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Θέμα αποστρατικοποίησης του 
Καστελόριζου έθεσε ο Τούρκος 
υπουργός Άμυνας, Χουλουσί 
Ακάρ, την ώρα που στο ακριτικό 
νησί βρισκόταν η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου...          Σελ 7 

Αποχώρηση του Oruc Reis 
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
δήλωσε την ότι ένα εμβόλιο κατά 
του θανατηφόρου κορωνοϊού εν-
δέχεται να βρίσκεται τρεις ή τέσ-
σερις εβδομάδες μακριά, υπο-
βαθμίζοντας τις προβλέψεις 
Αμερικανών αξιωματούχων...
                          Σελ  8

ΗΠΑ: Εμβόλιο COVID-19 Πρόκριση Nέας Σαλαμίνας Η.Β
Η Νέα Σαλαμίνα γράφει ιστορία 
άλλη μια φορά, κερδίζοντας το 
δεύτερο προκριματικό γύρο του 
Emirates FA Cup, έναντι της 
West Esse, μια ομάδα που βρί-
σκεται μια κατάταξη πάνω από 
τη Νέα Σαλαμίνα και παίζουν 
στο Essex...    Σελ 16&26

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΕ: Δεν 

 υπάρχει προς το παρόν 

ομοφωνία για  

κυρώσεις κατά της 

Τουρκίας!
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σελ  Το Enfield Council προειδοποιεί  
το κοινό για υψηλό αριθμό  
κρουσμάτων Covid- 19 στην 
περιοχή (Σελ 14) 
 
Enfield Council warns public  
as spike in Covid cases puts  
area at risk of local lockdown (Page 19)
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σελ  5

Brexit στο χάος  
του  κορωνοϊού
Brexit στο χάος  
του  κορωνοϊού

Ζυμώσεις γύρω από το νομοσχέδιο που παραβιάζει τη Συμφωνία Αποχώρησης  (ΣΕΛ 4)

Hancock admits testing issues could take weeks to resolve (PAGE 17)

PM warned Brexit deal cannot be disregarded or disapplied (PAGE 17)

Στη Βουλή το νομοσχέδιο Τζόνσον (ΣΕΛ 3)

Άλυτα παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα ιχνηλάτησης των κρουσμάτων κορωνοϊού  (ΣΕΛ 3)
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Λόγια Νηστεμένα

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Η Πεθυμία
του Ερικ Χαρλάμπους

Ειρήναρχος Στεφάνου

Στον τάφο πων να βάλετε  

το άψυχον κορμίν μου 

ρίξετε μου γαρίφαλλα  

τραντάφυλλα βασιλιτζιάν  

που μέσα στην αυλήν μου. 

Θέλω να τα μυρίζουμε μέσα μου να τα νιώσω 

ωσότου εννάρτει μέρα μου 

πων να ποσαραντώσω. 

Μετά που τες σαράντα μου 

που η ψυσιή θα φύγει  

να πάει ψυλά στους ουρανούς 

 τίποτες έθθα μείνει. 

 Μόνο μια κάσια ξύλινη  

τζιέναν σβηστόν καντήλι 

τζιαι τόνομαν μου στον σταυρόν  

ποιος είμαι έννα δείχνει

Cyprus@60 Διαδικτυακό Φεστιβάλ Δελτίο Τύπου 

Η Ύπατη Αρμοστεία της Κύ-
πρου στο Ηνωμένο Βασίλειο 
συμμετέχει στους εορτασμούς 
της 60ης επετείου από την ανα-
κήρυξη της ανεξαρτησίας και 
εγκαθίδρυσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με το πρωτότυπο 
διαδικτυακό φεστιβάλ Cy-
prus@60.  
Το καινοτόμο Cyprus@60 On-
line Festival συγκεντρώνει για 
πρώτη φορά κάτω από την ίδια 
«στέγη» τους σπουδαιότερους 
βρετανικούς και κυπριακούς πο-
λιτιστικούς οργανισμούς, όπως, 
επίσης, βραβευμένους σύγχρο-
νους Κύπριους καλλιτέχνες και 
συγγραφείς, παρουσιάζοντας 
έτσι όψεις τόσο του αρχαίου 

όσο και του σύγχρονου κυπρια-
κού πολιτισμού.  
Το φεστιβάλ κάνει πρεμιέρα την 
1η Οκτωβρίου 2020 στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση www.cultur-
alchc.co.uk/cyprusat60, και μέ-
χρι τις 6 Οκτωβρίου θα 
δημοσιεύει καθημερινά καινούρ-
γιο υλικό, όπως ξεναγήσεις στις 
κυπριακές συλλογές βρετανι-
κών μουσείων, ζωντανές παρα-
στάσεις και συναυλίες από κο-
ρυφαίους οργανισμούς όπως ο 
Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου 
και η Συμφωνική Ορχήστρα Κύ-
πρου, αποκλειστικές διαδικτυα-
κές εκθέσεις και κινηματογραφι-
κές προβολές, διαδικτυακά 
σεμινάρια και συνέδρια σε συ-

νεργασία με κυπριακά και βρε-
τανικά πανεπιστήμια, συνεντεύ-
ξεις και συζητήσεις.  
Επιβεβαιωμένοι συνεργαζόμε-
νοι οργανισμοί και καλλιτέχνες 
περιλαμβάνουν:  
British Museum, Common-
wealth Foundation, Θεατρικός 
Οργανισμός Κύπρου, King’s 
College London, Συμφωνική 
Ορχήστρα Κύπρου, Fitzwilliam 
Museum (Cambridge), Πολιτι-
στικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύ-
πρου, Ashmolean Museum 
(Oxford), Cyprus Centre at Uni-
versity of Westminster, Tonia 
Buxton, Anthony Anaxagorou, 
Κατερίνα Μηνά, Κωνσταντία 
Σωτηρίου.  

Το πλήρες πρόγραμμα θα ανα-

κοινωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου.   

Cyprus@60 Online Festival  
1– 6  October 2020 

www.culturalchc.co.uk/cy-

prusat60 

Διοργάνωση   

Ύπατη Αρμοστεία Κύπρου στο 

Ηνωμένο Βασίλειο – Πολιτιστικό 

Τμήμα 

Επιχορήγηση   

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτι-

σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

– Πολιτιστικές Υπηρεσίες 

Γενική επιμέλεια - Συντονισμός 

Δρ. Μάριος Ψαράς, Μορφωτι-

κός Σύμβουλος

• I have been on a diet for two weeks, and all 

I have lost is two weeks! 

• Ήμουνα σε δίαιτα για δυο βδομάδες. Το μόνο 

που έχασα, ήταν δυο βδομάδες! 

Ερμηνεία:… 
Ακόμη μια μορφή χάσιμου χρόνου και  

προσπάθειας.

Η ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ σε συνεργασία με τον οργανισμό Σύνδεσμος Κυ-
πρίων γυναικών, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε RAFFLE 
DRAW. Όλα τα έσοδα θα δοθούν στον Ραδιομαραθώνιο, παιδιά 
με ειδικές ανάγκες, εις μνήμη της Μαρίας Αδάμου. 
Οι τυχεροί νικητές θα κερδίσουν δώρα όπως κόσμημα αξίας £100 
από το Cos of Lοndon, καθώς και Βarbeque αξίας £750.00. 
Τα Raffle tickets, έχουν αξία £5:00 και μπορείτε να τα προμηθευτείτε 
τηλεφωνώντας στο: Παροικιακή: 02083415853 
Nεόφυτος: 07778050320 
Kύριος χορηγός του RAFFLE DRAW είναι η Βank of Beirut

RAFFLE DRAW- ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2020
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Βάλτε επιτέλους τη μάσκα
Ξέσπασμα των γιατρών

Το δικό τους μήνυμα προς τους 
αρνητές της μάσκας, τους συ-
νωμοσιολόγους και όσους δια-
κινούν fake news για τον κορω-
νοϊό στέλνουν εκατοντάδες 
γιατροί στη Μεγάλη Βρετανία. 
Τα τελευταία 24ωρα στα social 
media στη Μεγάλη Βρετανία κυ-
κλοφορεί μια αφίσα εργαζομέ-
νων του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας (NHS) για τη μάσκα και 
τον κορωνοϊό. 
Οι Βρετανοί γιατροί χρησιμοποι-
ούν σκληρή γλώσσα, καλώντας 
τους αρνητές της μάσκας, τους 
συνωμοσιολόγους και όσους 
διακινούν fake news για τον κο-

ρωνοϊό να τηρήσουν επιτέλους 

τα μέτρα προστασίας κατά τoυ 

Covid-19.  

«Προς όλους όσοι παραπληρο-

φορούν για του Covid-19, τους 

αρνητές της μάσκας και τους 

τρελούς συνωμοσιολόγους… 

Ένας χρήσιμος οδηγός. Παρα-

καλώ διαβάστε προσεκτικά. 

Εμείς στο NHS δεν έχουμε βά-

λει τις ζωές μας στην πρώτη 

γραμμή εδώ και μήνες για να 

αρχίσετε εσείς να διοχετεύετε τα 

ψευδή, επικίνδυνα και αδαή σας 

πιστεύω παντού στα social 

media…

με τον Βύρωνα Καρύδη

Άλυτα παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα ιχνηλάτησης 
των κρουσμάτων κορωνοϊού 
Τα προβλήματα με το σύστημα ιχνηλάτησης των 
κρουσμάτων κορωνοϊού στο  Ηνωμένο Βασίλειο 
εξακολουθούσαν να είναι πρώτο θέμα  σε πολλές 
από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Τε-
τάρτης. 
Η εφημερίδα i (16/09) υπογραμμίζει ότι η χώρα 
αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση και είναι 
«στα πρόθυρα της κρίσης» όταν με βάση τις ση-
μερινές δυνατότητες  προτεραιότητα στη διά-
γνωση θα έχουν τα νοσοκομεία και τα κέντρα φρο-
ντίδας και “τελευταίοι στην ουρά αναμονής” θα 
είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.  
«Οι υποσχέσεις των υπουργών ότι το πρόβλημα 
θα είχε επιλυθεί μέχρι τον Ιούνιο  δεν έχουν υλο-
ποιηθεί», τονίζει η Daily Mail, προσθέτοντας ότι 
οι επιπλοκές «ήταν εντελώς προβλέψιμες». 
Κατά την άποψη του Guardian, η σημερινή κυ-
βέρνηση «δεν φέρει όλη την ευθύνη για το τι συμ-
βαίνει αυτή τη στιγμή» καθώς είναι σαφές ότι  τα 
διαγνωστικών κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
ήταν προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν μια 
πανδημία, της έκτασης και της διάρκειας όπως 
είναι αυτή της Covid-19 . 
Προσθέτει όμως η εφημερίδα ότι «δεν υπάρχει 
καμία δικαιολογία για τη σημερινή κατάσταση» και 
προτρέπει την κυβέρνηση να εξηγήσει ακριβώς 
στο κοινό «ποιό είναι το πρόβλημα με το σύστημα 
ελέγχων για τον κορωνοϊό».  

Εν τω μεταξύ, υπάρχουν πληροφορίες ότι περαι-
τέρω περιορισμοί αναφορικά με τις συναθροίσεις 
των ανθρώπων είναι πιθανό να αποφασισθούν 
σε δεκαπέντε μέρες εάν ο "κανόνας των έξι" απο-
δειχθεί αναποτελεσματικός.   
Ο αρθρογράφος του Spectator, Ρόμπερτ Πέστον, 
αναφέρει ότι  ανώτερο μέλος της κυβέρνησης του 
έχει δηλώσει ότι εάν το όριο των συγκεντρώσεων 
δεν αλλάξει τη συμπεριφορά των ανθρώπων  και 
δεν περιορίσει το ποσοστό μόλυνσης, τότε θα λη-
φθούν σοβαρά μέτρα για να αποτραπεί ένα “με-
γάλο δεύτερο κύμα”. 
Ο Πέστον ισχυρίζεται ότι υπάρχει «μια άποψη 
στην κορυφή της κυβέρνησης ότι σχεδόν κάθε 
μέτρο κοινωνικής απόστασης θα πρέπει 
να εξεταστεί 
εκτός από το κλεί-
σιμο των σχο-
λείων». 
Οι σκέψεις του 
Αρχιεπισκόπου 
του Καντέρ-
μπουρυ σχετικά 
με την ανταπό-
κριση της κυβέρ-
νησης στην 
κρίση του κορω-
νοϊού είναι πρω-

τοσέλιδο θέμα στην  
Daily Telegraph. 
Ανώνυμη πηγή - που λέγεται ότι είναι κοντά στον 
Αρχιεπίσκοπο – ανέφερε ότι ο αιδεσιμότατος Τζάν-
στιν Γουέλμπι  "ανησυχεί βαθιά" για τον αντίκτυπο 
που θα έχει η εφαρμογή του "κανόνα των έξι" την 
περίοδο των Χριστουγέννων «για τις οικογένειες 
που θα είναι υποχρεωμένες να γιορτάζουν χωρι-
στά».  
Oι Times μας ενημερώνουν ότι ορισμένοι διευ-
θυντές σχολείων έχουν ζητήσει νομικές συμβουλές 
σχετικά με το εάν μπορούν να απαγορεύσουν στο 
διδακτικό προσωπικό να ταξιδέψει στο εξωτερικό 
την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων διακοπών, 

για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της καραντίνα στην 
επιστροφή με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμες 
ώρες διδασκαλίας.   
Η Scottish Daily Mail σημειώνει ότι περισσότεροι 
από 1.000 δάσκαλοι σε όλη τη Σκωτία αναγκά-
στηκαν να απομονωθούν εξαιτίας των συμπτω-
μάτων Covid -19.  
Αντιδράσεις για τον “κανόνα των έξι”.  
Τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
που περιορίζουν τις συγκεντρώσεις ήταν πρωτο-
σέλιδο θέμα σε πολλές εφημερίδες της Τρίτης  
ενώ παράλληλα υπήρχαν δημοσιεύματα και για 
το σύστημα που εφαρμόζει η κυβέρνηση και το 
οποίο εξελίσσεται σε “φιάσκο” για τον έλεγχο και 
τον εντοπισμό των κρουσμάτων κορωνοϊού .  
Στην πρώτη σελίδα της Sun (15/09) δημοσιεύται  
μια παραπλανητική έκδοση του λογότυπου 
“Neighbourhood Watch” που έχει αλλάξει σε 
"Neighbourhood Snitch". 
 «Oργή μετά από έκκληση υπουργού να καταδί-
δονται στην αστυνομία οι παραβάτες», γράφει η 
εφημερίδα.  Είναι μια αναφορά στον υφυπουργό 
Δημόσιας Τάξης, αρμόδιο για την Αστυνομία. Ο 
Κιτ Μάλχλαους είπε ότι αυτοί που υποπτεύονται 
όσους δεν τηρούν τους νέους κανόνες για την 
αναχαίτιση του κορωνοϊού να τους καταγγέλλουν 
στις αρχές.

Η βρετανική κυβέρνηση κέρδισε 
τη Δευτέρα τη ψηφοφορία στη 
Βουλή επί νομοσχεδίου με 
βάση το οποίο το Λονδίνο θα 
αποκτήσει το δικαίωμα να ανα-
θεωρήσει μονομερώς ορισμέ-
νους από τους όρους της Συμ-
φωνίας Αποχώρησης με την 
Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Στο στάδιο της επιτροπής… 
Το νομοσχέδιο περί Εσωτερικής 
Αγοράς (Internal Market bill) 
εγκρίθηκε με 340 ψήφους υπέρ 
έναντι 263 κατά. 
Η Τουρκία απομακρύνεται 
από την Ευρωπαϊκή Ενωση 
με ταχύ ρυθμό 
Το νομοσχέδιο τίθεται τώρα στο 
στάδιο της επιτροπής, με την 
πιο επίμαχη μέρα να αναμένεται 
μετά από μια εβδομάδα, όταν 

οι βουλευτές θα συζητήσουν για 
το αν το κοινοβούλιο πρέπει να 
εγκρίνει την εφαρμογή των πιο 
αμφισβητούμενων τμημάτων 
του νομοσχεδίου. 
Ο πρωθυπουργός της Βρετα-
νίας Μπόρις Τζόνσον, υπερα-
σπιζόμενος το νομοσχέδιο, κα-
τηγόρησε την Ευρωπαϊκή 
Ενωση ότι απειλεί να επιβάλει 
«τελωνειακούς φραγμούς» στο 
εσωτερικό του Ηνωμένου Βασι-
λείου, προτρέποντας τους βου-
λευτές να το στηρίξουν, μολο-
νότι η κυβέρνησή του 
παραδέχεται ότι παραβιάζει το 
διεθνές δίκαιο. 
Η αντιπολίτευση κατηγόρησε 
τον Τζόνσον πως με αυτό το νο-
μοσχέδιο καταρρακώνει τη 
φήμη της χώρας.

Στη Βουλή το νομοσχέδιο Τζόνσον
Βrexit

Αύξηση ανεργίας στη Βρετανία 
Aνεργία

Στο 4,1% ανέβηκε το ποσοστό 
των ανέργων στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο κατά το τρίμηνο έως και 
τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα νεό-
τερα επίσημα στατιστικά στοι-
χεία. Το τρίμηνο έως τον Ιούνιο 
το ποσοστό ήταν στο 3,9% 
Πρόκειται για την πρώτη αύξηση 
του ποσοστού της ανεργίας μετά 
από το ξέσπασμα της πανδη-
μίας. 
Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι 
στο διάστημα Μαρτίου-Αυγού-
στου εκτός μισθολογίου εται-

ρειών βρέθηκαν 695.000 εργα-

ζόμενοι. 

Συνολικά οι άνεργοι στη χώρα 

υπολογίζονται σε 1,4 εκατομμύ-

ρια. Ο αριθμός εκείνων που διεκ-

δικούν επίδομα σχετιζόμενο με 

την ανεργία, που περιλαμβάνει 

δηλαδή εργαζομένους με λίγες 

ώρες εργασίας ή με πολύ χαμη-

λές απολαβές, έφτασε τα 2,7 εκα-

τομμύρια τον Ιούλιο. Πρόκειται 

για αύξηση 121% σε σχέση με 

το Μάρτιο.
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Brexit

Σε συζητήσεις με τους «αντάρ-
τες» βουλευτές του Συντηρη-
τικού Κόμματός του βρίσκεται 
ο Μπόρις Τζόνσον ώστε να 
βρεθεί ένας συμβιβασμός επί 
του νομοσχεδίου της βρετανι-
κής Κυβέρνησης διατάξεις του 
οποίου παραβιάζουν όρους 
της Συμφωνίας Αποχώρησης 
από την ΕΕ. 
Στελέχη των Τόρις έχουν δια-
τυπώσει δημοσίως την αντί-
θεσή τους με τις επίμαχες δια-
τάξεις στο νομοσχέδιο περί 
Εσωτερικής Αγοράς που 
άπτονται της Βόρειας Ιρλαν-
δίας. Στην πρώτη, επί της αρ-
χής, ψηφοφορία της Δευτέρας 
επί του νομοσχεδίου 32 Συ-
ντηρητικοί βουλευτές απείχαν, 
περίπου 20 εκ των οποίων θέ-
λοντας να στείλουν ένα μή-
νυμα στο Πρωθυπουργό. 
Οι βουλευτές αυτοί έχουν τα-

χθεί υπέρ πρότασης τροπολο-
γίας του βουλευτή σερ Μπομπ 
Νιλ η οποία δίνει στο κοινο-
βούλιο τον τελικό λόγο επί της 
εφαρμογής των διατάξεων. 
Σύμφωνα με στελέχη της Κυ-
βέρνησης, υπάρχει θετική 
προοπτική συμφωνίας ώστε 
να αποτραπεί μια ανταρσία 
την ερχόμενη Τρίτη, όταν θα 
διεξαχθεί ψηφοφορία στη 
Βουλή των Κοινοτήτων επί του 
νομοσχεδίου και επί τροπολο-
γιών αυτού. 
Πάντως ο Υπουργός Βόρειας 
Ιρλανδίας Μπράντον Λιούις 
επανέλαβε το πρωί ενώπιον 
κοινοβουλευτικής επιτροπής 
ότι το νομοσχέδιο παραβιάζει 
με «συγκεκριμένο και περιορι-
σμένο» τρόπο την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.  
Κατηγόρησε, ωστόσο, την ΕΕ 
ότι στις διαπραγματεύσεις για 

τη μελλοντική εμπορική σχέση 
έχει εμφανιστεί διατεθειμένη 
να εμποδίσει το απρόσκοπτο 
εμπόριο μεταξύ Βόρειας Ιρ-
λανδίας και Μεγάλης Βρετα-
νίας. Την ίδια ώρα, ενώ η Πρό-
εδρος της Κομισιόν Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε 
το Λονδίνο ότι κάθε μέρα που 
περνάει περιορίζει τις ελπίδες 
για μια συμφωνία επί της μελ-
λοντικής εμπορικής σχέσης 
των δύο πλευρών. 
Η εφημερίδα προσθέτει ότι ο 
Βρετανός διαπραγματευτής 
Ντέιβιντ Φροστ μεταβαίνει σή-
μερα στις Βρυξέλλες, μία 
ημέρα νωρίτερα από το προ-
γραμματισμένο, για τον επό-
μενο γύρο συνομιλιών με τον 
επικεφαλής διαπραγματευτή 
της Κομισιόν Μισέλ Μπαρνιέ.

Ζυμώσεις γύρω από το νομοσχέδιο που παραβιάζει τη 
Συμφωνία Αποχώρησης  

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΝΕΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Άναυδη η κυπριακή κοινωνία 

παρακολουθεί τα όσα έρχονται 

στο φως αναφορικά με το σκάν-

δαλο της κατ’ εξαίρεση πολιτο-

γράφησης ξένων επενδυτών. 

«Κάθε μέρα αποκαλύπτεται νέο 

απόστημα διαφθοράς γύρω 

από τη βιομηχανία πώλησης 

διαβατηρίων» επισημαίνει ο εκ-

πρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, 

Στέφανος Στεφάνου. 

Όπως προκύπτει από τα στοι-

χεία, πολλά γραφεία δραστηριο-

ποιούνται στην αγορά της πα-

ροχής υπηρεσιών για την 

παραχώρηση των λεγόμενων 

«χρυσών διαβατηρίων», διατη-

ρούν στενές σχέσεις με το 

Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο 

εγκρίνει τις αιτήσεις αυτές! 

Η πιο γνωστή περίπτωση είναι 

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο 

οποίος συνδέεται με το δικηγο-

ρικό γραφείο το οποίο φέρει το 

όνομα του, Νίκος Χρ. Αναστα-

σιάδης & Συνέταιροι, το οποίο 

είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο 

Παροχών Υπηρεσιών του Κυ-

πριακού Επενδυτικού Προ-

γράμματος και το οποίο μάλιστα 

είναι από τους μεγαλύτερους 

«παίχτες» της αγοράς. Ωστόσο 

υπάρχουν και άλλα πρώην και 

νυν μέλη της Κυβέρνησης τα 

οποία συνδέονται με γραφεία τα 

οποία δραστηριοποιούνται στην 

αγορά της παροχής υπηρεσιών 

για την κατ’ εξαίρεση πολιτογρά-

φηση ξένων επενδυτών, όπως 

ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 

Κυριάκος Κούσιος, η Υπουργός 

Δικαιοσύνης Έμιλυ Γιολίτη, ο 

πρώην Υπουργός Μεταφορών 

Μάριος Δημητριάδης, ο πρώην 

Υπουργός Άμυνας και νυν Βοη-

θός Γενικός Εισαγγελέας Σάβ-

βας Αγγελίδης και η Υπουργός 

Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου. 

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για 

την κατ’ εξαίρεση πολιτογρά-

φηση ξένων επενδυτών, εγκρί-

νονται από το Υπουργικό Συμ-

βούλιο. Επισημαίνεται επίσης 

ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε 

οποιαδήποτε περίπτωση στην 

οποία μέλος του Υπουργικού 

Συμβουλίου ζήτησε να εξαιρεθεί 

από τη διαδικασία εξέτασης και 

έγκρισης φακέλου, που αφορά 

γραφείο με το οποίο διατηρεί 

στενές σχέσεις.

«Στενές σχέσεις» με το Προεδρικό!
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ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΕ: Δεν υπάρχει προς το παρόν ομοφωνία για κυρώσεις κατά της Τουρκίας! 
Ε.Ε. εναντίον της Τουρκίας για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου με την εισβολή της στην Κυπριακή ΑΟΖ και στο Αιγαίο

Συμβούλιο Πολιτικών αρχηγών

Στην παρουσία όλων των αρχηγών κομμάτων 
που μετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο, πραγμα-
τοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο συνεδρία 
του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. 
Οι αρχηγοί των κομμάτων ενημερώθηκαν από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τόσο για την κα-
τάσταση με τις τουρκικές προκλήσεις στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και το διπλωματικό παρασκή-
νιο για την επιβολή κυρώσεων στην Άγκυρα 
όσο και για τις επαφές με ξένους αξιωματού-
χους. Στο Συμβούλιο Αρχηγών συζητήθηκε επί-
σης και η κατάσταση της κυπριακής οικονομίας 
μετά και τις επιπτώσεις του κορωνοϊού. 
Μετά τη συνεδρία, ο Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος κ. Κυριάκος Κούσιος δήλωσε στους δημο-
σιογράφους ότι στη συνεδρία «παρόντες ήταν 
όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι Υπουργοί Εξω-

τερικών, Οικονομικών και Εργασίας. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους 
πολιτικούς αρχηγούς για τις πολιτικές εξελίξεις, 
προφανώς αναφέρθηκε και στον διπλωματικό 
μαραθώνιο στον οποίον έχουμε αποδυθεί τον 
τελευταίο καιρό και γνωρίζετε τις επαφές που 
έχουν γίνει. Τους ενημέρωσε για τις επαφές 
λοιπόν που είχε, για τις αξιολογήσεις που 
έχουμε για τις εξελίξεις, ενημέρωσε επίσης για 
τα αποτελέσματα της τελευταίας Συνόδου των 
μεσογειακών κρατών και για τις επαφές που 
είχε ενόψει του επερχόμενου Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου στις 24 και 25 του μήνα στις Βρυξέλ-
λες. 
Οι πολιτικοί αρχηγοί έτυχαν ενημέρωσης για 
την οικονομική κατάσταση και έγινε ενημέρωση 
για τα σχέδια ανάκαμψης και οι αρμόδιοι 

Υπουργοί ενημέρωσαν σε λεπτομέρεια και 
απάντησαν σε ερωτήσεις που τέθηκαν από 
τους πολιτικούς αρχηγούς για τα θέματα των 
αρμοδιοτήτων τους. 
Ερωτηθείς πώς αξιολογεί η Κυβέρνηση την 
ανανέωση της παράνομης δραστηριότητας της 
Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου, ο κ. Κούσιος 
είπε ότι «είναι μια εξέλιξη που ακριβώς απο-
δεικνύει την πολιτική της Τουρκίας, την πολιτική 
της αποσταθεροποίησης και της αμφισβήτησης 
της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμά-
των της Κυπριακής Δημοκρατίας. Eίναι κάτι 
που αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα 
έχει την ευκαιρία να συζητήσει κατά τη συνά-
ντηση του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισιέλ, ο οποίος ήδη έχει 
αφιχθεί στην Κύπρο. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Στις «ελληνικές καλένδες» οδηγείται φαίνεται, κι 
αυτή τη φορά το θέμα της επιβολής κυρώσεων 
από την Ε.Ε. εναντίον της Τουρκίας για την πα-
ραβίαση του διεθνούς δικαίου με την εισβολή 
της στην Κυπριακή ΑΟΖ και στο Αιγαίο. Η ομο-
λογία για την απροθυμία επιβολής κυρώσεων 
στην Άγκυρα που ακολουθεί τακτική κανονιοφό-
ρων εναντίον των γειτόνων της, ήλθε από τον  
Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζ. Μπορέλ. 
Δεν  υπάρχει προς το παρόν ομοφωνία για τις 
κυρώσεις προς την Τουρκία στο Συμβούλιο, 
αλλά ο Ύπατος Εκπρόσωπος εργάζεται ώστε 
να  κάνει πράξη την πολιτική δέσμευση του 
Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών και να 
προχωρήσουν οι προτάσεις για κυρώσεις σε 
Τουρκία και Λευκορωσία παράλληλα, δήλωσε ο 
Ζ. Μπορέλ.  
«Θα εξετάσω αυτές τις περιεκτικές απόψεις, 
πρόσθεσε. Θα τις μοιραστώ με τους ομολόγους 
μου στο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ και θα τις μετα-
φέρω και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη 
συνάντηση του οποίου θα έχω την τιμή και την 
ευθύνη να παραστώ». 
"Είναι σαφές για μένα ότι πρέπει να υπερασπι-
στούμε τα συμφέροντα μας και να δείξουμε την 
ετοιμότητα μας να προστατεύσουμε τα δικαιώ-
ματα και τα συμφέροντα της ΕΕ και ιδιαιτέρως 
της Ελλάδας και της Κύπρου που απειλούνται". 
Σημείωσε ότι "στο Gymnich πήραμε μια πολι-
τική απόφαση" και τώρα εργάζεται να για να την 
κάνει πράξη - απόφαση ενόψει και στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβου-
λίου των Υπουργών Εξωτερικών. "Οι ομάδες 
εργασίας του Συμβουλίου εργάζονται προς 
αυτό", σημείωσε 
Όπως δήλωσε, δεν υπάρχει προς το παρόν 
ομοφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών, αλλά θα 
συνεχιστεί η εργασία για να καταστεί δυνατό, 
τόσο οι κυρώσεις για τη Λευκορωσία και Τουρ-
κία να προχωρήσουν στον στον ίδιο ρυθμό, 
"όπως συμφωνήσαμε στην άτυπη συνάντηση 
στο Βερολίνο". 
"Ωστόσο, υπάρχει επίσης ανάγκη να καθιερωθεί 
το ελάχιστο της εμπιστοσύνης και του διαλόγου 
με την Τουρκία, προκειμένου να σταματήσει η 
πρόσφατη κλιμάκωση, να αναζητηθούν τρόποι 

για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας και 
να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας", δήλωσε. 
"Τα δύο αυτά δεν είναι αντικρουόμενα", εξή-
γησε. "Δείχνουμε στη στάση και την ετοιμότητά 
μας και συνεχίζουμε να μιλάμε, αυτή είναι η 
δουλειά της διπλωματίας, να δουλέψουμε για να 
λύσουμε τα προβλήματά και να βελτιώσουμε τις 
σχέσεις μας", σημείωσε. 
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ύπατος Εκπρό-

σωπος κατέγραψε την άποψη των Πρασίνων 
ότι οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ανα-
τολική Μεσόγειο δεν συνάδουν με την πράσινη 
στρατηγική της ΕΕ, και εξήγησε ότι πρέπει να 
δοθούν στην Ελλάδα την Κύπρο και την Τουρ-
κία  κίνητρα για πράσινη μετάβαση και χρήση 
του ήλιου και του αέρα. "Συμφωνώ με την ιδέα 
της υποκατάστασης της έρευνας για ενέργεια 
στις θάλασσας, κάτι που δεν είναι ακριβώς σύμ-
φωνο με την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία", 
είπε. "Ένας από τους τρόπους να λύσουμε το 
πρόβλημα είναι να σταματήσουμε να ψάχνουμε 
για υδρογονάνθρακες, παρότι το αέριο είναι χα-
μηλό σε άνθρακα, παραμένει υδρογονάνθρα-
κας". 

Σε σχέση με τα αιτήματα για εμπάργκο όπλων 
σημείωσε ότι αυτό αποτελεί αντικείμενο των 
Κρατών Μελών και προέτρεψε του ευρωβου-
λευτές να επηρεάσουν τα κράτη από τα οποία 
προέρχονται μέσω των εθνικών τους κοινοβου-
λίων και τις πολιτικές τους ομάδες σε εθνικό επί-
πεδο. "Η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα να αποφασί-
σει εμπάργκο όπλων, είναι μονομερής 
απόφασης των Κ-Μ". Ξεκαθάρισε ακόμη ότι η 

χρηματοδότηση προς την Τουρκία πηγαίνει σε 
σχολεία, διατροφή και καταφύγιο στους πρό-
σφυγες, στο μεγαλύτερο μέρος του μέσω οργα-
νισμών του ΟΗΕ και όχι μέσω της τουρκικής κυ-
βέρνησης. 
Όλα αυτά, την στιγμή που οι ενδείξεις οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι η τράπουλα των διαπρα-
γματεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι 
σημαδεμένη. Ευρωπαϊκή Ένωση και Γερμανία 
πιέζουν τις καταστάσεις προκειμένου η χώρα 
μας να κάτσει άρον άρον στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων με την Τουρκία τις αμέσως 
επόμενες μέρες, αν όχι τις επόμενες ώρες. Ο 
λόγος είναι πλέον εμφανής.  
Ήδη οι περισσότεροι ξένοι παράγοντες έχουν 

αρχίσει να δομούν ένα κλίμα υποτιθέμενου δια-
λόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η Άνγκελα 
Μέρκελ συνεχίζει να επηρεάζει καταστάσεις 
υπογείως με κρυφές τηλεφωνικές επαφές, επι-
χειρώντας να οδηγήσει σε ρυθμίσεις που να 
εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΝΑΤΟϊκών 
ιμπεριαλιστών στην περιοχή. 
Όσον αφορά την Κύπρο στο προσκήνιο παρα-
μένει εκτός παιχνιδιού, γεγονός ωστόσο που 
επιτείνει τις ανησυχίες για συζήτηση και των 
διαφορών Κύπρου – Τουρκίας ως πακέτο με τα 
Ελλαδο-τουρκικά.  
Στη Λευκωσία, μετά από συνάντηση του με τον 
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σάρλ 
Μισέλ ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επισήμανε ότι 
πρέπει να γίνουν  πράξη όσα συμφωνήθηκαν  
Από πλευράς του ο κ. Μισέλ μίλησε για ανησυ-
χητικές οι εξελίξεις στην περιοχή. 
TA TOYΡΚΙΚΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ  
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟ… ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ!  
Πάντως, την ίδια ώρα που επαναλαμβάνονται 
τα ευρω-ευχολόγια, το «Γιαβούζ» συνεχίζει να 
παραμένει και να τρυπά στην Κυπριακή ΑΟΖ.  
Το τουρκικό πλοίο-γεωτρύπανο παραμένει στο 
θαλασσοτεμάχιο 6 της κυπριακής αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης και θα παραμένει εκεί μέχρι 
τις 12 Οκτωβρίου,  σύμφωνα με παράνομη οδη-
γία προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που εξέ-
δωσε την Τρίτη ο υδρογραφικός σταθμός της 
Αττάλειας. 
Οι συντεταγμένες αφορούν την περιοχή στην 
οποία βρίσκεται το «Γιαβούζ» από τον περα-
σμένο Απρίλιο, με σκοπό τη διεξαγωγή παράνο-
μης γεώτρησης. Οι αρμόδιες αρχές της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας είναι ενήμερες και αναμένεται 
να εκδώσουν αντι-NAVTEX αργότερα απόψε, 
στη βάση της πάγιας πρακτικής. 
 Όσο για το γεωτρύπανο Ορούτς Ρέϊς, το οποίο 
αποχώρησε από την Κυπριακή ΑΟΖ, διευκρινί-
στηκε αρμοδίως από την ΄Αγκυρα ότι αυτό έγινε 
για σκοπούς συντήρησης και θα επανέλθει να 
συνεχίσει τις «εργασίες του» στην Ανατολική 
Μεσόγειο.

Ενημερώθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί για τις εξελήξεις 

ΕΡΑΝΟΣ Κ.Ε.ΑΚΕΛ 
Ξεκίνησε και συνεχίζεται από το ΑΚΕΛ Βρετανίας ο έρανος της Κ.Ε.ΑΚΕΛ 
για το 2020. Μέσα στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε όλοι μας, η  
διατήρηση και ενδυνάμωση του κόμματος μας και της λειτουργίας του είναι 
σημαντική. 
Για εισφορές επικοινωνήστε στο 07387265018.  
Για εισφορές με τραπεζική εντολή (BACS)  
Account Name: Anorthotikon Koma Ergazomenou Laou  
Cynergy Bank / Account Number: 01356911 / Sort code: 40-63-77 
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Παιδεία- Άνοιγμα σχολείων

Οικονομικά

Επιστροφή μαθητών στα σχολεία – Μονά θρανία, πλέξιγκλας, μάσκες 
Η στενή συνεργασία του κρά-

τους με τους διαχειριστές του 

λιμανιού Λεμεσού αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση προ-

κειμένου να καταστεί κύριο λι-

μάνι επιλογής για την περιοχή 

της Ανατολικής Μεσογείου, δή-

λωσε την Δευτέρα ο Υφυπουρ-

γός Ναυτιλίας Βασίλης Δημη-

τριάδης, στο πλαίσιο 

επίσκεψης του στο τερματικό 

πολλαπλών χρήσεων και στους 

χώρους του νέου Επιβατικού 

Τερματικού. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 

διαχειρίστριας εταιρίας DP 

World Limassol, ο Υφυπουργός 

επισκέφθηκε το τερματικό και 

έτυχε ξενάγησης στο χώρο. 

