργάνων 
συστήνεται να τηρείται απόσταση 3 μ. 
Σε περίπτωση κρούσματος θα ακολου-
θείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, θα κλεί-
νει το τμήμα ενώ θα ορίζεται υπεύθυνος 
τμήματα. Σε περίπτωση που κλείνει ένα 
τμήμα, τότε θα υπάρχει η το μέτρο τηλε-
εργασίας.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις των 
νέων συνταξιούχων, η κατα-
βολή των αναδρομικών σε 
εφαρμογή του νόμου Βρούτση, 
τα αναδρομικά του ΣτΕ στους 
παλιούς συνταξιούχους, καθώς 
και οι αυξήσεις και τα αναδρο-
μικά για τις συντάξεις όσων ερ-
γάζονται και όσων λαμβάνουν 
προσωρινές συντάξεις θα δο-
θούν μεταξύ Οκτωβρίου και Δε-
κεμβρίου 2020. 
Τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η 
καταβολή των αυξημένων κύ-
ριων συντάξεων με τα νέα πο-
σοστά αναπλήρωσης όπως 
αυτά νομοθετήθηκαν. Θα 
αφορά όσους σε συνταξιού-
χους που έχουν πάνω από 30 
συντάξιμα έτη, σε εφαρμογή 
του νόμου Βρούτση. 
Η μέγιστη μηνιαία αύξηση θα 
ανέλθει στα 252 ευρώ (11,8%). 
Αυτή θα τη λάβουν οι συνταξι-
ούχοι που βγαίνουν στη σύ-
νταξη με συντάξιμες αποδοχές 
35.000 ευρώ/μήνα και 40 έτη 
ασφάλισης. Επίσης αναδρο-
μικά ενός έτους (από 1/9/2019 
μέχρι 1/9/2020) έως 3.024 
ευρω θα λάβουν με τις συντά-
ξεις Δεκεμβριου οι νέοι συντα-
ξιούχοι κατ’ εφαρμογή του νό-
μου Βρούτση.

Συντάξεις

«Δεν υπέστη ζημιά ο αρχαι-
ολογικός χώρος» διαβεβαίωσε 
από το βήμα της Βουλής η 
Λίνα Μενδώνη αναφορικά με 
τη φωτιά στις Μυκήνες. 
Η υπουργός Πολιτισμού απα-
ντώντας στον βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ Πάνο Σκουρολιάκο 
έκανε λόγο για ένα «ατυχές γε-
γονός» και δήλωσε «περή-
φανη» που η φωτιά αντιμετω-
πίστηκε και δεν προκάλεσε 
ζημιά στα μνημεία. 
Στην αναφορά του κ. Σκουρο-
λιάκου ότι το θέαμα που αντί-
κρισε κατά την επίσκεψή του 
στην περιοχή ήταν «φριχτό», 
η κ. Μενδώνη σχολίασε πως 
«τα καμένα χόρτα, είναι κα-
μένα χόρτα, είναι δυσάρεστη 
εικόνα, αλλά να μην μιλάμε για 
φωτιές». 
Τόνισε ότι ο κρατικός μηχανι-
σμός κινητοποιήθηκε άμεσα 
και σχολίασε καυστικά: «στο 
σπίτι του καμένου δεν μιλάμε 
για φωτιές». 
Για προσπάθεια εξωραϊσμού 
επέκρινε την κυβέρνηση και 
την υπουργό Πολιτισμού ο Πά-
νος Σκουρολιάκος.

Φωτιά στις Μυκήνες

Ο συναγερμός των Ενόπλων Δυνάμεων 
παραμένει σε ισχύ όσο το «Οruc Reis» 
πλέει εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας 
και τα τουρκικά πολεμικά πλοία δεν απο-
σύρονται από την περιοχή του Καστελ-
λόριζου, όμως τις τελευταίες ημέρες είναι 
επιβεβλημένος και για έναν πρόσθετο 
λόγο, τον κίνδυνο προβοκάτσιας. 
Σύμφωνα με τα ΝΕΑ και το ρεπορτάζ 
του Μάνου Χαραλαμπάκη, η Αγκυρα βρί-
σκεται υπό ασφυκτική διεθνή πίεση τις 
τελευταίες ημέρες και ακριβώς γι’ αυτόν 
τον λόγο η Αθήνα θεωρεί ότι πρέπει να 
είναι προετοιμασμένη ακόμη και για την 
περίπτωση προβοκάτσιας εκ μέρους της 
Τουρκίας με προφανή στόχο να εξελιχθεί 
σε ένα πιο σοβαρό επεισόδιο. 
Αλλωστε, το δημοσίευμα της De Welt 
προκάλεσε αίσθηση και επιβεβαίωσε το 
σκηνικό έντασης που χτίζει η Τουρκία. 
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το 

δημοσίευμα, ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ 
Ερντογάν φέρεται να ζήτησε από τους 
στρατηγούς του να προκαλέσουν θερμό 
επεισόδιο, βυθίζοντας ελληνικό πλοίο ή 
καταρρίπτοντας ελληνικό μαχητικό αε-
ροσκάφος. 
Ειδικότερα, η γερμανική εφημερίδα, η 
οποία επικαλείται τουρκικές στρατιωτικές 
πηγές στην Άγκυρα, υποστηρίζει πως 
πριν λίγες ημέρες ο «σουλτάνος» διέταξε 
τους στρατηγούς του να βυθίσουν πο-
λεμικό πλοίο, χωρίς όμως να υπάρξουν 
πολλές ανθρώπινες απώλειες. 
Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, 
οι στρατηγοί αρνήθηκαν να ακολουθή-
σουν τις εντολές, με αποτέλεσμα να προ-
κριθεί το σενάριο κατάρριψης ελληνικού 
αεροσκάφους, όπου και ο πιλότος θα 
είχε τη δυνατότητα να εγκαταλείψει το 
αεροσκάφος. 
Πρόθεση δηλαδή της Άγκυρας φαίνεται 
πως ήταν η πρόκληση θερμού επεισο-
δίου χωρίς ανθρώπινες απώλειες, σχέ-
δια πάντως τα οποία απορρίφθηκαν από 
τους τούρκους στρατηγούς. 
Κι αυτό γιατί, όπως αναφέρει η Die Welt, 
όταν προετοιμάζεται ένας πόλεμος, ο 
στρατός ακολουθεί συγκεκριμένη διαδι-
κασία, σύμφωνα με την οποία αρχικά γί-
νονται συζητήσεις στο παρασκήνιο με τα 
εμπλεκόμενα μέρη, στη συνέχεια διεξά-
γονται αερομαχίες, ακολουθούν προειδο-
ποιητικές βολές και στο τέλος η επίθεση.

Την ικανοποίησή του για την ανταπό-

κριση της ελληνικής κοινωνίας στις συ-

στάσεις για συστηματική χρήση μάσκας 

και για τον σταθερά αυξανόμενο αριθμό 

των τεστ που διενεργούνται ανά ημέρα 

για τον κορωνοϊό εξέφρασε ο Πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά 

την έναρξη της τακτικής σύσκεψης για 

την πορεία της πανδημίας. 

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ιδιαίτερα 

το γεγονός ότι την Τρίτη πραγματοποι-

ήθηκαν 17.000 διαγνωστικά τεστ για τον 

εντοπισμό του ιού σε ολόκληρη την Ελ-

λάδα, προσθέτοντας ότι θεωρεί πολύ θε-

τική εξέλιξη το γεγονός ότι τα κρούσματα 

που εντοπίζονται αποτελούν σταθερά 

ένα πολύ μικρό μέρος των εξεταζόμενων.  

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού συνε-

χάρη τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα για 

τη «εξαιρετική ενημέρωση» των πολιτών, 

που πραγματοποίησε την Τρίτη, σημεί-

ωσε για τη χρήση μάσκας «ότι η κοινω-

νία είναι σύμμαχος» και σε αυτή την προ-

σπάθεια. «Είναι μικρή η θυσία την οποία 

ζητάμε από όλους προκειμένου να απο-

τρέψουμε τα χειρότερα», τόνισε. 

Στη διάρκεια της σύσκεψης, παρουσιά-

στηκαν από τον καθηγητή Σωτήρη Τσιό-

δρα τα δεδομένα για την εξέλιξη της νό-

σου. Επισημάνθηκε ότι πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στην αυστηρή τήρηση 

όλων των υγειονομικών κανόνων ιδίως 

στα γηροκομεία, ενώ διαπιστώθηκε με 

βάση τα στοιχεία από συγκεκριμένα νη-

σιά και περιοχές ότι η εφαρμογή των πε-

ριοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί 

κατά τόπους συμβάλλουν στην επιδη-

μιολογική αποφόρτιση. 

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι αυτή τη 

στιγμή έχει καλυφθεί το 20% των διαθέ-

σιμων κλινών ΜΕΘ πανελλαδικά.
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Το Πεκίνο σκοπεύει να διπλασιάσει τις 
πυρηνικές κεφαλές που διαθέτει Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 

ΕΕ για την εξωτερική πολιτική 

Josep Borrell επισκέφθηκε την 

Τρίτη τη Λιβύη για πρώτη φορά 

από την αρχή της εντολής του, 

συνεχίζοντας τις προσπάθειες 

της ΕΕ για την προώθηση της 

πολιτικής διαδικασίας και την 

επανάληψη του πολιτικού δια-

λόγου για τον τερματισμό της 

σύγκρουσης στη χώρα, ανακοί-

νωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης. 

 

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος συ-

ναντήθηκε με τον Πρόεδρο του 

Συμβουλίου Προεδρίας και τον 

Πρωθυπουργό της Κυβέρνη-

σης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) 

Faiez Serraj στην Τρίπολη και 

με τον Πρόεδρο της Βουλής 

των Αντιπροσώπων Aguila 

Saleh στο Al Qubah στην ανα-

τολική Λιβύη. 

 

Στις συναντήσεις του, ο Josep 

Borrell επανέλαβε την υποστή-

ριξη της ΕΕ σε μια ολοκληρω-

μένη πολιτική επίλυση της κρί-

σης και επιβεβαίωσε ότι η 

Λιβύη παραμένει στην κορυφή 

της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ. 

Συζήτησε τις τελευταίες εξελί-

ξεις στη χώρα και εξέφρασε την 

ισχυρή και ακλόνητη δέσμευση 

της ΕΕ να διατηρήσει την εδα-

φική ακεραιότητα, την κυριαρ-

χία και την εθνική ενότητα της 

Λιβύης.

ΕΕ - Λιβύη

Η Κίνα σχεδιάζει να διπλασιάσει 
τις πυρηνικές κεφαλές που δια-
θέτει μέσα στην επόμενη δεκαε-
τία, υποστηρίζει το αμερικανικό 
υπουργείο Άμυνας σε έκθεσή 
του, ενώ υπολογίζει ότι το Πε-
κίνο επί του παρόντος έχει πε-
ρίπου 200 στο οπλοστάσιό του. 
Αναλυτές εκτιμούν πως η Κίνα 
διαθέτει κάπου 300 πυρηνικές 
κεφαλές, εγκατεστημένες σε πυ-
ραύλους ικανούς να εκτοξευ-
θούν από τη γη και τη θάλασσα, 
ενώ αναπτύσσει δυνατότητες 
ώστε να μπορούν να εκτοξευ-
θούν και από αέρος. 
Στην ετήσια έκθεσή του που επι-
δόθηκε στο αμερικανικό Κο-
γκρέσο, το αμερικανικό Πεντά-
γωνο επισημαίνει ότι ο Λαϊκός 
Απελευθερωτικός Στρατός της 
Κίνας διαθέτει τη μεγαλύτερη 
δύναμη ξηράς στον πλανήτη, 

ενώ η ναυτική δύναμη του Πε-

κίνου είναι επίσης η μεγαλύτερη 

στον κόσμο, με τεράστιες ναυ-

πηγικές δυνατότητες ως εφε-

δρεία. Οι δυνατότητες της Κίνας 

ως προς τους πυραύλους 

Κρουζ ικανούς να εκτοξεύονται 

από χερσαίες θέσεις επίσης ξε-

περνούν αυτές των ΗΠΑ, κατά 

το κείμενο. 
Πάντα σύμφωνα με το αμερικα-
νικό Πεντάγωνο, η Κίνα εννοεί 
να γίνει ακόμη ισχυρότερη δύ-
ναμη και βλέπει τον εαυτό της 
πλέον ως τον κύριο ανταγωνι-
στή των ΗΠΑ. Το κυβερνών 
κομμουνιστικό κόμμα έχει 
σκοπό να συνεχίσει να εκσυγ-
χρονίζει και να ενισχύει τον κι-
νεζικό στρατό, ώστε να μετα-
τραπεί σε "πρακτικό εργαλείο 
στον χειρισμό των κρατικών 
υποθέσεων με ενεργό ρόλο 

στην προώθηση (...) της (κινε-
ζικής) εξωτερικής πολιτικής". 
Το Πεντάγωνο διατείνεται ακόμη 
πως η Κίνα αρχίζει να χρησιμο-
ποιεί τον στρατό της για να προ-
βάλλει τη δύναμή της πέραν 
των συνόρων της. 
 "Είναι πιθανό ότι το Πεκίνο επι-
διώκει να αναπτύξει μέσα στον 
επόμενο μισό αιώνα στρατιωτι-
κές δυνατότητες ίσες ή ανώτε-
ρες σε ορισμένες περιπτώσεις 
αυτών των ΗΠΑ", σύμφωνα με 
το κείμενο. Εάν το καταφέρει, 
"αυτό θα έχει πολύ σοβαρές 
επιπτώσεις στα αμερικανικά 
εθνικά συμφέροντα και στην 
ασφάλεια της διεθνούς τάξης", 
προειδοποιεί. 
Οι θέσεις αυτές για την Κίνα εκ-
φράζονται την ώρα που η κυ-
βέρνηση του Ρεπουμπλικάνου 
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ 
απομακρύνεται ολοένα περισ-
σότερο από τη δυναμική του τέ-
λους του Ψυχρού Πολέμου για 
τη μείωση των πυρηνικών 
οπλοστασίων βάσει συμφωνιών 
που είχαν συναφθεί ανάμεσα 
στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, που 
αντιμετωπιζόταν από την Ουά-
σινγκτον ως διάδοχος της Σο-
βιετικής Ένωσης, κι επιδιώκει 
να αναγκάσει την Κίνα να εντα-
χθεί στις όποιες μελλοντικές 
συμφωνίες για τους εξοπλι-
σμούς, προοπτική όμως την 
οποία το Πεκίνο απορρίπτει, 
τουλάχιστον ως εδώ.

Ένας μαύρος σκοτώθηκε από 

αστυνομικά πυρά τη Δευτέρα 

στο Λος Άντζελες των Ηνωμέ-

νων Πολιτειών κατά τη διάρκεια 

μιας αντιπαράθεσης, πυροδο-

τώντας διαμαρτυρίες στον τόπο 

του συμβάντος. 

Το γραφείο του σερίφη της κο-

μητείας του Λος Άντζελες, δια 

στόματος του υπαστυνόμου 

Μπράντον Ντιν, έδωσε τη δική 

του εκδοχή των γεγονότων κατά 

τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. 

«Ο εν λόγω άνδρας ήταν γύρω 

στα 30, κυκλοφορούσε με πο-

δήλατο τη Δευτέρα νωρίς το 

απόγευμα όταν αστυνομικοί 

προσπάθησαν να τον σταματή-

σουν για παράβαση του κώδικα 

οδικής κυκλοφορίας» δήλωσε ο 

Ντίν. 

Πέντε ενδιαφερόμενοι για το 

έργο των νέων ταυτοτήτων 

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άν-

δρας «έφυγε τρέχοντας» μόλις 

τον πλησίασαν, αφήνοντας το 

ποδήλατό του πίσω. Οι αστυ-

νομικοί κατάφεραν να τον πιά-

σουν περίπου ένα τετράγωνο 

πιο μακριά. Εκείνη τη στιγμή 

ήταν, είπε ο Ντιν, που ο νεαρός 

«χτύπησε στο πρόσωπο έναν 

από τους αστυνομικούς», ενώ 

παράλληλα πέταξε ένα σωρό 

ρούχα που κρατούσε στο χέρι. 

Τότε και οι δύο αστυνομικοί 

άνοιξαν πυρ. Ο άνδρας δέχτηκε 

πολλές σφαίρες και σκοτώθηκε 

επί τόπου. 

«Είχε στην κατοχή του ένα πυ-

ροβόλο όπλο και επιτέθηκε σε 

αστυνομικό», επέμεινε ο Ντιν, 

αναφέροντας ότι ήδη διενεργεί-

ται έρευνα. 

Ταραχές στο Λος Άντζελες
Νεκρός μαύρος ποδηλάτης από αστυνομικά πυρά
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Ο Ηγούμενος Γεννάδιος και η Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι. Ένας δραστήριος Αραδιππιώτης Κληρικός

Ηγούμενος Γεννάδιος 

Είχα την πολύ ευχάριστη τιμή και χαρά να γνω-
ρίσω μερικούς άξιους και αγαπητούς ανθρώπους 
από την Αραδίππου. Μεταξύ άλλων, των π. Χρή-
στο Στεφάνου, ιερατικό προϊστάμενο της Αγίας 
Τριάδας και Ευαγγελιστού Λουκά από το Μπίρ-
μιγχαμ, τον γνωστό τραγουδιστή Χρήστο Σίκκη, 
τον μουσικό Σαββάκη Λάμπρου, του οποίου με-
τάφρασα και παρουσίασα το βιβλίο του για την 
Κυπριακή Μουσική, τον Χριστάκη Λύτρα, του 
οποίου μετάφρασα και παρουσίασα τγο βιβλίο 
του «Ο Μέγας Αλέξανδρος και η Αραδίππου», 
τον πρώην Δήμαρχο Αραδίππου  Χριστάκη Λι-
μπέρη, τον νυν Δήμαρχο Αραδίππου Ευάγγελο 
Ευαγγελίδη, που μου χάρισε το πλουσιότατό βι-
βλίο που εξέδωσε προσφάτως το  υπέροχο βιβλίο 
με τίτλο «Αραδίππου – Η Αυλή της Δεσποτείας – 
Από την Αρχαιότητα ως τη Σύγχρονη Εποχή», 
που αξίζει να να μεταφραστεί στα Αγγλικά για να 
το γνωρίσουν οι νέοι της παροικίας μας αλλά και 

το πλατύ αναγνωστικό κοινό, τον γνωστότατο λό-
γιο Καθηγητή Κώστα Κατσώνη, τον ιστορικό ερευ-
νητή Λούκα Χαρούς  (Λοϊζιά), τον παροικιακό πα-
ράγοντα του Λονδίνου Νίκο Λύτρα - για να 
αναφέρω μόνο μερικά ονόματα-  όλα γνωστά για 
την ευρυμάθεια, το ανώτερο ήθος και τα ευρύτατα 
ενδιαφέροντα για τον Άνθρωπο και τον Πολιτισμό. 
Πραγματικά, χαίρεσαι να μιλάς μαζί τους για ώρες 
και ώρες! 
‘Ηταν μεγάλη χαρά που είχαμε την ευκαιρία μας 
να μας επισκεφτούν και να τους γνωρίσουμε  και 
προσωπικά. Ένας υπεράξιος κληρικός, πνευμα-
τικός άνθρωπο όταν ήρθε στο Λονδίνο μαζί με 
τον αδελφό του Λουκά Παπαδημητρίου και τον 
εξάδελφό του  Νίκο Λύτρα. Η επίσκεψή του ήταν 
για μας  μια ιδιαίτερη εμπειρία. Γιατί γνωρίσαμε 
ένα πολυμαθέστατο, ευρυμαθή, ευθυτενή κλη-
ρικό, λόγιο  και αγνό πατριώτη. Κατά την σύντομη 
επίσκεψη του στη Αγγλία, μετέβη στο Μπίρμιγχαμ 
με τη μεγάλη παρουσία Αραδιππιωτών όπου λει-
τούργησε και κήρυξε στην Εκκλησία του Αποστό-
λου Λουκά. 
Μας μίλησε για την παιδική του ζωή, τις σπουδές 
του στην Θεσσαλονίκη και μετά στο Άγιο Όρος 
όπου παρέμεινε 20 τόσα χρόνια. Και τελικά επέ-
στρεψε στην Κύπρο όπου ανέλαβε την ηγουμενία 
της ιστορικής και αρχαίας Μονής  του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ στο Μονάγρι, κοντά στη Λεμεσό. 
Ο Πανοσολογιότατος Αρχιμανδρίτης Γεννάδιος 
γεννήθηκε στην Αραδίππου στις 21/10/1966. Φοί-
τησε στο νυν Α΄ Δημοτικό σχολείο Αραδίππου και 
κατόπιν στο νεοσυσταθέν Γυμνάσιο Αποστόλου 
Λουκά Αραδίππου. Στη συνέχεια, μετέβη για Λυ-
κειακές σπουδές στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρ-
νακας. Το όνομά του πριν την χειροτονία του ήταν 
Παρασκευάς Παπαδημητρίου του Παπανικολάου. 
Ακολούθως, σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 
1988 μετά το πέρας των σπουδών του εισήλθε 
στο Άγιο Όρος και κατετάγη στην Ιερά Μεγίστη 
Μονή Βατοπαιδίου. Στις 6/01/1990 εκάρη μονα-
χός και μαθήτευσε παρά τους πόδας των ενάρε-
των Γερόντων του πατρός Ιωσήφ Βατοπαιδινού, 
του Γέροντος Αθανασίου νυν Μητροπολίτου Λε-
μεσού και του νυν Ηγουμένου της Μεγίστης Μο-

νής Βατοπαιδίου Γέροντος Εφραίμ. 
Το 1994 έλαβε το Μέγα Σχήμα του Μοναχού και 
τον Νοέμβριο του 1997 χειροτονήθηκε Ιεροδιά-
κονος από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Αργολί-
δος κ. Ιάκωβο. Στις 29/04/2001 χειροτονήθηκε 
πρεσβύτερος και παρέμεινε στο Άγιο Όρος για 
μια εικοσαετία. 
Το 2008, με την ευλογία των Αγίων πατέρων, 
επέστρεψε στην Κύπρο και διορίστηκε, υπό του 
Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, Ηγούμενος 
της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονά-
γρι της επαρχίας Λεμεσού. Στις 22/06/2008 χει-
ροθετείται υπό του ιδίου Μητροπολίτου Αρχιμαν-
δρίτης και πνευματικός. 
Στις 17/09/2009 ενθρονίστηκε Ηγούμενος της Μο-
νής όπου και παραμένει μέχρι σήμερα.Του ζητή-
σαμε να μας πει λίγα λόγια για το Μοναστήρι του 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 
Το μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μο-
νάγρι, συμφώνως προς την παράδοση, ιδρύθηκε 
τον 7ον αιώνα, οπόταν μεγάλος αριθμός μοναχών 
της Παλαιστίνης, ένεκα των σφαγών από τους 
Πέρσες στα 614 μ.Χ., κατέφυγαν στην Κύπρο 
προς εξεύρεση ασφαλούς και καταλλήλου τόπου 
για άσκηση. Στη συνέχεια, για μια μεγάλη χρονική 
περίοδο δεν υπάρχουν ιστορικές αναφορές σχε-
τικές προς την Μονή, παρόλο που η ύπαρξη της 
σημειώνεται σε χάρτες της περιόδου της Φρα-
γκοκρατίας. 
Το 1736 σε σημείωμα του Μητροπολίτη Κιτίου 
Ιωαννικίου Β' στον Κώδικα Α' της Μητροπόλεως 
Κιτίου, γίνεται αναφορά για δύο μοναχούς οι 
οποίοι διέμεναν στην Μονή. Λίγο αργότερα, ο ξυ-
λόστεγος ναός και τα κελιά των μοναχών κατα-
στράφηκαν από πυρκαγιά. Τόσο ο ναός όσο και 
το υπόλοιπο κτηριακό συγκρότημα της Μονής 
ξανακτίστηκαν το 1740 από τον Μητροπολίτη Κι-
τίου Μακάριο Α', όπως ο ίδιος αναφέρει σε ση-
μείωμα του στον Κώδικα Α' της Μητροπόλεως 
Κιτίου.Από διάφορες γραπτές αναφορές γνωρί-
ζουμε ότι το μοναστήρι είχε μοναχούς μέχρι και 
το 1775. Στη συνέχεια, το Μοναστήρι εγκαταλεί-
φθηκε και το ανέλαβε η οικεία Μητρόπολη, η 
οποία το παραχωρούσε έναντι ενοικίου σε διά-
φορα πρόσωπα. Το 1871, ύστερα από απόφαση 

της Ιεράς Συνόδου παραχωρήθηκε στον εξανα-
γκασθέντα προς παραίτηση Μητροπολίτη Κιτίου 
Μελέτιο Γ' Μοδινό. Εδώ, ο Μελέτιος δίδασκε τα 
παιδιά του Μοναγρίου και των γύρω περιοχών, 
τα ελληνικά γράμματα. 
Ο Άγγλος ιστορικός R. Gunnis καταγράφει πα-
ράδοση, χωρίς ωστόσο να την τεκμηριώσει, ή 
οποία αναφέρει ότι η Μονή Αρχαγγέλου Μονα-
γρίου υπήρξε Λατινική Μονή. Μέχρι το 1950 πε-
ρίπου έχουμε τον τελευταίο Μοναχό της Μονής. 
Μετά από αίτηση του νυν Μητροπολίτη Λεμεσού 
κ. Αθανασίου το 2008, ο οποίος έθεσε ως στόχο 
του την ανακαίνιση και αναβίωση της Μονής Μο-
ναγρίου, η Ιερά Σύνοδος ενέκρινε την επαναλει-
τουργία της Μονής ως ανδρικού κοινοβίου. 
Η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μοναγρίου, εί-
ναι ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Κύ-
πρου (7ος αιώνας) με μεγάλη ιστορία, που όμως 
δυστυχώς, τα τελευταία 50 χρόνια εγκαταλείφθηκε 
και ερήμωσε. Ο Θεός, όμως, ευδόκησε στις μέρες 
μας να αρχίσουν οι εργασίες για την ανοικοδό-
μηση της Μονής. Έτσι, σήμερα το μοναστήρι ήδη 
ξαναλειτουργεί και πλήθος κόσμου προσέρχεται 
για προσκύνημα, για πνευματική καθοδήγηση και 
για τις θείες Λειτουργίες της Κυριακής. 
Ένα άλλο όμως πρόβλημα προέκυψε τα τελευ-
ταία χρόνια. Ο αρχαίος ναός της Μονής είναι 
πολύ μικρός (50 τ.μ.) για να χωρεί τους προσερ-
χομένους πιστούς. Φέτος, ξεκίνησαν προσπά-
θειες για οικοδόμηση ενός νέου μεγαλύτερου 
ναού, όπου θα μπορούν οι πιστοί να παρακο-
λουθούν τις Λειτουργίες χωρίς να ταλαιπωρούνται 
μένοντας έξω από την εκκλησία. Γι αυτό, η Μονή 
χρειάζεται την οικονομική στήριξη των πιστών. 
Ο Ηγούμενος Γεννάδιος θα χαρεί πολύ να φιλο-
ξενήσει τους απόδημους συμπατριώτες μας όταν 
θα βρίσκονται στην Κύπρο για να γνωρίσουν 
αυτή την ιστορική Μονή. Ευχαριστήσαμε θερμά 
τον αγαπητό κληρικό, ο οποίος τιμά τόσο την γε-
νέτειρά του Αραδίππου και όλη την Κύπρο για 
την πλούσια θρησκευτική, εθνική, κοινωνική και 
πολιτιστική του δραστηριότητα. 
ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ 
(ztofallis@gmail.com)
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Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο Μη Επίθεσης 
και Πολωνία 

