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Δύο μέρες πριν την επιστροφή 
των μαθητών της Κύπρου στα 
σχολεία, το υπουργείο Παιδείας 
ανακοίνωσε αργά την Παρα-
σκευή αναβολή κατά μία εβδο-
μάδα. Επικαλέστηκε τις συνθήκες 
καύσωνα που επικρατούν...

Σελ 6

Κύπρος:  Άνοιγμα  σχολείων
Οι γονείς του μικρού κοριτσιού 

που σκοτώθηκε στην τρομοκρα-

τική επίθεση στο Manchester 

Arena, ζήτησαν διαφάνεια καθώς 

η δημόσια έρευνα για τον βομ-

βαρδισμό ξεκίνησε τη Δευτέρα...

                  Σελ 2&19

Επίθεση στο Manchester Arena Εμβόλιο Covid-19
Η φαρμακευτική εταιρία Astra-
Zeneca Plc ανακοίνωσε χθες ότι 
σταμάτησε τις δοκιμές σε παγκό-
σμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανο-
μένων και των δοκιμών τελευ-
ταίου σταδίου, για το πειραματικό 
εμβόλιο της κατά του COVID-19... 
                        Σελ 8

Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά 

στη Μόρια 

Σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης 

Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά 

στη Μόρια 

Σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης 
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• Everyone is Kneaded out of the same Clay, 

but not baked! 

• Ο καθένας μας ζημώθηκε από τον ίδιο πηλό, 

όμως δεν ψήθηκε από τον ίδιο φούρνο! 

Ερμηνεία:… 
Ο πλανήτης μιλά από μόνος του. Το μέλλον, ως επί το 

πλείστον εξαρτάται από πού γεννιέται ο Άνθρωπος 

ο τόπος, οικογένεια, και κατεστημένο!

Λόγια Νηστεμένα

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

ΝΑ ΗΛΘΑΝ ΜΕΡΕΣ  
ΟΜΟΡΦΕΣ

της Εύα Λυσάνδρου-Άγιος Ανδρόνικος

Ειρήναρχος Στεφάνου

Θεέ μου να ήλθα μέρες όμορφες, 

μέρες εις την ζωή μας να ησυχάσει 

 πια ξανά ολόκληρη η ζωή μας.  

Έξω να βγαίνουμε και πάλι με μια ηρεμία,  

χωρίς τα τόσα βάσανα που έχει η κοινωνία. 

Kαθημερινώς το σκέφτομαι,  

κάνω την προσευχή μου  

και τον Θεό παρακαλώ 

 να έλθουν οι ημέρες πιο καλές 

 εμάς εις την ζωή μας. 

 Εγώ για να είμαι ειλικρινείς, όλα εν να  

περάσουν, θα έλθουν στο καλύτερο, 

νέα καλά θα ακούμε  

και θα καλυτερέψει η ζωή  

και εμείς δεν θα θρηνούμε.  

Το ξέρω είναι δύσκολο  

μα θα έλθει άσπρη μέρα,  

κι’ όλος ο κόσμος θα ειδεί 

 το φως όλης της μέρας

Επίθεση στο Manchester Arena: Οι γονείς της 
Saffie Roussos ζητούν διαφάνεια στην έρευνα

Οι γονείς του μικρού κοριτσιού 

που σκοτώθηκε στην τρομο-

κρατική επίθεση στο Man-

chester Arena, ζήτησαν διαφά-

νεια καθώς η δημόσια έρευνα 

για τον βομβαρδισμό ξεκίνησε 

τη Δευτέρα. 

Η οκτάχρονη Βρετανίδα Κύ-

πρια Saffie Roussos ήταν ένα 

από τα 22 θύματα που σκοτώ-

θηκαν από τον βομβιστή αυτο-

κτονίας Salman Abedi στο τέ-

λος μιας συναυλίας της Ariana 

Grande τον Μάιο του 2017. 

Η δημόσια έρευνα, η οποία θα 

διερευνήσει γεγονότα πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά την 

επίθεση, θα διεξαχθεί σε ειδικά 

διαμορφωμένο δωμάτιο στο 

κτήριο του δικαστηρίου του 

Μάντσεστερ και του δικαστη-

ρίου του Σάλφορντ. 

Ορισμένα μέρη της έρευνας θα 

πραγματοποιηθούν ιδιωτικά 

για λόγους εθνικής ασφάλειας. 

Ο Αμπέντι ήταν γνωστός στις 

υπηρεσίες ασφαλείας και ένας 

ανώνυμος ανώτερος αξιωματι-

κός του MI5 αναμένεται να 

αποδείξει την έρευνα αργότερα 

αυτό το έτος. 

Οι γονείς της Saffie, Andrew 

και Lisa Roussos, εξέφρασαν 

την ανησυχία τους για τη δια-

φάνεια στην έρευνα, ζητώντας 

απαντήσεις σχετικά με τον 

τρόπο αντιμετώπισης των συ-

νεπειών της επίθεσης. 

Ο κ. Ρούσος είπε στο BBC: «Το 

μόνο που ξέρω είναι ότι οι ενο-

χοι δεν παραδειγματίζονται και 

θα συνεχίσουν να κάνουν ότι 

κάνουν και πιθανόν να μην μά-

θουμε την πραγματική αλήθεια 

για το συβάν,, εκτός εάν λά-

βουμε αυτήν τη διαφάνεια και 

την ειλικρίνεια από τους εμπλε-

κόμενους ανθρώπους για να 

λάβουμε τις απαντήσεις που 

χρειαζόμαστε». 

Ο κ. Ρούσος πρότεινε να πα-

ραμείνει στην ακρόαση ένας δι-

κηγόρος από καθεμία από τις 

έξι εταιρείες που εκπροσω-

πούν τις οικογένειες που έχουν 

χάσει τους ανθρώπους τους. 

Η κ. Ρούσος πρόσθεσε: «Προ-

φανώς πρέπει να εμπιστευτείτε 

πλήρως τον πρόεδρο (έρευνα). 

Αλλά αυτή η έρευνα δεν αφορά 

την εμπιστοσύνη, πρέπει να 

αφορά τη διαφάνεια και πι-

στεύω ότι δεν θα το καταφέ-

ρουμε χωρίς να έχουμε έναν 

εκπρόσωπο στην αίθουσα. " 

Η κ. Ρούσος ήταν στην αρένα 

με την κόρη του κατά τη διάρ-

κεια της επίθεσης και παρέ-

λυσε προσωρινά λόγω των 

τραυματισμών της. 

Είπε στον ραδιοτηλεοπτικό ορ-

γανισμό: «Ήταν το χειρότερο 

για μένα, να σκέφτομαι αν η 

Saffie θα μπορούσε να σωθεί. 

Αλλά και οι άλλοι ανθρώποι. 

Πώς θα μπορούσαν να αφή-

σουν τραυματίες στην αρένα 

για τόσες ώρες; Είναι απλώς 

τρέλα. Θυμάμαι ότι ξάπλωσα 

σκεφτόμενος ότι η βοήθεια θα 

είναι εδώ σύντομα, και στο τέ-

λος ένιωθα σαν να βρισκόμουν 

εκεί για ώρες. "
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Μια πιθανή παράκαμψη βασικών τμημάτων της Συμφωνίας Αποχώρησης
«Aυτοκαταστροφική στρατηγική» 

Τα σχέδια που φέρεται ότι έχει η 
Βρετανία να παρακάμψει βασικά 
μέρη της Συμφωνίας Αποχώρη-
σης του Brexit συνιστούν μια 
«απέλπιδα και τελικά αυτοκατα-
στροφική στρατηγική», δήλωσε 
την Τρίτη ένας διπλωμάτης του 
μπλοκ, σχολιάζοντας σχετικό δη-
μοσίευμα της εφημερίδας Finan-
cial Times. 
Οι συνομιλίες για τη νέα σχέση 
που θα αποκτήσει η Βρετανία με 
την ΕΕ από το 2021 εισήλθαν σε 
νέα κρίση μετά την προειδοποί-
ηση του Λονδίνου προς το μπλοκ 
ότι ουσιαστικά μπορεί να παρα-
κάμψει βασικά μέρη της Συμφω-
νίας Αποχώρησης, εάν το μπλοκ 
δεν συμφωνήσει μέχρι τις 15 
Οκτωβρίου σε μια συμφωνία 
ελεύθερου εμπορίου. 
«Το “Pacta sunt servanda” , δη-

λαδή “οι συμφωνίες πρέπει να 
τηρούνται”, είναι μια θεμελιώδης 
αρχή του διεθνούς δικαίου. Αν το 
Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε 
να μην σεβαστεί τις διεθνείς υπο-
χρεώσεις του, αυτό θα υπονο-
μεύσει την θέση του στην διεθνή 
κοινότητα», δήλωσε ένας διπλω-
μάτης της ΕΕ «Ποιος θα ήθελε 
να συνάψει εμπορικές συμφω-
νίες με μια χώρα που δεν εφαρ-
μόζει τις διεθνείς συνθήκες; Θα 
ήταν μια απέλπιδα και τελικά αυ-
τοκαταστροφική στρατηγική», 
σχολίασε ο ίδιος. 
Ένας άλλος διπλωμάτης της ΕΕ, 
ο οποίος ζήτησε να παραμείνει 
ανώνυμος, δήλωσε ότι «χωρίς τη 
σωστή εφαρμογή της Συμφωνίας 
Αποχώρησης, δεν μπορώ να φα-
νταστώ ότι η ΕΕ θα καταλήξει σε 
μια συνθήκη με μια χώρα που 

δεν συμμορφώνεται με τις δε-
σμεύσεις της σε σχέση με την 
Συμφωνία». 
Από την πλευρά του, ο επικεφα-
λής διαπραγματευτής της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις συνομιλίες 
για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ δή-
λωσε ότι η Βρετανία επιθυμεί «το 
καλύτερο και για τις δύο πλευ-
ρές» στη συμφωνία διαζυγίου και 
πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύ-
σεις είναι δύσκολες. 
«Εξακολουθώ να ανησυχώ, οι 
διαπραγματεύσεις είναι δύσκο-
λες, γιατί οι Βρετανοί θέλουν το 
καλύτερο και για τις δύο πλευ-
ρές», είπε ο Μπαρνιέ στον ρα-
διοφωνικό σταθμό France Inter 
και πρόσθεσε ότι, κατά την κρίση 
του, είναι πιθανό να βρεθεί μια 
συμφωνία στο θέμα της αλιείας. 
Το πρωτόκολλο της συμφωνίας 
για τη Βόρεια Ιρλανδία είναι ση-
μαντικό για να διασφαλιστεί ότι 
δεν υπάρχει φυσικό τελωνειακό 
σύνορο ανάμεσα στην Ιρλανδία 
και την επαρχία της Βόρειας Ιρ-
λανδίας, είπε ο Μπαρνιέ. 
Είναι επίσης, πρόσθεσε ο ίδιος, 
«η προϋπόθεση για μια ενωμένη 
και λειτουργική οικονομία στο νησί 
(της Ιρλανδίας) καθώς και για τον 
σεβασμό της ακεραιότητας της 
ενιαίας αγοράς της ΕΕ». 
Αν δεν υπάρξει συμφωνία, η 

Βρετανία θα έχει μια εμπορική 
σχέση με το μπλοκ όπως η Αυ-
στραλία, το οποίο θα είναι ένα 
«καλό αποτέλεσμα», είπε ο Τζόν-
σον προσθέτοντας ότι «ως κυ-
βέρνηση προετοιμαζόμαστε, στα 
σύνορά μας και στα λιμάνια μας, 
για να είμαστε έτοιμοι για αυτή (τη 
συμφωνία). Θα έχουμε πλήρη 
έλεγχο επί των νόμων, των κα-
νονισμών και της αλιείας μας». 
Από την πλευρά του, ερωτηθείς 
για το επίμαχο δημοσίευμα, ο 
υπουργός Περιβάλλοντος της 
Βρετανίας Τζορτζ Γιούστις δή-
λωσε ότι πιθανόν να υπάρχουν 
κάποιες δευτερεύουσες «νομικές 
ασάφειες» που χρειάζονται διευ-
κρινίσεις αναφορικά με το πρω-
τόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία. 
Η εφημερίδα Financial Times 
ανέφερε ότι η βρετανική κυβέρ-
νηση σχεδιάζει μια νομοθεσία με 
την οποία θα παρακάμπτονται 
βασικά μέρη της Συμφωνίας 
Αποχώρησης του Brexit, διακιν-
δυνεύοντας την κατάρρευση των 
εμπορικών διαπραγματεύσεων 
με τις Βρυξέλλες. 
Η σχεδιαζόμενη νομοθεσία, θα 
αυξήσει τις εντάσεις μεταξύ των 
δύο πλευρών με την προσπά-
θεια αναίρεσης ορισμένων με-
ρών της Συμφωνίας Αποχώρη-
σης που υπογράφηκε νωρίτερα.

με τον Βύρωνα Καρύδη

Κορωνοϊός: Αυστηροποίηση των μέτρων περιορισμού κοινωνικών συναναστροφών
Πρωτοσέλιδο θέμα στις  περισσότερες εφημερίδες 
της Τετάρτης ήταν η απόφαση της κυβέρνησης 
να απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις περισσότερων 
από έξι ατόμων στην Αγγλία. 
Η Daily Mail  (09/09) θεωρεί ότι αυτή η απόφαση,  
η οποία τίθεται σε ισχύ τη Δευτέρα, είναι η πρώτη 
αλλαγή πολιτικής αναφορικά με τη χαλάρωση του 
lockdown, με αποτέλεσμα να εκφράζονται φόβοι 
για το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν ευρύτερα 
περιοριστικά μέτρα.   
Σύμφωνα με την Daily Telegraph, η κυβέρνηση  
σκέφτεται να επιβάλει «την απαγόρευση της κυ-
κλοφορίας σε εθνικό επίπεδο».  
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές επιδιώ-
κουν να μιμηθούν την προσέγγιση του Βελγίου, 
γράφουν οι  Times. Αυτή η χώρα αντιμετώπισε 
τον κίνδυνο αύξησης των κρουσμάτων κορω-
νοϊού απαγορεύοντας την κυκλοφορία κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. Η πόλη του Μπράντφορντ 
είναι πιθανό να αποφάσισει την πρώτη πλήρη 
τοπική απαγόρευση της κυκλοφορίας, σημει-
ώνουν οι Times.  
Τρεις εφημερίδες  καλούν την κυβέρνηση να απο-
φύγει ένα άλλο lockdown σε όλη την επικράτεια  
- επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να αντέ-
ξει τις οικονομικές συνέπειες νέων αυστηρών πε-
ριορισμών. 
 Η Daily Mail προβλέπει την απογοήτευση ορι-
σμένων βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος 

που θα ήθελαν η κυβέρνηση να συνεχίσει «το 
άνοιγμα της κοινωνίας». 
Η Daily Mirror γράφει ότι η κυβέρνηση απαιτεί 
να περιορίσουμε τον χρόνο διασκέδασης, καθώς 
αγωνίζεται  να αντιμετωπίσει την Covid-19. 
Η Daily Express στην πρώτη σελίδα προβάλλει 
την  προειδοποίηση του πρωθυπουργού Μπόρις 
Τζόνσον- «οι άνθρωποι πρέπει να δράσουν τώρα  
για να αποτρέψουν την εξάπλωση της νόσου». 
Η εφημερίδα αναφέρει ότι θα ξεκινήσει σήμερα 
μια "μαζική ενημέρωση" της κοινής γνώμης, με 
το σύνθημα "χέρια - απόσταση - πρόσωπο", στην 
οποία εκστρατεία θα υπογραμμίζεται η ανάγκη 
για το πλύσιμο των χεριών και τη διατήρηση της 
κοινωνικής απόστασης και για τη χρήση της μά-
σκας.  
Οι Times αναφέ-
ρουν ότι τα μέ-
τρα για τις  
κοινωνικές  
συγκεντρώσεις 
στην Αγγλία 
έχουν σχεδιαστεί 
ώστε να είναι κα-
τανοητά και να 
επιβάλλονται ευ-
κολότερα, μετά 
από καταγγελίες 
της αστυνομίας. 

Brexit: Με κατάρρευση κινδυνεύουν οι συνο-
μιλίες της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο  
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπό-
ρις Τζόνσον θα τονίσει στους ηγέτες της ΕΕ ότι η 
συμφωνία για το Brexit είναι "αντιφατική" και πρέ-
πει να ξαναγραφεί για να προστατεύσει την 
Ένωση, σύμφωνα με την Daily Telegraph (08/09). 
Ο κ. Τζόνσον πιστεύει ότι η συμφωνία αποχώρη-
σης θα αφήσει τη Βόρεια Ιρλανδία απομονωμένη 
από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό ήταν 
"απρόβλεπτο" όταν υπογράφηκε η συμφωνία πέ-
ρυσι, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή. 
Οι Financial Times γράφουν ότι όταν ο επικεφα-
λής διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit, Μισέλ 
Μπαρνιέ, προειδοποίησε - ότι εάν η συμφωνία 

διαζυγίου “ξαναγραφεί”, οι 

διαπραγματεύσεις για μια εμπο-
ρική συμφωνία δεν θα καταλή-
ξουν σε αίσιο τέλος. 
Για την Daily Express πρόκειται για μια "θυμω-
μένη στάση" που απειλεί τις συνομιλίες με κατάρ-
ρευση.  
Ο Guardian μας ενημερώνει ότι έχουν διαρρεύσει 
τηλεγραφήματα από τις Βρυξέλλες που αποδει-
κνύουν ότι η ΕΕ δεν εμπιστεύεται τον Μπόρις 
Τζόνσον.  
Σύμφωνα με ένα τηλεγράφημα, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή φοβάται ότι η Ντάουνινγκ Στριτ έχει ενθαρ-
ρύνει τελευταία τη δημοσίευση στις βρετανικές 
εφημερίδες αρνητικών δημοσιευμάτων κατά της 
ΕΕ. Σε ένα άλλο τηλεγράφημα εκφράζονται υπο-
ψίες ότι ο πρωθυπουργός έχει καθυστερήσει μια 
συμφωνία για την αλιεία, τις κρατικές επιχορηγή-
σεις  και τον τρόπο επίλυσης των διαφορών, προ-
κειμένου να επιτευχθεί ένας “συμβιβασμός” την 
τελευταία στιγμή. 
Ο Guardian σημειώνει ότι αναφορικά με τις δια-
πραγματεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την 
ΕΕ είμαστε ενώπιον “του χειρότερου δυνατού σκη-
νικού στον τελευταίο γύρο των συνομιλιών”.   
Οι διαπραγματεύσεις ΕΕ και Μ. Βρετανίας θα συ-
νεχίσθηκαν και την Τρίτη στο Λονδίνο. Ωστόσο η 
ανακοίνωση ότι ένας “νόμος για την ενιαία αγορά” 
παρουσιάστηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων την 
Τετάρτη.

Συνελήφθη ένας άνδρας ως 
ύποπτος για ανθρωποκτονία 
έπειτα από τις επιθέσεις με μα-
χαίρι που διαπράχθηκαν τις 
πρώτες πρωινές ώρες της Κυ-
ριακής στην πόλη Μπέρμιγχαμ 
και προκάλεσαν τον θάνατο ενός 
ανθρώπου και τον τραυματισμό 
επτά άλλων, ανακοίνωσε την 
Δευτέρα η βρετανική αστυνομία. 
Ο 27χρονος ύποπτος συνελή-
φθη στην περιοχή Σέλι Όουκ 
του Μπέρμιγχαμ στις 04:00 πμ, 
διευκρίνισε η αστυνομία. 
Επιθεωρητές της αστυνομίας 
δήλωσαν ότι οι επιθέσεις με μα-
χαίρι που έγιναν την Κυριακή σε 
τέσσερις τοποθεσίες σε διά-
στημα μεγαλύτερο των δύο 
ωρών στο Μπέρμιγχαμ συνδέ-
ονται μεταξύ τους, αλλά δεν πι-
στεύεται ότι έχουν σχέση με τη 
δράση συμμοριών ή με τρομο-
κρατία. 
"Συλλάβαμε έναν άνδρα ως 
ύποπτο για ανθρωποκτονία και 
7 απόπειρες ανθρωποκτονίας 

σε σχέση με τις #Birmingham-
Stabbings", σημειώνει σε ανα-
κοίνωση που έκανε μέσω 
Twitter η αστυνομία αναφερό-
μενη στις επιθέσεις με μαχαίρι. 
Νεκρός από τις επιθέσεις είναι 
ένας 23χρονος, ενώ ένας άν-
δρας και μια γυναίκα ηλικίας 19 
και 32 ετών αντίστοιχα, τραυμα-
τίστηκαν σοβαρά και εξακολου-
θούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη 
κατάσταση. Πέντε άνθρωποι, ηλι-
κίας μεταξύ 23 και 33 ετών, τραυ-
ματίστηκαν λιγότερο σοβαρά 
από τις επιθέσεις αυτές. 
Η αστυνομία δημοσιοποίησε το 
βράδυ της Κυριακής διάφορες 
εικόνες του υπόπτου από τις κά-
μερες παρακολούθησης και 
έλαβε "πολλές απαντήσεις". 
"Η μια από τις υποθέσεις μας 
οδήγησε στην συνοικία Σέλι 
Όουκ σήμερα το πρωί (Δευ-
τέρα) όπου και συνελήφθη ένας 
άνδρας", διευκρίνισε η αστυνο-
μία.

Συνελήφθη ένας άνδρας
Επιθέσεις με μαχαίρι στο Μπέρμιγχαμ

Παιδεία-Σχολεία

Οι μαθητές μπορεί να υποχρεωθούν να πάνε σε 
μαθήματα και το σαββατοκύριακο για να παρα-
κολουθήσουν τα χαμένα μαθήματα δήλωσε ο 
υπουργός Παιδείας Γκάβιν Ουίλιαμσον ώστε να 
καλύψουν τη διαφορά. 
Ο κ. Williamson είπε στα μέσα: "Αυτό μπορεί να 
σημαίνει παράταση της σχολικής ημέρας για ορι-
σμένους, αυτό μπορεί να σημαίνει μαθήματα το 
Σάββατο για άλλους. 
"Υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές παρεμβά-
σεις που μπορούν πραγματικά να προσφέρουν 
σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά τη βοήθεια 

των νέων να μάθουν τη μάθηση που έχουν χάσει." 
Όταν ρωτήθηκε για την έλλειψη παιδικής μέριμνας 
από τους γονείς που πιθανόν να εργάζονται και 
τα Σάββατα, είπε: «Συνεργαζόμαστε με όλα τα 
σχολεία για να διασφαλίσουμε ότι παρέχεται πρό-
βλεψη στους γονείς, έχουμε εκδώσει οδηγίες σχε-
τικά με αυτό σχετικά με το πώς θα μπορούσε να 
γίνει αυτό σε ένα ασφαλής και προσεκτικός τρό-
πος που λειτουργεί τόσο για όσους εργάζονται 
σε σχολεία, αλλά και για τα παιδιά που επωφε-
λούνται από αυτήν την περίθαλψη και τους γονείς 
που εξαρτώνται από αυτήν. " 
Αυτό συμβαίνει αφού τα σχολεία άνοιξαν ξανά 
για πολλούς μαθητές στις 2 Ιουλίου και για όλους 
την περασμένη εβδομάδα. 
Ο κ. Williamson επέμεινε επίσης ότι τα σχολεία 
θα κλείσουν ξανά μόνο ως «απόλυτη έσχατη 
λύση». 
"Γι 'αυτό κάναμε μια επένδυση επιπλέον 150.000 
φορητών υπολογιστών που θα διατεθούν σε εκεί-
νες τις κοινότητες που είναι σε θέση όπου δεν θα 
μπορούν να παρέχουν πρόσωπο με πρόσωπο 
διδασκαλία μέσα στα σχολεία.

Τα παιδιά μπορεί να αναγκαστούν να πηγαίνουν σχολείο τα Σάββατα 
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Tουρκικές προκλήσεις και απειλές

Για τις τουρκικές προκλήσεις 
στις θαλάσσιες ζώνες της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και τις 
απειλές για εποικισμό των Βα-
ρωσίων θα ενημερώσει σή-
μερα, Πέμπτη, τους ηγέτες 
των άλλων έξι μεσογειακών 
κρατών μελών της ΕΕ που 
συμμετέχουν στο σχήμα 
MED7 ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης, 
κατά τη διάρκεια της συνόδου 
κορυφής MED7 που θα πρα-
γματοποιηθεί στην Κορσική. 
Σε δηλώσεις του μετά τη συ-
νεδρία του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, ο Αναπληρωτής Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος, 
Παναγιώτης Σεντώνας, είπε 
πως ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας θα ενημερώσει τους 
συμμετέχοντες αρχηγούς 
"τόσο για τις συνεχιζόμενες 
παράνομες ενέργειες της 
Τουρκίας εντός των θαλασ-

σίων ζωνών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας αλλά και για τις 
τουρκικές απειλές για εποικι-
σμό της περίκλειστης πόλης 
των Βαρωσίων, όσο και για τις 
τελευταίες εξελίξεις στο Κυ-
πριακό και τις πρωτοβουλίες 
που ο ίδιος αναλαμβάνει για 
την επανέναρξη των συνομι-
λιών". Αναφερόμενος στη 
συμμετοχή απόψε του Προ-
έδρου Αναστασιάδη σε τηλε-
διάσκεψη μαζί με τον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Σαρλ Μισέλ, τη Γερμανίδα Κα-
γκελάριο Άγκελα Μέρκελ και 
με μια ομάδα άλλων πέντε ευ-
ρωπαϊκών κρατών, ο Αναπλη-
ρωτής Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος είπε πως ένα θέμα 
που θα συζητηθεί είναι η 
Τουρκία και η κλιμακούμενη 
ένταση που προκαλεί στην πε-
ριοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου. 

Αναφερόμενος στη σύνοδο 
κορυφής στων επτά μεσογει-
ακών κρατών, ο κ. Σεντώνας 
είπε πως πρόκειται για την 
έβδομη σύνοδο στη σειρά και 
ακολουθεί αυτές της Αθήνας, 
της Λισαβόνας, της Μαδρίτης, 
της Ρώμης, της Λευκωσίας και 
της Μάλτας και πως στη σύ-
νοδο θα συμμετάσχουν οι 
επτά αρχηγοί των μεσογει-
ακών κρατών, δηλαδή της 
Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πορ-
τογαλίας, της Μάλτας, της Ελ-
λάδας, της Ισπανίας και της 
Κύπρου. 
Σημείωσε πως στόχος της συ-
νόδου είναι ο συντονισμός, η 
αναζήτηση συγκλίσεων και ο 
καθορισμός κοινών θέσεων 
των επτά χωρών σε ζητήματα 
που αφορούν την πορεία της 
ΕΕ, το μέλλον της Ευρώπης 
και τις τρέχουσες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Για  για εποικισμό Βαρωσίων ενημερώνει αρχηγούς  
μεσογειακών κρατών ο Πρόεδρος
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Στην Κύπρο ο Λαβρόφ

Έτοιμη για μεσολάβηση προς 
την Άγκυρα, για αποκλιμάκωση 
της κρίσης στην Ανατολική Με-
σόγειο δηλώνει η Μόσχα. Αυτό 
διεμήνυσε από τη Λευκωσία ο 
Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, 
Σεργκέι Λαβρόφ τόσο με τον 
Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδηόσο 
και με τον υπουργό Εξωτερικών 
Νίκο Χριστοδουλίδη. 
«Η Ρωσία θεωρεί απαράδεκτα 
τα βήματα που θα φέρουν πε-
ραιτέρω κλιμάκωση στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. Επανειλημ-
μένα καλέσαμε όλες τις 
πλευρές. Θα ήμασταν έτοιμοι να 
συμβάλλουμε στις σχέσεις κα-
λής γειτονίας σε περίπτωση 
που μας ζητηθεί από τους εν-
διαφερόμενους» είπε συγκεκρι-
μένα ο κ. Λαβρόφ, μετά το πέ-
ρας της κατ' ιδίαν συνάντησης 
που είχε στο υπουργείο Εξωτε-

ρικών της Κύπρου με τον ομό-
λογό του Νίκο Χριστοδουλίδη. 
«Μάλιστα εξέφρασα την θέση 
ότι η Κύπρος θα πρέπει να δη-
λώνει ρητά την άποψη της και 
η Ρωσία θα βασίζεται πάνω σε 
αυτή. Η Ρωσία παραμένει προ-
σηλωμένη στις αρχές της διευ-
θέτησης που περιλαμβάνονται 
στα διάφορα ζητήματα», προ-
σέθεσε. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες σε κανένα σημείο δεν ετέθη 
από ρωσικής πλευράς θέμα για 
την ενίσχυση των σχέσεων Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και Ηνω-
μένων Πολιτείων. 
Από την πλευρά του, ο κ. Χρι-
στοδουλίδης είπε «Αφού εξέ-
φρασα την ευγνωμοσύνη της 
Κύπρου για την σταθερή στή-
ριξη της Ρωσίας στις προσπά-
θειες για εξεύρεση βιώσιμης και 
λειτουργικής λύσης, ενημέρωσα 

τον Σεργκέι για τις τελευταίες 

εξελίξεις, με ιδιαίτερη αναφορά 

στις προκλητικές εξαγγελίες και 

απειλές της Τουρκίας και του κα-

τοχικού καθεστώτος σε σχέση 

με την πόλη της Αμμοχώστου. 

Ως αποτέλεσμα των συνομιλιών 

που είχε ο Σεργκέι Λαβρόφ 

τόσο με τον Πρόεδρο Αναστα-

σιάδη όσο και με τον υπουργό 

Εξωτερικών Νίκο Χριστοδου-

λίδη, επαναβεβαιώθηκε η στή-

ριξη Μόσχας στο Κυπριακό και 

ως προς τη μορφή λύσης, δη-

λαδή Διζωνική Δικοινοτική Ομο-

σπονδία, η οποία έχει ως κε-

ντρικό άξονα τα ψηφίσματα του 

Συμβουλίου Ασφαλεάις του 

ΟΗΕ.

Έτοιμη η Ρωσία να αναλάβει πρωτοβουλία αν της ζητηθεί. 
Συνάντηση με ΥΠΕΞ, Νίκο Χριστοδουλίδη
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Ο Σεργκέϊ Λαβρόφ επαναφέρει το «ξεχασμένο» Κυπριακό 
            ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΧΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΚΕΛ για εξωτερική πολιτική

Η επίσκεψη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών 

στην Κύπρο αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία 

για επιβεβαίωση των πολιτικών και οικονομι-

κών σχέσεων των δύο χωρών και της φιλίας 

των λαών μας. Για επαναβεβαίωση της στήρι-

ξης της Ρωσίας στο Κυπριακό και τον αγώνα 

για επανένωση της πατρίδας μας στη βάση 

αρχών, τονίζει σε δήλωση του ο Εκπρόσωπος 

Τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου. 

Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει την ξεκάθαρη θέση της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας για ταχύτερη επανέ-

ναρξη των διαπραγματεύσεων για λύση του 

Κυπριακού στη βάση των Ψηφισμάτων του 

ΟΗΕ και του συμφωνημένου πλαισίου, κάτι 

που θα συμβάλει στη λύση κι άλλων προβλη-

μάτων.  

Περαιτέρω, η θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

για κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος 

των εγγυήσεων και διασφάλιση της εφαρμογής 

της μελλοντικής λύσης του Κυπριακού από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνάδει από-

λυτα με τη θέση αρχής της Κυπριακής Δημο-

κρατίας.  

Το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι η κυβέρνηση της Κύ-

πρου  δεν μπορεί από τη μια να δηλώνει ότι 

προσβλέπει στην ενίσχυση των κυπρο—ρω-

σικών σχέσεων και την ίδια ώρα να πανηγυρί-

ζει για το νόμο Μενέντες – Ρούμπιο, ο οποίος 

προνοεί όπως η Κύπρος στραφεί ενάντια στη 

Ρωσία. Το ένα αναιρεί το άλλο. Η κυβέρνηση 

πρέπει να εγκαταλείψει τα μισόλογα και τις 

υπεκφυγές και να τοποθετηθεί ευθαρσώς επί 

αυτού του πολύ σημαντικού θέματος.  

Η θέση του ΑΚΕΛ είναι ξεκάθαρη: την εξωτε-

ρική πολιτική της χώρας μας δεν μπορεί να 

την καθορίζει κανείς άλλος πλην της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας. Η Κύπρος δεν έχει την πο-

λυτέλεια να χάνει ή να επιλέγει συμμάχους. 

Πρέπει να αναπτύσσει σχέσεις με όλες τις χώ-

ρες μέσα από μια πολυεπίπεδη εξωτερική πο-

λιτική, στη βάση του διεθνούς δικαίου και του 

αμοιβαίου οφέλους, για προώθηση της ειρήνης 

και της συνεργασίας.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Την ανάγκη να επανέλθει το Κυπριακό στις 
προτεραιότητες της κυπριακής κυβέρνησης, 
έφερε εκ των πραγμάτων στην ημερήσια διά-
ταξη η επίσημη επίσκεψη την Τρίτη, στην Κυ-
πριακή Δημοκρατία του υπουργού Εξωτερικών 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργκέϊ Λαβρόφ, ο 
οποίος την ίδια ώρα δεν έκρυψε τις ανησυχίες 
της Μόσχας για τις αντιρωσικές θέσεις της Κυ-
πριακής κυβέρνησης και τη δυσφορία για τον  
μονόπλευρο προσανατολισμό της Λευκωσίας 
προς τη Δύση και τους ΝΑΤΟϊκούς. 
Ο Ρώσος υπουργός στη διάρκεια συνάντησης 
του με τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων 
δήλωσε ότι ουδείς πρέπει να επιβάλει οποι-
εσδήποτε συνταγές στις πλευρές στην Κύπρο 
και ιδιαίτερα να καθορίσει τεχνητά χρονοδια-
γράμματα,  
Ο Σ. Λαβρόφ υπογράμμισε επίσης πως η χώρα 
του υποστηρίζει σθεναρά μια λύση του Κυπρια-
κού βασισμένη στα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και απευθυ-
νόμενος στους πολιτικούς αρχηγούς είπε πως 
«είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε τις εκτιμή-
σεις σας για το τι συμβαίνει γύρω σας, ειδικό-
τερα με τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση 
του Κυπριακού». 
 Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
Άντρος Κυπριανού, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νι-
κόλας Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, 
Μαρίνος Σιζόπουλος, ο Πρόεδρος της Συμμα-
χίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, η Πρόεδρος 
της Αλληλεγγύης, Ελένη Θεοχάρους, ο Πρό-
εδρος των Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, και ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν. 
Μιλώντας κατά την έναρξη της συνάντησης 
στην παρουσία των ΜΜΕ, ο Σ. Λαβρόφ είπε 
πως αυτός και η αντιπροσωπεία του είχαν πολύ 
καλές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, τον Πρόεδρο της 
Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, και τον Υπουργό 
Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη, και πως είδαν 
επίσης την φωτογραφική έκθεση για τα 60χρονα 
των διπλωματικών σχέσεων Κύπρου και Ρω-

σίας. 
 Αναφέρθηκε επίσης στις αμοιβαία επωφελείς 
σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών σε πολλούς το-
μείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός καθώς 
και στην πνευματική εγγύτητα των λαών τους. 
 Είπε ακόμη πως οι ρίζες των σχέσεων μεταξύ 
των δυο λαών πάνε πολύ πίσω κατά εκατοντά-
δες χρόνια. 

Αναφερόμενος στο Κυπριακό σημείωσε πως 
"υποστηρίζουμε σθεναρά μια λύση βασισμένη 
στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πι-
στεύουμε ότι ουδείς πρέπει να επιβάλει οποι-
εσδήποτε συνταγές στις κυπριακές πλευρές και 
ιδιαίτερα ότι ουδείς πρέπει να καθορίσει τεχνητά 
χρονοδιαγράμματα". 
Νωρίτερα σε τελετή παρασημοφόρησης του στο 
Προεδρικό από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο Σ. 
Λαβρόφ  ανέφερε: «Γνωρίζετε πολύ καλά τη 
θέση μας για το Κυπριακό που η επίλυση του 
πρέπει να βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του 
ΟΗΕ και ελπίζουμε για τη γρηγορότερη επανεκ-
κίνηση του διαλόγου μεταξύ των κοινοτήτων και 

τη γρηγορότερη επίλυση του Κυπριακού». 
Παρακολουθούμε, πρόσθεσε, την κατάσταση 
στην Ανατολική Μεσόγειο όσον αφορά τις σχέ-
σεις σας με την Τουρκία. Είμαστε έτοιμοι να πα-
ρέχουμε κάθε συνδρομή στην ανάπτυξη ενός 
πραγματικού διαλόγου προς αμοιβαίως αποδε-
κτές λύσεις", είπε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερι-
κών. 

ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 
Διπλωματικά και με περισσή σαφήνεια εξέ-
φρασε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, 
τις ανησυχίες της Μόσχας για τις παρεμβάσεις 
των ΗΠΑ στην περιοχή της Αν. Μεσογείου μέσω 
Κύπρου, οι οποίες επιχειρούν διασάλευση των 
σχέσεων Κύπρου-Ρωσίας. 
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας σε αντιφώνησή του σε τελετή παρα-
σημοφόρησής του με το παράσημο του Μεγα-
λόσταυρου του Τάγματος Μακαρίου Γ’ από τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, στο σημείο για τα προ-
βλήματα στην Αν. Μεσόγειο και σε σχέση με την 

Τουρκία παρατήρησε ότι «υπάρχουν και άλλα 
ζητήματα που μας ανησυχούν όσον αφορά την 
κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο». Υπάρ-
χουν, όπως επεσήμανε ο κ. Λαβρόφ και οι έξω-
θεν παίκτες «όπως οι ΗΠΑ που προσπαθούν 
να δημιουργήσουν» γραμμές «και να συμβά-
λουν στις συγκρούσεις παρά στις ειρηνικές λύ-
σεις». 
Για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο 
είπε πως «χρειάζονται άλλες προσεγγίσεις, ει-
ρηνικοί τρόποι προώθησης των συμφερόντων. 
Συμβιβασμός, διάλογος είναι οι μόνες λύσεις 
που μπορούν να συνεισφέρουν στην ειρηνική 
λύση οποιασδήποτε υπόθεσης. Είμαστε ανοι-
κτοί στην ανάπτυξη του διαλόγου μας με τους 
Κύπριους φίλους μας και στη διμερή ατζέντα και 
στα διεθνή θέματα». Παρασημοφορώντας τον κ. 
Λαβρόφ ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναγνώρισε 
ότι «διαχρονικές είναι οι θέσεις αρχών και η 
στήριξη που παρέχεται και συνεχίζει να παρέχει 
η Ρωσία στις προσπάθειές μας για εξεύρεση 
μιας δίκαιης λύσης του Κυπριακού στη βάση 
των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και στις αρχές και αξίες του 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». 
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σερ-
γκέι Λαβρόφ, τόνισε ότι η χώρα του παρακολου-
θεί την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και 
είναι έτοιμη για κάθε συνδρομή στην ανάπτυξη 
ενός πραγματικού διαλόγου προς αμοιβαίως 
αποδεκτές λύσεις «αν μας ζητηθεί από τους εν-
διαφερόμενους». 
Κι αυτό σε απάντηση της τοποθέτησης του Κύ-
πριου ΥΠΕΞ ότι «είναι καθοριστικής σημασίας, 
σ’ αυτή τη συγκυρία, να υπάρξουν παρεμβάσεις 
από τη διεθνή κοινότητα προς την Άγκυρα, ιδιαί-
τερα δε από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας όπως είναι η Ρωσία, με στόχο τον 
άμεσο τερματισμό της τουρκικής παραβατικότη-
τας και συμπεριφορών που ξεκάθαρα ξεφεύ-
γουν του πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας, 
είτε αυτά είναι σχετικά ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας, είτε πρόκειται για σχετικές διε-
θνείς συμβάσεις, όπως είναι για παράδειγμα η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για 
το Δίκαιο της Θάλασσας».

ΑΚΕΛ: Αναγκαία μια πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική
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Τουρισμός

Παιδεία

Αναβολή κατά μία εβδομάδα 
στο άνοιγμα των σχολείων

ΓεΣΥ 
Παράταση μέχρι τις 30 Σε-
πτεμβρίου έχει δοθεί για την 
εκτέλεση των συνταγών για 
εξειδικευμένα φάρμακα από 
μη συμβεβλημένους με το 
ΓεΣΥ Ειδικούς Ιατρούς, ώστε 
να αποφευχθεί πιθανή ταλαι-
πωρία στους ασθενείς που 
διαθέτουν τέτοιες συνταγές. 
Για την απρόσκοπτη χορήγηση 
των φαρμάκων στους ήδη δι-
καιούχους ασθενείς και την 
ελαχιστοποίηση της ταλαιπω-
ρίας των ασθενών, οι μη συμ-
βεβλημένοι με το ΓεΣΥ Ιατροί 
θα μπορούν να εκδίδουν συ-
νταγές μέχρι τις 15 Σεπτεμ-
βρίου 2020 για κάλυψη ανα-
γκών μέχρι ένα μήνα και 
εκτέλεση της συνταγής μέχρι 
το τέλος Σεπτεμβρίου 2020. 
Σε ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Υγείας αναφέρεται ότι με 
την ένταξη των εξειδικευμένων 
φαρμάκων που χορηγούνται 
για συγκεκριμένες θεραπείες 
χρόνιων ασθενών στον Κατά-
λογο Φαρμακευτικών Προ-
ϊόντων του ΓεΣΥ από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2020, καταργείται 
η ειδική ρύθμιση που είχε δο-
θεί με Υπουργική Απόφαση 
ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2019 
για συνταγογράφηση των φαρ-
μάκων από Ειδικούς Ιατρούς 
μη συμβεβλημένους με το 
ΓεΣΥ. 
Σημειώνεται ότι νέα αιτήματα 
ασθενών δεν θα εξετάζονται 
και οι ασθενείς προτρέπονται 
να εξασφαλίσουν νέα συνταγή 
από Ιατρό συμβεβλημένο με 
το ΓεΣΥ. Σε αντίθετη περί-
πτωση, τα φάρμακα δεν θα 
αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ 
και το κόστος τους θα επιβα-
ρύνει τους ίδιους τους ασθε-
νείς.

Δεν τελείωσε η φετινή τουριστική σεζόν, διατηρείται ο στόχος 20% αφίξεις

Δύο μέρες πριν την επιστροφή 
των μαθητών της Κύπρου στα 
σχολεία, το υπουργείο Παιδείας 
ανακοίνωσε αργά την Παρα-
σκευή αναβολή κατά μία εβδο-
μάδα. Επικαλέστηκε τις συνθή-
κες καύσωνα που επικρατούν, 
ενώ όλη αυτή τη βδομάδα οι συ-
ζητήσεις επικεντρώθηκαν στο 
ενδεχόμενο ανετοιμότητας των 
σχολείων. 
Χωρίς όμως να γίνεται καμία 
αναφορά σε αυτό, ανακοινώ-
θηκε ότι η επιστροφή των μα-
θητών στα σχολικά θρανία θα 
γίνει τελικά τη Δευτέρα 14 Σε-
πτεμβρίου. Ωστόσο, όπως ανα-
φέρει ο Φιλελεύθερος της Κύ-
πρου, εδώ και αρκετές μέρες οι 
εκπαιδευτικοί φωνάζουν για 
ανετοιμότητα της πλειονότητας 
των σχολικών μονάδων, για 
ανεφάρμοστα στην πράξη υγει-
ονομικά πρωτόκολλα και για μη 
έγκαιρους σχεδιασμούς από το 
αρμόδιο υπουργείο. 
Ο Πρόδρομος Προδρόμου ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ότι «τα 
σχολεία δεν είναι όλα πλήρως 

έτοιμα τώρα, αλλά θα είναι 
έτοιμα την Κυριακή τη νύχτα». 
 Οι γονείς εστίαζαν στην ανάγκη 
αναβολής της έναρξης λειτουρ-
γίας των σχολείων λόγω των 
συνθηκών καύσωνα που επι-
κρατούν. Το γεγονός ότι οι μα-
θητές Μέσης Εκπαίδευσης υπο-
χρεούνται βάσει πρωτοκόλλου 
να φοράνε μάσκα εντός αίθου-
σας σε συνδυασμό με τις μη κλι-
ματιζόμενες τάξεις, χρησιμοποι-
ήθηκε από τους οργανωμένους 
γονείς ως ένα βασικό στοιχείο 
για την αναβολή. 
Αφού ακολούθησαν συσκέψεις 
του υπουργού Παιδείας με τους 
υπουργούς Εργασίας και 
Υγείας, καθώς και με τρεις 
πρώην ομολόγους του, η τελική 
απόφαση λήφθηκε σε συνά-
ντηση με τις εκπαιδευτικές ορ-
γανώσεις και τους οργανωμέ-
νους γονείς. Φορείς, οι οποίοι 
καλούν το υπουργείο να αξιο-
ποιήσει τις επόμενες μέρες για 
την πλήρη ετοιμασία των σχο-
λείων.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Στο Λίβανο με ιδιωτικό ακτο-

πλοϊκό σκάφος επέστρεψαν οι 

μετανάστες που έφτασαν νω-

ρίς το πρωί της Τρίτης με πλοι-

άριο, ανοικτά της Αγίας Νάπας. 

 Ύστερα  από ολονύχτια πο-

λύωρη επιχείρηση των κρατι-

κών υπηρεσιών και της Λιμε-

νικής Αστυνομίας και σε 

συνεργασία με τη γειτονική 

χώρα, οι μετανάστες επιστρέ-

φουν στη χώρα τους. 

Το πλοιάριο με τους μετανά-

στες εμφανίστηκε στη θαλάσ-

σια περιοχή του Κάβο Γκρέκο 

την Τρίτη το πρωί και έθεσε σε 

συναγερμό τις κυπριακές Αρ-

χές. Σκάφη της Λιμενικής με-

τέβησαν προσέγγισαν το πλοι-

άριο στο οποίο επέβαιναν 45 

άνθρωποι. 

Μετά από διαβουλεύσεις, απο-

φασίστηκε η μεταφορά τους 

στο Λίβανο, από όπου και 

έφτασαν. 

Το ιδιωτικό σκάφος αναχώ-

ρησε για το Λίβανο με τη συ-

νοδεία ακάτου της Λιμενικής 

Αστυνομίας.

Μετανάστες

Δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να θεω-
ρήσουμε ότι τελείωσε η φετινή τουριστική 
σεζόν, καθώς υπάρχουν ακόμη τρεις μήνες 
και η Κύπρος είναι ανοικτή, τόνισε ο Υφυ-
πουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, μι-
λώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-
ρισμού. 
Σε περίπτωση που ανοίξει η Κύπρος στις 
επόμενες εβδομάδες για τις αγορές της 
Ρωσίας και του Ισραήλ, «θα υπάρχει εν-
διαφέρον από αυτές τις αγορές για την Κύ-
προ και δεν είναι τετελεσμένο το αποτέλε-
σμα Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και 
Νοεμβρίου», υπογράμμισε. 
Παράλληλα, ο κ. Περδίος τόνισε πως δια-
τηρείται ο αναπροσαρμοσμένος στόχος για 
20% στις τουριστικές αφίξεις, σε σύγκριση 
με το 2019, και σημείωσε πως «η Κύπρος 
δείχνει μια σταθερότητα (σε ό,τι αφορά την 

επιδημιολογική εικόνα), η οποία θα μας 

επιτρέψει να είμαστε εδώ και να είμαστε 

ανοικτοί για τους επόμενους τρεις μήνες» 

του 2020. 

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Τουρισμού είπε 

ότι κανένας δεν αναμένει επάνοδο στα δε-

δομένα του τουρισμού που υπήρχαν το 

2019, πριν το 2023 ή 2024» και πρόσθεσε 

ότι «θα είναι μια δύσκολη πορεία για τον 

τουρισμό τα επόμενα χρόνια». 

Αυτή την περίοδο κανένας δεν μπορεί να 

κάνει προβλέψεις ή να βάλει στόχους συ-

γκεκριμένους για το 2021, υπογράμμισε ο 

Υφυπουργός. 

Αυτό, συνέχισε, οφείλεται στο ότι «έχουμε 

μπροστά μας δύσκολα χρόνια και θα πρέ-

πει να γίνουν διάφορα για να μπορέσει η 

Κύπρος να επανέλθει με αξιώσεις», αλλά 

και στο γεγονός ότι «οι πάντες εργάζονται 

για να σώσουν ό,τι σώζεται για το 2020» 

με αποτέλεσμα οι διαβουλεύσεις για το 

2021 να μην έχουν ξεκινήσει ακόμη. 

Επιπλέον, ο κ. Περδίος ανακοίνωσε ότι σε 

αντικατάσταση των τουριστικών εκθέσεων, 

προγραμματίζονται τις επόμενες εβδομά-

δες, τηλεδιασκέψεις μαζί με τον Υπουργό 

Μεταφορών και την ιδιοκτήτρια των αερο-

δρομίων Hermes για να συζητήσουμε με 

όλες τις αεροπορικές εταιρείες που συνερ-

γάζονταν με την Κύπρο αλλά και με νέες 

αεροπορικές εταιρείες. 

Πρόσθεσε ότι το Υφυπουργείο βρίσκεται 

στη διαδικασία αναπροσαρμογής του πλά-

νου δράσεως έτσι ώστε να γίνουν όσα μπο-

ρούμε κατά την επόμενη διετία. 

Ο Υφυπουργός Τουρισμού είπε ακόμη ότι 

«η φετινή χρονιά απέδειξε ότι χρειάζεται 

να δοθεί περισσότερη σημασία και στον 

μεμονωμένο τουρισμό», προσθέτοντας ότι 

χρειαζόμαστε τους οργανωτές ταξιδίων 

λόγω του ότι είμαστε ένας νησί, αλλά «πρέ-

πει να δοθεί ακόμη περισσότερη σημασία 

στον μεμονωμένο τουρισμό για να βελτιώ-

σουμε το προϊόν της χώρας». 

«Ελπίζω ότι ολόκληρη η Κύπρος θα αγκα-

λιάσει αυτό το πρόζεκτ», σημείωσε. 

Είπε ακόμη ότι θα εκμεταλλευτούμε σε με-

γάλο βαθμό το σχέδιο ανάκαμψης και αν-

θεκτικότητας της Ευρώπης και πρόσθεσε 

ότι η Κύπρος έλαβε και θα λάβει «πολλά 

χρήματα από αυτό το σχέδιο» με στόχο 

την ανακαίνιση τουριστικών καταλυμάτων 

στα ορεινά αλλά και την αναβάθμιση και 

διαφοροποίηση της χώρας.   

Επιπλέον, ο κ. Περδίος αναφέρθηκε στην 

αβεβαιότητα που υπάρχει τόσο σε σχέση 

με το εμβόλιο και κατά πόσον θα έχουν εμ-

βολιαστεί όλες οι βασικές τουριστικές αγο-

ρές της Κύπρου μέχρι τον Μάρτιο ή Απρίλιο 

του 2021 όσο και σε σχέση με τις οικονο-

μικές επιπτώσεις που θα υποστούν τα 

κράτη λόγω της πανδημίας. 

Επίσης, ο Υφυπουργός Τουρισμού αναφέρ-

θηκε σε αύξηση στην επισκεψιμότητα της 

ιστοσελίδας του Υφυπουργείου κατά 500% 

κάτι που δείχνει, όπως είπε, ότι υπήρχε η 

διάθεση για ταξίδι. 

Ανέφερε ότι ο στόχος για το 2020 αναθεω-

ρήθηκε από το 30% στο 20% λόγω της αλ-

λαγής κατηγοριών για διάφορες χώρες. 

Ο κ. Περδίος είπε ότι υλοποιήθηκε ως ως 

επί το πλείστον το έκτακτο πλάνο του Υφυ-

πουργείου για το 2020. 

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ανδρέας Κυπριανού είπε 

ότι ο Υφυπουργός αναπροσάρμοσε τον 

στόχο του 2020, από 30%, στο 20% των 

τουριστικών αφίξεων σε σύγκριση με το 

2019, που είναι περίπου και ο ευρωπαϊκός 

μέσος όρος. 

Ο κ. Κυπριανού είπε ότι έχει τεράστια ση-

μασία να τονιστεί η εκτίμηση του Υφυπουρ-

γού σε σχέση με τα σχέδια στήριξης της 

Κυβέρνησης προς την τουριστική βιομηχα-

νία και ο χρόνος, ο οποίος προσφέρεται 

μέσα από αυτά που συμβαίνουν, όπως 

είπε, θα χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε να 

υλοποιηθούν και να ενισχυθούν όλα τα 

προγράμματα που εμπεριέχονται μέσα 

στην εθνική στρατηγική για τον τουρισμό». 

Ανέφερε ότι χρειάζεται με ακόμη πιο γρή-

γορες διαδικασίες να αλλάξει το τουριστικό 

προϊόν μέσα στα πλαίσια της εθνικής στρα-

τηγικής για τον τουρισμό.
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Άνοιγμα σχολείωνKορωνοϊός

Κλειστές δομές, διασωληνωμένοι και Αττική

Στάχτη και αποκαΐδια η Μόρια: Στο δρόμο χιλιάδες πρόσφυγες

Νέα μέτρα και συγκεντώσεις διαμαρτυρίας

Σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης η Λέ-
σβος - ΣΥΡΙΖΑ: Εγκληματικές οι ευθύνες 
Μητσοτάκη - Μηταράκη για την τραγωδία 
της Μόριας - Στέλνουν τα ΜΑΤ για να 
αντιμετωπιστεί η προδιαγεγραμμένη τρα-
γωδία - Αμήχανη η Ευρώπη μπροστά 

στην αποτυχία της. 
Δύσκολη μέρα ξημέρωσε χθες στη Μό-

ρια μετά τη νύχτα κόλασης που πέρασαν 

οι άνθρωποι στο ΚΥΤ, με την κατάσταση 

ακόμη και τώρα να παραμένει έκκρυθμη 

γύρω από τη δομή. 

Τουλάχιστον 12 500 πρόσφυγες αυτή 
την ώρα βρίσκονται στους δρόμους του 
νησιού. 
Η ανθρώπινη τραγωδία που εκτυλίχη-
θηκε στη Μόρια οδήγησε το Μαξίμου σε 
έκτακτη διυπουργική σύσκεψη υπό τον 
πρωθυπουργό που αποφάσισε τη μα-
τάβαση κλιμακίου στο νησί.  
Ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλογίζει κυβερνητική ευ-
θύνη για τη δραματική κατάσταση που 
αντιμετωπίζουν σήμερα 13.000 άνθρω-
ποι που βρίσκονται χωρίς υποδομές και 
χωρίς υγειονομική κάλυψη. «Η ΝΔ κα-
ταδικάζει την τοπική κοινωνία, τους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες στην αθλιό-
τητα» τόνισε. 
Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ  μεγάλος αριθμός 
προσφύγων και μεταναστών έχουν κι-
νηθεί προς την πόλη περνώντας από το 
χωριό της Μόριας, ενώ διμοιρίες ΜΑΤ με 
κλούβες έχουν δημιουργήσει φραγμό στο 
ύψος του Καρά Τεπέ αποτρέποντας τους 
από το να μπουν στην πόλη.  

Μεγάλη ήταν η ανησυχία από το βράδυ 
στους ανθρώπους της Μόριας για τα 35 
κρούσματα που εντοπίστηκαν στη δομή.  
Σύμφωνα με το Αθηναϊκό πρακτορείο, 
κάποιοι αντέδρασαν καθώς οι νοσούντες 
θα έπρεπε να τεθούν σε απομόνωση 
μαζί με μέλη των οικογενειών τους αλλά 
και όσους είχαν χαρακτηρισθεί επαφές 
τους. Αυτό θα γινόταν σε χώρους απο-
θήκης λίγο έξω από το ΚΥΤ στο δρόμο 
προς την Παναγιούδα. 
Με το πρώτο φως της χθεσινής ημέρας 
στη Μόρια επικρατούσε ολική κατα-
στροφή, με την πυροσβεστική να κάνει 
υπεράνθρωπες προσπάθιες για την 
απόσβεση της πυρκαγιάς. 
Η ανθρώπινη τραγωδία που εκτυλίχθηκε 
χθες στη Μόρια με ευθύνη και ανοχή της 
κυβέρνησης οδήγησε το Μαξίμου σε 
έκτακτη διυπουργική σύσκεψη υπό τον 
πρωθυπουργό.

Σε ανθρώπινο λάθος εργαζο-

μένου αποδίδει ο ΣΚΑΪ, το επί-

μαχο βίντεο από το Big Brother 

στο οποίο παίκτης κάνει χυδαίο 

σχόλιο, στο οποίο και ενθαρρύ-

νει τον βιασμό. Ως επακόλουθο, 

ο σταθμός προχωρά σε προ-

σωρινή διακοπή του live 

streaming του ριάλιτι. 

Ο τηλεοπτικός σταθμός, έπειτα 

από τον σάλο στα social media, 

αλλά και την παρέμβαση ακόμη 

και του κυβερνητικού εκπροσώ-

που για το Big Brother προχώ-

ρησε σε ανακοίνωση για το 

θέμα. Την ίδια ώρα, χορηγοί του 

ριάλιτι αποσύρουν την χορηγία 

τους μετά τη δημοσιοποίηση 

του επίμαχου βίντεο.

Συνάντηση  
Μητσοτάκη - Μακρόν
Στο τραπέζι των συζητήσεων 

σήμερα Πέμπτη αναμένεται να 

τεθεί η αγορά μαχητικών αερο-

σκαφών Rafale και πυραύλων. 

Οι λεπτομέριες της αγοράς 18 

Rafale και επιπλέον αμυντικού 

εξοπλισμού από τη Γαλλία, 

αναμένται να βρεθεί στο επίκε-

ντρο του τετ-α-τετ του Κ.Μη-

τσοτάκη με τον Γάλλο πρό-

εδρο, Εμ.Μακρόν στην 

Κορσική, τις επόμενες ημέρες. 

Η συνάντηση θα πραγματοποι-

ηθεί λίγο πριν από την έναρξη 

της Ευρωμεσογειακής Συνό-

δου, την οποία έχει συγκαλέσει 

ο Γάλλος πρόεδρος. 

Στη συνάντηση του πρωθυ-

πουργού με τον Γάλλο πρό-

εδρο αναμένεται να οριστικο-

ποιηθεί η συμφωνία αγοράς. 

Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η 

υπογραφή της συμφωνίας θα 

γίνει εντός του Σεπτεμβρίου. 

Σημειώνεται ότι ο Κ.Μητσοτά-

κης κατά την επίσκεψή του στη 

Θεσσαλονίκη την προηγού-

μενη εβδομάδα, χαρακτήρισε 

κατάλληλο το χρονικό σημείο 

για την ενίσχυση των Ενόπλων 

Δυνάμεων.

Σάλος για τον ΣκάιΕισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η 
διαδήλωση -ύστερα από διαδικτυακό κά-
λεσμα- που διοργανώθηκε, το απόγευμα 
της Κυριακής, στη Θεσσαλονίκη για τη 
μη χρήση μάσκας στα σχολεία. 
Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 
Στέφανος Ζαρκαντζιάς, έδωσε εντολή 
στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης να πα-
ραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής 
εξέτασης. 
Η έρευνα, την οποία καλείται να φέρει 
εις πέρας η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της 
ΕΛ.ΑΣ. στρέφεται κατά των διοργανω-
τών της κινητοποίησης. Ανάμεσα στα 
αδικήματα που θα ερευνηθούν είναι αυτό 
της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. 
Ταυτόχρονα υπήρξε εισαγγελική παρέμ-
βαση και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 
εισαγγελέας για την μη τήρηση των μέ-
τρων και η Αστυνομία έφτασε στα ίχνη 
δύο γυναικών, που φέρονται να είναι 
διοργανώτριες της συγκέντρωσης στο 
κέντρο της πόλης το απόγευμα της Κυ-
ριακής. 
Ανοιγμα σχολείων 
Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο 
κουδούνι της χρονιάς έχει ξεκινήσει. 

Στις 14 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία 
και οι μαθητές θα πρέπει να προσαρμο-
στούν στη νέα πραγματικότητα που φέρ-
νει ο κορωνοϊός. 
Πώς θα γίνει ο αγιασμός 
Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιηθεί 
έως τώρα, ο αγιασμός φέτος θα γίνει στο 
προαύλιο, ανά τάξη. 
Πιο συγκεκριμένα, ο καθιερωμένος αγια-
σμός θα γίνει στην αυλή των σχολείων 
και στη συνέχεια ο ιερέας θα επισκεφθεί 
όλες τις αίθουσες, όπου θα παρευρίσκο-
νται μαθητές και εκπαιδευτικοί. 
Τα 16 μέτρα 
Αναλυτικά τα μέτρα με τα οποία θα ανοί-
ξουν τα σχολεία είναι: 
Χρήση μάσκας 
Ενημέρωση και οδηγίες 
Αντισηπτικά στο σχολείο, σχολαστι-
κός καθαρισμός, με μέριμνα της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. 
Ενίσχυση ολοήμερου σχολείου 
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ΕΟΔΥ  
Διαφορετικά διαλείμματα 
Προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων 
Σχολικοί εορτασμοί με μέτρα 
Μαθητικοί διαγωνισμοί με μέτρα 
Μη πραγματοποίηση εκδρομών κ 
Επισκέψεις και περίπατοι ανά τμήμα 
Αθλήματα- μικρές, σταθερές ομάδες 
Δεν θα πραγματοποιηθούν τα σχο-
λικά πρωταθλήματα. 
Εργαστήρια- Προβλέπονται σταθερές 
ομάδες συνεργασίας και καθαρισμός υλι-
κών / εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση. 
Αίθουσα πληροφορικής- Καθαρισμός 
πληκτρολογίου και ποντικιού. 
Μουσικά όργανα-Καθαρισμός οργάνων  
Ισχυρή σύσταση για ατομικό πα-
γούρι/νερό.

Μπορεί ο αριθμός των νέων μολύνσεων 
να έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες 
ημέρες σε κάτω από 200, όμως ο συνε-
χώς αυξανόμενος αριθμός των διασω-
ληνωμένων στις ΜΕΘ αλλά και η εμφά-
νιση κρουσμάτων σε κλειστές δομές 
εξακολουθούν να προβληματίζουν τις 
Αρχές.  
Τη Δευτέρα, με κοινές αποφάσεις των 
υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου, 
τέθηκαν σε πλήρη υγειονομικό αποκλει-
σμό οι δομές φιλοξενίας σε Σχιστό, Μα-
λακάσα και Ελαιώνα. 
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοί-
νωση του υπουργείου Μετανάστευσης, 
τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας 
θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 21 Σεπτεμ-
βρίου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. 
Την ίδια ώρα, στα 17 ανέχονται τα κρού-
σματα κορωνοϊού στο ΚΥΤ της Μόριας, 
από τα δείγματα που ελήφθησαν σε 
1.600 διαμένοντες. 
Υπενθυμίζεται ότι το ΚΥΤ στη Μόρια έχει 
τεθεί σε καραντίνα. Σημειώνεται πως ο 
έλεγχος ξεκίνησε καθώς 40χρονος Σο-
μαλός βρέθηκε θετικός στον ιό, στο κέ-
ντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
40χρονος πρόσφυγας επέστρεψε παρα-
τύπως στην Μόρια όπου διέμενε σε 
σκηνή εκτός της υφιστάμενης περίφρα-
ξης, παρά το γεγονός ότι του είχε επιδο-
θεί απόφαση εξόδου. 
Αύξηση διασωληνωμένων 
Ιδιαίτερα ανησυχητικό όμως είναι και το 
γεγονός ότι μέσα σε μία εβδομάδα οι σο-
βαρά νοσούντες έχουν αυξηθεί κατά 54 
και όσοι χρειάστηκαν διασωλήνωση κατά 
7 με το 50% των νοσηλευομένων να βρί-
σκονται στην Αττική. 
Εξάλλου, ο φόρος θανάτου μέσα στον 
Σεπτέμβριο, 23 άτομα μέσα σε μόλις μία 
εβδομάδα, κάθε άλλο παρά εφησυχά-
ζουν τις Αρχές. 
Μάλιστα, μέσα σε ένα 24ωρο καταγρά-
φηκαν 43 νέες εισαγωγές σε νοσοκομεία, 
με τις μισές από τις οποίες σε ένα μόνο 
νοσοκομείο, στον «Ευαγγελισμό». 
Ένας από τους 22 ασθενείς που εισήχθη 
στο μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα της Ατ-
τικής ήταν και ο 25χρονος από το Μπα-
γκλαντές ο οποίος πήγε μόνος του στο 
νοσοκομείο και οι εξετάσεις στις οποίες 
υποβλήθηκε έδειξαν ότι ήταν επείγουσα 
η διασωλήνωσή του. 
Στο «κόκκινο» η Αττική 
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, ο Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοί-
νωσε 156 νέα κρούσματα κορωνοϊού 
στη χώρα, εκ των οποίων τα 13 εντοπί-
στηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες ει-
σόδου της χώρας. 
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων 
είναι 11.663, εκ των οποίων το 55.8% 
άνδρες. Η μεγάλη κυκλοφορία του κο-
ρωνοϊού στην Αττική αποτυπώνεται στα 
στοιχεία των εισαγωγών και των νοση-
λειών. Στο λεκανοπέδιο τον περασμένο 
μήνα καταγράφηκαν 1.992 κρούσματα. 
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Συνεχίζεται η αστυνομική βία στις ΗΠΑ 
Αυτή τη φορά, θύμα αυτιστικό παιδί

Η φαρμακευτική εταιρία Astra-

Zeneca Plc ανακοίνωσε χθες 

ότι σταμάτησε τις δοκιμές σε 

παγκόσμιο επίπεδο, συμπερι-

λαμβανομένων και των δοκι-

μών τελευταίου σταδίου, για το 

πειραματικό εμβόλιο της κατά 

της COVID-19, εξαιτίας της 

ανεξήγητης ασθένειας σε έναν 

συμμετέχοντα στην έρευνα. 

 

Το εμβόλιο αυτό, έχει αναπτυ-

χθεί από το πανεπιστήμιο 

(University of Oxford) και θε-

ωρείται ως ένα από κορυφαία 

υποψήφια εμβόλια κατά του 

νέου κορωνοϊού, ενώ η ανα-

στολή των δοκιμών καθιστά 

πιο δύσκολη την προοπτική 

μιας ενδεχόμενης διάθεσής 

του, στα τέλη του χρόνου. 

 

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι στα-

μάτησε τις δοκιμές εθελοντικά, 

προκειμένου να μελετήσει δε-

δομένα ασφάλειας, από μία 

ανεξάρτητη επιτροπή, ενώ ερ-

γάζεται για την επιτάχυνση της 

διαδικασίας ανάλυσης του πε-

ριστατικού, ώστε να ελαχιστο-

ποιηθεί κάθε ενδεχόμενη συ-

νέπεια στο χρονοδιάγραμμα 

του προγράμματος δοκιμών.

Εμβόλιο Covid-19

Ένα αυτιστικό παιδί τραυματί-

στηκε σοβαρά στο Σολτ Λέικ 

Σίτι, στις ΗΠΑ όταν ένας αστυ-

νομικός το πυροβόλησε, αφού 

προηγουμένως η μητέρα του 

είχε ζητήσει βοήθεια για να το 

μεταφέρει στο νοσοκομείο 

επειδή είχε υποστεί κρίση. 

Ο Λίντεν Κάμερον, 13 ετών, που 

πάσχει από σύνδρομο Άσπερ-

γκερ, υπέστη σοβαρή κρίση άγ-

χους επειδή η μητέρα του επρό-

κειτο να επιστρέψει για πρώτη 

φορά στη δουλειά της μετά από 

έναν χρόνο. Η γυναίκα, η Γκόλ-

ντα Μπάρτον, κάλεσε το 911, 

τον αριθμό των επειγόντων πε-

ριστατικών, για να τον μεταφέ-

ρουν σε νοσοκομείο. 

«Τους είπα, δεν είναι οπλισμέ-

νος, απλώς τρελαίνεται και αρ-

χίζει να φωνάζει, είναι παιδί, 

χρειάζεται προσοχή», αφηγή-

θηκε η μητέρα στο τοπικό τηλε-

οπτικό κανάλι KUTV. 

Όταν οι αστυνομικοί αυτής της 

πόλης της Γιούτα έφτασαν στο 

σπίτι, ο έφηβος έφυγε τρέχο-

ντας. Ένας αστυνομικός τότε 

τον πυροβόλησε κατ’ επανά-

ληψη. 

«Κατά τη διάρκεια αυτής της σύ-

ντομης καταδίωξης με τα πόδια, 

ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ με 

το υπηρεσιακό του όπλο και πέ-

τυχε αυτό το πρόσωπο», είπε 

ένας εκπρόσωπος της αστυνο-

μίας, ο Κιθ Χόροκς, σε συνέ-

ντευξη Τύπου που παραχώ-

ρησε. 

Ο 13χρονος φέρει τραύματα 

στον ώμο, τους αστραγάλους, 

τα έντερα και την ουροδόχο κύ-

στη. 

«Είναι ένα μικρό παιδί, γιατί δεν 

τον ρίξατε απλώς στο έδαφος;» 

διερωτήθηκε, κλαίγοντας, η μη-

τέρα. 

Η αρχική εκδοχή των αστυνομι-

κών ήταν ότι θεωρούσαν πως 

ο Λίντεν Κάμερον είχε «απειλή-

σει ανθρώπους με ένα όπλο». 

Όμως, σύμφωνα με τον Χό-

ροκς, μέχρι στιγμής δεν έχει 

βρεθεί ούτε ίχνος όπλου στο ση-

μείο του συμβάντος. 

Σε μια χώρα που συγκλονίζεται 

τους τελευταίους μήνες από το 

ιστορικό κίνημα κατά της αστυ-

νομικής βίας, η υπόθεση του Λί-

ντεν Κάμερον προκάλεσε τον 

αποτροπιασμό των οργανώ-

σεων για τα δικαιώματα των αν-

θρώπων με αναπηρία. «Η 

αστυνομία κλήθηκε να βοηθήσει 

αλλά αντί για αυτό έκανε περισ-

σότερο κακό», σημείωσε η ορ-

γάνωση Neurodiverse Utah. 

Η περίπτωση του 13χρονου θυ-

μίζει εκείνη του Ντάνιελ Προυντ, 

ενός Αφροαμερικανού 41 ετών 

που έπασχε από ψυχικό νό-

σημα και πέθανε από ασφυξία 

μετά τη σύλληψή του, στις 23 

Μαρτίου στο Ρότσεστερ της 

Νέας Υόρκης. Οι αστυνομικοί 

επενέβησαν αφού ο αδελφός 

του Προυντ ζήτησε βοήθεια 

επειδή ο 41χρονος είχε υποστεί 

κρίση λόγω των προβλημάτων 

που αντιμετώπιζε.

Αρκετές είναι οι προκλητικές 
ενέργειες το τελευταίο διάστημα 
και στον Έβρο από την πλευρά 
της Τουρκίας. 
Με εμβατήρια, χορούς και πυ-
ροτεχνήματα κάνουν ψυχολο-
γικό πόλεμο στις ελληνικές δυ-
νάμεις στα σύνορα. 
Οι ροές στον Έβρο, τελευταία, 
αυξήθηκαν κατά 20%. Τον τε-
λευταίο μήνα, συγκεκριμένα, 
παρατηρείται το φαινόμενο ενός 
ψυχολογικού και ηλεκτρονικού 
πολέμου από την Τουρκία προς 
την Ελλάδα. 
Περίπου 150-200 μετανάστες 
που παραμένουν εκεί, κατευθυ-
νόμενοι από την Τουρκία, προ-
καλούν τις ελληνικές δυνάμεις 
με χορούς, τραγούδια και πυ-
ροβολισμούς κατά τη διάρκεια 
της νύχτας. 
Έχουν μεγάφωνα σε υψηλή 

ένταση και κατά τη διάρκεια της 
νύχτας βάζουν να ακούγονται 
πολεμικά εμβατήρια και θρη-
σκευτικά μηνύματα. 
Σε άλλες περιπτώσεις εκτο-
ξεύουν πυροτεχνήματα, φωτο-
βολίδες και καπνογόνα.  
Αποκορύφωμα ήταν το γλέντι 
που έστησαν απέναντι από τις 
Καστανιές του Έβρου με 
αφορμή την απόφαση του Ερ-
ντογάν να μετατρέψει την Αγία 
Σοφία σε τζαμί. 
Πιο ανησυχητικό είναι, όμως, το 
γεγονός ότι έχουν εντοπιστεί 
κλειστά φορτηγάκια που κινού-
νται κατά μήκος του ποταμού, 
κοντά στα ελληνικά σύνορα, και 
έχουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
για να αποκόπτουν και να πα-
ρεμβάλουν τις επικοινωνίες σε 
ασυρμάτους και κινητά τηλέ-
φωνα.

Τoυρκικές προκλήσεις
Ψυχολογικός πόλεμος στον Έβρο με εμβατήρια

Ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση και  
επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής αιτίες θανάτου στην ΕΕ 

"Η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύ-

πανση, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλ-

λαγής όπως κύματα καύσωνα, και η έκ-

θεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες 

προκαλούν ασθένειες στην Ευρώπη, 

ενώ η κακή ποιότητα του περιβάλλοντος 

συμβάλλει στο 13% των θανάτων, σύμ-

φωνα με μια μεγάλης κλίμακας αξιολό-

γηση για την υγεία και το περιβάλλον, η 

οποία δημοσιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). 

