
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ  ΠΕΜΠΤΗ 8 Οκτωβρίου 2020  |  ETOΣ 45ο  |  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 2382 |  £1

   Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ βγήκε τη Δευτέρα 
από το στρατιωτικό νοσοκομείο 
Ουόλτερ Ριντ, όπου του προ-
σφέρθηκαν φροντίδες μετά τη 
μόλυνσή του από τον κορωνοϊό, 
κι επέστρεψε στον Λευκό Οίκο... 
                          Σελ 8

Εξιτήριο για τον Τραμπ
Βρετανικά πανεπιστήμια προ-
σφέρουν σε φοιτητές από χώρες-
μέλη της ΕΕ εκπτώσεις σε δίδα-
κτρα προγραμμάτων σπουδών 
μετά από τη λήξη της μεταβατι-
κής περιόδου του Brexit στο τέ-
λος του έτους...                Σελ 4

Bρετανικά πανεπιστήμια Επιστολή προς κ.Παροικία
Την αντίθεση της βρετανικής Κυ-
βέρνησης με περιφερειακές ενέρ-
γειες της Τουρκίας, επισημαίνει σε 
επιστολή του προς τους φορείς 
που εκπροσωπούν την κυπριακή 
κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο 
ο Βρ.Υφυπουργός Εμπορίου Ρα-
νίλ Τζαγιαγουαρντένα...      Σελ 2

Διχασμένη η κυβέρνηση  

Τζόνσον

Διχασμένη η κυβέρνηση  

Τζόνσον

Κορωνοϊός ΒρετανίαΚορωνοϊός Βρετανία

σελ  σελ   (3,4&17)

Ιστορική καταδίκη της 
Χρυσής Αυγής-Σημαντική 
στιγμή για τη Δημοκρατία

Ιστορική καταδίκη της  
Χρυσής Αυγής-Σημαντική  
στιγμή για τη Δημοκρατία

Πολιτική κρίση  
για τα Βαρώσια
Πολιτική κρίση  
για τα Βαρώσια

Εnglish Section  pages 17-26

(Σελίδες 7 & 17)(Σελίδες 7 & 17)

Η εξαγγελία Ερντογάν για το Βαρώσι, τους «ξύπνησε από το λήθαργο»… (Σελ 5) 

Reopening of Varosha violates UNSC Resolutions (Page 17) 
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Συντηρητικοί βουλευτές καλούν τον Υπ. 
Εξωτερικών Ράαμπ να πιέσει την Άγκυρα 
για δικαιοσύνη στην Κύπρo

Να δώσει «υψηλή προτεραιότητα» στην υποστήριξη των συνεχι-
ζόμενων προσπαθειών των Κυπρίων να επιτύχουν μια συμφωνία 
επί ενός επανενωμένου μέλλοντος για το νησί τους, καλούν τον 
Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών βουλευτές του κυβερνώντος κόμ-
ματος που συνέταξαν επιστολή ως μέλη της οργάνωσης «Συντη-
ρητικοί Φίλοι της Κύπρου». 
Επ’ αφορμή της επετείου για τα 60 χρόνια από την εγκαθίδρυση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι Συντηρητικοί βουλευτές Τερέζα Βί-
λιερς, σερ Ρότζερ Γκέιλ, Μπομπ Μπλάκμαν, Κάρολαϊν Νόουκς, 
Σέριλ Μάρεϊ, Μάρτιν Βίκερς και Μαρκ Μίνγκους επισημαίνουν στον 
Ντόμινικ Ράαμπ «τη μακρά ιστορία και τους στενούς δεσμούς με-
ταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου». 
Τονίζουν ότι όλοι τους έχουν στηρίξει σθεναρά το σκοπό μιας λύσης 
μέσω διαπραγματεύσεων που θα έχει ως αποτέλεσμα να ζουν 
όλοι οι Κύπριοι σε μία ελεύθερη και δημοκρατική Κύπρο. Σημει-
ώνουν δε τον αρνητικό ρόλο της Άγκυρας. 
«Ελπίζουμε πολύ ότι θα προτρέψεις τις δύο πλευρές να κάνουν 
όλες τις προσπάθειες που μπορούν για να επιτύχουν μία λύση. 
Στο παρελθόν, εδραιωμένες απόψεις στην Άγκυρα έχουν αποδει-
χθεί σημαντικό εμπόδιο. Ανησυχούμε βαθιά για την τουρκική ει-
σβολή στην ΑΟΖ της Κύπρου και επίσης από τις απειλές που έχει 
κάνει να επιτρέψει την ανάπτυξη στην Αμμόχωστο σε γη που ανήκει 
σε εξορισμένους Ελληνοκύπριους και στην οποία δεν μπορούν να 
επιστρέψουν. 
»Ελπίζουμε ότι θα προβάλεις μετ’ επιτάσεως προς την Άγκυρα τα 
επιχειρήματα υπέρ της επιστροφής της Αμμοχώστου και ενός δί-
καιου αποτελέσματος για όλους εκείνους που υποχρεώθηκαν να 
διαφύγουν από τα σπίτια τους σε χωριά όπως ο Λάρνακας της Λα-
πήθου και άλλα που έπεσαν υπό τουρκικό έλεγχο κατά την εισβολή 
του 1974», προσθέτουν στην επιστολή τους οι επτά φιλοκύπριοι 
Συντηρητικοί βουλευτές.

Διαδικτυακό φεστιβάλ Cyprus@60 από την Ύπατη Αρμοστεία Κύπρου στο ΗΒ  
Η Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Ηνωμένο 

Βασίλειο συμμετέχει στους εορτασμούς της 60ης 

επετείου από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας 

και εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

με το πρωτότυπο διαδικτυακό φεστιβάλ Cy-

prus@60. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τις Πολιτιστικές 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας, το καινοτόμο Cy-

prus@60 Online Festival συγκεντρώνει για 

πρώτη φορά κάτω από την ίδια «στέγη» τους 

σπουδαιότερους βρετανικούς και κυπριακούς πο-

λιτιστικούς οργανισμούς, όπως, επίσης, βραβευ-

μένους σύγχρονους Κύπριους καλλιτέχνες και 

συγγραφείς, παρουσιάζοντας έτσι όψεις τόσο του 

αρχαίου όσο και του σύγχρονου κυπριακού πο-

λιτισμού. 

Το φεστιβάλ έκανε πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου 

2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cultur-

alchc.co.uk/cyprusat60, και μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 

θα δημοσιεύει καθημερινά καινούργιο υλικό, 

όπως ξεναγήσεις στις κυπριακές συλλογές βρε-

τανικών μουσείων, ζωντανές παραστάσεις και συ-

ναυλίες από κορυφαίους οργανισμούς όπως ο 

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου και η Συμφωνική 

Ορχήστρα Κύπρου, αποκλειστικές διαδικτυακές 

εκθέσεις και κινηματογραφικές προβολές, διαδι-

κτυακά σεμινάρια και συνέδρια σε συνεργασία με 

κυπριακά και βρετανικά πανεπιστήμια, συνεντεύ-

ξεις και συζητήσεις. 

Επιβεβαιωμένοι συνεργαζόμενοι οργανισμοί και 

καλλιτέχνες είναι: British Museum, Common-

wealth Foundation, Θεατρικός Οργανισμός Κύ-

πρου, King’s College London, Συμφωνική Ορχή-

στρα Κύπρου, Fitzwilliam Museum (Cambridge), 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Ashmo-

lean Museum (Oxford), Cyprus Centre at Univer-

sity of Westminster, Tonia Buxton, Anthony Anax-

agorou, Κατερίνα Μηνά, Κωνσταντία Σωτηρίου.

Την αντίθεση της βρετανικής 
Κυβέρνησης με περιφερειακές 
ενέργειες της Τουρκίας, την ανά-
γκη αποκλιμάκωσης σε διά-
φορα μέτωπα στα οποία εμπλέ-
κεται η τουρκική πλευρά, αλλά 
και τη σημασία της διμερούς 
εμπορικής σχέσης με την 
Άγκυρα, επισημαίνει σε επι-
στολή του προς τους φορείς 
που εκπροσωπούν την κυ-
πριακή και άλλες κοινότητες στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ο Βρετανός 
Υφυπουργός Διεθνούς Εμπο-
ρίου Ρανίλ Τζαγιαγουαρντένα. 
Η επιστολή του αποτελεί απά-
ντηση σε κοινή επιστολή προς 
τον Πρωθυπουργό Μπόρις 
Τζόνσον αναφορικά με τις απο-
σταθεροποιητικές τουρκικές 
ενέργειες στην Ανατολική Μεσό-
γειο από τους επικεφαλής των 
οργανωμένων παροικιών των 
Κυπρίων, των Αρμενίων, των 
Κούρδων και των Αιγυπτίων. 
Η επιστολή από την Εθνική Κυ-
πριακή Ομοσπονδία ΗΒ, την 
Αρμενική Εθνική Επιτροπή ΗΒ, 
τη Δημοκρατική Συνέλευση του 
Κουρδικού Λαού στη Βρετανία 

και το Αιγυπτιακό Συμβούλιο 
στο ΗΒ, καλούσε τον κ. Τζόνσον 
να αξιοποιήσει τις συνομιλίες 
για μια νέα εμπορική συμφωνία 
μεταξύ Λονδίνου και Άγκυρας 
ώστε να συμβάλει στον τερμα-
τισμό των αποσταθεροποι-
ητικών τουρκικών ενεργειών. 
Οι υπογράφοντες σημείωναν ότι 
ενώ οι εμπορικές συνομιλίες 
προχωρούν, η Τουρκία γίνεται 
ολοένα και πιο «καταστροφική 
δύναμη» στην περιοχή, που συ-
στηματικά παραβιάζει το διε-
θνές δίκαιο. 
Απαντώντας εκ μέρους της βρε-
τανικής κυβέρνησης ο κ. Τζα-
γιαγουαρντένα αναφέρει πως το 
Λονδίνο αποδίδει μεγάλη σημα-
σία στην εμπορική σχέση με την 
Τουρκία, καθώς το διμερές 
εμπόριο ανήλθε σε πάνω από 
18,6 δισεκατομμύρια λίρες κατά 
το 12μηνο έως και τον Απρίλιο. 
Για το λόγο αυτό η βρετανική 
πλευρά επιδιώκει μια διμερή 
εμπορική συμφωνία για την 
εποχή μετά από τη λήξη της με-
ταβατικής περιόδου του Brexit, 
που θα διατηρεί στο βαθμό που 

είναι δυνατό τις πρόνοιες της 
υπάρχουσας εμπορικής συμ-
φωνίας με την ΕΕ. 
Την ίδια στιγμή, επισημαίνει ο 
Υφυπουργός, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο έχει ένα ισχυρό ιστορικό 
προώθησης αξιών παγκοσμίως 
και «είναι ξεκάθαρο ότι το εμπό-
ριο δε χρειάζεται να έρχεται σε 
βάρος αυτού του ιστορικού 
προάσπισης δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων, που θα παρα-
μείνει κεντρικό κομμάτι της εξω-
τερικής μας πολιτικής».  
Στην επισήμανση των επικεφα-
λής των παροικιακών οργανώ-
σεων ότι το Λονδίνο αποφάσισε 
να μη χορηγήσει νέες άδειες 
εξαγωγής όπλων προς την 
Τουρκία που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν στη Συρία, ο 
Υφυπουργός σημειώνει ότι λαμ-
βάνεται πολύ σοβαρά υπόψη η 
ευθύνη της κυβέρνησης για 
ελέγχους εξαγωγών όπλων. 
Προσθέτει ότι η άδεια εξαγωγής 
απορρίπτεται σε περιπτώσεις 
που θεωρείται ότι τα όπλα θα 
χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο 
που παραβιάζει δικαιώματα και 
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. 
Στη συνέχεια αναφέρει πως η 
βρετανική Κυβέρνηση κατανοεί 
τη σπουδαιότητα και τη σημασία 
της εξερεύνησης υδρογοναν-
θράκων για την Τουρκία, την Ελ-
λάδα και την Κύπρο και διαβε-
βαιώνει ότι το Λονδίνο έχει 
προτρέψει Άγκυρα και Αθήνα να 
δώσουν προτεραιότητα σε ευ-
καιρίες για διάλογο και να επι-
διώξουν αποκλιμάκωση. Έχει 
επίσης ενθαρρύνει τις δύο 
πλευρές να εισέλθουν σε διά-

λογο για την επίλυση εκκρεμών 

ζητημάτων και έχει έρθει σε 

επαφή με ΗΠΑ και Ευρωπαίους 

εταίρους προς τον σκοπό αυτό. 

Σημειώνει τις συζητήσεις των τε-

λευταίων εβδομάδων της Υφυ-

πουργού Εξωτερικών Μόρτον 

με ομολόγους της από τις τρεις 

χώρες και του Υπουργός Άμυ-

νας Γουάλας με αντίστοιχους 

Υπουργούς από Τουρκία, Ελ-

λάδα, Γαλλία και Γερμανία. 

Ο κ. Τζαγιαγουαρντένα προσθέ-

τει ότι το Λονδίνο έχει καταστή-

σει σαφή την αντίθεσή του στη 

στρατιωτική παρέμβαση της 

Τουρκίας στη ΒΑ Συρία τον πε-

ρασμένο Οκτώβρη, χαιρετίζει τη 

συνεχιζόμενη εκεχειρία και τις 

διπλωματικές προσπάθειες της 

Τουρκίας για να διατηρηθεί η 

εκεχειρία στην Ιντλίμπ, καθώς 

και τη γενναιοδωρία της Άγκυ-

ρας με τη φιλοξενία άνω των 

τριών εκατομμυρίων Σύρων 

προσφύγων. 

«Δεν υποστηρίζουμε την τουρ-

κική ή οποιαδήποτε άλλη έξω-

θεν στρατιωτική δραστηριότητα 

στη Λιβύη που απειλεί να επι-

δεινώσει τη σύρραξη και να χει-

ροτερέψει τις περιφερειακές 

εντάσεις. Έχουμε εκφράσει τις 

ανησυχίες μας προς την τουρ-

κική Κυβέρνηση όπως και σε 

άλλους εξωτερικούς παίκτες. 

Όλοι πρέπει να αποκλιμακώ-

σουν, να δεσμευθούν σε εκεχει-

ρία και να επιστρέψουν σε πο-

λιτικό διάλογο υπό τα Ηνωμένα 

Έθνη», καταλήγει η επιστολή. 

Επιστολή Βρετανού Υφυπουργού προς κυπριακή και  
άλλες παροικίες για τις σχέσεις με την Τουρκία  



 3      | Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Βrexit

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν επιθυμεί ιδιαί-
τερα να τελειώσει η μεταβατική περίοδος για το 
Brexit χωρίς να υπάρχει μια νέα εμπορική συμ-
φωνία, αλλά πιστεύει πως η Βρετανία μπορεί να 
αποδεχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα, όπως δήλωσε 
την Κυριακή. Με τη μεταβατική περίοδο που λήγει 
στις 31 Δεκεμβρίου να πλησιάζει, ο Μπορις Τζόν-
σον και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν σε τη-
λεδιάσκεψη που είχαν το Σάββατο, "να εργα-
σθούν εντατικά" για να καταλήξουν σε εμπορική 
συμφωνία η οποία θα διέπει τις σχέσεις τους μετά 
την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση. 
«Νομίζω πως υπάρχει για να υλοποιηθεί», είπε 
ο Τζόνσον σε συνέντευξη που παραχώρησε στην 
τηλεόραση του BBC. «Φευ, υπάρχουν κάποια 
δύσκολα θέματα που πρέπει να διορθωθούν, και 

δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ΕΕ πρέπει να κατα-
λάβει πως το εννούμε απολύτως ότι χρειάζεται 
να έχουμε έλεγχο στους νόμους και στις ρυθμίσεις 
μας, και επίσης πρέπει να καταλάβουν ότι η πα-
λιννόστηση της αλιείας του ΗΒ... είναι πολύ ση-
μαντική». 
Απαντώντας σε ερώτηση αν ανησυχεί για ενδε-
χόμενες επιπτώσεις μιας κατάστασης μη συμφω-
νίας εν μέσω της πανδημίας της COVID, ο Τζόν-
σον είπε: «Δεν επιθυμώ ιδιαίτερα ένα αποτέλεσμα 
όπως εκείνο της Αυστραλίας και του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, αλλά μπορούμε κα με το 
παραπάνω να το αποδεχθούμε». «Νομίζω πως 
οι άνθρωποι αυτής της χώρας πέρασαν αρκετά... 
να τους λένε ότι αυτό θα είναι αδύνατο ή αφόρητο. 
Νομίζω ότι μπορούμε να τα πάμε καλά κάτω από 
τέτοιες περιστάσεις». 
Η κυβέρνηση είπε την περασμένη εβδομάδα 
στους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς ότι θα πρέ-
πει να συμπληρώσουν επιπλέον έγγραφα είτε 
υπάρξει συμφωνία είτε όχι και πως μια έλλειψη 
προετοιμασίας εκ μέρους τους θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε ουρές φορτηγών που θα φθάνουν 
τα 100 χλμ. Αυτό προκάλεσε κατηγορίες από την 
αντιπολίτευση που υποστήριξε ότι οι υπουργοί 
στήνουν παγίδα στον τομέα αυτόν για να του 
επιρρίψουν την ευθύνη για το χάος που θα μπο-
ρούσε να ακολουθήσει ένα άτακτο Brexit. Η ΕΕ 
λέει ότι οιαδήποτε συμφωνία πρέπει να έχει επι-
τευχθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ή τις πρώτες 
ημέρες του Νοεμβρίου το αργότερο, ώστε να μεί-
νει αρκετός χρόνος για επικύρωσή της από την 
Eνωση πριν από το τέλος του έτους.