Νοσταλγικές εμπειρίες 
και παραδείγματα 

Κ
άποτε κάθομαι 
και συλλογίζο-
μαι αν τα πρά-

γματα  αλλάξαν 
προς το καλύτερο, 
αν έχουμε  κερδίσει 
κάτι με την εξέλιξη 
της τεχνολογίας ή  
αν παραστρατήσαμε  
σε άλλα και δεν γνω-
ρίζουμε  για  που 

τραβάμε. 
Άλλη ζωή, άλλες εποχές  
Επειδή έζησα και μεγάλωσα σε πολύ 
διαφορετικές εποχές, αν και ήμουν σε 
μια μικρή ηλικία που έβλεπα πως ζούσε 
ο κόσμος  τότε και είχε κάποια διαφορε-
τική αντιμετώπιση και συμπεριφορά 
(από το τι γίνετε σήμερα) όπου ο ένας 
είχε σεβασμό προς τον άλλο, αν και 
υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις  
που υπήρχαν διαφωνίες, είμαι σε θέση 
να συγκρίνω και να γράψω, και που θα 
αφήσω τον κάθε ένα να βγάλει   το δικό 
του συμπέρασμα και την δική του εκτί-
μηση.  Κατ’ ανάγκη δεν περιμένω να 
συμφωνήσουν όλοι αλλά γράφω  του-
λάχιστον τη αλήθεια όπως την πιστεύω 
εγώ. Σήμερα οι γονείς και οι διδάσκαλοι 
διδάσκουν να σεβόμεθα τους μικρούς 
και τους μεγάλους. 
Αυστηρά μέτρα  
Παλαιότερα αυτό το έβαλαν και στην 
πράξη.. Αλίμονο στο μαθητή που δεν 
θα  σηκωνόταν η να βγάλει και το σχο-
λικό καπέλο όταν περνούσε ο καθηγη-
τής ή ο δάσκαλος. Αυτό θα κατάληγε 
την επόμενη μέρα σε αποβολή αφού ο 
δάσκαλος θα έμπαινε στην τάξη και θα 
ανάφερνε τα ονόματα των μαθητών  για 
μια ή δύο μέρες για κακή συμπεριφορά  
και στον σχολικό έλεγχο θα έγραφε για 
κακή   η καλή συμπεριφορά. (Διαγωγή  
κοσμιοτάτη) Δεν υπήρχε τότε το σενάριο 
από τους γονείς γιατί απέβαλες  το παιδί 
μου η γιατί κτύπησες το παιδί μου αφού 
και οι γονείς δεχόντουσαν και σεβόντου-
σαν τα μέτρα το σχολείου. 
Εάν περνούσε ιερέας θα σηκωνόταν και 
οι μαθητές,  αλλά και οι ποιο μεγάλοι 
που ήταν καθήμενοι στους καφενέδες. 
Κάθε Κυριακή πρωί όχι μόνο οι μαθητές 
του  δημοτικού σχολείου αλλά και του 
Γυμνασίου η Λυκείου θα συναντιόντου-
σαν όλοι σε μία ορισμένη από το τους 
διδασκάλους  η καθηγητές  στο προ-
αύλιο του σχολείου   θα πήγαιναν με 
άψογη τάξη στην Εκκλησία. Όσοι απου-
σίαζαν, τότε  ο καθηγητής θα έπαιρνε 
τις απουσίες και εάν ο μαθητής δεν είχε 
μία καλή δικαιολογία τότε θα αντιμετώ-
πιζε την πιθανότητα  να αποβληθεί από  
το σχολείο.  
Εάν ο Γυμνασιάρχης  έλεγε ότι το έργο 
στον Κινηματογράφο ήταν ακατάλληλο,  
δεν πηγαίναμε και αλίμονο σε αυτό που 
θα πήγαινε αφού οι ίδιοι οι καθηγητές 
επισκέπτονταν τον κινηματογράφο. 
Άκουσα ότι υπήρχε μία περίπτωση που 
ο καθηγητής επισκέφθηκε τον κινημα-
τογράφο  για να διαπιστώσει ότι κανείς 
μαθητής δεν  θα  ήτνα εκεί,  μόνο ένας 
ο οποίος κρύφτηκε μεταξύ των θέσεων 
για να μην το δουν. 
Φυσικά υπήρχαν και αυτοί που  δεν δί-
σταζαν να προδίνουν το συμμαθητή 
τους. Και εάν ήταν τότε προδότες θα εί-
ναι και σήμερα διότι ο άνθρωπος δύ-
σκολα αλλάζει εάν όχι ποτέ.       
Τα ποιο βασικά για μια υγιείς κοινό-
τητα  
Όσο για την συνεργασία μεταξύ γειτό-
νων έζησα τότε κάτι που ακόμη μέχρι 
σήμερα με θαυμασμό το θυμάμαι διότι 
ήταν τόσο ωραίο, που τότε δεν το υπο-
λόγιζα για πολύ, αλλά που σήμερα έχει 
αξία όσο ποτέ άλλοτε, σαν ένα σπάνιο  
αρχαίο αντικείμενο. Τις Κυριακές λοιπόν 
θα ρωτούσε η μία γειτόνισσα την άλλη 
ποια θα άναβε τον φούρνο ή το φουρ-
νάκι για να φέρουν και αυτές τον ψητό  
ή τον ταβά τους για να ψηθεί.   Αυτό συ-
νέβαινε φυσικά και άλλες μέρες της 
εβδομάδας και θα προειδοποιούσε η μια 
την άλλη αν έχουν κάτι για να το φούρνο  
Αυτό επίσης βοηθούσε να ενδυναμώσει 
την κοινότητα και να  βοηθήσει στο να 
λειτουργεί  αυτό το πνεύμα συνεργασίας 

και αδελφοσύνης στην κοινότητα.  
Αξέχαστες  και αθώες  εμπειρίες  
Πως μπορεί να ξεχάσει κάποιος  κάθε 
Κυριακή μεσημέρι περπατώντας από 
τον Σύλλογο του χωριού προς  σπίτι να 
ακούει ς από κάθε σπίτι το  ραδιόφωνο  
(τότε υπήρχε μόνο ένας σταθμός το ΡΙΚ)   
και καθόδων θα άκουγες το πρόγραμμα 
αυτό αφού από κάθε σπίτι θα ακουγόταν 
το σκετς και δεν έχανες ούτε λέξη  από 
την αρχή του δρόμου μέχρι το σπίτι σαν 
να κρατούσε κανείς  ραδιόφωνο στα χέ-
ρια του και  άκουγε.  Τα  παράθυρα ανοι-
κτά οι  κεντητές κουρτίνες σαν πεταλού-
δες να ανεμίζουν με τον αέρα και μία 
γαλήνη  που όλα  συνδύαζαν το ένα με 
το άλλο, και  ο ήλιος να στέλνει τι λα-
μπερές ηλιαχτίδες του και  κάπου  κά-
που μία σκιά και δροσιά  κάπου ζέστη 
αλλά όλα γελαστά και αθώα,  που έμοι-
αζε σαν μία κατανυκτική λειτουργία η ας 
το ονομάσω αλλιώτικα σαν μία κλασική 
ορχήστρα  τα ποιο πολλά βουβά μα  έρι-
χναν τον δικό τους μοναδικό  σκοπό και 
ήχο και  ακόμη σαν μία ατίμητη  ζωγρα-
φιά  και που μπορούσε να έλεγε κανείς 
αν είναι αυτός ο παράδεισος τότε ας πε-
θάνω τώρα.  Μόνο  το ραδιόφωνο  (αν 
και άψυχο)  να εκπέμπει  και να στέλνει 
το μήνυμα, σαν να μας λέει ότι εγώ μόνο 
είμαι εδώ και να με ακούτε.  
Κάπου κάπου, μέσα μέσα να άκουγες 
μία ανθρώπινη φωνή από την αυλή του 
σπιτιού  που και ακόμη αυτός  ο ήχος η 
αντίλαλος ας το πούμε ήταν κάπως δια-
φορετικός σαν να ήθελε να είναι μέρος 
της όλης αυτής εικόνας ή και ουράνιας 
μελωδίας. 
Προσπάθησα, αλλά που  
Θέλω να ξαναζήσω τέτοιες στιγμές,  που  
όσο και αν προσπάθησα το ομολογώ 
απέτυχα. Από εκεί που ακουγόταν το 
ραδιόφωνο τώρα τα παράθυρα κλειστά, 
ούτε κουρτίνες μα καμία λαλιά μόνο κλει-
στά και σκουριά παράθυρα και πόρτες  
ακόμη και ερειπωμένα σπίτια και τόποι 
όπως ακριβώς μπορεί κάποιος  να εκτι-
μήσει και την όλη  κατάσταση σημερινής 
νοοτροπίας  μας. 
Ένα πράγμα που ακόμη κρατάμε και εύ-
χομαι ποτέ να μην το παρατήσουμε  να 
χαιρετούμε ο ένας τον άλλο με ένα “κα-
λημέρα”  η   “γεια σου” η   “καλησπέρα”  
Ναι αυτά ζουν και εύχομαι να ζουν  πα-
ντού αφού ακόμη σε χωριά εδώ στην 
Αγγλία σε χαιρετούν ασχέτως αν σε 
γνωρίζουν η όχι.    Ας το κρατήσουμε 
τουλάχιστον αυτό και ας το προωθή-
σουμε, αφού και αυτά τα ζώα έχουν τον 
δικό τους τρόπο να  ανταλλάσσουν  χαι-
ρετισμό το ένα με το άλλο. 
Μάλιστα ήταν τότε όλα ήρεμα και δεν 
άκουσα κανένα να λέει είμαι φτωχός, αν 
και υπήρχαν άπορες οικογένειες εν τού-
της υπήρχαν τρόποι να αντεπεξέλθουν 
τις δυσκολίες και ο κόσμος αρκείτο στα 
λίγα διότι γνώριζε τα όρια στο  το μπορεί 
να κάνει.  
Έχασε η Κύπρος πολλά από τα παιδιά 
της αφού και μετά την ανεξαρτησία της  
Κύπρου  δεν μπόρεσε να βρει τρόπο 
να κρατήσει νέους και  οικογένειες στην 
Κύπρο,  και να μειώσει τον μεγάλο 
αριθμό μετανάστευσης. 
Αυτά που έχω αναφέρει σε αυτό το άρ-
θρο μόνο οι μεγαλύτεροι μπορεί να τα 
θυμούνται αλλά είναι και μία μικρή ανα-
δρομή για να καταλάβουν και οι ποιο 
νέοι και να πάρουν μία γεύση  από την 
ζωή  σχεδόν ολόκληρης της Κύπρου, 
που όχι μόνο ο χρόνος την κατάστρεψε  
αλλά και η ζήλια ενός γειτονικού εχθρού, 
και ακόμη του εχθρού που είχε και συ-
νεχίζει να έχει στα σπλάχνα έως και σή-
μερα η Κύπρος. Διότι ο ποιο επικίνδυνος 
εχθρός είναι αυτός που έρχεται από τα 
σπλάχνα μίας χώρας, ενός οποιονδή-
ποτε οργανισμού ή εταιρίας, η ακόμη 
και οικογένειας,  κτλ.   
Μια ματιά στη ιστορία είτε πρόσφατη η 
παλαιά θα το αληθεύσει αυτό χίλιες φο-
ρές.

του  
Γιώργου Σάββα

Ε
πα-
νει-
λημ-

μένα, μα 
καθόλου 
τυχαία, 
υποστηρί-
ζεται από 
κάποιους 
ότι το 
«Σύμφωνο 
μη επίθε-

σης» μεταξύ της Σοβιετι-
κής Ένωσης και της Γερ-
μανίας, γνωστό και ως 
«Σύμφωνο» ή «Συνθήκη 
Μολότοφ – Ρίμπεντροπ», 
που υπογράφηκε στη Μό-
σχα στις 23  Αυγούστου  
1939, ήταν μια συμφωνία  
για τη διχοτόμηση – το 
μοίρασμα της Πολωνίας. 
 Ένας από τους λόγους 
που  προβάλλεται αυτό το  
βολικό ψέμα είναι και ο 
εξής: Η Βρετανία και η Γαλ-
λία όντως υπέγραψαν Σύμ-
φωνο Μη Επίθεσης με τον 
Χίτλερ που διχοτόμησε ένα 
άλλο κράτος, την Τσεχοσ-
λοβακία. Αυτό το Σύμφωνο 
ήταν η «Συμφωνία του Μο-
νάχου» της 30ης Σεπτέμ-
βρη 1938. Στο μοίρασμα 
της Τσεχοσλοβακίας συμ-
μετείχε και η Πολωνία, που 
πήρε ένα μέρος της περιο-
χής Σιεσζίν, παρόλο  που ο 
πολωνικός πληθυσμός εκεί 
αποτελούσε μειοψηφία. Η 
Γερμανία, που ήταν ο με-
γαλύτερος παίχτης  σ’ αυτό 
το ιμπεριαλιστικό 
παιχνίδι,πήρε τη μερίδα του 
λέοντος. 
Η εισβολή στην Τσεχοσλο-
βακία και η κατοχή της δεν 
προβλεπόταν από τη 
«Συμφωνία του Μονάχου», 
αλλά η Βρετανία και η Γαλ-
λία δεν έκαναν τίποτα γι’ 
αυτήν την κατάφωρη παρα-
βίαση της συμφωνίας. Στην 
ουσία, αυτές οι δύο χώρες 
ήταν συνένοχες για το μοί-
ρασμα της Τσεχοσλοβα-
κίας. Ήξεραν, όμως, τι έκα-
ναν. Έσπρωχναν τη 
Γερμανία πιο κοντά στα σο-
βιετικά σύνορα. 
Η Σοβιετική Ένωση υπέ-
γραψε συμφωνία μη επίθε-
σης με τη Γερμανία, όχι για 
να διχοτομήσει την Πολω-
νία, όπως έγινε στην Τσε-
χοσλοβακία, αλλά για να 

υπερασπίσει την εδαφική 
της ακεραιότητα και  την 
κρατική της υπόσταση. Η 
συμφωνία περιέλαβε και 
μια διαχωριστική, απαγο-
ρευτική γραμμή μέσα στην 
Πολωνία, πέραν από την 
οποία δεν μπορούσαν να 
περάσουν τα γερμανικά 
στρατεύματα σε περίπτωση 
που σε έναν πόλεμο η Γερ-
μανία συνέτριβε τον πολω-
νικό στρατό. Την 1η Σε-
πτέμβρη 1939, η Γερμανία 
εισέβαλε στην Πολωνία και 
μέσα σε δύο περίπου εβδο-
μάδες συνέτριψε, όντως, 
τον πολωνικό στρατό. Ο νι-
κημένος πολωνικός στρα-
τός και η πολωνική κυβέρ-
νηση θα μπορούσαν, αν 
ήθελαν, να υποχωρήσουν 
στο ανατολικό κομμάτι της 
Πολωνίας, το κομμάτι πέ-
ραν της προαναφερθείσας 
«διαχωριστικής, απαγορευ-
τικής γραμμής» και από 
εκεί να συνάψουν ειρήνη με 
τη Γερμανία. Η Σοβιετική 
Ένωση πρόσφερε αυτή την 
επιλογή στους Πολωνούς, 
όχι από αγάπη για την Πο-
λωνία – που από τον καιρό 
της Συνθήκης της Ρίγας το 
1921 είχε υπό την κατοχή 
της τη μισή Λευκορωσία και 
Ουκρανία – αλλά γιατί θα 
είχε ένα παρεμβαλλόμενο 
κράτος οπλισμένο και 
εχθρικό προς τη Γερμανία, 
ανάμεσα στο Γ’ Ράιχ και τα 
σοβιετικά σύνορα. 
Τι έκανε η πολωνική κυβέρ-
νηση; Ενάντια στα συμφέ-
ροντα του πολωνικού λαού, 
πέρασε στην ουδέτερη 
Ρουμανία, θέτοντας εαυτόν 
υπό περιορισμόν. Δεν μπο-
ρούσε να λειτουργήσει ως 
κυβέρνηση από τη Ρουμα-
νία. Ούτε μπορούσε να φύ-
γει από τη χώρα αυτή και 
να πάει στη Γαλλία ή τη 
Βρετανία, που είχαν στο με-
ταξύ κηρύξει πόλεμο ενα-
ντίον της Γερμανίας, επειδή 
κάτι τέτοιο θα ήταν παρα-
βίαση της ρουμανικής ου-
δετερότητας, εχθρική 
πράξη ενάντια στη Γερμα-
νία. 
Η πολωνική κυβέρνηση κα-
τάφερε να μετατραπεί σε 
αιχμάλωτο πολέμου μέσα 

στη Ρουμανία! Η Ρουμανία 
αφόπλισε και τον πολωνικό 
στρατό, όταν αυτός πέρασε 
τα σύνορα και εισήλθε στα 
εδάφη της. 
Χωρίς κυβέρνηση, η Πολω-
νία δεν ήταν πλέον κράτος. 
Δεν υπήρχε εκπρόσωπος 
της Πολωνίας για να δια-
πραγματευθεί την κατά-
παυση του πυρός ή οποι-
αδήποτε συνθήκη με τον 
Χίτλερ. Η διαχωριστική 
απαγορευτική γραμμή που 
περιλαμβανόταν στο «Σύμ-
φωνο μη Επίθεσης» μεταξύ 
Σοβιετικής Ένωσης και 
Γερμανίας βρισκόταν μέσα 
στην επικράτεια του  
πολωνικού κράτους, το 
οποίο έπαψε να υπάρχει 
ύστερα από τη φυγή της 
πολωνικής κυβέρνησης και 
του πολωνικού στρατού 
στη Ρουμανία. 
Κανένας δεν μπορούσε να 
εμποδίσει τη Γερμανία να 
ακουμπήσει τα σοβιετικά 
σύνορα εκτός από τον Κόκ-
κινο Στρατό. Άστε που   σ’ 
αυτό το ανατολικό μέρος 
της Πολωνίας, όπου είχε 
δημιουργηθεί κενό εξου-
σίας, κενό κράτους, η πλει-
οψηφία των κατοίκων ήταν 
Λευκορώσοι και Ουκρανοί, 
παρ’ όλες τις εκστρατείες 
πολωνοποίησής τους τις 
δεκαετίες 1920 και 1930. 
Η  κίνηση τής Σοβιετικής 
Ένωσης να καταλάβει την 
Ανατολική Πολωνία στις 17 
Σεπτέμβρη 1939, δεν θεω-
ρείται πράξη επιθετικότητας 
ή εισβολής για τους παρα-
κάτω λόγους.  
Η πολωνική κυβέρνηση, 
άσχετα αν ήταν υπό περιο-
ρισμό στη Ρουμανία, δεν 
κήρυξε πόλεμο ενάντια στη 
Σοβιετική Ένωση.  
Ο Ανώτατος Διοικητής των 
πολωνικών ενόπλων δυνά-
μεων διέταξε τους Πολω-
νούς στρατιώτες να μην 
πολεμήσουν τους Σοβιετι-
κούς  και να συνεχίσουν να 
πολεμούν τους Γερμανούς.  
Ο αιχμάλωτος (υπό περιο-
ρισμό) στη Ρουμανία Πρό-
εδρος της Πολωνίας παρα-
δέχτηκε ότι η Πολωνία δεν 
είχε πλέον κυβέρνηση.  
Η ρουμανική κυβέρνηση 

σιωπηρώς πλην σαφώς 

παραδέχτηκε πως η Πολω-

νία δεν είχε πλέον κυβέρ-

νηση.  

Η Ρουμανία είχε στρατιω-

τική συμφωνία με την Πο-

λωνία σε περίπτωση πολέ-

μου (της μιας ή της άλλης) 

με τη Σοβιετική Ένωση. Δεν 

κήρυξε πόλεμο ενάντια στη 

Σοβιετική Ένωση.  

 Η Γαλλία δεν κήρυξε πό-

λεμο ενάντια στη Σοβιετική 

Ένωση, παρ’ όλο που είχε 

αμοιβαία αμυντική συμφω-

νία με την Πολωνία. Κή-

ρυξε, όμως, πόλεμο ενά-

ντια στη Γερμανία.  

Η Βρετανία ποτέ δεν απαί-

τησε από τη Σοβιετική 

Ένωση να αποσύρει τα 

στρατεύματά της από τη 

Δυτική Λευκορωσία και τη 

Δυτική Ουκρανία, τα εδάφη 

δηλαδή του πρώην πολω-

νικού κράτους που κατελή-

φθησαν από τον Κόκκινο 

Στρατό μετά τις 17 Σεπτέμ-

βρη 1939. Αντιθέτως, η 

βρετανική κυβέρνηση συμ-

φώνησε ότι αυτά τα εδάφη 

δεν έπρεπε να αποτελούν 

μέρος του μελλοντικού πο-

λωνικού κράτους. Επι-

πλέον, μ’ αυτό συμφώνησε 

και η εν εξορία (στη Βρετα-

νία κατέληξε τελικά) πολω-

νική κυβέρνηση!  

 Η Κοινωνία των Εθνών δεν 

απεφάνθη ότι η Σοβιετική 

Ένωση εισέβαλε σε ένα 

κράτος – μέλος της, την Πο-

λωνία. 

 Όλες οι εμπόλεμες χώρες 

αποδέχτηκαν τη σοβιετική 

διακήρυξη ουδετερότητας. 

Φυσιολογικά, μια χώρα δεν 

μπορεί να εισβάλει σε άλλη 

χώρα και αξιόπιστα να αξιοί 

ότι είναι ουδέτερη σε σχέση 

με τον πόλεμο, στον οποίο 

εμπλέκεται η άλλη χώρα. 

Αλλά, καμία από τις εμπό-

λεμες χώρες δεν κήρυξαν 

τη Σοβιετική Ένωση εμπό-

λεμη χώρα. Ούτε οι ΗΠΑ, 

ούτε η Κοινωνία των 

Εθνών, ούτε καμία άλλη 

χώρα στον κόσμο κήρυξε 

τη Σοβιετική Ένωση εμπό-

λεμη χώρα.