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό 

θανάτων σε εθνικό επίπεδο (27%) που 

αποδίδεται στο περιβάλλον σημειώνεται 

στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το χαμη-

λότερο στην Ισλανδία και στη Νορβηγία 

με 9%, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση 

εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη 

περιβαλλοντική απειλή για την υγεία 

στην Ευρώπη, με περισσότερους από 

400.000 πρόωρους θανάτους λόγω της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης ετησίως στην 

ΕΕ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ηχο-

ρύπανση, η οποία συμβάλλει σε 12.000 

πρόωρους θανάτους, ακολουθούμενη 

από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλ-

λαγής, ιδιαιτέρως τα κύματα καύσωνα. 

Η νόσος COVID-19 αποτελεί μία ακόμη 

ηχηρή υπενθύμιση, που μας καλεί να 

συνειδητοποιήσουμε τη σχέση μεταξύ 

των οικοσυστημάτων μας και της υγείας 

μας και την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε 

την πραγματικότητα – ότι ο τρόπος που 

ζούμε, που καταναλώνουμε και παρά-

γουμε βλάπτει το κλίμα και έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία μας.  

Η έκθεση καταδεικνύει ακόμη τον τρόπο 

με τον οποίο ο κοινωνικός αποκλεισμός, 

οι μη υγιείς συμπεριφορές και οι δημο-

γραφικές μεταβολές στην Ευρώπη επη-

ρεάζουν τις επιπτώσεις του περιβάλλο-

ντος στην υγεία, με τις ευάλωτες ομάδες 

να πλήττονται περισσότερο. 

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έκ-

θεσης, «οι κοινωνικά μειονεκτούσες κοι-

νότητες συνήθως αντιμετωπίζουν τριπλή 

επιβάρυνση που οφείλεται στη φτώχεια, 

σε περιβάλλοντα κακής ποιότητας και σε 

ασθένειες. Οι φτωχότερες κοινότητες συ-

χνά εκτίθενται σε μεγαλύτερα επίπεδα 

ρύπανσης και θορύβου και σε υψηλές 

θερμοκρασίες, ενώ προϋπάρχουσες πα-

θήσεις αυξάνουν την ευπάθεια στους κιν-

δύνους για την περιβαλλοντική υγιεινή». 

«Οι άνθρωποι εκτίθενται σε πολλαπλούς 

κινδύνους ανά πάσα στιγμή, συμπερι-

λαμβανομένης της ατμοσφαιρικής ρύ-

πανσης, της ρύπανσης των υδάτων και 

της ηχορύπανσης, καθώς και των χημι-

κών ουσιών, κίνδυνοι οι οποίοι σε ορι-

σμένες περιπτώσεις δρουν συνδυαστικά 

ενάντια στην υγεία. Οι ευρωπαϊκές πό-

λεις είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες σε αυτές 

τις πολλαπλές απειλές, ενώ ταυτόχρονα 

προσφέρουν μικρότερη πρόσβαση σε 

χώρους πρασίνου και γαλάζιου», ανα-

φέρει η έκθεση. 

Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι «ο ιός που 

προκαλεί τη νόσο COVID-19 πιστεύεται 

ότι διαπέρασε το φραγμό των ειδών από 

τα ζώα στους ανθρώπους, το οποίο απο-

τελεί ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα της 

πίεσης που ασκεί η αυξανόμενη κατα-

νάλωση στα φυσικά μας συστήματα». 

Όσον αφορά στην επίπτωση της νόσου 

COVID-19 στις κοινότητες, «τα πρώτα 

στοιχεία υποδηλώνουν ότι η ατμοσφαι-

ρική ρύπανση και η φτώχεια μπορεί να 

συνδέονται με αύξηση της θνησιμότη-

τας». «Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες 

για να αποσαφηνιστούν οι εν λόγω αλ-

ληλεπιδράσεις, σύμφωνα με την αρχική 

αξιολόγηση στην έκθεση», αναφέρεται. 

Η έκθεση τονίζει ότι απαιτείται «μια ολο-

κληρωμένη προσέγγιση για τις πολιτικές 

στους τομείς του περιβάλλοντος και της 

υγείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, να προστα-

τευτούν οι πιο ευάλωτες ομάδες και να 

γίνουν πλήρως αντιληπτά τα οφέλη που 

προσφέρει η φύση υπέρ της υγείας και 

της ευημερίας». 

«Η υγιής φύση συνιστά σημαντικό πα-

ράγοντα στην παροχή της δημόσιας 

υγείας, μειώνοντας τις ασθένειες και 

προάγοντας την καλή υγεία και ευημερία. 

Οι πράσινες λύσεις προσφέρουν τριπλό 

όφελος για την υγεία, την κοινωνία και 

το περιβάλλον. Οι ποιοτικοί χώροι πρα-

σίνου και γαλάζιου σε αστικές περιοχές 

στηρίζουν την υγεία και την ευημερία, 

προσφέροντας χώρους για φυσική δρα-

στηριότητα, χαλάρωση και κοινωνική εν-

σωμάτωση, με τεράστια οφέλη για τις 

φτωχές κοινότητες», καταγράφει η Κομι-

σιόν. 

«Οι χώροι πρασίνου και γαλάζιου εξα-

σφαλίζουν δροσιά στις πόλεις κατά τη 

διάρκεια των κυμάτων καύσωνα, περιο-

ρίζουν τα ύδατα των πλημμυρών, μει-

ώνουν την ηχορύπανση και υποστηρί-

ζουν την αστική βιοποικιλότητα. Κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19, πολ-

λοί σχολιαστές εξέφρασαν μια ανανεω-

μένη εκτίμηση για τα οφέλη που προ-

σφέρει στην ψυχική υγεία και ευημερία 

η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και 

γαλάζιου, ιδιαιτέρως σε αστικές περιο-

χές», σημειώνει η Κομισιόν.

AstraZeneca Plc

Sputnik-V
Το Ινστιτούτο Ιολογίας Vector 

της Σιβηρίας ολοκλήρωσε χθες 

Τετάρτη, επιτυχώς τις κλινικές 

δοκιμές της δεύτερης φάσης 

του δεύτερου ρωσικού εμβο-

λίου κατά του νέου κορωνοϊού, 

ανακοίνωσε η αρμόδια ρωσική 

αρχή προστασίας του κατανα-

λωτή Rospotrebnadzor, μετα-

δίδει το πρακτορείο Interfax. 

Η Ρωσία ενέκρινε τον Αύγου-

στο το πρώτο υποψήφιο εμβό-

λιο, το οποίο αναπτύχθηκε 

από το Ινστιτούτο Επιδημιολο-

γίας Γκαμαλέι της Μόσχας και 

έγινε γνωστό ως Sputnik-V. 

 

Η τρίτη φάση των κλινικών του 

εμβολίου αυτού, στην οποία 

θα συμμετάσχουν 40.000 εθε-

λοντές, ξεκίνησε την προηγού-

μενη εβδομάδα. Οι κλινικές δο-

κιμές του δεύτερου ρωσικού 

εμβολίου κατά του Covid-19 

που είναι εμβόλιο βασισμένο 

στα πεπτίδια, ξεκίνησαν στις 

27 Ιουλίου, με την συμμετοχή 

μιας ομάδας 100 εθελοντών. 

 

«Σήμερα ...η τελική ομάδα με 

20 εθελοντές βγήκε από το νο-

σοκομείο. Και οι 100 εθελοντές 

εμβολιάστηκαν σε δύο δόσεις 

και ολοκλήρωσαν την περίοδο 

ιατρικής παρακολούθησης 

τους στο νοσοκομείο η οποία 

διήρκεσε 23 ημέρες. Οι εθελο-

ντές είναι καλά στην υγεία 

τους», αναφέρεται στην ανα-

κοίνωση της Rospotrebnadzor. 

 

Τα αποτελέσματα των κλινικών 

δοκιμών θα δοθούν στην δη-

μοσιότητα στις 30 Σεπτεμ-

βρίου.
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του Ιμπραχίμ 
Αζίζ  
 
Το μυστικό 
τουρκικό  
έγγραφο 
Το τουρκικό μυ-
στικό έγγραφο: 
Geçici Merhale 

Planı - Σχέδιο Μεταβατικού Στα-
δίου, βρέθηκε στο γραφείο του 
Δόκτορα Fazıl Küçük, αντιπρό-
εδρου της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Σύμφωνα με τη μαρτυρία 
του Γλαύκου Κληρίδη, το έγ-
γραφο βρέθηκε στο χρηματο-
φυλάκιο του Δρ. Κιουτσούκ, 
όταν οι δυνάμεις ασφάλειας ει-
σέβαλαν στο γραφείο του. Ο 
Κληρίδης σημείωσε ότι το ανευ-
ρεθέν σχέδιο ήταν αυθεντικό. 
(Γλαύκος Κληρίδης, Η Κατά-
θεση Μου, τόμος πρώτος, σ- 
499). 
 
Στόχος μας είναι να εξετάσουμε 
το Σχέδιο Μεταβατικού Σταδίου 
κάτω απ’ αυτό τον τίτλο. Μέχρι 
τώρα δεν έχει δοθεί στην κοινή 
γνώμη ικανοποιητική πληροφό-
ρηση σχετικά με το περιεχόμενο 
αυτού του σχεδίου. Λαμβάνο-
ντας αυτό υπόψιν, θεωρήσαμε 
αυτό τον τίτλο κατάλληλο γι’ 
αυτό το βιβλίο. Ωστόσο, πριν 
μπούμε στο κυρίως θέμα και 
κοιτάζοντας από μια άλλη 
οπτική γωνιά, πιστεύουμε ότι η 
διευκρίνιση του ορισμού του 
Γλαύκου Κληρίδη «δυνάμεις 
ασφαλείας», θα ήταν μια συμ-
βολή στη σωστή αντίληψη της 
πρόσφατης ιστορίας μας. 
Ο αείμνηστος Γλαύκος Κληρί-
δης, μνημονεύεται στην Ελλη-
νοκυπριακή κοινή γνώμη ως μία 
από τις πιο σεβαστές προσω-
πικότητες στην πρόσφατη ιστο-
ρία μας. Εμείς, σκοπεύουμε να 
ρίξουμε φως στην ιστορία, εξε-
τάζοντας από μια άλλη οπτική 
γωνιά τον ρόλο του Γλαύκου 
Κληρίδη ως πολιτικού και δημό-
σιου άντρα, κοιτάζοντας μέσα 
από το σχέδιο «ΑΚΡΙΤΑΣ». Ο 
Κληρίδης ήταν Υπεύθυνος του 
Γραφείου Επιχειρήσεων στην 
οργάνωση «ΑΚΡΙΤΑΣ», δηλαδή 
ήταν δυστυχώς κι αυτός ένα 
από τα κορυφαία επιτελικά στε-
λέχη. 
 
Η οργάνωση «ΑΚΡΙΤΑΣ», ιδρύ-
θηκε από τον Πολύκαρπο Γιωρ-
κάτζη (τότε υπουργό εσωτερι-
κών) στην γνώση και την 
έγκριση του Μακαρίου. Τα επι-
τελεία της οργάνωσης αποτε-
λούνταν εξολοκλήρου από πο-
λιτικούς της τότε εποχής που 
ανδρώθηκαν δίπλα στον Μακά-
ριο και που ο πυρήνας τους 
αποτελείτο από Ελληνοκύπρι-
ους που συμμετείχαν στον 
αγώνα της ΕΟΚΑ. 
Το όνομα Ακρίτας ήταν το μυ-
στικό όνομα του Πολύκαρπού 
Γιωρκάτζη στην EOKA. Ιστορι-
κές πηγές αναφέρουν ότι το 
σχέδιο συντάχθηκε από τον ίδιο 
τον Π. Γιωρκάτζη με την ενεργό 
συμμετοχή του Τάσσου Παπα-
δόπουλου, που ήταν πολύ κα-
λός στη σύνταξη κειμένων την 
περίοδο εκείνη. 
Το σχέδιο «ΑΚΡΙΤΑΣ», ήταν μια 
οργάνωση που συστάθηκε με 
σκοπό και στόχο την σύ-
γκρουση με τον τουρκικό εθνι-
κισμό. Ο τουρκικός εθνικισμός 
προκαλούσε την σύγκρουση, 
επιδιώκοντας αιματοχυσία και 
σπέρνοντας διχόνοια ανάμεσα 
στις δύο κοινότητες με τελικό 
στόχο την διχοτόμηση. Τα μέλη 
της οργάνωσης Ακρίτας αντα-
πέδωσαν με το σύνθημα 
«μολὼν λαβέ», με φωτιά έναντι 
στην φωτιά. Εντούτοις, η αντί-

δραση έπρεπε να διακατέχεται 
από σωφροσύνη και δεν 
έπρεπε να είναι σε πορεία σύ-
γκρουσης με τον τουρκικό εθνι-
κισμό. Κι ο ίδιος ο Εθνάρχης-
εθνικός ηγέτης Μακάριος, ήταν 
ο ηγέτης του Ελληνοκυπριακού 
εθνικισμού. Είχε αποφοιτήσει,  
από τις σχολές και το εθνικι-
στικό κίνημα που το ιδεώδες 
τους είχε στόχο την ένωση. Ο 
Μακάριος ήταν ένας ηγέτης που 
προωθούσε και διέσπειρε την 
σχολή σκέψεως της ένωσης. Ως 
ηγέτης της εκκλησίας μπήκε 
στην πολιτική ζωή με κουλτούρα 
φανατικού εθνικισμού. Ως ηγέ-
της και εθνάρχης όλα ήταν στο 
χέρι του και προωθούνταν σύμ-
φωνα με τις αποφάσεις του. 
Όλα τα μέλη της ΕΟΚΑ που 
προσχώρησαν στο σχέδιο Ακρί-
τας, βάδιζαν προς την κατεύ-
θυνση που υποδείκνυε το σκή-
πτρο του χωρίς καμία 
αντίρρηση. 
Δεν μπόρεσε να αξιολογήσει 
σωστά τους κινδύνους της σύ-
γκρουσης με τον τουρκικό εθνι-
κισμό. Θεωρούσε ότι διεκδικώ-
ντας, ως εθνάρχης και ηγέτης 
την Κυπριακή Δημοκρατία, θα 
μπορούσε να κυβερνήσει το 
κράτος μ’ όποιον τρόπο ήθελε 
και να το μετατρέψει στην 
μορφή που ήθελε. Πίστευε ότι 
θα μπορούσε να ηγεμονεύσει 
ολόκληρο το νησί αγνοώντας 
την κυριαρχία εξωτερικών πα-
ραγόντων και τον δεσμευτικό 
χαρακτήρα των συνθηκών Εγ-
γύησης και Συμμαχίας, καθυπο-
τάσσοντας την τουρκική κοινό-
τητα. Δεν μπόρεσε να 
αξιολογήσει ότι η απόκλιση του 
προς το δρόμο σύγκρουσης με 
τον τουρκικό εθνικισμό, θα οδη-
γούσε τόσο τον ίδιο όσο κι ολό-
κληρο τον πληθυσμό του νη-
σιού σ’ ένα ατέρμονο δρόμο και 
στα σημερινά αποτελέσματα. 
Είχε αισθανθεί και δει τις επε-
κτατικές φιλοδοξίες της Τουρ-
κίας πίσω από τα σχέδια της δι-
πλής ένωσης. Πίσω από τον 
κυπριακό τουρκικό εθνικισμό, 
χαμογελούσαν πονηρά οι επε-
κτατικές συμπεριφορές της 
Άγκυρας. Κατάφερε να αποτρέ-
ψει την επιμονή επιβολής δι-
πλής ένωσης, ωστόσο δεν μπό-
ρεσε να διαβλέψει την παγίδα 
του μεταβατικού σταδίου του 
Denktaş, και διολίσθησε μέσα 
σ’ αυτήν. 
Η ανταρσία της ηγεσίας των 
Τουρκοκυπρίων κατά του νόμι-
μου κράτους το 1963, με τη 
χρήση της παράνομης ένοπλης 
οργάνωσης ΤΜΤ, αντιμετωπί-
στηκε με την παρακρατική ορ-
γάνωση «ΑΚΡΙΤΑΣ» κι άλλα κα-
πετανάτα. Συνεπώς, οι 
‘‘δυνάμεις που εισέβαλαν’’ στο 
γραφείο του δρ. Κιουτσούκ, δεν 
ήταν ‘‘δυνάμεις ασφάλειας’’ 
αλλά ένοπλες ομάδες της πα-
ρακρατικής οργάνωσης «ΑΚΡΙ-
ΤΑΣ» και των άλλων καπετανά-
των. 
Εξακολουθώ να προβληματίζο-
μαι και να διερωτώμαι τόσα 
χρόνια. Τι έκανε ο Γλαύκος Κλη-
ρίδης, που θεωρείται ως ένας 
από τους πιο σεβαστούς πολι-
τικούς της πρόσφατης ιστορίας 
μας, μετά που βρήκαν και πή-
ραν από το συρτάρι του Dr. 
Küçük το σχέδιο του Μεταβατι-
κού Σταδίου; Αρκέστηκε να το 
μεταφέρει στο βιβλίο του και να 
το οικειοποιηθεί στην ιστορία; 
Το μετάφρασαν, το εξέτασαν; Αν 
τα έκαναν αυτά, ενημέρωσαν 
τον λαό γύρω από το σχέδιο; 
Αν όχι, γιατί δεν τον έκαναν; Μή-
πως αυτοί που διαβάζουν αυτό 
το βιβλίο έχουν πληροφόρηση 
σχετικά μ’ αυτό το σχέδιο; Στις 

προσωπικές μου συνομιλίες με 
Ελληνοκύπριους συμπατριώ-
τες, κατέληξα στο συμπέρασμα 
ότι δεν έχουν καμιά γνώση 
γύρω απ’ αυτό το θέμα. Τι έκα-
ναν λοιπόν με το σχέδιο που 
κατασχέθηκε στις συγκρούσεις 
του 1963; Δεδομένου ότι το 
αγωνιστικό πνεύμα Ακρίτας συ-
νεχίστηκε μέχρι το 1974, το σχέ-
διο δεν είχε μελετηθεί ή αξιολο-
γηθεί μέχρι τότε. Παρά το 
σχέδιο «μεταβατικό στάδιο» του 
Denktaş’, της TMT και των πο-
λιτικών της Άγκυρας, επέμεναν 
φιλοδοξώντας να μετατρέψουν 
την Κυπριακή Δημοκρατία στην 
μορφή που ήθελαν σύμφωνα με 
το πνεύμα του σχεδίου «ΑΚΡΙ-
ΤΑΣ». 
Ανοίγουμε ακόμα μια παρά-
γραφο για να δώσουμε μια προ-
σωπική μαρτυρία για τον ελλη-
νικό εθνικισμό του Μακαρίου. 
Μετά τις δικοινοτικές ταραχές 
του 1963, εισήλθα στην πολιτική 
ζωή ως ηγέτης της Πατριωτικής 
Οργάνωσης Τουρκοκυπρίων. 
Πηγαίναμε στο Προεδρικό* με 
φίλους συναγωνιστές σε συνά-
ντηση με τον Μακαριότατο, 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Για μας δεν ήταν ο… ‘‘ 
Εθνάρχης’’! Αλλά ταυτόχρονα, 
δεν τον αισθανόμαστε ούτε και 
‘‘πρόεδρο μας’’, εφόσον λει-
τουργούσε και συμπεριφερόταν 
σαν πρόεδρος των Ελλήνων 
της Κύπρου. 
 
Σε μια συνάντηση μας του είχα 
αναφέρει, με το νεανικό μου 
μυαλό και ενθουσιασμό, ότι τον 
βλέπαμε ως Πρόεδρο όλων των 
πολιτών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, κι επεσήμανα ότι θα 
έπρεπε να λειτουργήσει ως 
πρόεδρος όλων των Κυπρίων. 
Δεν ήταν συνηθισμένος να 
ακούει και να δέχεται απόψεις 
από μικρά… παιδιά! Ήμουν μό-
λις 26 χρονών, απόφοιτος της 
Γεωπονικής Σχολής της Σόφιας. 
Η δυσαρέσκεια του ήταν έκδηλη 
στο σκυθρωπό πρόσωπο του. 
Αρνητική ήταν και η απάντηση 
στον τόνο της φωνής του. Στη 
συνέχεια της συζήτησης, με 
υπεροπτικό και αυστηρό ύφος 
δήλωσε ότι: “H πολιτική της οι-
κονομικής εξαθλίωσης των 
Τούρκων Κυπρίων”, όπως απο-
κάλεσε το άλλο μέρος των πο-
λιτών της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας “θα συνεχιστεί”. 
Είχε λοιπόν πάρει τις αποφά-
σεις του μέσα στα πλαίσια της 
αντιμετώπισης της ούτω καλού-
μενης “ανταρσίας” των… Τουρ-
κοκυπρίων στο σύνολο τους (!) 
και όχι την ανταρσία της Τουρ-
κοκυπριακής εθνικιστικής σοβι-
νιστικής ηγεσίας που είχε προ-
χωρήσει στην εφαρμογή του 
μυστικού έγγραφου Geçici Μe-
rhale- Μεταβατικό Σχέδιο. Στην 
προσπάθειά μου ν’ αναπτύξω 
την άποψη ότι ήταν λανθασμένη 
πολιτική που θα έδιωχνε τους 
Τουρκοκυπρίους από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία και θα τους 
έσπρωχνε στις αγκάλες της 
εθνικιστικής αποσχιστικής Τουρ-
κοκυπριακής ηγεσίας, εξέφρασε 
την αμετάκλητη θέση ότι: “Θα 
τηγανίσουμε το δικό τους το συ-
κώτι με το δικό τους το λαρδί” 
και μας παρέπεμψε στον 
Υπουργό Εσωτερικών, τον Πο-
λύκαρπο Γιωρκάτζη, αρχιτέ-
κτονα και αρχιστράτηγο του 
σχεδίου «ΑΚΡΙΤΑΣ»…!!! 
Όταν επέστρεψα στα Γραφεία 
του ΑΚΕΛ, όπου ήταν η έδρα 
μας και ανάφερα στον αρχηγό 
του Κόμματος Εζεκία Παπαϊ-
ωάννου τα όσα μας είπε ο Μα-
καριότατος, η νευρόσπαστη (η 
γεμάτη εκνευρισμό φωνή) του 

είχε τέτοια ένταση που ισοδυ-
ναμούσε με σεισμό 7 στην κλί-
μακα Ρίχτερ, ταρακούνησε τους 
τοίχους και τα τζάμια των παρα-
θύρων κι είχε επεκταθεί τρι-
γύρω. ‘‘Αν ξύσεις το δέρμα 
μας’’, φώναξε ο Παπαϊωάννου 
με τρανταχτή φωνή ξύνοντας το 
πάνω μέρος του αριστερού χε-
ριού με το δεξί, “θα βγει κάτω 
από το δέρμα μας ο σοβινισμός 
μας” τόνισε χαρακτηρίστηκα με 
οργή. 
Εγώ δεν είχα αποφοιτήσει από 
εθνικιστική σχολή και ούτε είχα 
έλθει στην πατρίδα για να προ-
σχωρήσω στην εθνικιστική σο-
βινιστική πολιτική της μιας ή της 
άλλης άμυαλα αντιμαχόμενης 
πλευράς. Ακριβώς το αντίθετο, 
είχα αποφοιτήσει από διεθνιστι-
κές σχολές που έτρεφαν και γα-
λουχούσαν νέους μέσω της δι-
δασκαλίας της φιλίας και της 
ειρηνικής συνύπαρξης ανάμεσα 
στους λαούς, και όταν είχα έλ-
θει, ρίχτηκα στην πολιτική ζωή 
στη χώρα μου, την Κυπριακή 
Δημοκρατία. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της πε-
ριόδου, ο εθνάρχης Μακάριος, 
έβαλε πίσω του όλο τον λαό του 
και χάραξε τον δρόμο που θα 
βάδιζε μαζί με τους αρχιτέκτο-
νες του σχεδίου ΑΚΡΙΤΑΣ και τα 
επιτελεία του. Η αριστερή ηγε-
σία του Παπαϊωάννου, είχε ει-
σέλθει κι αυτή κάτω από το 
ράσο του ηγέτη του έθνους- 
Εθνάρχη, καλώντας όλο τον… 
Ελληνικό (!) λαό της αριστεράς 
και της δεξιάς, σε ενότητα ενά-
ντια στην "Τουρκική Ανταρσία" 
και τον ακολουθούσε, παρά το 
γεγονός ότι ήταν θυμωμένος 
από τον σοβινισμό του 
εθνάρχη. Παγιδεύτηκαν στη δύ-
ναμη και επιρροή της δεξιάς και 
καταβλημένοι από άγχος ότι θα 
απομονώνονταν από τον… Ελ-
ληνικό (!) λαό της Κύπρου, όλοι 
μαζί άνοιξαν πανιά ολοταχώς 
προς την Ένωση, χωρίς καν να 
νοιαστούν για την ύπαρξή της 
Κυπριακής Δημοκρατίας! 
 
Στην Κυπριακή Δημοκρατία, τον 
“Ένδοξο Ελληνικό λαό” που είχε 
αποκοπεί και απομονωθεί από 
τους… “Τούρκους”, τον διεύ-
θυνε η νοοτροπία του σχεδίου 
«ΑΚΡΙΤΑΣ» που συντάχτηκε 
από τον Γιωρκάτζη και τον 
Τάσσο! Ο ισχυρισμός, ότι “το 
κράτος δεν ήταν καλά οργανω-
μένο” δεν ευσταθεί ως αποδε-
κτή δικαιολογία. Δεν υπήρχε 
προνοητική και οργανωμένη 
κρατική ηγεσία. Υπήρχαν απρό-
βλεπτοι πολιτικοί που γαλουχή-
θηκαν στις φανατικές αντί-τουρ-
κικές σχολές στο Ελληνικό 
πνεύμα της ένωσης, ενάντια 
στον Τουρκικό εθνικισμό. 
 
Το να βάζεις ολοκληρωτικά στην 
πλάστιγγα τουρκόφωνους πο-
λίτες ως «Τούρκους», να τους 
ανακηρύσσεις εχθρούς και να 
εξολοθρεύεις απλούς αθώους 
πολίτες επειδή είναι «Τούρκοι», 
ήταν δολοφονία, ήταν ενέργεια 
στερούμενη κάθε λογικής. 
Ας εξετάσουμε αυτή την κατα-
στροφική ανοησία παρακολου-
θώντας το «μεταβατικό σχέδιο». 
*Πήγαμε στο προεδρικό με ένα 
μακροσκελές υπόμνημα.

Το Σχέδιο Μεταβατικού Σταδίου Παράθυρα και εικόνες

Η ζωή είναι 
πα ρ ά θ υ ρ α 
και εικόνες, 
τα οποία 
φτιάχνουμε 
εμείς οι άν-
θρωποι. 
Τα παρά-
θυρα πλη-
θ α ί ν ο υ ν . 
Εμείς τα 

ανοίγουμε και επιλέγουμε τη 
θέα που μας ταξιδέψει σε χώ-
ρους φανταστικούς, ή άλλους.  
Τα ταξίδια σε κάθε ανοιχτό πα-
ράθυρο είναι άγνωστα σ’ εμάς. 
Θα πρέπει να διανύσουμε αυτά 
τα παράθυρα βασιζόμενοι στο 
ήδη αποθηκευμένο υλικό του 
παρελθόντος.  
Τα παράθυρα είναι εικόνες.  
Ο κάθε ένας από εμάς τα αντι-
λαμβάνεται διαφορετικά.  
Στα κύτταρα της μνήμης θα τρέ-
ξουμε για να δώσουμε απαντή-
σεις σε όλα τα ερωτήματα που 
θα αντιμετωπίσουμε ανοίγοντας 
κάθε ένα από αυτά τα παρά-
θυρα.  
Είμαστε φτιαγμένοι με όλα όσα 
αντλήσαμε στο παρελθόν μας. 
Φτιαχτήκαμε αποθηκεύοντας 
μνήμες στο πέρασμα του χρό-
νου. Αν είχαμε καλές στιγμές , 
χαρούμενη ζωή, και αν είχαμε 
πλάσει τον χαρακτήρα μας δια-
βαίνοντας και βιώνοντας την 
κουλούρα που φτιάχνει τους κα-
λούς ανθρώπους με πολιτισμέ-
νες καταστάσεις και αντιλήψεις, 
τότε στα ανοιχτά παράθυρα θα 
βρούμε λεωφόρους φωτισμένες 
που θα μας οδηγήσουν σε ηρε-
μία και γαλήνη.  

Τα παράθυρα ανοίγονται μπρο-

στά μας και μας προσκαλούν να 

κάνουμε ταξίδια. Ταξίδια βασι-

σμένα στο παρελθόν τα οποία 

ζήσαμε και από όπου αντλή-

σαμε όλα τα εφόδια που με αυτά 

γεμίσαμε τις μνήμες και το νου 

μας. 

Έχουμε ακόμα χρόνο να κτί-

σουμε το μέλλον. 

Να κτίσουμε τις λεωφόρους του 

μέλλοντος, για εμάς και για τους 

άλλους. Γιατί οι γύρω μας, οι άλ-

λοι δηλαδή, ίσως και να συνδέ-

ουν τα μελλοντικά τους ταξίδια 

με τις λεωφόρους που ανοίγο-

νται από τα ίδια παράθυρα με 

τα δικά μας. 

Οι πιο νέοι άνθρωποι έχουν 

ακόμα πολύ χρόνο και τόπο για 

να χωρέσουν μνήμες που θα 

τους οδηγούν στις λεωφόρους 

του φωτός, και στις λεωφόρους 

που θα τους οδηγήσουν για να 

φτιάξουν ένα κόσμο που να εί-

ναι γεμάτος καλοσύνη και 

αγάπη. Ένα κόσμο που οι άν-

θρωποι να νοιάζονται ο ένας για 

τον άλλο. Ένα κόσμο που οι άν-

θρωποι θα βγάλουν το θηρίο 

από μέσα τους και θα δώσουν 

τόπο στην οργή! 
Δεν χρειάζεται πολύς κόπος για 
να φτιάξουμε αυτές τις προϋπο-
θέσεις για ένα κόσμο με καλύ-
τερες προοπτικές και που θα ξέ-
ρει να αγαπά. 
Ας κάνουμε όλοι μια προσπά-
θεια να αλλάξουμε τούτο τον κό-
σμο και να φτιάξουμε ένα καλύ-
τερο. Ας αρχίσουμε να 
ενεργούμε με όλα τούτα στο 
μυαλό μας.  
Ας κάνουμε μια προσπάθεια να 
πετάξουμε το θηρίο από πάνω 
μας και να βάλουμε στη θέση 
του αγάπη. Το απαραίτητο συ-
στατικό για την περίπτωση 
αυτή.  
Ας κάνουμε μια προσπάθεια να 
κάνουμε μόνο καλές πράξεις. Η 
κακία και οι κακές πράξεις δεν 
μας απαλλάσσουν από τις  φο-
βίες μας αλλά μόνο μας δίνουν 
περισσότερα προβλήματα.  
Το αποτέλεσμα τους είναι πάντα 
καταληκτικό και ο δράστης αυ-
τών των πράξεων δεν επωφε-
λείται, εκτός από στιγμιαία από-
λαυση και απλά στιγμιαία 
ψυχολογική ικανοποίηση. 
Οι καλές πράξεις είναι αυτές 
που μας δίνουν ευχαρίστηση 
και ηρεμία και μας χαρίζουν ευ-
τυχία.  
Αποφεύγοντας λοιπόν τις άσχη-
μες και κακές ενέργειες, και κά-
νοντας μια προσπάθεια να κά-
νουμε καλές πράξεις, τότε 
αρχίζουμε να κτίζουμε το μέλ-
λον. Το μέλλον που θα βασίζεται 
στα όσα δίνουμε σε αυτό. Μόνο 
με καλές πράξεις και καλές 
ενέργειες θα φτιάξουμε παρά-
θυρα και εικόνες που ανοίγο-
ντας τα θα μας οδηγούν στις λε-
ωφόρους που θα φέρουν την 
γαλήνη και την ευτυχία στο μέλ-
λον των παιδιών μας. 
Στο χέρι μας είναι λοιπόν να 
φτιάξουμε όλες αυτές τις προ-
ϋποθέσεις για ένα κόσμο αν-
θρώπινο που να ξέρει να 
αγαπά. Να ξέρει να δίνει δίχως 
ανταλλάγματα. Γιατί πιστέψτε 
με, η μεγαλύτερη ευχαρίστηση 
είναι να ξέρεις να δίνεις δίχως 
να περιμένεις να πάρεις κάτι 
πίσω.   
Αυτό θα το πετύχουμε διώχνο-
ντας το θηρίο και την κακία από 
μέσα μας. Μόνο έτσι θα ανοί-
ξουμε παράθυρα με εικόνες που 
θα μας οδηγήσουν στην τελει-
ότητα. Στο τέλειο ΑΝΘΡΩΠΟ!  
Σας χαιρετώ 
Βασίλης Παναγής  

του 
Βασίλη Παναγή 
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Επίκουρος Έχουμε να αντιμετωπίσουμε  
δύσκολους καιρούς 

Ο
ι τοπικές αρχές 
ανά την χώρα 
ετοιμάζουν τον 

προϋπολογισμό  
τους για το 
2021/2022. 
Όλα πήγαιναν καλά 
μέχρι και τον Φε-

βρουάριο  2020  και 
μέχρι το σημείο αυτό 
δεν υπήρχαν λόγοι 

για ανησυχία ή για τυχόν περικοπές στις 
υπηρεσίες  και ακόμη ούτε ίχνος ή οποι-
οδήποτε σημείο  για  μείωση  του υψη-
λού  επιπέδου  υπηρεσιών που βρίσκο-
νταν όλες οι υπηρεσίες είτε για τα 
σχολεία, την νεολαία και τους ηλικιωμέ-
νους. Αυτά που προανάφερα είναι γεγο-
νότα που δεν τα βλέπει το κοινό. Στο 
πόσα ξοδεύει σε αυτές τις υπηρεσίες και 
το μεγαλύτερο ή τα δύο από τα μεγαλύ-
τερα κονδύλια από τον προϋπολογισμό 
διατίθενται για τα  σχολεία τους ηλικιω-
μένους και  τους ευάλωτους. 
Το τι βλέπει το κοινό είναι,  το  εάν οι 
δρόμοι και τα πεζοδρόμιά είναι καθαρά 
και σε καλή κατάσταση. Εάν τα δέντρα 
είναι κουρεμένα, (κλαδεμένα) ή όχι. 
Δύσκολες αποφάσεις που θα ληφθούν, 
είτε αρέσει είτε όχι και που αντιμετωπί-
ζουν όλα τα δημαρχεία ανεξαιρέτως πο-
λιτικής παράταξης.  Αφήνει κανείς τους 
ηλικιωμένους και την μόρφωση για να 
ξοδεύσει το δημαρχείο να κοπούν τα δέ-
ντρα;  Ο κοσμάκης δυστυχώς ψηφίζει το 
τι βλέπει, μα ας λάβει υπόψιν, πόσα 
έχουν ξοδεψει για να σωθούν ζωές και 
πόσα πρόσφεραν και προφέρουν σε 
ευάλωτες οικογένειες  και άτομα  γιανα 
ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον και να 
έχουν όσο το δυνατό ποιο άνετη ζωή 
κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορω-
νοϊού, που αν και κάποια βοήθεια είχε 
έλθει από την Κυβέρνηση,  εν τούτοις 
δεν είναι το ποσό που περίμεναν οι πε-
ρισσότερες τοπικές αρχές. 
Υπάλληλοι του δημαρχείου  άφησαν τις 
εργασίες  τους κατά την κρίση και αψή-
φησαν τον κίνδυνο, για να βοηθήσουν 
άλλους και είχαν υπηρετήσει ως εθελο-
ντές για να παράσχουν βοήθεια στους 
κατοίκους για  να παραδώσουν τρόφιμα 
η φάρμακα και να τα παραδώσουν στο 
σπίτι του πολίτη. Παράλληλα εκατομμύ-
ρια μοιράστηκαν  οι  εταιρίες,  μικρές η  
και  μεγάλες αφού προηγουμένως δια-
πιστώθηκε ότι δικαιούντο οικονομική 
βοήθεια μέχρι και £25, 000.00. 
Μάλλον έπαινο ταιριάζει παρά κριτική   
Πολύ συχνά βιαζόμαστε να κρίνουμε τα 
δημαρχεία ασχέτως εάν είναι τα δημαρ-
χεία υπεύθυνα η όχι και αν είναι στα πλαί-
σια του δημαρχείου να βοηθήσει ή όχι.  
Αυτό οφείλετε συνήθως, στο γεγονός ότι 
υπάρχει μεγάλη άγνοια και επί καθημε-
ρινής βάσεως αυτό γίνετε. Πριν κάποιος 
κρίνει  εάν φταίει το δημαρχείο η όχι. 
Πολύ ορθά η αρθρογράφος και φιλόλο-
γος Έλισσα Ξενοφώντος τόνισε ότι δεν 
υπάρχουν χατίρια από τα δημαρχεία. 
Ο κάθε πολίτης πρέπει  να ακολουθεί 
και να τηρεί τους νόμους και κανονι-
σμούς των αρχών 
Υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί στους 
οποίους ο κάθε πολίτης οφείλει να ακο-
λουθήσει. Ναι μπορεί σε άλλες χώρες οι 
πολίτες να αγνοούν τους νομούς και 
ακόμη και πολιτικοί να έχουν τη δική τους 
προσέγγιση, μα τέτοιου είδους “εγκλή-
ματα” στο να απωθούν μια χώρα να 
προοδεύσει, καθώς είναι βουτηγμένοι 
και πολιτικοί και πολίτες  σε τόση δια-
φθορά και σκάνδαλα. 
Ζητώ συγνώμη που ξέφυγα από το κύριο 
θέμα μα έπρεπε να το αναφέρω αυτό 
δεν είναι μόνο και επίκαιρο αλλά θέλω 
να γνωρίζουν όλοι που στέκομαι σε αυτό 
το θέμα που κυριολεκτικά σαν καρκίνος 
που  όλο και κερδίζει έδαφος στην Κύ-
προ και όχι μόνο. 
Ας μην ξεχνάμε τι πρόσφεραν τα δη-
μαρχεία κατά την διάρκεια του  
COVID-19 
Όταν ένα δημαρχείο σαν το Enfield θυ-
σίασε άνω των  £70 εκατομμυρίων  για  
να κρατήσει τις εταιρίες και καταστήματα 
και για να μην χάσει ο κόσμος τις δου-
λειές του, τότε αποδεικνύει ότι νοιάζεται.  
Το δημαρχείο Enfield για παράδειγμα, 
είχε πάρει κατά την διάρκεια της κρίσης 
περί τις 20,000 τηλεφωνήματα που ζη-
τούσε κάθε λογής βοήθεια. Το ίδιο δη-