Κατά τη συνάντηση, προστίθε-

ται, έγινε ανταλλαγή απόψεων 

σχετικά με τις επιπτώσεις στη 

ναυτιλία από την πανδημία του 

Covid-19 και τα μέτρα στήριξης 

του κλάδου, ενώ ανάμεσα στα 

βασικά θέματα που συζητήθη-

καν ήταν το μέλλον της ακτο-

πλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας-

Κύπρου, η στρατηγική της 

χώρας για την ανάπτυξη του 

κλάδου των κρουαζιέρων και η 

βιώσιμη ανάπτυξη του λιμανιού 

και της τοπικής κοινότητας.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Λιμάνι Λεμεσού

Με μια εβδομάδα καθυστέρηση από τον 
αρχικό προγραμματισμό του Υπουργείου 
Παιδείας, αρχίσε την Δευτέρα η νέα σχολική 
χρονιά για τους μαθητές. 
Υπουργείο Παιδείας και σχολικές εφορείες 
διαβεβαιώνουν ότι έγιναν όσα έπρεπε να 
γίνουν ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν με 
ασφάλεια στα θρανία. Απομένουν η πρα-
κτική εφαρμογή όσων αποφασίστηκαν και 
η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων 
ώστε η επιστροφή να είναι ομαλή και χωρίς 
προβλήματα. 
Στελεχωμένα τα σχολεία 
Την τρέχουσα σχολική χρονιά το Υπουργείο 
Παιδείας θα λειτουργήσει 735 σχολεία σε 
όλη την Κύπρο, στα οποία θα φοιτήσουν 
107.557 μαθητές και μαθήτριες. 
Τα σχολεία, σύμφωνα με το υπουργείο, εί-
ναι στελεχωμένα για την έναρξη των μα-
θημάτων σε ποσοστό 99%. Συγκεκριμένα, 
τα στελεχώνουν 12.597 εκπαιδευτικοί. 
Εξαιτίας μη αποδοχής του διορισμού στη 

Δημοτική Εκπαίδευση, στη βάση των προ-
θεσμιών που προβλέπονται, σε σύνολο 
331 δημοτικών σχολείων γίνεται αντικατά-
σταση έξι δασκάλων και σε σύνολο 273 νη-
πιαγωγείων το ισοδύναμο 6,5 νηπιαγω-
γών. Δηλαδή το ισοδύναμο περίπου 12 
εκπαιδευτικών σε σύνολο 6345. 
Προσωρινές οι συνενώσεις 
Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της υγειονομι-
κής οδηγίας για απόσταση τουλάχιστον 
ενός μέτρου μεταξύ των θρανίων στις αί-
θουσες διδασκαλίας, το Υπουργείο Παι-
δείας ανακοίνωσε ότι έγιναν προσαρμογές 
και οι τάξεις εξοπλίστηκαν είτε με μονά θρα-
νία είτε με συνενωμένα θρανία. 
Όπως εξήγησε το περασμένο Σάββατο ο 
ίδιος ο υπουργός Παιδείας Πρόδρομος 
Προδρόμου, η αδυναμία της αγοράς για 
άμεση προμήθεια του αριθμού των μονο-
θέσιων θρανίων που χρειάζονταν για κά-
λυψη των αναγκών οδήγησε προσωρινά 
στη συνένωση διθέσιων θρανίων. Σημεί-

ωσε, ωστόσο, ότι οι σχολικές εφορείες θα 
προχωρήσουν τις επόμενες εβδομάδες 
στην αντικατάσταση των συνενώσεων θρα-
νίων με αριθμό μονοθέσιων που θα έρχο-
νται. Ο Πρόδρομος Προδρόμου ξεκαθάρισε 
επίσης ότι στις ελάχιστες περιπτώσεις που 
έχουν συνενωθεί κατ’ εξαίρεση τρία αντί 
για δύο θρανία θα γίνει επίσης αντικατά-
σταση αμέσως με μονά θρανία. 
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που κρί-
θηκε αναγκαίο χρησιμοποιείται και διαφα-
νές προστατευτικό διαχωριστικό από ακρυ-
λικό (πλέξιγκλας), το οποίο έχει 
τοποθετηθεί για κάθε μαθητή/μαθήτρια επί 
των υφιστάμενων θρανίων. 
Με μάσκα 
Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της 
εκπαίδευσης υποχρεούνται να φορούν 
προστατευτική μάσκα κατά τη διδασκαλία, 
με βάση τις οδηγίες του υγειονομικού πρω-
τοκόλλου. Το ίδιο και οι μαθητές μέσης και 
τεχνικής εκπαίδευσης. Εξαίρεση από την 
υποχρέωση χρήσης μάσκας αποτελούν οι 
μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης. 
Διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη χρήση 
της προστατευτικής μάσκας είχαν ζητήσει 
προ ημερών οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, 
χωρίς ωστόσο να λάβουν απάντηση. 
Το μήνυμα Προδρόμου 
Σε μήνυμα του με την ευκαιρία της σημερι-
νής έναρξης της σχολικής χρονιάς 2020-
2021, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προ-
δρόμου αναφέρει ότι αυτή η νέα σχολική 
χρονιά ξεκινά κάτω από το στίγμα της επι-
δημίας. 
«Στη χώρα μας όμως, χάρη στη σωστή δια-
χείριση και την υπεύθυνη στάση της κοι-
νωνίας, έχουμε καταφέρει να την αντιμε-
τωπίσουμε σωστά. Με αποτέλεσμα, μεταξύ 
άλλων, να μπορούμε να έχουμε πλήρη φοί-

τηση, με φυσική παρουσία των μαθητών 
και μαθητριών στο σχολείο. Πρέπει, λοιπόν, 
να το διαφυλάξουμε. Θα εφαρμόσουμε με 
επιμέλεια τους κανόνες ατομικής προστα-
σίας και συλλογικής υγειονομικής ασφά-
λειας, όπως μας συμβουλεύουν οι Υγει-
ονομικές Αρχές. Θέλω να εκφράσω τη 
βεβαιότητα και να μοιραστώ μαζί σας τον 
στόχο, ο οποίος είναι να εφαρμόσουμε τα 
Υγειονομικά Πρωτόκολλα, όπως πράξαμε 
και το προηγούμενο σχολικό έτος, στην πε-
ρίοδο Μαΐου-Ιουνίου, με τη φροντίδα και 
την επιμέλεια των Διευθύνσεων και των εκ-
παιδευτικών μας και τη συνετή στάση των 
μαθητών και μαθητριών», προσθέτει. 
«Γιατί το σχολείο είναι πάντα ο χώρος όπου 
αποκτούμε πολύτιμες γνώσεις, χρήσιμες 
ικανότητες και δεξιότητες, αλλά και πλού-
σιες εμπειρίες. Μέσα από το Πρόγραμμα 
του σχολείου μαθαίνουμε τη γλώσσα μας 
και γνωρίζουμε  την Ελληνική Γραμματεία, 
η οποία αποτελεί βάση των πανανθρώπι-
νων αξιών. Μαθαίνουμε την Ιστορία μας 
και ταυτόχρονα καλλιεργούμε και όλες εκεί-
νες τις γνώσεις, αρχές και αξίες που μας 
επιτρέπουν να είμαστε συνειδητοί Ευρω-
παίοι πολίτες, σύγχρονοι, ενεργοί και δη-
μοκρατικοί άνθρωποι», σημειώνει. 
Ο κ. Προδρόμου αναφέρει, επίσης, ότι κατά 
τη φετινή σχολική χρονιά, «ιδιαίτερος στό-
χος μας θα είναι να τιμήσουμε και να γιορ-
τάσουμε την επέτειο των 200 χρόνων από 
την Εθνική Επανάσταση του 1821, την Πα-
λιγγενεσία του Έθνους μας». 
«Θα είναι αυτή μια ευκαιρία να δούμε συ-
στηματικότερα τις αρχές και αξίες του Ελ-
ληνικού Διαφωτισμού, μέσα από τον οποίο 
ο σύγχρονος Ελληνισμός απολυτρώθηκε 
από την Τουρκοκρατία και τον απολυταρ-
χισμό και συμπορεύτηκε με το σύγχρονο 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι», προσθέτει.

H επιδημιολογική εικόνα των διαφόρων χωρών 
επαναξιολογήθηκε από την Μονάδα Επιδημιολο-
γικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοση-
μάτων των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας, ως προς τη νόσο COVID-19.  
Οι αλλαγές που ανακοινώνονται και θα ισχύσουν 
από τις 18 Σεπτεμβρίου 2020, είναι οι ακόλου-
θες: 
Αναλυτικά: 
Κατηγορία Α – Χώρες χαμηλού κινδύνου στην 
παρούσα φάση 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1) Γερ-
μανία, 2) Λετονία, 3) Λιθουανία, 4) Φινλανδία 
Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: 1) Νορβηγία 
Τρίτες Χώρες: 1), Αυστραλία, 2) Καναδάς, 3) Νέα 
Ζηλανδία, 4) Νότια Κορέα, 5) Ταϊλάνδη 
Σημειώνεται ότι για επιβάτες προερχόμενους από 
τις χώρες Κατηγορίας Α, δεν απαιτείται η προ-
σκόμιση πιστοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου 
COVID-19 αλλά ούτε και αυτοπεριορισμός. 
Κατηγορία Β – Χώρες με πιθανόν χαμηλό κίν-
δυνο αλλά με μεγαλύτερη αμφιβολία σε σύγκριση 
με την Κατηγορία Α 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1) Αυ-
στρία, 2) Βέλγιο, 3) Δανία, 4) Ελλάδα, 5) Εσθονία, 
6) Ιρλανδία, 7) Ιταλία, 8) Πολωνία, 9) Πορτογαλία, 
10) Σουηδία, 11) Σλοβακία, 12) Σλοβενία 
13) Ηνωμένο Βασίλειο 
Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: 1) Ελβετία, 2) Ισλανδία, 
3) Λιχτενστάιν 

Μικρά κράτη: 1) Πόλη του Βατικανού, 2) Σαν Μα-

ρίνο 

Τρίτες Χώρες: 1) Ουρουγουάη, 2) Κίνα (περιλαμ-

βανομένου και του Χονγκ Κονγκ), 3) Ιαπωνία, 4) 

Γεωργία, 5) Ρουάντα 

Σημειώνεται ότι οι επιβάτες που προέρχονται από 

τις χώρες της Κατηγορίας Β, απαιτείται να έχουν 

προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο εντός 72 ωρών 

προ της αναχώρησης και να έχουν Πιστοποιητικό, 

που να αποδεικνύει αρνητική εξέταση PCR για 

τον ιό. 

Διευκρινίζεται, παράλληλα, ότι οι επιβάτες από 

χώρες κατηγορίας Β που εμπίπτουν στις ακόλου-

θες κατηγορίες δύνανται να πραγματοποιήσουν 

τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στην Δη-

μοκρατία: 

α) Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους 

(οι αλλοδαποί σύζυγοί τους, τα ανήλικα τέκνα και 

οι γονείς αυτών), 

β) όλοι οι νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, 

γ) πρόσωπα που δικαιούνται σύμφωνα με τη 

Σύμβαση της Βιέννης, 

δ) πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, στη 

χώρα διαμονής των οποίων δεν παρέχεται υπη-

ρεσία εργαστηριακών αναλύσεων (δημόσια ή 

ιδιωτικά), σε αυτούς που επιθυμούν να ταξιδέ-

ψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και κατόπιν 

σχετικής ανακοίνωσης. 

Κατηγορία Γ – Χώρες αυξημένου κινδύνου συ-

γκριτικά με τις κατηγορίες Α και Β 

Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1) Βουλ-

γαρία, 2) Γαλλία, 3) Κροατία, 4) Λουξεμβούργο, 

5) Ρουμανία, 6) Ισπανία, 7) Μάλτα, 8) Ολλανδία, 

9) Ουγγαρία, 10) Τσεχία 

Μικρά κράτη: 1) Ανδόρα, 2) Μονακό 

Τρίτες Χώρες: 1) Αλγερία, 2) Σερβία, 3) Μαρόκο, 

4) Μαυροβούνιο, 5) Τυνησία 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται και όσες χώ-

ρες δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες Α ή 

Β. Κάποιες από τις χώρες αυξημένου κινδύνου 

σύμφωνα με την επιδημιολογική τους εικόνα ανα-

φέρονται πιο πάνω.

Έξι χώρες αλλάζουν Κατηγορία 
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Στα όρια της η Λέσβος – Έτοιμη να δεχτεί 5.000 άτομα 

Η αποχώρηση του Oruc Reis και η προοπτική έναρξης διαλόγου με την Τουρκία

Πρώτο κουδούνι με κορωνοϊό 

Θέμα αποστρατικοποίησης του Καστε-

λόριζου έθεσε ο Τούρκος υπουργός Άμυ-

νας, Χουλουσί Ακάρ, την ώρα που στο 

ακριτικό νησί βρισκόταν η Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπού-

λου. Παράλληλα, όμως, τόσο ο ίδιος όσο 

και ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ 

Τσαβούσογλου, δήλωναν ανοικτοί σε 

διάλογο, αλλά με τον όρο ότι αυτός θα 

γίνει χωρίς προϋποθέσεις, γεγονός που 

σημαίνει ότι στο τραπέζι των συνομιλιών 

η Τουρκία θα θέσει όλη την γκάμα των 

ανυπόστατων διεκδικήσεων της σε Αι-

γαίο και Ανατολική Μεσόγειο. 

Από ελληνικής πλευράς, ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από 
τη Θεσσαλονίκη σαφή μηνύματα τόσο 
στην Τουρκία όσο και στη δ.κοινότητα. 
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανο-
ποίηση για την επιστροφή του ερευνητι-
κού σκάφου Oruc Reis στο λιμάνι της 
Αττάλειας και τη μη ανανέωση της τουρ-
κικής Navtex.  
Επανέλαβε, δε, τη διάθεσή του για διά-
λογο με τη γειτονική χώρα, τονίζοντας 
ότι εναπόκειται στην Άγκυρα να προχω-
ρήσει στην αποκλιμάκωση. 
Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης υπο-
γράμμισε: «Η επιστροφή του Oruc Reis 
στην Αττάλεια είναι ένα θετικό βήμα, ελ-

πίζω να έχει και μια συνέχεια. Ουδέποτε 
κρύψαμε ότι θέλουμε να συζητήσουμε με 
την Τουρκία. Απαγορεύονται όμως οι μο-
νομερείς ενέργειες. Είναι προφανές πως 
αυτές οι ενέργειες πρέπει να σταματή-
σουν για να συζητήσουμε». 
Απέναντι από το Καστελόριζο ο Ακάρ 
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί 
Ακάρ επισκέφτηκε την ηγεσία του στρα-
τεύματος, την περιφέρεια Κας (Αντίφελ-
λος) της Αττάλειας, που βρίσκεται απέ-
ναντι από το Καστελόριζο – επίσκεψη 
που δεν ήταν προγραμματισμένη-, για 
εκδήλωση μνήμης ενός ταγματάρχη του 
Πυροβολικού. 
Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε από τον 
τουρκικό Τύπο ως «μήνυμα» στην Ελ-
λάδα, αφού στο Καστελόριζο βρίσκόταν 
την Δευτέρα η Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο 
πλαίσιο των εορτασμών της 77ης επε-
τείου της απελευθέρωσης του νησιού. 
Ζήτησε αποστρατιωτικοποίηση του 
Καστελόριζου 
Στρέφοντας τα βέλη του και κατά της Γαλ-
λίας και του προέδρου της Εμανουέλ Μα-
κρόν, δεν έκρυψε την ενόχλησή του από 
την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Γαλ-
λίας, τονίζοντας πως η Γαλλία παρακινεί 
την Ελλάδα σε προκλητικές ενέργειες. 
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, από την πλευρά του, 
επανέλαβε ότι η Άγκυρα είναι ανοιχτή 
στο διάλογο, αλλά χωρίς καμία προϋπό-
θεση. Ο Τσαβούσογλου δεν έδωσε καμία 
διευκρίνιση, επαναλαμβάνοντας μόνο 
ότι, οι συνομιλίες θα πρέπει να ξεκινή-
σουν χωρίς προϋποθέσεις. 
Στην Αττάλεια το Oruc Reis 
Στην Αττάλεια έφτασε το τουρκικό ερευ-
νητικό σκάφος Oruc Reis. Τελικώς η πα-
ράνομη τουρκική Navtex για το Oruc 

Reis -που είχε εκδοθεί στις 31 Αυγού-
στου και αφορούσε τη χρονική περίοδο 
2 έως 12 Σεπτεμβρίου- δεν ανανεώθηκε 
το Σάββατο. Η φιλοκυβερνητική εφημε-
ρίδα Yeni Safak υποστηρίζει ότι το Oruc 
Reis κάνει ένα «διάλειμμα» λόγω δια-
πραγματεύσεων που γίνονται στο ΝΑΤΟ. 
Πιέσεις από ΕΕ και ΗΠΑ 
Στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής της 
ΕΕ στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου βρίσκεται 
ο κατάλογος κυρώσεων κατά της Τουρ-
κίας. Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για 
την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, 
αναφέρει ότι οι ενέργειες κατά της Τουρ-
κίας, θα συζητηθούν από τους ηγέτες στη 
Σύνοδο της 24ης Σεπτεμβρίου μετά την 
αποστολή πολεμικών πλοίων από την 
Τουρκία και τη Γαλλία στην Α. Μεσόγειο. 
Έρχεται νέα NAVTEX  
«Το Oruc Reis θα ξαναβγεί σύντομα στην 
ανατολική Μεσόγειο για έρευνες και μά-
λιστα η νέα NAVTEX, που θα εκδοθεί 
μετά την ολοκλήρωση των έργων συντή-
ρησης και ανεφοδιασμού, θα αφορά σε 
περιοχή νότια του Καστελόριζου», ανα-
φέρει η τουρκική φιλοκυβερνητική εφη-
μερίδα Γενί Σαφάκ σε χθεσινό της δημο-
σίευμα. Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει 
επίσης ότι το ερευνητικό σκάφος θα πα-
ραμείνει εκεί για διάστημα δύο μηνών. 
«Η περιοχή της επόμενης αποστολής 
του πλοίου προγραμματίζεται να καλύψει 
ζώνη θαλάσσιας δικαιοδοσίας νότια του 
Καστελόριζου. Κατά συνέπεια, οι συντε-
ταγμένες της νέας NAVTEX αναμένεται 
να ξεκινούν από το τέλος των χωρικών 
υδάτων του Καστελόριζου και της Ρόδου. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αναμένεται 
να ‘σαρωθεί’ σε διάστημα 2 μηνών μια 
συνολική έκταση 15 χιλιομέτρων».

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 

310 νέα κρούσματα του νέου 

κορωνοϊού στην Ελλάδα, εκ 

των οποίων 30 σχετίζονται με 

γνωστές συρροές και 12 εντο-

πίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις 

πύλες εισόδου της χώρας. Ο 

συνολικός αριθμός των κρου-

σμάτων είναι 13.730, εκ των 

οποίων το 55.4% άνδρες. 

Από το σύνολο των κρουσμά-

των, τα 2433 (18%) θεωρού-

νται σχετιζόμενα με ταξίδι από 

το εξωτερικό και 5901 (43.1%) 

είναι σχετιζόμενα με ήδη γνω-

στό κρούσμα. 67 άτομα νοση-

λεύονται διασωληνωμένοι. Η 

ενδιάμεση ηλικία τους είναι 70 

ετών. To 88.1%, των διασωλη-

νωμένων, έχει υποκείμενο νό-

σημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 

ετών και άνω. 175 ασθενείς 

έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. 

Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγε-

γραμμένους θανάτους και 313 

θανάτους συνολικά στη χώρα. 

116 (37%) γυναίκες και οι υπό-

λοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλι-

κία των θανόντων συμπολιτών 

μας ήταν τα 78 έτη και το 96.2% 

είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα 

ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Φωτιά στη Μόρια 
Συνελήφθησαν οι εμπρηστές 

του ΚΥΤ της Μόριας στη Μυτι-

λήνη, όπως ανακοίνωσε ο 

υπουργός Προστασίας του Πο-

λίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 

Ο υπουργός, επιβεβαιώνοντας 

για πρώτη φορά ότι η πυρκα-

γιά ήταν εμπρησμός, αποκά-

λυψε πως η ΕΛ.ΑΣ. έχει συλ-

λάβει πέντε άτομα ενώ 

αναζητείται ακόμη ένα. 

Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνεχάρη, 

επίσης, την αστυνομία για την 

διαλεύκανση της υπόθεσης. 

Λίγο αργότερα ο υπουργός Με-

ταναστευτικής Πολιτικής Νότης 

Μηταράκης με σχετική ανάρ-

τηση στο Twitter πρόσθεσε 

πως: «Οι εμπρηστές της Μό-

ριας κρατούνται, η προσωρινή 

δομή είναι έτοιμη, τα τεστ για 

covid19 γίνονται. Και η ασφά-

λεια όλων διασφαλίζεται». 

Οι φωτιές στο ΚΥΤ της Μόριας 

πυροδότησαν νέο γύρο έντα-

σης στο νησί, με πρόσφυγες 

και μετανάστες να ζητούν να 

φύγουν από τη Μυτιλήνη και 

τους κατοίκους να διαμαρτύρο-

νται για τη νέα προσωρινή 

δομή που στήθηκε πίσω από 

το πεδίο βολής του Καρά Τεπέ. 

Δημιούργησε δε και μια τερά-

στια ανθρωπιστική κρίση, με 

χιλιάδες πρόσφυγες και μετα-

νάστες να κοιμούνται σε δρό-

μους, χωράφια και νεκροτα-

φεία -ή και ανάμεσα σε 

σκουπίδια.

COVID-19

Με πλήθος προβλημάτων και σοβαρές 

ελλείψεις κάνει πρεμιέρα η πιο κρίσιμη 

σχολική χρονιά. 20.000 εκπαιδευτικοί λι-

γότεροι φέτος σε σχέση με την περσινή 

χρονιά. 

Μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές και γο-

νείς, βρίσκονται αντιμέτωποι με σύνθετα 

προβλήματα που όμοιά τους δεν έχουν 

αντιμετωπίσει και καλούνται να αντεπε-

ξέλθουν κάτω από πρωτόγνωρες, εξαι-

ρετικά αντίξοες αλλά και επικίνδυνες για 

τη δημόσια υγεία συνθήκες. 

Συνθήκες που δεν διαμόρφωσε αυτή κα-

θαυτή η πανδημία αλλά, κυρίως, η κυ-

βερνητική πολιτική επιλογή να μην λη-

φθούν τα αυτονόητα πρόσθετα μέτρα για 

την εξασφάλιση της υγείας μαθητών. 

Η σχολική χρονιά, αρχίζει με τρία ηχηρά 

και άκρως επικίνδυνα κυβερνητικά “όχι”: 

Όχι σε πρόσθετες αίθουσες διδασκαλίας 

Όχι στον περιορισμό του αριθμού των 

μαθητών ανά αίθουσα 

Όχι στην πρόσληψη εκπαιδευτικών 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περισσό-

τερες σχολικές αίθουσες στην Αττική ο 

αριθμός των μαθητών θα είναι από 20 

έως και 27, εντός 30 τετραγωνικών μέ-

τρων.  

Και ακόμα ότι φέτος, αυτή την κρίσιμη 

σχολική χρονιά, τα σχολεία ανοίγουν με 

20.000 λιγότερους εκπαιδευτικούς σε 

σχέση με πέρυσι. 

Στη μπίλια της... ρουλέτας μάσκες και 

καθαριότητα 

Στον “αέρα” βρίσκονται ακόμα και δυο 

από τα πιο κρίσιμες κινήσεις που κάθε 

Πολιτεία που σέβεται τον εαυτό της οφεί-

λει να έχει εξασφαλίσει. Μάσκες κατάλ-

ληλες για όλα τα παιδιά και απόλυτη κα-

θαριότητα στις σχολικές εγκαταστάσεις. 

Μέχρι και αυτή τη στιγμή το εάν θα φτά-

σουν μέσω της ΚΕΔΕ και στο τελευταίο 

σχολείο της Επικράτειας μάσκες για όλα 

τα παιδιά.  

Ήδη, η πρώτη έκπτωση έγινε με την 

απόφαση να αποσταλλεί μια μάσκα για 

κάθε παιδί και όχι δυο, μετά τον εντοπι-

σμό ακατάλληλων παρτίδων. 

Η αντίληψη ότι ακόμα κι αν δεν φτάσουν 

μάσκες παντού, υπάρχουν οι γονείς που 

θα έχουν φροντίσει για τα παιδιά τους, 

δεν μπορεί να αποτελεί συγχωροχάρτι 

για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. 

Το άλλο μέγα θέμα είναι αυτό της καθα-

ριότητας και εάν θα έχουν όλα, ανεξαι-

ρέτως, τα σχολεία προσωπικό. Με τα μέ-

χρι σήμερα δεδομένα, το προσωπικό 

καθαριότητας είναι του κάθε δήμου, που 

όμως, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στην 

επιτακτική ανάγκη για σχολαστική καθα-

ριότητα των αιθουσών σε κάθε διά-

λειμμα.

Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στη 

Λέσβο, έξι μέρες μετά την πυρκαγιά που 

κατέστρεψε ολοσχερώς το ΚΥΤ της Μό-

ριας αφήνοντας στο δρόμο σχεδόν 

13.000 πρόσφυγες, με το πρόβλημα να 

μην έχει ακόμα λυθεί. 

Επί έξι διαδοχικές μέρες, πρόσφυγες και 

μετανάστες όλων των ηλικιών, κατέκλει-

σαν τους δρόμους του νησιού, και κοι-

μόντουσαν στις γωνίες τους. Οι εικόνες 

ανθρώπων να κοιμούνται και μεταξύ των 

τάφων ήταν συγκλονιστικές. 

Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες στο 

παλαιό σκοπευτήριο του Καρά Τεπέ, 

όπου αναμένεται να μετεγκατασταθούν 

οι πρόσφυγες. 

Μέχρι στιγμής, μόνο 500 άτομα έχουν 

δεχθεί να μεταβούν στην υπό διαμόρ-

φωση δομή φιλοξενίας, κι αυτό, διότι,  

μια ομάδα Αφγανών, πιέζει και απειλεί 

τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, 

να μη δεχθούν να εγκατασταθούν στη 

νέα δομή, ώστε να οδηγηθούν στην εν-

δοχώρα και ενδεχομένως στο εξωτερικό. 

Την εικόνα που έχει δημιουργηθεί στη 

Λέσβο με τον νέο χώρο υποδοχής για 

μετανάστες και πρόσφυγες στο Καρά 

Τεπέ περιέγραψε ο αναπληρωτής 

υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου 

Γιώργος Κουμουτσάκος. 

Όπως είπε «σταδιακά μια δραματική εξέ-

λιξη ομαλοποιείται. Έχουν ετοιμαστεί 

σκηνές για 5.000 ανθρώπους. Έχουν 

μπει όλες οι δομές διοίκησης κι ιατρικής 

αντιμετώπισης».  

«Δε θα φύγει κανείς από τη Λέσβο» 

«Εμείς στείλαμε μήνυμα ότι κανείς δεν 

μπορεί να φύγει από τη Λέσβο» τόνισε 

ο κ. Κουμουτσάκος εξηγώντας ότι μπήκε 

φρένο με το μήνυμα αυτό σε όσους επι-

χείρησαν να περάσουν την εικόνα ότι το 

να βάζεις φωτιά παίρνει και επιβράβευση 

με μετακίνηση στην Ευρώπη». 

«Η διαχείριση θα γίνει στο πεδίο και με 

όρους ανθρωπιστικούς και φροντίδας. 

Πέραν των ασυνόδευτων και των ευά-

λωτων δεν θα αφήσουμε προϋποθέσεις 

για δημιουργία τέτοιων μηνυμάτων» διε-

μήνυσε ο κ. Κουμουτσάκος. 

Εφτά κρούσματα ανάμεσα στους 

πρόσφυγες 

Πραγματοποιούνται, μάλιστα, μαζικά 

τεστ, τα αποτελέσματα των οποίων βγαί-

νουν σε 15 λεπτά. Μέχρι στιγμής, εφτά 

άτομα έχουν βγεί θετικοί στον κορωνοϊό. 

Αν και εκατοντάδες οικογένειες, μεταξύ 

των οποίων και ευάλωτος πληθυσμός 

έχει ήδη μετακομίσει εκεί, μεγάλο μέρος 

των μεταναστών αρνείται. Πολλοί παρα-

μένουν στην οδό Μυτιλήνης-Θέρμης.
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Ανεξέλεγκτες οι φωτιές στις ΗΠΑ 
Αγνοούμενοι και χιλιάδες εκτοπισμένοι στο Όρεγκον

Η Τουρκία δεν έχει καμία δι-
καιολογία να εκφοβίζει τους γεί-
τονές της και μόνο ο διάλογος 
με καλή πίστη αποτελεί οδό 
προς τα εμπρός για μόνιμες λύ-
σεις και σταθερότητα, τόνισε η 
Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρ-
σουλα Φον Ντερ Λάιεν κατά 
την ομιλία της για την κατά-
σταση στην Ένωση, χαρακτη-
ρίζοντας την επιστροφή  του 
Uruc Reis ως "θετικό βήμα". 
Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της 
Κομισιόν απευθυνόμενη στην 
ολομέλεια, δήλωσε τα εξής: "Η 
Τουρκία είναι και θα είναι πάντα 
ένας σημαντικός γείτονας. 
Αλλά ενώ είμαστε κοντά στο 
χάρτη, η απόσταση μεταξύ μας 
φαίνεται να αυξάνεται. Ναι, η 
Τουρκία βρίσκεται σε μια ταρα-
γμένη γειτονιά. Και ναι, φιλοξε-
νεί εκατομμύρια πρόσφυγες, 
τους οποίους υποστηρίζουμε 
με σημαντική χρηματοδότηση". 
"Αλλά τίποτα από αυτά δεν δι-
καιολογεί προσπάθειες εκφο-
βισμού των γειτόνων της", ξε-
καθάρισε η Πρόεδρος. 
"Τα κράτη μέλη μας, η Κύπρος 
και η Ελλάδα, μπορούν πάντα 
να βασίζονται στην πλήρη αλ-
ληλεγγύη της Ευρώπης για την 
προστασία των νόμιμων δι-
καιωμάτων κυριαρχίας τους", 
τόνισε η Ούρσουλα Φον Ντερ 
Λάιεν. 
"Η αποκλιμάκωση στην Ανατο-
λική Μεσόγειο είναι προς το 
αμοιβαίο συμφέρον μας", ση-
μείωσε. 

Τουρκικές Προκλήσεις

Σε καταφύγια ή μέσα στα αυτο-
κίνητά τους παραμένουν για 
δεύτερη εβδoμάδα χιλιάδες άν-
θρωποι, μεταξύ αυτών οικογέ-
νειες με μικρά παιδιά, που απο-
μακρύνθηκαν από τις εστίες 
τους για να σωθούν από τις φο-
νικές πυρκαγιές σε όλο το Όρε-
γκον, την ώρα που πυροσβε-
στικές δυνάμεις παλεύουν με 
την πύρινη λαίλαπα και ομάδες 
διάσωσης αναζητούν αγνοού-
μενους σε χαλάσματα κατε-
στραμμένων κοινοτήτων. 
Με τον ουρανό να παραμένει 
σκεπασμένος από καπνό και 
στάχτες και με τους πόρους της 
Πολιτείας να αγγίζουν τα όριά 
τους, η κυβερνήτης του Όρε-
γκον Κέιτ Μπράουν ζήτησε από 
τον Λευκό Οίκο την υπογραφή 
ομοσπονδιακής διακήρυξης κα-
ταστροφών, για την παροχή οι-
κονομικής ενίσχυσης. Αργότερα 
ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως 
ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
υπέγραψε τη διακήρυξη αυτή. 
Από τον Αύγουστο δεκάδες 

πυρκαγιές έχουν κάνει στάχτη 
σχεδόν 4,5 εκατομμύρια στρέμ-
ματα γης στο Όρεγκον, την Κα-
λιφόρνια και την Πολιτεία της 
Ουάσιγκτον, ρημάζοντας μικρές 
πόλεις, χιλιάδες σπίτια και σκο-
τώνοντας τουλάχιστον 34 
άτομα. 
Οκτώ θάνατοι καταγράφηκαν 
την τελευταία εβδομάδα στο 
Όρεγκον, το πιο πρόσφατο επί-
κεντρο του καλοκαιρινού ξεσπά-
σματος πυρκαγιών σε ολόκλη-
ρες τις Δυτικές Πολιτείες. 
Καταστροφή άνευ προηγουμένου 
Η πύρινη λαίλαπα, που αξιω-
ματούχοι και επιστήμονες περι-
γράφουν ως άνευ προηγουμέ-
νου σε έκταση και ένταση, 
σκέπασε τον ουρανό της περιο-
χής με καπνό και στάχτη, επι-
δεινώνοντας την κρίση δημό-
σιας υγείας που έχει ήδη 
δημιουργηθεί από την πανδημία 
του κορωνοϊού. 
Οι πυρκαγιές φούντωσαν στην 
Καλιφόρνια στα μέσα Αυγού-
στου και ξέσπασαν σε όλο το 

Όρεγκον τις μέρες κοντά στην 
αργία της Ημέρας της Εργασίας 
και την Ουάσινγκτον την περα-
σμένη εβδομάδα. Πολλές από τις 
πυρκαγιές προκλήθηκαν από κα-
ταστροφικές καταιγίδες με κεραυ-
νούς και τροφοδοτήθηκαν από 
υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ σε 
μια εποχή θυελλωδών ανέμων. 
Οι καιρικές συνθήκες βελτιώθη-
καν στις αρχές αυτής της εβδο-
μάδας, επιτρέποντας στους πυ-
ροσβέστες να αρχίσουν να 
προχωρήσουν σε επιχειρήσεις 
περιορισμού των πυρκαγιών. 
Η Υπηρεσία Δασοπροστασίας 
και Πυρόσβεσης της Καλιφόρ-
νιας (CalFire) ανέφερε πως 
16.600 πυροσβέστες εξακολου-
θούσαν χθες να δίνουν μάχη με 
25 μεγάλες πυρκαγιές. 
Στους 34 οι νεκροί 
Τουλάχιστον 25 άνθρωποι 
έχουν χάσει τη ζωή τους στις 
πυρκαγιές της Καλιφόρνιας τις 
τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, 
ενώ περισσότερα από 4.200 
σπίτια και άλλα κτίρια κάηκαν, 
σύμφωνα με την CalFire. Σχε-
δόν 3 εκατομμύρια στρέμματα 
μόνο στην Καλιφόρνια έχουν γί-
νει στάχτη μέχρι σήμερα – πε-
ρισσότερα από όσα έχει κατα-
γράψει στην Ιστορία της η 
Πολιτεία σε διάρκεια ενός έτους. 
Πέντε από τις 20 μεγαλύτερες 
πυρκαγιές στην Ιστορία της Πο-
λιτείας έχουν ξεσπάσει το ίδιο 
χρονικό διάστημα. Πάνω από 
1.700 κτίρια, τα περισσότερα 
κατοικίες, αποτεφρώθηκαν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
δήλωσε την ότι ένα εμβόλιο 
κατά του θανατηφόρου κορω-
νοϊού ενδέχεται να βρίσκεται 
τρεις ή τέσσερις εβδομάδες μα-
κριά, υποβαθμίζοντας τις προ-
βλέψεις Αμερικανών αξιωματού-
χων από τον τομέα της Υγείας, 
αλλά και της φαρμακευτικής 
εταιρείας Pfizer Inc., που έχουν 
διατυπωθεί προηγούμενα μέσα 
στο μήνα. 
Ο Τραμπ μιλώντας σε μία εκ-
δήλωση που φιλοξενήθηκε από 
το ABC News στη Φιλαδέλφεια, 
υπερασπίστηκε τη διαχείριση 
της κρίσης του κορωνοϊού από 
την κυβέρνησή του, δηλώνο-
ντας ότι το εμβόλιο θα διανεμη-
θεί, σύντομα. 
«Είμαστε πολύ κοντά για να 
έχουμε ένα εμβόλιο», είπε ο 
ίδιος. «Αν θέλετε να ξέρετε την 
αλήθεια, για την προηγούμενη 
κυβέρνηση θα απαιτούνταν 

ίσως χρόνια για την ύπαρξη 
ενός εμβολίου, εξαιτίας της 
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας 
Φαρμάκων (FDA) και όλων των 
εγκρίσεων. Βρισκόμαστε μεταξύ 
εβδομάδων για να το έχουμε. 
Ξέρετε, μπορεί να είναι τρεις ή 
τέσσερις εβδομάδες», δήλωσε 
ο Αμερικανός πρόεδρος. 
Τα περιστατικά μόλυνσης από 
το νέο κορωνοϊό στις ΗΠΑ αυ-
ξήθηκαν την Τρίτη, τουλάχιστον 
κατά 37.017 στα 6,61 εκατομ-
μύρια. Την προηγούμενη ημέρα, 
ήταν στα 6,57 εκατομμύρια πε-
ριστατικά μόλυνσης από την 
COVID-19, όπως δείχνει η κα-
ταμέτρηση του Reuters. 
Οι θάνατοι από το νέο κορωνοϊό 
αυξήθηκαν τουλάχιστον κατά 
1.105 στους 195.699 θανάτους. 
Την προηγούμενη ημέρα, είχαν 
καταμετρηθεί 194.594 θάνατοι, 
σύμφωνα με την καταμέτρηση 
του Reuters. 