του 
Βασίλη Κωστή 
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Tη φύση κανείς δεν 
την πολέμησε ποτέ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Τα χρώματα 
του ηλιοβασιλέματος… 

Της Έλισσας  

Ξενοφώντος 

Φιλόλογος 

Έ
να μονα-
δικό ηλιο-
βασίλεμα 

έζησα σήμερα. 
Με το που 

μπαίνω στο σπίτι τρέχω στον 
υπολογιστή   να καταγράψω την 
ομορφιά αυτή τη θεϊκή που 
έζησα πριν λίγο. Μα πού ζούσα 
τελικά; Σε ποιον πλανήτη 
ήμουνα και πόση τύφλα τελικά 
είχα στη ψυχή και στα μάτια 
μου. Αυτό σκεφτόμουνα.. Το 
ηλιοβασίλεμα είναι δίπλα μας 
όπου και να βρισκόμαστε.  
Ήταν η πρώτη μου φορά που 
δεν έβλεπα απλά τον ήλιο να 
πέφτει, αλλά βυθίστηκα κι εγώ 
μαζί του στη θάλασσα. Ήταν η 
πρώτη μου φορά που αφέθηκα 
μετά από λίγα λεπτά πλήρους 
χαλάρωσης του μυαλού μου 
στο να αναλογιστώ τα όμορφα 
και μόνο, της ημέρας μου. 
Το τι απόλαυσα σήμερα δεν το 
χωράει ο ανθρώπινος νους. Την 
ομορφιά αυτή την έχει δώσει 
απλόχερα ο Θεός να την χα-
ρούν όσοι έχουνε μάτια στην 
ψυχή και το μυαλό. Όσοι βλέ-
πουνε τις λεπτομέρειες γύρω 
τους. Ηλιοβασίλεμα! 
Έζησα εκείνες τις άγιες στιγμές 
που βάφεται ο ουρανός στα 
θερμά του χρώματα, που η 
πλάση στον ορίζοντα φαντάζει 
να καίγεται, να λιώνει κάτω από 
τη λάμψη του βασιλιά ήλιου, 
που «πάει για ύπνο». 
Ήλιος και βασίλειο. Το βασίλειο 
του ήλιου… Και να αγκαλιάζει 
όλη τη δυτική Πάφο. Μετά από 
αυτό δεν έχω λόγια! Μα πού 
ήμουνα τόσα χρόνια σκέφτομαι 
και ξανασκέφτομαι… 
Μέσα στα λίγα εκείνα δευτερό-
λεπτα, μπορείς να αδειάσεις και 
το μυαλό σου από σκέψεις, 
μπροστά στο μεγαλείο της φύ-
σης. 
Κόκκινο βυσσινί, κόκκινο, πορ-
τοκαλί, κίτρινο, μωβ και ροζ και 
δεμένα όλα με μια μαγική κλω-
στή και να ενώνονται με το μπλε 
του ουρανού. Κι αυτά τα χρώ-
ματα να τολμούν το άγγιγμά 
τους με τη θάλασσα. Να και το 
φεγγάρι, μια λωρίδα είναι 
απόψε. Και να βλέπεις τον ήλιο 
να δύει και το φεγγάρι εκεί ψηλά 
στον ουρανό. Το βαλς των χρω-
μάτων… και να η θάλασσα 
ήρεμη, ήσυχη, σιγανή που να 
μην σε αφήνει να ακούς τίποτα 
ούτε όταν φιλούσε νοσταλγικά 
την αμμουδιά. Παράδεισος… 
Και πιο όμορφα από παρά-
δεισο… Τα ζεστά νερά, το λυ-

κόφως…  
Οι κολυμβητές σταμάτησαν το 
κολύμπι κι απλά κοιτούσαν το 
ηλιοβασίλεμα. Και ξαφνικά να 
ακούς κάποιες φωνούλες: Κοι-
τάξτε… Κι όλοι να κοιτάμε. Μα 
πού ακριβώς, μόνο ο καθένας 
μας ήξερε.  
-Διαλέξτε το δικό σας χρώμα, 
πέταξα στη παρέα. 
Εγώ το κόκκινο. Εγώ βυσσινί, 
δικό  μου το πορτοκαλί κι εγώ: 
Ροοοοοζζζζ. Το χρώμα μου, 
πρόλαβα να πω! 
-Μπλε το δικό μου, πετάει ο πιο 
σοβαρός της παρέας,  και το γέ-
λιο και η ευτυχία και η χαρά να 
απλώνεται στην ψυχή όλων. 
Το δικό μου χρώμα, το δικό σου 
χρώμα, το δικό του χρώμα και 
όλα τα χρώματα μαζί… Το δικό 
μας ηλιοβασίλεμα!. Αυτό που 
ζούμε τώρα Η καρδιά να ευ-
φραίνεται και το μυαλό να γα-
ληνεύει και όλα μαζί… Η μαγεία 
στο ζενίθ της. Η απόλαυση και 
η γαλήνη στην απέραντη παρα-
λία του Ρίκκου στην Κάτω 
Πάφο! 
Παρακολουθώντας το παιχνίδι 
του ήλιου με τα σύννεφα στον 
ορίζοντα, τις χιλιάδες αποχρώ-
σεις του κόκκινου και του κίτρι-
νου που μπερδεύονταν τόσο 
ταιριαστά με τα μπλε και τα γα-
λανά της θάλασσας, ένιωσα ότι 
ο χρόνος σταμάτησε γύρω μου. 
Το μυαλό μου δεν επέτρεπε 
άλλο θόρυβο από την παραλία 
να φτάνει στα αυτιά μου πέρα 
από το σύρσιμο των κυμάτων 
στην αμμουδιά. Η πιο γλυκιά με-
λωδία, η πιο όμορφη μουσική! 
Και εγώ εκεί, να σκέφτομαι ξα-
φνικά μετά από τόσο καιρό, ότι 
η ζωή είναι τόσο όμορφη. Αφού 
σου δίνει τη δυνατότητα να επι-
λέγεις να ζεις αυτή τη μαγεία 
κάθε μέρα, είναι πολύ όμορφη! 
Και μετά από αυτή τη …. ναι …
γενικότητα (η ζωή είναι ωραία), 
ένα-ένα ήρθαν στο μυαλό μου 
όλα εκείνα που την επιβεβαί-
ωναν. Και χάνονται, φεύγουν 
μακριά. Όλα εκείνα που τη χα-
λάνε. Είναι σαν ξαφνικά, όλος ο 
αφρός των κυμάτων να σε κα-
θαρίζει από τις άσχημες σκέ-
ψεις, τις απαισιόδοξες, αυτές 
που σε δεν σε αφήνουν να κά-
νεις βήμα μπροστά. Και αφού 
σε καθαρίσει μετά σε σπρώχνει 
να προχωρήσεις. Σκέψου πώς 
είναι να είσαι μέσα στη θά-
λασσα και να αφήνεσαι, ίσα να 
κουνάς ίσως λίγο τα πόδια σου 
για να μη βουλιάξεις, να αφήνε-
σαι στο κύμα να σε πηγαίνει, να 
σε σπρώχνει προς την ακτή, 
χωρίς να προσπαθείς, να κάνεις 
αγώνα να φτάσεις. Σε πάει μόνο 

του, απαλά, δροσερά, ξεκούρα-
στα! Στην ακτή, εκεί που είναι ο 
στόχος σου. Τόσο απλά! 
Και ύστερα η αλμύρα της θά-
λασσας και το αλάτι στο 
στόμα…  
Και το αγκάλιασμα του νερού 
στο σώμα μας και η δροσιά του 
να αγγίζει όλο μας το κορμί και 
να βρέχει τα μαλλιά μας.  
Όλα αυτά δώρο από τον Θεό 
όπως η θέα  της θάλασσας ή 
του βουνού όπως η αγάπη  και 
ο έρωτας όπως η φιλία και βάλε 
ό,τι άλλο θες και κατονόμασε το. 
Παράδεισος! 
Δεν έχω λόγια, δεν μπορώ πιο 
πολύ να περιγράψω αυτό το 
σημερινό. Ό,τι πω, αφήνω πίσω 
το πιο ουσιαστικό… Ποιο άραγε 
άφησαν πίσω; Την αμμουδιά… 
ζεστούλα να περπατάς και να 
την νοιώθει να χαϊδεύει τα πόδια 
σου και να σε ακουμπά και να 
τη νοιώθεις. 
Δεν μπορώ να τα πω όλα γιατί 
τα πιο σπουδαία νομίζω θα τα 
έχω αφήσει πίσω… 
Βρίσκομαι σε δύο διαφορετι-
κούς κόσμους. Στα δυτικά όλα 
αυτά  που περιγράφω και στα 
ανατολικά όλα τα άλλα τα καθη-
μερινά. Σκοτεινά από την μια. 
Φωτεινά από την άλλη. Από την 
μια οι άνθρωποι γίνονται φιγού-
ρες μαύρες όπως αυτές σε ένα 
αφρικάνικο κάδρο. Από την  
άλλη  μεριά φυσιολογικά φω-
τεινά, οι άνθρωπου στην κανο-
νική μορφή τους. 
Ουυυαααοοουυυυ! 
Πώς μπορείς άραγε να φωτο-
γραφήσεις σωστά  ένα ηλιοβα-
σίλεμα; 
Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο 
φωτογραφικό άλμπουμ σκέφτο-
μαι εάν δεν περιέχει φωτογρα-
φίες τουλάχιστον από μία ανα-
τολή του ήλιου ή από ένα 
ηλιοβασίλεμα. Πολλοί ταξιδιώ-
τες φαίνεται είναι που  ζουν με 
το πιο πάνω απόφθεγμα- 
ωστόσο οι περισσότερες φωτο-
γραφίες του ηλιοβασιλέματος ή 
της ανατολής που βλέπουμε 
συνήθως είναι απογοητευτικές. 
Παρά το γεγονός ότι  μπορεί να 
θεωρείς και να θεωρώ ότι τα κα-
λύτερα είναι τα αυθόρμητα, κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει όταν θέλεις να 
φωτογραφήσεις ένα άψογο 
ηλιοβασίλεμα. 
Σκέφτομαι ότι ένα ηλιοβασίλεμα 
διαρκεί μόνο μισή ώρα κι αν δεν 
θέλεις να σκεφτείς πώς θα το 
φωτογραφήσεις, πού θα στα-
θείς να πάρεις τη φωτογραφία 
από πιο πριν, ίσως χάσεις τα 
καλύτερα που θα ακολουθή-
σουν. 
Σκέφτομαι ακόμη ότι ένα ηλιο-

βασίλεμα αλλάζει συνεχώς με 
το πέρασμά της ώρας και μπο-
ρεί να σου δώσει εξαιρετικά 
καλά χρώματα μετά τη δύση 
γι΄αυτό θα ήταν καλά νομίζω να 
τραβάς φωτογραφίες από δια-
φορετικές γωνίες λήψης μέχρι 
να βεβαιωθείς ότι όλα έχουν τε-
λειώσει. 
«Υπάρχει  μια ανατολή ηλίου 
και μια δύση κάθε μέρα και είναι 
εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις 
πολλά και από τα δύο» (Jo Wal-
ton) 
«Ποτέ μη σπαταλάς χρόνο από 
τη ζωή σου κάνοντας οτιδήποτε 
άλλο σημαντικό, όταν υπάρχει 
ένα ηλιοβασίλεμα έξω, το οποίο 
θα έπρεπε να κάθεσαι και να το 
παρακολουθείς» (C. Joybell) 
«Μη χαραμίζεις κανένα ηλιοβα-
σίλεμα με ανθρώπους που θα 
έχουν φύγει μέχρι την ανατολή»  
(Via Lucyquin) 
«Το ηλιοβασίλεμα είναι το φλο-
γερό φιλί του ήλιου στη νύχτα» 
(Crystal Woods) 
«Δεν υπάρχει  ποτέ μια ίδια 
ανατολή ή ένα ίδιο ηλιοβασί-
λεμα» (Carlos Santana) 
«Είναι σχεδόν αδύνατο να πα-
ρακολουθήσεις ένα ηλιοβασί-
λεμα και  να μη ονειρευτείς» 
(Bern wIlliams) 
«Με κάθε ηλιοβασίλεμα μια νέα 
ελπίδα γεννιέται και μια παλιά 
προσδοκία πεθαίνει» (Noor Un-
nahar) 
Έτσι κι εγώ αποφάσισαν «να 
ερωτευτώ ανθρώπους που οι 
ψυχές τους έχουν χρώματα του 
ηλιοβασιλέματος». 
Και σκέφτομαι κι αυτό: Μα στην 
ακτή είναι ο στόχος ή στη θά-
λασσα, στα μεγάλα ταξίδια; 
Εδώ ο καθένας θα δώσει τη 
δική του απάντηση και εγώ τη 
δική μου. Συνήθως στη θά-
λασσα είναι η πορεία μας, στα 
πάνω κάτω των κυμάτων. Και 
στην ακτή, στη σταθερότητα της 
γης αυτό που κυνηγάμε. 
Από την άλλη, αυτή η ζωή μαζί 
με την ομορφιά της, είναι τόσο 
μα τόσο παράξενη. 
Τα κύματα μπορούν να μας 
οδηγήσουν στην ακτή, αλλά και 
να μας πνίξουν. Και η ακτή μπο-
ρεί να μας δίνει σταθερότητα, 
αλλά και να μας τρομοκρατήσει 
με το ταρακούνημα της όταν ξυ-
πνά ο Εγκέλαδος μέσα της! 
Όμως και αυτή η αβεβαιότητα 
ξεχνιέται, τη στιγμή που ο ήλιος 
αγγίζει τη θάλασσα και χάνεται 
μέσα στην απεραντοσύνη της, 
αργά αργά, νωχελικά, βουλιάζει 
λίγο λίγο και χάνει το σχήμα του, 
και μένει μόνο χρώμα. Χρώμα 
που βάφει τα πάντα, που κάνει 
τη θάλασσα φωτιά. Αλμύρα και 
φωτιά! Ναι, νομίζω είναι αυτό 
που χρειαζόμαστε. Το αλάτι 
καίει τις πληγές, η φωτιά τις 
αποτελειώνει! 
Και όταν πια χάθηκε και ο ήλιος 
και τα χρώματα σκούρυναν, 
τότε ήταν σα να βούλιαξα και 
εγώ μαζί του στη θάλασσα. 
Έμεινα εκεί, κάτω από το νερό, 
με τα μάτια ανοιχτά και γύρω 
μου καίγονταν όλα τα άσχημα 
της ζωής τη δικής μου, αλλά και 
όλων μας. Λάμψεις έντονες, μι-
κρές εκρήξεις σαν πυροτεχνή-
ματα που μέσα στο νερό κατέ-
ληγαν μικρές φυσαλίδες. Τα 
άσχημα της ζωής μας μικρές 
φυσαλίδες της θάλασσας! 
Και με αυτή την σκέψη, να ΄μαι 
ξανά στην επιφάνεια, και οι ήχοι 
της παραλίας να ξαναέρχονται 
σιγά σιγά στα αυτιά μου. 
Μια μέρα έφυγε, μια άλλη θα 
΄ρθει!

Α
γαπη-
τοί 
μου, 

Δ ιανύουμε 

στιγμές δύ-

σκολες.  

Η ανθρωπό-

τητα δοκι-

μάζεται και 

οι παθό-

ντες όλο 

και πληθαίνουν.  

Ποιο τίμημα πληρώνουμε αλή-

θεια? 

Στο πέρασμα του ο άνθρωπος 

έγινε θηρίο και κατασπάραξε 

τον ίδιο τον άνθρωπο.  

Έκανε πράξεις που το αποτέ-

λεσμα τους εξαφάνισαν το φυ-

σικό περιβάλλον και κατέστρε-

ψαν τους πόρους άντλησης των 

αγαθών εκείνων που θα του έδι-

ναν τα φώτα προς την αιωνιό-

τητα. 

Και όλα τούτα για να επιδείξει 

την ανωτερότητα του.  

Και ξαφνικά  ο ένας και μοναδι-

κός ο Μεγαλοδύναμος Θεός, ξέ-

σπασε και έκανε το θαύμα του. 

Η φύση αντιστάθηκε!  

Κανείς θνητός δεν μπόρεσε να 

σταματήσει τη δύναμη της φύ-

σης. 

Η Θεϊκή δύναμη, είναι η ίδια η 

φύση.  

Έφερε τα άνω κάτω. Κτύπησε 

τον άνθρωπο και τον κατακομ-

μάτιασε!  

Και τρέξαμε όλοι να κάνουμε 

προσευχές. Και πιαστήκαμε 

στον ύπνο. 

Ονειρευτήκαμε ένα κόσμο αλ-

λιώτικο. Μα τα όνειρα μας φορ-

τωθήκανε προβλήματα.   

Προβλήματα που δημιούργησε 

ο ίδιος ο άνθρωπος. Γιατί πί-

στευε ότι είναι παντοδύναμος ο 

ίδιος! 

Μα τη φύση κανείς δεν την πο-

λέμησε ποτέ.  

Ο άνθρωπος έφτασε μόνο μέχρι 

το δικό του ύψος! 

Πολέμησε μόνο τον συνάν-

θρωπο του. Τίποτα περισσό-

τερο δεν έκανε.  

Τώρα παραμένει να κάνει ξανά 

τις προσευχές του, με την ελ-

πίδα να γίνει και πάλι ένα 

θαύμα.  

Ο παντοδύναμος Θεός που εί-

ναι ο ίδιος η φύση, να βάλει το 

χέρι του. 

Να ηρεμήσει η φύση και να διώ-

ξει δια παντός τα δαιμόνια που 

βασανίζουν τα παιδιά Του! 

Κύριε ελέησον τους δούλους 

σου. 

Ελέησον τους ασθενείς και 

απάλλαξε τους από την τυραν-

νία τους. 

Ελέησον μας κύριε και φέρε την 

γαλήνη στην ανθρωπότητα σου! 

Ελέησον τους καταπιεσμένους 

και φέρε την ομαλότητα στο νου 

και στην ψυχή τους. 

Βοήθησε μας κύριε να βρούμε 

και πάλι τον δρόμο προς εσένα. 

Εσύ άνθρωπε πάρε σοβαρά 

τούτο το πάθημα σου. 

Το πάθημα σου τούτο ας γίνει 

μάθημα σου. 

Έμαθες τώρα για τη δύναμη της 

φύσης, που κανείς δεν μπορεί 

να αντισταθεί.  

Κάνε άνθρωπε ένα βήμα μπρο-

στά. Δώσε το χέρι να διαβούμε 

την δύσκολη τούτη διαδρομή. 

Δώσε το χέρι για να φτάσουμε 

το φως! Τω φως που θα μας 

πάρει στη λεωφόρο των ονεί-

ρων! Το φως που θα μας φωτί-

σει και θα μας οδηγήσει σε δρό-

μους σωτηρίας.  

Κάνε καλές πράξεις άνθρωπε. 

Κάνε πράξεις που θα σου δώ-

σουν ευκαιρίες για να πάρεις 

συγχώρεση. 

Πες μια καλημέρα στον γείτονα 

σου που δεν είπες ποτέ πιο 

πριν. Δώσε στον ζητιάνο που 

απλώνει το χέρι λίγο από το πε-

ρίσσευμα σου.  Κάλεσε ένα ξε-

χασμένο φίλο και μίλησε μαζί 

του. Μοιραστείτε τις σκέψεις και 

τις αγωνίες σας,  και ανταλλά-

ξετε ευχές.  

Γιατί τούτες οι δύσκολες μέρες 

αντέχονται μόνο αν μοιραζόμα-

στε τις δυσκολίες, τις αγωνίες 

και τις σκέψεις μας με τους φί-

λους τους συγγενείς μας και με 

άλλους συνανθρώπους μας.  

Μαζί με τις καλές πράξεις, ας 

κάνουμε ακόμα μία παράκληση 

και ακόμα μία προσευχή. 

Κύριε βοήθησε μας. Βοήθησε 

την ανθρωπότητα σου. Απάλ-

λαξε την από τούτο το κακό της 

πανδημίας. Σώσε μας κύριε των 

δυνάμεων!  

Σώσε κύριε τον λαό σου!  

Δικός σας  

Βασίλης Παναγής

του 
Βασίλη Παναγή 
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 Σαν Σήμερα

3 Σεπτεμβρίου 
1974- Ο Ανδρέας Παπαν-

δρέου παρουσιάζει την 

ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑ-

ΣΟΚ. 

Ο Ανδρέας Παπανδρέου 

ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσια-

λιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ). 

4 Σεπτεμβρίου 

1839- Αρχίζει η πολεμική 

αναμέτρηση μεταξύ της Με-

γάλης Βρετανίας και της Κί-

νας, που θα μείνει στην 

ιστορία ως ο Πρώτος Πόλε-

μος του Οπίου. Θα λήξει 

στις 29 Αυγούστου 1842, με 

την παραχώρηση του 

Χονγκ-Κονγκ από την Κίνα 

στη Μεγάλη Βρετανία. 

5 Σεπτεμβρίου 
2013 -Την εκτίμηση ότι η 

εξαφάνιση της κυκλικής 

ανεργίας στην Ελλάδα θα 

απαιτήσει 13 χρόνια, στην 

περίπτωση που ο ετήσιος 

ρυθμός ανάπτυξης είναι 2% 

στη διάρκεια αυτών των 

ετών, διατυπώνει ομάδα με-

λετητών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και του Αριστο-

τέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης. 

 

6 Σεπτεμβρίου 

1955- Τα Σεπτεμβριανά  

Στην Κωνσταντινούπολη  

ξεσπά το πογκρόμ των 

Τούρκων κατά των  

Ελλήνων, με αφορμή την 

προβοκάτσια στο σπίτι του 

Κεμάλ Ατατούρκ στη  

Θεσσαλονίκη. Μέσα σε  

εννέα ώρες καταστρέφονται 

4.500 ελληνικά καταστή-

ματα, 1.000 σπίτια, 73  

εκκλησίες και 37 σχολεία.  

Είναι η αρχή του τέλους για 

τον ελληνισμό της Πόλης. 

8 Σεπτεμβρίου 
1925- Γέννηση Πίτερ 

 Σέλερς, βρετανός κωμικός 

ηθοποιός. («Ροζ 

 Πάνθηρας», «Να είσαι εκεί 

κύριε Τσανς») 

 (Θαν. 24/7/1980). 

Το Λονδίνο αποδοκιμάζει τις τουρκικές 
γεωτρήσεις γύρω από την Κύπρο 

«Ακλόνητη» η στήριξη του Λονδίνου σε  
δίκαιη λύση στην Κύπρο 

Τη θέση ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει 
υπάρξει εξαρχής σαφής, τόσο δημοσίως 
όσο και κατ’ ιδίαν, ότι «αποδοκιμάζει» 
τις τουρκικές γεωτρήσεις «στα ύδατα 
γύρω από την Κύπρο», επαναλαμβάνει 
το Foreign Office σε απαντητική επι-
στολή προς 16 Κύπριους της Βρετανίας. 
Τα μέλη της παροικίας είχαν απευθύνει 
επιστολή προς τον Βρετανό Υπουργό 
Εξωτερικών Ντόμινικ Ραάμπ επισημαί-
νοντας τις προκλήσεις της Άγκυρας στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Το αρμόδιο τμήμα του Foreign Office 
προσθέτει στην απάντησή του ότι η θέση 
του Λονδίνου έχει καταστεί γνωστή στην 
Τουρκία τόσο σε επίπεδο υπουργών όσο 
και σε επίπεδο αξιωματούχων. 
«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει με συνέπεια 
διατυπώσει την υποστήριξή του για τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας να αξιοποιεί το πετρέλαιο 
και το αέριο στη διεθνώς αποδεκτή Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη της. Συνεχί-
ζουμε να πιστεύουμε ότι το πετρέλαιο 
και το αέριο της Κύπρου θα πρέπει να 
αναπτυχθεί για το όφελος όλων των Κυ-
πρίων», αναφέρει η επιστολή. 
Χαρακτηρίζεται ως «κρίσιμο» για τη στα-
θερότητα στη Μεσόγειο και για την ακε-
ραιότητα του βασισμένου σε κανόνες διε-
θνούς συστήματος «διαφορές σαν αυτή 
να επιλύονται όχι μέσω βίας, στρατικο-
ποίησης ή εξαναγκασμού, αλλά μέσω 

διαλόγου και σύμφωνα με το διεθνές δί-
καιο». 
Η επιστολή συνεχίζει με την επισήμανση 
πως εν τέλει ο πιο ανθεκτικός τρόπος 
επίλυσης «δύσκολων» θεμάτων είναι να 
επιτευχθεί μια λύση του Κυπριακού και 
ότι το Λονδίνο ενθαρρύνει όλες τις πλευ-
ρές να διπλασιάσουν τις προσπάθειές 
τους προς αυτή την κατεύθυνση. 
Κλείνει με τη διαβεβαίωση ότι το Ηνω-
μένο Βασίλειο είναι ισχυρός υποστηρι-
κτής μιας συνολικής, δίκαιης και με διάρ-
κεια λύσης, βασισμένης στο διεθνώς 
αποδεκτό μοντέλο της διζωνικής δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας. 
Ως προς το θέμα των εγγυήσεων και της 
ασφάλειας, επαναδιατυπώνεται η πάγια 
θέση πως το Λονδίνο είναι ανοιχτό σε 
οποιεσδήποτε διευθετήσεις μπορέσουν 
να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές και οι 
άλλες εγγυήτριες δυνάμεις ώστε να πλη-
ρούνται οι ανάγκες ασφαλείας μιας επα-
νενωμένης Κύπρου. 
Την αρχική επιστολή προς τον κ. Ράαμπ 
υπέγραφαν οι Δώρος Παρτασίδης, Αντώ-
νης Σαββίδης, Ανδρέας Ταμπουρίδης, 
Ελίσα Ξενοφώντας-Έλληνα, Σπύρος Πα-
παχαραλάμπους, Λεωνίδας Λεωνίδου, 
Γιώργος Πίππας, Νίκος Σαββίδης, Τάσος 
Πογιατζής, Σεραφείμ Διάκου, Στέλλα Δι-
νένη, Γιάννης Κούβαρος, Σπύρος Νεο-
φύτου, Ηλίας Δινένης, Παντελής Δημο-
σθένους και Μαρί Νίκολσμπι.

Τη διαβεβαίωση ότι το Ηνωμένο Βα-

σίλειο εξακολουθεί να υποστηρίζει μία 

δίκαιη και με διάρκεια λύση για την 

επανένωση της Κύπρου παρέχει το 

Foreign Office με απαντητική επι-

στολή προς μέλη της παροικίας του 

Λονδίνου. 

Οι 25 Κύπριοι της Βρετανίας είχαν 

απευθύνει επιστολή για θέματα που 

αφορούν στην Κύπρο προς τον Πρω-

θυπουργό Τζόνσον με αφορμή τις 

τραγικές επετείους της τουρκικής ει-

σβολής. 

«Τα γεγονότα του 1974 συνεχίζουν να 

ρίχνουν μια μακριά σκιά πάνω από 

την Κύπρο. Ο καλύτερος τρόπος για 

να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα 

είναι μέσω μιας δίκαιης και με διάρ-

κεια λύσης στο νησί. Η δέσμευση του 

Ηνωμένου Βασιλείου σε μια συμφω-

νία στην Κύπρο παραμένει ακλό-

νητη», προστίθεται στην επιστολή των 

αρμοδίων υπηρεσιακών αξιωματού-

χων του βρετανικού Υπουργείου Εξω-

τερικών. 

Συμπληρώνεται ότι το Λονδίνο θεωρεί 

πως μια λύση του Κυπριακού «θα ξε-

κλείδωνε» σημαντικά οικονομικά 

οφέλη «μέσω αυξημένων ευκαιριών 

για εμπόριο, επενδύσεις και τουρι-

σμό», καθώς επίσης «θα διάνοιγε την 

πιθανότητα νέων ενεργειακών και οι-

κονομικών συνεργασιών στην πε-

ριοχή». 

Παράλληλα, αναφέρει η επιστολή, μια 

λύση στην Κύπρο στη βάση της διζω-

νικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας θα 

έδινε ώθηση στην ασφάλεια του νη-

σιού και θα συνέβαλε στην προώθηση 

της περιφερειακής σταθερότητας. 

Η επιστολή του Foreign Office κλείνει 

με την επισήμανση ότι η βρετανική 

πλευρά προτρέπει όλες τις πλευρές 

να αναζητήσουν τρόπους επίτευξης 

του στόχου μιας μακροπρόθεσμης λύ-

σης του Κυπριακού. 

