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Εγκρίθηκε αμφιλεγόμενο νομο-
σχέδιο για το Brexit, Το κείμενο 
αναθεωρεί ορισμένους όρους 
του Brexit που αφορούν στη Βό-
ρεια Ιρλανδία και είχαν τεθεί προ-
κειμένου να μην υπάρξει επι-
στροφή  σε ένα «σκληρό 
σύνορο»...       Σελ 3&17

ΘΚ- Brexit
Οι μάχες κλιμακώθηκαν από-
τομα την Δευτέρα μεταξύ του 
Αζερμπαϊτζάν και του ορεινού 
θύλακα Ναγκόρνο-Καραμπάχ, 
που ελέγχεται από τους Αρμέ-
νιους, και τουλάχιστον 26 από 
τους στρατιώτες του θύλακα  
σκοτώθηκαν...                 Σελ 8

Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε
Στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., 
εκεί όπου οι αρχηγοί των κρατών 
μελών της Ένωσης αναμένεται 
να πάρουν αποφάσεις για τα κρί-
σιμα ζητήματα στην Ανατολική 
Μεσόγειο και τις προκλήσεις της 
Τουρκίας...                       Σελ 5 

Βρετανικό Μουσείο για 

Μάρμαρα Παρθενώνα: 

«Δεν θα αφαιρέσουμε  

αμφιλεγόμενα  

εκθέματα»
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σελ  σελ  6

Αντιθέσεις και  
Μπερδέματα...
Αντιθέσεις και  
Μπερδέματα...

Eπικρίνεται για “άγνοια” ο Μπόρις Τζόνσον για τη στρατηγική αναχαίτισης της πανδημίας (Σελ 3)

Keir Starmer slams Boris for not knowing own Covid rules (Page 17)
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Την πλήρη υποστήριξη του Ηνωμένου 

Βασιλείου στα ψηφίσματα που αφορούν 

την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου 

επαναδιατυπώνει η αρμόδια Υφυπουρ-

γός Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον σε απά-

ντηση σε επιστολή της APPG προς τον 

Υπουργό Εξωτερικών Ρότζερ Γκέιλ, μετά 

από παραστάσεις της Εθνικής Ομο-

σπονδίας Κυπρίων στο ΗΒ. 

Ο φιλοκύπριος βουλευτής των Συντηρη-

τικών και Πρόεδρος της Διακομματικής 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Κύ-

προ είχε εγείρει το παράνομο της πρό-

θεσης για άνοιγμα των Βαρωσίων σε μη 

νόμιμους κατοίκους με επιστολή του 

προς το Foreign Office. 

Η αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Γειτονιά 

Υφυπουργός τονίζει πως το Λονδίνο στη-

ρίζει όλα τα συναφή ψηφίσματα του Συμ-

βουλίου Ασφαλείας, περιλαμβανομένων 

των 550 και 789. 

Σημειώνει στη συνέχεια πως η βρετανική 

Κυβέρνηση είναι ενήμερη για τη συνά-

ντηση της 5ης Αυγούστου μεταξύ του 

Ερσίν Τατάρ και του Προέδρου Ερντο-

γάν, κατά την οποία αναφέρθηκε πως 

συζήτησαν την κατάσταση στα Βαρώ-

σια. 

«Βρετανοί αξιωματούχοι έχουν στο πα-

ρελθόν καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες 

μας επί του θέματος των Βαρωσίων 

προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερι-

κών στην Άγκυρα», συνεχίζει στην επι-

στολή της η κα Μόρτον. 

Τονίζει δε ότι στοιχεία των συναφών ψη-

φισμάτων καθιστούν σαφές πως «από-

πειρες να εποικιστεί οποιοδήποτε κομ-

μάτι των Βαρωσίων από άτομα πλην την 

κατοίκων τους είναι μη αποδέκτες» και 

καλούν να υπαχθεί η διοίκηση της πε-

ριοχής υπό τα Ηνωμένα Έθνη, κάτι που 

επαναδιατυπώθηκε με το ψήφισμα 2537 

(2020) του Συμβουλίου Ασφαλείας, που 

περιλάμβανε ευθεία αναφορά στα 550 

και 789. 

Η κα Μόρτον σημειώνει πως συζήτησε 

το θέμα με τον Υπουργό Εξωτερικών 

Νίκο Χριστοδουλίδη στις 21 Αυγούστου 

σε τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς και 

ότι το Λονδίνο «συνεχίζει να παρακολου-

θεί την κατάσταση με ανησυχία». 

Η Υφυπουργός Εξωτερικών βεβαιώνει 

για ακόμα μία φορά πως η βρετανική 

Κυβέρνηση «συνεχίζει να είναι ισχυρός 

υποστηρικτής μίας συνολικής, δίκαιης 

και με διάρκεια λύσης του κυπριακού ζη-

τήματος, βασισμένης στο διεθνώς απο-

δεκτό μοντέλο της διζωνικής, δικοινοτι-

κής ομοσπονδίας». 

Ως εκ τούτου, καταλήγει η επιστολή, η 

κα Μόρτον καλωσορίζει την ετοιμότητα 

που έχουν δηλώσει οι πλευρές για να 

επαναρχίσουν τις συνομιλίες λύσης μετά 

από τις «εκλογές» στην τουρκοκυπριακή 

κοινότητα. 

«Παραμένουμε πεπεισμένοι πως, εν τέ-

λει, μία ανθεκτική λύση είναι η καλύτερη 

ευκαιρία για να επιλυθούν σύνθετα ζη-

τήματα, περιλαμβανομένης της κατάστα-

σης στα Βαρώσια», συμπληρώνει η 

Υφυπουργός Εξωτερικών. 

Στο θέμα των Εγγυήσεων και Ασφάλειας 

επαναλαμβάνεται η θέση ότι το Ηνωμένο 

Βασίλειο είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε 

διευθέτηση μπορέσουν να συμφωνή-

σουν οι δύο πλευρές και οι άλλες εγγυή-

τριες δυνάμεις ώστε να καλύπτονται οι 

ανάγκες ασφαλείας των δύο κοινοτήτων. 

Η κα Βίλιερς είχε μεταφέρει τη συγκινη-

τική επιστολή των Νίκου, Γιώργου και 

Αντώνη Σαββίδη προς τον Ντόμινικ Ρά-

αμπ, με την οποία εξέθεταν τις εκβιαστι-

κές ενέργειες της Τουρκίας αναφορικά 

με την Αμμόχωστο και ζητούσαν τη βρε-

τανική συμβολή στην εφαρμογή των σχε-

τικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων 

Εθνών.

Στήριξη Λονδίνου σε ψηφίσματα για  
Βαρώσια και λύση του Κυπριακού

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ Υ.Α ΑΝΔΡΕΑ Σ. ΚΑΚΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 60η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

Είναι με ιδιαίτερη τιμή που 
επικοινωνώ με την Κυ-
πριακή κοινότητα στο Ηνω-
μένο Βασίλειο με την ευκαι-
ρία της επετείου των 60 
χρόνων από την εγκαθί-
δρυση και ανεξαρτησία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, 
την οποία γιορτάζουμε με 
υπερηφάνεια.   
Εύχομαι οι συνθήκες να 
ήταν διαφορετικές και να 
είχα τη δυνατότητα να σας 
υποδεχτώ στην Ύπατη Αρ-
μοστεία, ώστε να γιορτά-
ζαμε μαζί αυτό το ορόσημο 
στη σύγχρονη κυπριακή 
ιστορία. Δυστυχώς όμως, η 
πανδημία του κωρονοϊού, 
η οποία εξακολουθεί να 
αποτελεί σοβαρή απειλή, 
δεν μας το επιτρέπει, εφό-
σον όλοι θα πρέπει να συμ-
βάλουμε ώστε να παραμεί-
νουμε ασφαλείς και να 
προστατεύσουμε ο ένας 
τον άλλο. Γνωρίζω ότι ο ιός 
έχει πλήξει βαριά την κοι-
νότητά μας και όλοι μας 
έχουμε βιώσει είτε άμεσα, 
είτε έμμεσα, τις συνέπειές 
του. Εκφράζω βαθιά συλ-
λυπητήρια στα μέλη της 
κοινότητάς μας που έχουν 
χάσει αγαπημένα τους 
πρόσωπα. Εύχομαι δε, 
γρήγορη ανάρρωση σε 
όσους ασθενούν ή ευρίσκο-
νται στο νοσοκομείο. Ο ιός 
μας έχει κρατήσει μακριά 
από τις οικογένειές μας και 

αγαπημένα πρόσωπα. Θα 
ήθελα να διαβεβαιώσω ότι 
η Ύπατη Αρμοστεία είναι 
και παραμένει στο πλευρό 
σας σε αυτές τις δύσκολες 
στιγμές.  
Οι Κύπριοι μπορούν πά-
ντοτε να στηρίζονται ο ένας 
στον άλλο. Είναι ένα από 
τα σπουδαιότερα χαρακτη-
ριστικά και αρετές του λαού 
μας που τον καθιστά ικανό 
να ανταπεξέρχεται στις πε-
ριπέτειες και προκλήσεις. 
Σε κάθε γωνία του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και Βορείου Ιρ-
λανδίας, η Κυπριακή κοινό-
τητα, μέσω των συνεχών 
προσπαθειών της, παραμέ-
νει βασικός συνεργάτης 
στις ευρύτερες προσπά-
θειές μας για εξεύρεση δί-
καιης, βιώσιμης και λει-
τουργικής λύσης που θα 
επανενώσει το νησί μας σε 
μια διζωνική, δικοινοτική 
ομοσπονδία και θα τερμα-
τίσει την παράνομη Τουρ-
κική κατοχή και παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των του κυπριακού λαού.  
Πριν από 60 χρόνια, η ίδια 
η Κυπριακή Δημοκρατία 
εγκαθιδρύθηκε στη βάση 
του διεθνούς δικαίου και 
πάντοτε θα προασπίζεται 
το δίκαιο και τη νομιμότητα, 
επιζητώντας το διακανονι-
σμό οιωνδήποτε διαφορών 
με ειρηνικά μέσα. Όπως 
δήλωσε ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης στην προσφώ-
νηση του κατά την 75η Γε-
νική Συνέλευση του ΟΗΕ 
την προηγούμενη εβδο-
μάδα, οι σχέσεις μεταξύ 
χωρών πρέπει να διέπονται 
από κανόνες και όχι βία.  
Δυστυχώς, τόσο η στάση, 
όσο και οι δράσεις της 
Τουρκίας, όπως διαφαίνο-
νται μέσω των προκλητι-
κών και παράνομων ενερ-
γειών της στα κυπριακά 
ύδατα, αλλά και μέσω των 
εξαγγελθέντων σχεδια-

σμών της για διάνοιξη και 
εποικισμό των Βαρωσίων, 
γεγονός που θα αποτε-
λούσε παραβίαση των ψη-
φισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, παρε-
μποδίζουν τη δημιουργία 
θετικού κλίματος για τη διε-
ξαγωγή ουσιαστικών συνο-
μιλιών. Τέτοιες ενέργειες 
βλάπτουν σοβαρά τις προ-
οπτικές για εξεύρεση λύ-
σης.  
Εμείς, από την άλλη, όπως 
έχει ήδη επαναλάβει αρκε-
τές φορές ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης – και πιο πρό-
σφατα στη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ – πα-
ραμένουμε δεσμευμένοι και 
έτοιμοι να επαναρχίσουμε 
τις συνομιλίες από το ση-
μείο που σταμάτησαν στο 
Κρανς Μοντανά. Η προσή-
λωση μας είναι στη δημι-
ουργία ενός μέλλοντος που 
να χαρακτηρίζεται από ει-
ρήνη, σταθερότητα, ασφά-
λεια, σεβασμό στα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και στη 
δημιουργία ευκαιριών για 
όλους τους Κυπρίους, 
μέσω μιας δίκαιης, βιώσι-
μης και λειτουργικής λύσης 
για το σήμερα, αλλά και για 
τις μελλοντικές γενεές.  
Πολλά έχουν αλλάξει από 
τότε που η Κύπρος ανακή-
ρυξε την ανεξαρτησία της 
το 1960. Ανανεώνοντας συ-
νεχώς το προφίλ της, η Κύ-
προς, από χώρα που εξή-
γαγε μεταλλεύματα και 
αγροτικά προϊόντα, εξελί-
χθηκε σταδιακά σε εξαγω-
γέα βιομηχανικών αγαθών 
και μετατράπηκε σε διεθνές 
τουριστικό και επιχειρημα-
τικό κέντρο και κέντρο πα-
ροχής υπηρεσιών και απο-
τελεί από το 2004 
αναπόσπαστο κομμάτι του 
μωσαϊκού που λέγεται Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Με την 
εξεύρεση υδρογονανθρά-
κων και την ενδυνάμωση 
του ρόλου και της πρόσθε-

της αξίας της στην περιοχή, 
έχει υιοθετήσει μια δυνα-
μική εξωτερική πολιτική και 
επικεντρώνεται στην ανά-
δειξη των δυνατοτήτων πε-
ριφερειακών συνεργειών να 
συνδράμουν στην επίτευξη 
του στόχου μας για ειρήνη, 
σταθερότητα και πρόοδο. 
Αυτή είναι η Κύπρος του 
2020 κι έχουμε κάθε λόγο 
να είμαστε περήφανοι. Μια 
επανενωμένη Κύπρος θα 
μπορούσε να φτάσει ακόμα 
πιο ψηλά.  
Καθώς γιορτάζουμε σή-
μερα την 60η επέτειο της 
ανεξαρτησίας της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, γιορτά-
ζουμε επίσης τους ανθρώ-
πους της, είτε αυτοί 
βρίσκονται στο νησί, είτε 
αποτελούν κομμάτι της δυ-
ναμικής και επιτυχημένης 
διασποράς. Εξάλλου, η Κύ-
προς είναι ο λαός της.  
Σας ευχαριστώ όλους προ-
σωπικά για τη σταθερή 
στήριξή σας προς την 
Ύπατη Αρμοστεία και σας 
προσκαλώ να συμμετά-
σχετε στους διαδικτυακούς 
εορτασμούς μας για φέτος 
με το καινοτόμο φεστιβάλ 
Cyprus@60 online festival, 
που ξεκινά σήμερα.  
Θερμές ευχές σε όλους και 
στον καθένα ξεχωριστά, 
στις οικογένειες και στα 
αγαπημένα σας πρόσωπα 
Ύπατος Αρμοστής 
Ανδρέας Σ. Κακουρής
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Κορωνοϊός

Η κυβέρνηση Τζόνσον «ετοιμάζεται να επιβάλει ένα ολικό 
κοινωνικό lockdown» στις περισσότερες περιοχές της βό-
ρειας Βρετανίας και δυνητικά στο Λονδίνο ώστε να αντιμε-
τωπιστεί η διευρυνόμενη διασπορά του κορωνοϊού, ανα-
φέρουν σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα οι Times την Δευτέρα. 
Σύμφωνα με τα μέτρα που φέρεται να εξετάζει η κυβέρ-
νηση, όλες οι παμπ, τα εστιατόρια και τα μπαρ σε αυτές 
τις περιοχές θα διατάσσονταν να κλείσουν εντελώς αρχικά 
για περίοδο δύο εβδομάδων. 
Επίσης, θα απαγορευόταν επ’ αόριστο η συνάντηση με-
λών δύο διαφορετικών νοικοκυριών σε κλειστό χώρο. 
Ανοιχτά, ωστόσο, θα παρέμεναν τα σχολεία, τα καταστή-
ματα λιανικής, τα εργοστάσια  και τα γραφεία, για τις πε-
ριπτώσεις υπαλλήλων που δεν μπορούν να εργαστούν 
από το σπίτι. 
Το «κοινωνικό lockdown», που αποσκοπεί στον περιορι-
σμό την κοινωνικών επαφών με το μικρότερο δυνατό κό-
στος για την οικονομία, είχε παρουσιαστεί στο υπουργικό 

συμβούλιο για την COVID-19 που είχε γίνει την περασμένη 
εβδομάδα πριν από τις αποφάσεις για τους πιο πρόσφα-
τους περιορισμούς, που περιλάμβαναν το κλείσιμο των 
καταστημάτων εστίασης στις 10 τη νύχτα. 
Από τη Δευτέρα, όσοι διαγιγνώσκονται θετικοί στον κο-
ρωνοϊό ή ενημερώνονται από το πρόγραμμα ιχνηλάτησης 
ότι έχουν έρθει σε επαφή με φορέα του ιού είναι δια νόμου 
υποχρεωμένοι να θέτουν εαυτόν σε απομόνωση. 
Η αστυνομία θα αρχίσει να πραγματοποιεί συχνούς ελέγ-
χους, με τα πρόστιμα για τους παραβάτες να φτάνουν 
έως και τις 10.000 λίρες. 
Αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση πρέπει να ανανεώσει 
τις εξουσίες που έχει λάβει από το νόμο για την ταχεία 
εφαρμογή περιοριστικών μέτρων κατά του κορωνοϊού. Ο 
Πρωθυπουργός Τζόνσον αντιμετωπίζει, ωστόσο, αντιδρά-
σεις από μερίδα των Συντηρητικών βουλευτών του που 
ζητούν με τροπολογία να έχει η Βουλή των Κοινοτήτων 
ψήφο επί όποιων έκτακτων εκτελεστικών εξουσιών για 
την πανδημία. 
Η κυβέρνηση της Ουαλίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα 
επιβληθούν περιορισμοί στην πρωτεύουσα Κάρντιφ και 
τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής, το Σουόνσι, 
προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωση της COVID-19. 
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Ουαλίας Βον Γκέ-
τινγκ, οι τοπικοί περιορισμοί σημαίνουν ότι οι κάτοικοι των 
περιοχών αυτών δεν θα μπορούν να εισέρχονται ή να 
εξέρχονται από αυτές χωρίς σοβαρό λόγο. 
«Δεν θα μπορούν προς το παρόν να συναντούν σε εσω-
τερικούς χώρους ανθρώπους με τους οποίους δεν ζουν 
μαζί», δήλωσε.

με τον Βύρωνα Καρύδη

Eπικρίνεται για “άγνοια” ο Μπόρις Τζόνσον όσον αφορά την αποτελεσματικότητα 
της στρατηγικής για την αναχαίτιση της πανδημίας   

Το κείμενο αναθεωρεί ορισμένους όρους 
του Brexit που αφορούν στη Βόρεια Ιρ-
λανδία και είχαν τεθεί προκειμένου να 
μην υπάρξει επιστροφή σε ένα «σκληρό 
σύνορο» με τη Δημοκρατία της Ιρλανδία. 
Η Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε την 
Τρίτη το βράδυ το νομοσχέδιο για την 
Εσωτερική Αγορά, που δίνει στην κυβέρ-
νηση το δικαίωμα να αναθεωρήσει μο-
νομερώς τη Συμφωνία Αποχώρησης 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά την 
απειλή των Βρυξελλών ότι θα προσφύγει 
στα δικαστήρια αλλά και τις διαφωνίες 
μελών του Συντηρητικού κόμματος. 
Ο Νόμος περί Εσωτερικής Αγοράς, που 
υπουργοί της κυβέρνησης έχουν παρα-
δεχτεί ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, 

εγκρίθηκε με 340 ψήφους υπέρ και 256 

κατά. Στην επόμενη φάση, θα συζητηθεί 

από τη Βουλή των Λόρδων. 

Το «πράσινο φως» από τη Βουλή δεν 

αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι ο πρω-

θυπουργός Μπόρις Τζόνσον διαθέτει συ-

ντριπτική πλειοψηφία στο Σώμα αυτό, 

παρά τις επικρίσεις που δέχτηκε από πέ-

ντε πρώην πρωθυπουργούς και ορι-

σμένα στελέχη των Συντηρητικών.  

Για να κατευνάσει τις ανησυχίες τους, η 

κυβέρνηση δέχτηκε να προσθέσει μια 

τροπολογία με την οποία παραχωρείται 

στο Κοινοβούλιο η δυνατότητα να εγκρί-

νει αν θα εφαρμοστούν οι πιο αμφιλεγό-

μενες διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού. 

Το κείμενο αναθεωρεί ορισμένους όρους 

της Συμφωνίας Αποχώρησης που αφο-

ρούν τη Βόρεια Ιρλανδία και είχαν τεθεί 

προκειμένου να μην υπάρξει επιστροφή 

σε ένα «σκληρό σύνορο» με τη Δημο-

κρατία της Ιρλανδίας.  

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπό-

ρις Τζόνσον, δήλωνε ότι ο στόχος ήταν 

να διαφυλαχθεί η εδαφική ακεραιότητα 

του Ηνωμένου Βασιλείου και να διασφα-

λιστούν οι ελεύθερες εμπορικές συναλ-

λαγές μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και 

της Βόρειας Ιρλανδίας. 

Εγκρίθηκε αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για το Brexit
Βrexit

Σενάριο «ολικού κοινωνικού lockdown» στη Βρετανία 

Σε πολλές εφημερίδες της Τεράρτης είδαμε 
στην πρώτη σελίδα τον πρωθυπουργό Μπόρις 
Τζόνσον να είναι σαστισμένος και αμήχανος στην 
προσπάθεια του να εξηγήσει στο κοινό τους νέους 
κανόνες για την ανάσχεση της πανδημίας  του 
νέου κορωνοϊού κατά την επίσκεψη του στη νοτι-
οανατολική Αγγλία.  

«Συγγνώμη, αλλά ο πρωθυπουργός δεν έχει 
ιδέα»- ο χαρακτηριστικός πρωτοσέλιδος τίτλος 
στην εφημερίδα  Metro (30/09). «Και νομίζατε ότι 
είχατε μπερδευτεί;» – ο τίτλος του καυστικού δη-
μοσιεύματος στην Daily Mirror για  την “άγνοια” 
του κ. Τζόνσον “για τα δικά του περιοριστικά μέτρα  
κατά του κορωνοϊού”. O συντάκτης του άρθρου 
σπεύδει να σημειώσει ότι "τα κόλπα και τα αστεία” 
βοήθησαν τον πρωθυπουργό να κερδίσει τις τε-
λευταίες εκλογές, «αλλά τώρα τα πράγματα δεν 
είναι καθόλου αστεία».  

Ο επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του  
Μπόλτον, στη βορειοδυτική Αγγλία , υπογραμμίζει 
στον Guardian ότι ο χειρισμός των τοπικών lock-
down από την κυβέρνηση έχει προκαλέσει τη δυ-
σαρέσκεια των ψηφοφόρων στις “κόκκινες πό-
λεις”, όπως είναι γνωστές λόγω της 
παραδοσιακής στήριξης προς το Εργατικό κόμμα. 
Στις    γενικές εκλογές όμως του περασμένου Δε-
κεμβρίου οι ψηφοφόροι αυτών των πόλεων  “γύ-
ρισαν την πλάτη” στους Εργατικούς και ψήφισαν 

τους Τόρις.  
Η Daily Telegraph αναφέρει ότι οι βουλευτές 

που κέρδισαν τις έδρες που για πολλά χρόνια 
ήταν υπό τον έλεγχο των Εργατικών  στη βορει-
οανατολική Αγγλία "έχουν αντιδράσει  με θυμό 
και δυσπιστία” για την “αδυναμία” , όπως ισχυρί-
ζονται , του Μπόρις Τζόνσον να αντιληφθεί πως 
ακριβώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την εξά-
πλωση της πανδημίας.  

Το κύριο άρθρο γνώμης στην Daily Telegraph 
υπογραμμίζει  ότι η σύγχυση γύρω από το νέο 
“κανόνα των έξι” – απαγόρευση των συγκεντρώ-
σεων πάνω από έξι άτομα -   στη βορειοανατολική 
Αγγλία έχει ενισχύσει την πεποίθηση των βου-
λευτών ότι το κοινοβούλιο θα πρέπει να 
έχει μεγαλύτερο  έλεγχο εάν η κυβέρνηση 
αποφασίσει να 
εισαγάγει νέα 
μέτρα για την 
αντ ιμετώπιση 
του κορωνοϊού. 
Η εφημερίδα 
μας ενημερώνει 
ότι  οι “αντάρτες” 
βουλευτές του 
Συντηρητικού 
κόμματος  που 
υποστηρίζουν 

την τροπολογία του σερ Γκρέιχαμ Μπρέιντι ανα-
φορικά με τη νομοθεσία για την πανδημία  είναι 
«στα πρόθυρα της νίκης στον αγώνα τους» να 
περιέλθει ο έλεγχος στη Βουλή των Κοινοτήτων 
καθώς η "γκάφα του πρωθυπουργού" απέδειξε 
τις αδυναμίες των νέων περιορισμών.   

“Χάος και σύγχυση” μετά τους νέους αυστηρούς 
περιορισμούς ενώ συνεχίζεται η διασπορά του 
ιού. Κάτω από τον τίτλο "Θανατηφόρο χάος", η 
Daily Mirror (29/09) γράφει ότι  "εκατομμύρια 
Βρετανοί είναι αμήχανοι" μετά τα τελευταία πε-
ριοριστικά μέτρα που αφορούν την αναχαίτιση 
της πανδημίας. “Πρόκειται για μία απόλυτη σύγ-
χυση νόμων, κανόνων και οδηγιών... την ώρα 

που ο ιός συνεχίζει εξα-

πλώνεται ανάμεσά μας", σημειώνει η εφημερίδα. 
Παράλληλα, τονίζει η Mirror, «δεν προκαλεί έκ-
πληξη το γεγονός ότι η συμμόρφωση του κοινού 
με τους περιορισμούς μειώνεται» όταν “δεν προ-
σκομίζονται στοιχεία που να δικαιολογούν” γιατί 
τα παμπ και τα εστιατόρια θα πρέπει να κλείνουν 
στις 10 μμ.  

Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί και την Daily 
Telegraph, η οποία υπογραμμίζει ότι η απαγό-
ρευση της κυκλοφορίας αποτυγχάνει στο στόχο  
να κρατήσει τους ανθρώπους σε απόσταση και 
να επιβραδύνει τη διασπορά του ιού. Σε άρθρο 
γνώμης η Telegraph εκτιμά ότι “εξοργίζει”  πολ-
λούς από τους υποστηρικτές του πρωθυπουργού 
Μπόρις Τζόνσον το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν 
προτίθεται να αλλάξει πορεία. 

«Έφθασε η ώρα να καταργήσουμε το μέτρο 
για την απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 10 
μμ» τονίζει η Daily Mail η οποία αναφέρει ότι αυ-
ξάνονται οι πιέσεις για την απόρριψη μιας πολιτι-
κής που “απλούστατα φέρνει τον κόσμο στους 
δρόμους”. Η αστυνομία, οι επιστήμονες και οι πο-
λιτικοί έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και ζητούν  
από τον Μπόρις Τζόνσον να επανεξετάσει την 
πολιτική του, γράφει η εφημερίδα. Επισημαίνει η 
Mail ότι μόνο το 3% των εστιών κορωνοϊού που 
διερευνήθηκαν από την υπηρεσία Δημόσιας 
Υγείας της Αγγλίας οφείλονταν σε ανθρώπους 
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Κορωνοϊός

Ασφάλεια Παιδία

Στις Βρυξέλλες μετέβει χθές 
ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστασιάδης, 
όπου θα συμμετάσχει στην 
Ειδική Σύνοδο Κορυφής του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
που θα πραγματοποιηθεί 
σήμερα 1 και αύριο 2 Οκτω-
βρίου. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Προεδρίας «ανάμεσα 
στα θέματα που θα συζητη-
θούν στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο είναι οι εξωτερικές 
σχέσεις, ιδιαίτερα με την 
Τουρκία, και η κατάσταση 
στην Ανατολική Μεσόγειο, οι 
σχέσεις με την Κίνα, η κατά-
σταση στη Λευκορωσία, η 
ενιαία αγορά, η βιομηχανική 
πολιτική και η ψηφιακή διά-
σταση». 
Αναφέρεται επίσης ότι στο 
περιθώριο των εργασιών της 
Συνόδου, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας θα έχει κατ’ 
ιδίαν συνάντηση με τον Πρό-
εδρο του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Σαρλ Μισιέλ. 
Τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
θα συνοδεύει ο Κυβερνητι-
κός Εκπρόσωπος Κυριάκος 
Κούσιος.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Στις Βρυξέλλες 
ο Π. Αναστασιάδης 

Την αγανάκτησή τους για την αδιαφορία 
που επιδεικνύει η Πολιτεία για την περιοχή 
του Ακάμα εκφράζουν οι κοινοτικές Αρχές 
της περιοχής, μετά και το πρόσφατο τρο-
χαίο ατύχημα στην περιοχή Κακοσκάλι στο 
Νέο Χωριό, κοντά στα Λουτρά της Αφροδί-
της, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κοινο-
τικής Δράσης Ακάμα. 
Οι εκπρόσωποι της Κοινοτικής Δράσης 
Ακάμα λένε ότι αναμένουν με ανυπομονη-
σία την επίσκεψη του Υπουργού Γεωργίας, 
Κώστα Καδή και του Υπουργού Εσωτερι-
κών, Νίκου Νουρή, στην περιοχή τους την 
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, προκειμένου να 
συζητήσουν για τα επείγοντα ζητήματα που 
απασχολούν τις κοινότητες του Ακάμα, 
όπως η βελτίωση του δρόμου στο Κακο-

σκάλι και η ολοκλήρωση του Τοπικού Σχε-
δίου για την περιοχή. 
«Η αδιαφορία που επέδειξαν οι αρμόδιοι 
για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου 
δρόμου στα Λουτρά της Αφροδίτης, δεν 
μας εκπλήσσει καθόλου. Έχουμε συνηθίσει 
σε τέτοιου είδους συμπεριφορές όλα αυτά 
τα χρόνια, αφού παρά τις συνεχείς εκκλή-
σεις μας για κρατικές παρεμβάσεις που θα 
δώσουν ανάσα ζωής στις εξαθλιωμένες κοι-
νότητες του Ακάμα, οι κυβερνώντες σφυρί-
ζουν αδιάφορα, παρατείνοντας την ανακοί-
νωση του Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή 
από χρόνο σε χρόνο και από μήνα σε 
μήνα», ανέφερε ο κοινοτάρχης της Ίνειας, 
Γιάγκος Τσίβικος. 
Σε δηλώσεις του ο κοινοτάρχης Νέου Χω-
ριού, Αντρέας Χριστοδούλου Μάχιμος, ανέ-
δειξε ότι η αδιαφορία των υπευθύνων είναι 
εγκληματική, σημειώνοντας πως μέχρι στι-
γμής  συνέβησαν τρία τροχαία δυστυχή-
ματα στην περιοχή Κακοσκάλι, με αποκο-
ρύφωμα το θανατηφόρο τροχαίο τον 
Οκτώβριο του 2018 και άλλα τόσα που δεν 
είδαν το φως της δημοσιότητας.

Πλάνο διαχείρισης επειγόντων περιστατι-
κών ζητά από τα Υπουργεία Υγείας και Με-
ταφορών η ΠΟΦΕΝ με αφορμή την έναρξη 
φοίτησης Κυπρίων φοιτητών στο εξωτερικό 
σε συνθήκες πανδημίας. 
«Όπως αντιλαμβανόμαστε το δεύτερο 
κύμα του κορωνοϊού βρίσκεται εδώ, με 
αποτέλεσμα να κάνει τη ζωή των φοιτητών 
ακόμη πιο δύσκολη, κυρίως για όσους φοι-
τούν σε πανεπιστήμια εκτός Κύπρου. Αυτό 
που οφείλουμε να πράξουμε είναι σε συ-
νεργασία με την πολιτεία να ετοιμάσουμε 
ένα πλάνο δράσης όσον αφορά τα διαχεί-
ριση επειγόντων περιστατικών», αναφέρε-
ται σε ανακοίνωση. 
Η ΠΟΦΕΝ ζητά συγκεκριμένα πλάνο δια-

χείρισης σε μια καινούρια κατάσταση lock-
down σε χώρες όπου υπάρχουν Κύπριοι 
φοιτητές ( Αγγλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρω-
σία, Τσεχία κλπ) και πλάνο ανταπόκρισης 
όταν ένας φοιτητής ασθενήσει με τη νόσο 
COVID-19 στο εξωτερικό. 
Σε άλλη ανακοίνωση η ΠΟΦΕΝ τονίζει την 
ανάγκη για εκσυγχρονισμό των συνθηκών 
σπουδών και βελτίωση των προγραμμά-
των σπουδών στο ΑΞΙΚ. 
Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
σπουδών 
Η ΠΟΦΕΝ αναφέρει εξάλλου ότι λόγω και 
των εξελίξεων στη Μεγάλη Βρετανία, είναι 
πολύ σημαντικό να προχωρήσει η έγκριση 
των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμά-
των των δύο δημόσιων πανεπιστημίων. 
Σημειώνει όμως ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί 
από πλευράς Υπουργείου Παιδείας ο τρό-
πος με τον οποίο θα γίνει η αλλαγή του 
νόμου για να καλύπτονται νομικά αυτά τα 
προγράμματα και να γίνει σαφές το γεγο-
νός πως, Κύπριοι φοιτητές δεν πρόκειται 
να χρειαστεί να πληρώσουν δίδακτρα σε 
κανέναν ελληνόφωνο πρόγραμμα των δη-
μόσιων πανεπιστημίων.