μαρχείο είχε περί τις 3,500 επείγουσες 
καταστάσεις, 42,000 χιλιάδες πακέτα 
είδη φαγώσιμων  που παραδίδονταν σε 
κατοικίες , ιδρύματα κτλ 5,000 τηλεφω-
νήματα για την εξακρίβωση ότι όλοι ευά-
λωτοι και ηλικιωμένοι ήταν καλά και είχαν 
μία φωνή έστω για συντροφιά...  
Περί τις 10,000 φαρμάκων παρέλαβαν 
οι εθελοντές από διάφορα φαρμακεία και 
τα στα σπίτια  
Από τα  £70 εκατομμύρια που ξόδεψε 
το εν λόγω δημαρχείο η Κυβέρνηση 
έδωσε μόνο £20 εκατομμύρια που αφή-
νει το δημαρχείο και φαντάζομαι και άλλα  
δημαρχεία να είναι στην ίδια θέση.   
Έσωσε το δημαρχείο Enfield  επιχειρή-
σεις  και  δουλειές στον ιδιωτικό τομέα 
και εάν η Κυβέρνηση δεν δώσει περισ-
σότερη οικονομική βοήθεια, τότε το δη-
μαρχείο θα αντιμετωπίσει απώλεια προ-
σωπικού και την πιθανότητα περικοπών 
στις υπηρεσίες. 
Το μόνο που μας έμεινε είναι να ευχη-
θούμε και ας προσευχόμεθα να μην ξα-
ναγυρίσει η κρίση του COVID- 19. 
Χρειάζεται μεγάλη προσοχή  
Όλες οι τοπικές διοικήσεις κάνουν εκ-
στρατεία με βίντεο σε πολλές γλώσσες 
γύρω από κορωνοϊό  και τα μέτρα που 
μπορεί να λάβει ο κάθε ένας για την απο-
φυγή και την μετάδοση του ιού. 
Είναι λυπηρό που πολλοί ακόμη καταγί-
νονται σε ομαδικές εκδηλώσεις και δεν 
κρατούν την κοινωνική απόσταση, πρά-
γμα που αν συνεχίσει θα έρθει και δεύ-
τερο κύμα που θα κτυπήσει ακόμη πιο 
σκληρά από το πρώτο και δεν μιλώ μόνο 
για την οικονομική κρίση αλλά και για 
την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Μας 
λένε είναι 41 χιλιάδες αυτοί που πέθαναν 
από τον ιό, μα στη πραγματικότητα είναι 
και μέχρι 60 χιλιάδες και μας κοροϊ-
δεύουν. 
Πολύ σωστά οι αρχές επιβάλλουν ψηλά 
πρόστιμα σε όλους αυτούς που παρα-
βαίνουν τον νόμο και τους κανονισμούς 
γύρω από την προστασία από τον 
COVID-19. Επειδή σταματήσαμε να ανα-
φέρνουμε συχνά για την κρίση του κο-
ρωνοϊού δεν σημαίνει  ότι ο κίνδυνος 
έφυγε. Αντιθέτως τίποτα δεν έχει αλλάξει 
και τώρα που φθάσαμε στο τέλος του 
καλοκαιριού, ακόμη δεν γνωρίζουμε εάν 
τα εμβόλια θα είναι αποτελεσματικά. Με 
το άνοιγμα των σχολείων και των πανε-
πιστημίων, μπαίνουμε  σε μια πολύ κρί-
σιμη και επικίνδυνη φάση που χρειάζεται 
μεγάλη προσοχή.  Ίσως πάρει χρόνια 
να φθάσουμε σε μία κανονική φάση της 
καθημερινότητας μας. 
Το μήνυμα που κυκλοφορεί σε διά-
φορες γλώσσες είναι  ως  εξής   
“Σε όλο το Λονδίνο όλοι εργάζονται 
σκληρά, για να σταματήσουν την εξά-
πλωση του coronavirus. Εδώ στο En-
field, συνεργαζόμαστε με όλους για να 
διατηρήσουμε το Λονδίνο ασφαλές, να 
προστατεύσουμε το NHS και να διατη-
ρήσουμε τις κοινότητές υγιείς.  Εάν αι-
σθάνεστε αδιαθεσία και νομίζετε ότι μπο-
ρεί να είναι κορωνοϊός, είναι πολύ 
σημαντικό να εξετασθείτε το συντομό-
τερο δυνατό. Μην περιμένετε. Μπορείτε 
να το κάνετε καλώντας το 119 ή μετα-
βαίνοντας στο nhs.uk/coronavirus. Εάν 
έχετε συμπτώματα του ιού, πρέπει να 
δοκιμάσετε  να απομονωθείτε μέχρι να 
λάβετε τα αποτελέσματα. Τα συμπτώ-
ματα περιλαμβάνουν: 1) Υψηλή θερμο-
κρασία 2) Συνεχής βήχας 3) Απώλεια ή 
αλλαγή στην αίσθηση της όσφρησης ή 
της γεύσης σας. Η δοκιμή θα επιβεβαι-
ώσει εάν έχετε ή όχι coronavirus και τι 
πρέπει να κάνετε στη συνέχεια. Θυμη-
θείτε ότι είναι διαθέσιμο, καλώντας 119 
ή επισκεφτείτε το nhs.uk/coronavirus. Η 
χρήση μάσκας όταν βρίσκεστε σε μέσα 
μαζικής μεταφοράς, σε καταστήματα και 
σούπερ μάρκετ και όταν δεν μπορείτε 
να διατηρήσετε κοινωνική απόσταση θα 
σας βοηθήσει να σταματήσετε την εξά-
πλωση του ιού. (Βάλτε μάσκα) Μην ξε-
χνάτε να πλένετε τα χέρια σας συχνά και 
για 20 δευτερόλεπτα  Βοηθήστε να στα-
ματήσουμε την εξάπλωση του coronavi-
rus για να σωθούν ζωές. Μαζί  μπορούμε 
όλοι, να κρατήσουμε το Λονδίνο ασφα-
λές.”

του  
Γιώργου A.Σάββα

Ο
 αξεπέραστος 
Γερμανοε-
βραίος διαλε-

κτικός υλιστής φιλό-
σοφος Καρλ Μαρξ 
που ήξερε και αρχαία 
ελληνικά μελέτησε σε 
βάθος τις θεωρίες 
των φιλοσόφων της 
αρχαίας Ελλάδας.  
Στο μεγαλειώδες έργο 
του "Το Κεφάλαιο" 

υπάρχουν αναφορές στον μεγάλο φι-
λόσοφο και στοχαστή της αρχαίας Ελ-
λάδας Αριστοτέλη.  
Στη διδακτορική διατριβή του υπό τον 
τίτλο "Η διαφορά ανάμεσα στη δημο-
κρίτεια και την επικούρεια φιλοσοφία 
της φύσης", ο Μαρξ  συγκρίνει τις θε-
ωρίες του Δημόκριτου και του Επίκου-
ρου, δύο  κορυφαίων υλιστών φιλο-
σόφων της αρχαίας Ελλάδας. 
Ειρήσθω εν παρόδω, 
η διατριβή του κατατέθηκε στο Πανε-
πιστήμιο της Ιένας στις 6 Απριλίου 
1841 και στις 15 του ίδιου μήνα, 23 
χρονών τότε, έλαβε το διδακτορικό 
του δίπλωμα.  
Αυτό ως εισαγωγή. Το θέμα, ο Επί-
κουρος, διάσημος υλιστής, άθεος και 
προοδευτικός φιλόσοφος της ελληνι-
στικής εποχής. 
Αρνιόταν την επέμβαση των θεών 
στις υποθέσεις του κόσμου και 
έπαιρνε σαν αφετηρία την αιωνιότητα 
της ύλης,που είναι προικισμένη με μια 
εσωτερική κίνηση.  
Ο Επίκουρος υποστήριζε ότι μια φορά 
υπάρχουμε. 
"Δεν υπάρχει τρόπος να υπάρξουμε 
δυο φορές και μάλλον δεν θα υπάρ-
ξουμε ποτέ. Και εσύ που δεν εξου-
σιάζεις το αύριο αναβάλλεις τη χαρά 
και η ζωή πάει χαμένη με τις αναβολές 
και ο καθένας πεθαίνει απασχολημέ-
νος... Ο θάνατος δεν θα πρέπει να 
μας απασχολεί, επειδή όταν εμείς 
υπάρχουμε ο θάνατος δεν είναι πα-
ρών και όταν ο θάνατος είναι παρών, 
εμείς δεν υπάρχουμε." 
Ο Επίκουρος γεννήθηκε στη Σάμο 
νησί του ανατολικού Αιγαίου το 341 
π.Χ. και  πέθανε στην Αθήνα το 270 
π.Χ. σε ηλικία 71 χρονών.  
Ο πατέρας του ήταν Αθηναίος πολίτης 
και συμμετείχε στον αποικισμό της 
Σάμου. Ο Επίκουρος ανατράφηκε στη 
Σάμο. Σε ηλικία 18 χρονών πήγε στην 
Αθήνα για τη στρατιωτική και την πο-
λιτική του θητεία.  
Έζησε σε συνθήκες που το κοινωνικό 
οικονομικό σύστημα ήταν δουλοκτη-
τικό με κύριες τάξεις τους δουλοκτήτες 
από τη μια και τους δούλους από την 
άλλη. Έζησε 71 χρόνια. 
Υπόψη ότι τότε το προσδόκιμο ζωής 
δεν ξεπερνούσε τα 40 χρόνια γιατί βα-
σικά υπήρχε ψηλή βρεφική και παι-
δική θνησιμότητα καθώς και απώλειες 
νέων από τους πολέμους. 
Όμως, βάσει ερευνών φαίνεται ότι οι 
περισσότεροι Έλληνες φιλόσοφοι ζού-
σαν λιτά και ήταν χορτοφάγοι. 
Βέβαια άλλο λιτός βίος και άλλο λιτό-
τητα και η χορτοφαγική τους δίαιτα θα 
ήταν μάλλον μια ισορροπημένη δια-
τροφή που περιλάμβανε και ψάρι.  
Ο Επίκουρος που ασχολήθηκε με τη 
φιλοσοφία από πολύ νωρίς απέφυγε 
το πλατωνικό ρεύμα, κρατήθηκε μα-

κριά από τις θεωρίες του ιδεαλιστή 
φιλόσοφου της αρχαίας Ελλάδας   
Πλάτωνα(427- 347 π.Χ.) και στρά-
φηκε προς τις θεωρίες του κορυφαίου 
υλιστή φιλόσοφου Δημόκριτου(460-
370 π.Χ.) που αναγνωρίζεται ως ο 
επιφανέστερος εκπρόσωπος του υλι-
σμού στην αρχαιότητα. Ειρήσθω εν 
παρόδω, ο Πλάτωνας εκτός από αντί-
παλος του υλισμού και της επιστήμης, 
ήταν και πολέμιος της δημοκρατίας 
και υπερασπιστής της αντιδραστικής 
αριστοκρατίας των Αθηνών.  
Δάσκαλος του Επίκουρου ήταν ο φι-
λόσοφος και ρήτορας της αρχαίας Ελ-
λάδας, Ναυσιφάνης που ασπαζόταν 
τις φιλοσοφικές θεωρίες του Δημόκρι-
του.  
Ο Επίκουρος σε ηλικία 34 χρονών 
ίδρυσε  στην Αθήνα τη δική του φιλο-
σοφική σχολή, τον κήπο του Επίκου-
ρου, με πλήθος μαθητών, τους οποί-
ους φρόντιζε στοργικά. 
Έγραψε μελέτες που καλύπτουν πολ-
λούς τομείς.  
Κύρια έργα του: Περί  
Φύσεως, Κύριαι Δόξαι, 
Προτρεπτικός, Επιστολαί. 
Σ' αυτό το σημείο αναγκαία είναι μια 
μεγάλη παρένθεση για να ειπωθούν 
ορισμένα πράγματα για τον Δημό-
κριτο και την ουσία της φιλοσοφίας 
του. 
Ο Δημόκριτος ήταν νους καθολικός, 
που στη φιλοσοφία του έκλεισε όλες 
τις γνώσεις της εποχής του και από 
την άποψη αυτή μπορεί να συγκριθεί 
μόνο με τον Αριστοτέλη.  
Μαθητής του υλιστή φιλόσοφου Λευ-
κίππου (5ος αιώνας π.Χ.)ο Δημόκρι-
τος είναι ένας από τους ιδρυτές της 
ατομικής θεωρίας.  
Βέβαια πολλά πήρε από το δάσκαλό 
του για ν'αναπτύξει τη θεωρία του.  
Οι τολμηρές και και επαναστατικές 
ιδέες του Δημόκριτου, σχετικά με την 
προέλευση της φύσης, προηγήθηκαν 
κατά πολλούς αιώνες της επιστήμης.  
Η ατομική θεωρία του Δημόκριτου πε-
ριοριζόταν εν τούτοις από το πλαίσιο 
των γνώσεων της εποχής του, γνώ-
σεων που βρίσκονταν στο προεπι-
στημονικό στάδιο.  
Σύμφωνα με τον Δημόκριτο υπάρχουν 
δύο πρώτα στοιχεία: τα άτομα και το 
κενό. Τα άτομα, δηλαδή τα αδιαίρετα 
και αμετάβλητα αιώνια και αενάως κι-
νούμενα σωμάτια ύλης διαφέρουν 
μόνο κατά τη μορφή τους, το πάχος 
τους, τη θέση τους και τη σειρά τους. 
Οι άλλες ιδιότητες, όπως είναι ο ήχος, 
το χρώμα, η γεύση κλπ, δεν είναι ιδιό-
τητες των ατόμων, 
έχουν ένα χαρακτήρα συμβατικό και 
δεν βρίσκονται "μέσα στη  φύση των 
ίδιων των πραγμάτων". 
Μέσα σ'αυτά τα λόγια του Δημόκριτου, 
βρίσκουμε τη λανθασμένη θεωρία 
των πρωτευουσών και δευτερευου-
σών ιδιοτήτων των πραγμάτων.  
Κατά τον Δημόκριτο τα σώματα είναι 
συνδυασμοί ατόμων. Ο διαχωρισμός 
των ατόμων καταλήγει στην κατα-
στροφή των σωμάτων.  
Ωστόσο, προχωρεί πιο πέρα και υπο-
στηρίζει ότι η ψυχή αποτελείται από 
άτομα θερμά ελαφρότερα των άλλων 
ατόμων και σφαιρικά.  
Ο Δημόκριτος έγραψε μελέτες για 
πλανήτες, άστρα, γαλαξίες, αστρονο-
μία κ.ά.   
Πώς δημιουργούνται οι  κόσμοι στο 
σύμπαν; 
Σύμφωνα με τη θεωρία του Δημόκρι-
του τα αναρίθμητα άτομα κινούνται αι-
ωνίως μέσα στο απέραντο κενό.  
Μετατοπιζόμενα προς διάφορες κα-
τευθύνσεις αλληλοσυγκρούονται και 
σχηματίζουν στροβίλους οι οποίοι 
κυοφορούν τους κόσμους .Αυτοί οι 
κόσμοι, που "γεννιούνται και πεθαί-
νουν" δεν είναι έργο του θεού, αλλά 
εμφανίζονται και εξαφανίζονται με μια 
φυσική αναγκαιότητα. 
Ωστόσο, οπαδός ενός ντετερμινισμού 
που πλησιάζει στη μοιρολατρία, στο 
φαταλισμό, ο Δημόκριτος αρνιέται το 
τυχαίο και το αποδίδει στη φαντασία 
των ανθρώπων, που είναι ανίκανοι 
να εξηγήσουν τις σχέσεις της αιτιότη-
τας ανάμεσα στα φαινόμενα. 
Η θεωρία του, η σχετική με τη γνώση, 
έχει σαν προϋπόθεση ότι τα πρά-

γματα "εκχύνουν" μια ύλη εξαιρετικά 
λεπτή, την εικόνα  "είδωλο", που επε-
νεργεί πάνω στα όργανα των αισθή-
σεων. Μολονότι όλα τα στοιχεία της 
γνώσης τα προμηθεύουν οι αισθή-
σεις, οι τελευταίες αυτές δίνουν μόνο 
μια " συγκεχυμένη" γνώση, που πάνω 
απ' αυτή υψώνεται η αληθινή γνώση, 
η "καθαρή" που στηρίζεται στη λογική 
και αποκαλύπτει τα άτομα και το κενό.  
Ο  Επίκουρος και ο Ρωμαίος φιλόσο-
φος Λουκρήτιος(99 - 55 π.Χ.) συνέχι-
σαν τις θεωρίες και τον υλισμό του 
Δημόκριτου. 
Η φιλοσοφία του Επίκουρου αναγνω-
ρίζει την ύπαρξη των πραγμάτων έξω 
από τη συνείδηση του ανθρώπου και 
ανεξάρτητα απ' αυτήν.  
Υποστηρίζοντας τις ατομικές θεωρίες 
του Δημόκριτου, ο Επίκουρος επιφέ-
ρει πρωτότυπες τροποποιήσεις, και-
νοφανείς και κάνει βαθυστόχαστες 
υποθέσεις, που επιβεβαιώθηκαν από 
τη μεταγενέστερη πρόοδο της επιστή-
μης.  
Κάθε τι που υπάρχει είναι αποτέλεσμα 
των κινήσεων και των συγκρούσεων 
των ατόμων. Τα άτομα κινούνται μέσα 
στον κενό χώρο σε ευθύγραμμη κί-
νηση, πορεία. 
Μπορούν να παρεκκλίνουν αυθόρ-
μητα από την ευθύγραμμη κίνηση, 
πορεία και να συγκρουστούν. 
Η παρέκκλιση, όμως, αυτή, που γίνε-
ται αυθόρμητα, τυχαία, διέπεται από 
εσωτερικούς νόμους. 
Αυτή η αντίληψη του Επίκουρου έρ-
χεται σε αντίθεση προς τη φαταλι-
στική, μοιρολατρική αντίληψη του Δη-
μόκριτου, σύμφωνα με την οποία, η 
αναγκαιότητα αποκλείει το τυχαίο.  
Στη θεωρία της γνώσης, ο Επίκουρος 
είναι αισθησιοκράτης υλιστής, 
σενσουαλιστής.Η γνώση σύμφωνα με 
τις απόψεις του, στηρίζεται πάνω στα 
αισθήματα, που επαληθεύονται πά-
ντα, γιατί έχουν για πηγή τους την 
αντικειμενική πραγματικότητα. Τα 
λάθη οφείλονται στην παρερμηνεία 
των αισθημάτων. Βέβαια, η πρακτική 
δραστηριότητα του ανθρώπου είναι 
το κριτήριο της αξίας των γνώσεων 
μας και όχι απλά οι αισθήσεις και τα 
αισθήματά μας. 
Ο Επίκουρος ανέπτυξε την απλοϊκή 
υλιστική θεωρία των "ειδώλων", σύμ-
φωνα με την οποία απειροελάχιστα 
μόρια που ξεχύνονται σαν κύματα 
από την επιφάνεια των σωμάτων ει-
σχωρούν στα όργανα των αισθήσεών 
μας και προκαλούν τις εικόνες, τα "εί-
δωλα" των αντικειμένων. 
Διακηρύσσοντας την υλικότητα και το 
φθαρτόν της ψυχής,ο Επίκουρος ορ-
θώνεται ενάντια στην αμάθεια και στη 
δεισιδαιμονία, που γεννάνε στην 
ψυχή των ανθρώπων το δέος, το 
φόβο, μπροστά στους θεούς και στον 
θάνατο. 
Σκοπός της φιλοσοφίας,  σύμφωνα 
με τον  Επίκουρο, πρέπει να είναι η 
ευδαιμονία του ανθρώπου, που για 
να τη  φτάσει, πρέπει να ελευθερωθεί 
από τις προκαταλήψεις και να εμβα-
θύνει στους νόμους της φύσης.  
Ο Επίκουρος προσπαθεί να οικοδο-
μήσει την ηθική θεωρία της λογικής 
χρησιμοποίησης των απολαύσεων, 
των ηδονών, οι οποίες, όμως, βασί-
ζονται πάνω στα ξεχωριστά ιδανικά 
των ατόμων. Εκήρυττε: Ας αποφεύ-
γουμε τον πόνο. Ας επιζητούμε τη 
χαρά και τη γαλήνη.  
Ιδεολόγος της δουλοκτητικής κοινω-
νίας, ο Επίκουρος πιστεύει ότι το πιο 
λογικό, σύμφωνα με τη φύση του αν-
θρώπου, δεν είναι η εργασία, αλλά η 
ανάπαυση, η αταραξία.  
Οι υλιστικες απόψεις του Επίκουρου  
παραμορφώθηκαν από τους ιδεαλι-
στές ιστορικούς της φιλοσοφίας (τον 
Χέγκελ  π.χ.). Οι ηθικές μάλιστα αντι-
λήψεις του έδωσαν την αφορμή στους 
κάθε είδους εχθρούς του υλισμού να 
συκοφαντήσουν ολόκληρο το φιλοσο-
φικό του έργο, σαν έργο, σαν φιλο-
σοφία που κηρύσσει την κοινωνική 
διαφθορά.  
Ακόμα και σήμερα ο επικουρισμός 
προκαλεί το μίσος των θεολόγων και 
κάθε λογής αντιδραστικών διανοου-
μένων. 
Ακέραιος και αξιοπρεπής,ο Επίκου-
ρος ακολούθησε ήσυχη και λιτή ζωή.

του 
Βασίλη Κωστή 
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ-Η αγάπη είναι… 
Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 

Π
ολλά έχουν ειπωθεί για την 
αγάπη. Η προσπάθεια και 
η εμμονή μας να εξηγούμε 

τι είναι η αγάπη, σημαίνει ότι εί-
ναι μια έννοια που δεν μπορούμε 
ακόμα να κατανοήσουμε πλή-

ρως. Ίσως από την άλλη, η έννοια της αγάπης 
να είναι διαφορετική για τον καθένα και να μην 
είναι δυνατό να την αποδεχτούμε όλοι με τον 
ίδιο τρόπο.  
Τι είναι η αγάπη; Πώς μπορούμε να την ορίσουμε; 
Είναι η αγάπη ένα πράγμα ή ένα σύνολο από 
πολλά πράγματα; Υπάρχουν διαφορετικά είδη 
αγάπης; Είναι η αγάπη η ίδια για διαφορετικούς 
τύπους σχέσεων; 
Δεν θα ασχοληθώ με τους ψυχολόγους και ερευ-
νητές γιατί να πω και την αλήθεια δεν τους πολυ-
καταλαβαίνω γενικά. Αν με ρωτούσατε ή αν σας 
ρωτούσα ίσως ο καθένας μας να έδινε μια δια-
φορετική απάντηση. Πιστεύω ότι κάποιοι θα μι-
λούσαν και θα περίγραφαν  την αληθινή, τη συ-
ναισθηματική, την πλατωνική, τη φιλική και την 
αισθησιακή αγάπη και όλοι στον ίδιο παρονομα-
στή θα κατάληγαν. Άλλοι πάλι θα πρόσθεταν ποι-
κιλίες αγάπης που περιλαμβάνει  πολλές διαφο-
ρετικές μορφές και βαθμούς όπως τη συζυγική 
αγάπη, τη γονική αγάπη, την οικογενειακή αγάπη, 
τη θρησκευτική αγάπη, την αγάπη για ανθρωπό-
τητα, την αγάπη για τα ζώα, την αγάπη για τα 
πράγματα, την αυτο-αγάπη, έρωτα, τη ψυχανα-
γκαστική αγάπη, κλπ. Κάποιοι άλλοι θα μιλούσαν 
για προτίμηση ή συμπάθεια. Το ν’αρέσει ο ένας 
στον άλλο. Θα μας εξηγούσαν ότι  σε αυτό το εί-
δος σχέσης, υπάρχει μεταξύ των ατόμων ζεστα-
σιά, εμπιστοσύνη και μια αίσθηση ενότητας αλλά 
χωρίς τα χαρακτηριστικά του πάθους και της αφο-
σίωσης. Αυτού του είδους η σχέση μπορεί να συ-
γκριθεί και με βαθιά φιλία θα  μας έλεγαν και σί-
γουρα θα επέμεναν στην άποψή τους.  
Ξεμυάλισμα ή ερωτική τρέλα είναι η αγάπη, η 
αγάπη με την πρώτη ματιά που περιέχει μόνο 
πάθος. Ερώτηση λοιπόν:  Πού καταλήγει αυτή η 
αγάπη για να έχουμε καλό ερώτημα; Συχνά σε 
απογοήτευση αν δεν αναπτυχθεί η οικειότητα και 
η υποχρέωση της αγάπης. Οι σχέσεις αυτές βα-
σίζονται στην εξιδανίκευση του άλλου και όχι στην 
γνώση του συντρόφου και δεν μπορούν να αντε-
πεξέλθουν στις προκλήσεις της ζωής. Καλά κρα-
σιά! 
Υπάρχει και η άδεια αγάπη θα συμπλήρωνα κά-
ποιοι! Ένα ή και τα δύο μέλη του ζευγαριού δε-
σμεύονται να συνεχίσουν την σχέση χωρίς να 
έχουν πια πάθος και οικειότητα. Συνήθως αυτές 
οι σχέσεις βρίσκονται στην τελική τους φάση και 
τα άτομα μένουν μαζί για να τιμήσουν την δέ-
σμευση τους σε συνειδητές αποφάσεις που αφο-
ρούν τα παιδιά, για παράδειγμα ή και οικονομι-
κούς λόγους. Σίγουρα πολύ γνωστή σε εμάς τους 
παραδοσιακούς. Συμβιβασμό θα την ονομάζαμε! 
Οι πιο ρομαντικοί θα αναφέρονταν μόνο στην ρο-
μαντική αγάπη! Όλοι την γνωρίζουμε γιατί είναι η 
τυπική μορφή ενός μεγάλου έρωτα σαν και αυ-
τούς που περιγράφονται στην λογοτεχνία και στον 
κινηματογράφο. Θυμηθείτε ελληνικές ταινίες! Πα-
παμιχαήλ-Βουγιουκλάκη, Καρέζη –Καζάκος και 
δεν ξέρω και ποιους άλλους πρωταγωνιστές τέ-

τοιων ταινιών! Σχέση με πάθος και οικειότητα που 
συνήθως εξωτερικοί παράγοντες εμποδίζουν τα 
δύο μέλη της σχέσης στα σχέδια τους για το μέλ-
λον. Κάτι σαν η Αρχόντισσα και ο αλήτης! Φυσικά 
στις ελληνικές ταινίες ανατρέπεται το τέλος και 
αφού όλοι προσδοκούμε σε ένα χαρούμενο τέλος, 
ο σεναριογράφος μας το δίνει απλόχερα και εμείς 
ικανοποιημένοι λέμε: Ναιιιιι, τα κατάφεραν στο τέ-
λος! 
Η συντροφική αγάπη! Να κάτι πάλι πολύ γνωστό 
σε εμάς. Αυτή είναι η περίπτωση των σχέσεων 
που διαρκούν πολύ καιρό (πχ. γάμος) και που 
ενώθηκαν με την οικειότητα και την δέσμευση 
όταν έβλεπαν πώς το πάθος σιγά-σιγά ξεθωριά-
ζει. Και τα δεσμά του γάμου ιερά για τους πιο 
πολλούς, οι όρκοι της δέσμευσης ιεροί και η συμ-
βίωση συνεχίζεται όμορφα κι ωραία! 
Για  ανόητες αγάπες θα μιλούσαν και οι πιο επι-
πόλαιοι αλλά και τολμηροί αφού την έχουν πάθει 
πολλές φορές κι εξακολουθούν να μην μαθαίνουν 
από τα λάθη τους.  Σε αυτό το είδος σχέσης το 
έντονο πάθος κυβερνάει τα μέλη της σχέσης και 
αποφασίζουν την δέσμευση χωρίς να υπάρχει οι-
κειότητα άλλα και χωρίς να έχει γνώση ο ένας 
του άλλου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι 
γάμοι που βασίζονται σε παρορμητικές αποφά-
σεις της στιγμής. Αυτού του είδους οι σχέσεις 
οδηγούνται με τον καιρό σε άδεια αγάπη ή σε βί-
αιη διακοπή. 
Να και το πιο όμορφο κομμάτι στις αποκαλύψεις 
περί αγάπης!  Ολοκληρωμένη αγάπη ή αγάπη 
ζωής. Αυτή  μάλιστα είναι η πλήρης αγάπη που ο 
καθένας ονειρεύεται. Δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο, 
να την βιώσουμε πραγματικά και πάνω απ’ όλα 
να κρατήσουμε ζωντανά τα χαρακτηριστικά της 
με την πάροδο του χρόνου. Και να οι αποδείξεις 
μπροστά στα μάτια μας. Βλέπουμε στο δρόμο 
δυο γεροντάκια να κρατάνε ακόμη χεράκια και να 
περπατάνε στο δρόμο. Και πού και πού γυρίζουν 
το κεφάλι και αλληλοκοιτάζονται και μετά συνεχί-
ζουν τον  περίπατό τους. Πόσο γλυκιά απόδειξη 
είναι αυτή! Όλοι όμως τη ζηλεύουν και την ποθούν 
και πιστεύουν κατά βάθος ότι πραγματικά υπάρ-
χει. 
Ας απλοποιήσουμε το θέμα μας. Η αγάπη είναι 
τόσο όμορφη και δυσκολοκατανόητη την ίδια στι-
γμή! 
Τι είναι η αγάπη; Κάποιοι επώνυμοι έχουν να μας 
τα πουν: 
«Η αγάπη αποτελείται από μία ψυχή που κατοικεί 
σε δύο σώματα», Αριστοτέλης 
 « Η αγάπη είναι μία προσωρινή τρέλα. Εκρή-
γνυται όπως το ηφαίστειο και μετά καταλαγιάζει. 
Και όταν καταλαγιάσει πρέπει να πάρεις μία από-
φαση. Πρέπει να σκεφτείς αν οι ρίζες σας έχουν 
γίνει τόσο δεμένες που είναι ασύλληπτο πως κά-
ποτε ζούσατε χώρια. Γιατί αυτό είναι αγάπη. Η 
αγάπη δεν είναι παγερή, δεν είναι ο ενθουσια-
σμός, δεν είναι οι υποσχέσεις για αιώνιο πάθος. 
Είναι απλά η «αγάπη» που κάθε ένας από εμάς 
μπορούμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι την 
έχουμε. Η αγάπη από μόνης της είναι αυτό που 
μένει όταν ο έρωτας έχει περάσει, και αυτό είναι 
μία τέχνη και ένα τυχαίο γεγονός. Η μητέρα σου 
και εγώ το είχαμε, είχαμε ρίζες που μεγάλωναν 
από κάτω μας, και όταν όλα τα φύλλα έπεσαν 
από τα κλαδιά μας, ανακαλύψαμε ότι ήμασταν 
ένα δέντρο και όχι δύο.»Το Μαντολίνο του Λοχα-

γού Κορέλι 
 «Αν αφαιρέσεις την αγάπη, η γη είναι ένας τά-
φος» Robert Browning 
«Σαν τη μουσική μέσα στα νερά, η αγάπη είναι 
μία γλυκιά φωνή που ακούω», Λόρδος Βύρωνας 
«Σ’ αγαπώ, όχι για αυτό που είσαι, αλλά για αυτό 
που είμαι εγώ όταν είμαι μαζί σου»,Roy Croft 
 «Τα καλύτερα και πιο όμορφα πράγματα στον 
κόσμο δεν μπορείς να τα δεις ή να τα αγγίξεις. Τα 
αισθάνεσαι μόνο με την καρδιά»,Helen Keller 
«Αγάπη είναι το γοητευτικό ηλιοβασίλεμα κάθε 
καρδιάς», Alphonse Marie de la Martine 
 «Υπάρχει μόνο μία χαρά στη ζωή, να αγαπάς 
και να αγαπιέσαι», George Sand 
«Το να αγαπάς είναι να παίρνεις μία γεύση από 
τον παράδεισο»,Karen Sunde 
 «Η αγάπη είναι κάτι αιώνιο: Η όψη μπορεί να 
αλλάξει, αλλά όχι η ουσία»,Vincent van Gogh 
«Αγάπη σημαίνει να αφήνεσαι στον άλλον χωρίς 
εγγυήσεις, και να δίνεις στον άλλον την ελπίδα 
ότι θα δώσεις σε αυτόν που αγαπάς την αγάπη. 
Η αγάπη είναι μία πράξη πίστης, και όποιος δεν 
μπορεί να πιστέψει, δεν μπορεί και να αγαπήσει», 
Erich Fromm 
«Η αληθινή αγάπη αρχίζει όταν δεν περιμένεις 
κάτι για αντάλλαγμα», Antoine De Saint Exupery 
«Η αγάπη είναι το βασικό κλειδί για να ανοίξουν 
οι πύλες του παραδείσου», Oliver Wendell 
Holmes 
«Αν τώρα ξέρω τι είναι αγάπη, ο λόγος είσαι 
εσύ»,Herman Hesse 
«Μία λέξη μας απελευθερώνει από όλο το βάρος 
και τον πόνο στη ζωή. Και αυτή η λέξη είναι 
Αγάπη» Σοφοκλής 
«Κάθε είδος αγάπης είναι γλυκό, είτε δίνεις είτε 
παίρνεις»,Percy Bysshe Shelley 
«Η αγάπη είναι μία πράξη αιώνιας συγχώρεσης, 
μία τρυφερή ματιά που γίνεται συνήθεια»,Nicolas 
Johnson 
Η μοναδική επιθυμία της αγάπης είναι η ολοκλή-
ρωση. Αλλά αν εσύ θέλεις να έχεις επιθυμίες μέσα 
στην αγάπη, άσε αυτές οι επιθυμίες να είναι: 
– Να νιώθεις τον πόνο της τρυφερότητας. 
– Να πληγώνεσαι για να υπερασπιστείς την 
αγάπη σου, 
– και να χαίρεσαι όταν ματώνεις. 
– Να ξυπνάς χαράματα με μία καρδιά όλο φτερά 
– και να ευχαριστείς το Θεό που σου χαρίζει μία 
ακόμα ημέρα αγάπης. 
– Να αφήνεσαι έρμαιο στην έκσταση της αγάπης 
– και να γυρίζεις στο σπίτι με ευγνωμοσύνη, 
– και μετά να κοιμάσαι με μία προσευχή 
– και ένα τραγούδι ευτυχίας στα χείλη σου, 
– για τον έρωτα που φωλιάζει στην καρδιά 
σου.Henry Gameson 
«Η αληθινή αγάπη δεν έχει ένα ωραίο τέλος, η 
αληθινή αγάπη δεν έχει τέλος»‘Aγνωστος 
«Μόνο η αγάπη μπορεί να μας κάνει να δούμε 
συνηθισμένα πράγματα, με έναν ασυνήθιστο 
τρόπο»,Gramb J . Kerisen 
 «Το να αγαπάς ένα άτομο είναι να μαθαίνεις το 
τραγούδι που υπάρχει στην καρδιά του. Και να 
του το τραγουδάς, όταν πια το έχει ξεχάσει»,Steid 
Ernest 
«Αγάπη είναι να αφήνεις το παρελθόν σου πίσω, 
να χάνεσαι στο παρόν και να εύχεσαι το μέλλον 
σου να μην είναι τίποτα λιγότερο και τίποτα πε-
ρισσότερο από το παρόν σου»‘Aγνωστος 