Οι υπογράφοντες την αρχική επιστολή 

ήταν  οι Δώρος Παρτασίδης, Αντώνης 

Σαββίδης, Ανδρέας Ταμπουρίδης, Λε-

ωνίδας Λεωνίδου, Σπύρος Παπαχα-

ραλάμπους, Τάσος Πογιατζής, Στέλλα 

Πρωτόπαπα-Δινένη, Νίκος Σαββίδης, 

Μαρί Νίκολσμπι, Σεραφείμ Διάκου, 

Γιάννης Κούβαρος, Γιώργος Πίππας, 

Σπύρος Νεοφύτου, Νικόλας Γαλάζης, 

Παντελής Δημοσθένους, Ελίσα Ξενο-

φώντας, Κίκης Χριστοφίδης, Γιώργος 

Γεωργίου, Ηλίας Δινένης, Ντένις Ζή-

νων, Κλαρίσα Γερμανού, Γλαύκος Βα-

σιλείου, Ορέστης Ρωσίδης, Τζον Στερ-

γίδης και Γιώργος Χατζηπαυλής.

FOREIGN OFFICE

  Με τη συμμετοχή ομογενών  ξεκίνησε η  ενημέρωση των κατοίκων  
στο Barnet, με επικεφαλή την Theresa Villiers

Με το κάλεσμα της φιλοκύπριας βουλευ-
τού του Chipping Barnet Theresa Villiers  
άρχισε την περασμένη εβδομάδα η κα-
λοκαιρινή εκστρατεία με τη διανομή ενη-
μερωτικού υλικού που αφορά τις δρα-
στηριότητες της, ιδιαίτερα στους τομείς 
της παιδείας, της ασφάλειας, του κυκλο-
φοριακού συστήματος και της οικονο-
μίας. 
Με αφορμή τη 46η επέτειο της τουρκικής 
εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής η κ. 
Villiers δραστηριοποιήθηκε έντονα με 

παρεμβάσεις της στη βρετανική κυβέρ-
νηση. Πήρε δε αυστηρή θέση κατά της 
Τουρκίας για τη μετατροπή της Αγίας Σο-
φίας και της Χώρας σε τζαμιά. 
Με την παρουσία του Συντηρητικού υπο-
ψήφιου δημάρχου του Λονδίνου Shaun 
Bailey και του υποψήφιου εκπροσώπου 
των περιοχών Barnet και Camden για 
την δημαρχία της ευρύτερης περιοχής 
Λονδίνου Roberto Weeden - Sanz, φίλοι, 
συνεργάτες και μέλη του Συντηρητικού 
κόμματος συγκεντρώθηκαν μπροστά 

από τον σταθμό του τραίνου Woodside 
Park απ'όπου η ομάδα ξεκίνησε την κα-
μπάνια. 
Σε ένδειξη εκτίμησης και συμπαράστα-
σης στην κ. Villiers παρευρέθηκαν επί-
σης και βοήθησαν στη διανομή διαφωτι-
στικού υλικού οι ομογενείς Σπύρος 
Παπαχαραλάμπους, Νίκος Σαββίδης και 
Δώρος Παρτασίδης στους οποίους η 
βουλευτής εξέφρασε θερμές ευχαριστίες. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ'όλη τη διάρ-
κεια της εκστρατείας διατηρήθηκαν όλες 
οι κοινωνικές αποστάσεις σύμφωνα με 
τις κυβερνητικές οδηγίες. 
Με τη συμμετοχή ομογενών 
Ξεκίνησε η εκστρατεία του Συντηρητικού 
κόμματος στο  Barnet για τη δημαρχία 
Λονδίνου. 
Με το κάλεσμα της φιλοκύπριας βουλευ-
τού του Chipping Barnet Theresa Villiers  
άρχισε την περασμένη εβδομάδα η κα-
λοκαιρινή εκστρατεία με τη διανομή ενη-
μερωτικού υλικού που αφορά τις δρα-
στηριότητες της, ιδιαίτερα στους τομείς 
της παιδείας, της ασφάλειας, του κυκλο-
φοριακού συστήματος και της οικονο-
μίας. 
Με αφορμή τη 46 επέτειο της τουρκικής 

εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής η κ. 
Villiers δραστηριοποιήθηκε έντονα με 
παρεμβάσεις της στη βρετανική κυβέρ-
νηση. Πήρε δε αυστηρή θέση κατά της 
Τουρκίας για τη μετατροπή της Αγίας Σο-
φίας και της Χώρας σε τζαμιά. 
Με την παρουσία του Συντηρητικού υπο-
ψήφιου δημάρχου του Λονδίνου Shaun 
Bailey και του υποψήφιου εκπροσώπου 
των περιοχών Barnet και Camden για 
την δημαρχία της ευρύτερης περιοχής 
Λονδίνου Roberto Weeden - Sanz, φίλοι, 
συνεργάτες και μέλη του Συντηρητικού 
κόμματος συγκεντρώθηκαν μπροστά 
από τον σταθμό του τραίνου Woodside 
Park απ'όπου η ομάδα ξεκίνησε την κα-
μπάνια. 
Σε ένδειξη εκτίμησης και συμπαράστα-
σης στην κ. Villiers παρευρέθηκαν επί-
σης και βοήθησαν στη διανομή διαφωτι-
στικού υλικού οι ομογενείς Σπύρος 
Παπαχαραλάμπους, Νίκος Σαββίδης και 
Δώρος Παρτασίδης στους οποίους η 
βουλευτής εξέφρασε θερμές ευχαριστίες. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ'όλη τη διάρ-
κεια της εκστρατείας διατηρήθηκαν όλες 
οι κοινωνικές αποστάσεις σύμφωνα με 
τις κυβερνητικές οδηγίες.
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ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1973 - Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΤΕΚΤΑΣ 
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 14ο  
Γρίβας και Μητροπολίτες εντεί-
νουν τις πιέσεις κατά του Μακα-
ρίου 
Ο Γρίβας ένιωθε εξοργισμένος και 
προδομένος από το στρατιωτικό 
καθεστώς της Αθήνας αλλά στην 

Κύπρο έβρισκε αρκετούς Ελλαδίτες αξιωματικούς 
που υπηρετούσαν στην ΕΛΔΥΚ και ήταν πρόθυμοι 
να συνεργαστούν μαζί του. Στις 15 Μαϊου 1972, 
ύστερα από διευθετήσεις που έκανε ο  Μητροπο-
λίτης Άνθιμος με τον Ευάγγελο Τσαπόγια, διοικητή 
της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών (ΣΕΑΠ), συ-
ναντήθηκε με τον Γρίβα στο εκκλησάκι της ΣΕΑΠ 
και του έδωσε 10,000 λίρες για ενίσχυση της ΕΟΚΑ 
Β’ και για αγορά οπλισμού. Συμφώνησαν ότι πρέ-
πει να εντείνουν τις προσπάθειες τους και να εξα-
ναγκάσουν τον Μακάριο να αποσυρθεί από την 
Προεδρία.  Την 1η Ιουνίου 1972  οι τρεις Μητρο-
πολίτες έστειλαν στο Μακάριο μια  επιστολή όπου 
του έδιναν δέκα μέρες για να παραιτηθεί από το 
Προεδρικό αξίωμα. Ο Μακάριος τους απάντησε 
λέγοντας:  «Ως προδοσία  θα κατελογίζετο ημίν η 
τοιαύτη του λαού εγκατάλειψις και φυγή. Των λύ-
κων επερχομένων ο ποιμήν ουκ αφίησι τα πρό-
βατα και φεύγει».  
Ευστάθιος Λαγακος – νέος πρέσβης 
Με τη «συμμόρφωση» του Μακαρίου να ανασχη-
ματίσει την Κυβέρνηση του, ο  Παπαδόπουλος θέ-
λησε τώρα  να «συνεργαστεί» μαζί του. Ανέθεσε 
στον νέο πρέσβη, τον Ευστάθιο Λαγάκο (που αντι-
κατέστησε τον Κ. Παναγιωτάκο) το ρόλο του «με-
σολαβητή και εξευμενιστή»  με τους τρεις Μητρο-
πολίτες. Τους συμβούλευε τώρα να μην επιμένουν 
στην παραίτηση του Μακαρίου γιατί είχε τώρα την 
πλήρη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης.  Ο 
Λαγάκος ανάλαβε τα καθήκοντα του ως νέος πρέ-
σβης στις 9 Αυγούστου 1972. Στην προσπάθεια 
του να «εξευμενίσει» τη Γριβική παράταξη, συνα-
ντήθηκε με τους Μητροπολίτες και τον Γεώργιο 
Βασιλειάδη, πρόεδρο της ΕΣΕΑ και τους προειδο-
ποιούσε ότι αν επέμεναν στην παραίτηση του Μα-
καρίου θα αποδοκιμαστούν και απομονωθούν από 
τον Κυπριακό λαό.  
Το μίσος και η αντιπάθεια που είχαν για το Μακάριο 
ήταν τέτοια που ο Άνθιμος του απάντησε: «Εμείς 
θα προχωρήσουμε κι ας με κρεμάσουν στην Πλα-
τεία Μεταξά», ο δε Κυπριανός που ήταν άρρωστος 
στο κρεββάτι αντί να του εκφράσει την άποψη του, 
απλά του είπε: «Ζήτω ο Παύλος Μελάς, Ζήτω ο 
Γρίβας!».  Ο δε Γ. Βασιλειάδης του απάντησε: «Να 
φύγει ο Μακάριος κι εγώ ας βλέπω πίσω από τα 
σίδερα να καίγεται η Λευκωσία»  (Βλ. Ε. Λαγάκου: 
«Το Κυπριακό 1950 – 1974, Μια ενδοσκόπηση»  σ. 58. 
Πρόταση για διεύρυνση της σύνθεσης των διακοι-
νοτικών συνομιλιών 
Η αρχική πρόταση που έγινε το Σεπτέμβριο του 
1971, από τον Έλληνα Υφυπουργό Εξωτερικών 
Παλαμά για διεύρυνση των διακοινοτικών συνομι-
λιών με τη συμμετοχή  συνταγματολόγων από την 
Ελλάδα και την Τουρκία είχε απορριφθεί από το 
Μακάριο.  Όταν ανέλαβε καθήκοντά  ο νέος Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ ο Δρ Κουρτ Βάλτχαϊμ, επα-
νέφερε την πρόταση σχετικά με τη διεύρυνση των 
συνομιλιών και ο Μακάριος τελικά έδωσε τη συ-
γκατάθεσή του.  Οι ενδοκυπριακές συνομιλίες άρ-
χισαν στις 8 Ιουνίου 1972 στο Ξενοδοχείο Λήδρα 
Παλάς στη Λευκωσία στην παρουσία του Δρ Βάλτ-
χαϊμ. Οι συνομιλίες γίνονταν στα γραφεία του Γλαύ-
κου Κληρίδη στη Βουλη των Αντιπροσώπων ή στο 

γραφείο του Ραούφ Ντενκτάς και στις συνομλίες 
συμμετείχαν δύο νομικοί εμπειρογνώμονες, ο έλ-
ληνας δικαστής Μιχάλης Δεκλερής  και ο τούρκος 
καθηγητής Ορχάν Αλντικαστί.  
Η συνάντηση Μακαρίου - Κληρίδη 12 Δεκεμ-
βρίου 1972 
Στις 8 Δεκεμβρίου 1972 έγινε η τελευταία συνά-
ντηση των διακοινοτικών συνομιλιών. Ο  τούρκος 
νομικός σύμβουλος Αλντικαστί είχε ανακοινώσει 
ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας ήταν έτοιμη να υπο-
γράψει μια συμφωνία η οποία θα απέκλειε τόσο 
την Ένωση όσο και τη Διχοτόμηση. Ο  Δεκλερής, 
ο έλληνας νομικός σύμβουλος, δε συμφωνούσε 
με το ζήτημα γιατί δεν ήθελε η ελληνική πλευρά 
να απορρίπτει επίσημα το θέμα της Ένωσης. Στις 
12 Δεκεμβρίου 1972, ο Κληρίδης συναντήθηκε με 
το Μακάριο. Σε αυτή τη συνάντηση ο Μακάριος 
εξακολουθούσε να είναι ανένδοτος και δεν ήθελε 
να κάνει παραχωρήσεις  στο θέμα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης για τους Τουρκοκύπριους. 
Η αδιάλλακτη στάση  του Μακαρίου για συμ-
βιβασμό 
Ο Κληρίδης αργότερα ομολογούσε ότι αυτό ήταν 
ένα μοιραίο λάθος του Μακαρίου:  "Ο Μακάριος 
επέμενε στην αδιάλλακτη στάση του  παρ’ όλον 
ότι οι Τουρκοκύπριοι  είχαν αποδεχθεί και τα 13 
σημεία που είχε  προτείνει ο ίδιος το 1963 σχετικά 
με τις συνταγματικές τροποποιήσεις., και μάλιστα 
προχώρησαν παρά πέρα. Ο Μακάριος δεν υπο-
χώρησε αν και οι Τουρκοκύπριοι υποχώρησαν πε-
ρισσότερο αφού: (α) εγκαταλείψαν  την απαίτησή 
τους για την ομαδοποίηση των χωριών, προκει-
μένου να σχηματισθούν χωριστές περιοχές τοπι-
κής αυτοδιοίκησης για τους Ελληνοκυπρίους και 
τους Τουρκοκυπρίους· (β) δέχθηκαν να νομοθετεί 
η Βουλή των Αντιπροσώπων για υποθέσεις της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, και οι κοινοτικές συνελεύ-
σεις να θεσπίζουν  μόνο κανονισμούς επί της βά-
σεως  και  των ορίων των νόμων  της Βουλή των 
Αντιπροσώπων· (γ) δέχθηκαν  να ασκεί την διοι-
κητική εξουσία εξ ονόματος της κυβέρνησης ένας 
κρατικός υπάλληλος και (δ) υπέγραψαν μια τελική 
συμφωνία για τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες 
των τοπικών αυτοδιοικήσεων".   (Γ. Κληρίδη: Η 
Κατάθεσή μου. Τόμος 3 σελ. 203-204).  
Ο Κληρίδης ισχυρίστηκε επιπλέον ότι ο Μακάριος 
όχι μόνο δεν έδωσε σημασία στη συμβουλή του 
να συμβιβαστεί (στο θέμα της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης) αλλά επίσης αγνόησε και τη συμβουλή της 
κυβέρνησης της Αθήνας και του αντιπροσώπου 
του Γενικού Γραμματέα καταλήγοντας σ’ αυτή τη 
διαπίστωση:  "Η απόφαση του Μακαρίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1972 να μη συμβιβασθεί, παρ’ όλες 
τις υποχωρήσεις της τουρκικής πλευράς, απέβη 
μοιραία για τον ίδιο και για την Κύπρο.  Ο κύβος 
είχε ριφθεί και επακαολούθησε το χειρότερο".  
Ο Κληρίδης παραδέχεται και το δικό του λάθος 
Ο Κληρίδης παραδέχτηκε ότι ήταν και δικό του λά-
θος που δε μίλησε τότε ανοιχτά και δεν ενημέρωσε 
τον Κυπριακό λαό σχετικά με την προτεινόμενη 
συμφωνία με την τουρκική πλευρά. Ένιωθε ότι αν 
μίλαγε ανοιχτά θα τον κατηγορούσαν τόσο οι υπο-
στηριχτές του Μακαρίου όσο και εκείνοι του Γρίβα 
και επίσης ότι οι απόψεις του θα χρησιμοποιούνταν 
για λόγους προπαγάνδας από την τουρκική 
πλευρά. Η τουρκική πλευρά θεώρησε την πολιτική 
αδιαλλαξία του Μακαρίου για ένα συμβιβασμό κα-
θώς και τις προσπάθειες του Γρίβα να τορπιλίσει 
αυτές τις συνομιλίες,  ως ένδειξη  απροθυμίας για 
να συνυπάρξουν τα δύο σύνοικα στοιχεία  σε μια 
ανεξάρτητη Κύπρο.  

Το Ραδιοφωνικό μήνυμα του Παπαδόπουλου 
και η αντίδραση του Γρίβα 
Στις αρχές του 1973 οι σχέσεις Αθήνας και Λευ-
κωσίας πήγαιναν προς το καλύτερο έτσι που την 
1η Φεβρουαρίου 1973 ο ίδιος ο Γεώργιος Παπα-
δόπουλος έκανε δηλώσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ρα-
διοφωνίας, όπου έκανε έμμεση κριτική κατά του 
ίδιου του Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β’ γιατί έλεγε ότι: 
«Έλληνες στρέφουν τα όπλα εναντίον αλλήλων, 
απεργάζονται αναρχίαν, αλληλοσφαγήν και κατα-
βάρθρωσιν του εθνικού θέματος». Ο Γρίβας είχε 
εξοργιστεί με τη δήλωση αυτή γιατί τη θεώρησε 
σαν «αντεθνική» κριτική της δράσης του και ότι 
φανέρωνε ανοιχτή υποστήριξη προς τον Μακάριο 
στις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Η «απά-
ντηση» του Γρίβα δόθηκε το βράδυ της  7ης Φε-
βρουαρίου όταν η ΕΟΚΑ  Β’ ανατίναξε 17 αστυνο-
μικούς σταθμούς σε διάφορα μέρη της Κύπρου. 
Μαζικό συλλαλητήριο – «Γρίβας και ΕΟΚΑ Β΄  
Νεκροθάπται της Ενώσεως» 
Στις 8 Φεβρουαρίου 1973 έγινε στη Λευκωσία ένα 
μαζικό συλλαλητήριο όπου καταδικάζονταν οι βομ-
βιστικές επιθέσεις της προηγούμενης νύχτας από 
το Γρίβα και την ΕΟΚΑ Β’.  Στο συλλαλητήριο αυτό 
ο Μακάριος μαστίγωνε την πολιτική της βίας που 
ακολουθούσε ο Γρίβας και οι οπαδοί του, λέγοντας 
ανάμεσα σ’ άλλα και τ’ ακόλουθα: 
«Ποίον σκοπόν προάγουν, ποία σχέδια προωθούν 
αι από μηνών δραστηριοποιημέναι ένοπλοι ομά-
δες, οι βομβισταί και οι υποκινούντες εις εκτροπήν 
και ανωμαλίαν; Προωθούν την Ένωσιν, είναι η 
απάντησις των δραστών των τοιούτων πράξεων. 
Ενταφιάζουν οριστικώς την Ένωσιν, είναι η ορθή 
απάντησις. Νεκροθάπται της Ενώσεως είναι οι 
αναλαβόντες ή ενθαρρύνοντες τοιαύτην δραστη-
ριότητα. Αντί της Ενώσεως προωθούν την διχοτό-
μησιν της Κύπρου, προωθούν την Τουρκοποίησιν 
της. Και εγκληματούν κατά της Κύπρου, εγκλημα-
τούν κατά του Έθνους. Εάν δεν ανανήψουν, φο-
βερά θα είναι δι’ αυτούς η κρίσις της ιστορίας».   
Στη συνέχεια ο Μακάριος κάλεσε την ηγεσία του  
ΔΕΚ  της  ΕΣΕΑ  (και όχι τον ίδιο το Γρίβα) σε συ-
νομιλίες για να επιλύσουν τις διαφορές τους. Η 
απάντηση τόσο από το ΔΕΚ όσο και από την 
ΕΣΕΑ ήταν αρνητική και τόνιζαν ότι αρχηγός της 
Ενωτικής παράταξης ήταν ο Διγενής και ότι κανέ-
νας άλλος δεν μπορεί να ενεργεί χωρίς τη συγκα-
τάθεση και έγκρισή του.   
Οι Προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου 1973 
Η προεδρική θητεία του Μακαρίου έληγε  το Φε-
βρουάριο του 1973.  Στο κλίμα της αβεβαιότητας 
που επικρατούσε (διχασμός στην Εκκλησία, άλυτο 
το Κυπριακό κλπ), ο Μακάριος είχε να επιλέξει: 
είτε να αποσυρθεί από την πολιτική, είτε να πάει 
στις κάλπες και να ανανεώσει την εντολή του ή να 
θεσπίσει Νόμο που θα παράτεινε τη θητεία του 
για ένα ακόμη χρόνο. Πολλοί σύμβουλοι του τον 
παρότρυναν να  επιλέξει τις εκλογές γιατί πίστευαν 
ότι θα έπαιρνε το 90% των ψήφων που θα έδειχνε 
τη μεγάλη δημοτικότητα του. Αυτό το αποτέλεσμα, 
πίστευαν, θα έδινε ένα «γερό χαστούκι» στους 
αντιπάλους του, που δεν πίστευαν ούτε ακολου-
θούσαν δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά χρησιμο-
ποιούσαν τη βία σαν μέσο για να αναρριχηθούν 
στην εξουσία.  
Ο Κληρίδης, παρά την αδιάλλακτη στάση του Μα-
καρίου στις ενδοκοινοτικές συνομιλίες, τον συμ-
βούλευε να παρατείνει τη θητεία του για ένα χρόνο. 
Πίστευε ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα για την 
εξεύρεση μιας οριστικής λύσης αφού η τουρκοκυ-
πριακή ηγεσία είχε κάνει πολλές υποχωρήσεις στα 

13 σημεία που είχε προτείνει ο Μακάριος. Εξάλλου 
η τουρκοκυπριακή ηγεσία απειλούσε ότι αν ο Μα-
κάριος προχωρούσε σε Προεδρικές εκλογές τότε 
θα προχωρούσαν και αυτοί σε εκλογές Αντιπρο-
έδρου.  Ο Μακάριος επέλεξε τις κάλπες και αφού 
δεν υπήρχε ανθυποψήφιος επανεκλέγηκε για μια 
ακόμη πενταετία. Ο δικτάτορας Γ. Παπαδόπουλος 
του έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα για την 
επανεκλογή του. 
Ο Ντεκτάς αντικαθιστά τον Κουτσούκ 
Ο Φαζίλ Κουτσούκ παρέμενε στο πόστο του Αντι-
προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από τότε 
που εκλέγηκε (το Δεκέμβριο 1959)  μέχρι τις αρχές 
του 1973. Ο Κουτσούκ θεωρόταν μετριοπαθής πο-
λιτικός και για αρκετά χρόνια είχε την υποστήριξη 
της τουρκικής κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Ντεκτάς θε-
ωρόταν ο δυναμικός ηγέτης των Τουρκοκυπρίων 
που είχε την πλήρη υποστήριξη της οργάνοσης 
ΤΜΤ και στη συνέχεια της ίδιας της Άγκυρας. 
Η αντιπαράθεση μεταξύ του Κουτσούκ και του Ντε-
κτάς ξεκίνησε ύστερα από ένα επικριτικό άρθρο 
κατά του Ντεκτάς που δημοσιεύσε η εφημερίδα 
«Χαλκίν Σεσί» που διεύθυνε ο Μεχμέτ Κουτσούκ 
(γιος του Φαζίλ Κουτσούκ).  Ακολούθησε ανάκριση 
του Μεχμέτ Κουτσούκ (στην παρουσία του πατέρα 
του) από τον Τούρκο διοικητή της ΤΜΤ και όταν ο 
πατέρας Κουτσούκ διαμαρτυρήθηκε λέγοντας ότι 
δεν είχε δικαίωμα να λογοκρίνει τις εφημερίδες και 
πως θα διαμαρτυρόταν στην τουρκική κυβέρνηση, 
ο διοικητής του απάντησε ότι «δεν τύγχανε πλέον 
της υποστήριξης της τουρκικής κυβέρνησης».  
Παρόλο που ο Κουτσούκ πήγε στην Άγκυρα για 
να υποβάλει την παραίτηση του τον έπεισαν να 
την αποσύρει και δήλωνε ότι θα αναμετρηθεί με 
τον Ντεκτάς και τον τρίτο υποψήφιο Μιντχάτ Μπερ-
μπέρογλου για την Αντιπροεδρία. Λίγο όμως πριν 
τις εκλογές ο Κουτσούκ για άγνωστους λόγους 
απέσυρε την υποψηφιότητα του. 
Μπερμπέρογλου  και Ντεκτάς  
Ο δικηγόρος Μιντχάτ Μπερμπέρογλου ήταν ένας 
προοδευτικός Τουρκοκύπριος και ηγέτης του Τουρ-
κικού Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος. Υποστήριζε 
τη συνεργασία με τους Ελληνοκυπρίους και στην 
προεκλογική του εκστρατεία  καταφερόταν κατά 
του «αστυνομικού καθεστώτος». Αυτό όμως ήταν 
και το μεγάλο του «αμάρτημα» γιατί με την συναι-
νετική πολιτική που ακολουθούσε ερχόταν σε αντί-
θεση με τον Ντεκτάς και την ΤΜΤ που υποστήριζαν 
διχοτομικές απόψεις. Οι οπαδοί τους επιδόθηκαν 
σε τρομοκρατικές μεθόδους, ξέσχιζαν τις πολιτικές 
αφίσες του Μπερμπέρογλου και  απειλούσαν  
ακόμα και αυτή την ίδια του τη ζωή. Ο Ντεκτάς 
χρησιμοποιώντας «γκαιμπελικές μεθόδους» για 
να τον απομονώσει από την τουρκοκυπριακή κοι-
νότητα, τον κατηγορούσε  ότι έπαιρνε οικονομική 
ενίσχυση από το κομμουνιστικό ΑΚΕΛ! 
Ο Μπερμπέρογλου παραπονέθηκε για τις τρομο-
κρατικές επιθέσεις που γίνονταν σε βάρος του και 
στους συνεργάτες του στο διοικητή της ΤΜΤ και 
στον Τούρκο επιτετραμένο οι οποίοι του  ζήτησαν 
να αποσύρει την υποψηφιότητα του. Τρομοκρα-
τημένος ο ίδιος, απέσυρε την υποψηφιότητα του 
και ο Ντεκτάς, εκλέγηκε Αντιπρόεδρος  χωρίς αν-
θυποψήφιο. 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία 
του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο 020 
8360 7968 ή στο e-mail:  Tofallis@greekinsti-
tute.co.uk.
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Στην 6η θέση στην παγκόσμια  
κατάταξη παραμένει ο Τσιτσιπάς

Σταθερός στην 6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται ο 

Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έφτασε στα ημιτελικά του Western 

& Southern Open. 

Ο Τσιτσιπάς δεν άλλαξε θέση στην παγκόσμια κατάταξη και πα-

ρέμεινε 6ος με 5.095 βαθμούς. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τσιτσι-

πάς δεν έπεσε ποτέ από την πρώτη 10άδα, όταν μπήκε για πρώτη 

φορά εκεί τον περασμένο Μάρτιο, ενώ παρέμεινε στην 6η θέση 

για 22η διαδοχική εβδομάδα. 