Η πειθαρχία που αποδείξαμε ως λαός ότι διαθέτουμε και η σοβαρότητα ως προς 
την εφαρμογή των μέτρων και των πρωτοκόλλων, είναι τα όπλα που διαθέτουμε 
αυτή τη στιγμή για να αποτρέψουμε μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων, με ανεξέλε-
γκτες ίσως συνέπειες, τόνισε χθες ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου. 
Σε χαιρετισμό του, που ανέγνωσε ο Δρ. Γιώργος Χαραλάμπους στην 6η Ετήσια Πα-
γκύπρια Ημερίδα Δημόσιας που οργάνωσε χθες, υπό μορφή τηλεδιάσκεψης, το 
Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) του ΤΕ-
ΠΑΚ, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε αρχικά στις δράσεις του Υπουργείου, από 
τον περασμένο Ιανουάριο, μπροστά στον κίνδυνο εμφάνισης του νέου κορωνοϊού. 
Όπως είπε, το τρίπτυχο ελέγχου και παρακολούθησης του πληθυσμού, έγκαιρου 
εντοπισμού των θετικών στον ιό ατόμων και διερεύνησης και ιχνηλάτησης των 
στενών επαφών τους, βοήθησε τα μέγιστα στη διατήρηση της επιδημιολογικής εικό-
νας της χώρας σε πολύ καλά επίπεδα και έβαλε την Κύπρο στον χάρτη με τις χώρες 
που διαχειρίστηκαν την πανδημία με υποδειγματικό τρόπο. 
Μετά την κορύφωση του κύματος τον περασμένο Απρίλιο, συνέχισε, η Κύπρος κα-
τάφερε με μεγάλη επιμονή και υπομονή να αντεπεξέλθει με τις λιγότερες δυνατές 
απώλειες και πρόσθεσε ότι «σήμερα η επιδημιολογική εικόνα παρουσιάζει θετικά 
στοιχεία παρόλο που κατά διαστήματα υπάρχουν εξάρσεις κρουσμάτων», ενώ υπέ-
δειξε ότι σε ολόκληρο τον κόσμο τα δεδομένα είναι ευμετάβλητα και εξαιρετικά δυ-
ναμικά. 
Τόνισε πως η υπερβολική χαλάρωση και ο εφησυχασμός μπορούν να οδηγήσουν 
σε εκτροχιασμό από το στόχο μας και διαμήνυσε ότι πρωταρχικής σημασίας στην 

προσπάθεια του Υπουργείου είναι «η εμπλοκή της κοινωνίας σε αυτόν το μεγάλο 
αγώνα». 
«Η πειθαρχία που αποδείξαμε ως λαός ότι διαθέτουμε και η σοβαρότητα ως προς 
την εφαρμογή των μέτρων και των πρωτοκόλλων είναι τα όπλα που διαθέτουμε 
αυτή τη στιγμή για να αποτρέψουμε μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων με ανεξέλεγκτες 
ίσως συνέπειες», συμπλήρωσε. 
Αναφερόμενος στην Ημερίδα, ο Υπουργός Υγείας είπε πως τα ερευνητικά αποτελέ-
σματα που παρουσιάζονται έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, αφού προκύπτουν από έρευ-
νες που έγιναν στον κυπριακό πληθυσμό. 
«Μέσα από το έργο αυτό αναδεικνύεται ο σύγχρονος και ανθρωπιστικός προσανα-
τολισμός του Πανεπιστημίου», είπε και σημείωσε ότι το ΤΕΠΑΚ, αποδεδειγμένα, 
αποτελεί σήμερα το χώρο στον οποίον καλλιεργείται και παράγεται καινοτόμα γνώση 
σε ένα μεγάλο φάσμα ερευνητικών περιοχών και ειδικότερα σε αυτόν της δημόσιας 
υγείας. 
Κύρια ομιλήτρια εκ μέρους του Ευρωπαικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νο-
σημάτων (ECDC) ήταν η  Δρ. Αγορίτσα Μπάκα, η οποία σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση, αναφέρθηκε στο πανευρωπαϊκό σχέδιο για την πανδημία. 
Συγκεκριμένα, είπε πως η ήπειρος με τα περισσότερα κρούσματα και θανάτους 
είναι η Αμερική, ενώ τώρα παρατηρείται η αρχή ενός δευτέρου κύματος της πανδη-
μίας. Επίσης, πρόσθεσε, το δεύτερο κύμα της πανδημίας στην Ευρώπη φαίνεται να 
εξελίσσεται ιδιαίτερα στην Ισπανία, στη νότια Γαλλία και σε κάποιες χώρες της κε-
ντρικής Ευρώπης, Ενθαρρυντικό, συνέχισε, καταγράφεται το ότι παρά την αύξηση 
των περιστατικών, αυτά δεν συνοδεύονται με την ίδια αναλογία θανάτων, ενδεχομέ-
νως λόγω καλύτερων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και χειρισμού περιστατικών 
στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας αλλά και λόγω της διενέργειας περισσό-
τερων τεστ. 
Ο Δρ. Γεώργιος Νικολόπουλος, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στην  Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέλυσε τα επιδημιολογικά δεδομένα υγείας που 
συλλέγονται για τη πανδημία στην Κύπρο, ενώ επεσήμανε ότι στη χώρα μας κατα-
γράφονται παγκοσμίως ίσως τα περισσότερα τεστ που γίνονται καθημερινά (περίπου 
2000-3000), κατ΄ αναλογία πληθυσμού.   
Τέλος η Δρ. Άντρη Παναγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο CII του ΤΕΠΑΚ ανέλυσε 
το πρωτόκολλο μελέτης κοορτής (σειράς) CARTESIAN CY που ξεκινάει τον Οκτώβρη 
με θέμα την επίδραση της COVID-19 στην πρώιμη αγγειακή γήρανση. 
Χαιρετισμό στη διαδικτυακή Ημερίδα απηύθυναν ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής 
Παναγιώτης Ζαφείρης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ, 
Δρ. Νίκος Μίντλεττον και ο  Ιατρικός Διευθυντής του Γερμανικού Ογκολογικού 
Κέντρου Δρ. Νικόλαος Ζαμπόγλου.

Πειθαρχία και σοβαρότητα για αποτροπή έξαρσης της πανδημίας, είπε ο Υπ.Υγείας 

Τριάντα νέα περιστατικά κο-
ρονοϊού εντοπίστηκαν στην 
Κύπρο το τελευταίο 24ωρο, 
σύμφωνα με την σχετική 
ενημέρωση του υπουργείου 
Υγείας και με βάση τα μέχρι 
τώρα δεδομένα, ο συνολικός 
αριθμός των κρουσμάτων 
ανέρχεται στα 1.743. 
Επιπρόσθετα, στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αμμοχώστου 
νοσηλεύονται συνολικά 16 
άτομα θετικά στον ιό SARS-
CoV-2, τέσσερα εκ των 
οποίων στη Μονάδα Αυξημέ-
νης Φροντίδας.

Άνοδος στα νέα 
κρούσματα

Με την ευκαιρία της 60ης επετείου της Κυπριακής Ανεξαρτησίας 
το ΑΚΕΛ τιμά όλους όσοι σε αυτές τις έξι δεκαετίες υπερασπίστη-
καν την Κυπριακή Δημοκρατία στα πεδία των μαχών, στους λαϊ-
κούς και πολιτικούς αγώνες, στο διπλωματικό στίβο. Αποτίνει 
φόρο τιμής στους ήρωες της αντιαποικιακής πάλης, στους μάρτυ-
ρες της ελληνοτουρκικής φιλίας, στους αγωνιστές της δημοκρατι-
κής αντίστασης, στους ήρωες πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή.  

Παρά την υπόσκαψη από μέσα και από έξω. παρά την παράνομη κατοχή και τη ντε 
φάκτο διαίρεση που προκάλεσε το δίδυμο έγκλημα του προδοτικού πραξικοπήματος 
και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν καταργήθηκε 
όπως προνοούσαν τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια διαμελισμού με μανδύα τα ιδεολογήματα 
της Ένωσης και της Διχοτόμησης. Δεν είναι «εκλιπούσα» όπως πολύ θα ήθελε η 
κατοχική δύναμη και ο Ερντογάν, αλλά διεθνώς αναγνωρισμένη και το μόνο νόμιμο 
κράτος του νησιού. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ανεξάρτητο κράτος, κοινό σπίτι 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, ασπίδα της ενότητας του λαού μας, η δύναμή 
μας στον αγώνα για λευτεριά και ανεξαρτησία.  
Πριν 60 χρόνια το ΑΚΕΛ -παρότι διαφώνησε με τον ενδοΝΑΤΟϊκό συμβιβασμό που 
κατέληξε στις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου- απηύθυνε κάλεσμα σε όλο το λαό να 
αγκαλιάσει την Κυπριακή Δημοκρατία, να εργαστεί για την ενότητα Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων ώστε μαζί να απαλλαγούμε από τις ξένες δεσμεύσεις και να 

ολοκληρωθεί η ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Το ΑΚΕΛ δεν εισακούστηκε και λοι-

δορήθηκε ως «αντεθνική» δύναμη. Μάλιστα, η ακροδεξιά που έπαιζε τον τιμητή 

του πατριωτισμού όλων των υπολοίπων ήταν αυτή που εντάχθηκε συνειδητά στο 

ξένο σχέδιο διαμελισμού της Κύπρου και εκτέλεσε το μερίδιο της προδοσίας που 

ανέλαβε, πνίγοντας τον λαό μας στο αίμα και στον όλεθρο.  

Η 60η επέτειος ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκει την πατρίδα μας 

ενώπιον ιστορικών κινδύνων που έχουν να κάνουν με την ίδια την επιβίωσή του 

λαού μας. Το κατοχικό και διχοτομικό στάτους κβο είναι κινούμενη άμμος στην 

οποία βυθίζεται η πατρίδα μας και το μέλλον των επερχόμενων γενιών. Μόνο με 

λύση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο, μόνο με την απελευθέρωση και 

επανένωση της Κύπρου μπορεί να ξημερώσουν μέρες μόνιμης ειρήνης και ασφά-

λειας για το λαό μας. Μόνο με λύση που θα προνοεί για τερματισμό της κατοχής, 

της διαίρεσης και του εποικισμού, κατάργηση των εγγυητικών και κατ’ ισχυρισμό 

επεμβατικών δικαιωμάτων, τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διζωνική, 

δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά 

Ψηφίσματα του ΟΗΕ. Επείγει η επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 

στο Κυπριακό, στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο, από το σημείο που έμειναν 

στο Κρανς Μοντανά.

Ανακοίνωση AKΕΛ για την Ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας

Αγανάκτηση για αδιαφορία αρμοδίων για την περιοχή  
εκφράζει η Κοινοτική Δράση Ακάμα  

Πρωτόκολλο διαχείρισης για φοιτητές εξωτερικού ζητά η 
ΠΟΦΕΝ, λόγω πανδημίας και ενδεχόμενου lockdown

Η Υπουργός Εξωτερικών της 
Ισπανίας Αράντσα Γκονζάλες 
Λάγια εξέφρασε την αλληλεγ-
γύη και την υποστήριξη της χώ-
ρας της προς την Κύπρο έναντι 
των εντάσεων με την Τουρκία 
στην Ανατολική Μεσόγειο, δή-
λωσε ότι η Ισπανία απορρίπτει 
μονομερείς ενέργειες και ότι μια 
διαρκής λύση μπορεί να εξευ-
ρεθεί μόνο μέσω διαλόγου. 
Σε κοινές της δηλώσεις με τον 
Υπουργό Εξωτερικών Νίκο 
Χριστοδουλίδη, η κ. Λάγια είπε 
ότι η παρουσία της στην Κύπρο 
«σαφώς θέλει να στείλει ένα 
μήνυμα προς εσάς, όπως σας 
είπα και είπα επίσης στον Πρό-
εδρο το πρωί, αλληλεγγύης και 
υποστήριξης στην Κύπρο ένα-
ντι των εντάσεων. Των εντά-
σεων στην περιοχή της Ανατο-
λικής Μεσογείου. Των 
εντάσεων με την Τουρκία». 
Εντάσεις, πρόσθεσε, «οι 
οποίες πιστεύουμε ότι δεν μπο-
ρούν να επιλυθούν μέσω μο-
νομερών ενεργειών. Η μόνη 
οδός για μια διαρκή λύση είναι 
μέσω διαπραγματεύσεων, 
μέσω διαλόγου, που είναι αυτό 
που υποστηρίζει η Ισπανία με-
ταξύ Ελλάδας και Τουρκίας», 
σημείωσε.

Αλληλεγγύη εκφράζει 
η Ισπανίδα ΥΠΕΞ
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Κρίσιμη για την Κύπρο-Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε.  
ΔΙΑΛΟΓΟΣ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ Η ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ με ανακοίνωση του καλεί για ακόμη 

μία φορά το Υπουργείο Παιδείας να τερματίσει 

την πειθαρχική έρευνα εις βάρος του καθηγητή, 

καθώς οι κατηγορίες του Υπουργείου Παιδείας 

σε βάρος του καθηγητή Τέχνης Γιώργου Γα-

βριήλ –όπως δημοσιεύονται σήμερα στον 

Τύπο- επιβεβαιώνουν ότι πειθαρχική έρευνα 

που διέταξε το Υπουργείο στρέφεται σε βάρος 

της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του περιε-

χομένου της. 

Το ΑΚΕΛ προσθέτει στην ανακοίνωση του: 

«Το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεθάψει μια νο-

μοθεσία του 1969 που αφορά σε «δυσφήμιση 

της εκπαιδευτικής υπηρεσίας» προκειμένου να 

δικαιολογήσει τη λογοκρισία και τη δίωξη σε 

βάρος του καθηγητή. Πώς ακριβώς έχει δυ-

σφημιστεί η εκπαιδευτική υπηρεσία, από έργα 

που δημιουργήθηκαν και παρουσιάστηκαν 

εκτός επαγγελματικού και εκπαιδευτικού χώ-

ρου; Είναι φανερό ότι η πειθαρχική έρευνα δια-

τάχθηκε και συνεχίζεται από το Υπουργείο Παι-

δείας, με προφανή στόχο να διωχθεί ο 

καθηγητής, ικανοποιώντας μεταξύ άλλων και 

τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος ζήτησε την από-

λυση του καθηγητή. Ψεύδεται το Υπουργείο 

Παιδείας όταν ισχυρίζεται ότι δεν διώκει την 

καλλιτεχνική έκφραση και το περιεχόμενο των 

έργων. Άλλωστε στην πρώτη ανακοίνωση του 

το Υπουργείο έκανε λόγο για την «αλγεινή εντύ-

πωση που προκαλούν ζωγραφιές» «προσβολή 

του δημοσίου αισθήματος» και «κλίμα μισαλ-

λοδοξίας μέσα στην μαθητική κοινότητα» κλπ». 

Το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει ότι τα έργα του καθη-

γητή είναι στην ελεύθερη κρίση του κάθε πο-

λίτη. Όμως, η πειθαρχική έρευνα και η προ-

σπάθεια δίωξης του καλλιτέχνη από τον 

Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της κυβέρ-

νησης Αναστασιάδη είναι απαράδεκτη και πα-

ραπέμπει σε άλλες εποχές. Καλούμε τον 

Υπουργό Παιδείας να τερματίσει την πειθαρ-

χική έρευνα.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., εκεί όπου οι αρ-
χηγοί των κρατών μελών της Ένωσης αναμένεται 
να πάρουν αποφάσεις για τα κρίσιμα ζητήματα 
στην Ανατολική Μεσόγειο και τις προκλήσεις της 
Τουρκίας. Μετά τη ψυχρολουσία στο Συμβούλιο 
Εξωτερικών Υποθέσεων όπου η Κύπρος έμεινε 
μόνη στη θέση για κυρώσεις εναντίον της Τουρ-
κίας αναγκάστηκε να χαμηλώσει τον πήχη των 
διεκδικήσεων.  
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος 
δήλωσε ότι η Ε.Ε πρέπει να απαντήσει στις επε-
κτατικές ενέργειες της Τουρκίας, η οποία παρα-
βιάζει την κυπριακή ΑΟΖ και απειλεί ότι θα προ-
χωρήσει με εποικισμό της Αμμοχώστου. Την ίδια 
τώρα τόνισε, ο Πρόεδρος είναι έτοιμος να προ-
σέλθει στο τραπέζι του διαλόγου ώστε να συνε-
χιστούν οι συνομιλίες από εκεί που έμειναν στο 
Γκράνς Μοντάνα. 
Ο Κυριάκος Κούσιος ευχήθηκε εκτός από την 
φραστική στήριξη να υπάρξει και έμπρακτη και 
πρόσθεσε ότι η προσπάθεια θα είναι να πείσουν 
τους ευρωπαίους εταίρους ότι πρέπει να συμπα-
ρασταθούν στην Κύπρο η οποία ως κράτος-μέ-
λος, δέχεται επίθεση. 
Η Κύπρος έμεινε μόνη στο θέμα των κυρώσεων 
εναντίον της Τουρκίας, σχολίασε στον ΑΣΤΡΑ ο 
εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφά-
νου, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος φαίνεται πως 
πάει στη Σύνοδο Κορυφής για να διεκδικήσει κυ-
ρώσεις την ίδια ώρα που η Ε.Ε λέει ότι θα δώσει 
χώρο στο διάλογο. 
Πρόσθεσε ότι για να έχουν αξία οι κυρώσεις πρέ-
πει να ξέρει κανείς πότε τις ζητά και πως. 
Ο Στ. Στεφάνου σημείωσε πως από ότι φαίνεται, 
τώρα οι Ευρωπαίοι θέλουν να δώσουν χώρο στο 
διάλογο τόσο για την εξομάλυνση των ελληνο-
τουρκικών διαφορών, όσο και για να επαναρχί-
σουν οι συνομιλίες στο Κυπριακό. 
Εκτίμησε ότι αν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πάει 
στη Σύνοδο και μονόχνοτα και δογματικά επιμένει 
σε κυρώσεις απλώς με την προσθήκη κάποιων 
προσώπων στην υπάρχουσα λίστα, τότε η Κύ-
προς θα μείνει μόνη και αυτό θα είναι λανθα-
σμένο. Βασικός στόχος του Προέδρου, υπέδειξε 
ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ,  θα πρέπει να 
είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο 
κυπριακό. 

Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡ-
ΚΙΑ ΝΑ ΞΕΓΛΙΣΤΡΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΘΥ-
ΝΕΣ ΤΗΣ! 
Την ασυνέπεια και τις παλινδρομήσεις από πλευ-
ράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Ανα-
στασιάδη, οι οποίες διευκολύνουν την Τουρκία να 
ξεγλιστρά συνεχώς από τις ευθύνες της, επισή-
μανε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, 
επικρίνοντας έντονα τους χειρισμούς της Κυβέρ-
νησης. 
Σε χαιρετισμό του στη Λεμεσό, σε εκδήλωση για 

την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, ο 
Άντρος Κυπριανού είπε πως «κάθε φορά που 
υποδεικνύουμε την αλήθεια για το τι έγινε, κάθε 
φορά που μιλούμε για το τι πρέπει να γίνει για να 
έχει μέλλον η Κύπρος, το Προεδρικό και ο Συνα-
γερμός ζητούν είτε απλώς να σιωπήσουμε, είτε 
μας κατηγορούν για εξυπηρέτηση τουρκικών θέ-
σεων». 
Η υπόθεση της Κύπρου, συνέχισε, βρίσκεται σε 
τόσο κρίσιμο σημείο, «που θα ήταν εγκληματικό 
αν σιωπούσαμε, θα ήταν εγκληματικό αν σταμα-
τούσαμε να λέμε ποιες θέσεις, ποια τακτική θα 
μας οδηγήσει στη λύση του Κυπριακού». 
Προειδοποιώντας πως «το ενδεχόμενο διχοτό-
μησης απειλεί πλέον ευθέως την Κύπρο», ο ΓΓ 
του ΑΚΕΛ ανέφερε πως «ο μόνος τρόπος να κλεί-

σουμε την πόρτα στον εφιάλτη είναι η εμμονή 
στο συμφωνημένο πλαίσιο, είναι η συνέπεια στα 
όσα μας καλεί ο Γενικός Γραμματέας να πρά-
ξουμε για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή». 
Δυστυχώς, πρόσθεσε, «είναι η ασυνέπεια και οι 
παλινδρομήσεις του κ. Αναστασιάδη που διευκο-
λύνουν την Τουρκία να ξεγλιστρά συνεχώς από 
τις ευθύνες της και όχι οι θέσεις και οι τοποθετή-
σεις του ΑΚΕΛ» 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο ΔΗΣΥ έχουν δί-
καιο σε ένα πράγμα, είπε, ότι δηλαδή η Τουρκία 

έγινε πολύ πιο προκλητική και πιο επιθετική από 
ποτέ και διερωτήθηκε κατά πόσο οι ίδιοι οι κυ-
βερνώντες δεν διερωτούνται το γιατί, αφού «ενώ 
η Τουρκία συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο, η 
διεθνής κοινότητα όχι μόνο δεν αντιδρά αποτελε-
σματικά αλλά ψάχνει να βρει συναινετικές λύσεις 
μαζί της». 
 «Δεν είναι μόνο θέμα συμφερόντων. Είναι και 
επειδή δεν πείσαμε για την καθαρότητα των στό-
χων και των προθέσεων μας, γιατί οι αμφιταλα-
ντεύσεις και οι παλινδρομήσεις του κ. Αναστα-
σιάδη και οι ερασιτεχνισμοί του (ΥΠΕΞ) κ. 
Χριστοδουλίδη προκαλούν πολλά ερωτηματικά», 
είπε και πρόσθεσε πως «όσο πιο γρήγορα το συ-
νειδητοποιήσουν τόσο πιο γρήγορα θα το αντι-
μετωπίσουν». 

Στην ομιλία του, ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ ανέφερε 
πως θα έπρεπε να ντρέπονται αυτοί που κατη-
γορούν το ΑΚΕΛ ότι υιοθετεί την τουρκική επιχει-
ρηματολογία και υπέδειξε πως «προκαλέσαμε 
πολλές φορές τον κ. Αναστασιάδη στο Εθνικό 
Συμβούλιο να τοποθετηθεί στο θέμα». 
Λέγοντας πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του 
το απέρριπτε «με μασημένα λόγια», σημείωσε 
πως «δημόσια όμως και αυτός και οι συνεργάτες 
του κατηγορούν το ΑΚΕΛ. Λένε ψέματα συνειδητά 
και όχι τυχαία». 
Ο Άντρος Κυπριανού κατάγγειλε την προσπάθεια 
δυσφήμισης και απαξίωσης του ΑΚΕΛ στη συ-
νείδηση του λαού αναφέροντας ότι «για να το πε-
τύχουν γκρεμίζουν κάθε τείχος πολιτικού πολιτι-
σμού και πολιτικής ηθικής». 
«Τους απαντούμε ότι δεν θα πετύχουν. Το ΑΚΕΛ 
είναι πατριωτική και υπεύθυνη πολιτική δύναμη. 
Το απέδειξε όποτε ο τόπος και ο λαός μας το 
χρειάστηκαν. Το απέδειξε στην πράξη όχι στα λό-
για και με εθνικιστικές κορώνες όπως πράττουν 
ο κ. Αναστασιάδης και ο Συναγερμός», συμπλή-
ρωσε. 
Μεταξύ άλλων, ο Άντρος Κυπριανού κάλεσε τους 
κυβερνώντες «αντί να παραδίδουν μαθήματα πα-
τριωτισμού στο ΑΚΕΛ για εσωτερική κατανάλωση, 
ας απαντήσουν σε όλα όσα εκθέτουν τη χώρα 
μας διεθνώς» και εξέφρασε τη θέση ότι, το μόνο 
που τους ενδιαφέρει είναι, «πώς θα φτιάχνουν 
την εικόνα τους επικοινωνιακά στο εσωτερικό 
αδιαφορώντας πόση ζημιά μας γίνεται στο εξω-
τερικό». 
Υπενθυμίζοντας τις προειδοποιήσεις του κόμμα-
τος για όλα τα αρνητικά ενδεχόμενα, ο Γ.Γ. της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ δήλωσε πως τα αποτελέσματα 
διέψευσαν την Κυβέρνηση «πανηγυρικά» και τα 
λάθη τα πληρώνει ο κυπριακός λαός. 
«Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για να σπαταληθεί 
σε επικοινωνιακά τεχνάσματα, σε πολιτικές που 
θυμίζουν μαθητευόμενους μάγους. Έχουν εγκλω-
βίσει την Κύπρο σε διλήμματα και αδιέξοδα με τη 
στάση που ακολούθησαν», είπε και πρόσθεσε 
ότι είναι ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός 
«ότι φαίνεται να μην προβληματίζονται από τα 
μηδενικά αποτελέσματα της τακτικής που ακο-
λουθούν».

H προσπαθεια δίωξης από την κυβέρνηση Αναστασιάδη παραπέμπει σε άλλες εποχές 

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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Ξεκινά το πρόγραμμα για 100.000 νέες  
επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των ΥΠΕΞ Ελλάδας - ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Βρετανικό μουσείο: «Δεν θα αφαιρέσουμε 
αμφιλεγόμενα εκθέματα»

O κ. Πομπέο ξεκίνησε από την αεροπο-

ρική βάση Άντριους και έφτασε στην Θεσ-

σαλονίκη και το αεροδρόμιο «Μακεδονία» 

λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. 

Στη συνάντηση της Δευτέρας ήταν πα-

ρόντες -μεταξύ άλλων- ο υφυπουργός 

Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονο-

μική διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης 

και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

Τζέφρι Πάιατ. 

Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα 

για τον στρατηγικό διάλογο, την ενίσχυση 

της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, κα-

θώς και περιφερειακά ζητήματα με την 

ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο. 

Μετά την συνάντηση, ο Αμερικανός πρέ-

σβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ έκανε 

λόγο για μία συνάντηση στην οποία ανα-

θεωρήθηκε η πρόοδος στις διμερείς σχέ-

σεις σε όλα τα επίπεδα. «Θα συνεχί-

σουμε να επενδύουμε στην βόρεια 

Ελλάδα και να υποστηρίζουμε τις ελλη-

νικές προσπάθειες για την οικοδόμηση 

της ειρήνης, της σταθερότητας και της 

ευμάρειας στην ανατολική Μεσόγειο». 

Ο κ. Πομπέο από την πλευρά του είχε 

νωρίτερα δηλώσει, επίσης μέσω twitter, 

ότι είναι «ενθουσιασμένος» που επιστρέ-

φει στην Ελλάδα, έναν ζωτικό συνεργάτη 

με τον οποίο οι ΗΠΑ μοιράζονται κοινό 

στρατηγικό όραμα. Η ισχύς των διμερών 

σχέσεων είναι σε ιστορικό ζενίθ και η 

προσδοκία είναι να υπάρξουν παραγω-

γικές επαφές. 

Σημαντικό μέρος των επαφών πάντως 

θεωρείται δεδομένο ότι κάλυψε την επα-

νέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελ-

λάδας και Τουρκίας, στον δρόμο για τις 

οποίες τίθενται τρία καυτά ερωτήματα 

όπως γράφει την Δευτέρα η Αυγή.   

Ταύτιση απόψεων για τις εξελίξεις 

στην Ανατολική Μεσόγειο 

Η κοινή δήλωση που δόθηκε την Δευ-

τέρα στη δημοσιότητα πιστοποιεί την 

ταύτιση απόψεων για τις εξελίξεις στην 

Ανατολική Μεσόγειο και το πώς βλέπουν 

οι δύο πλευρές την επόμενη ημέρα. 

Η αναφορά που περιλαμβάνεται για τα 

ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης, τα 

οποία «πρέπει να επιλυθούν ειρηνικά 

σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο», απη-

χούν απόλυτα τις ελληνικές θέσεις στην 

κρίση με την Τουρκία. 

Ιδιαίτερα, λίγο πριν από την επανέναρξη 

των διερευνητικών επαφών, όπου η 

Αθήνα προσέρχεται στον διάλογο με την 

Άγκυρα έχοντας ως οδηγό για τον καθο-

ρισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ 

μεταξύ των δύο χωρών τις προβλέψεις 

του Διεθνούς Δικαίου και το Διεθνές Δί-

καιο της Θάλασσας απέναντι στο «καζάν 

καζάν» και την επιθετική ρητορική του 

Ταγίπ Ερντογάν. 

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στις συζητήσεις του 

κ. Μητσοτάκη με τον κ. Πομπέο αποτελεί 

η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνερ-

γασίας καθώς υπάρχει κοινή διάθεση για 

διεύρυνση του περιεχομένου και περαι-

τέρω ενίσχυση της στρατηγικής και εται-

ρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφά-

λεια. 

Σημειώνεται ότι ο κ. Πομπέο συνεχίζει 

την προσπάθεια να κρατήσει τις ισορ-

ροπίες στο ΝΑΤΟ, μετά την ελληνοτουρ-

κική ένταση της τελευταίας περιόδου, 

ενώ στον ορίζοντα βρίσκεται πλέον και 

η Σύνοδος Κορυφής για τις ευρωτουρκι-

κές σχέσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό και πριν ξεκινήσει την 

περιοδεία του, μίλησε τηλεφωνικά την 

Κυριακή με τον γενικό γραμματέα του 

ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ για να συζη-

τήσει τη διατλαντική συνεργασία, την κα-

τάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και 

τη σημασία της ενότητας στη συμμαχία 

του ΝΑΤΟ. 

ΣYΡΙΖΑ 

«Η επίσκεψη γίνεται υπό την επείγουσα 

πραγματικότητα των εξελίξεων στην πε-

ριοχή μας, με την όξυνση των ελληνο-

τουρκικών σχέσεων, τις εξελίξεις στην 

Ν.Α. Μεσόγειο, ενώ η δεύτερη παράμε-

τρος που επηρεάζει τα πράγματα είναι 

οι επικείμενες αμερικανικές εκλογές» 

σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. 

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τη Δευ-

τέρα, 269 νέα κρούσματα του 

νέου κορωνοϊού στη χώρα, εκ 

των οποίων 23 συνδέονται με 

γνωστές συρροές και 11 εντο-

πίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις 

πύλες εισόδου της χώρας. Ο 

συνολικός αριθμός των κρου-

σμάτων είναι 17.707, εκ των 

οποίων το 55,9% άνδρες. 

73 άτομα νοσηλεύονται διασω-

ληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία 

τους είναι 69 ετών. 17 (23.3%) 

είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι 

άνδρες. To 87,7%, των διασω-

ληνωμένων, έχει υποκείμενο 

νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 

ετών και άνω. 201 ασθενείς 

έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. 

Τέλος, υπάρχουν 4 ακόμα κα-

ταγεγραμμένοις θανάτοι και 383 

θανάτους συνολικά στη χώρα.    

Προσφυγικό
Με τη μεταφορά 700 αναγνω-

ρισμένων προσφύγων ή αιτού-

ντων άσυλο που διαθέτουν 

άρση γεωγραφικού περιορι-

σμού ξεκίνησε τη Δευτέρα η 

διαδικασία αποσυμφόρησης 

της Μυτιλήνης, που είχε εξαγ-

γείλει το υπουργείο Μετανά-

στευσης και Ασύλου. 

Η μετακίνηση από τον καταυ-

λισμό του Καρά Τεπέ, όπου 

διαμένουν, ολοκληρώθηκε 

όταν απόπλευσε από το λιμάνι 

της Μυτιλήνης το πλοίο «Νή-

σος Χίος», στο οποίο επιβιβά-

ζονται, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Άλλα 700 άτομα αναμένεται να 

αναχωρήσουν από τη Μυτι-

λήνη σήμερα Πέμπτη, 1η 

Οκτωβρίου. 

Στόχος του υπουργείου Μετα-

νάστευσης και Ασύλου είναι να 

μετακινηθούν μέχρι το τέλος 

της επόμενης εβδομάδας από 

τη Μυτιλήνη συνολικά 2.500 

άτομα. 

Στο σύνολό τους οι μετακινού-

μενοι θα διαμείνουν σε δομές 

που λειτουργούν μέσω του 

προγράμματος HΕLIOS, σε 

συνεργασία της ελληνικής κυ-

βέρνησης με τον Διεθνή Οργα-

νισμό Μετανάστευσης.

Kορωνοϊός

Καμία πρόθεση να αφαιρέσει αμφιλεγό-
μενα αντικείμενα από την έκθεσή του 
δεν έχει, όπως λέει, το Βρετανικό Μου-
σείο μετά την προειδοποιητική επιστολή 
που έλαβε από τη βρετανική κυβέρνηση 
για το θέμα. Σε επιστολή που διέρρευσε 
στον βρετανικό Τύπο, ο υπουργός Πολι-
τισμού, Oliver Dowden, ανέφερε πως τα 
μουσεία και οι γκαλερί που χρηματοδο-
τούνται από την κυβέρνηση κινδυνεύουν 
να χάσουν την υποστήριξη των φορο-
λογούμενων εάν αφαιρέσουν τα αντικεί-
μενα. 
Η επιστολή, που εστάλη σε διάφορα 
ιδρύματα, ανέφερε συγκεκριμένα: «Ως 
φορείς που χρηματοδοτούνται από το 
κοινό, δεν πρέπει να λάβετε δράσεις που 
να υποκινούνται από τον ακτιβισμό ή την 

πολιτική. Η σημαντική υποστήριξη που 
λαμβάνετε από τον φορολογούμενο είναι 
η αναγνώριση του σημαντικού πολιτιστι-
κού ρόλου που παίζετε για ολόκληρη τη 
χώρα». Μάλιστα, προέτρεψε τα θεσμικά 
όργανα να «συνεχίσουν να ενεργούν 
αμερόληπτα», κάτι που περιέγραψε ως 
«ιδιαίτερα σημαντικό» καθώς η κυβέρ-
νηση διενεργεί την αναλυτική επισκό-
πηση δαπανών της – μια προφανή 
απειλή ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η χρη-
ματοδότηση. 
Το Βρετανικό Μουσείο ανέφερε σε ανα-
κοίνωσή του: «Το Βρετανικό Μουσείο 
δεν έχει καμία πρόθεση να αφαιρέσει 
αμφιλεγόμενα αντικείμενα από δημόσια 
έκθεση. Αντ’ αυτού, θα επιδιώξει, όπου 
ενδείκνυται, να τα βάλει σε καλύτερο 
πλαίσιο ή να τα ερμηνεύσει εκ νέου με 
τρόπο που θα επιτρέψει στο κοινό να 
ενημερωθεί γι’ αυτά στο σύνολό τους». 
«Αμφιλεγόμενα αντικείμενα» ή εκθέματα 
που αποτελούν αντικείμενο πολιτικής ή 
κοινωνικής συζήτησης θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν και τα Γλυπτά του Παρ-
θενώνα, τα οποία εξάλλου είναι στο επί-
κεντρο χρόνιας διαμάχης μεταξύ του 
Βρετανικού Μουσείου και της ελληνικής 
κυβέρνησης.

