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Επιστολή στον υπουργό Εξωτερι-
κών, Dominic Raab MP, προτρέ-
ποντας την κυβέρνηση του Η.Β 
για να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
άνοιξει το Βαρώσι εκ νέου με 
τρόπο που παραβιάζει τα ψηφί-
σματα του ΟΗΕ για το κυπριακό...      
                    Σελ 2&18

APPG: Άνοιγμα Βαρωσιού
Τεράστιες καταστροφές σε σπί-
τια, καταστήματα, δρόμους, γέ-
φυρες και καλλιέργειες από την 
κακοκαιρία Ιανός που “κτύπησε’ 
σε πολλές περιοχές τις ελλάδας 
το τέλος της προηγούμενης 
εβδομάδας... 
                         Σελ 7

Κακοκαιρία «Ιανός» Απομονωμένη η Κύπρος!
Ρεπορτάζ του Πέτρου Χ.Πασιά, 
αναλύωντας τη σύνοδο του Συμ-
βουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, 
την επίσκεψη Αναστασιάδη Μι-
τσοτάκη, της ενδίξεις της άγκυ-
ρας για το φυσικό αέριο και 
πολλά άλλα πολιτικά ζητήματα... 
                         Σελ 5 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 
Η Κομισιόν παρουσίασε την 

πρότασή της για το νέο  

ευρωπαϊκό σύμφωνο  

μετανάστευσης και ασύλου  

(Σελ 8)

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 
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πρότασή της για το νέο  
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 μετανάστευσης και ασύλου  

(Σελ 8)

σελ  Τουρκικές προκλήσεις 
 
Επικοινωνία Ερντογάν - Μητσοτάκη - Έτοιμες για την  
επανέναρξη των διαπραγματευτικών συνομιλιών είναι 
Ελλάδα και Τουρκία (Σελ 7) 
 
Ερντογάν: Θέλουμε διάλογο, αλλά κάποιοι υποκινούν την ένταση 
στην Ανατολική Μεσόγειο (Σελ 4) 
 
Turkey, Greece agree to resume talks after four years(Page 17)
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σελ  8

Μεγάλη μάχη για αποφυγή  
δεύτερου lockdown

Μεγάλη μάχη για αποφυγή  
δεύτερου lockdown

Βρετανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου lockdown προειδοποιεί ο Βρετανός Υπ. Εξωτερικών (Σελ 8)

Britain imposes six month curbs against second wave (Page 17)

Νέα μέτρα ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον κάνωντας επίκληση στην ατομική υπευθυνότητα (Σελ 3)

Ελλάδα: Σε ισχύ  αυστηρότερα μέτρα (Σελ 7) 
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Λόγια Νηστεμένα

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Σημάδια στο χρόνο 
(απόσπασμα) 

του Δημήτρη Κουρουσιακλή

Ειρήναρχος Στεφάνου

Διάκριση στην Ελληνοκύπρια εκπαιδευτικό 
Έλισσα Ξενοφώντος από τον Δήμο Μπάρνετ

Σημάδια στο χρόνο  

Αναγνωρίσιμοι αριθμοί  

Να θυμίζουν 

να πληγώνουν  

1974  

Το φόντο μαύρο  

Το έγκλημα διπλό  

Αριθμοί  

Ορίζουν το ατιμώρητο 

Οι ένοχοι… ανάμεσα μας  

Μεταμφιεσμένοι  

Υποκρίνονται τους τιμητές.  

Θύτες που ζητούν ευθύνες  

Και τα θύματα καρτερικά, 

περιμένουν δικαίωση  

Που ποτέ δεν έρχεται.

•Αction is the antidote to despair! 

• H δράση είναι το αντίδωτο της απελπισίας! 

Ερμηνεία: 

Με θάρρος να κινούμεθα στην ζωή. Να μην 

μας φοβίζει η αλλαγή!

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής του Αγίου Ιωάννη του 

Θεολόγου στο Hackney ανακοινώνει ότι το Σάββατο 26.09.2020 

γιορτή του πολιούχου Αγίου της κοινότητας Ιωάννη του Θεολόγου.  

Προεξάρχοντος της λειτουργίας θα είναι ο Σεβασμιώτατος  

Αρχιεπίσκοπος Θειατύρων και μεγάλης Βρετανίας κκ Νικήτας. 

 

Εκ της Επιτροπής 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την τιμητική διάκριση για τα 40χρόνια εξαιρετικής (outstanding ) 
προσφοράς στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό στην κοινότητά 
μας, δέχτηκε η συμπατριώτισσα μας εκπαιδευτικός Έλισσα Ξενο-
φώντος από την Δήμαρχο του Μπάρνετ. 
Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, στις 11.00 π.μ η Δήμαρχος 
Cllr Caroline Stock επισκέφτηκε την 
Έλισσα Ξενοφώντος όπου και της παρέδωσε την βράβευση της 
που αποτελείτο από μια περγαμηνή και το μετάλλιο του London 
Borough of Barnet 20 th Annual Civic Award Winners. 
Η καθιερωμένη τελετή βράβευσης, θα πραγματοποιείτο στο Δη-
μαρχείο του Μπάρνετ στις 25 Μαρτίου 2020, αλλά λόγω της επι-
δημίας του κορωνοϊού και τα μέτρα κοινωνικής ασφάλειας, η Δή-
μαρχος πραγματοποίησε προσωπική επίσκεψη στους φετινούς 
νικητές. 
Η Δήμαρχος ευχαρίστησε την Έλισσα Ξενοφώντος για το έργο 
που επιτέλεσε και επιτελεί στον Δήμο Μπάρνετ και επαίνεσε την 
εκπαιδευτική της προσφορά προς την ελληνική κοινότητα, διδά-
σκοντας τους μαθητές την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. 
Στην τελετή εκτός από την Δήμαρχο παρευρέθηκαν ο επίσημος 
φωτογράφος του Δημαρχείου, οι συμπατριώτες μας Δώρος Παρ-
τασίδης και Σπύρος Παπαχαραλάμπους προσκεκλημένοι του Δη-
μαρχείου, και η προσωπική της φίλης και παλιά μαθήτρια Αθηνά 
Θεοδότου. Κατά τη διάρκεια της σεμνής τελετής ακολουθήθηκαν 
οι κανόνες κοινωνικής ασφάλειας.  
Η αναγνώριση αυτή αντανακλά στο λειτούργημα του δασκάλου 
της Ομογένειας και στην καταγωγή μας.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος 
("APPG") για την Κύπρο, ο Sir Roger Gale MP (Συντηρητικός), 
έστειλε επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών, Dominic Raab MP, 
προτρέποντας την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσει 
όλες τις ενέργειες και τα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
άνοιξει εκ νέου με τρόπο που παραβιάζει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ 
για το κυπριακό, μετά από παρότρυνση εκπροσώπων της Εθνικής 
Ομοσπονδίας Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία αποτελεί 
τη Γραμματεία του APPG. Η επιστολή συνυπογράφηκε από τους 
αντιπροέδρους του APPG για την Κύπρο, τον βουλευτή του Πάμπο 
Χαραλάμπους (Εργατικοί), την βουλευτή Christine Jardine (Φιλε-
λεύθερος Δημοκρατικός), την βουλευτή της Caroline Nokes (Συ-
ντηρητικοί) και Γραμματέας Jack Dromey MP (Εργατικοί). 
Η επιστολή υπογράμμισε τις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις 
από το παράνομο καθεστώς στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου 
και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών που αντιβαίνουν στις δη-
λώσεις αυτές. Συνέχισε λέγοντας ότι «εμείς [το Ηνωμένο Βασίλειο] 
δεν μπορούμε να υποτιμούμε τις δηλώσεις που έγιναν, ή τις προ-
θέσεις, από ανώτερους Τούρκους αξιωματούχους». Προειδοποίησε 
επίσης ότι «οι δηλώσεις και η στάση που προέρχονται από την 
Τουρκία πρέπει να ανησυχούν σοβαρά το Ηνωμένο Βασίλειο ως 

εγγυητική δύναμη της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφι-
κής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας». Το ψήφισμα 550 
(1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών καλεί ρητά την Τουρκία να δώσει τον έλεγχο της Αμμοχώ-
στου στον ΟΗΕ, έτσι ώστε οι νόμιμοι κάτοικοι της πόλης να μπο-
ρούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. 
Η επιστολή αναγνώρισε επίσης την εποικοδομητική πρόταση του 
Προέδρου Αναστασιάδη για τη σύσταση «Τεχνικής Επιτροπής για 
την Ανασυγκρότηση και την Επανεγκατάσταση της περιφραγμένης 
περιοχής του Βαρώσι». Η επιτροπή θα είναι επιφορτισμένη με την 
αξιολόγηση των ακινήτων στο Βαρ’ωσι, έτσι ώστε οι νόμιμοι κάτοι-
κοι της πόλης να μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια μόλις 
ολοκληρωθεί η τεχνική εργασία. Το APPG για την Κύπρο το περιέ-
γραψε αυτό ως «το αναμφισβήτητο δυναμικό να ενεργήσει ως ου-
σιαστικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης». 
Στο τέλος της επιστολής, ο βουλευτής του Sir Roger Gale και οι 
αξιωματικοί της APPG κάλεσαν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βα-
σιλείου να εξετάσει όλα τα μέτρα και τις προληπτικές ενέργειες 
που μπορεί να λάβει για να διασφαλίσει ότι το Βαρώσι δεν θα 
ανοίξει εκ νέου με τρόπο που αντιβαίνει στον ΟΗΕ ψηφίσματα και 
ότι εκφράζει σαφώς με έντονο και σαφή τρόπο τη δημόσια αντίθεσή 
του σε μια τέτοια πιθανότητα. Κατά την άποψή μας, η βρετανική 
κυβέρνηση οφείλει να το πράξει και να σταθεί σταθερά στο πλευρό 
του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. 
Ο Πρόεδρος της ΕΚΟ, Χρήστος Καραόλης, σχολίασε, «Χαίρομαι 
που οι αντιπροσωπείες μας οδήγησαν σε αυτήν την ισχυρή και 
σαφή επιστολή προς την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
τους διακομματικούς μας φίλους στο Κοινοβούλιο. Ήρθε η ώρα 
που η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου άρχισε να παίρνει στα 
σοβαρά τις δηλώσεις και τις ενέργειες της Τουρκίας, αντί να απλου-
στεύει τον απαράδεκτο αυταρχισμό του Προέδρου Ερντογάν». 
Σε μια δήλωση νωρίτερα φέτος σχετικά με το Βαρώσι, η κυβέρνηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι «Εμείς υποστηρίζουμε πλήρως 
όλες τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπερι-
λαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 και 789… Το Ηνωμένο Βα-
σίλειο παραμένει πεπεισμένο ότι μια ολοκληρωμένη διευθέτηση 
είναι η καλύτερη ευκαιρία για την επίλυση αυτών των θεμάτων».

APPG για Κύπρο: Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να εξετάσει όλα τα  
μέτρα κατά του παράνομου ανοίγματος του Βαρωσιού
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ΥΓΕΙΑ 

Για ταχεία περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων και των 
θανάτων από τον κορωνοϊό αν δεν περιοριστεί άμεσα η 
διασπορά του ιού, προειδοποίησαν τους πολίτες οι επι-
στήμονες που έχουν τεθεί επικεφαλής της αντιμετώπισης 
της πανδημίας στη χώρα. 
Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης 
σερ Πάτρικ Βάλανς είπε ότι με βάση τους εβδομαδιαίους 
δειγματοληπτικούς ελέγχους από το Γραφείο Εθνικής Στα-
τιστικής υπολογίζεται πως υπάρχουν 70.000 ενεργοί φο-
ρείς του ιού και περίπου 6.000 νέα κρούσματα ημερησίως. 
Όπως τόνισε, η αύξηση των κρουσμάτων έχει οδηγήσει 
ήδη σε αύξηση των εισαγωγών σε νοσοκομεία και θα οδη-
γήσει σε αύξηση των θανάτων, όπως έχει γίνει ήδη στην 
Ισπανία και στη Γαλλία. 
Σημείωσε ότι υπάρχει σημαντική αύξηση κρουσμάτων σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες πλην των μικρότερων παιδιών 
και κυρίως στις ηλικίες μεταξύ 20 και 29 ετών. Σημείωσε 
επίσης ότι αν τα κρούσματα συνεχίσουν να διπλασιάζονται 
κάθε επτά ήμερες, όπως εκτιμάται ότι γίνεται αυτή τη στι-

γμή, τότε θα υπάρχουν περίπου 49.000 κρούσματα στα 
μέσα Οκτωβρίου. Σε μια τέτοια περίπτωση στα μέσα Νο-
εμβρίου θα αναμένονταν τουλάχιστον 200 θάνατοι την 
ημέρα. Για αυτό, όπως τόνισε, πρέπει να περιοριστεί η 
διασπορά του ιού και να μειωθεί η ταχύτητα διπλασιασμού 
των κρουσμάτων  
Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι λιγότερο από το 8% του πληθυ-
σμού έχει αναπτύξει αντισώματα, τα οποία πάντως ούτως 
ή άλλως εξασθενούν με το πέρασμα του χρόνου. 
Ο Αρχίατρος για την Αγγλία καθηγητής Κρις Γουίτι πρό-
σθεσε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως ο ιός έχει γίνει 
πιο ήπιος. 
Σημείωσε ότι πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι η 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού συνιστά συλλογική ευθύνη. 
Κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τους κανόνες υγιεινής, να 
μένουν σε απομόνωση αν εκδηλώνουν συμπτώματα και 
να περιορίσουν τις μη αναγκαίες κοινωνικές επαφές. 
Όπως σημείωσε ο καθηγητής Γουίτι, αν δε ληφθούν 
επαρκή μέτρα ο ιός θα βγει εκτός ελέγχου, αλλά θα πρέπει 
επίσης να ληφθεί υπόψη το κόστος για την οικονομία και 
το πλήγμα στην ψυχική υγεία των πολιτών. 
Είπε δε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα με ορίζοντα περί-
που έξι μηνών, καθώς όπως σημείωσε «η εποχή φθινο-
πώρου και χειμώνα είναι εναντίον μας». 
Ο σερ Πάτρικ συμπλήρωσε σε όλα αυτά ότι έχει γίνει 
«καλή πρόοδος» αναφορικά με τα εμβόλια, με πολλά να 
έχουν δείξει ότι προκαλούν αντίδραση του οργανισμού 
έναντι του κορωνοϊού. 
Από τα 40 εμβόλια σε κλινικές δοκιμές ανά τον κόσμο, τα 
εννέα βρίσκονται στην τελική φάση δοκιμών. Κατά τον 
Βρετανό επιστημονικό σύμβουλο, η ευρεία διάθεση εμ-
βολίων δεν αναμένεται πριν από το πρώτο μισό του ερ-
χόμενου έτους.

με τον Βύρωνα Καρύδη

Νέα μέτρα ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον

Ο Γερμανός υπουργός αρμόδιος για τις 
ευρωπαϊκές υποθέσεις Μίχαελ Ροτ κά-
λεσε χθες τη Βρετανία να εγκαταλείψει 
τα σχέδια για ένα νομοσχέδιο που θα 
επιτρέπει να παραβιαστούν οι υποχρε-
ώσεις της χώρας προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο πλαίσιο της συνθήκης απο-
χώρησης καθώς τελειώνει ο χρόνος για 
την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας 
ΕΕ-Βρετανίας. 
Μιλώντας σε δημοσιογράφους ενόψει 
της συνεδρίασης Ευρωπαίων υπουργών 
στις Βρυξέλλες που στόχο έχει να προ-
ετοιμάσει τη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ 
αργότερα αυτή την εβδομάδα, ο Ροτ είπε 
σε δημοσιογράφους πως είναι “εξαιρε-
τικά ανήσυχος” για τα σχέδια του Λονδί-
νου να περάσει το νομοσχέδιο για την 
εσωτερική αγορά που θα επιτρέπει να 

παραβιαστεί το διεθνές δίκαιο. 
“Σας παρακαλώ, αγαπητοί φίλοι στο Λον-
δίνο, σταματήστε τα παιχνίδια, ο χρόνος 
τελειώνει, αυτό που πραγματικά χρει-
αζόμαστε είναι μια δίκαιη βάση για πε-
ραιτέρω διαπραγματεύσεις και είμαστε 
έτοιμοι γι’ αυτό”, δήλωσε ο Ροτ. 
Το νομοσχέδιο αναμένεται να περάσει 
από την κάτω Βουλή του βρετανικού Κοι-
νοβουλίου την επόμενη εβδομάδα και 
έχει προκαλέσει χάος στις συνομιλίες για 
μια εμπορική συμφωνία μεταξύ της Βρε-
τανίας και της ΕΕ, καθώς υπονομεύει 
την προθυμία της Βρετανίας να τηρήσει 
τις διεθνείς συμφωνίες. 
“Το ονομαζόμενο νομοσχέδιο εσωτερικής 
αγοράς μάς ανησυχεί ιδιαιτέρως διότι 
παραβιάζει τις κατευθυντήριες αρχές της 
συμφωνίας αποχώρησης. Και αυτό είναι 
απολύτως απαράδεκτο για εμάς”, δή-
λωσε ο Ροτ. 
Ο ίδιος πρόσθεσε πως η ΕΕ είναι “πρα-
γματικά, πραγματικά απογοητευμένη” με 
τα αποτελέσματα των εμπορικών δια-
πραγματεύσεων. 
Ο Ροτ δήλωσε ότι οι υπουργοί της ΕΕ 
θα εκφράσουν την ισχυρή τους στήριξη 
στον επικεφαλής διαπραγματευτή της 
ΕΕ για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ και την 
ομάδα του και θα επαναβεβαιώσουν την 
ισχυρή τους δέσμευση σε μια δίκαιη 
εμπορική συμφωνία που βασίζεται στην 
εμπιστοσύνη.

Το Βερολίνο καλεί τη Βρετανία “να σταματήσει”
BREXIT

Προειδοποίηση για 50.000 κρούσματα κορωνοϊού την ημέρα

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού της Βρετα-
νίας Μπόρις Τζόνσον την Τρίτη - και η ομιλία του 
στο Κοινοβούλιο νωρίτερα την ίδια ημέρα - ήταν 
πρωτισέλιδο θέμα για όλες τις εφημερίδες της Τε-
τάρτης. 

Η Daily Mail (23/09) γράφει ότι ο κ. Τζόνσον 
αποκάλυψε ένα «πακέτο δρακόντειων περιορι-
σμών» που θα διαρκέσει έξι μήνες – εξανεμίζο-
ντας “κάθε ελπίδα για παραδοσιακά Χριστού-
γεννα”. Η εφημερίδα σημειώνει ότι «με λύπη και 
εξ΄ανάγκης» αποδέχεται τους σκληρούς νέους 
περιορισμούς. Ανησυχεί ιδιαίτερα για αυτό που 
αποκαλεί “οδυνηρό πλήγμα” στην οικονομία, με 
το κλείσιμο των επιχειρήσεων και την απώλεια 
θέσεων εργασίας. Διαμαρτύρεται επίσης η Daily 
Mail επειδή ο πρωθυπουργός δεν τήρησε τη δέ-
σμευση του για “επιστροφή στη δουλειά”. 

H Sun ισχυρίζεται ότι χωρίς εμβόλιο ή τη διε-
ξαγωγή μαζικών άμεσων ελέγχων για την ανί-
χνευση των κρουσμάτων - ή και τα δύο – «είμαστε 
καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουμε αυτόν τον 
κύκλο καταστολής, χαλάρωσης και πάλι καταστο-
λής για πάντα». «Δεν είναι εφικτό για τη ζωή μας 
ή για την οικονομία», προειδοποιεί. «Αντίθετα, 
ίσως πρέπει να προστατεύσουμε τους πιο ευά-
λωτους και να βρούμε έναν τρόπο να ζούμε με 
τον Covid», προτείνει η Sun. 

Σύμφωνα με την Star, το «νέο γενικό σχέδιο 
Covid»- όπως η εφημερίδα αποκαλεί τα νέα μέτρα 
- είναι ακριβώς το αντίθετο από το προηγούμενο, 

όταν ο κ.Τζόνσον κάλεσε τους Βρετανούς να επι-
στρέψουν στη δουλειά και τους διαβεβαίωνε ότι 
“θα περάσουν παραδοσιακά Χριστούγεννα”. 

Οι Financial Times υπογραμμίζουν ότι, πα-
ρόλο που ο Μπόρις Τζόνσον δεν αποφάσισε δρα-
κόντεια μέτρα - όπως το lockdown των δύο εβδο-
μάδων - οι νέοι περιορισμοί θα έχουν βαθύ 
αντίκτυπο σε πολλές επιχειρήσεις στην Αγγλία. 

Για την Daily Mirror, “ο πρωθυπουργός έχει 
πάρει ένα μεγάλο ρίσκο” με την επιβολή κάποιων 
περιορισμών στην Αγγλία χωρίς να εισάγει αυ-
στηρότερα περιοριστικά μέτρα, όπως έχει γίνει 
σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Σύμφωνα με τον Guardian ο κ. Τζόνσον φά-
νηκε να υποδηλώνει ότι οι 

Βρετανοί που “αγαπούν την ελευθερία” 
θα φέρουν την ευθύνη αν εφαρμοστούν 
αυστηρότερο ι 
περιορισμοί. 

Η Daily Tele-
graph επιση-
μαίνει ότι η προ-
ειδοποίηση του 
πρωθυπουργού 
ότι ο στρατός θα 
μπορούσε “να 
α ν α λ ά β ε ι 
δράση” και να 
επωμισθεί κά-
ποια αστυνο-

μικά καθήκοντα, θεωρήθηκε ένδειξη ότι η αστυ-
νομία ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της αναφο-
ρικά με την επιβολή των περιορισμών. Κλείνουν 
παμπ και εστιατόρια στις 10 μμ. 

“Άρχισε το δεύτερο lockdown”- είναι ο τίτλος 
της Daily Telegraph (22/09), πάνω από μια φω-
τογραφία των επιστημονικών συμβούλων της κυ-
βέρνησης για την πανδημία του κορωνοϊού, των 
καθηγητών Γουίτι και Βάλανς, με μάσκες στο πρό-
σωπο να αποχωρούν από την Ντάουνινγκ Στριτ. 

Με την εκτίμηση της Telegraph συμφωνεί και 
η Daily Mail που σημειώνει ότι σήμερα το από-
γευμα ο Μπόρις Τζόνσον στο τηλεοπτικό του μή-
νυμα θα καλέσει τους Βρετανούς να προτιμήσουν 
να εργάζονται από το σπίτι – “εφόσον έχουν την 

ευλογία των εργοδοτών 
τους”. 

“Πλήγμα για τα νοικοκυριά” – ο πηχυαίος τίτλος 
στην Daily Mirror αθώς προβλέπει ότι ο πρωθυ-
πουργός της Βρετανίας θα προχωρήσει ακόμη 
περισσότερο και θα απαγορεύσει τη μίξη μεταξύ 
των οικογενειών. 

Ο Πίερς Μόργκαν της Sun επισημαίνει ότι είναι 
“τεράστιο λάθος” η απόφαση για το κλείσιμο των 
παμπ στις 10 το βράδυ, καθώς όπως ισχυρίζεται 
ο αρθρογράφος – «οι άνθρωποι θα καταναλώ-
νουν περισσότερη μπίρα σε λιγότερο χρόνο». 

Οι Times επισημαίνουν ότι ο κ. Τζόνσον είχε 
προτείνει να σταματήσει εντελώς η λειτουργία 
των παμπ σε μία από τις συναντήσεις που είχε 
με τους υπουργούς του την περασμένη Πέμπτη. 

Σε αυτή τη συνάντηση, σύμφωνα με τους 
Times, ο υπουργός των Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ 
ζήτησε από τον Βρετανό πρωθυπουργό να επι-
βάλλει περιορισμούς – “με το λιγότερο, εάν είναι 
δυνατό, οικονομικό κόστος” – όπως την παρα-
δειγματική τιμωρία των ανθρώπων που συνα-
θροίζονται σε μεγάλες ομάδες στα πάρκα και πα-
ραβιάζουν “τον κανόνα των 6”. 

O Τζόνσον δήλωσε απευθυνόμενος στους βου-
λευτές του ότι - «με την ανάληψη δράσης τώρα, 
ίσως δεν καταστεί αναγκαίο να ληφθούν δραστικά 
μέτρα αργότερα» - ανέφερε σε μία ανάρτησή του 
στο Twitter o υπεύθυνος του πολιτικού ρεπορτάζ 
της Telegraph.

«Ποτέ πριν το συλλογικό μας πεπρωμένο και η 
συλλογική μας υγεία δεν εξαρτώνταν τόσο ολο-
κληρωτικά από την ατομική συμπεριφορά του κα-
θενός», είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμα του το 
βράδυ της Τρίτης ο Πρωθυπουργός του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον, εξηγώντας γιατί 
νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε ανακοινώσει αυ-
στηρότερα μέτρα για τον περιορισμό διασποράς 
του κορωνοϊού στην Αγγλία. 
Έκανε επίκληση στην κοινή λογική των πολιτών, 
προσθέτοντας ότι απαιτείται πειθαρχία, αποφα-
σιστικότητα και πνεύμα συλλογικότητας για να ξε-
περαστεί η μεγαλύτερη πρόσκληση που ο ίδιος 
έχει δει στο βίο του. 
Προειδοποίησε ότι αν κάποιοι δεν ακολουθήσουν 
τους κανόνες με αποτέλεσμα να μην ανακοπεί η 
αύξηση των κρουσμάτων, η Κυβέρνηση επιφυ-
λάσσεται να επιβάλει ακόμα αυστηρότερα μέτρα 
ώστε να αποτραπούν θάνατοι και ο κορεσμός 
του συστήματος υγείας.  
Ο κ. Τζόνσον είπε επίσης ότι ο ίδιος είναι «πνευ-
ματικά» διστακτικός ως προς την επιβολή περιο-
ρισμών, αλλά τόνισε ότι υπαγορεύονται από τους 

προσεχείς «αναμφισβήτητα δύσκολους» μήνες. 
Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι τα πράγματα θα είναι κα-
λύτερα την άνοιξη όχι μόνο λόγω πιθανού εμβο-
λίου αλλά και λόγω της δυνατότητας μαζικότερων 
διαγνωστικών τεστ. 
Σε διαγγέλματα προέβησαν και οι Πρωθυπουργοί 
των τοπικών κυβερνήσεων Σκωτίας, Ουαλίας και 
Βόρειας Ιρλανδίας, που ανακοίνωσαν δικά τους 
μέτρα με διαφοροποιήσεις.  
Στη Σκωτία τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την 
Τρίτη περιλαμβάνουν επιπροσθέτως από την Αγ-
γλία την απαγόρευση επισκέψεων σε σπίτια, ενώ 
ο κ. Τζόνσον ανακοίνωσε το κλείσιμο καταστη-
μάτων εστίασης στις 10 τη νύχτα, ευρύτερη υπο-
χρεωτική χρήση μάσκας και εργασία από το σπίτι 
όπου είναι δυνατό. 
«Ας συνεχίσουμε, ας προσπαθούμε να συνεχί-
σουμε να χαμογελάμε, να συνεχίσουμε να ελπί-
ζουμε και να συνεχίσουμε να προσέχουμε ο ένας 
τον άλλον. Να είστε δυνατοί, να είστε ευγενικοί 
και ας συνεχίσουμε να ενεργούμε με αγάπη και 
αλληλεγγύη», κατέληξε η Νίκολα Στέρτζιον.

Επίκληση στην ατομική υπευθυνότητα έκανε ο Τζόνσον 
Κορωνοϊός : Διάγγελμα Τζόνσον
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Πέντε μονάδες έχει χάσει το 

κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα 

στη Βρετανία σε σχέση με τον 

περασμένο μήνα ως προς την 

πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με 

νεότερη δημοσκόπηση της 

Ipsos Mori, αν και συνεχίζει να 

προηγείται του Εργατικού 

Κόμματος. 

Συγκεκριμένα οι Τόρις του 

Μπόρις Τζόνσον συγκεντρώ-

νουν 40%, έναντι 37% των 

Εργατικών του σερ Κιρ Στάρ-

μερ, που δεν έχουν αυξήσει 

το ποσοστό τους. 

Πάντως ο σερ Κιρ έχει απο-

κτήσει προβάδισμα έναντι του 

πρωθυπουργού σε μια σειρά 

επιμέρους ερωτήσεων περί 

ηγετικών ικανοτήτων. 

Ο Εργατικός ηγέτης προηγεί-

ται στο ερώτημα περί ικανότε-

ρου ηγέτη, περί ευθυκρισίας, 

περί κατανόησης των προβλη-

μάτων των πολιτών και επα-

φής με την καθημερινότητα, 

περί ειλικρίνειας, περί ουσιώ-

δους πολιτικής και περί διε-

θνούς κύρους. 

Αντιθέτως, ο κ. Τζόνσον προ-

ηγείται του κ. Στάρμερ στα 

ερωτήματα περί πατριωτισμού 

και ισχυρής προσωπικότητας. 

Ισόπαλοι είναι οι δύο ηγέτες 

στα ερωτήματα περί αίσθησης 

ασφάλειας για το μέλλον της 

Βρετανίας και περί ικανότητας 

διαχείρισης κρίσεων. 

Οι δύο άλλες πρόσφατες δη-

μοσκοπήσεις δίνουν τα δύο 

κόμματα ισόπαλα στο 40% 

(YouGov, με κάλυψη διαφοράς 

πέντε μονάδων από τους Ερ-

γατικούς) και μπροστά τους 

Συντηρητικούς με 40% έναντι 

38% (Survation, με αμετά-

βλητα ποσοστά).

Κλείνει η ψαλίδα μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων στη Βρετανία  

Την πάγια θέση της Τουρκίας 
ότι επιθυμεί έναν «ειλικρινή διά-
λογο, στη βάση του Διεθνούς 
Δικαίου, αλλά με δίκαιο τρόπο», 
επανέλαβε το βράδυ της Τρίτης 
ο πρόεδρος της γείτονος, Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη 
διάρκεια της τοποθέτησής του 
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 
η οποία πραγματοποιήθηκε 
μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Σύμφωνα με την τουρκική εφη-
μερίδα «Sabah», ο Ερντογάν 
υπογράμμισε ότι «υπάρχουν 
χώρες που υποκινούν την 
ένταση στην Ανατολική Μεσό-
γειο, κινούμενες με βάση την 
λογική “ο νικητής τα παίρνει 

όλα”». 
«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα 
να πετύχουν τέτοιου είδους μά-
ταιες κινήσεις που έχουν σκοπό 
τον αποκλεισμό της χώρας μας. 
Με βάση το Διεθνές Δίκαιο, 
εμείς πλέον έχουμε έννομα 
συμφέροντα. Ωστόσο, τόσο η 
χώρα μας όσο και η “τδβκ” δεν 
μπορούν να συναινέσουν στην 
παραβίασης των δικαιωμάτων 
μας και την αγνόηση των συμ-
φερόντων μας. Τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε σήμερα 
στην περιοχή, οφείλονται στις 
μαξιμαλιστικές απαιτήσεις που 
έχουν εγείρει η Ελλάδα και η ελ-
ληνοκυπριακή πλευρά από το 

2003», είπε χαρακτηριστικά ο 
πρόεδρος της Τουρκίας. 
Όπως υποστήριξε ο Ερντογάν, 
«η Τουρκία είναι μια χώρα της 
Ανατολικής Μεσογείου που 
πρέπει να σηκώσει στους 
ώμους της όλο το βάρος των 
αρνητικών εξελίξεων που σο-
βούν στην περιοχή, κάτι που 
δεν μπορεί να εξηγηθεί ούτε με 
βάση το Διεθνές Δίκαιο». 
Κατά τα λοιπά, επέμεινε πως 
«προτεραιότητα της Τουρκίας 
παραμείνει η διευθέτηση των 
διαφορών στο πλαίσιο ενός ει-
λικρινούς διαλόγου και με γνώ-
μονα το Διεθνές Δίκαιο, αλλά με 
δίκαιο τρόπο».

Βρετανία Ανατολική Μεσόγειος

Ερντογάν: Θέλουμε διάλογο, αλλά κάποιοι υποκινούν την 
ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο

St Andrew the Apostle School 

Transition Open Events

Thank you to all who attended our recent 
Open Evening.

Book now to secure a place on one of our Virtual Open Mornings on 29th, 30th September 
and 1st October.

Look out for our link on our website for further details.
www.standrewtheapostle.org.uk
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Απομονωμένη η Κύπρος!
ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ: ΘΕΛΟΥΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ

ΑΚΕΛ για Σύνοδο ΥΠΕΞ

Απογοητευτικά είναι τα απο-
τελέσματα της Συνόδου των 
Υπουργών Εξωτερικών της 
ΕΕ, δήλωσε ο Γενικός Γραμ-
ματέας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ 
Άντρος Κυπριανού, προσθέ-
τοντας ότι «δυστυχώς έχουμε 
απομονωθεί». Από τη Σύνοδο 
των ΥΠΕΞ, πρόσθεσε, «απο-
δεικνύεται για ακόμη μια φορά 
δυστυχώς, ότι η Ευρωπαϊκή 
Ενωση τοποθετείται στη βάση 
δύο μέτρων και σταθμών, κάτι 
που «μας ενοχλεί» είπε για να 
προσθέσει: «Αυτά θα έπρεπε 
να τα γνωρίζει η κυβέρνηση 
γιατί έχει εμπειρία οκτώ 

ετών». 
Ο Α. Κυπριανού εξέφρασε 
ακόμα τη μεγάλη ανησυχία 
του, αφού όπως είπε «όλο 
αυτό το τελευταίο διάστημα, 
δηλαδή από πέρσι τον Αύγου-
στο που ξεκίνησε η συζήτηση 
για το θέμα των κυρώσεων σε 
βάρος της Τουρκίας, η κυβέρ-
νηση υποσχόταν πάρα πολλά 
πράγματα. Ιδιαίτερα το τελευ-
ταίο διάστημα, είχε πει ότι θα 
επιβληθούν κυρώσεις, οι 
οποίες θα κάμψουν την τουρ-
κική αδιαλλαξία και θα υπο-
χρεώσουν την Τουρκία να συ-
νεργαστεί σε ό,τι αφορά την 

προσπάθεια επανέναρξης ου-
σιαστικών διαπραγματεύσεων 
στο Κυπριακό». 
Λυπούμαστε, συνέχισε, «να 
πούμε ότι τα χθεσινά αποτε-
λέσματα είναι απογοητευτικά 
και με την έννοια ότι, δυστυ-
χώς, έχουμε απομονωθεί. Δεν 
είδαμε τους Ευρωπαίους εταί-
ρους μας να μας στηρίζουν 
στη θέση που είχαμε διατυπώ-
σει και για την οποία εκφρά-
ζαμε απόλυτη βεβαιότητα όλο 
το τελευταίο διάστημα, ότι θα 
είχαμε την πλήρη υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης». 
Ο Α. Κυπριανού πρόσθεσε 

ακόμα  ότι «μας ανησυχεί και 
το γεγονός ότι, δυστυχώς, 
πλέον όλα αυτά που συζητι-
ούνται σε ό,τι αφορά την Κύ-
προ έχουν να κάνουν αποκλει-
στικά και μόνο με τις 
κυρώσεις. Εμείς θεωρούμε ότι 
το σημαντικό ζήτημα και η 
προτεραιότητα για την Κύπρο 
είναι η λύση του Κυπριακού». 
«Ο στόχος, τόνισε ο ηγέτης 
του ΑΚΕΛ, θα πρέπει να είναι 
η επανέναρξη ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων σε μια 
προσπάθεια να καταλήξουμε 
σε συμφωνία πάνω στη συμ-
φωνημένη βάση, δηλαδή στη 

βάση του Ευρωπαϊκού και Διε-
θνούς Δικαίου, των Συμφω-
νιών Υψηλού Επιπέδου και 
των σχετικών Ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ. Αντί τούτου, διαπι-
στώνουμε ότι η όλη προσπά-
θεια επικεντρώνεται αποκλει-
στικά και μόνο στις 
κυρώσεις», σημείωσε. 
Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ εξέ-
φρασε μεγάλη ανησυχία «για 
το τι θα γίνει στη Σύνοδο Κο-
ρυφής της ΕΕκαι για το γεγο-
νός ότι έχουμε βρεθεί, για 
ακόμη μια φορά απομονωμέ-
νοι και σε ένα αδιέξοδο».