με τον Βύρωνα Καρύδη

Διχασμένη η κυβέρνηση όσον αφορά την εφαρμογή αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων  

Ως ευκαιρία «να μάθουμε και να βελτιωθούμε» 
χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον την πανδημία του κορωνοϊού κατά την 
ομιλία του με την οποία έκλεισε το συνέδριο του 
Συντηρητικού Κόμματος, το οποίο φέτος διεξήχθη 
διαδικτυακά. 
Χρησιμοποιώντας το κεντρικό σύνθημα του συ-
νεδρίου «ξαναχτίζουμε καλύτερα», ο κ. Τζόνσον 
είπε πως γεγονότα σαν την πανδημία «δεν έρ-
χονται και απλά παρέρχονται, αλλά συνιστούν 
έναυσμα για οικονομική και κοινωνική αλλαγή». 
Σημείωσε ότι η Κυβέρνησή του εργάζεται νυχθη-
μερόν για να αποκρούσει τον ιό και δήλωσε βέ-
βαιος πως η χώρα θα καταφέρει να βγει νική-
τρια. 
Διαβεβαίωσε δε ότι μετά από τη δική του περι-
πέτεια με τον κορωνοϊό είναι απολύτως καλά στη 
υγεία του, αποκαλύπτοντας ότι έχοντας αποφα-
σίσει να προσέχει τη διατροφή του, έχει χάσει 

σχεδόν 12 κιλά. 
Στο πλαίσιο των πολιτικών εξαγγελιών που έκανε, 
είπε ότι θέλει ένα λαμπρότερο μέλλον για την οι-
κονομία, με την κινητήρια δύναμη να είναι όχι το 
κράτος αλλά ο ιδιωτικός τομέας. Για αυτό, όπως 
συμπλήρωσε, θέλει τη Βρετανία να είναι πιο αντα-
γωνιστική στη φορολογία και στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο. 
Όπως είχε προαναγγελθεί, ανακοίνωσε ότι η Κυ-
βέρνηση θα επενδύσει 160 εκατομμύρια λίρες, 
με στόχο την επίτευξη παραγωγής 40GW από 
την αιολική ενέργεια έως το 2030. 
Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη χρηματοδότηση για τους 
τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, ενώ στά-
θηκε στην προσπάθεια ανανέωσης της στεγα-
στικής αγοράς, λέγοντας ότι θέλει να δημιουργή-
σει ακόμα 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες κατοικιών. 
Απέδωσε, επίσης, στην αριστερά υπερβολική πο-
λιτική ορθότητα που αλλοιώνει την εθνική ταυτό-
τητα των Βρετανών. 
Κλείνοντας την ομιλία του περιέγραψε το όραμά 
του για τη Βρετανία του 2030, «την καλύτερη 
χώρα του κόσμου», δηλαδή μια χώρα με αερο-
σκάφη μηδενικής εκπομπής ρύπων, με μπλε δια-
βατήρια (δηλαδή όχι κοινοτικά διαβατήρια), με 
περισσότερους ιδιοκτήτες κατοικιών, με πράσινες 
μεταφορές, με καλύτερη ευρυζωνική σύνδεση, με 
δεκάδες νεόκτιστα νοσοκομεία, με υγιέστερο πλη-
θυσμό και μια Βρετανία πιο ενωμένη και πιο κο-
σμοπολίτικη.

Τζόνσον: Η πανδημία ευκαιρία να μάθουμε και να  
βελτιωθούμε  

COVID-19

Ο Τζόνσον λέει ότι δεν θέλει ένα Brexit χωρίς  συμφωνία 
αλλά μπορεί να αποδεχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα

Η Daily Telegraph (07/10) ισχυρίζεται ότι η κυ-
βέρνηση είναι διχασμένη αναφορικά με τα σχέδια  
αναθεώρησης των τοπικών κανόνων lockdown.  

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η εφαρμογή των 
νέων  προτάσεων για ένα προειδοποιητικό σύ-
στημα “φωτεινής σηματοδότησης” διαφορετικών 
επιπέδων περιορισμών  θα μπορούσε να καθυ-
στερήσει λόγω των αντιρρήσεων  του υπουργού 
των Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ.  

Σύμφωνα με την Telegraph, ο κ. Σουνάκ, στην 
προσπάθειά του να προστατεύσει την οικονομία, 
επιμένει ότι οι αποφάσεις σχετικά με τις πόλεις  
που τίθενται υπό καθεστώς αυστηρότερων πε-
ριοριστικών μέτρων θα πρέπει να λαμβάνονται 
από μια επιτροπή που θα περιλαμβάνει μόνο αυ-
τόν, τον υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ και τον 
πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. 

"Σε κατάσταση επιφυλακής η Βρετανία για νέο 
lockdown εξαιτίας του αυξανόμενου ποσοστού 
των μολύνσεων” , είναι o τίτλος της πρώτης σελί-
δας στους Times. 

Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι επιστημονικοί σύμ-
βουλοι της κυβέρνησης ζήτησαν "επείγουσα και 
δραστική δράση" αφού οι περιπτώσεις Covid – 
19 και ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη 
ζωή τους λόγω της νόσου  διπλασιάστηκαν σε 11 
ημέρες -  14.542 κρούσματα και οι 76 θάνατοι .  

Εν τω μεταξύ, η Daily Mail υπογραμμίζει ότι 
περισσότεροι από 4.000 γιατροί και επιστήμονες 
από όλο τον κόσμο ζητούν η καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων να επιστρέψει στους φυσιολογικούς 
ρυθμούς για όλους, εκτός από τους ηλικιωμένους 
και τις ευάλωτες ομάδες, λόγω των δυσμενών 
επιπτώσεων που έχουν προκληθεί από τις επι-
κρατούσες πολιτικές κορωνοϊού. 

Αυτοί οι ιατροί και επιστήμονες έχουν υπογρά-
ψει μια δήλωση - προειδοποίηση για τον “κατα-
στροφικό” αντίκτυπο των περιορισμών στην ψυ-
χική και σωματική υγεία. 

Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι η “ασυλία της 
αγέλης”  πρέπει να επιτραπεί να αναπτυχθεί  με-
ταξύ εκείνων που είναι σε καλύτερη θέση να κα-
ταπολεμήσουν τον ιό. 

Αλλά o καθηγητής του πανεπιστημίου της Οξ-
φόρδης, Τζέιμς Νέισμιθ, ο οποίος δεν έχει υπο-
γράψει  τη δήλωση, τονίζει  στην Daily 
Mail ότι κανείς δεν γνωρίζει πόσο μπορεί 
να διαρκέσει η 
“ανοσία της αγέ-
λης” . 

Και ο καθηγη-
τής Τζέρεμι Ρό-
σμαν του πανε-
πιστημίου του 
Κεντ προειδο-
ποιεί ότι η επι-
δίωξη της “ασυ-
λίας της αγέλης” 
αγνοεί τον κίν-
δυνο η Covid - 

19 να επικρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα 
γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο  τη μακροχρόνια 
υγεία πολλών ανθρώπων. 

Νέο “σχέδιο τριών επιπέδων” εξετάζεται από 
την κυβέρνηση για την αναχαίτιση της πανδημίας    

Ο Guardian (05/10) έχει δει ένα σχέδιο για 
lockdown  "τριών επιπέδων" που  σκοπεύει να 
εκπονήσει η κυβέρνηση . Απώτερος στόχος είναι 
να  απλοποιήσει τα αποσμαματικά περιοριστικά 
μέτρα που ισχύουν κατά τόπους για την ανά-
σχεση της Covid-19.  

Σύμφωνα με την εφημερίδα,  το "επίπεδο επι-
φυλακής 3" - το πιο σοβαρό - θα περιλαμβάνει 
το κλείσιμο των παμπ και την απαγόρευση της 
κοινωνικής επαφής εκτός των νοικοκυριών, στα  

κλαμπ και στα οργανω-
μένα μη επαγγελματικά 

αθλήματα. Το σχέδιο δεν έχει ορι-
στικοποιηθεί και δεν έχει ακόμη 
εγκριθεί από την Ντάουνινγκ Στριτ ή από αρμό-
διους τους υπουργούς, μας ενημερώνει ο Guard-
ian. Σε αυτό δεν αναφέρονται τα σχολεία επειδή 
εκτιμάται ότι η επαναλειτουργία τους ήταν  ήταν 
σχετικά επιτυχής, προσθέτει η εφημερίδα.   

Η Βρετανία ανακοίνωσεt την Tρίτη 22.961 νέα 
κρούσματα της Covid-19, έναντι 12.872 προχθές, 
αλλά οι αρχές υπογράμμισαν ότι η εκτόξευση του 
ημερήσιου αριθμού των κρουσμάτων οφείλεται 
εν μέρει σε τεχνικό πρόβλημα που καθυστέρησε 
την μεταφορά 15.000 αποτελεσμάτων διαγνωστι-
κών τεστ στο ηλεκτρονικό σύστημα.  

Οι χιλιάδες περιπτώσεις Covid που δεν συμπε-
ριλήφθηκαν στα επίσημα καθημερινά στοιχεία  
ήταν η κύρια ιστορία στην Daily Mail και στην 
Daily Telegraph. “Πρόκειται για φιάσκο", γράφει 
η Mail.  

Η επικεφαλής της ειδικής κυβερνητικής ομάδας 
για τον εμβολιασμό  δήλωσε στους Financial 
Times ότι λιγότερο από το ήμιση του πληθυσμού 
στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να ελπίζει ότι θα 
εμβολιαστεί κατά του Covid-19. 

Η Κέιτ Μπίνγκαμ σημείωσε  ότι εάν βρεθεί ένα 
εμβόλιο, θα δοθεί μόνο σε ενήλικες και σε αυτούς 
που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. “Σκοπός 
μας είναι να εμβολιαστούν περίπου 30 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι από έναν πληθυσμό 67 εκατομμυ-
ρίων”, είπε στους Financial Times η κ. Μπίνγκαμ. 



 4    | Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Βρετανικά πανεπιστήμια προ-
σφέρουν σε φοιτητές από χώ-
ρες-μέλη της ΕΕ εκπτώσεις σε 
δίδακτρα προγραμμάτων σπου-
δών μετά από τη λήξη της με-
ταβατικής περιόδου του Brexit 
στο τέλος του έτους. 
Όπως επισημάνθηκε αρχικά σε 
ρεπορτάζ του Politico, η κίνηση 
αυτή γίνεται εν μέσω φόβων 
πως ο αριθμός των κοινοτικών 
φοιτητών που θα θέλουν να 
σπουδάσουν στη Βρετανία θα 
μειωθεί σημαντικά από το ερχό-
μενο ακαδημαϊκό έτος. Τότε θα 
πάψουν να ισχύουν για όσους 
εγγράφονται σε πανεπιστήμια 
τα ίδια δίδακτρα που ισχύουν 
για τους Βρετανούς φοιτητές, 
όπως και οι ίδιες πρόνοιες ανα-
φορικά με την πρόσβαση σε 
κρατικά φοιτητικά δάνεια. Σύμ-
φωνα με κυβερνητικές εκτιμή-
σεις στο Λονδίνο οι εγγραφές 
Ευρωπαίων φοιτητών θα μπο-
ρούσαν να μειωθούν κατά 20%. 
Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνει 
το δημοσίευμα, η προσφορά 
των πανεπιστημίων αμφισβητεί-
ται ως προς τη νομιμότητά της, 
καθώς μπορεί να παραβιάζει τη 
βρετανική νομοθεσία περί δια-
κρίσεων. 
Στην ιστοσελίδα του το Πανεπι-
στήμιο Royal Holloway του Λον-
δίνου αναφέρει μεν ότι με βάση 
τις κυβερνητικές αποφάσεις 
όσοι κοινοτικοί φοιτητές αρχί-
σουν τις σπουδές τους από το 
Σεπτέμβριο του 2021 δε θα αντι-
μετωπίζονται πια όπως οι γηγε-

νείς συμφοιτητές τους, αλλά ση-
μειώνει ότι το ίδιο το πανεπιστή-
μιο προσφέρει «αυτόματη μεί-
ωση των διδάκτρων που τα 
φέρνει στο ίδιο επίπεδο με τα 
δίδακτρα τα οποία πληρώνουν 
οι Βρετανοί φοιτητές». 
Τα δίδακτρα θα παραμείνουν 
μάλιστα στο ίδιο επίπεδο για 
όλη τη διάρκεια του προγράμ-
ματος σπουδών που θα αρχίσει 
τον Σεπτέμβριο του 2021. 
Σημειώνεται επίσης ότι ακόμα 
το πανεπιστήμιο δεν έχει απο-
φασίσει την πολιτική διδάκτρων 
για τους κοινοτικούς φοιτητές 
που θα θέλουν να αρχίσουν τις 
σπουδές τους τον Σεπτέμβριο 
του 2022. 
Δύο δικηγόροι που ειδικεύονται 
σε θέματα ανώτερης εκπαίδευ-
σης δηλώνουν στο Politico ότι 
η προσφορά αυτή μπορεί να 
συνιστά διάκριση με βάση την 
εθνικότητα υπό το βρετανικό δί-
καιο. Όπως πάντως επισημαί-
νουν, αυτό δε θα διαπιστωθεί 
μέχρι κάποια υπόθεση να κα-
ταγγελθεί και να πάρει το δρόμο 
της δικαιοσύνης. 
Εκπρόσωπος του Royal Hol-
loway δήλωσε στο Politico ότι 
το πανεπιστήμιο εκτιμά το ρόλο 
που παίζουν στο φοιτητικό πε-
ριβάλλον οι σπουδαστές από 
χώρες της ΕΕ και για αυτό λή-
φθηκε η απόφαση να δοθεί βοή-
θεια κατά την επόμενη τριετία 
για τη «μεταβατική περίοδο» της 
αλλαγής των διδάκτρων με συ-
γκεκριμένες υποτροφίες προς 

φοιτητές που τις δικαιούνται. 
Όπως συμπλήρωσε, οι υποτρο-
φίες αυτές θα μειωθούν σε αξία 
για κάθε νέα φουρνιά φοιτητών 
και θα σταματήσουν από το 
2024. 
Μεταξύ άλλων πανεπιστημίων 
και εκείνο του Έσεξ συστήνει 
ένα πρόγραμμα υποτροφιών 
για Ευρωπαίους φοιτητές από 
την επόμενη ακαδημαϊκή πε-
ρίοδο, το οποίο θα μπορούσε 
να φτάσει έως και σε έκπτωση 
5.000 λιρών για το πρώτο έτος 
σπουδών. 
Ο οργανισμός Universities UK 
που εκπροσωπεί τα βρετανικά 
πανεπιστήμια φέρεται μα εξετά-
ζει τη νομιμότητα αυτών προ-
σφορών μειωμένων διδάκτρων 
και των στοχευμένων αποκλει-
στικά σε φοιτητές από την ΕΕ 
υποτροφιών. 
Εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Παιδείας, πάντως, δήλωσε ότι 
«τα πανεπιστήμια θέτουν το 
δικό τους ύψος διδάκτρων για 
διεθνείς φοιτητές και οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα πρέπει να ελέγχουν 
με το πανεπιστήμιο στο οποίο 
επιθυμούν να σπουδάσουν 
ποια είναι τα δίδακτρα». 
Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι 
«ως αυτόνομα ιδρύματα, τα πα-
νεπιστήμια είναι υπεύθυνα για 
τη λήψη αποφάσεων επί των δι-
δάκτρων και για να διασφαλί-
σουν ότι τηρούν τις νομικές τους 
υποχρεώσεις».

Εκπτώσεις διδάκτρων από βρετανικά πανεπιστήμια Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 

13 μαθητές σχολείου στο βό-

ρειο Λονδίνο, αφού κατανάλω-

σαν γλυκά που περιείχαν κάν-

ναβη κι αισθάνθηκαν 

αδιαθεσία. 

Το περιστατικό σημειώθηκε 

λίγο πριν από το μεσημέρι της 

Δευτέρας στο Καθολικό Σχολείο 

La Sainte Union στο Highgate, 

του βόρειου Λονδίνου, σύμ-

φωνα με το Sky News. 