Εμβόλιο κατά του κορωνοϊού 
Τραμπ: Eίναι ζήτημα λίγων εβδομάδων Φον Ντερ Λάιεν
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Ο βασιλικός και ο Τίμιος Σταυρός 

Ζηλεύω τα πουλιά!

Δεν συνηθίζω να γράφω λόγους. Ότι 

θέλω να πω πάντα το λέω αυθόρμητα, 

και βγαίνει μέσα από την καρδιά και την 

ψυχή μου. 

Από μικρό παιδί έγραφα πάντα ποι-

ήματα, και τα κρατούσα για μένα. Μετά 

την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 

1974, ήθελα να μάθει όλος ο κόσμος 

το δράμα της πατρίδας μου και τον 

πόνο τον δικό μου και των συνανθρώ-

πων μου. 

Άρχισα λοιπόν να γράφω και να δημοσιεύω τα ποιήματα 

μου. Οι φίλοι μου με ενεθάρρυναν να συνεχίσω. 

Ακολούθησε η έκδοση του πρώτου μου βιβλίου ΧΑΜΕΝΑ 

ΟΝΕΙΡΑ, μετά και άλλο βιβλίο, και ποτέ δεν σταμάτησα 

να γράφω. Και τούτο είναι μέρος όλης αυτής της προ-

σπάθειας, να διατηρήσω την μνήμη, και να μεταφέρω σε 

όλους τις ανησυχίες και τα όνειρα μου. 

 Θέλω να σας πω για ένα πρόσφατο ταξίδι μου , για να 

δώσω έμφαση σε όλα τούτα, και να στείλω ακόμα πιο δυ-

νατά μηνύματα σε όλους.  

Μικρό παιδί, τότε  είχα πάει στην Παλιά Λευκωσία, είχα 

πάει σε τούτα τα μέρη, μάλλον… από περιέργεια, τώρα 

μεγάλος με όλα όσα έγιναν στο μεταξύ, ταξίδεψα και πάλι 

εκεί από περιέργεια.  

Ο Μακρύδρομος για πολλά χρόνια ήταν δρόμος που δύ-

σκολα δεχόταν πολυκοσμία. 

Σκεφτόμουν πάντα πως…πίσω από τους τοίχους εκεί 

στην πράσινη γραμμή , ίσως να υπάρχει πολύς κόσμος, 

και είχα αυτή την περιέργεια. Να μάθω.  

Ζηλεύω τα πουλιά, που είναι πάντα ελεύθερα και πάνε 

εκεί που εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε. 

Τώρα, … σκεφτικά, να που έστω και από τον Μακρύδρομο 

έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε απέναντι. 

Μετά από μια μέρα δύσκολη, με όλες αυτές τις σκέψεις 

να με βασανίζουν, πήγα για ύπνο μα δεν ξεκουράστηκα. 

Όλα αυτά που είχα στο μυαλό μου, συνέβαλαν στο να πε-

ράσω μια νύχτα γεμάτη όνειρα και εφιάλτες. 

- Ονειρεύτηκα την επιθυμία μου να περάσω στην άλλη 

μεριά, να πάω εκεί στην Αγιά Σοφιά. Όλα εκείνα που έζησα 

ήρθαν στο μυαλό μου. Τα παιδικά μου χρόνια, όλα όσα 

έζησα πριν να γίνουν όλα τούτα τα κακά και να κλείσουν 

οι πόρτες, ήταν στο μυαλό μου συνέχεια. Αγωνιούσα να 

πάω εκεί. 

- Να δω τα παλιά μονοπάτια, και να περπατήσω και πάλι 

εκεί.  Να ξαναδώ την αγορά, και να μπω στο ‘Χάνι’.. όπου 

εκεί σταθμεύαμε τότε το αυτοκίνητο. 

Ήπια ένα ζεστό γάλα, και πήγα για ύπνο. Δεν άργησε να 

με πάρει ο ύπνος. Το πρωί άρχισε το παράξενο ταξίδι. 

Μπήκα λοιπόν στ’ αυτοκίνητο αφού πρώτα σιγουρεύτηκα 

ότι κρατούσα το διαβατήριο μου. Σαν να πήγαινα σε άλλη 

χώρα. Δεν ήταν έτσι. Απλά θα πήγαινα εκεί ..που τότε.. 

δεν με ρωτούσε κανείς που πάω. Όμως σήμερα τα πρά-

γματα αλλάξαν.  

-Άφησα το αυτοκίνητο εκεί στο Δημαρχείο, και περπάτησα 

μέχρι το τέρμα της οδού Λήδρας. Είδα αστυνομικούς, πολύ 

κόσμο, τα αισθήματα ανάμεικτα. Ξαφνικά κοίταξα απέναντι 

. Το μισοφέγγαρο. Η σημαία της απέναντι πλευράς . Άλ-

λαξα γνώμη. Γύρισα πίσω, και είπα να το ξεχάσω. 

Το βράδυ πήγα για ύπνο.  Ξανά και πάλι εφιάλτες να με 

βασανίζουν, να μην μπορώ να κοιμηθώ, να σηκώνουμε 

κάθε λίγο και λιγάκι. 

Την επόμενη μέρα το ίδιο ταξίδι. Έφτασα και πάλι στο τέ-

λος της οδού Λήδρας. Ο ελληνοκύπριος αστυνομικός, με 

κοίταξε, χαμογέλασε, και … “Καλημέρα”.. μου είπε. Του 

χαμογέλασα και εγώ. Δίχως να δώσω πολύ σημασία, προ-

χώρησα σιγά- σιγά μέχρι τη νεκρή ζώνη. 

- Είδα να δείχνουν τα διαβατήρια τους, να γεμίζουν και τη 

φόρμα, και να προχωρούν προς τα εκεί. Σήκωσα το κε-

φάλι, κοίταξα απέναντι. Η σημαία με το μισοφέγγαρο....να 

με κάνει και πάλι να αλλάζω γνώμη.  

-Έμεινα λίγο εκεί με όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες 

μέρες,… να με κυριεύουν. Οι εφιάλτες, η επιθυμία να δω 

και πάλι όλα όσα κυριαρχούσαν στο μυαλό μου. 

- Δεν άντεξα. Κοίταξα πάλι τη σημαία, κοίταξα γύρω μου 

τους ανθρώπους. Ζούσα ένα όνειρο ή ζούσα την πρα-

γματικότητα.  Έμεινα εκεί για αρκετή ώρα ωσότου στο 

μυαλό μου ήρθαν σχεδόν όλα όσα έγιναν το 74. Το πρα-

ξικόπημα, η εισβολή, που άκουγα για πρώτη φορά την 

λέξη πρόσφυγας, τα όσα αφήσαμε πίσω, ο πατέρας που 

έκανε όνειρα να πάμε και πάλι πίσω, οι προσπάθειες του 

να φτιάξει ένα μικρό κήπο με λίγα από τα όσα είχαμε και 

χάσαμε…..και μετά… τα όνειρα του που δεν πραγματο-

ποιήθηκαν.  

-Τον πατέρα τον χάσαμε έτσι ξαφνικά, μα τα καταφέραμε 

να τον θάψουμε στο κοιμητήριο …απέναντι ακριβώς από 

τον Πενταδάχτυλο. Για να βλέπει κάθε πρωί το χωριό του 

και τον τόπο του.  

-Και η μητέρα. “Μα είπε μου εν να με καρτερά να στρα-

φούμε πίσω μαζί. Γιατί έφυεν έτσι άξιππα. Τωρά ήντα 

μπον να κάμω αμα στραφώ πίσω μανησιή μου”.  

-Είδα να αυξάνεται ο κόσμος όλο και πιο πολύ, ξαφνικά 

συνήλθα…ένιωσα ένα δάκρυ να πέφτει από τα μάτια μου. 

Έτσι ξαφνικά άκουσα την φωνή του χότζα να τραντάζει 

στ’ αυτιά μου. Με ξύπνησε μέσα από εκείνο το λήθαργο. 

Συνειδητοποίησα που βρισκόμουν. Συνήλθα…και έκανα 

το πρώτο βήμα προς τα πίσω. Προχώρησα σιγά – σιγά 

και ξαφνικά… άλλαξα γνώμη. Γύρισα και πάλι πίσω. Την 

επόμενη μέρα τα ίδια. Ετοιμάστηκα, πήρα το διαβατήριο 

μου, ξανά περπάτησα, από το δημαρχείο, και  έφτασα 

στο τέρμα της οδού Λήδρας. Στάθηκα εκεί. Δεν σήκωσα 

το κεφάλι. Θυμήθηκα τα πουλιά που τα ζηλεύω.. και ήθελα 

να ήμουνα και εγώ ένα πουλί.  

Να πηγαίνω εκεί που δεν μπορούν οι άνθρωποι να φτά-

σουν. 

-Ασυνείδητα έδωσα το διαβατήριο μου, πήρα τη μικρή 

φόρμα, έγραψα έτσι βιαστικά αυτά που έπρεπε να γράψω, 

μου έδωσαν πίσω το διαβατήριο, και ….προχώρησα προς 

τα εκεί. 

-Ένα ταξίδι πίσω στο παρελθόν. Τα όσα είδα και έζησα 

πριν 46 τόσα χρόνια, να βρίσκονται εκεί. Μπροστά μου. 

Να προσπαθώ να αναγνωρίσω τα ίδια μονοπάτια.  

-Δίχως να το καταλάβω βρέθηκα ξανά έξω από την Αγιά 

Σοφιά. Η ίδια εικόνα.  “Βγάλτε τα παπούτσια”. Η μικρή πι-

νακίδα με σταμάτησε . Κάθισα στο παγκάκι. Έτσι για λίγο, 

είδα να βρίσκονται πολλοί άνθρωποι εκεί. Οι πιο πολλοί, 

Έλληνες Κύπριοι. Όλοι με τη ίδια περιέργεια. Να μάθουν. 

Να δουν τι απέμεινε από τότε. Και εγώ…χαμένος, να ονει-

ρεύομαι και να ταξιδεύω στα παλιά. Ταξίδια του μυαλού 

στο παρελθόν.  

-Σηκώθηκα και προχώρησα και πάλι ασυναίσθητα.  Δίχως 

να το καταλάβω σήκωσα το κεφάλι και κοίταξα.  

“Κοινοτική Δημοτική Αγορά”.  

Η επιγραφή στα ελληνικά με ενημέρωνε ότι βρισκόμουν 

έξω από την αγορά της Λευκωσίας στην απέναντι πλευρά. 

-Ήταν σαν όνειρο!  Συνήλθα όμως γρήγορα, και …ξανα-

πήρα τον δρόμο προς τα πίσω.  

Ήταν απόγευμα όταν βρέθηκα και πάλι στην οδό Λήδρας. 

Έπιασα τον δρόμο και πήγα σπίτι. 

-Έκλαψα για τα παθήματα των ανθρώπων, και αναρωτή-

θηκα αν πραγματικά αξίζει τον κόπο να κλαίμε για αυτά 

που μας πληγώνουν. Γιατί.. αν ήταν έτσι, τότε συνέχεια 

θα κλαίγαμε.  Θα κλαίγαμε γιατί οι πληγές είναι εκεί. Γιατί 

οι πληγές είναι πολλές.  

Δύσκολο να ξεχάσουμε. Δύσκολο να γιατρευτούμε!  

Άραγε να είχαμε καλύτερες μέρες αν φεύγαμε μακριά; 

Ίσως. Ίσως έτσι…έτσι να ήταν καλύτερα. Ποιος ξέρει 

όμως.  

Τελικά την επόμενη μέρα όταν ξύπνησα συνειδητοποίησα 

ότι η νύχτα ήταν μεγάλη και γεμάτη εφιάλτες.  

-Άραγε θα ήταν καλύτερα να μείνω μακριά;  

-Σήμερα αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Αισθάνομαι καλύ-

τερα…σκεπτόμενος πως…πάντα υπάρχει  ελπίδα. Έτσι 

είναι. Όσο υπάρχει η ελπίδα, θα υπάρχουν και τα όνειρα. 

Τα όνειρα που καμιά φορά… γίνονται πραγματικότητα.  

-Κρατάω λοιπόν την ελπίδα, και…. συνεχίζω να ονειρεύο-

μαι. Γιατί δίχως την ελπίδα… διαφορετικά θα χαθώ. Καλό 

είναι να ελπίζω. Ή καλύτερα…να ελπίζουμε. Να ονειρευό-

μαστε. Να ονειρευόμαστε…και να ελπίζουμε  για το όνειρο 

του γυρισμού. Το όνειρο που θα γίνει μια μέρα αληθινό. 

Θα γίνει πραγματικότητα.     

Μέχρι τότε όμως …εγώ…θα συνεχίσω να ζηλεύω τα που-

λιά. Τα πουλιά που πάνε εκεί ελεύθερα. Πετάνε όπου θέ-

λουν δίχως να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Δίχως δια-

βατήριο. Και κάνουν τη φωλιά τους όπου τους αρέσει. 

 Για τούτο και ζηλεύω τα πουλιά! 

Δικός σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

του 
Βασίλη Παναγή 

Του Καθηγητή Ζαννέτου  

Τοφαλλή 

 

Όλοι γνωρίζουμε πως τον Χριστό μας 

τον σταύρωσαν. Τον κάρφωσαν δηλαδή 

πάνω σ' ένα ξύλινο σταυρό, κι εκεί ξε-

ψύχησε. 

Τον ξύλινο σταυρό οι Χριστιανοί τον έθα-

ψαν βαθιά στο χώμα για να μην τον 

βρουν οι ειδωλολάτρες και τον μολύ-

νουν. Έτσι ο Τίμιος Σταυρός έμεινε χρό-

νια πολλά θαμμένος μέσα στη γη. 

Όταν έπειτα από καιρό επικράτησε ο 

Χριστιανισμός, η Αγία Ελένη αποφάσισε 

να βρει και να ξεθάψει τον Τίμιο Σταυρό 

και να τον στήσει μέσα στην εκκλησία 

στα Ιεροσόλυμα για να τον προσκυνούν 

οι Χριστιανοί. Πήγε λοιπόν η ίδια στα Ιε-

ροσόλυμα και ζήτησε να μάθει σε ποιο 

μέρος ήταν θαμμένος ο Σταυρός. 

Όμως κανένας Χριστιανός δεν ήξερε να 

της πει. Εκείνοι που πριν από πολλά 

χρόνια τον είχαν θάψει βαθιά στο χώμα, 

είχαν πια πεθάνει. Έβαλε λοιπόν η Αγία 

Ελένη χιλιάδες εργάτες κι άρχισαν να 

σκάβουν όλα τα χωράφια εκεί γύρω. 

Είχε ακλόνητη πίστη πως κάπου θα τον 

έβρισκε. Πολλούς μήνες δούλευαν οι ερ-

γάτες χωρίς αποτέλεσμα. Κάποια μέρα, 

καθώς η Αγία Ελένη βάδιζε μέσα σ' ένα 

χωράφι, πάτησε ένα χορτάρι και αμέσως 

μια γλυκιά μυρωδιά γέμισε τον αέρα. 

"Τι ωραία μυρωδιά είναι αυτή", είπε από 

μέσα της η Αγία Ελένη. 

"Από που να χύνεται αυτή η γλυκιά μο-

σχοβολιά;". 

Καθώς κοίταξε γύρω της έσκυψε κι 

έκοψε ένα κλαδάκι απ' το φυτό που πά-

τησε, το μύρισε και τότε κατάλαβε πως 

το χορτάρι εκείνο ήταν που σκορπούσε 

την γλυκιά ευωδιά. 

Μεμιάς ο νους της φωτίστηκε, φώναξε 

έναν εργάτη και του είπε να σκάψει σ' 

εκείνο το μέρος. 

Σε λίγο, τι θαύμα! Ο εργάτης βρήκε εκεί 

τον Τίμιο Σταυρό όπου επάνω ξεψύχησε 

ο Χριστός μας. 

Από εκείνη τη στιγμή, το μυρωδάτο αυτό 

φυτό λέγεται βασιλικός, (η γνωστή Κυ-

πριακή Βασιλιτζιά) γιατί φύτρωσε στο 

σημείο που ήταν θαμμένος ο Σταυρός, 

όπου είχε σταυρωθεί ο βασιλιάς του κό-

σμου. Γι' αυτό μοιράζουν βασιλικό στις 

εκκλησίες στη γιορτή της Ύψωσης του 

Τιμίου Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου. 

Αυτή ττην ημέρα γιορτάζουν όσοι φέ-

ρουν το όνομα Σταύρος, Σταυρούλα, 

Σταυρινή, Σταυρίνα, Βασιλική, Βασούλα. 

Η σκέψη μου της ημέρας… 
 
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη με έναν κύ-
κλο πολιτικών συνωμοτών τους ακονί-
ζουν τα μαχαίρια και τις γλώσσες τους 
για να εκδιώξουν τον αξιότιμο Γενικό 
Ελεγκτή κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Εξου-
σιοδοτημένος και προστατευμένος από 
το Σύνταγμα της Κύπρου, ευτυχώς ο ΓΕ 
παραμένει σταθερός έναντι όλων των 
πολιτικών επιθέσεων. 
Για την ειλικρίνεια και την προσωπική 
του ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει κερ-
δίσει τον σεβασμό του κοινού και ολό-
κληρης της χώρας αλλά όχι τόσο του 
πολιτικού συστήματος. Τέτοιου επιπέδου 
ειλικρίνειας και καθήκον για την πατρίδα 
είναι αληθινά περιουσιακά στοιχεία που 
κάνουν Προέδρους! 
Διεφθαρμένοι αξιωματούχοι και ανίκανοι 
πολιτικοί ανησυχούν; ανησυχούν γιατί 
πιθανώς θα ονομάσει Κόμματα, εται-
ρείες δικηγόρων, αντιπροσώπους, εται-
ρείες ακινήτων και εγκληματικούς χαρα-
κτήρες που εμπλέκονταν στο διαβόητο 
σκάνδαλο «Χρυσά Διαβατήρια» που 
αποκάλυψε το Aljazeera News.  
Γι 'αυτόν ακριβώς τον λόγο η κυβέρνηση 
αρνείται να του παραδώσει αρχεία για 
έλεγχο. Δυστυχώς, όλοι στην Κύπρο 
γνώριζαν για το σκανδαλώδες σχέδιο 
διαβατηρίων αλλά προτιμούσαν να ζουν 
στο Σπίτι των Tυφλών σε μια Κοινωνία 
Σιωπής! 
Σίγουρα το σχέδιο ενθάρρυνε διαφθορά 

που δημιούργησε εκατομμύρια για με-
ρικούς πουλώντας Κυπριακή υπηκοό-
τητα και διαβατήρια! Στην πραγματικό-
τητα, αξίας 9 δισεκατομμυρίων ευρώ! 
Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα; Κανείς 
δεν μιλά! 
Αυτό ακριβώς θέλει να εντοπίσει και να 
μάθει ο Γενικός Ελεγκτής μαζί με την 
Ομάδα του αλλά επίσης και όλοι οι πο-
λίτες που υποστηρίζουν τις προσπάθειές 
του!  
Αυτά τα χρήματα σίγουρα δεν δαπανή-
θηκαν σε έργα υποδομής ή σε έργα στέ-
γασης για τους φτωχούς, νοσοκομεία ή 
ακόμη και σε κοινωνικές υπηρεσίες για 
να βοηθήσουν τους πολίτες που θα γί-
νουν άστεγοι σύντομα για πρώτη φορά 
στην ιστορία της Κύπρου. 
Σίγουρα ο Οδυσσέας θα αγωνιστεί για 
δικαιοσύνη και διαφάνεια, αλλά δυστυ-
χώς σε χώρες όπως στην Κύπρο που 
“όπου δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν 
υπάρχει αδικία ή έγκλημα,” έτσι, οι απα-
τεώνες ελευθερώνονται και χορεύουν 
στους τάφους των αθώων! 
Ανδρέας Χ Χρυσάφης 
Συγγραφέας / Καλλιτέχνης 
September 13, 2020 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Ένας αναγνωρισμένος καλλιτέχνης, ο 
Ανδρέας Χ Χρυσάφης είναι επίσης συγ-
γραφέας πέντε βιβλίων και πάνω από 
400 άρθρα τύπου. “Sacred Virgins of 
Aphropdite είναι το πιο πρόσφατο κυ-
πριακό μυθιστόρημά του.

Κυπριακά διαβατήρια προς πώληση



 10      | Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Χρωστούμε πολλά στο  “Κρυφό  
Σχολείο”  και σε όλα τα Ελληνικά Σχολεία

Ο
 Σουλτάνος Ερτογάν 

δεν είναι μόνο ενοχλη-

τικός μα και συνάμα  

αυθάδης και  προκλητικός 

που φανερώνει ότι αυτή η 

χώρα δεν πρόκειται να κινηθεί 

ούτε και μία σπιθαμή  μπρο-

στά  από τον καιρό της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Τα βρήκε όλα έτοιμα από τους Ελληνες και 

τώρα ο απατεώνας ζητά και τα ρέστα.  Επειδή 

οι χώρες της Ευρώπης ακόμη τον ανέχονται, 

την στιγμή που  φοβερίζει  ένα  κράτος μέλος 

της ΕΕ,  ο Ερτογάν  εχθρός του Ελληνισμού και 

του Χριστιανισμού συνεχίζει με το  ίδιο βιολί. 

Καυχιέται ότι πέταξε τον κόσμο στη θάλασσα, 

μα δεν παραδέχεται ότι η Τουρκία είναι υπεύ-

θυνη για τη Αρμενική γενοκτονία και την προ-

σπάθεια του, να διεξάγει γενοκτονία εις βάρος 

ων Κούρδων και των Αλεβή, ακόμη και των Ελ-

λήνων. Μήπως  είναι αυτά που διδάσκει το Κο-

ράνι και ο Μωαμεθανισμός. Γιατί ανοίγει τζιαμές 

εις βάρος των 

αρχαίων και ιστορικών μνημέιων. 
Η Τουρκία έχει ανάγκη από ήρωες και όχι  villains,  
διότι έχει πολλούς που κατάγονται στην τελευταία 
κατηγορία. 
Ο Γερμανός συγγραφέας Μπέρλοτ Μπρεντ 
(1898-1955) έγραφε «Αλίμονο στη χώρα που 
έχει ανάγκη από ήρωες.»  Ισως να είχε υπόψιν 
του την Τουρκία. Ο Μπρεντ υποστήριζε την πρό-
οδο την Ελευθερία και Αλήθεια.   
Ας τους υπενθυμίσουμε τι θα πει Ελληνισμός. 
Σε λιγότερο από 6 μήνες και συγκεκριμένα την 
25ην Μαρτίου 2021, ο απανταχού Ελληνισμός 
θα γιορτάσει τα 200  χρόνια από την έναρξη της 
Ελληνικής Επαναστάσεως εναντίον του Τουρκι-
κού ζυγού.    
Ελληνικό Εθνος και Θρησκέια θα ζήσουν   
 Ο Ελληνισμός πέρασε δύσκολες στιγμές ανά 
τους αιώνες και η Ορθοδοξία έζησε παρόλες τις 
επιθέσεις και κακουχίες που υπέστη και θα ζήσει 
διότι έχουμε όχι μόνο την πίστη αλλά και τους 
φύλακες μας αγίους και μάρτυρες, διότι όπως 
λένε κανείς δεν κυνηγά το δένδρο χωρίς καρπούς 
αλλά πετροβολούν τα καρποφόρα δένδρα. 
Αλλά ας μην ξεχνούν όλοι τους “Η Ρωμιοσύνη 
έννα χαθεί όντας ο κόσμος λείψει”. Πλούσια η 
ιστορία του Ελληνισμού αιματοβαμμένη,  με  το  
αίμα Ηρώων και Αγίων  τόσο στην Ελλάδα όσο 
και Κύπρο. 
Προσφυγιά έγινε σύντροφος μας, εκτοπισμοί που 
ήλθαν από κανένα άλλο εχθρό  μα   από τους 
Σουλτάνους, Πασάδες   της   Τουρκίας παλαι-
ότερους και νέους. 
Ακόμη και κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 
η Ελλάδα και Κύπρος έδωσαν το παρόν τους 
εναντίον του Ναζισμού και του Φασισμού.  Περι-
μέναμε πολλά από τους  συμμάχους σήμερα,  μα 
όταν τους χρειαστήκαμε έστριψαν το κεφάλι τους 
στην άλλη μεριά και πριν το κάνουν  αυτό,  μας 
έδωσαν και γροθιά στη σιαγόνα έτσι για αντί ευ-
χαριστώ οι αχάριστοι.  
Με Μεγαλοπρέπεια να γιορτάσουμε την Διπλή 
Εορτή 25ης Μαρτίου 2021 
Οι εορτασμοί  τον ερχόμενο  Μάρτιο 2021 επ’ευ-
καρία  της  επετείου    των 200  χρόνων  της 
επαναστάσεως   25ης Μαρτίου 1821, θα πρέπει 
να είναι οι μεγαλύτεροι στο είδος της από ποτέ 
άλλοτε  και αυτοί που δεν συμφωνούν,  κατά την 
γνώμη μου δεν είναι ούτε Έλληνες μα ούτε και 
γνωρίζουν καλά την Ελληνική Ιστορία η την πα-
λαιά και νέα ιστορία Ελλάδας και Κύπρου η 
ακόμη τι σημαίνει  Ελληνας.  Ας τρέξουν το δυ-
νατό συντομότερο να διαβάσουν για τους μα-
κραίωνες αγώνες ενός Έθνους, που δεν ενό-
χλησε ποτέ άλλο. 
Να δείξουμε σέβας στου ήρωες μας που έδωσαν 
την ζωή τους για την πολυπόθητη Ελευθερία 
στους  αγώνες της Παλαιάς και Σύγχρονης Ελ-
λάδας και φυσικά της Κύπρου που ζούσε και πά-
ντοτε θα ζει. 
Ο γέροντας παπάς και δάσκαλος με το βιβλιαράκι 
και ένα μικρό κανδήλι η κερί στο χέρι να διδάσκει 
τα παιδιά την Ελληνική  γλώσσα ή την γραμμα-
τική και αλλά θέματα, την θρησκεία σε μια  σπηλιά 
η σε ένα απόμερο  κρυφό τόπο, η   στον κρύπτη 
της Εκκλησίας αψηφώντας και αυτοί τον Θάνατο 
εάν τους ανακάλυπταν οι Οθωμανοί.  
 Το Κρυφό Σχολείο που από εκεί μεγάλωσαν οι 
Ελληνες να υπερασπίσουν  και να  πολεμήσουν 
με το σύνθημα υπέρ πάντων ο αγών. Υπέρ Πί-
στεως και Πατρίδος. 
  Μα θα διερωτώνται πολλοί τι έπαθε ο Γιώργος 
Α Σάββα και γράφει τέτοια. Κάτι που το άφησα 

κρυφό μέχρι σήμερα και ήλθε ο καιρός να το μοι-
ραστώ μαζί σας  είναι ότι και η οικογένεια σήμερα 
αλλά και οι πρόγονοί μου υπέφεραν και ακόμη 
υποφέροιυν από την Τουρκική επιθετικότητα ενά-
ντια στον Ελληνισμό. 
Οι προ παππούδες μου χρόνια και χρόνια ριζω-
μένοι στο Ανεμούρι της Τουρκίας όπου εργάσθη-
καν σκληρά  να έχουν μία δική τους απασχόληση 
εκτοπίσθηκαν το 1922. 
Οι δύο προ παππούδες μου   (αδέλφια)  στην  
σύγχυση  και πανικό που επικρατούσε κατά το 
διωγμό των Ελλήνων από την Τουρκία το 1922, 
χάθηκαν στο πλήθος και ο ένας μπήκε στο πλοίο 
για την Ελλάδα αφού νόμιζε ότι το ιδιο έκανε και 
το αδέλφι του και ό άλλος για Κύπρο  προφανώς 
ότι και αυτός νόμιζε ότι πήρε το πλοίο για τη Κύ-
προ. Μάλιστα το όνομα του τελευταίου ήταν Σάβ-
βας .  
Χαμένες Πατρίδες,  Χαμένοι Συγγενείς. 
Ο πατέρας μου έκανε διαβήματα και βρήκε τους 
συγγενείς αλλά δεν βρήκα τις σημειώσεις η αλ-
ληλογραφία αφού ξενιτεύτηκε και ο πατέρας μου 
για την ξενιτειά και έτσι χάθηκε κάθε επαφή με 
τους  συγγενείς στη Ελλάδα. Κάναμε πολλές και 
διάφορες προσπάθειες  μα δεν έγινε δυνατό να 
τους βρούμε Το χωριό της συζύγου μου δεν το 
γνώρισα και τώρα ισοπεδωμένο αφού ο εχθρός 
το άφησε να ερειπωθεί.,   Που μου φέρνει στο 
μυαλό το τραγούδι    “κι απ’τό θάνατο ακόμη 
ποιο πικρή είσαι προσφυγιά.”  
Ετσι όταν με δείτε και με ακούτε να σχίζω τον 
λαιμό μου σε διαδηλώσεις τώρα νομίζω  θα  γνω-
ρίζει ο κάθε ένας τον λόγιο.  Γιατί κανείς δεν μπο-
ρεί να σου κάνει κακό όταν υπερασπίζεσαι την 
αλήθεια το δίκαιο  και ζητάς να βρεις Λευτεριά  κι 
αποκατάσταση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  
Αλλά ο κοσμάκης θα λέει και θα παραλέει, και  
δικαίωμα του… 
Ετσι παρακαλώ όσοι επιθυμείτε να μάθετε για 
την ιστορία Ελλάδας η και Κύπρου από ότι γνω-
ρίζω ο  κος Κύπρος Τοφαλλή έχει βιβλία που 
μπορεί να σας συστήσει.  
Τα παροικιακά και ημερήσια Ελληνικά Σχολεία 
σίγουρα κάνουν χρυσή δουλειά και τους συγ-
χαίρω όλους και όλους όλες από τον 
Διευθυντή/ρια τους γονείς παιδιά και όλους τους 
εθελοντές και την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων που 
σκεπάζει τα σχολεία εξάλλου είναι ένας τρόπος 
να παραδώσουμε τον Ελληνισμό και την Πίστη 
μας στην Νέα Γενεά.  
Το Κρυφο Σχολιό του 21 αιώνα. 
Είναι ένα ευχάριστο γεγονός που κατά τύχη συ-
νάντησα ένα πολύ παλαιό φίλο και σήμερα γέ-
ροντα και πατέρα Επιφάνιο.  Διευθυντή του  σχο-
λείου στη Παλοθέα Λεμεσού όπου φοιτούν και οι 
εγγονές μου και την ονομασία  του σχολείου 
“Κρυφό Σχολείο”  και ονομάζετε Κρυφό Σχολείο 
που ανήκει στην Εκκλησία  Κύπρου.  Ο π.Επι-
φάνιος υπηρέτησε και στην  Εκκλησία Αγίων Πά-
ντων στο Λονδίνο και κατόπιν μοναχός στη Σταυ-
ροπηγιακή Μονή Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο 
Essex. Το όνομα Κρυφό Σχολείο ακόμη φέρνει 
ρίγους στο κορμί  όταν ακούω το όνομα αυτό. 
Και τα Ελληνικά σχολεία εδώ στη παροικία  είναι 
σαν κρυφά σχολεία διότι και εδώ υπήρξαν και 
διωγμοί.  
Στη εκκλησία Αγίων Πάντων  πέρασαν και Μεγά-
λες Προσωπικότητες που υπηρέτησαν εκεί προ-
τού αναδειχθούν σε άλλα πόστα ακόμη και πρό-
εδρος  της Κυπριακής Δημοκρατίας που 
υπηρέτησε  όταν φοιτούσε στο Λονδίνο.  Πολλοί 
ήταν  και είναι αδύνατο να τους ονομάσω όλους    
 Οι Ελληνικές και Κυπριακές Σημαίες παντού την 
25ην Μαρτίου 2021. 
 Ελληνικές Σημαίες και φυσικά οι Κυπριακές ας 
κυματίσουν από κάθε σπίτι Εκκλησία Σχολείο 
κάθε Κυπριακό και Ελληνικό ίδρυμα. Δεν φοβάμαι 
πλέον. Όπως εγώ σέβομαι κάθε άλλη Σημαία 
εφόσον είναι νομικά και διεθνώς αναγνωρισμένη 
τότε περιμένω να επιστραφεί το ίδιο σέβας στην 
δική μου σημαία.  
Υπέφερε και η Ελλάδα και την ίδια στιγμή και η 
Κύπρος. Δεν πρόκειται να αφήσω τον εχθρό να 
με σταματήσει να δείχνω την πραγματική  κατα-
γωγή και να αρνηθώ τις σημαίες που με αντι-
προσωπεύουν τόσο τη εθνικότητα όσον και την 
πίστη μου. 
Εξασκήσαμε αρκετή υπομονή  και πνεύμα συ-
νεργασίας, μα η Τουρκική αδιαλλαξία το βιολί 
της.  Ας αρχίσουμε λοιπόν να δείχνουμε τι θα πει 
Ελληνας και Ελληνοκύπριος και τι θα πει Τουρ-
κική νοοτροπία που θυμίζει Οθωμανική Αυτο-
κρατορία   και επεκτατισμός με φοβέρες και κάθε 
τι άλλο άσχημο και απρεπές που δεν εφαρμόζει 
προς τα δεδομένα και συμπεριφορά του σήμερα  
που   δεν είναι τίποτε άλλο από μία σκοτεινή και 
πανάρχαια συμπεριφορά που θα πει κάποιος 
την Τουρκία την έχει ξεχάσει το πέρασμα του 
χρόνου.    
Αρκετά πλέον φτάνει ως εδώ.   
Τέλος  στις υποχωρήσεις και απειλές. 

του  
Γιώργου A.Σάββα

Της Έλισσας Ξενοφώντος 

Φιλόλογος 

Κ
άθομαι και σκέφτομαι, ξα-

νασκέφτομαι και προβλη-

ματίζομαι. Πολλή σκέψη 

τελικά χρειάζεται για να αναλύσω 

τους ανθρώπους. Προσεκτική θα 

γίνω πλέον στις σχέσεις μου... Το «δις εξαμαρ-

τείν» δεν ταιριάζει σε κανένα. Ανεπίδεκτη μάθη-

σης δεν είμαι, πάει και τελείωσε… 

Μετά την πρώτη «ψυχρολουσία» ψάχνεις να 

βρεις τη δική σου αντίδραση σε αυτό που συμ-

βαίνει. Να μιλήσεις, να προκαλέσεις, να σιωπή-

σεις, να αγνοήσεις ή απομακρυνθείς;  Ό,τι και να 

διαλέξεις, μέσα σου γνωρίζεις ότι τίποτα δεν είναι 

το ίδιο πια. Αποστασιοποιείσαι συναισθηματικά 

κι από εδώ και πέρα είσαι πάντα πιο προσεκτικός 

ως προς το τι κάνεις και ως προς το τι λες. Χάνεις, 

δηλαδή, τη δική σου αυθεντικότητα και τον αυ-

θορμητισμό. Νοιώθεις πιο σφιγμένος, πιο μαζε-

μένος. Αρχίζεις, δυστυχώς, και εσύ να σκέφτεσαι 

καχύποπτα και δεν νοιώθεις άνετα να μένεις 

πολλή ώρα με αυτούς τους ανθρώπους. Φαντα-

στείτε μόνο για μια στιγμή, πώς νοιώσατε την 

πρώτη φορά που συνειδητοποιήσατε το πιο 

πάνω. Εύχομαι κατά βάθος όμως να μην σας 

έχει τύχει και να μείνετε αθώοι και να μπορείτε 

να είστε ο πραγματικός εαυτός σας, γιατί νοιώθετε 

ότι είστε μακριά από τέτοια άτομα! 