Υπεγράφη, την Δευτέρα, η Κοινή Υπουρ-

γική Απόφαση του υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνερ-

γασία με το υπουργείο Οικονομικών για 

το μεγάλο ανοιχτό πρόγραμμα των 

100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων 

εργασίας, η οποία υλοποιεί τις πρόσφα-

τες εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα της φε-

τινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

Το νέο πρόγραμμα συνιστά μία εμπρο-

σθοβαρή και δυναμική δράση που στη-

ρίζει έμπρακτα την αγορά εργασίας μέσα 

από την δημιουργία νέων θέσεων εργα-

σίας προσφέροντας σημαντικά οφέλη 

τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους ερ-

γαζόμενους. 

Συγκεκριμένα, επιδοτεί για έξι μήνες όλο 

το μη μισθολογικό κόστος που επωμίζο-

νται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι κινη-

τροδοτώντας νέες προσλήψεις ενώ, πα-

ράλληλα, εξασφαλίζει, με ειδική ρήτρα, 

την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων 

εργασίας. 

Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπο-

λογισμού 345 εκατ. ευρώ διαθέτει ειδική 

μέριμνα για τους μακροχρόνια άνεργους 

καθώς η κάθε θέση εργασίας θα επιδο-

τείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του κα-

θαρού μισθού, πέραν της κάλυψης του 

μη μισθολογικού κόστους ενώ θα καλύ-

πτει και τις αναλογούσες ασφαλιστικές 

εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας. 

Τέλος, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από 

1 Οκτωβρίου 2020 και θα «τρέχει» μέχρι 

εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέ-

σεων εργασίας.
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Στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν

Οι μάχες κλιμακώθηκαν απότομα την Δευτέρα μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και του 
ορεινού θύλακα Ναγκόρνο-Καραμπάχ, που ελέγχεται από τους Αρμένιους, και του-
λάχιστον 26 από τους στρατιώτες του θύλακα σκοτώθηκαν κατά την δεύτερη ημέρα 
των σφοδρών συγκρούσεων. 
Οι δύο πλευρές σφυροκοπούν η μία την άλλη, με πυραύλους και πυροβολικό, στη 
χειρότερη έκρηξη βίας αυτής της σύρραξης που κρατά σχεδόν 30 χρόνια. 
Οποιαδήποτε ενέργεια προς έναν ολοκληρωτικό πόλεμο θα μπορούσε να σύρει 
στη σύγκρουση τις μεγάλες περιφερειακές δυνάμεις, τη Ρωσία και την Τουρκία. Η 
Μόσχα έχει συνάψει αμυντική συμμαχία με την Αρμενία, η οποία παρέχει υποστήριξη 
ζωτικής σημασίας στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και αποτελεί τη σύνδεσή του με τον 
υπόλοιπο κόσμο. Η Άγκυρα στηρίζει τους δικούς της "συγγενείς", τους τουρκογενείς 
Αζέρους. 
«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο μετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε τη δεκαετία του 
1990. Οι μάχες διεξάγονται σε όλα τα τμήματα του μετώπου», είπε η Αλέσια Βαρτα-
νιάν, υψηλόβαθμη αναλύτρια του Crisis Group για την περιοχή του Νότιου Καυκά-
σου. 
Το Ναγκόρνο-Καραμπάχ ανέφερε ότι 27 στρατιώτες του σκοτώθηκαν στις μάχες με 
τις αζέρικες δυνάμεις την Δευέρα και άλλοι 31 την Κυριακή, μετά την επίθεση που 

λέει ότι δέχτηκε από το Αζερμπαϊτζάν. Οι τραυματίες είναι περίπου 200. Οι τοπικές 
αρχές πάντως υποστηρίζουν ότι ανέκτησαν κάποια από τα εδάφη που είχαν χάσει. 
Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι δύο Αζέροι πολίτες 
σκοτώθηκαν την Δευτέρακαι άλλοι πέντε την Κυριακή, ενώ 30 τραυματίστηκαν. Δεν 
υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τυχόν θύματα μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων 
του Αζερμπαϊτζάν. 
Φόβος ολοκληρωτικού πολέμου 
Η Βαρτανιάν είπε ότι η χρήση πυραύλων και πυροβολικού θέτει σε υψηλότερο κίν-
δυνο τους αμάχους και σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν δυσκολότερο να αποκλι-
μακωθεί η κατάσταση με διπλωματικά μέσα. «Αν υπάρξουν μαζικές απώλειες (σ.σ. 
αμάχων) θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να περιοριστούν οι μάχες και σίγουρα θα βλέ-
παμε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με την πιθανή παρέμβαση της Τουρκίας ή της 
Ρωσίας ή και των δύο» εξήγησε. 
Η Ρωσία έκανε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός ενώ η Τουρκία ανακοίνωσε 
ότι στηρίζει το Αζερμπαϊτζάν. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε 
να αποχωρήσει αμέσως η Αρμενία από τα εδάφη των Αζέρων που έχει καταλάβει, 
τονίζοντας ότι ήρθε η ώρα για να τερματιστεί η κρίση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. 
Η Άντζελα Φρανγκιάν, σκηνοθέτιδα που ζει στο Στεπανακέρτ, την πρωτεύουσα του 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ, είπε ότι οι κάτοικοι έχουν σπεύσει στα καταφύγια και ότι 
ακούγονται συνεχώς βομβαρδισμοί. Όλα τα καταστήματα έκλεισαν και σχεδόν κανείς 
δεν κυκλοφορεί στους δρόμους. 
 
Η τουρκική υποστήριξη 
Το κοινοβούλιο της Αρμενίας νωρίτερα καταδίκασε την "στρατιωτική επίθεση με όλα 
τα μέσα" που λέει ότι εξαπέλυσε το Αζερμπαϊτζάν στον ορεινό θύλακα. Η εκπρόσω-
πος του υπουργείου Εξωτερικών Άννα Ναγνταλιάν είπε ότι Τούρκοι στρατιωτικοί 
εμπειρογνώμονες πολεμούν στο πλευρό των Αζέρων και ότι η Τουρκία παρέχει μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροπλάνα στο Αζερμπαϊτζάν. Το Μπακού 
διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς ενώ από την Τουρκία δεν υπήρξε κάποια άμεση 
αντίδραση. Ωστόσο, πολλοί Τούρκοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του προ-
έδρου Ερντογάν, έχουν δεσμευτεί ότι θα βοηθήσουν τους Αζέρους. 
Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax μετέδωσε δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου 
του υπουργείου Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν, του Ανάρ Εβιάζοφ, σύμφωνα με τον 
οποίο οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έχουν καταλάβει πολλά στρατηγικής ση-
μασίας υψώματα κοντά στο χωριό Ταλίς, στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ο Εβιάζοφ είπε 
επίσης ότι κοντά στο Ταλίς σκοτώθηκε ο Λέρνικ Βαρντανιάν, ο διοικητής του αερο-
μεταφερόμενου αρμένικου τάγματος επίθεσης, όμως η Αρμενία έκανε λόγο για "πα-
ραπληροφόρηση". 
Δύο Σύροι αντάρτες, μέλη ενόπλων ομάδων που στηρίζονται από την Τουρκία στη 
βόρεια Συρία, είπαν στο πρακτορείο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι στέλνονται 
εκεί ως απόσπασμα, για να βοηθήσουν το Αζερμπαϊτζάν, σε συντονισμό με την 
Άγκυρα. Το πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες 
από άλλη πηγή. 
Ο Χικμάτ Χατζίγιεφ, σύμβουλος του Αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίγιεφ, χαρακτήρισε 
"ανοησία" να λέγεται ότι Σύροι μαχητές βοηθούν τη χώρα του.

Το σχόλιο αναλυτή του CNN, 
«αυτό δεν ήταν ντιμπέιτ, αλλά 
αίσχος», ίσως περιγράφει με 
τον καλύτερο τρόπο την πλέον 
επεισοδιακή  τηλεοπτική ανα-
μέτρηση της πολιτικής ιστορίας 
των ΗΠΑ.  
Σαφώς επιθετικότερος εμφανί-
στηκε από την αρχή ο πρό-
εδρος Τραμπ, διακόπτοντας 
συνεχώς τον αντιπρόεδρο 
Μπάιντεν, με τον συντονιστή σε 
πολλές περιπτώσεις να προ-
σπαθεί να τον συγκρατήσει 
γιατί παρενέβαινε συνεχώς. Σε 
δύο περιπτώσεις ο Τζο Μπάι-
ντεν αποκάλεσε τον πρόεδρο 
Τραμπ «κλόουν», αρκετές 
«ψεύτη». 
Ο Τραμπ αποκάλεσε τον Μπάι-
ντεν «σοσιαλιστή» και «ακρο-
αριστερό» και επέμεινε στο 
θέμα του γιου του αντιπρο-
έδρου Χάντερ Μπάιντεν.  Ο Τζο 
Μπάιντεν – αντίθετα – αν και 
ήγειρε το θέμα των φορολογι-
κών δηλώσεις του Αμερικανού 
προέδρου, απέφυγε να μιλήσει 
για την οικογένεια Τραμπ. Αφού 
χαρακτήρισε αποδεδειγμένα 
ψέματα τα όσα ο πρόεδρος 
ανέφερε για το γιο του. Στην τε-
λευταία ενότητα συζητήθηκε 
εκτενώς η αξιοπιστία των εκλο-
γών, με τον Τραμπ να δηλώνει 
ότι ενδέχεται το αποτέλεσμα να 
μη γίνει γνωστό παρά μόνο 
αφού περάσουν μήνες.  
Ισχυρίστηκε ότι θα υπάρξει νο-
θεία και θα γίνουν εκλογικές 
«απάτες που δεν έχετε ξαναδεί 
ποτέ». Πάντως ο Μπάιντεν, εμ-
φανίστηκε καθησυχαστικός, λέ-
γοντας ότι όποιος κερδίσει, το 
αποτέλεσμα θα γίνει σεβαστό.

Eκλογές ΗΠΑ
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Σε διαδικτυακή σειρά 
που θα προβάλλεται 
στην πλατφόρμα Net-
flix θα περιληφθούν οι 
Κεντρικές Φυλακές της 
Κύπρου. Το θέμα που 
έφερε στη δημοσιότητα 
η εφημερίδα «Ο Φιλε-
λεύθερος» επιβεβαί-
ωσε στην εκπομπή 
Alpha Ενημέρωση η 
διευθύντρια των Κε-
ντρικών Φυλακών 
Άννα Αριστοτέλους. 
Επισήμανε πως οι Κε-
ντρικές Φυλακές έλα-
βαν ηλεκτρονικό μή-
νυμα από τον Έλληνα 

παραγωγό και σκηνο-
θέτη Αλέξανδρο Λεο-
νταρίτη ο οποίος επι-
θυμεί να παράξει ένα 
ντοκιμαντέρ διεθνούς 
εμβέλειας για σωφρο-
νιστικά ιδρύματα ανά 
το παγκόσμιο. Στη συ-
νέχεια ο Έλληνας Πα-
ραγωγός επισκέφθηκε 
τις Κεντρικές Φυλακές 
στην Κύπρο, ενημερώ-
θηκε για το σύστημα 
σωφρονισμού που 
εφαρμόζεται και πλέον 
είναι σε εξέλιξη συζη-
τήσεις για τα διαδικα-
στικά θέματα που προ-

κύπτουν. 
Ερωτηθείσα για το 
ποιοι ήταν οι λόγοι που 
προκλήθηκε το αρχικό 
ενδιαφέρον, η κ. Αρι-
στοτέλους ανέφερε 
πως οι εναλλακτικές 
μέθοδοι σωφρονισμού, 
ο σεβασμός στη διαφο-
ρετικότητα και την αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια 
έκαναν αίσθηση στους 
παραγωγούς. 
Αναφέρθηκε επίσης 
στο σύμφωνο συμ-
βίωσης του Ένζο και 
του Κεβόρκ, λέγοντας 
ότι ήταν η δεύτερη 

φορά παγκοσμίως 

που γίνεται γάμος 

ομόφιλου ζευγαριού 

σε σωφρονιστικό 

ίδρυμα. Έκανε λόγο 

για άλλη μια απτή 

απόδειξη της αναγνώ-

ρισης που τυγχάνει το 

σωφρονιστικό σύ-

στημα στην Κύπρο 

και το γεγονός ότι 

στον ίδιο χώρο υπάρ-

χει κλειστή φυλακή, 

ανοιχτή φυλακή και 

κέντρο εξωεπαγγελ-

ματικής απασχόλησης 

ελαφροποινιτών.

 

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Δεν ξεχάνω το 
χωρκό μου

της Μαρίνας Α’ Σκάγια (Αχνιώτισσα)

Το χωρκό μου σκλαβωμένον 
βρίσκετται που την Τουρτζιάν 
τζιαι έμπορει να το χωνέψει 

η δική μου η καρκιά 
 

Είναι μυάλη αδικά  
που μας πήραν τα χωρκά 

τζιαι τες πόλεις πούχαν ούλλα  
τη δική τους ομορφκιά 

 
Είκοσι χρόνια έζησα 

μέσα εις το χωρκό μου 
τζιαι οι Τούρτζιοι τώρα το κρατούν 

σκάω που το κακό μου 
 

Εν η Άχνα το χωρκό μου  
το καμάρη του Ντουνιά 

που αν μου θκιούσαν την Αγγλία 
δεν θα εδίουν μιαν παθκιάν 

 
Σαράντα έξι χρόνια τόχουν  

ο Τούρκαλλοι στην σκλαφκιάν  
τζιαι ο τέρτη δεν ξεβένει  

που την δόλια μου καρκιάν 
 

Της Αγιάς Μαρίνας ήταν  
του χωρκού μου η εκκλησιά 

που στην χάρη της ερκούνταν 
τζιαι απο μίλια μακρυά 

 
Δεκαεφτά του Ιουλίου 
 γίνετου μυάλη γιορτή 

μα τωρά. μια τέτοια μέρα 
 γεριμίαν παντού θορείς 

 
Κάμναμεν τζιαί παναήρι 
με λαούτα τζιαί, φκιολιά 

Άχ τζιαι να ξανά γηρνούσαν 
τζιήν τα χρόνια τα παλιά 

 
Δεν ξεχάνω το χωρκό μου 

γιατί ήσιεν ομορκιάν 
αφού ήταν το καμάρι 

στα τριγύρω τα χωρκά 
 

Εν αδύνατο η Άχνα εύκολα να ξεχαστεί 
Τζιαι λυπομε που ο Τούρκος 

τόσα χρόνια την κρατεί 
 

Είναι αβάσταχτος ο πόνος 
πόμακρα σαν το θωρώ 

πλάστη μου να μην πεθάνω 
λεύτερο αν δεν το δώ 

 
Τζιόσπου ζιώ-τζιαι αναπνέω  

θα τιμάζω που καρκιάς  
τζίνους που ήταν η αιτία  

να το βάλουν στη σκλαφκιάν 
 

Δεν σε ξχάνω Άχνα μου 
όσο μακρά τζιανείμαι 

Τζιαι να σε δω ελεύθερη  
έχω πολλές ελπίδες 

 
Τούντη πίκρα του πολέμου  

πίνουντην πάρα πολλοί 
είναι να κάμνουν πρόσφυγες 

τζιαι να σιονώννουν γαίμα 
 

Εύχουμε να μην γνωρίζει πλάσμα 
την πίκραν της προσφυγιάς 
Τζιαί της κάθε μάνας νάνε 

δίπλα της η Παναγιά.

Οι κυπριακές κεντρικές φυλακές  
γίνονται σειρά στο Netflix

Λονδίνο: Δεν υπάρχουν σχέδια 
για έκνομες απευθείας πτήσεις 
με τα κατεχόμενα  

Η βρετανική κυβέρ-
νηση κατέστησε για 
ακόμα μία φορά σαφές 
ότι «δεν έχει σχέδια να 
εγκρίνει απευθείας 
πτήσεις μεταξύ του 
Ηνωμένου Βασιλείου 
και του βορρά της Κύ-
πρου». 
Η δήλωση έγινε σε 
απάντηση διαδικτυα-
κού αιτήματος που 
έχουν εκκινήσει στην 
ιστοσελίδα του βρετα-
νικού κοινοβουλίου για 
την έναρξη απευθείας 
πτήσεων Τουρκοκύ-
πριοι της Βρετανίας. 
Μέχρι το πρωί του 
Σαββάτου το αίτημα 
είχε συγκεντρώσει 
12.660 υπογραφές. 
Σύμφωνα με τον κανο-
νισμό, ένα αίτημα συ-
ζητείται στο κοινοβού-
λιο όταν συγκεντρώσει 
τουλάχιστον 100.000 
υπογραφές. 
Στην απάντηση της 
βρετανικής κυβέρνη-
σης η οποία δημοσι-
εύεται στον ιστότοπο 
του αιτήματος, σημει-

ώνεται επίσης ότι «οι 
απευθείας πτήσεις θα 
παραβίαζαν υποχρεώ-
σεις υπό το διεθνές δί-
καιο». 
Την ικανοποίησή της 
για την «ξεκάθαρη επι-
βεβαίωση» από τη 
βρετανική κυβέρνηση 
για το παράνομο των 
απευθείας πτήσεων 
προς τα κατεχόμενα, 
εξέφρασε η Εθνική Κυ-
πριακή Ομοσπονδία 
Ηνωμένου Βασιλείου. 
Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του ΚΥΠΕ, το αρ-
μόδιο για την Κύπρο 
τμήμα του Foreign Of-
fice επανέλαβε σε πρό-
σφατη επικοινωνία με 
παράγοντες της κυ-
πριακής παροικίας με 
αφορμή το διαδικτυακό 
αίτημα πως σε ό,τι 
αφορά το θέμα των 
απευθείας πτήσεων η 
βρετανική θέση είναι 
«καλά γνωστή» και 
πως δεν υπάρχει νο-
μική δικαιολόγηση μιας 
τέτοιας απόφασης.

 Η ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ  

ΑΓΓΛΙΑΣ  

σας προσκαλεί στην εκδήλωση της 

για την 60η Επέτειο της Ανεξαρτη-

σίας της Κύπρου. Το πρόγραμμα 

θα παρουσιαστεί στο Ηellenic TV, 

3 Οκτωμβρίου 2020 στις 8μμ. 

Παρουσιαστής  

Σάββας Γεωργίου 

Ομιλία  

Ελένη Παλαζίδου  

Μουσική 

Χορωδία της EKA διευθύνει  

Μ. Μιχαηλούδης 

Κιθάρα Π. Μιχαηλούδης 

Απαγγελία  

Βασίλης Παναγής 

Photo collage 

Φώτιος Κουζούπης
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Η Ψυχολογία του ανθρώπου

Δ
εν ξέρω αν και εσείς 
νιώθετε την ανάγκη να 
ξεσπάσετε κάπου ή 

ακόμα και να σχηματίσετε κά-
ποιο αριθμό τηλεφώνου για 
να μιλήσετε σε κάποιον φίλο ή 
να επικοινωνήσετε με τον 
προσωπικό σας γιατρό γιατί 
νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά 
με τον εαυτό σας. 

Δυστυχώς στις μέρες μας αυτό 

είναι κάτι που ζούμε καθημε-

ρινά. Η απομάκρυνση και η μη δυνατή επαφή με 

τους φίλους και με την οικογένεια μας, μας δημι-

ουργούν ασυνήθιστα αισθήματα που μας φέρ-

νουν σε αυτή την ανάγκη. 

Μας λείπουν τόσα πολλά που είχαμε εντάξει στην 

καθημερινή μας ρουτίνα που το άγχος δυστυχώς 

έχει τον πρώτο λόγο.  

Στην καθημερινότητα μπήκαν άλλα πράγματα 

που στο παρελθόν δεν μας απασχολούσαν και 

πολύ. 

Οι αποστάσεις και ο φόβος που μας κυριεύει κα-

θημερινά λόγω της ανεπιθύμητης πανδημίας μας 

προβληματίζουν και καταλήγουμε σε άλλες σκέ-

ψεις και εντάσσουμε την πραγματική αλήθεια 

στην καθημερινότητα μας, που είναι αποτέλεσμα 

των φόβων που μας κυριεύουν.  

Το άγχος μας φέρνει άλλες επιπτώσεις και νιώ-

θουμε ότι υποφέρουμε συνέχεια από κάτι,  και 

καταλήγουμε στο να καλέσουμε τους φίλους ή 

τον προσωπικό γιατρό μας για να πάρουμε την 

γνώμη τους ή την συμπαράσταση τους. Πριν από 

όλα τούτα όμως πρώτος που έρχεται στη σκέψη 

μας είναι ο παντοδύναμος Θεός και η φύση. Ο 

Θεός αγαπητοί μου είναι ο ίδιος η φύση, που δυ-

στυχώς ο άνθρωπος την έχει παραμελήσει και 

μαζί με την φύση έχει παραμελήσει τον ίδιο τον 

Θεό.  

Αν νιώσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία 

μας έστω και αυτό να είναι αποτέλεσμα του άγ-

χους, η πρώτη φράση που  βγάζουμε από, το 

στόμα είναι, Θεέ μου.. ή Παναγία μου… τί να 

κάνω.  

Καταλήγουμε λοιπόν αγαπητοί μου στον παντο-

δύναμο Θεό ή στην Παναγία για να μας βοηθήσει 

να νιώσουμε καλύτερα.  

Οι άνθρωποι είμαστε όλοι Θεοφοβούμενοι και 

κατά βάθος πιστεύουμε στο Θεό ο κάθε ένας με 

τον δικό του τρόπο. Γιατί όμως να μην είχαμε πά-

ντα τον Θεό μέσα μας και την Παναγία που από 

τα παιδικά μας χρόνια ήταν μέρος της διαμόρ-

φωσης του χαρακτήρα μας. Μιλάω τώρα για την 

δική μας την κουλτούρα γιατί είναι θέμα κουλτού-

ρας.  

Ποτέ δεν είναι αργά να προσαρμοστούμε και να 

κάνουμε μια προσπάθεια να πλησιάσουμε τις 

αξίες που μας ανέδειξαν. Η κουλτούρα η δική μας 

είναι συνυφασμένη με τον πολιτισμό μας, και 

όπως έχω πει και στο παρελθόν ο άνθρωπος εί-

ναι ο πολιτισμός και ο πολιτισμός είναι ο άνθρω-

πος.  

Εμείς οι Έλληνες και Έλληνες Κύπριοι, είμαστε 

φτιαγμένοι μέσα από τον πλούσιο πολιτισμό που 

αποτελείται όπως έχω πει από την κουλτούρα 

μας που μέρος της είναι και η θρησκεία μας. Γιατί 

λοιπόν να παρασυρόμαστε και να ξεφεύγουμε 

από τα όσα μεγαλώσαμε και τα όσα φτιαχτήκαμε 

και μόνο όταν βρεθούμε σε δύσκολες στιγμές να 

αναπολούμε τα παλιά και να καλούμε βοήθεια 

από τον Θεό που κατά βάθος είναι μέσα μας και 

πιστεύουμε ότι θα μας σώσει από τις δύσκολες 

στιγμές και θα μας απαλλάξει από τα προβλήματα 

μας όποια και αν είναι αυτά.  

Ο φόβος και ο τρόμος μας αναστατώνουν και 

τότε το τι απομένει είναι να αρχίσουμε να πανι-

κοβάλλουμε και να προτρέχουμε στους φίλους 

και τους γνωστούς ακόμα και στους προσωπι-

κούς μας γιατρούς για να μας βοηθήσουν αν αντι-

μετωπίσουμε τις δύσκολες στιγμές της ζωής. 

Το που θέλω να καταλήξω είναι στο ότι θα βοη-

θούσε πολύ στο να αντιμετωπίσουμε όλα τα προ-

βλήματα μας εάν είχαμε στην καθημερινότητα 

μας στο πάνω μέρος του μυαλού τον ένα και μο-

ναδικό παντοδύναμο Θεό, που κατά βάθος είναι 

εκεί και στην πραγματικότητα μας ηρεμεί όταν και 

εφόσον τον έχουμε στη σκέψη μας.  

Είναι θέμα συνήθειας και θέμα κουλτούρας, θέμα 

που έχει να κάνει με την ψυχολογία του ανθρώ-

που. Είναι αποδεδειγμένο το γεγονός ότι όλα είναι 

στο μυαλό μας και είναι επίσης αποδεδειγμένο 

ότι ανάλογα με την ψυχολογία μας, έτσι ανάλογα 

αντιμετωπίζουμε και τις δύσκολες ή οποιεσδήποτε 

άλλες καταστάσεις που συναντούμε στην καθη-

μερινότητα.  

Ας κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια να κρατή-

σουμε την Θεϊκή δύναμη στο πάνω μέρος του 

μυαλού μας και ας προσπαθήσουμε να βάλουμε 

αυτή τη δύναμη στη σκέψη μας η οποία θα μας 

βοηθήσει να ανεβάσουμε την ψυχολογική μας 

διάθεση και θα μας δώσει ενέργεια η οποία ενέρ-

γεια θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις δύ-

σκολες στιγμές της ζωής μας και θα αντικαταστή-

σει το άγχος με ηρεμία και γαλήνη.  

Καλή σας μέρα, 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

του 
Βασίλη Παναγή 
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Το αναπόφευκτο των οικονομικών 
κρίσεων 

T
ο αναπόφευκτο των 
οικονομικών κρί-
σεων,η άλλη άποψη 

που δεν διδάσκεται στα 
σχολεία, το θέμα. 
Ιστορικά, η πρώτη οικονο-
μική κρίση ξέσπασε το 
1825 και χτύπησε μόνο τη 
Βρετανία.  
Η δεύτερη οικονομική 
κρίση εμφανίστηκε το 1836  

και έπληξε τη Βρετανία και τις ΗΠΑ. 
Η τρίτη κάνει την εμφάνισή της το 1847 και 
αγκάλιασε τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία 
και τη Γερμανία. Το 1857 ξεσπά παγκόσμια 
οικονομική κρίση.  
Μετά την κρίση του 1857 ξεσπά η κρίση 
του 1866 και αργότερα οι κρίσεις του 1873, 
του 1882 και του 1890. Στον 20ό αιώνα η 
κρίση ξέσπασε στα 1900, στα 1905-1907, 
στα 1920-1921, στα 1929-1931, στα 1937-
1938,στα 1948-1949, στα 1953-1954, στα 
1957-1958. Το 1964 άρχισε κρίση στην Ιτα-
λία, το 1965 στην Ιαπωνία και αργότερα 
στην κρίση έπεσαν και η Βρετανία, η Γερ-
μανία, η Σουηδία και η Αυστρία.  Το 1969 
εμφανίζονται  σημάδια κρίσης που δυνα-
μώνουν το 1973 (πετρελαϊκή κρίση βαφτί-
στηκε τοτε) ενώ και στις μέρες μας εμφανί-
στηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, στα 
1997 στη Νοτιοανατολική Ασία, στη Ρωσία, 
και στη Βραζιλία (τότε χαρακτηρίστηκε χρη-
ματιστηριακή κρίση) ενώ στα 2000- 2001 
εμφανίστηκε στην Ιαπωνία, στις ΗΠΑ,στην 
Αργεντινή, αλλά υπήρξαν σημάδια της και 
σε ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,με συρρίκνωση του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος(ΑΕΠ) 
και των ρυθμών ανάπτυξης. Σημερα ζούμε 
τις συνέπειες μιας τεραστίων διαστάσεων 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία- 
μέσα σ'ένα πλαίσιο αλληλουχίας, αλληλε-
πίδρασης και συντυχίας αλληλένδετων οι-
κονομικών πραγμάτων, φαινομένων, κατα-

στάσεων, παραγόντων, συστημάτων και γε-
γονότων - εκδηλώθηκε στα αρχικά της στά-
δια, στα 2007- 2008, ως κρίση του παγκό-
σμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
Η πανδημία του κορωνοϊού έχει αναδείξει 
όλες τις αντιθέσεις του καπιταλισμού στο 
σημερινό  τελευταίο στάδιο του, το  ιμπε-
ριαλιστικό. Όλες τις κραυγαλέες ανισότητες 
του.Την ασπλαχνία και την παλιανθρωπιά 
του. 
Στην απλή εμπορευματική κυκλοφορία 
υπάρχουν οι δυνατότητες για εμφάνιση της 
οικονομικής κρίσης, όχι όμως οι δυνατότη-
τες για το αναπόφευκτό της. Οι κυκλικές οι-
κονομικές κρίσεις είναι αναπόφευκτες στον 
καπιταλισμό, σύμφυτες του συστήματος. 
Στην απλή εμπορευματική παραγωγή, η 
διαδικασία της εργασίας για την παραγωγή 
εμπορευμάτων έχει ατομικό χαρακτήρα. Η 
παραγωγή πραγματοποιείται από την ερ-
γασία και τα μέσα του ατομικού εμπορευ-
ματοπαραγωγού. 
Επομένως και οι εμπορευματικές σχέσεις 
έχουν περιορισμένο χαρακτήρα. Οι διαστά-
σεις της παραγωγής είναι πολύ μικρές, το 
ίδιο και η προσφορά εμπορευμάτων.  
Η αγορά έχει τοπικό χαρακτήρα. Με αυτή 
την έννοια, υπάρχουν οι δυνατότητες εκδή-
λωσης της οικονομικής κρίσης, μα δεν εμ-
φανίζεται. 
Εμφανίζεται, όμως, στη μεγάλη καπιταλι-
στική παραγωγή. Εδώ οι διαστάσεις της 
παραγωγής, της προσφοράς εμπορευμά-
των κλπ. είναι τεράστιες και η αγορά σπάζει 
τους τοπικούς φραγμούς. Και εμφανίζεται 
στη μεγάλη καπιταλιστική παραγωγή γιατί 
ο καπιταλισμός μεταμορφώνει τον χαρα-
κτήρα της διαδικασίας της εργασίας.  
Στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις τα εμπο-
ρεύματα παράγονται όχι με τη μεμονωμένη 
εργασία του εμπορευματοπαραγωγού, μα 
με τη συλλογική εργασία πολλών μαζί ερ-
γατών. 

Η παραγωγή, επομένως, γίνεται κοινωνική. 

Ακριβώς η μεγάλη καπιταλιστική παραγωγή 

προϋποθέτει τον κοινωνικό καταμερισμό 

της εργασίας σε ολοένα και μεγαλύτερη 

ανάπτυξη. Πράγμα που σημαίνει την ολο-

ένα και πιο στενή και αμοιβαία σχέση ανά-

μεσα σε ξεχωριστές επιχειρήσεις και κλά-

δους, όπως για παράδειγμα ανάμεσα σε 

ενεργειακές επιχειρήσεις και άλλες βιομη-

χανίες, οι οποίες συνδέονται με επιχειρήσεις 

παραγωγής πρώτων υλών.   

Αλλά ακόμη και ένα τελικό προϊόν, π.χ. αυ-

τοκίνητο, είναι αποτέλεσμα διαφορετικών 

επιχειρήσεων του ίδιου κλαδου, αφού ο κι-

νητήρας του παράγεται σε άλλη επιχείρηση, 

άλλα εξαρτήματα, π.χ. το πλαίσιό του, οι 

τροχοί, τα λάστιχα, κλπ, σε άλλες επιχειρή-

σεις και η συναρμολόγησή του να γίνεται 

σε άλλη επιχείρηση. Η κοινωνική παρα-

γωγή, διαρθρωμένη σε πολλές ξεχωριστές 

επιχειρήσεις, ιδιοκτησίας διαφορετικών κα-

πιταλιστών, σημαίνει ότι αυτοί οι καπιταλι-

στές  παράγουν ο καθένας για τον εαυτό 

του, με τάση την όσο το δυνατόν μεγαλύ-

τερη παραγωγή, για να αποκομίσουν πε-

ρισσότερα κέρδη, αφού η παραγωγή είναι 

κοινωνική, αλλά η ιδιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της ατομική. Έτσι,όμως, η 

παραγωγή γίνεται άναρχη, αφού κίνητρο, 

νόμος, είναι το  κέρδος. Εδώ,πράγματι, οι 

καπιταλιστές παράγουν σε μια άγνωστη 

αγορά, ως προς τις δυνατότητες πώλησης 

των εμπορευμάτων τους.  