Στην πρώτη θέση παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος μετά 

και την κατάκτηση του «Cincinnati Masters», αύξησε τη διαφορά 

του από τους Ραφαέλ Ναδάλ Ντομινίκ Τιμ.

Αναβλήθηκε ο τελικός 
του Κυπέλλου Ελλάδος

Mεγάλη νίκη για την για την κυπριακή ομάδα της Νέας 
Σαλαμίνας Ηνωμένου Βασιλείου στο Emirates FA Cup

Η πρώτη Κυπριακή ομάδα του Ηνωμένου Βασιλείου που προ-

κρίθηκε ποτέ στο FA Cup, είναι η Nέα Σαλαμίνα η οποία το 

βράδυ της Τρίτης, έδωσε μια εξαιρετική μάχη εναντίον της ομά-

δας Hertfordshire Colney Heath και κατάφερε να κερδίσει το 1-

0 με ένα καλό πέναλτι που εκτελέστηκε από τον Kiri Portou. 

Στο γήπεδο του Haringey Borough παρευρέθηκε ένα μεγάλο 

πλήθος οπαδών για το πολυαναμενόμενο παιχνίδι. 

Αν βρισκόσασταν εκεί θα μπορούσατε να νιώσετε την ένταση 

που περνά από το πλήθος στους παίκτες. 

Ακόμα κι με τα νέα δεδομένα και την αποχή που είχε η ομάδα 

για ένα χρονικό διάστημα,  οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας έδω-

σαν ένα συναρπαστικό αγώνα με όλους τους παίκτες να συ-

νεργάζονται για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Δημιούργησαν μια καλή αρχή για την ομάδα, εναντίον της Col-

ney Heath μιας ισχυρότερης ομάδας, που είναι ένα επίπεδο 

πάνω από την Νέα Σαλαμίνα. 

Οι παίκτες ήταν στα καλύτερά τους και δημιούργησαν πολλές 

ευκαιρίες όπου στο 25ο λεπτό κέρδισαν ένα πέναλτι το οποίο 

εκτέλεσε ο Κιρί Πόρτου, όπου χτύπησε την μπάλα στο πίσω 

μέρος του τέρματος και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα 

του.. 

Μέσα από λίγα λεπτά υπήρχαν διαμαρτυρίες για άλλη ποινή 

όταν ο Deniz Mehmet αποσύρθηκε. 

Καθώς το παιχνίδι συνεχίστηκε,  η Νέα Σαλαμίνα δημιούργησε 

ευκαιρίες για σκορ αλλά χωρίς αποτέλεσμα.  Στο τελευταίο δε-

καπεντάλεπτο, οι κόκκινοι χτύπησαν το πίσω δοκάρι του Colney 

Heath. 

Μία από τις καλύτερες ευκαιρίες τους ήταν όταν ο Harrison 

Georgiou πήγε σε τρεις αντίπαλους παίκτες και προσπάθησε 

να σκοράρει στην περιοχή του τερματοφύλακα  Colney Heath, 

ο οποίος έκανε μια πολύ καλή απόκρουση. 

Η Νέα Σαλαμίνα προκρίθηκε τώρα στο δεύτερο γύρο της προ-

κριματικής φάσης όπου θα αντιμετωπίσει τους νικητές του 

Crawley Green v West Essex που έπαιξαν χθες το βράδυ. Οι 

νικητές αυτού του παιχνιδιού, θα αντιμετωπίσουν την Nέα Σα-

λαμίνα, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 στο γήπεδο Haringey 

Borough στις 3 μ.μ.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρωί 

της Κυριακής και επίσημα  την 

αναβολή του Κυπέλλου Ελλά-

δας, που ήταν προγραμματι-

σμένος για  στις 21.00 ώρα 

Ελλάδας) στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα 

σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. 

Στην ανακοίνωση της η ΕΠΟ 

ανάφερε ότι «μετά την εμφά-

νιση κρούσματος Covid-19 σε 

ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ Ολυ-

μπιακός, η Επιτροπή Εκτά-

κτων Θεμάτων της Ελληνικής 

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 

αποφάσισε την αναβολή του 

σημερινού τελικού αγώνα του 

Κυπέλλου Ελλάδος αγωνιστι-

κής περιόδου 2019-20 μεταξύ 

των ΠΑΕ ΑΕΚ και Ολυμπια-

κός. Η νέα ημερομηνία διεξα-

γωγής του τελικού θα οριστεί 

με νέα απόφαση της Εκτελε-

στικής Επιτροπής της ΕΠΟ». 

Όπως είχε γίνει γνωστό από  

το βράδυ, του Σαββάτου θετι-

κός βρέθηκε στις  τελευταίες 

εξετάσεις για κορωνοϊό ο Αρ-

γεντινός Μάξι Λοβέρα, τρίτος 

«ερυθρόλευκος» που προ-

σβάλλεται από τον ιό, μετά 

τους Σεμέδο και Τζολάκη.  

Έτσι με βάσει του υγειονομι-

κού πρωτοκόλλου, όλοι οι πο-

δοσφαιριστές και τα μέλη του 

επιτελείου του Ολυμπιακού 

έπρεπε να υποβληθούν ξανά 

σε τεστ μετά από 48 ώρες και 

στο μεσοδιάστημα πρέπει να 

μείνουν σε καραντίνα.

Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν 

της Ελβετίας η κλήρωση για τον 

γ΄ προκριματικό γύρο του 

Champions League, με την 

Ομόνοια να τίθεται αντιμέτωπη 

με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγρα-

δίου στο ΓΣΠ και τον ΠΑΟΚ με 

την Μπενφίκα στην Τούμπα. 

Οι «νοκ άουτ» αναμετρήσεις για 

τον γ΄ προκριματικό γύρο του 

Champions League θα διεξα-

χθούν στις 15-16 Σεπτεμβρίου 

και θα πραγματοποιηθούν χω-

ρίς θεατές. 

Οι νικητές προκρίνονται στα 

πλέι οφ του Champions 

League, ενώ οι ηττημένοι συνε-

χίζουν στα πλέι οφ του Europa 

League. 

Τα ζευγάρια που προέκυψαν 

από την κλήρωση του γ΄ προ-

κριματικού γύρου έχουν ως 

εξής: 

 

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - 

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - 

Μόλντε (Νορβηγία) 

Ομόνοια (Κύπρος) - Ερυθρός 

Αστέρας (Σερβία) 

Μίντιλαντ (Δανία) - Γιουνγκ 

Μπόις (Ελβετία) 

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - 

Ντιναμό Μπρεστ (Λευκορωσία) 

  

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Μπενφίκα 

(Πορτογαλία) 

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) - 

Αλκμάαρ (Ολλανδία) 

Γάνδη (Βέλγιο) - Ραπίντ Βιέννης 

(Αυστρία).

Όλα τα ζευγάρια της κλήρωσης του 
Champions league  
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ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:00  
Γκομενάκια Στο Θρανίο (1987). Κωμωδία ταινία με 
τους Σταμάτη Τζελέπη, Χρήστο Κάλοου, Νίκο Καρα-
γιώργη, Βασίλη Φουρτούνη, Γιάννη Περνακίδη και 
Γιάννη Ματαράγκα.  Στο σχολείο έρχονται νέοι αιώνιοι 
μαθητές και δημιουργείται αντιπαλότητα με τους πα-
λιούς. Ο αρχηγός τους τραγουδά σε νυχτερινό κέντρο. 
Κάποια στιγμή οι φιλενάδες των παλιών, τους στήνουν 
άσχημα παιχνίδια και τότε οι περιπέτειες αρχίζουν... 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:10  
Φαίδρα (1962). Δράμα με την Μελίνα Μερκούρη, An-
thony Perkins, Raf Vallone, Τζαβέλλα Καρούσο, Αν-
δρέα Φιλιππίδη, Ολύμπια Παπαδούκα. Ο μέγας Έλ-
ληνας εφοπλιστής και κατασκευαστής πλοίων Θάνος, 
προτείνει να παντρευτεί τη Φαίδρα κατά τη διάρκεια 
του βαπτίσματος ενός πλοίου με το όνομά της. Η Φαί-
δρα, η οποία είναι η κόρη του μεγαλύτερου ανταγωνι-
στή του Θάνου, είναι μια γυναίκα που έχει τα πάντα 
και έχει βαρεθεί τα πάντα. Ο Θάνος δίνει ένα πανά-
κριβο φανταχτερό δαχτυλίδι στη Φαιδρά και σύντομα 
μαθαίνει ότι ο αποξενωμένος γιος του από τον πρώτο 
του γάμο, ο Αλέξης, έφυγε από το London School of 
Economics (LSE) στο Λονδίνο για να αφιερώσει τον 
εαυτό του στη ζωγραφική. Ο Θάνος ζητά από τη Φαί-
δρα να ταξιδέψει στο Λονδίνο για να φέρει τον Αλέξη 
στην Ελλάδα. Η συνάντηση της Φαίδρας και του Αλέξη 
θα αποδειχτεί μοιραία.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  23:00  
Πονηρό Θηλυκό, Κατεργάρα Γυναίκα (1980). Αι-
σθηματική ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Άγγελο 
Αντωνόπουλο, Ντίνο Ηλιόπουλο και Δάνη Κατρανίδη. 
Η καταξιωμένη ηθοποιός Έλενα Ντάβαρη, κουρα-
σμένη από έναν αποτυχημένο γάμο, βρίσκει την ευ-
καιρία να επιβεβαιωθεί ως γυναίκα, στη δημιουργία 
μιας σχέσης με έναν κατά πολύ νεότερό της άνδρα.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:00  
Εκείνο το Καλοκαίρι (1971). Μελόδραμα με την 
Έλενα Ναθαναήλ, Λάκη Κομνηνό, Ρούλα Χριστοπού-
λου, Ανδρέα Φιλιππίδη και 
Βασίλη Ανδρεόπουλο. Ένα 
ζευγάρι που χώρισε εξαι-
τίας μιας παρεξήγησης, ξα-
νασμίγει. Οι δυο τους, με 
τη συντροφιά της μικρής 
τους κόρης, θα ζήσουν το 
τελευταίο τους καλοκαίρι 
όλοι μαζί, καθώς η γυναίκα 

πάσχει από μία ανίατη ασθένεια.                                                                                                                               
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:10 
Η Σωφερίνα (1964). Κωμωδία με την Αλίκη Βουγιου-
κλάκη, Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάρω Κοντού, Γιώργο 
Κωνσταντίνου και Τζόλυ Γαρμπή. Η Μαίρη ζει ευτυχι-
σμένη με τον άντρα της τον Νίκο μέχρι την ημέρα που 
η στενή της φίλη, η Λιλή, της ζητάει να δανειστεί για 
λίγο το αυτοκίνητό της. Στην πραγματικότητα, η Λιλή, 
η οποία είναι παντρεμένη με τον ζηλιάρη Μιχαλάκη, 
έχει ένα παράνομο ραντεβού με το καινούριο της 
φλερτ, τον Πάκη. Πηγαίνοντας να τον συναντήσει, πα-
θαίνει ένα ατύχημα. Όταν επιστρέφει το αυτοκίνητο, η 
Μαίρη διαπιστώνει ότι είναι τρακαρισμένο σε πολλά 
σημεία. 
KYΡIAKH 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:30  
Εσχάτη Προδοσία (1971). Πο-
λεμική περιπέτεια με τους Κώστα 
Πρέκα, Τζένη Ρουσσέα, Γιώργο 
Μούτσιο και Σπύρο Καλογήρου.  
Η ταινία έχει να κάνει με ένα Λο-
χαγό της αντικατασκοπείας, ο 
οποίος χρησιμοποιείται σε μια 
αποστολή στην εξωτική Ινδία χω-
ρίς να το ξέρει, σαν δόλωμα. Κατά 
την διάρκεια του ταξιδιού τραυμα-
τίζεται από τους κακούς και τα 
ίχνη του χάνονται. Όλοι τον θεωρούν νεκρό, όταν ξα-
φνικά δίνει σημεία ζωής και μεταφέρεται στην Ελλάδα 
για την πλήρη αποθεραπεία του. Παράλληλα ο αρχη-
γός της σπείρας των κατασκόπων/κακοποιών φλερ-
τάρει την γυναίκα του λοχαγού την οποία έχει γραμ-
ματέα του... 
KYΡIAKH 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:55  
Ο Παρθενοκυνηγός (1980). Κωμωδία με τους Σω-
τήρη Μουστάκα, Στάθη Ψάλτη, Καίτη Φίνου, Γάννη 
Μιχαλόπουλο, Αντώνη Παπαδόπουλο, Κώστα Καρα-
γιώργη, Ρίκα Διαλυνά, Μάκη Δεμίρη. Ο Ηρακλής, ένας 
ασφαλιστής που συγκατοικεί με δύο φίλους του σε 
μια μικρή αυλή, ονειρεύεται ένα όμορφο σπιτάκι - η 
επαγγελματική του αποτυχία όμως είναι παταγώδης. 
Η ευκαιρία της ζωής του έρχεται όταν ένας Πατρινός 
εργοστασιάρχης αποφασίζει να ασφαλίσει την τιμή 
της κόρης του, η οποία φεύγει για σπουδές. Άσσος 
στις μεταμφιέσεις, ο Ηρακλής αναλαμβάνει να την 
προστατέψει.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:35  

Να Πεθερός, να Μάλαμα (1959). Κωμωδία με τους 

Ντίνο Ηλιόπουλο, Κάκια Αναλυτή, Βασίλη Διαμαντό-
πουλο, Τζόλη Γαρμπή, Άννα Κυριάκου, Δημήτρη Νι-
κολαΐδη, Ράλλη Αγγελίδη. 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 ερωμένη του και σύζυγο ενός φίλου του. Στο σπίτι 
της κοπέλας, ο Αριστείδης –που δεν γνωρίζει εξ όψεως 
τον πεθερό του – αφηγείται τα γεγονότα της γκαρσο-
νιέρας και η πεθερά του καταλαβαίνει ότι πρόκειται 
για τον άντρα της. Ο τελευταίος θα προσπαθήσει να 
βγάλει τρελό τον Αριστείδη και να τον διώξει.  
ΤΡΙΤΗ  8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:40  

Η Κωμωδία του Έρωτα (1971). Μελόδραμα με την 
Τιτίκα Στασινοπούλου, Ερρίκο Μπριόλα, Γιώργο Μού-
σιο, Νάνα Βενέτη και Αλέκο Τζανετάκο. Πολλοί φα-
ντάζονται ότι στο σπίτι ενός μεγαλοεπιχειρηματία, η 
ζωή είναι πιο άνετη και γενικά επικρατεί ηρεμία, τάξη 
κι ασφάλεια. Ισχύει όμως το ίδιο όταν οι ιδιοκτήτες 
του έχουν προβλήματα μεταξύ τους. Το ζευγάρι της 
ταινίας, αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας της ζήλιας 
του ενός για τον άλλον, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται αστείες ιστορίες. 
ΤΡΙΤΗ  8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:45  

Το Κορίτσι με τις Βαλίτσες (1994). Αισθηματική ταινία 
με τους Λάκη Λαζόπουλο, Μέρεντιθ Χάρολντ, Μίρκα 
Καλατζοπούλου και Χρήστο Σιμαρδανή. Μια Αμερικα-
νίδα κι ένας επαρχιώτης φιλοξενούνται προσωρινά σ’ 
ένα αθηναϊκό διαμέρισμα και αρχίζει μεταξύ τους ένα 
ερωτικό παιχνίδι. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:35  

Γαμήλια Νάρκη (2003). Κοινωνική ταινία με τους 
Φάνη Μουρατίδη, Ναταλία Στυλιανού, Αλέξανδρο Λο-
γοθέτη και Άννα Δημητριεβιτς. Ο Θωμάς και η Λίλη 
διανύουν τον έβδομο "δύσκολο" χρόνο του γ ά μ ο υ 
τους. Η αιφνίδια αναχώρηση της παραδου-λεύτρας 
ανοίγει τους ασκούς 
του Αιόλου στη ζωή 
τους. Η Λίλη αρνείται 
ν`ασχοληθεί με το 
παιδί και το σπίτι. Ο 
Θωμάς προσλαμβάνει 
ως οικιακή βοηθό μια 
23χρονη αλλοδαπή 
κρυφή ιερόδουλη, την Ιρίνα.
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ΠΕΜΠΤΗ 3/9 

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 4/9 
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 5/9 
05.45 Όλα στον Αέρα  
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 6/9 
05.30 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 7/9  
06.00 Όμορφη Μέρα-Κάθε 
Μέρα (Ε) 
8.00 Σπιτομαγειρέματα 
8.30 Με το Πέρασμα του 
Χρόνου (Ε) 
11.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Θαλασσογραφία (Ε) 
15:00 Το Καφενείο  

16.00 Ειδήσεις 
16.25 Γαλατείας και Πυγμα-
λίωνος  
17.30 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΡΙΤΗ 8/9 

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 9/9 
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 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
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: 
Αγιος Αθανάσιος Συκιάς Χαλκιδικής 
200 χρόνια  
22:00 Ελληνική Ταινία: Γκομενάκια 
Στο Θρανίο  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 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:Ελεύθερο Πανεπιστημ́ιο για την 
Ομογεν́εια του Λονδιν́ου- Ομιλιτης ο 
Υπ́ατος Αρμοστης́ Ανδρέας Κα-
κουρης́ στις 24 Οκτωβρίου 2019  
21:10 Ελληνική Ταινία: Φαίδρα 
23:00 Ελληνική Ταινία: Πονηρό  
Θηλυκό, Κατεργάρα Γυναίκα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
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 
20:05 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Cyprus Wine Festival 2019- Inter-
views Part 2   
21:00 Ελληνική Ταινία: Εκείνο το Κα-
λοκαίρι  
22:10 Ελληνική Ταινία: Η Σωφερίνα  
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 «Διαλέγω Καριέρα» με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
19:40 «Πρόσωπα» με τον Βασίλη 
Παναγή  
20:15 O Ακάλυπτος Επ 18 
21:30 Ελληνική Ταινία: Εσχάτη 

Προδοσία  
22:55 Ελληνική Ταινία: Ο Παρθε-
νοκυνηγός  
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 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 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:35 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα  
Νικολαΐδη και την Ρούλα 
Σκουρογιάννη 
21:35 Ελληνική Ταινία: Να Πεθε-
ρός, να Μάλαμα  
22:45 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 8 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: Η Κωμωδία 
του Έρωτα  
21:45 Ελληνική Ταινία: Το Κορίτσι 
με τις Βαλίτσες  
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 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: Η Βασούλα Χριστοδούλου φι-
λοξενεί την Ελληνοκύπρια Barrister 
Diana Constantinides 
20:35 Ελληνική Ταινία: Γαμήλια 
Νάρκη  
22:15 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Τα λείψανα του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Ιωάννου του Βαπτιστού στο Βόρειο 
Λονδίνο.
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Matt Hancock unveils plan to 
tackle Covid-19 second wave

H
ealth Secretary Matt  

Hancock said the       

Government will do 

“everything in our power” to 

prevent a second wave of 

Covid-19 in the UK. 

In a Commons statement, he 

said: “I said in July that a second 

wave was rolling across Europe 

and sadly we’re now seeing an 

exponential rise in the number of 

cases in France and Spain. And 

the number of hospitalisations is 

sadly rising there too. We must do 

everything in our power to protect 

against a second wave here in 

the UK.” 

Mr Hancock said a new adver-

tising campaign is set to be 

launched to remind people what 

they can to limit the spread of 

Covid-19. He told MPs: “The first 

line of defence is and always      

has been social distancing and 

personal hygiene. We will shortly 

be launching a new campaign  

reminding people of how they can 

help to stop the spread of corona-

virus. Hands, face, space and get 

a test if you have symptoms.” 

Mr Hancock spoke about tar-

geted local intervention. He said: 

“Over the summer we’ve worked 

hard to integrate our national  

system with the local response 

and the local action that we’re 

taking is working.” He added: “Our 

goal is that local action should be 

as targeted as possible and this 

combination of social distancing, 

test and trace and local action, 

this is a system in which we all 

have a responsibility to act and 

this gives us the tools to control 

the virus while protecting educa-

tion, the economy and the things 

we hold dear.” 

Mr Hancock said a new rapid 

Covid-19 test that also picks up 

winter illnesses can be adminis-

tered by non-healthcare profes-

sionals. He told the Commons 

about the new “rapid test for         

coronavirus and other winter        

viruses that’ll help provide on-the-

spot results in under 90 minutes      

helping us to break chains of 

transmission quickly”. 

The Health Secretary also out-

lined details of the “pay to isolate” 

scheme. He said: “Today we also 

launch our new system of pay to 

isolate. We want to support people 

on low incomes in areas with          

a high incidence of Covid-19        

who need to self-isolate and are 

unable to work from home. 

“Under the scheme, people 

who test positive for the virus will 

receive £130 for the 10-day period 

they have to stay at home. Other 

contacts including, for instance, 

members of their own household 

who have to self-isolate for           

14-days will be entitled to a        

payment of £182.” 

Mr Hancock said work on a 

vaccine “continues to progress”. 

He said: “The best-case scenario 

remains a vaccine this year....     

The Oxford vaccine continues       

to be the world leader and we’ve 

now contracted with six different       

vaccine providers, so that which-

ever comes off we can get access 

in this country.” 

The Health secretary added: “In 

preparation for this winter, we’re 

expanding A&E capacity, we’ve 

allocated billions more funding to 

the NHS, we’ve retained the Night-

ingale hospitals and we published 

last month updated guidance on 

the protection of social care. 

“We’re doing all we can to      

prevent a second peak, to prepare 

the NHS for winter and to restore 

as much of life and the things we 

love as possible. As schools go 

back, we must all remain vigilant 

and throughout this crisis we all 

have a role to play.”

U
S Ambassador to        

Cyprus Judith Garber 

hailed the strengthen-

ing of bilateral ties with        

Cyprus after the partial lifting 

of the arms embargo. 

The partial lifting of the          

embargo was announced on 

Tuesday night and will last for 

one year – with the possibility 

of renewal. It applies to non-       

lethal systems, however, there 

has not been much in the way 

of clarification as to which items 

may be included. 

“Cyprus is an important      

partner and a key player in the 

Eastern Mediterranean… this 

step strengthens our security  

relationship with Cyprus and      

increases security in the Eastern 

Mediterranean,” Garber said. 

The question on many 

peoples’ lips is about the timing 

and whether the decision also 

acts as a signal to Turkey – 

which the ambassador denied. 

Speaking at a press confer-

ence at the US embassy in      

Nicosia yesterday morning, 

Garber reiterated that the deci-

sion has nothing to with Turkey 

and its activity in the region. 

“Some will ask if we are          

taking this in response to the 

most recent developments in the          

region, the answer is no,” she said. 

“This determination which has 

been in process for months is a 

consequence of a growing        

security partnership with Cyprus 

and our assessment of the 

Eastern Mediterranean as a      

region of growing strategic         

importance in an era of great 

power competition.” 

Asked about the Turkish res-

ponse to the decision, she said 

that: “The US informed Turkey 

of this decision last night, we 

have urged that there not be an 

overreaction to this decision.” 

Turkey has slammed the 

decision saying it “disregards 

the equality and balance” on the 

island and said it expected its 

NATO ally to “review” it. 

“Otherwise, Turkey as a   

guarantor country will take the 

necessary reciprocal steps in 

line with its legal and historical 

responsibility to guarantee the 

security of the Turkish Cypriot 

people,” it said. 

The US ambassador also 

outlined some key goals and 

criteria for Cyprus to work to-

wards in order to further bolster 

the relationship with the US. 

“The legislation that enabled 

this policy decision calls on       

Cyprus to continue its efforts to 

implement strong anti-money 

laundering regulations and finan-

cial regulatory oversight and to 

take the steps necessary to deny 

Russian military vessels access 

to ports for refuelling and servi-

cing – the US urges Cyprus to 

take those steps,” Garber said. 

The relationship between the 

US and Cyprus has often been 

complex, with Washington view-

ing Nicosia as being too cosy 

with Moscow. In recent years 

however, Nicosia has taken steps 

towards closer ties with Wash-

ington – such as signing a state-

ment of intent in 2018, the East 

Med Law and military training 

programmes for Cypriot soldiers. 

But Cyprus’ strong links remain 

a divisive issue, even within 

local politics. 

In July, Defence Minister  

Charalambos Petrides said that 

Cyprus will not cut ties with  

Russia because of the US train-

ing programme. After a meeting 

with AKEL general-secretary, 

Andros Kyprianou, the minister 

said that the goal was to cooper-

ate with “all friendly countries, 

no exceptions.”

US partially lifts arm 
embargo on Cyprus

Boris bruised at PMQs over crisis-littered ‘wasted summer’
B

oris Johnson has taken 

a bruising at PMQs, with 

Sir Keir Starmer attacking 

the prime minister for a "crisis-

littered" coronavirus pandemic, 

which he said has seen the gov-

ernment perform "12 U-turns". 

In the first PMQs since MPs  

returned to Parliament after over 

a month away, Sir Keir said it had 

been a "wasted summer" which 

the government should spent "pre-

paring for the autumn and winter." 

"Instead they've lurched from 

crisis to crisis, U-turn to U-turn, to 

correct one error, even two might 

make sense, but when the govern-

ment's notched up 12 U-turns and 

rising, the only conclusion is serial 

incompetence." 

"That serial incompetence is 

holding Britain back," Sir Keir said, 

as he asked Mr Johnson to accept 

responsibility for the government's 

errors. 

Pointing to the most embarras-

sing U-turn, Sir Keir asked the PM 

when he first knew about problems 

with the algorithm that resulted in 

the A-levels exams "fiasco." 

Mr Johnson appeared to avoid 

answering the question, and instead 

highlighted the stress pupils and 

parents have undergone before 

noting exams could not take place 

due to the Covid-19 pandemic.  

When pressed again for an    

answer, Mr Johnson said: "Ofqual 

made it absolutely clear time and 

again that in their view, the system 

that was in place was robust."  

Mr Johnson was accused by 

Sir Keir of being "just tin eared 

and making it up as he goes along." 

He added: "He's fooling nobody... 

It's a fundamental issue of compe-

tence, God knows what's going on, 

there's no grip."  