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Όταν την περασμένη βδομάδα ο Ύπατος Εκπρό-
σωπος της Ε.Ε. για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ 
Μπορέλ ομολογούσε ότι «προς το παρών δεν 
διαφαίνεται ομοφωνία για κυρώσεις κατά της 
Τουρκίας», την ώρα που προανάγγελλε κυρώσεις 
κατά της Λευκορωσίας, ασφαλώς και δεν το έκανε 
τυχαία, προετοίμαζε το έδαφος γι’ αυτά που θα 
συνέβαιναν αυτή τη βδομάδα στο Συμβούλιο 
Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ). Συνασπίστηκαν 
όλοι για επιβολή μέτρων εναντίον της Λευκορω-
σίας αφήνοντας όμως στο απυρόβλητο στην 
Τουρκία! Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η τα-
κτική των «δυο μέτρων και δυο σταθμών» που 
ισχύει στη διεθνή πολιτική σκηνή. 
Δυστυχώς η Κύπρος βρέθηκε απόλυτα απομο-
νωμένη, χωρίς έστω τη «συντροφιά» της Ελλά-
δας. 
Επέμεινε ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Γ. 
Χριστοδουλίδης, στη διασύνδεση των δυο ζητη-
μάτων και ζητώντας την λήψη στην ίδια σύνοδο 
μέτρων και κατά της Λευκορωσίας και κατά της 
Τουρκίας η οποία καταπατά τους διεθνείς νόμους 
με τη συνέχιση γεωτρήσεων για φυσικό αέριο σε 
θαλάσσια τεμάχια στην Κυπριακή Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). 
Η κριτική που ασκείται κατά της κυβέρνησης είναι 
πως με την μονόπλευρη εξωτερική πολιτική της 
τυφλής υπακοής στους Δυτικούς, κανείς δεν την 
υπολογίζει. Οι λεγόμενοι στρατηγικοί της σύμμα-
χοι την πρόδωσαν για ακόμη μια φορά, αφού δεν 
κατάφερε να συγχρονίσει τα βήματα της έστω με 
μια χώρα. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, 
αντί να αναπτύξει πριν από το Συμβούλιο έντονη 
διπλωματική δραστηριότητα με στόχο λήψη από-
φασης που να στέλνει μηνύματα και προς την 
Άγκυρα, προτίμησε να «κάτσει στην κλούβα» και 
να δηλώσει απλώς την άρνηση της στη λήψη 
απόφασης και για τη Λευκορωσία. 
Έτσι, ενώ για μια ακόμη φορά, δόθηκαν τα μηνύ-
ματα από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την 
ΕΕ για τη συνεπή στάση που πρέπει να τηρεί 
στην παραβίαση δικαιωμάτων κρατών-μελών 
από τρίτους, η Κύπρος ήταν μόνη, στην αρνησι-
κυρία. 
Στη σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέ-
σεων (ΣΕΥ), αλλά και στη σύνοδο των μονίμων 

αντιπροσώπων (COREPER) δεν υπήρξε ομο-
φωνία για τις κυρώσεις στη Λευκορωσία. 
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την ΕΠΑΑ, 
κ. Μπορέλ, στις δηλώσεις του μετά την ολοκλή-
ρωση των εργασιών του ΣΕΥ και απαντώντας σε 
ερωτήσεις αποκάλυψε ότι η Κύπρος άσκησε βέτο, 
αλλά ήταν μόνη της… 
Σημειώνουμε ότι μετά την επίσκεψη και τις συνο-
μιλίες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου οι κ.κ. Αναστασιάδης και Μητσοτάκης 
είχαν μακρά τηλεφωνική επικοινωνία και 
«συμφώνησαν» τα επόμενα βήματά τους, αφή-
νοντας να νοηθεί ότι βέτο θα ασκούσε και η Ελ-
λάδα μαζί με την Κύπρο… 
Αποφάσεις για τις κυρώσεις στη Λευκορωσία και 
για την Τουρκία θα ληφθούν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις ότι 
δεν θα ληφθούν αποφάσεις για κυρώσεις σε βά-
ρος της Τουρκίας, με το πρόσχημα ότι δεν θέλουν 
να αποθαρρύνουν την Τουρκία να προσέλθει στις 
διαπραγματεύσεις. 
Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, «το παιχνίδι παί-
ζεται στο παρασκήνιο κυρίως από τη Γερμανίδα 
καγκελάριο», πράγμα που σημαίνει ότι θα ασκη-
θούν πιέσεις προς την κυπριακή πλευρά για να 
μην ασκήσει βέτο στις κυρώσεις επί της Λευκο-
ρωσίας. Ίσως με κάποιες… «υποσχέσεις» ως 

αντάλλαγμα. 
Κι εδώ είναι που τίθεται το ερώτημα για το συγ-
χρονισμό Αθήνας και Λευκωσίας. Δηκτική ήταν η 
δήλωση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών κ. 
Δένδια ότι «η Τουρκία πρέπει να δώσει πολλά 
άλλα απτά δείγματα σεβασμού του διεθνούς δι-
καίου». 
H συνέχιση της συζήτησης για την Τουρκία πα-
ραπέμπεται στη Σύνοδο Κορυφής, δήλωσε ο 

Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική 
πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ μετά το πέρας της συνε-
δρίασης του ΣΕΥ. Ειδικότερα σε σχέση με την 
Τουρκία, ο Ύπατος Εκπρόσωπος τόνισε ότι 
«υπάρχουν θετικά βήματα», όμως σημείωσε ότι 
η επέκταση των Νavtex και των παράνομων γε-
ωτρήσεων αποτελεί αρνητική εξέλιξη. Ως εκ τού-
του, όπως είπε, το ζήτημα παραπέμπεται στη συ-
ζήτηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 
στη Σύνοδο Κορυφής. 
Σε σχέση με την μη υιοθέτηση των κυρώσεων 
κατά της Λευκορωσίας, ο Ύπατος Εκπρόσωπος 
τόνισε απαντώντας σε ερώτηση ότι «δεν είναι μυ-
στικό ότι δεν έχουμε ομοφωνία γιατί μια χώρα 
δεν μετέχει στην ομοφωνία». Σημείωσε δε ότι δεν 
ήταν καν στην ατζέντα, καθώς στο COREPER 
αναγνωρίστηκε ότι από τότε δεν υπήρχε ομοφω-
νία. Ο Ζ. Μπορέλ είπε ότι «είχαμε πολιτική συζή-

τηση», από την οποία αναγνωρίστηκε η ανάγκη 
να υπάρξουν κυρώσεις και τόνισε ότι «θα κάνω 
ό,τι μπορώ για να επιβληθούν». Μίλησε για «προ-
σωπική δέσμευση» και τη συνέδεσε με «την αξιο-
πιστία της ΕΕ» και «το χτίσιμο της κοινής μας 
εξωτερικής πολιτικής». 
«Αν δεν τα κάνουμε, τότε η αξιοπιστία μας τίθεται 
σε κίνδυνο», είπε, εξηγώντας ότι «θα τα 
καταφέρουμε» παραπέμποντας στο ΣΕΥ μετά τη 
Σύνοδο Κορυφής. «Είναι ένα υψηλής τάσης 
πολιτικό πρόβλημα (η στάση της Κύπρου) που 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να λύσει», 
πρόσθεσε. 
ΑΓΚΥΡΑ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ 
Υπάρχουν ενδείξεις για φυσικό αέριο στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός 
Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ αναφερόμενος στις γε-
ωτρήσεις της Τουρκίας γύρω από την Κύπρο, 
ενώ είπε πως πρέπει να είναι βέβαιοι για να προ-
βούν σε ανακοινώσεις. 
Ερωτηθείς για την ένταση στην Ανατολική Μεσό-
γειο ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι “εμείς δεν 
έχουμε βλέψεις στο έδαφος και τα δικαιώματα 
κανενός αλλά παρακαλώ να μην έχει κανείς βλέ-
ψεις στα δικά μας δικαιώματα και δίκαιο. Είπαμε 
πως ακόμη και για μια σταγόνα νερό αν χρειαστεί 
θα την προστατεύσουμε και με τίμημα τη ζωή 
μας”. Για το Καστελόριζο υποστήριξε και πάλι ότι 
δεν έχει υφαλοκρηπίδα, ενώ κατηγόρησε τη Γαλ-
λία πως στηρίζει την Ελλάδα σε αυτό το θέμα με 
κλειστά μάτια. “Αλλά θέλω να ρωτήσω τη Γαλλία 
και τους κυβερνώντες της: Μήπως στο παρελθόν 
έπαθαν παρόμοιο πράγμα οι ίδιοι; Επειδή το 
1977 βίωσε με τη Βρετανία ένα παρόμοιο πρό-
βλημα”, ανέφερε. Για το Καστελόριζο ο Φατίχ 
Ντονμέζ είπε πως “δυστυχώς όταν η Ιταλία το 
1947 άφησε το νησί στην Ελλάδα, δυστυχώς η 
τότε κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας δεν 
έβγαλε άχνα, δεν έφερε αντίρρηση”. Για τον Χάρτη 
της Σεβίλης, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι τόσο 
η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ δηλώνουν πλέον ότι δεν 
έχει ισχύ. “Την τελευταία περίοδο εμείς όσο εμείς 
εξηγούμε τις θέσεις μας σιγά σιγά άρχισαν να γί-
νονται δηλώσεις υπέρ μας. Πρώτα η ΕΕ είπε ότι 
ο Χάρτης της Σεβίλης δεν έχει ισχύ και τις προ-
άλλες το ίδιο και η πρεσβεία των ΗΠΑ”, ανέφερε.

Aντρος Kυπριανού: Απογοητευτικά τα αποτελέσματα της συνόδου

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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Νέα κατηγοριοποίηση χωρών για COVID-19 

ΠΑΙΔΙΑ Κορωνοϊός

Τραγικό θάνατο βρήκε το 

απόγευμα στην επαρχία Λε-

μεσού νεαρός μοτοσικλετι-

στής. Πρόκειται για τον 

Όμηρο Χαραλάμπους 33 

ετών από το χωριό Παλώ-

δεια. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, 

το θανατηφόρο τροχαίο δυ-

στύχημα συνέβη λίγο πριν 

τις έξι το απόγευμα. Ο άτυ-

χος νέος οδηγούσε τη μοτο-

σικλέτα του στο δρόμο Λεμε-

σού – Καλού Χωριού, όταν 

κάτω από άγνωστες συνθή-

κες, έχασε τον έλεγχο της και 

έπεσε σε χαράδρα στο ύψος 

της Αγίας Παρασκευής. 

Οδηγοί που ακολουθούσαν, 

αντιλήφθηκαν το δυστύχημα 

και ενημέρωσαν την αστυνο-

μία.  Ο τραυματίας μοτοσι-

κλετιστής διακομίσθηκε με 

ασθενοφόρο στο Νοσοκο-

μείο Λεμεσού όπου διαπι-

στώθηκε ο θάνατος του.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Νέο θύμα 
 της ασφάλτου

Στις κάλπες κατέρχονται σήμερα οι εκπαι-
δευτικοί, μέλη της ΠΟΕΔ και της ΟΕΛΜΕΚ, 
για την ανάδειξη των αντιπροσώπων και 
της ηγεσίας τους. 
Η εκλογική διαδικασία για την ΟΕΛΜΕΚ θα 
αρχίσει στις 12:00μ.(ώρα Κύπρου)  και θα 
τελειώσει στις 7:00μ.μ. Στην Αμμόχωστο 
(Λύκειο Παραλιμνίου) η ψηφοφορία θα τε-
λειώσει στις 6:00μ.μ και στη Μόρφου (Γυ-
μνάσιο Σολέας) στις 3:00μ.μ. Μπορεί να 
δοθεί παράταση ½ ώρας, αν υπάρχει προ-
σέλευση ψηφοφόρων. 
Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των 100 Γε-
νικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ θα πρα-
γματοποιηθεί από τις 7:30πμ. μέχρι 

7:00μμ., με διάλειμμα: 2:45-3:15μμ. 
Σε δηλώσεις του στη Βουλή, ο Υπουργός 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νε-
ολαίας Πρόδρομος Προδρόμου είπε ότι 
«αύριο θα έχουμε στα σχολεία τις εκλογές 
για την ανάδειξη των αντιπροσώπων και 
της ηγεσίας των εκπαιδευτικών οργανώ-
σεων». 
«Έχουν δοθεί διευκολύνσεις στις εκπαιδευ-
τικές οργανώσεις για τη διοργάνωση των 
εκλογών αυτών και να επισημάνω ότι στη 
Μέση Εκπαίδευση έχουν δοθεί οδηγίες 
στους Διευθυντές για τους εκπαιδευτικούς, 
οι οποίοι δεν έχουν καθήκοντα στο σχολείο 
από την 5η περίοδο να μπορέσουν να τους 
αποδεσμεύσουν για να λάβουν μέρος στην 
εκλογική διαδικασία και να αποφύγουμε 
όσο είναι δυνατό το συνωστισμό, αυτό για 
λόγους τήρησης των υγειονομικών προφυ-
λάξεων», είπε και σημείωσε ότι θα πρέπει 
με προσοχή να τηρηθούν τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα και στην εκλογική διαδικασία. 
Καταλήγοντας, ο κ. Προδρόμου ευχήθηκε 
σε όλους τους εκπαιδευτικούς καλή επιτυ-
χία σε αυτή την εκλογική διαδικασία.

Δυο επιπλέον περιστατικά της νόσου 

COVID-19 ανακοίνωσαν χθες το πρωί οι 

αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας. 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας ανα-

φέρει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που 

έλαβε την Τρίτη το βράδυ από Μικροβιο-

λογικά Εργαστήρια, εντοπίστηκαν δύο επι-

πλέον περιστατικά της νόσου COVID-19, 

τα οποία δεν είχαν ανακοινωθεί στη ενημέ-

ρωση της Τρίτης. 

Το ένα άτομο είναι ποδοσφαιριστής του 

Σωματείου Εθνικός Άχνας, ο οποίος υπο-

βλήθηκε σε εργαστηριακή εξέταση λόγω 

συμπτωμάτων. Επισημαίνεται ότι έχουν 

τροχιοδρομηθεί όλες οι δέουσες ενέργειες, 

σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Το άλλο άτομο είναι μαθήτρια που φοιτά 

σε Ειδικό Σχολείο στην Επαρχία Λάρνακας, 

η οποία υποβλήθηκε σε εργαστηριακή εξέ-

ταση στο πλαίσιο προεγχειρητικού ελέγχου. 

Όπως αναφέρεται τόσο η οικογένεια όσο 

και η διεύθυνση της σχολικής μονάδας 

έχουν ενημερωθεί και ήδη δρομολογήθη-

καν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για 

απομόνωση των στενών επαφών, ενώ έχει 

ήδη γίνει ενημέρωση των υπόλοιπων μα-

θητών, των εκπαιδευτικών και του προσω-

πικού, με τη βοήθεια και τη συνεργασία της 

διεύθυνσης του σχολείου. Παράλληλα, έχει 

αρχίσει η ιχνηλάτηση και το σχολείο παρα-

μένει κλειστό ώστε να γίνει απολύμανση 

των χώρων.

Έξι χώρες υποβαθμίζονται και μία αναβαθμίζεται στην επικαιροποιημένη κατηγο-
ριοποίηση χωρών με βάση την επιδημιολογική τους εικόνα όσον αφορά τη νόσο 
COVID-19, με ισχύ από σήμερα 24 Σεπτεμβρίου. 
Συγκεκριμένα, ο Καναδάς και η Νορβηγία μετακινούνται από την Κατηγορία Α στην 
Κατηγορία Β, η Αυστρία, η Σλοβενία, η Πορτογαλία και η Ελβετία από την Κατηγορία 
Β μετακινούνται στην Κατηγορία Γ, και η Σερβία από την Κατηγορία Γ μετακινείται 
στην Κατηγορία Β. 
Η κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της επιδημιολογικής εκτίμησης κινδύνου, 
είναι εξαιρετικά δυναμική και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά πάσα στιγμή, καθώς η 
πανδημία εξελίσσεται και τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβάλλονται. 
Στην κατηγοριοποίηση των χωρών έχει ληφθεί υπόψη η σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ημερομηνίας 30 Ιουνίου, για την προοδευτική και συντονισμένη άρση 
ταξιδιωτικών απαγορεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Κατηγορία Α – Χώρες χαμηλού κινδύνου στην παρούσα φάση 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1) Γερμανία, 2) Λετονία, 3) Λιθουανία, 4) 
Φινλανδία 
Τρίτες Χώρες: 1) Αυστραλία, 2) Νέα Ζηλανδία, 3) Νότια Κορέα, 4) Ταϊλάνδη 
Σημειώνεται ότι για επιβάτες προερχόμενους από τις χώρες Κατηγορίας Α, δεν 
απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου COVID-19 αλλά 
ούτε και αυτοπεριορισμός. 
Κατηγορία Β – Χώρες με πιθανόν χαμηλό κίνδυνο αλλά με μεγαλύτερη αμφιβολία σε 
σύγκριση με την Κατηγορία Α 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1) Βέλγιο, 2) Δανία, 3) Ελλάδα, 4) Εσθονία, 

5) Ιρλανδία, 6) Ιταλία, 7) Πολωνία, 8) Σουηδία, 9) Σλοβακία. 10) Ηνωμένο Βασίλειο 
Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: 1) Ισλανδία, 2) Λιχτενστάιν, 3) Νορβηγία 
Μικρά κράτη: 1) Πόλη του Βατικανού, 2) Σαν Μαρίνο 
Τρίτες Χώρες: 1) Ουρουγουάη, 2) Κίνα (περιλαμβανομένου και του Χονγκ Κονγκ), 
3) Ιαπωνία, 4) Γεωργία, 5) Ρουάντα, 6) Καναδάς, 7) Σερβία 
Σημειώνεται ότι οι επιβάτες που προέρχονται από τις χώρες της Κατηγορίας Β, 
απαιτείται να έχουν προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο εντός 72 ωρών προ της ανα-
χώρησης 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 ακόλουθες κατηγορίες δύνανται να πραγματοποιήσουν τη μοριακή εξέταση 
κατά την άφιξή τους στην Δημοκρατία: 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 υπηρεσία εργαστηριακών αναλύσεων (δημόσια ή ιδιω-
τικά), σε αυτούς που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και κα-
τόπιν σχετικής ανακοίνωσης. 
Το κόστος της εξέτασης καλύπτεται από τους ίδιους και επιπλέον τα άτομα αυτά θα 
πρέπει να παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την έκδοση του αποτελέ-
σματος. 
Κατηγορία Γ – Χώρες αυξημένου κινδύνου συγκριτικά με τις κατηγορίες Α και Β 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1) Αυστρία, 2) Βουλγαρία, 3) Γαλλία, 4) 
Κροατία, 5) Λουξεμβούργο, 6) Ρουμανία, 7) Ισπανία, 8) Μάλτα, 9) Ολλανδία, 10) 
Ουγγαρία, 11) Πορτογαλία, 12) Σλοβενία, 13) Τσεχία 
Μικρά κράτη: 1) Ανδόρα, 2) Μονακό 
Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: 1) Ελβετία 
Τρίτες Χώρες: 1) Αλγερία, 2) Μαρόκο, 3) Μαυροβούνιο, 4) Τυνησία 
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται και όσες χώρες δεν συμπεριλαμβάνονται στις 
κατηγορίες Α ή Β. Κάποιες από τις χώρες αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με την επι-
δημιολογική τους εικόνα αναφέρονται πιο πάνω. 
Επισημαίνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, Αρ. 37, 
ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2020, οι πολίτες που αφικνούνται από χώρες που εμπί-
πτουν στην Κατηγορία Γ θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται σε μοριακή εξέ-
ταση για τη νόσο COVID-19 με ιδία έξοδα, 48 ώρες πριν τη λήξη του αυτοπεριορι-
σμού τους, ο οποίος λήγει στις 14 μέρες. Το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης 
πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση monada@mphs.moh.gov.cy. 
Νοείται ότι ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται την 14η μέρα και εφόσον το αποτέλεσμα 
της επαναληπτικής εργαστηριακής εξέτασης είναι αρνητικό.

‘Αλλες έξι χώρες υποβαθμίστηκαν-Πως διαμορφώνεται η λίστα για τουρισμό

Συνολικά είκοσι νεαροί ταυ-

τοποιήθηκαν από την Αστυ-

νομία και φέρονται να ενέχο-

νται στην υπόθεση ρίψης 

φωτοβολίδων και καπνογό-

νων στο Λύκειο Παραλι-

μνίου, την πρώτη ημέρα 

έναρξης της νέας σχολικής 

χρονιάς αλλά και της ρίψης 

από τα μπαλκόνια του σχο-

λείου, κοτόπουλων και κου-

νελιών. 

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο 

εκπρόσωπος Τύπου της 

Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμ-

μοχώστου Ανδρέας Κωνστα-

ντίνου «συνεχίζεται η λήψη 

καταθέσεων από μαθητές, 

προσωπικό του σχολείου και 

άλλα άτομα τα οποία φαίνε-

ται να εμπλέκονται στην 

υπόθεση. Μέχρι σήμερα από 

τα βίντεο και φωτογραφίες 

που κυκλοφορούν στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης έχουν 

ταυτοποιηθεί 20 νεαροί οι 

οποίοι φαίνεται να έχουν 

εμπλοκή τόσο στην ρίψη 

φωτοβολίδων και καπνογό-

νων όσο και στην ρίψη κο-

τόπουλων και κουνελιών 

από τα μπαλκόνια του Σχο-

λείου». 

Πρόσθεσε ότι «οι ανακριτές 

αξιοποιούν το οπτικό υλικό 

για τα γεγονότα που έχουν 

στα χέρια τους και η διερεύ-

νηση της υπόθεσης προ-

χωρά με εντατικούς ρυθ-

μούς».  

Λύκειο  
Παραλιμνίου

O φάκελος της καταχώρησης του χαλουμιού ως προϊόντος προστατευόμενης ονο-
μασίας προέλευσης δεν έχει κλείσει  καθώς δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία επί όλων 
των πέντε σημείων της κοινής αντίληψης για το θέμα που επετεύχθη μεταξύ του 

Προέδρου της Κομισιόν με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων το 2015, σύμφωνα με 
την εκπρόσωπο της Κομισιόν Miriam Garcia Ferrer. 
Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος της Κομισιόν Miriam Garcia Ferrer, ερωτηθείσα από 
το ΚΥΠΕ σε συνέχεια της χθεσινής συζήτησης στο Συμβούλιο των Υπουργών Γε-
ωργίας, δήλωσε τα εξής: "η διαδικασία που στοχεύει στην καταχώριση του τυριού 
χαλούμι / helim στην ΕΕ ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης είναι ακόμη 
σε εξέλιξη. Βασίζεται στην κοινή αντίληψη που επιτεύχθηκε από τον Πρόεδρο της 
Κομισιόν και τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο το 2015. Οι όροι που 
συμφωνήθηκαν είναι αρκετά λεπτομερείς, αλλά συζητούμε ακόμη. Η Κομισιόν βρί-
σκεται σε επαφή με όλα τα μέρη για να εξασφαλίσει ένα αποτέλεσμα που θα αντι-
κατοπτρίζει όλα τα στοιχεία αυτής της κοινής συμφωνίας. Γνωρίζουμε ότι αυτό 
τέθηκε χθες από την Κύπρο καθώς απάντησε ο Επίτροπος Γεωργίας. Η γεωγραφική 
ένδειξη εξακολουθεί να μην έχει καταχωρηθεί στην ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι 
δεν μπορεί να καταχωρηθεί σε εμπορικές συμφωνίες". 
Κληθείσα να εξηγήσει τους λόγους για την έλλειψη συμφωνίας επί του φακέλου η 
εκπρόσωπος προσέθεσε: "όπως εξηγήθηκε, έγιναν συζητήσεις από τους ηγέτες 
των δύο κοινοτήτων και την Κομισιόν. Υπάρχουν πέντε σημεία που η Κομισιόν ή 
συμφώνησε ότι πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε αυτήν την κοινή αντίληψη. Δυστυ-
χώς, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για όλα τα σημεία. Αυτές οι συζητήσεις πρέπει 
να συνεχιστούν μέχρι να καταλήξουμε σε συμφωνία".

Κομισιόν: Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία της συναντίληψης (2015) για το χαλούμι 

Σήμερα οι εκλογές σε ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ Δύο νέα κρούσματα κορωνοϊού 
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Τουρκικές προκλήσειςΚορωνοϊός

Σε ισχύ  αυστηρότερα μέτρα Επικοινωνία Ερντογάν - Μητσοτάκη

Τεράστιες καταστροφές σε σπίτια, κατα-
στήματα, δρόμους, γέφυρες και καλλιέρ-
γειες από την κακοκαιρία Ιανός που “κτύ-
πησε’ σε πολλές περιοχές τις ελλάδας 
το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. 
Κορυφώνεται η αγωνία για μια 43χρονη 
φαρμακοποιό η οποία αγνοείται από το 
βράδυ της Παρασκευής, όταν το αυτοκί-
νητό της παρασύρθηκε από τα ορμητικά 
νερά του ποταμού Πάμισου στο Μουζάκι 
Καρδίτσας, που χτυπήθηκε από τον 
Ιανό. Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και πολλά 

24ωρα μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβε-
στικής για τον εντοπισμό της γυναίκας, 
ωστόσο προς το παρόν δεν έχει βρεθεί 
ίχνος της. 
Την ίδια ώρα εγκλωβισμένοι βρίσκονται 
εδώ και πολλά 24ωρα οι κάτοικοι του 
χωριού Οξυά στην Καρδίτσα, καθώς η 
κακοκαιρία «Ιανός» έπληξε την περιοχή, 
έχοντας προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο 
οδικό δίκτυο της περιοχής. Έτσι, τα σω-
στικά συνεργεία είναι αδύνατον να προ-
σεγγίσουν το χωριό οδικώς, σύμφωνα 

με τα όσα είπε ο Δήμαρχος Μουζακίου, 
Φάνης Στάθης, στην πρωινή εκπομπή 
του Open.  
Πρόκειται για ένα ορεινό χωρίο, ενώ και 
οι 40 κάτοικοί του έχουν συγκεντρωθεί 
στο Μοναστήρι της Οξυάς, εκτός από 
ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που αρνείται 
να αφήσει το σπίτι του. «Είναι κομμένος 
ο δρόμος αριστερά και δεξιά από το σπίτι 
και πρέπει να πάει ελικόπτερο να τους 
πάρει», τόνισε ο δήμαρχος.  
Ο κ. Στάθης είπε ότι οι κάτοικοι αρνούνται 
να αφήσουν το χωριό, ωστόσο, κάποιοι 
χρήζουν άμεσης ιατρικής βοήθειας και γι 
αυτούς θα πρέπει να σηκωθεί ελικό-
πτερο, καθώς μόνο έτσι μπορούν να 
απομακρυνθούν. 
Βιβλικές καταστροφές στη Θεσσαλία 
Τρεις νεκροί, μία αγνοούμενη, περιοχές 
αποκλεισμένες, καταστροφές σε δημό-
σιες δομές και ιδιωτική περιουσία, χιλιά-
δες στρέμματα με καλλιέργειες άχρηστες. 
Η περιοχή της Θεσσαλίας θρηνεί τις αν-
θρώπινες ψυχές που χάθηκαν από τη 
θεομηνία και οι κάτοικοι προσπαθούν να 
κλείσουν τις πληγές που άνοιξε με το 
φονικό του πέρασμα ο μεσογειακός κυ-
κλώνας Ιανός. 
«Η κυβέρνηση εκφράζει βαθιά θλίψη για 
την απώλεια ανθρώπινων ζωών εξαιτίας 
του μεσογειακού κυκλώνα που έπληξε 

περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση εκ-
φράζει επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο 
προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας, 
της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας που 
με αυτοθυσία πολλές φορές απεγκλώβι-
σαν και έσωσαν πολλούς συνανθρώ-
πους μας», τόνισε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας 
την ενημέρωση των πολιτικών συντα-
κτών και ανακοίνωσε τα μέτρα για όσους  
επλήγησαν από τον Ιανό. 
Οικονομικές ενισχύσεις 
Σε επιχορηγήσεις, ύψους 37 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, στις περιοχές που επλήγη-
σαν από τον «Ιανό», θα προχωρήσει το 
υπουργείο Εσωτερικών. Με εντολή του 
υπουργού Εσωτερικών, Παναγιώτη Θε-
οδωρικάκου, εκδόθηκαν από την υπη-
ρεσιακή γραμματέα του υπουργείου, Γε-
ωργία Βαλατσού, οι αποφάσεις που 
αφορούν στις χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ 
που έπληξε ο μεσογειακός κυκλώνας. 
Συγκεκριμένα, τα 37 εκατ. ευρώ αφο-
ρούν στο ποσό της χρηματοδότησης 
που διατίθεται σε 20 δήμους και 3 περι-
φέρειες της χώρας για την αντιμετώπιση 
των ζημιών και των καταστροφών που 
προκλήθηκαν, καθώς και στην οικονο-
μική ενίσχυση κάθε νοικοκυριού, από 
αυτά που επλήγησαν.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 
συνολικά 346 νέα κρούσματα 
κορωνοϊού στη χώρα, εκ των 
οποίων 23 συνδέονται με γνω-
στές συρροές και 25 εντοπίστη-
καν κατόπιν ελέγχων στις πύ-
λες εισόδου της χώρας. 
Ο συνολικός αριθμός των 
κρουσμάτων είναι 15.928, εκ 
των οποίων το 55,7% άνδρες 
77 άτομα, νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία 
τους είναι 69 ετών. 
Τρεις νέοι θάνατοι καταγράφη-
καν ήδη από το πρωί της Τε-
τάρτης στη χώρα από κορω-
νοϊό ανεβάζοντας τον αριθμό 
των νεκρών από την πανδημία 
στους 355.

Συντάξεις
Στο διάστημα από τις 14 έως 

26 Οκτωβρίου σχεδιάζεται να 

καταβληθεί – εφάπαξ – στους 

παλαιούς συνταξιούχους το 1,4 

δισ. ευρώ που αφορά στα ανα-

δρομικά τους. Η οριστική ημε-

ρομηνία πληρωμής των ανα-

δρομικών θα οριστικοποιηθεί 

το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Ο υπουργός Εργασίας, Γιώρ-

γος Βρούτσης, δήλωσε ότι το 

δεύτερο δεκαπενθήμερο του 

Οκτωβρίου θα πληρωθούν τα 

αναδρομικά των συνταξιού-

χων. 

Ειδικότερα θα πληρωθούν συ-

νολικά αναδρομικά ύψους 1,4 

δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 

892 εκατ. ευρώ θα λάβουν οι 

συνταξιούχοι του ιδιωτικού το-

μέα με συντάξεις άνω των 

1.000 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 

496 εκατ. ευρώ θα καταβλη-

θούν στους συνταξιούχους - δι-

καιούχους του δημόσιου τομέα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, 

εντός της εβδομάδας θα κατα-

τεθεί νομοθετική ρύθμιση για 

την καταβολή των αναδρομι-

κών ποσών των κύριων συντά-

ξεων και στους συνταξιούχους 

του Δημοσίου. Η τροπολογία 

θα προβλέπει την επιστροφή 

αναδρομικών κύριων συντά-

ξεων από τις αντισυνταγματι-

κές περικοπές του 2012 για το 

11μηνο Ιούλιος 2015 - Μάιος 

2016, με τη ρήτρα πως απο-

σβένονται για όσους τα λάβουν 

οι πιθανές μελλοντικές διεκδι-

κήσεις για τα αναδρομικά από 

δώρα και επικουρικές.

Κορωνοϊός
Έτοιμες για την επανέναρξη των διαπρα-
γματευτικών συνομιλιών είναι Ελλάδα 
και Τουρκία. Η ημερομηνία θα γίνει γνω-
στή τις επόμενες ημέρες. 
Μετά από μεγάλο διάστημα έντασης 
στην Ανατολική Μεσόγειο με την παρου-
σία του τουρκικού ερευνητικού Oruc Reis 
στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, Ελλάδα 
και Τουρκία συμφώνησαν στην επανεκ-
κίνηση των διερευνητικών τους επαφών. 
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο 
Εξωτερικών την Τρίτη, Αθήνα και Άγκυρα 
συμφώνησαν τη διεξαγωγή του 61ου γύ-
ρου διερευνητικών επαφών στην Κων-
σταντινούπολη προσεχώς. 
Δένδιας: Θα επιχειρήσουμε να επανεκ-
κινήσουμε τις διερευνητικές επαφές 
Την επανεκκίνηση των διερευνητικών 
επαφών της Ελλάδας με την Τουρκία, 

ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νί-

κος Δένδιας, ξεκαθαρίζοντας πως είναι 

συνομιλίες και όχι διαπραγματεύσεις. 

Μιλώντας την Τρίτη στη διαδικτυακή συ-

ζήτηση που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο 

Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής 

και το Κέντρο για Ευρωπαϊκές Σπουδές 

Martens, με τίτλο «Η απειλή του αναθε-

ωρητισμού: Προκλήσεις ασφαλείας στην 

Ανατολική Μεσόγειο», ο κ. Δένδιας εξή-

γησε ότι η διεξαγωγή συνομιλιών σημαί-

νει ότι προσπαθούμε να βρούμε κανόνες 

με βάση τους οποίους θα πραγματοποι-

ήσουμε διαπραγματεύσεις. «Γιατί είναι 

τόσο δύσκολο; Γιατί η Τουρκία δεν απο-

δέχεται το Διεθνές Δίκαιο ως κοινό κα-

νόνα» προσέθεσε.

Σε τροχιά νέων πρόσθετων μέτρων 
μπήκε από την Δευτέρα η Αττική σε ένα 
κρίσιμο δεκαήμερο  το οποίο θα κρίνει 
το μέλλον της χώρας σε πιθανό δεύτερο 
κλείσιμο, ώστε να μπει ένα «φρένο» 
στην σοβαρή αυξητική τάση που παρου-
σιάζουν τα κρούσματα κορωνοϊού τις τε-
λευταίες μέρες. 
Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως τις 
4 Οκτωβρίου ισχύουν τα εξής επιπλέον 
περιοριστικά μέτρα: 
-Θεσπίζεται ανώτατο όριο 9 ατόμων για 
τις συναθροίσεις σε κλειστούς και ανοι-
χτούς χώρους. Εξαιρούνται οι χώροι που 
ισχύουν ειδικά μέτρα αποστάσεων. 
-Αναστέλλονται οι συναυλίες, τόσο σε 
ανοιχτούς, όσο και σε κλειστούς χώρους. 
Αναστέλλονται οι προβολές σε κλειστούς 
κινηματογράφους. 
-Θεσπίζεται ανώτατο όριο έως 20 άτομα 

σε γάμους, βαπτίσεις και κηδείες. 
Με στόχο την προστασία των πολιτών 
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή εί-
ναι 65 ετών και άνω, συστήνεται: 
-Nα περιορίσουν τις επόμενες 14 ημέρες 
τις μετακινήσεις τους στις απολύτως ανα-
γκαίες λαμβάνοντας πάντα τα κατάλληλα 
μέτρα προστασίας, 
-Nα αποφεύγουν την επαφή με άλλα 
άτομα πλην του στενού οικογενειακού 
τους περιβάλλοντος, 
-Nα αποφεύγουν τις μετακινήσεις με 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 
Επιπλέον, για την Αττική αποφασίζεται 
η διαμονή ασυμπτωματικών θετικών 
κρουσμάτων που ανήκουν σε ευάλωτες 
πληθυσμιακές ομάδες, π.χ. μετανάστες, 
σε ξενοδοχεία καραντίνας.

Κακοκαιρία «Ιανός»

Ανυπολόγιστες καταστροφές σε πολλές περιοχές της Ελλάδα
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Tεράστια μείωση του εισοδήματος 
εργασίας σε όλο τον κόσμο το  
2ο τρίμηνο σύμφωνα με τον IL

Ανοιχτό το ενδεχόμενο  
δεύτερου lockdown προειδοποιεί 
ο Βρετανός Υπ. Εξωτερικών 

Οι καταστροφικές απώλειες σε ώρες εργασίας 
που προκαλούνται από την πανδημία COVID-19 
έχουν φέρει τεράστια μείωση του εισοδήματος 
εργασίας για τους εργαζόμενους σε όλο τον κό-
σμο, λέει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ - 
ΙLO) στην τελευταία εκτίμησή της για τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας στον κόσμο της εργασίας . 
Το παγκόσμιο εισόδημα της εργασίας εκτιμάται 
ότι μειώθηκε κατά 10,7%, ή 3,5 τρισεκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ, τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2020, 
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019. Αυτός 
ο αριθμός αποκλείει την εισοδηματική στήριξη 
που παρέχεται μέσω κυβερνητικών μέτρων. 
Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στις χώρες με 
χαμηλότερο ή μεσαίο εισόδημα, όπου οι απώλειες 
εισοδήματος από εργατικό δυναμικό έφτασαν το 
15,1%, με την Αμερική τη μεγαλύτερη πληγείσα 
περιοχή στο 12,1%. Στην Ευρώπη και την Κε-
ντρική Ασία, οι απώλειες εισοδήματος εργασίας 
έφτασαν το 10,6%. Οι μεγαλύτερες απώλειες ει-
σοδήματος εργασίας στην περιοχή αυτή εκτιμάται 
ότι σημειώθηκαν στην Κεντρική Ασία (16,3%), 
ακολουθούμενες από τη Βόρεια, Νότια και Δυτική 
Ευρώπη (10,7%) και την Ανατολική Ευρώπη. 
Η αναθεωρημένη εκτίμηση του παγκόσμιου χρό-
νου εργασίας, που χάθηκε το δεύτερο τρίμηνο 
(Q2) του τρέχοντος έτους (σε σύγκριση με το 4ο 
τρίμηνο του 2019) ανέρχεται σε 17,3%, που ισο-

δυναμεί με 495 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης (FTE) (βάσει 48 - ώρα εργα-
σίας), ενώ η προηγούμενη εκτίμηση ήταν για 14 
τοις εκατό, ή 400 εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
FTE. Οι ώρες εργασίας στην Ευρώπη και την Κε-
ντρική Ασία εκτιμάται ότι μειώθηκαν κατά 17,5%, 
ή 55 εκατομμύρια θέσεις εργασίας FTE, το δεύ-
τερο τρίμηνο. 
Στο τρίτο τρίμηνο του 2020, αναμένονται απώ-
λειες παγκόσμιας ώρας εργασίας 12,1% (345 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας FTE). Η απώλεια 
ωρών εργασίας στην Ευρώπη και την Κεντρική 
Ασία εκτιμάται σε 11,6 τοις εκατό. 
Οι προοπτικές για το 4o τρίμηνο έχουν επιδεινω-
θεί σημαντικά. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο 
της ΔΟΕ, το οποίο χρησιμοποιεί τις τελευταίες 
προβλέψεις της ακαθάριστης αύξησης του εγχώ-
ριου προϊόντος, οι παγκόσμιες απώλειες ωρών 
εργασίας προβλέπεται τώρα να ανέλθουν στο 
8,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2020 (σε σύγκριση 
με το 4ο τρίμηνο του 2019), που αντιστοιχεί σε 
245 εκατομμύρια FTE θέσεις εργασίας. Αυτό είναι 
μια αύξηση από την προηγούμενη εκτίμηση της 
ΔΟΕ για 4,9% ή 140 εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
FTE.

Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος 
Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την 
Τρίτη ότι η ανακοίνωση του 
ονόματος του προσώπου που 
θα ορίσει υποψήφιο για την 
πλήρωση της έδρας στο Ανώ-
τατο Δικαστήριο των ΗΠΑ που 
έμεινε κενή με τον θάνατο της 
Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ 
θα γίνει πιθανόν στις 17:00 το 
Σάββατο (τοπική ώρα τα μεσά-
νυχτα του Σαββάτου προς Κυ-
ριακή ώρα Αγγλίας). 
Απευθυνόμενος σε δημοσιο-
γράφους στον Λευκό Οίκο, ο 
Τραμπ πρόσθεσε ότι πλησιάζει 
στη λήψη της απόφασης για το 
πρόσωπο που θα ορίσει υπο-
ψήφιο. Ο μεγιστάνας έχει ήδη 
καταστήσει σαφές πως σκο-
πεύει να επιλέξει γυναίκα.

Επιλογή Tράμπ για 

το Ανώτατο 

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο 
ενός δεύτερου καθολικού lock-
down στη Βρετανία ο Υπουργός 
Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ, 
μετά από τα αυστηρότερα μέτρα 
που εξήγγειλε την Τρίτη ο Πρω-
θυπουργός Μπόρις Τζόνσον. 
Μιλώντας στο Sky News ο κ. 
Ράαμπ είπε ότι μία δεύτερη γε-
νική απαγόρευση των μη ανα-
γκαίων κοινωνικών επαφών και 
οικονομικής δραστηριότητας 
«δεν μπορεί να αποκλειστεί», 
σημειώνοντας πάντως ότι η κυ-
βέρνηση «θα καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για το αποφύγουμε 
αυτό». 
Σε άλλη συνέντευξή του, στο 
BBC, ο Βρετανός Υπουργός 
Εξωτερικών ανέφερε ότι η ελ-
πίδα είναι πως με την τήρηση 
των νέων μέτρων δε θα χρει-
αστεί αυστηροποίησή τους 
μέσα στο χειμώνα, ούτως ώστε 
να μην επηρεαστούν περαιτέρω 
οι χριστουγεννιάτικες διακοπές 
των πολιτών. 
Ο Πρωθυπουργός Τζόνσον 
ανακοίνωσε την υποχρέωση 
χρήσης καλύμματος προσώπου 
σε ταξί και από το προσωπικό 
σε λιανική και εστίαση, όπως και 

από πελάτες που δεν κάθονται 
σε τραπέζι, με διπλασιασμό του 
αρχικού προστίμου σε 200 λί-
ρες. 
Επίσης, το όριο των καλεσμέ-
νων σε γάμους μειώνεται σε 15, 
ενώ ο κανόνας που απαγορεύει 
συναθροίσεις άνω των έξι ατό-
μων θα καλύπτει πλέον και 
αθλητικές δραστηριότητες σε 
κλειστό χώρο. 
Πάντως επιστήμονες δηλώνουν 
ότι τα μέτρα δεν επαρκούν. Το 
μέλος της επιστημονικής επι-
τροπής SAGE που συμβουλεύει 
την κυβέρνηση καθηγητής Τζον 
Έντμουντς δήλωσε στο ραδιό-
φωνο του BBC ότι η χώρα «δεν 
έχει μάθει από τα λάθη της» 
αναφερόμενος στην καθυστέ-
ρηση λήψης μέτρων το Μάρτιο.  
Από την άλλη πλευρά, Συντη-
ρητικοί βουλευτές έχουν διατυ-
πώσει δημοσίως την αντίθεσή 
τους με τα μέτρα διότι «περιο-
ρίζουν τις ατομικές ελευθερίες». 
Στη Σκωτία και στη Βόρεια Ιρ-
λανδία ισχύει και απαγόρευση 
επισκέψεων σε σπίτια, αν και 
στη Βόρεια Ιρλανδία δεν έχει 
επιβληθεί περιορισμένο ωράριο 
στην εστίαση.

Ένα νέο «σύμφωνο για τη μετανάστευση 
και το άσυλο», με «ισορροπία δίκαιης 
κατανομής ευθύνης και αλληλεγγύης», 
ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων και 
παρουσίασαν στον Τύπο στις Βρυξέλλες, 
ο Αντιπρόεδρος Μαργαρίτης Σχοινάς και 
η αρμόδια Επίτροπος Ύλβα Γιόχανσον, 
μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με 
τα κράτη μέλη. 
Το πακέτο περιλαμβάνει 10 + 5 νομοθε-
τικές προτάσεις προς το Συμβούλιο και 
το Κοινοβούλιο. Περιλαμβάνει πρόνοιες 
για την εξέταση τρόπων βελτίωση της 

συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης 
και διέλευσης, προστασία των συνόρων, 
αποτελεσματικές διαδικασίες καταγρα-
φής και εισόδου, επιτυχημένη ένταξη των 
προσφύγων και επιστροφή όσων δεν 
έχουν δικαίωμα διαμονής. 
Η Κομισιόν στοχεύει στο να απαντήσει 
ταυτόχρονα στις ανησυχίες όλων των 
κρατών μελών της ΕΕ, είτε για τις διαδι-
κασίες στα εξωτερικά σύνορα, το βάρος 
της πρώτης γραμμής και τις δυνατότητες 
διαχείρισης αιτήσεων, φιλοξενίας και 
υποδοχής. 

Κατά την Κομισιόν, «το τρέχον σύστημα 
δεν λειτουργεί πλέον» και «τα τελευταία 
πέντε χρόνια, η ΕΕ δεν μπόρεσε να το 
διορθώσει».  
Αναλυτικά, ο πρώτος πυλώνας της προ-
σέγγισης για την οικοδόμηση εμπιστο-
σύνης συνίσταται σε πιο αποτελεσματι-
κές και ταχύτερες διαδικασίες. 
Προτείνεται η καθιέρωση μιας ολοκλη-
ρωμένης διαδικασίας συνόρων, η οποία 
για πρώτη φορά περιλαμβάνει έλεγχο 
πριν από την είσοδο που καλύπτει τον 
προσδιορισμό όλων των ατόμων που 
διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
χωρίς άδεια ή έχουν αποβιβαστεί μετά 
από έρευνα και επιχείρηση διάσωσης. 
Αυτό συνεπάγεται έλεγχο υγείας και 
ασφάλειας, δακτυλικά αποτυπώματα και 
εγγραφή στη βάση δεδομένων Eurodac. 
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας στα 
σύνορα, θα ληφθούν γρήγορες αποφά-
σεις ασύλου ή επιστροφής, παρέχοντας 
γρήγορη βεβαιότητα σε άτομα των 
οποίων οι περιπτώσεις μπορούν να εξε-
ταστούν γρήγορα. 
Ταυτόχρονα, όλες οι άλλες διαδικασίες 
θα βελτιωθούν και θα υπόκεινται σε 
ισχυρότερη παρακολούθηση και επιχει-
ρησιακή υποστήριξη από οργανισμούς 
της ΕΕ.  
Ο δεύτερος πυλώνας στον πυρήνα του 

Συμφώνου είναι η δίκαιη κατανομή ευ-
θύνης και αλληλεγγύης. Τα κράτη μέλη 
θα είναι υποχρεωμένα να ενεργούν 
υπεύθυνα και αλληλεγγύη μεταξύ τους. 
Κάθε κράτος μέλος, χωρίς καμία εξαί-
ρεση, πρέπει να συμβάλλει στην αλλη-
λεγγύη σε περιόδους κρίσης, να συμβά-
λει στη σταθεροποίηση του συνολικού 
συστήματος, να υποστηρίξει τα κράτη 
μέλη υπό πίεση και να διασφαλίσει ότι η 
Ένωση εκπληρώνει τις ανθρωπιστικές 
της υποχρεώσεις. 
Σημειώνεται ότι ενώ το νέο σύστημα βα-
σίζεται σε συνεργασία και ευέλικτες μορ-
φές υποστήριξης που ξεκινούν σε εθε-
λοντική βάση, θα απαιτηθούν 
αυστηρότερες συνεισφορές σε περιό-
δους πίεσης στα επιμέρους κράτη μέλη. 
Επιπλέον η ΕΕ θα επιδιώξει να προ-
ωθήσει εξατομικευμένες και αμοιβαία 
επωφελείς εταιρικές σχέσεις με τρίτες 
χώρες για την αντιμετώπιση κοινών προ-
κλήσεων, όπως το λαθρεμπόριο μετα-
ναστών, θα αναπτύξει νόμιμες οδούς και 
θα αντιμετωπίσει την αποτελεσματική 
εφαρμογή των συμφωνιών και ρυθμί-
σεων επανεισδοχής. Η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της θα ενεργήσουν ενωτικά χρησι-
μοποιώντας ένα ευρύ φάσμα εργαλείων 
για τη στήριξη της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες για την επανεισδοχή.

Η Κομισιόν παρουσίασε την πρότασή της για το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ 

Μακρόν στην τηλεφωνική συ-

νομιλία που είχε την Τρίτη με 

τον Τούρκο ομόλογό του Ρε-

τζέπ Ταγίπ Ερντογάν "παρό-

τρυνε την Άγκυρα να σέβεται 

πλήρως την κυριαρχία των 

κρατών μελών της ΕΕ και το 

διεθνές δίκαιο και να αποφύγει 

οποιαδήποτε περαιτέρω μονο-

μερή ενέργεια που μπορεί να 

προκαλέσει εντάσεις", ανέφερε 

ανακοίνωση του γαλλικού 

Υπουργείου Εξωτερικών. 

Μακρόν και Ερντογάν είχαν 

την Τρίτη την πρώτη τους συ-

νομιλία μετά από μήνες σε συ-

νέχεια του αδιεξόδου μεταξύ 

των δύο νατοϊκών συμμάχων 

επί των κλιμακούμενων εντά-

σεων στην Ανατολική Μεσό-

γειο. 

Το γαλλικό ΥΠΕΞ στην ανακοί-

νωση που εξέδωσε μετά την 

τηλεφωνική επικοινωνία των 

δύο ηγετών, που διήρκεσε 

πάνω από μία ώρα, εξέφρασε 

την ελπίδα ότι θα συνεχιστεί 

ένας διάλογος μεταξύ Τουρκίας 

και Ελλάδας και πως ο Μα-

κρόν ζήτησε μια παρόμοια 

προσέγγιση με την Κύπρο. 

Πρόσθεσε πως ο Γάλλος και ο 

Τούρκος Πρόεδρος συμφώνη-

σαν να διατηρήσουν επαφή.

Μακρόν προς ΕΕ

Ο Ρώσος Πρόεδρος κατά την 
διάρκεια της ομιλίας του στη 
Γενικής Συνέλευση του ΟΗΕ 
δήλωσε ότι η Ρωσία είναι πρό-
θυμη να προμηθεύσει τις χώ-
ρες με το ρωσικό εμβόλιο Sput-
nik-V που απέδειξε ότι είναι 
αξιόπιστο, ασφαλές και αποτε-
λεσματικό, ενώ πρότεινε να 
προσφέρει δωρεάν το ρωσικό 
εμβόλιο κατά του Covid-19 
στους υπαλλήλους του ΟΗΕ.          
"Η Ρωσία είναι έτοιμη να προ-
σφέρει στους συνεργάτες του 
ΟΗΕ όλη την αναγκαία εξειδι-
κευμένη βοήθεια. Ιδιαίτερα 
προτείνουμε να προσφέρουμε 
δωρεάν το δικό μας εμβόλιο 
στους συνεργάτες του ΟΗΕ και 
των τμημάτων του που θέλουν 
να εμβολιασθούν εθελοντικά", 
δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος.    
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμ-
μισε ότι με τον επικίνδυνο αυ-
τόν ιό μπορεί να βρεθεί αντι-
μέτωπος ο καθένας.

Ρωσικό εμβόλιο
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Ο Αζούρ.

Ο
ι 
ιστ
ορί

ες που εί-
ναι βγαλ-
μένες 
μέσα από 
τη ζωή 
δεν μπο-
ρούν να 
μην 
συγκινή-

σουν. Θέλω να ταξιδέ-
ψουμε μαζί πολλά χρόνια 
πίσω, τότε που στη μικρή 
μας πατρίδα την Κύπρο οι 
άνθρωποι ζούσαν μαζί ευ-
τυχισμένοι και δεν είχαν μί-
σος μεταξύ τους. Έτσι του-
λάχιστο πιστεύω εγώ και 
βγάζω αυτό το συμπέρα-
σμα ταξιδεύοντας και πάλι 
στις μνήμες των παιδικών 
μου χρόνων. Το χωριό μου 
βρίσκεται στον Πενταδά-
χτυλο ακριβώς απέναντι 
από τη Λευκωσία. 
Πολλοί από τους κατοίκους 
του ταξίδευαν καθημερινά 
στη Λευκωσία για να εργα-
στούν ή για να φοιτήσουν, 
ή ακόμα και για καθημερινά 
ψώνια. Ο Ματθαίος ήταν 
ένας από αυτούς που όμως 
ταξίδευε με την μοτοσυ-
κλέτα του. Ήταν τότε που 
μικρό παιδί μου έκαναν 
εντύπωση τα ζώα ιδιαίτερα 
τα σκυλιά. Το σπίτι μας βρι-
σκόταν ακριβώς στο δρόμο 
προς τη Λευκωσία. Το εί-
χαμε περιφράξει με σιδερέ-
νιο κάγκελο που ακόμα και 
τώρα διατηρεί το πράσινο 
του χρώμα. Οι ξένοι “πρό-
σφυγες” δεν συγκινήθηκαν 
και δεν σκέφτηκαν από 
ανάγκη να τα ξαναβάψουν 
και να τα διατηρήσουν. 
Σήμερα δυστυχώς το πα-
τρικό σπιτάκι μου οι άρπα-
γες το κάναμε εργοστάσιο 
ξυλείας. 
Για να παραμείνω στην αρ-
χική μου σκέψη, επειδή 
αγαπούσα τα σκυλιά, οι γο-
νείς μου προσπάθησαν να 
μας φέρουν τον Αζούρ. Τον 
φωνάζαμε Αζούρ γιατί πρα-
γματικά έμοιαζε με το 
Αζούρ. Το αζούρ είναι μια 
απόχρωση του μπλε προς 
γαλάζιου που συχνά περι-
γράφεται ως το χρώμα του 
ουρανού σε μια καθαρή 
μέρα. Πήρε το όνομα του 
από το έντονο μεταλλικό 
μπλε Λάπις λάζουλι. Lapis 
στη Λατινική γλώσσα ση-
μαίνει πέτρα και lazuli στη 
Γενική μορφή των μεσαι-
ωνικών λατινικών lazulum, 
το οποίο προέρχεται από 
την Αραβική γλώσσα η 
οποία προέρχεται από την 
Περσική γλώσσα lāžaward, 
που είναι η ονομασία της 
πέτρας στα περσικά και 
επίσης ενός μέρους όπου 
εξορύσσετε το λάπις λά-
ζουλι. Έτσι σιγά σιγά και 

εγώ μα και τα αδέλφια μου 
αγαπήσαμε τον Αζούρ και 
περνούσαμε αρκετές ώρες 
μαζί του. Εγώ θυμάμαι που 
όταν θα έφευγα το πρωί για 
το σχολείο ο Αζούρ ήταν 
εκεί στο κάγκελο και με 
αποχαιρετούσε κουνώντας 
την ουρά του. Το ίδιο έκανε 
και όταν γυρνούσα πίσω 
από το σχολείο. Μετά το 
σχολείο πηγαίναμε βόλτα, 
και γίναμε δυο αχώριστοι 
φίλοι. Τον αγάπησα τον 
Αζούρ. Έτσι περνούσαμε 
όλοι καλά, και η ζωή κυ-
λούσε όμορφα. Κάναμε 
όνειρα και ελπίζαμε. Δυστυ-
χώς όμως άλλα είχαμε στο 
νου και άλλα έφερε η μοίρα. 
Ο Ματθαίος με την μοτοσυ-
κλέτα του σαν να μην ήταν 
και τόσο χαρούμενος 
που κάθε φορά που περ-
νούσε έξω από το σπίτι 
μας, ο Αζούρ τον χαιρε-
τούσε με έντονο γαύγισμα. 
Έφτανε μέχρι το κάγκελο, 
αλλά το μόνο που κατά-
φερνε ήταν να γαβγίζει και 
να εκνευρίζει τον Ματθαίο. 
Τον Αζούρ τον αφήναμε να 
βγαίνει έξω στο δρόμο πολ-
λές φορές αφήνοντας το 
κάγκελο ανοιχτό για να κά-
νει τις αναγκαίες βόλτες 
του. Σε κάποια από τις εξό-
δους του, κατά κακή του 
τύχη περνούσε και ο Ματ-
θαίος. Ο Αζούρ από καλο-
σύνη βγήκε στο δρόμο για 
να τον χαιρετήσει. 
Ξαφνιάστηκε ο Ματθαίος 
και έχασε την ισορροπία 
του. Το πέσιμο δεν ήταν 
όμως και τόσο σοβαρό. Ο 
Ματθαίος δικαιολογημένα 
έκανε το παράπονο του 
στον πατέρα μου. Ο πατέ-
ρας τον διαβεβαίωσε ότι 
δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέ-
τοιο. Πέρασαν οι μέρες και 
όλα πήγαιναν καλά, ώσπου 
και πάλι κάποια μέρα ο 
Αζούρ ακούγοντας τον ήχο 
της μοτοσυκλέτας του Ματ-
θαίου πετάχτηκε και γαβγί-
ζοντας μπήκε στο δρόμο 
του Ματθαίου θέλοντας να 
τον καλωσορίσει. 
Δυστυχώς ο αγανακτισμέ-
νος και με φόβο μήπως και 
πάλι πέσει από τη μοτοσυ-
κλέτα του Ματθαίος, κυνή-
γησε με μανία τον Αζούρ, 
και τον κτύπησε αφήνοντας 
τον στη μέση του δρόμου. 
Το τραγικό αποτέλεσμα 
ήταν η απόφαση να θά-
ψουμε κάπου τον Αζούρ κά-
νοντας ότι ήταν δυνατό να 
τον τιμήσουμε και να τον 
θυμόμαστε. Διαλέξαμε λοι-
πόν μια γωνιά σε ένα από 
τα χωράφια μας, ανοίξαμε 
τον τάφο του , και τον θά-
ψαμε κλαίγοντας τον άδικο 
χαμό του. Θυμάμαι μάλιστα 
που του βάλαμε και ένα ξύ-
λινο Σταύρο. Οι μέρες και 
τα χρόνια που ακολούθη-

σαν δεν ήταν ίδιες δίχως 
τον αγαπημένο μου Αζούρ. 
Πέρασε ο καιρός και ήρθε 
η καταραμένη εκείνη μέρα 
του πραξικοπήματος και 
ακολούθως η εισβολή του 
1974 που μας ανάγκασε να 
αφήσουμε το χωριό μας και 
το σπίτι μας και να ξενιτευ-
τούμε. Πέρασαν αρκετά 
χρόνια για να φτάσει η μέρα 
που οι αρχές πήραν την 
απόφαση και συμφώνησαν 
να ανοίξουν τα σύνορα και 
να επιτρέπονται οι επισκέ-
ψεις στα κατεχόμενα. 
Εγώ μεγαλωμένος και με 
τόσα πολλά στο ενεργητικό 
μου, αποφάσισα σε ένα 
από τα ταξίδια μου στην 
Κύπρο να κάνω μια επί-
σκεψη εκεί που γεννήθηκα 
και πέρασα τα παιδικά μου 
χρόνια. Ο αδελφός μου ο 
Ανδρέας πήγαινε συχνά 
στο χωριό. Είχε κάνει και 
κάποιους φίλους και ήταν 
καλοδεχούμενος. Αποφασί-
σαμε λοιπόν να πάρουμε 
την μητέρα και να πάμε στο 
χωριό έτσι απλά για να 
δούμε από κοντά το πα-
τρικό μας σπίτι, και τα όσα 
αφήσαμε τότε φεύγοντας 
τόσο βιαστικά πιστεύοντας 
ότι θα γυρίζαμε πίσω σε λί-
γες μέρες. Δεν ήταν όμως 
έτσι τα πράγματα. 
Πήραμε το αυτοκίνητο και 
τη μητέρα και τραβήξαμε 
για το χωριό. Φτάσαμε εκεί 
γύρω στο μεσημέρι. Στο κα-
φενείο μας καλοδέχτηκαν 
και μας κέρασαν καφέ και 
γλυκό. Καθίσαμε μόνο για 
λίγο και μετά περπατήσαμε 
για το πατρικό μας σπίτι 
που δεν ήταν μακριά από 
το καφενείο. Φτάσαμε έξω 
από το σπίτι. Το πράσινο 
ξεθωριασμένο κάγκελο το 
ίδιο όπως το αφήσαμε τότε. 
Χτυπήσαμε την πόρτα. 
Βγήκε ένας άντρας που δεν 
μιλούσε τη γλώσσα μας. 
Ξαναμπήκε μέσα και έφερε 
ένα άλλο άντρα ο οποίος 
μιλούσε σπασμένα Ελλη-
νικά. Μας άφησε να 
μπούμε στο σπίτι. Αμέσως 
καταλάβαμε ότι το σπίτι 
έγινε εργοστάσιο ξυλείας. 
Η μητέρα μετά δυσκολίας 
κατάφερε να κρατήσει τα 
δάκρυα της. «Πάμε γιε μου 
να φύγουμε». Αυτά τα λίγα 
είπε, γύρισε πίσω, και 
βγήκε από το σπίτι. Αυτή 
ήταν η πρώτη και τελευταία 
φορά που πήγε στο χωριό 
της. Πριν φύγουμε περά-
σαμε και από τα χωράφια. 
Είπα στον αδελφό μου ότι 
ήθελα να δω τον τόπο που 
μου θύμιζε τόσες και τόσες 
αναμνήσεις. Πήγαμε εκεί 
που θάψαμε τότε τον 
Αζούρ. Τίποτα δεν μπορού-
σαμε να ξεχωρίσουμε. 
Μια τεράστια άγρια βλα-
στική κάλυπτε τα πάντα. 
Δεν καταφέραμε να μπούμε 
στο χωράφι που ήταν ο τά-
φος του Αζούρ. 
Φεύγοντας μας είδε κά-
ποιος που το σπίτι που 
έμενε ήταν δίπλα από το 
χωράφι και από περιέργεια 
μας ρώτησε τι ψάχνουμε. 
Του Είπαμε ότι το χωράφι 
ήταν δικό μας, και ότι εκεί 
πριν από αρκετά χρόνια, 
θάψαμε το αγαπημένο μας 
σκυλί και ήρθαμε να δούμε 
το τάφο του και να θυμη-
θούμε τα παλιά. «Μην στε-
ναχωριέστε. Όλα θα πάνε 
καλά. Κάποια μέρα ίσως να 
γυρίσετε και πάλι πίσω.» 
Αυτά είπε και μας ευχήθηκε 

καλό γυρισμό. Φύγαμε με 
λύπη και πόνο που δεν 
μπορούσαμε να αλλάξουμε 
τα πράγματα. 
Τον επόμενο χρόνο αποφά-
σισα και πάλι να πάω στην 
πατρίδα. Τα πράγματα πα-
ρέμειναν το ίδιο όπως ήταν. 
Καμία αλλαγή. Είπα και 
πάλι στον αδελφό μου να 
πάμε στο χωριό. Η μητέρα 
όμως δεν ήθελε να ξέρει. 
Το ίδιο και ο πατέρας. «Τι 
να κάνω. Μόνο πόνο θα 
νιώσω και μαράζι. Άσε να 
περιμένουμε, ίσως και μας 
πουν να στραφούμε πίσω, 
ποιος ξέρει.» 
Φύγαμε λοιπόν για το χω-
ριό, Η πρώτη επίσκεψη στο 
καφενείο και στη συνέχεια 
στο χωράφι. Πήραμε και 
από ένα φτυάρι ίσως και τα 
καταφέρουμε να καθαρί-
σουμε τα αγριόχορτα και 
μπορέσουμε και δούμε τον 
τόπο που θάψαμε τότε τον 
Αζούρ. Φτάσαμε εκεί λοι-
πόν και με μεγάλη έκπληξη 
τα αγριόχορτα δεν υπήρχαν 
πια. Είδαμε τον γείτονα να 
πλησιάζει. 
«Για σας, καλώς ήρθατε. 
Είπαμε με τους γείτονες να 
καθαρίσουμε το χωράφι, 
ώστε άμα ξανά έρθετε να 
το βρείτε καθαρό.» « Ευχα-
ριστούμε.» Μπήκαμε στο 
χωράφι και με ευκολία ανα-
γνωρίσαμε τον τάφο του 
Αζούρ, γιατί θυμηθήκαμε 
ότι τον θάψαμε δίπλα από 
μια μεγάλη πέτρα που ήταν 
εκεί στη γωνία του χωρα-
φιού. Σταθήκαμε για λίγο 
εκεί και κάναμε την προ-
σευχή μας ευχόμενοι να γί-
νει ένα θαύμα και οι άνθρω-
ποι να δώσουν τόπο στην 
οργή. Να συνεργάζονται 
μεταξύ τους για το καλό 
όλων. Ο γείτονας ήταν 
ακόμα εκεί στην πόρτα του 
σπιτιού του περιμένοντας 
με τον δίσκο με δυο ποτή-
ρια κρύο νερό και με γλυκό 
του κουταλιού. 
«Πάρτε το γλυκό σας. Θα 
σας περιμένουμε ξανά. Ας 
ευχηθούμε ότι πολύ σύ-
ντομα θα βρεθεί μια λύση 
και θα γυρίσουμε όλοι πίσω 
στα χωριά μας και τα σπίτια 
μας.» Οι άνθρωποι είμαστε 
όλοι το ίδιο. Έχουμε όλα τα 
αισθήματα κρυμμένα μέσα 
μας. Πονάμε το ίδιο, κλαίμε 
το ίδιο, και γελάμε και χαι-
ρόμαστε το ίδιο. 
Πήραμε το δρόμο του γυρι-
σμού με το αίσθημα της ευ-
χαρίστησης που είδαμε ότι 
οι άνθρωποι έχουν ακόμα 
καρδιά. Που οι άνθρωποι 
μπορούν, φτάνει να θέ-
λουν, να αλλάξουν τούτο 
τον κόσμο. 
Φτάνει να είναι αποφασι-
σμένοι να κάνουν πράξεις 
που να φέρουν τις 
συνθήκες εκείνες που θα 
φτιάξουν ένα καλύτερο μέλ-
λον για τις νέες γενεές. 
Για ένα κόσμο που να ξέρει 
μα αγαπά. Ας αφήσουμε το 
εγώ και ας δώσουμε τόπο 
στο εμείς. Ας αφήσουμε τον 
εγωκεντρισμό, και ας κά-
νουμε ότι είναι δυνατό να 
φτιάξουμε μια κοινωνία 
καλύτερη από τούτη που 
ζούμε σήμερα. 
Ας δώσουμε τα χέρια για 
μια κοινωνία που να ξέρει 
να αγαπά! 
 
Καλή σας μέρα, 
Βασίλης Παναγής.

του 
Βασίλη Παναγή 

Ας Προσπαθήσουμε και εμείς  
Π

αραδείγματα 
που η Κύπρος 
και Παροικία 

πρέπει να είναι περή-
φανη που ανάγιωσε 
τέτοια άξια παιδιά.    
Ο μακαριστός ιατρός 
Ζαχαρίας Κώστα μία 

από τις Μεγαλύτερες 
προσωπικότηες που 

γνώρισε ποτέ η Παροικία μας. Εργαζόταν 
αθόρυβα για να υπηρετήσει τον Συνάν-
θρωπο του.  Ισως  να έχουν γραφθεί 
πολλά γύρω από το έργο του και την 
ζωή του αλλά παραθέτω  ποιο κάτω την 
δική μου εμπειρία  όπως ακριβώς τον 
γνώρισα και θέλω να τον θυμάμαι. 
Σε μία από τις συναντήσεις μας  και κατά 
την διάρκεια του διαλόγου  μας,  του είχα 
υποβάλει μεταξύ άλλων και μια ερώτηση  
που  ήμουν  και  έτοιμος να καθίσω ώρες 
να τον ακούσω. Μετά  εκπλήξεως μου, 
και αμέσως χωρίς να διστάσει  απάντησε  
με μόνο δύο λέξεις είπε,  “ότι προσπά-
θησα.”    Περίμενα να ακούσω περισσό-
τερα αλλά τίποτα. Δεν ήθελα να του υπο-
βάλω άλλη ερώτηση  μετά από τέτοια 
απάντηση, διότι ίσως να το έπαιρνε ότι 
δεν ήξερα τίποτα για το έργο του, μα δεν 
είχα ούτε και το θάρρος να του πως 
δώσε μου παραδείγματα διότι πάλι θα  
ήταν προσβλητικό για μένα. 
Προσπάθησα, μου είπε, και τι στα 
αλήθεια δυνατή λέξη είναι αυτή.  
Ο μακαριστός ιατρός Ζαχαρίας από μι-
κρή ηλικία προσπάθησέ και συνέχισε να 
προσπαθεί, δεν τα παράτησε σε κανένα 
στάδιο της ζωής του. Ενας συνεχής αγώ-
νας, που εύρισκε πολλά εμπόδια και 
αντιμετώπισε  αντίξοες συνθήκες.  
Έγραψε Βιβλία όλου του είδους ποι-
ήματα, έδωσε διαλέξεις σε Πανεπιστήμια 
και Ινστιτούτα  και συνέχισε. Προσπα-
θούσε όλο να προοδεύει! Εμαθε πολλές 
γλώσσες και σε ένα διάστημα βρέθηκε 
στο ίδιο χώρο με την κόρη του να δίνει 
εξετάσεις και η κόρη του να κάθετε ποιο 
κάτω να δίδει εξετάσεις στο ίδιο θέμα.  
Πριν λίγες μέρες οι τάξεις γέμισαν από 
30 και τόσους μαθητές σε κάθε τάξη.  
Κάθε μαθητής μοναδικός με τα δικά του 
όνειρα και ταλέντα, και κάθε μαθητής και  
μαθήτρια μοναδικοί. Μάλιστα είναι 30 σε 
μία αίθουσα αλλά κάθε ένας ξεχωριστά 
με τις δικές του προσδοκίες που όλοι θα 
προσπαθήσουν για κάτι καλύτερο.  
Ναι όλοι όχι μόνο μοναδικοί αλλά με τα-
λέντα και ίσως κρυφά ταλέντα που αν   
έστω και με λίγη  προσπάθεια θα τα ανα-
καλύψουν και τα  καλλιεργήσουμε. 
Jug of all trades?  Ασφαλώς  ΟΧΙ   
Παλαιότερα  εάν  κάποιος έκανε περισ-
σότερο της μίας  εργασίας   και  τον απο-
καλούσαν  “Jug of all trades  and master 
of none.”   Όχι υπάρχουν ταλέντα πολλά 
ταλέντα στο κάθε ένα μας  με την θέληση 
μας και την προσπάθεια μας θα φέρουμε 
πολλά ταλέντα στη επιφάνεια  και μπο-
ρούμε να πούμε  “Master of all trades.”    
Όταν αρέσει σε κάποιο   να κάνει μία 
απασχόληση μπορεί να το κάνει αφού 
προσπαθήσει. 
Πολλοί λένε θα προσπαθήσω όσο 
μπορώ και αν δεν πετύχω δεν θα είναι 
ότι δεν προσπάθησα. Τουλάχιστον προ-
σπάθησα, αλλά μην σταματάς να προ-
σπαθείς.  Δεν είναι ποτέ εύκολο να πε-
τύχεις κάτι χωρίς σκληρή δουλειά και 
συνεχή προσπάθεια και πολλές φορές 
κάτω από αντίξοες συνθήκες και επιθέ-
σεις πολλές φορές ίσως από ζήλεια χει-
ρότερα από όλα τον φθόνο πιστεψτε με  
τα πέρασα και ακόμη τα περνάω, μα την 
ίδια στιγμή σε κάνει  ακόμη πιο δυνατό  
και επίμονο να πετύχεις περισσότερα. 
Στη ζωή μας δίνονται ευκαιρίες πολλές 
ευκαιρίες, αξίζει να τις αξιοποιήσουμε  με 
υπομονή και επιμονή.  “if at first you do 
not succeed try again and again “. 
Είχε και τον δικό του πανέξυπνο τρόπο.   
Μια άλλη ιστορία που μου εξήγησε ο μ. 
Ζαχαρία  όταν  έδωσε σε ένα συνάδελφο  

ένα από τα βιβλία  του να το διαβάσει  

αλλά ο συνάδελφος του δεν γνώριζε 

ποιος ήταν ο συγγραφέας του. Μετά από 

καιρό ο  μ. Ιατρός ρώτησε να μάθει την 

γνώμη του για το βιβλίο.  Ο συνάδελφος 

του μη γνωρίζοντας ποιος ήταν ο συγ-

γραφέας  του βιβλίου  είπε στο  μ.  Ζα-

χαρία. Όχι δεν μου άρεσε καθόλου αυτός 

που το έγραψε είναι …. Και του έδωσε 

ένα  σορό επίθετα… Όταν τελείωσε του 

απαντά ο μ Ζαχαρία. Αυτός που το 

έγραψε δεν είναι κανένας άλλος παρά 

εγώ. Τότε άρχισε ο συνάδελφος του την 

αντίθετη αναμέτρηση να λέει ότι δεν το 

εννοούσα και έτσι με ένα σορό δικαιολο-

γίες που προσπαθούσε να καλύψει αυτό 

που αρχικά είπε και  εννοούσε. Τότε ο μ 

Ζαχαρίας χαρακτηριστικά του απάντησε 

“ Όχι, Όχι. Αντιθέτως σε ευχαριστώ διότι 

η απάντηση σου ήταν ειλικρινείς και σε 

ευχαριστώ  για την γνώμη σου.”     
Mου έδιδε τα βιβλία του η και τα ποι-
ήματα του να τα διαβάσω με την συμ-
φωνία ότι θα του έλεγα την γνώμη μου. 
Δεν είμαι κριτής βιβλίων αλλά απλώς 
ήθελε και την γνώμη των άλλων και προ-
σπαθούσε πάντοτε  να προοδεύει μέχρι 
και την τελευταία του αναπνοή. Πολλοί  
τον  άκουγαν,  λίγοι όμως τον καταλά-
βαιναν τι ακριβώς ήθελε να πει και τι μη-
νύματα ήθελε να στείλει.   
Ο κόσμος είναι μικρός. πολύ μικρός  

για να χωρέσει τέτοιους γίγαντες.   
Αφού λογαριάζουμε και μετρούμε τον άν-
θρωπο, με  το τι πλούτο έχει και όχι τον  
πραγματικό πλούτο τις  ιδεολογίας  και 
της γνώσης, το πλούτο του πνεύματος 
να εργασθεί για ένα κοινό συμφέρον να 
εμπλουτίσει την επιστήμη και να προ-
σφέρει στη ανθρωπότητα  κάτι χρήσιμο  
για ένα καλύτερο  μέλλον  και όχι για το 
θεαθήναι, μα στα αλήθεια στο τι πρά-
γματι  προσφέρει ο άλλος για το συνάν-
θρωπο του. Όταν  έχουμε  για θεό  και 
προσκυνούμε   και τον κάθε απατεώνα 
να είναι πλούσιος,  (δεν λέω είναι όλοι 
τους)  αλλά με τα χρυσά διαβατήρια γέ-
μισαν την  Κύπρο από εγκληματίες  που 
από το 2013 μετά το κούρεμα κρύβομε 
την μια βρωμιά μετά την άλλη, διότι  ο 
ένας εγκληματίας θα βοηθήσει φυσικά 
τον άλλο και έχουμε  τον  τρόπο,  για  να 
δείξουμε στον κοσμάκη  ότι είμεθα και 
αθώες περιστερές.  Η διαφθορά  και κά-
ποτε ο φανατισμός δεν αφήνει φυσικά 
τον νου να εννοήσει τι λένε οι σοφοί η 
μάλλον  προτιμούμε να μη καταλάβουμε 
τι λένε  και τι μας έλεγε ο μ Ζαχαρία.  
Αναστηλώνουμε αγάλματα και μνημεία 
για αυτούς που πρόδωσαν τον τόπο    
αντί να τα πετάξουμε στην θάλασσα. 
Γι’αυτό η Κύπρος είναι εκεί που βρίσκετε 
σήμερα.  
Ομολογώ ότι του έτρεφα και τρέφω  με-
γάλο σέβας, σε μερικά σημεία αν και δεν 
με εύρισκε και πάντοτε σύμφωνο,      
Είναι λυπηρό που εμείς στη Παροικία 
δεν έχουμε την ευχέρεια να ονομάσουμε 
κτίρια με ονόματα Μεγάλων Φυσιογνω-
μιών σαν π.χ. το Δρ.Ζαχαρία Κώστα.. 
Αλλά τουλάχιστον μια πλακέτα  έξω από 
το ιατρείο όπου εργαζόταν για χρόνια στο 
Turnpike Lane έτσι για να σημαδεύσει 
την δράση του και την προσφορά του 
στα κοινά. Οι ιθύνοντες   που υπηρετούν 
στο Δημαρχείο του Haringey ας το προ-
ωθήσουν. Αλλά ίσως χρειασθεί να επα-
νέλθομε για αυτό το θέμα εάν δεν γίνει 
κάποια  προσπάθεια  από αυτούς που 
πρέπει  να κινηθούν.   
Ο ιατρός Ζαχαρίας προσπάθησε, και δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι τα κατάφερε και 
πέτυχε,  μα ας μην ξεχνούμε δεν  είχε 
τις ευκολίες που έχουμε σήμερα. Μικροί 
μεγάλοι  λοιπόν  όποιας  κοινωνικής τά-
ξης  και εάν είμαστε, ας προσπαθήσουμε 
όλοι αν ακόμη δεν προσπαθήσαμε η  να 
συνεχίζουμε να προσπαθούμε.