Από τη στιγμή που δεν μπορούν να πωλη-

θούν τα εμπορεύματα, 0αρχίζουν να εμφα-

νίζονται τα σημάδια της οικονομικής κρίσης.  

Και αυτό γιατί στην καπιταλιστική παρα-

γωγή δεν μπορεί να υπάρξει αντιστοιχία 

στην κοινωνική παραγωγή και στη δυνατό-

τητα πραγματοποίησης όλης της παραγω-

γής, αφού οι καπιταλιστές δεν παράγουν 

για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας, 

αλλά για το κέρδος, ελπίζοντας πως όσο 

περισσότερα εμπορεύματα παράγουν, τόσο 

μεγαλύτερα κέρδη θα αποκομίσουν. 

Η μη πραγματοποίηση των εμπορευμάτων 

στην αγορά, σημαίνει και διακοπή της διευ-

ρυμένης αναπαραγωγής. Οι οικονομικές 

κρίσεις δεν πέφτουν από τον ουρανό.  

Οφείλονται στο γεγονός της κοινωνικοποί-

ησης της παραγωγής και της ατομικής ιδιο-

ποίησης των  

αποτελεσμάτων της. Άρα, η αιτία και το ανα-

πόφευκτο των οικονομικών κρίσεων βρί-

σκονται μέσα σ'αυτή τη βασική οικονομική 

αντίθεση του καπιταλισμού- κοινωνικοποι-

ημένη παραγωγή από τη μια και ατομική 

ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της από 

την άλλη.

του 
Βασίλη Κωστή 

Tου Ανδρέα Ανθίμου  

T
ο Δίκωμο ανήκει στην 
επαρχία Κερύνειας, αλλά 
βρίσκεται βόρεια της Λευ-

κωσίας κάτω απο την βουνο-
πλαγιά  του Πενταδακτύλου. 
Μέχρι το 1974 ήταν ίσως το χω-
ριό της επαρχίας Κερύνειας με 
τους περισσότερους κατοίκους, 
5000 περίπου. 
Οι κάτοικοι ήταν όλοι  Ελληνο-
κύπριοι. Η απόσταση απο την 
Λευκωσία  είναι μόνο 9  χιλιό-
μετρα και είχε κατοίκους που ερ-
χόντουσαν Λευκωσία με ποδή-
λατα. Ήταν γνωστό για τον 
ασβέστη που στην αρχή τον 
έκαιγαν σε καμίνια με ξύλα. 
 Οι γυναίκες του χωριού ήταν 
πολύ καλές υφάντρες με τις λε-
γόμενες βούχες(βούφες) που εί-
χαν στα σπίτια τους και έρχο-
νταν οι έμποροι από Λευκωσία 
για να αγοράσουν τα υφαντά 
τους. 
Οι περισσότεροι κάτοικοι έρχο-
νταν καθημερινά στη Λευκωσία 
όπου εργάζονταν ως κτίστες,κα-
λουπζιήδες, σκαρπάρηδες,ρά-
φτες κ.ά. Κάποιοι στην κατα-
σκευή τζιονιού και στα 
μαρμαράκια. Αρκετές γυναίκες 
σε εργοστάσια τσιγάρων και όχι 
μόνο. Οι περισσότεροι Δικωμί-
τες παντρεύονταν στο χωριό και 
έτσι δεν υπήρχε αστυφιλία και 
το χωριό διέθετε τα πάντα. Εκ-
κλησίες, σινεμά ατμοκαθαριστή-
ρια,κουρεία, κομμωτήρια, κατα-
στήματα νεωτερισμού, αλλά και 
καταστήματα υλικών  οικοδο-
μής, καφενεία, ταβέρνες, ρα-
φεία, φούρνους, για ψωμιά, 
πρωτάρηδες, σφαιριστήρια,  
αθλητικούς συλλόγους ποδο-
σφαιρικές ομάδες σχολεία, συ-
νεργατικές, παντοπωλεία. 

Από όλα είχε,όμως αυτό που 

είχε σε απέραντο μέγεθος ήταν 

η ΑΓΑΠΗ που είχαν μεταξύ τους 

οι κάτοικοι του χωριού μας. 

Ήταν όλοι αγαπημένοι  και μέχρι 

σήμερα ο κάθε Δικωμίτης 

αγαπά και σέβεται τον συγχω-

ριανό του παρόλο που βρίσκε-

ται ο ένας εδώ και ο άλλος εκεί. 

Το χωριό ονομάστηκε Δίκωμο 

επειδή αποτελείται από δύο κώ-

μες, την πάνω κώμη και την 

κάτω Kώμη. Πάνω Kώμη,  το 

Πάνω Δίκωμο και κάτω Kώμη 

το Κάτω Δίκωμο. 

Το Δίκωμο ήταν πράγματι ενα 

φιλόξενο χωριό. Φιλοξένησε   

και τον Κυριάκο Μάτση που 

έδωσε τη ζωή του για την ελευ-

θερία της Κύπρου το 1958 μέσα 

στο κρησφύγετο, που ήταν  στο 

σπίτι ενός κατοίκου του χωριού, 

αρνούμενος να παραδοθεί 

στους βρετανούς στρατιώτες.   

Το Δίκωμο υπέφερε πολύ από 

το 1963 όταν ο δρόμος για Λευ-

κωσία μέσω του τουρκικού χω-

ριού Μιτζέλι έκλεισε και αναγκά-

στηκε ο κόσμος να κάνει ένα 

μεγάλο ταξίδι μέσω των χωριών 

Συγχαρί, Βουνό, Κουτσοβέντης 

και Μια Μηλιά. 

Οι κάτοικοι του χωριού ήταν 

από τους πρώτους που αναγκά-

στηκαν να εγκαταλείψουν τα 

σπίτια τους καθώς βομβαρδίζο-

νταν από τα τουρκικά αερο-

πλάνα. Δυστυχώς φύγαμε για 

λίγο για να σώσουμε τις οικογέ-

νειές μας και να επιστρέψουμε. 

Πέρασαν 46 τόσα χρόνια που 

για πολλούς απο εμάς είναι σαν 

να ήταν χτες...

Δίκωμο Κυρηνείας 
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Ο αλουπός εχώννετουν τζι ο νούρος του 
εφαίνετουν

Γ
ια αρκετό 
καιρό τώρα 
παρακολου-

θούμε τις κινήσεις 
η μάλλον, ας το 
πω ύπουλες κινή-
σεις τη Τουρκίας, 
που νομίζουν οι 
Σουλτάνοι του 
σημερινού καθε-

στώτος της Τουρκίας, νομίζουν λέω, 
ότι θα ξεγελάσουν τον υπόλοιπο κό-
σμο της Ευρώπης. Με μία ενορχη-
στρωμένη και συνεχή προσπάθεια 
της Τουρκίας, να προσεγγίζουν τα 
δημαρχεία εδώ στην Αγγλία, τουλά-
χιστον μία φορά τον χρόνο όταν 
εκλέγετε νέος Δήμαρχος δεν χάνει 
ευκαιρία ούτε η Πρεσβεία εδώ να 
πλασάρει ένα σορό κολακείες, είτε 
να τους καλέσει στην Πρεσβεία η να 
έλθουν στο Δημαρχείο. (Αυτό γινό-
ταν πριν τον COVID-19) Τώρα με 
τηλεφωνήματα. 
Τις προάλλες τηλεφώνησε (που δεν 
το πίστευα όταν το άκουσα) ο Ντα-
βούτογλου  και μίλησε με τον δήμαρχο 
Enfield, προφανώς να τον συγχαρεί 
για την ανάδειξη του ως δήμαρχο En-
field.. Οι Τουρκόφωνες εφημερίδες γέ-
μισαν τις σελίδες και μερικές στη 
πρώτη σελίδα. Λες και είναι “Σπου-
δαία τα λάχανα.” 
Εν τω μεταξύ, δέον είναι να αναφέ-
ρουμε ότι ο νυν δήμαρχος είναι Αλε-
βίτης και κυριολεκτικά δεν ήταν και 
τόσο χαρούμενος που του έτυχε να 
παραλάβει τέτοιο τηλεφώνημα μάλλον 
το θεώρησε και ενοχλητικό. Όπως εί-
ναι γνωστό οι Αλεβήδες διώκονται 
από τους Τούρκους και ειδικά από τoν 
Ταχίπ Ερτογάν που συνεχίζουν να 
υποφέρουν λόγω του συνεχιζόμενου 
διωγμού των από την Τουρκία και την 
καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμά-
των εις βάρος των Αλεβήδες. 
Πέρυσι αφού δεν υπήρχε ο COVID-
19 επισκέφθηκε την Δήμαρχο του En-
field αντιπρόσωπος της Τουρκικής 
Πρεσβείας εδώ στο Λονδίνο. 

Το ίδιο ίσως να συμβαίνει και σε άλλα 

δημαρχεί εδώ στην Αγγλία και ανά την 

Ευρώπη. Η Τουρκική προπαγάνδα 

συνεχίζεται μα εάν η Τουρκία νομίζει 

ότι κερδίζει έδαφος, αντιθέτως το 

μόνο που έχει ναλάβει είναι την όλη 

αντιπάθεια ειδικά από τα δημαρχεία 

του Λονδίνου και φαντάζομε ανά την 

Ευρώπη, που έχει καταντήσει η τα-

κτική αυτή της Τουρκίας να θεωρείτε 

το κορόϊδο των δημαρχείων. Κακά τα 

ψέματα αλλά εάν νομίζει ότι τα δη-

μαρχεία, είτε οι αρχηγοί είτε και Δή-

μαρχοι ακόμη και δημοτικοί σύμβου-

λοι τρώνε κουτόχορτο, εισηγούμαι να 

το ξανασκεφθεί η Τουρκία διότι εάν 

νομίζουν τόσο η Πρεσβεία τους η ο 

Ερτογάν ακόμη και ο Νταβούτογλου 

ότι τα δημαρχεία χωνεύουν τις πρά-

ξεις της Τουρκίας, τότε το μόνο που 

έχω να πω είναι ότι η Τουρκία είναι 

τον εαυτό της που κοροϊδεύει και κα-

νέναν άλλο. Ουδεμία άλλη χώρα η 

πρεσβεία έχει προσεγγίσει για οποι-

ανδήποτε λόγο η να πράξει αυτού του 

είδους τακτική που συνεχίζει να κάνει 

η Τουρκία. 
Την μία μέρα απειλή ότι θα ρίξει τον 
κόσμο στη θάλασσα και ότι θα πάρει 
νησιά που δεν της ανήκουν και φοβε-
ρίζει ότι κανένας δεν μπορεί να τα βά-
λει μαζί της, και μετά με λόγια υπο-
κριτικά γεμάτα ειρωνεία και κολακείες, 
θέλει να συγχαρεί τους αντιπροσώ-
πους δημαρχείων.  
Τα δημαρχεία, και όχι μόνο, δεν αγο-
ράζουν τέτοιαν συμπεριφορά. Αυτές 
οι πράξεις φανερώνουν την υποκρι-
σία, αν όχι σχιζοφρένεια και επιπο-
λαιότητα ενός κράτους η ας πούμε 
ενός καθεστώτος Σουλτάνου μη γνω-
ρίζοντας στο ότι λέει και ότι κάνει ο 
Ερτογάν δεν μένουν κρυφά, ειδικά με 
την τεχνολογία στο διαδίκτυο, που κυ-
κλοφορούν σαν φωτιά, στο τι κάνει 
ένας κράτος εις βάρος του άλλου.. 
Δεν είναι σίγουρο αν στα δημαρχεία 
λειτουργούν πράκτορες, η ακόμη και 
προδότες, αλλά όπως και να έχουν 
τα πράγματα όσον αφορά το δημαρ-
χείο του Enfield αναγνωρίζει μόνο το 
Δημοκρατικό Κράτος της Κύπρου, μέ-
λος της ΕΕ και την Σημαία του Ανε-
ξάρτητου και δημοκρατικού κράτους 
της Κύπρου. Αυτό είναι το ψήφισμα 
που είναι σε ισχύ για χρόνια τώρα. 
Κατά την διάρκεια της θητείας μου ως 
δήμαρχος πριν πολλά χρόνια καθώς 
ήμουν στο Δημαρχείο έρχεται μήνυμα 
ότι δήμαρχος από μία πόλιν στα κα-
τεχόμενα θέλει να με δει. Δεν είχε κλεί-
σει ραντεβού αλλά ήτα μία αιφνιδια-
στική επίσκεψή. 
Δεν μπορούσα να τον συναντήσω 
λόγω άλλων ασχολιών και περίμενε 
για αρκετή ώρα. Τα μηνύματα από το 
γραφείο πηγαινοερχόντουσαν. Τελικά 
έστειλα μήνυμα πίσω ότι δεν μπορώ 
να φύγω από η σύσκεψη που λαμβά-
νει χώρα και θα διαρκέσει για αρκετή 
ώρα και δεν γνωρίζω πόσες ώρες 
ακόμη θα διαρκέσει.  
ελικά έφυγε, χωρίς να συναντηθούμε, 
μα μου είχε κάνει μεγάλη έκπληξη όχι 
μόνο η επιμονή του, αλλά να περιμέ-
νει και να επιμένει να τον συναντήσω. 
Μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων 
Τουρκική καθημερινή φυλλάδα 
έκλεισε ραντεβού να με δει για μία συ-
νέντευξη. Πήραν φωτογραφίες μου 
υπέβαλαν μερικές ερωτήσεις και πή-
γαν όλα μία χαρά μάλιστα δε και θα 
το θυμάμαι για πάντα το σοκ που τους 
προκάλεσα όταν ρώτησα τι προτιμούν 
τσάϊ η καφέ η άλλο αναψυκτικό. 
Ακόμη ποιο σκοραρισμένοι ήταν ότι 
τους έφτιαξα εγώ και τους πρόσφερα 
τον καφέ. Αυτή εφημερίδα έχει μεγάλη 
κυκλοφορία και τυπώνετε μέχρι σή-
μερα στη Τουρκία. Και έγραψε μεταξύ 

άλλων και τα εξής. “Ο Δήμαρχος του 
Enfield μας καλοδέχθηκε στο Δημαρ-
χείο και μας μίλησε φιλικά και μάλιστα 
έφτιαξε καφέ με τα ίδια τα χέρια του 
και μας πρόσφερε και μπισκότα. 
Απλός ευγενικός πρόσχαρος…” Τί-
ποτα το αρνητικό, αλλά παρακολου-
θούσαν τη κάθε κίνηση μου και με 
προσοχή άκουγαν τι τους έλεγα.. 
Δεν είχα τίποτα να κρύψω αφού ήδη 
θα γνώριζαν πολλά για μένα πριν να 
έρθουν. Το τι τους είπαν για μένα πριν 
έλθουν και το τι είδαν με τα ίδια τα 
μάτια τους και το τι άκουσαν με τα 
ίδια τα αυτιά ήταν δύο εντελώς δια-
φορετικά πράγματα.  
Γιατί αυτή η έμμονη ιδέα της Τουρκίας 
γύρω από τα δημαρχεία και την συ-
νεχή προσπάθεια να εισβάλει στις ερ-
γασίες των Δημαρχείων. 
Οι Συντηρητικοί όταν ήταν στη εξου-
σία είχαν μία παράξενη ιδέα να αδελ-
φοποιηθούν με πόλιν της Τουρκίας, 
αλλά θα έπρεπε να γίνει το ίδιο με 
πόλιν της Ελλάδα. Οι Συντηρητικοί 
νόμιζαν ότι θα κέρδιζαν ψήφους. 
Ελαβε μέρος μία επίσκεψι και αυτό 
ήταν. Πέρασαν πολλά χρόνια και ούτε 
μία επίσκεψι από τις εν λόγω χώρες. 
Τα δημαρχεία κατάλαβαν ότι υπάρ-
χουν μεγαλύτερες και σπουδαιότερες 
προτεραιότητες για το πληθυσμό της 
δημαρχίας. 
Ετσι σταμάτησαν όλα αυτά τα παμπά-
λαια και πολυέξοδα ταξίδια και κατά 
την γνώμη μου συστήματα. 
Καιρός πλέον να το συνειδητοποίηση 
όχι μόνο ο Σουλτάνος Ταχίπ Ερντογάν 
αλλά και όλοι στην Τουρκική Κυβέρ-
νηση και οι Πρεσβείες της ότι τα έργα 
τους και οι κινήσεις τους δεν είναι τί-
ποτε άλλο από το να φανερώνει πόσο 
συνεχώς οπισθοχωρεί και πόση δου-
λειά χρειάζεται να έλθει η Τουρκία 
έστω ποιο κοντά στη πραγματικότητα 
και στο τι ζητά κάθε χώρα και ο 21 ος 
αιώνας. Μιλούμε για ειρήνη ο Ερντο-
γάν βαδίζει για πόλεμο. Αναφέρουμε 
συνεργασία ο Σουλτάνος φοβερίζει. 
Υπεράνθρωπες προσπάθειες γίνο-
νται σε κάθε χώρα της Ευρώπης για 
να πατάξουν την τρομοκρατία, από 
την άλλη ο Ταχίπ Ερντογάν συνεργά-
ζεται με αυτούς τους ίδιους τους τρο-
μοκράτες είτε αυτοί είναι Isis. Μάλιστα 
η Τουρκία είναι στενά συνδεδεμένη με 
αυτούς που έσπειραν τον θάνατο στο 
Manchester και σε άλλες Ευρωπαϊκές 
πόλεις. Η Γαλλία όπως αναφέραμε 
και προηγουμένως έχει πάρα πολ-
λούς λόγους να είναι εντελώς δυσα-
ρεστημένη αν όχι αγανακτισμένη με 
τον διπλό και τριπλό ρόλο που παίζει 
η Τουρκία, και ειδικά με ένα απερί-
σκεπτο Σουλτάνο Ερντογάν. Άλλες 
χώρες τώρα άρχισαν να ακολουθούν 
την Γαλλία και είναι θέμα καιρού προ-
τού και άλλες Ευρωπαϊκές ακολουθή-
σουν την Γαλλία και Μακρόν. 
Ας μην ξεχνά ο Ερντογάν ότι την στι-
γμή που φοβερίζει μία χώρα και την 
άλλη έρχεται στο δημαρχείο Enfield 
να συναντήσει αντιπρόσωπο της Δη-
μαρχίας ας το καταλάβει ότι φοβερίζει 
την ίδια στιγμή και μεταξύ του πληθυ-
σμού που αντιπροσωπεύει ο δήμαρ-
χος στη δημαρχία υπάρχουν πρόσφυ-
γες, οι εκτοπισμένοι και συγγενείς 
αγνοουμένων. Που την υπευθυνότητα 
φέρει στους ώμους της η Τουρκία. 
Μόνο μία ενωμένη Ευρώπη μπορεί 
να νικήσει τον Ταχίπ Ερντογάν και την 
τρομοκρατία. Είναι επίσης σπουδαίας 
σημασίας και δεν θα ζητήσω συ-
γνώμη που θα το αναφέρω ακόμη μία 
φορά, αλλά αξίζει τον κόπο να εγγρα-
φούμε μέλη στα Αγγλικά κόμματα εδώ 
στην χώρα που ζούμε.

του  
Γιώργου A.Σάββα

Της Έλισσας  

Ξενοφώντος 

Φιλόλογος 

T
ι είναι αυτό που 
καθορίζει την ποι-
ότητα της ζωής 

μας; Πόσο καλή ή κακή 
θα είναι η ζωή μας. Η 

καθημερινότητά μας. Τι είναι αυτό που 
ορίζουμε ως ποιότητα ζωής; Τι είναι 
αυτό που θεωρούμε ποιότητα στην 
ζωή μας; Δεν νομίζω να έχουμε όλοι 
τον ίδιο ορισμό και όμως πιστεύω ότι 
όλοι ξεκινάμε από το ίδιο σημείο.  

Τι είναι ποιότητα στην ζωής μας; 

Για τον κάθε ένα, μπορεί να είναι και 

λίγο διαφορετικό αυτό πράγμα γιατί το 

τι το καθορίζει του καθενός τη ζωή είναι 

διαφορετικό από του άλλου. Ένας έφη-

βος  και ένας ενήλικας για παράδειγμα 

μπορεί να έχουνε τελείως διαφορετικό  

ορισμό το τι είναι η ποιότητα της ζωής. 

Δεν σημαίνει ότι έχω πολλά χρήματα, 

πολυτέλειες και μου κάνουν τη ζωή μου 

ποιοτική αλλά είναι κάτι που ξεκινάει κα-

ταρχήν από μέσα μας. Η ποιότητα είναι 

κάτι που εμείς κρίνουμε  ότι δίνει μια 

άλλη  διάσταση στη ζωή μας, δίνει μια 

άλλη ομορφιά. Αυτό το κάτι που δεν 

πουλιέται και δεν αγοράζεται,  είναι κάτι 

που το φτιάχνουμε εμείς μέσα μας.  

Να έχεις ψυχική ηρεμία, να έχεις χρόνο 

να περάσεις  καλά με την οικογένειά σου 

με τους  αγαπημένους σου φίλους, να 

περιβάλλεσαι με ανθρώπους που δεν 

είναι τοξικοί αλλά είναι άνθρωποι που 

σε γεμίζουν. Αυτό είναι για κάποιους η 

ποιότητα ζωής. Θετικότητα, χαμόγελα 

και γέλιο… όλα καλά! Μου αρέσουν 

αυτά που έχω κάποιοι θα λένε, σε  αυτά 

που κάνω. Πράγματα που μας ευχαρι-

στούν και ξεκινάνε από τα θέλω μας. 

Απολαμβάνουμε την στιγμή που 

ζούμε… Και ξέρετε κάτι. Η στιγμή που 

ξυπνάμε παίζει μεγάλο ρόλο. Να μην 

θυμόμαστε τίποτε από αυτά τα δύσκολα 

που περάσαμε την προηγούμενη μέρα 

αλλά να κοιτάμε με αισιοδοξία όλα αυτά 

τα ωραία που περιμένουμε να μας συμ-

βούν σήμερα. Η ευγνωμοσύνη και το 

χαμόγελο είναι σημαντικά. 

Όταν βάζουμε ένα στόχο δεν είναι ανά-

γκη να είναι μεγάλος για να πούμε τα 

καταφέραμε. Μπορεί να είναι και κάτι 

πολύ μικρό να είναι συγκεκριμένος, να 

είναι μετρίσιμο. Να μπορούμε να πούμε 

«ναι» το έκανα δεν το έκανα! Μπορεί  

να είναι «Σήμερα θα χαμογελάω πιο 

πολύ!». Να πάω για παράδειγμα στην 

υπεραγορά και να κοιτάω την πωλήτρια 

στο ταμείο  και να της χαμογελάω και 

να μην κοιτάω το κινητό. Έτσι απλά! Αν 

το κάνετε τότε θα καταλάβετε πόσο θα 

αλλάξει η δική σας διάθεση! Θα αλλάξει 

στα σίγουρα η διάθεσή σας γιατί όταν 

εμείς ξεκινάμε από μέσα μας  να δίνουμε 

κάτι, γιατί δίνουμε κάτι, το χαμόγελό μας, 

την καλοσύνη  μας, την ευγένειά μας, 

το χαμόγελο  μας, παίρνουμε κι εμείς! 

Γιατί να ξέρετε ότι ο δωρητής χαίρεται 

όπως κι ο παραλήπτης του δώρου! Είναι 

πολύ σημαντικό να βάλουμε αυτό το  

κομμάτι στη ζωή μας. Γιατί όλα τα ωραία 

συναισθήματα που νοιώθουμε χαρίζο-

ντας για παράδειγμα ένα χαμόγελο, πολ-

λαπλασιάζεται και δίνει χαρά και ευδαι-

μονία όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες.  

Όταν είμαστε ευδαίμονες η ποιότητα της 

ζωής μας είναι καλή!  

Μπορούμε να έχουμε καλή ποιότητα 

ζωής με τις σκέψεις γιατί τις σκέψεις μας 

τις φτιάχνουμε, τις σκέψεις μας τις επι-

λέγουμε. Δεν μας επιλέγουνε. Έχουμε 

αυτόματες σκέψεις αλλά όταν μας έρ-

θουν οι αυτόματες σκέψεις μπορούμε  

να τις διαχειριστούμε. Από μας εξαρτά-

ται! 

Πρέπει να δράσουμε, να ενεργοποι-

ηθούμε, να ξεβολευτούμε… Ναι… με-

γάλη ευκολία το βόλεμα… Γιατί  όταν 

βολευτούμε ξέρετε τι κάνουμε; Λέμε 

εντάξει καλέ, υπάρχουν και χειρότερα! 

Ναι, αλλά υπάρχουν και καλύτερα. Και 

η καρδιά μας  να είναι φτιαγμένη για τα 

καλύτερα και  τα λαχταρά. Αλλά εμείς 

λέμε: Πού να τρέχω, πού να προσπαθώ 

και πού να δοκιμάζω…  

Όμως καλά θα είναι να κάνουμε και το 

ξε-βόλεμα. Να μην αρκούμαστε σε αυτά 

που μας βολεύουν και να  μην επιδιώ-

κουμε τα καλύτερα, τα οποία ξέρουμε 

θα δώσουν χρώμα στην ζωή μας.  Είναι 

πολλοί που φοβούνται να κάνουν τέτοιες 

αλλαγές γιατί φοβούνται… δεν θέλουν… 

έχουν συνηθίσει σε ένα άλλο τρόπο που 

τους βολεύει…  

Δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες 

τους σε πράγματα που θα ήθελαν να 

δοκιμάσουν να κάνουν και φοβούνται 

να τα δοκιμάσουν. Και τι κάνουν; Περι-

μένουν κάποιους άλλους να τους δώ-

σουν την ιδέα και στο τέλος να τους  ρί-

ξουν φυσικά και την ευθύνη σε τυχών 

αποτυχία τους. Κι όμως τίποτε δεν είναι 

ακατόρθωτο! Από μας εξαρτάται το ρί-

σκο που θα πάρουμε.   

Ο άνθρωπος όμως που  θέλει να βάλει 

τη διαφορετικότητα και να βάλει την ποι-

ότητα στην ζωή του  πρέπει να ξε-κου-

νηθεί από την θέση του, να ξε-βολευτεί, 

να ρισκάρει. Στα όνειρα αρχίζουν οι ευ-

θύνες! 

Άσχετα από τις συνθήκες που ζούμε 

υπάρχει περιθώριο για καλή ποιότητα 

ζωής γιατί εκτός από τα προβλήματα 

υπάρχουν και οι λύσεις. Να δούμε τι τρό-

ποι υπάρχουνε να λύσουμε, να διαχει-

ριστούμε αυτό το πρόβλημα. Κι όταν 

μπούμε στη διαδικασία αυτή  να βλέ-

πουμε λύσεις αντί προβλήματα  τότε με 

μόνο αυτό, η ζωή μας αλλάζει προς το  

καλύτερο. 

Όλοι θέλουμε να έχουμε μια καλή ποι-

ότητα ζωής. Όμως δεν πρέπει να φρε-

νάρουμε τον εαυτό μας. Μπορούμε!

Η ποιότητα στη ζωή μας 
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ΟΛΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ 
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 18ο 

Ο
 Ιωαννίδης υποστηρίζει 
τη συνέχεια της ΕΟΚΑ 
Β΄ 

Ο «αόρατος» δικτάτορας στην 
Αθήνα Δημήτριος Ιωαννίδης υπο-
στήριζε τη συνέχεια 

της ένοπλης δράσης της ΕΟΚΑ Β’ και έστειλε τον 
Κοσμά Μαστροκόλια στην Κύπρο για να μεταφέ-
ρει και «γραπτώς» το μήνυμα του. Σύμφωνα με 
τον Σ. Παπαγεωργίου, ο Ιωαννίδης συμβούλευε 
την ηγεσία της ΕΟΚΑ Β’ (α) να μην παραδώσουν 
τα όπλα (β) το «Εθνικόν Κέντρον» θα συντηρούσε 
και θα προστάτευε τους Ενωτικούς αγωνιστές (γ) 
ο Γ. Καρούσος θα απομακρυνθεί από την ηγεσία 
και (δ) την ηγεσία της οργάνωσης θα αναλάμβανε 
στρατιωτικός από την Ελλάδα. 
Η φυγάδευση του Καρούσου από την Κύπρο 
Η απόφαση του Ιωαννίδη για απομάκρυνση του 
Καρούσου εκτελέστηκε αμέσως. Ο Κοσμάς Μα-
στροκόλιας (στενός συνεργάτης των Ιωαννίδη, 
Σωκράτη Ηλιάδη και του εφοπλιστή Ανδρέα Πο-
ταμιάνου) πηγαινοερχόταν στην Κύπρο και μετέ-
φερε τις εντολές του «αόρατου» δικτάτορα. Ο ελ-
λαδίτης καπετάνιος Βασίλης Μούγιος έφτασε στην 
Κύπρο μαζί με τον Ποταμιάνο και τον ταγματάρχη 
Σκλαβενίτη για την κηδεία του Γρίβα που έγινε 
στις 30 Ιανουρίου 1974. Ο Μούγιος όμως δεν 
έφυγε μετά τη κηδεία. Παρέμεινε στην Κύπρο 
γιατί είχε εντολή να φυγαδεύσει τον Καρούσο για 
τη Ρόδο. Νοίκιασε ένα καϊκι, το «Ιάσων ΙΙ» από 
κάποιο βρετανό, τον Francis Hyde που 
διέμενε στην Κύπρο. Το καϊκι αναχώρησε από τη 
Μαρίνα Λάρνακας στις 19 Φεβρουαρίου 1974 και 
με τις διευθετήσεις που είχε κάνει ο Κίκης Κων-
σταντίνου, ο Καρούσος επιβιβάστηκε στο καϊκι 
από τη Ξυλοφάγου και έτσι φυγαδεύτηκε από την 
Κύπρο. Ο Μακάριος και η Κυπριακή κυβέρνηση 
γνώριζαν για την αναχώρηση του Καρούσου 
και έδωσαν εντολή για παρακολούθηση του «Ιά-
σων ΙΙ» γιατί υπήρχαν φήμες ότι στην επιστροφή 
του θα έφερνε και τον νέο αρχηγό της ΕΟΚΑ Β΄. 
Στην επιστροφή του στην Κύπρο ο Βασίλης Μού-
γιος συλλήφτηκε και στην κατάθεση του στην 
αστυνομία έδινε όλα τα στοιχεία σχετικά με την 
άφιξη του στην Κύπρο, την ενοικίαση του κότερου 
και τη φυγάδευση του Καρούσου. 
Η διαμάχη των «δελφίνων» επανέρχεται 
Με την αναχώρηση του Καρούσου οι δύο κύριοι 
«δελφίνοι» για τη διαδοχή του Γρίβα, ο Λευτέρης 
Παπαδόπουλος και ο Κίκης Κωνσταντίνου άρχι-
σαν να συναγωνίζονται για την αρχηγία της ορ-
γάνωσης. Ο Κοσμάς Μαστροκόλιας ευνοούσε 
τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και ο εφοπλιστής Αν-
δρέας Ποταμιάνος ευνοούσε τον Κίκη Κωνστα-
ντίνου. Σύμφωνα με τον Σπύρο Παπαγεωργίου, 
ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τύγχανε της 
απόλυτης εμπιστοσύνης του Γρίβα. Την τελική 
όμως απόφαση για το θέμα της ηγεσίας την 
έδωσε η χούντα στις 2 Μαρτίου 1974. Νέος αρ-
χηγός της ΕΟΚΑ Β΄ με έδρα την Αθήνα αναλάμ-
βανε ο Νάσος Σκλαβενίτης, άλλοτε υπασπιστής 
του Γρίβα όταν ήταν διοικητής της ΑΣΔΑΚ (Ανω-
τέρα Στρατιωτική Διοίκηση Άμυνας Κύπρου). 
Τη στρατιωτική διοίκηση στην Κύπρο την ανα-

λάμβανε ο Κίκης Κωνσταντίνου και την πολιτική 
διοίκηση ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Οι σχέσεις 
όμως του Λ. Παπαδόπουλου και του Κ. Κωσντα-
ντίνου κάθε άλλο από αρμονικές ήταν και πολλές 
φορές έπαιρναν ξεχωριστές αποφάσεις και ο ένας 
κατηγορούσε τον άλλο στα αφεντικά τους στην 
Αθήνα. Οι πολιτικές αλλαγές στην Τουρκία - Ανα-
στολή των συνομιλιών. 
Το Σεπτέμβριο του 1973 ο Καβαλιεράτος, ο Έλ-
ληνας αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, 
συμβούλευσε τον Κληρίδη να μειώσει το ρυθμό 
των διακοινοτικών συνομιλιών, λόγω των βου-
λευτικών εκλογών στην Τουρκία, που είχαν προ-
γραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου 1973. Το Λαϊκό 
Κόμμα του Μπουλέντ Ετσεβίτ είχε κερδίσει εκείνες 
τις εκλογές αλλά χωρίς να έχει απόλυτη πλει-
οψηφία. Συνεργάστηκε με το ισλαμικό κόμμα Ευη-
μερίας του Έρμπακαν και ο Ετσεβίτ ανάλαβε 
Πρωθυπουργός στις 26 Ιανουαρίου 1974. Οι δια-
κοινοτικές συνομιλίες καθυστερούσαν ακόμη πε-
ρισσότερο, επειδή ο Ντενκτάς ήθελε να έχει δια-
βουλεύσεις με τη νέα Τουρκική Κυβέρνηση. 
Παρόλο που οι δύο Κύπριοι ηγέτες ήταν στα πρό-
θυρα συμφωνίας για μια λύση βασισμένη σ’ ένα 
ενιαίο ανεξαρτητο δικοινοτικό κράτος η τουρκική 
πλευρά πρόβαλλε το επιχείρημα ότι η Ελληνική 
κυβέρνηση έπρεπε να δηλώσει δημόσια ότι απέρ-
ριπτε την Ένωση. Από Κυπριακής πλευράς ο 
Μακάριος αντιδρούσε σε δύο θέματα: (α) στην 
αυτονομία των Τουρκοκυπρίων και (β) στην 
άσκηση προεδρικών καθηκόντων από τον Τουρ-
κοκύπριο αντιπρόεδρο όταν απουσίαζε ο πρό-
εδρος.  
Η συνάντηση Έτσεβιτ – Ντεκτάς : «Λύση στα 
πλαίσια ενός Ομόσπονδου Κράτους» 
Στις 28 Μαρτίου 1974 ο Ντεκτάς συναντήθηκε 
στην Άγκυρα με τον Έτσεβιτ, τον υπουργό Εξω-
τερικών Γκιούνες και τον υπουργό Άμυνας Χασάν 
Ισίκ. Στο τέλος της συνάντησης ο Έτσεβιτ έκανε 
την πιο κάτω δήλωση: «Η τουρκική κυβέρνηση 
θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφα-
λίσει μια ειρηνική και μακρόχρονη λύση μέσα στα 
πλαίσια ενός ανεξάρτητου και ομόσπονδου κρά-
τους. Κανένα άτομο καλής πίστης δεν πρέπει να 
έχει αμφιβολίες για τις προθέσεις μας ως προς 
το ζήτημα αυτό.....». 
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η τουρκική κυβέρ-
νηση εισήγαγε τον όρο «ομοσπονδιακό κράτος» 
και η αναφορά αυτή και μόνο είχε εξοργίσει τον 
Μακάριο και τον Κληρίδη. Ο Κληρίδης είπε στον 
Ντενκτάς κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους 
στις 3 Απριλίου 1974, ότι θα αρνιόταν να τον συ-
ναντήσει για οποιεσδήποτε περαιτέρω συνομι-
λίες, μέχρι που να γίνει ξεκάθαρη αυτή η ανα-
φορά. Ο Μακάριος δήλωσε ότι η αναφορά αυτή 
υποθάλπει τις διακοινοτικές συνομιλίες. 
Η ελληνοκυπριακή πλευρά αντέδρασε στη δή-
λωση για «ομόσπονδη λύση» γιατί αυτό σήμαινε 
επαναδιαπραγμάτευση του Κυπριακού και μπο-
ρούσε η τουρκοκυπριακή  ηγεσία να ανακαλέσει 
όλες τις παραχωρήσεις που είχε κάνει ως τότε. 
Σαν επακόλουθο αυτής της δήλωσης οι συνομι-
λίες διακόπηκαν από τις 3 Απριλίου μέχρι τις 14 
Ιουνίου 1974 που ξανάρχισαν ύστερα από τη με-
σολάβηση του Γ.Γ. του ΟΗΕ. 