Sir Keir said the Prime Minister's 

own MPs have "run out of          

patience", following criticism from 

Tory backbenchers which saw one 

describe events as a "mega-disas-

ter from one day to the next."  

The Labour leader aded, "The 

problem is he's governing in      

hindsight, that's why he's making 

so many mistakes." 



T
his article was written 

prior to the climate protest 

which commenced on   

1st September 2020. Extinction  

Rebellion has become one of the 

most focal and militant groups 

challenging the establishment 

and the capitalist order today. 

According to the Intergovern-

mental Panel on Climate Change  

(IPCC), a UN body of scientists, 

our planet is facing an existential 

crisis, the gravity of which is 

threatening a runaway and irre-

versible climate catastrophe. 

The world scientists claim  

that an increase of more than 

1.5 degrees will spell a serious 

disaster to our planet. The      

current projections are a 4.0   

degree warming before the end 

of the century. This will mean a 

completely different world to 

what we know today. It will be a 

terrifying world to live. But the 

most alarming of all threats is 

that unless we achieve zero net 

carbon emissions by 2030, we 

will reach a tipping point of no 

return. This means, we cannot 

do anything to reverse the crisis. 

This is the challenge facing       

humanity and our children. 

Unfortunately, global Capital-

ism and the fossil fuel industries 

are not even keeping to the Paris 

agreement which has set a target 

of net zero emissions by 2050. 

The catastrophic consequen-

ces of CC are not a threat        

belonging to the future. This year 

alone, we witnessed the devas-

tation of Hurricane Laura only 

a few days ago; Worst wildfires 

in California about a week ago; 

The highest temperature ever 

recorded on planet Earth -54.4c 

on 17th August, also in California; 

We are seeing increased 

droughts and lasting longer,        

diminishing water supplies in 

some areas, and severe floods 

in others. As the ice caps melt, 

the sea levels are rising, posing 

a threat to those living in low 

lying islands and coastal areas. 

The acidity of oceans is increas-

ing and marine life is threatened, 

as well as land-based biodiver-

sity. Agricultural production will 

also take a big hit threatening 

food supplies and the onset of 

worldwide famine. 

The poorest in the world will 

always be in the front line of      

climate and ecological disaster. 

It is for this reason that people 

in Extinction Rebellion feel that 

they have no alternative but to 

take drastic action. They orga-

nised a massive shutdown and 

disruption in April 2018 and      

October 2019. 

From 1st September 2020, 

for almost 2 weeks, Extinction 

Rebellion and its supporters      

intend to blockade parliament 

unless it is prepared to pass a 

draft bill, XR, prepared with help 

of scientists and experts, into law. 

They are planning sit-ins in  

Parliament Square and intend 

to stay there until the bill is intro-

duced into Parliament or they are 

moved by the police. Extensive 

lobbying is taking place asking 

all Members of Parliament to do 

their duty and represent the 

people. 

The Climate and Ecological 

Emergency Bill calls for: 

* The UK to make and enact 

a serious plan. This means  

dealing with our real fair share 

of emissions so that we do not 

go over critical global rises in 

temperature. 

* Our entire carbon footprint 

be taken into account and acted 

on (in the UK and overseas). 

* The protection and conser-

vation of nature here and over-

seas along supply chains recog-

nising the damage we cause 

through the goods we consume. 

* To set up a citizen’s assembly. 

This will be a group of people 

drawn from all sections of society. 

The idea is that they can come 

up with solutions where the  

government and politicians are 

unable to do. They will have the 

power to impose a decision-

making obligation on the govern-

ment for setting strategy and 

planning legislation. There will 

be a panel of experts advising 

the citizens assembly. 

It is not expected, however, 

that the Government will imme-

diately give in to the Demands 

of Extinction Rebellion. Neverthe-

less, there are many MPs who 

are prepared to support this bill. 

On the other hand, many Labour 

MPs will be put on the spotlight 

as to where they stand on the 

issue. The demand for these 

measures will not go away any 

time soon, and support for the 

demands of Extinction Rebellion 

and its supporters is likely to 

grow. We are seeing many 

people prepared to be arrested 

in order to pass on a planet fit 

for the generations to come. 

 

Ferdi Suleyman 
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Extinction Rebellion holding 10 days 
of climate protests in London

Diasporas leaders call on 

PM to assist in ending 

Turkey’s illegal actions 

T
he leaders of the orga-

nised Cypriot, Armenian, 

Kurdish and Egyptian      

diasporas in the UK have 

written to Prime Minister Boris 

Johnson urging him to “incenti-

vise” Ankara to end its destabi-

lising actions in the Eastern 

Mediterranean as part of the 

ongoing UK-Turkey trade nego-

tiations. 

The diaspora leaders note 

that Turkey has increasingly  

become a “destructive force” in 

the Eastern Mediterranean and 

the wider region, that routinely 

violates international law. This, 

they add in their letter, has 

caused regional instability,      

undermines UK interests in the 

region and runs contrary to the 

principles of Global Britain.  

Detailing Turkey’s actions 

they point to “frequent illegal 

maritime and land incursions 

into neighbouring countries”, 

“deliberately aggressive and      

inflammatory rhetoric from Presi-

dent Erdogan to stoke racial, 

religious & political tensions”, 

“extensive jailing of journalists 

and restrictions on freedom of 

expression”, as well as “emerg-

ing and longstanding evidence 

of collusion with Daesh”. 

The co-signatories highlight 

the concern that such actions 

cause and point to the decision 

by the UK Foreign Secretary 

not to grant new export licenses 

to Turkey for weapons which 

may be used in Syria.  

While the letter acknowledges 

London’s positive foreign policy 

agenda through the new sanc-

tions regime against individuals 

that are responsible for human 

rights violations, it comments 

that this agenda “makes the 

UK’s current absence from the 

Eastern Mediterranean, where 

it has historically had a very 

prominent role, all the more      

noticeable.” 

Prime Minister Johnson is 

then asked to exercise the  

“crucial role” that the UK can 

play in holding the Turkish     

government to account “with 

clear commitments and condi-

tions as part of the UK-Turkey 

trade deal”.  

“These trade talks represent 

a unique opportunity to reinforce 

this positive foreign policy 

agenda, by encouraging and  

incentivising Turkey to cease its 

actions aimed at destabilising 

the Eastern Mediterranean     

and the wider region. We urge 

our Government to utilise this 

opportunity to reinforce our      

foreign policy goals,” concludes 

the letter. 

Signing it are Christos Karaolis, 

President of the National Fede-

ration of Cypriots in the UK,     

Annette Moskofian, Chair of the 

Armenian National Committee 

UK, Turkan Ozcan, Chair of the 

Kurdish People’s Democratic 

Assembly of Britain and Mostafa 

Ragab, Chair of the Egyptian 

Council in the UK.

Brochure dedicated to 60 years 
of Russia-Cyprus relations
T

he Youth Club of Russian 

Compatriots in the Repub-

lic of Cyprus together with 

The European Cyprus Society, 

with the support of the Repre-

sentative Office of Rossotrud-

nichestvo in the Republic of     

Cyprus, have released a thematic 

brochure on the topic of cultural 

youth interaction between the 

two countries.  

The special edition reflects 

aspects of public diplomacy, 

contains brief information about 

the activities of the two organi-

sations, and touches on historical 

aspects and issues of humanita-

rian cooperation between the two 

countries.  

The thematic material was     

the final joint project of the Youth  

Club of Russian Compatriots in 

the Republic of Cyprus and The  

European Cyprus Society,  which 

displays information about the 

island's attractions and places of 

cultural exchange between the 

two states (Cyprus and Russia).  

The brochure is available at 

https://drive.google.com/file/d/ 

1BTC9ZM1ocKUGRbbYKAH-

sewnotXgKeH8B/view
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Millfield Manga celebrating Edmonton’s 

cultural diversity revealed

A
 bespoke mural celebra-
ting the cultural diversity 
and artistic vibrancy of 

Edmonton has been unveiled at 
the Millfield Theatre. 

Featuring students from      
Platinum Dance, the artwork 
was created by Sonoko Obuchi 
and unveiled during the Enjoy 
Enfield Summer, a fortnight of 

outdoor, socially distanced free 
arts and culture, hosted by       
Enfield Council. 

The mural celebrates the 
local area but also marks the 
start of an important era for  
Platinum. This September, the 
dance organisation will launch 
its performing arts academy,      
offering a wide range of                   

diplomas, short courses and 
teacher   training. 

The academy will be based 
at The Millfield House, a Grade 
II listed building owned by         
Enfield Council.  

Students will also have access 
to a well-resourced library and 
of course will be able to perform 
at Enfield’s main theatrical     

venues – The Millfield and     

Dugdale theatres. 

The Leader of Enfield Council, 

Cllr Nesil Caliskan, was invited 

to unveil the mural – entitled 

Millfield Manga Revealed - 

alongside Sonoko Obuchi and 

Platinum students who were 

featured in the artwork. 

Cllr Caliskan said: “Enjoy      

Enfield Summer has had a      

fantastic first week and I was      

honoured to be asked to unveil 

the Millfield’s stunning mural 

which depicts the enthusiasm 

and passion for the arts in       

Enfield.  

“I would also like to congra-

tulate the team at Platinum who 

are embarking on an exciting 

new venture with the launch of 

their academy of performing arts, 

where they will nurture students 

and teachers from all kinds of 

backgrounds to reach new levels 

of excellence in their artistic 

fields.”

Change on buses as children go back to school

A
 further 16 Islington 
schools will benefit from 
the borough’s pioneering 

School Streets programme 
when they reopen over the next 
week, meaning a greener, 
healthier and safer environment 
for children when they return to 
the classroom. 

School Streets reduce traffic 
outside the borough’s schools 
at drop-off and pick-up times, 
creating quieter, more-pleasant 
roads for children, with cleaner 
air. They also encourage active 
travel, enabling young people 
and parents to stay physically 
active and healthy as they travel 
to and from school. 

Crucially, School Streets help 
to facilitate social distancing, 
making the school run safer for 
children and parents as the      
nation emerges from lockdown. 

In July 2020, Islington Council 
announced a rapid acceleration 
of the pioneering programme, 
with the aim of tripling the number 
of School Streets from 13 to 39 
before the end of the year.  

Since then, Islington Council 
has worked hard to create 16 
School Streets as part of these 
plans. This means that a total 
of 29 schools will have School 
Streets on them when their gates 
start to reopen. 

This increase means that the 
total number of School Streets 
has more than doubled since 
July, to the benefit of children 
and parents across the borough. 

The rapid acceleration of the 
School Streets programme is 
part of Islington Council’s wider 
efforts to create people-friendly 
streets, which make it easier to 
walk and cycle, create more 
space for social distancing, and 
are more enjoyable for local 
people to use. 

The rollout of people-friendly 
streets will also help Islington 
achieve its ambitious plans to 
be a net zero carbon borough 
by 2030. 

Cllr Rowena Champion,         
Islington Council’s Executive 
Member for Environment and 
Transport, said: “The implemen-
tation of School Streets across 
the borough will mean that     
children returning to the class-
room this week will experience 
a safer, less-polluted environ-

ment outside the school gate, 
where it is easier to socially  
distance. 

“We know that children are 
particularly vulnerable to the 
damaging effects of air pollution, 
which is a major health emer-
gency. School Streets directly 
address this by ensuring that 
Islington’s children can breathe 
cleaner air as they travel to and 
from school each day. School 
Streets also create a more      
active borough by making it 
easier for children and parents 
to walk and cycle during the 
school-run. 

“The installation of 29 School 
Streets reflects the council’s 
ambition to create a greener, 
healthier, safer environment for 
children, and we look forward        
to implementing a further 10 
schemes before the end of 2020.” 

Under the School Streets 
scheme, streets outside schools 
are closed during pick-up and 
drop-off times during the school 
term. Vehicles will not be      
permitted to enter the street 
during the times of operation, 
unless they have been given        
an exemption. Any vehicles that 
have not been given an exemp-
tion will receive a penalty 
charge notice. 

Residents in the surrounding 
area of each of the 16 new 
School Streets have received 
letters informing them of the 
changes. Those living near the 
10 School Streets that are 
scheduled to be implemented 
before the end of 2020 will         
receive letters in due course. 

The 26 new School Streets 
that were announced in July   
are being implemented outside 
primary schools under 18-month 
Experimental Traffic Orders.  
After 12 months, schools,      
parents and neighbours will be 
invited to have their say on 
whether their School Street 
should remain in place perma-
nently. 

Islington Council will closely 
monitor all of the new School 
Streets to assess their impact 
on the local area. 

For more information about 
the Islington School Streets 
programme, please visit: 
www.islington.gov.uk/school-
streets

Islington Council’s  
School Streets programme 
more than doubles 

Keep on dining out UK Minister urges as popular  
cut-price “Eat Out to Help Out’ offer ends

T
ransport for London (TfL) 

has been preparing for 

schools to return full time 

for the first time since the        

coronavirus lockdown from next 

week. 

They've introduced a key 
change on London buses that 
any regular bus users might be 
interested in hearing, especially 
if you commute on them. 

From Tuesday, September 1 
a number of buses will be       
dedicated to the school run on        
certain hours of the day. 

More than 220 high-
frequency routes that serve 
schools will have designated 
'School Services' running before 
and after school. 

Between 7.30am and 9.30am 
and between 2.30pm and 
4.30pm certain buses will be 
dedicated to transporting        

children between school and 
home. 

It means that certain buses 
will have 'School Service' signs 
clearly displayed on them during 
these designated times. 

The change has come about 
as part of TfL's continued efforts 
to make public transport in Lon-
don as safe as possible during 
the coronavirus pandemic. 

TfL has also promised to add 
230 new buses onto the roads 
when school terms start again. 

These extra buses will help 
with social distancing as fewer 
people should need to pile onto 
one bus.

B
ritish finance minister 

Rishi Sunak urged diners 

on Monday to keep going 

out to eat as a popular govern-

ment scheme offering half-price 

food in restaurants this month 

drew to a close. 

The “Eat out to Help Out”       

initiative was designed to boost 

a hospitality sector that has 

been especially hard hit by the 

coronavirus pandemic. It offered 

50% off the price of meals on the 

first three days of the week at 

participating restaurants, up to 

a maximum of 10 pounds ($13) 

– with the government making 

up the difference. 

So popular has it been that 

more than 64 million meals had 

been eaten under the scheme 

up to 27 August, according to 

the Open Table online booking 

website. 

“The scheme reminded us 

why we as a nation love dining 

out and I urge diners to maintain 

the momentum to help continue 

our economic recovery,” Sunak 

said in a statement. 

“I want to say thank you to the 

diners who have fallen back in love 

with their local, to the managers 

who have spent weeks ensuring 
their restaurants were safe and 
to the chefs, waiters and waitres-
ses across the country who have 
worked tirelessly, sometimes with 
more customers than they’ve 
ever had before – all helping to 
protect 1.8 million jobs in the 
hospitality sector.” 

Open Table figures showed  
the average number of seated 
diners between Monday and 
Wednesday this month was up 
95% on last year. 

Prime Minister Boris Johnson 
imposed a national lockdown in 
March and the Treasury said on 
Monday around 80% of hospita-
lity firms stopped trading in April, 
with 1.4 million workers furloughed, 
the highest of any sector. 

Several restaurant chains 
have already said they will       
continue offering the discount  
in September.
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U
K scientists are set to 
begin a "milestone" 
Alzheimer's trial by send-

ing electrical currents deep into 
patients' brains. 

A team from the UK Dementia 
Research Institute and Imperial 
College London has been issued 
a $1.5m (£1.14m) grant from the 
US-based Alzheimer's Associa-
tion and Bill Gates. 

People who have Alzheimer's 
disease have impaired function 
in the mitochondria of cells in 
their hippocampus, the part of 
the brain associated with learn-
ing, emotions and the formation 
of new memories. 

Mitochondria are commonly 
referred to as the powerhouses 
of the cell. They act like a diges-
tive system which takes in        
nutrients, breaks them down, and 
creates energy rich molecules. 

The team led by Dr Nir 
Grossman has developed a 
new method called temporal      
interference brain stimulation, 
which aims to boost the critical 
functions in the hippocampus. 

The method involves apply-
ing separate electric fields to 
the scalp, which then cross at 

a chosen point deep within the 
brain, causing the stimulation. 

The UK Dementia Research 
Institute has said this works in the 
same way exercise strengthens 
muscles. 

The therapy does not require 
patients to undergo surgery. 

Dr Grossman said after the 
grant was awarded: "There is 
more and more evidence that 
mitochondrial dysfunction in 
deep brain structures plays       
an important role in the early          
degeneration seen in people 
with Alzheimer's disease. We 
know, however, that neuronal 
mitochondria are highly dynamic 
and tightly coupled to the activity 
of the cells. 

"This Part the Cloud award 
from the Alzheimer's Association 
and Bill Gates will allow us for 
the first time to directly test 
whether we can use temporal 
interference to revive mitochon-
drial function in the most affected 
regions of the brain. 

"This is an important milestone 
for us, concluding years of work 
on a breakthrough technological 
development, and testing in  
animals and healthy humans."

UK scientists to begin 
‘milestone’ Alzheimer’s trial

Alcohol Abuse (Alcoholism)

T
he primary goal of alcohol 
addiction treatment is a 
lifelong commitment to 

abstinence from alcohol. With 
good health, a strong support 
system and motivation, complete 
recoveries are possible.  

Alcoholism can often go         
undiagnosed despite being the 
most frequently used drug world-
wide. While there is no known 
cause of alcohol abuse or alco-
holism, how much you drink  
can influence your chances of         
becoming dependent.  

There are many brief and 
easy to use screening methods 
designed to diagnose problem 
drinking and alcoholism and can 
be self-administered by a patient. 
Alcoholism treatment typically 
can only begin when the alcoholic 
accepts the problem exists, and 
is motivated to stop drinking.  

Treatment happens in three 
levels: Detoxification, rehabilita-
tion and maintenance of sobriety, 
each providing an integral step 
in the process of successfully 
giving up alcohol. 

 
The medical significance of 

alcohol addiction treatment 

 
Drinking too much, whether 

binge drinking or chronic, can 
take a serious toll on your health. 
Alcohol is essentially a poison 
so taking it repeatedly affects 
every major organ in the body. 
It increases the risk of developing 
disabling long-term conditions 
like diabetes, obesity, liver        
disease, heart disease, dementia 
and some forms of cancer.         

Alcohol abuse is not only        
damaging to the body and brain, 
it can traumatise psychological 
stability causing depression, and 
is one of the leading risk factors 
for suicide.  

Alcohol abuse is the principal 
lifestyle-related cause of disease 
and death, motor vehicle fatalities 
and injury. Despite the profound 
effect alcohol abuse has on       
the individual and society, the 
most dangerous consequence 
is chemical dependence.  

Seeking medical treatment for 
alcoholism is necessary because 
once physically addicted to          
alcohol; there is the risk of         
life-threatening side effects such 
as seizures, delirium, high blood 
pressure, sudden fever and      
debilitating dehydration. 

 
Treatment for alcoholism is 

available globally 

 
The abuse of alcohol world-

wide is a problem which com-
promises both individual and  
social development, resulting in 
2.5 million deaths each year 
and causing more than 200       
different diseases and injuries. 

Statistics show North Americans 
in general, and Canadians in 
particular drink more than 50 per 
cent above the global average, 
and people in Europe and parts 
of Sub-Saharan Africa are the 
world’s heaviest consumers of 
alcohol on average.  

Studies documenting the 
amount and patterns of alcohol 
consumption by country indicate 
alcohol use is the third leading 
global cause of disease and 
death after high blood pressure 
and tobacco smoking, among 
67 risk factors overall. These 
statistics illuminate how the risk 
of alcoholism is not limited to       
a particular ethnic community, 
socio-economic status or region 
of living.  

While regulations and laws 
about alcohol consumption vary 
geographically with trends and 
culture, at least 34 countries 
have adopted formal policies       
to reduce the harmful use of      
alcohol. Alcoholism treatment      
is available in medical centres 
globally where you can find an 
individualised care and treat-
ment program that best suits 
you. 

A daily reprieve from  

alcohol addiction 

 

Treatment for alcoholism does 

not prescribe an easy cure for 

the chemical dependency but 

gives the individual all the tools 

with which to build a life based 

on promoting sobriety day 

today.  

Since addiction and alcoholism 

affect almost every area of an 

individual’s life, the changes 

which will be made, while some-

times slow at first will be all-      

encompassing. After completing 

detoxifying and rehabilitation, 

the maintenance of sobriety      

will be intrinsically connected to 

the willingness, openness and 

honesty put into living one’s life 

by a new set of principles and 

values. 

There is no single defining 

treatment appropriate for every-

one, and generating treatment 

settings, interventions, and ser-

vices to an individual’s particular 

problems and needs are critical 

to his or her ultimate success in 

returning to productive function-

ing in the family, workplace, and 

society.  

What is most important to       

remember is that treatment and 

long-term sobriety are about 

discovering how to accept help, 

and manage life’s challenges 

without needing to escape or 

find a quick fix. This new way   

of living will provide new mean-

ing and direction and those      

with rich participation in recovery 

will achieve freedom and sere-

nity. 

 

Cypriot / South African              
Dr Vasilios Silivistris is a 

UK trained Psychotherapist 
and Counsellor.

“The world in which I am most at ease: 
Greek myth”.  

- Albert Camus 
 
Summer thoughts gravitate to Cyprus and 

Greece. For many, travel was impossible this year. 
But that longing for homeland is often better        
expressed by an outsider. No-one describes it 
better than a Frenchman, Albert Camus.  

Albert Camus (1913 – 1960) was one of the      

finest writers of the Twentieth Century, winning 
the 1957 Nobel Prize, aged 44.   

Born in Algeria, he moved to Paris and joined 
the French Resistance in the Second World War. 
He worked on the outlawed newspaper, Combat. 
He wrote novels, plays and journalism. He enjoyed 
football, as goalkeeper for Racing Universitaire 
d'Alger, 1928 - 1930.  

 
Mediterranean culture 

A 1937 lecture defends Mediterranean life, 
under threat from joyless northern Europeans. 
He called it 'nationalism of the sun'.  

“In Mediterranean culture”, says Camus, 
“people express themselves in harmony with their 
land - no higher or lower cultures. 

“The Mediterranean links over ten countries, 
whose voices boom in singing cafes of Spain, 
ports of Genoa, docks of Marseilles; this strong 
race along our coasts are of one family.  

When travelling in Europe, and you go toward 
Italy or Provence, you breathe a sigh of relief 
seeing these casually dressed men, this colourful 
life. I spent months in central Europe, Austria to 
Germany, wondering where that strange discom-
fort weighing me down, the muffled anxiety in    
my bones, came from. Then I understood. These 
people were buttoned right up to the neck. They 
didn’t know how to relax, didn’t know joy.  

A shared way of appreciating life – we feel 
closer to someone from Genoa or Majorca than to 
someone from Normandy or Alsace. A Mediterra-
nean scent we need not express, we feel it through 
our skin. A triumphant taste for life – courtyards, 
cypresses, empty noon squares, siesta. Living, 
coloured, concrete civilization”  

 
Greece: 1955 and 1958 

 
There’s a dizziness in his writing on Greece - 

“a source of light I’ll keep at the heart of my life”. 
“The Aegean carries the scents of my homeland, 

Algeria. I feel the Greek heart. Its inhabitants, full 
of rich natural juices, shine like silver on the 
leaves of olive trees”. 

He wrote to Eleni Kazantzakis: “I always nurtured 
much admiration and affection for your husband’s 
work. Nikos Kazantzakis deserved the Nobel 
Prize a hundred times more than me”.  

 
Camus was right, Sartre was wrong 

 
Politically, Camus was equally profound. Asked 

about Algerian unrest, he responded: “People are 
now bombing the trams of Algiers. My mother 
might be on one of those trams. If that is justice, 
I prefer my mother.”  

For him, the enlightened Left. No noisy associa-

tions that Jean-Paul Sartre (his friend) had with 
violent movements of post-war Europe.  

Camus understood the great murders of the 
last century, and like Orwell, condemned them, 
against the fashion. He campaigned against the 
execution of collaborators who had killed his own 
friends. 

 
Cyprus 

 
“On Aphrodite’s happy island, I have admiration 

and affection for this Greek population. Barbarian 
Europe needs them, to create a new civilization 
again”.  

In 1956, Camus wrote a letter to Queen Eliza-
beth appealing for mercy for Greek Cypriot        
Michalakis Karaolis, aged 22, an EOKA freedom 
fighter, struggling for Cyprus’ independence. 

His letter, for “L’enfant Grec”, questions the 
supposed moral superiority of the British that 
doesn’t prevent them from hanging resistance 
fighters.  

His appeal wasn’t heard. Karaolis was hanged 
on May 10th, 1956. He is buried in the memorial 
graveyard, at Nicosia’s Central Prisons.    

Camus is worth reading. Try: The Outsider, The 
Myth of Sisyphus, The Plague and The Rebel. 

 
James Neophytou

by  
 
Dr Vasilios  
Silivistris

Mediterranean light: Greece, Cyprus and the philhellenism of Albert Camus



Salma Hayek dances syrtaki and 

breaks plates in Greece! 

Mexican-American actress Salma Hayek is enjoying a relaxing 

getaway on the Greek island of Paros with her billionaire husband 

François-Henri Pinault, sharing sultry images of her vacation 

via her Instagram feed. 

Earlier this week, the 53-year-old Hollywood star posted photos 

and videos of her dancing and breaking plates, as per Greek 

tradition!  

The first image shows Salma sitting at the dinner table with a 

gold-plated olive branch pinned in her hair.  

In the second slide, Salma shared a video of her dancing to 

traditional Greek music with both arms up in the air. 

The second video shows her smashing plates with a group 

of people, stomping her foot while smiling and laughing. 

Salma noted in her caption that she’d looked “fresh” earlier 

in the night at the dinner, but ended up getting a little bit wild 

several hours later when the plate-smashing began! Opas!
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Andrea Georgiou 

Tributes pour in for 

Chadwick Boseman  
 

The death of acclaimed actor 

Chadwick Boseman stunned the 

world on Friday. A statement  

via Boseman's official Twitter 

account confirmed the 43-year-

old star died surrounded by his 

loved ones, including wife Taylor 

Simone Ledward, after a four 

year struggle with colon cancer.  