του  
Γιώργου A.Σάββα
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Οι τοξικοί άνθρωποι 

Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 
 

Τ
ο σχολείο με έμαθε να 
γράφω και να σβήνω με μο-
λύβι τις λέξεις στο χαρτί. 

Η ζωή με δίδαξε πως πρέπει να 
κάνω αυτό και για τους ανθρώ-

πους. Με τα χρόνια και τις πληγές το μολύβι έγινε 
ανεξίτηλο στυλό. Τα λάθη έγιναν μουτζούρες και 
η καρδιά χαρτί τσαλακωμένο. Πλέον κατάλαβα 
πως το να σβήνεις λέξεις και αναμνήσεις είναι 
αδύνατο. 
Πλέον κατάλαβα πως δεν είναι όλα βιβλία για 
όλους. 
Οι σελίδες της ζωής είναι ιερές… 
και πολλοί από εμάς συναισθηματικά ανορθό-
γραφοι!. 
Σκεφτόμενη αυτό μου έρχεται στο νου μια κατη-
γορία ανθρώπων. Τυχεροί, πολύ τυχεροί είναι οι-
άνθρωποι που δεν έτυχε να συναντήσουν την 
κατηγορία αυτήν των ανθρώπων, που επίσημα 
τους έχουν ονομάσει ΤΟΞΙΚΟΥΣ! Έχετε ακούσει 
γι΄αυτούς; Τυχεροί είστε. Άτυχοι είναι αυτοί που 
τους συνάντησαν είτε τους είχαν ή έχουν στην 
ζωή τους. 
Οι τοξικοί άνθρωποι είναι σαν τις μαύρες τρύπες. 
Σε «ρουφάνε»! Σε στραγγίζουν από ενέργεια και 
σου χαλάνε τη διάθεση. Κλέβουν το χαμόγελο 
από τα χείλη σου και σε αφήνουν με μια αίσθηση 
πικρίας. Σου χαλάνε τη στιγμή και δεν σε αφήνουν 
να χαρείς τη ζωή σου. Η χαρά σου έχει αντικατα-
σταθεί με φόβο και άγχος, με εκνευρισμό και κού-
ραση. Νιώθεις ότι χάνεις τον εαυτό σου, αλλά 
παρ’ όλα αυτά, συνεχίζεις να είσαι με έναν σύ-
ντροφο που σου τα πυροδοτεί, προφανώς γιατί 
δεν αντιλαμβάνεσαι ή δεν θέλεις να παραδεχτείς 
ότι είσαι σε μια τοξική σχέση. Έχεις βρεθεί σε 
έναν φαύλο κύκλο από την τοξικότητα του αν-
θρώπου που έχεις δίπλα σου και αναβάλεις να 
δώσεις ένα τέλος. Στην πραγματικότητα, δεν είσαι 
ευτυχισμένη! Κι αυτό γιατί οι τοξικοί άνθρωποι 

ξέρουν πολύ καλά να σε χειρίζονται, να σε μπερ-
δεύουν και να σε αποπροσανατολίζουν. 
Στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο 
να αναγνωρίσεις έναν τοξικό άνθρωπο. Στην 
πορεία ωστόσο, αποκαλύπτονται οι πτυχές του 
χαρακτήρα και της συμπεριφοράς του. 
Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια χαρακτηριστικά 
αλλά όπως είπα είναι δύσκολο να τους καταλάβεις 
με το που τους γνωρίζεις. Κατ΄αρχήν είναι χειρι-
στικοί, δηλαδή σε χειρίζονται, σε χρησιμοποιούν 
για να πάρουν αυτό που θέλουν. Δεν έχουνε κά-
ποιον να βγούνε για καφέ, θα πάρουνε εσένα για 
να βγείτε για καφεδάκι. Την άλλη μέρα που εσύ 
θες να βγεις για καφέ αλλά αυτοί δεν θέλουν δεν 
θα σηκώσουν καν το τηλέφωνο. Θα σου ζητή-
σουν μια χάρη; Μετά θα εξαφανιστούν… Άρα λοι-
πόν οι χειριστικοί αυτοί άνθρωποι έχουν αυτό το 
κακό ότι είναι εκεί για να ζητάνε πράγματα από 
εσένα. Αλλά ποτέ για να σου δώσουν. Δεύτερο 
χαρακτηριστικό τους είναι ότι σε κατηγορούν ότι 
εσύ είσαι υπεύθυνη για τα δικά τους συναισθή-
ματα. Σου λένε για παράδειγμα: 
Εσύ φταις που εγώ θύμωσα, και τα έσπασα όλα 
και έχασα την υπομονή μου και την ψυχραιμία 
μου. Λάθος! Αν εγώ θύμωσα, εγώ φταίω που θύ-
μωσα, άσχετα με το τι έχεις κάνει εσύ. Τα συναι-
σθήματα είναι δικά μου και μπορώ να θυμώσω ή 
να μην θυμώσω. Εξαρτάται από μένα αν θα τα 
σπάσω ή να μην τα σπάσω. Οι τοξικοί άνθρωποι 
λένε πάντα: εσύ με θύμωσες εσύ με στενοχώρη-
σες, εσύ, εσύ εσύ! Ποτέ οι ίδιοι δεν φταίνε σε τί-
ποτα. Κρατάνε το δικό τους συναίσθημα ή το 
προβάλλουνε σε εσένα. Καλά, ηλίθια είσαι και 
φοβάσαι τώρα; σου λένε. Επειδή φοβούνται αυτοί 
και δεν θέλουν να το παραδεχτούν λένε ότι εσύ 
φοβάσαι. Ότι εσένα είναι το δικό τους πρόβλημα. 
Οι τοξικοί άνθρωποι έχουν και μια άλλη κακή συ-
νήθεια. Είναι πάρα πολύ επικριτικοί. Με το 
καλημέρα, θα σε κρίνουνε και θα σε κατακρίνουν. 
Και δεν είναι εποικοδομητική κριτική που κάνουν. 
Να σου πουν κάτι τουλάχιστον θετικό και ας 
πούνε και κάτι τέλος πάντων… Είναι κακή κριτική 

που κάνουν. Πώς είναι έτσι το μαλλί σου; Γιατί 
φοράς αυτό το κραγιόν, δεν μου αρέσει το και-
νούριο σου κούρεμα, δεν είναι αυτό δεν είναι 
εκείνο δεν είναι το άλλο. Είναι μια αρνητική κρι-
τική. Εγώ κάνω πιο καλά το παστίτσιο από 
εσένα… χα χα. Είναι δυνατόν να ζεις δίπλα από 
ένα τέτοιον άνθρωπο μια ζωή; Είναι να μπορείς 
να τον ανέχεσαι στην καθημερινότητά σου; Είναι 
αυτό που λέγαμε μια καθημερινή τοξική συνήθεια. 
Και φυσικά δεν θα παραδεχτούν ποτέ μα ποτέ το 
λάθος τους. Ότι λάθος και να κάνουνε, θα το φέ-
ρουνε τούμπα και θα πούνε ότι εσύ φταις που 
δεν το κατάλαβες, εσύ φταις που δεν το εκτίμησες. 
Για κάποιο λόγο όλο εσύ θα φταις και όχι αυτοί. 
Και κάτι σημαντικό… Ποτέ δεν αναλαμβάνουν 
την δική τους ευθύνη. Καταλαβαίνεις πόσο δύ-
σκολο είναι όταν εσύ βρίσκεσαι με αυτόν τον το-
ξικό άνθρωπο; Μπορεί να είναι ένας πολύ δικός 
σου και εσύ διερωτάσαι γιατί δεν βλέπει το λάθος 
του; Στραβός είναι; Όχι, δεν είναι στραβός, τοξικός 
είναι, ακόμη χειρότερα. Γιατί ο στραβός, στρα-
βώνει, ο τοξικός άνθρωπος θέλει πολλή δου-
λειά… να διορθωθεί. 
Οι τοξικοί άνθρωποι είναι άστατοι και απρόβλε-
πτοι. Την μια μέρα είναι έτσι την άλλη μέρα είναι 
αλλιώς. Την μια μέρα είναι όλο γέλια και χαρές 
και την άλλη μπορεί να έχουν τα μούτρα τους να 
είναι μέσα στον θυμό χωρίς λόγο και αιτία ή λόγο. 
Αυτά συμβαίνουν σε καθημερινή βάση. Είναι ένας 
κυκλώνας, ένας τυφώνας. 
Επίσης το άλλο που κάνουνε είναι ότι σε εκβιά-
ζουν ιδίως συναισθηματικά. Ή θα βγεις με εμένα, 
ή αυτό σημαίνει δεν με αγαπάς. Ή θα έρθεις στο 
πάρτι μου αλλιώς εγώ δεν θα σε ξαναδώ. Και 
δεν το κάνουν με τρόπο άσχημο, αλλά έχουνε 
δικό τους τρόπο, τραγικά τοξικό τρόπο… Σε βά-
ζουν στο στόχαστρο και σου λένε: Αν δεν το κάνεις 
αυτό εγώ ο καημένος θα δεις τι θα πάθω και θα 
φταις εσύ, και θα ξέρεις βασικά ότι δεν θα σε 
αγαπώ. Σε εκβιάζουν με το συναίσθημα και την 
αγάπη τους. Και οι πιο πολλοί άνθρωποι πέ-
φτουμε σε αυτήν την παγίδα πολύ εύκολα. Όταν 
ο άλλος θα σου πει ότι δεν θα σε αγαπάει εσύ 
μαραζώνεις. Κι αυτό ξέρετε γιατί; Γιατί κουβαλάμε 
χωρίς να το ξέρουμε την τοξικότητά τους… 
Το άλλο που κάνουνε είναι να σε βάζουν να κά-
θεσαι στο ειδώλιο του κατηγορουμένου και να 
στέκεσαι σε κάθε στιγμή και να πρέπει να υπε-
ρασπιστείς τη θέση σου, τον εαυτό σου, την 
προτίμησή σου, την ανάγκη σου. Λες θέλω να 
πιω ένα ποτήρι νερό. Μα γιατί θέλεις να πιεις 
νερό τώρα που μιλάμε τόσο ωραία, θα σου 
πούνε. Δεν χρειάζεται να πιεις νερό την στιγμή 
που δίψασες. 
Πάντοτε θα κάνουν αυτό το ερώτημα. Σαν να 
φταις πάντα εσύ και σου πετούν ένα κατηγορη-
τήριο κάθε φορά. Και εσύ θα πρέπει να πεις συ-
γνώμη… Δικαιολογείσαι, γιατί; Επειδή είναι τοξικοί 
και σε στριμώχνουνε σε μία γωνιά, συναισθημα-
τική γωνία, και δεν νοιώθεις ωραία. Και λες μα 
γιατί δεν νοιώθω καλά; Και η απάντηση είναι 
επειδή αυτοί οι άνθρωπο είναι ΤΟΞΙΚΟΙ!!!! 
Άλλο ένα πράγμα που κάνουνε είναι ότι ποτέ δεν 
ενδιαφέρονται ότι είναι σημαντικό για σένα. Τι 
είναι αυτό που αγαπάς, τι είναι αυτό που λα-
τρεύεις, τι είναι αυτό που σε παθιάζει! Απλά είναι 
παγερά αδιάφοροι. Δεν θα σε ρωτήσουν, θα σου 
πούνε τα δικά τους, το δικό τους χόμπι, αυτό που 
έκαναν και δεν έκαναν, γι΄ αυτό για το οποίο εν-
διαφέρονται αλλά όταν έρθει η ώρα να πείτε κι 

εσείς το δικό σας πραγματάκι, τι κάνουνε; Τίποτα! 
Τσακ…. Κατεβάζουνε ρολό και δεν απαντάνε, δεν 
νοιάζονται… αλλάζουν κουβέντα, δεν ρωτάνε… 
Αν για παράδειγμα τους είπες για το σκυλάκι 
που είναι άρρωστο και το πήρες στον κτηνίατρο, 
δεν ενδιαφέρονται να σε ρωτήσουν τι έγινε. Πώς 
είναι το καημένο το σκυλάκι, τι είπε ο γιατρός! ΤΙ-
ΠΟΤΑ! 
Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σε υποστηρίξουν. Δεν 
είναι οι άνθρωποι που θα είναι δίπλα σου στα 
δύσκολα. Δεν θα σε ενθαρρύνουν, να σουν πουν 
μια γλυκιά κουβέντα. Να σου δώσουνε μια χείρα 
βοηθείας, να σε πάρουν μιαν αγκαλιά. Τι βασικό 
είναι αυτό! Να μπορεί να σε πάρει ο άλλος μιαν 
αγκαλιά κι ας μην μπορεί να κάνει κάτι, να σου 
λύσει το πρόβλημά σου. Να σου πει το πιο απλό: 
Εγώ είμαι εδώ για σένα. Ο τοξικός άνθρωπος 
δεν το λέει ΠΟΤΕ!!! 
Σκεφτείτε όλα αυτά που λέω, γιατί αυτός μπορεί 
να είναι ο φίλος σας, ο κολλητός σας, ο σύζυγός 
ή σύζυγός σας, ένας συνάδελφος σας, οι γονείς 
σας… Και με αυτό το άτομο έχεις πάρε δώσε! 
Και λες πώς γίνεται ρε παιδί μου; Εγώ συνέχεια 
δίνω, δίνω, δίνω και δεν παίρνω τίποτα στο τέλος. 
Και όχι μόνο δεν παίρνω, στο τέλος μου κατηγο-
ρούνε κι από πάνω! Μου λένε είναι δικό μου το 
λάθος! Και ξέρετε κάτι; Πολλές φορές λέμε κι εγώ 
έχω κάνει λάθη. Μα σε αυτήν την περίπτωση με 
τους τοξικούς ανθρώπους εσείς δεν κάνετε απο-
λύτως ΤΙΠΟΤΑ λάθος. Οι τοξικοί άνθρωποι είναι 
τοξικοί από μόνοι τους επειδή είναι έτσι! Απλά 
πρέπει να καταλάβετε ότι δεν φταίτε εσείς και ότι 
δεν μπορείτε να τους αλλάξετε. Ό,τι και να κάνετε, 
όσο και να προσπαθείτε αυτοί οι άνθρωποι δεν 
θα αλλάξουν. Γι΄αυτόν χωνέψτε το ότι δεν φταίτε 
εσείς κι ότι δεν μπορείτε να τους αλλάξετε! Όσα 
και να κάνετε όσο και να προσπαθείτε αυτοί οι 
άνθρωποι δεν θα αλλάξουν. Αυτή η τοξικότητα 
είναι τόσο διαποτισμένη μέσα τους που δεν θα 
αλλάξουν. Όμως εσείς μπορείτε να αλλάξετε. Μην 
ρωτάτε γιατί μου το έκανε αυτό και εκείνο! Θα το 
έκανε και σε εσάς και στον άλλο και στον 
παρ’άλλο γιατί έτσι σκέφτονται, έτσι αισθάνονται 
έτσι είναι και δεν μπορούν να το δούνε διαφορε-
τικά. 
Τι μπορείτε να κάνετε; Να βάλετε όρια. Ένα γυά-
λινο φράκτη γύρω σας, άθραυστο παρακαλώ… 
τι σημαίνει αυτό; Από ένα σημείο και μετά αν μπο-
ρείτε να βγάλετε αυτούς τους τοξικούς ανθρώ-
πους από τη ζωή σας … Να τους απομακρύνετε, 
να κρατήσετε μιαν απόσταση ασφαλείας ώστε να 
μην μπορούν να σας επηρεάσουν. Και θα λέτε 
από το ένα αυτί μπαίνει και από το άλλο βγαίνει 
σε ό,τι σας λένε. Εσείς όμως σταθερά εκεί. Με 
πίστη στον εαυτό σας, με επιμονή… θα κρατη-
θείτε μακριά. 
Θα λέτε εδώ πρόκειται για μιαν περίπτωση τοξι-
κού ανθρώπου. Δεν χρειάζεται καν να τσακωθείτε, 
απλώς χαμογελάστε κι απομακρυνθείτε όσο γί-
νεται πιο γρήγορα. 
Οι τοξικοί άνθρωποι…μεγάλο κακό! Γι αυτό θα 
πρέπει να διαγράψουμε τις δύο τελευταίες γραμ-
μές του πιο πάνω. 
Οι σελίδες της ζωής είναι ιερές… και πολλοί από 
εμάς συναισθηματικά ανορθόγραφοι! 
Η ζωή του καθενός είναι πολύτιμη. Ας γίνουμε 
όλοι συναισθηματικά ανορθόγραφοι παρά να 
οδηγηθούμε στην αυτοκαταστροφή που οδηγεί η 
παρουσία τέτοιων ανθρώπων στην ζωή μας.
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ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΛΥΓΙΣΤΟΣ - Το ρολόϊ της ιστορίας 
γυρίζει πίσω…

Σ
τις 17 Σεπτεμβρίου 1936 η 
μεταξική δικτατορία συλ-
λαμβάνει τον Γραμματέα 

της Κεντρικής 
Επιτροπής(ΚΕ)του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) 
Νίκο Ζαχαριάδη. 
Έκλεισαν 84 χρόνια. 
Και στις  31 Οκτωβρίου 2020 θα  
κλείσουν 80 χρόνια από το ιστο-
ρικό «ανοιχτό γράμμα» του  για 

παλλαϊκή εθνική αντίσταση στον ιταλικό φασισμό. 
«Την τιμή δεν μπορεί να σου την αφαιρέσει κα-
νείς. Την τιμή μπορείς μόνο να τη χάσεις» – Νίκος 
Ζαχαριάδης. 
Παίρνω και από το βιβλίο του  «Θέσεις για την 
Ιστορία του ΚΚΕ», το οποίο έγραψε σ’ ενα ανήλιο 
κελί των φυλακών της Κέρκυρας, όπου, ως δε-
σμώτης της δικτατορίας Μεταξά, υπέστη, για 4 
σχεδόν χρόνια, όλα τα μέσα βασανισμού, πίεσης, 
εκβιασμού και εξόντωσης του Μανιαδάκη, άξιου 
μαθητή του Χίμλερ, χωρίς να λυγίσει: «Όποιος 
δεν ξέρει να πεθαίνει όταν χρειάζεται, δεν ξέρει 
να ζει και στη ζωή του θ’ αποτύχει. Όποιος φο-
βάται μην πέσει, πρέπει σε όλο του το βίο να 
σέρνεται χάμου». 
Ο Νίκος Ζαχαριάδης, το αγαπημένο παιδί της ελ-
ληνικής αριστεράς μιας άλλης εποχής, οι δύο με-
γαλύτερες δίδυμες αδελφές του, Φωφώ και Σάσα, 
και ο μικρότερος αδελφός του, άριστος μαθητής, 
Μίμης, έζησαν τα νεανικά τους χρόνια σε καλ-
λιεργημένο αστικό περιβάλλον με αρχές και πα-
τριωτικά αισθήματα. Ο  πατέρας τους, Παναγιώ-
της Ζαχαριάδης, που ήταν αντιπρόσωπος 
γαλλικού μονοπωλίου καπνού, είχε τελειώσει τη 
Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Πόλη και κατείχε 
ξένες γλώσσες. Η μητέρα τους, Ερατώ, ήταν από-
φοιτος της Σχολής Καλογραιών των Αδάνων. 
Λόγω της φύσης τής δουλειάς του πατέρα, η  οι-
κογένεια Ζαχαριάδη έζησε στα Σκόπια, στη Θεσ-
σαλονίκη, στη Νικομήδεια, στην Αδριανούπολη 

και στην Πόλη. Ο Νίκος Ζαχαριάδης που γεννή-
θηκε στην Αδριανούπολη στις 27 Απρίλη 1903, 
ξεκίνησε το Δημοτικό στα Σκόπια, το τέλειωσε 
στη Νικομήδεια και στη συνέχεια φοίτησε στο Γυ-
μνάσιο της Αδριανούπολης. 
Ειρήσθω εν παρόδω, από την Αδριανούπολη κα-
τάγεται η οικογένεια του Αλέξη Τσίπρα.  
Σε νεαρή ηλικία, ο Νίκος Ζαχαριάδης πήρε «δια-
ζύγιο» από το αστικό οικογενειακό του περιβάλ-
λον, διαφοροποιήθηκε…  
Τέλη του 1918 στη Νικομήδεια,ο Κύπριος διερ-
μηνέας στον αγγλικό στρατό, Ευριπίδης Αναστα-
σιάδης του είχε  πρωτομιλήσει συστηματικά για 
τον κομμουνισμό, τη ρώσικη επανάσταση, τον 
Λένιν και τους μπολσεβίκους. 
Το 1919, εργαζόμενος στην Πόλη ως υπάλληλος 
στο λιμάνι, συνδέθηκε με το εργατικό κίνημα. 
Έγινε γραμματέας του κομμουνιστικού πυρήνα 
που καθοδηγούσε την πολυεθνική νεολαία εργα-
τών και υπαλλήλων της Πόλης (Έλληνες, Αρμέ-
νηδες, Εβραίοι, Βούλγαροι, Τούρκοι κ.ά.). Το 1921 
σ’ ένα από τα ταξίδια του στα σοβιετικά λιμάνια 
της Μαύρης Θάλασσας συνδέθηκε με την Κομ-
μουνιστική Νεολαία της Σοβιετικής Ένωσης. 
Το 1922 έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος Σοβιετικής Ένωσης. Πήρε μέρος στον Εμφύ-
λιο στο πλευρό της νεαρής Σοβιετικής Δημοκρα-
τίας ενάντια στους λευκοφρουρούς 
αντεπαναστάτες και τους ιμπεριαλιστές εισβολείς. 
Το 1923 έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος Τουρκίας. Στα μέσα του ίδιου χρόνου εγκατα-
στάθηκε στη Σοβιετική Ρωσία, όπου σπούδασε 
στο νεοϊδρυμένο τότε  Κομμουνιστικό Πανεπιστή-
μιο των Εργαζομένων της Ανατολής, τη φημι-
σμένη Σχολή ΚΟΥΤΒ (αρχικά των ρωσικών λέ-
ξεων του τίτλου). Το 1924 κατεβαίνει στην 
Ελλάδα. Ήταν ο νεότερος της πρώτης ομάδας 
αποφοίτων της Σχολής ΚΟΥΤΒ. Αρθρογραφεί 
στον αριστερό Τύπο με το ψευδώνυμο «Κούτ-
βης», αφού είχε ήδη αναλάβει καθοδηγητική δου-
λειά στην Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών 

Ελλάδας (ΟΚΝΕ). Την περίοδο 1924-1929 φυ-
λακίστηκε και δραπέτευσε έξι φορές. Το 1929-
1931 ακολούθησε δεύτερη φοίτησή του σε κομ-
ματική Σχολή της Μόσχας. 
Το Νοέμβρη του 1931 πραγματοποιήθηκε η δεύ-
τερη κάθοδός του στην Ελλάδα. Με παρέμβαση 
της Κομιντέρν (Τρίτη, Κομμουνιστική, Διεθνής) 
τερματίζεται η φραξιονιστική χωρίς αρχές πάλη 
στο ΚΚΕ και Γραμματέας της ΚΕ διορίζεται ο Νί-
κος Ζαχαριάδης. Η άνοδος του ΚΚΕ ήταν εντυ-
πωσιακή. Μέσα σε δύο χρόνια, ο αριθμός των 
κομματικών μελών τριπλασιάστηκε, το Κόμμα 
κέρδισε σημαντικούς παράγοντες της αστικής δια-
νόησης και στις εκλογές του 1932 το Ενιαίο Μέ-
τωπο Εργατών Αγροτών εξέλεξε 10 βουλευτές. 
Στις 17 Σεπτεμβρίου 1936, ο Νίκος Ζαχαριάδης 
συλλαμβάνεται από την Κρατική Ασφάλεια και 
φυλακίζεται. Παρέμεινε στις φυλακές του φασίστα 
Μεταξά (πρώτα στις φυλακές Κέρκυρας και 
ύστερα στην Ασφάλεια Αθηνών) έως το 1941. 
Ασυνείδητοι ραγιάδες τον παρέδωσαν στους Γερ-
μανούς κατακτητές, οι οποίοι τον μετέφεραν στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου. Απελευθε-
ρώθηκε και επέστρεψε στην Ελλάδα το Μάη του 
1945. 
Ο Νίκος Ζαχαριάδης, που πέθανε την 1η Αυγού-
στου 1973 στο Σουργκούτ της βορειοανατολικής 
Σιβηρίας, ύστερα από 17 χρόνια εξορίας, διετέ-
λεσε  Γραμματέας της ΚΕ του  ΚΚΕ για 25 χρόνια, 
από το 1931 μέχρι το 1956. Υπήρξε ο χαρακτη-
ριστικός τύπος ηγέτη την περίοδο της εποχής της 
διαμόρφωσης και δράσης των τριτοδιεθνιστικών 
κομμουνιστικών κομμάτων. Η ζωή του σ’ όλες τις 
διαστάσεις – την κοινωνικο-πολιτική, την ιστορική, 
την ηθική-προσωπική – ξετυλίχτηκε και η προ-
σωπικότητά του διαπλάστηκε στη δίνη των συ-
γκλονιστικότερων συγκρούσεων του περασμένου 
αιώνα. 
Έζησε ενεργά δύο παγκόσμιους πολέμους, δύο 
εμφυλίους(Σοβιετική Ένωση και Ελλάδα 1946-
1949), σειρά ολόκληρη από εσωτερικά στρατο-
κρατικά και δικτατορικά κινήματα, πέντε  χρόνια 
σε  κάτεργα στην Ελλάδα του ιδιωνύμου και του 
Μεταξά(1936-1941) και τέσσερα  στο Νταχάου 
της Γερμανίας(1941-1945) και δεκαεφτά χρόνια 
εξορία στη Σοβιετική Ένωση (1956-1973) απ’ τα 
οποία τα έντεκα  στο Σουργκούτ της Σιβηρίας. 
Μέσα στο παραλήρημα των «ανανεωτικών» αλ-
λαγών «κάποιοι μηδένισαν την προσφορά του 
Νίκου Ζαχαριάδη και τον διέγραψαν». Σήμερα 
όμως κανείς δεν έχει δικαίωμα, ούτε τη δύναμη 
άλλωστε, να τον διαγράψει, γιατί έτσι θα διέγραφε 
και μια εικοσιπεντάχρονη διαδρομή του ΚΚΕ, δια-
δρομή που ανήκει στην ιστορία της ελληνικής 
αριστεράς,τελικά στην ιστορία των μεγάλων λαϊ-
κών αγώνων για την  απελευθέρωση της Ελλά-
δας από την αγγλική εξάρτηση,τη γερμανική κα-
τοχή,και την υποτελή εξουσία που επέβαλαν με 
τη βία οι Αγγλοαμερικάνοι μετά την απελευθέ-
ρωση από τους Γερμανούς το 1944. 
Διαδρομή που είναι αναπόσπαστο μέρος της 
της ιστορίας των ριζοσπαστικών αγώνων της ελ-
ληνικής αριστεράς για πραγματική δημοκρατία 

και σοσιαλισμό. 

Ο Νίκος Ζαχαριάδης, που γνώρισε τη λατρεία 

μυριάδων τίμιων αγωνιστών, που τον πίστεψαν 

και ήταν έτοιμοι για κάθε θυσία, με το ιστορικό  

γράμμα του την 31η  Οκτωβρίου 1940 για παλ-

λαϊκή εθνική αντίσταση στον επιτιθέμενο φασισμό 

του Μουσολίνι, έφτασε στο απόγειο της προσφο-

ράς του στο εργατικό-λαϊκό κίνημα της Ελλάδας. 

Η απόφασή του να πάρει τολμηρή και ξεκάθαρη 

πατριωτική θέση,έθεσε τις βάσεις για την επο-

ποιία του ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, φώτισε το δρόμο της Εθνι-

κής Αντίστασης στη μετέπειτα γερμανική κατοχή 

όπου πρωτοστάτησαν οι κομμουνιστές. 

Παρατίθεται πιο κάτω το ιστορικό «Ανοιχτό 

γράμμα» του Νίκου Ζαχαριάδη, που αποτέλεσε 

την υψηλότερη, σημαντικότερη εθνική-πολιτική 

πράξη του ως Έλληνα αντιφασίστα πατριώτη, 

αγωνιστή και κομμουνιστή  ηγέτη: 

"Προς το λαό της Ελλάδας 

Ο φασισμός του Μουσολίνι χτύπησε την Ελλάδα 

πισώπλατα, δολοφονικά και ξετσίπωτα με σκοπό 

να την υποδουλώσει και εξανδραποδίσει. Σήμερα 

όλοι οι Έλληνες παλαίβουμε για τη λευτεριά, την 

τιμή, την εθνική μας ανεξαρτησία. Η πάλη θα είναι 

πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος 

που θέλει να ζήσει πρέπει να παλαίβει, αψηφώ-

ντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της 

Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοα-

πελευθερωτικό, ενάντια στο φασισμό του Μου-

σολίνι. Δίπλα στο κύριο μέτωπο και Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑ-

ΧΟΣ, Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, 

ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ, ΣΠΙΤΙ 

ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ. 

Κάθε πράκτορας του φασισμού πρέπει να εξο-

ντωθεί αλύπητα. Στον πόλεμο αυτό που τον δι-

ευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, όλοι μας πρέπει 

να δόσουμε όλες μας τις δυνάμεις, δίχως επιφύ-

λαξη.  Έπαθλο για τον εργαζόμενο λαό και επι-

στέγασμα για το σημερινό του αγώνα, πρέπει να 

είναι και θα είναι, μια καινούργια Ελλάδα της δου-

λιάς, της λευτεριάς, λυτρωμένη από κάθε ξενική 

ιμπεριαλιστική εξάρτηση, μ’ ένα πραγματικά παλ-

λαϊκό πολιτισμό. 

Όλοι στον αγώνα, ο καθένας στη θέση του και η 

νίκη θάναι νίκη της Ελλάδας και του λαού της. Οι 

εργαζόμενοι όλου του κόσμου στέκουν στο 

πλευρό μας. 

Αθήνα 31 του Οχτώβρη 1940. 
Νίκος Ζαχαριάδης 
Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ" 
Το γράμμα του Νίκου Ζαχαριάδη αποτελεί φω-

τεινό ιστορικό ντοκουμέντο αγωνιστικής αντίστα-

σης, που τιμά κάθε Έλληνα πατριώτη ανεξαρτή-

τως ιδεολογικής πολιτικής  τοποθέτησης. 

Νίκος Ζαχαριάδης,αλύγιστος και αθάνατος φωτί-

ζει άπλετα τους αγώνες του ελληνικού λαού για 

πραγματική ελευθερία δημοκρατία κοινωνική αλ-

λαγή και σοσιαλισμό.