Μόλις οι μαθητές ένιωσαν αδιά-

θετοι, κλήθηκαν ασθενοφόρα 

που τους μετέφεραν στα νοσο-

κομεία, κυρίως για προληπτι-

κούς λόγους. 

Οι συνθήκες για την κατανά-

λωση των γλυκών διερευνώνται 

και σύμφωνα με την Μητροπο-

λιτική Αστυνομία δεν έχουν γίνει 

συλλήψεις και το σχολείο δεν 

έχει εκκενωθεί.

Παιδεία

Πτήσεις

Στο νοσοκομείο μαθητές 

Πρόβλημα με τα τεστ του κορωνοϊού

Μια τεχνική αστοχία στο σύ-

στημα δεδομένων για τα τεστ 

του κορωνοϊού στην Αγγλία έχει 

πλέον διορθωθεί και δεν πρό-

κειται να επαναληφθεί, όπως 

δήλωσε την Δευέρα η υπουρ-

γός Εργασίας και Συντάξεων 

Τερίς Κόφι. 

Η Βρετανία ανέφερε την Κυ-

ριακή αύξηση των ημερήσιων 

κρουσμάτων κατά 22.961, αφού 

οι αρχές δήλωσαν ότι ένα τε-

χνικό ζήτημα σήμαινε ότι περισ-

σότερα από 15.000 αποτελέ-

σματα των τεστ δεν είχαν 

μεταφερθεί εγκαίρως στα συ-

στήματα των υπολογιστών, συ-

μπεριλαμβανομένων της ιχνη-

λάτησης των επαφών. 

«Η δυσλειτουργία έχει εντοπι-

σθεί και έχει διορθωθεί και είμαι 

βεβαία ότι οι αλλαγές επέρχο-

νται αμέσως, για να βεβαι-

ωθούμε ότι τέτοιου είδους προ-

βλήματα δεν θα ξανασυμβούν, 

δήλωσε η Κόφι στο Sky News. 

«Είμαι σίγουρη ότι η PHE (Δη-

μόσια Υγεία της Αγγλίας) δεν θα 

επιτρέψει να ξανασυμβεί αυτό 

το πρόβλημα», συμπλήρωσε. 

Οι αναφορές για το τεχνικό 

πρόβλημα είναι πιθανό να προ-

καλέσουν περαιτέρω αμφιβο-

λίες για τον χειρισμό του κρου-

σμάτων από τον πρωθυπουργό 

Μπόρις Τζόνσον: η απάντηση 

της κυβέρνησής του έχει θεω-

ρηθεί από τους πολιτικούς αντι-

πάλους ως αργή, κακώς οργα-

νωμένη και ασαφής. 

Ο Τζόνσον, ο οποίος υποσχέ-

θηκε ένα πρωτοποριακό σύ-

στημα δοκιμών και εντοπισμού 

έχει παραδεχθεί ότι υπήρξαν 

λάθη, όμως η κυβέρνησή του 

αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη 

κρίση υγείας από το ξέσπασμα 

της γρίπης του 1918. 

Το τεχνικό πρόβλημα, το οποίο 

εντοπίστηκε την Παρασκευή και 

έχει επιλυθεί, είχε σαν αποτέλε-

σμα 15.841 περιπτώσεις να 

μην μεταφορτωθούν στους πί-

νακες αναφορών που χρησιμο-

ποιούνται από το σύστημα πα-

ρακολούθησης επαφών της 

Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας 

(NHS). 

«Κατανοούμε πλήρως την ανη-

συχία που μπορεί να έχει προ-

κληθεί και ως αποτέλεσμα 

έχουν τεθεί σε εφαρμογή περαι-

τέρω αυστηρά μέτρα», δήλωσε 

ο προσωρινός διευθύνων σύμ-

βουλος της PHE, Μάικλ Μπρό-

ντι. 

Η PHE ανέφερε, ότι όλοι οι εν-

διαφερόμενοι είχαν λάβει τα 

αποτελέσματά τους εγκαίρως 

και σε εκείνους που έχουν δια-

γνωσθεί θετικοί έχει δοθεί 

εντολή για απομόνωση.  

Η πρόεδρος της ομάδας δρά-

σης για τα εμβόλια στη Βρετα-

νία, Κέιτ Μπίνγκαμ δήλωσε ότι 

ο εμβολιασμός του καθένα στη 

Βρετανία κατά του κορωνοϊού 

"δεν πρόκειται να συμβεί,” 

υπογραμμίζοντας στην εφημε-

ρίδα "The Financial Times” ότι 

είναι απαραίτητος ο εμβολια-

σμός, μόνο όσων βρίσκονται 

σε κίνδυνο. 

«Δεν πρόκειται να υπάρξει 

εμβολιασμός για ανθρώπους 

κάτω των 18. Είναι ένα εμβό-

λιο μόνο για ενήλικες, για αν-

θρώπους άνω των 50 ετών, 

δίνοντας έμφαση στους εργα-

ζόμενους στον τομέα της 

υγείας, στους εργαζόμενους 

στους οίκους ευγηρίας, αλλά 

και στους ευάλωτους», δή-

λωσε η Μπίνγκαμ σε μία συ-

νέντευξή της, στην αναφερό-

μενη εφημερίδα . 

Οι δηλώσεις της Μπίνγκαμ 

ακολούθησαν τις δηλώσεις του 

πρωθυπουργού Μπόρις Τζόν-

σον την Τρίτη, ο οποίος είπε 

πως αναμένει τους επόμενους 

μήνες από την πανδημία 

COVID-19 να είναι δύσκολοι, 

αλλά τα πράγματα θα είναι 

δραστικά αντίθετα από (την 

κατάσταση) την άνοιξη.

Εμβόλιο 

Η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία και τη Σουηδία, 

αναμένεται να μπει στη λεγόμενη «κόκκινη λί-

στα» του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή την εβδο-

μάδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Βρετα-

νία, κάτι που σημαίνει ότι όσοι ταξιδεύουν από 

τις χώρες αυτές στη Βρετανία είναι υποχρεω-

μένοι να περάσουν 14 ημέρες σε καραντίνα. 

Αν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση αυτή, θα πρόκειται 

για νέο πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό, που 

ήλπιζε στους έστω λίγους Βρετανούς που σχε-

διάζουν να πάνε στην Ελλάδα για το διάστημα 

της διακοπής των μαθημάτων σε σχολεία και 

πανεπιστήμια επί μια εβδομάδα, όπως κάθε 

φθινόπωρο. 

Ωστόσο σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Tele-

graph, είναι πιθανό σύντομα το διάστημα κα-

ραντίνας που επιβάλλουν οι βρετανικές αρχές 

να περικοπεί στις οκτώ ημέρες κατόπιν αρνη-

τικού τεστ, ενόψει και των διακοπών των Χρι-

στουγέννων. 

Σημειώνεται ότι μόνο ορισμένες περιοχές της 

Ελλάδας βρίσκονται προς το παρόν στην «κόκ-

κινη λίστα» της Βρετανίας. 

Η Ελλάδα πέρασε τις τελευταίες ημέρες το βρε-

τανικό όριο επιβολής καραντίνας των 20 κρου-

σμάτων ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα, 

φτάνοντας τα 22,3. Η Ιταλία έφτασε τα 25,6 και 

η Σουηδία, με την ιδιότυπη αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού, τα 31,7 ανά 100.000 κατοίκους. 

Το Λονδίνο προβλέπεται να ανακοινώσει τη 

σχετική απόφαση σήμερα το βράδυ (Πέμπτη).

Στην «κόκκινη λίστα» της Βρετανίας θα μπει η Ελλάδα 

Οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων 
στη Βρετανία μειώθηκαν στο 
χαμηλότερο επίπεδο των τελευ-
ταίων δύο δεκαετιών τον Σε-
πτέμβριο, καθώς η πανδημία 
συνέχισε να πλήττει τον κλάδο. 
Τον προηγούμενο μήνα οι πω-
λήσεις υποχώρησαν 4% στα 
328.041 οχήματα, στο μικρό-
τερο ποσοστό από το 1999, 
όταν εισήχθησαν οι διπλές πι-
νακίδες στη Βρετανία, σύμφωνα 

με την οργάνωση κατασκευα-

στών και εμπόρων (SMMT). 

«Αυτό δεν είναι ανάκαμψη. 

Εκτός κι αν η πανδημία ελεγχθεί 

και η ευρύτερη καταναλωτική 

και επιχειρηματική εμπιστοσύνη 

ανακάμψει, το βραχυπρόθεσμο 

μέλλον μοιάζει πολύ δύσκολο», 

τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος 

του SMMT, Mike Hawes.

Σε χαμηλό δύο δεκαετιών οι  
ταξινομήσεις αυτοκινήτων

Η Σκωτία θα επιβάλει ένα μίνι 

lockdown δύο εβδομάδων από 

την Παρασκευή, γράφει η εφη-

μερίδα Sun, επικαλούμενη 

πληροφορίες από γιατρούς. 

Πηγές του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας (NHS) της Βρετανίας 

δήλωσαν στην βρετανική τα-

μπλόιντ ότι αναμένεται να δοθεί 

εντολή για παραμονή στο σπίτι 

στους κατοίκους όλης της Σκω-

τίας από τις 18:00 ώρα Γκρί-

νουιτς της Παρασκευής. 

Σύμφωνα με τις ίδιες, η καρα-

ντίνα θα διαρκέσει δύο εβδο-

μάδες.

Μίνι lockdown  
στη Σκωτία

COVID-19

Eμπόριο



 5    | Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Η εξαγγελία Ερντογάν για το Βαρώσι, τους «ξύπνησε από το λήθαργο»… 
ΤΩΡΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Εθνικό Συμβούλιο

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης προήδρευσε στο Προεδρικό Μέ-
γαρο το βραδυ της  Τρίτης,  συνεδρίας του Εθνι-
κού Συμβουλίου, το οποίο πέραν της ενημέρωσης 
που έτυχε από τον Πρόεδρο και των απόψεων 
που εκφράστηκαν από τα πολιτικά κόμματα, επι-
κεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στην παράνομη ενέρ-
γεια της Τουρκίας σε σχέση με το παραλιακό μέ-
τωπο της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων. 
Το Εθνικό Συμβούλιο σε απόφαση του: 
1. Καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις σημε-
ρινές ενέργειες της Τουρκίας, οι οποίες παραβιά-
ζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των ΗΕ, και ειδικά τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ 550 (1984) και 
789 (1992) και  καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει 
και να συμμορφωθεί με τα πιο πάνω ψηφίσματα. 

Η δεύτερη παράγραφος είναι αυτή στην οποία 
διαφωνεί το ΕΛΑΜ. 
2. Επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της ελληνοκυ-
πριακής πλευράς να συμμετάσχει σε ένα γόνιμο 
διάλογο για την επίλυση του Κυπριακού, μακριά 
από απειλές και τετελεσμένα, όπως καθορίζεται 
από τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, τις αποφά-
σεις του Συμβουλίου Ασφαλείας  αλλά και τις αρ-
χές και αξίες της ΕΕ, μέλος της οποία είναι και 
θα παραμείνει η Κυπριακή Δημοκρατία». 
Η ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου εκφράζει 
τη θέση όλων για καταδίκη των όσων απαράδε-
κτων η Τουρκία έχει αποφασίσει, δήλωσε ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας χαρακτηρίζοντας την από-
φαση της Τουρκίας ως άκρως απαράδεκτη. 
Το ζήτημα της Αμμοχώστου θα θέσει ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στο επό-

μενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως δήλωσε ο Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, ση-
μειώνοντας επίσης ότι έχει ήδη κατατεθεί η προ-
σφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η 
Κυβέρνηση κάνει παραστάσεις σε θεσμούς της 
ΕΕ ενώ είναι επίσης σε επαφή με τα πέντε μόνιμα 
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
Το ζήτημα της Αμμοχώστου θα θέσει ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στο επό-
μενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως δήλωσε ο Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, ση-
μειώνοντας επίσης ότι έχει ήδη κατατεθεί η 
προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και η Κυβέρνηση κάνει παραστάσεις σε θεσμούς 
της ΕΕ ενώ είναι επίσης σε επαφή με τα πέντε 
μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Η εξαγγελία Ερντογάν για άνοιγμα του Βαρωσιού 
«ξύπνησε» από τον πολιτικό λήθαργο της κυβέρ-
νηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ! Ενώ οι Τούρκοι προ-
ειδοποιούσαν από το 2019, ο Πρόεδρος, ο 
υπουργός Εξωτερικών Ν. Χριστοδουλίδης και  ο 
πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος του ΔΗΣΥ, 
υποτιμούσαν τον κίνδυνο και καθησύχαζαν. Επα-
ναπαύτηκαν συνεχίζοντας το πλιάτσικο με τα 
χρυσά διαβατήρια και τους χρυσοφόρους πύρ-
γους. Η κίνηση Ερντογάν για επέκταση του πα-
ραλιακού μετώπου, έθεσε σε «συναγερμό», «κα-
τόπιν εορτής», την κυβέρνηση. Το ΑΚΕΛ 
συμπεριφερόμενο με πατριωτισμό, όπως πάντα, 
δείχνει το δρόμο τονίζοντας πως δεν αρκεί η κα-
ταδίκη των παράνομων ενεργειών της κατοχικής 
δύναμης, υποδεικνύοντας πως «η Κύπρος θα 
χαθεί αν δεν επανενωθεί». Δραματικό και το μή-
νυμα του Δημάρχου της κατεχόμενης πόλης, του 
Σίμου Ιωάννου.  Η μόνη ελπίδα για αποτροπή 
των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας που 
αναμένεται να συνεχίσουν με εποικισμό όλης της 
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, τονίζει, εί-
ναι η επανέναρξη των συνομιλιών για λύση του 
Κυπριακού. 
Η κίνηση της Άγκυρας γίνεται με δεδηλωμένη την 
πολιτική έκφραση από την κυβέρνηση Εργνογάν 
για στήριξη στην εκλογική διαδικασία της Κυρια-
κής για ανάδειξη νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, 
του εθνικιστή  «πρωθυπουργού» του παράνομου 
καθεστώτος Ερσίν Τατάρ. 
Όπως έγινε γνωστό, στις 11 σήμερα το πρωί (Πέ-
μπτη)  θα επιτραπεί η είσοδος από το σημείο διέ-
λευσης απέναντι από το δημοτικό στάδιο της Αμ-
μοχώστου, στην περίκλειστη πόλη.  
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του «Μπαϊράκ» διερ-
γασίες για το άνοιγμα συνεχίζονται και χθες ενώ  
απομακρύνθηκαν από το συγκεκριμένο σημείο 
τα συρματοπλέγματα και καθαρίστηκε η περιοχή. 
Επίσης, τοποθετήθηκε και το κουβούκλιο ελέγχου. 
Προστίθεται ότι θα ανοίξει και η λεωφόρος της 
Δημοκρατίας από την οποία θα παρέχεται η πρό-
σβαση προς τον δρόμο που οδηγεί στο σημείο 
εισόδου στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. 
Να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 2017 είχε ανοίξει 
ένα μέρος του παραλιακού μετώπου στην περί-

κλειστη πόλη, η την παραλία του Αγίου Μέμνωνα, 
μόνο για Τ/κ πολίτες του ψευδοκράτους και Τούρ-
κους πολίτες. 
Η ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ – ΤΑΤΑΡ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ  
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΩΝ ΒΑΡΩΣΙΩΝ  
Η εξαγγελία της απόφασης για άνοιγμα του πα-
ραλιακού μετώπου των Βαρωσίων έγινε την Τρίτη 
στην ΄Αγκυρα από τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ 
Ερντογάν και τον «πρωθυπουργός» Ερσίν Τατάρ 
σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ενώ συνδέθηκαν 

μέσω τηλεδιάσκεψης με την περιοχή των Βαρω-
σίων όπου γίνονταν προετοιμασίες. 
Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι γνωρίζει πολύ καλά 
τη σημασία των Βαρωσίων. “Σε μια περίοδο που 
έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις, αυτή η εξέλιξη έχει 
σημασία. Γνωρίζουμε ότι πολλοί θα ενοχληθούν 
αλλά μέχρι σήμερα οι Τ/κ και εμείς κάναμε υπο-
μονή χωρίς να έχουμε κανένα αντίκρισμα”, είπε 
και ευχήθηκε ότι θα ανοίξει αργότερα ολόκληρη 
η πόλη των Βαρωσίων. 
H ανακοίνωση για τα Βαρώσια έγινε έπειτα από 
την τελετή επανασύνδεσης του αγωγού νερού 
Τουρκίας - κατεχομένων που πραγματοποίησαν 