Πολλές φορές θα συναντήσουμε στη ζωή μας αν-

θρώπους που άλλα λένε όταν είμαστε παρόντες 

κι άλλα όταν λείπουμε. Είναι πολύ λυπηρό να 

διαπιστώνεις πόση υποκρισία μπορεί να κρύβεται 

πίσω από μια συμπεριφορά. Στην αρχή δυσκο-

λεύεσαι να το πιστέψεις κι αναρωτιέσαι μήπως 

έχει γίνει κάποιο λάθος. Όταν, όμως, επιβεβαι-

ώνεσαι σοκάρεσαι και στη συνέχεια απογοητεύε-

σαι. Απογοητεύεσαι, γιατί δεν το περίμενες από 

τα συγκεκριμένα άτομα, γιατί αισθάνεσαι ότι δεν 

έχεις κάνει κάτι ώστε να αξίζεις μια τέτοια αντιμε-

τώπιση.  

Φανταστείτε μια τέτοια συμπεριφορά από τον 

αδελφό, το φίλο, τον συνεργάτη, τον γείτονα 

σας… Σας έρχεται «κεραμίδι στο κεφάλι» ή θα 

έλεγα καλύτερα, «ο ουρανός πέφτει στο κεφάλι 

σου», για να περιγράψω πιο κυριολεκτικά την κα-

τάσταση! 

Αναρωτιέσαι ποια είναι εκείνη η αιτία που κάνει 

τα άτομα  να προσποιούνται να λένε άλλα από 

αυτά που εννοούν, ενώ θα μπορούσαν να είναι 

πιο ευθείς, πιο ειλικρινείς. Αν δεν συμπαθείς κά-

ποιον, δεν χρειάζεται να του  δείχνεις καταναγκα-

στικά ότι τον συμπαθείς. Με ευγενικό και διακρι-

τικό τρόπο μπορείς να απέχεις και να αποφεύγεις. 

Απλά απομακρύνεσαι. Τόσο απλά! Δεν υπάρχει 

λόγος να γίνεσαι καυστικός, κακοπροαίρετος 

πίσω από την πλάτη του. 

Οι ανθρώπινες σχέσεις πλήττονται από το ψέμα, 

την υποκρισία, την ανεντιμότητα. Γιατί τόσος κό-

πος, όμως, να διατηρήσουμε σχέσεις που δεν 

μας αρέσουν ή δεν μας ταιριάζουν; Γιατί να μπαί-

νουμε στη διαδικασία να δώσουμε μια διαφορε-

τική εικόνα στον άλλο από εκείνη που πραγματικά 

ισχύει; 

Μπορεί να θέλουμε να κερδίσουμε κάτι, να θέ-

λουμε να αποφύγουμε τσακωμούς και φασαρίες 

ή μπορεί να μη γίνεται να χαλάσουμε σχέσεις 

συγγενικές ίσως. Φυσικά, το πιο τραγικό από όλα 

είναι ότι κάποια πρόσωπα ήταν στην ζωή σου με 

την μάσκα των «καλών» και «πιστών» φίλων σου.  

Άνθρωποι που έπινες νερό στο όνομά τους, που 

περνούσες χρόνο μαζί. Άνθρωποι με τους οποί-

ους έβγαινες μαζί έξω παρεϊτσα, έτρωγες μαζί 

τους τις Κυριακές και τις καθημερινές, που δια-

σκέδαζες σε πάρτι και που έπαιζες τα ατέλειωτα 

βράδια του χειμώνα χαρτιά ας πούμε… μαζί. Και 

λέω χαρτιά γιατί είναι κι αυτό ένας τρόπος να 

περνάς ευχάριστα στην ώρα σου.  

Κάποιους άλλους, μαζί διακοπές, μαζί στο κομ-

μωτήριο, μαζί στην αισθητικό και στις βαφές νυ-

χιών. Στο γυμναστήριο ή μαζί ψώνια στο εμπο-

ρικό κέντρο. 

 Πόσο διαφορετικοί είναι τελικά από αυτό που 

εσύ νόμιζες! 

  Με μερικούς άλλους μεγάλωσες τα παιδιά σου 

μαζί, και μαζί γενέθλια και παιδικά πάρτι! Άλλοι 

συνάδελφοι και συνεργάτες! Εκεί να δεις πόνο, 

στην αναγνώριση του κενού που κουβαλάνε μέσα 

τους. Μα το πιο τραγικό των τραγικών, είναι ότι 

κάποιοι άλλοι… αυτής της περιγραφής που έχω 

δώσει πιο πάνω, έρχονταν να σου συμπαραστα-

θούν δήθεν… ενώ σε είχαν προδώσει από πριν.  

 Ό,τι και να ισχύει, το μόνο σίγουρο είναι ότι στο 

τέλος με κάποιο τρόπο η αλήθεια θα αποκαλυ-

φθεί. Τίποτε δεν μένει  κρυφό κάτω από  τον ήλιο. 

Ό,τι έχει δει ο ήλιος μια μέρα φανερώνεται και το 

μαθαίνει όλος ο κόσμος.   Κάποια στιγμή θα γίνει 

αντιληπτό αν κάποιος πραγματικά μας φέρεται 

αυθεντικά ή καταβάλλει προσπάθεια να φανεί 

σωστός απέναντί μας.  

Καμιά φορά λέμε πόσο μπορεί κάποιος να παίζει 

θέατρο σε όλη του ζωή. Πόσο έξυπνος και ταλα-

ντούχος μπορεί να ήταν για να μην τον έχουμε 

καταλάβει από την αρχή. «Μπορεί να ξεγελάσει 

πολλούς για λίγο καιρό, μπορεί να ξεγελάσει λί-

γους για πολύ καιρό. Δεν μπορεί όμως να ξεγε-

λάσει όλους για πάντα!» (Αβραάμ Λίνκολν). Τι 

όμορφο αυτό το απόφθεγμα και πόσο αληθινό! 

Παρά τα όσα θα συναντήσουμε, παρά τις απο-

γοητεύσεις που θα βιώσουμε, δεν θα πρέπει να 

πέσουμε στην παγίδα να βλέπουμε όλους τους 

ανθρώπους καχύποπτα. Όποιας κατηγορίας αν-

θρώπους και να συναντήσουμε, εμείς οφείλουμε 

να παραμείνουμε πιστοί στην αλήθεια μας. 

Δεν χρειάζεται να υιοθετήσουμε το μοντέλο που 

ακολουθούν οι άλλοι. Δεν χρειάζεσαι τα ψέματα 

για να αγαπήσεις και να αγαπηθείς, για να εξελι-

χθείς, να επιβιώσεις. Είναι πιο έντιμο να είσαι ει-

λικρινής και να πορευτείς χωρίς την ανάγκη να 

αρέσεις σε όλους. Υπερασπίζεσαι αυτό που εί-

σαι-δεχόμενος φυσικά και την καλοπροαίρετη κρι-

τική- αλλά δεν θα πρέπει να επιδιώκεις διακαώς 

να γίνεις συμπαθής και αγαπητός  από όλους ή 

να τα έχεις καλά με όλους. Εδώ είναι δική σου 

αποκλειστικά επιλογή! Είμαι ο εαυτός μου και 

όποιου αρέσω ή μένω διατηρώ σχέσεις με αν-

θρώπους που έχουν δύο πρόσωπα τελικά! 

Με όπλα την ευγένεια, τη διακριτικότητα, την αξιο-

πρέπεια, την ακεραιότητα,  την ωριμότητα σου 

μπορείς να αντιμετωπίσεις κάθε λογής ανθρώ-

πους. Δεν είναι εύκολο να παραμείνεις αυθεντι-

κός. Ωστόσο, αν το χάσεις αυτό, κινδυνεύεις να 

χάσεις την αλήθεια σου, την ουσία σου. 

Αν έχεις ανάγκη από κολακείες και ψεύτικα λόγια, 

μπορεί εύκολα να παρασυρθείς και να αναζητάς 

συνεχώς την επιβεβαίωση, ακόμα κι αν βαθιά 

μέσα σου ξέρεις ότι δεν είναι αληθινή. Αν όμως 

αντέχεις την απόρριψη, τη μη αποδοχή από αν-

θρώπους που ίσως τελικά ούτε και εσύ θα ήθελες 

να έχεις στη ζωή σου, τότε δεν χρειάζεσαι για 

στενοχωριέσαι για σχέσεις που αποδεικνύονται 

ανάξιες των προσδοκιών σου. 

Άλλωστε, δεν χρειαζόμαστε πολλούς γύρω μας, 

αλλά μόνο αυτούς που το ενδιαφέρον τους, ο λό-

γος τους, η έγνοια τους για σένα είναι τόσο γνήσια 

που δεν γίνεται να μην το νοιώσεις. Η καλοσύνη 

και η αγάπη σε «διαπερνούν» και σε «αγγίζουν» 

τόσο πολύ που σε κάνουν να ξεχωρίζεις ο,τιδή-

ποτε άλλο είναι ψεύτικο και προσποιητό.  

Ας εστιάσουμε, λοιπόν, στις σχέσεις που μας γε-

μίζουν και μας εμπνέουν κι ας αφήσουμε όλους 

τους άλλους που κακοπροαίρετα μιλούν για εμάς 

να παραμείνουν αυτό που είναι, γιατί ίσως αυτό 

έχουν μάθει να είναι…

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ-Οι άνθρωποι 
φανερώνουν τον πραγματικό τους 
εαυτό όταν πια δεν σε χρειάζονται 
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ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΤΗΣ ΘΥΜΗΣΗΣ ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ 35 ΧΡΟΝΙΑ

Η
 ανθρώπινη θύμηση, 
όπως και η ανθρώπινη 
σκέψη, μπορεί να ταξιδέ-

ψει  στον χώρο και στον χρόνο 
με ασύλληπτη ταχύτητα, που ξε-
περνά την ταχύτητα του φωτός. 
Στο παρόν κείμενο, το ρολόι της 
θύμησης γυρίζει πίσω 35 χρόνια 
σ’ εκείνο το σύντομης διάρκειας 
ταξίδι, που πραγματοποίησαν πι-
στοί στα ιδανικά τού σοσιαλισμού 
– κομμουνισμού Ελληνοκύπριοι 

της Βρετανίας, στις ιστορικές σοβιετικές μεγαλου-
πόλεις Μόσχα και Λένινγκραντ. 
Στη Μόσχα έγινε η μεγαλύτερη μάχη στην ιστορία 
της ανθρωπότητας (η πιο σημαντική, αποφασι-
στική, έγινε στο Στάλινγκραντ). Από την Πετρού-
πολη, που μετονομάστηκε σε Λένινγκραντ, ξεκί-
νησε η κοσμοϊστορική Μεγάλη Οκτωβριανή 
Σοσιαλιστική Επανάσταση, με ηγέτη τον Τιτάνα 
της επαναστατικής  σκέψης και δράσης, Λένιν. 
1917. Πριν σχεδόν 103 χρόνια... 
Το 1985 εκπληρώθηκε ο διακαής πόθος 80 περί-
που Ελληνοκυπρίων της Βρετανίας να πατήσουν 
τα «ιερά χώματα» της απέραντης Σοβιετικής 
Ένωσης, της χώρας των Μπολσεβίκων, οι οποίοι 
έκαναν την «έφοδο στους ουρανούς», εγκαινιά-
ζοντας την εποχή των κοινωνικών επαναστά-
σεων, που τελικά θα οδηγήσουν σ’ έναν κόσμο 
χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, 
τράπεζες – ληστές, πολέμους και δυστυχία, σ’ 
έναν κόσμο χωρίς καπιταλιστικά – ιμπεριαλιστικά 
τέρατα. 
Η επίσκεψη, που διήρκεσε μόλις οκτώ μέρες, ορ-
γανώθηκε από το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας. 
Επικεφαλής του «προσκυνήματος» ήταν τα ιστο-
ρικά στελέχη του εν λόγω Παραρτήματος, αεί-
μνηστοι Ανδρέας Τσιαλούφας, από το χωριό Αλη-
θινού της Πιτσιλιάς, και Χαμπής Φιλίππου 
Στρόγγος, από τον Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου. 
Η κάτωθι επιστολή, που γράφτηκε στην επι-
στροφή μέσα στο  αεροπλάνο της «Αεροφλότ», 
δημοσιεύτηκε στην ελληνική εφημερίδα «Οκτώ-
βρης». 
Είναι ευκαιρία να ξαναειπωθούν κάποιες αλή-
θειες. Είναι ηλίου φαεινότερον ότι κανένας σο-
σιαλισμός, που απαραιτήτως πρέπει να προ-
γραμματίζει την κοινωνική παραγωγή για την 

ικανοποίηση των υλικών και εκπολιτιστικών ανα-
γκών του ανθρώπου και όχι για το κέρδος, δεν 
θα μπορέσει να σταθεί, να επιβιώσει, αν δεν στη-
ρίζεται σε σωστή ιδεολογική κατεύθυνση και κα-
θοδήγηση. 
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕ-
ΤΑΝΙΑ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΡΟΣΦΑΤΟ 
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ 
– 1985 
Αγαπητή Σύνταξη, 
Από ένα πρόσφατο σύντομο ταξίδι μας στη Σο-
βιετική Ένωση, διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι 
είναι ψυχροί. Δεν υπάρχει η ευγένεια που αναμέ-
ναμε. Όμως, οι συνοδοί – ξεναγοί ήταν καλοί και 
γνώριζαν την ιστορία και τα γεγονότα. 
Υπάρχει μεγάλη καθαριότητα στους δρόμους. 
Έξω, τα ξενοδοχεία και τα κέντρα στα οποία κυ-
ριαρχεί ο δυτικός τρόπος ζωής και τα οποία, με 
τις τιμές που είδαμε, είναι απρόσιτα για τον ερ-
γαζόμενο κόσμο, τα καφέ, τα μαγαζιά και οι αγο-
ρές, είναι σε πολύ χαμηλή στάθμη για την εποχή 
που ζούμε. 
Η κατάσταση αποκαρδιωτική. Υπάρχουν ελλεί-
ψεις σε φρούτα, λαχανικά, είδη ένδυσης και υπό-
δησης,ελλείψεις σε στοιχειώδη καταναλωτικά 
αγαθά. 
Στον κόσμο λείπει ο ενθουσιασμός. 
Απ’ ό,τι παρατηρήσαμε, υπάρχει μεγάλη αδιαφο-
ρία. Οι άνθρωποι φαίνονται περίλυποι, απογοη-
τευμένοι...  
Πρέπει να χτυπηθεί η μαύρη αγορά και η πορνεία.  
Τον σοσιαλισμό θυμίζουν μόνο τα μνημεία, τα 
ιστορικά τοπία, τα μεγάλα έργα των Μπολσεβί-
κων, οι πλατιοί δρόμοι, τα εντυπωσιακά κτήρια 
,τα πανεπιστήμια, τα μουσεία, τα θέατρα, τα 
πάρκα, μέρη για παιδιά κ.ά. 
Δεν είδαμε έγκλημα και βία όπως στη Δύση. Η 
ποιότητα των ρούχων και άλλων καταναλωτικών 
αγαθών, ας πούμε, είναι η ποιότητα του Γούλ-
γορθς, οι τιμές, όμως, σε σχέση με τους μισθούς, 
είναι, ας πούμε, οι τιμές του Χάρροντς.  
Υπάρχει λαθρεμπόριο και παραεμπόριο στα πιο  
βασικά, μέχρι και στα  φαγώσιμα, π.χ. μήλα, 
φρούτα γενικά, τομάτες, λαχανικά, φρέσκο κρέας, 
ψάρια κ.ά. 
Πιστεύουμε στην αναπόφευκτη νίκη του σοσιαλι-
σμού – κομμουνισμού.  

Στη Δύση που ζούμε, παλεύουμε για ένα καλύτερο 
αύριο, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για 
την ανθρωπότητα. 
Δεν είδαμε τον σοσιαλισμό που πιστεύουμε ή τον 
σοσιαλισμό που μας παρουσιάζουν κάποιοι αρι-
στεροί στη Δύση. Αν δεν μας πιστεύετε, ένα ταξίδι 
στη Σοβιετική Ένωση θα λύσει τις απορίες σας. 
Θα παλέψουμε ενάντια στον ιμπεριαλισμό, για 
ένα αύριο χωρίς πολέμους, ανεργία, αβεβαιότητα 
και δυστυχία, για έναν κόσμο όπως τον ονειρεύ-
τηκαν ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι. 
Με εκτίμηση 
Χαμπής ,Δημήτρης ,Χάρης, Βασίλης, Άντης,  
Πανίκκος, 
Λονδίνο  
Βάσος,Λέστερ 
Δήμος,Τάκεναμ 
 
Για όσους δεν εθελοτυφλούν, ο καπιταλισμός έχει 
«εξελιχθεί» σε έναν ξετσίπωτο ιμπεριαλιστή ληστή 
και φονιά των λαών, στυγνό βιαστή της φύσης. 
Ο λεγόμενος σύγχρονος, ανεπτυγμένος καπιτα-
λισμός δεν είναι παρά ένα οπισθοδρομικό, πα-
ρασιτικό, ξεπερασμένο κοινωνικό σύστημα, που 
έχει φάει τα ψωμιά του και πρέπει να αντικατα-
σταθεί από ένα νέο κοινωνικό σύστημα, που να 
σέβεται τη ζωή, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό 
του ανθρώπου, αλλά και το περιβάλλον και τα οι-
κοσυστήματα του πλανήτη. 
Σήμερα η πανδημία του κορωνοϊού έχει αναδείξει 
όλες τις αντιθέσεις του καπιταλισμού ιμπεριαλι-
σμού. Όλες τις κραυγαλέες ανισότητες του. Την 
ασπλαχνία και την παλιανθρωπιά του. 
Οι κατά φαντασία σοσιαλιστές στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όχι μόνον, οι οποίοι, εν πάση περι-
πτώσει, έχουν αποδειχθεί πρώτα κακοί, αξιοθρή-
νητοι διαχειριστές του συστήματος και ύστερα 
«αναγκαστικά» ογλάνια του Διεθνούς Νομισματι-
κού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας, δεν είναι σε θέση να προτείνουν εναλλα-
κτικές, βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα που 
δημιουργεί ο καπιταλισμός. Εναλλακτικές, ριζο-
σπαστικές λύσεις που να οδηγούν στην κατάρ-
γηση του καπιταλισμού δεν μπορούν να προτεί-
νουν όσοι  όχι μόνον υποστήριζαν, μα και 
λιβάνιζαν, την καρικατούρα του σοσιαλισμού που 
κατέρρευσε λίγο πριν κλείσει ο περασμένος αι-
ώνας, όσοι νοσταλγούν την νεκρανάσταση καθε-
στώτων νομενκλατούρας και κομματικής κάρτας 
ή όσοι αντιπαραβάλλουν την οικονομία της αγο-
ράς στη σχεδιασμένη οικονομία, η οποία για δε-
καετίες πραγματοποιούσε άλματα σε όλους τους 
τομείς του ανθρώπινου πολιτισμού στις σοσιαλι-
στικές χώρες, κάτω από την πλέον δημοκρατική, 
υπό τις περιστάσεις, εξουσία των εργαζομένων 
και σωστή ιδεολογικο-πολιτική καθοδήγηση.  
Δεν κατέρρευσε το σύστημα της σχεδιασμένης 
οικονομίας, που είναι η απάντηση στην οικονο-
μική αναρχία της καπιταλιστικής κοινωνίας, αλλά 
η ιδεολογική μιζέρια και οι οικονομικές θεωρίες 
των αναθεωρητών του επιστημονικού σοσιαλι-
σμού – κομμουνισμού, οι οποίοι παλινόρθωσαν 
τον καπιταλισμό στη Σοβιετική Ένωση και τις 
υπόλοιπες σοσιαλιστικές χώρες, περιλαμβανο-
μένης της Κίνας. Ωστόσο, η σχεδιασμενη οικο-
νομία από μόνη της, χωρίς την πιο πλατιά δημο-
κρατία και τη συμμετοχή των εργαζομένων σε 
όλα τα επίπεδα εξουσίας, δεν αποτελεί εναλλα-
κτική, βιώσιμη, λειτουργική λύση, δεν είναι σο-
σιαλισμός.  Δεν είναι σοσιαλισμός, που είναι το 
κοινωνικό οικονομικό σύστημα πριν το  πέρασμα 
στην αταξική, κομμουνιστική κοινωνία, το «βασί-

λειο του ανθρώπου».  
Στο γραμμένο με ταπεινοφροσύνη άρθρο του 
«Γιατί σοσιαλισμός», που δημοσιεύτηκε στο αμε-
ρικανικό περιοδικό «Μηνιαία Επιθεώρηση», το 
1949, ο φυσικός επιστήμονας Άλμπερτ Αϊνστάιν 
διατυπώνει με απλό, κατανοητό τρόπο την άποψή 
του για τον καπιταλισμό και την αναγκαιότητα 
αντικατάστασής του από τον σοσιαλισμό, που να 
στηρίζεται στη σχεδιασμένη οικονομία, συνοδευό-
μενη από ένα εκπαιδευτικό σύστημα προσανα-
τολισμένο σε κοινωνικούς σκοπούς. 
Ο καπιταλισμός, το κοινωνικό και πολιτικό καθε-
στώς που διαδέχθηκε τη φεουδαρχία, έχει ως 
βάση την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγω-
γής, την εκμετάλλευση των ημερομισθίων εργα-
τών, που δεν έχουν μέσα παραγωγής και άλλους 
πόρους ζωής και είναι υποχρεωμένοι να πουλάνε 
συνεχώς την εργατική τους δύναμη στους καπι-
ταλιστές. Η κινητήρια δύναμη της καπιταλιστικής 
παραγωγής και το βασικό χαρακτηριστικό της εί-
ναι το κέρδος, που προέρχεται από την ιδιοποί-
ηση της υπεραξίας την οποία δημιουργούν οι ερ-
γάτες. Η βασική αντίφαση του εξελιγμένου 
καπιταλισμού είναι η αντίθεση ανάμεσα στον κοι-
νωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και στην ατο-
μική, στην καπιταλιστική μορφή ιδιοποίησης των 
προϊόντων της παραγωγής. 
Η καπιταλιστική οικονομία έχει ως βασικό γνώρι-
σμα την αναρχία της παραγωγής, γιατί είναι υπο-
ταγμένη στους αυθόρμητους νόμους της καπιτα-
λιστικής ανάπτυξης. Από εδώ πηγάζουν οι 
περιοδικές οικονομικές κρίσεις, που είναι αναπό-
φευκτες υπό τον καπιταλισμό. Οι κρίσεις της 
υπερπαραγωγής, που χαρακτηρίζονται από το 
γεγονός ότι προσφέρονται περισσότερα αγαθά 
από αυτά που μπορεί να απορροφήσει η αγορά. 
Η απορρόφηση καθορίζεται από την αγοραστική 
δύναμη των εργαζομένων. 
Κατά τον Αϊνστάιν μόνον ένας τρόπος υπάρχει 
για να εξαλειφθούν τα κακά του καπιταλισμού: η 
εγκαθίδρυση μιας σοσιαλιστικής οικονομίας, όπου 
τα μέσα παραγωγής ανήκουν στην κοινωνία και 
αξιοποιούνται με σχεδιασμένο, προγραμματι-
σμένο τρόπο, μιας σοσιαλιστικής οικονομίας που 
ρυθμίζει την παραγωγή για τις ανάγκες της κοι-
νότητας, κατανέμει την εργασία ανάμεσα σε 
όσους είναι ικανοί να εργαστούν και εξασφαλίζει 
τα προς το ζην για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί.  
Η μόρφωση του ατόμου, εκτός από την προ-
ώθηση των έμφυτων ικανοτήτων του, επιχειρεί 
να αναπτύξει μέσα του μια αίσθηση ευθύνης απέ-
ναντι στον συνάνθρωπό του, στη θέση της εξύ-
μνησης της εξουσίας και της επιτυχίας. Ωστόσο, 
κατά τον Αϊνστάιν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 
σχεδιασμένη οικονομία δεν είναι, παρά ταύτα, 
σοσιαλισμός. 
Η πραγματοποίηση του σοσιαλισμού προϋποθέ-
τει την επίλυση κάποιων πολύ δύσκολων κοινω-
νικο-πολιτικών προβλημάτων: πώς είναι δυνατόν, 
λαμβανομένης υπ’ όψιν της υπερσυγκέντρωσης 
πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, να εμποδιστεί 
η γραφειοκρατία από το να γίνει πανίσχυρη και 
υπεροπτική, ξιππασμένη; Πώς μπορούν να προ-
στατευτούν τα δικαιώματα του ατόμου και με αυτό 
να εξασφαλίζεται ένα δημοκρατικό αντίβαρο στην 
εξουσία της γραφειοκρατίας; Προφητικές προ-
ειδοποιήσεις του Αϊνστάιν το 1949! 
Η σχεδιασμένη οικονομία είναι εκ των ουκ άνευ, 
αλλά ο αυριανός σοσιαλισμός δεν θα έχει μέλλον 
χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή του λαού σε όλα 
τα επίπεδα της εξουσίας.

του 
Βασίλη Κωστή 
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ΜΑΚΑΡΙΟΣ: ΚΟΙΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ Ο ΓΡΙΒΑΣ - ΓΡΙΒΑΣ: ΟΛΕΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ 
ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ  

Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 16ο  
 
 Η δολοφονική απόπειρα κατά  
του Μακαρίου στον Άγιο Σέργιο  
 

Ο
 Γρίβας και η ΕΟΚΑ Β’ δεν 
συμμορφώνονταν με τις 
υποδείξεις της Αθήνας. 

Αντίθετα με τη συνεργασία του Ιωαννίδη είχαν 
αναπτερώσει τις ελπίδες τους για να ανατρέ-
ψουν τον Μακάριο. Στις 7 Οκτωβρίου 1973 ενώ 
ο Μακάριος πήγαινε στο χωριό Άγιος Σέργιος 
της επαρχίας Αμμοχώστου για να λειτουργήσει 
στην εκεί εκκλησία έγινε απόπειρα δολοφονίας 
του. Η ΕΟΚΑ Β’ είχε τοποθετήσει εκρηκτικές 
ύλες  που θα πυροδοτούνταν όταν θα περνούσε 
το αυτοκίνητο του Μακαρίου.  
Ο Κυριάκος Τσεκούρας  είχε αναλάβει την πυρο-
δότηση των εκρηκτικών υλών. Η έκρηξη έγινε 
στις 6.45 το πρωί αλλά η προεδρική αυτοκινητο-
πομπή ήταν αρκετά μακριά. Η αστυνομία συνέ-
λαβε τους Κυριάκο Τσεκούρα, Χριστάκη Αδάμου, 
Κυριάκο Παπαγεωργίου, Σάββα Γιάγκου, Ανδρέα 
Ασπρομάλλη και Λοϊζο Βίττη. Ο Τσεκούρας πα-
ραδέχτηκε ότι αυτός προκάλεσε πρόωρα την 
έκρηξη γιατί δεν θεώρησε σωστό να σκοτώσει 
τον Αρχιεπίσκοπο. 
 
 Ο Γρίβας αποκαλεί «μπλόφα την απόπειρα 
δολοφονίας» 
 
Η εφημερίδα «Πατρίς» την επόμενη της δολοφο-
νικής απόπειρας ισχυρίστηκε  ότι η απόπειρα 
στον Άγιο Σέργιο δεν ήταν έργο της ΕΟΚΑ Β’ 
αλλά της κυβέρνησης Μακαρίου για να κερδίσει 
τη συμπάθεια του κόσμου. Η εφημερίδα έγραφε: 
«Ο Θρυλικός Αρχηγός του Ενωτικού Αγώνος, 
Στρατηγός Γεώργιος Γρίβας – Διγενής και η 
ΕΟΚΑ,  ΟΥΔΕΜΙΑΝ σχέσιν έχει με τας εκρήξεις 
εις Άγιον Σέργιον τας οποίας η μαύρη κυβερνητική 
προπαγάνδα έσπευσε να παρουσιάση ως από-

πειραν δολοφονίας του Κυβερνήτου». Ύστερα 
από διάφορες έρευνες που ακολούθησαν διαπι-
στώθηκε ότι η δολοφονική απόπειρα ήταν πρά-
γματι έργο της ΕΟΚΑ Β’  με  στυλοβάτη τον Κίκη 
Κωνσταντίου τομεάρχη της ΕΟΚΑ Β’ στην Αμμό-
χωστο.  
 
Ο Γρίβας ζητά στήριξη από τον Μαρκεζίνη 
 
Ο Σπύρος Μαρκεζίνης ορκίστηκε πρωθυπουργός 
της Χούντας την 1η Οκτωβρίου 1973. Στα μέσα 
του Οκτώβρη 1973 έγινε στο σπίτι του Σωκράτη 
Ηλιάδη στη Λευκωσία μια «σύσκεψη» της ΕΣΕΑ 
και στελεχών της Γριβικής παράταξης στην οποία 
συμμετείχε και ο εκδότης της «Εστίας» Άδωνις 
Κύρου, όπου συζητήθηκε η πιθανότητα της «πο-
λιτικοποίησης» του αγώνα. Οταν ο  Γρίβας ενη-
μερώθηκε για τα θέματα της σύσκεψης, στις 20 
Οκτωβρίου 1973  έγραψε στον Άδωνη Κύρου ότι 
απέρριπτε τον «πολιτικό» αγώνα γιατί «ο Μού-
σκος δεν πρόκειται να παραιτηθεί οικειοθελώς 
της Προεδρίας και ότι περιφρονεί τους πάντας 
και ιερούς κανόνας και κυβερνήσεις...». 
Στις 21 Οκτωβρίου 1973 έγραψε στον Μαρκεζίνη 
όπου του ζητούσε  δύο πράγματα:  
1. Ικανή οικονομική ενίσχυση για να ανταποκριθεί 
στις μεγάλες ανάγκες της οργάνωσης έναντι των 
κρατουμένων αγωνιστών και των οικογενειών 
τους και   
2.  Ενίσχυση με 500 – 600 άντρες. Ο Μαρκεζίνης 
που μόλις είχε αναλάβει το «πρωθυπουργικό» 
αξίωμα και ακολουθούσε την πολιτική του Παπα-
δόπουλου στο Κυπριακό δεν τολμούσε  να ικα-
νοποιήσει τις επιθυμίες του Γρίβα και να έρθει σε 
άμεση  αντιπαράθεση με τον μέχρι πρόσφατα 
«μέγα ευεργέτη του» τον Γ. Παπαδόπουλο. 
 
Η εξέγερση στο Πολυτεχνείο, 17 Νοεμβρίου 1973 
 
Στα μέσα Νοεμβρίου 1973 οι φοιτητές του Πολυ-
τεχνείου, της Νομικής και Ιατρικής Σχολής ζητού-

σαν να γίνουν  εκλογές για τους φοιτητικούς συλ-
λόγους το Δεκέμβριο 1973. Η επιμονή της Χού-
ντας  για αναβολή των εκλογών για το Φεβρουά-
ριο 1974 και οι συνεχείς επεμβάσεις της τόσο 
στην παιδεία όσο και στα φοιτητικά θέματα είχαν 
εξοργίσει τους φοιτητές που δεν άντεχαν άλλο 
και οδήγησε στον ξεσηκωμό τους. 
Οι φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί στο Πολυτε-
χνείο αξιούσαν «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία και 
Δημοκρατία». Η Χούντα που δεν ανεχόταν καμιά 
κριτική από κανένα, διέταξε τις πρωινές ώρες της 
17ης Νοεμβρίου 1973 τα τανκς που ήταν σταθ-
μευμένα έξω από το Πολυτεχνείο να προχωρή-
σουν να γκρεμίσουν την είσοδο του Πολυτεχνείου 
και να διαλύσουν τους διαδηλωτές. Στην επίθεση 
που ακολούθησε σκοτώθηκαν έξι φοιτητές. 
                
Ο Ιωαννίδης ανατρέπει τον Παπαδόπουλο, 
25 Νοεμβρίου 1973 
 
Μια βδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου, ο ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης, επίλε-
κτο όργανο της CIA, ανέτρεπε τον Παπαδόπουλο 
στις 25 Νοεμβρίου 1973.  Πρόεδρος ανέλαβε ο 
στρατηγός Φαίδωνας Γκιζίκης και πρωθυπουρ-
γός ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος. Η ανα-
τροπή του Παπαδόπουλου χαιρετίστηκε από την 
γριβική παράταξη και η εφημερίδα «Πατρίς»  
έγραψε την επόμενη μέρα ότι «αι υγιείς Ένοπλοι 
Δυνάμεις του Έθνους ανέτρεψαν δι’ αναιμάκτου 
Επαναστάσεως τον κ. Γ. Παπαδόπουλον και ανέ-
λαβον εις τας στιβαράς των χείρας την τύχην του 
Έθνους...». Η δε εφημερίδα «Εθνική» που εξέ-
φραζε τις απόψεις του Γρίβα, έγραψε για την αλ-
λαγή της χουντικής ηγεσίας ως «πολύ ελπιδοφό-
ρον εξέλιξιν». Η άνοδος του Ιωαννίδη στην 
εξουσία χαροποίησε ιδαίτερα τον Νίκο Σαμψών  
γιατί είχαν γνωριστεί και  γίνει φίλοι από το 1964.  
 
Ο Μακάριος αποκαλεί τον Γρίβα «κοινό δο-
λοφόνο» και ο Γρίβας τον Μακάριο «Ολετήρα 
της Κύπρου» 
 
Στα τέλη Νοεμβρίου 1973 με την ανάληψη της 
εξουσίας στην Αθήνα από τον Ιωαννίδη, η ΕΟΚΑ 
Β’ εξαπέλυσε ένα νέο κύμα βιαιοπραγιών στην 
Κύπρο. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τομεάρχης 
της ΕΟΚΑ Β’ στη Λεμεσό μαζί με την ομάδα του 
έκλεψαν δύο τόνους δυναμίτιδας από την Καλα-
βασό. Στις 10 Δεκεμβρίου 1973 δολοφονήθηκε ο 
Αντώνης Ανδρονίκου γιατί η ηγεσία της ΕΟΚΑ Β’ 
τον υποψιαζόταν ότι έδωσε πληροφορίες στην 
αστυνομία που οδήγησε στη σύλληψη της αντάρ-
τικης ομάδας στον Μαζόκαμπο. Για την απαγωγή 
και το φόνο του Ανδρόνικου ο Μακάριος απεκά-
λεσε το Γρίβα «κοινό δολοφόνο». 
Στις 19 Δεκεμβρίου 1973 ο Γρίβας κυκλοφόρησε 
ένα φυλλάδιο - διακήρυξη που  απευθυνόταν  
«Προς τον Ελληνικό Λαό και την Κυπριακή 
Βουλή». Σ’ αυτό, επιδόθηκε σ’ ένα δριμύτατο κα-
τηγορώ κατά του Μακαρίου, χρησιμοποιώντας 
πληθώρα  επιθέτων, αποκαλώντας τον  «κοινό 
συκοφάντη, ανάξιο του προεδρικού αξιώματος, 
επίορκον, ηθικόν αυτουργόν δολοφονιών Εθνι-
κών αγωνιστών, ολετήρα της Κύπρου, παραβά-
την των ιερών κανόνων, προαγωγόν του εμφυ-

λίου πολέμου......».   

Ο άλλος στόχος της κριτικής του Γρίβα ήταν ο 

Γλαύκος Κληρίδης, ο Πρόεδρος της Βουλής, τον 

οποίο θεωρούσε ως: «έναν αξιολύπητο άνθρωπο, 

ο οποίος ενεργεί ως πράκτορας άλλων…, ο 

οποίος έχει γίνει ηγέτης ενός Κόμματος, χωρίς 

οπαδούς… Αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο αρνή-

θηκαν ο ίδιος του ο πατέρας και η μητέρα… Του 

οποίου η μητέρα ήρθε σε εμένα να με δει το 1964 

και μου ζήτησε να προσπαθήσω να τον επανα-

φέρω στο σωστό δρόμο…» 

Ο Γρίβας κατηγορούσε το Μακάριο και τον Κλη-

ρίδη γιατί τους θεωρούσε συνυπεύθυνους για τα 

βασανιστήρια των Ενωτικών συλληφθέντων  και 

τους παρομοίαζε με το αποικιοκρατικό καθεστώς 

του Χάρντιγκ γιατί επέτρεπαν στα αστυνομικά όρ-

γανα να εξασκούν ακριβώς τις ίδιες μεθόδους βίας. 