του 
Βασίλη Κωστή 
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Η ΒΟΥΛΗ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΓΡΙΒΑ - ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 17ο 

H
 Βουλή τιμά τον Γρίβα – τον 
αποκαλεί «άξιον τέκνον». 
Ο Γλαύκος Κληρίδης που 

μερικές βδομάδες πριν το θάνατο 
του Γρίβα απειλούσε ότι 
θα κατέθετε ψήφισμα στη Βουλή 

που θα χαρακτήριζε το Διγενή ως δολοφόνο σε 
έκτακτη συνεδρία της Βουλής στις 29 Ιανουαρίου 
1974 άκουγε τον ίδιο Γλαύκο Κληρίδη Πρόεδρο 
της Βουλής να πλέκει το εγκώμιο για το έργο του 
Στρατηγού 
Γρίβα. Στις 31 Ιανουαρίου 1974 η Βουλή των Αντι-
προσώπων ενέκρινε παμψηφεί (οι βουλευτές του 
ΑΚΕΛ απέσχαν από την ψηφοφορία) το πιο κάτω 
ψήφισμα: «Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνελ-
θούσα σήμερον, ημέραν Πέμπτην 31η Ιανουαρίου 
1974, εις έκτακτον επίσημον συνεδρίασιν, δια να 
αποτίση φόρον τιμής προς τον εκλιπόντα Αρχη-
γόν της ΕΟΚΑ, Στρατηγόν Γεώργιον Γρίβα-Διγενή 
και μνημονεύουσα τας εξαιρέτους υπηρεσίας τας 
οποίας ο εκλιπών εθνικός ήρως 
προσέφερε δια την απελευθέρωσιν της ιδιαιτέρας 
αυτού πατρίδος Κύπρου, δια ψηφίσματος αυτής 
ανακηρύσσει τον εκλιπόντα ήρωα Στρατηγόν Γε-
ώργιον Γρίβαν- Διγενήν ώς άξιον τέκνον της ιδι-
αιτέρας αυτού πατρίδος Κύπρου». Ο Άντρος Παυ-
λίδης σχολιάζοντας τον πρόσφατο βίο και την 
πολιτεία του Γρίβα σαν αρχηγού της ΕΟΚΑ Β’ 
έγραψε: «Ο θάνατός του ήταν πρόωρος, και ως 
εκ τούτου, 
άδικος. Έπρεπε να ζήσει ο Γρίβας 6 μήνες ακόμα. 
Έπρεπε να προλάβαινε να ’βλεπε τους Τούρκους 
να καταφθάνουν στις 20 Ιουλίου 1974». (Βλ. Α. 
Παυλίδη: «Φάκελος 
Κύπρος – Άκρως απόρρητον», τόμος 2, σελ. 
631). 
Ο Καρούσος διαδέχεται το Γρίβα 
Αμέσως μετά το θάνατο του Γρίβα την ηγεσία της 
ΕΟΚΑ Β’ ανέλαβε ο ταγματάρχης Γεώργιος Κα-
ρούσος. Ο Καρούσος, σύμφωνα με τον Σπύρο 
Παπαγεωργίου τον«θεωρητικό εγκέφαλο» της 
ΕΟΚΑ Β΄, αποφάσισε να διακόψει τον ένοπλο 
αγώνα και να ανταποκριθεί θετικά στην πρόταση 
του Μακαρίου για αμνηστία. Ο Καρούσος 

ετοίμασε μια διακήρυξη όπου διέτασσε την ανα-
στολή της δράσης της ΕΟΚΑ Β’ για να 
δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για ηρεμία και για 
τον υπεύθυνο χειρισμό του εθνικού 
θέματος. Στο κείμενο της ίδιας διακήρυξης ανά-
φερνε ότι πρόθεση της οργάνωσης ήταν ο 
τερματισμός της ένοπλης δράσης και η πολιτικο-
ποίηση του αγώνα για την Ένωση αλλά το μέρος 
αυτό λογοκρίθηκε από την ΕΣΕΑ και δεν μπήκε 
στη διακήρυξη. 
Ν. Σαμψών - Λ. Παπαδόπουλος και Κ. Κωνστα-
ντίνου Εκτός από τον Γεώργιο Καρούσο που ανέ-
λαβε την ηγεσία της ΕΟΚΑ Β’ υπήρχαν τρεις άλλοι 
επίδοξοι «μνηστήρες» που φιλοδοξούσαν να δια-
δεχθούν το Γρίβα. Αυτοί ήταν ο Νίκος Σαμψών 
άλλοτε αγωνιστής της πρώτης ΕΟΚΑ, ο τομεάρ-
χης Λεμεσού Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο το-
μεάρχης Αμμοχώστου Κίκης Κωνσταντίνου. 
Ο Σαμψών στήριζε τις ελπίδες του για τη «δια-
δοχή» στον παλιό του φίλο, το Δημήτριο Ιωαννίδη 
τον οποίο επισκεφτόταν τακτικότα όταν ανέλαβε 
την εξουσία. Ο Σαμψών όμως δεν είχε οργανική 
θέση στην ΕΟΚΑ Β’ και επέδειξε ενδιαφέρον στην 
οργάνωση στα τέλη του 1973 όταν ανάλαβε την 
εξουσία ο Ιωαννίδης. Για τα περισσότερα στελέχη 
της ΕΟΚΑ Β’ ο Σαμψών δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη 
γιατί παλαιότερα στις 2 Οκτωβρίου 1964 με πρω-
τοσέλιδο άρθρο στην εφημερίδα του τη 
«Μάχη» επέκρινε τον Γρίβα. Η πολιτική που ακο-
λουθούσε θεωρόταν «εποχιακή», 
δηλαδή πότε ήταν Μακαριακός και πότε Γριβικός 
και αυτό ανάλογα με τις περιστάσεις δηλαδή αν 
του πρόσφερε κάποιο υπουργείο ο Μακάριος ή 
ποιος θα τον βοηθούσε οικονομικά για τις ανάγκες 
της εφημερίδας του. 
Η σύναξη της ηγεσίας της ΕΟΚΑ Β’ 
Στις 30 Ιανουαρίου 1974 (πριν ακόμα ταφεί ο Γρί-
βας), ο Κίκης Κωνσταντίνου, ο τομεάρχης της 
ΕΟΚΑ Β΄ στην περιοχή της Αμμοχώστου και οι 
άνδρες του εισέβαλαν στα οχυρώματα της Εθνο-
φρουράς της Αμμοχώστου και κατέλαβαν μία με-
γάλη ποσότητα πυρομαχικών. Την ίδια ημέρα ο 
Λευτέρης Παπαδόπουλος (ο τομεάρχης 
της περιοχής της Λεμεσού) δημοσίευσε ένα άρ-
θρο σε εφημερίδα, που υποστήριζε τον Γρίβα, 
λέγοντας τα εξής: 

«Η ΕΟΚΑ Β΄ δεν θα δώσει ούτε και θα παραδώσει 
ούτε μία σφαίρα. Όποιος θέλει να πάρει τις σφαί-
ρες μας, ας έρθει σε εμάς και τότε θα τις μαζέψει 
από τις κάνες των όπλων μας…» 
Στις 3 Φεβρουαρίου 1974 συναντήθηκαν στη Λευ-
κωσία ο Καρούσος με τους τομεάρχες και τα βα-
σικά στελέχη της ΕΟΚΑ Β’ για να συζητήσουν το 
μέλλον της οργάνωσης. Οι απόψεις που εκφρά-
στηκαν ήταν διχασμένες. Μερικοί υποστήριξαν 
την πολιτικοποίηση του αγώνα και άλλοι όπως οι 
τομεάρχες, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και Κίκης 
Κωνσταντίου υποστήριζαν τον ένοπλο αγώνα. 
Στις 4 Φεβρουαρίου 1974 ο Λ. Παπαδόπουλος 
γράφοντας το πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερί-
δας «Πατρίς» με τίτλο «Μολών Λαβέ» απέρριπτε 
τους όρους της κυβέρνησης Μακαρίου για αμνη-
στία λέγοντας: «Η ΕΟΚΑ δεν παραδίδεται. Ούτε 
φυσίγγι δεν θα παραδώση. Όποιος τα θέλει, τα 
έχομεν στις μπούκες των όπλων μας και αν τολμά 
ας τα μαζέψη. Ουδείς καταζητούμενος θα παρα-
δοθή. Φρεναπάτας ουδείς πρέπει να τρέφη.....». 
Σύμφωνα με τον Σπύρο Παπαγεωργίου (που 
ήταν ο ίδιος ένας ένθερμος υποστηρικτής του 
Γρίβα και ήταν γνωστός με το κωδικό όνομα Κέρ-
βερος), οι στενότεροι συνεργάτες του Γρίβα συ-
χνά μάλωναν μεταξύ τους για τη διαδοχή του 
γέρου Στρατηγού. (Ο αναγνώστης ίσως ενδιαφ 
ρεται να γνωρίζει ότι ο Κέρβερος στην Ελληνική 
μυθολογία ήταν ένας τρικέφαλος σκύλος, που 
προστάτευε την είσοδο στον Άδη). 
Κατά την άποψη του Παπαγεωργίου, ο Λευτέρης 
Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν γνωστός με διά-
φορα κωδικά ονόματα, όπως Θησέας, Τοξότης, 
Μύρων και Κεραυνός, τύγχανε της απολύτου 
εμπιστοσύνης του Γρίβα. 
Ο ταγματάρχης Γεώργιος Καρούσος διαδέχτηκε 
τον Γρίβα για λίγες ημέρες και ανακλήθηκε στην 
Αθήνα από το δικτάτορα Ιωαννίδη. Το Φεβρουά-
ριο του 1974, την ηγεσία της ΕΟΚΑ Β΄ ανέλαβε ο 
Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ο Ιωαννίδης, ο ηγέτης 
της Χούντας ενημερωνόταν πλήρως σχετικά με 
τις εξελίξεις στην Κύπρο και από τον Λευτέρη 
Παπαδόπουλο (μέσω των συχνών αν φορών του) 
και από τον Νίκο Σαμψών (μέσω των συχνών 
επισκέψεών του στην Αθήνα). 

Η ΕΟΚΑ Β΄ κηρύσσεται παράνομη 25 Απρι-
λίου 1974 
Όταν απορρίφθηκαν τα μέτρα αμνηστίας που 
πρότεινε ο Μακάριος, και ύστερα από την επι-
δρομή μασκοφόρων της ΕΟΚΑ Β’ στις Πάνω Αγ-
γλισίδες όπου ξυλοκόπησαν Mακαριακούς συ-
μπεριλαμβανομένου και του παπά του χωριού, η 
κυβέρνηση στις 25 Απριλίου 1974, κήρυξε την 
ΕΟΚΑ Β΄ παράνομη οργάνωση. Η κυβέρνηση 
έδινε προθεσμία σε όλους τους καταζητούμενους 
μέχρι τις 27 Απριλίου 1974 και όσοι επικοινω-
νούσαν με τις αστυνομικές αρχές ήταν ελεύθεροι 
να γυρίσουν στα σπίτια τους. Η ΕΟΚΑ Β΄ όχι 
μόνο απέρριψε την πρόταση αλλά λίγες μέρες 
αργότερα ο τομεάρχης της Πάφου Γεώργιος Ρά-
φτης διέταξε την κλοπή μεγάλης ποσότητας 
όπλων από το ΚΕΝ Πάφου στη Γεροσκήπου. 
Τον Ιούνιο του 1974, οργανώθηκε ένα μεγάλο 
συλλαλητήριο στη Λευκωσία, όπου μίλησε ο Μα-
κάριος. Περιέγραψε την ΕΟΚΑ Β΄ ως «ένα εγκλη-
ματικό συνδικάτο» και κατηγόρησε τον ιδρυτή και 
ηγέτη της (τον Γρίβα), ότι κληροδότησε στην Κύ-
προ «μια εθνική μάστιγα». Κατά έναν πολύ πε-
ρίεργο τρόπο, περίπου πέντε μήνες νωρίτερα 
(τον Ιανουάριο του 1974), όταν πέθανε ο Γρίβας, 
ο Μακάριος επαινούσε με καλά λόγια τον ίδιον 
αυτόν άνθρωπο, που τώρα περιέγραφε ως τον 
οργανωτή αυτής της εθνικής μάστιγας. Παρά-
δοξα, ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και με τον 
Γρίβας που κατά τη διάρκεια του αγώνα 1955-59 
είχε επιβάλει δια της βίας σε όλα τα κόμματα και 
σε όλους τους Ελληνοκύπριους την άποψη ότι 
«Ο Μακάριος ήταν ο ένας και μοναδικός Εθνικός 
Ηγέτης!» και λίγο πριν τον θάνατο του αποκα-
λούσε τον Μακάριο ολετήρα (καταστροφέα) της 
Κύπρου! 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία 
του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να  
επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο  
020 8360 7968 ή στο e-mail:   
Tofallis@greekinstitute.co.uk.
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 Σαν Σήμερα

24 Σεπτεμβρίου 
 2002- Η προερχόμενη από 

την Ανατολική Γερμανία  

Άνγκελα Μέρκελ  

αναλαμβάνει την προεδρία 

του Χριστιανοδημοκρατικού 

Κόμματος της Γερμανίας. 

 

25 Σεπτεμβρίου 
1818- Πραγματοποιείται η 

πρώτη μετάγγιση  

ανθρώπινου αίματος, στο 

νοσοκομείο Guy Hospital 

του Λονδίνου. Μέχρι τούδε 

γίνονταν μόνο μεταγγίσεις 

αίματος ζώων. 

 

26 Σεπτεμβρίου 
1815- Ιδρύεται η «Ιερά  

Συμμαχία» μεταξύ Πρωσίας, 

Ρωσίας και Αυστρίας, που 

θα βάλει πολλά εμπόδια 

στην Ελληνική Επανάσταση. 

 

27 Σεπτεμβρίου 
479 π.Χ.- Η Μάχη των  

Πλαταιών. Οι Έλληνες, με 

αρχηγό τον σπαρτιάτη  

Παυσανία, νικούν σε  

αποφασιστική μάχη τον 

περσικό στρατό του  

Μαρδόνιου. 

1905- Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν 

διατυπώνει, σε ηλικία 26 

ετών, την ειδική θεωρία της 

σχετικότητας και την  

περίφημη εξίσωσή του 

Ε=mc2, σε άρθρο του στο 

γερμανικό περιοδικό  

«Χρονικά της Φυσικής». 

1946- Γέννηση 

Νίκου Αναστασιάδη,  

πρόεδρος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας από το 2013. 

 

28 Σεπτεμβρίου 
1864- Η ίδρυση της 

 Διεθνούς Ενωσης Εργατών 

Ιδρύεται στο Λονδίνο η 

 Διεθνής Ένωση Εργατών, 

που αποτέλεσε την Πρώτη 

Διεθνή. 
 

29 Σεπτεμβρίου 

 

1949- Γέννηση Γιώργου 

Νταλάρα, έλληνας  

τραγουδιστής. 

 
30 Σεπτεμβρίου 

 1898- Γέννηση Ορέστη  

Μακρή, έλληνας ηθοποιός. 

79 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ Άλμπερτ Αϊνστάιν: Θεωρία της σχετικότητας

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 

24 Σεπτεμβρίου: Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτώ. 

25 Σεπτεμβρίου: Ευφροσύνη. 

26 Σεπτεμβρίου: Γεδεών. 

27 Σεπτεμβρίου: Αρίσταρχος, Ζήνων, Καλλίστρατος, Καλλιστράτη. 

28 Σεπτεμβρίου: Νεόφυτος, Χαρίτων, Χαριτώ. 

29 Σεπτεμβρίου: Κυριάκος, Πετρωνία. 

30 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών

7
9η επέτειος ίδρυσης του 
ΕΑΜ (27.9.1941) συνο-
δεύεται από εξαιρετικά 

επίκαιρα πολιτικά μηνύματα 
και διδάγματα για την Αρι-
στερά και την οργάνωση των 
λαϊκών αγώνων. 
Καλούμαστε να θυμηθούμε 
τους πρωταγωνιστές του μεγά-
λου απελευθερωτικού κινήμα-
τος, που αγωνίστηκαν με ηρωι-
σμό και αυτοθυσία για 
«ελεύθερη πατρίδα και παναν-
θρώπινη τη λευτεριά». Να ανα-
δείξουμε τη μεγάλη συμβολή 
του ελληνικού λαού στην απε-
λευθέρωση της Ευρώπης από 
τον φασισμό. 
Επιπλέον, να θυμηθούμε ότι 
απέναντι στην τρομοκρατία του 
φασισμού υπήρξαν εκείνοι, σε 
όλη την Ευρώπη, που συμβι-
βάστηκαν ή συνεργάστηκαν με 
τους κατακτητές (κυρίως οι άρ-
χουσες τάξεις), συμμετέχοντας 
σε κυβερνήσεις «Κουίσλινγκ» 
και τάγματα δωσίλογων. Πα-
ράλληλα, όμως ορθώθηκαν, σε 
όλη την Ευρώπη και μεγάλα 
αντιφασιστικά και απελευθερω-
τικά κινήματα, που, μαζί με την 
Αντιχιτλερική Συμμαχία και την 
καθοριστική συμβολή της Σο-
βιετικής Ένωσης, οδήγησαν 
στη συντριβή του χιτλεροφασι-
σμού (8-9 Μαΐου 1945). 
Η ίδρυση και η ανάπτυξη του 
ΕΑΜ, που πολύ γρήγορα πήρε 
διαστάσεις παλλαϊκού κινήμα-
τος, οργανώνοντας πριν απ' 
όλα τον αγώνα εναντίον της πεί-
νας, βρήκε πρόσφορο έδαφος 
και στηρίχθηκε στο αντιστα-
σιακό πνεύμα που είχε ήδη καλ-
λιεργηθεί μέσα στον λαό από το 
ιστορικό «ΟΧΙ» του 1940 στον 
ιταλικό φασισμό και το έπος της 
Αλβανίας, καθώς και από τους 
αγώνες να μην υποδουλωθεί η 
Ελλάδα στους Γερμανούς, που 
κορυφώθηκαν με τη μάχη της 
Κρήτης, ενώ μεγάλη πηγή δύ-
ναμης και ελπίδας αποτέλεσε η 
θαρραλέα πράξη και το μεγάλο 
κατόρθωμα των νεολαίων Μα-
νώλη Γλέζου και Λάκη Σάντα να 
κατεβάσουν τη σημαία των κα-
τακτητών από την Ακρόπολη 

(30-31 Μαΐου 1941). 

Πολύ γρήγορα (1942) συγκρο-

τήθηκε και το ένοπλο τμήμα 

του, ο ΕΛΑΣ, ενώ το 1943 ήταν 

η χρονιά της ίδρυσης της 

ΕΠΟΝ, της μαζικότερης νεολαι-

ίστικης οργάνωσης. Υπενθυ-

μίζω ότι πρώτη αντιστασιακή 

οργάνωση, που ιδρύθηκε πριν 

και από το ΕΑΜ ήταν η Εθνική 

Αλληλεγγύη, που έδωσε με επι-

τυχία τη μάχη κατά της πείνας, 

ιδιαίτερα στην Αθήνα και τον 

Πειραιά. («Το ΕΑΜ μας έσωσε 

απ' την πείνα, θα μας σώσει κι 

από τη σκλαβιά»). Αλλά και 

στην ύπαιθρο βρήκε μεγάλη 

υποστήριξη το ΕΑΜ, οργανώ-

νοντας τη μάχη της σοδιάς. 

Πολύτιμα διδάγματα πηγάζουν 

για την οργάνωση των λαϊκών 

αγώνων, την κλιμάκωση και την 

ποικιλία των μορφών πάλης 

(ακόμη και νικηφόρες απεργίες 

οργάνωσε υπό κατοχή το 

ΕΑΜ), καθώς και για την εγκα-

θίδρυση θεσμών λαϊκής συμμε-

τοχής (Λαϊκή Αυτοδιοίκηση και 

Λαϊκή Δικαιοσύνη). 

Επίσης κινητοποίησε πρωτοπό-

ρες πνευματικές δυνάμεις, αφή-

νοντας μεγάλο έργο στον τομέα 

της Παιδείας και του πολιτισμού, 

μαζί και μια κουλτούρα αντίστα-

σης που βρήκε την έκφρασή 

της σ' όλους τους μεταπολεμι-

κούς αγώνες του ελληνικού 

λαού, με αποκορύφωμα την πε-

ρίοδο της χούντας (1967-1974). 

Σήμερα, που σε Ελλάδα και Ευ-

ρώπη σηκώνουν κεφάλι οι δυ-

νάμεις του νεοφασισμού και του 

πολυπρόσωπου ρατσισμού, 

συνεπικουρούμενες και από τα 

δεξιά κατεστημένα, τα διδά-

γματα από την ΕΑΜική επο-

ποιία συνοψίζονται στο σύν-

θημα «ποτέ πια πόλεμος, ποτέ 

πια φασισμός».

Σ
αν σήμερα, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1905, 
ο Άλμπερτ Αϊνστάιν διατυπώνει, σε μόλις 
ηλικία 26 ετών, την ειδική θεωρία της σχε-

τικότητας και την περίφημη εξίσωσή του Ε=mc2, 
σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό "Χρονικά 
της Φυσικής". 
Η ειδική σχετικότητα ή ειδική θεωρία της σχετικό-
τητας είναι η θεωρία που διατυπώθηκε από τον 
Άλμπερτ Αϊνστάιν και η οποία συμπληρώνει τους 
νόμους κίνησης του Νεύτωνα, ώστε να ισχύουν 
και σε ταχύτητες συγκρίσιμες με την ταχύτητα του 
φωτός. Η ειδική θεωρία της σχετικότητας προκύ-
πτει από την ικανοποίηση της γενικευμένης αρχής 
της σχετικότητας και της αρχής του Αϊνστάιν. 
Τι είναι η ειδική θεωρία της σχετικότητας με 
απλά λόγια 
Είναι ο καφές που κρατάω στα αριστερά σου ή 
στα δεξιά μου; Ένα αυτοκίνητο είναι αργό ή γρή-
γορο; Μεγάλο ή μικρό; Κάποια πράγματα είναι 
σχετικά κάποια άλλα είναι απόλυτα. Μέχρι τις αρ-
χές του 20ου αιώνα πιστεύαμε πως το μήκος και 
ο χρόνος ήταν μεγέθη απόλυτα. Η αντίληψη αυτή 
άλλαξε με την ανάπτυξη της ειδικής θεωρίας της 
σχετικότητας από τον Αϊνστάιν το 1905. 
Η ειδική σχετικότητα στηρίζεται σε δύο αξιώματα: 
1) Οι νόμοι της φυσικής είναι οι ίδιοι για όλα τα 
αδρανειακά συστήματα αναφοράς. 
2) Η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή και ίδια 
σε όλα τα αδρανειακά συστήματα αναφοράς. 
Σχετική κίνηση 
Για να περιγράψουμε την κίνηση ενός σώματος 
χρησιμοποιούμε κάποιο σύστημα αναφοράς. 
Λέμε πως ένα αυτοκίνητο κινείται με 50 km/h. Η 
ταχύτητα όμως, ως σχετικό μέγεθος, μετριέται σε 
σχέση με κάποιο άλλο. Παραλείπουμε συνήθως 
να πούμε πως το αυτοκίνητο κινείται σε σχέση 
με τη Γη. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κινείται και 
αυτός με 50 km/h ως προς τη Γη αλλά είναι ακί-
νητος σε σχέση με το αυτοκίνητο. H Γη και το αυ-
τοκίνητο είναι δύο διαφορετικά συστήματα ανα-
φοράς. 
Γενικά στο σύμπαν δεν υπάρχει κάποιο απόλυτο 
σύστημα αναφοράς σε σχέση με το οποίο όλα τα 
υπόλοιπα κινούνται. Το αυτοκίνητο μπορεί να κι-
νείται με 50 km/h ως προς τη Γη, η Γη όμως κι-
νείται με 107.000 km/h ως προς τον Ήλιο, ο Ήλιος 
κινείται με 792.000 km/h ως προς το κέντρο του 
Γαλαξία και ο Γαλαξίας ταξιδεύει στο διάστημα 
με ταχύτητα 2,1 εκατομμύρια km/h.  
Έστω πως βρίσκεσαι σε ένα τρένο που ταξιδεύει 
με σταθερή ταχύτητα 50 km/h και το οποίο περ-
νάει έξω απ’ το σπίτι σου. Ως προς το τρένο είσαι 
ακίνητος, ως προς το σπίτι σου όμως κινείσαι με 
την ταχύτητα του τρένου. Και τα δύο αυτά συστή-
ματα αναφοράς είναι αδρανειακά γιατί δεν επιτα-
χύνουν. Αυτό που λέει ουσιαστικά το 1ο αξίωμα 
είναι ότι ένα πείραμα που θα κάνεις πάνω στο 
τρένο θα έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με το 
αν θα το έκανες στο σπίτι σου.  
Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Έστω πως βρί-
σκεσαι πάνω σε μια μηχανή που κινείται με 50 
km/h και ρίχνεις με ένα όπλο προς τη γενική κα-
τεύθυνση του φίλου σου του Γρηγόρη - για χάρη 
βέβαια της επιστήμης. Η σφαίρα θα απομακρύ-
νεται από το όπλο και από εσένα με ταχύτητα 
3600 km/h αλλά από την άποψη του Γρηγόρη η 
σφαίρα θα έρχεται κατά πάνω του με ταχύτητα 
3650 km/h. 
Έστω τώρα πως είναι βράδυ και ανάβεις το φως 
της μηχανής. Το φως ταξιδεύει ως προς εσένα 
με ταχύτητα περίπου 1 δισεκατομμύριο km/h. 
Μπορεί τώρα να σκέφτεσαι πως το φως θα κινεί-
ται προς τον Γρηγόρη με ταχύτητα 1 δισεκατομ-
μύριο + 50 km/h. Σύμφωνα με το 2ο αξίωμα όμως 

η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή και ίδια για 
όλα τα αδρανειακά συστήματα αναφοράς. 
Αν η μηχανή σου με κάποιο τρόπο ταξίδευε με τη 
μισή ταχύτητα του φωτός, δηλαδή 500 εκατομ-
μύρια km/h, η ταχύτητα του φωτός για όλα τα συ-
στήματα θα ήταν και πάλι η ίδια, 1 δισεκατομμύριο 
και όχι 1,5 δισεκατομμύριο km/h. 
Διαστολή του χρόνου 
Επειδή η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι στα-
θερή, την εκμεταλλευόμαστε για να εκφράσουμε 
αποστάσεις. Λέμε πως ο τάδε αστέρας απέχει 10 
έτη φωτός από τη Γη, δηλαδή αν ταξίδευες με 
την ταχύτητα του φωτός θα έκανες 10 χρόνια για 
να τον φτάσεις. Ο Ήλιος απέχει περίπου 8 λεπτά 
φωτός από τη Γη και η Σελήνη περίπου 1,3 δευ-
τερόλεπτα. 
Ας επιστρέψουμε στο παράδειγμα του τρένου και 
ας κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο αλλόκοτα. 
Έστω πως βρίσκεσαι μέσα σε ένα βαγόνι που 
έχει μήκος 1 δευτερόλεπτο φωτός, δηλαδή περί-
που 300.000 χιλιόμετρα. Στέκεσαι στη μία άκρη 
του βαγονιού και στέλνεις ένα παλμό λέιζερ στην 
άλλη άκρη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις σου το 
φως κάνει 1 δευτερόλεπτο για να διασχίσει το 
βαγόνι. Λογικό, αφού το φως ταξιδεύει με την τα-
χύτητα του φωτός! 
Ο Γρηγόρης όμως που βρίσκεται εκτός του τρέ-
νου έχει διαφορετική γνώμη. Σύμφωνα με αυτόν, 
την ώρα που ταξίδευε η ακτίνα το εμπρός μέρος 
του τρένου προχώρησε κι άλλο, έτσι το φως χρει-
άστηκε περισσότερο χρόνο για να φτάσει στην 
άκρη. Για την ακρίβεια υποστηρίζει πως η ακτίνα 
χρειάστηκε 1,5 δευτερόλεπτο για να διανύσει το 
βαγόνι. 
Ας το πούμε καθαρά. Εσύ υποστηρίζεις πως μια 
συγκεκριμένη ακολουθία γεγονότων (ο παλμός 
ταξιδεύει από τη μία άκρη του βαγονιού στην 
άλλη) διήρκεσε 1 δευτερόλεπτο. Ο Γρηγόρης λέει 
πως διήρκεσε 1,5 δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα του 
φωτός είναι ακριβώς η ίδια και για τους δύο σας. 
Ποιος έχει δίκιο; 
Και οι δύο. 
Η ταχύτητα ισούται με την απόσταση διά τον 
χρόνο, γι’ αυτό και τη μετράμε σε km/h. Εφόσον 
η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή τότε ή ο χρό-
νος ή η απόσταση πρέπει να μεταβάλλονται κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε να είναι αυτό δυνατό. Στην 
πραγματικότητα, συμβαίνουν και τα δύο! 
Αν ο Γρηγόρης μπορούσε να δει το ρολόι σου θα 
έβλεπε πως πηγαίνει πιο αργά από το δικό του. 
Όταν έχει περάσει 1,5 δευτερόλεπτο γι’ αυτόν για 
‘σένα έχει περάσει 1 δευτερόλεπτο. Όταν έχουν 
περάσει 3 δευτερόλεπτα γι’ αυτόν για ‘σένα έχουν 
περάσει 2! Για οτιδήποτε βρίσκεται μέσα στο 
τρένο, ο χρόνος κυλάει πιο αργά. Το ρολόι σου, 
η καρδιά σου, οι σκέψεις σου, όλα πηγαίνουν πιο 
αργά. 
Συστολή του μήκους 
Αλλά δεν είναι μόνο ο χρόνος. Ο χώρος συμπε-
ριφέρεται και αυτός με παρόμοιο τρόπο. Από τη 
σκοπιά του Γρηγόρη το τρένο φαίνεται να συ-
μπιέζεται κατά την κατεύθυνση της κίνησης. Δη-
λαδή βλέπει το τρένο να έχει μικρότερο μήκος 
απ’ ότι θα το έβλεπε αν ήταν ακίνητο! Αυτό το 
ονομάζουμε συστολή του μήκους. 
Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν συστέλλεται το ίδιο 
το τρένο, αλλά η μέτρησή του από ένα άλλο σύ-
στημα αναφοράς. Είναι ο χώρος που παραμορ-
φώνεται και όχι το τρένο, όπως επίσης είναι ο 
χρόνος που παραμορφώνεται και όχι τα ρολόγια. 
Ταυτοχρονισμός 
Τι έχει να πει ο Γρηγόρης γι’ αυτό; Καθώς βλέπει 
το βαγόνι να κινείται προς τα δεξιά το αριστερό 
του άκρο πλησιάζει την αριστερή δέσμη λέιζερ. 
Άρα γι’ αυτόν η αριστερή δέσμη φτάνει στο ένα 
άκρο του τρένου νωρίτερα από τη δεξιά. Δύο γε-
γονότα που για ‘σένα είναι ταυτόχρονα για τον 
Γρηγόρη δεν είναι. 
Τρεις διαφορετικοί παρατηρητές, τρεις διαφορε-
τικές πραγματικότητες. Και όλες είναι εξίσου σω-
στές. Ο χρόνος και ο χώρος είναι σχετικοί με την 
κινητική σου κατάσταση. Δεν πρόκειται για οφθαλ-
μαπάτη, ούτε για επιστημονική φαντασία. Έτσι 
λειτουργεί το σύμπαν! 
Όλα αυτά ακούγονται τρελά γιατί η ζωή τριγύρω 
κυλάει πολύ, πολύ πιο αργά από το φως. Ακόμη 
και το πιο γρήγορο όχημα που μπορείς να φα-
νταστείς, δεν κινείται παρά μόνο με ένα μικρο-
σκοπικό κλάσμα της ταχύτητας του φωτός. Η δια-
στολή του χρόνου και η συστολή του μήκους 
γίνονται εμφανείς μόνο σε πολύ μεγάλες ταχύτη-
τες, επιτρέποντας μας να ζούμε την καθημερινό-
τητα στην παρήγορη αγκαλιά της κλασικής φυσι-
κής.
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Συνεχίζουμε να στηρίζουμε και να αποδίδουμε σημασία 
στη λύση του Κυπριακού, λέει το Foreign Office 

Τις θέσεις της βρετανικής κυ-

βέρνησης αναφορικά με θέματα 

που αφορούν την Κύπρο επα-

ναβεβαιώνει με επιστολή προς 

ομάδα Κυπρίων του Ηνωμένου 

Βασιλείου το Foreign Office. 

Όπως σημειώνεται, το Ηνωμένο 

Βασίλειο «συνεχίζει να είναι 

ισχυρός υποστηρικτής μιας συ-

νολικής, δίκαιης και με διάρκεια 

λύσης, βασισμένης στο διεθνώς 

αποδεκτό μοντέλο της διζωνικής 

δικοινοτικής ομοσπονδίας». 

Ως προς το θέμα των εγγυή-

σεων και της ασφάλειας, διατυ-

πώνεται η θέση πως το Λονδίνο 

είναι ανοιχτό σε οποιεσδήποτε 

διευθετήσεις μπορέσουν να 

συμφωνήσουν οι δύο πλευρές 

και οι άλλες εγγυήτριες δυνάμεις 

ώστε να πληρούνται οι ανάγκες 

ασφαλείας των δύο κοινοτήτων. 

Σε ό,τι αφορά τις παράνομες 

τουρκικές γεωτρήσεις, επανα-

λαμβάνεται πως το Λονδίνο πα-

ρακολουθεί με ανησυχία τις εξε-

λίξεις. Η επιστολή προσθέτει ότι 

η βρετανική πλευρά έχει επα-

νειλημμένως εκφράσει την αντί-

θεσή της προς τις τουρκικές γε-

ωτρήσεις στα ύδατα γύρω από 

την Κύπρο, τόσο δημοσίως όσο 

και κατ’ ιδίαν.  

Σημειώνεται ότι προτεραιότητα 

είναι η αποκλιμάκωση της έντα-

σης. «Συνεχίζουμε να αναγνω-

ρίζουμε το κυριαρχικό δικαίωμα 

της Κυπριακής Δημοκρατίας να 

αξιοποιεί το πετρέλαιο και το αέ-

ριο στη διεθνώς συμφωνημένη 

ΑΟΖ της», αναφέρει στη συνέ-

χεια η επιστολή. 

Χαρακτηρίζεται ως «κρίσιμο» 

για τη σταθερότητα στη Μεσό-

γειο και για την ακεραιότητα του 

βασισμένου σε κανόνες διε-

θνούς συστήματος «διαφορές 

σαν αυτή να επιλύονται όχι 

μέσω βίας, στρατικοποίησης ή 

εξαναγκασμού, αλλά μέσω δια-

λόγου και σύμφωνα με το διε-

θνές δίκαιο». 

Προς το σκοπό αυτό, συμπλη-

ρώνεται, θα συνεχιστεί η συνερ-

γασία με την Κύπρο και και την 

ευρύτερη περιοχή. 

«Συνεχίζουμε να αποδίδουμε 

την υπέρτατη σημασία στην 

εξασφάλιση μίας μακροπρόθε-

σμης λύσης και προτρέπουμε 

όλες τις πλευρές να αναζητή-

σουν τρόπους με τους οποίους 

η ανάπτυξη των πόρων του νη-

σιού μπορούν να στηρίξουν την 

αναζήτηση μιας λύσης προς 

όφελος όλων την Κυπρίων», κα-

ταλήγει η επιστολή από το For-

eign Office. 

Η επιστολή συνιστά απάντηση 

σε επιστολή του περασμένου 

μήνα από 25 μέλη της παροι-

κίας προς τον Πρωθυπουργό 

του Ηνωμένου Βασιλείου Μπό-

ρις Τζόνσον με την οποία ση-

μείωναν την τραγική επέτειο του 

δεύτερου Αττίλα στην Κύπρο. 

Οι υπογράφοντες ήταν οι Δώ-

ρος Παρτασίδης, Αντώνης Σαβ-

βίδης, Ανδρέας Ταμπουρίδης, 

Λεωνίδας Λεωνίδου, Σπύρος 

Παπαχαραλάμπους, Τάσος Πο-

γιατζής, Στέλλα Πρωτόπαπα-

Δινένη, Νίκος Σαββίδης, Μαρί 

Νίκολσμπι, Σεραφείμ Διάκου, 

Γιάννης Κούβαρος, Γιώργος 

Πίππας, Σπύρος Νεοφύτου, Νι-

κόλας Γαλάζης, Παντελής Δη-

μοσθένους, Ελίσα Ξενοφώντας, 

Κίκης Χριστοφίδης, Γιώργος Γε-

ωργίου, Ηλίας Δινένης, Ντένις 

Ζήνων, Κλαρίσα Γερμανού, 

Γλαύκος Βασιλείου, Ορέστης 

Ρωσίδης, Τζον Στεργίδης και 

Γιώργος Χατζηπαυλής.

Συνάντηση Πάμπου  
Χαραλάμπους, Δώρου Παρτασίδη 
και Σπύρου Νεοφύτου

Μετά από ένα χρόνο και το πε-

ριορισμό κυκλοφορίας (lock-

down), λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού, τρείς πρώην 

συνεργάτες, ο Πάμπος Χαρα-

λάμπους της Παροικιακής, ο 

Δώρος Παρτασίδης, πρώην 

κινημογραφιστής του ΡΙΚ και ο 

Σπύρος Νεοφύτου πρώην δι-

ευθυντής πωλήσεων της των 

Κυπριακών Αερογραμμών στο 

Λονδίνο (Cyprus Airways δεν 

υπάρχουν πλέον και είναι 

κρίμα, ένα νησί κράτος να 

μην δεν έχει Εθνικό Αερομετα-

φορέα), συναντήθηκαν το πε-

ρασμένο Σάββατο για ένα 

καφέ, ωραία ορεκτικά και μια 

κουβέντα στο εστιατόριο 

Genzo, στο East Finchley. 