μέσω τηλεδιάσκεψης ο Τούρκος Πρόεδρος με τον 
Ερσίν Τατάρ κατά την οποία εξέφρασαν την ικα-
νοποίησή τους για τη μεταφορά και πάλι νερού 
στα κατεχόμενα. Στην ομιλία του ο Τούρκος Πρό-
εδρος αναφέρθηκε και στις δραστηριότητες γεώ-
τρησης της Τουρκίας λέγοντας ότι συνεχίζονται 
και ευχήθηκε ότι σύντομα θα βρεθεί φυσικό αέριο 
και εκεί όπως και στη Μαύρη Θάλασσα. Για την 
Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, είπε ότι “για άλλη μια 
φορά αγνοήθηκαν οι Τ/κ”. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος υποδέχθηκε τον Ερσίν Τα-
τάρ στο προεδρικό μαζί με τον Αντιπρόεδρο 
Φουάτ Οκτάι. Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Τούρ-
κος Πρόεδρος είπε γνωρίζει πολύ καλά “τι ση-
μαίνει το άνοιγμα των Βαρωσίων για τους Κύ-
πριους αδελφούς μας”. 
“Το τίμημα της μη λύσης κάποιοι ζητούσαν να 
πληρωθεί από τους Τ/κ”, ανέφερε και υποστήριξε 
ότι και τα Βαρώσια έμειναν κλειστά ως μέρος αυ-
τής της μη λύσης. “Μετά τις πολυμερείς διαπρα-
γματεύσεις το 2017 πλέον διαπιστώθηκε ότι δεν 
έμεινε καμιά δυνατότητα για περιεκτική λύση στην 
Κύπρο. Αποφασίσαμε να οικοδομήσουμε το μέλ-

λον της Κύπρου πάνω σε συγκεκριμένα γεγονότα 
αντί σε όνειρα. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα Βα-
ρώσια είναι έδαφος της ‘τδβκ’. Το δικαίωμα σχε-
διασμού εδώ ανήκει επίσης στις ‘τ/κ αρχές’. Στο 
πλαίσιο του οδικού χάρτη που έχετε ετοιμάσει 
στηρίζουμε πλήρως την απόφασή σας να επω-
φεληθεί ο ‘λαός’ σας του παραλιακού μετώπου 
των Βαρωσίων. Εγώ προσωπικά συγχαίρω αυτή 
τη γενναία απόφασή σας. Οι αντιρρήσεις της απέ-
ναντι πλευράς είναι ήδη μάταιες, καθώς δεν 
υπάρχουν ιδιωτικές περιουσίες για να υπάρξουν 
παράπονα. Καθώς η ‘τδβκ΄ μεγαλώνει, γίνεται 
πλουσιότερη και ισχυρότερη, η αλυσίδα του 
εμπάργκο που της επιβάλλεται θα αρχίσει να 
σπάει κομμάτι- κομμάτι”, ανέφερε ο Τούρκος Πρό-
εδρος. 
Ο κ. Ερντογάν υποστήριξε περαιτέρω ότι «όσοι 
αναγνωρίζουν το δικαίωμα του τουρκικού έθνους 
της Κύπρου πίσω από κλειστές πόρτες, προσπα-
θούν να αποφύγουν να αναλάβουν την ευθύνη, 
όταν έρχεται η στιγμή να προβούν σε πράξεις. Η 
καλύτερη απάντηση, που μπορούμε να δώσουμε 
σε εκείνους, οι εγγυήσεις των οποίων είναι ξεπε-
ρασμένες, είναι ότι δεν υπάρχει χώρος στον 21ο 
αιώνα για τέτοια νοοτροπία”. 
Η Τουρκία, συνέχισε, «δεν θα επιτρέψει τη συνέ-
χιση αυτής της αδικίας». 
 Υποστήριξε ότι «η νοοτροπία της ε/κ πλευράς 
δεν έχει αλλάξει από το 2004. Το μόνο πρόβλημα 
τους είναι να μετατρέψουν τους Τ/κ σε μειονότητα 
στο ψευδές κράτος, που ίδρυσαν, κατισχύοντας 
τα δικαιώματα των Τ/κ. Οι Τ/κ δεν θα δώσουν 
ποτέ τη συγκατάθεσή τους σε αυτό. Το τουρκικό 
έθνος δεν θα αφήσει ποτέ τους Τ/κ μόνους σε 
αυτόν τον αγώνα για ίση κυριαρχία”, ανέφερε. 
Από την πλευρά του ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι η 
πόλη των Βαρωσίων είχε αφεθεί στη μοίρα της 
μετά την «ειρηνευτική επιχείρηση», όπως απο-
κάλεσε την τουρκική εισβολή. 
“Παρότι τη δεκαετία του 90 είχε έρθει στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων, δεν υπήρξε αποτέλεσμα 
λόγω του ε/κ τομέα. Μια από τις υποσχέσεις που 
δώσαμε το 2019 στον ‘λαό μας ήταν το άνοιγμα 
της κλειστής πόλης των Βαρωσίων. Φέραμε τις 
εργασίες μας μέχρι ενός σημείου και κάνουμε το 
πρώτο απτό βήμα», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου  

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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Toυρισμός

Τον θάνατο ασθενούς, γυναί-
κας, ηλικίας 90 ετών, από 
COVID-19, καθώς και 29 νέα 
περιστατικά της νόσου, ανα-
κοίνωσαν την Τρίτη οι αρχές. 
Ανακοίνωση του Υπουργείου 
Υγείας αναφέρει ότι η 90χρονη 
είχε υποκείμενα νοσήματα και 
νοσηλευόταν στη Μονάδα Αυ-
ξημένης Φροντίδας του Γενι-
κού Νοσοκομείου Αμμοχώ-
στου, που λειτουργεί ως 
Νοσοκομείο Αναφοράς.  
Ως εκ τούτου ο συνολικός 
αριθμός των θανάτων σε 
ασθενείς θετικούς στον ιό 
SARS-CoV-2 ανέρχεται σε 30, 
και οι θάνατοι με τελική αιτία 
τη νόσο COVID-19 ανέρχονται 
στους 23, από τους οποίους 
16 άντρες και 7 γυναίκες, με 
μέσο όρο ηλικίας τα 72 έτη. 
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο 
Υγείας ενημερώνει ότι, σύμ-
φωνα με ενημέρωση που 
έλαβε  η Μονάδα Επιδημιολο-
γικής Επιτήρησης από συμ-
βαλλόμενα εργαστήρια, τα 29 
κρούσματα προέκυψαν από 
σύνολο 3,532 εργαστηριακών 
διαγνώσεων.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

COVID-19

Tην επαναφορά των σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας για μερική ή ολική αναστολή 
εργασιών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και την επιχορήγηση μισθών των εργαζο-
μένων εισηγείται το ΕΒΕ Πάφου, με τον Διευθυντή του, Μαρίνο Στυλιανού, να λέει 
πως ο τουριστικός τομέας στην Πάφο έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. 
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Στυλιανού ανέφερε ότι οι εισηγήσεις έχουν προ-
ωθηθεί σε επίπεδο ΚΕΒΕ, σε συνεργασία και με άλλους φορείς. 
«Εισήγηση μας είναι όπως γίνει επαναφορά των αρχικών κυβερνητικών νομοσχε-
δίων, για τα οποία θα χρειαστεί η έγκριση και η ψήφιση από τη Βουλή» είπε. Για την 
ξενοδοχειακή βιομηχανία που έχει πληγεί περισσότερο, ο κ. Στυλιανού αναφέρθηκε 
στα σχέδια μερικής ή ολικής αναστολής, αλλά και στην επέκταση τους κατά την 
διάρκεια της χειμερινής περιόδου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να 
μπορεί να απασχολήσει το προσωπικό, ανάλογα με τις ανάγκες της. 

Όπως είπε ο Διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου, οι ξενοδόχοι μετρούν αρκετές ζημιές, κα-
θώς οι περισσότερες τουριστικές μονάδες προχώρησαν σε πρόσθετες κλίνες και 
έργα, μέσα από δανεισμό εκατομμυρίων ευρώ.  
«Παρόλο που η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υφυπουργείο Τουρισμού προσπάθησαν 
με διάφορα σχέδια να μαζέψουν κάποιες ζημιές, εντούτοις όμως οι ζημιές είναι τε-
ράστιες για την τουριστική βιομηχανία και τις παρεμφερείς υπηρεσίες» είπε. 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, συνέχισε, το Επιμελητήριο και άλλοι αρμόδιοι φορείς 
επεξεργάζονται φόρμουλες, ενώ κάποιες εισηγήσεις στάλθηκαν από το ΕΒΕ Πάφου 
και θα συζητηθούν σε επίπεδο ΚΕΒΕ. 
Ο κ. Στυλιανού είπε εξάλλου ότι εισηγήσεις απευθύνονται και σε τράπεζες, καθώς 
και στον Κεντρικό Τραπεζίτη, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η 
ρευστότητα των επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, είπε ότι εισηγούνται αναστολή δό-
σεων, κεφαλαίων και τόκων για το 2021, αλλά και επανεξέταση του ανώτατου ποσού 
των δανείων προς τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, έθεσε και θέμα ευελιξίας των τρα-
πεζών αναφορικά με την αναδιάρθρωση δανείων.  
«Εν συνεχεία αυτές οι εισηγήσεις θα συζητηθούν σε επίπεδο Κυβέρνησης, του αρ-
μόδιου Υπουργείου Οικονομικών, της Υπουργού Εργασίας και του ίδιου του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας» είπε.  
Εξέφρασε παράλληλα την προσδοκία ότι αρκετές από τις εισηγήσεις, οι οποίες εν-
δεχομένως να είναι κοινές και για τις υπόλοιπες Επαρχίες, να εισακουστούν «για να 
μπορέσουν τουλάχιστον οι επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν κάποια οικονομική ενί-
σχυση ή και ρευστότητα» για να περιορίσουν τις ζημιές. 
Οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο λόγω της κατάστασης είναι η τουρι-
στική και η επισιτιστική βιομηχανία, εστιατόρια που δούλευαν με τουρίστες, οι επι-
χειρήσεις που προσφέρουν μεταφορείς και άλλες, ανέφερε ο κ. Στυλιανού, προσθέ-
τοντας ότι ιδιαίτερα στην Πάφο κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις δεν 
επαναδραστηριοποιήθηκαν. 
Σημειώνεται πως στις 26 Οκτωβρίου αναμένεται ο Πρόεδρος της Βουλής να επι-
σκεφτεί την Πάφο και στην παρουσία του θα συγκληθεί ευρεία σύσκεψη με την 
συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων προς συζήτηση των προβλημάτων που 
απασχολούν την Επαρχία.

Ανεπανόρθωτο το πλήγμα στον τουρισμό λέει ο Διευθυντής ΕΒΕ Πάφου 

Άνδρας ηλικίας 52 ετών συνε-
λήφθη από την Αστυνομία ως 
ύποπτος για υπόθεση κυκλο-
φορίας πλαστών χαρτονομι-
σμάτων. 
Σύμφωνα με την Αστυνομία το 
απόγευμα της Δευτέρας λή-
φθηκε πληροφορία, σύμφωνα 
με την οποία άνδρας ηλικίας 
52 ετών επισκεπτόταν διά-
φορα υποστατικά σε περιοχή 
της επαρχίας Λάρνακας, έχο-
ντας στην κατοχή του πλαστά 
χαρτονομίσματα. 
Μέλη της Αστυνομίας μετέβη-
σαν στην περιοχή και κατά την 
διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν 
σταθμευμένο σε απόμερη πε-
ριοχή, ένα αυτοκίνητο, εντός του 
οποίου βρισκόταν ο 52χρονος. 
Κατά τη διάρκεια έρευνας εντο-
πίστηκαν στην κατοχή του 19 
χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, 
τα οποία έφεραν τον ίδιο σει-
ριακό αριθμό. 
Εναντίον του 52χρονου εξα-
σφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα 
σύλληψης δυνάμει του οποίου 
συνελήφθη και τέθηκε υπό 
κράτηση για διευκόλυνση των 
ανακρίσεων.

Υπόθεση πλαστών 
χαρτονομισμάτων 

Τουρισμός-COVID-19

Κατηγορία Α – Χώρες χαμηλού κιν-
δύνου στην παρούσα φάση 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
1) Γερμανία, 2) Λετονία, 3) Φινλανδία 
Τρίτες Χώρες: 1) Αυστραλία, 2) Νέα Ζη-
λανδία, 3) Νότια Κορέα, 4) Ταϊλάνδη 
Σημειώνεται ότι για επιβάτες προερχόμε-
νους από τις χώρες Κατηγορίας Α, δεν 
απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού 
ελέγχου COVID-19. 
Κατηγορία Β – Χώρες με πιθανόν χα-
μηλό κίνδυνο αλλά με μεγαλύτερη αμφι-
βολία σε σύγκριση με την Κατηγορία Α 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
1) Δανία, 2) Ελλάδα, 3) Εσθονία, 4) Ιρ-
λανδία, 5) Ιταλία, 6) Λιθουανία, 7) Πο-
λωνία, 8) Σουηδία 9)Ηνωμένο Βασίλειο 
Σημειώνεται ότι οι επιβάτες που προ-
έρχονται από τις χώρες της Κατηγορίας 

Β, απαιτείται να έχουν προβεί σε εργα-
στηριακό έλεγχο εντός 72 ωρών προ της 
αναχώρησης και να έχουν Πιστοποι-
ητικό, που να αποδεικνύει αρνητική εξέ-
ταση PCR για τον ιό. 
Aπό χώρες κατηγορίας Β που εμπίπτουν 
στις ακόλουθες κατηγορίες δύνανται να 
πραγματοποιήσουν τη μοριακή εξέταση 
κατά την άφιξή τους στην Δημοκρατία: 
α) Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογέ-
νειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους, 
τα ανήλικα τέκνα και οι γονείς αυτών), 
β) όλοι οι νόμιμα διαμένοντες στη Δημο-
κρατία, 
γ) πρόσωπα που δικαιούνται σύμφωνα 
με τη Σύμβαση της Βιέννης, 
δ) πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, 
στη χώρα διαμονής των οποίων δεν πα-
ρέχεται υπηρεσία εργαστηριακών ανα-
λύσεων. Σημειώνεται ότι το κόστος της 
εξέτασης καλύπτεται από τους ίδιους και 
τα άτομα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν 
σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την έκδοση 
του αποτελέσματος. 
Κατηγορία Γ – Χώρες αυξημένου κινδύ-
νου συγκριτικά με τις κατηγορίες Α και Β 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
1) Αυστρία, 2) Βέλγιο, 3) Βουλγαρία, 4) 
Γαλλία, 5) Κροατία, 6) Λουξεμβούργο, 
7) Ρουμανία, 8) Ισπανία, 9) Μάλτα, 10) 
Ολλανδία, 11) Ουγγαρία, 12) Πορτογα-
λία, 13) Σλοβακία, 14) Σλοβενία, 15) Τσε-
χία.

Aλλαγές στις κατηγορίες
Mέτρα κατά του κορωνοϊού

Μέχρι και τα μεσάνυχτα της 14ης Οκτω-
βρίου θα ισχύουν τα μέτρα που προβλέ-
πονται στο Διάταγμα του Υπουργού 
Υγείας για την επαρχία Λάρνακας. 
Συγκεκριμένα αναφέρεται, σε συνέχεια 
των έκτακτων επιπρόσθετων μέτρων 
που τέθηκαν σε ισχύ στην επαρχία Λάρ-
νακας από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020. 
Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται η ανά-
γκη για επιμελή εφαρμογή των μέτρων 
ατομικής υγιεινής και κοινωνικής απο-
στασιοποίησης. Υπενθυμίζεται, επίσης, 
προς όλους τους πολίτες ότι, σε περί-
πτωση ανάπτυξης συμπτωμάτων (βή-
χας, πυρετός, δύσπνοια, ανοσμία, αγευ-
σία, δυσγευσία), οφείλουν να 
επικοινωνούν αμέσως με τον Προσω-
πικό τους Ιατρό για περαιτέρω ιατρική 
καθοδήγηση.  
Όπως αναφέρεται, τα περιστατικά των 
τελευταίων ημερών καταδεικνύουν ότι σε 
αρκετές περιπτώσεις δεν γίνεται σωστή 
και αυστηρή τήρηση των μέτρων και των 

πρωτοκόλλων, με αποτέλεσμα να υπάρ-
χει μετάδοση του ιού τόσο στο οικογε-
νειακό όσο και στο κοινωνικό και επαγ-
γελματικό περιβάλλον των ατόμων. 
Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι τα 
μέτρα είναι τα ακόλουθα:   
Επιτρέπεται η παρουσία σε συναθροί-
σεις προσώπων σε οικίες και σε δημό-
σιους χώρους συναθροίσεων, εξαιρου-
μένων των χώρων εστίασης, με μέγιστο 
αριθμό συναθροιζομένων τα 10 άτομα. 
Ο εκκλησιασμός και άλλες μορφές θρη-
σκευτικής λατρείας σε εκκλησίες, τεμένη 
και άλλους θρησκευτικούς χώρους, κα-
θώς και θρησκευτικές τελετές, τελούνται 
με μέγιστο αριθμό προσώπων τα 75 
άτομα. 
Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των 
αθλητικών πρωταθλημάτων, χωρίς την 
παρουσία θεατών. 
Ο μέγιστος αριθμός προσώπων που επι-
τρέπεται να εξυπηρετούνται στα υποστα-
τικά εστίασης στην Επαρχία Λάρνακας, 
ορίζεται σε 75 άτομα σε εσωτερικούς χώ-
ρους και 150 άτομα σε εξωτερικούς χώ-
ρους.  
Επιτρέπεται η λειτουργία κινηματογρά-
φων, θεάτρων και αιθουσών θεαμάτων. 
Απαγορεύεται το cocktail party και τα 
συγχαρητήρια σε γάμους και βαφτίσεις. 
Επιτρέπεται μόνο η φυσική παρουσία με 
μέγιστο αριθμό παρευρισκόμενων τα 350 
άτομα.