Ο Κροίσος Χριστοδουλίδης νέος αρχηγός της 
ΕΟΚΑ Β΄  
Στις 14 Μαϊου 1974 ο Λευτέρης Παπαδόπουλος 
που φιλοδοξούσε να γίνει ο νέος αρχηγός της 
οργανωσης γιατί διαφωνούσε συχνά με τον Κίκη 
Κωνσταντίνου έστειλε μια μακροσκελή επιστολή 
στον Ιωαννίδη. Στην επιστολή αυτή παραπονιό-
ταν γιατί καθυστερούσε να ανταποκριθεί στις υπο-
σχέσεις που είχε δώσει νωρίτερα για στήριξη της 
ΕΟΚΑ Β’ και επιθυμούσε επίσπευση της δράσης 
για την ανατροπή του Μακαρίου. Ο Λ. Παπαδό-
πουλος εξέφραζε τη θλίψη και την πικρία του για 
την μη υλοποίηση των υποσχέσεων του για κά-
λυψη των αναγκών της ΕΟΚΑ Β’ και στην προ-
σπάθεια του να «σπηλώσει» το όνομα του συ-
ναρχηγού Κίκη Κωνσταντίνου τον κατηγορούσε 
ως «ανίκανο και ανισόρροπο». 
Ο δικτάτορας Ιωαννίδης που πρόβλεπε τον κίν-
δυνο διάσπασης ανάμεσα στις «ενωτικές δυνά-
μεις» αποφάσισε να απαλλάξει τους δύο «συ-
ναρχηγούς» τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον 
Κίκη Κωνσταντίνου και στη θέση τους διόρισε ως 
αρχηγό της ΕΟΚΑ Β’ το λοχαγό Κροίσο Χριστο-
δουλίδη. Από τις αρχές του Μάρτη 1974 η Χούντα 
προγραμμάτιζε μεθοδικά και συστηματικά την 
ανατροπή του Μακαρίου. Σε συναντήσεις που 
είχε ο Ιωαννίδης με τον Φαίδωνα Γκιζίκη, τον 
πρωθυπουργό Ανδρουτσόπουλο και τον αρχηγό 
των ενόπλων δυνάμεων Γρηγόριο Μπονάνο τους 
είχε πείσει για την ανατροπή του Μακαρίου. Όταν 
του πρόβαλαν το επιχείρημα για τον κίνδυνο 
επέμβασης της Τουρκίας ο Ιωαννίδης τους δια-
βεβαίωνε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα γιατί 
είχε τις διαβεβαιώσεις των Αμερικανών! 
Προγραμμάτιζαν μάλιστα να ανατρέψουν τον Μα-
κάριο τον Μάιο 1974 όταν θα απουσίαζε από την 
Κύπρο γιατί θα πραγματοποιούσε επίσημη επί-
σκεψη στην Κίνα.  
Το θέμα των εφέδρων αξιωματικών. 
Σύμφωνα με τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου 
(Αρθρο 14) η Κύπρος θα είχε στρατό από 2,000 
άντρες από τους οποίους 60% θα ήταν Έλληνες 
και 40% Τούρκοι. Η ίδρυση ξεχωριστής «Εθνικής 
Φρουράς» το 1964 λίγο μετά τις δικοινοτικές συ-
γκρούσεις και ήταν μια άλλη παραβίαση των Συμ-
φωνιών. Η επιλογή των εφέδρων αξιωματικών 
γινόταν από την εκάστοτε ηγεσία της Εθνικής 
Φρουράς και το Υπουργικό Συμβούλιο απλά έδινε 
την έγκρισή του. 
Σύμφωνα με τον Γ. Κληρίδη, δόκιμοι αξιωματικοί, 
οπαδοί της Ένωσης και αντίπαλοι του Μακαρίου, 
τοποθετούνταν στην Εθνοφρουρά σε ειδικά επι-
λεγμένες μονάδες. Όταν ο Παύλος Παπαδάκης 
επιτελάρχης του ΓΕΕΦ (Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
Φρουράς) που ήταν επικεφαλής της επιτροπής 
για την υπόδειξη υποψηφίων εφέδρων αξιωματι-
κών ετοίμασε έναν κατάλογο από 160 άτομα για 
την σχετική έγκριση, το Υπουργικό Συμβούλιο 
δεν ενέκρινε τον κατάλογο γιατί συμπεριλαμβά-
νονταν 57 άτομα που θεωρούνταν υποστηρικτές 
της ΕΟΚΑ Β’. 
Ο αρχηγός του ΓΕΕΦ Γεώργιος Ντενίσης σε συ-
νάντηση που είχε με τον Μακάριο προσπάθησε 
να τον πείσει να δεχτεί τον κατάλογο ως έχει. Ο 
Μακάριος αντιδρούσε γιατί δεν μπορούσε να δε-
χτεί την ανάδειξη ατόμων στο βαθμό του αξιω-

ματικού τη στιγμή που αυτά τα ίδια άτομα ήταν 
μπλεγμένα σε ενέργειες κατά της κυβέρνησης 
και σε κλοπές οπλισμού. 
Η συμβιβαστική λύση του ΥΠΕΞ Σπύρου Τετενέ 
Η διαφωνία στο «ποιος αποφασίζει» σχετικά με 
την προαγωγή των αξιωματικών, οδήγησε σε 
ένταση ανάμεσα στις σχέσεις Λευκωσίας και Αθή-
νας. Τον Ιούνιο 1974 το Υπουργικό Συμβούλιο 
αποφάσισε πως ο κατάλογος πρέπει να εγκρίνε-
ται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Άμυνας. Ο 
υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Σπύρος Τε-
τενές για να αποφευχθεί η ένταση, εισηγήθηκε 
μια μέση λύση: Οι μισοί από τους αξιωματικούς 
να εγκρίνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και 
Άμυνας και οι άλλοι μισοί να εγκρίνονται ή να 
απορρίπτονται ή να αντικαθίστανται κατά την 
κρίση του ίδιου του Υπουργού. Η συμβιβαστική 
αυτή λύση είχε γίνει αποδεχτή από το Μακάριο 
και τον πρωθυπουργό Ανδρουτσόπουλο. 
Ο ταξίαρχος Ιωαννίδης όμως, που δεν συμμερι-
ζόταν τη συμβιβαστική λύση, έδωσε οδηγίες στη 
διοίκηση της Εθνοφρουράς να μην λάβουν 
υπόψη τις ενστάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου 
και να προχωρήσουν στην επιλογή των δόκιμων 
αξιωματικών σύμφωνα με την παλαιά πρακτική. 
(Βλ. Γ. Κληρίδη: «Η Κατάθεση μου», τόμος Γ’ σ. 
313). Με την πράξη τους αυτή οι Ελλαδίτες αξιω-
ματικοί στο ΓΕΕΦ έδειχναν ολοφάνερα ότι περι-
φρονούσαν τον Μακάριο και την κυβέρνησή του 
και επιδείκνυαν απόλυτη υπακοή και υποταγή 
στα αφεντικά τους στην Αθήνα. 
Η στάση του Ιωαννίδη, που στην πράξη ακύρωνε 
την συννενόηση Ανδρουτσόπουλου – Μακαρίου 
στο θέμα της επιλογής των δοκίμων αξιωματικών,  
είχε εξοργίσει τον Μακάριο σε τέτοιο βαθμό που 
την 1η Ιουλίου 1974 αποφασίστηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο η μείωση της διάρκειας 
της θητειας στην εθνοφρουρά από 24 σε 12 μή-
νες. Απώτερος στόχος αυτής της απόφασης ήταν 
να περιοριστεί η περαιτέρω επέκταση και επί-
δραση της ΕΟΚΑ Β΄ στην Εθνοφρουρά. 
Νέο κύμα βίας από την ΕΟΚΑ Β. 
Στις αρχές Ιουνίου με την υπόδειξη και υποστή-
ριξη της χούντας για εσωτερική αποσταθεροποί-
ηση, άρχισε ένα νέο κύμα βίας από την ΕΟΚΑ Β’ 
με πολλές εκρήξεις στην Αμμόχωστο και σε άλλα 
μέρη της Κύπρου. Στις 16 Ιουνίου 1974 δολοφο-
νήθηκε στη Λεμεσό ο Ανδρέας Αρμεύτης, επαρ-
χιακός γραμματέας της ΠΕΚ (Παναγροτική 
Ένωση Κύπρου) και στις 17 Ιουνίου σε ενέδρα 
που στήθηκε στο δρόμο Λεμεσού-Λευκωσίας δο-
λοφονήθηκε ο Ανδρέας Στόκος μέλος της ΕΟΚΑ 
Β΄και αλλού στη Λεμεσό σκοτώθηκε από την 
ΕΟΚΑ Β’ ο Ανδρέας Έλληνας. Στις 18 Ιουνίου 
1974 οπλοφόροι της ΕΟΚΑ Β’ που στόχευαν να 
δολοφονήσουν τον Διονύση Μαλά από τον Άγιο 
Σέργιο γιατί ήταν Μακαριακός, όταν αυτός τους 
διέφυγε, τελικά εκτέλεσαν τον Ανδρέα Μαραγκό 
από την Έγκωμη Αμμοχώστου γιατί έτυχε να βρί-
σκεται κοντά στην ενέδρα τους και υποψιάστηκαν 
ότι θα τους είχε αναγνωρίσει. 
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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ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22:00 

Η Μεγάλη των Γάτων Σχολή 
(1987). Κωμωδία με τους Πάνο 
Μιχαλόπουλο, Θέμη Μάνεση, 
Βανέσα Τζελβέ, Τώνη Γιακω-
βάκη και Χαρούλα Βελέτζα. Η 
παροιμία ‘’100 η αλεπού, 101 τα αλεπουδάκια’’ εκ-
φράζει τέλεια την κατάσταση ενός ‘’γάτου’’ που απο-
φασίζει να μάθει τα κόλπα της πονηριάς του στον 
ξάδελφό του. Γρήγορα, όμως, ο μαθητής αποδει-
κνύεται ‘’αγριόγατα’’ και ξεπερνάει το δάσκαλό του... 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21:30 

Παράξενη Συνάντηση (1986). Δραματική ταινία με 
τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Άτζελα Γκερέκου, Τίμο 
Περλέγκα και Κώστα Αποστολίδη. Ο Αλέξης είναι 
ένας αθλητικός ρεπόρτερ που κάνει έρευνα για τα 
βρώμικα κυκλώματα στο χώρο του αθλητισμού. Την 
ίδια περίοδο γνωρίζει την Άννα, ένα παράξενο κορί-
τσι και σύντομα αναπτύσσεται μεταξύ τους μια 
σχέση. Τα πράγματα δυσκολεύουν όταν ο πρώην 
της Άννας, που τυχαίνει να είναι παράγοντας του 
παράνομου στοιχήματος, μαθαίνει για τη νέα της 
σχέση και αρχίζει τις απειλές. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23:20 

Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες (1960). Κω-
μωδία με τους Παντελή Ζερβό, Ντίνο Ηλιόπουλο, 
Λαυρέντη Διανέλλο, Κώστα Χατζηχρήστο. Ο Στέλιος 
Κοντογιώργης ένας φιλήσυχος ράπτης, δέχεται την 
επίσκεψη του θείου του από το χωριό που του ανα-
κοινώνει ότι μεγάλη βεντέτα ξεκίνησε ανάμεσα στους 
Κοντογιώργηδες και τους Μακρυκωσταίους. Τα ίδια 
περίπου λένε και στον Θωμά Μακρυκωσταίο οι συγ-
γενείς του και πως αν δεν προλάβει τάχα πρώτος 
να σκοτώσει τον Στέλιο, θα τον σκοτώσει εκείνος. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20:40 

Κοινωνία Ώρα Μηδέν (1966). Κοινωνική ταινία με 
τους Νίκο Κούρκουλο, Ανδρέα Μπάρκουλη, Μαίρη 
Χρονοπούλου, Φλωρέτα Ζαννά και Ζώρα Τσαπέλη. 
Ο Σέργιος Μουρούζης αποφασίζει να αναθέσει την 
έρευνα των αιτιών που οδήγησαν στην πτώση του 
αεροπλάνου των Διεθνών Μεσογειακών Γραμμών, 
στον αδελφό του αντισμήναρχο Άγγελο Μουρούζη. 
Η υπηρεσία κρατάει τον Άγγελο στο περιθώριο λόγω 
του πάθους του για το ποτό. Οι μέτοχοι της εταιρίας 
θεωρούν βέβαια ότι ο Άγγελος θα υπογράψει ένα 

ευνοϊκό πόρισμα, γιατί έχει δανειστεί από αυτούς 
πολλά χρήματα. Όμως ο Άγγελος είναι αποφασισμέ-
νος να ανακαλύψει την αλήθεια. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22:25 

Λολίτες της Αθήνας (1965). Κοινωνική ταινία με 
τους Δημήτρη Μυράτ, Μίρκα Καλατζοπούλου, Ζέτα 
Αποστόλου, Παύλο Λιάρο και Σταύρο Ξενίδη. Αν και 
τυφλός, ο γνωστός αρχιτέκτονας Κώστας Ζανίτος, 
οδηγείται στον ανακριτή για τον φόνο της Ρόζυ Κα-
ρέλη. Ο Ζανίτος δηλώνει ότι είναι αθώος, παρόλο 
που παραδέχεται ότι είχε την πρόθεση να την σκο-
τώσει. Στο γραφείο του ανακριτή θυμάται το πως 
γνώρισε τη Ρόζυ και την εγκατέστησε στην εξοχική 
έπαυλή του. Για χάρη της μάλιστα εγκατέλειψε το 
σπίτι του, την γυναίκα του και την κόρη του. Η Ρόζυ 
δεν έπαψε ποτέ να είναι ένα κακομαθημένο κοριτσάκι 
που έπαιζε μαζί του, όπως έπαιζε με κάθε άντρα. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23:50 

Ιωάννα σ’ Αγαπώ (1997). Κοινω-
νική ταινία με την Βαλέρια Χριστο-
δουλίδου, Παναγιώτη Κορδαλή, Δη-
μοσθένη Παπαδόπουλο και Τάκη 
Μόσχο. Δυο φίλοι εγκαταλείπουν την 
επαρχία κι έρχονται στην Αθήνα 
αναζητώντας κάτι καλύτερο. Ο Βαγ-
γέλης είναι παρορμητικός και καιρο-
σκόπος, ενώ ο Σταύρος εσωστρε-
φής και άτολμος. Στην 
πραγματικότητα το μόνο που τους 
συνδέει είναι η αγάπη που μοιράζο-
νται για την Ιωάννα, την κοπέλα με την οποία ο πρώ-
τος είχε μια σχέση παλιότερα, ενώ ο δεύτερος ήταν 
πάντα κρυφά ερωτευμένος μαζί της. Στην Αθήνα 
αναβιώνει γρήγορα ο παλιός δεσμός της Ιωάννας 
με τον Βαγγέλη. 
KYΡIAKH 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23:00 

Η Προεδρίνα (1972). Κωμωδία με την Δέσποινα 
Στυλιανοπούλου, Γιώργο Παπαζήση, Μαρίκα Νέζερ, 
Νικήτα Πλατή, Γιώργο Τζιφό και Μαρία Μπονίκου. 
Μια δυναμική υπηρέτρια αγωνίζεται και πετυχαίνει 
να συνδικαλίσει όλες τις υπηρέτριες και να γίνει πρό-
εδρος στο σωματείο τους. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21:35 

Καθένας με την Τρέλλα του (1981). Σπονδυλωτή 
κωμωδία έξι επεισοδίων με τους Γιώργο Πάντζα, 

Μαίρη Χρονοπούλου, Σωτήρη Μουστάκα, Κώστα 
Πολίτη, Νίκο Τσούκα. 1) Το θύμα των τροχών. 2) Η 
εκπαίδευση. 3) Ένας πολίτης του σήμερα. 4) Το χω-
ραφάκι. 5) Αδικημένη από την κοινωνία. 6) Καιρός 
νια ήρωες. 
ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20:35 

Η Αφρό Εξαφανίστηκε (1998). Κωμωδία με την 
Βίνα Ασίκη. Η Κόμισσα διαθέτει γραφείο ντετέκτιβ 
και αναλαμβάνει να εξιχνιάζει μυστηριώδεις εξαφα-
νίσεις. Ο νέος της πελάτης είναι ένας επαρχιώτης 
μεγαλοκτηματίας, ο οποίος επισκέπτεται το γραφείο 
της για να βρει την γυναίκα του Άφρο που έφυγε ξα-
φνικά για την Αθήνα. 
ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21:55 

Ένας Βλάκας και Μισός (1959). Κωμωδία με τους 
Χρήστο Ευθυμίου, Ρίκα Διαλυνά, Ανδρέα Μπάρ-
κουλη, Διονύση Παπαγιαννόπουλο και Γιάννη Γκιω-
νάκη. Ο Σωτήρης ένας αγνοούμενος ναυτικός που 
είχε σκηνοθετήσει τον πνιγμό του με σκοπό να ει-
σπράξει την ασφάλεια ζωής, επιστρέφει στο σπίτι 
του, ένα χρόνο μετά τον “θάνατό” του. Εν τω μεταξύ, 
η γοητευτική γυναίκα του Ουρανία, προκειμένου να 
ξεφορτωθεί τον άντρα της και να εισπράξει η ίδια 
την ασφάλεια, προσπαθεί να πείσει τον ερωτευμένο 
μαζί της Θωμά να τον σκοτώσει. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20:30 

Katherine of Alexandria (2017). Ιστορικό δράμα 
(στα Αγγλικά με Ελληνικούς υπότιτλους) με την Nic-
ole Keniheart, Edward Fox, Samantha Beckinsalf, 
Steven Berkoff. Constantine joins the Roman army 
to find his missing childhood friend. Once alerted to 
his friend’s  where abouts, he prepares for an all out 
war between the East and the West. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22:15 

Το Αμαξάκι (1957). Δραματική ται-
νία με τους Ορέστη Μακρή, Αντι-
γόνη Βαλάκου, Βασίλη Αυλωνίτη, 
Γεωργία Βασιλειάδου και Χριστίνα 
Καλογέρικου. Δυο αμαξάδες στην 
πλάκα, θέλουν αναγκαστικά να αλ-
λάξουν την δουλειά τους εξαιτίας 
της εξέλιξης των μέσων κυκλοφο-
ρίας. Ο ένας αναγκάζεται να γίνει 
ταξιτζής ενώ ο άλλος δεν έχει 
σκοπό να αλλάξει τη δουλειά του.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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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 
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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 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Χρονογράφημα 
20.30 Kυπριώτικα Σκετς 
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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 4/10 

05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
09.00 Χρονογράφημα 
09.30 Επιστήμη και Κοινωνία 
10.30 Eu 4 U 
14.00 Σε προσκυνώ 
Γλώσσα 
15.00 Aφανείς Ήρωες 
16.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή 
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
21.30 Κύπριοι του Κόσμου  
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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 
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20.00 Το Μυστικό της Πετα-
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07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
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14.30 Happy Hour 
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17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
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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 
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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 1 OKTΩΒΡΙΟΥ 
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: Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Κιλκίς - τα 
χρυσά́ στεφάνια της Αρχαίας Μακε-
δονίας 
22:00 Ελληνική Ταινία: Η Μεγάλη 
των Γάτων Σχολή 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 OKTΩΒΡΙΟΥ 
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: Παράξενη 
Συνάντηση 
23:20 Ελληνική Ταινία: Μακρυκω-
σταίοι και Κοντογιώργηδες 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 OKTΩΒΡΙΟΥ 
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: 
Διαδικτυακή Εκδήλωση για την Επέ-
τειο των 60 Χρόνων από την ίδρυση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και την 
ανεξαρτησίας της Κύπρου, πουδιορ-
γάνωσε η Ένωση Κυπρίων Αγγλίας 
ΕΚΑ σε συνεργασία με το Hellenic TV 
20:40 Ελληνική Ταινία: Κοινωνία Ώρα 
Μηδέν 
22:25 Ελληνική Ταινία: Λολίτες της 
Αθήνας 
23:50 Ελληνική Ταινία: Ιωάννα σ’ 
Αγαπώ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 OKTΩΒΡΙΟΥ 
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 22 
23:00 Ελληνική Ταινία: Η Προ-
εδρίνα 
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 OKTΩΒΡΙΟΥ 
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: Καθένας με 
την Τρέλλα του 
23:20 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 6 OKTΩΒΡΙΟΥ 
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: Η Αφρό 
Εξαφανίστηκε 
21:55 Ελληνική Ταινία: Ένας Βλά-
κας και Μισός  
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 OKTΩΒΡΙΟΥ 
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: Katherine of 
Alexandria 
22:15 Ελληνική Ταινία: Το Αμαξάκι
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Με ψηλά το κεφάλι η Ομόνοια αποχαιρέτισε το  
Champions League και συνεχίζει στο Europa League  

ΚΟΠΑ ΛΙΓΚ

Καθώς η σεζόν προχωρά, οι ομάδες εγκαθίστανται και βελτιώ-

νονται και αγωνίζονται όλο και περισσότερο για το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα της ομάδας τους. Την πρώτη θέση στο 

πρωτάθλημα μοιράζεται η Anorthosis Famagusta και η Pantel 

καθώς και οι δύο βρίσκονται στο ίδιο σημείο, αλλά η Ανόρθωση  

με ανώτερο μέσο όρο γκολ. 

Ο Prod Theori ανέλαβε την ομάδα της Ανόρθωσης έναντι της 

Omonia Youth, καθώς ο διευθυντής της ομάδας Dino Ippocra-

tous απουσίαζε και σε ένα πολύ καλό αγωνιστικό παιχνίδι, νί-

κησε το Omonia Youth 4-0 με τα τέσσερα γκολ να έρχονται τα 

τελευταία δέκα λεπτά. Ήταν ο Danny Coolridge που έσπασε το 

αδιέξοδο στο 80ο λεπτό με μια σειρά από σούτ και τελικό γκολ 

που προέρχονταν από τους Andrew, Will και Andre McCollins. 

Σημειώστε επίσης ότι τέσσερα αδέλφια, τα αδέλφια Vazania 

έπαιξαν σε αυτό το ματς για την Omonia Youth και ένα για την 

Ανόρθωση. 

Η Pantel εξακολουθεί να είναι αήττητη και να κερδίζει απανωτά 

τα παιχνίδια. Στα δύο νίκησε τον Cinar 3-1 με τα γκολ να προ-

έρχονται από τους Jonjo Walsh, Kayla Rowe και Max Papa-

costa. Το γκολ της Cinar σημείωσε ο Yannick Kamanan. 

Ο άνεμος επηρέασε πολύ το παιχνίδι νωρίς το πρωί της Κυρια-

κής, μεταξύ της Komi Kebir και του Panathinaikos με την τε-

λευταία ομάδα να ανεβάζει τον ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο και 

στη συνέχεια το δεύτερο ημίχρονο η Komi ανέτρεψε την κατά-

σταση και πίεσε περισσότερο προς τα εμπρός. Στο δεύτερο 

ημίχρονο σκόραρε ο Παναθηναϊκός και ακολούθησε ένας με-

γάλο γκολ από τον 16χρονο Αλεξ Γεωργίου, το οποίο χτύπησε 

στο πίσω μέρος του διχτυού. Ο Τζορτζ Λίκι σημείωσε το τρίτο 

γκολ με ένα σουτ από την άκρη του κουτιού, δίνοντας στην 

Komi Kebir νίκη 3-0 επί του Παναθηναϊκού που τερμάτισε το 

παιχνίδι παίζοντας με δέκα παίκτες. 

Η Ομόνοια πήρε τη δεύτερη νίκη της σεζόν εναντίον της Ακάν-

θους η οποία βρίσκεται μόνο στις ήττες και βελτιώνεται με κάθε 

παιχνίδι υπό την διεύθυνση του Γιώργου Μιντίκη. Ένα λεπτό 

σιγής τηρήθηκε στη μνήμη του μέλους της επιτροπής της Ακάν-

θου, Σάββα Σμολένσκι που δυστυχώς απεβίωσε την περασμένη 

εβδομάδα πριν από τον αγώνα. Η Ακάνθου ξεκίνησε με άγρια   

διάθεση και ανταμείφθηκε με το πρώτο γκολ όταν ο Λουκ Ντούρ-

νιν σκόραρε με μια υπέροχη κεφαλιά από μια υπέροχη σέντρα. 

Η Ομόνοια εξισορροπήθηκε στο εικοστό λεπτό και στη συνέχεια 

ένα υπέροχο γκολ από τον Λουκά Ρόμπινσον τους έδωσε το 

προβάδισμα. Το παιχνίδι έληξε 5-2 στην Ομόνοια με τα άλλα 

γκολ που προέρχονταν από τον Αντώνιο Γεωργίου, τον Αντόνιο 

Μιχαήλ και τον Βεντάτ και τον Ακάνθου από τον Ιναρού Ροντρί-

γκεζ. 

Η Ολυμπία σημειώνει βελτίωση νικώντας τη Νίσσι 6-1 με τα 

γκολ, να προέρχονται από τους Φούρλονγκ 3, Ελιά, Χρήστου 

και Λούκα.

Σε συναρπαστικό αγώνα η Λί-
βερπουλ νίκησε την Άρσεναλ, 
3-1 και έκανε το 3/3. Οι πρω-
ταθλητές, με 9 βαθμούς οδη-
γούν την Premier League μαζί 
με τη Λέστερ και την Έβερτον.   
Στο Ανφιλντ η Άρσεναλ αιφνι-
δίασε την Λίβερπουλ και προ-
ηγήθηκε στο 25 όταν το τρα-
γικό λάθος του Ρόμπερτσον 
εκμεταλλεύτηκε ο Λακαζέτ και 
άνοιξε το σκορ. Στο 28 ο Σαλάχ 
σούταρε, ο Λένο απομάκρυνε 
ασθενώς και ο Μανέ έφερε το 
ματς στα ίσια. Οι πρωταθλητές 
πήγαν προηγούμενοι στα απο-
δυτήρια καθώς στο 34 ο Ρό-
μπερτσον πάτσισε το προ-
ηγούμενο λάθος και τσίμπησε 
την μπάλα για το 2-1. Τελικό 
αποτέλεσμα 3-1 με το μονο-
κόμματο σουτ του Ντιόγκο 
Ζότα στο 88. Τσιμίκας και Πα-
πασταθόπουλος έμειναν εκτός 
αποστολής των ομάδων τους. 
Στο Κρειβεν Κότατζ του Λονδί-
νου η Αστον Βίλα μετέτρεψε σε 

παράσταση για ένα ρόλο την 
αναμέτρηση με την Φούλαμ και 
άνοιξε το σκορ με πλασέ του 
Γκρίλις στο 4. Και όταν ο Χου-
ριχέιν στο 15 σημάδεψε σωστά 
για το 0-2 τα πάντα κρίθηκαν. 
Το κερασάκι στην τούρτα για το 
0-3 έβαλε με κοντινή προβολή 
ο Μινγκς στο 48. 
 Φοβερό ήταν και το ματς της  
3ης αγωνιστικής με τη Μάντσε-
στερ  Γιουνάιτεντ , η οποία νί-
κησε εκτός έδρας την Μπράι-
τον με 3-2, αλλά ο τρόπος με 
τον οποίο διαμορφώθηκε το 
αποτέλεσμα, έγραψε ιστορία 
στο αγγλικό πρωτάθλημα. 
Οι γηπεδούχοι είχαν... πέντε 
δοκάρια σπάζοντας το προ-
ηγούμενο ρεκόρ των τριών. 
Και σαν να μην έφταναν όλα 
αυτά, μέσω VAR ανακλήθηκε 
δεύτερο πέναλτι για τη Μπράι-
τον και ακυρώθηκαν δύο γκολ 
της Γιουνάιτεντ, με όλες τις 
αποφάσεις να είναι σωστές.

Στον Ολυμπιακό Πειραιώς στα-

μάτησε το όνειρο της Ομόνοιας 

για μια θέση στα αστέρια του 

Champions League της φετινής 

σεζόν. 

Οι πράσινοι, με μια απόλυτα 

αξιοπρεπή παρουσία, απέσπα-

σαν  ισοπαλία από τους ερυ-

θρόλευκους και νταμπλούχους 

Ελλάδας και σε συνδυασμό με 

την ήττα στο πρώτοι παιγνίδι 

στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, η 

Ομόνοια έμεινε εκτός Ομίλων 

Champions League. Ωστόσο, 

συνεχίζουν, για πρώτη φορά 

στην ιστορία τους στους Ομί-

λους του Europa League, κα-

θώς είχαν πετύχει προκρίσεις 

επί των Αραράτ-Αρμενία, Λέγκια 

και Ερυθρού Αστέρα. 
Στον αγώνα της Τρίτης, η Ομό-
νοια στο πρώτο μέρος ήταν 
εξαιρετική καθώς μπήκε στο γή-
πεδο στέλνοντας με την από-
δοση της το μήνυμα ότι θέλει να 
κερδίσει τον μεγάλο της αντί-
παλο και να διεκδικήσει μέχρι 
τέλους τις πιθανότητες της για 
πρόκριση. 
Στην επανάληψη ωστόσο η κυ-
πριακή ομάδα δεν είχε τον ίδιο 
ρυθμό με τον Ολυμπιακό να 
αποκτά σταδιακά την υπεροχή 
και να διαχειρίζεται εύκολα το 
αποτέλεσμα. 

Η κλήρωση των  ομίλων του Eu-
ropa League θα γίνει αύριο Πα-
ρασκευή στις 12:00 (ώρα Αγ-
γλίας) στη Νιόν της Ελβετίας. 
Σε αυτήν θα συμμετάσχουν 48 
ομάδες που θα χωριστούν σε 
δώδεκα ομίλους των τεσσάρων 
ομάδων. Οι δύο πρώτες ομάδες 
από κάθε όμιλο θα συνεχίσουν 
στη φάση των "32". 
 