«Δεν έχεις ζήσει τίποτα, αν δεν έχεις γνωρίσει 
την αγάπη»,Boris Kolatof 
Σας εκφράζει κάποιο από τα παραπάνω; Υπάρχει 
κάποιο άλλο ρητό που σας εκφράζει καλύτερα; 
Μήπως έχετε δημιουργήσει έναν δικό σας ορισμό 
για την αγάπη; 
Τι είναι η αγάπη; Δεν είναι συμπόνια μήτε καλο-
σύνη. Στη συμπόνια είναι δύο, αυτός που πονάει 
κι αυτός που συμπονάει. Στην καλοσύνη είναι 
δύο, αυτός που δίνει κι αυτός που δέχεται. Μα 
στην αγάπη είναι ένας. Σμίγουν οι δύο και γίνονται 
ένα. Δεν ξεχωρίζουν. Το εγώ κι εσύ αφανίζονται. 
Αγαπώ θα πει χάνομαι. (Νίκος Καζαντζάκης) 
Αγάπη είναι… 
Να ζεις με όσους έχεις επιλέξει. Να ξυπνάς στο 
πλάι εκείνου που σε κάνει να χαμογελάς. 
Να νοιάζεσαι για εκείνον ακόμα κι αν δεν είστε 
μαζί. Ένα και μόνο βλέμμα. Το τραγούδι σας. 
Να επιμένεις. Να είσαι εκεί ακόμα κι όταν λέει 
πως δε σε χρειάζεται. Να δίνεις. 
Ένα αποθηκευμένο μήνυμα στο κινητό ακόμα κι 
αν έχετε προχωρήσει αλλού. 
να είσαι χαρούμενη. 
Να είσαι ελεύθερη μέσα στη δέσμευση. Να μπο-
ρείς να πεις όσα θέλεις χωρίς ενοχές. 
Να καίγεσαι από πάθος. Να μην θέλεις να ζήσεις 
χωρίς εκείνον. Να καταφέρεις να ζήσεις χωρίς 
εκείνον. 
Να είσαι ανιδιοτελής. Να προσφέρεις. Να νιώθεις. 
Να συν-πονάς. 
Να έχεις κίνητρο. Να βρίσκεις κίνητρο. Χημεία. 
Να δίνεις χρόνο. Εμπιστοσύνη. Στοργή. Αφο-
σίωση. 
Φροντίδα. Είναι η γαλήνη της ψυχής. Είναι όλα 
όσα αισθάνεσαι και σε κάνουν καλύτερο άν-
θρωπο. 
Να αφήνεις τα δάκρυα να τρέξουν, χωρίς να ντρέ-
πεσαι.  Να μην κοιτάς το ρολόι. 
Να γελάς με την καρδιά σου. Να το ευχαριστιέσαι. 
Να κάνεις λάθη. Να μαθαίνεις από αυτά. 
Να ζητάς συγγνώμη. Να αποδέχεσαι μία συγ-
γνώμη. Να ζεις. Να κρατά ο θυμός λίγο, πολύ 
λίγο. 
Να βλέπεις δύο ηλικιωμένα χέρια να κρατιούνται 
σφιχτά καθώς διασχίζουν το δρόμο. 
Πανίσχυρη. Άφθαρτη στο χρόνο. Η αγάπη είναι 
ο μόνος τρόπος! 
Καθώς μια σχέση αναπτύσσεται, η σημασία του 
κάθε στοιχείου αλλάζει με την πάροδο του χρό-
νου. Μια σχέση που βασίζεται σε ένα μόνο από 
τα παραπάνω στοιχεία είναι λιγότερο πιθανό να 
επιβιώσει από ό,τι μια σχέση που βασίζεται σε 
δύο ή και στα τρία στοιχεία. Είναι αδιαμφισβήτητο 
ότι η αγάπη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
ζωή μας, για αυτό και το πιο σημαντικό είναι να 
έχεις τη διάθεση να αγαπήσεις και να αγαπη-
θείς… 
«Αγάπη είναι όλα τα συναισθήματα μαζί, ένα μα-
γικό μείγμα που δεν μοιάζει με κανένα από τα 
συστατικά του αλλά εμπεριέχει όλα». 
«Αγάπη είναι να  θέλω να γίνω καλύτερος μόνο 
για σένα». 
«Αγάπη είναι να κλείνεις τις πληγές του άλλου 
όχι να του ανοίγεις καινούριες». 
«Αγάπη είναι η ομορφιά της ψυχής».
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Ο ΓΡΙΒΑΣ, Η ΕΟΚΑ Β΄ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΠΑΡΑΓΜΟ
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 15ο  
 
Ο Κληρίδης σε συνομιλίες στην 
Αθήνα 

Τ
ο Μάιο 1973 ο Μακάριος 
έστειλε τον Κληρίδη στην 
Αθήνα για συνομιλίες. Ο 

Κληρίδης συνομίλησε με τον  Καβαλιεράτο, τον 
αναπληρωτή  Υπουργό Εξωτερικών και επίσης 
παρότρυνε την Ελληνική Κυβέρνηση να καταδι-
κάσει την ΕΟΚΑ Β΄ και να ανακαλέσει το Γρίβα 
στην Αθήνα. 
Στο θέμα της Ένωσης και της Διχοτόμησης, ο Κα-
βαλιεράτος απέκλεισε κάθε συμφωνία που θα γι-
νόταν πρώτα από την Ελλάδα και την Τουρκία 
και θα απαγόρευε την Ένωση και τη Διχοτόμηση. 
Στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εισηγήθηκε  
ότι η Ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να δείξει 
μεγαλύτερη ελαστικότητα. Στο θέμα του Γρίβα και 
για την επιμονή του στην πολιτική της Αυτοδιά-
θεσης – Ένωσης, ο Παπαδόπουλος  θεωρούσε 
τέτοια πολιτική εξωπραγματική και ανέφικτη και 
ότι ο Γρίβας δεν είχε την υποστήριξη της Ελληνι-
κής Κυβέρνησης και όσοι  Έλληνες αξιωματικοί 
ακολουθούν την πολιτική του και τον βοηθούν και 
την ΕΟΚΑ Β΄, ενεργούν με δική τους πρωτοβου-
λία και αν αναφερθούν τα ονόματα, τα άτομα αυτά 
θα κληθούν να φύγουν από την Κύπρο. 
 
Μακάριος : «Δεν θα υπογράψω Σύνταγμα που 
θα αποκλείει την Ένωση» 
Όταν ο Κληρίδης ενημέρωσε τον Μακάριο για τις 
συνομιλίες που είχε στην Αθήνα, ο Μακάριος σή-
κωσε τα χέρια και έκανε το εξής σχόλιο: 
«Βλέπεις, Γλαύκο, αυτά τα χέρια; Να μου κο-
πούν αλλά δεν θα υπογράψω ξανά κανένα 
Σύνταγμα που θα αποκλείει την Ένωση, αν 
πρώτα δεν υπογράψουν η Ελλάδα και η Τουρ-
κία  ένα πρωτόκολλο με το οποίο η Ελλάδα 
θα συμφωνεί με την Τουρκία για τον αποκλει-
σμό  της Ένωσης και η Τουρκία θα συμφωνεί 
με την Ελλάδα για τον αποκλεισμό της  Διχο-
τόμησης». (Γ. Κληρίδη: Η Κατάθεσή μου, Τό-

μος 3, σελ. 266). 
Ο Ντεκτάς επωφελείται του διχασμού 
Ο διχασμός ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους 
μόνο οφέλη έφερνε στην Τουρκοκυπριακή ηγεσία 
γιατί έδειχνε ολοφάνερα πως οι Ελληνοκύπριοι 
ήταν διχασμένοι μεταξύ τους και άλλοι επεδιώκαν 
ανοιχτά την Ένωση (Γριβική παράταξη) και άλλη 
την επεδίωκαν σταδιακά (Μακαριακή παράταξη). 
Ο Ντενκτάς έστειλε μέσω του Γ. Γ. του ΟΗΕ στον 
Πρόεδρο της Συνόδου Κορυφής στην Αλγερία το 
1973, μια επιστολή  όπου παρέθετε αποσπά-
σματα από μία συνέντευξη που έδωσε ο Μακά-
ριος στην Ελληνική εφημερίδα Ακρόπολις. Ο Ντε-
κτάς επιχειρούσε να δείξει ότι οι Ελληνοκύπριοι 
δεν ενδιαφέρονταν για συνύπαρξη με τους Τουρ-
κοκύπριους σε μία ανεξάρτητη Δημοκρατία και 
τους κατηγορούσε ότι δεν ήταν καθόλου ειλικρι-
νείς σε αυτά που συζητούσαν και διαπραγμα-
τεύονταν στις διακοινοτικές συνομιλίες γιατί χρη-
σιμοποιούσαν «διχαλωτή γλώσσα». Στις 
ενδοκοινοτικές μιλούσαν για διευθετήσεις στο Σύ-
νταγμα και αλλού μιλούσαν για την Ένωση. Σε 
αυτή τη συνέντευξη ο Μακάριος είχε αναφέρει  
μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 
«Δεν μπορώ να πω ότι είμαι εθνικά ικανοποι-
ημένος με την εξέλιξη και την πορεία του ζητήμα-
τος της Κύπρου μέχρι τώρα. Θα ήμουν εθνικά 
ικανοποιημένος και το ίδιο θα ήταν όλοι οι Έλλη-
νες, μόνον αν το πρόβλημα της Κύπρου επιλυό-
ταν δια της Ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα.  
Η Ένωσις, ανεξάρτητα από το αν μπορεί να επι-
τευχθεί ή όχι, θα είναι πάντοτε η εθνική ελπίς των 
Ελληνοκυπρίων και ένα πνευματικό πιστεύω, το 
οποίο δεν μπορεί να τους το αρνηθεί κανείς είτε 
μέσα από ένα δημοψήφισμα ή με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο…» 
 
Η σύλληψη του Σταύρου – Σταύρου Σύρου 
Ο Σύρος ήταν τομεάρχης της ΕΟΚΑ Β’ στη Λε-
μεσό και στενότατος συνεργάτης του Γρίβα. Στις 
9 Αυγούστου 1973 δυνάμεις της αστυνομίας και 
του Εφεδρικού είχαν περικυκλώσει το σπίτι όπου 
έμενε και προτού παραδοθεί προσπάθησε να κά-
ψει το αρχείο του. Διασώθηκαν όμως αρκετά έγ-
γραφα όπως το σχέδιο πραξικοπήματος «Απόλ-

λων» και τα σχέδια για τη δολοφονία του Μακα-
ρίου.  
Ύστερα από τη σύλληψη του Σύρου ακολούθη-
σαν μαζικές συλλήψεις μελών της ΕΟΚΑ Β’ στη 
Λεμεσό που οδηγήθηκαν στη Λευκωσία για να 
δικαστούν. Ο νεαρός τότε δικηγόρος Νίκος Ανα-
στασιάδης και σημερινός πρόεδρος της Κύπρου 
ανέλαβε την υπεράσπιση τους. Τη θέση του Σύ-
ρου ανέλαβε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ο οποίος 
αντιπαθούσε το Σύρο και τον θεωρούσε «πρά-
κτορα» του Μακαρίου γιατί  «παραδόθηκε αμα-
χητί» στην αστυνομία. 
Στη συνέχεια η αστυνομία προσπάθησε να συλ-
λάβει τον Κίκη Κωνσταντίνου τον τομεάρχη της 
ΕΟΚΑ Β’ στην Αμμόχωστο αλλά τα κατάφερε και  
διέφυγε. Από την έρευνα που εγίνε στο σπίτι του 
βρέθηκε ολοκληρωμένο το Σχέδιο «Απόλλων».  
 
Η απαγωγή του  Χρήστου Βάκη, Υπουργού 
Δικαιοσύνης 
Στις 27 Ιουλίου 1973 ένοπλοι  άντρες της ΕΟΚΑ 
Β΄ ντυμένοι «αστυνομικοί» απήγαγαν τον Χρήστο 
Βάκη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η απαγωγή είχε 
εξοργίσει την κυβέρνηση που άρχισε μαζικές συλ-
λήψεις στελεχών της ΕΟΚΑ Β’ όπως του Σωκράτη 
Ηλιάδη, Σπύρου Παπαγεωργίου,  Χαράλαμπου 
Χαραλάμπους (διευθυντή της «Εθνικής»), Κων-
σταντίνου Ιωαννίδη (διευθυντή της «Γνώμης»), 
Γιάννη Σπανού, Σπύρου Αρότη κ.α. 
Ο Μακάριος κατηγόρησε το Γρίβα για την απα-
γωγή και το ίδιο έκανε και η Αθήνα. Ο Γρίβας με 
προκήρυξη του στις 2 Αυγούστου 1973 έβαζε 
τους πιο κάτω όρους για να απελευθερώσει τον 
υπουργό. Ζητούσε  (α) να δοθεί αμνηστία στους 
πολιτικούς κατάδικους (β) ο Μακάριος να εκλέξει 
μεταξύ εκκλησίας και πολιτικής (γ) να γίνουν γνή-
σιες προεδρικές εκλογές (δ)  να δοθούν πολιτικές 
ελευθερίες στον κυπριακό λαό για να εκφράσει 
τη θέληση του στο εθνικό θέμα και (ε) να επανα-
διοριστούν οι  παυθέντες αστυνομικοί. 
Ο Μακάριος απέρριψε το «τελεσίγραφο» του 
Γρίβα και απεκάλεσε τον ίδιο «παράφρονα». Στις 
24 Αυγούστου ο Γεώργιος Παπαδόπουλος σε μία 
ραδιοφωνική εκπομπή έκανε έκκληση σε όλες τις 
ένοπλες ομάδες του Γρίβα, να αφήσουν ελεύθερο 
τον υπουργό και να διαλύσουν την οργάνωση 

της ΕΟΚΑ Β’. Ο υπουργός Βάκης που αρχικά 
κρατείτο στην περιοχή της Πλατανιστάσας και 
μετά  στον Λάρνακα της Λαπήθου απελευθερώ-
θηκε στις 27 Αυγούστου 1973  ένα μήνα ύστερα 
από τη σύλληψή του. 
 
Η κατάργηση της  μοναρχίας στην Ελλάδα 
Το θέμα του «μοναρχικού καθεστώτος» εκκρε-
μούσε από τότε που έφυγε ο βασιλιάς Κωνστα-
ντίνος μετά το αντι-πραξικόπημα του Δεκέμβρη 
1967. Η χούντα τελικά αποφάσισε να θέσει τέρμα 
στο θέμα αυτό και στις 27 Ιουλίου 1973, έγινε δη-
μοψήφισμα όπου καταργούσε το μοναρχικό κα-
θεστώς και η Ελλάδα ανακηρυσσόταν σε Δημο-
κρατία. Νέος πρόεδρος της «Δημοκρατίας» 
ανέλαβε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος  και διόρισε 
τον Σπύρο Μαρκεζίνη ως το νέο Πρωθυπουργό, 
ο οποίος και ορκίστηκε την 1η Οκτωβρίου 1973. 
 
Ο Γρίβας στρέφεται προς τον Ιωαννίδη 
Ο θεωρητικός της χούντας Σάββας Κωνσταντό-
πουλος που εξέφραζε τις απόψεις του Παπαδό-
πουλου στο Κυπριακό, ανέλαβε να υποστηρίξει 
δημόσια το ανέφικτο της Ένωσης. Στις 8 Αυγού-
στου 1973 δημοσίευσε ένα άρθρο που ήταν δριμύ 
κατηγορώ για την πολιτική που ακολουθούσε ο 
Γρίβας και η ενωτική παράταξη γιατί μιλούσε για 
το ανέφικτο της ένωσης χωρίς εδαφικές παρα-
χωρήσεις στην Τουρκία και  υποστήριζε την ανε-
ξαρτησία σαν μια έντιμη λύση. Την ίδια ώρα κα-
λούσε τη διάλυση όλων των ενόπλων ομάδων 
και ζητούσε να παραδοθεί ο οπλισμός τους στην 
ΕΛΔΥΚ.   
Η απόφαση του Παπαδόπουλου να στηρίξει το 
Μακάριο ήταν βαρύ πλήγμα για τον Γρίβα και τον 
ώθησε να στραφεί προς το Δημήτριο Ιωαννίδη 
για συνεργασία  τον οποίο θεωρούσε περισσό-
τερο «ενωτικό» παρά τον Παπαδόπουλο τον 
οποίο τώρα  θεωρούσε υποστηρικτή της «ανε-
ξαρτησίας». 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία 
του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να  
επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο  
020 8360 7968 ή στο e-mail:   
Tofallis@greekinstitute.co.uk.
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 Σαν Σήμερα

10 Σεπτεμβρίου 
1995- Προβάλλεται στους 
ελληνικούς κινηματογρά-

φους η ταινία του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου «Το βλέμμα 
του Οδυσσέα», που κέρδισε 
το μεγάλο βραβείο της κριτι-

κής επιτροπής του Φεστι-
βάλ των Καννών. 

 
11 Σεπτεμβρίου 

1789- Καθιερώνονται οι 
όροι «Αριστερά» και «Δε-
ξιά», κατά τη διάρκεια των 
συζητήσεων για το νέο Σύ-
νταγμα στην επαναστατη-

μένη Γαλλία. 
 

2001- Παγκόσμιο Κέντρο 
Εμπορίου. Οι ΗΠΑ δέχονται 

πολλαπλά τρομοκρατικά 
χτυπήματα από αέρος. Αε-
ροσκάφη της πολιτικής αε-
ροπορίας πέφτουν πάνω 
στους Δίδυμους Πύργους 
του Παγκόσμιου Κέντρου 

Εμπορίου, στο Πεντάγωνο 
και σε ερημική περιοχή του 
Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξε-
περνούν τις 3.000, ανάμεσά 
τους και 25 αμερικανοί ελλη-

νικής καταγωγής. 
 

12 Σεπτεμβρίου 

2013- Δολοφονική επίθεση 
από 50 μέλη της Χρυσής 
Αυγής δέχονται λίγο πριν 
από τα μεσάνυχτα 20 μέλη 
της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, που 
πραγματοποιούν αφισοκόλ-

ληση στο Πέραμα, μερικά μέ-
τρα από την πύλη της ναυ-
πηγοεπισκευαστικής ζώνης 
στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. 

 
13 Σεπτεμβρίου 

1928- Ο πρωθυπουργός, 
Ελευθέριος Βενιζέλος, με 
επιστολή του στον τούρκο 
ομόλογό του Ισμέτ Ινονού 

ζητά την επίλυση με ειρηνικό 
τρόπο του συνόλου των εκ-
κρεμοτήτων που υπάρχουν 
ανάμεσα στην Ελλάδα και 

την Τουρκία. Λίγες μέρες αρ-
γότερα, ο τούρκος πρωθυ-
πουργός θα τον προσκαλέ-

σει στην Κωνσταντινούπολη. 
 

14 Σεπτεμβρίου 

1814-Η ίδρυση της Φιλικής 
Εταιρείας (μουσείο κέρινων 

ομοιωμάτων Π. Βρέλλη) 
Ανήμερα της Ύψωσης του 
Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος 

Σκουφάς, ο Εμμανουήλ 
Ξάνθος και ο Αθανάσιος 
Τσακάλωφ, ιδρύουν στην 
Οδησσό τη «Φιλική Εται-

ρεία».

11η Σεπτεμβρίου 2001-19 χρόνια από τα 
γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία

Η Φιλική Εταιρία και η δράση της

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 

10 Σεπτεμβρίου: Μηνοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα. 

11 Σεπτεμβρίου: Ευανθία, Ευάνθιος, Ευφρόσυνος, Θεοδώρα. 

12 Σεπτεμβρίου: Αυτόνομος. 

13 Σεπτεμβρίου: Αριστείδης, Κορνήλιος, Κορνηλία. 

14 Σεπτεμβρίου: ΑΘεοκλής, Θεόκλεια, Σταύρος, Σταυρούλα. 

15 Σεπτεμβρίου: Βησσαρίων, Νικήτας, Νικητία, Νικητούλα. 

16 Σεπτεμβρίου: Ευφημία, Λουντμίλα.

Τ
ην πιο τραγική επέτειο της σύγ-
χρονης ιστορίας θυμάται για άλλη 
μια χρονιά η ανθρωπότητα. 19 

χρόνια πέρασαν από την ημέρα που τα 
τρομοκρατικά χτυπήματα στους Δίδυ-
μους Πύργους της Νέας Υόρκης και 
άλλα σημεία της αμερικανικής επικρά-
τειας σημάδεψαν ανεξίτηλα τον κόσμο. 
Στις επιθέσεις υπολογίζεται πως έχα-
σαν τη ζωή τους 3.000 άνθρωποι, ενώ 
άλλοι 75.000, μεταξύ αυτών πολλά στε-
λέχη των σωμάτων ασφαλείας, αγωνί-
ζονται ακόμη για να ξεπεράσουν είτε 
σωματικά, είτε ψυχολογικά προβλή-
ματα, που συνδέονται με το γεγονός 
αυτό που άλλαξε για πάντα τον κόσμο. 

Τα τρομοκρατικά χτυπήματα πραγματο-

ποιήθηκαν από 19 ισλαμιστές, μέλη της 

Αλ Κάιντα, οι οποίοι κατέλαβαν επιβατικά 

αεροσκάφη και τα έριξαν στους Δίδυμους 

Πύργους, το Πεντάγωνο και μια εξοχική 

περιοχή στην Πενσιλβάνια. 

 

Το χρονικό των επιθέσεων 

Στις 8:46 το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου, 

αεροσκάφος με 92 επιβαίνοντες, προ-

σκρούει στον βόρειο Πύργο του Παγκό-

σμιου Κέντρου Εμπορίου. 

Ακολουθεί έκρηξη και το κτήριο, από τον 

75ο όροφο και πάνω τυλίγεται στις φλό-

γες. Δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή 

τους, ενώ πολλοί δεν διστάζουν να πη-

δήσουν στο κενό, σε μια απέλπιδα προ-

σπάθεια να σωθούν… 

Στο σημείο καταφθάνουν σωστικά συ-

νεργεία, αστυνομία, πυροσβεστική και 

δημοσιογράφοι, και πριν καλά καλά γίνει 

γνωστό τι ακριβώς έχει συμβεί, στις 9:03 

το πρωί εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο 

τον κόσμο βλέπουν σε απευθείας μετά-

δοση ένα δεύτερο αεροσκάφος, στο 

οποίο επέβαιναν 64 άνθρωποι, να «πέ-

φτει» στον νότιο πύργο του Παγκόσμιου 

Κέντρου Εμπορίου. 

Στις 9:37, τρίτο αεροσκάφος «καρφώνε-

ται» στο Πεντάγωνο, μέρος του οποίου 

καταρρέει. Οι αμερικανικές Αρχές βρί-

σκονται σε συναγερμό και προχωρούν 

στην εκκένωση του Λευκού Οίκου, του 

Καπιτωλίου, όλων των ομοσπονδιακών 

κτηρίων στην Ουάσινγκτον, καθώς και 

εκείνων που στεγάζουν τα Ηνωμένα 

Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα. 

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως ένα 

ακόμη αεροσκάφος, που επίσης είχε κα-

ταληφθεί από τρομοκράτες κατέπεσε πε-

ρίπου 100χλμ ανατολικά του Πί-

τσμπουργκ, στην Πενσιλβάνια. Εικάζεται 

πως οι δράστες σχεδίαζαν να χρησιμο-

ποιήσουν και αυτό το αεροσκάφος για 

τρομοκρατική επίθεση, ωστόσο τα 

πλάνα τους ανατράπηκαν καθώς οι επι-

βάτες της πτήσης «εξεγέρθηκαν». 

Ενημερώνεται και ο Αμερικανός πρό-

εδρος Τζορτζ Μπους, ο οποίος εκείνη τη 

στιγμή βρίσκεται σε σχολείο της Φλόρι-

ντα και λίγο αργότερα στην πρώτη του 

δήλωση, κάνει λόγο για εθνική τραγωδία, 

αναφερόμενος σε μια «ενδεχόμενη τρο-

μοκρατική επίθεση εναντίον των Ηνω-

μένων Πολιτειών». 

Κι ενώ ο κόσμος παρακολουθεί τις εξε-

λίξεις «παγωμένος», οι Δίδυμοι Πύργοι 

του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου κα-

ταρρέουν διαδοχικά, με διαφορά λίγων 

λεπτών. 

Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκουν τραγικό θά-

νατο στα συντρίμμια τους, ενώ το Μαν-

χάταν μοιάζει με βομβαρδισμένη πόλη, 

καλυμμένη από ένα τεράστιο σύννεφο 

σκόνης. Είχαν περάσει 102 λεπτά από 

την πρώτη επίθεση. 

Στο σημείο που κάποτε υψώνονταν οι 

εμβληματικοί Πύργοι του Παγκόσμιου 

Κέντρου Εμπορίου, πλέον είναι γνωστό 

ως Σημείο Μηδέν κι εκεί έχει δημιουργη-

θεί το Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, 

όπου κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη ημέρα 

συγγενείς των θυμάτων εναποθέτουν 

λουλούδια στη μνήμη τους. 

Μόνο στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 

έχασαν τη ζωή τους 2.753 άνθρωποι. 

Μεταξύ αυτών 343 Πυροσβέστες, 23 

Αστυνομικοί, 37 Λιμενικοί. Τα θύματα, σε 

ένα ποσοστό 75-80% ήταν άνδρες, ενώ 

η ηλικία τους ήταν από 2 έως 85 ετών. 

Στο Πεντάγωνο σκοτώθηκαν 184 άνθρω-

ποι, ενώ στη συντριβή του αεροσκάφους 

στην Πενσιλβάνια σκοτώθηκαν και οι 40 

επιβαίνοντες. 

Πόλεμος κατά της τρομοκρατίας 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πρώτη 

στιγμή θεώρησαν υπεύθυνο για τις τρο-

μοκρατικές επιθέσεις τον Οσάμα Μπιν 

Λάντεν, ο οποίος στις 13 Δεκεμβρίου της 

ίδιας χρονιάς εμφανίστηκε σε βιντεοσκο-

πημένο μήνυμά του να αναλαμβάνει την 

ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα. 

Ο πρόεδρος Μπους σε τηλεοπτικό του 

διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό 

υποσχέθηκε «απάντηση» στους τρομο-

κράτες που σκόρπισαν το θάνατο, αλλά 

και σε εκείνους που τους παρέχουν στή-

ριξη, και στις 8 Οκτωβρίου της ίδιας χρο-

νιάς, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Αφγανιστάν 

ανατρέποντας τους Ταλιμπάν, που πα-

ρείχαν άσυλο στον Σαουδάραβα κατα-

ζητούμενο. 

Ακολούθησε η επίθεση των ΗΠΑ στο 

Ιράκ, το 2003 που οδήγησε στην ανα-

τροπή του Σαντάμ Χουσεΐν, στο πλαίσιο 

του «πολέμου κατά της διεθνούς τρομο-

κρατίας», με την αλ Κάιντα να απαντά 

με επιθέσεις κατά συμμάχων των Αμερι-

κανών. Το 2004 έκανε τρομοκρατική επί-

θεση στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μα-

δρίτης κι έναν χρόνο αργότερα στο μετρό 

του Λονδίνου.

Ίδρυση της «Φιλικής Εταιρίας» 

Η
 ίδρυση της «Φιλικής Εταιρίας» 
στα 1814 στην Οδησσό από τούς 
τρεις ενθουσιώδεις Έλληνες πα-

τριώτες Νικόλα Σκουφά, Εμμανουήλ 
Ξάνθο και Αθανάσιο Τσακάλωφ, δεν 
ήταν ένα τυχαίο γεγονός στην ιστορία 
του νεοελληνικού έθνους. Από καιρό 
είχε ωριμάσει ανάμεσα στις πρωτοπό-
ρες δυνάμεις του η ιδέα πως η απελευ-
θέρωση της Ελλάδας ήταν μια υπό-
θεση που αφορούσε άμεσα τούς 
Έλληνες και δεν μπορούσαν να βασίζο-
νται πια στις διαθέσεις των ξένων. Ο Θ. 
Κολοκοτρώνης, η στρατιωτική ιδιοφυΐα 
της Επανάστασης του 1821 στο Μοριά, 
το είχε αντιληφθεί εκείνη την εποχή. 
«Είδα –γράφει στα Απομνημονεύματα 
του– πώς ό,τι κάνωμε θα το κάνωμε 
μοναχοί μας και δεν έχομε καμμιά ελ-
πίδα από τούς ξένους». Και ό Ξάνθος 
συμπληρώνει στις αναμνήσεις του: 
«Απεφάσισαν οι ειρημένοι (Σκουφάς, 
Ξάνθος, Τσακάλωφ), να επιχειρισθώσι 
την σύστασιν τοιαύτης Εταιρίας (…) διά 
να ενεργήσωσι μόνοι των, ό,τι ματαίως 
από πολλού χρόνου ήλπιζον από την 
φιλανθρωπίαν των Χριστιανών βασι-
λέων». 
Τα στοιχεία που συνέλαβαν την ιδέα της 
σύμπυξης μιας επαναστατικής οργάνω-
σης με εθνικοαπελευθερωτικό στόχο 
ήταν λαϊκά με μικροαστική απόκλιση. Ο 
Νικόλας Σκουφάς, η πολιτική και οργα-
νωτική ιδιοφυΐα της τριάδας και καθοδη-
γητική ψυχή της, καταγόταν από το Κο-
μπότι της Άρτας κι ήταν χειροτέχνης, που 
διατηρούσε ένα μικρό εμπορικό κατά-
στημα στην Οδησσό, χρεωκοπημένο άλ-
λωστε κι αυτό σαν επιχείρηση. Ο Εμμα-
νουήλ Ξάνθος από την Πάτμο των 
Δωδεκανήσων, ήταν εμποροϋπάλληλος 
στο κατάστημα του μεγαλέμπορου της 
Οδησσού Βασίλη Ξένη κι ο Αθανάσιος 
Τσακάλωφ από τα Γιάννενα, νέος διανο-
ούμενος, γιός γουναρά της Μόσχας, πού 
είχε κάνει κάμποσα χρόνια στο Παρίσι 
και είχε ανακατευτεί στην οργάνωση του 
«Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου». 
Κύριο καθήκον πού έβαλαν μπροστά 
τους οι Ιδρυτές της Φιλικής ήταν ή ένο-
πλη εθνικοαπελευθερωτική εξέγερση 
στην Ελλάδα, με αντικειμενικό σκοπό τη 
δημιουργία ελεύθερου ελληνικού κρά-
τους. Για την πραγμάτωση τού σκοπού 
τους, καλλιέργησαν, και στενές επαφές 
με τούς άλλους υπόδουλους βαλκανι-
κούς λαούς για μια ταυτόχρονη και συ-
ντονισμένη επαναστατική εξέγερση. 
Η οργανωτική διάρθρωση της «Φιλικής 
Εταιρίας» ήταν επεξεργασμένη πάνω 
στα πρότυπα τού ευρωπαϊκού συνωμο-
τικού εταιρισμού της εποχής, που εκπρο-
σωπούνταν στη Δύση από τούς Καρ-
μπονάρους και τους Ελεύθερους 
Τέκτονες (Μασσόνους). Γι’ αυτό και ολό-

κληρο το συνωμοτικό οργανωτικό της 
Φιλικής ήταν μετάπλαση κατάλληλη για 
τις Βαλκανικές συνθήκες, καμωμένη από 
τον ιδιοφυή οργανωτή Σκουφά, τού συ-
νωμοτικού μηχανισμού των Καρμπονά-
ρων. Βάση της Φιλικής ήταν τα μεσαία 
στελέχη, οι λεγόμενοι Ιερείς. Είχαν δι-
καίωμα να κατηχούν και να μυούν πα-
τριώτες δίνοντας τους το δικό τους βαθμό 
ή τούς κατώτερους των  αδελφοποιτών 
ή βλάμηδων και των συστημένων. Τον 
ανώτερο βαθμό του ποιμένα μόνο η «Αό-
ρατος Αρχή», στην ουσία το τριμελές στην 
αρχή –και αργότερα δεκαμελές– διευθυ-
ντήριο της είχε το δικαίωμα να απονέμει. 
Πριν γίνει ο προσηλυτισμός ενός πα-
τριώτη ως βλάμη προηγούνταν ο όρκος. 
Ο ορκισμένος ανελάμβανε υποχρεώσεις 
μυστικότητας. Αν επρόκειτο να καθιερω-
θεί ως συστημένος, έκτος του όρκου 
έπρεπε ν’ απαντήσει σε δέκα ερωτήματα 
πού αφορούσαν το δημόσιο και τον ιδιω-
τικό του βίο και ακολουθούσε ολόκληρη 
συνωμοτική διαδικασία καθιέρωσης του, 
με βάση το μυστικό κώδικα και τα μυ-
στικά σύμβολα της Φιλικής. 
Στην κορυφή της οργανωτικής πυραμί-
δας της Φιλικής βρισκόταν η «Αόρατος 
Αρχή» περιβεβλημένη από σιωπή και 
μυστήριο. Κανένας δεν είχε το δικαίωμα 
να ερευνήσει ή να ρωτήσει ποιοί την 
αποτελούσαν. Ό Σκουφάς είχε περιβάλει 
με τέτοια μυστική αίγλη την Αρχή, ώστε 
να πιστεύεται ότι την αποτελούσαν oι με-
γαλύτερες προσωπικότητες του σκλα-
βωμένου και του παροικιακού Ελληνι-
σμού και ότι όποιος ήθελε να εισχωρήσει 
στο μυστικό της έπαιζε με το θάνατο. 
Πού να φαντασθούν oι ραγιάδες ότι τρεις 
ταπεινοί υπάλληλοι αποτελούσαν την 
Ανώτατη Αρχή της Φιλικής; Χάρη στο 
καλά φυλαγμένο συνωμοτικό μυστικό και 
πίσω από το σκόπιμο και ζωτικό ψεύδος 
του Σκουφά κρυβόταν ολόκληρη ή δύ-
ναμη και η γοητεία της «Φιλικής Εται-
ρίας» στο ξεκίνημα της. 
Οι πρώτες αποφάσεις της τριάδας πού 
πάρθηκαν στην Οδησσό το φθινόπωρο 
του 1814 ήταν να επιχειρήσουν τη στρα-
τολογία όλων των Ελλήνων του εξωτερι-
κού, αρχίζον τας από τούς οικονομικά 
Ισχυρότερους. Ή πρόσκληση του 
Σκουφά στη Μόσχα από την εκεί Εμπο-
ρική Τράπεζα για να εκκαθαρίσει τα χρέη 
του, έδωσε την ευκαιρία να αρχίσουν oι 
επαφές του με τούς μεγαλέμπορους Έλ-
ληνες της Μόσχας. Στο ταξίδι του αυτό 
τον συνόδευσε ο Τσακάλωφ, ενώ ο Ξάν-
θος έφευγε το Δεκέμβρη του 1814 για 
την Κωνσταντινούπολη, όπου ανελάμ-
βανε υπηρεσία στον εμπορικό οίκο Λε-
μονή Παλαιολόγου και την εντολή της 
Φιλικής να προετοιμάσει το έδαφος για 
μία μελλοντική επέκταση του οργανωτι-
κού της και της δράσης της στο έδαφος 
της σκλαβωμένης Ελλάδας.
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Το Haringey Council παρέχει  
χρηματοδότηση για δωρεάν γεύματα 
στο σχολείο

Η
 διάσημη σεφ Loulla 

Astin γεννήθηκε στο Αυ-

γόρου της Κύπρου, 

αλλά έζησε το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής της στο Μά-

ντσεστερ όπου άνοιξε την δική 

της ταβέρνα Kosmos. 

Η Loulla εμφανίστηκε για πολ-

λές φορές στο ITV, τον Carlton 

και το Sky και ήταν Resident 

Chef στο The Afternoon Show 

της Γρανάδας.  

Έκανε ακόμη και τη δική της τη-

λεοπτική σειρά η οποία διήρ-

κησε 52 ημέρες με τίτλο Simply 

Greek. 

Αυτή την εβδομάδα, μοιράζεται 

τη συνταγή της για σούπα φα-

κής / Φακές σούπα. 

Η σούπα φακής παραδοσιακά 

τρώγεται τη Μεγάλη Παρα-

σκευή σε όλη την Ελλάδα και 

την Κύπρο, αλλά χωρίς ελαι-

όλαδο που θεωρείται πολυτέ-

λεια και απαγορευμένο αυτήν 

την ημέρα. Αντ 'αυτού χρησι-

μοποιούν ξίδι για να μας θυμί-

ζουν το γεγονός, όταν ο Ιη-

σούς ζήτησε νερό όταν 

σταυρώθηκε, του δόθηκε ξύδι. 