He never discussed the illness 

publicly and films including  

Black Panther, Da 5 Bloods 
and Avengers: Endgame were 

all filmed “during and between 
countless surgeries and chemo-
therapy,” the family said. 

Over the years, Boseman  took 

on the roles of a number of    

iconic figures like Jackie Robin-

son in 42, Thurgood Marshall in      

Marshall, and James Brown in 

Get On Up. In 2016, he joined 

the Marvel Cinematic Universe 

when Captain America: Civil War 
introduced the world to King 

T'Challa of Wakanda. Then, in 

2018, he led Black Panther to 

box office history.   

Celebrities, close friends, and 

members of the Marvel Universe 

took to Twitter to pay tribute and 

grieve the loss of a true hero — 

both onscreen and off. 

Michael B Jordan, who played 

Black Panther antagonist        

N'Jadaka likened Boseman to a 

“big brother”, speaking of a wish 

for “more time” with his co-star. 

Denzel Washington, who partly 

funded Boseman’s acting school 

tuition fees, praised Boseman’s 

“short but illustrious career”. 
Former US president Barack 

Obama, also praised the legacy 

of the actor.

Strictly Come Dancing pro-

fessionals Anton Du Beke and 

Giovanni Pernice join forces       

in 2021 for their first ever tour 

together – HIM & ME! 

The Ballroom King and the 

two-time Guinness World Record 

holder will be joined by a world 

class cast of dancers and singers. 

Speaking at a photoshoot, 

Pernice said to Du Beke: "Anton, 
you are my idol. I have wanted 

to do a show with you for so long 
now and I’m very, very happy 
that we can finally do it." 

Du Beke responded. "It’s going 
to be fabulous and I already feel 
younger just standing next to 
you Giovanni. I can’t wait!”  

The tour kicks off in Shrews-

bury on 17 June 2021, running 

through to Stevenage on 14 

July. Unfortunately, no London 

date has been announced.

Strictly stars Anton and Giovanni 

join forces for 2021 tour 

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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EUREKA! 

G
reek theatre began in the 6th century BC       

in Athens with the performance of tragedy 

plays at religious festivals. These, in turn,  

inspired the genre of Greek comedy plays. The two 

types of Greek drama would be hugely popular and 

performances spread around the Mediterranean 

and influenced Hellenistic and Roman theatre. Thus 

the works of such great playwrights as Sophocles 

and Aristophanes formed the foundation upon which 

all modern theatre is based. 

 

The Origins of Tragedy 

The exact origins of tragedy are debated amongst 

scholars. Some have linked the rise of the genre to 

an earlier art form, the lyrical performance of epic 

poetry. Others suggest a strong link with the rituals 

performed in the worship of Dionysus such as the 

sacrifice of goats - a song ritual called trag-ōdia - and 

the wearing of masks. Indeed, Dionysus became 

known as the god of theatre and perhaps there is 

another connection - the drinking rites which resulted 

in the worshippers losing full control of their emotions 

and in effect becoming another person, much as  

actors hope to do when performing. The music and 

dance of Dionysiac ritual was most evident in the role 

of the chorus and the music provided by an aulos 

player, but rhythmic elements were also preserved 

in the use of first, trochaic tetrameter and then        

iambic trimeter in the delivery of the spoken words. 

 

A Tragedy Play 

Plays were performed in an open-air theatre       

(theatron) with wonderful acoustics and seemingly 

open to all of the male populace (the presence of 

women is contested). From the mid-5th century BC 

entrance was free. The plot of a tragedy was almost 

always inspired by episodes from Greek mythology, 

which we must remember were often a part of Greek 

religion. As a consequence of this serious subject 

matter, which often dealt with moral right and wrongs 

and tragic no-win dilemmas, violence was not permitted 

on the stage, and the death of a character had to be 

heard from offstage and not seen. Similarly, at least 

in the early stages of the genre, the poet could not 

make comments or political statements through his 

play. 

The early tragedies had only one actor who would 

perform in costume and wear a mask, allowing him 

to impersonate gods. Here we can see perhaps the 

link to earlier religious ritual where a priest might have 

carried out proceedings. Later, the actor would often 

speak to the leader of the chorus, a group of up to 15 

actors (all male) who sang and danced but did not 

speak. This innovation is credited to Thespis c. 520 BC 

(origin of the word thespian). The actor also changed 

costumes during the performance (using a small tent 

behind the stage, the skēne, which would later develop 

into a monumental façade) and so breaks the play 

into distinct episodes. Later, these would develop 

into musical interludes. Eventually, three actors were 

permitted on stage but no more - a limitation, which 

allowed for equality between poets in competition. 

However, a play could have as many non-speaking 

performers as required, so that plays with greater  

financial backing could put on a more spectacular 

production. Due to the restricted number of actors 

then, each performer had to take on multiple roles 

where the use of masks, costumes, voice, and      

gesture became extremely important. 

 

Competition & Celebrated Playwrights 

The most famous competition for the performance 

of tragedy was as part of the spring festival of         

Dionysus Eleuthereus or the City Dionysia in Athens. 

The archon, a high-ranking official of the city, decided 

which plays would be performed in competition and 

which citizens would act as chorēgoi and have the 

honour of funding their production while the state 

paid the poet and lead actors. Each selected poet 

would submit three tragedies and one satyr play, a 

type of short parody performance on a theme from 

mythology with a chorus of satyrs, the wild followers 

of Dionysus. The plays were judged on the day by a 

panel, and the prize for the winner of such competi-

tions, besides honour and prestige, was often a bronze 

tripod cauldron. From 449 BC there were also prizes 

for the leading actors. 

Playwrights who regularly wrote plays in compe-

tition became famous, and the three most success-

ful were Aeschylus (c. 525 - c. 456 BC), Sophocles 

(c. 496-406 BC), and Euripides (c. 484-407 BC).  

Aeschylus was known for his innovation, adding a 

second actor and more dialogue, and even creating 

sequels. He described his work as ‘morsels from the 

feast of Homer’. Sophocles was extremely popular 

and added a third actor to the performance as wells 

as painted scenery. Euripides was celebrated for  

his clever dialogues, realism, and habit of posing 

awkward questions to the audience with his thought-

provoking treatment of common themes. The plays 

of these three were re-performed and even copied 

into scripts for ‘mass’ publication and study as part 

of every child’s education. 

 

Greek Comedy – Origins 

The precise origins of Greek comedy plays are 

lost in the mists of prehistory, but the activity of men 

dressing as and mimicking others must surely go 

back a long way before written records. The first        

indications of such activity in the Greek world come 

from pottery, where decoration in the 6th century BC 

frequently represented actors dressed as horses, 

satyrs, and dancers in exaggerated costumes. 

Another early source of comedy is the poems of       

Archilochus (7th century BC) and Hipponax (6th 

century BC), which contain crude and explicit sexual 

humour. A third origin, and cited as such by Aristotle, 

lies in the phallic songs which were sung during      

Dionysiac festivals. 

 

A Comedy Play 

Although innovations occurred, a comedy play  

followed a conventional structure. The first part was 

the parados (entrance affording access either to the 

stage for actors or to the orchestra) where the Chorus 

of as many as 24 performers entered and performed 

a number of song and dance routines. Dressed to 

impress, their outlandish costumes could represent 

anything from giant bees with huge stingers to knights 

riding another man in imitation of a horse or even a 

variety of kitchen utensils. In many cases the play was 

actually named after the Chorus, e.g., Aristophanes' 

The Wasps. 

The second phase of the show was the agon which 

was often a witty verbal contest or debate between 

the principal actors with fantastical plot elements and 

the fast changing of scenes which may have included 

some improvisation.  

The third part of the play was the parabasis, when 

the Chorus spoke directly to the audience and even 

directly spoke for the poet. The show-stopping finale 

of a comedy play was the exodus when the Chorus 

gave another rousing song and dance routine. 

As in tragedy plays, all performers were male       

actors, singers, and dancers. One star performer 

and two other actors performed all of the speaking 

parts. On occasion, a fourth actor was permitted but 

only if non-instrumental to the plot. Comedy plays 

allowed the playwright to address more directly events 

of the moment than the formal genre of tragedy.  

The most famous comedy playwrights were           

Aristophanes (460 - 380 BC) and Menander (c. 342-

291 BC) who won festival competitions just like the 

great tragedians. Their works frequently poked fun at 

politicians, philosophers, and fellow artists, some of 

who were sometimes even in the audience. Menander 

was also credited with helping to create a different 

version of comedy plays known as New Comedy (so 

that previous plays became known as Old Comedy). 

He introduced a young romantic lead to plays, which 

became, along with several other stock types such 

as a cook and a cunning slave, a popular staple 

character. New Comedy also saw more plot twists, 

suspense, and treatment of common people and 

their daily problems.  
 

Legacy 

New plays were continuously being written and 

performed, and with the formation of actors’ guilds in 

the 3rd century BC and the mobility of professional 

troupes, Greek theatre continued to spread across 

the Mediterranean with theatres becoming a         

common feature of the urban landscape from Magna 

Graecia to Asia Minor. In the Roman world plays 

were translated and imitated in Latin, and the genre 

gave rise to a new art form from the 1st century BC, 

pantomime, which drew inspiration from the presen-

tation and subject matter of Greek tragedy. Theatre 

was now firmly established, as a popular form of  

entertainment and it would endure right up to the 

present day. Even the original 5th-century BC plays 

have continued to inspire modern theatre audiences 

with their timeless examination of universal themes 

as they are regularly re-performed around the world, 

sometimes, as at Epidaurus, in the original theatres 

of ancient Greece.  

 

Aristophanes 

Aristophanes (c. 460 - c. 380 BC) was the most 

famous writer of Old Comedy plays in ancient Greece 

and his surviving works are the only examples of 

that style. His innovative and sometimes rough 

comedy could also hide more sophisticated digs at 

the political elite and deal with social issues such as 

cultural change and the role of women in society.   

Indeed, the plays of Aristophanes are not only a record 

of Greek theatre but also provide an invaluable          

insight into many of the political and social aspects 

of ancient Greece, from the practicalities of jury 

service to details of religious rituals in major festivals. 

Little is known about Aristophanes beyond what 

can be gleaned from his plays and a fictional portrait 

in Plato’s Symposium. He was from Athens and he 

may have spent a period of his youth on Aegina fol-

lowing his father Philippus’ move there.  

 

Aristophanes' Plays 

More concrete are the works of Aristophanes.       

Although we know that he wrote more, eleven plays 

survive and they are the only examples of the so-

called Old Comic style which gave way, in the 4th 

century BC, to a newer, more sophisticated form of 

comic plays which focussed on intrigue and recurring 

characters. Aristophanes’ surviving full plays are: 

1. The Acharnians (425 BC) about the formation 

of a peace treaty. 

2. The Knights (424 BC) an attack on Cleon. 

3. The Clouds (423 BC) criticising Socrates for 

corruption and sophistry. 

4. The Wasps (422 BC) poking fun at the Athenian 

jury system and the Athenians’ preoccupation with 

litigation. 

5. Peace (421 BC) on the peace with Sparta. 

6. The Birds (414 BC) where birds construct a 

new city in the sky and better the gods. 

7. Lysistrata (411 BC) where women across Greece 

go on a sex strike to compel their men to make peace. 

8. The Poet & The Women or Thesmophoriazusae 

(411 BC) where women debate the elimination of 

Euripides 

9. The Frogs (405 BC) where Dionysus visits Hades 

and judges a poetry competition between Aeschylus 

and Euripides. 

10. The Ecclesiazusae (c. 392 BC) where women 

take over Athens and make all property communal. 

11. Plutus or Wealth (388 BCE) where the god of 

wealth regains his sight and no longer distributes 

riches at random. 

 

Ancient Epidaurus 

The famous ancient theatre of Epidaurus was 

constructed in the late 4th century BC, around the 

time when Athens was flourishing in art, philosophy, 

science, and of course theatre, and can seat more 

than 12,000 spectators. It is regarded as the best-

preserved theatre in Greece and famous for its         

exemplary acoustics. 

 

Source:  
Mark Cartwright, ancient.eu, whyatens.com,       
actorsofdionysus.com and en.wikipedia.org

Ancient Greek 
Theatre 

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

IN CINEMAS 
 

Les Misérables 
 

I first saw Ladj Ly’s striking     

cinematic debut back in January 

and now on a second viewing, I 

found it even more powerful and 

relevant to what is happening to 

the world today.  

The action takes place in Mont-

fermeil, the Paris suburb where 

the local school is named after 

Victor Hugo, who wrote and set 

his timeless classic novel in the 

area. The story is inspired by      

the 2005 riots and was first filmed 

by Ly as a short before he devel-

oped it into a full feature.   

Stephane (Damian Bannard) 

joins the Anti-Crime Squad and at 

first this decent man is like a fish 

out of water among his new        

colleagues Chris (Alexis Manenti) 

and Gwada (Djebril Zonga). It is 

a regular day which begins with 

keeping the peace amongst local 

rival gangs until Issa (Issa Perica), 

a young boy steals a lion cub from 

the local circus. This seemingly 

simple action soon escalates into 

an uncontrollable riot especially 

when it is filmed by a boy on his 

drone… 

Ly wisely takes his time in        

establishing the situation and      

introducing his characters before 

the explosive action hits the 

screen. Urgent filmmaking of the 

highest order that takes you on 

an unforgettable rollercoaster ride 

and leaves you utterly breathless. 

Magnifique! 
 

Hope Gap 
 

Like the recent MARRIAGE 

STORY, another fine portrait of a 

marriage on the brink of collapse. 

Writer/director William Nicholson 

sets the action of his sensitive 

film - based on his own play      

“The Retreat from Moscow”- in 

the small seaside town of Seaford, 

East Sussex. An autobiographical 

story seen from the eyes of Jamie 

(Josh O’Connor), a young man on 

a rare visit back home who finds 

himself in the middle of a family 

crisis after his father Edward (Bill 

Nighy) breaks him the news that 

he is about to leave Grace (Annette 

Bening), his wife for 29 years… 

The strength of this compelling 

film lies in the intelligent dialogue 

and development of fully fleshed 

characters. The actors excel with 

a particularly spellbinding Bening 

as the deeply wounded woman 

desperate to get her husband 

back. 

 

Socrates 

This brilliant multi award-        

winning film from Brazil does not 

tell the story of the ancient Greek 

philosopher but instead it focuses 

on a 15-year-boy called Socrates 

(Christian Malheiros). Following 

his mother’s unexpected death 

Socrates now must fend for       

himself - first he needs to find work 

and pay the rent before he is 

evicted from his humble dwellings 

on the outskirts of Sao Paulo…  

The handheld camera begins 

to follow Socrates from the very 

first scene where he desperately 

tries to revive his mother until the 

final shot on the beach. It is a 

highly effective device adding to 

the urgency, unease and frustra-

tion of its young protagonist.     

Malheiros is superb as the           

eponymous hero - a vulnerable 

yet strong teenager struggling to 

survive as well as come to terms 

with his sexuality. 

The New Mutants 

Writer/director Josh Boone had 

a remarkable success with THE 

FAULT IN THEIR STARS which 

makes this lame horror thriller 

even more disappointing.  

A group of young mutants        

including new arrival Danielle 

(Blu Hunt), who lost all her family 

in a mysterious attack during a 

summer’s snowstorm, are kept  

in isolation and under the strict 

observation of Dr Reyes (Alice 

Braga). Everything seems to be 

under control until strange happe-

nings begin to take place… 

This DC comic is a poor man’s 

X-MEN with dodgy special effects 

and uninspired dialogue delivered 

as if in slow motion. Give this a 

miss! 

 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES  

Matthias &  

Maxime 

The remarkable Xavier Dolan 

has been a driving force in          

Canadian cinema since his early 

twenties with his exceptional       

directing, daring writing, luminous 

acting, sharp editing and original 

costume designs. His impressive 

filmography includes TOM AT THE 

FARM, LAURENCE ANYWAYS 

and MOMMY; he now delivers 

another passionate drama about 

friendship and sexual awakening.  

Dolan plays Maxine, the child-

hood friend of Matthias (Gabriel 

D’Almeida Freitas), who for personal 

reasons decides to leave his close 

circle of friends behind and move 

to Australia…Dolan directs with 

urgency and style this unpredict-

able, intriguing love story. (MUBI) 
 

The Man  

Who Laughs 

The superb Conrad Weidt       

excels as the sad, tragic hero in 

this striking silent film adaptation 

of Victor Hugo’s classic. Made in 

1928 just before the talkies by 

German Expressionist director 

Paul Levi, who handles this epic 

project set in 17th century England 

with detail and sensitivity. His crowd 

scenes are beautifully orchestrated 

and particularly effective but finally 

the film is memorable for the 

striking, haunting presence of 

Weidt, as Gwunplaine, the man 

disfigured and mutilated into a 

permanent, creepy grin when he 

was a child. Now like a freak he is 

reduced to work in a circus to make 

people laugh. This character was 

the inspiration for Joker in the  

Batman comic and the circus 

scenes probably influenced David 

Lynch’s THE ELEPHANT MAN. 

(Blu-ray from Eureka) 
 
ANBESSA: Mo Scarpelli’s fas-

cinating documentary follows 10-

year-old Asalif, a young Ethiopian 

boy now displaced with his mother 

from their farmland to the outskirts 

of Addis Ababa. He loves playing 

football with his friends but most 

importantly he likes to wander all 

alone in the  forest, where he longs 

to see his favourite animal - the  

lion (Anbesa).…A lyrical film, 

beautifully told, mixing fantasy 

with reality to great effect! (MUBI) 
 
JESUS CHRIST SUPERSTAR: 

I saw the 1973 film version of Tim 

Rice and Andrew Lloyd Webber’s 

musical three times in a week 

when I was a teenager at the 

Zena Palace in Nicosia (despite 

the vain attempts by the Greek 

Orthodox Church to have it 

banned), and it remains to this 

day one of the most memorable 

in my cinema-going experiences. 

After months in lockdown, seeing 

this live performance last week at 

the splendid Regent’s Park Open 

Air Theatre reconfirms that our 

lives are empty without this kind 

of culture. A genuinely moving 

and exhilarating production not to 

be missed!

A
s the pandemic conti-

nues to wreak havoc 

with our physical and 

mental health - a recent phone 

conversation with a friend 

began with her asking what 

day it was as she tried to recall 

what she had been doing 

since we last spoke, each      

day and week merging into 

the other – I longed for an       

opportunity to lose myself in 

all that London, the culture 

capital of the world, has to 

offer. So it was earlier this 

week I indulged myself in an 

eclectic sequence of experi-

ences that have been out for 

reach for so long.  

It began in Greenwich. The 

journey there on the Tube  

was chastening and further 

evidence, were it needed, that 

post-Cummings many people 

have decided, rightly or 

wrongly, to defy government 

guidelines. Over half the       

carriage had no face covering, 

social distancing was non-     

existent and there was a      

general si ki me about the 

whole thing.  

I cowered in my seat, my 

mask the size of a balaclava, 

applying gel to my hands         

intermittently and wishing I 

could request a one-off ‘Beam 

me up Scotty’ moment to arrive 

at my destination instantly.  

The angst was washed 

away once I arrived inside      

the beautiful Painted Hall of 

The Royal Naval College. I 

was there to see Gaia. In 

Greek Mythology, Gaia is the 

personification of the Earth 

and this illuminated 3D instal-

lation is an awe inspiring piece 

of work. It offers a vision of  

our planet floating in space 

with detailed imagery of the 

surface from NASA. Astronauts 

describe being overwhelmed 

with emotion when viewing 

our world in this way and this 

is a recreation that is as near 

to their reality as we will ever 

get to see.  

Book your ticket now, this 

will catapult COVID anxieties 

into outer space.  

Next stop the reopened 

British Museum. My spirits  

lift every time I enter the Great 

Court. The website’s virtual 

tour is welcome and educa-

tional but a poor substitute for 

the actuality. I stood, looked 

up and rejoiced in its archi- 

tectural splendour. Enclosed 

under a spectacular glass and 

steel roof, the court contains a 

number of sculptures from      

the Museum's collection. It 

also surrounds the famous 

Reading Room and is just the 

beginning of a journey through 

over sixty galleries. And it’s all 

free. For now let’s by-pass the 

repatriation of cultural heritage 

arguments.  

A saunter through the     

National Gallery and next door 

neighbour National Portrait 

Gallery and I was almost       

‘cultured out’. A quick falafel 

and humus and I was soon       

in the Regents Park rose      

garden, one of the many 

green spaces we are so lucky 

to have in the capital.  

Those of you who yet to 

stroll on Hampstead Heath, 

which is the nearest thing to 

having the countryside in the 

city, pack up all your cares   

and woes and go. You’ll feel 

infinitesimally better for it.  

The Regents Park Open 

Air Theatre has taken the bold 

decision to “stage” Timothy 

Sheader’s production of 

Jesus Christ Superstar. This 

concert version, about which I 

was sceptical, especially as I 

had seen and was thrilled by 

the original outdoor and indoor 

(Barbican) shows, is in fact an 

absolute triumph. From that 

opening guitar lick which takes 

us into Judas (Ricardo Alfonso 

is superb) singing Heaven on 
Their Minds right through to 

the soul-stirring crucifixion and 

the brilliantly conceived ending, 

again with a solo guitar, Lloyd 

Webber’s music is a master 

class in the evocation of     

faith, betrayal and coruscating    

passion. Most of all it remains 

one of the greatest rock      

musicals of all time.  

The main roles are played 

by a rotating cast of performers 

and on the night Jesus was 

played by Pepe Nufrio, who 

unless my eyes deceived me 

looks very much like a younger 

version of Bruce Springsteen. 

His version of the totemic 

Gethsemane was a thrilling 

ride while Maimuna Memon 

sang the role of Mary with soul 

and subtlety.  

Physical distancing meant 

the venue was only one third 

full but the enthusiastic     

audience gave the cast and 

musicians the adulation they 

richly deserved.  

By the end of the day I was 

culturally sated but enough        

is never enough for me so I 

tuned into the musical innova-

tion that is this year’s BBC 

Proms (more next week). What 

a truly nourishing week but  

remember you have to book  

in advance online for all of 

those visits. How times have 

changed but fear not, they will 

do so again.  

 

Jesus Christ Superstar - 

0333 400 3562  

(until 27 September)

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Culturally  

immersed 
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M
ost of us couldn't pos-

sibly imagine life per-

manently fixed, without 

the freedom of choices that many 

of us have taken for granted for 

years. In a world of pressure of 

consumer, image driven society, 

full of technology that constantly 

reminds us of what we should 

be doing, and keeping up with 

everything that is 'current', we 

become exhausted and lose 

confidence in ourselves, for not 

having the time to keep up to 

date with it all. Did you forget to 

tweet, to post something on 

Facebook, Instagram, TikTok? 

Oh my goodness, it is all exhaus-

ting. I am too busy absorbing 

real life, and often I take a step 

back to concentrate on doing just 

that. I feel it is a time to declutter 

my mind and close it for some 

spiritual maintenance. 

Getting into that zone, when 

we think or say I "should be 

doing", can be quite bad for our 

health. We fill ourselves with guilt, 

because we feel we should be 

doing something because every-

one else is doing it. That pressure, 

to do what everyone else is doing, 

can be damaging to our self-    

esteem, and since I have always 

preferred to be a leader rather 

than a follower, I choose not to 

conform and will always do things 

in my own time, not everyone 

else's.  

I was brought up where my 

mother would say "don't put off 

till tomorrow, what can be done 

today". If I took that literally, I 

wouldn't get any sleep and just 

constantly keep going. Of course 

it did make me who I am, of 

what I call a 'yesterday girl', 

while others may be a 'tomorrow' 

person. What I mean by that is 

I simply want everything done 

as swiftly as possible, while 

others might say ‘I will do that 

someday’. When I get an idea in 

my head and I want to do some-

thing, whatever it is, I put it in its 

order of priority and decide to do 

it, but without pressure, so that 

I can put my best and full energy 

into it. There is no point doing 

anything half-heartedly like it is 

an awful chore. If you do it when 

you are refreshed and charged 

up, the outcome will be far more 

productive. I use this method for 

my personal fitness training too. 

It is known as impulse training. 

So when you get that sudden 

burst of energy and are feeling 

inspired to do something, go with 

it to achieve your desired goal.  

If your mind is stuck and  

can't think straight, take a step 

to declutter and empty out that 

mind cupboard and regain some 

physical energy. You will be able 

to see and think more clearly, 

giving you the dynamic 'get up 

and go' attitude to face what 

you need to do. 

Say "No" - Have you taken 

on too much? Do you hate to say 

'no'? Do you feel guilty and don't 

want to upset people. Sometimes 

we have to say no to people; you 

won't give your best if you don't 

really want to do something or 

even be there. Don't be a 'yes' 

person and don't expect others 

to be either. 

Quality - We gain more emo-

tional strength and satisfaction 

from doing fewer things well with 

a good result, rather than doing 

several things superficially whilst 

in a tizz and all stressed out.  

Discard what is not neces-

sary - I feel that the mind is like 

a cupboard or room. When it 

becomes cluttered and untidy, it 

becomes difficult to find what is 

needed. Some things need to 

be discarded to get a better view 

and to regain control in order      

to make the room or cupboard 

comfortable again. If something 

is not absolutely essential or 

doesn't give you positive emo-

tional fulfilment, then cut it out 

of your life or cut it back to the 

absolute minimum. This can be 

toxic or draining situations, or 

even people that vacuum your 

life source energy or time.  

Balance - Find the balance in 

getting a good rest with some 

personal space for meditation 

and personal growth as you     

re-charge your life battery. If 

you have put your ultimate best 

into doing something, make sure 

some quiet time just for you is 

set aside to unwind and refresh 

to regain the vigour for the next 

day's challenge. Listen to music, 

read a book, or indulge in a good 

movie, whatever works for you. 

Go with it - We are all of a 

unique design, filled with various 

emotions that are triggered by 

circumstances. If you are feeling 

a little mellow on occasions, just 

go with it, don't fight it or feel 

guilty for feeling that way. Speak 

about your feelings to those who 

you know are supportive and will 

lift your spirit. Sometimes going 

through the bad makes us re-

evaluate everything. Having those 

supportive ideas by those you 

value and respect can really help. 

If there are those you feel won't 

be in your corner or will have a 

negative effect, don't answer the 

phone or see them till you are 

ready. If you don't want to go 

somewhere because you are 

not in the mood and it is not      

important, then don't go. 