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των 
αγώνων: 
 
Πρώτη αγωνιστική:   
22 Οκτωβρίου 
Δεύτερη αγωνιστική:  
29 Οκτωβρίου 
Τρίτη αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 
Τέταρτη αγωνιστική:  
26 Νοεμβρίου 
Πέμπτη αγωνιστική:  
3 Δεκεμβρίου 
Έκτη αγωνιστική:  
10 Δεκεμβρίου

Πρέμιερ Λίγκ

Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος 
Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να κα-
τακτήσει τον πρώτο του τίτλο 
σε τουρνουά ATP 500, καθώς 
μετά από έναν συναρπαστικό 
αγώνα, που είχε διάρκεια δύο 
ώρες και 21 λεπτά, ηττήθηκε 
στον τελικό της διοργάνωσης 
που φιλοξενήθηκε στο Αμ-
βούργο, από τον Ρώσο Αντρέι 
Ρούμπλεφ με 6-4, 3-6, 7-5. 
Στο πρώτο σετ, ο Ρούμπλεφ, ο 
οποίος βρίσκεται στο Νο 14 της 
παγκόσμιας κατάταξης, ήταν 
εντυπωσιακός και αφού 
«έσπασε» δύο φορές το σερβίς 
του Τσιτσιπά, απέκτησε πλεο-
νέκτημα δύο γκέιμ (4-2), το 
οποίο και διατήρησε μέχρι το 6-
4, κερδίζοντας το πρώτο σετ, 
μετά από 43 λεπτά αγώνα. 
Ο 23χρονος Τσιτσιπάς (Νο 6 
στον κόσμο) δεν είχε περιθώρια 
να κάνει κάτι άλλο, εκτός από 
το να αντιδράσει. Και το έπραξε 
με τον καλύτερο τρόπο στο δεύ-
τερο σετ, καθώς προηγήθηκε 
3-1 με μπρέικ και κράτησε αυτό 
το ασφαλές προβάδισμα μέχρι 

το 6-3 σε 41 λεπτά. 
Η «ώρα της αλήθειας» για τους 
δύο νεαρούς, οι οποίοι προσέ-
φεραν πλούσιο θέαμα, είχε 
φθάσει, καθώς ο νικητής του 
τρίτου σετ θα κατακτούσε και το 
τρόπαιο. 
Με ανεβασμένη ψυχολογία και 
συγκέντρωση, ο «Tsitsifast» κα-
τάφερε να «σπάσει» το σερβίς 
του Ρούμπλεφ και να προηγη-
θεί με 2-1, μετά από 16 λεπτά 
στο τρίτο σετ. Όμως, ο Έλληνας 
πρωταθλητής δεν κράτησε το 
σερβίς του, με αποτέλεσμα ο 
τελικός να αρχίσει ξανά. 
Ο Τσιτσιπάς απάντησε αμέσως 
στον 23χρονο Ρώσο και προ-
ηγήθηκε με 3-2, ενώ αποφεύ-
γοντας προηγούμενα λάθη δεν 
άφησε περιθώρια αντίδρασης 
στον αντίπαλο του και απέ-
κτησε προβάδισμα δύο γκέιμ 
(4-2). 
 Ο Ρούμπλεφ υπερασπίσθηκε 
το σερβίς του, όπως έκανε στη 
συνέχεια και ο Τσιτσιπάς (5-3), 
ο οποίος ήθελε ένα γκέιμ για να 
κατακτήσει το τρόπαιο. Όμως ο 
Ρωσος δεν είχε πει την «τελευ-
ταία λέξη», καθώς αφού κρά-
τησε το σερβίς του, κατάφερε 
να κάνει μπρέικ και να ισοφα-
ρίσει σε 5-5. 
Η αγωνία έφθασε στο κατακό-
ρυφο, με τον Ρούμπλεφ να 
εκμεταλλεύεται την άριστη ψυ-
χολογία, να προηγείται με 6-5 
και να φθάνει στην νίκη «σπά-
ζοντας» για τελευταία φορά το 
σερβίς του Τσιτσιπά.

Δε κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο του  
τίτλο σε τουρνουά ATP 500 ο Σ. Τσιτσιπάς  
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Celebrating 60 years of the 
Republic of Cyprus

I
t is my distinct honour and 

privilege to communicate 

with the Cypriot community 

in the United Kingdom as we 

mark with pride the 60th anni-

versary of the independence 

of the Republic of Cyprus. 

I wish that the situation was 

different and that I could have 

welcomed you to the High Com-

mission to celebrate this mile-

stone together and in person. 

Unfortunately, the Covid-19 pan-

demic, which remains a serious 

threat, precludes this as we all 

must do our part to be safe and 

keep others safe too. I am parti-

cularly aware that the virus has 

hit our community hard and its 

consequences have been felt 

directly or indirectly by every-

one. To the members of our 

community who have lost loved 

ones, I express my deepest 

condolences. And to those who 

are ill or hospitalised, I wish you 

a speedy recovery. The virus is 

also keeping many of us apart 

from family and loved ones. 

Please know that the High 

Commission is and will remain 

by your side during these        

difficult times.  

Cypriots can always rely on 

each other. It is one of the great 

qualities and virtues that make 

the Cypriot people resilient in the 

face of adversity and challenge. 

From all corners of the United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, the Cypriot 

community, through its conti-

nuous efforts, remains a crucial 

partner in our overall efforts to 

find a just, lasting and functional 

settlement that reunites the       

island and its people in a bizonal, 

bicommunal federation and 

brings an end to the illegal 

Turkish occupation and violation 

of the human rights of the       

Cypriot people. 

The Republic of Cyprus       

was itself established through        

international law 60 years ago 

and it will always uphold law 

and legality and seek the          

settlement of any differences 

through peaceful means. As 

President Anastasiades stated 

in his address to the 75th UN 

General Assembly last week, 

relations amongst countries 

must be governed by rules and 

not force.  

Regrettably, Turkey’s posture 

and actions, as seen through its 

provocative and illegal behaviour 

in Cypriot waters and its stated 

plans to reopen and resettle 

Varosha, which would violate 

UN Security Council resolutions, 

do not facilitate the necessary 

climate for meaningful negotia-

tions. Such actions damage the 

prospects for a solution.  

We, on the other hand, as 

President Anastasiades reitera-

ted many times, most recently 

in his address to the UN General 

Assembly, are committed and 

ready to restart negotiations 

from where they were left off at 

Crans Montana. Our focus is     

to see to a future that is firmly      

anchored on peace, stability, 

security, human rights and the 

opportunities that all Cypriots  

will benefit from with a just, viable 

and functional settlement, both 

now and for future generations.  

Much has changed since    

Cyprus gained its independence 

in 1960. It has gone through 

many transformations: From an 

exporter of minerals and agri-

cultural products to an exporter 

of manufactured goods to a       

vibrant international tourism, 

business and services centre 

and an integral part of the        

European Union mosaic since 

2004. It has discovered hydro-

carbons and has amplified its 

role and value added in the      

region through an active foreign 

policy that has put into sharper 

focus the potential for synergies 

in our region and the important 

contribution to our goal of        

promoting peace, stability and 

prosperity. This is the Cyprus  

of 2020 and we have much to 

be proud of and you can only 

imagine what more a reunited 

Cyprus could do. 

As we celebrate today            

the 60th anniversary of the               

independence of the Republic 

of Cyprus, we also celebrate its 

people, whether on the island or 

part of its vibrant and successful 

diaspora. Because after all,   

Cyprus is its people.  

I personally thank you all        

for always supporting us at       

the High Commission and invite 

you to join our innovative cele-

bration this year, by following 

our Cyprus@60 online festival, 

which launched today.  

My best wishes to each and 

every one of you, your families 

and loved ones.  

 

Andreas S. Kakouris 

Cyprus High  
Commissioner in the UK 

B
oris Johnson has insis-

ted the British public 

understands the UK's 

varying coronavirus restric-

tions, despite himself and 

senior ministers appearing 

to slip up on which rules 

apply where. 

The prime minister batted 

away attacks from Labour 

leader Sir Keir Starmer at 

Prime Minister's Questions, 

accusing him of trying to        

"undermine" the government's 

response to coronavirus by 

"sniping from the sidelines.” 

Sir Keir suggested local 

lockdowns do not work and 

said the wide range of        

measures are confusing for 

the public to understand. 

He noted that in many areas 

infections are continuing to 

rise, despite them being under 

restrictions for months. "In 

some lockdown areas infection 

rates are still going up. And in 

towns like Bradford, Bury and 

Oldham, restrictions have now 

been in place for months. Things 

feel like they're getting worse 

not better," Sir Keir said. 

He asked how members of 

the public are supposed to   

understand the rules when the 

prime minister does not under-

stand them himself.  

On Tuesday, the PM apolo-

gised after he provided a  

wrong answer when asked 

about lockdown rules in the 

North East of England. 

Sir Keir told the Commons: 

"If the Prime Minister doesn't 

understand the rules and       

his own council leaders are      

complaining about mixed 

messages, how does the 

Prime Minister expect the rest 

of the country to understand 

and follow the rules?"  

Mr Johnson hit back:     

"Actually, I think that the people 

of this country do understand 

and overwhelmingly do follow 

the rules, and that I may say 

is in spite of the efforts of (Sir 

Keir Starmer) continually to try 

to snipe from the sidelines, to 

undermine what we are trying 

to do, and he mentions the      

restrictions in the North East, 

and I cleared that matter up 

as fast as I could."  

The UK is on red alert for 

further local measures after a 

record high in the number of 

daily coronavirus cases, with 

health chiefs set to consider 

new measures next week to 

further restrict mixing between 

households in London. 

Keir Starmer slams 
Boris for not knowing 
own Covid rules

Commons approves Prime Minister’s controversial Brexit legislation
B

oris Johnson has seen MPs approve his 

controversial Brexit legislation, which 

ministers have admitted could lead to 

the UK breaching international law. 

The UK Internal Market Bill, which has provoked 

a furious row with the EU, had its third reading 

passed by the House of Commons in a vote on 

Tuesday night, with a government majority of 84. 

It means the proposed legislation, which has now 

cleared all its Commons stages, will move to the 

House of Lords. 

The prime minister had ploughed ahead with the 

bill, parts of which will give ministers the power to 

override the Brexit divorce deal, despite the EU's 

call for him to withdraw those measures from the 

proposed legislation by the end of the month.  

Brussels has warned it will "not be shy" in taking 

legal action if the UK government does not agree 

to the demand. 

The government introduced the bill earlier this 

month to anger from both European capitals and 

at Westminster - including among a sizeable group 

of its own Conservative MPs. Two weeks ago, 

Mr Johnson was forced into action to head off a 

growing rebellion among Tory backbenchers. And 

his promise to give MPs a vote before any of the 

bill's powers are used ensured the safe passage 

of the bill's third reading on Tuesday night. 

No Conservative MPs voted against the bill's 

third reading although former prime minister 

Theresa May was among a number of Tories not 

to record a vote. The proposed legislation will now 

be considered by the House of Lords, where min-

isters might face a rougher ride as the government 

does not possess a majority in the upper house. 

Ed Miliband, Labour's shadow business      

secretary, described the legislation as "indefensi-

ble" and urged the House of Lords to "bring this 

bill into compliance with the rule of law and          

salvage our reputation."



T
he UK government has 

made clear that it has “no 

plans to authorise direct 

flights between the UK and the 

north of Cyprus.” 

The statement comes as an 

official response to a petition 

started on the British Parliament’s 

website by Turkish Cypriots in 

the UK, asking for the establish-

ment of direct flights to the  

Turkish occupied area of          

Cyprus. 

“Direct flights should create 

more free flow travel and ease 

access for the disabled and      

vulnerable. In return offer British 

citizens their free choice of 

travel,” the petition said. 

As of Saturday morning the 

petition had gathered 12,660 

signatures. The rules state that 

a petition should be considered 

for debate in Parliament when 

it reaches 100,000 signatures. 

The Foreign, Commonwealth 

and Development Office res-

ponse adds that “direct flights 

would breach obligations under 

international law.” 

Like the rest of the international 

community, the UK does not 

recognise the self-proclaimed 

‘Turkish Republic of Northern 

Cyprus’ as an independent state. 

The United Kingdom recognises 

the Republic of Cyprus as the 

sovereign authority for the island 

of Cyprus. As a result, the UK 

government cannot negotiate 

an Air Services Agreement with 

the “administration” in the north 

of Cyprus. 

The British response states 

that the Republic of Cyprus has 

not designated any airport in the 

northern part of Cyprus with      

the International Civil Aviation 

Organisation (ICAO); as such, 

no airports in that part of Cyprus 

are listed by ICAO as open for 

international traffic. 

The UK High Court also ruled 

in 2009 that allowing direct 

flights to the Turkish occupied 

Tympou airport would breach the 

UK’s international legal obliga-

tions. This is because it would 

fail to respect the Republic of 

Cyprus’ rights under the 1944 

Chicago Convention on Interna-

tional Civil Aviation, including       

to choose which airports to  

designate as customs airports. 

This ruling was endorsed by the 

Court of Appeal in 2010. 

The National Federation of 

Cypriots in the UK welcomed 

the “clear confirmation” by the 

UK government on the issue.
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No plans for direct flights to Turkish  
occupied Cyprus, UK government says

NHS COVID-19 app 

launches across 

England and Wales

P
eople across England 

and Wales are being 

urged to download the 

NHS COVID-19 app to help 

control the spread of coronavirus 

and protect themselves and their 

loved ones as case numbers 

rise. 

The app launched last Thurs-

day, and after positive trials and 

rigorous testing, is an important 

new tool to work alongside tradi-

tional contact tracing to help      

reduce the spread of the virus. 

It is available to those aged 16 

and over in multiple languages. 

It forms a central part of the 

NHS Test and Trace service in 

England and the NHS Wales 

Test, Trace, Protect programme 

– identifying contacts of those 

who have tested positive for  

coronavirus. 

As part of a major campaign 

to encourage downloads of the 

app, a new advertisement also 

launched on primetime TV with 

the strapline ‘Protect your loved 

ones. Get the app.’ 

The UK’s major mobile network 

operators, including Vodafone, 

Three, EE and O2, Sky and   

Virgin, have confirmed that all 

in-app activity will not come out 

of customers’ data allowance. 

The contact tracing element 

of the app works by using low-

energy Bluetooth to log the 

amount of time you spend near 

other app users, and the distance 

between you, so it can alert  

you if someone you have been 

close to later tests positive for 

COVID-19 – even if you don’t 

know each other. 

The app will advise you to self-

isolate if you have been in close 

contact with a confirmed case. 

It will also enable you to check 

symptoms, book a free test if 

needed and get your test results. 

The app has been designed 

with user privacy in mind, so it 

tracks the virus, not people and 

uses the latest in data security 

technology to protect privacy. The 

system generates a random ID 

for an individual’s device, which 

can be exchanged between  

devices via Bluetooth (not GPS). 

These unique random IDs      

regenerate frequently to add  

an extra layer of security and 

preserve anonymity. 

The app does not hold      

personal information such as 

your name, address or date of 

birth, and only requires the first 

half of your postcode to ensure 

local outbreaks can be managed. 

No personal data is shared with 

the government or the NHS. 

Certain businesses in   

England are now required by 

law to display NHS Test and 

Trace QR codes so customers 

with the NHS COVID-19 app 

can use them to check-in. QR 

codes will help businesses 

meet their legal requirement       

to log contact details and allow 

public health leads to send        

alerts based on whether people 

have checked in at venues.

UK in full support of Varosha  
resolutions and Cyprus settlement
T

he UK fully supports all relevant        

Security Councils resolutions relating 

to the issue of Varosha, the Foreign 

Minister for the European Neighbourhood 

Wendy Morton has reiterated in a response 

letter to Sir Roger Gale. 

The long-serving Conservative MP and 

head of the All-Party Parliamentary Group 

for Cyprus had raised the plan to open the 

fenced-off town of Famagusta to people 

other than its lawful inhabitants in a letter to 

the Foreign Office, following representations 

from the National Federation of Cypriots in 

the UK. 

Mrs Morton states that the UK supports 

the resolutions, including Resolutions 550 

and 789. 

She then says that the British government 

is aware of a meeting on 5th August between 

Ersin Tatar and President Erdogan, at which 

it was reported that they discussed the 

issue of Varosha. 

She adds that UK officials have previously 

made clear their concerns on Varosha to 

the Turkish Ministry of Foreign Affairs. 

The letter notes that elements of the        

relevant resolutions make clear that “attempts 

to settle any part of Varosha by people other 

than its inhabitants (are) inadmissible” and 

call for a UN administration of the area. 

The Foreign Minister notes that these 

provisions were most recently reiterated in 

Security Council 2537 (2020), which included 

direct reference to UNSC resolutions 550 

and 789. 

She then states that she discussed the 

issue with Foreign Minister Christodoulides 

during a call on 21st August.  

“We continue to monitor the situation with 

concern,” she adds. 

The letter concludes by restating the       

British strong support of a comprehensive, 

just and lasting settlement of the Cyprus 

issue, based on the internationally accepted 

model of a bi-zonal, bi-communal federation. 

Therefore she welcomes the stated readi-

ness of the sides to resume talks following 

the “elections” in the Turkish Cypriot commu-

nity. 

“We remain convinced that, ultimately,  

an enduring settlement is the best chance 

of resolving complex issues, including the        

situation in Varosha,” she adds. 

Meanwhile, the Labour Party, in a          

statement to the National Federation, has 

described Turkey’s statements as “inflam-

matory and detrimental” and said that any 

actions on Varosha must be in accordance 

with UN Security Council resolutions. They 

urge the UK Government to “play a leading 

part in ensuring UN resolutions are upheld.” 

Furthermore, Shadow Minister for Peace 

an Disarmament Fabian Hamilton, notes 

that it is vital that the UK “continues to urge 

de-escalation and the avoidance of all actions 

that threaten peace and stability.” 
 

Photo: Famagusta before the Turkish             
invasion of 1974 - by Doros Partasides.
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St Andrew The Apostle Greek Orthodox School 

appoints new Headteacher

T
he governors of St Andrew 

the Apostle Greek Orthodox 

School and The Russell 

Education Trust are delighted  

to announce the appointment  

of Mrs Indira Warwick as the 

school’s new Headteacher.  

Mrs Warwick lives and          

worships in Barnet and has      

significant senior management 

experience in other good and 

outstanding schools in London.  

She is currently the deputy 

headteacher at Alperton Com-

munity School in Brent; but is 

particularly excited at the pros-

pect of living out her Christian 

faith through the leadership of 

a Greek Orthodox school. She 

has a clear vision for St Andrew 

the Apostle School, one which 

is shared by our staff, governing 

body and the Trust. 

Mrs Warwick, although a 

scientist and teacher, is also a 

gifted linguist. She was brought 

up as a child in the persecuted 

Russian Orthodox Church; and 

although English, Russian is her 

first language. She also has a 

working knowledge of other two 

other European languages and 

is looking forward to joining some 

of the school’s GCSE Greek 

lessons!  

Mrs Warwick has a proven 

track record of success in lead-

ing both curriculum and pastoral 

areas of school life; as well         

as working with the most able       

sixth formers to secure entry to 

Oxford and Cambridge and the 

other prestigious Russell Group 

Universities. She has a long-

standing commitment to the 

education of young people in the 

local area, serving as a Chair of 

Governors and parent governor 

in two local schools.  

Mr Colin Mackinlay, CEO of the 

Russell Education Trust, said, 

“Mrs Warwick is a first class fit 

for St Andrew and RET, focussed 

as she is on both the spiritual 

and intellectual development of 

our students. She is determined 

to build on the school’s many 

academic successes and to 

nurture the family-feel of St       

Andrew the Apostle. I look         

forward to working with her.” 

Mrs Warwick will take up post 

on 1st January 2021.  

In a letter to staff and parents, 

the governors and trust recorded 

their appreciation and respect 

for Mr Vassiliou, who stepped up, 

so ably, into the role of Acting 

Headteacher the last year.  

They wrote: “These have been 

difficult times for the most         

experienced of headteachers, 

but in addition to the challenges 

of the pandemic, Mr Vassiliou 

has also led the school with 

grace and discernment through 

the loss of a beloved founding 

Chair of Governors. We can       

re-assure parents that in return-

ing to his deputy headteacher 

role, Mr Vassiliou will continue 

to play a prominent part in the 

leadership of the School.”  

Mr Vassiliou, in recognition of 

his role in the school and church, 

will now take on the role of      

Spiritual Director and Deputy 

Head. Similarly Mr M Michael, 

who has been a well-known 

keystone of the school’s success, 

remains as Deputy Head.     

Mrs Mary Karaolis OBE,      

Chair of Governors at St Andrew 

the Apostle School, said, “We 

are delighted to welcome Mrs        

Warwick as our new Head-

teacher and look forward to 

working with her.  

“Despite the current Covid      

restrictions, this is still a very 

exciting point in the history of 

our school, with a growing Sixth 

Form, exceptional academic 

achievement and the move into 

our new state-of-the-art buildings 

and sports facilities in 2022.  

“The governors and trust        

remain grateful to our parents 

and the wider community for   

the support they give the 

school. The governors ask the 

community for its prayers and 

those of St Andrew in seeking 

God’s blessing on our School 

and its students.” 

Mrs Warwick, alongside          
Mr Vassiliou and Mr Michael,  
will appear at the end of next 
week in video clips on the 
school’s website www.stand-
rewtheapostle.org.uk

St Andrew the Apostle School 
Transition Open Events

Thank you to all who attended our recent 
‘live event’ 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

‘A community led school where every child is known’

Cyprus@60  
Online  
Festival  

The Cyprus High Commis-

sion in the United Kingdom 

celebrates the 60th anniver-

sary of the establishment and 

independence of the Republic 

of Cyprus with an innovative 

online festival. 

For the first time, major 

Cypriot and British academic 

and cultural institutions par-

ticipate on the same platform 

to celebrate this significant 

milestone in Cypriot modern 

history.  

The Cyprus@60 Online 

Festival launches today and 

runs until 6th October, show-

casing the island’s rich heri-

tage through contemporary 

arts and culture, with live 

theatre performances, film 

screenings, concerts, exhibi-

tions, panel discussions,  

webinars and interviews.  

Full programme available  

at www.culturalchc.co.uk/     

cyprusat60 
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Messages on the 60th anniversary of the Republic of Cyprus

Government 
 

The United Kingdom and the 

Republic of Cyprus share a  

special and unique bond that 

stems from our shared history, 

close people-to-people links 

and common values, including 

as members of the Common-

wealth.  

Today, on the occasion of the 

60th Anniversary of Indepen-

dence, I am proud to say that 

these bonds have never been 

stronger. Over the past year, we 

have seen even closer cooper-

ation between our two countries, 

particularly in response to the 

on-going pandemic and with  

the arrangement on non-military  

development of the Sovereign 

Base Areas. Our ongoing           

bilateral co-operation in areas 

of  education and tourism, trade 

and investment, and defence 

and security is of great benefit 

to our two countries and to the 

people of the United Kingdom 

and the Republic of Cyprus.      

We hope to deepen our bilateral      

relationship even further in the 

years to come. 

It gives me great pleasure to 

send my congratulations on this 

day, together with my best 

wishes for the Government and 

people of the Republic of          

Cyprus. 

 

Wendy Morton, Minister for 
European Neighbourhood and 
the Americas 

Labour Party 
 

On behalf of the Labour    

Party, we would like to send       

our heartfelt wishes to the         

Republic of Cyprus, its people 

and its diaspora on the 60th      

anniversary of its Independ-

ence. As a longstanding friend 

and supporter of the Republic 

of Cyprus, the Labour party      

recognises and celebrates its 

achievements over the past       

60 years, including the strong 

people-to-people, trading and 

security partnerships. Whilst the 

Republic of Cyprus has faced a 

number of challenges since        

independence, it is a stable and 

predictable ally of the UK, in an 

otherwise troubled part of the 

world. 

We also fully respect the      

special historic and treaty obli-

gations that the UK has towards 

the Republic of Cyprus and 

therefore, on this anniversary, 

we would like to reiterate our 

steadfast commitment to the      

reunification of the island as a 

bizonal, bicommunal federation.  

Whilst the current COVID        

pandemic prevents us celebra-

ting in person, we are looking 

forward to doing so when           

circumstances permit. 

 

Catherine West, Shadow  
Minister for Europe and Americas 

Fabian Hamilton, Shadow 
Minister for Peace and Disarma-
ment 

 
Liberal Democrats 

 

On behalf of the Liberal      

Democrats I would like to wish 

the Republic of Cyprus and the 

Cypriot people a happy anniver-

sary on their 60 years of inde-

pendence. The people of our 

two countries have great links 

including the hundreds of thou-

sands of Cypriots living in the 

UK as well as the thousands of 

British citizens living in Cyprus.  

It is great to see how over the 

past sixty years, our bilateral rela-

tions have grown from strength 

to strength, and I very much hope 

that they will continue to do so.  

The Liberal Democrats remain 

by the side of all Cypriot people, 

on their mission to secure a truly 

independent, free and united 

Cyprus, always in line with the 

United Nations resolutions and 

high-level agreements. 
 

Sir Edward Davey, Leader of 
the Liberal Democrats 
 

APPG for Cyprus 

 

As the Chairman and Officers 

of the All-Party Parliamentary 

Group (APPG) for Cyprus, we 

join the Republic of Cyprus,       

its people and the UK Cypriot  

community in celebrating this 

historic 60th anniversary of        

independence. We also pay  

tribute to the strong and lasting 

relationships that have been 

built with successive Presidents, 

Governments and Parliamen-

tarians over the last 60 years. 

The United Kingdom and the 

Republic of Cyprus have always 

enjoyed a strong and close bond 

of friendship and collaboration, 

across a number of sectors, as 

well as between the people of 

the two countries. Indeed, over 

the last 60 years the Republic 

of Cyprus has also shown itself 

to be a pillar of stability and a 

critical part of the UK's security 

infrastructure, in the Eastern 

Mediterranean. 

On this anniversary, we are 

also reminded that the Republic 

of Cyprus has only been truly 

free and united for one-quarter 

of its existence. We therefore 

remain committed to supporting 

efforts to reunite Cyprus, in line 

with UN resolutions and High 

Level agreements, and we also 

strongly condemn any actions 

that seek to undermine the      

sovereignty of the Republic of 

Cyprus. 

Wishing the Republic of         

Cyprus a very happy anniver-

sary! 

Sir Roger Gale, Chair of the 
APPG for Cyprus 

Bambos Charalambous, Vice-
Chair of the APPG for Cyprus 

Christine Jardine, Vice-Chair 
of the APPG for Cyprus 

Caroline Nokes, Vice-Chair of 
the APPG for Cyprus 

Jack Dromey, Secretary of 
the APPG for Cyprus 

 

National Federation of  

Cypriots in the UK 

 

The 60th anniversary of the 

Republic of Cyprus represents 

an opportunity to reflect and 

celebrate the achievements and 

progress made by the state and 

people of Cyprus since 1960. I 

would therefore like to pay tribute 

to all Presidents of the Republic 

of Cyprus for their immense 

contribution to Cyprus’ growing 

national story. The Republic of 

Cyprus has defied the odds and 

the gravest of challenges to be 

a democratic, modern and stable 

nation, in an otherwise troubled 

part of the world. It is a proud mem-

ber of the European Union and 

the Commonwealth of Nations. 

Tragically, and as a result of 

Turkey's illegal invasion in 1974, 

the Republic of Cyprus has only 

been free and united for less 

than a quarter of its existence. 

Not content with just the territory 

of the Republic of Cyprus, Turkey 

is now also laying claim to areas 

of the Exclusive Economic Zone 

and Continental Shelf of the  

Republic of Cyprus and under-

taking illegal drilling activities. 

Despite facing such difficult 

challenges, Cyprus has remained 

a beacon of hope, stability and 

prosperity in the Eastern Medi-

terranean and wider region. 

The 60th anniversary of the 

establishment of the Republic of 

Cyprus also marks 60 years of 

diplomatic relations with the Uni-

ted Kingdom. I’d therefore also 

like to thank the countless British 

Parliamentarians who have     

opposed the ongoing occupation 

of Cyprus and stood beside the 

Republic of Cyprus throughout 

its first 60 years of existence. 

 

Christos Karaolis, President  
of the National Federation of 
Cypriots in the UK 

T
oday we celebrate 60 

years of the Republic of 

Cyprus. In 1960, after 

centuries of occupation by      

foreign powers, Cypriots finally 

achieved freedom and self-      

determination. The significance 

of independence cannot be 

overstated and we must honour 

the memory of all those who 

have fought for and defended 

Cyprus’ freedom throughout the 

years. 

Since independence, the 

presidents of the Republic of 

Cyprus have led the state           

towards success and stability. 

Our young and small country 

now sits proudly as a prosperous 

beacon of democracy in the 

Eastern Mediterranean. 

Sadly, however, the Republic 

of Cyprus has only been free 

and united for the first quarter of 

its 60 year existence. Turkey’s 

long-planned, illegal and brutal 

invasions in 1974 divided the   

island and its people. Turkey has 

occupied over 36% of the island 

ever since. The consequences 

of the invasion and occupation 

are still felt to this day and, as 

young diaspora Cypriots, we will 

never forget them. 

Turkey’s recent illegal actions 

have made Independence Day 

celebrations bittersweet. Instead 

of working towards a solution to 

the Cyprus issue, Turkey talks of 

permanent partition of the island. 

Instead of building peace, Turkey 

makes illegal incursions into  

Cyprus’ Exclusive Economic 

Zone. Instead of de-escalating 

tensions, Turkey purposefully 

destabilises the region. These 

developments remind us that 

despite how far we have come, 

there are still immense challen-

ges facing Cyprus.  

We want to see a reunified 

Cyprus, where Cypriots live  

and prosper together - free from 

foreign occupation, free from 

foreign interference, free from 

division, and united for the 

benefit of all Cypriots. 

Throughout the 60 years of 

the Republic of Cyprus, the 

Cypriot diaspora has stood by 

the island and supported its 

people through difficult times. 

The diaspora have also acted as 

a bridge, taking Cypriot culture, 

history and identity across the 

world. Through our daily life we 

introduce what is so beautiful 

about our homeland to people 

who know nothing about our       

island. 

Finally, I would like to pay 

homage to the people of Cyprus 

who, despite facing stark     

challenges through the decades, 

have demonstrated remarkable 

resilience and courage to build 

a brighter future for our island. I 

know that they will continue to 

do so over the next 60 years and 

beyond, and the diaspora will 

be right by their side. 

Happy Independence Day, 

Cyprus! 

Christos Tuton 

President, NEPOMAK

NEPOMAK marks 60 years of  the Republic of  Cyprus

Sir Roger Gale Bambos Charalambous MP Christine Jardine MP Christos Karaolis

Wendy Morton MP Catherine West MP Fabian Hamilton MP Sir Edward Davey
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Last leg of towns ‘tour’ 

reaches Southgate centre

E
nfield Council’s Town 

Centres Tour will reach 

its final destination in  

October, finishing with a focus 

on Southgate. 

The Council’s Leader, Cllr 

Nesil Caliskan, will host an online 

event from 6.30pm to 7.30pm 

on 8 October, where residents, 

visitors, businesses and those 

who study in Southgate will be 

able to share ideas to help 

shape the future of the area.  

Those who are interested in 

getting involved can sign up at 

Let’s Talk Southgate -https://lets-

talksouthgate.eventbrite.co.uk  

Before the live online event, 

Cllr Caliskan will meet with a 

number of businesses to listen 

to how they think the town centre 

can be improved in terms of 

supporting the local economy, 

providing suitable and sustain-

able workspaces and improving 

the public realm which will in turn 

make Southgate a more attrac-

tive place to live, work in and visit. 

Council officers will also collect 

views and comments to help       

inform the online discussion,       

all of which will contribute to the 

Southgate Town Centre Action 

Plan. 

The events will be socially 

distanced and numbers tightly 

controlled, in light of recent 

COVID-19 guidelines. 

Cllr Caliskan said: “In many 

ways, Southgate is home to a 

traditional high street – a long 

road dominated by many shops 

which benefits from its connec-

tivity. However, as we know, high 

streets need to adapt to embrace 

community values and blend  

leisure with business, giving 

local people a reason to visit 

and spend time in the area. 

“Southgate has a lot to offer but 

we need to hear from the people 

who work and live in the area to 

understand how we can invest 

in public realm that is acces-

sible, sustainable and useful.” 

Recently, Southgate has seen 

some changes that have been 

welcomed by the community. 

Earlier in September, local artist 

Dan Maier created a pedestrian 

crossing to show how art and 

public realm can come together 

in a fun and useful way. In August 

2019, Southgate Library moved 

to a new home on the High 

Street, improving accessibility 

and visibility. Earlier this year, 

Southgate became a low plastic 

zone with the support of local 

businesses. 

Cllr Caliskan has already       

visited Angel Edmonton, Edmon-

ton Green, Enfield Town and 

Palmers Green as part of the 

“Let’s Talk…” series. Each town 

centre has its own aspirations, 

visions and concerns, which is 

why Enfield Council is not using 

a one-size-fits-all approach. 

F
iona Bruce and the          

Antiques Roadshow team 

have been filming at 

Forty Hall in Enfield, valuing 

family heirlooms and missing 

masterpieces. 

The show was filmed over 

three days last week on a 

closed set with a small invited 

audience, to ensure the safety 

of guests, production and the 

wider public. 

Presenter Fiona Bruce, who 

is filming her 13th series of        

Antiques Roadshow, said she 

was delighted to be at Forty 

Hall. 

"Normally we welcome 

around 5,000 people to each 

Antiques Roadshow, but of 

course in these extraordinary 

times we will have to do things 

very differently.  

“We've come up with a new 

way to safely film the show yet 

still bring you amazing items 

and stories. 

"We’ve had a wonderful time 

in North London filming some 

stunning items in the blazing 

sunshine. Our experts have 

seen some really intriguing      

and valuable objects and I can’t  

wait to see the finished pro-

grammes.” 

Enfield Council’s Deputy 

Leader, Cllr Ian Barnes, said: 

“Enfield as a borough is          

brimming with history so I was 

not surprised to be approached 

by the BBC for us to play         

host to the fabulous Antiques 

Roadshow.  