Σύμφωνα με τον Πλουτή Σέρβα, ο Κληρίδης ήταν 

στη λίστα των στόχων του Γρίβα, γιατί «ήταν εκεί-

νος που απείλησε ότι θα κατάθετε στη Βουλή ψή-

φισμα, που θα χαρακτήριζε το Διγενή ως δολο-

φόνο. Ένα ξεκαθάρισμα του Κληρίδη  θα 

δικαιώνονταν πλήρως όχι μόνο στους οπαδούς 

του Διγενή, αλλά και στον κόσμο της εθνικοφρο-

σύνης, που τον θεωρούσε ως προδότη των εθνι-

κών ιδανικών, συναλλαττόμενο με τον Ραουφ 

Ντεκτάς. Από τότε άρχισε να κυκλοφορεί η χαλ-

κευθείσα φήμη ότι οι Γλαύκος Κληρίδης και Ρα-

ούφ Ντεκτάς είναι πατζανάκηδες». (Βλ. Πλούτη 

Σέρβα: Ευθύνες, Τόμος 3, σελ. 318). 

 

Ο θάνατος του Γρίβα – 27 Ιανουαρίου 1974 

 

Στις 27 Ιανουαριου 1974 ο Στρατηγός Γεώργιος 

Γρίβας που είχε γεννηθεί στο Τρίκωμο το 1898, 

πέθανε σε ηλικία 76 ετων. Πέθανε στο σπίτι του 

Μάριου Χριστοδουλίδη στη Λεμεσό, το οποίο χρη-

σιμοποιούσε ως κρησφύγετο του. Όταν έχασε τις 

αισθήσεις του στις 1.30 μ.μ. η οικογένεια Χριστο-

δουλίδη κάλεσε αμέσως το γιατρό Γαστών Σχίζα 

που τον παρακολουθούσε αλλά απλά επιβεβαί-

ωσε το θάνατο του. 

Μια ώρα αργότερα ο Γιατρός Σχίζας ενημέρωνε 

το Μακάριο για το θάνατο του Γρίβα και ο Μακά-

ριος με τη σειρά του ενημέρωσε τον έλληνα πρέ-

σβη Ευστάθιο Λαγάκο. Το βράδυ της ίδια ημέρας 

ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ Β΄ ταγματαρχης Γεώρ-

γιος Καρούσος ανακοίνωνε στον Κυπριακό λαό 

το θάνατο του Γρίβα με την πιο κάτω ανακοί-

νωση: 

«Πανέλληνες, η ΕΟΚΑ Β΄ αναγγέλει το θάνατο 

του Αρχηγού της Γεωργίου Γρίβα-Διγενή, επισυμ-

βάντα την 2.00 μ.μ. της 27ης Ιανουαρίου 1974, 

εκ καρδιακής προσβολής. Το θλιβερόν τούτο γε-

γονός του θανάτου του ηρωικού ανδρός, με την 

γνωστήν εις τους πάντας εθνικήν προσφοράν 

του, επεσυνέβη, καθ’ ην στιγμήν η σημαία του 

αγώνος δια την Ένωσιν είναι αναπεπταμένη. Ανα-

πεπταμένην θα την κρατήσωμεν μέχρι της ολο-

κληρώσεως του αγώνος. Ο αγών τον οποίον ού-

τος ήρχισε το 1955 συνεχίζεται...»
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 Σαν Σήμερα

17 Σεπτεμβρίου 
1982- Πεθαίνει ο 

 Μάνος Λοΐζος, κυπριακής 

καταγωγής  

μουσικοσυνθέτης. 

 

18 Σεπτεμβρίου 

1834- Η Αθήνα ονομάζεται 

πρωτεύουσα του ελληνικού 

κράτους, με διάταγμα της 

αντιβασιλείας. 

2013- Ενέδρα θανάτου για 

τον 34χρονο ράπερ Παύλο 

Φύσσα (Killah P.) στην  

Αμφιάλη. Δράστης ο  

45χρονος χρυσαυγίτης 

Γιώργος Ρουπακιάς, ο 

οποίος τον μαχαιρώνει στην 

καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη 

από τα πολιτικά κόμματα 

του λεγόμενου  

«συνταγματικού τόξου» και 

από τη Χρυσή Αυγή, που 

αποποιείται  

οποιασδήποτε ευθύνης. 

 
19 Σεπτεμβρίου 

1931- Ο χρηματιστηριακός 

πανικός σε Αμερική και  

Ευρώπη επηρεάζει και την 

Ελλάδα. Σημειώνεται  

υποτίμηση των αξιών και 

χρεοκοπία χρηματιστών σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 

ενώ κλείνει το  

Χρηματιστήριο Αθηνών εως 

τς 16 Δεκεμβρίου 1932. 

 

20 Σεπτεμβρίου 
1971-Πεθαίνει ο Γιώργος 

Σεφέρης, φιλολογικό  

ψευδώνυμο του Γεωργίου  

Σεφεριάδη, έλληνας  

νομπελίστας ποιητής. 

 

21 Σεπτεμβρίου 

Διεθνής Ημέρα Ειρήνης 

 

22 Σεπτεμβρίου 

1994-Μεταδίδεται το πρώτο 

επεισόδιο της αμερικανικής 

τηλεοπτικής σειράς 

 «Τα Φιλαράκια». 

 

23 Σεπτεμβρίου 
1942- Αρχίζουν  

πειραματικά στο Άουσβιτς οι 

εκτελέσεις Εβραίων με 

 θανατηφόρα αέρια. 

1939- Πεθαίνει ο  

Σίγκμουντ Φρόιντ,  

γερμανοεβραίος  

ψυχίατρος και ιδρυτής της 

ψυχανάλυσης. 

Γιώργος Σεφέρης- 20 Σεπτεμβρίου 1971 Σιγκμουντ Φρόιντ- 23 Σεπτεμβρίου 1939

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 

17 Σεπτεμβρίου: Αγαθοκλής, Αγαθόκλεια, Αγάπιος, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, 

Σοφία, Σόνια, Σοφιανός, Σοφιανή. 

18 Σεπτεμβρίου: Αριάδνη, Ρωμύλος, Ρωμυλία. 

20 Σεπτεμβρίου: Αγάπιος, Ευστάθιος, Ευσταθία, Θεοπίστη, Θεόπιστος. 

21 Σεπτεμβρίου: Ιωνάς. 

22 Σεπτεμβρίου: Φωκάς. 

23 Σεπτεμβρίου: Ξανθίππη, Ξάνθιππος, Πολυξένη.

Ο
 Γεώργιος Σεφεριάδης, όπως 
ήταν το πραγματικό του όνομα, 
γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 

του 1900 στη Σμύρνη. Ήταν το μεγαλύ-
τερο παιδί του Στυλιανού Σεφεριάδη 
(1873-1951) - δικηγόρου, σημαντικού 
κοινωνικού παράγοντα της Σμύρνης και 
ανθρώπου με λογοτεχνικές ανησυχίες - 
και της Δέσποινας Τενεκίδη με κατα-
γωγή από τη Νάξο. Το ζευγάρι είχε 
άλλα δυο παιδιά, τον Άγγελο (1905-
1950) και την Ιωάννα (1902-2000), σύ-
ζυγο του φιλόσοφου και πολιτικού Κων-
σταντίνου Τσάτσου. 
Ο Σεφέρης ξεκίνησε τις εγκύκλιες σπου-
δές του το 1906 στη Σμύρνη και τις ολο-
κλήρωσε το 1918 στην Αθήνα, όπου είχε 
εγκατασταθεί η οικογένειά του από το 
1914. Στη συνέχεια γράφτηκε στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, 
από την οποία αποφοίτησε με διδακτο-
ρικό το 1924. Τα χρόνια παραμονής του 
στο Παρίσι ήταν καθοριστικά για τη δια-
μόρφωση της ποιητικής του φυσιογνω-
μίας. Ήταν η εποχή που το κίνημα του 
μοντερνισμού βρισκόταν στην ακμή του. 
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα 
διορίστηκε υπάλληλος του Υπουργείου 
Εξωτερικών (1926), αρχίζοντας έτσι μια 
λαμπρή καριέρα στο διπλωματικό σώμα, 
που κορυφώθηκε το 1957, με την τοπο-
θέτησή του ως πρεσβευτή της Ελλάδας 
στη Μεγάλη Βρετανία. Παρέμεινε στο 
Λονδίνο έως το 1962, οπότε και συντα-
ξιοδοτήθηκε. Στις 10 Απριλίου του 1941, 
μία ημέρα μετά την κατάληψη της Θεσ-
σαλονίκης από τους Γερμανούς, είχε 
νυμφευτεί στην Πλάκα τη Μαρώ Ζάννου, 
με την οποία δεν απέκτησε παιδιά. 
Στα ελληνικά γράμματα ο Γιώργος Σεφέ-
ρης εμφανίστηκε το 1931, με την ποι-
ητική συλλογή Στροφή, η οποία από την 
πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της προ-
κάλεσε το ενδιαφέρον της λογοτεχνικής 
κοινότητας της Αθήνας, με θετικές και 
αρνητικές αντιδράσεις. Οι θαυμαστές του 
-Γιώργος Θεοτοκάς, Γιώργος Κατσίμπα-
λης και Ανδρέας Καραντώνης- υποστή-
ριξαν ότι η Στροφή εγκαινιάζει μια και-
νούργια εποχή για την ελληνική ποίηση, 
ενώ οι επικριτές του, όπως ο Άλκης Θρύ-
λος και ο Τάκης Παπατσώνης, ισχυρί-
στηκαν ότι η ποίηση του Σεφέρη είναι 
σκοτεινή και εγκεφαλική, χωρίς πραγμα-
τικό συναίσθημα. Με την πάροδο του 
χρόνου, η Στροφή απέκτησε τεράστιο 
συμβολικό βάρος, επειδή θεωρήθηκε 
από την κριτική ότι έστρεψε την ελληνική 
ποίηση από την παραδοσιακή στη μο-
ντέρνα γραφή. Ο Μοντερνισμός του Σε-
φέρη, παρατηρεί ο Γιώργος Θεοτοκάς, 
υπήρξε «ένας μοντερνισμός τολμηρός, 
αλλά που κρατούσε το νήμα της παρά-
δοσης, με αίσθημα ευθύνης και με σε-
βασμό για τη γλώσσα». 
Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε, αλλά 
και το ειδικό βάρος των Κατσίμπαλη και 
Καραντώνη στα λογοτεχνικά πράγματα, 
τον βοήθησε να επιβληθεί ως ένας 
πολλά υποσχόμενος νέος ποιητής. Η κα-
θιέρωση του Σεφέρη ως μείζονος ποιητή 
έγινε το 1935, με την ποιητική συλλογή 
Μυθιστόρημα. Σ’ αυτό το έργο βλέπουμε 
πλήρως διαμορφωμένα τα σύμβολα που 

συνθέτουν την ποιητική μυθολογία του 
Σεφέρη: το «ταξίδι», οι «πέτρες», τα 
«μάρμαρα», τα «αγάλματα», η «θά-
λασσα», ο «Οδυσσέας» κ.ά. 
Εκτός από το πλούσιο ποιητικό έργο του, 
ο Σεφέρης διακρίθηκε και στον δοκιμιακό 
λόγο, με μία σειρά ρηξικέλευθων κριτι-
κών δοκιμίων, στα οποία τόνισε τη ση-
μασία της ελληνικής παράδοσης και ανέ-
δειξε το έργο περιθωριακών μορφών 
της, όπως του Γιάννη Μακρυγιάννη και 
του Θεόφιλου. Το μεταφραστικό του έργο 
είναι μικρό σε ποσότητα, αλλά σημα-
ντικό. Μετέφρασε δύο έργα του αμερι-
κανού ποιητή Τ.Σ. Έλιοτ (Έρημη Χώρα 
και Φονικό στην Εκκλησιά), ενώ μετέ-
φερε στη νέα ελληνική δύο έργα της Βί-
βλου (Άσμα Ασμάτων και Αποκάλυψη 
του Ιωάννη). Ο Τ.Σ. Έλιοτ, ηγετική φυ-
σιογνωμία της μοντερνιστικής ποίησης 
του 20ου αιώνα, ήταν ο ποιητής που τον 
επηρέασε όσο κανένας άλλος. 
Από τη δεκαετία του '50 το έργο του Σε-
φέρη μεταφράστηκε και εκτιμήθηκε στο 
εξωτερικό. Συνεπεία αυτού ήταν η βρά-
βευσή του με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 
τον Δεκέμβριο του 1963, «για το υπέροχο 
λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο 
από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό 
πολιτιστικό ιδεώδες», όπως αναφέρεται 
στο σκεπτικό της Σουηδικής Ακαδημίας. 
Κατά τη διάρκεια της επτάχρονης δικτα-
τορίας, έσπασε τη σιωπή του στις 28 
Μαρτίου του 1969 και στηλίτευσε τη χού-
ντα με την περίφημη δήλωσή του στο 
ραδιόφωνο του BBC. «Είναι μια κατά-
σταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες 
πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρα-
τήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κό-
πους, πάνε κι αυτές να καταποντισθούν 
μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά» τόνισε 
μεταξύ άλλων. 
Στις αρχές Αυγούστου του 1971 ο Γιώρ-
γος Σεφέρης εισάγεται στον Ευαγγελισμό 
και εγχειρίζεται στον δωδεκαδάκτυλο. Θα 
πεθάνει από μετεγχειρητικές επιπλοκές 
τα ξημερώματα της 20ης Σεπτεμβρίου 
του 1971. Η κηδεία του, δύο ημέρες αρ-
γότερα, θα είναι πάνδημη και θα λάβει 
αντιδικτατορικό χαρακτήρα. Στη νεκρώ-
σιμη πομπή προς το Α' Νεκροταφείο, 
μπροστά στην Πύλη του Αδριανού, το 
πλήθος σταματά την κυκλοφορία και αρ-
χίζει να τραγουδά το απαγορευμένο τρα-
γούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους 
Σεφέρη Άρνηση (Στο περιγιάλι το κρυφό, 
όπως είναι πιο γνωστό). Στις 23 Σεπτεμ-
βρίου, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Το 
Βήμα, το τελευταίο ποίημα του Γιώργου 
Σεφέρη Επί Ασπαλάθων, που έγραψε 
στις 31 Μαρτίου 1971 και αποτελεί μία 
ακόμη καταγγελία κατά της δικτατορίας. 
Αρκετοί συνθέτες έχουν ενσκήψει στο 
έργο του Σεφέρη και μελοποιήσει ποι-
ήματά του, όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, 
Νίκος Μαμαγκάκης, Μίλτος Πασχαλίδης, 
Αδελφοί Κατσιμίχα, Ηλίας Ανδριόπουλος, 
Δήμος Μούτσης, Αργύρης Μπακιρτζής, 
Δημήτρης Αγραφιώτης, Θεόδωρος Αντω-
νίου, Λεωνίδας Ζώρας, Θεόδωρος Κα-
ρυωτάκης, Περικλής Κούκος, Γιώργος 
Κουρουπός, Γεώργιος Πονηρίδης, Θά-
νος Μικρούτσικος και Τζον Τάβενερ.

Α
υστριακός νευρολόγος και ψυχία-
τρος, θεμελιωτής της ψυχανάλυ-
σης, η οποία ήταν ταυτόχρονα μια 

θεωρία της ανθρώπινης ψυχής, μια θε-
ραπευτική μέθοδος για την ανακούφιση 
από τις ασθένειές της, αλλά και μια 
οπτική για την ερμηνεία του πολιτισμού 
και της κοινωνίας. Ανακαλύπτοντας το 
υποσυνείδητο το 1896, ξεκίνησε μία 
επανάσταση που σφράγισε τον 20ό αι-
ώνα. Λίγες προσεγγίσεις έχουν προκα-
λέσει τόσο πολλές αντιδράσεις όσο η 
ψυχανάλυση, ίσως διότι ήταν η τρίτη 
μεγάλη ανατροπή στην αντίληψη του 
ανθρώπου για τον εαυτό του. Μετά τον 
Κοπέρνικο που έδειξε ότι η Γη δεν είναι 
το κέντρο του Σύμπαντος, μετά τον 
Δαρβίνο που ανακάλυψε ότι ο άνθρω-
πος δεν είναι παρά άλλος ένας κρίκος 
στην εξέλιξη των ζώων, ο Φρόιντ απο-
κάλυψε το υποσυνείδητο που, κρυμ-
μένο στα βάθη της ψυχής, ενεργεί εν 
αγνοία μας. 
Ο Σίγκμουντ Φρόιντ γεννήθηκε στις 6 
Μαΐου 1856 στο Φράιμπεργκ της Μορα-
βίας (σημερινό Πρζίμπορ Τσεχίας), τότε 
τμήμα της Αυστροουγγαρίας των Αψβούρ-
γων, από γονείς εβραϊκής καταγωγής.  
Ο Φρόιντ το 1885 
Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές και 
επηρεασμένος από ένα δοκίμιο του 
Γκέτε, αποφασίζει να ασχοληθεί με την 
ιατρική. Εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο 
της Βιέννης και μετά την αποφοίτησή του 
εργάζεται ως κλινικός βοηθός στο Γενικό 
Νοσοκομείο της Βιέννης, όπου ειδικεύε-
ται στην ψυχιατρική και την παθολογία. 
Το 1885, αφού ολοκλήρωσε μία μελέτη 
για τον μυελό του εγκεφάλου, διορίζεται 
λέκτωρ νευροπαθολογίας. 
Την εποχή αυτή αναπτύχθηκε, επίσης, 
το ενδιαφέρον του για τις φαρμακευτικές 
ιδιότητες της κοκαΐνης, τις οποίες εξακο-
λούθησε να ερευνά τα επόμενα χρόνια.  
Τον Οκτώβριο 1885, αναχωρεί για το Πα-
ρίσι, προκειμένου να συνεχίσει τις μελέ-
τες του στη νευροπαθολογία στο νοσο-
κομείο Σαλπετριέρ, όπου εργάζεται υπό 
την καθοδήγηση του σπουδαίου νευρο-
λόγου Ζαν - Μαρτέν Σαρκό, που θεω-
ρείται ο εισηγητής της σύγχρονης νευ-
ρολογίας. Ο Σαρκό χρησιμοποιούσε την 
ύπνωση ως θεραπεία της υστερίας, μία 
μέθοδος που αποδείχθηκε κρίσιμη για την 
επιστημονική εξέλιξη του νεαρού γιατρού. 
Έχοντας ήδη εντοπίσει τη σχέση μεταξύ 
υστερίας και καταπιεσμένης σεξουαλικό-
τητας, ο Φρόιντ επιστρέφει στη Βιέννη 
το 1886 και αναλαμβάνει την πρώτη 
ασθενή του, την Μπέρτα Παπεγχάιμ, 
γνωστή στη βιβλιογραφία ως «Άννα Ο». 
Αφηγούμενη τις τραυματικές εμπειρίες 
της, η νεαρή κοπέλα απαλλάσσεται σιγά 
-σιγά από τα συμπτώματα της αρρώ-
στιας της (παράλυση, παραισθήσεις). Με 

τη μέθοδο του ελεύθερου συνειρμού, ο 
λόγος μπορεί να εξερευνήσει τα βάθη 
του ασυνειδήτου του ανθρώπου, το 
οποίο, σύμφωνα με τον Φρόιντ, κυριαρ-
χείται από τις ορμές που σχηματίζονται 
στην παιδική ηλικία και η συζήτηση για 
τις απωθημένες επιθυμίες οδηγεί στην 
εκτόνωση της ψυχικής πίεσης και στη 
θεραπεία. Από την «κλασική» μέθοδο 
της ύπνωσης του ασθενούς εκείνος κρα-
τάει τελικά μόνο το ανάκλιντρο, το γνω-
στό «ψυχαναλυτικό ντιβάνι». 
Έτσι γεννήθηκε η ψυχανάλυση ως θεω-
ρία και θεραπεία για την ανακούφιση της 
ανθρώπινης ψυχής. Ο Φρόιντ έγραψε 
ότι η libido, η σεξουαλικότητα μας, φιλ-
τράρει τα πάντα από την παιδική ηλικία 
ακόμη. Μίλησε για το μικρό αγοράκι που 
επιθυμεί να σκοτώσει τον πατέρα του και 
να κοιμηθεί με τη μητέρα του (οιδιπόδειο 
σύμπλεγμα) και για τις ανεξέλεγκτες ορ-
μές (id) από τις οποίες κυριαρχείται ο 
άνθρωπος. Πριν από τον Φρόιντ κανέ-
νας δεν είχε περιγράψει με αυτό τον 
τρόπο την ανθρώπινη κατάσταση. 
Μέσα στη φρίκη του Α’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου, αναπτύσσει τη θεωρία του για το 
ρόλο τού Υπερεγώ, το οποίο «παράγει 
αισθήματα ενοχής», ενώ συμπληρώνει 
τη γενική θεωρία του επιχειρώντας να 
εξηγήσει «αυτή την ατελείωτη σειρά των 
συγκρούσεων που σημάδεψαν την πα-
γκόσμια ιστορία». Είδε τους φόβους του 
για «το παράλογο πίσω από τη βιτρίνα 
του πολιτισμού» να επαληθεύονται δύο 
δεκαετίες αργότερα, όταν οι ναζιστές έκα-
ψαν τα βιβλία του το 1933, ως «καρπούς 
της εβραϊκής επιστήμης». 
Το 1938, όταν ναζιστές προσαρτούν την 
Αυστρία, ο Σίγκμουντ Φρόιντ μεταναστεύει 
στη Μεγάλη Βρετανία μαζί με την κόρη 
του Άννα, η οποία είχε αρχίσει να ασχο-
λείται με την παιδοψυχολογία. Ένα χρόνο 
αργότερα, στις 23 Σεπτεμβρίου 1939, ο 
κορυφαίος αυστριακός επιστήμονας θα 
αφήσει την τελευταία του πνοή στο Λον-
δίνο, χτυπημένος από τον καρκίνο. 
Ο Φρόιντ ήταν παντρεμένος από το 1886 
με την ομόθρησκή του Μάρτα Μπέρναϊς, 
με την οποία απέκτησε έξι παιδιά, ένα από 
τα οποία η Άννα Φρόυντ επρόκειτο να δια-
πρέψει και η ίδια ως ψυχαναλύτρια. 
Η ψυχανάλυση, το δημιούργημα του 
Φρόιντ, εξακολουθεί να διχάζει μέχρι σή-
μερα. Οι υποστηρικτές της τη θεωρούν 
«τη σημαντικότερη θεωρητική εξέλιξη του 
20ού αιώνα». Οι επικριτές της υποστη-
ρίζουν ότι είναι περισσότερο θεωρία 
παρά επιστήμη. Γεγονός είναι ότι όπως 
γράφει ο γάλλος συγγραφέας και ψυχα-
ναλυτής Μισέλ Πλον, «δεν μπορούμε 
πλέον να σκεφθούμε με τον ίδιο τρόπο 
μετά τον Φρόιντ. Αυτή η θεραπευτική μέ-
θοδος άλλαξε τον κόσμο».
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Το Enfield Council προειδοποιεί το κοινό για 
υψηλό αριθμό κρουσμάτων Covid- 19 στην περιοχή

Η ηγέτης του συμβουλίου του 

Ένφιλντ έστειλε επιστολή σε 

κάθε νοικοκυριό του δήμου για 

να τους προειδοποιήσει για 

τους συνεχιζόμενους κινδύνους 

που σχετίζονται με το COVID-

19 και τη σημασία της παρακο-

λούθησης, της καθοδήγησης και 

της δοκιμής για να κρατήσει 

όλους τους κατοίκους ασφαλείς. 

Το ποσοστό των θετικών κρου-

σμάτων στο Enfield έχει υπερ-

διπλασιαστεί από την περα-

σμένη εβδομάδα, ένα παρόμοιο 

μοτίβο που παρατηρήθηκε από 

πολλούς άλλους δήμους του 

Λονδίνου και ώθησε την Cllr 

Nesil Caliskan να έρθει σε 

επαφή με όλους τους κατοίκους. 

Το ποσοστό μόλυνσης είναι ο 

αριθμός των νέων θετικών πε-

ριπτώσεων COVID-19 ανά 

100.000 άτομα την εβδομάδα. 

Το Enfield έχει σήμερα 29,4 πε-

ριπτώσεις ανά 100.000 που 

αντιστοιχούν σε περίπου 100 

άτομα εντός του πληθυσμού 

του Enfield. Δεδομένου του σχε-

τικά μικρού αλλά αυξανόμενου 

αριθμού που υπάρχει, είναι πιο 

χρήσιμο να δοθεί προσοχή στο 

πραγματικό ποσοστό από το 

ποσοστό αύξησης. 

Η Cllr Caliskan, είπε: «Βρισκό-

μαστε σε ένα κρίσιμο σημείο 

όπου όλοι πρέπει να τηρούμε 

αυστηρά όλα τα μέτρα ασφα-

λείας. Η αύξηση των ποσοστών 

μόλυνσης είναι ιδιαίτερα ανησυ-

χητική όταν πρόκειται για άτομα 

άνω των 70 ετών, άτομα με 

προϋπάρχουσες ιατρικές παθή-

σεις και τους ευάλωτους. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο 

πήρα την απόφαση να γράψω 

σε όλους για να επαναλάβω τα 

απλά αλλά εξαιρετικά σημαντικά 

μέτρα που μπορούμε να παρα-

τηρήσουμε». 

Αυτά είναι - χέρια, πρόσωπο και 

χώρος: 

 

• πλένετε τα χέρια σας τακτικά 

• φορέστε μάσκα στις δημόσιες 

συγκοινωνίες και σε εσωτερι-

κούς δημόσιους χώρους 

• Κρατήστε την απόσταση σας 

από άλλα άτομα κατά προτί-

μηση σε απόσταση δύο μέτρων 

 

Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμ-

βρίου, τα άτομα δεν μπορούν 

να συναντηθούν σε ομάδες - σε 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώ-

ρους - με περισσότερα από έξι 

άτομα εκτός του του σπιτιού 

τους εκτός από συγκεκριμένες 

περιστάσεις. 

Η Cllr Caliskan πρόσθεσε: 

«Ακολουθώντας αυτά τα βή-

ματα που είναι σημαντικά - ο 

έλεγχος είναι κρίσιμος. Ανησυ-

χούσα πολύ όταν έμαθα ότι οι 

κάτοικοι αντιμετώπισαν δυσκο-

λίες κατά την κράτηση για τα 

τεστ του COVID-19. Οι άνθρω-

ποι σε όλη τη χώρα αντιμετω-

πίζουν το ίδιο πρόβλημα. 

«Και από την αρχή της πανδη-

μίας, καλέσαμε την κυβέρνηση 

να διασφαλίσει ότι θα γίνονται 

τακτικές μαζικές δοκιμές για τα 

κέντρα φροντίδας μας. Ωστόσο, 

μάθαμε πρόσφατα, ότι τις τε-

λευταίες οκτώ εβδομάδες, μόνο 

19 από τα 79 κέντρα φροντίδας 

στο Enfield έχουν λάβει δοκιμή. 

Αυτό είναι απαράδεκτο. 

«Το Enfield Council θα συνεχί-

σει να πιέζει την κυβέρνηση να 

ενεργήσει γρήγορα και να διορ-

θώσει τα προβλήματα με τις δο-

κιμές των τεστ. Υπενθυμίζουμε 

επίσης στους κατοίκους να ακο-

λουθήσουν τις οδηγίες για να 

διατηρήσουν τον εαυτό τους και 

τους άλλους ασφαλείς». 

Το Συμβούλιο διευκόλυνε πρό-

σφατα το άνοιγμα μιας τρίτης 

θέσης δοκιμών τεστ για κινητά 

στο Enfield, στο Raynham Road 

Car Park στο Έντμοντον. Οι άλ-

λες τοποθεσίες για κινητά είναι 

στο Edmonton Green (North 

Car Parking) και στο Lodge 

Drive Car Park, στο Palmers 

Green. Ο ιστότοπος στο Lee 

Valley Athletics Center είναι ένα 

σταθερό κέντρο για τεστ αλλά  

μόνο οδηκώς μπορείτε να έχετε 

πρόσβαση. 

Εάν χρειάζεστε τεστ, εξακολου-

θεί να συνιστάται να κλείσετε 

ραντεβού στη διεύθυνση 

www.gov.uk/ get-coronavirus-

test ή καλέστε το 119. Θυμη-

θείτε, τα τρία κύρια συμπτώ-

ματα του ιού είναι: 

• Νέος και επίμονος βήχας 

• Υψηλή θερμοκρασία 

• Απώλεια ή αλλαγή αίσθησης 

οσμής ή γεύσης

Διαβεβαιώσεις από τη βρετανική  
κυβέρνηση για απόδοση σημασίας στα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία

Η βρετανική κυβέρνηση εδώ 
και καιρό ενθαρρύνει την Τουρ-
κία να εργαστεί για την πλήρη 
προστασία των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων στη χώρα, ιδίως 
στον τομέα της ελευθερίας της 
έκφρασης, ανέφερε η Υφυ-
πουργός Εξωτερικών Γουέντι 
Μόρτον απαντώντας σε σχε-
τική επιστολή Συντηρητικών 
βουλευτών. 
Η αρμόδια για την Ευρωπαϊκή 
Γειτονιά υφυπουργός συμπλή-
ρωσε ότι το Λονδίνο θα συνε-
χίσει να θίγει αυτά τα ζητήματα 
με την τουρκική κυβέρνηση και 
να προτρέπει σε σεβασμό της 
ελευθερίας των ΜΜΕ, «που εί-
ναι αναγκαία για τη μακροπρό-
θεσμη υγεία της τουρκικής δη-
μοκρατίας». 
Η κα Μόρτον απαντούσε σε 
επιστολή προς τον Βρετανό 
Υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ 
Ράαμπ από τους βουλευτές βο-
ρείου Λονδίνου Τερέζα Βίλιερς 
και Μάθιου Όφορντ. 
Οι δύο φιλοκύπριοι πολιτικοί 
ζητούσαν από τον κ. Ράαμπ να 

εγείρει ανησυχίες για την πα-
ρεμπόδιση της ελευθεροτυπίας 
στην Τουρκία. Τον καλούσαν 
επίσης να επανεξετάσει τους 
όρους της συμφωνίας με την 
Τουρκία για αμοιβαία έκδοση 
κατηγορουμένων για αδική-
ματα, ώστε να μη βασίζεται 
μόνο στην εξέταση διαδικαστι-
κών λεπτομερειών αλλά και 
στην αξιολόγηση της ουσίας 
του αιτήματος έκδοσης. 
Η κα Μόρτον παρέπεμψε στις 
διεθνείς πρωτοβουλίες του 
Βρετανού Υπουργού Εξωτερι-
κών για την προστασία της 
ελευθερίας των μέσων ενημέ-
ρωσης. 
Σημείωσε επίσης ότι οι διευθε-
τήσεις έκδοσης κατηγορουμέ-
νων μεταξύ Ηνωμένου Βασι-
λείου και Τουρκίας βασίζονται 
στη συναφή ευρωπαϊκή σύμ-
βαση. 
Πρόσθεσε ότι ήδη τα βρετανικά 
δικαστήρια έχουν το δικαίωμα 
να απορρίψουν ένα αίτημα έκ-
δοσης από την Τουρκία όταν δε 
συνάδει με την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
εν λόγω ατόμου ή όταν φαίνεται 
πως το αίτημα έκδοσης απο-
σκοπεί στη δίωξη ή τιμωρία 
ενός ατόμου για τις πολιτικές 
του απόψεις. 
Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι η βρε-
τανική κυβέρνηση θα συνεχίσει 
να διατηρεί τα ανθρώπινα δι-
καιώματα «στην καρδιά» της 
πολιτικής της έναντι της Τουρ-
κίας.
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Ο Μιμίκος και η Μαίρη (1958). 
Μελόδραμα με την Αλίκη Βουγι-
ουκλάκη, Ανδρέα Μπάρκουλη, 
Θανάση Βέγγο, Αλέκα Στρατη-
γου, Γιάννη Δαλιανίδη, Λικούργο 
Καλλέργη. Ο Πέτρος Πανδόπου-
λος 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 ανθυπία-
τρος Μιχάλης Μιμίκος, θα ερωτευθεί την Μαίρη.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:30  
Βασιλιάδες της Μυκόνου (2010). Κωμωδία με τους 
Νικ Γιαννόπουλο, Άλεξ Δημητριάδη, Ζέτα Μακρυπού-
λια, Βινς Κολόσιμο, Δημήτρη Σταρόβα, Μάνο Γαβρά, 
Κοστα Κιλιά, Κοσίμα Κοπόλλα, Γαλήνη Τσεβά.  Ένας 
Ελληνοαυστραλός κληρονομεί μια παραλία και μια τα-
βέρνα στην Μύκονο από έναν θείο τον οποίο δε γνώ-
ρισε ποτέ. Αγνοώντας την ελληνική νοοτροπία και κου-
βαλώντας την "αφέλεια" του μετανάστη, θα ταξιδέψει 
με τον κολλητό του στην Μύκονο. Εκεί θα βρεθεί αντι-
μέτωπος με συγγενείς και τοπικούς παράγοντες, που 
όλοι θα προσπαθήσουν να τον εξαπατήσουν και να 
του βάλουν "τρικλοποδιές". 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  23:05  
Αμαρτωλά Νιάτα (1960). Κοινωνικό δράμα με την 
Κάκια Αναλυτή, Κώστα Κακκαβά, Διονύση Παπαγιαν-
νόπουλο, Κώστα Κούρτη, Σάσα Καζέλη, Λυκούργο 
Καλλέργη. Ο Νίκος, γόνος μιας ευκατάστατης οικογέ-
νειας, με τη βοήθεια του φίλου του Κώστα μπαίνει 
κρυφά ένα βράδυ στο γραφείο του πατέρα του και 
κλέβει τα πολύτιμα κοσμήματα της μακαρίτισσας μη-
τέρας του, κι αυτό επειδή ο πατέρας του τον είχε διώξει 
από το σπίτι γιατί είχε πάρει τον κακό δρόμο, χάνοντας 
τεράστια ποσά σε χαρτοπαιξίες. Μια παιδική του φίλη, 
η Ρίκα, προσπαθεί να τον επαναφέρει στον ίσιο δρόμο. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:30  
Τρελά Κανάλια (1987). Κωμωδία με τους Σωτήρη 
Μουστάκα, Χριστίνα Παππά, Γιάννη Ευαγγελίδη, 
Σπύρο Ιωάννου και Στέλλα Κωνσταντινίδου. Ο Φειδίας 
από μικρός ήθελε να γίνει ηθοποιός, αλλά δεν τα κα-
τάφερε, σε αντίθεση με το φίλο του τον Δάμωνα. Όταν 
όμως συναντά ένα συμπατριώτη του και ιδιοκτήτη τη-
λεοπτικού σταθμού, το όνειρό του αρχίζει να γίνεται 
πραγματικότητα. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:40  
Παράνομος Δεσμός (1989). Μελόδραμα με τους Αλ-
μπέρτο Εσκενάζυ, Αθηνά Μαυρομάτη, Σπύρος Με-
ριανός, Χαρά Κουκουτσέα, Τζένη Βαβαρούτα. Ο Στέ-
φανος είναι ένας επιτυχημένος δικηγόρος και σύζυγος. 
Η ζωή του είναι ολοκληρωμένη όταν εντελώς απρό-
οπτα εισβάλλει στη ζωή του η Έλενα, συνάδελφος 
του η οποία είναι και αυτή παντρεμένη. Αυτό που ξε-
κινάει σαν επαγγελματική σχέση και φιλία, δεν αργεί 
να εξελιχθεί σε έναν "Παράνομο δεσμό". 
KYΡIAKH 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:40  
Πρωινή́ Περίπολος (1987). 
Δράμα επιστημονικής φαντασίας 
με την Michelle Valley (Μισέλ 
Βάλεϊ ), Τάκη Σπυριδάκη, Πανα-
γιώτη Θανασούλη, Τάκη Λου-
κάτο, Ράνια Τριβέλα. Σε μια ερει-
πωμένη πόλη του μέλλοντος, μια 
γυναίκα περιπλανιέται ακούγοντας μόνο την πρωινή πε-
ρίπολο που ειδοποιεί τον κόσμο να απομακρυνθεί. Προ-
σπαθώντας να αποφύγει την περίπολο, θα κρυφτεί σε 
κάποιο κτίριο, κι εκεί θα συναντήσει έναν άντρα, με τον 
οποίο θα συνδεθεί μαζί του, για να γνωρίσουν τον έρωτα. 
KYΡIAKH 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  23:25  
Κακός ψυχρός κι Ανάποδος (1969). Κωμωδία  με 
τους Μίμη Φωτόπουλο, Κώστα Χατζηχρήστο, Νίκο 
Φέρμα, Καίτη Πανου, Τάκη Μηλιάδη, Δημήτρη Μπισ-
λάνη, Μάνο Κατράκη. Ένας αφελής καφετζής από την 
επαρχία, ο Θύμιος Παπαχατζής  έρχεται στην Αθήνα 
να ζητήσει δανεικά από τον δίδυμο αδελφό του τον 
Κώστα, έναν πολύ γνωστό ηθοποιό, ώστε να μπορέσει 
να παντρευτεί την Παγώνα, την κόρη του κοινοτάρχη. 
Την ώρα που ο Θύμιος μπαίνει στο θέατρο, ο Κώστας 
λιποθυμά επί σκηνής και η παράσταση διακόπτεται. Οι 
υπεύθυνοι του θεάτρου πανικοβάλλονται, αλλά παρα-
τηρούν κατάπληκτοι την απίστευτη ομοιότητα των δύο 
αδελφών και βγάζουν άρον-άρον τον Θύμιο στη σκηνή.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:35  
Ουδείς Αναμάρτητος (1986). Κυπριακή κωμωδία με 
τους Ανδρέα Αργυρίδη, Αγγελική Φιλιππίδου, Ανδρέα 
Κόκκινο, Κωστάκη Κωνσταντίνου, Σώτο Φιλιππίδη, 
Κυριάκο Κωνσταντίνου. Ο Παναής, ένας καλοκάγαθος 
θρησκευόμενος οικογενειάρχης, ξεκινά  από το χωριό 
του μαζί με τον φίλο του τον Ανδρόνικο για να πάνε 
στο Συνέδριο των Κατηχητικών στην Λευκωσία. Στα-