Once you recognise and under-

stand it is OK to think, behave 

and feel a certain way, the mind 

cupboard is cleaner and you can 

embrace a better view of what 

you see. So each time we are 

faced with that uncomfortable 

feeling, accepting that it is merely 

a phase that will pass, gives us 

hope as we look forward to the 

next positive happy phase. 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x

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

Declutter the mind 

Cooking with Loulla Astin 
Lentil soup / Φακές σούπα

C
elebrity chef Loulla Astin 

was born in Avgorou, 

Cyprus but has lived 

most of her life in Manchester 

where she owns Kosmos     

Taverna. 

Loulla appeared regularly on 

ITV, Carlton and Sky and was  

a Resident Chef on Granada 

TV’s The Afternoon Show. She 

even recorded her own 52-part 

TV series titled Simply Greek.  

This week, she shares her 

recipe for Lentil soup / Φακές 

σούπα. 

Lentil soup is traditionally 

eaten on Good Friday all over 

Greece and Cyprus, but with-

out olive oil which is considered 

a luxury and forbidden on this 

day, instead they use vinegar   

to remind us all when Jesus 

asked for water when he was 

crucified, he was given vinegar. 

The lentils are said to represent 

the tears of Virgin Mary. 

Ingredients (serves 4-6): 
225g (8oz) large brown or 

green lentils 

2 bay leaves 

4 ripe tomatoes, peel and 

chopped or 1 x 400g tin chopped 

tomatoes 

1.2 litre (2 pints) vegetable 

stock 

1 medium onion, finely 

chopped 

2 garlic cloves, finely 

chopped 

2 medium carrots, finely 

chopped 

2 stalks of celery, finely 

chopped 

1 tablespoon of sugar 

Salt and black pepper 

3 tablespoons red wine      

vinegar 

Fresh chopped parsley to 

garnish 

Method: 
Pick over the lentils and       

remove any small stones. 

Wash in cold water then place 

them in a large pan, cover      

with cold water and boil for       

10 minutes. Then drain away 

the discoloured water.  

Return the lentils to the      

pan, adding the bay leaves,       

tomatoes, and sugar, pour      

the stock and enough water       

to cover the lentils by 4.5 cm       

(2 inches.) Bring to the boil      

and add garlic and all the  

vegetables. 

Cover the pan and simmer 

for 20 minutes - by this time the 

lentils should be soft.  

Add the wine vinegar and 

seasoning with salt and pepper 

and serve in large bowls gar-

nished with chopped parsley. 

A
long with grapes, figs 

were known to be the 

favourite fruits of Ancient 

Greeks. The iconic fruit can   

be found in Mediterranean  

and Middle Eastern countries 

because it requires hot, dry 

weather to grow.  

August is known as “fig 

month” in Greece and Cyprus 

because it is at this time that 

the delicious fruit is at its     

most ripe and juicy. However, 

dried figs are consumed all 

year round, eaten as snacks 

or added to salads.  

Figs are rich in vitamins A, 

B1 and B2 and minerals such 

as calcium, iron, phosphorus, 

magnesium, sodium, potassium 

and others. They are recognised 

as being good for our health 

for their many proven medicinal 

qualities. 

Lowering blood pressure - 

Figs come to the rescue for 

those who suffer from high 

blood pressure. They are rich 

in potassium, which helps     

regulate blood pressure.  

Aiding in elimination - Due 

to their action as mild laxatives, 

figs can provide the solution to 

people who suffer from consti-

pation and want to try a natural 

method to help. The daily con-

sumption of three figs helps to 

alleviate the problem; experts 

emphasize that both fresh and 

dried figs have the same effect. 

Helping support weight 

control - This summertime 

fruit is rich in fibre, and the more 

they are included in our daily 

diet, the better results we will 

have in terms of achieving our 

desired weight. The reason for 

this is that they provide bulk, 

and this fibre enables us to 

keep a feeling of satiety for a 

longer time. 

Protecting postmenopausal 

women from breast cancer 

- An eight-year study of     

more than 50,000 menopausal 

women in Sweden found that 

those who ate the most fibre 

from fruits reduced the risk of 

breast cancer by 34 percent 

relative to those who consumed 

the least. 

Preventing heart disease 

- Animal studies have shown 

that consuming this delicious 

fruit can lower blood trigly-    

ceride levels and thus prevent 

cardiovascular disease in the 

long run. Triglycerides are the 

main form of fat circulating       

in the blood, and the higher     

their levels, the greater the 

likelihood of obesity and heart 

disease. 

Anti-diabetic qualities of 

figs - Fig leaves, according       

to studies, seem to have anti-  

diabetic properties, and can 

reduce the amount of insulin 

that diabetics must receive 

through injections. Just boil 

them and drink the concoction 

as a tea or add their extract to 

whatever you are eating for 

your breakfast. 

Helping maintain bone 

density - Their rich content in 

the minerals that strengthen 

our bones, including calcium 

and potassium, prevents the 

loss of calcium in the urine 

caused by high salt consump-

tion and makes figs our allies 

against osteoporosis. 

Relieving sore throats - 

The sticky substance in the      

fig helps a great deal in cases 

of sore throat. This substance 

swells when mixed with water 

and coats the throat to protect 

it, reducing irritation and           

relieving pain.

Health benefits of  figs
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Michael Yiakoumi

New Salamis make FA Cup history
A Great win for UK Cypriot team New Salamis in the Emirates FA Cup

The first ever UK Cypriot team to ever qualify for 
the FA Cup New Salamis produced a great per-
formance against Hertfordshire team Colney 
Heath to win 1-0 with a well taken penalty from 
Kiri Portou. 
There was a massive crowd in attendance at Ha-
ringey Borough stadium for the much anticipated 
game.You could feel the tension going through 
the crowd and players. 
Even so New Salamis were playing exciting foot-
ball with all their players combining well to pro-
duce good teamwork and play. 
They created a good start for themselves against 
Colney Heath who are one level above them. 
New Salamis were at their best and created many 
chances and were rewarded with a penalty in the 
25th minute which Kiri Portou slammed the ball 

into the back of the net to give them the lead. 
Within minutes there were calls for another pen-
alty when Deniz Mehmet was pulled down. 
As the game went on New Salamis were creating 
opportunities to score but with no avail. And in 
the final fifteen minutes the reds pounded the 
Colney Heath rear guard . 
One of their best opportunities was when Harrison 
Georgiou went past three opposing players and-
tried to lob the ball over the Colney Heath keeper 
who pulled off a great save to prevent a goal. 
New Salamis now go into the second round of 
the preliminary stage to play the winners of Craw-
ley Green v West Essex. The winners of this 
match will go on to play New Salamis on Saturday 
12th September 2020 at Haringey Borough sta-
dium at 3pm.

A great win for Omonia in Po-
land to qualify for the third qual-
ifying round of the UEFA Cham-
pions League 
What a great win for Omonia of 
Nicosia to achieve a great vic-
tory over Legia Warsaw in Po-
land to secure a place in the 
third qualifying round of the 
UEFA Champions League. 
Omonoia scored twice in the 
extra time of the match to beat 
Legia by 2-0. The regular time 
of the match ended 0-0. For the 
Cypriot team, Gomez opened 
the scoring in the 93’ with a pen-
alty and Thiago scored in the 
107’ for the final 2-0. 

It was also sweet revenge for 
Omonia manager Henning Berg 
who was manager of Legia 
Warsaw in 2014. In his first full 
season as coach, he led the 
team to the Polish League title. 
On 5 October 2015 he was 
sacked while sitting second in 
the league, following a 2-2 draw 
against Górnik Zabrze. Henning 
Berg is no stranger to the UEFA 
Champions League as he won 
it with Manchester United 
Omonia after beating the cham-
pions of Poland Legia , Omo-
noia will now face Red Star Bel-
grade and if they win thwll face 
Olympiakos of Greece.

UEFA Champions League 

Omonia moving forward

It was encouraging to see two local Cypriot businessmen  Andreas 
Orphanides and Ozmen Safa make a nice gesture of donating  
travel PPE packs to all the fans and players at the Haringey Bo-
rough v Aldershot match last week. Within the bag there are two 
latex gloves , a surgical mask and an alcohol wipe.

UK Cypriots Andreas Orphanides 

and Ozmen Safa donate Travel 

PPE packs to spectators and 

players at Haringey Borough 

Arsenal beat Liverpool to 

lift FA Community Shield

Arsenal beat Liverpool 5-4 on 
penalties to lift the FA Com-
munity Shield, the curtain-raiser 
for the English domestic sea-
son, after the two sides played 
out a 1-1 draw. .Gunners cap-
tain and match goal-scorer 
Pierre-Emerick Aubameyang 
fired in the final penalty of the 
afternoon to complete the north 
London side’s second win over 
the league champions in the 
space of six weeks following a 
shortened summer break. 
 It was the Gunners’ second tro-
phy within a month following the 
side’s FA Cup final win over 
Chelsea on Aug. 1. 
Bukayo Saka took the ball up 
the field on the right, crossed 

all the way over to Aubameyang 
on the far left, and the Gabon 
striker skipped forward and 
curled an inch-perfect shot bey-
ond the reach of Liverpool 
keeper Alisson into the opposite 
corner 
Liverpool’s Japanese substitute 
Takumi Minamino eventually 
levelled the tie in the 73rd mi-
nute with a shot from close 
range, picking up his first goal 
in 15 appearances since arriv-
ing on Merseyside. 
Reiss Nelson, Ainsley Maitland-
Niles, Cedric Soares and David 
Luiz all scored for the Gunners 
before Aubameyang stroked his 
shot past Alisson to seal the vic-
tory for the Londoners.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χρυστάλλα Νικολάου 
(από το Λoνδίνο) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Chrystalla Nicolaou  
(from Lοndon) 

It is with great sadness that we announce the death of our  
beloved sister and auntie on Sunday 16th August 2020 at the 
age of 61. Chrystalla was born in Highgate London, 31 August 
1958 She was from the Sphikas Family, and she leaves behind 

her 2 brothers Nick and Kostas, godson Joseph and 5 nephews.  
She is resting in heaven with her parents Pavlos and Myrofora  

Νicolaou who were from Kalogrea (Kyrenia)  
and Agios Sergios (Famagusta). 

The funeral will take place on Monday 7th September at 12.30pm  
at St Demetrios Greek Orthodox Church, 2 Logan Road,  

Edmonton, London, N9 0LP, followed by the burial at Enfield  
Cemetary, Great Cambridge Road, Enfield, EN1 4DS.   

The Wake will be at the graveside. 
Chrystalla was a beloved woman by all who knew her, she led a 

selfless life helping everyone around her.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας 
αδερφής και θείας Χρυστάλλας Νικολάου, η οποια  

απεβίωσε την Κυριακή 16 Αυγούστου 2020, σε ηλικία 61 ετών.  
Η Χρυστάλλα γεννήθηκε στο Highgate Βορείου  

Λονδίνου στις 31 Αυγούστου 1958. Κατάγετε από την 
 οικογένεια Σφήκα και αφήνει πίσω της 2 αδέλφια τον Νίκο και 

Κώστα, τον βαπτιστικό της Τζόζεφ και 5 ανίψια.  
Θα αναπαυθεί εν ειρήνη στον παράδεισο μαζί με τους γονείς της, 
τον Παύλο και τη Μυροφόρα Νικολάου, που κατάγονταν από την 

Καλογρέα (Κερύνεια) και τον Άγιο Σέργιο 
 (Αμμόχωστος) αντίστοιχα. 

Η κηδεία, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 
12.30μμ στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Αγίου  

Δημητρίου, 2 Logan Road, Edmonton, London, N9 0LP, και η 
ταφή στο κοιμητήριο του Enfield, Great Cambridge Road,  
Enfield, EN1 4DS. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Η Χρυστάλλα ήταν μια καλή γυναίκα που την αγαπούσαν, όσοι 
την γνώριζαν, έζησε μια ανιδιοτελή ζωή βοηθώντας όλους γύρω της. 31.08.1958-16.08.2020 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Γιαννούλα Σταύρου 
(Αμμόχωστος) 

23/07/1938 - 18/08/2020 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσoι 

παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν  

εισφορές στο North London Hospice,  

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν  

συλλυπητήρια μηνύματα, ή συμμετείχαν με 

οποιονδήποτε τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Ο σύζυγος της Κύπρος, παιδιά: Σταύρος 

και Χρυσταλλένη, γαμπρός: Ανδρέας,  

εγγόνια: Κύπρος, Αλέξανδρος, Κώστα, 

Ντάνιελ και Ιωάννα, αδελφή Μάρω και 

αδελφός Δημήτρης.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Χρυσόστομου Γαβριήλ Ττόκου  
(Λεμεσός) 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

06.09.2020, στην Εκκλησία των Αγίων 

Πάντων, Camden Street, London  

NW1 0JA, το 11ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας  

συζύγου, πατέρα και παππού  

Χρυσόστομου Γαβριήλ Ττόκου  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 

του όπως παρευρεθούν.  

Η σύζυγος Ελένη, παιδιά: Αντρέας, Μαρία 

και Γαβριήλ, εγγόνια και λοιποί συγγενείς. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maria Antoniou 
(from Akanthou Cyprus) 

It is with great sadness that we announce the death of 
our beloved mother Maria who passed away on 27th 
August at the age of 86.  She will be dearly missed and 
leaves behind her daughter Sonia, son in law Peter, 
daughter in law Georgina and grandchildren Dennis,  
Andrew, Maria, Christopher, his wife Angela and  
granddaughter Giorgia and many friends and family. 
Her funeral will take place at 1.00pm on Tuesday 15th 
September at the Greek Orthodox Church of John the 
Baptist, Wightman Road N8 0LY and the burial is at 
New Southgate Cemetery. 
Instead of flowers, there will be a donation box at the 
church hall. Proceeds will be given to a good cause. 
There will be a wake at the church hall of St. John the  
Baptist.  Please be sure to socially distance at all 
times. Please close family only, there are restrictions 
we must abide by.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κώστας Θεοδούλου 
(από την Έγκωμη)

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε  το θάνατο 

του αγαπημένου μας, αδελφού Κώστα  

Θεοδούλου που απεβίωσε στη Κύπρο στις 

15.08.2020 σε ηλικία 81 ετών.  

Ο εκλιπών καταγόταν από την Έγκωμη.  

Αφήνει πίσω τα αδέλφια του  Αναστασία και 

Jimmy. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί 

στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 12.30 μ.μ. 

στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του  

Βαπτιστού, Wightman Road, London N8, 

και η ταφή στο κοιμητήριο του Islington 

(East Finchley).
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Specialising in: 

Funerals Personal Tributes Wreaths Sprays 
Λουλούδια και στέφανα για κηδείες 

Tel 07973 830 885  Email :Ellekaratz@yahoo.com 

† 1ο ΕΤΗΣΙΟ ΜNHΜΟΣΥΝΟ 

Παναγιώτα Στρούθου 
& Αντωνάκη (Άκη) Στρούθου 

† 1st YEAR MEMORIAL 

Panayiota Strouthou 
& Antonakis (Aki) Strouthou 

The one-year memorial service of our beloved wife, 
mother and yiayia Panayiota Strouthou, who died on 
the 10.09.19 and our beloved son, brother and father, 
Antonakis (Aki) Strouthou who died on the 24.09.19. 

Will be held on Sunday 6th September 2020 at  
The Twelve Apostles, Kentish Lane,  

Brookman’s Park AL9 6NG.  
Relatives and friends are invited to attend. 

Loved you then love you more…... 
The children: Katrina, Louisa and Charles,  

son-in-laws, Chris,  Evangelos and James, grand-
children: Simone, Nicole, Anna-Lisa, Paige and Peter, 
great grandchildren: Luca, Stefan, Penelope and Rico. 

Το 1ον  μνημόσυνο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας 

και γιαγιάς Παναγιώτα Στρούθου, που απεβίωσε στις 

10.09.19 και του αγαπημένου μας γιου, αδελφού και πατέρα 

Αντωνάκη (Άκη) Στρούθου που απεβίωσε στις 24.09.19. 

Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 στην 

εκκλησία Των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, 

 Brookman's Park AL9 6NG. 

Καλούμαι όλους όσοι τιμούν την μνήμη τους να  

παρευρεθούν. 

Σας αγαπούσαμε τότε σας αγαπούμε περισσότερο..... 

Τα παιδιά: Κατρίνα, Λουΐζα και Charles, γαμπρoί Κρις, 

Eυάγγελος και James. 

εγγόνια: Simone, Nicole, Anna-Lisa, Paige και Peter, 

δισέγγονα: Luca, Stefan, Penelope και Rico.

ΣΜΟΛΕΣΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SMOLESKI NIKOLAOU

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT 

It is with a heavy heart that we announce the 

passing of Smoleski Nikolaou, he leaves behind 

his beloved wife Chrysoulla, (from Varosi) his 

children Nicky, Andy, Nina and Marianna. All his 

grand and great grandchildren who he loved so 

much. His son-in-law, daughter-in-laws,  

god-daughter Andre, brothers, sisters, nephews, 

nieces and many other relatives and friends. 

The funeral will be held on Friday 11th 

September at 11am at St Marys Greek orthodox 

church, Trinity road, London, N22 8LB. Burial will 

be at Edmonton cemetery, Church street, London 

N9 9HP. The wake will take place at the family 

home. 

Our dear dad had retired to Cyprus with his wife 

Chrysoulla of 64 years. They came back 8 years 

ago to be with their family. He was a very hard 

working and proud man who supported his family 

throughout their lives. His passing has left a big 

hole in all our hearts, our memories of him will 

stay with us forever and will be truly missed by 

his family and all that knew him. Due to Covid19 

we are limited to close family members only. Any 

floral tributes can be sent directly to the church 

by 10.30 am. 

Με βαριά καρδιά αναγγέλλουμε το θάνατο του 
Σμολέσκη Νικολάου. Αφήνει πίσω την αγαπημένη 
του σύζυγο Χρυσούλα, (από το Βαρώσι) τα παιδιά 
του Νίκης, Άντρος, Νίνα και Μαριάννα. Όλα τα 
εγγόνια και δισέγγονα του που τα αγαπούσε τόσο 
πολύ. Τον γαμπρό του, τις νύμφες του, την 
βαπτιστική του  Άντρη, αδέλφια, αδελφές, ανίψια 
και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 
Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ. στην Ελληνική 
Ορθόδοξη εκκλησία St Marys, Trinity road, 
Λονδίνο, N22 8LB. Η ταφή θα γίνει στο 
νεκροταφείο του Έντμοντον, Church street, 
London N9 9HP. Η παρηγοριά  θα γίνει στο σπίτι 
της οικογένειας. Ο αγαπητός μας πατέρα μετά την 
συνταξιοδότηση του είχε επαναπατριστεί στην 
Κύπρο με την επί 64 χρόνια σύζυγό του 
Χρυσούλα, όμως επέστρεψαν πίσω  στο Λονδίνο 
πριν από 8 χρόνια για να είναι μαζί με την 
οικογένειά τους. Ήταν ένας πολύ σκληρός 
δουλευτής και υπερήφανο άτομο που στήριξε την 
οικογένειά του καθ’ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του. 
Ο θάνατός του άφησε ένα μεγάλο κενό στις 
καρδιές μας, οι αναμνήσεις μας όμως για αυτόν θα 
μείνουν για πάντα μαζί μας, θα λείψει πραγματικά 
στην οικογένειά του και σε όλους όσους τον 
γνώριζαν. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού  
μόνο  στενά μέλη της οικογένειας, μπορούν να 
παρευρεθούν στην κηδεία. Λουλούδια  μπορούν 
να σταλούν απευθείας στην εκκλησία έως τις 
10.30 π.μ.

(from Koma tou Yalou)(από το Kώμα του γιαλού)

04.09.1932 - 19.08.2020
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Lefkios Towli

Λεύκιος Τοουλή 
(από το Βόρειο Λoνδίνο)

(Born and raised in North London)

16.10.1971 - 30.08.2020 

Lefkio passed away peacefully aged 48 on 30th August 2020  

surrounded by his loving family. 

He leaves behind his brothers, Kyriaco, Andro, Chris, his sister Liza, 

niece Costantina, nephews Andreas and Christian and brother-in-law 

Fokas and sister-in-law Doulla and Andro’s partner Mika. 

Lefkio was born in Islington, and was always proud to remind us of 

this being a huge fan of Arsenal FC. 

He was a colourful character who loved being amongst family and 

friends above all else. He loved to socialise, enjoyed his creature  

comforts and he didn’t need much more than that to make him happy. 

Lefkio, you were taken from us too soon. At 48, you were too young to 

go. There were so many more laughs we were supposed to have  

together. It is not right; you should still be with us. 

Words cannot express how much you will be missed by all your family.  

You have left a huge void in our lives. Life will never be the same  

without you. 

The funeral will take place on Friday 11th September 2020 at the 

Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Wightman Road,  

London N8 0LY and the burial at New Southgate Cemetery. 

Flowers are welcome and there will be a donation box whereby all 

proceeds will be donated to British Liver Trust.

Ο Λεύκιος απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 48 ετών, στις 30 Αυγούστου 2020, 

περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια. 

Αφήνει πίσω, τα αδέρφια του, Κυριάκο, Άντρο, Κρις και Λίζα, την ανιψιά 

του Κωσταντίνα, τους ανιψιούς του Αντρέα και Κρίστιαν, τον γιαμπρό του 

Φωκά, την νύμφη του Ντούλλα και την σύντροφο του Άντρο, Μίκα.  

Ο Λεύκιος γεννήθηκε στο Islington και ήταν πάντα περήφανος φανατικός 

οπαδός της Arsenal FC. 

Ήταν ένας εύθυμος χαρακτήρας που του άρεσε πάνω απ 'όλα, να είναι 

ανάμεσα σε οικογένεια και φίλους. Ήταν κοινωνικός, και απολάμβανε τις  

απλές ανέσεις της ζωής, δεν χρειαζόταν πολύ περισσότερα από αυτές για 

να τον κάνουν ευτυχισμένο. 

Λεύκιε, έφυγες πολύ νωρίς από κοντά μας. πολύ σύντομα. Στα 48, ήσουν 

πολύ νέος για να μας φύγεις. Υπήρχαν αρκετές ακόμη ευτυχισμένες  

στιγμές που μπορούσαμε να είχαμε ζήσει μαζί. Θα έπρεπε να μείνεις μαζί 

μας. Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο θα λείψεις στην  

οικογένειά σου. Έχεις αφήσει ένα τεράστιο κενό στη ζωή μας. 

Η ζωή μας δεν θα είναι ποτέ η ίδια χωρίς εσένα. 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 στην 

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, Λονδίνο N8 0LY και η ταφή στο  κοιμητήριο του New Southgate 

Cemetery. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, αλλά  θα υπάρχει  και  κουτί 

για εισφορές  και τα έσοδα θα δοθούν στο  British Liver Trust.

There was once a time 

When our rainbow had seven colours, 

Colours which blended and bounced, 

Each belonging to each other. 

Each bringing out the best of each other. 

Each colour clashing. 

Each colour merging. 

Our rainbow lost two rays, 

Now, without our red, 

Our rainbow is no more. 

Our days will now be adorned in black 

As we struggle without you. 

There will always be a shadow 

Where you should have been. 

You will always be with us, 

Wherever we go.

(the son of Costakis & Sotira)
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Λούης Παπαλούης Louis Papalouis

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT 

(from Aradippou, Cyprus)(από την Αραδίππου, Κύπρος)

21.08.1934 - 23.08.2020

 Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε  το 

θάνατο του αγαπημένου μας 

συζύγου, πατέρα, παππού και 

προπάππου Λούη Παπαλούη που 

απεβίωσε στις 23.08.2020 σε ηλικία 

86 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Μαρούλλα, την 

θυγατέρα του Georgina, τα εγγόνια 

του Λούη, Κριστίνα και Κίμπερλη και 

την δισέγγονη του Σοφία. 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 14 

Σεπτεμβρίου 2020, η ώρα 1.00 μ.μ. 

στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή,  Wightman road, London 

N8, και η  ταφή στο κοιμητήριο του  

New Southgate.

It is with great sadness that we announce the 

death of our beloved husband, father, grandfather 

and great grandfather Louis Papalouis that died 

on the 23.08.2020 at the age of 86. 

He leaves his wife Maroulla, daughter Georgina, 

grandchildren Louis, Christina and Kimberley and 

great granddaughter Sophia. 

The funeral will take place on the 14th 

September 2020, 1.00 pm at St John the Baptist 

church, Wightman road, London N8 followed by 

the burial at New Southgate cemetery.

Bapoulie was getting tired, and a cure was not to be, 
So God put his arms around him, and whispered  

come to me. 

With tearful eyes we watched him, and saw him fade away. 
Although we loved Bapou dearly,  

we could not make him stay. 
His golden heart stopped beating.  

Hard working hands at rest. 
God broke our hearts to prove to us,  

he only takes the best. 

To the best Bapoulie, we are broken and nothing without 
you except the three things you taught us to be;  

loving, strong and kind.  

† The 10th year Memorial of  

Stella Evgeniou Stylianides  

(from Lazania - Nicosia)  

will be held on Sunday 06.09.20 at the Greek Orthodox Church of 

St. Constantine and Helen, 69a Westow Street, Upper Norwood, 

London SE19 3RW. 

Relatives and friends are invited to attend.  

Children: George, Akis and Marios, grandchildren,  

sister Maria and other relatives.  

Also the 10th memorial service will take place on Sunday 

06.09.2020 at the Church of St. George, Lazania, Cyprus.

 † 10ον ετήσιο Μνημόσυνο 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 06.09.2020,  στην Εκκλησία του 

Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης 69a Westow Street, Upper 

Norwood, London SE19 3RW, το 10ον ετήσιο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής  

Στέλλας Ευγενίου Στυλιανίδη  
(από τη Λαζανιά-Λευκωσία)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Γιώργος, Άκης και Μάριος, εγγόνια, αδελφή Mαρία και λοιποί 

συγγενείς.  

Eπίσης, τελούμε την Κυριακή 06.09.2020 στην Εκκλησία  

Αγίου Γεωργίου, Λαζανιά, το 10ον ετήσιο μνημόσυνο.
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