Οι φακές λένε ότι αντιπροσω-

πεύουν τα δάκρυα της Πανα-

γίας. 

 

Συστατικά  
(εξυπηρετεί 4-6 μερίδες): 
 

225g (8 ουγκιές) μεγάλες φακές 

ή πράσινες φακές 

2 φύλλα δάφνης 

4 ώριμες ντομάτες, φλούδες και 

ψιλοκομμένες ή 1 x 400g ψιλο-

κομμένες ντομάτες 

Απόθεμα λαχανικών 1,2 λίτρων 

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο 

2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομ-

μένες 

2 μεσαία καρότα, ψιλοκομμένα 

2 μίσχοι σέλινου, ψιλοκομμένο 

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη 

Αλάτι και μαύρο πιπέρι 

3 κουταλιές ξύδι κόκκινου κρα-

σιού 

Φρέσκο   ψιλοκομμένο μαϊντανό 

για γαρνιτούρα 

Μέθοδος: 

 

- Διαλέξτε τις φακές και αφαιρέ-

στε τυχόν μικρές πέτρες. Πλύ-

νετε με κρύο νερό και στη συ-

νέχεια τοποθετήστε τα σε ένα 

μεγάλο ταψί, καλύψτε με κρύο 

νερό και βράστε για 10 λεπτά.  

 

-Στη συνέχεια αποστραγγίστε το 

αποχρωματισμένο νερό. 

 

-Επιστρέψτε τις φακές στο τη-

γάνι, προσθέτοντας τα φύλλα 

δάφνης, τις ντομάτες και τη ζά-

χαρη, ρίξτε το απόθεμα και αρ-

κετό νερό για να καλύψετε τις 

φακές κατά 4,5 εκ. (2 ίντσες.)  

 

-Βράστε και προσθέστε σκόρδο 

και όλα τα λαχανικά. 

 

-Καλύψτε το τηγάνι και σιγοβρά-

στε για 20 λεπτά - μέχρι τότε οι 

φακές πρέπει να είναι μαλακές. 

 

-Προσθέστε το ξύδι του κρασιού 

και το καρύκευμα με αλάτι και 

πιπέρι και σερβίρετε σε μεγάλα 

μπολ γαρνιρισμένα με ψιλοκομ-

μένο μαϊντανό.

Π
ροκειμένου να υποστη-

ρίξει τα παιδιά και τις 

οικογένειες κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας, το 

συμβούλιο του Haringay, πα-

ρέχει χρηματοδότηση για δω-

ρεάν σχολικά γεύματα (FSM) 

σε μαθητές από οικογένειες 

χωρίς προσφυγή σε δημόσια 

κεφάλαια. 

Οι οικογένειες που έχουν ένα 

παιδί που φοιτά σε σχολείο 

του haringay, μπορούν να 

επωφεληθούν από το FSM 

εάν εμπίπτουν σε μία από τις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

• Είναι Zambrano carer 

• Έχετε το δικαίωμα να παρα-

μείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων. 

• Λάβετε υποστήριξη σύμ-

φωνα με την Ενότητα 17 του 

Παιδικού Νόμου 1989 και υπό-

κεινται σε προϋπόθεση NRPF. 

Το όριο εισοδήματος για αυτή 

την επιδότηση επίσης αναθε-

ωρήθηκε πρόσφατα σε 

£31.500  για να επιτρέψει σε 

περισσότερες οικογένειες να 

επωφεληθούν από αυτό και 

επεκτάθηκε ώστε να συμπερι-

ληφθεί και το φθινόπωρο του 

2020. Επιπλέον, οι οικογένειες 

που λαμβάνουν υποστήριξη 

σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

νόμου για τη μετανάστευση και 

το άσυλο 1999 θα είναι επίσης 

προσωρινά επιλέξιμες κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου.

Μαγειρική με τη Loulla Astin 
Φακές σούπα



 15 | Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:00  

Το Όνειρο της Κυριακής (1970). Αισθηματικό δράμα 
με τους Τόλη Βοσκόπουλο, Νίκη Τριανταφυλλίδη, Λαυ-
ρέντη Διανέλλο, Ελένη Ζαφειρίου. Ένας τραγουδιστής 
ερωτεύεται την κόρη ενός διάσημου δικηγόρου. Ο πα-
τέρας του τραγουδιστή όμως, θεωρεί τον δικηγόρο 
αυτό υπεύθυνο για το θάνατο της γυναίκας του, κατά 
την διάρκεια της  Γερμανικής κατοχής του ‘40.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:10  

Το Δέντρο και η Κούνια (2013). 
Μελόδραμα με την Μυρτώ Αλι-
κάκη, Ηλία Λογοθέτη, Μιριάνα 
Καράνοβιτς, Νίκο Ορφανό, 
Ελένη Κουλέτση, Ίρις Μίττα. Η 
Ελένη, καθηγήτρια καρδιολογίας 
στο Λονδίνο, έχει αποξενωθεί 
από τον πατέρα της Κυριάκο, τα 
τελευταία δεκαπέντε χρόνια, 
από τότε που άφησε την Ελλάδα 
για να εγκατασταθεί μόνιμα στην 
Αγγλία. Έπειτα από μία απρό-
σμενη εξέλιξη που κλονίζει τον γάμο της, αποφασίζει 
να επιστρέψει μαζί με την κόρη της στη γενέτειρά της, 
με αφορμή πασχαλινές διακοπές. Εκεί, ωστόσο, έρ-
χεται αντιμέτωπη με τις απροσδόκητες και άβολες για 
εκείνη επιλογές του πατέρα της, καθώς βρίσκει στο 
πατρικό της εγκατεστημένη μία γυναίκα από τη Σερ-
βία. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:50  

Τταλλού η Προξενήτρα (1986). Κυπριακή ηθογρα-
φική κωμωδία με την Όλγα Ποταμίτου, Σώτο Φιλιπ-
πίδη, Κωστάκη Κωνσταντίνου, Σταύρο Λουρά, Νατάσα 
Μουσουλιώτου, Ανδρέα Ποταμίτη. Μια όμορφη χω-
ριατοπούλα σε κάποιο χωριό της Κύπρου είναι ερω-
τευμένη με ένα φτωχό βοσκό αλλά ο πατέρας της 
θέλει να την παντρέψει με τον πλούσιο του χωριού 
που την ζήτησε σε γάμο.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:50  

Η Σταρ και ο Κλέφτης (1990). Κωμωδία με την  Ρένα 
Παγκράτη, Γιάννη Ζαβραδινό, Γιάννη Αστρακάκη, 
Τζώρτζια Θεοδώρου, Μίνα Αντουλάκη, Άννα Παντζέλη, 
Αλέκο Γιαννάκη, Σταμάτη Τσελέπη. Σε ένα ξενοδοχείο 
και με επεισοδιακό τρόπο γίνεται η πρώτη γνωριμία 
μιας καινούργιας τραγουδίστριας με έναν άντρα που 

έχει έρθει με σκοπό να την ληστέψει. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:15  
Suntan (2015). Μελόδραμα με τους Μάκη Παπαδη-
μητρίου, Μαρία Καλλιμάνη, Έλλη Τρίγγου, Γιάννη 
Τσορτέκη. Ο Κωστής είναι ένας μοναχικός σαραντάρης 
που αναλαμβάνει χρέη αγροτικού γιατρού στην Αντί-
παρο. Έπειτα από έναν ανιαρό χειμώνα, η ρουτίνα 
του θα αλλάξει δραματικά όταν γνωριστεί με μια ξέ-
φρενη ομάδα νεαρών και ερωτευτεί την όμορφη Άννα. 
KYΡIAKH 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:30  

Η Ζωή Αρχίζει στα Σαράντα (1988). Κωμωδία με 
τους Κώστα Βουτσά, Γιούλη Σταμουλάκη, Γιώργο Μού-
τσιο, Αλέκα Λαμπρινού, Νεφέλη Ορφανού, Κατερίνα 
Γούναρη. Όταν σε μια τούρτα γενεθλίων σου, σβήνεις 
40 κεράκια τότε μέσα σου κάτι αλλάζει. Ή αισθάνεσαι 
ότι σαν άντρας παίρνεις την κάτω βόλτα και μαζεύεσαι 
στο καβούκι σου ή επαναστατείς και προσπαθείς να 
δοκιμάσεις.. ξένο γλυκό. 
KYΡIAKH 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  23:00  

Έξυπνοι και Κορόιδα (1962). Κωμωδία με τους Βα-
σίλη Αυλωνίτη, Γεωργία Βασιλειάδου, Νίκο Ρίζο, Ντίνα 
Τριάντη και Βαγγέλη Πλοίο. Διάφοροι τύποι της σύγ-
χρονης ελληνικής κοινωνίας προσπαθούν να «πιά-
σουν την καλή» με κομπίνες και μικροαπάτες. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:35  

Ο Πατέρας μου ο Τζειζάρ (1984). Κυπριακή θεατρική 
κωμωδία με τους Όλγα Ποταμίτου, Ανδρέα Μαυρομ-
μάτη, Καίτη Τσεριώτου, Αγγελική Φιλιππίδου, Κίμωνα 
Αποστολόπουλο και Σώτο Φιλιππίδη. Άλλη μια σπαρ-
ταριστική  κωμωδία από τον Πέτρο Ηρακλέους, από 
τα καθημερινά μιας τυπικής Κυπριακής οικογένειας. 
ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:40  

Η Κραυγή μιας Αθώας (1969). Κοινωνικό δράμα με 
τους Χρήστο Νέγκα, Κατερίνα Βασιλάκου, Γιώργο Βε-
λέντζα, Τασσώ Καββαδία, Θεόδωρο Έξαρχο.  Η Άννα 
Παπαδήμα δικάζεται για 
τον θάνατο του αγαπημέ-
νου της, που προήλθε 
από ατύχημα. Το δικαστή-
ριο την απαλλάσσει λόγω 
αμφιβολιών, καθώς ήταν 
η μόνη που βρισκόταν 
μαζί του τη στιγμή του 

ατυχήματος. Κανείς μάρτυρας δεν υπήρχε να επιβε-
βαιώσει τα γεγονότα. Η ψυχολογική κατάσταση της 
Άννας θα χειροτερέψει, γιατί δεν μπορεί να αντέξει 
την αθώωση λόγω αμφιβολιών. Ο ψυχίατρος Παλαι-
ολόγος, που είναι φίλος της οικογένειας, συμβουλεύει 
τον πατέρα της. 
ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:05  

Νορβηγία (2014). Σατυρική κωμωδία με τους Βαγγέλη 
Μουρίκη, Αλεξία Καλτσίκη, Ντάνιελ Μπόλντα. Ο βρι-
κόλακας Ζανό φτάνει για πρώτη φορά στην Αθήνα 
του 1984, όπου στην ντίσκο Ζαρντόζ θα συναντήσει 
μια γοητευτική πόρνη κι έναν Νορβηγό ντίλερ. Μαζί 
τους θα αναλάβει μια ύποπτη δουλειά, η οποία θα 
τον οδηγήσει στα έγκατα της Πάρνηθας και στην απο-
κάλυψη ενός επικίνδυνου μυστικού.  

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:35  

Εξιλέωση (1965). Μελό-
δραμα με την Μάρθα 
Βούρτση, Γιώργο Καμπα-
νέλλη, Διονύση Παπα-
γιαννόπουλο, Γιώργο Γα-
βριηλήδη, Μαρίκα 
Κρεβατά. Ο Πάνος αγα-
πάει την φτωχή Ελένη. Ο 
πατέρας του όμως, ένας αδίστακτος ιδιοκτήτης λατο-
μείου, στην προσπάθεια του να αποτρέψει τον γάμο 
τους, θα φτάσει στο σημείο να του πει ότι η Ελένη 
είναι αδελφή του και έτσι ο Πάνος θ' αποδεχθεί το 
προξενιό του πατέρα του με την κόρη του πλούσιου 
φίλου του.  
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:00  

Ο Μιμίκος και η Μαίρη 
(1958). Μελόδραμα με 
την Αλίκη Βουγιουκλάκη, 
Ανδρέα Μπάρκουλη, Θα-
νάση Βέγγο, Αλέκα Στρα-
τηγου, Γιάννη Δαλιανίδη 
και Λικούργο Καλλέργη. Ο 
Πέτρος Πανδόπουλος 
φτάνει στην Αθήνα του1893 από τη Γερμανία νια να 
παντρευτεί μια άγνωστη, την Μαίρη Βέμπερ. Η Μαίρη 
είναι πανέμορφη, αλλά όχι ο τύπος του. Την ημέρα 
του αρραβώνα, ο φίλος του Πέτρου ανθυπίατρος Μι-
χάλης Μιμίκος, θα ερωτευθεί την Μαίρη.
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ΠΕΜΠΤΗ 10/9 

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 11/9 
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 12/9 
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 13/9 
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 14/9  
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 15/9 

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 16/9 
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 10 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: 
Μουσείο σύγχρονης Ελληνικής 
Ιστορίας "Δημήτρη και Λένγκως Κα-
τσικογιάννη" στα Τρίκαλα   
22:00 Ελληνική Ταινία: Το Όνειρο 
της Κυριακής  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 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 φιλοξενεί 
παράγοντες από την  Σαμοθρακ́η, 
την Δρ. Δεληγιάννη Αγγελικη ́& και 
τον Αρχαιολογ́ο Δημητ́ρη Ματ́σα 
(Πτερωτή ́Νικ́η - Ομαδ́α Samo-
thracians and Friends)  
21:10 Ελληνική Ταινία: Το Δέντρο 
και η Κούνια  
22:50 Ελληνική Ταινία: Τταλλού η 
Προξενήτρα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 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 3  
20:50 Ελληνική Ταινία: Η Σταρ και ο 
Κλέφτης  
22:15 Ελληνική Ταινία:  Suntan  
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 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 19 
21:30 Ελληνική Ταινία: Η Ζωή Αρ-
χίζει στα Σαράντα  
23:00 Ελληνική Ταινία: Έξυπνοι 
και Κορόιδα  
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 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: Ο Πατέρας 
μου ο Τζειζάρ  
22:45 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 15 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 Κραυγή 
μιας Αθώας  
22:05 Ελληνική Ταινία: Νορβηγία  
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 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: Συνέντευξη παραχώρησε στην  
Άντα Μουράτη, η Δρ. Μαρία Κουλο-
πούλου  ειδική φυσιοθεραπεύτρια 
του αναπνευστικού συστήματος. 
20:35 Ελληνική Ταινία: Εξιλέωση  
22:15 Με τον Φακό του Hellenic 
TV:Theatro Technis Presents: Oedi-
pus King, Directed by George 
Eugeniou 
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Το KOPA League ξεκινά αυτή την Κυριακή

Nations League: Ήττα 
για την Εθνική Κύπρου

H αυριανή μέρα είναι μεγάλη βραδιά για τη Σαλαμίνα Η.Β

Η πρώτη Κυπριακή ομάδα του Ηνωμένου Βασιλείου που προ-
κρίθηκε ποτέ στο FA Cup είναι η Nέα Σαλαμίνα η οποία παρή-
γαγε μια εξαιρετική επίδοση εναντίον της ομάδας Hertfordshire 
Colney Heath όπου κατέκτησε την πρόκρηση με το 1-0 με μια 
καλά εκτελεσμένο πέναλτι από τον Kiri Portou. 
Υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός φιλάθλων στο γήπεδο Haringey 
Borough για το πολυαναμενόμενο παιχνίδι. 
Η Νέα Σαλαμίνα προκρείνετει τώρα στο δεύτερο γύρο του προ-
καταρκτικού σταδίου για να παίξει το West Essex από το Essex 
Senior League. Οι νικητές αυτού του αγώνα θα συνεχίσουν να 
παίζουν New Salamis την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 
στο γήπεδο Haringey Borough στις 7.45μμ. 
Τα εισιτήρια είναι περιορισμένα λόγω της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού και μπορείτε να αγοράσετε από το New Salamis Club-
house. 
Τα εισιτήρια πωλούνται από το New Salamis clubhouse στο 

66B Myddleton Rd, Bowes Park, London N22 8NW σε £ 7,00 

το καθένα. 

Για ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο Athos 07956 152844. 

Η κυπριακή κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι περήφανη 

που βλέπει ότι η Νέα Σαλαμίνα που ξεκίνησε στο πρωτάθλημα 

KOPA το 1975 πήγε στο Herts Senior League έπιτα στο Spartan 

South Midlands League και τώρα φυσικά στο μεγαλύτερο δια-

γωνισμός κυπέλλου πρωταθλήματος στον κόσμο, το διάσημο 

Κύπελλο FA της Emirates, που παίζεται στο Στάδιο Wembley. 

Φέτος κυπελούχα στέφθηκε η Άρσεναλ, νικώντας την Τσέλσι 

στον τελικό. 

Οι νέοι Σαλαμiναίοι που παίζουν στο Spartan South Midlands 

League δεν είναι πρωτάκια στα παιχνίδια Κυπέλλου FA καθώς 

κέρδισαν το England FA Sunday Cup κερδίζοντας τη Barnes 

FC στο Selhurst Park, στην έδρα τους, Crystal Palace.

Με ήττα άρχισε τις υποχρεώ-
σεις της για το Nations League 
η Εθνική Κύπρου στο Ποδό-
σφαιρο, αφού ηττήθηκε στο 
ΓΣΠ από την αντίστοιχη Εθνική 
του Μαυροβουνίου με 0-2. 
Η Εθνική μας εμφανώς ανανε-
ωμένη, -μέσος όρος ηλικίας 24 
έτη- και με επί το πλείστον νεα-
ρούς και άπειρους παίκτες (Σω-
τηρίου και Ιωάννου έμειναν 
εκτός από την αρχική ενδεκάδα 
για διαφορετικούς λόγους ο κα-
θένας), προσπάθησε όμως το 
έλλειμμα παραστάσεων από 
τους διεθνείς μας ήταν εμφανές, 
απέναντι σε ένα Μαυροβούνιο 

που ήταν στο μεγαλύτερο μέ-
ρος του αγώνα, καλύτερο. 
Τα γκολ πέτυχε ο παίκτης της 
Μονακό Γιόβετιτς στο 60' και 
στο 72', ενώ νωρίτερα ο ίδιος 
παίκτης, που είχε μπει αλλαγή 
στο β' ημίχρονο, είχε δοκάρι σε 
απευθείας εκτέλεση φάουλ. 
Mετά τα γκολ ο νέος προπονη-
τής της Εθνικής, ΒέλγοςΓιόχαμ 
Βάλεμ, προέβη σε κάποιες αλ-
λαγές, όμως ήταν ηδη αργά. 
Επόμενος αγώνας για την 
Εθνική μας με το Αζερμπαϊτζάν 
την ερχόμενη Τρίτη πάλι στην 
έδρα μας όπου η νίκη πια είναι 
μονόδρομος.

Με νίκη... απέδρασε από την 
Πρίστινα η Εθνική Ελλάδας, 
αφού για την 2η αγωνιστική του 
Nations League (League C) 
επικράτησε 2-1 του Κοσόβου 
και ανέβηκε στην πρώτη θέση 
του 3ου ομίλου με 4 βαθμούς, 
όσους έχει και η Σλοβενία που 
νίκησε 1-0 τη Μολδαβία στη Λι-
ουμπλιάνα. 
Η Εθνική παρατάχθηκε με 4-2-
3-1 με τον Μπάρκα κάτω από 
τα γκολπόστ. Στο δεξί άκρο 
έπαιξαν ο Μπακάκης και αρι-
στερά ο Γιαννούλης ενώ το κε-
ντρικό αμυντικό δίδυμο ήταν οι 
Σβάρνας και Σταφυλίδης. Στο 
κέντρο ήταν οι Κουρμπέλης-
Ζέκα με την τριάδα μπροστά 
τους να αποτελείται από τους 
Φορτούνη, Μπακασέτα και Λη-
μνιό. Στην κορυφή της επίθε-
σης αγωνίστηκε ο Κουλούρης. 
Η Εθνική μπήκε δυνατά στο 
ματς από το ξεκίνημα και μόλις 
στο δεύτερο λεπτό άνοιξε το 
σκορ. Η Εθνική ομάδα έκλεψε 
τη μπάλα, βγήκε στην αντεπί-
θεση με τον Κουλούρη να ανοί-
γει δεξιά στον Λημνιό, αυτός 

μπήκε στην περιοχή και με δι-
πλή προσπάθεια έστειλε τη 
μπάλα στα δίχτυα δίνοντας 
προβάδισμα στην ομάδα του 
Φαν Σιπ. 
Στη συνέχεια η Εθνική ομάδα 
είχε το πάνω χέρι του ματς στο 
πρώτο μέρος αλλά έχασε με 
τραυματισμό τον Κώστα Στα-
φυλίδη, με τον Έλληνα αμυ-
ντικό να αποχωρεί από το ματς 
και τον Σιόβα να παίρνει τη 
θέση του. Μάλιστα ο Έλληνας 
αμυντικός βρήκε το δρόμο 
προς τα δίχτυα και στο 52ο λε-
πτό έκανε το 2-0 για την Εθνική 
ομάδα. 
Στο 82ο λεπτό μετά από σέ-
ντρα από τα δεξιά ο Μπάρκας 
δεν απομάκρυνε αρκετά μα-
κριά και ο Μπέρναρντ Μπερίσα 
με ένα υπέροχο γυριστό 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα 
για να μειώσει σε 2-1 για το Κό-
σοβο. Στα εναπομείναντα λε-
πτά δεν άλλαξε κάτι και η 
Εθνική ομάδα πήρε την πρώτη 
της νίκη στο UEFA Nations 
League.

Κόσοβο - Ελλάδα 1-2: Νίκησε και  
βρέθηκε στην κορυφή

Η σεζόν KOPA ξεκινά αυτό το 
Σαββατοκύριακο με μερικά εν-
διαφέροντα παιχνίδια. 
Το πρωτάθλημα καλωσορίζει τις 
νέες ομάδες Nissi FC και Omo-
nia Youth FC καθώς και την επι-
στροφή του ιδρυτικού μέλους, 
Anorthosis Famagusta FC. 
Η Nissi FC ξεκινά την πορεία 
της στον KOPA με ένα εκτός 
έδρας παιχνίδι ενάντια στην 
Komi Kebir, οι οποίοι έχουν πε-
ράσει από νίκη σε νίκη με τη νε-
ανική τους υπόσταση τις τελευ-
ταίες σεζόν. Από τα παιχνίδια 

της σεζόν, η Nissi FC φαίνεται 
να παίζει ένα παιχνίδι που έχει 
πολλές πιθανότητες να νικήσει, 
οπότε αυτό πρέπει να είναι ένα 
καλό παιχνίδι 
Η Omonia Youth FC ξεκινά με 
ένα εντός έδρας παιχνίδι με την 
Pantel FC. Η Pantel έχει προ-
σθέσει στην ομάδα της καλούς 
ποδοσφαιριστές και τα έχει πάει 
πολύ καλά στην προ-σεζόν και 
θα προσπαθεί να κάνει μια καλή 
αρχή ενάντια στους άλλους νε-
οεισερχόμενους του πρωταθλή-
ματος. Η Omonia Youth FC έχει 

καταφέρει να δημιουργήσει μια 
καλή ομάδα σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα για να συμμετά-
σχει στο πρωτάθλημα, αντλώ-
ντας από τους πολλούς νέους 
του συλλόγου που έχουν πλέον 
ενηλικιωθεί. 
Ο APOEL FC, οι επιλαχόντες 
της περασμένης σεζόν θα προ-
σπαθήσουν να τα πάνε καλύ-
τερα. Τα αποτελέσματα της 
προ-σεζόν θα είναι παρελθόν 
όταν πρόκειται να ξεκινήσει την 
Κυριακή το προτάθλημα και ο 
APOEL FC θα πρέπει να είναι 
έτοιμος να αγωνιστεί υπό την 
καθοδήγηση του Chris Zacha-
ria.  O Panathanikos FC εντά-
χθηκε στο πρωτάθλημα από το 
ποδόσφαιρο νέων και έχει με-
ταβεί στον KOPA. 
Με περισσότερη συνέπεια, ο 
Γιώργος Κωνσταντίνου θα είναι  
σίγουρος για την πρόκληση και 
για τις διακρίσεις φέτος. 
Το Cinar Spor FC εναντίον της 
Olympia FC είναι ένα ακόμη 
αγωνιστικό παιχνίδι για να ξεκι-
νήσει η σεζόν. Η διοίκηση του 
Cinar εργάστηκε σκληρά το κα-
λοκαίρι για να αυξήσει και να 

βελτιώσει το μέγεθος της ομά-

δας τους. Μια καλή καμπάνια 

πριν από την σεζόν, υποστηρι-

ζόμενη από μια έμπειρη επι-

τροπή, αναμένεται να μετατρα-

πεί σε μια καλύτερη σεζόν για 

αυτούς. Η Olympia FC, με τον 

βετεράνο Steve Cinotti ήταν 

πολύ συνεπής και ανταγωνίζε-

ται για διακρίσεις για πολλές 

εποχές τώρα. Αναμφίβολα θα 

βρεθούν ξανά εκεί στο πρωτά-

θλημα και θα πάνε καλά στα κύ-

πελλα. Ένα άλλο εξαιρετικό παι-

χνίδι έναρξης. 

Τελευταίο, σε καμία περίπτωση, 

ένα πρώτο παιχνίδι με δύο από 

τους ιδρυτές και τους επιτυχη-

μένους συλλόγους της KOPA. 

Η Omonia FC, πρωταθλητές 

του περασμένου έτους, ξεκινά 

τη σεζόν με την Ανόρθωση Αμ-

μοχώστου που κυριάρχησε στο 

ασημένιο σεζόν πριν από την 

τελευταία. Μια σύγκρουση δύο 

γιγάντων της KOPA τόσο νωρίς 

στη σεζόν σίγουρα θα προσελ-

κύσει το ενδιαφέρον πολλών.
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Is the UK heading towards 
a second lockdown?

B
oris Johnson has urged 

people to limit social con-

tact as much as possible 

ahead of a ban on gatherings 

of more than six individuals in 

England from Monday. 

Speaking at a Downing Street 

news conference yesterday, the 

prime minister admitted lockdown 

rules had become "complicated 

and confusing", adding: "We must 

act. You must not meet socially        

in groups of more than six,"          

Mr Johnson said as he announced 

the new "rule of six.”  

“And, if you do, you will be 

breaking the law." 

The PM revealed that social 

premises and venues, including 

pubs and restaurants, will be legally 

required to request test and trace 

information from customers and 

keep the details for 21 days;  

Marshals will be drafted in to help 

ensure social distancing is main-

tained in town and city centres; 

Pilots of sports and entertainment 

events will be reviewed - Mr John-

son said he wants to roll out new, 

faster tests which are simple, quick 

swabs and turn around result in 

as low as 20 minutes to help the 

country return to normal, for exam-

ple to test people at theatres and 

sports venues, with those who test 

negative being allowed in "exactly 

as in the world before COVID." 

Prior to the PM's address,  

England's Chief Medical Officer 

Prof Chris Whitty said the number 

of coronavirus cases were "going 

up sharply" in the 20-29 and        

30-39 age groups. 

Presenting data from other  

European countries, Prof Whitty 

said it was vital to act "rapidly and 

decisively" when cases rise. 

In the biggest crackdown since 

the COVID-19 lockdown rules 

were eased this summer, social 

gatherings of more than six people 

will be illegal in England from 

Monday. 

Mr Johnson told MPs earlier 

that the new coronavirus rules will 

"keep our economy going, keep 

our schools open, and keep this 

virus under control." 

The ban will apply to indoor 

and outdoor gatherings, including 

private homes, parks, pubs and 

restaurants. Gatherings will still 

be allowed where the household 

or support bubble is larger than 

six, or where gathering is for work 

or education. 

Weddings, funerals and         

organised team sports will also 

be exempt. 

The PM said it was imperative 

ministers "act now to stop the virus 

spreading." 

It comes after the number of 

daily positive coronavirus cases 

in the UK rose to almost 3,000 - 

figures not seen since May. 

Mr Johnson said the move to 

crack down on social gatherings 

was aimed at "simplifying and 

strengthening the rules on social 

contact" and "making them easier 

to understand and for the police 

to enforce." 

"It is absolutely critical that 

people now abide by these rules 

and remember the basics - wash-

ing your hands, covering your 

face, keeping space from others, 

and getting a test if you have 

symptoms," the PM added. 

The news conference coincided 

with a new government advertising 

campaign entitled "Hands. Face. 

Space" which highlights how       

everyone can help stop the spread 

of the virus by remembering to 

wash their hands, cover their face 

and make space. It will run across 

TV, radio, newspapers, online, 

billboards and displays at bus 

stops and other transport venues, 

with a new video being released 

to show exactly how coronavirus 

spreads indoors.

F
oreign Minister of the 

Russian Federation Sergey 

Lavrov stressed on Tues-

day that nobody should impose 

any recipes on the Cypriot sides 

and especially that nobody 

should establish artificial dead-

lines as regards the settlement 

of the Cyprus problem. 

Speaking during a meeting  

he had at the Russian Embassy 

in Nicosia with political party 

leaders, Lavrov also underlined 

that Russia strongly supports a 

Cyprus settlement based on the 

UN Security Council resolutions. 

“It would be important for us to 

have your assessments of what 

is going on around you especially 

with the negotiations on the     

resolution of the Cyprus issue,” 

he said. 

The meeting was attended  

by Democratic Rally President 

Averof Neofytou, AKEL General 

Secretary, Andros Kyprianou, 

Democratic Party President, 

Nicholas Papadopoulos, Social-

ist EDEK movement President 

Marinos Sizopoulos, Citizens  

Alliance President, George Lillikas, 

Solidarity movement President, 

Eleni Theocharous, Cyprus Green 

Party President, Charalambos 

Theopemptou, and President of 

the Democratic Front, Marios 

Garoyian. 

Lavrov said he had very good 

meetings with the President of the 

Republic, Nicos Anastasiades, 

with the Speaker of the House 

of Representatives, Demetris 

Syllouris and with the Foreign 

Minister, Nikos Christodoulides 

and that they also visited the 

photographic exhibition about 

the 60th anniversary of Cyprus-

Russia diplomatic relations. 

He referred to the mutually 

beneficial relationship between 

the two countries in many sectors 

such as the economy and culture. 

Referring to the Cyprus prob-

lem he noted that “we strongly 

support a solution based on the 

Security Council resolutions. We 

believe that nobody should impose 

any recipes on the Cypriot sides 

and especially that nobody should 

establish artificial deadlines.” 

Meanwhile, Foreign Minister 

Nicos Christodoulides said the 

government does not intend        

to change its policy towards       

Moscow, including providing      

facilities to Russian vessels for 

humanitarian reasons. 

The issue emerged after   

Lavrov accused the US of playing 

a destabilising role in the region. 

His comment came in the wake 

of the US announcement that it 

was to partially lift a 33-year arms 

embargo on Cyprus, which will 

last for one year.  

“We are deeply concerned that 

a power located far away, the 

United States, is trying to play the 

countries in the region against 

each other and to pursue the 

course of ‘who is not with us is 

against us,’ forcing everybody else 

to follow this course,” Lavrov said. 

“This is deplorable because the 

eastern Mediterranean and any 

other region need completely 

different approaches in order to 

solve their problems and promote 

their own interests. Searching for 

a compromise and a balance of 

interests is the only path towards 

resolving problems in different 

parts of the world.” 

Christodoulides stressed that 

the issue had not been raised by 

Lavrov neither during his meet-

ing with Anastasiades, nor during 

talks at the foreign ministry. 

No imposed recipes 
and deadlines for a 
Cyprus settlement

Kids could face going to school on Saturdays to catch up
E

ducation Secretary Gavin 

Williamson has said      

pupils could face going to 

school on Saturdays to catch up.  

After classrooms were forced to 

close during the midst of the pan-

demic, millions of children missed 

out on vital lessons. And now longer 

school days and ‘Saturday classes’ 

are being considered in the UK 

to "help youngsters catch up with 

the education they have lost." 

Mr Williamson told the Commons: 

"That might mean extending the 

school day for some, that might 

mean Saturday classes for others. 

There are so many different inter-

ventions that can really deliver 

significant results in terms of  

helping youngsters catch up on 

the learning that they have lost." 

When questioned about the lack 

of childcare by Labour, he went on: 

"We're working with all schools to 

ensure that provision is provided 

for parents, we've issued guidance 

on that in terms of setting out how 

this could be done in a safe and 

cautious way that works for both 

those who work in schools, but also 

for the children who benefit from 

this wraparound care, and the 

parents who depend on it." 

Mr Williamson also insisted that 

schools will only ever be closed 

again as an "absolute last resort.” 

He told the Commons: "On July 

2 we outlined our expectations 

and what is required for schools 

in terms of delivery of continuity 

of education. That's why we've 

made an investment of a further 

150,000 laptops that will be         

provided for those communities 

that are in a position where they're 

not going to be able to be             

providing face-to-face teaching 

within schools. 

"But to be absolutely clear - 

schools will only ever be closed 

as an absolute last resort because 

we all understand in this House, 

on both sides of this House,         

how important it is for children        

to be benefiting from being in 

school with their teachers and 

learning in the school environ-

ment."



E
ngland has started intro-

ducing "regional travel 

corridors", meaning islands 

can be considered separate to 

their mainland when quarantine 

rules are imposed on returnees 

from abroad. 

Transport Secretary Grant 

Shapps has added seven Greek 

islands to England's quarantine 

list amid rising coronavirus infec-

tion rates, but mainland Greece 

is still considered safe. 

As of yesterday, anyone         

returning to England from the 

islands of Lesvos, Tinos, Serifos, 

Mykonos, Crete, Santorini and 

Zakynthos will need to self-      

isolate for two weeks. 

The Department for Transport 

said the approach aims to 

"closely manage health risks 

while maintaining international 

travel and supporting the eco-

nomy." 

It will allow government to 

continue to "respond quickly to 

threats of imported cases" while 

minimising wider disruption to 

passengers and the travel indus-

try. 

The Joint Biosecurity Centre 

(JBC) - the body which recom-

mends quarantines - has now 

been commissioned to assess 

the risk for travel to the most 

popular islands, as well as 

mainland destinations. 

Mr Shapps said: "Through the 

use of enhanced data we will now 

be able to pinpoint risk in some 

of the most popular islands,  

providing increased flexibility to 

add or remove them – distinct 

from the mainland - as infection 

rates change." 

“This development will help 

boost the UK’s travel industry 

while continuing to maintain 

maximum protection to public 

health, keeping the travelling 

public safe.” 

He warned holidaymakers that 

"it might be best not to travel" if 

they are unable to quarantine 

for 14 days upon their return 

and said the government will be 

"stepping up" enforcement for 

those who disobey the rules. 

"Where people don't quaran-

tine, I just want to make this 

very clear for the benefit for      

everybody in the House, that is 

a criminal offence. If you don't 

quarantine for 14 days and you 

take this virus and you spread 

it around, you are endangering 

the people that you love and 

others that you've never even 

met - and you can get a criminal 

record for it.”  

It comes after Wales decided 

to require 14-day quarantine     

for returnees from several Greek 

islands but not the mainland, 

when it changed its travel advice 

last week. 

Mr Shapps' update in the 

Commons that islands will now 

be separated from countries      

on travel corridors, signals that 

more islands could be considered 

safe, while travel to their main-

lands could be banned. 

It is likely the move will cause 

more confusion for British        

holidaymakers further down the 

line. 

At present, Wales, Scotland, 

England and Northern Ireland 

all have different quarantine 

rules for returnees from various 

countries but it is likely they will 

soon have separate rules for      

islands too. 

Along with quarantines rules, 

the Foreign, Commonwealth & 

Development Office has updated 

its travel advice for Greece to 

advise against all but essential 

travel to Lesvos, Tinos, Serifos, 

Mykonos, Crete, Santorini and 

Zakynthos.  

The rest of Greece remains 

exempt from the FCDO’s           

advice against all non-essential       

travel.
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Seven Greek islands added to  
England’s quarantine list 

Larnaka’s statues 

are given a ‘voice’

L
arnaka Storytelling Statues 

was launched last week – 

a project that allows          

locals and visitors alike to learn 

the history of symbolic figures     

connected to the city in an         

interactive way, with the statues 

‘telling’ their own stories. 

Five statues are included in 

the first phase and have Quick 

Response Codes (QR codes) 

which can be scanned by a 

smart mobile device (phone or 

tablet) with internet connection. 

The mobile device then receives 

a phone call from the statue, 

which will proceed to recount 

its own, unique story about         

its connection to Larnaka (in     

English or Greek), as though one 

is having a real, live telephone 

conversation. 

The application is the joint    

initiative of Larnaka Tourism 

Board and the Youth Board of 

Cyprus and is supported by     

the Deputy Ministry of Tourism 

of Cyprus and the Larnaka     

Municipality. It was created to 

offer a new and interactive        

experience that will be rolled 

out to further attractions in the 

city and its district in the coming 

months and years. 