ματούν στον δρόμο για καφέ αλλά καταλήγουν σε ένα 
club με χορεύτριες. 
ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:30 
Δύσκολοι Αποχαιρετισμοί (Ο Μπαμπάς μου) 
(2002). Δραματική ταινία με την Ιωάννα Τσιριγκούλη, 
Γιώργο Καραγιάννη, Δέσπω Διαμαντίδου και Στέλιο 
Μάϊνα. Ο Ηλίας, ένα δεκάχρονο αγόρι που ζει στην 
Αθήνα στα τέλη τους δεκαετίας του '60, ξαφνικά χάνει 
τον πατέρα του. Η υπόλοιπη οικογένεια προσπαθεί 
να συνηθίσει την καινούργια πραγματικότητα εκτός 
από τον Ηλία ο οποίος αρνείται να πιστέψει ότι ο πα-
τέρας του είναι νεκρός. Είναι σίγουρος ότι ο πατέρας 
του θα γυρίσει για να παρακολουθήσουν μαζί τους 
δύο Αμερικάνους να προσεδαφίζονται στο φεγγάρι.  
ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:15  
Η Νύφη Τόσκασε (1962). Κωμωδία με την Τζένη Κα-
ρέζη, Θανάση Βέγγο, Νίκο Ρίζο, Κούλη Στόλιγκα, 
Γιάννη Γκιωνάκη, Πάρι Αλεξάντερ, Πέτρο Κυριάκο. Οι 
γονείς της Καίτης θέλουν να την παντρέψουν με το 
Μήτσο Σκορδαλέα. Εκείνη όμως αγαπάει τον Δημήτρη 
ο οποίος υπηρετεί στη Λάρισα, και τη μέρα του γάμου 
της φεύγει από το σπίτι της και κρύβεται στο αυτοκί-
νητο του Χαρίλαου, ενός έμπορου ρούχων. Ο Χαρί-
λαος κάνει στάση σε ένα ξενοδοχείο και την ανακαλύ-
πτει. Την επόμενη μέρα η Καίτη ξεκινά για τη Λάρισα 
με άλλο φορτηγό ενώ οι γονείς της ζητούν τη βοήθεια 
της αστυνομίας.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:05  
Με Φόβο και Πάθος (1972). 
Δραματική ταινία με τους Νίκο 
Κούρκουλο, Ελένη Ερήμου, 
Μάνο Κατράκη, Γιώργο Μού-
τσιο, Νίκο Παπαναστασίου,  
Βασίλη Ανδρονίδη. Ο σεσημα-
σμένος κακοποιός Γιώργος Ζα-
ρίφης, ξεψυχώντας στα χέρια του ανακριτή Νίκου Φα-
ναριώτη, του αποκαλύπτει ότι αυτός είναι ο δολοφόνος 
του Βενέτη. Ο Φαναριώτης συγκλονίζεται, γιατί αυτός 
ήταν που οδήγησε την πρώην αγαπημένη του Ελβίρα 
Βιάσκου στη φυλακή, με αυτή την κατηγορία. Αναφέρει 
το γεγονός στους ανωτέρους του και όλη η κρατική 
μηχανή περιμένει την οργή της πανίσχυρης οικογέ-
νειας των Βιάσκων, για την πλάνη που οδήγησε την 
Ελβίρα στη φυλακή...                                                                                             
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ΠΕΜΠΤΗ 17/9 

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 18/9 
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 19/9 
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 20/9 
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 21/9  
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 22/9 

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 23/9 
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 17 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: Λαο-
γραφικός Όμιλος Πολυγύρου 'Η Εκ-
δρομή' 
22:00 Ελληνική Ταινία: Ο Μιμίκος 
και η Μαίρη  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 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  Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με 
την Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Βασιλιάδες 
της Μυκόνου  
23:05 Ελληνική Ταινία: Αμαρτωλά 
Νιάτα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 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: 
Η Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί 
τον υπνοθεραπευτή κ.  Στέφανο 
Λεώντα Βαουτ́η-  Υπ́νωση & Υπνο-
θεραπειά  
20:30 Ελληνική Ταινία: Τρελά Κανάλια 
21:40 Ελληνική Ταινία: Παράνομος 
Δεσμός  
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 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 20 
21:30 Ελληνική Ταινία: Πρωινή́ 
Περίπολος  

23:25 Ελληνική Ταινία: Κακός Ψυ-
χρός κι Ανάποδος  
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 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: Ουδείς Ανα-
μάρτητος  
22:45 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ- Χάλκινα 
Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:40 Ελληνική Ταινία:  
22:05 Ελληνική Ταινία:  
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:00 Ζωντανή Σύνδεση με το 
Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού: 
Τρίτο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλίας 
και Πολιτισμού 'Χρήστος Λαζαρή' 
με τους Θέμη Αδαμαντίδη, Λουκά 
Γιώρκα και Έλενα Ανδρέου. 
21:25 Κυπριακή Σειρά: ΝΕΟΣ  
ΚΥΚΛΟΣ- Χάλκινα Χρόνια - ΡΙΚ 
22:25 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Βασούλα Χριστοδούλου  
23:05 Ελληνική Ταινία: Με Φόβο και 
Πάθος 
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Σύνολο είκοσι εννέα γκολ σε πέντε αγώνες 
στο πρωτάθλημα KOPA

Τελικός κυπέλλου Ελλάδας

Η κυπριακή ομάδα της Νέας Σαλαμίνας Η.Βασιλείου, 
φέρνει αγονοία για τα παιχνίδια του FA Cup στο Βόρειο Λονδίνο

Η Νέα Σαλαμίνα γράφει ιστορία άλλη μια φορά, κερδίζοντας το 
δεύτερο προκριματικό γύρο του Emirates FA Cup, έναντι της 
West Esse, μια ομάδα που βρίσκεται μια κατάταξη πάνω από 
τη Νέα Σαλαμίνα και παίζουν στο Essex. Το παιχνίδι τελείωσε  
5-1 με γκολ της Νέας Σαλαμίνας από το Κιρί Πόρτου, τον Τσάρλι 
Γεωργίου και τον Αντώνιο Μιχαήλ. 
Η New Salamis νίκησε την Colney Heath στον προηγούμενο 
γύρο 1-0. 
Το πρώτο γκολ ήρθε στα πρώτα δεκαπέντε λεπτά, όταν ο Κιρί 
Πόρτου έφτασε στην τελευταία γραμμή άμυνας του Γουέστ Έσεξ 
για να καταφέρει να κοντράρει τον τερματοφύλακα και να ρίξει 
την μπάλα στο κενό δίχτυ. Και πάλι ο Κιρί Πόρτου σκόραρε 
από το πέναλτι στο 25ο λεπτό. Δύο μηδέν και δευτερόλεπτα 
για να φτάσει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ένας γρήγορος 
αγώνας οδήγησε σε ένα άλλο γκολ με τον Κιρί Πόρτου στη 
μέση να σκοράρει ένα άλλο γκολ για να οδηγήσει τους κόκκινους 
στο 3-0 πριν το διάλειμμα. 
Το δεύτερο ημίχρονο West Essex έπιασε τον New Salamis στο 
πίσω πόδι και μείωσε το σκορ σε 3-1 μέσα σε λίγα λεπτά από 
την επανεκκίνηση. Αυτό τους έδωσε την ώθηση να προσπαθή-
σουν να επιστρέψουν στο παιχνίδι και πίεσαν την άμυνα της 
Νέας Σαλαμίνας για δεκαπέντε λεπτά. 
Τα τελευταία είκοσι λεπτά η Νέα Σαλαμίνα πήρε ξανά το προ-
βάδισμα και ανταμείφθηκε με ένα γκολ, όταν ο Τσάρλι Γεωργίου 

ντρίμπλαρε πέρα   από δύο παίκτες και κατάφερε να αιφνιδιάσει 
τον τερματοφύλακα βάζοντας την μπάλα στο πίσω μέρος του 
κενού διχτυού. Σε λίγα λεπτά, ο Antonio Michael, μπήκε με αλ-
λαγή στο δεύετρο ημήχρονο και κατάφερε να με σέντρα του 
Harrison Georgiou να σκοράρει. 
Η Νέα Σαλαμίνα απέχει πλέον δώδεκα αγώνες από τον τελικό 
του FA Cup στο Wembley. 
Μιλώντας στον προπονητής της Νέας Σαλαμίνας Gursel Gulfer 
μετά το παιχνίδι, ήταν πολύ χαρούμενος με την απόδοση της 
ομάδας του και πρόθυμος να μάθει ποιοι έχουν πάρει στον 
επόμενο γύρο του Emirates FA Cup, όταν η ισοπαλία πραγμα-
τοποιηθεί τη Δευτέρα στο Στάδιο Wembley. 
κατάφερε να παίξει στο FA Cup. Ιδρύθηκε το 1971 παίζοντας 
ποδόσφαιρο την κάθε Κυριακή και κατάφεραν να μπουν στο 
πρωτάθλημα KOPA όπου κέρδισαν δώδεκα τίτλους πρωταθλή-
ματος και επτά κύπελλα ποδοσφαίρου του Λονδίνου. 
Κέρδισαν επίσης το κορυφαίο τρόπαιο στο Κυριακάτικου πο-
δοσφαίρου, το FA Sunday Cup, νικώντας τον Barnes στο Sel-
hurst Park, στην έδρα του CrystalPalace. 
Από το 2018/19 μεταφέθηκαν στο ποδόσφαιρο του Σαββάτου 
και έπαιξαν στο Herts County Senior League όπου προήχθησαν 
στον πρώτο χρόνο τους στο Spartan South Midlands League 
και προκρίθηκαν στο FA Cup.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής 
του τελικού του Κυπέλλου Ελ-
λάδας των… αναβολών και 
των απουσιών, επικρατώντας 
με 1-0 της ΑΕΚ στο Πανθεσ-
σαλικό Στάδιο του Βόλου. Πα-
νηγύρισε έτσι το 28ο τρόπαιο 
και φυσικά το… ετεροχρονι-
σμένο νταμπλ για την αγωνι-
στική περίοδο 2019/20. 
Πρωταγωνιστής στην τέταρτη 
νίκη των «ερυθρόλευκων» σε 

οκτώ συναντήσεις με την ΑΕΚ 

σε τελικό Κυπέλλου, ήταν ο Ρα-

ντζέλοβιτς, ο οποίος πέτυχε το 

μοναδικό γκολ της αναμέτρη-

σης στο 9΄. 

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν και 

πέναλτι λίγο μετά την έναρξης 

του δευτέρου μέρους, με τον 

Τσιντώτα να νικά στο 57′ τον 

Ελ Αραμπί που ανέλαβε την 

εκτέλεσή του.

Με το δεξί στην Πρέμιερ Λιγκ 
μπήκε η Τσέλσι, η οποία νίκησε 
εύκολα στη πρεμιέρα της Δευ-
τέρας τη Μπράιτον εκτός έδρας 
με 3-1. 
Στον άλλο αγώνα της Δευτέρας, 
η Γουλβς, με το πιο γρήγορο 
«ζευγάρι» γκολ στην ιστορία 
της Premier League που σημει-
ώθηκαν στο 3` και στο 6`, επι-
κράτησε εύκολα στην έδρα της 
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με 2-0. 
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα 
και οι σκόρερ της πρεμιέρας εί-
ναι: 
 

Φούλαμ-Άρσεναλ               0-3 

Κρίσταλ Πάλας-Σαουθάμπτον    

                          1-0 

Λίβερπουλ-Λιντς               4-3 

Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ     0-2 

Γουέστ Μπρομ-Λέστερ      0-3 

Τότεναμ-Έβερτον              0-1 

Σέφιλντ Γ.-Γουλβς             0-2 

Μπράιτον-Τσέλσι              1-3 

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γ. αναβλ 

Μάντσεστερ Σ.-Αστον Βίλα   

αναβλ. 

Το KOPA League ξεκίνησε με 

συνολικά είκοσι εννέα γκολ σε 

πέντε αγώνες. 

Η μέρα ξεκίνησε με την Komi 

Kebir εναντίον μιας νέας ομά-

δας στο πρωτάθλημα της Nissi. 

Χρειάστηκε χρόνος και στις δύο 

ομάδες για να διαχειριστούν την 

πίεση. 

Το πρώτο γκολ ήρθε στο 25ο 

λεπτό από ένα πέναλτι που ση-

μείωσε ο Ramiah Mills. Δέκα λε-

πτά αργότερα, η Nissi ισοφά-

ρισε όταν ο Theo τρίπλαρε τον 

τερματοφύλακα της Κόμι Κεπί. 
και έριξε την μπάλα στο δίχτυα. 
Το δεύτερο ημίχρονο έφερε 
άλλα δύο γκολ για την Κόμι Κε-
μπίρ και τα δύο γκολ με δυνατά 
τελειώματα από τον Ρονάλντο 
και τον Τζορτζ Λέικ. 
Στο άλλο πρώιμο παιχνίδι, η 
Olympia νίκησε τον Cinar με 3-
1. Σκόρερ για την Olympia ήταν 
οι Yemi Giulz και Lawrence. Ο 
Σινάρ σκόραρε με πέναλτι την 
τελευταία στιγμή. 
Οι νεοεισερχόμενοι στο KOPA 
League Omonia Youth θα απο-
γοητευτούν από το ντεμπούτο 
τους στο πρωτάθλημα καθώς 
έχασαν από την Pantel 7-1. Τα 
γκολ της Pantel ήρθαν από τους 
Chris Spyrou 2, Kaylen Rowe 
2, Jamal Iwoyo, Andy Santos 
και George Costa. 
Η Ανόρθωση σημείωσε ένα δυ-
νατό γκολ και κράτησε το προ-

βάδισμα για να νικήσει τους 

πρωταθλητές του περασμένου 

έτους. 

Ο τελευταίος αγώνας της ημέ-

ρας ήταν ο πιο συναρπαστικός 

καθώς σκόραραν έντεκα γκόλ 

που σημειώθηκαν με τους τε-

λικό νικητή, τον Apoel έναντι του 

Παναθηναϊκού με 7-4. 

Τα γκολ του Apoel ήρθαν από 

τους Jack Lane (3), Demetris 

Frangeskides (2) και George 

Lutaya (2). Τα γκολ του Πανα-

θηναϊκού προήλθαν από 

Άντονι Κωνσταντίνου (2), Άντυ 

Ευαγγέλου και Aντώνη Παναγή. 

Ο Παναθηναϊκός είχε το προ-

βάδισμα με το 1-0 αλλά στη συ-

νέχεια ο Apoel ισοφάρισε και 

συνέχισε κερδίζοντας το προ-

βάδισμα.

Πρέμιερ Λιγκ 

Την 8η θέση στα 1.500μ., στο 
εθνικό πρωτάθλημα στίβου της 
Ελβετίας, που διεξήχθη στη Βα-
σιλεία, κατέλαβε η Ναταλία 
Ευαγγελίδου, εκπροσωπώντας 
τον σύλλογό της KTV Büt-
schwil. 
Σύμφωνα με την ΚΟΕΑΣ, η Κύ-
πρια πρωταθλήτρια μεσαίων 

αποστάσεων, στον προκριμα-

τικό της Παρασκευής (11/9/20) 

πήρε εύκολα την πρόκρισή της 

από την 1η σειρά, με 4:35.60, 

σε μια κούρσα τακτικής την 

οποία ήλεγχε μέχρι τέλους. 

Στον τελικό προκρίνονταν οι 

τρεις πρώτες από τις τρεις σει-

ρές που διεξήχθησαν και οι 

τρεις καλύτεροι χρόνοι. Έτρε-

ξαν συνολικά 35 αθλήτριες, με 

την τρίτη σειρά να είναι η γρη-

γορότερη, αφού ήδη τα κορί-

τσια ήξεραν τι χρόνο έπρεπε να 

κάνουν για να περάσουν στον 

τελικό. Με βάση τις επιδόσεις η 

Ευαγγελίδου είχε τη 12η από 

αυτές που προκρίθηκαν.

Στήβος-Ευαγγελίδου
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PM warned Brexit deal cannot 
be disregarded or disapplied

B
oris Johnson has been 

warned he cannot unilat-

erally set aside the Brexit 

Withdrawal Agreement, with 

the president of the European 

Commission warning it "cannot 

be unilaterally changed, dis-

regarded, disapplied." 

The prime minister has angered 

politicians both at home and 

abroad with his plan to implement 

the Internal Markets Bill - a piece 

of legislation that will override the 

Northern Ireland protocol contained 

within the Withdrawal Agreement. 

Critics say the UK would be 

breaching international law if it  

reneges on the agreement. 

Warnings have come from both 

the EU and US that they could 

not agree a free trade deal with 

the UK if it does not uphold the 

agreement. 

EC President Ursula von der 

Leyen, in her annual State of the 

Union address, said when the 

Withdrawal Agreement was signed 

by the EU and UK in October, it 

was agreed to be the only way to 

guarantee the Northern Ireland 

peace process. She said trust 

would be undermined if the UK 

started to go back on its interna-

tional treaty obligations.  

Addressing the Parliament in 

Brussels, Mrs von der Leyen said: 

"This Withdrawal Agreement took 

three years to negotiate and we 

worked relentlessly on it line-by-

line, word-by-word, and together 

we succeeded. The European 

Union and the UK jointly agreed 

that it was the best and only way 

for ensuring peace on the island 

of Ireland and we will never back-

track on that.  

"This agreement has been    

rati-fied by this house and the 

House of Commons. It cannot be 

unilaterally changed, disregarded,      

disapplied. This is a matter of law 

and trust and good faith."  

Ms von der Leyen added that 

"very little time" remains for a trade 

deal between the EU and UK. 

Mr Johnson has insisted the  

Internal Markets Bill is only intended 

to provide a legal "safety net" to 

protect the peace process and 

ensure the EU could not impose 

tariffs on goods moving to Northern 

Ireland from the rest of the UK. 

MPs approved a second reading 

of the Bill on Monday and it is now 

in the committee stage - amend-

ments will be voted on next week. 

Senior politicians in the US 

have threatened to block any free 

trade deal between America and 

the UK if Mr Johnson goes back on 

his Brexit agreement with the EU. 

Four congressmen have written 

to the prime minister, urging him 

to uphold Britain's commitments to 

Northern Ireland under the With-

drawal Agreement as part of Brexit. 

The congressmen, led by chair-

man of the House Foreign Affairs 

Committee Eliot Engel, warned 

Mr Johnson the Government must 

respect its open border and peace 

process with Northern Ireland. 

They said they will not support 

a free trade agreement between 

the US and the UK if Britain fails 

to uphold its commitments with 

Northern Ireland.

S
olidarity must be           

expressed not only 

through words but also 

actions, European Council 

President Charles Michel said 

yesterday after a meeting in 

Nicosia with President Nicos 

Anastasiades. 

The EU official is in Cyprus 

ahead of the EU leaders’       

summit next week focusing on 

Turkey’s activities in the eastern 

Mediterranean. Michel was in 

Athens on Tuesday for talks with 

Greek Prime Minister Kyriakos 

Mitsotakis. 

Following his meeting with the 

Cypriot president, Michel said 

the EU has been monitoring the 

“worrisome developments” in the 

eastern Mediterranean during 

the past month and would like 

to send the message that this 

is not an issue concerning just 

Greece and Cyprus but also EU 

rights. Toward that end, he said, 

it was decided that the European 

Council will discuss “at the highest 

EU level to conduct a strategic 

dialogue on our future actions 

for this part of the Mediterranean, 

including Turkey” on September 

24 and 25 in Brussels. 

“I believe that we really need 

to be absolute in terms of respect-

ing the rights of all EU states 

and of course the interests and 

rights of Cyprus,” Michel said. 

He added that these interests 

are based on EU principles. 

He stressed that only through 

dialogue can progress be made 

on de-escalation and achieving 

common goals for respecting  

international law. That means 

more security and more stability 

as a priority to be shared by all 

in the field of strategy, he said, 

which is why he wanted to have 

these consultations prior to       

the EU leaders’ summit “to see  

how, in the long run, we can act        

together at European level.” 

Michel stressed that solidarity 

“is not just through words, but 

through actions, which must be 

done in an intelligent way in 

order to achieve the best results.” 

Anastasiades reiterated that 

the European Council president’s 

visit comes at a crucial period 

amidst Turkish provocations in 

the eastern Mediterranean. 

He also said that respect for 

the sovereignty of all EU member 

states should remain the rule 

no one can ignore, referring to 

the renewal of the Navtex by 

Turkey for the extension of the 

illegal operations of its Yavuz 

drill ship in waters off Cyprus 

until October 14. 

Nicosia, he said, is always 

ready for dialogue on the basis 

of international legitimacy,     

without blackmail or threats. 

Anastasiades said that during 

the meeting, he briefed Michel 

on the latest developments in 

Ankara’s illegal actions off and 

in Cyprus and Nicosia’s initiative 

to de-escalate tensions. 

“We agreed that the EU needs 

to establish stabile conditions in 

the region,” Anastasiades said. 

“Ahead of next week’s European 

Council, we stressed the impor-

tance of remaining united on the 

messages sent and determined 

in the implementation of our 

decisions, as long as the (Turkish) 

illegality continues.”

Michel: Solidarity 
must be in action 
as well as words

Hancock admits testing issues could take weeks to resolve
H

ealth Secretary Matt 

Hancock has said it could 

take "weeks" to resolve 

issues around coronavirus 

testing after he admitted there 

are "operational challenges" 

related to a surge in demand. 

There have been widespread 

complaints that the UK's testing 

regime is inadequate, with some 

people being forced to drive for 

hours to get a test, and others 

having to wait days for appoint-

ments or returned results. 

NHS Providers, the body         

representing hospital trusts in 

England, earlier issued a plea to 

the government for the testing      

regime to improve, saying staff 

are being kept out of work unnec-

essarily because test shortages. 

In a scathing review of the      

government's testing regime, the 

body said it is "clear" there are 

"capacity problems." 

In a statement it said: "NHS 

staff are having to self-isolate in 

the absence of a test for either 

them or their loved ones, taking 

valuable NHS staff away from the 

frontline where they are needed." 

Speaking in the Commons, 

Health Secretary Matt Hancock 

said a new prioritisation list would 

be published, setting out who will 

be at the front of the queue for 

tests, but he admitted it could be 

"a matter of weeks" before the 

problems are resolved.  

"We have seen a sharp rise in 

people coming forward for a test, 

including those who are not eligi-

ble," he said. "Over the summer, 

when demand was low, we were 

able to meet all requirements for 

testing…But as demand has risen, 

so we are having to prioritise once 

again and I do not shirk from  

decisions about prioritisation."  

Acute clinical care is the top  

priority, Mr Hancock added. 

Meanwhile, Labour has called on 

the Government to set out a “clear 

winter plan” to protect care homes 

amid signs they are experiencing 

a new rise in Covid-19 cases. 

Labour deputy leader Angela 

Rayner, in her first Prime Minister's 

Questions, urged Boris Johnson 

to "get some skates on" saying the 

UK is "staring down the barrel of 

a second wave" and care home 

workers are "still not getting the 

PPE they need, they're still not 

getting the testing they need."  

The care sector has been       

severely hit by the coronavirus 

crisis, with over 20,000 residents 

having died with the illness. 

Ms Rayner added: "I urge the 

Prime Minister to get on top of this 

problem now before the winter 

crisis hits. The Prime Minister has 

put his faith in Operation Moon-

shot, but meanwhile on planet 

Earth there are no NHS tests 

available for several high-infection 

areas."  

The prime minister acknow-

ledged concerns about Covid-19 

infection rates in care homes and 

said he was preparing to announce 

a "toughening up" of the regula-

tions governing them.



S
outh Africa’s president Cyril Ramaphosa 

announced the death of George Bizos 

last Wednesday in these words: “I 

have just received news that legal eagle of 

our country, George Bizos, has passed away. 

This is very sad for our country.” 

Mr Ramaphosa said that Mr Bizos, who 

died of natural causes at the age of 92, “had 

an incisive legal mind and was one of the      

architects of our constitution.” 

Throughout his life, Mr Bizos was a persis-

tent advocate for human rights in South Africa 

despite the dangers that stance sometimes 

represented. He was a lifelong friend of       

Nelson Mandela, having first met the future 

leader of the African National Congress (ANC) 

when both were young law students at the 

University of Witwatersrand in Johannesburg 

in 1949. It was there that he first took up the 

cause of the downtrodden. 

The previous year, in 1948, the Nationalist 

Party came to power in South Africa and       

introduced the concept of apartheid that called 

for the “separate development” of South Africa’s 

diverse racial groups. Apartheid was to become 

embedded in South African law and civic life. 

Initially, opposition to apartheid was expressed 

through passive resistance methods influenced 

by Mahatma Ghandi in India. That was to change 

over the coming years as the government’s 

tactics became increasingly brutal, culminating 

in 1960 in the police massacre of 69 unarmed 

protesters at Sharpeville. 

Young leaders such as Mandela had reached 

the conclusion that the only way to defeat apar-

theid was through armed resistance long before 

the massacre took place. Mr Mandela was 

arrested in 1956 and faced treason charges 

with other members of the ANC. Mr Bizos 

was on the legal team that defended them. 

The Greek lawyer is credited with advising 

Mr Mandela to issue a statement of his stand 

against apartheid rather than face cross          

examination during the infamous Rivonia trial 

in 1964. The tactic saved Mr Mandela from a 

death sentence although he was to receive a 

life sentence instead. Mr Mandela served 27 

years in prison before he was released in 

1991 to lead the negotiations that would put 

an end to apartheid three years later. 

Mr Mandela said of Mr Bizos’ conduct in 

court: “He was really devoted to the cause. 

When he appeared for us, he did not do so 

as a man who is appearing for strangers, he 

did so as his contribution to a great cause to 

which we were all committed.” 

Mr Mandela said during his time in prison, 

Mr Bizos had “looked after my family, after my 

children, advised my children and he made me 

feel that although I’m in prison, my affairs are 

being looked after by a man I know and I trust.” 

Mr Bizos continued to defend anti-apartheid 

activists in the years that followed. He was to 

defend Mr Mandela’s widow, Winnie, 20 times. 

Among many others he also defended the 

charismatic black consciousness leader 

Steve Biko who was to die under suspicious 

circumstances while in police custody. 

Bizos was the son of Antonios “Antoni” Bizos, 

the mayor of the small village of Vasilitsi, south 

of Koroni and Kalamata on the Messenia penin-

sula of the Peloponnese, Greece. He was born 

on 14 November 1927, although this was recor-

ded incorrectly on his South African identity 

documents as 1928, owing to his father’s dec-

laration to the authorities upon arrival in Egypt. 

In May 1941, at the age of thirteen, Bizos and 

his father helped seven New Zealand Army 

soldiers who were hiding in the hills to escape 

the German-occupied Greek mainland for Crete. 

He recounts that the escape did not go well – 

he was adrift for three days until he managed 

to attract the attention of crew on the British 

destroyer, HMS Kimberley, which was on its 

way to the Battle of Crete. After the battle HMS 

Kimberley dropped him off at Alexandria, Egypt. 

As a refugee, Bizos was sent to the Union of 

South Africa and landed in Durban. From there 

he went by train to Johannesburg, disembark-

ing at the Braamfontein railway station. At the 

time, the Ossewabrandwag, an Afrikaner group 

with Nazi sympathies, were demonstrating 

against the arrival of refugees. The Ossewa-

brandwag blamed Jan Smuts for bringing the 

vuilgoed (rubbish) of Europe to South Africa. 

The local Greek community helped integrate 

him into society. 

Bizos did not go to school for his first two      

years in the country, because he could not 

speak English or Afrikaans. He gained entry 

to the University of the Witwatersrand in 1949. 

He undertook a 3-year Bachelor of Arts            

degree, followed by a three-year LLB law       

degree. It was during this time that he first 

became politically active, joining the Students’ 

Representative Council under the leadership 

of Harold Wolpe.
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Greek anti-apartheid lawyer and       
lifelong friend of Mandela dies at 92

Priti Patel ‘would call 

the police’ if neighbours 

broke ‘rule of six’

H
ome Secretary Priti Patel 

said on Tuesday she 

would call the police to 

report anyone who flouted a 

new ban on gatherings of more 

than six people, suggesting that 

people who stopped for a chat 

on the street were breaking 

new coronavirus laws. 

Under the new "rule of six", 

which came into force on        

Monday, social gatherings of 

more than six people are now 

illegal in England. 

People face fines of up to 

£3,200 if they do not abide by 

the new measure, which aims to 

curb an increase in COVID-19 

cases. 

Patel said that people 

needed to help stop the spread 

of the disease, and that included 

calling the police on neighbours. 

She even suggested that        

families should not mingle with 

friends they bumped into on the 

street. 

“If I saw something that I 

thought was inappropriate, then 

quite frankly I would effectively 

call the police,” she told Sky 

News. 

“It’s not about dobbing in 

neighbours, I think it’s all about 

us taking personal responsibility. 

If there was a big party taking 

place, it would be right to call 

the police.” 

The home secretary stressed 

it was a "personal choice" for 

people to report their neighbours 

if they wanted to do so. 

Asked to define “mingling” – 

also not allowed under the new 

rules – she said it was “people 

coming together” and that if  

two families of four stopped for 

a chat in the street they would 

be infringing the law. 

“It is mingling, I think it’s        

absolutely mingling,” she told 

BBC radio. 

The social clampdown comes 

amid concern that people are 

struggling to get tests for    

COVID-19, especially in areas 

where the infection rates are 

highest. 

Patel said that tests were 

available for people in their local 

areas, and that Public Health 

England was adding capacity 

and ensuring more testing was 

available on a daily basis. 

“The majority of tests are 

available within a 10-mile     

(16-km) radius,” she told BBC 

TV, although she conceded that 

in some extreme cases people 

wouldn’t be able to get a test 

within that radius. 

UK media reported many       

examples of people in virus  

hotspots unable to get tests, 

while NHS providers, said on 

Twitter that current testing 

shortages were starting to      

impact health services. 

A total of 3,330 confirmed       

coronavirus cases were 

recorded in the UK on Sunday 

- the first time since May that 

cases have been above 3,000 

on three consecutive days. 

Street in Kellaki named 
after former president
A

 street in the village of     

Kellaki in the Limassol     

district was renamed after 

former Cyprus president Demetris 

Christofias on Monday. 

Christofias, who died in 2019, 

served as president from February 

2008 until February 2013. 

A commemorative plaque on 

Christofias Avenue, which links 

Kellaki to the nearby village of  

Eptagonia, was unveiled. 

AKEL leader Andros Kyprianou 

spoke during the ceremony and 

praised the work of the former 

President, and criticised the      

current government and President 

Nicos Anastasiades for  tarnishing 

Christofias’ memory “by constantly 

accusing him of dishonesty even 

after his death. 

“Christofias’ sole purpose in life 

was to find a solution to the Cyprus 

problem,” Kyprianou said. 

“Unlike today’s government and 

president, he never abandoned 

his principles and he managed to 

achieve many important things for 

the cause of the people.” 

Christofias, who was from       

Trikomo, had a holiday home in 

Kellaki. 



 19      | Thursday 17 September 2020

UK Cypriot publishes children’s book, 

Cally & Jimmy: Twins in Trouble

S
aturday 5th September 

2020 saw the (socially 

distanced) launch of  

Cally & Jimmy: Twins in Trouble, 

the latest novel from UK Cypriot  

author Zoe Antoniades, at        

The Alligator’s Mouth children’s 

bookshop in Richmond. 

It was a fantastic turnout with 

family, friends, teachers and 

book lovers from far and wide, 

supporting the event. 

The response to the stories 

has already been brilliant as     

everyone shares in the hilarious 

antics of Cally & Jimmy who get 

up to all sorts of trouble, whilst 

their Yiayia tries to keep up with 

them.  

I have a twin brother. Everyone 
calls him Jimmy, which is sort 
of the English version of Dimitri, 
his actual Greek name. Our 
mum’s Greek, you see. I’m Cally, 
short for Calista, which means, 
and I don’t want to sound big-
headed or anything, but it means 

‘most beautiful’. I’m not sure 
about Dimitri, but if Dimitri 
means most-annoying-brother-
in-the-whole-wide-world, then 
that’s him. 

Zoe told Parikiaki, “I have      

always held on to my Greek 

Cypriot heritage, going to Greek 

school as a child, parading with 

the Epidafio around St Nicholas 

Church in Shepherd's Bush at 

Easter time and even visiting 

schools and the Soloneion   

Bookshop in Nicosia to talk to      

children about my stories. And 

now my Cypriot roots have 

found their way into the stories 

of Cally & Jimmy.”  

Join Cally and Jimmy in four 

hilarious stories! They get into 

scrapes together, bake some 

poisonous cakes, almost ruin 

their school assembly and finally 

have a twintastic birthday party. 

The stories are ideal for all        

primary school aged children, 

especially 7-9 years. 

You can purchase this book 

and others by the author at 

www.zoeantoniades.com 

Zoe Antoniades was born in 

West London of Greek Cypriot 

parents; her mother Koula Louki 

is from Deftera (near Nicosia) 

and father Emilios Antoniades 

from Pedoulas (Troodos). She 

grew up and went to school in 

Twickenham and Chiswick and 

currently lives in Isleworth, 

Hounslow. 

She graduated from the        

University of Hull with a degree 

in English and Drama and later 

trained as a teacher at the          

Institute of Education (UCL). 

Zoe has taught in Lambeth 

and Hounslow specialising in 

maths, English and the arts; 

working on a wide range of      

creative projects in partnership 

with the Southbank Centre,      

the Royal Albert Hall, the Young 

Vic and Polka Theatre, Music 

for Youth and Film Club. 

Zoe writes collaboratively with 

young people and has published 

four anthologies of short stories: 

Invincible Voices – Long Shorts, 
Medium Shorts and Short 
Shorts which were launched at 

Waterstones, Chiswick in 2017. 

The fourth book in the series, 

Invincible Voices – Winter Shorts, 

was published in September 

2018. Zoe has also written a 

memoir, Tea and Baklavas which 

won the Winchester Writers’ 

Festival Memoir Prize, 2015. 

Now signed with Andersen 

Press, Zoe is working on a brand 

new series about twins, Cally & 
Jimmy. The first title, Twins in 
Trouble has just been released  

and the second book, Twintastic, 

will launch in February 2021. 

Zoe also works as a creative 

writing workshop leader providing 

interactive classes and author 

talks online as well as visiting 

schools and appearing at libraries, 

bookshops, festivals and events 

nationwide and even in Cyprus. 

Virtual ‘From Home To Home Walk’ hopes to 
raise funds for the Alzheimer’s Society

T
he Leader of Enfield 

Council has written to 

every household in the 

borough to warn them of the 

ongoing risks related to COVID-

19 and the importance of follow-

ing guidance and getting tested 

to keep everyone safe.  

The rate of positive cases in 

Enfield has more than doubled 

in the past week, a similar pattern 

seen by many other London  

boroughs, which has prompted 

Cllr Nesil Caliskan to make   

contact with all residents. 

The infection rate is the 

number of new positive COVID-

19 cases per 100,000 people 

per week. Enfield currently has 

29.4 cases per 100,000 which 

equates to approximately 100 

people within Enfield’s popula-

tion. Given the relatively small 

but growing numbers involved, 

it is more useful to pay attention 

to the actual rate than percentage 

increases. 