Μέσα σε ένα χρόνο συνέβησαν 

πάρα πολλά, για αυτό και η συ-

ζήτησης ήταν και ενδιαφέ-

ρουσα και πολύ-θεματική, μί-

λησαν για την στασιμότητα στο 

Κυπριακό την Τουρκική προ-

κλητικότητα στο Αιγαίο και την 

Κυπριακή Αποκλειστική Οικο-

νομική ζώνη, την μη προθυμία 

της Ευρώπης για κυρώσεις 

προς την Τουρκία και φυσικά 

για την κατάσταση στη χώρα 

που ζούμε με το Κορωνοϊό, αν 

θα έχουμε δεύτερο lockdown, 

τις οικονομικές επιπτώσεις στις 

μικροεπιχειρήσεις και στους ερ-

γαζόμενους και τέλος για το 

κέντημα της Κλυταιμνήστρας το 

Brexit, αν θα υπάρξει τελικά 

συμφωνία η όχι.
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ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
22:00 
Το Ξύλο Βγήκε από τον Πα-
ράδεισο (1959). Κωμωδία με 
την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δη-
μήτρη Παπαμιχαήλ, Διονύση 
Παπαγιαννόπουλο και Χρήστο 
Τσαγανέα. Ο γοητευτικός κα-
θηγητής της Φιλολογίας Πάνος 
Φλωράς θα προσληφθεί δοκιμαστικά σε ένα ιδιωτικό 
Κολέγιο Θηλέων, με κακομαθημένες μαθήτριες της 
υψηλής κοινωνίας, που κάνουν τη ζωή δύσκολη 
στους καθηγητές τους. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:30 
Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο (1965). Περιπέτεια με 
τους Νίκο Κούρκουλο, Μαίρη Χρονοπούλου, Γιάννη 
Βόγλη, Φαίδωνα Γεωργίτση και Μάνο Κατράκη. Ο 
Οδυσσέας, γιος του μεγαλυτερου κτηματία του θεσ-
σαλικού κάμπου, επιστέφει σπίτι του μετά την πρώτη 
αποτυχημένη εξέγερση των αγροτών. Οι κτηματίες 
παίρνουν για τις δουλειές τους ξενομερίτες ενώ οι 
ντόπιοι πεινάνε. Ο Οδυσσέας απο την πρώτη στιγμή 
παίρνει το μέρος των αγροτών και έρχεται σε σύ-
γκρουση με τον αδερφό του τον Ρήγα. Δεν είναι 
όμως ο μόνος λόγος που τον φέρνει αντιμέτωπο με 
τον Ρήγα. Και τα δυο αδέρφια είναι ερωτευμένοι με 
την Ειρήνη. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 23:35 
Γρανίτα από Μπανάνα και Μπόλικη Τρέλα 
(1982). Κωμωδία με τους Νίκο Ζάγγο, Γιούλη Ζήκου, 
Άκη Φλωρέντη, Θεόδωρο Συριώτη, Τζένη Δάνια. Σε 
κάποιο Λύκειο της Αθήνας οι μαθητές ασχολούνται 
με οτιδήποτε άλλο εκτός από τα μαθήματα. Για να 
πάρουν το απολυτήριο ψάχνουν να βρουν κάποιο 
τρόπο να μην μείνουν στην ίδια τάξη. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:40 
Το Πιο Λαμπρό Αστέρι (1967). Αισθηματική κομεντί 
με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρη Παπαμι-
χαήλ. Η Κατερίνα ζει στον Πειραιά. Εργάζεται στην 
ψαραγορά, αλλά το όνειρο της είναι να γίνει μεγάλη 
τραγουδίστρια Τα όνειρα δεν θα αργήσουν να πρα-
γματοποιηθούν. Το όνομα της, σε πολύ λίγο καιρό 
θα γίνει παντού γνωστό. Τότε θα συναντήσει τον Αν-
δρέα. Ο Ανδρέας είναι ένας φτωχός σπουδαστής 
της κλασικής μουσικής, που δεν της συγχωρεί την 
προτίμηση της στα λαϊκά τραγούδια. Αλλά η μοίρα 
είναι παράξενη. Ο Ανδρέας, εξαιτίας της φτώχειας 
του θα αναγκασθεί να δουλέψει σαν σερβιτόρος, 

στο κέντρο διασκέδασης όπου τραγουδά η Κατε-
ρίνα. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:10 
Θα το Πάρεις το Κορίτσι (2003). Κωμωδία με τους 
Σωτήρη Μουστάκα, Κώστα Μακέδο, Κατερίνα Ιωαν-
νίδου, Θανάση Παναγόπουλο, Κάτια Κυβέλου. Η δο-
ρυφορική τηλεόραση έχει επηρεάσει το χασάπικο 
που έχουν δύο αδέλφια στην Κρήτη, οι οποίοι είναι 
τόσο αυστηροί με τις αδελφές τους, που δεν τις αφή-
νουν ούτε τηλεόραση να βλέπουν. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:10 
Βίβα Ρένα (1967). Μουσικοχορευτική ταινία με την 
Ρένα Βλαχοπούλου, Λάμπρο Κωνσταντάρα, Νίκο 
Πίζο, Ανδρέα Μπάρκουλη και Νάσο Κέδρακα. Η 
Ρένα και ο αδερφός της ο Στρατάκης, προσπαθούν 
να καθιερωθούν ως τραγουδιστές στην Αθήνα χωρίς 
να το καταφέρνουν, σε αντίθεση με την ξαδέρφη 
τους, Πεπίτα Ντιι Κορφού που έχει γίνει διάσημη 
τραγουδίστρια στην Ιταλία. Ένας εφοπλιστής, ο Λά-
μπρος Φωκάς, που είχε γνωρίσει την Πεπίτα πριν 
από μερικά χρόνια, πληρώνει όσο όσο για να τρα-
γουδήσει σε ένα πάρτι που ετοιμάζει. Η Πεπίτα αρ-
νείται την πρόσκλησή του, και τότε ο ατζέντης του 
εφοπλιστή προτείνει την Ρένα, αφού της μοιάζει κα-
ταπληκτικά. 
KYΡIAKH 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:40 
Φοβού τους Έλληνες 
(2000). Κωμωδία με τους 
Λάκη Λαζόπουλο, Ζωή Κα-
ρύδη, Τζον Μπλούθαλ, 
Τασσώ Καββαδία. Μία πα-
λιά βεντέτα και οι άγραφοι 
Κριτικοί νόμοι αναγκάζουν 
ένα καλοσυνάτο δάσκαλο 
να μετακομίσει στη Μελ-
βούρνη με σκοπό να εκδι-
κηθεί με το ζόρι το φόνο του παππού του. Τα πρά-
γματα όμως μπλέκονται όταν καταφθάνει και ο 
σκληροτράχηλος δίδυμος αδελφός του για να καθα-
ρίσει αυτός για πάρτι του. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:35 
Ζούσα Μοναχός Χωρίς Αγάπη (1956). Δραματική 
ταινία με τους Νίκο Ξανθόπουλο, Γιάννη Βογιατζή, 
Μαιρούλα Ευαγγέλου, Θόδωρο Μορίδη, Ελένη Ζα-
φειρίου και Γιώργο Βελέντζα. Ο Πέτρος έρχεται μαζί 
με δύο φίλους του στην Αθήνα για να ασχοληθούν 
με το λαϊκό τραγούδι. Χάρη στην υπομονή του κα-

ταφέρνει να ηχογραφήσει τον πρώτο του δίσκο στην 
εταιρία του κυρίου Θεοχάρη. Η επιτυχία έρχεται ταυ-
τόχρονα με τον έρωτα, στο πρόσωπο της ανιψιάς 
του Θεοχάρη Άννας. Παρά τις αντιρρήσεις του Θεο-
χάρη, το ζευγάρι παντρεύεται, όμως η ευτυχία τους 
δε θα κρατήσει για πολύ... 
ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:35 
Τα Σαΐνια (1982). Κωμωδία με τους Νίκο Τσούκα, 
Στάθη Ψάλτη, Αντώνη Παπαδόπουλο, Γιάννη Μα-
λούχο και Βίνα Ασίκη. Οι πρωταγωνιστές της ταινίας 
προσπαθούν να βρουν τον χημικό τύπο για να με-
τατρέψουν τα ούρα σε βενζίνη!! Ξέρουν τα 4 στοιχεία 
αλλά ψάχνουν το πέμπτο... 
ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:55 
Έγκλημα στα Παρασκήνια (1960). Αστυνομική ται-
νία με τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Τίτο Βανδή, Χρήστο 
Τσαγανέα, Ζωρζ Σαρρή, Μάρω Κοντού και Δήμο 
Σταρένιο. Μια γνωστή πρωταγωνίστρια του θεάτρου 
δολοφονείται και ταυτόχρονα ένας από τους ηθο-
ποιούς του 
θιάσου εξαφανίζεται. Η αστυνομία, αλλά και ο διευ-
θυντής μιας εφημερίδας, αναζητούν την άκρη του 
νήματος για τον εντοπισμό του δολοφόνου. Γρήγορα 
γίνεται φανερό ότι η υπόθεση ξεκινά από τον καιρό 
της γερμανικής κατοχής και το αδίκημα είναι αισθη-
ματικής φύσεως. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:30 
Αγάπησα και Πόνεσα (1963). Μελόδραμα με τους 
Νίκο Ξανθόπουλο, Κώστα Κακαβά, Άντζελα Ζήλια, 
Βασίλη Αυλωνίτη, Γεωργία Βασιλιάδου, Θεόδωρο 
Μορίδη. Η Βάσω και ο Λάκης αγαπιούνται όμως η 
κοινωνική διαφορά στέκεται εμπόδιο στη σχέση τους. 
Ο εφοπλιστής πατέρας του Λάκη τον αναγκάζει να 
φύγει στο εξωτερικό, δήθεν για δουλειές. Αλλάζει 
μάλιστα το αποχαιρετιστήριο γράμμα του προς τη 
Βάσω με σκοπό να τους χωρίσει. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:00 
Τα Πεζούνια της Παρασιευκούς (1987). Κυπριακή 
κωμωδία με την Όλγα Ποταμίτου, Μάρω Καυκαρί-
δου, Κική Μαυρίδου, Αν-
δρέα Βασιλείου, Νίκο Νι-
κολαίδη, Μιχάλη Έλληνα. 
ΗΠαρασιευκού έχει μανία 
με τα πεζούνια (περιστέ-
ρια), κάτι που η κόρη της 
δεν συμμερίζεται.
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ΠΕΜΠΤΗ 24/9 

07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/9 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/9 
8.30 Καμώματα τζι Αρώματα  
10.00 Κοίτα με στα Μάτια 
10.30 Γυναίκα της Κύπρου 
11.30 Σπίτι στη Φύση 
12.15 Προσωπογραφίες 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς (Ε) 
19.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.15 ΤΡΙΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕ-
ΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟΥ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗ» 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9 

05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
09.00 Χρονογράφημα 
09.30 Επιστήμη και Κοινωνία 
10.30 Eu 4 U 
14.15 Η κυρά του Μεταξιού 
16.00 Travel Diary 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή 
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
21.30 Κύπριοι του Κόσμου  
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/9  
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι Θέμα Υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
20.00 Ειδήσεις 
18.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας 

ΤΡΙΤΗ 29/9 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 

07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της 
Πεταλούδας

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 24 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: 
Κέντρο Πολιτισμού ΚΛΙΑΦΑ 
στα Τρίκαλα. 
22:00 Ελληνική Ταινία: Το Ξύλο 
Βγήκε από τον Παράδεισο 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με 
την Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Το Χώμα 
Βάφτηκε Κόκκινο 
23:35 Ελληνική Ταινία: Γρανίτα από 
Μπανάνα και Μπόλικη Τρέλα 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 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 
την δημοφιλή Ελληνίδα μουσικοσυν-
θέτρια Ζωή ́Τηγανούρια 
20:40 Ελληνική Ταινία:Το Πιο Λαμπρό 
Αστέρι 
22:10 Ελληνική Ταινία: Θα το Πά-
ρεις το Κορίτσι 
23:20 Ελληνική Ταινία: Βίβα Ρένα  
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αθλητική Κυριακή 
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά 
21:00 Διαλέγω Καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου 
20:05 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πα-
ναγή 
20:55 Ακάληπτος Επ 21 
21:40 Ελληνική Ταινία: Φοβού τους 
Έλληνες 
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:35 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα  
Νικολαΐδη και την Ρούλα 
Σκουρογιάννη 
21:35 Ελληνική Ταινία: Ζούσα Μο-
ναχός Χωρίς Αγάπη 
22:25 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:35 Ελληνική Ταινία: Τα Σαΐνια 
21:55 Ελληνική Ταινία: Έγκλημα 
στα Παρασκήνια 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Βασούλα Χριστοδούλου 
20:30 Ελληνική Ταινία: Αγάπησα 
και Πόνεσα 
22:00 Ελληνική Ταινία: Τα Πεζούνια 
της Παρασιευκούς
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Ιστορική ΠΡΟΚΡΙΣΗ στα πέναλτι και 
πρώτη φορά σε ομίλους η Ομόνοια

Ήττα για την Νέα Σαλαμίνα στο FA Cup 
Ήταν μόνο η αρχή σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον για την ομάδα

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τη Νέα Σαλαμίνα στην κυπριακή 
κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου για την υποστήριξή τους 
κατά τη διάρκεια της ιστορικής πορείας τους στο FA Cup. 
Η Νέα Σαλαμίνα έδωσε τα πάντα στον μεγάλο αγώνα στο Emi-
rates Cup, έναντι της Μπρέντγουντ. Δεν μπορούμε να κατηγο-
ρήσουμε κανέναν παίκτη για την ήττα, καθώς ήταν όλοι εξαιρε-
τικοί και φαίνεται το μέλλον μιας κορυφαίας ομάδας που 
προορίζεται σε ένα υψηλότερο επίπεδο ποδοσφαίρου. 
Το παιχνίδι ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό και καλό ποδόσφαιρο 
και για τις δύο ομάδες. Η New Salamis ήταν μονίμως πιεσμένοι 
με γρήγορες μπαλιές μεταξύ των παικτών για να προχωρήσουν 
προς τα εμπρός. Η Brentwood ήταν πιο χαλαρό και δημιουρ-
γούσε ευκαιρίες με πιο αργή επίθεση Ενώ το Brentwood είναι 
δύο επίπεδα πάνω από τη Nέα Σαλαμίν,, το υψηλό επίπεδο 
που έπαιζε η New Salamis  εξέπληξε τους θεατές. 
Στο 15ο λεπτό, ένα σουτ του Freddy Tandon σώθηκε από τον 
τερματοφύλακα της Μπρέντγουντ, αλλά πέντε λεπτά αργότερα 
η φιλοξενούμενη ομάδα άνοιξε το σκορ όταν μια υπέροχη μπα-
λιά πέρασε από τον Χόγκαν, την οποία οδήγησε στα δίκτυα ο 
Κούντος Οενουούγκα. Στη συνέχεια μια μεγάλη απόκρουση 
από τον τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας, Austin Byfield, 
κράτησε το παιχνίδι στο κόκκινο. Ένα λεπτό πριν την λήξη του 
πρώτου ημιχρόνου, η Σαλαμίνα έψαξε ένα γκολ και προήλθε 
από τη θρυλική φιγούρα του Ντένιτ Μεχμέτ. Κέρδισε την μπάλα, 
και σούταρε καταφέρνοντας το 1-1 με ένα υπέροχο γκολ.  
Ένα ζωντανό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο καθώς η Μπρέ-
ντγουντ ήρθε κοντά με ένα σουτ και στη συνέχεια η Νέα Σαλα-
μίνα είχε κερδίσει πέναλτι όταν ο Τσάρλι Γεωργίου έπεσε κάτω,  
αλλά ακυρώθηκε από τον διαιτητή. Στη συνέχεια, ένα γκολ ακυ-
ρώθηκε όταν ο Freddy Tandon κατευθύνθηκε στην περιοχή της 
Σαλαμίνας. 

Το τελικό γκολ ήρθε στο 80ο λεπτό όταν ο παίκτης της Brent-

wood Rees κτύπησε το κόρνερ και έφτασε στην περιοχή της 

Νέας Σαλαμίνας μέσω μιας εκτροπής του Sam Bantick, ο οποίος  

στο 90ο λεπτό πήρε μια δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τα τελευταία 4 

λεπτά παίχτηκαν με τρεις κόκκινες κάρτες. Δύο παίκτες του 

Μπρέντγουντ και ένας της Νέας Σαλαμίνας, ο Λούκκερ Φόστερ. 

Οι ποδοσφαιριστές της Σαλαμίνας θα δουν τον εαυτό τους και 

θα είναι θετικοί έστω και αν έχουν χάσει αυτό το παιχνίδι. Από 

την ταπεινή τους αρχή στο ποδόσφαιρο της Κυριακής με το 

πρωτάθλημα KOPA έφτασαν να κερδίζουν δύο γύρους ποδο-

σφαίρου του FA Cup και να φτάσουν στο προκριματικό στάδιο 

του Emirates FA Cup. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και η κυ-

πριακή κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου τους στήριζε. 

Ήταν επίσης υπέροχο που η BT Sport TV ήταν εκεί για να κα-

λύψει το παιχνίδι και ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για τη Νέα Σα-

λαμίνα που θα προβληθεί τις επόμενες εβδομάδες. 

Η κυπριακή κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι περήφανη 

που βλέπει ότι η Νέα Σαλαμίνα που ξεκίνησε στο KOPA League 

το 1975 πήγε στη συνέχεια στο Herts Senior League και τώρα 

στο Spartan South Midlands League και τώρα φυσικά να μπορεί 

να προκριθεί για να μπορέσει να παίξει σε μεγαλύτερους δια-

γωνισμούς κυπέλλου και πρωταθλήματος στον κόσμο το διά-

σημο Κύπελλο FA της Emirates, του οποίου ο τελικός παίζεται 

στο Στάδιο Wembley που φέτος κέρδισε η Άρσεναλ νικώντας 

την Τσέλσι στον τελικό. 

Οι νέοι Σαλαμίναίοι που παίζουν στο Spartan South Midlands 

League δεν είναι πρωτάρηδες στα FA Cups καθώς κέρδισαν το 

Κυριακό Κύπελλο FA της Αγγλίας νικώντας τον Barnes FC στο 

Selhurst Park, στο Crystal Palace, πριν από τέσσερα χρόνια. 

Η νέα επιτροπή και οι παίκτες της Σαλαμίνας θα ήθελαν να ευ-

χαριστήσουν την κυπριακή κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου 

για την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια αυτής της ιστορικής 

πορείας για το Κύπελλο FA και επίσης να στείλουν τα συλλυ-

πητήριά τους στην οικογένεια του Μάριο Στυλιανού υποστηρικτή 

της Νέας Σαλαμίνας που δυστυχώς απεβίωσε αυτή την εβδο-

μάδα. Στη μνήμη του παρατηρήθηκε ένα λεπτό σιωπή στον 

αγώνα FA Cup μεταξύ New Salamis και Brentwood FC. 

Η Νέα Σαλαμίνα ξεκίνησε για μια καλή αρχή στη σεζόν του 

πρωταθλήματος, κερδίζοντας το πρώτο της πρωτάθλημα στο 

South Midlands Spartan League νικώντας τους Σέφορντ Τάουν 

και Κάμπτον 5-1 από τα γκολ που προέρχονταν από τους Χά-

ρισον Γεωργίου 2 Jordan Sanderson, Deniz Mehmet και Michael 

Ademluyi.

Η Ανόρθωση ξεκινά τη σεζόν με 
δύο νίκες και σε αυτό το παι-
χνίδι είχαν το προβάδισμα για 
την πρώτη μισή ώρα ανεβαίνο-
ντας στο 4-0. Τότε έχασαν τη 
συγκέντρωση τους και επέτρε-
ψαν στην Ακάνθου να σκοράρει 
ένα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο 
η Ανόρθωση ανέβηκε με ταχύ-
τητα και σκόραρε άλλα δύο 
γκολ ένα από το σημείο πέναλτι 
όταν ο νέος παίκτης William 
βγήκε έξω από την περιοχή. Ο 
τελευταίος στόχος δημιουργή-
θηκε επίσης από τον William με 
ένα υπέροχο πέρασμα που 
άνοιξε την άμυνα της Akanthou. 
Οι στόχοι της Ανόρθωσης προ-
ήλθαν από τον Alfie Bartram 1 
Harry Vazanias 1 Andre McCol-
lin 2 και Alex Anderson 2. 
Οι σημερινοί ηγέτες του πρω-
ταθλήματος, Pantel οδηγούνται 
ψηλά κάτω από τη νέα ομάδα 
διαχείρισης, το Διευθυντή Τζάκ 
Μάρκο και τους Προπονητές 
Άντυ Σταύρου και Μάριο Κυρια-
κίδη. 
Κέρδισαν την Ομόνοια Νεο-
λαίας την περασμένη εβδομάδα 
7-1 και πήρε ένα καταπληκτικό 
γκολ από τον τερματοφύλακα 
της Pantel, Carlos Simeoni για 
να σπάσει το αδιέξοδο που εί-
χαν οδηγηθεί. Μόλις αναπή-
δησε, ο τερματοφύλακας του 
Apoel το απέκρουσε. 

Και πάλι οι τερματοφύλακες οι 
προταγωνιστές των παιχνιδιών, 
καθώς σε μια ισοπαλία χωρίς 
γκολ, μεταξύ της Ολυμπίας και 
της Κόμι Κεμπίρ οι δύο τερμα-
τοφύλακες έμειναν συγκεντρω-
μένοι σε όλο το παιχνίδι. 
Ο Ward της Ολύμπιας και ο 
Βαγγέλης της Komi Kebir ήταν 
εξαιρετικοί και οι δύο έκαναν 
εξαιρετικές αποταμιεύσεις για να 
διατηρήσουν το σκορ στο 0-0. 
Τέσσερα γκολ από τον Anthony 
Georgiou και ένα από το Vedat 
έδωσαν στην Ομόνοια νίκη 5-3 
επί της Nissi. 
Και τέλος, ένα συναρπαστικό 
παιχνίδι γεμάτο γκολ. Ο Πανα-
θηναϊκός προηγείτο 6-5 από 
την Σινάρ και ενώ στην αρχή η 
Σιναρ βρισκόταν 2 γκολ πίσω, 
κατάφερε και έκανε το 5-5, ισο-
φαρίζοντας μέχρι τα τελευταία 
10 λεπτά, όπου ο Παναθηναϊκό 
σκόραρε ακόμη ένα γκολ και 
έδωσε το τέλος στον αγώνα. 
Οι σκόρερ του Παναθηναϊκού 
ήταν ο Αντώνιος Κωνσταντίνου 
1 Αναστάσι Κασάπι 2 Ζακ Ου-
ριμπάρρι 2 και Γιώργιο Τόρες 1. 
Τα γκολ του Σεναρ προήλθαν 
από τον Γιάνικ Καμάναν 2 Ζενέ 
Mαρτίν Κυρί Κυριάκου Ζελέλεμ 
Άσεμπε.

Η Ομόνοια πέταξε έξω τον Ερυ-

θρό Αστέρα στα πέναλτι και 

πήρε τεράστια πρόκριση στα 

play-offs του Champions 

League ενώ παράλληλα θα παί-

ξει για πρώτη φορά στην ιστο-

ρία της σε όμιλο Ευρωπαϊκής 

διοργάνωσης (Europa League).   

Η Ομόνοια μπορεί να μην 

έφτιαξε πολλές φάσεις όμως ευ-

τύχησε να ανοίξει το σκορ στο 

31ο λεπτό. Ο Γκόμεθ εκτέλεσε 

κόρνερ, η μπάλα χτύπησε στο 
δοκάρι και ο Λούφτνερ με κο-
ντινή κεφαλιά νίκησε τον Μπόρ-
γιαν για το 1-0.  Ο Ερυθρός 
Αστέρας που ήταν πιο απειλη-
τικός από την Ομόνοια, ειδικά 
στα τελευταία λεπτά, έφερε τον 
αγώνα στα ίσια στο 45'. Ο Μπέν 
έκανε την σέντρα από δεξιά και 
ο Ιβάνιτς με κεφαλιά νίκησε τον 
Φαμπιάνο για το 1-1. 
Εννέα εκατομμύρια και βάλε για 
την Ομόνοια.  
Στην επανάληψη ο ρυθμός ήταν 
ακόμη καλύτερος, με τις δύο 
ομάδες να φτιάχνουν αρκετές 
φάσεις, μερικές από αυτές πολύ 
καλές, για να πάρουν προβάδι-
σμα στο σκορ. Λίγο η αστοχία 
των ποδοσφαιριστών και λίγο η 
κλάση των δύο κίπερ, είχαν ως 
αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί το 
90λεπτό ισόπαλο 1-1 και να 

οδηγηθεί το παιχνίδι στην πα-

ράταση.   

Το πρώτο ημίχρονο της παρά-

τασης δεν έβγαλε την μεγάλη 

φάση ενώ κύριο χαρακτηριστικό 

και των δύο ομάδων, ήταν η 

κούραση. Το ίδιο σκηνικό και 

στο δεύτερο 15λεπτο της παρά-

τασης με αποτέλεσμα το παι-

χνίδι να πάει στην διαδικασία 

των πέναλτι.  

Στα πέναλτι, μεγάλος πρωτα-

γωνιστής ήταν ο Φαμπιάνο που 

απέκρουσε δύο πέναλτι και η 

Ομόνοια που ήταν εύστοχη στα 

πέναλτι της (4-2) πανηγύρισε 

τεράστια πρόκριση στα play-offs 

του Champions League.

Πρωτάθλημα ΚΟΠΑ

Η Ομόνοια και ο Απόλλωνας 
ήταν οι μεγάλοι νικητές των  
ντέρμπι της Κυριακής, στην 4η 
αγωνιστική του Πρωταθλήμα-
τος Cyta. Με νίκη προχώρησε  
και το ΑΠΟΕΛ επί της Ένωσης 
στο Παραλίμνι με 2-0. 
Στο Στάδιο ΓΣΠ η Ομόνοια Λευ-
κωσίας νίκησε με 2-1 την ΑΕΚ 
και έφτασε στους οκτώ βαθ-
μούς. Οι πράσινοι προηγήθη-
καν στο 45+2 λεπτό με τον Μα-
ρίνο Τζιωνή και η ΑΕΚ 
ισοφάρισε στο 67ο λεπτό με τον 
Τρουγιόλς. Το 2-1 διαμόρφωσε 
στο 89ο με απευθείας κτύπημα 
φάουλ ο Κίκο. 
Στο Στάδιο Αντώνης Παπαδό-

πουλος ο Απόλλωνας νίκησε με 
3-1 την Ανόρθωση και ανέβηκε 
στην κορυφή με δέκα βαθμούς, 
ενώ αυτή ήταν η πρώτη ήττα 
για την Ανόρθωση. Η ομάδα της 
Αμμοχώστου προηγήθηκε στο 
19` με τον Οκριασβίλι, ο Απόλ-
λωνας ισοφάρισε με πέναλτι 
του Μπένσοπ στο 37ο λεπτό 
και στο 45+2 πήρε προβάδισμα 
με γκολ του Πίττα. Στο 76ο λε-
πτό ο Λάρσον διαμόρφωσε το 
3-1 για τον Απόλλωνα. 
Στο Παραλίμνι το ΑΠΟΕΛ νί-
κησε την τοπική Ένωση με 2-0 
και έφτασε στους επτά βαθ-
μούς, χωρίς βαθμό παραμένει 
η Ένωση. Το σκορ άνοιξε στο 
1ο λεπτό ο Ζαχίντ και στο 72ο 
λεπτό ο ίδιος ποδοσφαιριστής 
διαμόρφωσε το 2-0. 
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα 
της 4ης αγωνιστικής είναι: Ερ-
μής-Ολυμπιακός 0-1, Πάφος-
Εθνικός 2-2, ΑΕΛ-Καρμιώτισσα 
3-1, Ομόνοια-ΑΕΚ 2-1, Ανόρ-
θωση-Απόλλων 1-3, ΕΝΠ-
ΑΠΟΕΛ 0-2, Δόξα-Νέα Σαλα-
μίνα (αναβολή).

Ομόνοια, Απόλλωνας οι  
κερδισμένοι 4ης αγωνιστικής
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Britain imposes six month 
curbs against second wave

P
rime Minister Boris 

Johnson has urged 

Britons to "summon the 

discipline and the resolve" to 

avoid a second national lock-

down after warning there have 

been "too many breaches" of 

coronavirus rules. 

In a televised speech, the 

first of its kind since the first 

lockdown was announced in 

March, Mr Johnson said Britain 

will "get through this winter        

together" if new coronavirus      

restrictions are followed. 

New rules in England include 

a 10pm curfew for pubs, a    

tightening of the rule of six and 

fresh advice for people to return 

to working from home. 

Foreign Secretary Dominic 

Raab has warned that the UK 

could be put into a second        

national lockdown to control the 

spread of coronavirus if the      

latest measures do not work. 

He said: "We've always said 

we've got a sort of repository of 

measures in the arsenal to take. 

I don't think we would speculate 

about what further could be 

done. But the reality is they will 

be more intrusive or we could 

end up in a national lockdown. 

That is what we want to avoid."  

He added: "Let's hope that 

we can get through the winter 

months if we take these meas-

ures and if everyone plays by 

the rules, and we go into Christ-

mas not needing to go into that 

national lockdown with all the 

impact on society and families 

but also the damage it would do 

to businesses."  

Mr Raab said that a "small 

minority" could "blow it for         

everyone else" if they do not 

obey the new rules.  

He said: "The risk is, of course, 

that that frays at the edges,   

that a small minority, if I can put 

it this way, blow it for everyone 

else, and that's why the meas-

ures that we've introduced are 

targeted along with increased 

fines and making sure we've 

got consistent enforcement and 

compliance."  

Prime Minister Johnson, in his 

speech to the nation, warned of 

some "unquestionably difficult 

months" ahead in UK's fight 

against Covid-19, but said "things 

will be far better by the spring" 

if people stick to the new guid-

ance. 

"But if people don’t follow the 

rules we have set out, then we 

must reserve the right to go 

further," Mr Johnson said,       

adding: "If we were forced into 

a new national lockdown, that 

would threaten not just jobs  

and livelihoods but the loving 

human contact on which we all 

depend." 

"Unless we take action the 

risk is that we will have to go  

for tougher measures later, 

when the deaths have already 

mounted and we have a huge 

caseload of infection such as 

we had in the spring," he said. 

The prime minister warned 

that coronavirus is "no less fatal 

than it was in the spring," as he 

urged people to consider the 

vulnerability of other people. 

"These risks are not our own," 

he said. "The tragic reality of 

having Covid is that your mild 

cough can be someone else’s 

death knell."  

Despite warnings that "hospi-

tal admissions are climbing", 

the prime minister attempted      

to strike an optimistic tone in his 

statement. 

"Things will be far better by 

the spring when we have not 

only the hope of a vaccine, but 

one day soon – and I must stress 

that we are not there yet - of 

mass testing so efficient that 

people will be able to be tested 

in minutes so they can do more 

of the things they love. That’s 

the hope; that’s the dream. It’s 

hard, but it’s attainable, and we 

are working as hard as we can 

to get there." 

He added: "The fight against 

Covid is by no means over. I 

have no doubt, however, that 

there are great days ahead." 

Earlier, Mr Johnson told MPs 

that new restrictions in England 

- which include a curfew on     

pubs and a tightening of the 

'rule of six' - are likely to be in 

place for six months. 

In his statement to the nation, 

Mr Johnson thanked the majority 

of the public for following the 

guidance, but said "there have 

been too many breaches – too 

many opportunities for our         

invisible enemy to slip through 

undetected." 

He warned: "For that minority 

who may continue to flout the 

rules, we will enforce those rules 

with tougher penalties and fines 

of up to £10,000." 

Rule changes for England 

were first announced by the 

prime minister in the House of 

Commons earlier on Tuesday 

and many of the new restrictions 

have been adopted by the other 

UK nations. 

Mr Johnson said the new rules 

are likely to be in place for six 

months unless they result in a 

swift decline in virus infections. 

Changes in England:  

• People now advised to work 

from home if possible 

• Hospitality ordered by law 

to close at 10pm 

• Rule of six extended to      

indoor sport, meaning, for exam-

ple, indoor five-a-side banned 

• Weddings attendances are 

restricted to a maximum of 15 

• Planned return of fans to 

events such as football matches 

cancelled 

• Face covering laws extended 

to both staff and customers in 

retail, hospitality 

• Fines for rule breaches  

doubled to £200 

Restrictions on businesses 

come into force on Thursday, 

working from home advice is  

effective immediately and rule 

changes on weddings and face 

coverings should be followed 

from Monday. 

The prime minister held a 

Cobra meeting with the first 

ministers of Scotland, Wales 

and Northern Ireland before  

announcing the new measures 

for England. 

All leaders "agreed on the 

need to work on a four-nation 

basis to discuss UK-wide 

measures where these were 

necessary." 

T
urkey and Greece have 

agreed to resume talks 

over their contested 

maritime claims in the eastern 

Mediterranean after a four 

year hiatus following weeks 

of tensions that culminated 

in a collision between their 

warships. 

The talks, which broke off  

in 2016 after 60 rounds that 

made little progress over 14 

years, will resume in “the near 

future” in Istanbul, the Greek 

Foreign Ministry said in a 

statement, without elaborating. 

Turkey also gave no timing 

for a resumption of the talks 

but a senior official said they 

could begin by the end of the 

month.  

“There are positive develop-

ments,” the official said. 

Tensions flared last month 

after Ankara sent its Oruc  

Reis seismic survey ship into 

disputed waters, escorted by 

gunboats, to map out sea       

territory for possible oil and 

gas drilling. A Turkish and a 

Greek warship collided during 

the standoff. 

Since then, Turkey has         

recalled the Oruc Reis, saying 

the move would allow for diplo-

macy ahead of an EU summit 

where members Greece, Cyprus 

and France are pushing for 

tough action against Turkey. 

The meeting was postponed 

on Tuesday to October 1-2. 

On Tuesday, Turkish Presi-

dent Tayyip Erdogan held a 

video summit with German 

Chancellor Angela Merkel, 

whose country has mediated 

in the dispute, and EU Council 

President Charles Michel. 

“At the summit, where deve-

lopments in the eastern Mediter-

ranean were discussed, it was 

stated that Turkey and Greece 

are ready to start exploratory 

talks,” Turkey’s presidency said 

in a statement. 

Omer Celik, spokesman for 

Erdogan’s ruling AK Party, said 

preparations for the resumption 

of talks were under way and 

that the two sides were working 

on the parameters. 

Erdogan said he hoped the 

EU summit would bring new 

impetus to Turkey-EU ties, 

adding steps on updating a 

customs union between the 

two sides, visa-free travel and 

migration would help put ties 

on a positive basis. 

In a video address to the U.N. 

General Assembly, Erdogan also 

called for a regional conference 

of Mediterranean coastal states, 

which he said should include 

the breakaway Turkish Cypriots, 

to address maritime disputes. 

Turkey has two oil and gas 

exploration ships in waters off 

the coast of Cyprus, angering 

authorities in Nicosia.  

Turkey has also signed a 

maritime demarcation deal 

with Libya which conflicts with 

a rival deal between Greece 

and Egypt. Erdogan said       

Turkey preferred to solve dis-

agreements “justly and in an 

appropriate way” through talks, 

but added that “futile” attempts 

to exclude Turkey from plans 

in the eastern Mediterranean 

could not succeed.

Turkey, Greece 
agree to resume 
talks after four years



T
he Chair of the All Party 

Parliamentary Group 

(APPG) for Cyprus, Sir 

Roger Gale MP (Conservative), 

has written to Foreign Secretary, 

Dominic Raab MP, urging the 

UK Government to consider all 

actions and measures to ensure 

that Varosha is not re-opened    

in a way that contravenes UN 

resolutions following represen-

tations from the National Fede-

ration of Cypriots in the UK, 

which is the Secretariat for the 

APPG.  

The letter was co-signed by 

the Vice-Chairs of the APPG for 

Cyprus, Bambos Charalambous 

MP (Labour), Christine Jardine 

MP (Liberal Democrat), Caroline 

Nokes MP (Conservative); and 

Secretary Jack Dromey MP  

(Labour). 

The letter highlighted the        

recent provocative statements 

from the illegal regime in the  

occupied area of Cyprus and 

the UN resolutions that the 

statements contravene. It went 

on to say that "we (the UK) cannot 

underestimate or downplay the 

statements made, or intentions 

telegraphed, by senior Turkish 

officials."  

It also warned that "the state-

ments and posturing emanating 

from Turkey must be of grave 

concern to the United Kingdom 

as Guarantor Power of the       

Republic of Cyprus' indepen-

dence, sovereignty and territorial 

integrity."  

UN Security Council Resolu-

tion 550 (1984) and 789 (1992) 

explicitly call on Turkey to give 

control of Famagusta to the UN 

so that the town's lawful residents 

can return. 

The letter also acknowledged 

President Anastasiades' con-

structive suggestion to establish 

a 'Technical Committee on the 

Reconstruction and Resettle-

ment of the fenced area of      

Varosha'. The committee would 

be tasked with evaluating the 

properties in Varosha so that 

the town's lawful residents can 

return safely once technical work 

has been completed. The APPG 

for Cyprus described this as   

having "the undoubted potential 

to act as a substantive confi-

dence building measure." 

At the end of the letter, Sir 

Roger Gale MP and the Officers 

of the APPG urged the UK   

Government "to consider all 

measures and pre-emptive       

actions that it can take to ensure 

that Varosha is not re-opened in 

a manner that contravenes UN 

resolutions and that it clearly 

voices in a strong and unequivo-

cal manner its public opposition 

to such a possibility. It is, in our 

view, incumbent on the British 

Government to do so and to stand 

firmly on the side of international 

law and UN resolutions.” 

Federation President, Christos 

Karaolis, commented, "I'm 

pleased that our representa-

tions have led to this strong and 

clear letter to the UK Govern-

ment by our cross-party friends 

in Parliament. It's time that the      

UK Government started taking     

Turkey's statements and actions 

seriously, rather than simply      

appeasing President Erdogan's 

unacceptable authoritarianism." 

In a statement earlier this year 

on Varosha, the UK Government 

said that, “We (the UK) fully  

support all relevant Security 

Council resolutions, including 

Resolutions 550 and 789… The 

UK remains convinced that a 

comprehensive settlement is 

the best chance of resolving 

these issues.” 
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UK must consider all measures against 
the illegal re-opening of Varosha

UK Cypriot Professionals 

Network launched

T
he National Federation of 

Cypriots in the UK are de-

lighted to announce that, 

in cooperation with our Member 

Associations, we have estab-

lished the UK Cypriot Profes-

sionals Network to provide men-

toring, CV reviews, networking 

opportunities and other helpful 

resources, for Cypriot profes-

sionals in the UK, of levels and 

across multiple industries. 

It was recently announced 

that the ongoing COVID-19 

pandemic has seen 700,000 

workers lose their jobs, with 

young people hit particularly 

hard. Therefore, we've worked 

hard to rapidly establish a new 

platform that will provide much 

needed support and resources. 

This all-community effort will 

require everyone's involvement 

to succeed. So, we're looking for 

mentees who want to take their 

career to the next level, as well 

as mentors who want to help the 

next generation of UK Cypriots 

excel. Please do take the time 

to register (its quick and simple!).  

For more information visit the 

platform (https://cypriotfederation. 

org.uk/ukcpn/) or get in touch if 

you have any questions by 

emailing ukcpn@cypriotfedera-

tion.org.uk  

Register as a mentee: 

www.cypriotfederation.org.uk/ 

ukcpnmentee  

Register as a mentor: 

www.cypriotfederation.org.uk/ 

ukcpnmentor  

T
he annual event to pres-

ent the Tefkros Anthias - 

Theodosis Pierides Cul-

tural Services Award of the C.C. 

of AKEL took place on Monday 

evening.  

The 2020 award was given 

to playwright Giorgos Neophytou, 

and choreographer Lambros 

Lambrou, who passed away re-

cently - the award was received 

by his family, who visibly moved, 

thanked AKEL. 

 In his address, Mr Neophytou 

thanked AKEL, stressing that 

throughout his career, he wanted 

to receive this award because as 

he pointed out, "it is considered 

the greatest honour awarded by 

Cypriot society." 

A cultural program followed. 

The event was addressed by 

General Secretary of the C.C. 

of AKEL Andros Kyprianou and 

a representative of the Ministry 

of Education.

2020 Cultural Services 
Award of the C.C. of AKELFCO: Cyprus settlement of 

utmost importance
T

he UK continues to be a 

strong supporter of a com-

prehensive, just and lasting 

settlement of this issue, based 

on the internationally accepted 

model of a bi-zonal, bi-communal 

federation, the Foreign Office has 

reiterated in a letter to a group 

of UK Cypriots. 

On the issue of guarantees 

and the future security of Cyprus, 

the Foreign Office letter restates 

that the UK has been clear it is 

“open to whatever arrangements 

the two sides and the other 

Guarantor Powers can agree on 

in order to meet the security 

needs of the two Cypriot com-

munities.” 