The first five statues included 

are: Zeno of Kition, founder of 

the Stoic school of Philosophy 

– who ‘talks’ about his philoso-

phical values; artist Michael  

Kashalos – who explains his 

change of career to painting at 

the age of 70; Apollonios of 

Kition – whose lesser-known 

story as one of the most impor-

tant physicians of antiquity is 

revealed; General Kimon – to 

honour this Athenian General 

of the 5th century BC; and the 

Winged Lion of Venice – a gift 

from Venice to commemorate 

its twinning with Larnaka. 

Plans for future expansion       

of the project were revealed        

at the presentation and    

include additional sculptures 

and statues found including        

Larnaka’s landmarks such as  

the iconic Agios Lazarus church, 

the Pierides and Kyriazis     

museums, the Armenian Geno-

cide Memorial, the statue of 

Archbishop Makarios, the Blare 

of Peace (in the Municipal      

Gardens) and the sculpture 

dedicated to Sophie Chambon.  

A sculpture will also be added 

at Larnaka Airport in coopera-

tion with its operator, Hermes 

Airports. 

Visit https://larnakaregion.com/ 

page/storytelling-statues for     

information on how to activate 

and listen to the stories, whilst 

the statues included in the      

project are easy to find during 

a stroll around Larnaka town 

centre and promenade.  

A short video has also been 

added on YouTube: 

https://youtu.be/EayLGWRb9f8 

NHS unable to provide tests 
due to lack of lab capacity
P

eople across the country 

are unable to get corona-

virus tests because NHS 

laboratories have reached a 

"critical pinch-point" in process-

ing them. 

Sarah-Jane Marsh, the direc-

tor of testing at NHS Test and 

Trace, has apologised and said 

"we are doing all we can to     

expand quickly." 

Ms Marsh tweeted on Tues-

day: "Can I please offer my 

heartfelt apologies to anyone 

who cannot get a COVID test at 

present. All of our testing sites 

have capacity, which is why they 

don't look overcrowded, it’s our 

laboratory processing that is the 

critical pinch-point. We are doing 

all we can to expand quickly." 

She added in a follow up 

tweet: "We have additional NHS, 

Lighthouse, University and   

Partner Labs all due to open-up 

imminently and we are also      

expanding the use of non-Labo-

ratory based tests. 

"The Testing Team work on 

this 18 hours a day, 7 days a 

week. We recognise the country 

is depending on us." 

A Department of Health and 

Social Care spokesperson said: 

"Hundreds of thousands of 

people are being tested every 

day and new booking slots and 

home testing kits are being 

made available daily. 

"There is a high demand for 

tests and to help stop the spread 

of the virus we are targeting 

testing capacity at the areas 

that need it most, including those 

where there is an outbreak, as 

well as prioritising at-risk groups. 

"We have the capacity to test 

for coronavirus at an unprece-

dented scale. We are expand-

ing capacity to 500,000 tests         

a day by the end of October,      

increasing the number of testing 

sites and bringing in new techno-

logy to process results faster.”
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UK Cypriots Joanna Chimonides and 

Melissa Sophia drop clothing collections

F
ormer Love Island contes-

tant Joanna Chimonides 

has been announced as 

the new face of the Q by QUIZ 

fashion range. The 23 year-old 

was a contestant on Season 5 

(2019) of the British dating         

reality series. Since leaving the 

show, the recruitment consultant 

from London has reinvented 

herself as a Podcast presenter 

(she is co-hosting BBC Radio 1’s 

Reality Tea Podcast) and has 

almost 700K followers on her 

Instagram account. 

Her latest project with fashion 

brand QUIZ sees her become the 

face of its Q by QUIZ collection. 

The 35 piece range consists of 

AW ‘must haves’ from figure 

hugging dresses, double breast-

ed tailored jackets, embellished 

denim shorts, playful bodysuits, 

classic co-ords and much more. 

“QUIZ has always been a      

go-to brand in my wardrobe, so 

it really is a dream come true to 

be the face of Q by QUIZ,” says 

Joanna. “There's something for 

everyone – from the perfect 

glamourous night out look, to 

lunch with the girls.” 

Joanna shared the news of the 

new collection with her Instagram 

followers. She wrote in a post that 

she hopes her fans like it as much 

as she does, whilst promoting 

a competition to win the whole lot. 

The new Q by QUIZ launched 

on 4th September, both in         

selected stores and online at 

www.quizclothing.co.uk.  

Similarly, international make-

up artist Melissa Sophia has  

announced her own knitwear 

edit with one of Manchester’s 

biggest fashion brands, In The 

Style, offering trend-led styles 

at affordable prices. 

The InTheStyle X MellySophia 

range features a variety of cosy 

jumpers, cardigans, short sets 

and knitted dresses, perfect for 

the new season. 

You can shop the full edit online 

or via the @inthestyle app. 

Melissa told her Instagram 

followers: “I really hope you love 

is as much as I do,” and thanked 

them for their comments and 

support. 

In The Style launched its very 

first designed collection with     

reality TV star Lauren Pope in 

2014. Since then the brand has 

created unique collections with 

TV personalities including  

Charlotte Crosby, Billie Faiers, 

Gemma Collins, Lorna Luxe, 

Jac Jossa, Saffron Barker and 

Megan McKenna. 

Beyond just a regular fashion 

brand, In The Style has a strong 

ethos to empower women with 

its own take on fierce femininity, 

ensuring it’s collections offer an 

inclusive selection for women of 

all shapes, sizes and styles. 

32-year-old Melissa Sophia is 

a trained MAC makeup artist. 

She became notorious for her 

role as a host on the makeunder 

show, 100% Hotter, alongside 

hair designer Daniel Palmer and 

stylist Karen Williams. The show 

was about taking people with 

flamboyant and abrasive fashion 

styles and giving them subtler 

makeovers.  

Melissa is the go-to make-up 

artist for reality star Stephanie 

Pratt, Jess Wright and Lucy 

Mecklenburgh. She is particularly 

skilled in wedding make-up      

and is constantly travelling          

internationally for ceremonies 

around the globe.  

Melissa has been sponsored 

by brands such as Anastasia 

Beverly Hills, Morphe, Environ 

Skin Care, Alice & Blaire,      

Spectrum Brushes, Palmers, 

Huda Beauty and We Nail'd It.  

Since 2014, she has held a 

luxury Make Up Masterclass at 

The Dorchester in London and 

was a guest feature at The 

Curve Fashion Festival. 

Winter Wonderland 2020 cancelled 

T
he parents of the young-

est person killed in the 

Manchester Arena terror 

attack have called for transpar-

ency as the public inquiry into 

the bombing began on Monday. 

Eight-year-old UK Cypriot 

Saffie Roussos was one of 22 

victims killed by suicide bomber 

Salman Abedi at the end of an 

Ariana Grande concert in May 

2017. 

The public inquiry, which will 

investigate events before, during 

and after the attack, will be held 

in a specially converted room 

in the Manchester and Salford 

Magistrates’ Court building. 

Some parts of the inquiry will 

take place in private due to      

national security reasons. 

Abedi was known to the         

security services, and an 

anonymous senior MI5 officer 

is expected to give evidence to 

the inquiry later this year. 

Saffie’s parents Andrew and 

Lisa Roussos have expressed 

concern about transparency at 

the inquiry, calling for answers 

about how the aftermath of the 

attack was handled. 

Mr Roussos told the BBC: 

“All I hear is lessons learned, 

but lessons haven’t been 

learned, and lessons will never 

be learned, unless we get that 

transparency and honesty from 

the people involved to get the 

answers that we need.” 

Mr Roussos suggested that 

a barrister from each of the six 

firms representing the bereaved 

families be allowed to remain 

in the hearing. 

Mrs Roussos added:   

“Obviously you’re having to put 

your full trust in the (inquiry) 

chairman. But this inquiry is not 

about trust, it should be about 

transparency, and I feel that we 

won’t get that without having a 

representative in the room.” 

Mrs Roussos was in the 

arena with her daughter during 

the attack and was temporarily 

paralysed due to her injuries.  

She told the broadcaster: 

“The worst thing for me was, is, 

if Saffie could have been saved. 

To think that, not just Saffie, the 

other people. How could they 

leave injured people in the arena 

for hours? It’s just madness. I 

remember lying there thinking 

help will be here soon, and in 

the end it felt like I was lying 

there for hours.”

Manchester Arena attack: 
Parents of Saffie Roussos 
call for inquiry transparency

H
yde Park's popular Winter 

Wonderland event has 

been cancelled this year, 

for the first time since it started 

13 years ago. 

Organisers said they explored 

"every possible option" but the 

ongoing health concerns and 

uncertainty surrounding Covid-19 

means that is not possible. 

In a statement on their web-

site they explained: "Hyde Park 

Winter Wonderland has always 

been about bringing friends      

and family together in a fun, 

safe and interactive environment 

to celebrate the festive season. 

"Our team has worked tireles-

sly, exploring every possible  

option in the hopes of being 

able to move forward with the 

event in a responsible manner 

and provide London with some 

much-needed festive cheer. 

"However, in light of ongoing 

health concerns and uncertainty 

surrounding Covid-19, and      

considering the size and scale 

of this event, we just couldn’t find 

a way to do that without compro-

mising the magical attractions, 

shows, rides, bars and experience 

that makes Hyde Park Winter 

Wonderland so special." 

The tourist event is visited by 

millions each year and is billed 

as the biggest Christmas fair in 

the UK. 

There is an Ice Bar, Bavarian 

Village, Santa Land and bars 

and food shacks serving up 

German beer and snacks. 

It also boasts the UK's largest 

outdoor ice rink, fairground rides 

and a Ferris wheel overlooking 

the city.

I
n order to support children 

and families during the       

pandemic, the council is pro-

viding funding for Free Schools 

Meals (FSM) to schoolchildren 

from families with no recourse 

to public funds. 

Families who have a child that 

attends a Haringey school may 

benefit from FSM if they fall into 

one of the following groups: 

• Are a Zambrano carer 

• Have the right to remain in 

the UK under Article 8 of the 

European court of Human Rights 

• Receive support under  

Section 17 of the Children Act 

1989 and are subject to an 

NRPF condition 

The income threshold for this 

provision has also recently been 

revised to £31,500 to allow more 

families to benefit and has been 

extended to include the 2020 

Autumn Term. Additionally,     

families receiving support under 

Section 4 of the Immigration 

and Asylum Act 1999 will also 

be temporarily eligible during 

this time.

Haringey Council providing 
funding for Free School meals
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L
ocal London Assembly 

Member, Joanne McCart-

ney AM, has condemned 

the Government’s continued  

refusal to scrap their suspension 

of free travel for thousands of 

young Londoners. Ms McCartney 

said that despite some recent 

climbdowns on the proposals 

by the Department for Transport 

(DfT), the poorest families are still 

set to be “hit the hardest” by 

the current version of the policy. 

In May, after eight weeks of 

discussions, the Government 

provided a £1.6 billion emergency 

funding deal for Transport for 

London (TfL) after their revenue 

dropped by 90% due to the 

Covid-19 outbreak. 

According to the Mayor of 

London, the requirement to 

temporarily suspend the Oyster 

Zip Card concession was im-

posed by the Government in the 

final days of the negotiations. 

At a Plenary meeting last 

Thursday, the London Assembly 

passed a motion calling upon the 

Mayor to continue to lobby the 

Government to reverse this  

policy. The motion was supported 

by Labour Assembly Members 

with Ms McCartney being one of 

the proposers, and also achieved 

the support of Green and Lib Dem 

AMs. However, six of the seven 

Conservative AMs present failed 

to give their support, abstaining 

instead. 

In July, the Government      

confirmed it would no longer 

temporarily cancel free transport 

for children aged ten and under, 

and that it would push back the 

remainder of its proposals which 

would still apply to secondary 

school and sixth form pupils, 

until 1st November.  

A letter to TfL from the Minister 

for Roads, Buses and Places, 

Baroness Vere, has specified 

which young Londoners between 

11 and 18 years old will be ex-

empted from the suspension, 

but the list does not include those 

eligible for free school meals. 

The Mayor previously wrote to 

the Transport Secretary, Grant 

Shapps, in June, urging him not 

to proceed with the blocking of 

the Zip Card, but this request 

was met with refusal. 

Local London Assembly Mem-

ber, Joanne McCartney AM, said: 

“This is an ill-thought out proposal 

and should be scrapped. We 

should be investing in our children 

and young people, not taking 

away opportunity. It remains to 

be seen how Ministers plan to 

successfully implement this  

policy, even in its now delayed 

and watered-down format.”

Government must scrap 
plan to suspend free travel 
for young Londoners

Testing site to open at Raynham Road 

car park in Edmonton

A
 third testing site is set to 

open this week in Enfield, 

allowing people to book 

appointments in advance to get 

fast and critical swab tests for 

COVID-19. 

Raynham Road Car Park in 

Edmonton, N18 2SJ, will be 

converted into a testing site;        

a soft launch started yesterday,       

9 September. It is expected to 

ramp up to over 360 tests per day.  

There will be Turkish, Somali 

Polish and Bengali speakers on 

site to help those who do not 

have English as a first language.  

Residents who require a test 

should book at www.gov.uk/      

get-coronavirus-test before turn-

ing up at Raynham Road. The 

area will not function as a car 

park while it’s being used as a 

testing site. 

The other Enfield testing         

sites are at Lodge Drive Car 

Park, Palmers Green, N13 5UB 

and Edmonton Green Shopping 

Centre (north car park), N9 0SN. 

Enfield Council’s Cabinet 

Member for Public Health, Cllr 

Mahtab Uddin, said: “Enfield 

Council has, from the start of the 

pandemic, responded swiftly to 

the needs of the community and 

we have advocated that more 

testing is needed to protect our 

residents, particularly those 

working in front-line services. I 

am pleased that we are able to 

accommodate another testing 

site and would urge anyone who 

has symptoms of COVID-19 to 

get themselves seen to as soon 

as possible.” 

The symptoms to look out for 

are: 

• A new and continuous cough 

• A high temperature 

• A loss or change in taste 

and/or smell 

Cllr Uddin added: “There is 

currently a small, but growing 

number of positive COVID-19 

cases in Enfield, particularly 

among young people. We also 

have concerns for Black, Asian 

and Minority Ethnic groups and 

the pandemic has exposed      

and exacerbated longstanding 

inequalities for these groups. 

Please visit one of our sites if 

you are displaying any of the 

symptoms listed and stay at 

home until you get your results. 

By working together, we can 

protect our communities and 

keep our loved ones safe.” 

For full information on        

symptoms of the coronavirus, 

please go to: www.nhs.uk/      

conditions/coronavirus-covid-

19/symptoms/ 

“Rudeness is the weak man’s 
imitation of strength”  

- Edmund Burke 

 

Mutant algorithms 

 

Algorithms have hit the head-

lines for the wrong reasons this 

summer in the UK. The govern-

ment’s attempt to predict exam 

results went very wrong and 

created injustices for hard-work-

ing students. “The model was a 
good model, and we continued 
to refine it”, said Schools Minister 

Nick Gibb. That reminded me of 

a saying from 19th century USA: 

“the operation was successful, 
but the patient died.” 

An algorithm is a sequence of 

instructions to solve a problem 

or perform a computation. We will 

get used to them because algo-

rithms will decide many things 

for us. They will drive our cars 

and tell us about our healthcare 

options. They already determine 

your insurance premium and 

which adverts you see on your 

phone. 

 

Al-Khowarizmi = Algorithm. 

Al-jabr = Algebra 

 

Back in the early 9th century, 

Baghdad was the cultural and 

scientific centre of the world.    

Arabic leaders of the Middle Ages 

wanted to compete culturally 

with Persian culture and with the 

neighbouring Byzantines.  

An Arab mathematician called 

Muhammad ibn Musa Al-Kho-

warizmi wrote a book called      

‘Al-jabr wa’l Muqabalah’, which 

was the first text in algebra. That 

book’s Arabic title gave us the 

word algebra itself – meaning 

“reunion of broken parts” – and 

introduced the symbols and rules. 

His name gave us the word        

algorithm.  

Strange how we forget this. 

We hear about Islamophobia, 

driven by the acts of a tiny      

segment of that culture. A       

culture that also introduced us 

to coffee, lemons and the guitar.   

   

National bias 

 

In the UK today, 9% of the 

population are immigrants. Yet, 

they generate a disproportion-

ately higher contribution to the 

country’s Gross Domestic        

Product, at 12%.  

As the London author and 

musician, Akala, said, “if the 
people that drowned in the   
Mediterranean, fleeing conflicts, 
had been white human beings, 
they wouldn’t have been left         
to drown. And they certainly 
wouldn’t be called cockroaches,” 
(as the Daily Mail declared). 

This Islamic scholarly heritage 

predates the British Empire’s 

“civilising force” in the world.  A 

world that enjoyed civilisation 

for centuries before.  

In the Meredith Kercher - 

Amanda Knox murder case in 

Perugia, in 2008, defending      

Attorney Valter Biscotti became 

legendary when he complained 

of America’s snobbishness       

towards the Italian justice system: 

“The American media will not 
lecture us about the law. This 
courthouse, in 1308, housed the 
first Faculty of Law in Europe. 
In America, in 1308, they were 
drawing buffalos in caves.”  

 

Second chances 

 

One practical and superb       

example of removing bias is that 

of Timpson, the shoe repair and 

key cutting business. They have 

800 shops and annual revenues 

of £300m. They started selling 

shoes in the 1860s.  

10% of their employees and 

new recruits are prisoners.  

What they discovered was 

that 61% of people leaving 

prison will re-offend within two 

years. But if they have a job, 

that drops to 19%.  

This does social good and is 

a sound business strategy – a 

win-win. Chairman John Timpson, 

whose great-grandfather started 

the business, says that of the 

prison population, about a third 

can’t be helped. Another third 

have mental health or substance 

misuse issues – which Timpson’s 

aren’t equipped to handle. The 

final third are right for his busi-

ness and can be trained.  

Mr Timpson says that 86% of 

them are still employed after one 

year - the same percentage as 

those recruited conventionally.  

“ΟΥ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΟΥΣΙΝ ΟΙ 

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ, ΑΛΛ ΟΙ 

ΚΑΚΩΣ ΕΧΟΝΤΕΣ” – Mark 2:17 

“They that are whole have no 

need of the physician, but they 

that are sick”, said the humble 

Nazarene carpenter.  

  

James Neophytou

Removing bias: Through a revitalising Eastern imagination

EasyJet cuts capacity amid travel restrictions

E
asyJet has become the 

latest European carrier to 

cut capacity plans in the 

light of demand being negatively 

hit by increased travel restrictions. 

Ryanair and Wizz Air have      

already said they will be opera-

ting less capacity than originally 

planned as a result of lower      

demand caused by travel restric-

tions. Ryanair has cut capacity 

plans for September and October 

by 20%, while Wizz now expects 

to operate 60% rather than  

80% of its capacity in the fourth 

quarter. 

EasyJet, which has been more 

cautious than its low-cost rivals 

in the levels of capacity it has 

added back, in a trading update 

issued on Tuesday, now says it 

scaled back its capacity for the 

June-September period - the 

last quarter of its financial year. 

“Following the imposition of 

additional quarantine restrictions 

to seven Greek Islands and the 

continued uncertainty this brings 

for customers, demand is now 

likely to be further impacted and 

therefore lower than previously 

anticipated,” says EasyJet chief 

executive Johan Lundgren. 

”We now expect to fly slightly 

less than 40% of our planned 

schedule over the current quarter. 

We will continue to take a prudent 

and conservative approach to 

capacity, as we have done during 

this period. 

The carrier, citing “the many 

changes to government restric-

tions since our Q3 update, the 

lack of visibility and the continued 

level of uncertainty”, is not issuing 

any financial guidance for its 

current financial year - nor for 

2020-21. 

“It is difficult to overstate the 

impact that the pandemic and 

associated government policies 

has had on the whole industry,” 

Lundgren adds.  

“We again call on the Govern-

ment to provide sector specific 

support for aviation which needs 

to take the form of a broad 

package of measures including 

the removal of APD for at least 

12 months, the alleviation of ATC 

charges along with continuation 

of the slot rule waiver.”



Back To The Future The Musical 

heading to London’s West End  

Turn your flux capacitor on and get ready for 1.21 gigawatts 

of excitement! Back to the Future The Musical is heading to  

London’s West End in 2021. 

The musical, based on the 1985 blockbuster and pop cultural 

phenomenon, is due to open at the Adelphi theatre on 14th May 

next year, with a cast including Tony Award-winner Roger Bart, 

Olly Dobson, Hugh Coles, Rosanna Hyland, Aidan Cutler, Cedric 

Neal and Courtney Mae-Briggs. The musical adventure will be 

brought to the stage by the movie’s co-writers, Bob Gale and 

Robert Zemeckis and will feature hit songs including The Power 
of Love, Johnny B. Goode, Earth Angel and Back in Time. 

When Marty McFly finds himself transported back to 1955 in 

a time machine built by the eccentric scientist Doc Brown, he 

accidentally changes the course of history. Now he’s in a race 

against time to fix the present, escape the past and send himself... 

back to the future. 

The musical premiered in Manchester in February before      

production was suspended due to the Coronavirus. It’s expected 

to re-open in Manchester and finish its run, before heading to 

the capital. Strap yourself in and take an electrifying ride back 

in time…book your tickets at https://booking.lwtheatres.co.uk 
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Andrea Georgiou 

Who will represent 

Cyprus at  

Eurovision 2021?  
 

Rumours are hotting up over 

who will fly the flag for Cyprus 

at next year’s Eurovision Song 

Contest (ESC).  

Names of potential acts have 

been tossed around for weeks, 

with many popular Greek and 

Cypriot stars hinting about their 

Eurovision dreams. Among them 

is the stunning Kazakh-Greek 

singer Eirini Papadopoulou who 

appeared on the very first Greek 

series of the X Factor in 2008. 

She’s since juggled a music career 

and reality TV stardom, featuring 

on shows such as Dancing With 
the Stars and Survivor. Eirini      

reportedly submitted a song for 

consideration to Greek broad-

caster ERT last year. 

Greek pop icon Vangelis      

Kakouriotis is another fave,     

having recently shared his wish 

to represent our island: “Cyprus 
has always supported my every 
step, it would be an honour if       
I am given the opportunity to 
support her too!” 

Pop-rock band Melisses com-

peted in the Greek national final 

in 2010 and whilst they haven’t 

openly spoken about ESC 2021, 

they did like a comment wanting 

them to participate in the contest 

- and that’s got fans wondering! 

There is also speculation     

surrounding singer/model/actress 

Katerina Stikoudi and Melina 

Makri, best known as the former 

front woman of Greek band 

Vegas. 

Here’s hoping Cypriot broad-

caster RIK makes the best   

possible choice!

Popular Greek artist Petros 

Iakovidis drops his brand new 

single on 18 September. 

Following on from one of the 

biggest Greek hits of this 

summer, S’agapao Sou Fonaxa, 
the multi-talented singer-song-

writer welcomes the new season 

with the track, Mi Thimoneis. 
Offering his fans a taste of the 

single, Petros posted a teaser 

on social media. “Sun…endless 

blue…music…in one word, 
Greece,” the singer narrates 

alongside footage of him in 

breathtaking locations around 

Greece. It then cuts to Petros 

singing a line from the new      

single, accompanied only by a 

bouzouki. 

Mi Thimoneis is released        

by Minos EMI / Universal next      

Friday along with its accompa-

nying video clip. 

Petros Iacovidis returns with  

new single, Mi Thimoneis

Greek Lessons
It’s all Greek to me…NOT! 

Come and learn Greek with us! 

 Greek lessons for adults at our church, every 
Tuesday evening, during term times. 

Location: 
The 12 Apostles Church, Junction of Kentish 

Lane & Woodfield Lane, Brookmans Park, Herts,  
AL9 6NG. 

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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Protect yourself from the 
purchase of a property 
falling through Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

A
 number of unexpected things can happen 

during the process of purchasing a new 

residential property that could cause the 

transaction to fail beyond the purchasers          

control. In these circumstances the purchaser 

may have already incurred considerable out-     

of-pocket expenses on mortgage arrangement 

fees, survey fees, and/or solicitor's fees that 

cannot be recovered. 

Fortunately, there is a comprehensive and      

affordable Home Buyers Protection Insurance 

which covers against any losses suffered when 

property purchases aren’t completed through no 

fault of your own. 

You can choose between 3 levels of cover: 

Bronze - Conveyancing Fees – up to £750, 

Survey and Valuation Fees – up to £500,        

Mortgage and Lender Fees – up to £250 for a 

cover Period of 180 Days.  

Silver - Conveyancing Fees – up to £1,000, 

Survey and Valuation Fees – up to £750,        

Mortgage and Lender Fees – up to £500 for a 

cover Period of 180 Days. 

Gold - Conveyancing Fees – up to £1,250, 

Survey and Valuation Fees – up to £1,000,   

Mortgage and Lender Fees – up to £750 for a 

cover Period of 180 Days. 

 
Notes to remember: 

Conveyancing must be carried out by a            

solicitor or licensed conveyancer. Cover is valid 

for 180 days from acceptance of the offer or until 

you make a claim, cancel the policy or complete 

the property purchase. The policy doesn’t cover 

you if you withdraw the offer of sale for reasons 

not included in the policy schedule; you can’t just 

change your mind, for example. Must purchase 

this policy within 7 days of receiving written        

acceptance. 

 

Unoccupied Property –  

Do I Need Insurance? 
 

One important responsibility executors have 

is to ensure that the deceased’s estate is properly 

protected during the estate administration until 

it can be distributed to beneficiaries.  

It is important that the estate’s assets are 

properly insured. An executor who fails to do this 

could be held personally liable for any losses 

suffered by the estate if its felt they failed to take 

the necessary care by making sure the property 

was adequately insured. 

When an estate includes a house, which later 

become unoccupied, this changes the insurance 

position and you should be wary of relying on 

any existing policy. Whilst the deceased would 

have had adequate insurance on the property, 

for an unoccupied property, insurers will require 

that the policy is either updated or a new policy 

is purchased. 

Even if an insurer does continue to provide      

insurance, it is likely that the premium will be 

higher. In addition, it is possible that the coverage 

may be restricted; insurers are known to restrict 

damage to an unoccupied property to only damage 

caused by fire, lightning, aircraft and explosion. 

What does this mean for you? If the property 

was, for example broke into and vandalised, the 

policy would not provide cover. In such circum-

stances, as an executor you may be held liable 

for the cost of repairs or any difference in the 

property valuation. 

If the insurer does provide comprehensive 

cover, they may place onerous conditions on 

you as the executor. Often insurers in exchange 

for comprehensive cover for unoccupied          

properties, will require regular (i.e. fortnightly)      

inspections. Failure to do so would result in the 

claim being rejected. If the property is on the 

market, then your estate agent may do this for 

you (for a fee possibly) but as the executor it is 

your responsibility to ensure the conditions of 

the insurance policy are complied with. 

Any amended or new policy should be in the 

name of the executors. Having the executor’s   

interest ‘noted’ does not necessarily entitle them 

to make a claim or receive the benefit of any 

claim proceeds payable under the policy; it may 

only mean that they are notified if a policy cover 

is cancelled or lapsed. 

You should carefully consider the insurer you 

are using and whether they have experience of 

probate properties. Some specialise in probate 

insurance and may be more understanding          

of the responsibilities attached to being an         

executor. 

If the estate is cash limited, you may have 

problems with payment of the premium. A        

specialist insurer may allow a period of time 

where unoccupancy conditions will not apply, or 

allow deferred payment of the premium until 

funds are available from the estate. 

 

Please call us on 0207 691 2409 for an            

appropriate quotation.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

F
or many years, the laws 

concerning Landlords res-

ponsibilities have made 

the headlines. Landlords need 

to be extremely diligent when it 

comes to a tenant’s right to rent 

in the UK and what they are      

responsible for. 

Things like registering the  

deposit with a deposit protection 

scheme and serving tenants 

with the correct paperwork at 

the commencement of the       

tenancy, are crucial to protecting 

the rights of the landlord and 

the tenant. However, this is by 

no means the end of the list, 

there is a long list of legislations 

that landlords need to comply 

with and are sometimes unaware 

of. 

In total there are now over 

170 pieces of legislation that 

landlords need to comply with 

when renting and managing 

their properties, and local         

authorities are now entitled         

to keep 100% of the fines they 

issue (most offences carry fines 

of up to £30,000 and imprison-

ment in certain cases), so the 

consequences are significant. 

To offset this risk, many       

landlords opt to have their       

properties managed by a        

reputable agency who are fully 

versed in all these legislations 

and can ensure their properties 

are fully compliant, therefore 

removing the risk of legal        

proceeding and potential fines. 

One of the most important 

regulations which landlords 

need be aware of is the          

Electrical Safety Standards 

in the Private Rented Sector 

(England) Regulations 2020. 

All new tenancies from 1st July 

2020 must have an Electrical 

Installation Condition Report 

(EICR). This must also be pro-

vided at the point of renewal, as 

under the regulations a renewal 

is treated as a new tenancy,      

so any renewals commencing 

from 1st July 2020 must also 

comply with the new regula-

tions. 

If landlords neglect to repair 

any faulty electrical installations, 

tenants could be at risk of  

damage to their health and 

even death. Landlords could 

leave themselves open to  

being sued by their tenant and 

subject to fines from the local 

authority of up to £30,000 for 

non-compliance. 

An EICR is a report from        

a professional electrician con-

ducted on a rented property. 

They will carry out an in-depth 

inspection and test to check   

the condition of the electrics 

against the national safety 

standards. Landlords must     

ensure they have an EICR      

before a tenant moves into the 

property.  

If a report comes back as  

‘unsatisfactory’, the regulations 

require the landlord to undertake 

further investigative or remedial 

work by a qualified person within 

28 days, or sooner if specified 

in the report. 

Yianni Aresti, Lettings   

Director and Partner at David 

Astburys Estate Agency in 

Crouch End said, “If you are a 
Landlord, we can ensure that 
your property is fully compliant 
and protect you from potential 
fines. Many Landlords are opting 
to manage properties them-
selves and leaving themselves 
open to possible litigation.  

“If you are a Landlord and 
have been managing your 
property yourself and need a 
reputable agent to navigate the 
red tape, then please contact 
the David Astburys team at the 
Crouch End office and we can 
arrange for a qualified electri-
cian to carry out an inspection 
and ensure the safety of your 
tenant and that your property is 
fully compliant.” 

George Sifonios 

Servicing all 
of London!

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

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS for an 
Agency in North London

ESTA Awards Winners for Best Customer Service

Join our Referral Scheme today, contact us for 
more information

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

2019 WINNER

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

Landlords, don’t risk a  
£30,000 fine - New electrical 
safety regulations
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Film Reviews 

IN CINEMAS 
 

The Painted Bird 
 

I first saw this tremendous film 

back in February and found it       

incredibly moving and hauntingly 

beautiful and now on a second 

viewing, it reconfirms that Vaclav 

Marhoul’s adaptation of Jerzy     

Kosinski’s epic novel is undoubt-

edly one of the cinematic events 

of the year.  

The odyssey of a young boy 

(Petr Kotlar) begins on a remote 

farm, where he lives with his foster, 

elderly mother until she suddenly 

dies. Then the boy finds himself 

all alone wandering through the 

hostile countryside. It is during 

World War!! and his long, arduous 

journey continues as he drifts along 

struggling to survive against the 

odds especially from the physical, 

cruel abuse he receives from the 

people he encounters ... 

It is a harrowing, brutal story 

about survival that will break your 

heart. It is a sombre, sad story 

where no one ever smiles except 

for Julian Sands’ feeble attempt 

just before the deeply disturbing 

sexual abuse sequence. The 

young Kotlar grows up before our 

eyes; he hardly has any dialogue 

and his beautiful, melancholy face 

lights up the screen. Vladimir 

Smutny’s striking, black and white 

award winning cinemaphotography 

is probably inspired by Tarkovsky’s 

ANDREI RUBLEV and here every 

frame and each composition is a 

work of art. Unmissable! 
 

The Roads  

Not Taken 
 

A touching film from Sally Potter 

with an incredible performance 

from Javier Bardem as Leo, a man 

desperate to put an order to his 

fragile state of mind. Thankfully, 

his daughter Molly (Elle Fanning) 

is by his side doing her best to 

navigate him around New York 

City. But Leo’s mind is more    

concerned in reconnecting with 

his past when he was in Mexico 

with his childhood love Dolores 

(Salma Hayek) or on a Greek        

island… 

Bardem’s face tells a thousand 

stories and is blessed here with a 

gift of a part. Potter has assembled 

a fine supporting cast including 

the ubiquitous Fanning as the 

sensitive daughter and Laura 

Dern’s as Leo’s ex-wife as well as 

Dimitri Andreas as Mikael, the 

taverna owner on the island. It is 

beautifully photographed by Rob-

bie Ryan, the renowned cinema-

tographer of THE FAVOURITE. 

 

Real 

It is a whole year since I first 

saw Aki Omoshaybi’s deceptively 

simple film just before its London 

Film Festival premiere.  

Omoshaybi makes a remarkable 

debut as a writer/director and also 

plays the leading role of Kyle, an 

elegant man in his twenties who 

believes he has found his soul mate 

when he meets the equally grace-

ful Jamie (Pippa Bennett Warner) 

at a newsagent in Portsmouth. But 

appearances can be deceptive as 

both have deep secrets to hide… 

It is a joy watching this econo-

mically written and imaginatively 

directed film thanks to a winning 

chemistry between its leads. Omo-

shaybi is a talent to be treasured! 

 

La Haine 

Matthieu Kassovitz’s ground-

breaking black and white feature 

is back in cinemas in a stunning 

4K restoration in order to celebrate 

its 25th anniversary. This is one 

of those rare films that defies the 

period in similar fashion to last 

week’s LES MISERABLES. It 

launched the spectacular careers 

of its three young protagonists - 

Vincent Cassel, Hubert Kounde 

and Said Taghmaoui who play 

three friends from a tough immi-

grant community living in the   

suburbs of Paris. The action takes 

place a day after violent riots 

erupted where one of their friends 

was injured by the police… 

It is urgent and still very topical 

to this day. Essential viewing! 

 

The Lady 

In The Portrait 

This fascinating French/Chinese 

co-production is set in the Qing 

Dynasty during the 17th century 

and follows the story of a French 

missionary (Melvil Poupaud) as-

signed to paint the portrait of the 

Empress Ulenara (Fan Bingbird), 

who is intrigued by western culture.  

Charles de Meaux’s attractive 

film boasts superb production 

values and benefits tremendously 

from the luminous presence of its 

protagonists. It is a challenging 

role for Poupaud, whose dialogue 

is mostly in Mandarin and his 

scenes with Bingbird are sensual 

and beautifully realised. Even 

though the tile reminds the recent 

captivating PORTRAIT OF A LADY 

ON FIRE this is a totally different 

project made much earlier but still 

worth discovering. 

 

The Bold  

The Corrupt And 

The Beautiful 
 

This intriguing Chinese thriller 

tells the story of Madame Tang 

(Kara Wei) and her two daughters 

Ning (Ke-Xi Wu) and Chen (Vicky 

Chen) - three generations of 

women living a life of deceit 

amongst shady developers and 

corrupt politicians… 

It is a complex film and its      

labyrinthine plot demands attention 

from its very first sequence where 

young Chen spies on her older 

sister Ning having wild sex with 

two men in the garden.  

The film benefits tremendously 

from the terrific performances from 

its three leading ladies and is worth 

discovering before the inevitable 

Hollywood remake. 

 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES  

Muster Keaton:  

3 Films  
  

OUR HOSPITALITY: Made in 

1923 with Keaton as William 

McKay, a young man who travels 

down South in order to claim his 

inheritance totally unaware of a 

long family feud with the neigh-

bours…A delicious comedy where 

southern hospitality prevents 

people to shoot their guests and 

boasting a spectacular climactic 

sequence at the waterfalls.  

GO WEST: Made in 1925 with 

Keaton playing Friendless, a man 

on a mission to go west, who finds 

true love on a farm when he meets 

Brown Eyes, the adorable cow. 

COLLEGE: Made in 1927 with 

Keaton playing Ronald, a nerdy 

student who decides to become 

an athlete in order to impress the 

girl he loves. A beautifully restored 

selection and a must for your     

collection (Blu-ray from Eureka) 
 

Koko-Di Koko-Da 
 

I first saw Johannes Nyholm’s 

imaginative horror at last year’s 

London Film Festival and on a 

second viewing I still found it as 

intriguing and unpredictable.       

Following a family tragedy, a 

broken couple, still trying to cope 

with their grief, goes on a trip but 

their camping break turns into a 

living nightmare when the figures 

from their daughter’s music box 

become alive and come to terror-

ise them… 

A bizarre film from Sweden 

which develops like a GROUND-

HOG DAY in the woods - cleverly 

constructed by an assured and 

hugely promising new talent.  