Cllr Caliskan, said: “We are at 

a critical point where we all need 

to strictly observe all safety 

measures. The rise in infection 

rates is of particular concern 

when it comes to those over the 

age of 70, those with pre-existing 

medical conditions and the      

vulnerable. That is why I took the 

decision to write to everyone to 

reiterate the simple but hugely 

important measures we can  

observe.” 

These are - hands, face and 

space: 

• wash your hands regularly  

• wear a mask on public 

transport and in indoor public 

places 

• keep your distance from 

people outside of your household 

or support bubble, preferably a 

space of two metres  

As of 14 September, people 

cannot meet in groups – indoors
 

or outdoors - of more than six 

people outside of their house-

hold or support bubble and apart 

from in particular circumstances 

Cllr Caliskan added: “Following 

these steps are important but 

it’s not all – testing is crucial. 

I’ve been really worried to learn 

that residents have been experi-

encing difficulties booking a test 

and if they can, they are sent 

miles away. People across the 

country are facing the same 

problem.  

“And from the start of the 

pandemic we’ve called on the 

government to ensure there is 

regular mass testing for our care 

homes. However, we recently 

learnt that over the past eight 

weeks, only 19 out of the 79 care 

homes in Enfield have been of-

fered a test. This is unacceptable.  

“Enfield Council will continue 

to pressure the government to 

act swiftly and fix the problems 

with testing. We are also remind-

ing residents to please follow the 

guidance to keep themselves 

and others safe.” 

The Council recently facilitated 

the opening of a third mobile 

testing location in Enfield, at 

Raynham Road Car Park in  

Edmonton. The other mobile 

testing locations are at Edmon-

ton Green (North car park) and 

Lodge Drive Car Park, Palmers 

Green. The site at Lee Valley 

Athletics Centre is a fixed testing 

centre and is drive in only. 

If you require a test, it is still 

recommended that you book an 

appointment at www.gov.uk/ 

get-coronavirus-test before turn-

ing up at one of the sites, or call 

119. Remember, the three main 

symptoms of coronavirus are: 

• A new and persistent cough 

• A high temperature 

• A loss or change in sense 

of smell or taste

Enfield Council warns public 
as spike in Covid cases puts 
area at risk of local lockdown

T
his September, residents 

at Autumn Gardens and 

Anastasia Lodge Care 

Homes for older people, hope 

to raise over £1,000 in support 

for Alzheimer’s Society by     

completing a virtual 4km walk 

between their homes located in 

Winchmore Hill and Southgate.  

Staff at the homes will monitor 

the number of steps taken by 

residents as they complete laps 

of the gardens. 

World Alzheimer’s Day takes 

place on 21 September and is 

part of World Alzheimer’s 

Month.  

Although dementia mainly      

affects older people, it is not a 

normal part of ageing. Worldwide, 

around 50 million people have 

dementia, and there are nearly 

10 million new cases every year. 

1 in 3 of us will be affected by 

dementia and Alzheimer’s        

disease is the most common 

form and may contribute to       

60–70% of cases. 

Elena Makrides, the homes’ 

director said: “As people live 

longer, we are seeing more and 

more residents with dementia. 

For most people with Alzheimer’s, 

the earliest symptoms are  

memory lapses. Memory for life 

events that happened a long 

time ago are often unaffected in 

the early stages of the disease. 

Living with dementia can become 

more difficult over time. As the 

dementia progresses, it may  

become harder to remain at 

home without 24-hour super-      

vision. 

“It is important to us that any-

one with dementia feels safe 

and comfortable. Our homes 

provide a relaxed environment 

which offers emotional support 

as well as meaningful and       

fun-filled activities.” 

By raising money for this great 

cause, Autumn Gardens and 

Anastasia Lodge Care Homes 

hope to increase awareness of 

the disease and ultimately help 

find a cure. If you would like to 

donate please visit their fund-

raising page www.justgiving. 

com/ fundra is ing /au tumn-         

gardens-and-anastasia-lodge-

care-homes 

Photo: Last year Autumn  
Gardens and Anastasia Lodge 
Care Homes raised over £8,000 
for the Alzheimer’s Society with 
their From Home to Home Walk 
with over 200 members of the 
community in attendance.
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T
heresa Villiers, MP for 

Chipping Barnet, has 

stepped in to assist       

Ashmole Greek School reach 

agreement with the Ashmole 

Academy to enable them to 

carry on renting school facilities 

at weekends. 

The local MP was approached 

by concerned members of the 

British Cypriot community who 

believed that Ashmole Greek 

School might have its rental      

arrangements terminated at 

short notice because of compli-

cations over delivering a Covid-

secure environment. 

Theresa contacted Derrick 

Brown, the head teacher of 

Ashmole, and a meeting was 

rapidly set up to hammer out a 

solution. Attendees included the 

Chipping Barnet MP; Panayiotis 

Yiakoumis, chair of the Greek 

Parents Association represent-

ing the Greek School; and Tim 

Sullivan, Associate Head Teacher 

of Ashmole Academy. 

“This was an excellent discus-

sion and resolved almost all the 

queries regarding how to operate 

the Greek School at Ashmole in 

accordance with Covid-secure 

procedures,” Theresa said. “Both 

sides  engaged in a really positive 

way. There was a shared determi-

nation to find a solution to enable 

the Greek School to stay at Ash-

mole and to ensure that Covid 

safety measures were clearly 

understood and implemented. 

“I want to thank the head 

teacher and associate head 

teacher of Ashmole Academy for 

their help in securing the future 

of the Greek School which had 

appeared to be in jeopardy.  

“I realise that this is not the 

only Greek school to be experi-

encing problems in renewing 

rental arrangements with local 

state schools who have hosted 

them for many years. I am keen 

to try to help these schools and 

try to get them back into their 

classrooms soon.”

Villiers comes to the aid 
of local Greek School

A cultural history of the goddess of love from 

award winning historian Bettany Hughes

B
ritish award winning      

historian Bettany Hughes 

presents a brisk and        

incisive cultural history of the 

mythological goddess of sexual 

love in her new book Venus   
and Aphrodite: A Biography of 
Desire, released 22 September 

2020. 

Called Aphrodite by the          

ancient Greeks and Venus by 

the Romans, she “acts as a 

barometer for the way the world 

has viewed desire and lust,”       

according to Hughes, and incar-

nates “fear as well as love.”  

Aphrodite was said to have 

been born from the sea, rising 

out of a froth of white foam. But 

long before the Ancient Greeks 

conceived of this voluptuous 

blonde, she existed as an early 

spirit of fertility on the shores      

of Cyprus - and thousands of 

years before that, as a ferocious 

warrior-goddess in the Middle 

East.  

Proving that this fabled figure 

is so much more than an avatar 

of commercialized romance, 

Hughes reveals the remarkable 

life story of one of antiquity's 

most potent myths. 

She traces Aphrodite’s origins 

to intersex fertility symbols in 

Copper Age Cyprus, her trans-

formation in Greek and Roman 

mythology into a “laughter-loving” 

goddess often seen gazing into 

a mirror and emerging from sea 

shells, and her influence on 

Christian iconography of Mary, 

the mother of Jesus.  

Hughes enriches her wide-

ranging analysis with images of 

archaeological findings and art-

works by Botticelli, Rubens, and 

Titian, as well as references to 

Shakespeare’s plays, Sappho’s 

poems, and Lady Gaga’s songs. 

Readers will learn that the          

female sex symbol derives from 

a combination of Aphrodite’s 

mirror and the Christian cross, 

and that prostitutes were once 

called Venuses.  

Venus and Aphrodite: A          
Biography of Desire brings         

together ancient art, mythology, 

and archaeological revelations 

to tell the story of human desire, 

whilst Hughes explains why this 

immortal goddess continues to 

entrance us today. 

Bettany Hughes is an award-

winning historian, author and 

broadcaster. Her previous books 

Helen Of Troy: Goddess, Prin-
cess, Whore and The Hemlock 
Cup: Socrates, Athens and the 
Search for the Good Life were 

published to great critical acclaim 

and worldwide success. 

Hughes has made a number 

of factual films and documenta-

ries for the BBC, Channel 4, PBS, 

National Geographic, Discovery, 

The History Channel and ABC. 

She is a Research Fellow of 

King's College London and has 

been honoured with numerous 

awards including the Norton 

Medlicott Medal for History.

No asterisks required for 2020 
 

Last season, Liverpool Football Club 

played at a level of performance signi-

ficantly exceeding their peers in the 

Premier League. Then lockdown came.  

Ill-informed pseudo-pundits declared 

that the season should be null and void. 

Big money didn’t listen; the season 

continued. The championship was won 

comfortably, impressively - with seven 

games left to play.  

Jealous and zealous “fans” of other 

clubs said there’d be an asterisk (*) 

beside the 2020 title.    

I see no asterisks.  

 

No asterisks in education  

 

This generation of school aged children 

will thrive. 85% of the jobs they will do 

haven’t been invented yet (Institute for 
the Future). Change is so rapid, learning 

will be “in the moment”.  

Lazy journalists created a non-story, 

making knee-jerk statements on a “lost” 

generation, who’ve missed six months 

of school, negatively impacting their 

“life chances”.   

Nonsense. 

Life skills like sacrifice, community, 

personal care, hygiene and responsibi-

lity to others have been sharpened. 

Collaborative technology has improved 

their reaction, anticipation, reflexes and 

endurance.   

Lucy Kellaway, the founder of Now 
Teach (who help experienced people 

transition into teaching), says that       

children can be segmented into three 

groups, according to their lockdown   

experience.  

A third of children were at peak         

performance. They put in the hours and 

had facilities conducive to resilience – 

own bedroom, laptop, stable home life. 

Another third, did just about enough 

to get by.  

And a third did absolutely nothing. 

Some shared a room. Some looked after 

siblings, while their key worker parents 

worked. Some shared a laptop or didn’t 

have one. And some may just have played 

online games all day, and all night.  

It’s important not to be judgmental.   

 

The creative instinct 
 

An excellent Harvard University book 

called “The Kids Are Alright” by John 

Beck and Mitchell Wade, outlined an 

argument that the gaming generation 

are developing useful skills for future 

work.  

The book describes the “7 Habits of 
Highly Typical Gamers”: - 

1. Everyone can succeed: work 

hard, work long.  

2. Play the Odds: this generation 

has experienced a probability algorithm 

in every game they’ve played. They know 

about luck, shrug off setbacks, learn 

and move on.  

3. Learn from the Team, Not the 

Coach: No gamers “practice”– they 

learn by doing.  

4. Kill the bosses, Trust Strategy 

Guides: peer groups help each other. 

5. Watch the map: know where you 

are, where you were, and what’s next. 

This is built into many games now. 

Grownups need reminding about putting 

Key Performance Indicators up on the 

wall. Kids know this instinctively.  

6. Can’t see it? Ignore it: don’t 

worry about what you can’t control.  

7. Demand the right team: gamers 

will leave a game that doesn’t have 

enough high-quality players – a good 

tactic in other parts of life also.  

 

I once watched my younger son 

playing an online game. He was stuck 

in fiery cave of molten lava. He paused 

the game and googled something.        

He re-started the game and then fired 

at some pipework in the corner. This 

released a torrent of gushing water that 

extinguished the fire. He moved on. In 

school, this would be called cheating. 

In the real world, this is collaboration, 

knowledge sharing, peer assist and 

crowdsourcing. His contemporaries 

helped him out. I hope he returns the 

favour one day.  

The engineering mind guided the        

industrialised 19th century.    

The technological mind was key in 

the 20th and early 21st centuries. 

Now, it’s the gaming mind that will 

determine the next 20 years. The        

secret sauce will be a mixture of data 

science, continuous learning… and the 

music of chance.   

 

James Neophytou 

This is a Golden Generation. It is not a lost generation

Cyprus@60 Online Festival premieres 1st October 2020
T

he Cyprus High Commis-

sion in the United Kingdom 

celebrates the 60th anni-

versary of the declaration of the 

independence and establishment 

of the Republic of Cyprus with 

the fascinating online festival 

Cyprus@60.  

The innovative Cyprus@60 

Online Festival features award-

winning Cypriot artists and writers 

and brings together for the first 

time on the same platform major 

Cypriot and British academic 

and cultural institutions, show-

casing Cyprus’ cultural heritage 

as well as contemporary Cypriot 

culture.  

The festival premieres on        

1st October at www.culturalchc. 

co.uk/cyprusat60 and will release 

new material every day until      

6th October, covering all aspects      

of ancient and contemporary 

Cypriot culture, including guided 

tours to the Cypriot Galleries of 

world-leading museums, perfor-

mances by the Cyprus Theatre 

Organisation, concerts by the 

Cyprus Symphony Orchestra, 

exclusive online art and film       

releases, poetry performances, 

webinars, interviews, and web 

conferences in collaboration  with 

British and Cypriot universities.  

Confirmed participating orga-

nisations and artists include: 

British Museum, Commonwealth 

Foundation, Cyprus Theatre  

Organisation (THOC), King’s 

College London, Cyprus Sym-

phony Orchestra, Fitzwilliam 

Museum (Cambridge), Bank       

of Cyprus Cultural Foundation, 

Ashmolean Museum (Oxford), 

Cyprus Centre at University of 

Westminster, Tonia Buxton,      

Anthony Anaxagorou, Katerina 

Mina, Constantia Soteriou.  

The event is sponsored by 

Cyprus Ministry of Education, 

Culture, Sports and Youth –  

Cultural Services and curated 

by Dr Marios Psaras, Cultural 

Counsellor. 



EastEnders star Maisie Smith  

favourite to win this year’s Strictly  

We’ll soon be finding out which celebrities will be paired up 

with which professional dancers for the new series of Strictly 
Come Dancing, but there is one celeb who seems to already 

be at the top of the list when it comes to the male dancers. 

Before she has even set foot on the dance floor for this series 

of Strictly, EastEnders actress Maisie Smith is hot favourite to 

lift the glitter ball trophy. The actress appeared in the Children 
In Need Strictly Come Dancing special last year and was         

partnered with professional dancer, Kevin Clifton. The pair went 

on to lift the glitter ball trophy after Maisie proved acting wasn’t 

the only talent she has been gifted with. 

But it’s not just her fancy footwork that has made Maisie the 

one all the male dancers apparently want to be partnered with. 

She also has a huge fan base thanks to her popular character 

in EastEnders; Maisie is better known to soap fans as Walford’s 

Tiffany Butcher and has been in the soap since she was a little 

girl. 

She also has a huge following on social media platform          

TikTok, where she attracts thousands of fans with her videos. 

There has been much speculation about Strictly Come Dancing 
this year as social distancing restrictions have thrown the show 

into jeopardy. Thankfully the show is going ahead as normal, 

but with a few changes this year. Not only will judge Bruno         

Tonioli be absent due to travel restrictions from America, but the 

series will also be slightly shorter than usual.
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Andrea Georgiou 

Keeping Up With 

The Kardashians 

to end in 2021  
 

After 20 seasons spanning 

nearly 14 years, Keeping Up 
With the Kardashians will air its 

final season in 2021. 

"It is with heavy hearts that we 
say goodbye to Keeping Up With 
the Kardashians," the Kardashian-

Jenner family said in a statement 

last week. "After what will be 14 
years, 20 seasons, hundreds of 
episodes and several spin-off 
shows, we've decided as a family 
to end this very special journey. 
We are beyond grateful to all of 
you who’ve watched us for all of 
these years – through the good 
times, the bad times, the happi-
ness, the tears, and the many 
relationships and children. We’ll 

forever cherish the wonderful 
memories and countless people 
we’ve met along the way. 

"Thank you to the thousands 
of individuals and businesses 
that have been a part of this  
experience and most importantly, 
a very special thank you to (exe-
cutive producer) Ryan Seacrest 
for believing in us, E! for being 
our partner, and our production 
team at Bunim/Murray who've 
spent countless hours filming 
our lives." 

The series premiered on E!  
in October 2007, helping make 

sisters Kim, Kourtney and Khloe 

Kardashian household names 

alongside their mum, Kris,        

and stepparent Caitlyn Jenner.      

Their brother Rob and younger    

sisters Kendall and Kylie Jenner              

became part of the show as well 

as it chronicled the extraordinary 

events in the family's lives.

Kate and Rio Ferdinand have 

announced the gender of their 

unborn baby following a gender 

reveal party. 

The reality TV star revealed 

that she and her Manchester 

United legend hubby are           

expecting a baby boy. 

Sharing a series of pictures 

to her Instagram page, Kate is 

seen with Rio as the news is 

confirmed to their friends and 

family. She wrote alongside the 

post: "It's a boy, me and Tia are 
outnumbered," referring to her 

stepchildren, Rio's sons Tate, 

12, and Lorenz, 14, and daugh-

ter Tia, nine. 

Rio also shared the news and 

wrote alongside the same pic-

tures: "It's a BOY!!!" before joking: 

"The Boys ruling this house." 
The couple haven't yet           

revealed the baby's due date.

Rio and Kate Ferdinand reveal 

they’re expecting a baby boy

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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T
he closure of MGM         

British Studios 50 years 

ago ended a golden period 

of filmmaking in Hertfordshire. 

Its legacy continues. 

October 1969 and Hollywood 

director Fred Zinnemann had 

good reason to feel confident. 

Fresh from winning his second 

Oscar for A Man For All Seasons, 

the Hollywood veteran had just 

completed casting for his current 

project, Man’s Fate.  

On November 10, David Niven, 

Peter Finch, Liv Ullman and Max 

Von Sydow started rehearsals 

at MGM British Studios, the 

Borehamwood site where MGM 

had produced films for two     

decades. It would be the studio’s 

top production in 1970. 

Costumes made, sets built 

and a construction crew hard at 

work on location in Singapore. 

Zinnemann would start filming 

in three days when a cable        

arrived on November 19 from 

MGM in Culver City, California. 

The film was cancelled and the 

stranded crew were to make their 

way back to Borehamwood as 

best they could.  

By February 1970, all but 192 

staff from a total of more than 

900 were gone. MGM British 

Studios closed its doors. Dogged 

efforts to resolve the closure – 

part of a raft of cuts brought on 

by declining cinema attendances 

in the States and the UK and  

an overly ambitious production 

programme – proved fruitless 

and a unique era in the history 

of UK filmmaking had ended. 

Why did MGM and its stars 

trek to quiet, leafy Hertfordshire 

from the glamour and sun of 

mid-20th century Hollywood in 

the first place?  

Income from UK cinema         

attendances was vital to        

Hollywood, and in 1944, with 

the war in its final stages; MGM 

was looking for a permanent 

base of operations here.  

Famed director and producer 

Sir Alexander Korda already 

knew the studios of Boreham-

wood well, having directed 

Oscar-winning The Private Life 

of Henry VIII at British & Domi-

nions Studios in 1933. 

Korda discovered Amalga-

mated Studios was for sale. 

Opened in the summer of 1939 

but then closed almost at       

once on the outbreak of war, it 

had been pressed into wartime      

service, storing top-secret 

Cabinet papers and then manu-

facturing parts for Handley Page 

bombers. 

MGM bought the 30-acre site 

and 85 acres of adjoining      

farmland. The flock of sheep it 

acquired safely grazed at MGM 

British for years under the 

watchful eye of their shepherd, 

an MGM staff member. 

After extensive modernisation, 

by 1947 MGM British Studios 

was ready. The fully refurbished 

studio started by filming Dream 

Of Olwen. Then Herbert Wilcox 

directed his wife, local actress 

Anna Neagle, and Michael 

Wilding in Spring In Park Lane.  

With around 4,500 cinemas 

in the UK, weekly attendances 

averaged nearly 26 million and 

this film gained the record for 

the greatest number of cinema 

seats ever sold in the UK. 

The next summer MGM 

launched its own post-war       

production programme, impor-

ting Hollywood acting legend 

Spencer Tracy and A-list director 

George Cukor for Edward My 

Son. Ingrid Bergman, Joseph 

Cotton and Michael Wilding      

followed.  

Their British director, Alfred 

Hitchcock, was no stranger to 

the studios of Borehamwood; 

years before he had visited to 

make the UK’s first sound film, 

Blackmail.  

Hollywood had truly come to 

Hertfordshire, and over the next 

20 years many other MGM stars 

followed. 

Ivanhoe became the most  

famous film to come out of the 

studio in the 1950s and no        

expense was spared.  

MGM failed to entice Laurence 

Olivier and then Errol Flynn to 

take on the title role before      

signing long-serving MGM actor 

Robert Taylor to star in the 

‘medieval western’.  

His co-star, a young Elizabeth 

Taylor, was less keen. Another 

co-star, Joan Fontaine, was also 

underwhelmed, commenting that 

during five months filming, the 

director ‘was more interested in 

the horses than in the actors’.  

Hollywood veteran stuntman 

Yakima Canutt (Stagecoach 

and Ben Hur) directed all the 

Ivanhoe stunts, including the 

memorable jousting scenes. But 

for many the true star of the film 

was the castle. Work started on 

the set in 1950, needing 25,000 

tubular fittings to construct the 

wooden framework. A source of 

pride for locals, the castle drew 

visitors and stood for years until 

it was demolished in 1958 to 

make way for a Chinese village. 

And then to Hertfordshire       

arrived the ‘King of Hollywood’, 

Clark Gable. World famous for 

Gone With The Wind, he had 

been with MGM since the 1930s.  

Staying at The Dorchester in 

London, Gable starred in Never 

Let Me Go with Gene Tierney. 

Soon after followed Glenn Ford 

(Time Bomb) and then legendary 

song and dance man, Gene 

Kelly (Invitation To The Dance). 

This being the 1950s Kelly was 

issued with a ration book,         

entitling him to one-and-three-

quarter pounds of sweets each 

week. 

Borehamwood drew perhaps 

its starriest cast for the big film 

of 1953, Mogambo with Clark 

Gable, Ava Gardner, Grace Kelly 

and director John Ford.  

1953 also saw Robert Taylor 

back in chain mail for Knights   

of the Round Table with Ava 

Gardner. The first British feature 

film shot in Cinemascope, it 

marked a welcome return to 

cinema screens of the Ivanhoe 

castle. 

In his final film under contract 

to MGM, Gable joined Lana 

Turner and Victor Mature in  

Betrayed. The castle was back 

again in The Dark Avenger, 

sharing the screen with swash-

buckler and Hollywood bad boy 

Errol Flynn, while Elizabeth 

Taylor and Stewart Granger  

appeared with Robert Morley 

and Peter Ustinov in period 

piece Beau Brummel. 

The next few years saw a 

procession of talent from       

Hollywood – Robert Mitchum, 

Rita Hayworth and Jack         

Lemmon filmed Fire Down 

Below, while Yul Brynner and 

Ingrid Bergman joined veteran 

Oscar winner Helen Hayes in 

Anastasia.  

Not in quite the same league 

was Fire Maidens From Outer 

Space, a remarkable film in so 

many ways. 

The decade closed with Inn 

of the Sixth Happiness (Ingrid 

Bergman, Curt Jurgens and       

an ailing Robert Donat). Tom 

Thumb, with Russ Tamblyn and 

dastardly duo Peter Sellers  

and Terry Thomas, and the 

memorable horror, Village of the 

Damned, filmed in the nearby 

villages of Letchmore Heath 

and Aldenham. 

A drink at The Three Horse-

shoes in Letchmore Heath is 

essential before wandering 

around the village, spotting 

scenes from the film. 

‘The international years’ of 

the 1960s were just as busy as 

the ’50s. Sophia Loren and a 

smitten Peter Sellers duetted in 

The Millionairess and in 1963 

an all-star cast assembled         

for The VIPs. Elizabeth Taylor,        

Richard Burton, Rod Taylor, 

Orson Welles and Margaret 

Rutherford clearly enjoyed 

themselves filming in Boreham-

wood. 

Although films were moving 

from being studio-based to the 

added realism of location 

shooting, in 1966 a French   

chateau was created for Lee 

Marvin and his companions in 

The Dirty Dozen. Night time 

backlot explosions kept local 

residents awake at night. 

By now MGM British was 

home to such popular television 

series as Danger Man, the Gerry 

Anderson classic UFO and cult 

series The Prisoner, with Patrick 

McGoohan. 

Stanley Kubrick’s masterpiece 

2001: A Space Odyssey was 

shot in 1966, while the studio’s 

last great blockbuster Where 

Eagles Dare with Richard        

Burton and Clint Eastwood   

winning the Second World War 

was filmed in 1968, the year  

before work started on Man’s 

Fate. And then fate intervened. 

In these uncertain times it’s 

more important than ever to 

celebrate and take inspiration 

from great achievements. This 

year marks the 50th anniversary 

of the sudden closure of MGM 

British Studios, ‘the jewel in the 

crown’ of all the many film        

studios to open in Elstree and 

Borehamwood. 

Before the outbreak of the 

coronavirus pandemic, local 

volunteer group Elstree Screen 

Heritage had planned to           

celebrate MGM British Studios 

as part of Hertfordshire’s       

ambitious Year of Culture. 

Those plans, including a 

summer-long free exhibition at 

Elstree and Borehamwood      

Museum, are now on hold. 

However, publication of       

Paul Welsh’s book to mark the 

anniversary, MGM British        

Studios: Hollywood In Hertford-

shire has not been delayed.          

A film historian, author and       

columnist, Paul was uniquely 

placed to record the genuine 

voice of local film and television 

veterans, adding their tales to 

his comprehensive account. 

Many of the American stars 

that came to Herts were under 

contract to MGM, but they 

worked with actors, directors, 

cameramen and skilled crafts-

men from other Hollywood       

studios, as well as with some of 

the greatest British film and 

television talent.  

You can purchase a copy via 

elstreescreenheritage.org 

 

About the Author 
 

Paul Welsh has acted as the 

historian for Elstree Studios 

since the 1970s and for 37 

years has written a weekly       

column for the local Hertford-

shire press on the subject of the 

studios.  

Paul was awarded an MBE  

in 1997 for chairing an 8-year 

campaign to save Elstree     

Studios 1988-1996 and was 

chair of Elstree Studios Partner-

ship Ltd from 1996-2000 during 

which time the studio was      

reopened, refurbished and     

expanded.  

His knowledge of all the      

studios in Elstree & Boreham-

wood, built up since his first 

childhood visit in 1960 and his 

role of chair of Elstree Screen 

Heritage resulted in the Univer-

sity of Herts awarding him an 

hon Master of Arts degree.

Hollywood in Hertfordshire 

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

IN CINEMAS 
 

Bill & Ted  

Face The Music 
 

The special friendship that 

began in 1989 with BILL & TED’S 

EXCELLENT ADVENTURE  

continues with another bizarre           

escapade from the inseparable 

duo co-written by the original 

writers Chris Matheson and Ed 

Solomon.  

Bill (Alex Winter) and Ted (Keanu 

Reeves) are now “respectable” 

husbands and parents to lovely 

daughters but they still have the 

urge to play and face the music 

at every opportunity including 

Missy’s (Amy Stoch) latest wedding, 

now to Ted’s younger brother 

which takes place in the opening 

sequence. But the dudes need to 

travel again back and forth in time 

when they are told by a visitor from 

the future that their music will save 

the world and bring harmony to 

the universe… 

The winning chemistry between 

Reeves and Winter - that made 

the original and its sequel BILL & 

TED’S BOGUS JOURNEY such 

huge successes - is as strong as 

ever. The original films captured 

perfectly the spirit and silliness of 

the late eighties and early nineties 

and now their sense of fun and 

innocence are most welcome 

especially during the current       

turbulent times that we live in.  

A big screen treat directed with 

great energy and gusto by Dean 

Parisot – see it but make sure 

you stay until the end of the credits 

for a nice surprise. 
 

The Man  

In The Hat 

Stephen Warbeck, the               

acclaimed composer of SHAKE-

SPEARE IN LOVE, CAPTAIN 

CORELLI’S MANDOLIN and  

PAPADOPOULOS & SONS, 

makes a remarkable debut co- 

directing this adorable little gem 

with John-Paul Davidson.  

The action takes place in 

France inspired by the style of the 

great Jacques Tati, where actions 

say more and hardly need many 

words. The eponymous hero       

(Ciaran Hinds) begins his journey 

driving along searching for his 

lost love as well trying to escape 

from the wrath of a group of five 

angry men, whom he believes 

they want his blood. Along the 

way The Man in the Hat meets a 

plethora of eccentric characters 

including The Damp Man 

(Stephen Dillane) and The Chef 

(Muna Otaru)… 

A real joy from start to finish 

perfectly accompanied by         

Warbeck’s delectable music. 

 

The Eight Hundred 

in IMAX 

The most successful Chinese 

film of the year is here and in      

glorious IMAX. It is also the very 

first Chinese film to be made with 

Digital cameras - It is brilliantly 

spectacular with many jaw drop-

ping special effects.  

The action takes place in 

Shanghai in 1937 – the Japanese 

are approaching the city following 

their invasion 3 months earlier, 

but a group of 400 soldiers remain 

in a deserted warehouse ready to 

put a stop to their advances       

before they reach Su Zhou River…  

The story is clearly very close 

to the heart of many Chinese 

people as the script keeps on       

reminding us. Director Hu Guan 

orchestrates remarkable action 

sequences and fills the giant IMAX 

screen with a cast of thousands. 

Truly breathtaking! 

 

Rocks 
 

I first saw Sarah Gavron’s        

engaging teenage drama a year 

ago at the London Film Festival 

and it’s good to see that it is finally 

getting a welcome cinema release.  

Writers Theresa Ikoko and 

Claire Wilson tell the story of Rocks 

(Bukky Bakray), a resourceful 

teenager forced by circumstances 

to mature beyond her tender years 

when her mother goes away and 

leaves her all alone with her young-

er brother Emmanuel (D’angelou 

Osei Kissiedu) at their council flat. 

But she must to do her best in 

order to keep this information 

away from the authorities other-

wise they will be forced apart… 

It is a beautifully observed 

coming of age story performed 

with authenticity and realism by a 

young, talented multi cultured cast. 

 

Savage 

Sam Kelly’s savage film follows 

Danny over a 30 year period       

before he becomes Damage 

(Jake Ryan) a violent member of 

a street gang. It is inspired by true 

stories of New Zealand’s street 

gangs and paints a fine portrait  

of friendship, where loyalty and 

the need for revenge are part of 

the package.  

Kelly creates a persuasive, 

dangerous world aided by strong 

production values and careful 

period details of the sixties, seven-

ties and eighties. The magnetic 

Ryan delivers a fine performance 

as the damaged protagonist.  

 

MEMORIES OF MURDER: 

This amazing crime thriller from 

2003 brought to the world’s           

attention the amazing talent of a 

Bong Joon Ho, who earlier this 

year his PARASITE made head-

lines for being the first foreign film 

to win the Oscar for Best Picture. 

The action takes place in the late 

80’s in Hwaseong, South Korea
 

and follows the story of two            

incompetent cops as they strug-

gle to solve the mystery behind       

a series of brutal murders…           

Superbly made and unmissable! 

 

HURT BY PARADISE: An 

amiable independent feature       

co-written and directed by Greta 

Bellamacina, who also plays the 

leading role of Celeste, a single 

mother and an aspiring poet 

searching for publication. Thank-

fully her best friend Stella (Sadie 

Brown) an aspiring actress is        

always available for babysitting… 

Bellamacina is watchable but 

the script doesn’t always ring true 

especially in the preposterous 

audition sequence. 

 

WHITE RIOT: Rubika Shah 

sets her illuminating documentary 

during the late 70’s at the time 

when Punk first hit the music 

scene while the National Front 

was tearing the country apart with 

its deeply rooted racism and    

prejudice against the immigrants. 

Thankfully Rock Against Racism 

was created in reaction to Eric 

Clapton’s support for Enoch 

Powell and the Anti-Nazi League 

by the Socialist Workers.  

It boasts rare archive material 

but sadly these campaigns are as 

relevant today if not more! 

 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 
 

SUMMERLAND: This likable 

road movie is not to be confused 

with the recent, vastly superior 

Gemma Arterton vehicle with the 

same title.  

Three graduate friends begin a 

journey across America in order 

to attend the Summerland music 

festival. Oliver decides to bring 

along his girlfriend Stacey, so that 

they can use her parents’ RV, while 

Bray is looking forward to losing 

his virginity with a boy he met on 

line… 

A watchable comedy without 

any big surprises which thankfully 

doesn’t outstay its welcome.  

 

HARD KILL: When the daugh-

ter of billionaire Chalmers (Bruce 

Willis) is kidnapped by a group of 

ruthless terrorists, he hires a team 

of mercenaries led by security  

expert Derek Miller (Jesse         

Metcalfe) to get her back… 

The premise is fine but the       

repetitive action in the sole loca-

tion of a deserted warehouse 

carries on endlessly lacking in 

tension and suspense. Willis is 

on auto pilot probably considering 

his pay cheque, while the “Hard” 

of the title hardly bears any            

resemblance to his DIE HARD 

franchise. 

I
t was 1988 when Talking 
Heads, Alan Bennett’s series 

of six dramatic monologues 

first graced our TV screens. 

Three years later they were 

adapted for the radio. An          

inevitable second series of six 

duly arrived in 1998. They were 

universally acclaimed and here 

we are in 2020 with the first 

ever stage adaptation at the 

Bridge Theatre. All this at a 

time when the planet faces two 

major existential crises in the 

form of a global pandemic and 

potentially catastrophic climate 

change. A backdrop for human 

emotional disturbance, confu-

sion and fear. Bennett would 

not have been contemplating 

such matters when writing 

these pieces but the first 

monologue, The Outside Dog, 

tackles the complexities of a 

woman, Marjory, caught in the 

perfect storm of personal angst 

and constant  danger. She is 

riven with OCD (obsessive 

compulsive disorder) and her 

husband is a savage and       

violent brute. 

The writing is sharp and 

fearless treading a precarious 

line between victimhood and 

resilience requiring nuance in 

performance and direction. In 

Rochenda Sandall (Marjory) 

and Nadia Fall the playwright 

has an extraordinary combina-

tion. Sandall’s body language 

speaks to the insidious world 

of abuse and the words mani-

fest as the vocal expression   

of her physical contortion, a 

woman caught in a vicious 

spiral of dealing with layers of 

vulnerability and pain while      

simultaneously stung by her 

own behavioural difficulties. 

Living with the constant threat 

of mental and physical harm is 

a prison sentence for far too 

many women (and some men 

too) and wreaks emotional 

havoc in their being. We never 

see the maniacal husband but 

Sandall’s performance, with 

finely detailed shaping by Fall, 

puts him firmly in our mind’s eye, 

her facial expressions creating 

a picture of the unrestrained 

psychopath. A half hour master-

piece that left me exhausted 

and educated. 

Providing light relief, but also 

brilliantly perceptive, is The 

Hand of God, a peep into the 

life of Celia, a snobbish dowa-

ger, whose business of running 

an antique shop perfectly sums 

up her attitude to life. She      

refuses to move with the times 

and poo poos contemporary 

behaviour as though she were 

a separate and superior part 

of the human race. Alas her      

illusions of grandeur are just 

that. The ubiquitous Kristin 

Scott-Thomas, an actress who 

seems to be making regular 

appearances in all acting  

genres, gives Celia the feel 

and texture of a beautifully 

prepared Victoria Sandwich. 

Fluffy and assured on top with 

a delicious jam and cream     

filling but the apparent assur-

ance is belied by inner fears 

and inadequacies. Classic 

Bennett nostalgia with a twist, 

that being an ending that turns 

her world upside down and  

reveals the reality of an anti-

quated mentality that cannot 

adapt to an ever changing and 

modern existence. Nothing a 

quick visit to Poundland wouldn’t 

cure. Jonathan Kent’s direction 

is appropriately light touch and 

Luke Halls’ video projections 

provide a gentle yet witty snap-

shot of her nostalgic thinking. 

A duet of polar opposite mono-

logues that delve into contrast-

ing psyches and provide one 

hour of enthralling theatre. 

So to the comedy of errors 

that was Rule Britannia and 

Land of Hope and Glory. Much 

ado about nothing in fact. 

Whipped up into a tempest of 

disgust by the national media. 

However, I can report all’s well 

that ends well and the Last 

Night of the Proms 2020 

(Royal Albert Hall) went off as 

planned with a heavily reduced 

orchestra of 65 socially dis-

tanced musicians. The singers 

were also carefully positioned 

in the stalls. For all the furore 

that preceded it this turned out 

to be a pretty typical last night. 

It was screened live into the 

grounds of Royal Hospital Chel-

sea to an enthusiastic audience 

of around one thousand who 

made themselves heard at 

every given opportunity.  

South African soprano Golda 

Schultz sang beautifully and 

Nicola Benedetti’s rendition of 

The Lark Ascending by Vaughan 

Williams, a piece that’s builds 

into a deafening silence, was 

a gorgeous musical tweet. Aunty 

Beeb however did not merit 

any plaudits as the belated      

U-turn that she made on the 

“controversial” lyrics were a 

damp squib, which though a 

PR disaster, also gave the 

event a huge publicity boost. 