The UK Government is follow-

ing “with concern” developments 

regarding to Turkish drilling         

in the Eastern Mediterranean      

and “has repeatedly expressed        

opposition to Turkish drilling in 

the waters around Cyprus both 

in public and in private.” 

The letter notes that London’s 

priority is to see the situation de-

escalate. It also states that the 

UK continues to recognise the 

sovereign right of the Republic 

of Cyprus to exploit the oil and 

gas in its internationally agreed 

Exclusive Economic Zone. 

“We believe it is critical for 

stability in the Mediterranean 

and for the integrity of the        

rules-based international system 

that disputes such as this are 

resolved, not through force,      

militarisation or coercion, but 

through dialogue and in accor-

dance with international law,” 

the letter continues, expressing 

the will for the UK to continue 

working with Cyprus and the 

wider region to that end. 

Concluding, the Foreign Office 

notes: “We continue to attach the 

utmost importance to securing 

a long-term settlement to the  

division of Cyprus and urge        

all parties to look for ways by 

which the development of the 

island’s resources can support 

the search for a settlement for 

the benefit of all Cypriots.” 

The letter is a response to          

a previous one sent to Prime   

Minister Boris Johnson by 25 

members of the Cypriot commu-

nity in the UK on the occasion 

of the tragic anniversary of      

Turkey’s second invasion of   

Cyprus in 1974.
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Wonderful rewards for Year 13 and Year 11 

students at St Andrew the Apostle School

O
ver the Summer,               

St Andrew the Apostle 

School Founding students 

received the first set of A Level 

results in the school’s history 

and our Year 11 students were 

awarded our third set of GCSE 

grades.  

All the students in these year 

groups are special to us and we 

are incredibly proud of their 

achievements. Through their time 

at the school, they have been 

true to the values of the school 

and their hard work and resilience 

has been rewarded.  

 

Year 13 – First ever A Levels 

awarded to our Founding   

students 

Our Founding students had 

faith in our school’s vision when 

they chose us in Year 7 and they 

continued with their belief in us 

when they became our first sixth 

form students. Their faith, dedi-

cation and desire to excel has 

been borne out in a wonderful 

set of results. We are very proud 

of the accomplishments of all 

our students, but some indivi-

duals have really shone this year: 

• Andrianna C achieved grade 

A’s in History, Psychology and 

Philosophy & Ethics.  

• Stavros K achieved 2 grade 

A’s in History and Economics 

and a grade B in Mathematics.  

• Sevi K achieved grade A’s 

in History and Philosophy & 

Ethics, and a Distinction in BTEC 

Business.  

• Marianna C achieved grade 

A’s in Psychology and English 

Literature and a grade B in 

Mathematics.  

• Yulianna D achieved 2 grade 

A’s in Biology and Chemistry 

and a Grade C in Mathematics.  

These grades and those          

received by our students reflect 

just how hard students and staff 

members have worked to achieve 

these outcomes. As Headteacher, 

I would like to thank publicly all 

involved: the students in our 

founding year group, their        

parents, and the staff at our 

school and the Russell Education 

Trust. The collective success 

demonstrates not only how con-

tinuity in education is so important 

for successful outcomes but also 

how our community embodies 

our motto: Ever to Excel. 

Mike Michael, Senior Deputy 

Headteacher, stated, “Our staff 

members know our learners 

really well, meaning they get the 

individual support they require 

to be successful. We wish all our 

students ever success in their 

next steps.”  

These Year 13 students have 

set the standard for future years 

and we are incredibly proud of 

what they have achieved and 

the young women and men who 

have now taken the next steps 

in their education or careers. 

 

Year 11 – Deserved GCSE 

Awards for a great year group 

This has been a very challeng-

ing year for all school students 

and the significant disruption to 

education has been felt most 

keenly by those who should have 

taken their final exams this 

summer. Our school has a track 

record of academic excellence 

and this year, despite the diffi-

culties faced, is no different. Our 

students have achieved incredibly 

well across the full range of GCSE 

qualifications and will continue 

to do so next year and beyond I 

am sure. 

Whilst these results have come 

about in unusual way this year, 

they are no less of an achievement 

and we as a school would like to 

congratulate all our students on 

these outcomes, having navigated 

an incredibly stressful period. 

Our staff have worked incredibly 

hard to ensure that students were 

in a position to do well and we have 

strived to ensure that students 

have been given every chance 

to pursue their chosen next steps. 

There were some excellent 

individual performances with a 

host of students gaining impres-

sive sets of grades, including a 

good number of the harder to 

attain grade 9s: 

• Victoria D: 10 x Grade 9;         

1 x Grade 8; 1 x Grade 6 

• Saihan M: 10 x Grade 9;         

1 x Grade 8 

• Melody S: 5 x Grade 9;        

3 x Grade 8; 3 x Grade 7 

• Elias W: 3 x Grade 9;               

5 x Grade 8; 3 x Grade 7 

• Alex I: 3 x Grade 9;                   

3 x Grade 8; 4 x Grade 7 

• Andreas N: 2 x Grade 9;          

6 Grade 8; 3 X Grade 7 

• Dhruti Al: 1 Grade 9;                

7 x Grade 8; 2 x Grade 7 

The overall results indicate 

that our students have performed 

at levels above national averages 

in many subjects with outstand-

ing performances in English, 

Mathematics and Science.  

I am absolutely delighted that 

so many of our students have 

done so well. The students have 

worked incredibly hard and I   

applaud their commitment and 

determination. They have 

achieved high grades across a 

broad range of disciplines. I 

would also like to recognise the 

dedication of the St Andrew the 

Apostle staff who have worked 

very hard to ensure that our stu-

dents achieve excellent results.  

We are delighted as a school 

that so many of this year group 

have chosen to continue their 

education with us in the sixth form. 

They form part of our largest 

sixth form intake so far and they 

will continue the excellence set 

by our founding students. 

 

Michael Vassiliou,  
Headteacher – Acting  

 

 

Transition Open Events 

Book now to secure a place 

on one of St Andrew the Apostle 

School’s Virtual Open Mornings 

on 29th, 30th September and 

1st October. Look out for the link 

on the school website for further 

details: www.standrewtheapostle. 

org.uk

Art at our feet in Enfield Town and Southgate

A
fter nearly a year, Pari-

kiaki’s Managing Director 

Mr Bambos Charalam-

bous (centre) was pleased to 

catch up with former UK Sales 

Manager at Cyprus Airways,  

Mr Spyros Neophytou (left)       

and well known photographer 

Mr Doros Partasides (right), for 

a catch up at Cypriot owned 

restaurant Genzo in East     

Finchley. 

The three friends enjoyed  

delicious meze and a Cypriot 

coffee over a two hour friendly  

discussion on various subjects 

including the new way of life 

during the Coronavirus pande-

mic, community life, and of 

course the Cyprus problem. 

A catch up over meze at 
Genzo Restaurant

T
wo of five new pedestrian 

crossings designed by 

local Enfield artists have 

been revealed as the finale of 

the Enjoy Enfield Summer of 

Arts programme. 

Enfield Council commissioned 

the artists to create colourful, play-

ful designs to appear in Angel 

Edmonton, Edmonton Green, 

Enfield Town, Palmers Green 

and Southgate, as part of the 

celebration of the arts and culture 

in the borough and also as a long-

term initiative to see how art can 

transform public spaces. 

Enfield Council’s Deputy 

Leader, Cllr Ian Barnes, said: 

“The aim of these beautiful com-

missions is to explore how every-

day features – such as a pedes-

trian crossing - can become high- 

quality, engaging and artistic       

interventions in public areas. 

“Enfield Council wants to  

support and nurture artists and 

to help them become an important 

part of the regeneration of our 

town centres. We also hope that 

these delightful crossings will 

bring a smile to people’s faces 

when they visit Enfield’s towns.” 

The first crossing to be revealed 

was in Enfield Town, designed by 

Hasan Bölücek, a member of the 

British Alevi community who is 

a visual artist, illustrator and art 

teacher. His design focussed on 

the importance of nature’s ele-

ments in Alevi culture, which are 

represented on the crossing by 

the horizontal colours. The birds 

symbolise peace and freedom.  

Mr Bölücek was joined by Cllr 

Barnes, a representative of the 

Enfield Society and the British Alevi 

Federation and the Enfield Town 

Centre Manager, Mark Rudling. 

The second crossing was      

designed by Dan Maier, a resident 

of Enfield who has worked in 

venues such as Harvey Nichols 

and the National Theatre and who 

also launched the much-loved 

Art Trail event in Southgate and 

Palmers Green.  

Ms Maier and Cllr Barnes were 

joined by representatives of  

Optical Warehouse and Heritage 

Tea & Coffee, local businesses 

who have shown strong support 

for the crossing. 

Commenting on her Southgate 

pedestrian crossing, Ms Maier 

said: "I wanted to create some-

thing bright and cheerful, intro-      

ducing the essence of nature and 

its vibrant colours into our urban      

landscape. The colour scheme 

references the rainbows that have 

been so prevalent during lock-

down, symbolising peace and 

hope for the future. I've abstracted 

elements from the natural world 

to create a striking artwork which 

I hope will bring some joy, spark 

imagination and once again put 

Southgate on the map."  

B
ritish author Victoria Hislop 

was officially granted 

honorary Greek citizenship 

last Thursday, in a ceremony in 

Athens. 

“Today is a very important 

day because, for many years, I 

have loved Greece. It is no       

secret that I love the people, 

the landscape, the culture, all 

that…Thank you very much for 

the great honor today,” she said 

after her swearing-in before the 

general secretary of Citizenship, 

Athanasios Balerbas. 

After the ceremony, Balerbas 

offered Hislop a sculpture      

composition from the Benaki 

Museum. 

The author was then received 

at the Maximos Mansion by 

Prime Minister Kyriakos Mitso-

takis who thanked her for       

supporting Greece. 

“I want to thank you for your 

pure love for Greece, which is 

reflected in everything you do 

and write,” Mitsotakis said. 

He went on to note that the 

honorary citizenship process is 

an opportunity to recognize 

people who are “Greeks at heart.” 

On her part, Hislop gave the 

Prime Minister a copy of her      

latest book titled Those Who 

Are Loved. She also said that 

she had been feeling Greek for 

a long time. 

“I love Greece with its prob-

lems and its difficulties, not only 

for its beauty. I love everything,” 

she added. 

Earlier this summer, the British 

writer was named an honorary 

Greek by decree of President 

Katerina Sakellaropoulou, “for 

her important services toward 

Greece, for the international  

exposure she gave to the      

historic site of Spinalonga and 

her promotion of modern Greek 

culture and history.” 

Hislop visits Greece very often 

and has a second home on the 

island of Crete. The Island, one 

of her many bestselling novels 

first published in 2005, is set on 

Spinalonga, an island off the 

coast of Crete that was Greece’s 

leper colony for much of the 

20th century. 

The book was adapted by 

Greece’s Mega Channel as a 

very successful 26-episode TV 

drama series titled To Nisi,  

making it the most expensive 

local television production of all 

time, in 2010. 

Hislop has also written     

The Return (2008), The Thread    

(2011), The Sunrise (2014), La ville      

orpheline (French 2015), Cartes 

Postales from Greece (2016) 

and Those Who Are Loved (2019). 

Victoria Hislop granted 
honorary Greek citizenship
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V
ideo clips will replace 
written scenarios in the 
car driving theory test, 

bringing the test up to date and 
making it more accessible for 
everyone, from 28 September.  

The new video clips in the 
multiple-choice part of the test 
will show up to a 30-second 
scenario of different driving   
conditions. This includes driving 
through a town centre or on a 
country road. Learners will then 
need to answer three questions 
about the clip.  

The changes follow research 
done with learners who have 
reading difficulties and disabilities. 
It showed learners felt more 
comfortable and confident with 
video scenarios, rather than 
written ones, as they were better 
able to process the information 
on screen.  

DVSA Chief Driving Examiner, 
Mark Winn, said: “DVSA’s priority 
is to help everyone through a 
lifetime of safe driving. Being 
able to drive can be life-changing 
and the DVSA is committed to 
helping everyone access the 
opportunities driving can offer. 
We have worked closely with road 
safety experts and learners to 
create a theory test which fully 
tests a candidate’s knowledge 
of the rules of the road and is 
more accessible.”  

As well as making the test 
more accessible the changes 
make the test more realistic, as 
it mirrors the way candidates 
take in and react to information 
while driving.  

DVSA worked with the     
National Autistic Society, the 
British Dyslexia Association and 
British Deaf Association amongst 
other stakeholders to develop 
the changes.  

John Rogers, from the Disabi-
lity Driving Instructors, said: “A 
picture paints a thousand words, 
especially for candidates with 
special educational needs.     
Having to go back and forth      
between the text in the written 
scenario and the written ques-
tions and answers was a big 
obstacle to understanding what 
was required. Video scenarios 
should prove much easier      
to follow and the questions       
will hopefully appear more      
relevant.” 

Previous improvements made 
to the theory test to make it more 
accessible, include the added 
option of taking the test with a 
pre-recorded voice-over, and 
specially trained members of 
staff acting as readers.  

Learners can practice for free 
in using the new video clips by 
visiting www.safedrivingforlife. 
info/take-free-video-clip-test  

New videos to make driving 
theory test more accessible

Longest-serving UK Cypriot Council 

Leader to step down after a decade

U
K Cypriot Councillor 
Stephen Alambritis has 
announced he will step 

down as Leader of the London 
Borough of Merton in November, 
ten years after he first won   
election to the role. 

The council’s longest-serving 
leader, Cllr Alambritis will           
formally leave his post at the 
next meeting of the Council on 
November 18, when a new 
Leader will also be proposed for 
election. 

First elected to the council         
in 2003, Aradippou born Cllr 
Alambritis became the Labour 
Leader in the 2007 and took the 
council’s most senior role in 
2010 following the first of three 
successive election victories in 
the outer South London borough.  

He was the first Cypriot in      
the UK to get to the most senior 
position for councillors namely 
Executive Leader under the 
“strong leader” model. While 
there have been many Cypriot 
Mayors in England, their posi-
tion is purely ceremonial and 
without any powers. 

With over a decade of service, 

Alambritis has led the authority 
for longer than any previous 
Leader in Merton since the 
council was formed in 1965. In 
2013, Merton Council was 
named Best Achieving Council 
at the prestigious MJ Achieve-
ment Awards. 

Under Cllr Alambritis’ leader-
ship, a wide range of improve-
ments have been delivered for 
the borough:  

- Supporting the most vulner-
able 

- Establishing and maintaining 
100% council tax support to those 
on low incomes in the borough;  

- Ensuring those leaving care 
don’t pay council tax until they 
are aged 25 to help them get 
started 

- Development of the new 
learning disability centre at       
Leyton Road  

- The fight continues against 
proposals to downgrade St       
Helier Hospital 

- Improving services for       
families 

- The development of a brand 
new leisure centre at Morden 
and new library at Collier’s 

Wood. The borough’s seven 
award–winning libraries have all 
been kept open, as other local 
authorities close libraries. 

- Significant improvement in 
school exam results, with all 
secondary schools now rated 
Good or Outstanding by Ofsted 

- Expansion to more than 20 
schools to create 4,500 new 
school places 

- A brand new secondary 
school building nearing comple-
tion in South Wimbledon 

- Being more business-like in 
how the council operates. 

Cllr Alambritis used his        
background in business –         
before leading the council, he 
had a successful career at the 
Federation of Small Businesses 
– to run the council in a more 
business-like way:  

- Managing local spending 
and maintaining a 0% tax            
increase for six years out of ten 

- Delivering best-in-London 
performance in supporting local 
businesses with grants during 
the pandemic 

- Improving resident satis-  
faction with the way the council 
is run; A football fanatic (and        
season ticket holder at Fulham 
FC), he led the council’s support 
for local club AFC Wimbledon 
to achieve their goal of returning 
home to Plough Lane in a brand 
new stadium, which is part of      
a development of 800 much-
needed homes. 

Most recently, Cllr Alambritis 
has chaired the council’s        
Covid-19 task group, leading 
the council’s response to the 
pandemic, during which time 
more than 8,000 vulnerable 
people were directly supported 
by the council. 

In addition to his role as 
Council Leader, Cllr Alambritis 

has been a member of the 
Better Regulation Task Force at 
the Cabinet Office, and a Com-
missioner at both the Disability 
Rights Commission (DRC) and 
at the Equality and Human Rights 
Commission (EHRC).  

Cllr Alambritis is also a trustee 
on the board of London Sport 
and a member of the Leaders’ 
Committee at London Councils.  

He will remain as a backbench 
councillor, representing the       
Ravensbury ward, which he has 
served since 2003. 

Cllr Alambritis said: “It has been 
an incredible privilege to serve 
the borough I love for so long. 
There have been great times, 
and of course some difficult 
ones, but it has been an honour         
because Merton is my home, 
and my family’s home. 

“I said back when I started as 
Leader that I wanted to improve 
services for families, support the 
most vulnerable in the borough, 
and get a more business-like 
focus at the council. I really        
believe we’ve done that.  

“We’ve improved and expanded 
schools - with better exam results 
and more capacity, as well as 
the new school in Wimbledon – 
built the new leisure centre in 
Morden and opened a new library 
in Colliers Wood, and delivered 
six tax freezes in ten years.      
Despite funding cuts, we’ve 
maintained 100% tax support 
for those in need, and delivered 
the new learning disability        
centre at Leyton Road. 

“Together, we’ve built one of 
the best partnership environ-
ments in London. Our public 
services, health and voluntary 
sectors work hand-in-hand,       
and that’s never been more        
evident than during the current           
pandemic.”

Γήρας άφιλον, ίνα πρόπαντα  
κακά κακών ξυνοκεί. 

Friendless, lonely old age,  
home of the worst of ills. 

–  Sophocles 

Tale One: Japan 
 

In Japan, around a third of the popu-
lation is over 65. Crimes committed by 
people over 65, especially women, have 
risen by 400% over the last 20 years. 
The goal is to be sent to prison. In the 
words of one 78-year-old inmate, “jail 
is an oasis, with many people to talk to.” 
One-person households account for 35% 
of the total number of Japanese private 
households.  

Dr Noreena Hertz is an economist, 
who’s most recent book The Lonely 
Century looks at the loneliness epidemic. 
It is the most defining condition of the 
21st century. It’s the result of automation, 
longer working hours, growing use of 
social media and the dog-eat-dog nature 
of society. In the UK, 1 in 8 people don’t 
have a single friend that they can rely 
on. This is trending in the wrong direction: 
it was 1 in 10 five years ago. 60% of us 
feel lonely at work.  

Dr Hertz says that, “Loneliness has a 
physical manifestation. Research shows 
that lonely people have a higher risk of 

stroke, and 60% higher risk of dementia.  
The socially isolated are 30% more 
likely to die prematurely than those who 
feel connected.”  

It’s equally a problem for the young. 
Those who work in the gig economy, 
doing anti-social hours generally have no 
meaningful connection with colleagues. 
One in five US millennials say they 
have no friends.  

There is always optimism. Community 
connection – whether it’s at a café, a 
yoga class, the church, a dance class, 
a football match, a choir – provides 
some bonding and belonging.  

“Post Covid, people have revalued 
community.”, says Dr Hertz, “We can 
rebuild with compassion.”   

 
Tale Two: Detroit 

 
Dino Fekaris, a Greek-American, 

was a songwriter at Motown Records 
in the 1960s and 70’s.  

In 1978, he was fired from the record 
label. He went home, scared and        
worried. He had a wife and baby to 

support. To take his mind off his problems 
and anxiety, he started writing a song. 
The song was recorded and received 
good airplay in 1979. It went on to reach 
Number 1 in the US, Canada and the 
UK. It turned Platinum and became 
one of the most recorded songs of all 
time. On Spotify, I stopped counting at 
65 different versions.  

In 2016, the Library of Congress 
deemed the original recording to be 
“culturally, historically and artistically 
significant” and selected it for preserva-
tion in the National Recording Registry.  

What was the song? * 
 

Tale Three: Los Angeles 
 
Paul Schrader was a struggling 

screenwriter in Hollywood. Lonely and 
despondent, he developed a painful 
stomach ulcer. He went to a clinic to 
get it checked. As he was talking to 
the hospital receptionist, he realised 
that he had not spoken to anybody in 
three weeks.  

He wrote a screenplay inspired by 

this experience of isolation, and of      
writing at night, and sleeping during 
the day.  

The film was made in 1975, starring 
Robert de Niro. It cost $1m to make 
and made $28m at the box office,       
winning many awards.  

What was the name of the     
movie? **  

 
Slaying dragons 

 
The dragon of loneliness can be  

vanquished. But the trend is against 
us. Let’s hope for a natural historical 
correction. Otherwise, we’ll need to 
wait for machines to be developed 
enough to provide us with some       
companionship.  

 
* - “At first, I was afraid, I was        

petrified”: the song is ‘I Will Survive’ 
(Gloria Gaynor) 

 
** - Taxi Driver  
 

James Neophytou 

Songs of  Solitude: True Tales of  a Lonely Planet



Ellen DeGeneres returns to  

TV talk show with apology 

Ellen DeGeneres returned to the airwaves on Monday with 

her first episode since the daytime talk show came under           

investigation for a "toxic" workplace. In the opening of the         

season 18 premiere of The Ellen DeGeneres Show, the US TV 

host addressed the controversy to her virtual audience. 

She said: "If you're watching because you love me, thank you. 
If you're watching because you don't love me, welcome." 

After joking she had had a "great, super terrific" summer, she 

added: "I learned that things happened here that never should 
have happened. I take that very seriously and I want to say I am 
so sorry to the people that were affected. I know that I'm in a   
position of privilege and power, and I realise that with that comes 
responsibility. I take responsibility for what happens at my show." 

"We have had a lot of conversations over the last few weeks 
about the show, our workplace and what we want for the future, 
we have made the necessary changes and today we are starting 
a new chapter," she said. 

Addressing reports that she is not who she appears to be on TV, 

she said: "I am that person that you see on TV. I am also a lot 
of other things," and recalled she started saying "be kind to one 
another" at the end of each show after the suicide of a young 

man named Tyler Clementi. 

She added: "Being known as the 'be kind lady' is a tricky         
position to be in," and described herself as a "work in progress." 
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Andrea Georgiou 

JLo and Maluma 

drop two-song 

collab teaser   
 

Jennifer Lopez excited fans 

on Monday by sharing a 

steamy teaser of her upcoming 

two-song collaboration with  

Columbian popstar and Latin 

Grammy winner Maluma, Pa'Ti 
– Lonely, revealing that its     

premiere today will be preceded 

by a behind-the-scenes peek 

on TikTok. 

The single will feature on     

the soundtrack to JLo’s highly-       

anticipated romantic musical 

comedy, Marry Me, also starring 

Maluma in his acting debut, 

Owen Wilson and Sarah Silver-

man.  

In the movie, based on a 

novel by Bobby Crosby, Jennifer 

plays bride-to-be Kat who is  

set to marry a music star in a 

worldwide televised ceremony, 

when she discovers he has 

been unfaithful to her. She is 

devastated….that is until she 

meets a divorced high school 

maths teacher, played by Owen 

Wilson. 

The movie was originally      

announced last summer with 

production beginning in October 

2019 but much of it was shut 

down once the Coronavirus 

struck.  

It’s now scheduled to be        

released by Universal Pictures 

on 12 February 2021, just in 

time for Valentine’s Day!   

On collaborating with JLo,  

Maluma told a reporter last 

year, “It’s been such an amaz-
ing experience also working, 
doing music. I mean we never 
stop.” 

Christmas has definitely come 

early! With just 92 sleeps until 

the most wonderful time of the 

year, Sony Movies Christmas 

pop-up TV channel launches 

today with new Yuletide pre-

mieres and indulgent festive TV 

movie treats to get everyone in 

the holiday spirit…I mean let’s 

face it, it’s much needed after 

the year we’ve had! 

Programming will include UK 

premieres such as A Beauty and 
the Beast Christmas, Marrying 
Father Christmas, and The Christ-
mas Cabin, other titles such as 

A Christmas Eve Miracle, Christ-
mas Cruise, Lucky Christmas, 
The Christmas Contract, and 

Magic Stocking. 
The channel will be airing from 

September to January 2021, and 

will be available on Freeview, 

Sky, Virgin, and Freesat.

Sony Movies Christmas channel 

launches today to add festive cheer!

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

L
ondon's New Year's Eve 

fireworks display will not 

go ahead due to the       

coronavirus pandemic, Sadiq 

Khan has said. 

The city's mayor said the  

annual event will not go ahead 

this year because "we simply 

cannot afford" to have people 

gathering as they normally 

would. 

The mayor added: "What we 

are working on is to do some-

thing that people can enjoy in 

the comfort and safety of their 

living rooms on TV." 

Mr Khan said that the exact 

details of what would happen 

on 31 December have not been 

finalised.  

He said: "As soon as we 

manage to bottom that out I'll 

be letting Londoners and people 

across the country know. We 

can't afford to lose that slot  

because New Year's Eve is a 

really great opportunity for the 

rest of the world to see how 

wonderful our city is. Particularly 

during a recession, we need to 

continue investment in our city 

and people coming to London." 

London’s NYE fireworks cancelled
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Almost 10 million at risk of 
invalidating home insurance 
if working from home Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

M
illions of Britons are at risk of invalidating 

their home insurance if they choose to 

continue working from home after the 

ease of lockdown rules to encourage people to 

return to the office. 

Some 26 per cent of people plan to continue 

working from home on a permanent or semi- 

permanent basis as the coronavirus lockdown 

lifts, but seven in 10 are unaware they may need 

to inform their insurance provider of their change 

in circumstance, research has found. 

This amounts to 9.7 million people whose 

home insurance may be affected. 

In addition, over half of customers are confused 

about how working from home could impact their 

policy, with 43 per cent claiming they received no 

communication from their insurer and a further 

eight per cent saying information they received 

was unclear. 

Early in the lockdown, the Association of British 

Insurers (ABI) made a pledge that customers 

would not need to inform their insurer if they 

work from home while government advice is to 

do so. But this pledge may no longer apply and 

could have a serious impact on people’s home 

cover, warned the report. 

According to ABI, the pledge will be reviewed, 

but until then, home insurance “will not be            

affected regardless of the government’s advice 

to return to work.” However, the association is 

advising people to inform their insurer if they are 

able to return to work, but are choosing to work 

from home more often. 

“If you will be receiving visitors to your home 

on business matters, you should check with your 

insurer,” it added. “Business equipment used is 

likely not to be covered. However, in most cases 

the employer would be liable for ensuring their 

equipment is insured away from the office.” 

A lack of policy flexibility among larger, more 

traditional insurance companies could also put 

customers at risk of invalidating their existing 

home insurance, said Jimmy Williams, CEO of 

Urban Jungle.  

 

The 5 most memorable claims we have hear 

about, include:  

1. A dog named Skyler accidentally turned the 

stove on when he reached for a one-year-old’s 

birthday cake that was sitting on the burner.         

Instead of eating the cake, he set it on fire.        

Fortunately, no humans or dogs were injured. 

2. While driving on country roads in a fancy 

red sports car, one man attempted to get a herd 

of goats out of the middle of the road by honking 

at them – which startled the goats so much they 

jumped on top of the car! One even battered his 

horns on the driver’s side door. Needless to say, 

this driver was thankful for carrying comprehen-

sive coverage on his car insurance.  

3. A motivational speaker had to get their         

insurance company involved when a volunteer 

from their audience sustained injuries, after being 

encouraged by the speaker to break a board 

with their hands. 

4. We know that snakes love cool, dark places. 

In fact, one family had to have a snake removed 

from their plumbing after they saw its head peak 

out of the toilet! Shockingly, another 23 snakes 

were discovered under the home and around 

the plumbing system. 

5. Two brothers were distraught when their 

family’s £1.1K claim for a new 60” smart TV was 

denied, after an interactive video game caused 

one of the brothers to launch his handheld con-

troller into the screen at the speed of a fast pitch.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

C
ommunity Estate 

Agency David Astburys 

have always showcased 

artistic window murals at their 

flagship office in Crouch End. 

They revealed their latest crea-

tion this week, a piece which 

represents the community in 

Crouch End, showcasing the 

areas iconic historic landmarks.  

At the height of the pandemic 

when Captain Tom Moore was 

raising money for NHS Charities, 

the founders at David Astburys 

commissioned a mural to show 

support for the essential 

workers on the frontline and the 

fundraising efforts of Captain 

Moore.  

The mural became a focal 

point to the Crouch End commu-

nity.  

George Sifonios, Managing 

Director at David Astburys said, 

“During a time of uncertainty 
and fear we wanted to convey 
a message of hope and support 
in our community. We had such 
an overwhelming positive res-
ponse from people about the 
Rainbow mural, that we really 
wanted this piece to reflect      
the local community and what 
connects us.” 

The founders of David Astburys 

Estate Agency worked with the 

talented Dominique Zanotto, who 

executed their vision flawlessly.  

Dominique specialises in wall 

murals and bespoke feature 

walls and is a professional artist 

trained in Italy as a scenic 

painter.  

Yianni Aresti, Founder and 

Lettings Director at David     

Astburys said, “We believe that 
authentic pieces of art represent 
culture and community, so we 
really wanted this mural to      
convey a message of community 
and togetherness. We are still 
very much in the pandemic and 
have to continue to support those 
around us and be conscious of 
the needs of individuals, and 
the community.” 

 

Pictured above (l-r): George 
Sifonios, Yianni Aresti, Nikhil 
Depala and Aaron Cox.

George Sifonios 

Servicing all 
of London!

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

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS for an 
Agency in North London

ESTA Awards Winners for Best Customer Service

Join our Referral Scheme today, contact us for 
more information

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

2019 WINNER

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

New mural reflects  
community in Crouch End
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 
Becky 

 

This exciting thriller about a 

moody 13-year-old, who turns into 

a vengeful heroine, is an enjoy-

able mixture of HOME ALONE 

with DESPERATE HOURS.  

Becky (Lulu Wilson) has much 

reason to sulk - she is still grieving 

for the death of her beloved mother 

who sadly died from cancer a 

year earlier and now her father 

Jeff (Joel McHale) wants to marry 

his new girlfriend Kayla (Amanda 

Brugel), a single mother of a 

young boy. And to make matters 

worse, Becky is expected to spend 

a whole weekend with them in 

their remote country home by 

the lake. Meanwhile, a gang of 

dangerous convicts led by the 

sadistic Dominick (Kevin James) 

escape from captivity and find 

refuge in the country residence… 

“Becky is as strong willed and 

vindictive as they come,” Kayla 

says to Dominick after Becky pulls 

out his eye. Becky’s attacks on 

these ruthless convicts become 

even more violent and gory as 

the story develops and Becky, 

like the resourceful boy in HOME 

ALONE, makes great use of 

every toy or pencil she can lay 

her hands on by turning them into 

dangerous weapons. Wilson is 

terrific as the gusty heroine while 

Kevin James better known for 

his comedic roles is an inspired 

choice as the brutal convict. 

(Digital Platforms)  
 

Schemers 

Dave Mclean’s likable film is 

the very first full feature to be 

made in Dundee. The action is 

set in the late seventies and early 

eighties and follows the true story 

of Davie McLean (Conor Berry), 

an ambitious young man despe-

rate trying to escape from his 

impoverished background… 

This highly energetic film 

benefits tremendously from a 

vibrant lead performance from 

Berry as the mischievous prota-

gonist, who against the odds he 

miraculously manages to book 

a gig with Iron Maiden at the 

Caird Hall. How refreshing to see 

a new British film with a young 

and talented cast by a first-time 

director! 

 

Monsoon 

The charismatic Henry Golding, 

who recently made such a huge 

impact in CRAZY RICH ASIANS, 

now lights up the screen in Hong 

Khaou’s fascinating second      

feature.  

Cambodian director Khaou 

follows his LILTING with another 

fascinating film with gay over-

tones. Here Golding plays Kit, 

a young British man who returns 

to Ho Chi Minh City, the place he 

fled with his family when he was 

six years old during the Vietnam 

War. It is a journey of discovery 

as Kit tries to reconnect with his 

past as well as with the present 

as a promiscuous gay man in a 

hauntingly beautiful landscape… 

Khaou’s elegant and sensitive 

film benefits tremendously from 

Golding’s striking presence. 
 

David Attenborough: 
A Life On Our Planet 

This compelling documentary 

focuses on David Attenborough’s 

passionate plea to save our 

planet and it opens in Chernobyl 

which is still a place of massive 

destruction following its devas-

tating nuclear explosion in 1986.  

Attenborough highlights the 

fact that this epic disaster is 

made by human error before he 

moves into other areas across 

the globe also on the brink of 

extinction. He is such an honour-

able man and if only there were 

more people like David Atten-

borough… 

Even though it is a gloomy 

predicament Attenborough offers 

a glimmer of hope in this essen-

tial film that needs to be seen 

especially by all the politicians 

who still claim there is no such 

thing as global warming.  

 

Barking Dogs 
Never Bite 

The first film from the         

PARASITE director Bong Joon-

Ho proves that the highly          

acclaimed South Korean director 

is not only an amazing filmmaker 

but also a highly original writer. 

Here he tells the story of a       

frustrated, unemployed college 

lecturer, who after driven to      

destruction by the endless bark-

ing on his tower block decides to 

take matters into his own hands… 

It is suitably eccentric with 

fully fleshed characters not often 

depicted on the big screen but 

most memorable is the great 

assurance of a promising young 

filmmaker. 
 

This Gun For Hire 

In 1942 Graham Green’s novel 

is turned into a vital espionage 

wartime thriller and remains to this 

day one of the most influential 

film noir of the forties. It is the 

film that introduced an unknown 

young actor called Alan Ladd 

and turned him into an overnight 

star. He plays Raven, a contract 

killer with a conscience, who turns 

against those who hired him 

when he is double crossed and 

his pairing with Veronica Lake, 

as the nightclub singer who 

stands by him, is truly inspiring.  

A film noir classic with a        

winning chemistry between its 

leads and with an urgent mes-

sage still relevant today. (Blu-ray 
from Eureka Entertainment) 

 

REBUILDING PARADISE: 
Following the Californian wild-

fires in 2018 which devastated 

the picturesque city of Paradise 

renown filmmaker Ron Howard 

gathered a small camera crew 

and visited the place document-

ing the residents’ struggle to  

rebuild their lives from nothing. 

He uses some genuine distres-

sing material during the fire, 

where all hope is lost but soon 

enough some residents begin 

to believe Phoenix will rise out 

of the ashes. Profoundly moving 

and inspiring! 

 

CAPITAL IN THE 21ST 
CENTURY: This intelligent docu-

mentary adapted from a book 

with the same name is basically 

a detailed essay on capitalism, 

wealth and power through the 

centuries to the present day with 

fine contributions from historians, 

economists and political scien-

tists. Professor Kate Williams of 

Reading offers her expert analy-

sis on the French Revolution as 

well as the world of Jane Austin 

emphasizing that landowners 

like Darcy would probably pass 

on their wealth to a cousin 

rather that marry modest girls 

like Elizabeth Bennett. Justin 

Pemberton’s illuminating film       

is cleverly accompanied with 

clips including A TALE OF TWO 

CITIES, PRIDE AND PREJUDICE, 

LES MISERABLES and Gekko’s 

ironic “Greed is Good” from 

WALL STREET. 

 

NOCTURNAL: Cosmo Jarvis 

follows his impressive appear-

ances in LADY MACBETH and 

CALM WITH HORSE with another 

commanding performance as 

Pete, a sensitive man in his mid-

thirties obsessed with a free-

spirited schoolgirl called Laurie 

(Lauren Coe). The action takes 

place in a Yorkshire town by the 

coast and develops into an         

intense drama superbly acted 

and assuredly directed by        

Nathalie Biancheri, who also co-

wrote the script with Olivia Waring. 

A remarkable directorial debut 

from a promising talent! 

 

Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

I
f I had a pound for each 

time I’ve heard people say 

“I wish I knew what I know 

now when I was a teenager,” 

or “I wish I could read his/her 

mind,” usually followed by an 

inappropriate quip, I would have 

a healthy bank balance. Such 

is the premise of C-o-n-t-a-c-t, 
a site specific alfresco work 

from Musidrama.  

Originally created by Samuel 

Sené and Gabrielle Jourdain 

and premiering in France over 

the summer in a world where 

social distancing became the 

‘new normal’, it opened in 

London just as infection rates 

began rising again and the 

government announced its 

new rule of 6 or to be precise 

“Hands, Face, Space” which 

translated into French is 

“Mains, Visage, Espace.”  

Contextually important         

information as this show was        

originally en Francais. Assum-

ing I haven’t lost you, allow me 

to continue... 

Sarah is sat on a bench. An 

anxious type she is deep in 

thought. Still distressed by the 

recent death of her father,        

an NHS osteopath, her mood 

is sombre. Lost in her own 

world, a particular song plays 

on repeat in her head but one 

line cannot be remembered 

which she finds disconcerting. 

Birdsong does what it can to 

soothe her but she cannot be 

consoled or calmed. 

 Adding to her anxiety is a 

chest pain, yet another unex-

plained thing in her upside 

down world. She is approached 

by a stranger, Raphael. An 

event that happens thousands 

of times on a daily basis all 

around the world. The differ-

ence here being that he can 

hear her thoughts. Suddenly 

this unexpected encounter 

takes on an altogether differ-

ent dimension. No words are 

exchanged and only we can 

hear what they are thinking 

and feeling via our head-

phones and an innovative 

app, a completely new piece 

of technology synchronising 

spectators and actors. Perhaps 

this is the answer to track      

and trace that the government 

have been looking for.  