Μέχρι 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για Λάρνακα
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Παρουσιάστηκε η μεγάλη επένδυση της  
Microsoft στην Ελλάδα  

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ένοχοι για εγκληματική οργάνωση-«Μόνο δικαίωση»

Στη Βρετανία 28 αιτούντες άσυλο από την 
Ελλάδα 

Η ανάγνωση της ετυμηγορίας για την 
εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. 
Ένοχοι Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός 
και άλλοι 4 για διεύθυνση εγκληματικής 
οργάνωσης. Ένοχος ο Ρουπακιάς για τη 
δολοφονία Φύσσα, ένοχοι οι κατηγορού-
μενοι για τη δολοφονική επίθεση στους 
ψαράδες. 
Μετά από 5,5 χρόνια ακροαματικής δια-
δικασίας, η στιγμή της Δημοκρατίας και 
της Δικαιοσύνης έφτασε με την ανάγνωση 
της ετυμηγορίας για τη δράση της εγκλη-
ματικής οργάνωσης "Χρυσή Αυγή" στο 
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. 
Η τριμελής έδρα (Μαρία Λεπενιώτη, Γε-
σθημανή Τσουλφόγλου και Ανδρέας Ντό-
κος) ανακοίνωσε την απόφασή της για 
κάθε υπόθεση ξεχωριστά, με πρώτη τη 
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, δεύτερη 

την απόπειρα ανθρωποκτονίας στους Αι-
γύπτιους αλιεργάτες, τρίτη τη δολοφονική 
επίθεση στο ΠΑΜΕ και στη συνέχεια για 
την εγκληματική οργάνωση και τη διεύ-
θυνση αυτής. 
Θυμίζουμε πως το δικαστήριο έκρινε τέσ-
σερις υποθέσεις: Την ανθρωποκτονία του 
Παύλου Φύσσα με 18 κατηγορούμενους, 
την υπόθεση της απόπειρας ανθρωπο-
κτονίας εναντίον των μελών του ΠΑΜΕ 
με 4 κατηγορούμενους, την υπόθεση της 
απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά των Αι-
γυπτίων αλιεργατών με 5 κατηγορούμε-
νους και, τέλος, την κρίσιμη υπόθεση της 
εγκληματικής οργάνωσης, για την οποία 
είναι κατηγορούμενη όλη η ηγεσία της να-
ζιστικής συμμορίας. 
Για τον Γ. Ρουπακιά αναγνώστηκε ότι κρί-
νεται ένοχος για ανθρωποκτονία από 

πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή, οπλο-
φορία και οπλοχρησία. Σχετικά με την 
υπόθεση του Παύλου Φύσσα, όλοι κρί-
νονται ένοχοι εκτός από τους Σαντοριναίο, 
Τσακανίκα λόγω αμφιβολιών. 
Αναλυτικά: 
Ο Γ. Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για αν-
θρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη 
οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία 
Για συνεργεία στην ανθρωποκτονία 
Φύσσα κρίθηκαν ένοχοι οι 15 από τους 
17 κατηγορούμενους. Ειδικότερα πρόκει-
ται για τους: Ιωάννη Άγγο, Μάριο Ανα-
διώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζάτζο-
γλου, Ελπιδοφόρο Καλαρύτη, Ιωάννη 
Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Ανα-
στάσιο Μιχαλάκο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο 
Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέων Τσαλίκη, 
Αθανάσιο Τσορβα, Νικόλαο Τσόρβα και 
Αριστοτέλη Χρυσαφίτη.  
Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών 
στο Κερατσίνι ένοχοι κρίθηκαν για από-
πειρα ανθρωποκτονίας και οι πέντε κα-
τηγορούμενοι και συγκεκριμένα οι: Δημή-
τρης Αγριογιαννης, Μάρκος Ευγενικος, 
Θωμάς Μαριας, Αναστάσιος Πανταζής, 
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. 
Για την επίθεση σε βάρος των αφισοκολ-
λητών του ΠΑΜΕ στο Πέραμε, το Δικα-
στήριο αποφάσισε μετατροπή κατηγορίας 
για από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε 
επικίνδυνη σωματική βλάβη για τρεις πα-
θόντες, ενώ κρίθηκαν ένοχοι οι: Κυριάκος 
Αντωνακόπουλος, Ιωάννης καστρινός, 

Αναστάσιος Πανταζής και Αντώνιος Χα-
τζιδάκης. Για τους υπόλοιπους παθόντες, 
το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία 
σε απλή σωματική βλάβη και έπαυσε την 
ποινική δίωξη. 
Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, 
ένοχοι κρίθηκαν οι: Νίκος Μιχαλολιάκος, 
Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρή-
στος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώρ-
γος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπου-
λος. Ένοχοι για ένταξη στην εγκληματική 
οργάνωση κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 βου-
λευτές. Μεταξύ των υπολοίπων κατηγο-
ρουμένων που καταδικάστηκαν σε ένταξη 
είναι ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, 
Γιώργος Ρουπακιάς, ο πυρηνάρχης Πε-
ράματος Αναστάσιος Πανταζής και ο πυ-
ρηνάρχης Νίκαιας, Γιώργος Πατέλης. 
Μεταξύ εκείνων που αθωώθηκαν είναι η 
υποψήφια βουλευτής της Χρυσής ΑΥ-
ΓΉΣ, Θέμις Σκορδέλη και η σύζυγός του 
Γ. Πατέλη, Θεώνη Σκαρπέλη. 
Αντιδράσεις 
Με την ανακοίνωση της ιστορικής από-
φασης, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ο 
κόσμος φώναζε για την απόφαση που δι-
καιώνει τόσο την οικογένεια του Παύλου 
Φύσσα, όπως και κάθε θύματος δολοφο-
νικής επίθεσης της εγκληματικής οργά-
νωσης. 
Ο απολογισμός της ΓΑΔΑ για τον κόσμο 
που είχε συγκεντρωθεί έξω από το Εφε-
τείο είναι πάνω από 15.000-20.000 κό-
σμου.

Στους 434 ανέρχονται πλέον οι 
άνθρωποι που έχουν χάσει τη 
ζωή τους στη Ελλάδα από επι-
πλοκές του κορωνοϊού μετά τον 
θάνατο ενός 59χρονου στην Ατ-
τική.  
Ο άτυχος 59χρονος, o οποίος 
άφησε την τελευταία του πνοή 
τα ξημερώματα της Τετάρτης, 
είχε εισαχθεί την 1η Οκτωβρίου 
και κατά πληροφορίες ο άνδρας 
είχε υποκείμενα νοσήματα. 
Υπενθυμίζεται πως ο ΕΟΔΥ 
ανακοίνωσε: 399 νέα κρού-
σματα του νέου ιού στη χώρα, 
εκ των οποίων 55 συνδέονται 
με γνωστές συρροές και 33 
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων 
στις πύλες εισόδου της χώρας. 
Από το σύνολο αυτό, τα 213 
κρούσματα εντοπίζονται στην 
Αττική. 
Την ίδια ώρα, 87 άτομα νοση-
λεύονται διασωληνωμένα, ενώ 
98 έχουν εισαχθεί σε ΜΕΘ.

Συντάξεις
Σε 1.000.000 συνταξιούχους 

θα κατατεθούν τα 

αναδρομικά του 11μηνου 

2015-2016 μετά την απόφαση 

του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας. 

Στο διάστημα από τις 15 έως 

και τις 26 Οκτωβρίου αναμένε-

ται να καταβληθεί – εφάπαξ – 

στους παλαιούς συνταξιούχους 

το ποσό των 1,4 δισ. ευρώ για 

την πληρωμή των αναδρομι-

κών τους, όπως έχει δηλώσει 

ο υπουργός Εργασίας Γιάννης 

Βρούτσης. 

Ειδικότερα, θα πληρωθούν συ-

νολικά αναδρομικά ύψους 1,4 

δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 

892 εκατ. ευρώ θα λάβουν οι 

συνταξιούχοι του ιδιωτικού το-

μέα με συντάξεις άνω των 

1.000 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 

496 εκατ. ευρώ θα καταβλη-

θούν στους συνταξιούχους – 

δικαιούχους του δημόσιου. 

Για να λάβει ένας συνταξιούχος 

αναδρομικά πρέπει να είναι 

παλαιός συνταξιούχους (πριν 

τις 13 Μαίου του 2016) και 

Πρέπει να είχε το 2012 ή όταν 

βγήκε η σύνταξή του (σε κάθε 

περίπτωση πριν τον Μάιο του 

2016) άθροισμα κύριων και 

επικουρικών συντάξεων πάνω 

από 1.000 ευρώ μεικτά. 

Όλοι οι υπόλοιποι, δεν έχουν 

να περιμένουν κάτι.

Kορωνοϊός

Είκοσι οκτώ αιτούντες άσυλο μεταφέρ-
θηκαν στη Βρετανία από την Ελλάδα την 
περασμένη εβδομάδα ώστε να επανε-
νωθούν με μέλη των οικογενειών τους, 
όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών στο Λονδίνο. 
Περίπου δύο στους τρεις εξ αυτών είναι 
ανήλικοι, με το νεαρότερο σε ηλικία παιδί 
να είναι έξι ετών. 
Πρόκειται για ανθρώπους από το Ιράκ, 
το Κουβέιτ, το Αφγανιστάν, τη Συρία και 
το Μπανγκλαντές. 
Πέντε εξ αυτών έφτασαν στη Βρετανία 
την περασμένη Δευτέρα, οκτώ την Τρίτη, 
επτά την Πέμπτη και οι υπόλοιποι την 
Παρασκευή. 
Η ανακοίνωση του βρετανικού Υπουρ-
γείου Εσωτερικών έρχεται μετά από τις 
επικρίσεις που δέχθηκε περί «απάνθρω-

πων» σχεδίων για εγκατάσταση αιτού-
ντων άσυλο σε απομακρυσμένα νησιά 
του νοτίου Ατλαντικού, όπως αποκάλυ-
ψαν βρετανικές εφημερίδες. 
Το Υπουργείο τόνισε στην ανακοίνωσή 
του ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεχθεί 
να εγκατασταθούν στη χώρα περισσό-
τεροι πρόσφυγες από οποιοδήποτε άλλο 
κράτος στην Ευρώπη, με 25.000 ανθρώ-
πους από το 2015 και μετά, οι μισοί εκ 
των οποίων ανήλικοι. 
Στο 12μηνο έως τον Ιούνιο το Λονδίνο 
έχει παράσχει καταφύγιο σε 6.320 παιδιά 
και από το 2010 συνολικά σε 44.600 
ανήλικους. 
Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη συζή-
τηση στη Βουλή των Λόρδων, η βρετα-
νική κυβέρνηση υποδέχθηκε τρεις πτή-
σεις με ασυνόδευτους ανήλικους 
πρόσφυγες από την Ελλάδα κατά τους 
μήνες της πανδημίας. 
Η κυβέρνηση ωστόσο δέχεται κριτική 
διότι παρά την εγχώρια νομοθεσία για 
αποδοχή ανηλίκων προσφύγων από κα-
ταυλισμούς στην Ευρώπη εκτός πλαι-
σίου κοινοτικών κανονισμών, έχει θεσπί-
σει ένα «αυθαίρετο» όριο αποδοχής 480 
παιδιών, όριο που έχει καλυφθεί προ 
πολλού.

Παρουσιάστηκε την Δευτέρα από τον 

Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσο-

τάκη και τον πρόεδρο της Microsoft, 

Μπραντ Σμιθ η μεγάλη επένδυση της 

εταιρίας, ύψους 1 δισ. ευρώ στην Ελ-

λάδα.  

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

τόνισε ότι η Ελλάδα καθίσταται παγκό-

σμιος κόμβος του cloud. «Όλα ξεκίνησαν 

στα τέλη Ιανουαρίου, στο Νταβός όταν 

είχα την ευκαιρία να πρωτογνωρίσω τον 

Μπραντ Σμιθ. Μέσα σε μόλις 9 μήνες 

φτάσαμε εδώ, σε μια πολυεπίπεδη επέν-

δυση, χάρη στην οποία η Ελλάδα καθί-

σταται παγκόσμιος κόμβος του cloud. 

Τώρα αποδεικνύεται ότι η ισχυρή βού-

ληση της χώρας να προοδεύσει και η 

θέληση μιας υπερδύναμης της τεχνολο-

γίας αποφέρει καρπούς», σημείωσε ο 

Έλληνας Πρωθυπουργός.  

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, μάλιστα, 

θα υπάρξουν τρεις γιγαντιαίες εγκατα-

στάσεις για αποθήκευση ψηφιακών δε-

δομένων και οι εκτάσεις βρέθηκαν στην 

Αττική. «Οι αναλυτές θα μιλήσουν για 

ένα συνολικό οικονομικό όφελος μπορεί 

να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ σε βάθος 

χρόνου. Το συνολικό όφελος εκτινάσσε-

ται αν αποτιμηθεί η αξία του μετασχημα-

τισμού στο σύνολο της οικονομίας». 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Mi-

crosoft Μπραντ Σμιθ είπε πως είναι «η 

μεγαλύτερη επένδυση στα 28 χρόνια της 

Microsoft στην Ελλάδα» προσθέτοντας 

ότι «η επένδυση αυτή δείχνει στήριξη 

στην Ελλάδα, στον ελληνικό λαό, στην 

ελληνική κυβέρνηση. Δεν το κάνουμε σε 

όλες τις χώρες, ούτε ελαφρά τη καρδία. 

Και το γεγονός ότι το κάνουμε το 2020 

θεωρώ ότι μιλά εύγλωττα για το τι συμ-

βαίνει στην Ελλάδα» πρόσθεσε ο πρό-
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ΗΠΑ  
Εξιτήριο για τον Τραμπ

Κλιματική αλλαγή 
Σεπτέμβριος: o πιο θερμός που έχει καταγραφεί ποτέ

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βγήκε 
τη Δευτέρα από το στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλ-
τερ Ριντ, όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες μετά 
τη μόλυνσή του από τον κορωνοϊό, κι επέστρεψε 
στον Λευκό Οίκο. 
Φορώντας μάσκα, βάδισε από την κεντρική εί-
σοδο ως τη λιμουζίνα που τον μετέφερε στο προ-
εδρικό ελικόπτερο, το Marine One, για τη σύντομη 
πτήση της επιστροφής στο κτίριο της αμερικανι-
κής προεδρίας, σφίγγοντας τη γροθιά και κατόπιν 
υψώνοντας τον αντίχειρα προς τις κάμερες προ-
τού μπει στο αυτοκίνητο. Όταν δημοσιογράφος 
φώναξε την ερώτηση πόσοι άνθρωποι έχουν μο-
λυνθεί στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αποκρίθηκε 
«ευχαριστώ πάρα πολύ». 
Βγήκε από το ελικόπτερο, συνεχίζοντας να φορά 
μάσκα, σε ένα σημείο του περιβόλου της προ-
εδρίας με γρασίδι. Ανέβηκε μερικά σκαλιά, έβγαλε 
τη μάσκα, ύψωσε ξανά τον αντίχειρα και στάθηκε 
μπροστά στις κάμερες, με το πρόσωπο ακάλυ-
πτο, για αρκετές στιγμές. Ο Ρεπουμπλικανός δή-
λωσε κατόπιν πως αισθάνεται «πολύ καλά». 
Το μήνυμα Τραμπ 
Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο Τραμπ πα-
ρότρυνε τους συμπατριώτες του να «βγουν εκεί 
έξω» και «να μη φοβούνται» την πανδημία. 
Μολονότι οι γιατροί του τονίζουν πως δεν έχει 
ακόμη ξεπεράσει ακόμη τελείως τον κίνδυνο, ο 
Τραμπ, χωρίς μάσκα, επέμεινε να υποβαθμίζει 
την πανδημία, λίγο καιρό προτού διεξαχθούν οι 
προεδρικές εκλογές. «Μην την αφήνετε να κυ-
ριαρχεί στη ζωή σας. Μη τη φοβάστε. Επιστρέ-