(BFI Player)

P
olitical crises have often 

been the spark for an 

outpouring of artistic 

work. During the nauseating 

or inspiring, dependent on 

your point of view, days of the 

Thatcher government, several 

playwrights, poured out their 

political ire onto the British 

stage. They included Alan Ayck-

bourn, Howard Brenton, Caryl 

Churchill and Tom Stoppard. 

Also among them was Sir 

David Hare, a man described 

as both a “self-confessed 

Marxist” and the “most influen-

tial political dramatist” of his 

generation. How both of those 

tally with the acceptance of a 

knighthood is beyond my ken, 

though I’m sure he would put 

up a very strong and defiant 

case for why and how that 

happened. In March of this 

year, COVID came close to 

taking his life. He has turned 

that horrifying experience into 

a short play, Beat the Devil 

(Bridge Theatre), a 50-minute 

monologue which takes us 

deep into the personal and  

political, as you would expect 

from Hare. 

Actor Ralph Fiennes, quite 

a catch for The Bridge (mind 

you the thespian community 

must be champing at the bit to 

tread the boards again) skilfully 

portrays erudition and emotion 

as he recalls, in diary format, 

the harrowing journey from day 

one of contraction right through 

to the transformative relief of 

having survived. The minimal-

ist set provides a metaphorical 

near empty space for a period 

of time when material things 

were of little significance as he 

struggled painfully, and some-

times almost in vain, to stay 

alive. Describing the virus as a 

“dirty bomb”, his description of 

a disease that has now killed 

875,000 and infected over 26 

million is typical of a writer who 

uses allegory to take forensic 

aim at politicians. Moments of 

rage and acerbic wit are juxta-

posed with an underlying fear 

and loathing of an illness that 

by Day Ten has reduced him 

to “total despair”. Never one to 

hold back he lists the ailments 

in some detail. So much so 

that it sounds like one of those 

American TV adverts descri-

bing the possible side effects 

of taking a particular drug.       

Diarrhoea, vomiting, herpes, 

fever, the long list becomes 

just as he describes a “taste 

and smell of sewerage.”  

This lived experience is 

deftly portrayed and Fiennes 

for the most part is under-

stated, thanks to the subtle      

direction of Nicholas Hytner. 

The rage, which comes in 

waves, is mainly aimed at 

what he sees as political       

incompetence, the implication 

that government is guilty of not 

doing what could and should 

have been done to avoid      

such a catastrophic death toll. 

Though his comparison to the 

Iraq War seemed strange and 

fatuous. We choose to go to 

war, during which people are 

deliberately killed or seen as 

“collateral damage”. Viruses 

choose to kill us. Unless he 

believes that many of the thou-

sands of lost lives in the UK 

are also “collateral damage?” 

As ever in tragedy there is 

comedy. His disdain for Boris 

Johnson and the sycophantic 

cabinet colleagues receive 

short shrift. While this was to 

be expected from Hare the 

most poignant and comic      

moment comes when his wife 

Nicole, distraught at what her 

husband is going through, 

takes the Dominic Cummings 

view of social distancing, and 

gets into bed with him provi-

ding the comfort he so badly 

needs. These more personal 

interactions also provide    

respite from Hare’s tendency 

to launch into political out-

bursts that can sound like a 

Sunday morning at Speakers 

Corner. Yes even now during 

the pandemic, just ask Piers 

Corbyn. 

“I don’t have survivor’s guilt. 

I have survivor’s rage,” are  

the words from the play that 

stick in the mind. Nevertheless, 

having been through the wars 

he is also incredibly happy to 

be alive which brings out his 

more gentle and caring side. 

An experience that Boris 

Johnson says changed him is 

probably the only thing he and 

Hare have in common. The one 

thing we all have in common 

and was clearly demonstrated 

at this performance, was the 

impact of this lethal pandemic 

that is changing the way we 

live. A 900 seater reduced        

to 250, all socially distanced      

and wearing masks. We were 

the Greek chorus to Fienne’s       

superbly executed soliloquy. 

Thankfully we all live to fight 

another day.  

Meanwhile a word of praise 

for the BBC Proms 2020 Live, 

which began with Beethoven’s 

‘Eroica’ and culminate in next 

week’s Last Night, already 

courting controversy thanks  

to Rule Britannia. They are of  

the highest quality and well 

worth tuning in to. And they’re 

free. 

 

Beat the Devil -  

0333 320 0051 

 

BBC Proms – 

www.bbc.co.uk/proms

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Raging against  

the killers 
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N
othing gives away your 

age more than your        

attitude, along with the 

way you look. If that is you, then 

I am going to say just one thing, 

it is time to repackage yourself 

and get yourself back out there. 

In marketing, often the same 

product is given an overhaul, 

revamped, given a new name, 

logo, and put out there for more 

renewed attention and sales. 

So why not do the same for 

yourself and get yourself back 

out there with an upgraded,      

reconditioned and renewed 

you. It really is easy and you will 

surprise yourself and others. 

It is easy to let that age 

number get in the way, if you let 

it. So discard that number, forget 

what others say you should or 

should not be doing at that      

particular physical age number. 

Instead, keep up with a new mind 

age; act young, dress young 

and feel young. Forget others 

and create a magical new you. 

Start by acting young, do 

what you want to do, not what 

others think you should be 

doing at your physical age. Be 

a little rebellious and do some 

things you never had time for 

previously. Be imaginative – 

whether you want to spend a 

night in a tree house or go        

gorilla trekking in Uganda, let 

the world be your oyster and do 

what takes your fancy. Just do 

it safely and with caution in 

mind…if you are up in that tree 

house, be wise and sensible 

and don't cut a rope ladder if 

you have had a drink…you get 

my drift. 

Good quality sleep is key to 

your mental energy and vigour 

for both mind and body. On a 

good night's sleep, you can feel 

like a nineteen-year-old and on 

a bad night’s sleep, you can feel 

like you are a ninety-year-old in 

your mind. So try and get good 

quality sleep regularly to keep 

up with the times. Don't have 

continuous late nights; remem-

ber, new cells are made and  

regenerated approximately one 

hour into your sleep of your  

regular sleep pattern. 

Exercise - take your pick      

and do what takes your fancy.      

From Pilates, Callanetics, Tap 

Dancing, Bellydancing, Martial 

Arts, Tai chi, whatever you  

want to do, you can do it. There 

are no numbers involved here. 

However, you must listen to your 

body; if you have old sports        

injuries etc that play up every 

now and then, do it on a good 

day, not on a bad day when you 

are aching and don't overdo 

things in general. Always allow 

rest days for muscles to recu-

perate. Remember do what you 

want but with caution and be 

sensible. 

Eat well to keep and sustain 

the energy for all the new          

adventures and training. Eating 

well also helps with aiding good 

quality sleep. A balanced eating 

regime of wholesome, healthy 

food will do wonders. Don't      

forget turkey and milk contain 

tryptophan that helps aid       

sleep naturally, hence the old 

hot chocolate or malted drink        

recommended before bed time. 

Combine that bedtime drink 

with a turkey sandwich and you 

should sleep a treat. 

Dress to impress, for you, the 

way you really want to. Keep up 

to date with some trends, pick 

a style that you like and adapt 

to suit you and reflect your 

mood. Check out some fashion 

styles in magazines or what 

you see online or on television. 

It may be wild bold prints or  

colours along with particular 

clothing styles. Pick out a zany 

colour or style print and just 

wear it. Forget what others  

may think or say. If you like it,        

wear it for you and enjoy it.      

Top designers don't allow that    

physical number to get in the 

way of their unique personal 

styling. It is what gives them 

their styling signature! 

Make up your face with new, 

fashionable make-up trends 

like new mineral make-up made 

of pure minerals of the earth. It 

is light to wear and non-greasy 

unlike those old make-up      

foundations or blocks that 

would make the skin suffer by 

clogging. Keep up with shape 

and colour trends on eyebrows, 

eyeliner and lips. Vary colours 

for change and to suit you. 

Hair - the basic requirement 

is a good quality haircut of 

style, that is both versatile and 

manageable for you. If it is       

versatile, it can create change 

to go with different looks for     

different styles and practicality. 

Now you are a renewed 

package, get out, advertise and 

don't sell yourself short! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x

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

Repackage yourself

Cooking with Loulla Astin 
Fasolatha / Φασολάδα

T
his bean soup is regarded 

as one of the national 

dishes of Greece and liked 

by all! My mum used to make it 

but called it Fasolia Karavishia 

(which means not frying the 

vegetables). There are often 

debates as to the proper method 

of making this soup, such as if 

you should or shouldn’t use 

oregano. 

The Athenians take this dish 

very seriously, holding annual 

competitions amongst the high 

society as to who makes the 

best soup and who produces the 

most wind as a result of eating 

it! I entered the competition          

in June 1996, held at a luxury 

apartment opposite the Acro-

polis, and guess what, I won! 

Trophies are awarded to the 

winners - a little statue of a man 

bearing his bum!  

It’s a hefty soup, substantial 

enough to be a meal in itself, 

especially when accompanied 

by olives, feta cheese, salted 

fish, raw onion and bread. Good 

olive oil is essential for the 

preparation.  

 

Ingredients (serves 4-6): 
225g (8oz) dried cannellini or 

white kidney beans, soaked in 

water overnight 

1 medium onion, finely 

chopped or sliced 

1 large carrots, finely 

chopped 

1-2 sticks of celery, finely 

chopped 

1 x 400g tin chopped tomatoes 

1 teaspoon tomato puree 

1-2 bay leaves 

2 garlic cloves, finely chopped 

1 teaspoon dried oregano 

A pinch chilli flakes (optional) 

1 teaspoon sugar 

100ml (½ cup) virgin olive oil 

Juice of half a lemon or more 

2 tablespoons flat leaf parsley, 

chopped (extra for garnish) 

Salt and black pepper to 

taste 

 

Method: 
Drain the soaked beans and 

place in a large saucepan. 

Cover with fresh water, bring      

to the boil and simmer for 10 

minutes.  

Drain again to remove the 

toxins from the beans. Cover 

once again with fresh water, 

bring to the boil and simmer for 

10 minutes. 

Add the remaining ingre-

dients except the seasoning 

(salt will prevent the beans from 

softening). Cover the pan and 

continue to simmer until the 

beans are tender, adding more 

water if needed. 

Season to taste and serve      

in large bowls garnished with 

chopped parsley and a swirl of 

good Greek or Cypriot virgin 

olive oil. 

N.B. Many people find that 

the flavour of this soup improves 

if eaten the following day.

Your Food, Our History

Your Online 
Cypriot & Greek Deli 

Order now at  www.greekdeli2u.co.uk
and get the products you need 

delivered to your door!

 Welcome To 
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Michael Yiakoumi

This Friday is the big night for New Salamis
The first ever UK Cypriot team to ever qualify for the FA Cup 

The first ever UK Cypriot team to ever qualify 
for the FA Cup New Salamis produced a great 
performance against Hertfordshire team Colney 
Heath to win 1-0 with a well taken penalty from 
Kiri Portou two week’s ago in front of a massive 
crowd at Haringey Borough stadium.. 
New Salamis now go into the second round of 
the preliminary stage to play West Essex from 
the Essex Senior League on Friday 11th Sep-
tember 2020 at Haringey Borough stadium at 
7.45pm. The match is being sponsored by Meat 
land Suppliers in 33-35 Green Lanes, Palmers 
Green, London N13 4TN 
Tickets are limited due to the coronavirus pan-
demic and can be bought from the New Salamis 
Clubhouse. 
Tickets are on sale from the New Salamis club-

house in 66B Myddleton Rd, Bowes Park, Lon-
don N22 8NW at £7.00 each. 
For enquiries telephone Athos 07956 152844 
The UK Cypriot community are proud to see 
that New Salamis who started in the KOPA 
League in 1975 then went to the Herts Senior 
League and now the Spartan South Midlands 
League and now of course the biggest league 
cup competition in the world the prestigious Emi-
rates FA Cup that is played at Wembley Stadium 
and this year was won by Arsenal beating Chel-
sea in the final. 
New Salamis who play in the Spartan South 
Midlands League are no strangers to FA Cups 
as they won the all England FA Sunday Cup 
beating Barnes FC at Selhurst Park the home 
of Crystal Palace four years ago. 

KOPA League kicks 

off this Sunday

The KOPA League season 
kicks off this Sunday September 
the 13th  
The league will consist of 11 
teams and welcomes new 
teams Nissi FC and Omonia 
Youth FC and the return of 
founder member, Anorthosis 
Famagusta FC. 
The League this season will be 
honouring Petros Michael a 
league committee member who 
sadly passed away from 
covid19 this year and Friends 
of KOPA. 
Nissi FC start their life in KOPA 
with an away game at Komi 
Kebir, who have gone from 
strength to strength with their 
youthful looking side over re 
cent seasons.  
Omonia Youth FC start with a 
home game against Pantel FC. 
Pantel have added to their 
squad, and will be looking to get 
off to a good start against the 
league’s other newcomers. 
Omonia Youth FC  drawing from 
the many youngsters at the club 
who have now come of age. 
 APOEL FC, last season’s 
runners up will be looking to go 
one better. Panathanikos FC 
joined the league from youth 
football and have transitioned 
brilliantly into KOPA.  
Cinar Spor FC v Olympia FC is 
another mouth watering fixture 
to start the season with. Cinar’s 
management have worked hard 
over the summer to increase 
and improve the size of their 
squad.Olympia FC, with the vet-
eran Steve Cinotti have been 
very consistent and competing 

for honours for many seasons 
now. They will no doubt be up 
there again in the league and 
always do well in the cups. 
Another excellent opening 
game. 
Last by no means least an 
opening game involving two of 
KOPA’s founder and successful 
clubs. Omonia FC, last year’s 
champions, start the season 
with Anorthosis who dominated 
the silverware the season be-
fore last. A clash of two KOPA 
giants so early on in the season 
will no doubt attract the interest 
of many. 
Akanthou FC in their second 
season have the week off due 
to the league now comprising 
11 teams.  
Kopa League are advising that 
anyone attending the game as 
players or spectators to follow 
COVID-19 guidelines. 

KOPA League Fixtures 
Sunday 13th September 2020 
Omonia v Anorthosis 
11.30am Powerleague Enfield, 
Edmonton County School, En-
field, EN1 1HQ 
Omonia Youth v Pantel 
10.30am Enfield Grammar Par-
sonage Lane, Enfield, EN1 3EX 
Apoel v Panathinaikos 
12.00pm Enfield Playing Fields, 
Great Cambridge Road, Enfield 
EN1 3SD 
Cinar v Olympia 
10.15am Enfield Playing Fields, 
Great Cambridge Road, Enfield 
EN1 3SD 
Komi Kebir v Nissi 
10.15am Southgate School, 
Sussex Way, Barnet EN4 0BL

Premier League kicks 

off this weekend

All 28 Premier League fixtures 
in September will be televised 
live, 
Sky Sports and BT Sport had 
already selected 17 games ac-
ross the first three rounds of 
matches in the new season, 
which starts on Saturday. 
Of the remaining 11, Sky will 
show six, BT Sport three, and 
the BBC and Amazon Prime will 
broadcast one each. 
It added that it was “considering 
appropriate arrangements” for 
matches in October. 
Elite English football has been 
played behind closed doors 
since it resumed in June follow-
ing the coronavirus lockdown. 
Four Premier League matches 
were broadcast on the BBC at 
the end of the 2019-20 season. 
It was the first time since the 
Premier League’s inception in 
1992 that games were shown 
live by the BBC. 
The Premier League said it was 
“monitoring the developments” 
regarding its “number one pri-
ority” of getting fans back into 

full stadiums. 
In August, fans were allowed 
into a Premier League stadium 
for the first time in almost six 
months, as 2,500 watched a 
friendly between Brighton and 
Chelsea. 
Premier League 
Fixtures 
Saturday 12 September 
12:30 Fulham vs. Arsenal (live 
on BT Sport) 
15:00 Crystal Palace v 
Southampton (live on BT Sport) 
17:30 Liverpool v. Leeds United 
(live on Sky Sports) 
20:00 West Ham United vs. 
Newcastle United (live on Sky 
Sports) 
Sunday 13 September 
14:00 West Bromwich Albion vs. 
Leicester City (live on Sky 
Sports) 
16:30 Tottenham Hotspur vs. 
Everton (live on Sky Sports) 
Monday 14 September 
18:00 Sheffield United v.  
Wolves (live on Sky Sports) 
20:15 Brighton & Hove Albion 
vs. Chelsea (live on Sky Sports)

Enfield/Southgate MP 

Bambos Charalambous 

shows off his football 

skills for charity

Enfield Southgate MP Bambos Charalambous put on his football 
boots to show off his soccer skills and raise money for UNICEF 
through the Parliamentary soccer aid challenge. 
You can donate at unicef.org.uk

Pantel FC host event in memory of  
Pantelakis Paul Michael and Petros Michael

Pantel FC hosted  on Sunday September the 6th 
2020 a match and Awards in memory of Pante-
lakis Paul Michael and Petros Michael at Edmon-
ton County power league.where family and 
friends of the late Pantelakis Paul Michael and 
Petros Michael attended. 
The match was played between the current Pan-
tel team versus the veterans followed by an 
Awards presentation. 

Pantel FC (short for Pantelakis ) .was formed by 
his family and friends in his memory after this 
tragic death in 2002 at the age of 21 
.Petros Michael sadly passed away March 31st 
2020 from coronavirus.Petros Michael was a 
Pantel FC and KOPA League committee member  
and the publisher of the Football Magazine. 
The annual event was sponsored by  
CMB Partners LLP. 



 27      | Τhursday 10 September 2020



 28      | Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 13.09.2020, στην 
Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB το 40ήμερο μνημόσυνο 
του πολυαγαπημένου και αξέχαστου μας συζύγου, 

πατέρα και παππού  

Σταύρου (Στίβι) Χαραλάμπους 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τoυ όπως 

παρευρεθούν.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι  
παρευρέθηκαν στην κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή  
συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. 

H σύζυγός του Ευρυδίκη, τα παιδιά του Κρίστη, 
Γιώργος και Μάρθα, οι γαμπροί του Κρις και 

Αντώνη, τα εγγόνια του Γιώργος, Εύη και Γεωργία, 
αδέλφια, ανίψια, και βαπτιστικούς. 

The 40-day memorial service for our beloved and dearly 

missed husband, father and grandfather  

Stavros (Steve) Charalambous 
will take place on Sunday 13.09.2020, at the Greek  

Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB.  

Relatives and friends are invited to attend.  

† NOTE OF THANKS  
We would like to thank everyone who attended the 

 funeral and for all the lovely flowers  

and all your condolences. 

Wife: Evridiki, Children: Christie, George and Martha, Son 

in Laws: Chris and Anthony, Grandchildren: Georgie, Evi 

and Georgia, brothers, sisters, nieces, nephews and  

godchildren.    

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαργαρίτα Νικολάου 
(από το Βαρώσι) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της 
αγαπημένης μας μητέρας, η οποία απεβίωσε  
ειρηνικά στο σπίτι την Παρασκευή 28 Αυγούστου 
2020, σε ηλικία 90 ετών. 
Αφήνει πίσω 7 παιδιά, 10 εγγόνια και 4 δισεγγόνια. 
Είμαστε πραγματικά ευλογημένοι που σε είχαμε στη 
ζωή μας μαμά μου, ήσουν η πιο ευγενική,  
ανιδιοτελής μητέρα με το πιο γλυκό χαμόγελο.  
Θα κρατήσουμε τις τόσες καταπληκτικές αναμνήσεις 
που έχουμε μαζί και θα είσαι για πάντα στις καρδιές 
μας. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια το πόσο 
θα μας λείψεις. 
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  
17 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12.30μμ στην Εκκλησία 
των Δώδεκα Αποστόλων στο Brookman Park και η 
ταφή στις 2.30μμ στο Κοιμητήριο του New Southgate. 

† 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).

† ΕΙΣΦΟΡΑ

H Mαρούλλα Χατζημιχαήλ κάνει εισφορά £100 εις μνήμη 

του συζύγου της Θεοφάνη Ζατζημιχαήλ και της εγγονής 

της Νίκολα Μαρία Μιχαήλ.

Elunique -Est1997
Floral designer Eleni Karatzas/Phyrillas 

Specialising in: 

Funerals Personal Tributes Wreaths Sprays 
Λουλούδια και στέφανα για κηδείες 

Tel 07973 830 885  Email :Ellekaratz@yahoo.com 

 Τελούμε την προσεχή Κυριακή 13.09.2020, στην Εκκλησία του 

Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 

9ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας  

Βάσου Φραγκέσκου (Μόρφου)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.  

Η σύζυγος Αντρούλλα, παιδιά: Μαρία και Χρίστος, γαμπρός Κόκος, 

νύφη Αγγέλα, εγγόνια, δισέγγονη, αδέλφια και λοιποί συγγενείς. 

†  Μνημόσυνο
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Πάτερ Ευγένιος 
(Aντρέας Χριστοδούλου) 

(από τη Λεμύθου) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Father Evgenios  
(Αndreas Chrystodoulou) 

(from Lemithou) 

The 4th year memorial service of our beloved and dearly 

missed husband, father, grandfather and brother  

Andreas Kyprianou  

(from Kornos)  
will take place on Sunday 13.09.2020, at The Greek Orthodox 

Church of St. Mary, Trinity Road, Wood Green,  

London N22 8LB.  

Relatives and friends are invited to attend.  

His wife Hariklia, children: Susie, Kypros and Tony,  

son-in-law Mark, daughter-in-law Fanoulla,  

grandchildren: Andreas, Harry, Antoni,  

Charlotte & Andriana, brother Antonis

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας 
 συζύγου, πατέρα και παππού, Πάτερ Ευγένιος (Ανδρέας 

Χριστοδούλου) που απεβίωσε την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020, σε 
ηλικία 84 ετών. 

Ο πατέρας Ευγένιος με την πάροδο των χρόνων  υπηρέτησε σε  
διάφορες εκκλησίες, με την τελευταία να είναι η Αγία Αικατερίνη στο 

Friern Barnet. Αφήνει τη σύζυγό του Γιαννούλα, την θυγατέρα του  
Αλεξάνδρα, τον γαμπρό του Steve, τα εγγόνια του Harvey και τη 

Lacey. 
Το σώμα του θα βρίσκεται στην εκκλησία της Αγίας Κατερίνης από 

το απόγευμα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, όπου θα γίνουν  
προσευχές και αναγνώσεις. Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι να έρθουν και 
να εκφράσουν τον σεβασμό τους, από τις 7.00μμ έως τις 8.30μμ. 
 Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 12.30μμ 

στην εκκλησία St Katherines, Friern Barnet Lane,  
Λονδίνο, N20 0NL. Λόγω κορωνοϊού όλοι  περιορισμοί ισχύουν για 

τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Η ταφή θα ακολουθήσει και θα 
 πραγματοποιηθεί στο νεκροταφείο Islington & St Pancras, 278 

High Road, East Finchley, N2 9AG στις 3 μ.μ. 05.03.1936 -30.08.2020 

 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ   † MEMORIAL SERVICE 

 It is with great sadness that we announce the death of our beloved  
husband, father and grandfather,  ‘Father Evgenios’  

(Andreas Christodoulou) who died on Sunday 30th August 2020,  
at the age of 84. 

Father Evgenios served in a number of churches over the years,  
last one being St Katherines in Friern Barnet, London. 

He leaves behind his wife Joanna, daughter Alix, son in-law Steve, 
grandchildren Harvey and Lacey. 

His body will lie in state from the evening of Thursday 17th  
September at St Katherines church, where prayers and readings will be 
done. All are welcome to come and express their respects that evening, 

from 7pm -8.30pm. The funeral, will be on Friday 18th  
September at 12.30pm at St Katherines church, Friern Barnet Lane, 

London, N20 0NL. All current restrictions on social distancing apply for 
the church services.  The burial will follow and take place at  

Islington & St Pancras Cemetery, 278 High Road, East Finchley,  
N2 9AG at 3pm. 

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 13.09.2020, στην  

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green,  

London N22 8LB, το 4ον ετήσιο μνημόσυνο του  

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, 

παππού και αδελφού  

Ανδρέα Κυπριανού  

(Κόρνο)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως  

παρευρεθούν.  

Η σύζυγος Χαρίκλεια, παιδιά: Σωτηρούλλα, Κύπρος και 

Τώνης,  

γαμπρός Mark, νύφη Φανούλλα, Εγγόνια: Andreas, Harry,  

Antoni, Charlotte και Andriana, αδελφός Αντώνης. 

The 40 day memorial service for our beloved husband, father 
and brother  

  Andreas Haralambous 
(from London-parents from Lefkara and Limnia) 

 
 

will take place on Saturday 12.09.20 at 9am-10:30am, at the  
12 Apostles Greek Orthodox Church, Kentish Ln, Brookmans 

Park, Hatfield AL9 6NG and we invite anyone who honours his 
memory to attend. 

We would like to take this opportunity to thank everyone who  
attended the funeral, made a donation to Haematology Cancer 
Care Charity and to A Life Chain for Lefteris, sent flowers, their 

condolences or were there for us in any way 
 in this difficult time for us. 

His wife Costantia, his children Pani, Philip and Nicole, his 
daughter-in-law Manuela and his siblings Suzy,  

Bambo and Kiki. 

 † 40ήμερον Μνημόσυνο   † 40 day Memorial
Τελούμε το προσεχή Σάββατο 12.09.20 ώρα  

9 πμ-10:30πμ, στην Εκκλησία των 12 Αποστόλων, Kentish Ln, 
Brookman’s Park, Hatfield AL9 6NG, το 40ήμερον μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και αδερφού  

 Αντρέας Χαραλάμπους 
(από το Λονδίνο-καταγωγή γονέων Λεύκαρα και Λιμνιά) 

 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως  

παρευρεθούν. Επί τη ευκαιρία, θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
όλους εσάς που παρευρεθήκατε στην κηδεία, όλους όσοι  

κάνατε εισφορές στο Haematology Cancer Care Charity και 
στην Αλυσίδα Ζωής για τον Λευτέρη, όσους έστειλαν  

λουλούδια, συλλυπητήρια μηνύματα ή μας συμπαραστάθηκαν 
με οποιοδήποτε τρόπο στο βαρύ μας πένθος.  

Η σύζυγός του Κωσταντία, τα παιδιά του Πάνη, Φίλιπ και 
Νικόλ, η νύφη του Μανουέλα, τα αδέλφια του Σούζη,  

Πάμπος και Κίκης.
 

 29.04.56 - 10.08.20

 29.04.56 - 10.08.20
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maria Nicola Liberos (Vitti) 

Mαρία Νικόλα Λίπερος (Βιττή) 
(από την Κοντέα)

(From Kοndea)

        29.03.1928 – 30.08.2020

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
mother, grandmother, great grandmother and sister Maria Nicola 
Liberos (Vitti) who died at the age of 92. Devoted to her two sons  
Loucas and Tony, daughters in law Eleni and Bobbie, seven  
grandchildren Nicholas, Anastasia,  Christopher, Maria, Andreas, 
Nicola, Christo, and Alexia. Great granddaughter Sophia. Two sisters 
Olga and Anastasia. Four sisters in law, nieces, nephews, godchildren 
and many other relatives. Our mother came to London in 1950 and 
met and married our father in 1952, Nicola Adamou Liberos from 
Achna (who passed away in 2006). 
From a hard beginning like many other families they worked long 
hours together in their restaurant and catering businesses in  
Shepherds Bush and Chiswick whilst raising their two sons. Later  
enjoyed their grandchildren and various trips to Cyprus and also  
visited family in Australia. 
They are now reunited and their memory lives on.  
We will keep them in our hearts for ever. 
The funeral will take place on Thursday 17th September at 11am at  
St Nicholas Church Shepherds Bush W12 8JF.  Unfortunately, with 
great sorrow, we are only allowed 30 people in the church and  
cemetery. Whoever wish, flowers can be sent to Funeral director’s W 
Sherry and Sons 227 Acton Lane W4 5DD, by Wednesday (16.09.20), 
5.00pm.

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς προγιαγιάς και αδελφής Μαρίας Νίκολα Λίπερος, που απεβίωσε 
την Κυριακή 30.08.20 σε ηλικία 92 ετών. Αφήνει τoυς δύο της υιούς Λούκα 
και Τόνι, νύφες Ελένη και Μπόμπι, επτά εγγόνια, Νικόλα, Αναστασία,  
Kρίστοφερ, Μαρία, Ανδρέα, Νικόλα, Χρίστο, Αλεξία και δισέγγονη Σοφία. 
Δύο αδελφές Όλγα και Αναστασία. Τέσσερις κουνιάδες, ανίψια,  
βαφτιστικούς και πολλούς άλλους συγγενείς. Η μητέρα μας ήρθε στο  
Λονδίνο το 1950, το 1952  γνώρισε και παντρεύτηκε τον πατέρα μας  
Νικόλα Αδάμου Λίπερος από την Άχνα (που απεβίωσε το 2006). 
Από την αρχή οι γονείς μας, όπως πολλές άλλες οικογένειες την εποχή 
εκείνη, δούλεψαν σκληρά πολλές ώρες μαζί, στο εστιατόριο και σε  
επιχειρήσεις τροφοδοσίας στο Shepherds Bush, στο Chiswick και  
ταυτόχρονα μεγάλωσαν τα δύο τους παιδιά. Αργότερα απολάμβαναν τον 
χρόνο τους, μαζί με τα εγγόνια τους και με διάφορα ταξίδια στην Κύπρο  
ως επίσης και με επίσκεψη της οικογένεια τους στην Αυστραλία. 
Τώρα ξανασυναντιόνται και η μνήμη τους θα συνεχίζει να ζει και θα την 
κρατάμε στην καρδιά μας για πάντα. 
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ. 
στο St Nicholas Church Shepherds Bush W12 8JF. 
Δυστυχώς, με μεγάλη θλίψη, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού μόνο 30 
άτομα μπορούν παρευρεθούν στην εκκλησία και το κοιμητήριο. 
Όποιος επιθυμεί μπορεί να στείλει λουλούδια στο γραφείο κηδειών W 
Sherry και Sons 227 Acton Lane W4 5DD, μέχρι την Τετάρτη (16.09.20), 
5.00 μ.μ.

Luke: 07802257149     Tony: 07775562254
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Akis Psara  
(from Akanthou)  

It is with great sadness that we announce the passing of Akis, beloved son of Myrofora, husband to 
Sotiroulla, father to George and Angela, brother of Argyro, Georgia and Loukas, father-in-law to Chris 

and Georgia. He also leaves behind 5 grandchildren Alex, Suzie, Mario, Evy and Sotiris. His battle with 
his health since 2018 became too much for him to bear but he fought until the very end. Akis will be 

remembered for his love and generosity towards all of his family, friends and community. No matter what 
he would always help as best he could. His strength, resilience, determination and dexterity live on in his 
children and grandchildren as they learn to live without him whilst supporting their mother who sacrificed 

so much to love and care for him during his darkest time. 
His funeral will take place on Monday 21 September at St Marys Greek Orthodox Church in Camberwell. 

The burial will follow at Camberwell New Cemetery. Unfortunately, due to the restrictions in place, it is 
with a heavy heart and great regret to announce that attendance will be for immediate family and by 

invitation only. There will be no opportunity for a wake thereafter, however, when we are all allowed and 
able to meet one day in the future, we will have a memorial at the church hall to remember and celebrate 

Akis's life. We thank you in advance for your understanding at this difficult time. 
Floral tributes are welcome and can be arranged via East Dulwich Flowers 0208 693 7775. Alternatively, 

you can make a donation via the links below to one of our chosen charities. The Stroke Association 
tributefunds.stroke.org.uk/In-Memory/Akis-Psara and Kings College Hospital Trust Intensive Care Unit 

where Akis received the most amazing care during the last two months of his life 
akispsara.muchloved.com  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Άκη Ψαρά  
(από την Ακανθού) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε  το θάνατο του αγαπημένου μας,  Άκη Ψαρά που απεβίωσε στις 
31.08.20 σε ηλικία 69 ετ  ών. Αφήνει την σύζυγο του Σωτηρούλα, μητέρα του Μυροφόρα, παιδιά του 

Γιώργο και Άντζελα, αδέλφια του Αργυρό, Γεωργία και Λουκά, γαμπρό Κρις και νύφη Γεωργία.  
Αφήνει επίσης 5 εγγόνια Aλεξανδρος, Σωτήρα, Mάριος, Παρασκευή και Σωτήρης. 

Η μάχη με την υγεία του άρχισε από το 2018 και ήταν αβάστακτη, αλλά πολέμησε μέχρι το τέλος.  
Θα θυμόμαστε τον Άκη για την αγάπη και τη γενναιοδωρία του προς όλη την οικογένεια, τους φίλους και 

την κοινότητά του. Πάντοτε  βοηθούσε με τον καλύτερο τρόπο. Η δύναμη, η ανθεκτικότητα, η 
αποφασιστικότητά του και η επιδεξιότητά του είναι μέσα στα παιδιά και τα εγγόνια του καθώς μάθανε να 
ζουν χωρίς αυτόν, στηρίζοντας την μητέρα και γιαγιά τους Σωτηρούλα που θυσιάστηκε τόσο πολύ για να 

τον φροντίσει στις δύσκολες στιγμές του. 
Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του  

St Mary’s στο Camberwell και η  ταφή στο κοιμητήριο του Camberwell. Δυστυχώς, λόγω των 
περιορισμών που ισχύουν, μόνο με πρόσκληση, η στενή οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί. 

 Δεν θα δοθεί παρηγοριά, αλλά όταν οι συνθήκες το ευνοούν θα διοργανωθεί μνημόσυνο όπου συγγενείς 
και φίλοι θα παρευρεθούν για να τιμήσουν την μνήμη του.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. 
Λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και μπορείτε να αποταθείτε στο East Dulwich Flowers 0208 693 7775,  

ή μπορείτε να κάνετε εισφορές εις μνήμη του Άκη, μέσω των παρακάτω συνδέσμων. The Stroke 
Association tartfunds.stroke.org.uk/In-Memory/Akis-Psara and Kings College Hospital Trust Intensive 

Care Unit, όπου ο Άκης πήρε την πιο καλή φροντίδα τους τελευταίους δύο μήνες της ζωής του 
akispsara.muchloved.com 

15.03.1951 - 31.08.2020 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Φανούλλα Κυριάκου  
(από τo Φρέναρος) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Fanoulla Kyriacou 
(from Frenaros) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης 

μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς, Φανούλλας Κυριάκου που 

απεβίωσε στις 23.08.20 σε ηλικία 70 ετών. 

Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Σωτήρη Κυριάκου από το 

 Πατρίκι, τις  δύο κόρες της Ανδρούλλα και Χριστίνα, 

 (ο γιος της Αντώνη απεβίωσε το 2017), τον γαμπρό Μάρκο 

και δύο εγγόνια  τον Αντόνιο και Μελίντα. 

Η Φάνουλα ήταν μια ευγενική, στοργική και γενναιόδωρη 

κυρία, που δούλευε πολύ σκληρά για την οικογένειά της και 

για την Κυπριακή κοινότητα. Ήταν πάντα πρόθυμη να 

 βοηθήσει, όποιον είχε ανάγκη. Θα μας λείψει πάρα πολύ. 

  Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο σύμφωνα με τις  

επιθυμίες της, στο χωριό της Φρενάρος μαζί με την μητέρα της. 12.12.1949-23.08.2020

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
wife, mother and grandmother, Fanoulla Kyriacou who died on the 

23.08.20 at the age of 70. 
 

She leaves behind her husband Soteris Kyriacou from Patriki, two 
daughters Androulla and Christina, (her son Antoni died in 2017), 

son in law Marco and two grandchildren Antonio and Melinda. 
 

Fanoulla was a kind, loving and generous lady, that worked very 
hard for her family and for the Cypriot community. She was always 

eager to help, whoever was in need. She will be greatly missed. 
 The burial will take place in Cyprus as her wishes and she will be 

laid to rest in her village Frenaros with her mother.

Πέθανε η ηθοποιός Κία Μπόζου 
Πέθανε, σε ηλικία 85 ετών, η γνωστή ηθοποιός του μουσικού θεάτρου 

και του ελληνικού κινηματογράφου, Κία Μπόζου. Είχε συμμετάσχει σε 

πολλές επιθεωρήσεις και σε περισσότερες από 50 ταινίες, δίπλα σε 

μεγάλους πρωταγωνιστές όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, η Σπεράντζα 

Βρανά, ο Βασίλης Αυλωνίτης, ο Θανάσης Βέγγος και άλλοι. 

 

Η Κία Μπόζου γεννήθηκε  το 1935 στην Ελευθερούπολη Καβάλας, 

σπούδασε στη Δραματική σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη από την 

οποία αποφοίτησε το 1961. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε για πρώτη 

φορά στο θέατρο, με τον θίασο τραγωδίας του Κώστα Λειβαδέα. Από 

το 1963 ασχολήθηκε με την επιθεώρηση. Εμφανίστηκε στα θέατρα 

Ακροπόλ, Κήπου, Περοκέ, Καλουτά, Άλφα, Βέμπο κ.α.
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