We, an audience of no more 

than 15 (apparently the new 

“6” rule will not affect the show), 

hear everything and the ‘script’ 

allows us to delve into their  

respective minds as though 

listening into a live broadcast 

of extrasensory perception.  

As we listen, Londoners 

going about their business       

ignore us, give strange looks 

or try and work out what this 

bunch of “fruit loops” are doing. 

Their reactions, unbeknown  

to them, provide another      

dimension to this sensory and 

immersive show and when   

the “Fringlish” wanes (the 

translation is occasionally 

odd) the expressions of the 

passers-by seem to virtually 

connect to the audio. If this is 

all sounding a little cuckoo, it 

is and that is precisely what 

makes this 50 minute experi-

ence worth tuning in to. A tip 

for how best to engage with it 

would be to close your eyes 

and do some deep listening 

which sent me, for a minute or 

so, into a dream like state  

with the words of the actors 

providing an ethereal narrative 

for my reverie.  

Therapy on a bench, or to 

be precise a gentle explora-

tion of how we communicate 

in a world where touching is 

not allowed. Director Samuel 

Sené uses the space well and 

keeps it tight and disciplined - 

we were near the Tower of 

London in an apparently inno-

cuous place – but the real star 

of this show is Cyril Barbessol 

whose sound design is both 

ingenious and provocative. 

For those who find the thought 

of promenade productions 

wearisome rest assured this 

production does not require 

you to be a marathon walker 

though you may end up      

feeling discombobulated, 

especially if at any time you 

remove the headphones. 

Don’t. Listen in, especially to 

the poignant denouement.  

 
C-o-n-t-a-c-t -  

www.contactshow.co.uk

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Écoutez,  
s’il vous plait 
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I
t is clear that good relation-

ships make us happy and 

content. Good relationships 

can build our confidence, we can 

learn to build and gain some 

trust in others as we realise we 

can rely on some good advice 

and trusted assistance when 

required mentally or physically. 

Good relationships can help with 

maintaining good health. The 

happier we are in general, the 

better our health or healing. Most 

of us have encountered a time 

when a disagreement or constant 

toxic relationship with a partner, 

friend, work colleague associate 

or family member, has given us 

so much grief that it has reached 

a point where it has caused us 

enough stress to make us ill. 

Learning to deal with other 

people's behaviour is of course 

difficult and challenging most of 

the time, till we work out their 

personal character relationship 

behaviour strategy. We all know 

we can't often change their       

behaviour, however we can 

change our own, in order to adapt 

to the other persons. What is 

their relationship style, and how 

does it work with yours? 

Knowing our own style and 

strategy is the first step. Being 

honest and accepting what we 

feel we need from relationships, 

I feel is the key. Then we know 

what we need and whether the 

other person can meet the        

requirements to provide what 

we are looking for in one way, 

shape or form.   

Do you know enough about 

yourself? Do you know what you 

really want and/or expect from 

others. Take time out and write 

a list if you are not sure. Write 

down exactly what you personally 

want from a relationship. Every-

one has their own personal needs 

and expectations.  

Would you go and buy a new 

tech gadget if it didn't do what 

you needed it to do. What would 

be the point? If you are going to 

upgrade in order to keep up to 

date with what makes you happy, 

then you need to ditch the old 

and the past, negative ways, and 

move on with the new found 

positive skills. Don't settle for 

second best, but you can in the 

meantime use a temporary form 

or method to improve and get 

you through, till you find a way 

of getting exactly what you want.  

Learn to love and accept 

yourself with your good traits 

and your bad. Your bad points 

may be bad because they don't 

conform to another person who 

has different needs, expectations 

and requirements. 

Are you the needy type? Do 

you like to have people around 

all the time? Do you need some-

one to pay you compliments all 

the time? Do you like dates, time 

setting, time keeping? Do you 

need reassuring phone calls and 

texts daily or weekly? Are you 

the type that gets anxious if a 

phone call or text out of the 

daily pattern is missed? This 

can be really annoying for the 

free spirit solo person who hates 

date setting, time setting and 

often calls but at an irregular 

time, rather that daily, weekly 

patterns. As a person who likes 

to do things on impulse and on 

the spare of the moment, I have 

compared my wants and needs 

to people and they are most 

definitely varied in expectations. 

Learning to find some compro-

mise and adapting to each 

other's ways can help. As an 

example, I hate to set dates and 

times, so I say “let's provisionally 

say for Tuesday and see how 

our time goes in the late after-

noon.” That keeps it open and 

flexible and also without pres-

sure on either party. That way I 

have not committed to a time 

that I may be unable to keep 

and I won't then let the other 

person down. Of course this can 

be frustrating to the regimental, 

orderly time keeper personality, 

however it can still work if          

respect is in order of accepting 

each other’s different personali-

ties. Not putting pressure on 

another is probably what keeps 

it happily flowing.  

In a relationship where            

respect has been lost, it is hard 

to regain and even forgive that 

bad behaviour had taken place. 

At least trying to accept it         

happened, air any thoughts and 

feelings, and then see if any      

effort is made to make some 

positive changes in the relation-

ship to avoid recurrence. Then 

surely some forgiving for the   

efforts in trying to make amends 

should account for something. 

Some people's major offences 

are other people's minor offences. 

If it really gets that awful and 

unbearable where it makes you 

ill, then it is time to step away 

from all its volatile toxicity. 

So learning about yourself, 

learning about others, accepting 

yourself and accepting others, 

allowing yourself to just 'be' and 

allowing others to just 'be' with-

out too many expectations either 

way, we hope should work.  

Everyone has a different pic 

and mix candy box. Let's be kind 

and caring, with respect and 

consideration and gift aid it to 

each other for health, happiness 

and well-being in us all. 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x

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

Relationship matters

Cooking with Loulla Astin 
Stafili Glyko / Σταφύλι Σουλτανί Γλυκό

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 Stafili Soultani 
Glyko / Σταφύλι Σουλτανί Γλυκό, 
a Seedless Grape Preserve.  

You will not find this preserve 

on the shelf at your local           

supermarket but in Greece and         

Cyprus, you will find it in abun-

dance.  

The locals spread it on toast 

or eat it as a dessert with a glass 

of iced water; they also put it on 

top of yoghurt or rice pudding. I 

remember my Dad bringing a 

small box of yellow seedless 

grapes every year for my mum 

to make it for us and we had it 

all year round. 

 
Ingredients (makes two jars):  

1.35kg / 3lb seedless green 

or yellow grapes 

1.13kg / 2½lb preserving 

sugar or ½ preserving sugar 

and ½ brown sugar 

200ml water 

2-3 rose geranium leaves / 

arbaroriza, if available, or a few 

drops of vanilla essence 

Juice of 1 orange 

Juice of 1 lemon 

 

Method: 
Make sure the grapes are 

firm. Remove the grapes from 

the stalks, wash and drain very 

well and then layer them into        

a preserving pan, inserting the 

rose geranium leaves in the 

middle and sprinkling with sugar 

as you go. Leave to soak in the 

sugar overnight. 

Place the pan over a low heat 

with the orange juice and water, 

and allow the sugar to dissolve 

slowly, stirring gently from time 

to time.  

Turn the heat up, and boil on 

a high heat for 25 to 30 minutes, 

removing any impurities with a 

slotted spoon. It is best to cook 

on a high heat to maintain its 

colour. Add the lemon juice. 

Drop a little jam onto a very 

cold plate, leave for 30 seconds, 

then run your finger through. If 

it leaves a valley, then it is ready, 

if not, re-boil until it is set, cool a 

little and pour into sterilised jars.

TO GET 10% OFF
. mx

USE CODE: PARIKIAKI10

Your Food, Our History 

Your Online 
Cypriot & Greek Deli 

www.greekdeli2u.co.uk



 25      | Τhursday 24 September 2020



 26      | Thursday 24 September 2020

Michael Yiakoumi

KOPA League 

Anorthosis start the season with 
two wins on the trot and in this 
game they were in command 
for the first half an hour going 
4-0 up. Then they lost concen-
tration and allowed Akanthou to 
score one goal. In the second 
half Anorthosis stepped up a 
gear and scored another two 
goals one from the penalty spot 
when new player William was 
taken out in the area. The last 
goal was also created by Wil-
liam with a superb pass opening 
up the Akanthou defence. 
Anorthosis goals came from 
Alfie Bartram 1 Harry Vazanias 
1 Andre McCollin 2 and Alex An-
derson 2. 
The current league leaders 
Pantel are riding high under 
their new management team of 
ManagerJack Markou Coaches 
Andy Stavrou and Mario Kyria-
kides. They beat Omonia Youth 
last week 7-1 and it took an 
amazing goal from the Pantel 
goalkeeper Carlos Simeon to 
break the deadlock with a long 
Kick from his box..one bounce, 

the Apoel keeper touched it be-
fore it went in. 
Again the goalkeepers made 
the headlines when in a goal-
less draw between Olympia and 
Komi Kebir both the goalkeeers 
Luke Ward of Olympia and 
Vangelis of Komi Kebir were 
outstanding both pulling off 
great saves to keep the score 
at 0-0. 
Four goals from Anthony Geor-
giou and one from Vedat gave 
Omonia a 5-3 win over Nissi. 
And finally what a great adver-
tisement for football full of goals 
was the Panathinaikos versus 
Cinarwhich ended 6-5 to Pana-
thinaikos and at one stage Cinar 
were 2 goals behind and lev-
elled it then it was 5-5 ,until the 
last 10 minutes. 
Panathinaikos scorers were  
Anthony Constantinou 1 Anas-
tasi Kasapi 2 Zack Uribarri 2 
and Giorgio Torres 1. Cinar’s 
goals came from Yannick Ka-
manan 2 Zaine, Kyri Kyriacou 
Zelalem Asebe.

Omonia knock out Red Star to reach UEFA 

Champions League playoff round

 Cypriot team  Omonia Nicosia reached the Champions League 
playoff round for the first time with a 4-2 penalty shootout win over 
1991 European Cup winners Red Star Belgrade after  the match 
ended 1-1 following regular and extra time on Wednesday. 
Their reward will be a two-legged tie with Olympiakos Piraeus 
after Brazilian goalkeeper Fabiano saved two penalties in the 
shootout to stun Serbian champions Red Star. 
Defender Michael Luftner gave Omonoia a 31st-minute lead after 
visiting keeper Milan Borjan spilled a Jordi Gomez corner on to 
the post and the rebound bounced off the centre back’s shoulder 
into the net. 
Midfielder Mirko Ivanic levelled on the stroke of halftime with a 
thumping header from seven metres after an inch-perfect cross 
from El Fardou Ben NabouhaneFabiano twice denied Aleksandar 
Katai in the second half while Borjan kept out an Eric Bautheac 
volley at the other end before the tempo dropped in searing heat. 
New signing Diego Falcinelli, loaned to Red Star by Serie A side 

Bologna, and Milos Degenek were guilty of poor spot-kicks which 
were saved by Fabiano before Jan Lecjaks sent the home side 
through. 
In a disastrous night for Greek teams in Europe, Apollon Limassol 
saw off OFI 1-0 in Crete on Thursday and is through to the Europa 
League playoffs, dumping the Iraklio team out in OFI’s first Euro-
pean venture after 20 years,  
Aris suffered a home shock to Kolos Kovalivka with a 2-1 score in 
Thessaloniki. 
Apollon, on the other hand, seemed far better prepared than its 
host and could have added to its tally through the chances it even-
tually missed. 
However the 50th-minute strike by Attila Szalai sufficed to see the 
Cypriots through to the last round before the playoffs of the Europa 
League. 
Apoel beat Kaisar 4-1 and now play Bosnian team Zanjski Mostar.  
Apollon play Polish team Lech and Anorthosis Swiss team Basel.

Premier League

Champions Liverpool and 
Leicester City maintained their 
winning starts to the Premier 
League on Sunday as the sec-
ond weekend of the new sea-
son produced a goal-rush.Sadio 
Mane scored twice just after the 
break to give Liverpool a 2-0 
victory at Chelsea who played 
half the game with 10 men after 
Danish defender Andreas Chris-
tensen was sent off. Chelsea 
did have a penalty lifeline when 
Liverpool’s new signing Thiago 
Alcantara fouled striker Timo 
Werner in the second half but 
Jorginho’s kick was saved by 
Alisson. 
Leicester beat Burnley 4-2 to 
take the goal tally for the week-
end’s eight Premier League fix-
tures to an astonishing 39. 
Burnley took the lead through 
Chris Wood but goals by Har-
vey Barnes, Erik Pieters, James 
Justin and Dennis Praet earned 
Leicester the win.Earlier on 
Sunday Son Heung-min scored 
four times, all from Harry Kane 
assists, as Tottenham Hotspur 
also came from a goal down to 
run out 5-2 winners at South-
ampton. 
Newcastle United’s opening day 
optimism. Having beaten West 
Ham United away, the Magpies 
were hoping to follow-up 
against Brighton & Hove Albion 
at home but suffered a 3-0 de-
feat — Neal Maupay scoring 
twice. Manchester United’s Pre-
mier League campaign began 
in faltering fashion as a double 
from their former player Wilfried 
Zaha gave Crystal Palace a 3-

1 win at Old Trafford on Sat-
urday  
Andros Townsend put Palace 
came off the bench to pull a 
goal back for United but Zaha 
got the better of Lindelof to fin-
ish United off in the 85th mi-
nute. 
Arsenal laboured to a 2-1 vic-
tory over West Ham United at 
The Emirates but needed a late 
goal against the run of play by 
Eddie Nketiah to hand the 
Hammers a second straight de-
feat.Michail Antonio’s first-half 
strike for the visitors had can-
celled out Alexandre Laca-
zette’s 50th goal for the 
Gunners. 
Everton crushed newly-pro-
moted West Bromwich Albion 
5-2 with a hat-trick by Dominic 
Calvert-Lewin and a first goal in 
an Leeds United, back in the 
top flight after a 16-year ab-
sence, claimed their first points 
of the season as they were in-
volved in a seven-goal thriller 
for the second week 
running.they beat Fulham by 
the same scoreline at Elland 
Road for their first Premier 
League win since April 2004. 
Helder Costa scored either side 
of goals from Mateusz Klich and 
Patrick Bamford as Marcelo 
Bielsa’s Leeds side went 4-1 
ahead before Fulham rallied to 
set up a tense finale. 
Woves lost to  Man City 3-1 De 
Breuyne , Foden and Jesus 
scored for Man City Jimenez 
scored Wolves goal. Aston Villa 
beat Sheffield United 1-0 with 
the goal from Konsa.

Pantel goalkeeper Carlos Simeon scores goal for his 
club versus Apoel

Manager Steve Cinotti giving Olympia team talk

Anorthosis 

Community Youth 

Football
Results  
Sunday 20th September 2020 
U18 
AEK Black 3 Enfield Town 1, Alexandra Park 4 Omonia Green 3 
Cassiobury 3 Omonia Gold 0,  AEK Gold 2 AC Finchley 1 
Hinton & Finchley 2 Omonia White 3 
U16 
Omonia Silver 1 Boreham Wood 4,Oakland 1 Omonia Gold 3 
Whetstone 2 Omonia White 1 
U15 
Omonia Silver 4 Whetsone 1 
U14 
West Herts 5 AEK Black 5,  Omonia White 12 London Colney 1 
U13 
Omonia Green 2 AFC Southgate 3 
U12 
AC Finchley 2 Omonia White 4 ,AEK Eagles 2 Bushey Rangers 7 
Harrow Stars Omonia Green 1 Omonia Gold 3 Hinton Finchley 0

Omonia Youth U12 Green

AEK Youth
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A big thank you from New Salamis to the UK Cypriot community for 

their support during their historical FA Cup campaign

Saturday 26th September 2020 
Isthmian Premier League 
Haringey Borough v Bognor Regis  
3.00pm Coles Park, White Hart Lane, London 
N17 7PJ 
 
Spartan South Midlands Division One 
Ampthill v New Salamis 
3.00pm Woburn St, Ampthill, Bedford, MK45 2HX 
St Panteleimon v London Tigers 
3.00pm Enfield Town Football Club, The Queen 
Elizabeth Stadium, Donkey Lane, Enfield, EN1 
3PL 
 
Premier League 
Brighton v Man Utd 
12.30pm BT Sports 

Crystal Palace v Everton 
3.00pm Prime Video 
West Brom v Chelsea 
5.30pm Sky Sports 
Burnley v Southampton 
8.00pm Sky Sports 
 
Sunday 27th September 2020 
KOPA League 
Akanthou v Omonia 
12.00pm Hazelwood Recreation Ground, Hedge 
Lane, London N13 5ST 
Omonia Youth v Anorthosis 
10.30am Enfield Grammar Parsonage Lane, En-
field, EN1 3EX 
Cinar v Pantel 
10.15am Enfield Playing Fields, Great Cambridge 

Road, Enfield EN1 3SD 
Komi Kebir v Panathinaikos 
10.15am Southgate School, Sussex Way, Barnet 
EN4 0BL 
Nissi v Olympia 
12.00pm Enfield Playing Fields, Astro, Great 
Cambridge Road, Enfield EN1 3SD 
Premier League 
Sheffield Utd v Leeds 
12.00pm BT Sport 
Spurs v Newcastle 
2.00pm Sky Sports 
Man City v Leicester 
4.30pm Sky Sports 
West Ham v Wolves 
7.00pm BT Sport 
Monday 28th September 2020 

Isthmian Premier League 
Haringey Borough v Leatherhead 
7.45pm Coles Park, White Hart Lane, London 
N17 7PJ 
 
Premier League 
Fulham v Aston Villa 
6.00pm Sky Sports 
Liverpool v Arsenal 
8.15pm Sky Sports 
 
Tuesday 29th September 2020 
Spartan South Midlands Division One 
Stotfold v St Panteleimon 
7.45pm New Roker Park, Arlesey Road, Stotfold 
SG5 4HE

Fixtures 

New Salamis gave everything 
in their big Emirates FA Cup 
match versus Brentwood they 
really were up for it I could not 
fault any one reds player they 
were all outstanding and they 
look the part of a top team des-
tined for a future in a higher 
level of football. It took a late 
goal from Sam Bantick to give 
Brentwood a 2-1 win over New 
Salamis in front of a massive 
crowd. 
The game started at a fast pace 
and positive football and both 
sets of keepers were kept busy 
New Salamis were busy setting 
up quick breaks for the forwards 
to latch on. Brentwood were 
more laid back and creating 
chances with a slower build up 
and more players involved. 
Brentwood are two levels above 
New Salamis in the League 
structure and play in the 
Isthmian League and were 
surely surprised by the high 

standard that New Salamis was 
playing against them. 
In the 15th minute a Freddy 
Tandon  shot was brilliantly 
saved by the Brentwood keeper 
but five minutes later the away 
team opened the scoring when 
a lovely ball over from Hogan 
that was fired home on the vol-
ley by Kudos Oyenuga. This 
lifted New Salamis who went full 
out for the equaliser and hit the 
post from a set piece. Also a 
great save from the New Sala-
mis keeper Austin Byfield kept 
the reds in the game. And with 
a minute to go into the half time 
break Salamina went in search 
of a goal and it came from the 
legendary figure of Deniz 
Mehmet. He won the ball off the 
full back, cut inside the edge of 
the box and curled a delightful 
goal past the Brentwood keeper 
on the stroke of Half time. 1-1 
A lively start in the second half 
Brentwood came close with a 

shot just wide then New Sala-
mis had a Penalty claim when 
Charlie Georgiou was pulled 
down but was waved away by 
the referee and then a goal dis-
allowed when Freddy Tandon 
headed home, only for the ref-
eree to rule out the goal for a 
foul, which still no one knows 
who from. 
Now the game was building up 
with a pulsating finish and it was 
now anyones game. Harrison 
Georgiou shot hit the post ,Sa-
lamina went in search of an 
equaliser, Richard Georgiou 
missing with a diving header, 
then a scramble seeing the ball 
bounce off the inside of the post 
and back into the Brentwood 
keepers arms. 
The winning goal came in the 
80th minute when Brentwood 
player Rees whipped in a cross 
finding its way into the New Sa-
lamis goalmouth through a de-
flection  which was touched 

home by Sam Bantick who was 
also sent off in the 90th minute 
for a second yellow card.The 
final 4 minutes was played out 
with three red cards. Two Brent-
wood players sent off, and New 
Salamis Luke Foster after he 
was fouled 
New Salamis will look at them-
selves and be positive they may 
have lost this game  but from 
their humble beginnings in Sun-
day football with the KOPA 
League and to winning two 
rounds of FA Cup football and 
reaching the qualifying stage of 
the Emirates FA Cup is a mas-
sive achievement and the UK 
Cypriot community was behind 
them for this game with a mas-
sive support for this memorable 
game. 
It was also great that BT Sport 
TV were there to cover the 
game and are preparing a doc-
umentary on New Salamis to be 
shown in the next few weeks. 

The UK Cypriot community are 
proud to see that New Salamis 
who started in the KOPA 
League in 1975 then went to 
the Herts Senior League and 
now the Spartan South Mid-
lands League and now of 
course to be able to qualify to 
be able to play in the the biggest 
league cup competition 
in the world the prestigious Emi-
rates FA Cup whose final is 
played at Wembley Stadium 
that this year was won by Ar-
senal beating Chelsea in the 
final. 
New Salamis who play in the 
Spartan South Midlands 
League are no strangers to FA 
Cups as they won the all Eng-
land FA Sunday Cup beating 
Barnes FC at Selhurst Park the 
home of Crystal Palace four 
years ago. 
New Salamis committee and 
players would like to thank the 
UK Cypriot community for their 

support during this historical FA 
Cup campaign and also send 
their condolences to the family 
of Mario Stylianou a New Sala-
mis supporter who sadly 
passed away this week. A one 
minute silence was observed in 
his memory at the FA Cup 
match between New Salamis 
and Brentwood FC. 
New Salamis  got off to a good 
start to their league season by 
winning their first league game 
in the South Midlands Spartan 
League by beating Shefford 
Town and Campton 5-1 their 
goals coming from Harrison 
Georgiou 2 Jordan Sanderson, 
Deniz Mehmet and Michael 
Ademluyi. 
New Salamis Team : Byfield, 
Chambi, Foster, Hervel (C), 
Tandon, Becka, Portou, Sander-
son, C.Georgiou, D.Mehmet, 
H.Georgiou. Subs ; Antonio Mi-
chael, R.Georgiou, Durnin, 
Hynam, Ademiluyi, Lowen.

Haringey Borough off to a good Start in the League and FA Cup
rGoals from Anthony Mcdonald, Laste Dombaxe, Daniel 
Akindayini, Georgios Aresti and Adbul-Rasheed Ajani-
Salau sealed the win for Tom Loizou’s men against Tun-
bridge Wells in the first qualifying round of the Emirates 
FA Cup a good solid display and are now look forward to 
seeing who they got in the next round when the draw 
takes place at Wembley Stadium on Monday. 
Haringey Borough will be looking to better what they 
achieved two years ago when they reached the first round 
proper and played Wimbledon losing to a last minute goal 

in a game that was televised live on BBC.Two second 
half goals in three minutes condemned Casuals to an 
opening day defeat at King George’s as Haringey Borough 
ran out 2-1 winners in their first game of the season in the 
Isthmian League Premier Division. 
Daniel Akindayini and Laste Dombaxe’s 51st and 54th 
minute strikes dealt a fatal blow to James Bracken’s Ca-
suals but not before a potential late comeback when Brad 
Wilson reduced the arrears with two minutes left. 
Haringey Borough play Bognor Regis home Saturday.

Tom Loizou Haringey  
Borough manager

George Aresti Haringey 
Borough scorer
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρούλλα Κρασέ 
(από τoν Αστρομερίτη) 

Είμαστε κατακερματισμένοι που ανακοινώνουμε ότι η  
αγαπημένη μας σύζυγος, μητέρα και γιαγιά Ανδρούλλα 
Κρασέ από τον Αστρομερίτη  δυστυχώς απεβίωσε την  

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 70 ετών. 
Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Παναγιώτη, τα παιδιά της  
Νικόλα και Αλέξανδρο, 2 εγγόνια και πολλούς άλλους  

συγγενείς και φίλους. Ήταν ένα δυναμικό, στοργικό, και  
καταπληκτικό άτομο που θα κινούσε γη και ουρανό για να 

βοηθήσει την οικογένεια και τους φίλους της. 
 Θα τους λείψει πολύ.  

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου στην 
εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane και η 

ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. Λόγω των  
περιορισμών της πανδημίας του κορωνοϊού μόνο η στενή  
οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί. Αντί για λουλούδια, η  

οικογένεια ζητά εισφορές για το Macmillan Cancer Support 
(https://www.macmillan.org.uk/donate). 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Androulla Krase 
(from Αstromeritis) 

We are devastated to announce that our beloved Wife, Mother & 
Grandmother Androulla Krase from Astromeritis sadly passed 

away on Sunday 13th September at the age of 70. 
She leaves behind her husband Panayiotis, children Nicholas 
 & Alexander, 2 grandchildren, and many other relatives and 

friends. She was a strong, loving, caring and amazing person who 
would move heaven and earth to help her family and friends and 

will be greatly missed. Her funeral will take place on 25th 
 September at St Katherines church, Friern Barnet Lane and 

 New Southgate cemetery. Due the coronavirus restrictions only 
the immediate family can attend. Instead of flowers the family is 
kindly requesting donations to the Macmillan Cancer Support 

 (https://www.macmillan.org.uk/donate).08.08.1950-13.09.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χρυστάλλα Παύλου 
(από την Πεντάγια, Κύπρος) 

Με μεγάλη Θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο στις 

 13 Σεπτεμβρίου 2020 της αγαπημένη μας μητέρας 

Χρυστάλλα Παύλου, αγαπημένη σύζυγος του Ανδρέα 

(αποθανόντα), αφιερωμένη μητέρα στα παιδιά της 

Gary (Kyriacοs) και τη Rose, στοργική γιαγιά στα 

πέντε της εγγόνια και 7 δισεγγόνια. Η κηδεία της θα 

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 στις 

10 π.μ. στην Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, N20 0NL 

και την ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate.  

Λόγω της κατάστασης της πανδημίας του κορωνοϊού 

μόνο η στενή οικογένεια και στενοί φίλοι θα μπορούν 

να παρευρεθούν στην εκκλησία. Θα διατίθεται κουτί 

εισφορών για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Christalla Pavlou 
(from Pendayia, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce the passing 
away on the 13 September 2020 of our dear mum 

Christalla, beloved wife of Andreas (deceased),  
devoted mother to Gary (Kyriacos) and Rose, loving 
grandmother to her five grandchildren and 7 great 

grandchildren. Her funeral will take place on Thursday, 
1 October 2020 at 10am at St Katherine’s Church,  

N20 0NL and the burial at New Southgate Cemetery.  
To adhere to the Coronavirus situation only immediate 
family and close friends will be able to attend the church. 

A donation box for charity will be made available.12.12.1929-13.09.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Christos Savva Christou 

Χρίστος Σάββα Χρίστου 
(from Peristeronopigi, Famagusta) 

It is with saddened hearts that we announce the passing of our Dad, Bappou and Great Bappou  
Christos Savva Christou who passed away on Thursday 3rd September a day after his 90th Birthday. 

He leaves behind his six children Agni, Despo, Bambos, Kay, Liz and Andrew, along with  
15 Grandchildren and 8 Great-grandchildren.  His loving wife Evdokia Savva passed away in 2007. 

He was a proud and an extremely intelligent man, who loved his family dearly. 
He served in the British Army and was stationed in Egypt in the 1950s. 

He left Cyprus in 1968 to start a new life with his family in England. In his latter years he was lovingly 
cared for by his wife Lucky. He leaves us with loving memories and many funny stories. 

His funeral was held on Tuesday 22nd September at St Nectarios, Battersea and the burial at Bandon 
Hill Cemetery, Wallington. 

It is with great regret that due to the current restrictions in place, the funeral was attended by the 
 immediate family only.02.09.1930-03.09.2020
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02.02.1956 - 18.09.2020

It is with a very heavy heart that we announce the sudden passing 
of our beloved husband, dad,granddad and brother Marios Costas 
Stylianou. He unexpectedly passed away on the 18th September 
2020 at the age of 64 years old. He leaves behind his wife  
Sotiroulla, his 3 children Constantinos, Marianna and Katrina, his 
daughter-in-law Christina, sons-in-law Antonis and Jake,  
5 grandchildren Elyssia, Emilia, Melina, Christiana and Mario and 
his 5 siblings Stella, Bambos, Theodora, Andreas and Loukas and 
many relatives and friends. 
Marios was a great dad and a fantastic and very proud grandad, 
who would always go above and beyond for everybody. He was 
very well known as the long-standing owner of New Salamis  
Football Club Kafenio in Palmers Green for 30 years. 
His funeral will be held on the 6th October 2020 at Ayios Demetrios 
Church in Edmonton at 12:30pm which will be for family and close 
friends due to the current restrictions.  
The burial will follow at New Southgate Cemetery at 2:30pm. 
Instead of flowers for those who wish, the family would prefer 
donations for their chosen charity.

Με πολύ βαριά καρδιά αναγγέλλουμε το ξαφνικό θάνατο του  
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού Μάριου 
Κώστα Στυλιανού, που απεβίωσε απροσδόκητα στις 18 Σεπτεμβρίου 
2020 σε ηλικία 64 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Σωτηρούλα,  
τα 3 παιδιά του Κωνσταντίνος, Μαριάννα και Κατερίνα, τη νύφη του 
Χριστίνα, γαμπρούς Αντώνης και Τζέικ, 5 εγγόνια Ελύσια, Αιμιλία, 
Μελίνα, Χριστιάνα και Μάριο και τα 5 αδέλφια του Στέλλα, Πάμπο,  
Θεοδώρα, Ανδρέα και Λουκά και πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Ο Μάριος ήταν ένας υπέροχος πατέρας και ένας φανταστικός και 
πολύ περήφανος παππούς, ο οποίος έκανε τα πάντα   για όλους. 
Ήταν πολύ γνωστός στην παροικία, για 30 χρόνια ο ιδιοκτήτης του 
καφενείου New Salamis Football Club στο Palmers Green. 
Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2020 στην  
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον στις 12:30 μ.μ. 
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού μόνο η οικογένεια και στενοί 
φίλοι μπορούν να παρευρεθούν. Η ταφή θα ακολουθήσει στο  
κoιμητήριο του New Southgate στις 2:30 μ.μ. 
Αντί για λουλούδια για όσους το επιθυμούν, μπορούν να κάνουν  
εισφορές για τον επιλεγμένο της οικογένειας φιλανθρωπικό οργανισμό.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Μάριος Κώστας Στυλιανού 
(από την Έγκωμη, Αμμοχώστος)

Marios Costas Stylianou
(From Engomi, Famagusta)
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Με μεγάλη θλίψη, ανακοινώνουμε το θάνατο του  

αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, θείου και 

φίλου μας Θεοφάνη Παναγή που απεβίωσε την Τρίτη 

15 Σεπτεμβρίου 2020 σε ηλικία 75 ετών, μετά από 

μάχη που είχε με τον καρκίνο. Ήταν ένας  

καταπληκτικός πατέρας, σύζυγος, αδελφός και φίλος, 

σε όλους όσοι τον γνώριζαν. Θα μας λείψει όλους. 

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού μόνο η  

οικογένεια και οι στενοί φίλοι θα παρευρεθούν στην 

κηδεία, που θα πραγματοποιηθεί την  

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020. 

 Θα Θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους για τα  

συλλυπητήρια τους και την ηθική τους στήριξη.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Θεοφανης Παναγή 

(από το Κώμα του Γιαλού) 

06.01.1945-15.09.2020

H Διοίκηση, η επιτροπή και τα μέλη του Κosmos Centre  

εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην Ελένη  

Καραγιάννη, για την πρόσφατη ταυτοποίηση του επί 46 χρόνια  

αγνοούμενου πατέρα της, ο οποίος ταυτοποιήθηκε με την  

μέθοδο DNA και η κηδεία του θα γίνει σύντομα στη Δερύνεια.

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας εκφράζει τα θερμά του 

συλλυπητήρια στους οικείους της Μαρία Νικόλα Λίμπερος 

(Βιττή) που απεβίωσε στις 30 Αυγούστου 2020. 

Αιωνία της η μνήμη

Συλλυπητήρια

Συλλυπητήρια

Πέθανε ο θρυλικός «κακός» του Τζέιμς Μποντ 
Michael Lonsdale

Ο Michael Lonsdale, o ηθοποιός που  

υποδύθηκε τον Hugo Drax, τον δαιμόνιο 

κακό που ήθελε να αφανίσει την  

ανθρωπότητα αλλά τον εμπόδισε ο  

πράκτορας 007, έφυγε από τη ζωή, σε  

ηλικία 89 ετών. 

Η συμμετοχή του, το 1979, στην ταινία 

«James Bond: Επιχείρηση Moonraker» 

εκτόξευσε την καριέρα του μιας και  

κέρδισε τις εντυπώσεις υποδυόμενος τον 

παράφρονα και αδίστακτο Hugo Drax” 

που εκτόξευε σφαίρες με αέριο νεύρων 

από τον διαστημικό του σταθμό,  

προκειμένου να αποικίσει τον πλανήτη με 

τη δίκη του, ανώτερη φυλή. 

Ο Michael Lonsdale με μια ματιά 

Ωστόσο, ο Michael Lonsdale κατά την 

διάρκεια της καριέρας του ερμήνευσε  

πολλούς και σημαντικούς ρόλους. 

Πιο συγκεκριμένα, εμφανίστηκε σε  

περισσότερες από 180 ταινίες και 

 τηλεοπτικές σειρές μεταξύ των οποίων και 

η κινηματογραφική μεταφορά του  

βραβευμένου με Μπούκερ  

μυθιστορήματος του Kazuo Ishiguro  

«Τα απομεινάρια μιας μέρας», το πολιτικό 

θρίλερ «The Day of the Jackal» κ.α. 

Γεννημένος στη Γαλλία, με πατέρα Άγγλο 

και μητέρα γαλλοϊρλανδή, σπούδασε  

ζωγραφική στο Παρίσι αλλά τελικά τον 

κέρδισε η υποκριτική. Ήταν 24 ετών όταν 

υποδύθηκε τον παρθενικό θεατρικό του 

ρόλο για να συνεχίσει δυναμικά με  

δεκάδες συμμετοχές τόσο σε αγγλικές όσο 

και σε γαλλικές κινηματογραφικές  

παραγωγές. 

Το 2011, μάλιστα, απέσπασε βραβείο 

Cezar Β΄Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία 

του στην ταινία «Of Gods and Men».
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12.04.1945-16.09.2020

Eleni Constantinou, affectionately known to her family and friends 

as “Lella”, passed away on Wednesday 16th September 2020, 

aged 75. She was born in Kampia, Cyprus, into the Kleanthous 

family, on the 12th April 1945. At the age of 15, she travelled to the 

UK from Cyprus to start a new life with her parents and siblings. 

Alongside her brothers, she established Lella & Bros clothing 

 manufacturers, still in operation today. She leaves behind her  

husband Bambos, two children, George and Natasha, and four 

grandchildren, who she loved wholeheartedly. Lella’s elegance and 

strength will be sorely missed by those who knew and loved her. 

The funeral will take place on the 5th October, and those whose 

lives she touched are welcome to attend New Southgate  

Crematorium at 11am, to pay their respects. Please remember to 

adhere to social distancing. 

Instead of flowers the family is kindly requesting donations to 

Cancer Research UK 

https://fundraise.cancerresearchuk.org/page/lellas-memorial-fund

Η Ελένη Κωνσταντίνου, γνωστή  στην οικογένεια και φίλους ως 

«Λέλλα», απεβίωσε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, σε ηλικία 75 

ετών. Γεννήθηκε στην Καμπιά της Κύπρου στις 12 Απριλίου 1945, 

είναι απόγονος της οικογένεια Κλεάνθους. Σε ηλικία 15 ετών, 

ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τους 

γονείς και τα αδέλφια της. Μαζί με τα αδέρφια της, ίδρυσε την γνωστή  

εταιρία ενδυματό-βιομηχανίας Lella & Bros, που εξακολουθεί να  

λειτουργεί μέχρι σήμερα. Αφήνει πίσω τον σύζυγο της Πάμπο, τα δύο 

παιδιά της, Γιώργο και Νατάσα και τέσσερα εγγόνια, τα οποία  

αγαπούσε ολόψυχα. Η κομψότητα και η δυναμικότητα της Λέλλας θα   

λείψει πολύ σε όλους εκείνους που την γνώρισαν και την αγάπησαν. 

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου και για όλους  

εκείνους που την γνώρισαν και θέλουν να την τιμήσουν, είναι 

ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν στο Κρεματόριο του New Southgate 

στις 11 π.μ., τηρώντας πάντοτε τους κανόνες κοινωνικής απόστασης. 

Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά εισφορές για το Cancer  

Research UK 

https://fundraise.cancerresearchuk.org/page/lellas-memorial-fund

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Ελενη Κωνσταντίνου 
(από τα Καμπιά, Kύπρος)

Εleni Constantinou
(From Kampia, Cyprus)
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