φουμε, επιστρέφουμε στη δουλειά. Θα βγούμε 
μπροστά (…). Βγείτε εκεί έξω, να προσέχετε», 
προτρέπει ιδίως ο μεγιστάνας στο βίντεο αυτό. 
Η απάντηση Μπάιντεν 
Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό 
Οίκο Τζο Μπάιντεν αντιπαρέθεσε τον πολύ βαρύ 
απολογισμό της πανδημίας του κορωνοϊού στις 
ΗΠΑ στις καθησυχαστικές δηλώσεις του Ρεπου-
μπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την 
έξοδό του από το νοσοκομείο όπου του προ-
σφέρθηκαν φροντίδες μετά τη μόλυνσή του. 
«Είδα το tweet που έκανε, μου το έδειξαν, είπε 
“μην αφήνετε την πανδημία να κυριαρχεί στη ζωή 
σας”. Να πάει να το πει αυτό στις 205.000 οικο-
γένειες που έχασαν κάποιον», είπε ο πρώην αντι-
πρόεδρος, εμφανώς οργισμένος, στον τηλεοπτικό 
σταθμό Local 10 της Φλόριντας, της πολιτείας 
όπου συνεχίζει την προεκλογική εκστρατεία του. 
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στη ροή του στο 
Twitter λίγη ώρα αφού επέστρεψε στον Λευκό 
Οίκο από το στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ 
Ριντ, ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι η χώρα του, η 
«σπουδαιότερη του κόσμου», θα «νικήσει» την 
πανδημία, προτρέπει τους συμπατριώτες του να 
«μην την αφήσουν να κυριαρχεί στη ζωή τους», 
να «μη φοβούνται» και να «βγουν εκεί έξω», ενώ 
πάνω από 210.000 άνθρωποι έχουν υποκύψει 
στην COVID-19 στις ΗΠΑ ως αυτό το στάδιο. 
Λίγη ώρα αργότερα, μιλώντας στο NBC, ο Τζο 
Μπάιντεν είπε ότι «ειλικρινά δεν εξεπλάγη» από 
την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ την Πα-
ρασκευή ότι μολύνθηκε από τον SARS-CoV-2, 
ενώ, ερωτηθείς σχετικά με το προεδρικό βίντεο, 
δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, καθώς ο ένοικος 
του Λευκού Οίκου προτρέπει τους Αμερικανούς 
να «μην ανησυχούν» ενώ «περίπου 210.000 άν-
θρωποι είναι νεκροί», διορθώνοντας τον απολο-
γισμό στον οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα. 
«Ελπίζω κανένας να μην νομίσει πως δεν υπάρ-
χει πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα», επέ-
μεινε ο Μπάιντεν.

Έφυγε από τη ζωή, μετά από 
πολύχρονη μάχη με τον καρ-
κίνο, η ηθοποιός Άλκηστις 
Παυλίδου. 
Η Άλκηστις Παυλίδου πέθανε 
σε ηλικία 74 ετών την Δευτέρα 
τα ξημερώματα. 
Η γνωστή ηθοποιός έφυγε, μά-
λιστα, την ίδια ημέρα που γεν-
νήθηκε, καθώς θα γιόρταζε τα 
74α γενέθλιά της. Η είδηση του 
θανάτου της σκόρπισε θλίψη 
στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά 
και σε ολόκληρη την Κύπρο. 
Η Άλκηστις Παυλίδου γεννή-
θηκε στη Λευκωσία το 1946. 
Από παιδί, σε ηλικία μόλις 
έντεκα χρόνων, λάμβανε μέρος 
σε παιδικά προγράμματα του 
ΡΙΚ στο ραδιόφωνο και μετά 
στη τηλεόραση. Η Άλκηστις 
Παυλίδου ήταν παντρεμένη και 
είχε την Χριστίνα τριών ετών, 
όταν αποφάσισε να σπουδάσει 
ηθοποιός. Σπούδασε στη Δρα-
ματική Σχολή του Εθνικού Θε-
άτρου. Τελειώνοντας τις θεα-
τρικές τις σπουδές, το 1976, 
επέστρεψε στην Κύπρο. 
Ξεκίνησε από το ΡΙΚ, από την 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο. 
Στο ΘΟΚ μπήκε το 1977, όπου 
έπεξε σημαντικούς ρόλους σε 
παραστάσεις στην Κύπρο και 
το εξωτερικό  -«Ικέτιδες», 
«Τρωάδες», «Οθέλλος» κ.ά.

Πέθανε η ηθοποιός 
Άλκηστις Παυλίδου 

Ο Σεπτέμβριος του 2020 ήταν 
ο πιο θερμός που έχει καταγρα-
φεί ποτέ παγκοσμίως, σύμφωνα 
με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Κο-
πέρνικος για την κλιματική αλ-
λαγή, η οποία εκτίμησε ότι το 
2020 ίσως τελικά να είναι πιο 
ζεστή χρονιά από το 2016. 
Από τον Οκτώβριο του 2019 ως 
τον Σεπτέμβριο του 2020 η θερ-
μοκρασία ήταν 1,28 βαθμό Κελ-
σίου πάνω από αυτή της προ-
βιομηχανικής εποχής. Ο 
αριθμός αυτός πλησιάζει επικίν-
δυνα τον στόχο που έχει τεθεί 
βάσει της Συμφωνίας του Παρι-
σιού. Με τη συμφωνία αυτή που 
συνήφθη το 2015 σχεδόν 200 
χώρες δεσμεύθηκαν να μει-
ώσουν τις εκπομπές τους των 
αερίων του θερμοκηπίου, προ-
κειμένου η άνοδος της θερμο-
κρασίας στον πλανήτη να πε-
ριοριστεί στον 1,5 βαθμό 
Κελσίου, ή στο χειρότερο σενά-
ριο στους 2 βαθμούς Κελσίου, 
σε σχέση με την προβιομηχα-
νική εποχή. Όμως ο πλανήτης 
έχει ήδη ζεσταθεί κατά περισ-
σότερο από έναν βαθμό Κελ-
σίου και η θερμοκρασία ανεβαί-
νει κατά μέσο όρο κατά 0,2 

βαθμό Κελσίου κάθε δεκαετία 
μετά τη δεκαετία του 1970, σύμ-
φωνα με τον Κοπέρνικο. 
Το 2020 ακολουθεί την ίδια πο-
ρεία, με τους μήνες Ιανουάριο, 
Μάιο και Ιούνιο να ήταν οι πιο 
θερμοί που έχουν καταγραφεί 
ποτέ. «Σε παγκόσμιο επίπεδο 
ο Σεπτέμβριος του 2020 ήταν 
κατά 0,05 βαθμό Κελσίου πιο 
ζεστός από τον ίδιο μήνα το 
2019, ο οποίος ήταν μέχρι πρό-
τινος ο πιο θερμός που είχε κα-
ταγραφεί ποτέ», επεσήμανε η 
ευρωπαϊκή υπηρεσία. 
Η ζέστη ήταν πολύ μεγαλύτερη 
από το κανονικό και σε όλο τον 
Αρκτικό Ωκεανό, σύμφωνα με 
τον Κοπέρνικο. 
Εκτός από τον Σεπτέμβριο, τα 
δορυφορικά δεδομένα δείχνουν 
ότι η περίοδος από τον Ιανουά-
ριο ως τον Σεπτέμβριο του 2020 
ήταν πιο θερμή από την ίδια πε-
ρίοδο το 2019. 
Εξάλλου τους εννέα πρώτους 
μήνες του 2020 παρατηρούνται 
«αρκετά παρόμοιες» ανωμαλίες 
με αυτές που είχαν καταγραφεί 
τους εννέα πρώτους μήνες του 
2016, της πιο θερμής χρονιάς 
που έχει καταγραφεί ποτέ πα-
γκοσμίως. Παρά ταύτα κλιμα-
τικά φαινόμενα, όπως ένα επει-
σόδιο Ελ Νίνια που βρίσκεται 
σε εξέλιξη και τείνει να μειώνει 
την παγκόσμια θερμοκρασία, 
«θα επηρεάσουν το ενδεχόμενο 
το 2020 να γίνει η πιο θερμή 
χρονιά που έχει καταγραφεί 
ποτέ».«Μένουν τρεις μήνες στη 
διάρκεια των οποίων μπορούν 
να συμβούν τα πάντα», σχο-
λίασε η Φρέχα Βάμποργκ, επι-
στήμονας του Κοπέρνικου.
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Μόνο   για  “πανηγύρια”  είμαστε 

Π
αλαιότερα  στα πανηγύρια 

λάμβαναν μέρος μεταξύ άλ-

λων και αγοραπωλησίες ζώων 

και φυσικά πολλά άλλα γινόντουσαν 

κατά συνήθεια σε τέτοιες πανηγύρεις   

διαρκούσαν από τρεις ημέρες μέχρι 

και μία εβδομάδα.  Συνηθίσαμε είτε 

καλώς είτε κακώς τέτοια πανηγύρια 

και τα συστήματα. Σήμερα υπάρ-

χουν  πανηγύρια αγοραπωλησιών, όπως χρυσών δια-

βατηρίων που η άσκησης αυτή δεν είναι  όχι μόνο  για 

τρεις η μίας εβδομάδας αλλά ολόγυρα του χρόνου από 

τον (man for all  seasons.) 

Οι Μαντραπάζηδες* της συγχρόνου εποχής  

Τα σύγχρονα πανηγύρια συμπεριλαμβάνουν κουρέματα, 

ανάδειξη δικών μας δικηγόρων να μας βοηθήσουνε να 

βγούμε από την βρομιά της λάσπης, τις αδικίες και την 

διαφθορά που εξασκεί ένα κράτος που εάν αυτά τα έκα-

ναν πολίτες θα κατέληγαν σε ισόβια δεσμά. 

Αλλά ο πολίτης δεν έχει τη ευχέρεια να διαλέγει ή να 

διώχνει τους δικηγόρους και έτσι (οι μαντραπάζηδες*) 

συνεχίζουν να πουλούν πατρίδες και τον λαό τους. Η 

σκλαβιά  αν και νομίζουμε ότι τελείωσε, εν τούτοις συνε-

χίζετε αφού βλέπουμε αγοραπωλησίες παντός είδους.  

Τουλάχιστον στα πανηγύρια υπήρχε διαφάνεια  και γνώ-

ριζαν οι παρευρισκόμενοι ποιος  αγόρασε τι και πόσα. 

Ας ξεχάσουν οι ανώτατοι Κυβερνητικοί και δικηγόροι  και 

οι υπόλοιποι που νομίζουν ότι είναι υπεράνω νόμου και 

μπορεί να κάνουν ότι θέλουν όποτε τους γουστάρει, είναι 

καιρός πλέον να τα σταματήσουν αλλιώς η Κύπρος δεν 

πρόκειται να δει καλύτερες ημέρες.  Οι φάκελοι ένα μετά 

τον άλλο  φάκελο  για την μία υπόθεση που απευθείας 

αφορά  Κυβερνητικούς  και άλλους δεν τους κυκλοφόρη-

σαν. 

Μα δεν είναι ένας μόνο φάκελος ή μία υπόθεση που για 

πόσες φορές και για κάθε φορά αρνιέται  η σημερινή Κυ-

βέρνηση παρόλες τις κραυγές των πολιτών και της αντι-

πολίτευσης, το μόνο βήμα που έκανε η Κυπριακή Κυ-

βέρνηση ήταν να ανάδειξη δικούς της δικηγόρους για να 

υπερασπίσει είτε  την πράξη των  χρυσών  διαβατηρίων 

είτε την εμπλοκή βουλευτών σε επιχειρήσεις και τόσα 

άλλα σκάνδαλα, αμέτρητα τα όσα  είναι γνωστά και ακόμη 

τόσα που δεν ακούσαμε, αλλά υπάρχει κάθε ενδεχόμενο 

αργά ή γρήγορα να βγουν στο φως της δημοσιότητας. 

Ας μην ξεχνούν ότι δεν μένει τίποτα  μυστικό όσα χρόνια 

και αν περάσουν. Και εάν  νομίζει ο κάθε ένας ότι θα μεί-

νουν μυστικά θα φανερωθούν μία μέρα.  

Έτσι ας το έχουν υπόψιν τους όλοι ειδικά οι Κυβερνώντες 

και ας αρχίσουν να ασκούν μία πολιτική βασισμένη στην 

ειλικρίνεια, την  αλήθεια διαφάνεια και για μία δίκαια κοι-

νωνία. Είναι μάλλον εύκολο να τα λέμε εμείς, άλλα   τα 

κάναμε  εμείς οι ίδιοι πολύ δύσκολα για να αλλάξουν έτσι 

εύκολα, που θα  μπορούμε να ζούμε μία μέρα σε μία κοι-

νωνία με όσο το δυνατό λιγότερα σκάνδαλα και να αρχί-

σουμε να δίδουμε ένα καλό όνομα στους Κυβερνώντας. 

Επί του παρόντος  όπως κατάντησε η κοινωνία  φτάσαμε 

στο σημείο όντα ακούσουν πολιτικό ότι πλησιάζει να τρέ-

χουν μίλια μακριά. Ναι υπάρχουν πολιτικοί που ασκούν 

κάποιες αρχές αλλά είναι στην μειονότητα και μετρημένοι 

στα δάκτυλα ενός χεριού. 

Ποιοι πολιτικοί θα αλλάξουν τον κόσμο αφού πρώτα από 

όλα, δεν έχουν αλλάξει τον εαυτό τους. Ποιοι είναι αυτοί 

οι πολιτικοί που παίρνουν μία θέση για να υπηρετήσουν  

και όχι να υπηρετηθούν; Πόσοι είναι αυτοί που εργάζονται 

να επενδύσουν την πατρίδα και όχι τα για τα δικά τους 

συμφέροντα.  Μια ματιά γύρω μας θα διαπιστώσει τι 

λέμε εδώ.  

Εφ όσον υπάρχει και βασιλεύει  η διαφθορά, και την στι-

γμή που άλλοι όχι μόνο τα ανέχονται αλλά, προσπαθούν 

ή να το κρύψουν ή να τρέξουν να το αμυνθούν διότι δεν 

τους αρέσει η αλήθεια ή για κάποιο άλλον λόγο.  

Ποιος θα κάνει την αρχή να καθαρίσει τους στάβλους 

που κυριολεκτικά από την μία άκρη της Κύπρου μέχρι 

την άλλη όλο βρομιά βρίσκει κανείς.  Όποια  πέτρα να 

σηκώσεις κάποιο σκάνδαλο θα ξετυλιχτεί σαν σκορπιός 

που όλο δηλητήριο θα προσφέρει ή σαν μία έχιδνα με το 

θανατηφόρο δηλητήριο  της  που σκοτώνει δημοκρατίες, 

δικαιοσύνη  και εμπιστοσύνη. 

Όταν γίνονται αυτά τα πράγματα ίσως τα ανεχόμεθα. 

Εάν όχι, τότε γιατί όταν τα αναφέρουμε γραπτώς  είναι 

δύσκολο να  τα δεχθούμε  και να το εννοήσουμε  ότι  

πράγματι λαμβάνουν  χώρα τέτοιες τερατώδης πράξεις.   

Τι θα επακολουθήσει.  Θα   ακούσεις το  “αφού αυτός/τη 

το έκανε  και δεν τιμωρήθηκε  γιατί τότε όχι εγώ;” Καi 

από γενεά σε γενεά συνεχίζετε αυτό το δόγμα που μόνο 

κατάρα μπορεί να την παρομοιάσει κανείς αυτή την λαν-

θασμένη κουλτούρα  που σαν σάπιο  ξύλο η  και σκου-

ριασμένο σίδερο όλο και τρώει σαν καρκίνος μέσα στα 

σπλάχνα μίας χώρας η μίας κοινωνίας που όλα επιτρέ-

πονται και ποινές πουθενά.  

Διότι ο κλέφτης δεν θα πει την αλήθεια και θα προσπα-

θήσει να κρύψει πάση θυσία τα αίσχιστα,  έτσι για να συ-

νεχίσει ανενόχλητος  τις βρόμικες πράξεις . Και τι στα 

αλήθειά παραδείγματα δίνουμε στην νέα γενεά. 

 Δε αξίζει τον κόπο για να γράψω έτσι απλώς για να 

αρέσω (εξάλλου αυτός δεν είναι ο πρώτιστος σκοπός 

μου για να αρέσω) αλλά για να θίξω τα πεπραγμένα και 

τα λάθη πολλών  και να ονομάσω την “σκάφη, σκάφη 

και τα σύκα σύκα.” Τουλάχιστον στα πανηγύρια  υπάρχει 

κάποια διαφάνεια και γνωρίζει έτσι ανοικτά ο άλλος τι 

αγοράζει ποιος τα αγόρασε και πόσα. 

Μήπως οι πολιτικοί δηλώνουν όλες τις επιχειρήσεις που 

είναι πλεγμένοι η έχουν κάποιο προσωπικό κέρδος και 

σιωπούν. 