“Hundreds of items were  

submitted from all across the 

capital for the team to assess 

and I am sure there will be 

some wonderful stories in the 

upcoming series. 

“Enfield is becoming the      

borough of choice in London   

for high-end television and      

film production with plenty on 

offer from outdoor green space 

to urban landscapes, places        

of historical interest as well        

as purpose-built film studios        

including the soon to be 

opened OMA Studios in Enfield 

Lock.” 

Series editor Robert Murphy 

said: “Forty Hall is an incredible 

Grade 1 listed Jacobean manor 

house and has been a fantastic 

backdrop to our filming. 

“We will make three    

programmes from Forty Hall         

and expect the first one to be    

broadcast early next year.”

BBC One’s Antiques Roadshow 
films at Forty Hall in Enfield
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EUREKA! 

D
elphi, formerly also called Pytho, is the ancient 

sanctuary that grew rich as the seat of Pythia, 

the oracle who was consulted about important 

decisions throughout the ancient classical world.  

The ancient Greeks considered the centre of the 

world to be in Delphi, marked by the stone monument 

known as the omphalos (navel). It occupies a site on 

the southwestern slope of Mount Parnassus, over-

looking the coastal plain to the south and the valley 

of Phocis. It is now an extensive archaeological site 

with a small modern town of the same name nearby. 

It is recognised by UNESCO as a World Heritage Site 

in having had a great influence in the ancient world, 

as evidenced by the various monuments built there 

by most of the important ancient Greek city-states, 

demonstrating their fundamental Hellenic unity. 

 

Origins and Location 

Delphi is located in upper central Greece, on multi-

ple plateaux along the slope of Mount Parnassus, 

and includes the Sanctuary of Apollo, the site of the 

ancient Oracle. This semi-circular spur is known as 

Phaedriades, and overlooks the Pleistos Valley. 

In myths dating to the classical period of Ancient 

Greece (510–323 BC), Zeus determined the site       

of Delphi when he sought to find the centre of his 

"Grandmother Earth" (Gaia). He sent two eagles  

flying from the eastern and western extremities, and 

the path of the eagles crossed over Delphi where 

theomphalos, or navel of Gaia was found. 

Earlier myths include traditions that Pythia, or the 

Delphic oracle, already was the site of an important 

oracle in the pre-classical Greek world (as early as 

1400 BC) and, rededicated from about 800 BC, when 

it served as the major site during classical times for 

the worship of the god Apollo. Apollo was said to have 

slain Python, a "drako" a serpent or a dragon that lived 

there and protected the navel of the Earth. The Homeric 

Hymn to Delphic Apollo recalled that the ancient name 

of this site had been Krisa. Others relate that it was 

named Pytho and that Pythia, the priestess serving 

as the oracle, was chosen from their ranks by a 

group of priestesses who officiated at the temple. 

Excavation at Delphi, which was a post-Mycenaean 

settlement of the late 9th century, has uncovered   

artefacts increasing steadily in volume beginning 

with the last quarter of the 8th century BC. Pottery 

and bronze as well as tripod dedications continue in 

a steady stream, in contrast to Olympia.  

Apollo's sacred precinct in Delphi was a PanHellenic 

sanctuary, where every four years, starting in 586 BC 

athletes from all over the Greek world competed in the 

Pythian Games, one of the four PanHellenic Games, 

precursors of the Modern Olympics. The victors at 

Delphi were presented with a laurel crown (stephanos), 

which was ceremonially cut from a tree by a boy who 

re-enacted the slaying of the Python. Delphi was set 

apart from the other games sites because it hosted 

the mousikos agon, musical competitions.  

These Pythian Games rank second among the four 

Stephanitic Games chronologically and in importance. 

These games, though, were different from the games 

at Olympia in that they were not of such vast impor-

tance to the city of Delphi as the games at Olympia 

were to the area surrounding Olympia. Delphi would 

have been a renowned city whether or not it hosted 

these games; it had other attractions that led to it 

being labelled the "omphalos" (navel) of the earth, 

in other words, the centre of the world.  

In the inner hestia (hearth) of the Temple of Apollo, 

an eternal flame burned. After the battle of Plataea, 

the Greek cities extinguished their fires and brought 

new fire from the hearth of Greece, at Delphi; in the 

foundation stories of several Greek colonies, the 

founding colonists were first dedicated at Delphi.  

 

Oracle of Delphi 

Delphi is perhaps best known for its oracle, the 

Pythia, the sibyl or priestess at the sanctuary dedicated 

to Apollo.  

One tale of the sanctuary's discovery states that a 

goatherder, who grazed his flocks on Parnassus, one 

day observed his goats playing with great agility upon 

nearing a chasm in the rock; the goatherder noticing 

this held his head over the chasm causing the fumes 

to go to his brain; throwing him into a strange trance.  

Apollo spoke through his oracle. She had to be an 

older woman of blameless life chosen from among 

the peasants of the area. Alone in an enclosed inner 

sanctum (Ancient Greek adyton - "do not enter") she 

sat on a tripod seat over an opening in the earth (the 

"chasm"). According to legend, when Apollo slew 

Python its body fell into this fissure and fumes arose 

from its decomposing body. Intoxicated by the vapours, 

the sibyl would fall into a trance, allowing Apollo to 

possess her spirit. In this state she prophesied. The 

oracle could not be consulted during the winter months, 

for this was traditionally the time when Apollo would 

live among the Hyperboreans. Dionysus would inhabit 

the temple during his absence.  

While in a trance the Pythia "raved" – probably a 

form of ecstatic speech – and her ravings were 

"translated" by the priests of the temple into elegant 

hexameters. It has been speculated that the ancient 

writers, including Plutarch who had worked as a      

priest at Delphi, were correct in attributing the oracular 

effects to the sweet-smelling pneuma (Ancient Greek 

for breath, wind or vapour) escaping from the chasm 

in the rock. That exhalation could have been high in 

the known anaesthetic and sweet-smelling ethylene 

or other hydrocarbons such as ethane known to 

produce violent trances. Ancient sources describe 

the priestess using “laurel” to inspire her prophecies. 

Several alternative plant candidates have been   

suggested including Cannabis, Hyoscyamus, Rhodo-

dendron and Oleander. A review of contemporary 

toxicological literature indicates that oleander causes 

symptoms similar to those shown by the Pythia, and 

study of ancient texts shows that oleander was often 

included under the term "laurel". The Pythia may have 

chewed oleander leaves and inhaled their smoke 

prior to her oracular pronouncements and sometimes 

dying from the toxicity. The toxic substances of oleander 

resulted in symptoms similar to those of epilepsy, 

the “sacred disease,” which may have been seen as 

the possession of the Pythia by the spirit of Apollo. 

The Delphic oracle exerted considerable influence 

throughout the Greek world, and she was consulted 

before all major undertakings including wars and the 

founding of colonies. She also was respected by the 

Greek-influenced countries around the periphery of 

the Greek world, such as Lydia, Caria, and even Egypt. 

The early Romans also knew the oracle. Rome's 

seventh and last king, Lucius Tarquinius Superbus 

(died 495 BC), after witnessing a snake near his  

palace, sent a delegation including two of his sons 

to consult the oracle.  

In 83 BC a Thracian tribe raided Delphi, burned the 

temple, plundered the sanctuary and stole the        

"unquenchable fire" from the altar. During the raid, 

part of the temple roof collapsed. The same year, the 

temple was severely damaged by an earthquake, thus 

it fell into decay and the surrounding area became        

impoverished. The sparse local population led to  

difficulties in filling the posts required. The oracle's 

credibility waned due to doubtful predictions.  

The oracle flourished again in the second century 

AD during the rule of the Roman emperor Hadrian, 

who is believed to have visited the oracle twice and 

offered complete autonomy to the city.  

By the 4th century, Delphi had acquired the status 

of a city. Constantine the Great looted several monu-

ments, most notably the Tripod of Plataea, which he 

used to decorate his new capital, Constantinople.  

Despite the rise of Christianity across the Roman 

Empire, the oracle remained a religious centre 

throughout the 4th century, and the Pythian Games 

continued to be held at least until 424 AD. However, 

the decline continued. The attempt of Emperor Julian 

to revive polytheism did not survive his reign. Excava-

tions have revealed a large three-aisled basilica in 

the city, as well as traces of a church building in the 

sanctuary's gymnasium. The site was abandoned 

in the 6th or 7th centuries, although a single bishop 

of Delphi is attested in an episcopal list of the late 

8th and early 9th centuries. 

 

Ancient Delphi 

Delphi was since ancient times a place of worship 

for Gaia, the mother goddess connected with fertility. 

The town started to gain Pan-Hellenic relevance as 

both a shrine and an oracle in the 7th century BC. 

Initially under the control of Phocaean settlers based 

in nearby Kirra (currently Itea), Delphi was reclaimed 

by the Athenians during the First Sacred War (597–

585 BC). The conflict resulted in the consolidation of 

the Amphictyonic League, which had both a military 

and a religious function revolving around the protec-

tion of the Temple of Apollo. This shrine was destroyed 

by fire in 548 BC and then fell under the control of the 

Alcmaeonids banned from Athens. In 449–448 BC, 

the Second Sacred War (fought in the wider context 

of the First Peloponnesian War between the Pelo-

ponnesian League led by Sparta and the Delian-

Attic League led by Athens) resulted in the Phocians 

gaining control of Delphi and the management of 

the Pythian Games. 

In 356 BC the Phocians under Philomelos captured 

and sacked Delphi, leading to the Third Sacred War 

(356–346 BC), which ended with the defeat of the 

former and the rise of Macedon under the reign of 

Philip II. This led to the Fourth Sacred War (339 BC), 

which culminated in the Battle of Chaeronea (338 

BC) and the establishment of Macedonian rule over 

Greece. In Delphi, Macedonian rule was superseded 

by the Aetolians in 279 BC, when a Gallic invasion 

was repelled, and by the Romans in 191 BC. The site 

was sacked by Lucius Cornelius Sulla in 86 BC, during 

the Mithridatic Wars, and by Nero in 66 AD. Although 

subsequent Roman emperors of the Flavian dynasty 

contributed towards to the restoration of the site, it 

gradually lost importance. In the course of the 3rd 

century mystery cults became more popular than the 

traditional Greek pantheon. Christianity, which started 

as yet one more mystery cult, soon gained ground, 

and this eventually resulted in the persecution of  

pagans in the late Roman Empire. The anti-pagan 

legislation of the Flavian dynasty deprived ancient 

sanctuaries of their assets. The emperor Julian         

attempted to reverse this religious climate, yet his 

"pagan revival" was particularly short-lived. When 

the Greek physician Oreibasius visited the oracle of 

Delphi, in order to question the fate of paganism, he 

received a pessimistic answer: “Tell the king that the 

flute has fallen to the ground. Phoebus does not have 

a home any more, neither an oracular laurel, nor a 

speaking fountain, because the talking water has 

dried out.” 

The site was finally shut down during the           

persecution of pagans in the late Roman Empire        

by Theodosius I in 381 AD.  

 

Abandonment and rediscovery 

The Ottomans finalized their domination over 

Phocis and Delphi in about 1410 AD. Delphi itself 

remained almost uninhabited for centuries. It seems 

that one of the first buildings of the early modern era 

was the monastery of the Dormition of Mary or of 

Panagia (the Mother of God) built above the ancient 

gymnasium at Delphi. It must have been towards 

the end of the 15th or in the 16th century that a settle-

ment started forming there, which eventually ended 

up forming the village of Kastri. 

Ottoman Delphi gradually began to be investigated. 

The first Westerner to describe the remains in Delphi 

was Cyriacus of Ancona, a 15th-century merchant 

turned diplomat and antiquarian. He visited Delphi 

in March 1436 and remained there for six days. He 

recorded all the visible archaeological remains based 

on Pausanias for identification. He described the 

stadium and the theatre at that date as well as some 

freestanding pieces of sculpture. He also recorded 

several inscriptions, most of which are now lost.  

 

Lord Byron  

A travelling destination such as Delphi naturally 

attracted the great Philhellene Lord Byron, who        

visited in 1809, accompanied by his friend John 

Cam Hobhouse. The poet was inspired by this visit 

to write - among other things - the following verses: 

“Yet there I've wandered by the vaulted rill; Yes! 

Sighed o'er Delphi's long deserted shrine, where, 

save that feeble fountain, all is still.” 

At the same time he noticed the signatures of 

other visitors on the ancient columns, in second use 

at the monastery of Panagia; among these was the 

signature of Lord Aberdeen (later Prime Minister), 

whom Byron accused, as he did with Lord Elgin, for 

the mutilation and steeling of antiquities. His disgust, 

however, did not prevent him from leaving his own 

signature on the marble of the same column,         

nowadays standing in the Gymnasium at Delphi. 

 

Delphi Archaeological Museum 

This museum is one of the principal museums of 

Greece and one of the most visited. Founded in 1903, 

it houses the discoveries made at the panhellenic 

sanctuary of Delphi, which date from the Late Hella-

dic (Mycenean) period to the early Byzantine era. 

Organised in fourteen rooms on two levels, the 

museum mainly displays statues, including the         

famous Charioteer of Delphi, architectural elements, 

like the frieze of the Siphnian Treasury and ex votos  

dedicated to the sanctuary of Pythian Apollo, like the 

Sphinx of Naxos. 

 

Source: en.wikipedia.org, ancient.eu  
and www.odysseus.culture.gr

Oracle of Delphi 
George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Eternal Beauty 
 

The Welsh actor Craig Roberts 

made a huge impression back 

in 2010 as the 15-year-old prota-

gonist in Richard Ayoade’s terrific 

coming of age film SUBMARINE. 

He continued his career as a 

promising young actor with many 

noticeable performances includ-

ing Emperor Nero in last year’s 

HORRIBLE HISTORIES: THE 

MOVIE. He made his directorial 

debut in 2015 with JUST JIM 

and now in his second effort as 

writer/director Roberts delivers 

a much more mature and assured 

piece of filmmaking.  

He tells the story of Jane (Sally 

Hawkins), a fragile woman who 

had a nervous breakdown when 

she was dumped at the altar 

when she was young (played 

by Morfydd Clark). The lives of 

Jane, now a confirmed paranoid 

schizophrenic, along with her 

two sisters Alice (Alice Lowe) 

and Nicola (Billie Piper) are very 

much under the influence of 

their domineering mother Vivian 

(Penelope Wilton), who never 

misses an opportunity to demon-

strate her cold-bloodedness.  

The acting is superb boasting 

a strong female cast with a 

spellbinding lead performance 

from Hawkins in a role comple-

tely the flip side to the one that 

made her a star in HAPPY-GO-

LUCKY. A remarkable achieve-

ment for Roberts for bringing to 

light a dark subject inspired by 

real characters and told with 

originality and wit.   

 

Miss Juneteenth 

This marks the remarkable 

debut of writer/director Channing 

Godfrey Peoples, who sets the 

action of her original film in Fort 

Worth, Texas, the place where 

she grew up. Her story is centred 

around a beauty pageant cele-

brated in Juneteenth in order to 

mark freedom from slavery that 

began in 1865.  

Ex Miss Juneteenth Turquoise 

Jones (Nicole Beharie) is now 

a single mother, who struggles 

to make ends meet but is still 

determined that her free-spirited 

teenage daughter will be crowned 

in this year’s contest and be able 

to win the much needed scholar-

ship for a better life.  

Three generations of women 

are portrayed brilliantly in this 

fine portrait of life in a Southern 

Black community assuredly       

directed by Peoples who coaches 

exceptional performances from 

her cast. 
 

Rialto 

I originally saw this intense 

family drama at last year’s  

London Film Festival, and it is 

good to see that it is finally      

receiving a long overdue cinema 

release. It is based on the stage 

play “Trade” by Mark O’ Halloran, 

who also adapted it for the 

screen, and is efficiently directed 

by Peter Mackie Burns.  

The action take place in       

Dublin and follows the story of 

Colm (Tom Vaughan-Lawfor), a 

seemingly happy 46-year-old 

family man working as a manager 

at the city’s docks. But after the 

death of his father his life begins 

to take an unexpected turn-he 

is drawn into dangerous sexual 

encounters with a rent boy (Tom 

Glynn- Carney) while his family 

life as well as work situation 

begin to crumble… 

O’Halloran has penned intrigu-

ing characters enabling the solid 

cast to deliver stunning perform-

ances. A must! 

 

A Perfectly  

Normal Family 

This fascinating film from 

Denmark is expertly directed by 

Malou Reymann who tells the 

story of Emma (Kaya Toft Loholt), 

an 11 year-old, whose perfect 

existence is shattered when one 

day totally out the blue her     

parents announce that they are 

getting a divorced because      

her dad Thomas (Mikkel Boe        

Folsgaard) wants to become a 

woman… 

It is a touching film beautifully 

acted and directed with great 

sensitivity by Reymann, who 

based the screenplay on her own 

experiences. It makes a perfect 

double bill with NORMAL, the 

excellent Jessica Lange film which 

also explored similar themes. 
 

The Elfkins 

This likable animated feature 

from Germany is dubbed into 

English and tells the story of 

Helvi, a feisty gnome who leaves 

the underground world of her 

fellow Elfkins behind, for an      

adventure high up into the 

human world. She is joined by 

two other Elfkins and their      

escapade begins… 

The Elfkins’ interaction with the 

humans at the bakery recalls 

Disney’s ENCHANTED but over-

all, this is not as sophisticated 

or classy with a few misfired fart 

jokes. Still, an enjoyable family 

film with lots of cake as well as 

many colourful characters.    
 

Little Girl 

Sebastien Lifshitz’s compelling 

film focuses on Sasha, an eight-

year-old child who suffers from 

gender dysphoria. Sacha was 

born as a boy but always wanted 

to be a little girl and thankfully 

she is blessed with wonderfully 

sympathetic parents and siblings, 

who totally support this decision. 

Every day becomes a struggle 

and a huge challenge whether 

it is a visit to the psychiatrist        

or attending school. Truly heart 

breaking and essential! 
 

23 WALKS: Paul Morrison 

writes and directs this charming 

film about two dog lovers whose 

23 walks in a North London park 

develops into a touching romance. 

Alison Steadman and Dave Johns 

both excel as the unlikely older 

couple falling in love like a pair 

of teenagers. There is a genuine 

chemistry between these two 

incredible actors whose fully 

fleshed characters hate each 

other’s guts at first sight before 

love blossoms.  
 

THAT CLICK: A brilliant       

documentary about celebrated       

Canadian photographer Douglas 

Kirkland, who first made his name 

in the early sixties following his 

iconic series of pictures of Marilyn 

Monroe in bed. Since then his 

name has become synonymous 

with iconic films like THE 

SOUND OF MUSIC and BUTCH 

CASSIDY AND THE SUNDANCE 

KID. His career survived the 

digital age through the decades 

and his lens captured intimate 

moments of many stars like Judy 

Garland and Catherine Deneuve. 

A real treat for movie lovers! 
 

SPIRAL: I first saw this terrific 

chiller at last year’s Frightfest 

and on a second viewing I still 

found it as intense and compelling. 

Hugely atmospheric and very 

much in the GET OUT spirit, 

where a married male gay couple 

begin to regret deeply their 

decision to move to a new home 

in an apparently idyllic small 

town. Hugely atmospheric with 

a strong lead performance from 

Jeffrey Bowyer-Chapman as   

the intelligent gay protagonist 

determined to solve the mystery 

behind this claustrophobic        

environment. (Digital Platforms) 
 

Any feedback is welcome: 

georgesavvides@hotmail.co.uk

M
y return trip to the 

Garden Theatre, the 

beer garden of The 

Eagle Pub in Vauxhall, was 

interrupted by an enforced 

period of isolation. This is the 

second time it has happened 

in six months and entre nous 
I’m getting very fed up with the 

virus victimising me in this way. 

It triggers a rollercoaster of 

emotions and had me singing 

I Want to Break Free at the top 

of my voice in the shower. The 

neighbour knocked to see if I 

was ok. I assured her all is fair 

in love and war and thanked her 

by sticking a posy of freesias 

through her letterbox. Such 

crazy times require fun, frivolity 

and music. 

Which brings us to Pippin, 

the venue’s second outdoor 

production, following its        

successful staging of Fanny 

and Stella. This 1972 musical 

with music and lyrics by 

Stephen Schwartz (Wicked, 
Godspell) uses the premise      

of a mysterious performance 

troupe, led by a Leading Player, 

to tell the story of Pippin, a 

young prince on his search for 

meaning and significance. A 

musical for our times as we 

seek to make sense of the 

pandemic and what it will mean 

for our future. The original 

Broadway production was       

directed by Bob Fosse, a  

mercurial choreographer and 

innovator, a man so obsessed 

with creativity that his personal 

life became a litany of fractured 

relationships. Three marriages 

and a string of extramarital      

affairs but undoubtedly one of 

musical theatre’s greats. And 

his filmography includes Sweet 
Charity, Cabaret and All That 
Jazz.  

It’s quite a coup for Lambco 

Productions to have been 

granted permission by Schwartz 

to have the show performed 

for the first time ever by an  

ensemble cast of just six. Six 

is the magic number right now 

in Britain so it becomes a Covid 

proof show. Though it did make 

me wonder how it is possible 

to allow live singing in this      

relatively confined alfresco 

space and not allow football 

supporters (those allowed to 

attend stadia) to sing their 

songs in those huge arenas, 

or congregations to sing hymns 

in church. Ours is not to reason 

why and Stephen Dexter’s 

production, choreographed by 

Nick Winston, is a delightfully 

whimsical and entertaining 

show, with its more serious side 

of exasperation with power and 

political machinations cleverly 

intertwined into the action. 

There is lots of action. A youth-

ful cast, who ooze exuberance 

and a certain joy at being able 

to strut their stuff in troubled 

times, are given every opportu-

nity to show off their undoubted 

talents. 

Joanne Clifton (Fastrada/ 

Bertha) is the standout dancer 

demonstrating notable elasti-

city and elan while Tsemaye 

Bob-Egbe (Leading Player) is 

the voice that leaves a lasting 

impression. That said the sex-

tet blend together beautifully 

and it is a neat move by        

designer David Shields to have 

them clothed as though they 

have just walked off the set of 

Hair. Peace and love is what 

we all need right now. The  

musical numbers are a treat, 

not quite in the top league, but 

well-crafted for the storyline.       

A couple of jazzily masked  

audience members seemed to 

be lip syncing along to the likes 

of Corner of the Sky, Morning 
Glow and I Guess I’ll Miss the 
Man, their multi coloured face 

coverings twitching in rhythm 

to the music.  

Moving from the musical 

ramparts of a prince trying to 

find a meaning for his existence 

to another privileged man in 

search of a new author for his 

answers. It would appear that 

our ne’er do well and rarely 

seen prime minister is having 

problems coming up with a plain 

English communications plan 

that is understood by the nation, 

the Barnard Castle man having 

been side-lined by the more 

knowledgeable and evidence 

based scientists. So in a fit of 

pique, Mr Johnson plucked a 

couple of numbers from the air 

deciding that the we should live 

our lives in a six by ten rhythm. 

No gatherings of more than six 

and pubs and bars to close by 

ten o’clock. University students 

are up in arms and if the current 

strategy continues, many will 

also end up needing alms. Cut 

off from friends and family in a 

state of isolation, the future       

is bleak. Their Christmas may 

also be cancelled. The Grinch 

lives. Gadishi mas.

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Of privilege, music 

and numbers 
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I
f you have been married or 

have been in a long-term     

relationship for some time 

and you suddenly end up alone, 

be it because of bereavement, 

separation or divorce, the        

devastation of emotional, along 

with possibly the financial state 

of change, can be tough on one 

or both parties. However all is 

really not lost.  

Many people struggle to keep 

a relationship going, for financial 

reasons or the fear of loneliness. 

Some partners often underesti-

mate exactly how much divorce 

or separation can cost them       

financially, but in many cases, 

the mental or emotional torture 

of being stuck in a relationship 

can be far worse than ending 

up alone and a single person. 

Being together with another 

person means we need to com-

promise and adjust to another 

person's requirements and       

expectations in life, along with 

constant changing of wants and 

needs over time. That in itself  

is a tough one; to be supportive 

of things that maybe were not      

expected and possibly surprised 

by. Trying to go along with things, 

even when disagreeing, is a 

tough one, but allowing the  

person to be who they are and 

follow their goals and achieve-

ments is what makes them an 

individual person of their own 

character. No one really has  

the right to try and change or 

control another, as it is then that 

it becomes constricting and 

controlling by the other person. 

We are programmed from 

young to grow up, get married 

and then have children. In the 

old traditional culture, it often   

involves arranged marriages or 

the introduction of potential 

partners from family friends and 

this still seems to happen in 

modern day times. You find you 

are single and a friend intro-

duces you to another person 

who also happens to be single. 

Two single people doesn't equal 

connection, chemistry or any 

added magical goodness. It isn't 

quite like fairy tales! It of course 

has to be two people that happen 

to be right for each other.  

I am definitely one for the      

old method of meeting some-

one when unexpected, possibly 

introduced by another, however, 

please don't try and set some-

one up with another because 

they just both happen to be  

currently single. Single is not a 

disease that one has to try and 

make better with a quick, couple 

fix. It is more important to learn 

how to readjust to being a single 

personality that another person 

will find appealing and truly      

appreciate. Surely this is far 

better than making do, and being 

with another, just to fill a void.  

Many people choose to be 

alone and have rewarding,       

fulfilling social lives, rather than 

settle for being in an unhappy 

relationship. It goes back to  

‘enjoying the moment, as this 

moment is your life.' It is all part 

of working on your personal 

mind, body and spiritual main-

tenance.  

Being a single person may 

have its drawbacks; friends that 

once were, no longer invite the 

singletons to places as it may 

knock their numbers out on 

equal partner settings. Often a 

single person can feel they have 

now been ditched by friends 

also. Genuine friends won't care 

if it's an odd number and will 

still welcome their now single-

ton friend.  

A single person has to            

readjust to being alone and 

there is nothing wrong with that. 

It is a good time for learning 

about oneself again, for some 

inward contemplation, rebuild-

ing strength, setting new dreams 

and desires of what is necessary 

to move forward, and step into 

the next new chapter of adven-

ture. Life is good, even at the 

stop and step down for a break 

from the 'merry go round' time 

of it all. 

Having to readjust to new      

circumstances often means 

gaining knowledge, making 

decisions and working on new 

ideas and necessities for the 

adjustments. Not being afraid 

to ask for advice from business 

professionals for any financial 

matters and asking for help and 

advice with domestic matters, 

be it with family or other change 

or assistance, makes life a lot 

easier rather than struggling. 

Once all the domestic and       

financial matters are in progress, 

it is also time to invest in the 

mind and wellbeing of new 

change. Learning to work solo 

on doing the things that were 

once enjoyed or planned, but 

suddenly got pushed to the   

side or may have possibly been 

neglected over time. What a 

perfect time to reignite those  

interests and experiences. 

So embracing the moment, 

using some time to concentrate 

on oneself, and do all the things 

one always wanted to do, 

surely sounds like a win-win  

situation! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x

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

Singleton is not a disease

Cooking with Loulla Astin 
Gavros Sto Fourno / Γαύρος στο φούρνο

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 Gavros Sto Fourno / 
Γαύρος στο φούρνο / Oven 
baked fresh anchovies. 

Fresh anchovies can only be 

found at spring time in Greece 

and they’re a speciality of the 

Argo Saronic group of islands, 

adjacent to Athens. The islands 

are sometimes known as the 

Pistachio Nut Islands, due to the 

prevalence of pistachio trees.  

Anchovies and Sprats are 

small, oily,  thin fish, usually 

around 10-15cm long. They are 

rich in protein, vitamin D, vitamin 

B12, calcium, phosphorus and 

zinc.  

I love fresh anchovies cooked 

like this or fried until crispy and 

it’s the first thing I order when I 

am in Greece with a bowl of 

horta (wild greens). I have used 

frozen anchovies in this recipe; 

of course you need to defrost 

first, then clean them. 

 

Ingredients (serves 4-6): 
500g fresh anchovies or 

Sprats, or any other small fish  

100ml (½ cup) good olive oil 

½ tablespoon oregano 

Juice of 1 lemon 

2-3 cloves of garlic, chopped 

½ small red onion, thinly sliced 

½ lemon, thinly sliced 

Salt and freshly ground black 

pepper 

100ml white wine or water 

A small handful chopped 

parsley 

 

Method: 
Clean the anchovies by        

pulling off the heads. This is 

done in one movement which 

brings the guts out at the same 

time. If you are using sardines 

instead, you can leave the 

heads on if you like. 

Wash and dry the fish and   

arrange in a Tapsi (a small   

round Greek baking dish) 25cm/ 

10inch, with the tails facing the 

middle.  

Scatter the garlic, onion,     

oregano and parsley on top of 

the anchovies and season with 

salt, pepper and oregano, then 

add the sliced lemons. 

Mixed the olive oil, lemon 

juice and wine or water together, 

and pour over the fish.  

Place uncovered in a    

preheated oven at 190c / 375f / 

Gas mark 5 for 25 minutes or 

until nice and brown. 

Serve straight away with 

some Greek bread or on top of 

toasted sourdough! I also like 

to eat it cold!

TO GET 10% OFF
. mx

USE CODE: PARIKIAKI10

Your Food, Our History 

Your Online 
Cypriot & Greek Deli 

www.greekdeli2u.co.uk



Sir David Attenborough breaks      

Jennifer Aniston’s Instagram record 

Sir David Attenborough has broken the record for the fastest 

time to reach one million followers on Instagram, reaching the 

milestone in just over four hours, according to the Guinness 

World Records.  

That means the 94-year-old naturalist has surpassed the      

previous record set by Greek American actress Jennifer Aniston, 

who reached the one million mark in five hours and 16 minutes. 

Before that, the record was five hours and 45 minutes, set by 

none other than Prince Harry and Meghan Markle. 

Since joining Instagram just a few days ago, Attenborough 

has racked up 2.7 million followers. His first ever post gained a 

whopping 10,257,883 views! 

The veteran broadcaster joined the social media platform for 

a really important reason, too. "This is my first time on Instagram," 
Attenborough said in his first ever Insta video. "And I'm making 
this move and exploring this new way of communication to me, 
because as we all know, the world is in trouble. Continents are 
on fire. Glaciers are melting. Coral reefs are dying. Fish are         
disappearing from our oceans. The list goes on and on and on." 

Attenborough plans to use his account to share important 

messages about saving the planet and possible solutions for 

tackling climate change. Jonnie Hughes and Colin Butfield, who 

worked on Attenborough’s upcoming Netflix film and book A Life 
On Our Planet, are helping to manage the account. 
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Andrea Georgiou 

The Butterfly 

AVM Charity to 

hold Virtual Ball   
 

Due to coronavirus restrictions, 

the Butterfly AVM Charity will 

sadly not able to host an annual 

ball this year, instead, they are 

going virtual!  

If you want to take part in a 

fun-filled inspirational evening 

of music, virtual drinks, fun, a 

quiz and many other surprises,  

please email george@butterfly-

avmcharity.org.uk 

The virtual event will take 

place on Saturday 7 November 

2020, 8pm – 10.30pm. 

The quiz will be hosted by  

the amazing BAFTA & Emmy 

award winning Nikki Lilly.  

Since being diagnosed with a 

rare medical condition at the age 

of six, Nikki has grown up to 

share her story and experiences 

with over one million YouTube 

subscribers, getting her message 

of positivity onto a global platform 

and establishing her as one of the 

best-loved teen voices around.  

As well as her YouTube videos, 

Nikki has her own CBBC series, 

Nikki Lilly Meets, in which she 

chats to some of the country’s 

top celebs and, in 2016, Nikki 

won Junior Bake Off. In 2019, 

Nikki won the BAFTA Special 

Award and an International 

Emmy Kids Award for her pro-

gramme My Life: Born to Vlog.  
In her first book, Nikki Lilly's 

Come on Life: Highs, Lows and 
How to Live Your Best Teen Life, 
she offers all teen readers an 

inspiring and contemporary out-

look on how to live their best life. 

It’s out today and available        

online at Amazon.co.uk

Join Strictly Come Dancing 
Champion siblings, Kevin and 

Joanne Clifton for An Evening 
with Kevin & Joanne Clifton on 

Tuesday 1st December 2020, 

7.30pm at London’s Palace 

Theatre. 

The intimate show, produced 

for a socially distanced audience, 

will see the talented siblings 

sing songs from their CD, tell 

stories of their dancing lives 

and perform some of your          

favourite Ballroom and Latin 

dances with their professional 

dance partners. 

Due to scheduling, this will  

be the only chance to catch the 

successful brother and sister 

duo on tour together.  