Rule, Britannia! Britannia, rule 
the waves! Britons never, never, 
never shall be slaves. Ergo 

some would be, and were, in 

abundance. They suffered  

terrible lives until the abolition 

of slavery, in the UK, in 1883, 

fully 79 years after the first 

country to do so, Haiti in 1804. 

So the controversy continues. 

Land of hope and glory, mother 
of the free.  

 

Talking Heads -   

0333 320 0051

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

A duet  

of one 
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C
hildren and teens are 

back at school to get  

the education that is so 

necessary to improve their life 

skills and knowledge for their 

future. How about you though? 

Do you need re-educating in 

order to keep yourself up-to- 

date with current life skills? 

In a world that is moving so 

fast, it is hard to keep up-to-date. 

So take charge and get in control 

of the driver seat, with new 

knowledge and power of all the 

things you are curious about. 

Take the wonder of how and 

why onboard to learn something 

new now. Don't wait or put it off. 

Find out what you are interested 

in and book yourself on now, 

and then you are committed to 

do it, even if it is two or three 

months ahead. It is the start of 

the school year and that should 

be taken onboard as your          

incentive in itself. 

As a child, I was one of those 

inquisitive "why" children. I 

would always be the one in 

class to put my hand up and 

ask why, when many would just 

accept the facts. Don't tell me 

the world is round if you can't 

tell me why. Don't tell me not to 

tamper with a plug if you don't 

explain why. Yes it may have 

been annoying for some, but 

that wasn't my problem. I was full 

of curiosity and had a craving to 

always want to learn and gain 

knowledge.  

This curiosity went on 

throughout my life and is still 

relevant today. Every year I aim 

to do one course in a subject 

that I want to improve my skills 

on. It can be a short weekend 

course, or a course of once a 

week over a term or year. There 

are even online courses with 

guidance and personal teachers 

to help and on hand with progress 

online. There are many options 

and you will find a way if you 

have a real hunger for learning 

something. 

I always believe that know-

ledge is power, and with power 

of knowledge, you can make 

changes that transform your 

life. A new interest or hobby  

can become a new career. So 

whether you wonder how your 

neighbour/friend knows so 

much about growing organic 

vegetables or how your friend 

manages to do her own hair 

and beauty treatments, don't be 

afraid to ask them. They may 

pleasantly surprise you. It may 

be an old job they had previously 

or a family line of work where 

they picked up the skill. They 

may want to learn some skill 

that you have - it is possible 

that you could get together and 

trade off some master classes.  

Curiosity is how we start to 

find out about things. So when 

you find something you have an 

interest in, find out about it, find 

a course and get yourself on it, 

especially if you want a certifi-

cate in it.  

As a lecturer for many years, 

I realised that my students, even 

if they were not going to use the 

course knowledge they had      

acquired for work purposes,  

liked to receive a certificate for 

their own proof of achievement. 

It gave them the confidence they 

needed to safely use, their new 

gained skills on their family and 

friends. Learning something to 

build your own self-worth and to 

give you that self-achievement 

as you build and add to that CV, 

is most definitely not a bad 

thing is it?! 

Technology has moved on fast 

and the children and students 

of today have now grown up 

with it. Need help and guidance, 

why not ask them? It will make 

them feel great that you are 

asking them for advice for a 

change, and that you are treat-

ing them like an adult. 

Online, you can watch and 

learn virtually anything and       

everything. So even if you only 

want to learn how to bake a 

certain cake, or put the right 

paint on a particular creative 

project, it all makes great con-

versation, discussing options 

and varied ways of how to do 

things.  

I am booked on to learn the 

art of perfume making this year. 

What are you going to do? 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x

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

Wonder how

Cooking with Loulla Astin 
Pourgouri Pilafi / Πλιγούρι Πιλάφι  

C
elebrity chef Loulla Astin 

was born in Avgorou, 

Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 

she owns Kosmos Taverna. 

Loulla appeared regularly on 

ITV, Carlton and Sky and was a 

Resident Chef on Granada TV’s 

The Afternoon Show. She even 

recorded her own 52-part TV 

series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares      

her recipe for Pourgouri Pilafi 

(Cracked Wheat Pilaf) / Πλιγούρι 

Πιλάφι.  

Pourgouri or ‘Pligouri’ as it is 

known in Greece and ‘Burghul’ 

in the Arab countries, is whole 

wheat steamed until partly 

cooked, dried, then ground fine, 

medium or course before being 

packed.  

It is used in many different 

recipes e.g. Tabbouleh salad, 

koupes (Kibbehs), stuffed vege-

tables, dolmathes, kolokotes 

(Pumpkin pies), trahana and 

many more. Each recipe will 

specify which grade of pourgouri 

to use.   

I remember my grandmother 

Vasilia cooking this cracked 

wheat pilaf in the fields on her 

farm on a wood-fire to serve to 

the workers for lunch, topped 

with a dollop of her homemade 

goats yoghurt.  

Pourgouri can be served as 

an accompaniment to meat and 

fish and especially with the 

Cypriot speciality Afelia (pork 

with red wine and coriander 

seeds). 

 

Ingredients (serves 4-6): 
225g (8oz) course bulgar / 

pourgouri (cracked wheat) 

6 tablespoons olive oil or 

vegetable oil 

1 medium onion, finely 

chopped 

25g (1oz) vermicelli, crum-

bled 

2 medium tomatoes, peeled 

and chopped 

1 teaspoon tomato purée 

570ml (1 pint) warm water or 

chicken stock 

Salt and freshly ground black 

pepper 

Method: 
Heat the oil in a heavy-based, 

medium saucepan and sauté 

the onions and vermicelli toge-

ther until the onions are soft and 

the vermicelli is golden brown. 

Add the tomatoes and cook for 

a couple of minutes, then mix in 

the cracked wheat and season 

with salt and pepper. Pour in 

the hot water or chicken stock, 

stir well, cover the pan tightly 

and simmer very gently for 15 

minutes, without stirring, until 

all the liquid is absorbed.   

Remove from the heat and 

leave the pilaff to seed for 5      

minutes, then fluff up with a fork 

as you would with rice before 

serving. Nice with yoghurt!

Your Food, Our History 

Bringing you products 
from Cyprus and Greece 

at affordable prices. 

Shop Online Now  
www.greekdeli2u.co.uk
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UK Cypriot team New Salamis bring FA Cup fever to North London
New Salamis are now twelve matches away from playing in the FA Cup final at Wembley.

New Salamis make history again winning their 
second Emirates FA Cup preliminary round game 
versus West Essex who are a level above New 
Salamis and play in the Essex. Senior League. 
the game ended 5-1 with New Salamis goals 
coming from Kiri Portou a hat trick, Charlie Geor-
giou and Antonio Michael. 
The first goal came after fifteen minutes when 
Kiri Portou latched onto a through ball bypassing 
the West Essex last line of defence to beat the 
oncoming goalkeeper and slot the ball into an 
empty net. Again it was Kiri Portou who scored 
from the penalty spot in the 25th minute. Two nil 
up and seconds to go for the end of the first half 
a goal mouth scramble led  to another goal with 
Kiri Portou in the midst of it to score another goal 
to lead the reds into the break 3-0 up. 
The second half West Essex caught New Salamis 
on the back foot and reduced the score to 3-1 
within minutes of the restart. This gave them the 
impetus to try and get back into the game and 
pressured the New Salamis rearguard for fifteen 
minutes.In the last twenty minutes New Salamis 

again pushed forward and were rewarded with a 
goal when Charlie Georgiou dribbled past two 
players and the keeper to put the ball into the 
back of an empty net. With minutes to go Antonio 
Michael got on the team sheet when he latched 
onto a Harrison Georgiou cross to score. 
New Salamis next round match is against Brent-
wood FC on Monday September the 21st 2020 
7.45pm at Haringey Borough Stadium 
New Salamis are the first ever UK Cypriot team 
to qualify to play in the FA Cup they were formed 
in 1971 playing Sunday football and entered the 
KOPA League where they won twelve league ti-
tles and also won seven London Football Asso-
ciation Cups. 
They also won the top trophy in Sunday football 
the FA Sunday Cup beating Barnes at Selhurst 
Park the home of Crystal Palace.. 
Since 2018/19 they moved to Saturday football 
and played in the Herts County Senior League 
and were promoted in their first year to the Spar-
tan South Midlands League and qualified for the 
FA Cup. 

New Salamis 3 goal hero Kiri Portou and manager 
Gursel Gulfer

BT Sport documentary on New Salamis to be televised next week
Costas Andreou Parikiaki 
 competition winner

Fixtures
Emirates FA Cup Qualifying round 
Monday 21st September 2020  
New Salamis v Brentwood FC  
7.45pm Haringey Borough,Coles Park,White Hart 
Lane, London N17 7PJ.  
Tickets can be bought from New Salamis Club-
house,Myddleton road, Wood Green. 
Tuesday22nd September  
Haringey Borough v Tunbridge Wells  
7.45pm Haringey Borough,Coles Park, White 
Hart Lane, London N17 7PJ 
 
Spartan South Midlands League 
Saturday 19th September 2020 
New Salamis v Shefford Town & Campton 
3.00pm Haringey Borough,Coles Park, White 

Hart Lane, London N17 7PJ 
Hillingdon Borough v St Panteleimon  
3.00pm Middlesex Stadium,Breakspear Road, 
HA4 7SB  
 
KOPA League 
Sunday 20th September 2020 
Omonia v Nissi 
11.30am Powerleague Enfield, Edmonton County 
School, Enfield, EN1 1HQ 
Olympia v Komi Kebir 
10.15am Whittington Park, Holloway Road,  
London, N19 4RS 
Panathinaikos v Cinar 
12.00pm Enfield Playing Fields Astro, Great Cam-
bridge Road, Enfield EN1 3SD 

Pantel v Apoel 
10.15am Southgate School, EN4 0BL 
Anorthosis v Akanthou 
9.30am Powerleague Enfield, Edmonton County 
School, Enfield, EN1 1HQ 
 
Premier League 
Saturday 19th September 2020 
Everton v West Brom  
12:30BT Sport 1 / BT Sport Extra 1 /  
Leeds United v Fulham  
15:00BT Sport 1 / BT Sport Extra 1 / BT Sport 
Ultimate 
Man Utd v Crystal Palace  
17:30 Sky Sports Premier League / Sky Sports  
Arsenal v West Ham  

20:00 Sky Sports Premier League / Sky Sports 
Main Event / Sky Sports Ultra HD 
Sunday 20th September 2020 
Southampton v Tottenham Hotspur  
12:00BT Sport 1 / BT Sport Extra 1 
Newcastle United v Brighton & Hove Albion  
14:00 Sky Sports Premier League / Sky Sports  
Chelsea v Liverpool  
16:30 Sky Sports Premier League / Sky Sports  
Leicester City v Burnley  
19:00 BBC One / BBC iPlayer 
Monday 21st September 2020 
Aston Villa v Sheffield United  
18:00 Sky Sports Premier League / Sky Sports  
Wolves v Man City Premier League 
20:15 Sky Sports Premier League / Sky Sports  
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KOPA League 

The KOPA League kicked off 
with a total of twenty nine goals 
over five matches. In one game 
there was a total of eleven 
goals. 
The day began with Komi Kebir 
versus new team in the league 
Nissi.It took both teams time to 
settle, and the pressure was on 
either club not to lose. 
The first goal came in the 25th 
minute from a penalty scored 
by Ramiah Mills ten minutes 
later Nissi equalised when Theo 
lobbed the Komi keeper.then a 
goal mouth scramble allowed 
Luis Hanna Marks to blast the 
ball home for Komi.The second 
half brought another two goals 
for Komi Kebir both goals with 
clinical finishes from Ronaldo 
and George Lakey.. 
In the other early game Olympia 
beat Cinar 3-1 scorers for Olym-
pia were Yemi Giulz and Law-
rence. Cinar scored from the 
penalty spot in the last minute 
through Alex Michaelides. 
KOPA League newcomers 

Omonia Youth will be dis-
appointed with their debut game 
in the league they lost to Pantel 
7-1 Pantel’s goals came from 
Chris Spyrou 2, Kaylen Rowe 
2,Jamal Iwoyo, Andy Santos 
and George Costa. Omonia 
Youth,s lone goal came from 
Anorthosis scored an early goal 
through Danny Coolridge who 
is back after two years after suf-
fering a long term injury and 
hold on to that lead to beat last 
year’s champions Omonia. 
The last match of the day was 
the most exciting with eleven 
goals scored with eventual 
winners Apoel beating Panathi-
naikos 7-4. 
Apoel’s goals came from Jack 
Lane 3, Demetris Frangeskides 
2 and George Lutaya 2. Pana-
thinaikos goals came from 
Anthony Constantinou 2, Andy 
Evangelou 1 and Anthony Pa-
nayi 1. Panathinaikos led 1-0 
and once Apoel equalised they 
continued leading to win the 
game. 

Total of twenty nine goals over 
five matches 

Future KOPA League players on show

Premier League  

kicks off

After Everton slumped down 
the stretch with just one win in 
six and serious questions about 
their mentality raised, Carlo 
Ancelotti showed exactly why 
the Toffess hired him as all three 
of his summer signings made 
an immediate impact in their win 
at Tottenham. A thumping 
header from Dominic Calvert 
Lewis was the only goal of the 
game. 
And even in the very first game 
of the season, the significance 
of Everton winning away at a 
top six side for the first time in 
40 attempts cannot be under-
estimated. 
While Spurs were poor, they 
weren’t allowed to be much 
better as James Rodriguez, 
Allan and Abdoulaye Doucoure 
all impressed in dominating the 
middle of the park and looking 
a class above Tottenham tech-
nically. 
Mo Salah’s late penalty com-
pleted his hat-trick and gave 
Liverpool a 4-3 win over Leeds 
the other Liverpool goal was 
scored by Van Dijk. Leeds goals 
came from Harrison, Bamford 
and Klich. 
Wow, what a return Leeds 
United made to the Premier 
League after 16 years away. 
There have probably been 
fewer more gallant defeats 
since the competition’s 1992 in-
ception, such was the vigour 
Marcelo Bielsa’s side showed 
in taking on a Liverpool side 
who are not only champions. 
While it’s incredibly difficult to 
know how much should be read 
into the defensive frailties that 
both teams displayed in what 
was more basketball game than 
a football match, Leeds did ex-
actly what their legendary coach 
had promised – they went for it. 
None of Liverpool’s goals were 
scored in open play, with the 
Whites looking all at sea every 
time the ball was fired into their 
box from a set-piece. Captain 
Liam Cooper was injured and 
Ben White has returned to 
Brighton, meaning neither cen-
tre-back from their title-winning 
team was on show. 
Leeds conceded just five goals 
in their final 13 Championship 
games but that looks like an-
cient history now, especially 
against higher quality opposi-
tion. Next week they play Ful-
ham, so maybe they’ll get away 
with it then. Longer term, it is a 
worry. 
Big things are expected of this 
Arsenal side under Mikel Arteta. 
Granted, it was against a newly-
promoted team, but the 
Gunners’ performance in a 
comfortable 3-0 victory over 
Fulham is a good indicator of 
where this team is heading. 
We saw how quickly Arteta had 
revolutionised Arsenal last sea-
son, but the displays from the 
new recruits in their opening 

day victory suggests they’ve got 
it right in terms of recruitment, 
too. 
It’s early days of course. It 
would be far from wise to judge 
their summer activity based on 
one result but both Gabriel Ma-
galhaes and Willian played im-
portant parts as they picked up 
the three points. 
 Arsenal’s goals came from La-
cazette, Gabriel and Auban-
menyang. 
The key talking point to come 
out of Crystal Palace’s win over 
Southampton was referee Jon 
Moss’s use of the monitor to 
overturn his own decision after 
Kyle Walker-Peters was sent off 
for a high-footed challenge on 
Palace youngster Tyrick Mit-
chell. 
Wilfried Zaha gave Crystal Pal-
ace victory against Southamp-
ton 
Palace lost seven and drew one 
of their final eight matches last 
term, and star man Wilfried 
Zaha endured a terrible 2019/20 
– he mustered only three as-
sists and four goals in the Pre-
mier League. 
Wolverhampton Wanderers got 
their season off to a flying start 
with two goals in the first six mi-
nutes through Raul Jimenez 
and Romain Saiss to earn a 2-
0 victory at Sheffield United.  
Chelsea got their Premier 
League campaign on track after 
20-year-old right back Reece 
James helped them to a 3-1 win 
at Brighton & Hove Albion with 
a spectacular goal on Monday. 
New signings Timo Werner and 
Kai Havertz made their debuts 
up front after the German inter-
nationals joined Frank Lam-
pard’s side from the Bundesliga 
during the close season. 
But it was James who gave the 
visitors a 2-1 lead with a thun-
derbolt into the top corner from 
25 metres before a deflected 
shot by central defender Kurt 
Zouma sealed the points. 
Brighton had taken the game to 
Chelsea in the first half but fell 
behind after a defensive blunder 
in the 23rd minute when goal-
keeper Mat Ryan fouled Werner 
in the area and Jorginho coolly 
converted the penalty. 
Brighton’s brave approach was 
rewarded in the 54th when 
Leandro equalised with a 20-
metre strike which bounced in 
front of the often criticised Arri-
zabalaga, who should have 
done better, although the home 
side’s joy was short-lived. 
James restored Chelsea’s lead 
two minutes later with a goal 
any of the forwards would have 
been proud of as he teed him-
self up for an unstoppable shot 
which left Ryan clutching thin 
air. 
Thehosts were punished again 
in the 66th as Webster turned a 
tame Zouma effort past the 
stranded Ryan.

Blind 10 year old  UK Cypriot 

boy chosen in Lionel Messi’s 

dream team

Barcelona star Messi has be-
come an ambassador to sup-
port the blind and visually im-
paired. 
Lionel Messi has honoured the 
achievements of a blind 10-
year-old UK Cypriot footballer 
by selecting him in a ‘dream 
team’ which acknowledges the 
challenges experienced by 
those living with visual impair-
ment. 
Mikey Poulli is among 12 
youngsters from across the 
world singled out for their cou-
rage in the face of adversity. 
Arsenal fan Mikey completely 
lost his sight after being dia-
gnosed with the incurable eye 
disease Rod Cone Dystrophy 
following a routine test at the 
age of six. 
Mikey from Enfield is  an excep-
tional young footballer and 
keeps banging in the goals.But 
his talent is made more impres-
sive by the fact that the avid Ar-
senal fan began to go blind 
three years ago 
His father John is born in the 
UK and is of Greek Cypriot 

origin, and his mother Mimi  is 
of French origin. 
The ten year old not only trains 
with the coaches for England’s 
blind team but he was also 
awarded the Young Achiever 
award at the Mirror Pride of 
Sport Awards, Mikey is the only 
person from the United King-
dom selected by Messi, joining 
fellow visually impaired young-
sters from Uruguay, Brazil, 
Spain, Germany, the United 
States, Israel, Japan and 
France who have similarly in-
spiring stories. 
He has so far been unable to 
meet the 33-year-old Argentina 
international due to the corona-
virus pandemic and travel re-
strictions but could do so in the 
coming months. 
In recognition of his achieve-
ment and to give him greater in-
dependence, Mikey has re-
ceived an OrCam MyEye. The 
artificial vision device allows the 
visually impaired to understand 
text and identify objects and 
people through audio feedback. 
Its really amazing.

Omonia Youth Disability  

Training Squad Presentation 

The club’s successful and popular disability training sessions which 
were set up last season, last week held their Presentation Day to 
reward the players for their efforts throughout the season. The 
driving force behind the sessions, coaches Myri Demetriou and 
Kerem Denizer, were present to present the players with their  
trophies. 

AEK Youth

AEK youth U12’s got off to a winning run beating Highgate &  
Muswell 4-2.
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†40ήμερον μνημόσυνο 

Τελούμε το 40ήμερον  μνημόσυνο της πολύ  

αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, πεθεράς, νονάς και 

αδελφής 

 

Στέλλα Κυπριανού 

(από Καπούτι, Μόρφου) 

Που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20  Σεπτεμβρίου 

2020, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της  

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. 

Ευχαριστήριο 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι  

παρευρέθηκαν στην κηδεία, έστειλαν όλα τα όμορφα  

λουλούδια  και απέστειλα συλλυπητήρια μηνύματα. 

Ο σύζυγός της Ανδρέας, η θυγατέρα της Άννα και ο  

γαμπρός της Ηβάν.

† 40-day memorial 

The 40-day memorial service for our beloved and dearly 

missed wife, mother, mother-in-law, Godmother and sister 

Stella Kyprianou 

(from Kapouti, Morphou) 

will take place on Sunday 20 September 2020, at the 

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

Green, London N22 8LB. 

Note of thanks 

We would like to thank all those who attended the funeral 

service, sent all the beautiful floral tributes and offered 

their kind condolences. 

Her husband Andreas, daughter Anna, and son-in-law Ifan.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Panayiotis (Panico) Kassapi  
(from Yialousa, Cyprus)  

It is with great sadness that we announce the death of our much-loved husband, father and 
grandfather, Panayiotis Kassapi. Who left us on the 3rd September 2020 at the age of 78. 

Panayiotis, leaves behind his wife Anna, two daughters and a son. Maria, Lulu and Zach, Father in 
law to Amilios and Andri. Brother to Louis (Blackie), Maroulla (deceased) and Christothea. He was 

a devoted grandfather to his four grandchildren, Nicolas, Anthony, Pani and Gabriella.  
Family was very important to our Father. His grandchildren were the centre of his world. He liked 

nothing better than to be surrounded by the people he loved. Laughing, telling stories, making sure 
that you were fed on his fabulous food and that you always had a drink in your hand.  

We would like to thank everyone who reached out to us and gave us strength in these days of 
sadness. Everyone had a story about our father, and how much he was loved brings us enormous 
comfort and joy at these difficult of times. We would like you to remember him as we do, laughing 

and trying his best to make you laugh too.  
His funeral will take place on Tuesday 29th September at St Johns, Greek Orthodox Church at 

Wightman Road, at 12.30 The burial will follow at New Southgate, St Sophia’s. 
With great regret, unfortunately due the current restrictions in place, church attendance will be for 
immediate family only.  There will be no opportunity for a wake afterwards. However, when we are 

allowed, we will all meet one day in the future.  
Floral tributes can be sent to Demetriou & English, in Myddleton Road, London N22 8NG.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγιώτης (Πανίκος) Κασάπη 
(από τον Γιαλούσα, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του πολύ αγαπημένου συζύγου, πατέρα και παππού, 
Παναγιώτη Κασάπη, που απεβίωσε στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 σε ηλικία 78 ετών. 

Ο Παναγιώτης, αφήνει πίσω τη σύζυγό του Άννα, δύο θυγατέρες και έναν γιο, Μαρία, Λούλου και Ζακ, 
γαμπρό Αμίλιο, νύφη Άντρη, τον  αδελφό του Λούη (Πλάκυ), αδελφές του Χριστοθέα και Μαρούλλα 

(απεβίωσε). Ήταν αφοσιωμένος παππούς στα τέσσερα εγγόνια του, τον Νικόλα, τον Άντονι, τον Πάνυ 
και τη Γκαμπριέλα. Η οικογένεια ήταν πολύ σημαντική για τον πατέρα μας. Τα εγγόνια του ήταν το 
επίκεντρο του κόσμου για αυτό. Δεν του άρεσε τίποτα καλύτερο από το να περιβάλλεται από τους 

ανθρώπους που αγαπούσε.  Με γέλιο, έλεγε τις ιστορίες του, φροντίζοντας να τρέφεσαι με το υπέροχο 
φαγητό του και πάντοτε να έχεις ένα ποτό στο χέρι σου. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας στάθηκαν και μας έδωσαν  δύναμη να ξεπεράσουμε 
αυτές τις δύσκολες μέρες που περνούμε. Όλοι είχαν μια ιστορία να πουν για τον πατέρα μας και πόσο 
πολύ τον αγαπούσαν, κάτι που μας ευχαριστεί ιδιαιτέρως σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Θα θέλαμε να 

τον θυμάστε όπως και εμείς, με τα αστεία του και το χαμόγελο του, προσπαθώντας πάντοτε να σας 
ικανοποιήσει. 

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στο 
Wightman Road, στις 12.30μμ, η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του New Southgate, Αγία 

Σοφία. Δυστυχώς λόγω των περιορισμών που ισχύουν, μόνο η στενή οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί  
στην εκκλησία. Δεν θα δοθεί παρηγοριά, αλλά όταν αλλάξουν οι καταστάσεις θα μπορέσουμε να 

συναντηθούμε μια μέρα στο μέλλον για να τιμήσουμε την μνήμη του. 
Λουλούδια μπορούν να σταλούν στο Demetriou & English στο Myddleton Road,  London N22 8NG.02.02.1942-03.09.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λοΐζος Νικόλα Ορφανού 
(από τη Στύλλοι, Αμμόχωστος) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του  

αγαπημένου μας πατέρα, παππού και προπάππου, 

 Λοΐζου Νικόλα Ορφανού που απεβίωσε στις  

2 Σεπτεμβρίου 2020 σε ηλικία 89 ετών. Γεννήθηκε 

στους Στύλλους, Αμμοχώστου στις 2 Ιουλίου 1931. 

Αφήνει πίσω 2 γιους και 2 θυγατέρες, γαμπρούς, νύφες, 

10 εγγόνια 7 δισέγγονια και πολλούς συγγενείς και  

φίλους.  

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 

12:30μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο 

Edmonton και την ταφή στο Κοιμητήριο του  

New Southgate.  

Ισχύουν τρέχοντες περιορισμοί για τον COVID-19.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Loizos Nicola Οrphanou 
(from Stylous Famagusta) 

It is with great sadness that we announce the death of our 

beloved father, grandfather and great grandfather Loizos 

Nicola Orphanou that died on 2 September 2020 at the age 

of 89. He was born in Stylous Famagusta on 2 July 1931. 

He leaves behind his 2 sons and 2 daughters, sons in law 

daughters in law, 10 grandchildren 7 great grandchildren as 

well as other family and friends. 

His funeral will be held on Wednesday 30th September 

1230pm at Saint Demetrious church Edmonton and the 

burial at New Southgate cemetery. Obviously current  

COVID-19 restrictions apply.2/7/1931- 02/09/2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αθηνούλλα Κωστή 
(από τις Κέδαρες, Πάφος) 

Με θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της Αθηνούλλας Κωστή 
που απεβίωσε το  Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 σε ηλικία 

71 ετών. Η εκλιπούσα γεννήθηκε στις 13/03/49 στις Κέδαρες 
της Πάφου και ήρθε στο Λονδίνο το 1970, όπου γνώρισε και 

παντρεύτηκε τον Λεόντιο Κωστή από το Ταύρου το 1971. 
Αφήνει τον σύζυγό της Λεόντιο Κωστή, το γιο της  

Κωνσταντίνο Κώστα, τη θυγατέρα της Ρεβέκκα Κώστα και τον 
εγγόνο της Άντονι Κώστα. Ήταν μια στοργική μητέρα και  
σύζυγος και θα μας λείψει πραγματικά. Έχει αφήσει ένα  

μεγάλο κενό στη ζωή μας. 
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 

2020, 1:00μμ στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Rd, Hornsey, London  

N8 0LY και την ταφή, στο κοιμητήριο Islington & St Pancreas, 
278 High Rd , Λονδίνο N2 9AG, 3:00μμ. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του  
Κορωνοϊού, μόνο η στενή οικογένεια θα μπορεί να  

παρευρεθεί στην εκκλησία και στο κοιμητήριο.  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Athinoulla Costi 
(from Kedhares, Paphos ) 

She sadly passed away on Saturday 12th September 2020.  
She was born on 13/03/49 in Kedhares, Paphos and came to  

London in 1970, where she met and married Leontios Costi from 
Tavrou in 1971. She leaves behind, her husband Leontio Costi, 

son Constantinos Costa, daughter Rebecca Costa and grandchild 
Anthony Costa.  She was a loving mother and wife and will be truly 

missed, she has left a big gap in our lives.  
The funeral will take place on Monday 28th September 2020, 
1.00pm at the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, 

Wightman Rd, Hornsey, London N8 0LY and the burial, 3:00pm, at 
Islington & St Pancreas Cemetery, 278 High Rd, London N2 9AG 

 We have been advised that due to the current Coronavirus  
situation only immediate family will be able to attend the church 

service & cemetery.  13.03.1949 - 12.09.2020

Ο Σύλλογος Enfield Elders εκφράζει τα 

θερμά του συλλυπητήρια στον Κυριάκο  

Βαρνάβα για τον  

θάνατο της αδελφής του Φανούλλας που  

απεβίωσε πρόσφατα. 

Ο Πάμπος Χαραλάμπους και Νεόφυτος  

Νικολάου εκφράζουν επίσης τα δικά τους 

συλλυπητήρια.

Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας και ΚΟ ΑΚΕΛ 

Palmers Green, ο Αντρέας Γρηγορίου,  

Πάμπος και Σούλλα Χαραλάμπους, Νεόφυτος και 

Ευούλλα Νικολάου, Κώστας και Σκεύη Σακκά και 

ο Κυριάκος Τσιούπρας εκφράζουν τα θερμά τους 

συλλυπητήρια στον Μιχάλη και Αντρούλλα  

Χατζησωτήρη για τον θάνατο της  

αδελφότεχνης τους Άντρης που απεβίωσε 

 πρόσφατα στην Κύπρο.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Demetri Panayiotou 
(from Psematismenos, Cyprus)  

It is with a great sadness that we announce the death of our beloved, husband, father, 

grandfather and great grandfather Demetri Panayiotou that died on the 30.08.20 at the age of 

73.He leaves behind his wife Irene, son Vassos, daughter Panayiota, grandson Demetri and 

great grandson Ronnie.Demetri was known to his friends and family as Jim. 

Jim passed away peacefully, at home surrounded by his family on Sunday 30 August. He 

lived life to the full and was always ready to greet anyone with a smile and a chat, he loved to 

entertain friends and family and he was the king of his barbecue, the first person on the 

dance floor and always up for a game of backgammon.  

Jim was the kind of person that if you only met him once, you would remember him forever, a 

unique and truly wonderful character that will be dearly missed by his family and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 22nd September 2020 11am, at St. Eleftherios Greek 

Orthodox Church, 113 Ruckholt Road, Leyton, London E10 5NT, United Kingdom and the 

burial 1.15pm at Manor Park Cemetery & Crematorium, Sebert Road 

Forest Gate, London, E7 0NP.Following the funeral, the wake will be held back at St. 

Eleftherios Church.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δημήτρης Παναγιώτου  
(από τον Ψεματισμένο, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας, συζύγου, πατέρα, παππού 
και προπάππου Δημήτρη Παναγιώτου, o oποίος απεβίωσε στις 30.08.20 σε ηλικία 73 ετών. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ειρήνη, γιο Βάσσο, θυγατέρα Παναγιώτα, εγγόνο Δημήτρη και 

δισέγγονο Ρώνη. 
Ο Δημήτρης ήταν γνωστός στους φίλους και την οικογένειά του ως Τζιμ. 

Ο Τζιμ πέθανε ειρηνικά, στο σπίτι περιτριγυρισμένο από την οικογένειά του την 
Κυριακή 30 Αυγούστου. Έζησε την ζωή του στο έπακρο και ήταν πάντα έτοιμος να χαιρετήσει 
οποιονδήποτε με ένα γλυκό χαμόγελο και μια κουβέντα, του άρεσε να διασκεδάζει φίλους και 
συγγενείς και ήταν ο βασιλιάς του μπάρμπεκιου του, το πρώτον άτομο στην πίστα για χορό 

και πάντα  πρόθυμος για ένα παιχνίδι τάβλι. 
H προσωπικότητα του Τζιμ ήταν τέτοια, που όποιος το γνώριζε δεν τον ξεχνούσε. Θα τον 

θυμόμαστε για πάντα σαν έναν πραγματικά μοναδικό και υπέροχο χαρακτήρα που θα λείψει 
πολύ της  οικογένεια και τους φίλους. 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, 11πμ, στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Εκκλησία Άγιου Ελευθερίου, 113 Ruckholt Road, Leyton, London E10 5NT, και η 

ταφή στο κοιμητήριο του Manor Park Cemetery & Crematorium, Sebert Road 
Forest Gate, London, E7 0NP 1.15 μ.μ. Μετά την κηδεία, η παρηγοριά θα δοθεί στην εκκλησία 

του Αγίου Ελευθερίου.01.05.1947 - 30.08.2020 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Αντωνίου 
(από Αναβαργός, Πάφος) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Antoniou 
(from Anavargos, Paphos) 

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώσουμε το θάνατο του 
πατέρα μας, Γιώργου Αντωνίου, που απεβίωσε στις 4  

Σεπτεμβρίου 2020, σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω τα 
τρία παιδιά του. 

Ο πατέρας μας γεννήθηκε στο χωριό Αναβαργός Πάφος στις 
7 Οκτωβρίου 1927. Παντρεύτηκε τη μητέρα μας Λούλλα το 

1954 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά  
(Αντώνης, Άννα, Παρασκευάς(†) και Παναγιώτα).  

Έφυγαν από την Κύπρο για την Αγγλία το 1964  για να  
αρχίσουν μια καινούργια ζωή. Ο εκλιπών απόλαυσε τη ζωή 

στο έπακρο και ήταν ευλογημένος να αποκτήσει  
δεκατρία εγγόνια, δεκατέσσερα δισεγγόνια και δύο τρισέγγονα. 
Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, 12μμ στην  
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον και η ταφή στο 

κοιμητήριο του New Southgate. 
Αντί για λουλούδια, ο πατέρας μας ζήτησε να κάνουν  

εισφορές στο Cancer Research. 
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. 07.10.1927-04.09.2020

It is with great sadness that we announce the passing of our father 
who fell asleep on the 4th September 2020 at the age of 92. 

 Leaving behind three children. 
Dad was born in the villiage of Anavagos Paphos on the 7th October 
1927. He married our mother Loulla in 1954. Going on to have four 
children (Tony, Anna, Paris(†) and Panayiota). They left Cyprus to 

start a new journey to England in1964. 
He went on to enjoy life to the fullest and was blessed with fourteen 

grandchildren, fourteen great grandchildren and two great- great  
grandchildren. 

His funeral is on Tuesday 22nd September 2020, 12pm at Saint 
Demetrios Church and the burial at New Southgate Cemetery. 

If anyone is thinking of sending flowers our father requested that we 
should donate money to Cancer Research. 

God rest his soul.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιάννης Λοϊζου 
(από τη Ψιμολόφου, Λευκωσία) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Yiannis Loizou 
(from Psimolofou, Nicosia) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου 
μας πατέρα, παππού και αδελφού, Γιάννη Λοϊζού,  

που απεβίωσε στις 5 Σεπτεμβρίου 2020 σε ηλικία 73 ετών. 
Αφήνει πίσω τα τρία του παιδιά Πόπη, Λούη και Καίτη,  

τέσσερα εγγόνια Ελένη, Ιάσωνα, Phoebe και Vladi, γαμπρούς 
Άντυ και Δημήτρη, νύφη Luda και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Ο Γιάννης είχε την ταβέρνα Varella στο Κάμντεν, προτού  
μετακομίσει στο Palmers Green, όπου ο γαμπρός του  

Σωτήρης Ιωάννου μετέτρεψε την παλιά του αποθήκη σε 
εστιατόριο, το γνωστό εστιατόριο Babinondas, το οποίο ο 

Γιάννης τo λειτουργούσε με επιτυχία μαζί με την οικογένεια 
για πολλά χρόνια μέχρι το θάνατό της συζύγου του Ελένη. 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, 
1.00 μ.μ. στην εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green και 

την ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 
Αντί για λουλούδια, η οικογένεια θα προτιμούσε εισφορές για 

φιλανθρωπικά ιδρύματα. 20.01.1947-05.09.2020

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
father, grandfather and brother, Yannis Loizou, that died on the 5 

September 2020 at the age of 73. He leaves behind his three 
children Bobbie, Lewis and Katie, four grandchildren Eleni, Jason, 
Phoebe and Vladi, sons-in-law Andy and Dimitri, daughter-in-law 

Luda and many more family and friends. 
Yiannis had the Varella taverna in Camden, before moving to 

Palmers Green where his brother in law Sotiris Joannou converted 
his old warehouse into a restaurant, the well known Babinondas  

restaurant, which Yannis ran successfully with his family for many 
years until the death of his wife Helen. 

The funeral will take place on Thursday 24 September, 1.00pm at 
Saint Mary’s church in Wood Green and the burial at  

New Southgate cemetery. 
Instead of flowers the family would prefer donations for charities.
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