Εδώ στην Αγγλία την στιγμή που ό ίδιος ο Πρωθυπουρ-

γός δεν τιμώρησε για την σοβαρή παράβαση που έκανε 

ο Cummings και αντί για τιμωρία τον υπεράσπισε. Και 

αυτοί που υπερασπίζουν κάνουν μεγαλύτερο έγκλημα 

από τον εγκληματία.  Ακόμη και στο ποδόσφαιρο εάν  

ένας ποδοσφαιριστής  πράξει κάτι το  παράνομο, η ίδια 

η ομάδα του θα τον τιμωρήσει.  Αλλά, όχι, οι πολιτικοί 

προτιμούν να τα κρύψουν  για να μην βλάψουν το 

κόμμα τους.  Δηλαδή το κόμμα υπεράνω της αλήθειας. 

Ωραίο και τούτο. 

Ο Trump τώρα για  15  χρόνια δεν πλήρωσε  ούτε ένα 

δολάριο  φόρους  μόνο τα τελευταία 2 χρόνια πλήρωσε 

750 δολάρια φόρο τον χρόνο  και αφού για 15 χρόνια 

είχε οικονομικές απώλειες  γιατί  τότε  δεν δήλωσε πτώ-

χευση. Κούνια που τους κούναγε. 

Η συνεργασία Trump-Ερντογάν που ο πρώτος παίρνει 

μεγάλα ποσά από Τούρκους επιχειρηματίες γιατί χρησι-

μοποιούν το όνομα Trump για ξενοδοχεία και εστιατόρια 

και άλλες επιχειρήσεις και σε πόσες άλλες επιχειρήσεις 

είναι συνέταιρος o Trump με τον Ερντογάν.  Ακόμη ποιο 

λυπηρό και διερωτάται  κανείς για το ποια συμφωνία έχει 

γίνει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ώστε να αναγκάσει 

τον Κον Μητσοτάκη να μην αναφέρει στη πρόσφατη του 

ομιλία έστω και μία φορά την Κύπρο;  Η ας το πω αλλιώ-

τικα τι τρέχει μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν.  Μήπως   

δεν είναι σκάνδαλα αυτά; και γιατί αυτή η μυστικοπάθεια 

που δεν βγαίνε ο κος Μ. να εξηγήσει  είτε να απολογηθεί; 

Aλλά ίσως να περιμένουμε πολλά από  τέτοιου είδους 

ανθρώπους. 

Βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι Αρχηγοί των χωρών είτε Πρό-

εδροι είναι Πρωθυπουργοί, έχουν όλοι κάτι το κοινό.  

Όλοι τους αρχίζουν από την δεξιά, από πολιτικής άποψης 

και πάνε προς άκρα δεξιά. Αν αυτά τα έκανε ο κος Τσί-

πρας δεν θα μας άφηναν ήσυχους, οι της εκκλησίας αρ-

χηγοί, είτε Κύπρου είτε Ελλάδας. Θα ισχυρίζονταν ότι 

μας πούλησε ο Τσίπρας. Μα εκ των υστέρων βλέπουμε 

ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι  πραγματικοί  μαντραπάζη-

δες*  που κάθε λίγο και λιγάκι μας βγάζουν στην δημο-

πρασία. Και έτσι τα Πανηγύρια συνεχίζονται έξω από τις 

εκκλησίες και Μοναστήρια και φυσικά είναι ένα έθιμο 

που προσωπικά το αγαπώ με την καλή έννοια των πα-

νηγυριών. 

Ας τα σταματήσουμε όμως τα Πανηγύρια στον πολιτικό 

τομέα διότι δεν πρέπει και δεν θα πρέπει να υπάρχει μέ-

ρος για τέτοια τακτική. Δεν πωλούμε και δεν αγοράζουμε, 

αλλά μόνο υπηρετούμε την χώρα και τον λαό και αυτό 

όχι με ψευδοπατριωτισμό και υποκρισία.  

Το σύνθημα κάθε λογικά νοούμενου πολιτικού. Μαντρα-

πάζηδες* δεν πρέπει ποτέ να είμαστε ειδικά στα πολιτικά. 

Ο “πατριώτης” Trump δεν πλήρωσε φόρους για χρόνια 

και ας σταματήσουμε να του μοιάζουμε. 

Σημ., *Μαντραπάζης  είναι κάποιος που αγοράζει ή που-

λάει ζώα, σημαίνει και άπληστός αλλά θέλει και να ξεγε-

λάσει.     

του  
Γιώργου A.Σάββα

Του Ανδρέα Ανθίμου  

Μ
νήμες απο τους 

γάμους στο Δί-

κωμο. Πριν από 

50 και πλέον χρόνια η 

τέλεση του γάμου ήταν 

μια ιεροτελεστία. Καταρ-

χάς όταν επρόκειτο να 

γίνει ένας γάμος αντί 

προσκλητηρίων όπως 

είναι σήμερα,το κάλεσμα του χωριού το 

αναλάμβανε συνήθως μια γυναίκα από 

το χωριό η οποία πήγαινε από σπίτι σε 

σπίτι και καλούσε τους χωριανούς και 

είχε μια μερρέχα με ροδόσταγμα και 

ράντιζε τους καλεσμένους και τους κα-

λούσε στο γάμο εκ μέρους του αντρο-

γύνου. 

Ο γάμος ξεκινούσε από το Σάββατο με 

το καθιερωμένο ράψιμο του κρεβατιού 

του ζευγαριού του γάμου.Ήταν μια τε-

λετή που γινόταν με την συνοδεία του 

βιολάρη και του λαουτάρη. Επαίζαν  μου-

σική και  έλεγαν  τσιαττιστά  που είχαν 

σχέση  με το κρεβάτι. Για  να είναι πα-

ραγωγική η χρήση  του κρεβατιού όταν 

τέλειωναν κυλούσαν ένα μωρό πάνω 

στο κρεβάτι για γούρι.Οι παρόντες συγ-

γενείς κουμπάροι-κουμέρες επλούμιζαν 

το κρεβάτι (έριχναν πανω χρήματα) τα 

οποία χρήματα ήταν για το  αντρόγυνο. 

Την επόμενη μέρα Κυριακή συνήθως το 

μεσημέρι άρχιζε το στόλισμα του γα-

μπρού στο πατρικό του σπίτι.Παρόντες 

οι γονείς του γαμπρού οι κουμπάροι φί-

λοι και συγγενείς.Ο βιολάρης με τα τσιατ-

τιστά του ευχόταν στον γαμπρό και 

στους συγγενείς να έχουν ενα καλό γάμο 

και να χαίρονται.Ξεχωριστές ευχές στον 

γαμπρό  να αγαπά τη νύμφη. Εμείς που 

ασκούσαμε το επάγγελμα του παρπέρη 

ήμασταν απαραίτητα πρώτοι παρόντες 

για το επιτόπιο ξύρισμα και χτένισμα του 

γαμπρού και η πληρωμή μας προερχο-

ταν απο τα πλουμισματα που μας έβα-

ζαν σε ένα πιάτο οι παρευρισκόμενοι.  

Όταν τέλειωνε το στόλισμα του γαμπρού 

η ορχήστρα (βιολάρης-λαουτάρης) 

μετέβαινε στο πατρικό της νύμφης για 

να γίνει το στόλισμα της νύμφης από τις 

κουμέρες με τραγούδια και τσιαττιστά. 

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο πατέ-

ρας του γαμπρού και ο πατέρας της νύμ-

φης συνόδευαν το αντρόγυνο με τη συ-

νοδεία μουσικής στην εκκλησία για τη 

τέλεση του γάμου απο τον ιερέα του χω-

ριού. Υπήρχαν αρκετοί γάμοι που είχαν 

50 και πλέον κουμπάρους και κουμέρες 

(όχι όπως τώρα που είναι μόνο δύο). 

Όταν τέλειωνε το μυστήριο του γάμου 

το αντρόγυνο με τη συνοδεία της ορχή-

στρας διέσχιζαν πεζοί το χωριό για να 

πάνε  στο καινούργιο τους σπίτι. Όταν 

έφταναν εκεί τους καλωσόριζαν με ρά-

ντισμα ροδοστάγματος.Δύο κουμπάροι 

με το κονιάκ μονάστερο –άσπρο- και ξη-

ρούς καρπούς κέρναγαν για το καλω 

σόρισμα. Σε λίγο άρχιζε  ο κοσμος να  

τους συγχαίρει και η μουσική ξεκινούσε.  

Οι σκάπουλλοι(ελεύθεροι νεαροί) και οι  

νεαρές(ελεύθερες) άρχιζαν δειλά δειλά 

να φλερτάρονται μεταξύ τους και κά-

ποιος νέος έρωτας ξεκινούσε με μια μα-

τιά στα κλεφτά απλά όμορφα αγνά και 

σεμνά. Τη Δευτέρα ήταν η βραδυά του 

αντρογύνου για να δεχτεί τις ευχές των 

καλεσμένων με το δώρο τους (ξημέ-

ρωμα συνήθως χρήματα ).Μια καλή συ-

νήθεια ήταν πολλά η λίγα,  το δώρο του 

γάμου τις πλείστες φορές ήταν σε χρή-

ματα.(απαραίτητα για μια νέα αρχή). 

Τα τραπέζια έξω ήταν στρωμένα για 

όλους τους καλεσμένους και υπήρχε 

άφθονο φαγητό και ποτό και ταυτόχρονα 

η μουσική διασκέδαζε τον  κόσμο και 

άρχιζαν οι αντρικοί  χοροί(πρώτος-δεύ-

τερος-τρίτος –σούστα κλπ και ύστερα οι  

γυναικείοι  χοροί  (καλαματιανός–μα-

ντήλι) και μετά οι ευρωπαϊκοί χοροί 

όπως ταγκό κλπ. 

Ο φωτισμός γινόταν με τα λουξ (δεν 

υπήρχε ρεύμα) τα οποία δανειζόταν ο 

γαμπρός από τα καφενεία –κουρεία  

κλπ.(τακτικά ο πατέρας μου παραχω-

ρούσε το λουξ του κουρείου στους γά-

μους). 

Αργά το βράδυ όταν τέλειωναν οι επι-

σκέψεις ήταν οι  στιγμές που έπρεπε να 

χορέψει η νύμφη και ο γαμπρός και να 

αρχίσουν τα καρφιτσώματα των χρημά-

των  στο φόρεμα της νυμφης και στο 

σάκκο του γαμπρού. Εκείνος ο χορός 

ήταν πολύ ελκυστικός και αν οι γονείς 

ήταν ευκατάστατοι τότε το πλούμισμα 

ήταν πολύ πλούσιο. Ήταν μεγάλη η οι-

κονομική βοήθεια του αντρογύνου αυτό 

το πλούμισμα και όλο το χωριό παρατη-

ρούσε πλέον φανερά το τι έδιναν αυτοί 

που πλούμιζαν .(ποιος θα έβαζε τα πε-

ρισσότερα ιδίως όταν το  είχε και δεν 

τσιγγουνευόταν) 

Την Τρίτη του γάμου το αντρόγυνο συ-

νέτρωγε με τους γονείς-κουμπάρους και 

κουμέρες στο σπίτι του αντρογύνου. 

Όμως δεν τέλειωνε εδώ......Υπήρχε και 

ο αντίγαμος την Πέμπτη που έφερναν 

όλοι τα φαγητά τους ψημένα- η τα έφερ-

ναν οι ίδιοι και τα έψηναν και εκαναν το 

κλείσιμο του γαμου ευχόμενοι στο 

αντρόγυνο χρόνια πολλά και πολλούς 

απογονους..... 

Έτσι τέλειωνε ο γάμος...Ένας νέος γά-

μος θα άρχιζε σε δυο μέρες και ζούσαν 

αυτοί καλά και εμείς νάμαστε καλά να 

θυμόμαστε αυτές τις ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΧΩ-

ΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΩΜΟΥ και να τις 

αφηγόμαστε στα παιδια και εγγόνια μας 

για να έχουν κάτι να τους συνδέει και να 

νοσταλγούμε μαζί αυτούς τους καλούς 

καιρούς....

Οι γάμοι στο Δίκωμο, Επαρχίας  Κυρηνείας  
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XΡΟΝΟΓΡΑΦΙΜΑ - Τα χρώματα του Φθινοπώρου 

Της Έλισσα Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 
 

Τ
ο φθινόπωρο είναι μια δεύ-
τερη άνοιξη όταν κάθε 
φύλλο είναι ένα λουλούδι. 

Αλμπέρ Καμύ 
Βρισκόμαστε στις αρχές  Οκτω-

βρίου… Φθινόπωρο για τα καλά. Όμως ο ωραίος 
καιρός μας ξεγελάει. Το καλοκαίρι το παλεύει να 
μας δώσει όσα ακόμα μπορεί. Και δεν είναι τυχαίο 
αυτό.» Γυρίσαμε πάλι στο φθινόπωρο, το καλο-
καίρι σαν ένα τετράδιο που μας κούρασε γράφο-
ντας μένει γεμάτο διαγραφές αφηρημένα σχέδια 
στο περιθώριο κι ερωτηματικά, γυρίσαμε στην 
εποχή των ματιών που κοιτάζουν στον καθρέφτη  
μέσα στο ηλεκτρικό φως σφιγμένα χείλια κι οι άν-
θρωποι ξένοι στις κάμαρες στους δρόμους κάτω 
απ’ τις πιπεριές καθώς οι φάροι των αυτοκινήτων 
σκοτώνουν χιλιάδες χλωμές προσωπίδες. 

Γυρίσαμε· πάντα κινάμε για να γυρίσουμε  
στη μοναξιά, μια φούχτα χώμα, στις άδειες πα-
λάμες…» 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ: «Ένας λόγος για το καλο-
καίρι». 
Πόσα περάσαμε αν το αναλογιστείτε! Από Μάρτιο 
και μετά ζήσαμε μια μεγάλη αλλαγή σε όλα. Άλ-
λαξε η καθημερινότητά μας, η δουλειά μας, οι συ-
νήθειες μας, ο τρόπος που σκεφτόμαστε! Τα συ-
ναισθήματά μας αλλάζουν πορεία και κατεύθυνση 
με την ανατολή του ήλιου. Είναι τόσα πολλά και 
διαφορετικά για να τα διαχειριστούμε όπως παλιά. 
Το πιο τραγικό χάσαμε δικούς μας, αγαπημένους 
μας, συγγενείς μας, γονείς μας! Τον άνθρωπο 
της διπλανής πόρτας! 
Όλοι προσπαθούμε να δεχτούμε αυτές τις αλλα-
γές που έφερε ο εγκλεισμός γιατί κάποιες μας 
πλήγωσαν πολύ, μας στενοχώρησαν, μας έκαναν 
να κλάψουμε… 

Κι όμως, είμαστε εδώ  και το παλεύουμε. Αξίζει 
να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας τυχερούς που 
ζούμε. Είναι σαν να ζήσαμε ένα τρίτο παγκόσμιο 
πόλεμο. Τι κι αν δεν είδαμε τις βόμβες και τα 
τακς! Τι κι αν δεν ακούσαμε τα αεροπλάνα να 
βομβαρδίζουν. Είδαμε όμως τον θάνατο από κο-
ντά και ζήσαμε τα κατάλοιπα του πολέμου! Όμως 
υπάρχει και η όμορφη πλευρά. Θολή στο κατώφλι 
του σπιτιού μας, αλλά μοιάζει να είμαστε οι επι-
ζήσαντες στις μάχες που δώσαμε. Μπορεί να χά-
σαμε κάποιες μάχες, αλλά όχι τον πόλεμο. Έτσι 
ας σκεφτούμε! 
 «Κοιμήθηκε η βροχή στο λασπωμένο δρόμο,  
στο λίγο φως με τ’ άρρωστα κορίτσια πίσω απ’ 
τα τζάμια του απογεύματος. 
Βήμα βαθύ του φθινοπώρου στα προαύλια των 
σχολείων πάνω στις χορταριασμένες πλάκες. 
Βήμα της βραδιάς με μια δέσμη σοβαρών αστε-
ρισμών έξω απ’ τις κλειδωμένες πόρτες. 
Οι κήποι φεύγουν στην ομίχλη φεύγουν με τους 
ανέμους μπλέκονται τα κλαδιά των δέντρων με 
τα σύγνεφα ένα πουλί χτυπάει το τζάμι του πα-
ραλιακού σπιτιού. 
Κανείς δεν είναι να του ανοίξει. Φύγαν όλοι με τα 
καράβια δίχως φώτα. Πού έχουν πάει; 
Και το καπέλο του καλοκαιριού κουρελιασμένο 
ο σέρνει ο αγέρας στο ακρογιάλι, το χτυπάει 
στους βράχους και μένει μόνο η θάλασσα κάτω 
απ’ τις αστραπές μέσα στην πολυθόρυβη ερημιά 
της…» 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ: «Η ραψωδία του γυμνού φω-
τός»(απόσπασμα) VI 
Γι΄αυτό ας ζήσουμε τις χαρές της καθημερινότητας 
μας. Φθινόπωρο! Η εποχή των αποχρώσεων… 
του καφέ, του χρυσού, του πορτοκαλί και βάλε 
όσα χρώματα μπορείς και ονόμασέ τα… Δίπλα 
μας βρίσκονται… 
Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε 
το καλοκαίρι, μουσκέψανε τα λόγια που είχανε 
γεννήσει αστροφεγγιές. 
Όλα τα λόγια που είχανε μοναδικό τους προορι-
σμό Εσένα! 
Κατά πού θ’ απλώσουμε τα χέρια μας τώρα που 
δε μας λογαριάζει πια ο καιρός. 
Κατά πού θ’ αφήσουμε τα μάτια μας τώρα που οι 
μακρινές γραμμές ναυάγησαν στα σύννεφα. 
Τώρα που κλείσανε τα βλέφαρά σου απάνω στα 
τοπία μας. 