Tickets from £33.60 can         

be purchased online at 

www.kevinandjoanne.com/  

tickets

An evening of song and dance with 

Strictly siblings Kevin & Joanne Clifton

Prices from 

£165,000
+VAT

O A S I S  P R O P E R T I E S

OASIS HOUSE K L I R O U
F O R  S A L E
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Michael Yiakoumi

KOPA League 

All the matches are being highly 
fought at the moment and as 
the season is progressing the 
teams are settling down and im-
proving. The top spot in the 
league is shared by Anorthosis 
Famagusta and Pantel both on 
the same points but Anorthosis 
in pole position on a superior 
goal average. 
Prod Theori took charge of the 
Anorthosis team versus Omonia 
Youth as the team manager 
Dino Ippocratous was absent 
and in a very good contested 
game they beat Omonia Youth 
4-0 with all four goals coming 
in the last ten minutes. It was 
Danny Coolridge who broke the 
deadlock in the 80th minute with 
a thunderous volley the other 
goals coming from Andrew Al-
kiviadou, William Miller and 
Andre McCollins. Also a note 
that four brothers the Vazania 
brothers played in this match 
three for Omonia Youth and one 
for Anorthosis.There were some 
standout performances from 
senior members of the Omonia 
Youth team, notably George 
Pantelides, the U16 Girls Man-
ager and former Chairman Elia 
Constanti. The Vazania brothers 
were praised too. 
Pantel still unbeaten and win-
ning three games on the two 
beat Cinar 3-1 with their goals 
coming from Jonjo Walsh, Kayla 
Rowe and Max Papacosta. Ci-
nar’s goal was scored by Yan-
nick Kamanan. 
The wind dominated the early 
morning game between Komi 

Kebir and Panathinaikos with 
the latter team setting the pace 
in the first half then the second 
half Komi pushed more forward 
and their break came in the sec-
ond half they scored through a 
Panathinaikos own goal fol-
lowed by a great goal from 16 
year old Alex Georgiou pounc-
ing and thumping it into the 
back of the net. George Lakey 
scored the third goal with a shot 
from the edge of the box giving 
Komi Kebir a 3-0 win over Pa-
nathinaikos who ended the 
game playing with ten men. 
Omonia got their second win of 
the season against Akanthou 
who have yet to win a game are 
improving with every game 
under their manager Giorgios 
Mindikis. A one minute silence 
was observed in memory of 
Akanthou committee member 
Savvas Smolenski who sadly 
passed away last week before 
the game. Akanthou kicked off 
in a ferocious mood and were 
rewarded with the first goal 
when Luke Durnin scored with 
a great header from a free kick. 
 
Omonia equalised in the twen-
tieth minute then a tremendous 
headed goal from Luke Robin-
son gave them the lead the 
game ended 5-2 to Omonia 
their other goals coming from 
Antony Georgiou, Antonio Mi-
chael and Vedat and Akanthou’s 
from Inarhu Rodriguez. 
Olympia are in scoring form 
beating Nissi 6-1 with their 
goals coming from Furlonge 3, 

Community Youth 

Football
Results  
Sunday 27th September 2020 
U18 
Oakhill Tigers 2 AEK Black 3, Belstone 3 Omonia Gold 0 
HGS Academy  4 Omonia Green , AEK Gold 3 Norsemen 8 
Omonia White 4 Alexandra Park 1 
U16 
Colney Hth 0 Omonia Gold 1,Boreham Wood 7 Omonia Silver 0 
U15 
APB 3 Omonia Gold 2 
U14 
Omonia Green 2 Berkhamsted 7,Omonia Gold 2 Hinton Finch 6 
U13 
Omonia Gold 5 Northwood 3, GFA Enfield 5 Omonia Green 1 
U12 
Omonia White 3 St Albans 4,Omonia Gold 10 Hinton Finchley 0 
Maccabi 5 AEK Eagles 2, HMH 2 Omonia Green 5,  
Harrow Stars Omonia Green 1 Omonia Gold 3 Hinton Finchley 0 

Omonia Youth U12 White 

First Official Match for  

Omonia Youth U8 Green 

It was a historic moment for Peter Jordanou’s Under 8 Green on 
Sunday who played their first ever match for the club. All players 
performed with incredible enthusiasm and effort and played with a 
heartening smile on their face throughout. All players showed great 
skill and passing on the ball, in what was a great day enjoyed by 
all. Well done!

Premier League

Premier League champions Liv-
erpool maintained their 100% 
start to the season with a 3-1 
win against Arsenal at Anfield 
on Monday leaving them level 
on nine points with pacesetters 
Everton and Leicester City.The 
visitors took the lead through 
an Alexandre Lacazette strike 
but Liverpool were in front by 
the break thanks to goals from 
Sadio Mane and Andy Robert-
son while substitute Diogo Jota 
made sure of the win with a late 
strike on his debut. 
The Gunners, who won their 
first two games, have now gone 
28 matches without a win away 
from home against ‘Big Six’ op-
position.  
Aston Villa moved into the Pre-
mier League top four after they 
strolled to a 3-0 win at Fulham 
thanks to goals from Jack 
Grealish, Conor Hourihane and 
Tyrone Mings. in a lopsided 
contest on Monday.The result 
left Villa, who narrowly avoided 
relegation last season, fourth 
on a maximum six points from 
two games while promoted Ful-
ham are rooted to the bottom 
with no points after a third suc-
cessive defeat. 
A Jamie Vardy hat-trick and a 
superb James Maddison goal 
steered Leicester City to a stun-
ning 5-2 win at Manchester City 
on Sunday and kept them top 
of the Premier League with a 
maximum nine points from 
three games.City looked to be 
in cruise control after a sublime 
volley from Riyad Mahrez 
against his former club gave the 
home side a fourth-minute lead,  
Youri Tielemans converted 
Leicester’s third penalty of the 
match in the 88th minute to put 
the icing on the cake for the vis-
itors. 
Another controversial handball 
decision gave Newcastle United 
a stoppage-time equaliser by 
Callum Wilson from the penalty 
spot and a 1-1 draw at Totten-
ham Hotspur, Spurs had led 
through a 25th-minute Lucas 
Moura goal. 
West Ham United secured their 
first points of the Premier 
League season with a 4-0 
home win over Wolverhampton 
Wanderers on Sunday, a result 
that will have boosted the spirits 
of manager David Moyes who 
missed the game after contract-
ing COVID-19. Jarrod Bowen, 
who cut in onto his left foot and 
curled an exquisite shot in at 
the far post, for the first goal-
Bowen was on hand again to 
rifle the ball home when Fornals 

hit the post in the 57th minute,  
Danny Ings grabbed the winner 
as Southampton got their first 
win of the campaign at strug-
gling Burnley. 
Carlo Ancelotti’s Everton made 
it three wins out of three, win-
ning with a penalty at Selhurst 
Park The Merseysiders took the 
lead in the 10th minute when a 
Colombian James Rodriguez’s 
smart first time pass found the 
Seamus Coleman who set up 
Dominic Calvert-Lewin to score 
for the third straight league 
game.Palace drew level with 
Cheikhou Kouyate heading in 
an Andros Townsend corner at 
the back post. Then Richarlison 
drove home the penalty. 
Ole Gunnar Solskjaer’s United 
needed a penalty from Bruno 
Fernandes in the 100th minute 
of the game to take the three 
points back from the South 
coast. 
Fernandes’s winner, which 
came after referee Chris Kava-
nagh had initially blown for full 
time, concluded a match which 
saw Brighton hit the woodwork 
five times and have a penalty 
overturned after a VAR review, 
while United had a goal ruled 
out in each half for offside. 
Brighton took a deserved lead 
when Maupay coolly slotted in 
a penalty in the 40th minute 
after a foul by Fernandes, but 
the visitors soon levelled with 
an own goal from Brighton de-
fender Lewis Dunk. 
A brilliant solo strike from Mar-
cus Rashford had given United 
the lead in the 55th minute. 
Chelsea  striker Tammy Abra-
ham struck a 93rd-minute 
equaliser for Frank Lampard’s 
side after a shocking first half 
performance left them trailing 
by three goals. 
An error by Marcos Alonso led 
to Callum Robinson opening 
the scoring for West Brom in 
the fourth minute and the Irish 
striker made it two when Chel-
sea’s new signing Thiago Silva, 
who was given the captain’s 
armband, sloppily was caught 
in possession. 
Kyle Bartley was left unmarked 
to add a third in the 27th minute 
with a close-range finish to send 
Chelsea in three down at the 
break, but Mason Mount threw 
the Blues a lifeline with a goal 
10 minutes into the second half. 
Callum Hudson-Odoi made it 3-
2 in the 70th minute but it took 
until stoppage time for Chelsea 
to find an equaliser when Abra-
ham pounced on a loose ball in 
the box and drilled home. 

Omonia Players having a laugh

Pantel FC chasing the top spot AEK Youth U12
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Michael Yiakoumi

Community and local fixtures 
Saturday October the 3rd 2020 
Emirates FA Cup 
Second Qualifying Round 
Haringey Borough v Chertsey 
3.00pm  White Hart Lane, London N17 7PJ 
Vanarama National League 
Barnet v Eastleigh 
3.00pm The Hive, Camrose Avenue, HA8 6AG 
Spartan South Midlands League 
Rayners Lane v St Panteleimon  
3.00pm 151 Rayners Lane, Harrow, HA2 0XH 
Winslow v New Salamis 
3.00pm Elmfields Gate, Winslow MK18 3JG 

Premier League 
Chelsea v Crystal Palace Premier League 
12:30 BT Sport  
Everton v Brighton & Hove Albion 
3:00 BT Sport 1  
Leeds United v Man City 
5:30 Sky Sports  
Newcastle United v Burnley  
20:00 Sky Sports  
 
Sunday 4th October 2020 
KOPA League 
Olympia v Omonia 
10.15am Whittington Park,London, N19 4RS 

LFA Cup matches 
LFA Sunday Trophy 
Komi Kebir v AFC Oakwgod 
10.00am Southgate School,EN4 0BL 
LFA Sunday Junior Cup 
Apoel v Northern Eagles 
12.00pm Enfield Fields, Great Cambridge Road,  
EN1 3SD 
Burrell FC v Nissi FC 
10.30am Aylands Open Space, Bullsmoor 
Lane,EN3 6TQ 
AFC Shooters v Akanthou 
10.30am Hackney Marshes, Homerton Rd, Lon-
don E9 5PF 

Premier League 
Sunday televised games 
Leicester City v West Ham  
12:00 BT Sport  
Southampton v West Brom  
12:00 BT Sport 2 / BT Sport Extra 
Arsenal v Sheffield United  
14:00 Sky Sports Main Event 
Wolves v Fulham  
14:00 Sky Sports  
Man Utd v Tottenham Hotspur  
16:30 Sky Sports  
Aston Villa v Liverpool  
19:15 Sky Sports 

Fixtures 

Haringey Borough playing Chertsey in the 

Emirates FA Cup this Saturday

Omonia draw against  

Olympiakos and advance to 

UEFA Europa group stage

Olympiakos has returned to the 
Champions League group 
stage, after eliminating Omonia 
Nicosia in the playoffs with a 
goalless draw in Cyprus on 
Tuesday and a 2-0 aggregate 
score.The two-goal cushion 
from the first leg in Piraeus six 
days earlier allowed Olympia-
kos to ease into the game at the 
GSP Stadium .The Greek 
champion absorbed some pres-
sure in the first half  

In the second half the Reds 
were throwing attack after at-
tack at their host and would 
have scored against Omonia 
away too, had it not been for 
the Cypriots’ goalkeeper Fabi-
ano who denied the Greeks 
time and again.Olympiakos will 
now find out its opponents in 
the group stage on Thursday, 
while Omonia will continue at 
the group stage of the Europa 
League. 

Spartan South  

Midlands League
St Panteleimon FC are top after  
four games

St Panteleimon are riding high 
in the Spartan South Midlands 
League with three wins and one 
defeat They defeated London 
Tigers 5-2,  
They defeated Langford 2-1 
and beat Hillingdon3-0.The last 
game they lost to Stotfold 2-1 
after leading 1-0 half time. 
They put up a good perform-
ance on Saturday against Lon-
don Tigers considering they 
were olaying in extreme windy 
condition. Dante Cobianchigot 
a hat trick, the other two goals 
came from Hamza Miezou and 
Hamza Bin-Semakula.They be 
wanting to get back to winning 

ways in their away match 

against Rayners Lane. 

New Salamis have fallen behind 

because of Emirates FA Cup 

campaign are in 5th place after 

only playing two games one win 

versus Shefford and Campton  

5-1 with their goals coming from 

Harrison Georgiou 2, Charlie 

Georgiou, Denis Mehmet and  

Jordan Sanderson and also a 

draw versus Ampthill who they 

led 1-0 with Ampthill equalising 

in added time their goal came 

from Charlie Georgiou.New Sa-

lamis play Winslow Saturday.

Haringey Borough after beating Tunbridge Wells in the first qualifying round of the Emirates FA Cuo now face Chertsey 
at home this Saturday. Haringey Borough are owned by UK Cypriot Aki Achillea and manager Tom Loizou and reached 
the first round proper two years ago losing to Wimbledon.Haringey Borough continued their strong start to the new 
Isthmian Premier Division season as they secured a 2-1 victory over Bognor Regis Town. Making it three wins on the 
trot two in the league and one in the FA Cup. 
Goals from Roman Michael-Percil and Laste Dombaxe sealed the three points for Tom Loizou’s men to make it back-
to-back wins in the league at Coles Park Stadium. 
The visitors opened the scoring as former Dagenham & Redbridge striker Jordy Mongoy headed home in the 28th 
minute to get Bognor Regis off to a good start. 
Haringey found themselves trailing 1-0 heading into the half-time break despite a number of chances of their own. 
They did level the score 11 minutes into the second-half as Roman Michael-Percil cooly slotted home from the penalty 
spot. In the 75th minute the hosts grabbed the lead with a fantastic move as David Olufemi skipped past couple 
Bognor players down the right before laying the ball off to Anthony McDonald who feed the ball into Laste Dombaxe to 
finish it off. 

Cypriot star signs for 

Nottingham Forest 

Nottingham Forest are de-
lighted to announce the signing 
of defender Nicholas Ioannou 
on a permanent deal. 
The 24-year-old moves to The 
City Ground from Cypriot side 
APOEL for an undisclosed fee. 
Ioannou, a left back who can 
also play at centre back, came 
through Manchester United’s 
academy, joining The Red 
Devils aged 11, but departed for 
APOEL in 2014. He went on to 
win five league titles and the 
Cypriot Cup, being named the 
Young Player of the Season in 
2016-17. 
 He featured close to 100 times 
for the club, including 20 times 
in the Champions League and 
Europa League. 

A full Cypriot international, ap-
pearing 19 times for his country, 
Ioannou now moves to The City 
Ground to team up with The 
Reds. 
Nottingham Forest have also a 
Greek connection in that the 
Chairman of the club is Greek 
Evangelos Marinakis below. 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Πανίκος Αναστάση  
(από τo Λονδίνο)

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου 

μας, συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού Πανίκου 

 Αναστάση που απεβίωσε  στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 σε  

ηλικία 72 ετών. 

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ειρήνη (παντρεμένoι για  

49 χρόνια), 3 παιδιά, Κριστίν, Τόνι και Κρις, 4 εγγόνια,  

Αλεξία, Κυριάκο, Gaby, Ραφαήλ, γαμπρός Πανίκο, 

 νύφη Καρίνα, την αδερφή του Mαίρη, οικογένεια και φίλους. 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 

12.30 στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity road, Wood 

Green. Λόγω των περιορισμών της πανδημίας του  

κορωνοϊού, μόνο η οικογένεια και οι στενοί φίλοι μπορούν 

να παρευρεθούν. Αντί για λουλούδια θα υπάρχει κουτί για  

εισφορές η μπορείτε να μπείτε απ’ ευθείας στην ιστοσελίδα 

του North London hospice αναφέροντας, Peter Anastasi.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Peter Anastasi 
(from London) 

It is with great sadness that we announce the death of our  
beloved, husband, father, grandfather and brother Peter Anastasi 

who died on the 22 September 2020 at the age of 72.  
He leaves behind his wife Irene (married for 49 years), 3 children, 
Christine, Tony and Chris, 4 grandchildren, Alexia, Kyri, Gaby and 
Rafael,  son in law Panny, daughter in law Karina, his sister Mary, 

family and friends 
The funeral will be held on Tuesday 13th October at 12.30 at 

Panayia (St Mary) Church, Trinity road, Wood Green. Due to the 
coronavirus restrictions only immediate family and close friends 

can attend the service. Instead of flowers there will be a donation 
box or you can donate directly to North London hospice website 

by quoting Peter Anastasi. 21.11.1947-22.09.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Stephanos Kaisharis 
(from Neo Xorio, Paphos)  

It is with great sadness and heartbreak that we announce to you the passing of 

our beloved Stephanos. Stephanos was a larger than life man, you could hear 

his booming laugh throughout the house. He was the life and soul of any party 

and was loved by all who knew him. He was a proud husband, father and 

grandfather and lived for his family. He will be deeply missed. 

He leaves behind his loving wife Antonia, daughters Andria & Fydoulla, 

 son-in-law Jack and grand-daughter Stephanie. He also leaves behind his 

brothers, sisters, nephews, nieces and god-children.  

His funeral will take place of Thursday 8th October 2020 at St. Demetrios 

Church, 1pm. This will be followed by the burial at Edmonton Cemetery. There 

will be a donation box for the North London Hospice who took excellent care of 

Stephanos throughout his short battle with cancer. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Στέφανος Καίσαρης 
(από το Νέο Χωριό, Πάφος) 

Με μεγάλη θλίψη και στεναχώρια, σας ανακοινώνουμε το θάνατο του 
αγαπημένου μας Στεφάνου. Ο Στέφανος ήταν μεγαλόψυχος, καλόκαρδος και 

όταν γελούσε, θα μπορούσατε να ακούσετε το δυνατό γέλιο του σε όλο το σπίτι. 
Ήταν η ζωή και η ψυχή στα πάρτι και τον αγαπούσαν όλοι όσοι τον γνώριζαν. 

Ήταν περήφανος σύζυγος, πατέρας και παππούς ζούσε για την οικογένειά του. 
Θα μας λείψει πολύ. 

Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Αντωνία, τις θυγατέρες του Άντρια και 
Φυδούλα, τον γαμπρό του Τζακ και τη εγγονή του Στέφανη. Αφήνει επίσης τα 

αδέρφια του, τους ανιψιούς, τις ανιψιές και τους βαπτιστικούς του. 

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 στην εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου, στις 13:00. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του 

Έντμοντον. Θα υπάρχει κουτί εισφορών για το North London Hospice το οποίο 
φρόντισε άριστα τον Στέφανο καθ’ όλη τη σύντομη μάχη που είχε με τον καρκίνο.27.12.1957 - 21.09.2020 
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Eleni Constantinou 
The Funeral of Eleni Constantinou known 

to the family and friends as “Lella” will 
take place on the 5 October 2020 

11.00am at the New Southgate Cemetery 
and the not the crematorium as it was 

mentioned in the newspaper last week. 
 

Ελένη Κωνσταντίνου 
Η κηδεία της Ελένης Κωνσταντίνου  

γνωστή στην οικογένεια και τους φίλους 
της ως «Λέλλα» θα πραγματοποιηθεί στις 

5 Οκτωβρίου 2020, 11:00 π.μ. στο  
κοιμητήριο του New Southgate και όχι στο 

κρεματόριο όπως αναφέρθηκε την  
περασμένη εβδομάδα στην εφημερίδα. 

Savvas Hadjiyianni        
(από τον Άγιο Αμβρόσιο, Κερύνεια)

16.03.1929-17.09.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ο Σάββας Μιχαήλ Φάρτα Φούρτα ο οποίος ήταν 

γνωστός ως Σάββας Χατζηγιάννη από τον Άγιο  

Αμβρόσιο, Κερύνειας, απεβίωσε την Πέμπτη 

17.09.2020 σε ηλικία 91 ετών.  

Αφήνει τη σύζυγό του, 4 παιδιά,  

10 εγγόνια και 6 δισέγγονα. Η κηδεία θα γίνει τη 

 Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 στις12.30μμ από την 

Εκκλησία της Παναγίας, 305 Camberwell New 

Road, Λονδίνο SE5 0TF και η ταφή θα γίνει στο  

κοιμητήριο του Mitcham Road,  

Croydon, London CR9 3AT. Παρηγοριά θα δοθεί στο 

κοιμητήριο. Αντί για  λουλούδια να γίνονται  εισφορές 

για την Εκκλησία της Παναγίας, Camberwell.

Eleni Demosthenous 
(from Psimolophou, Cyprus)

21.07.1931 - 21.09.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Demosthenous, born on the 21st July 1931 

in Psimolophou, Cyprus, widow of  

Theophanis Demosthenous of Prastio, Morphou, 

sadly passed away on the 21st September 2020. 

She leaves behind two sons, a daughter and four 

grandchildren. She was a selfless and loving  

person who worked tirelessly for her family, who 

were at the centre of her life. She will be greatly 

missed by them, her extended family and friends. 

 

If you wish you can make a one-off donation to 

the British Heart Foundation, in her memory.

† 40ήμερο Μνημόσυνο 

Η Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το 

40ήμερο μνημόσυνο του αγαπημένου μας συζύγου, 

πατέρα, γιου, αδελφού και παππού  

Άκη Ψαρά (από την Ακάνθου)  

Στη  Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία της Παναγίας στο 

Camberwell. 

 Ευχαριστήριο  
 Η οικογένεια θα ήθελε επίσης να εκφράσει τις  

θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους μπόρεσαν και  
παρευρέθηκα στην κηδεία, για τα λουλούδια και τις 
φιλανθρωπικές εισφορές που έγιναν εις μνήμη του 
Άκη και την αγάπη και υποστήριξη που επιδείχθηκε 

κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης περιόδου 
για εμάς. Οι εισφορές  μπορούν ακόμη να γίνουν 
χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους συνδέσμους: 

https://tributefunds.stroke.org.uk/In-Memory/ 
Akis-Psara & https://akispsara.muchloved.com

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Γιαννάκου  
(από τη Λάρνακα) 

 Η Ελένη Γιαννάκου πέθανε το Σάββατο  

12 Σεπτεμβρίου 2020 στο Autumn Gardens σε ηλικία 

102 ετών. Ήρθε στην Αγγλία το 1937 όπου  

παντρεύτηκε τον σύζυγό της Νίκολα, ο οποίος  

απεβίωσε το 2011 σε ηλικία 96 ετών. Αφήνει τις 2 

κόρες της Άντρη και Μαρίνα, 4 εγγονές, Ελένη, Μαρία, 

Νικολέττα και Ελένη - 8 δισέγγονα και 1 τρισέγγονο. 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί  

την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 στις 10πμ στην  

εκκλησία St.Marys Wood Green και την ταφή στο 

κοιμητήριο του New Southgate. 

Η οικογένεια αντί για λουλούδια θα δέχετε δωρεές, οι 

οποίες θα δοθούν στο Autumn Gardens, όπου η Ελένη 

πέρασε τα τελευταία της χρόνια.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Yiannakou 
(from Larnaca) 

Eleni Yiannakou passed away on Saturday 12th of 
 September 2020 at Autumn Gardens at the age of 102. 
She came to England in 1937 and married her husband  
Nichola who died in 2011 at the age of 96 years old. She 

leaves behind her 2 daughters Andri and Marina,  
4 granddaughters, Helen, Maria, Nicolette and Ellen,  

8 great-grandchildren and 1 great-great granddaughter. 
The funeral will take place on Wednesday 7th October 
2020 at 10am at St.Marys church Wood Green and the 

burial at New Southgate cemetery. 
The family will accept donations instead of flowers to be 

 donated to autumn gardens where  
Eleni spent her last few years.20.08.1918-12.09.2020 
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† 40ήμερο Μνημόσυνο 
Τελούμε το 40ήμερον  μνημόσυνο της πολύ αγαπημένη 

μας μητέρα, πεθερά, γιαγιά, προγιαγιά και αδελφή 

 Mαρία Νικόλα Λίπερος (Βιττή)  
(από την Κοντέα) 

Που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 
2020, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου  

Νικόλα στο Shepherds Bush W12 8JF. 

Ευχαριστήριο 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι  
παρευρέθηκαν στην κηδεία, έστειλαν όλα τα όμορφα 
λουλούδια και απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα. 

Τα δύο παιδιά της Λούκας και Τόνι, νύφες Ελένη και 
Μπόμπη, εγγόνια Νικόλας, Αναστασία, Κρίστοφερ, 

Μαρία, Ανδρέας, Νικόλα, Χρίστο, Αλεξία και δισέγγονη 
Σοφία και αδελφές Όλγα και Αναστασία.

† 40-day memorial 

The 40-day memorial service for our beloved and dearly 
missed mother, mother-in-law, grandmother, great grand-

mother and sister 
 

Maria Nicola Liberos (Vitti) 
(from Kondea) 

 
will take place on Sunday 4 October 2020, at the Greek  

Orthodox Church St Nicholas, Shepherds Bush W12 8JF. 

Note of thanks 
We would like to thank all those who attended the funeral 

service, sent all the beautiful floral tributes and offered their 
kind condolences. 

Her children Loucas and Tony, daughters in law Eleni and 
Bobbie, grandchildren Nicholas, Anastasia, Christopher, 

Maria, Andreas, Nicola, Christo, and Alexia, 
great granddaughter Sophia, sisters Olga and Anastasia. 

† 40 days Memorial  

In memory of a beloved husband, father, father-in–

law, brother, son, bappou, colleague and friend 

Costakis “Chris” Mina 
At St.Nicholas Cathedral, Godolphin Road,  

W12 8 JW, 4th October 2020. 

We grieve that we have lost you.
 

 

Our north, our south, our east and west 

A shining star, one of the best 

A broad, protective shoulder for us all 

Always caring, calm and cool 

Now we’ll have to wait for a while 

To be greeted again by his smile 

Thank you for donations. 

Any further donations please go to: 

Justgiving.com/fundraising/cosmina

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

04.10.2020, στην Εκκλησία των Aγίων 

Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης. Hereford 

road, Hereford road cemetery, Enfield 

EN3 5JF, το 29ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστου  

Γελαστού Παιδιού  

Γρηγόρη Αντώνη  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 

του όπως παρευρεθούν.  

Η μητέρα του Αλέκα Μπούργαλη,  

ο αδελφός του Γιάννης και τα ανίψια του.

† Mνημόσυνο 
† 6 Month Memorial 

Panayiota Christophy  
(from Syrianochori, Cyprus) 

Dear Friends and Family, the 6-month memorial service for our 
 beloved and dearly missed mother, Panayiota Christophy, will take 
place on Sunday 4th October at St Anthony the Great and St John  

the Baptist Church, 1 Sussex Way, Holloway N7 6RT  
(service between 8am-11.30am) followed by a memorial service at 

Southgate Cemetery at 1pm. 
With love from Paul, Chris, Helen and Vasos.

† Mνημόσυνο 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 04.10.2020, στην Εκκλησία Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 3ον  

ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας  
συζύγου, πατέρα και παππού  

Νικόλαου Κυριάκου (Περβόλια Λάρνακας)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.  
Η σύζυγος Ελένη, παιδιά: Κυριάκος-σύζυγος Χαραλαμπία, Ειρήνη, 
Αντρούλλα-σύζυγος Ευάγγελος, εγγόνια, δισέγγονα και συγγενείς. 

Η Κεντρική Επιτροπή του 

ΑΚΕΛ, εκφράζει τη βαθιά της 

θλίψη για τον θάνατο του σύ-

ντροφου Χάρη Κυριακίδη, που 

για δεκαετίες υπήρξε ηγετικό 

στέλεχος του ΑΚΕΛ. 

Ο Χάρης Κυριακίδης γεννήθηκε 

στις 7 Δεκεμβρίου 1952, στη 

 Λεμεσό. Από νεαρή ηλικία  

ανέπτυξε έντονη δράση στο 

νεολαιίστικο κίνημα και το 1980, 

εντάχθηκε στις γραμμές του 

ΑΚΕΛ. Άνθρωπος με έντονες 

κοινωνικές ευαισθησίες, πιστός 

στον αγώνα για μια ποιοτικά 

ανώτερη κοινωνία χωρίς  

εκμετάλλευση ανθρώπου από 

άνθρωπο, ασκεί το λειτούργημα 

του Ιατρού, αναπτύσσοντας,  

ταυτόχρονα έντονη κομματική 

δραστηριότητα. 

Σύντομα αναδεικνύεται σε  

σημαίνουσα προσωπικότητα 

της κοινωνίας της Πάφου, 

χαίροντας εκτίμησης από το  

σύνολο των πολιτικών χώρων 

και των απλών ανθρώπων. 

Διετέλεσε Επαρχιακός  

Γραμματέας του ΑΚΕΛ Πάφου 

το 2007-2015 και μέλος του  

Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του 

ΑΚΕΛ. Υπήρξε, παράλληλα, για 

σειρά ετών μέλος του  

Συμβουλίου του Παγκύπριου  

Ιατρικού Συλλόγου και μέλος 

του Γραφείου Υγείας της  

Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. 

Άνθρωπος με σπάνιο ήθος, 

αγνός ιδεολόγος, άρτια  

ιδεολογικοπολιτικά  

καταρτισμένος, πράος αλλά και 

συνάμα αγωνιστής συνέδεσε το 

όνομά του με την προσφορά και 

την ανιδιοτέλεια.  

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, 

παρά την πολύχρονη μάχη με 

τον καρκίνο, δεν σταμάτησε 

ούτε στιγμή να ενδιαφέρεται και 

να αγωνίζεται για το ΑΚΕΛ, τα 

 ιδεώδη του και το κοινό καλό. 

Η Κεντρική Επιτροπή του 

ΑΚΕΛ, εκφράζει τα ειλικρινή της  

συλλυπητήρια, στη σύζυγο του 

Ιλιάδα, στην κόρη του Μύρια και 

στους οικείους του.  

Η κηδεία του Χάρη Κυριακίδη 

έγινε την Παρασκευή 25 

Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό  

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 

στην Κισσόνεργα, με δαπάνη 

της Κ.Ε του ΑΚΕΛ.  

Επικήδειο αποχαιρετιστήριο 

λόγο  εκφώνησε ο Γενικός 

Γραμματέας της Κ.Ε του ΑΚΕΛ  

Άντρος Κυπριανού.

Θλίψη για το θάνατο του Χάρη Κυριακίδη

Ο Βασίλης Κωστή 

εισφέρει το ποσό των 

£100 

μέσω της Κ.Ο. Haringey 

στον έρανo της Κ.Ε. ΑΚΕΛ 

εις μνήνη του 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 

(Απεβίωσε 8/3/2008)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
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01.02.1949 - 22.09.2020

It is with great sadness that we announce the death of our beloved wife, 
mother and grandmother, Evridiki (Vicky) Odyssea, who tragically 
passed away on 22nd September at her matrimonial home in  
Hertfordshire. Vicky leaves behind her husband Dino, sons Nick and 
Theo, and grandchildren Miranda, Stephanie, Constantine, Mia and 
George.  Vicky was born in Komi Kebir in Cyprus, on 1st February 1949, 
and immigrated to the UK as a young child with her parents and siblings; 
living and growing up in Finsbury Park North London. At an early age 
Vicky was interested in Hair, and after fulfilling her parents’ ambition of 
an education, trained and became a hair dresser. Over the years Vicky 
also developed a love of flowers, and for some years ran a florist in 
North London.  
Vicky with her husband Dino lived a very fulfilled and happy life,  
surrounded by loving family and friends. She was a devoted wife, 
mother and grandmother, who in later years was diagnosed with cancer, 
which she fought for many years, and unfortunately lost.  
She died at home surrounded by her loving family, and is finally in no 
pain and at peace.  
The funeral will take place on Wednesday, 7th October at  
The 12 Apostles Orthodox Church in Brookmans Park, and will be 
followed by a burial service in New Southgate Cemetery at 1pm.  
The family request that donations are made to The Cancer Research 
Charity. 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας και γιαγιάς Ευρυδίκη (Βίκυ) Οδυσσέα, η οποία απεβίωσε στις  
22 Σεπτεμβρίου στο οικογενειακό της σπίτι στο Hertfordshire.  
Η Βίκυ αφήνει τον σύζυγό της Ντίνο, τους γιους της Νίκο και Θεοφάνη και 
τα εγγόνια της Μιράντα, Στέφανη, Κωνσταντίνο, Μία και Γιώργο. 
Η Βίκυ γεννήθηκε στην Κόμη Κεπίρ στην Κύπρο, την 1η Φεβρουαρίου 1949 
και μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μικρό παιδί με τους γονείς και 
τα αδέλφια της. Έζησε και μεγάλωσε στο Finsbury Park North London.  
Από νεαρή ηλικία η Βίκυ ενδιαφερόταν να γίνει κομμώτρια και αφού  
εκπλήρωσε τη φιλοδοξία των γονιών της στην μόρφωση, κατάφερε να 
εκπληρώσει και την επιθυμία της να γίνει κομμώτρια. Με την πάροδο των 
χρόνων η Βίκυ ανέπτυξε και μια μεγάλη αγάπη για τα λουλούδια και για  
μερικά χρόνια λειτουργούσε το δικό της ανθοπωλείο στο Βόρειο Λονδίνο. 
Η Βίκυ με τον σύζυγό της Ντίνο έζησε μια πολύ καλή και ευτυχισμένη ζωή, 
περιτριγυρισμένη από την αγαπημένη της οικογένεια και φίλους. Ήταν μια 
αφοσιωμένη σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, δυστυχώς όμως διαγνώστηκε με 
καρκίνο, τον οποίο πολέμησε για πολλά χρόνια, χάνοντας την μάχη.  
Πέθανε στο σπίτι περιτριγυρισμένη από την αγαπημένη της οικογένεια.  
Πλέον δεν έχει πόνο και αναπαύετε ειρηνικά. 
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία των 12 Αποστόλων στο Brookman’s Park και θα ακολουθήσει η 
ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate στις 13:00. 
Η οικογένεια ζητά να γίνονται εισφορές στο The Cancer Research Charity. 

† DEATH ANNOUNCEMENT †  

Ευρυδίκη (Βίκυ) Οδυσσέα 
(από την Κόμη Κεπίρ, Αμμοχώστος)

Evridiki (Vicky) Odyssea
(From Komi Kebir, Famagusta)
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