Κι είμαστε – σαν να πέρασε μέσα μας η ομίχλη. 
Μόνοι ολομόναχοι τριγυρισμένοι απ’ τις νεκρές 
εικόνες σου. 
Με το μέτωπο στο τζάμι αγρυπνούμε την καινού-
ρια οδύνη. 
Δεν είναι ο θάνατος που θα μας ρίξει κάτω μια 
που Εσύ υπάρχεις. 
Μια που υπάρχει αλλού ένας άνεμος για να σε 
ζήσει ολάκερη. 
Να σε ντύσει από κοντά όπως σε ντύνει από μα-
κριά η ελπίδα μας. 
Μια που υπάρχει αλλού. Καταπράσινη πεδιάδα 
πέρ’ από το γέλιο σου ως τον ήλιο. 
Λέγοντας του εμπιστευτικά πώς θα ξανασυνα-
ντηθούμε πάλι. 
Όχι δεν είναι ο θάνατός που θ’ αντιμετωπίσουμε. 
Παρά μια τόση δα σταγόνα φθινοπωρινής βρο-
χής. Ένα θολό συναίσθημα. 
Η μυρωδιά του νοτισμένου χώματος μες στις ψυ-
χές μας που όσο παν. 
Κι απομακρύνονται. Κι αν δεν είναι το χέρι σου 
στο χέρι μας κι αν δεν είναι το αίμα μας στις φλέ-
βες των ονείρων σου το φως στον άσπιλο ου-
ρανό. Κι η μουσική αθέατη μέσα μας ω! μελαγ-
χολική Διαβάτισσα όσων μας κρατάν στον κόσμο 
ακόμα. 
Είναι ο υγρός αέρας η ώρα του φθινοπωρινού ο 
χωρισμός. 
Το πικρό στήριγμα του αγκώνα στη ανάμνηση. 
Που βγαίνει όταν η νύχτα πάει να μας χωρίσει 
από το φως. 
Πίσω από το τετράγωνο παράθυρο που βλέπει 
προς τη θλίψη. Που δε βλέπει τίποτε γιατί έγινε 
κιόλας μουσική αθέατη φλόγα στο τζάκι χτύπημα 
του μεγάλου ρολογιού στον τοίχο. Γιατί έγινε κιό-
λας ποίημα στίχος μ’ άλλον στίχο αχός παράλλη-
λος με τη βροχή δάκρυα. Και λόγια… 
Λόγια όχι σαν τα’ άλλα μα κι αυτά μ’ ένα μοναδικό 
τους προορισμό: Εσένα! 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ: «Ελένη» 
Πολλοί σπουδαίοι ποιητές είδαν και κατέγραψαν 
όλα αυτά τα μαγικά που συμβαίνουν γύρω μας. 
Πολλοί ίσως από εμάς τα θεωρούμε δεδομένα… 
Το Φθινόπωρο είναι κοντά μας. Ας το ζήσουμε 
όπως εμείς θέλουμε και όπως του αξίζει!
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Πλάτωνας  
Διάσημος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος 

Το θέμα, ο Πλά-
τωνας, διάση-
μος ιδεαλιστής 

φιλόσοφος της αρ-
χαίας Ελλάδας,ο πιο 
γνωστός μαθητής του 
Σωκράτη και δάσκα-
λος του Αριστοτέλη. 
Ο Πλάτωνας γεννή-
θηκε στην αρχαία 
Αθήνα το 427 π.Χ. 

και εκεί πέθανε το 347 π.Χ.  Έζησε 
80 χρόνια.  
Έζησε σε συνθήκες που το κοινωνικό 
οικονομικό σύστημα ήταν δουλοκτη-
τικό με κύριες τάξεις τους δουλοκτήτες 
από τη μια και τους δούλους από την 
άλλη. 
Σημαντική τάξη οι γεωργοί και οι τε-
χνίτες που ήταν ελεύθεροι πολίτες.  
Υπόψη ότι στην αρχαία αθηναϊκή δη-
μοκρατία,την οποία ουκ ολίγοι άσκε-
φτα  θεωρούν ως την ιδανική δημο-
κρατία,οι δούλοι και οι γυναίκες δεν 
είχαν  δικαίωμα ψήφου! 
Επίσης, υπόψη ότι τότε το προσδό-
κιμο ζωής δεν ξεπερνούσε τα 40 χρό-
νια γιατί βασικά υπήρχε ψηλή βρεφική 
και παιδική θνησιμότητα καθώς και 
απώλειες νέων από τους πολέμους. 
Όμως ,βάσει ερευνών φαίνεται ότι οι 
περισσότεροι Έλληνες φιλόσοφοι ζού-
σαν λιτά και ήταν χορτοφάγοι. Βέβαια 
άλλο λιτός βίος και άλλο λιτότητα και 
η χορτοφαγική τους δίαιτα θα ήταν 
μάλλον μια ισορροπημένη διατροφή 
που περιλάμβανε και ψάρι.  
Το έργο του Πλάτωνα με τη μορφή 
φιλοσοφικών διαλόγων, το οποίο έχει 
διασωθεί ολόκληρο άσκησε τεράστια 
επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλο-
σοφία  και γενικότερα στη δυτική  φι-
λοσοφική σκέψη και παράδοση μέχρι 
σήμερα.  
Ο Πλάτωνας μεταξύ άλλων έγραψε 
την "Απολογία του Σωκράτη", η οποία 
θεωρείται ακριβής καταγραφή της 
απολογίας του Σωκράτη που τον κα-
ταδίκασε σε θάνατο, το 
"Συμπόσιο", όπου μιλά για τη φύση 
του έρωτα, τον "Πρωταγόρα", τον 
"Παρμενίδη" και τον "Θεαίτητο", όπου 
μιλά για την αντικειμενικότητα ( ; το 
ερωτηματικό δικό μου)  του λόγου και 
της ιδέας, ενώ σε δύο μακρούς δια-
λόγους την  "Πολιτεία" και τους "Νό-
μους" περιέγραψε την ιδανική πολι-
τεία, μια κοινωνία τριών τάξεων:  
(α) οι κυβερνήτες,οι ολίγοι, οι άριστοι 

των αρίστων, οι ηγεμόνες βασιλείς και  
φιλόσοφοι(β) οι επίκουροι, οι φύλα-
κες, μια τάξη πολεμιστών (γ) και το 
πλήθος των ελεύθερων πολιτών-στην 
πλειονότητά τους γεωργοί και αγρό-
τες- που δεν έχει  καμία πρόσβαση 
στην εξουσία. 
Καλάν οι δούλοι δεν θεωρούνται πλά-
σματα, οι δε  γυναίκες δεν περνούν 
από το νου του Πλάτωνα.  
Οι ολίγοι με αρετή τη σοφία-λογική 
και οι επίκουροι με αρετή τη γενναι-
ότητα- βούληση, εξουσιάζουν τα πάθη 
του πλήθους. 
Η "ιδανική πολιτεία" του Πλάτωνα δεν 
είναι παρά ένα ολοκληρωτικό μόρ-
φωμα. 
Ο Πλάτωνας ήταν αντίπαλος του υλι-
σμού και της επιστήμης, πολέμιος της 
δημοκρατίας και υπερασπιστής της 
αντιδραστικής αριστοκρατίας των 
Αθηνών.  
Τότε, δύο ήταν βασικές γραμμές, δύο 
τα ρεύματα στη φιλοσοφία. Η κοσμο-
αντίληψη και οι θεωρίες του Δημόκρι-
του του  επιφανέστερου εκπροσώπου 
του υλισμού στην αρχαιότητα(460 - 
370 π.Χ.) από τη μια και η κοσμοα-
ντίληψη και οι θεωρίες του Πλάτωνα 
του κύριου εκπροσώπου του "αντικει-
μενικού" ιδεαλισμού από την άλλη.  
Ο "αντικειμενικός" ιδεαλισμός υπο-
στηρίζει ότι η γνώση για τα αντικεί-
μενα, τα πράγματα,τα σώματα, τα 
φαινόμενα δεν είναι παρά η αντανά-
κλαση της ιδέας σε αντίθεση με τον 
υλισμό που   ξεκινάει από το αξίωμα 
ότι  τα αντικείμενα, τα πράγματα,τα 
σώματα και τα φαινόμενα υπάρχουν 
έξω και ανεξάρτητα από μας και τα 
αισθήματά μας είναι εικόνες του εξω-
τερικού κόσμου και καμιάς ιδέας! 
Ο "αντικειμενικός" ιδεαλισμός του 
Πλάτωνα αντιθέτει το μεταβλητό κό-
σμο των φυσικών πραγμάτων στον 
κόσμο των  νοητών ουσιών των 
Ιδεών, του "πραγματικού όντος", του 
αιώνιου και αμετάβλητου, αντιθέτει 
τον πραγματικό  κόσμο του εδώ στον 
φανταστικό κόσμο του υπερπέραν! 
Ο κόσμος των ιδεών, κατά τον Πλά-
τωνα,είναι το πρωταρχικό 
δεδομένο,ενώ ο κόσμος των αισθη-
τών πραγμάτων είναι το δευτερεύον, 
το δευτερογενές. Τα πράγματα δεν εί-
ναι παρά οι σκιές των ιδεών.Το δέ-
ντρο,το άλογο, το νερό κλπ. έχουν 
γεννηθεί από την υπερβατική ιδέα του 
δέντρου, του αλόγου, του νερού 

κλπ.Ο Πλάτωνας καταπολεμούσε τις 
απόψεις των αρχαίων αισθησιοκρα-
τών για τις αισθήσεις και υποστήριζε 
ότι τα αισθήματα δεν μπορούν να 
αποτελέσουν την πηγή της πραγμα-
τικής γνώσης,γιατί δεν ξεπερνούν τον 
κόσμο των  αντικειμένων. Πηγή της 
πραγματικής γνώσης είναι η ανά-
μνηση της γνώσης,που η αθάνατη 
ψυχή είχε αποκτήσει τον καιρό που 
περιδιάβαζε στον κόσμο των ιδεών, 
προτού δηλαδή ενσωματωθεί στο 
φθαρτό σώμα. Η γνώση δηλαδή δεν 
είναι τίποτα άλλο παρά η ανακάλυψη 
της αλήθειας, που κατείχε από πριν,η 
ανάμνηση αυτής της αλήθειας. Η μέ-
θοδος που μας επιτρέπει ν' αναμο-
χλεύσουμε μέσα στην ψυχή,τις ανα-
μνήσεις των ιδεών-αληθειών,είναι 
κατά τον Πλάτωνα, η διαλεκτική μέ-
θοδος, που θεωρείται σαν η τέχνη ν' 
αντιπαραβάλουμε και ν' αναλύουμε 
τις έννοιες στην πορεία μιας συζήτη-
σης. Η ιδεαλιστική διαλεκτική των εν-
νοιών είναι σχεδιασμένη εκ των προ-
τέρων μέσα στην πλατωνική 
φιλοσοφία. 
Στην υλιστική αντίληψη του άπειρου 
σύμπαντος, που εξελίσσεται νομοτε-
λειακά, ο Πλάτωνας, σε τελευταία 
ανάλυση, αντιπαρατάσσει τη θρη-
σκευτική αντίληψη της δημιουργίας 
του κόσμου από τον θεό. Στην αιτιο-
κρατία αντιπαραθέτει τη θεολογία. 
"Η φιλοσοφία της φύσης" του Πλά-
τωνα είναι ένας υπερπαράλογος μυ-
στικισμός των ιδεών, ακατανόητα 
πράγματα. 
Οι κοινωνικές αντιλήψεις του Πλά-
τωνα αποβλέπουν στη διαιώνιση της 
κυριαρχίας της αριστοκρατίας, βέβαια 
μέσα στα πλαίσια μιας δουλοκτητικής 
κοινωνίας.  
Στην "ιδανική πολιτεία" του, που ανα-
φέρεται και πιο πάνω, υποστηρίζει ότι 
η κοινωνική τάξη, η κοινωνική ισορ-
ροπία, πρέπει να στηρίζεται πάνω σε 
τρεις κάστες: (α) οι άριστοι, φιλόσοφοι 
κυβερνήτες, (β)φύλακες και (γ) γεωρ-
γοί και τεχνίτες. Η πρώτη κάστα κυ-
βερνά, η δεύτερη αναλαμβάνει τη 
φρούρηση και η τρίτη ασχολείται με 
την παραγωγή. Αυτόν τον καταμερι-
σμό της εργασίας και της κοινωνίας 
προορισμένο να διαιωνίσει την εκμε-
τάλλευση των δούλων, ο Πλάτωνας 
τον θεωρούσε σαν κάτι το φυσικό και 
το αιώνιο,σαν κάτι το αμετάβλητο. Δεν 
παραδεχόταν καμιά συμμετοχή των 
λαϊκών μαζών ,του δήμου,στη διαχεί-
ριση της εξουσίας.  
Ακόμα, υποστήριζε ότι η δημοκρατία  
αποτελεί μια κατώτερη μορφή κρατι-
κής δομής,ενώ αντίθετα η  "δημοκρα-
τία των αριστοκρατών " θα ήταν η ιδα-
νική μορφή κράτους.  
"Η δημοκρατία του Πλάτωνα μολονότι 
ο καταμερισμός της εργασίας  παρου-
σιάζεται εκεί σαν συστατικό στοιχείο 
του κράτους, δεν είναι παρά μια αθη-
ναϊκή εξιδανίκευση του ταξικού(κάστα) 
καθεστώτος των Αιγυπτίων". 
Η πλατωνική διδασκαλία και η συνέ-
χειά της,δηλαδή ο νεοπλατωνισμός 
και ο χριστιανισμός, ενέπνευσε πο-
λυάριθμες αντιδραστικές θεωρίες μυ-
στικοπαθείς και αντιεπιστημονικές.  
Στις μέρες μας, χρησιμοποιείται από 
τους κάθε λογής σύγχρονους αντιδρα-
στικούς θεωρητικούς, στον αγώνα 
τους κατά της επιστήμης και του προ-
οδευτικού δημοκρατικού κινήματος.

του 
Βασίλη Κωστή 

O
 Κωνσταντίνος 
Καβάφης στο 
ποίημα του 

Ιθάκη αρχίζει με αυ-
τούς τους στοίχους: 
“Σὰ βγεῖς στὸν 
πηγαιμὸ γιὰ τὴν 
Ἰθάκη, νὰ εὔχεσαι 
νἆναι μακρὺς ὁ δρό-
μος, γεμάτος περι-

πέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τοὺς Λαι-
στρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας, τὸν 
θυμωμένο Ποσειδῶνα μὴ φοβᾶσαι, τέ-
τοια στὸν δρόμο σου ποτέ σου δὲν θὰ 
βρεῖς, ἂν μέν᾿ ἡ σκέψις σου ὑψηλή, ἂν 
ἐκλεκτὴ συγκίνησις τὸ πνεῦμα καὶ τὸ 
σῶμα σου ἀγγίζει. Τοὺς Λαιστρυγόνας 
καὶ τοὺς Κύκλωπας, τὸν ἄγριο Ποσει-
δώνα δὲν θὰ συναντήσεις, ἂν δὲν τοὺς 
κουβανεῖς μὲς στὴν ψυχή σου, ἂν ἡ 
ψυχή σου δὲν τοὺς στήνει ἐμπρός 
σου.” 
Ο κάθε ένας από εμάς διανύει το δικό 
του ταξίδι προς τη δική του Ιθάκη. Την 
Ιθάκη που ξεκινάει από την γέννηση του, 
μέχρι και το τέλος του ταξιδιού,   μέχρι 
να φτάσει στην Ιθάκη τελικά. Το θέμα εί-
ναι το ταξίδι και όχι η Ιθάκη.  
“Μὴ βιάζῃς τὸ ταξείδι διόλου. Καλλίτερα 
χρόνια πολλὰ νὰ διαρκέσει. Καὶ γέρος 
πιὰ ν᾿ ἀράξῃς στὸ νησί, πλούσιος μὲ 
ὅσα κέρδισες στὸν δρόμο, μὴ προσδο-
κώντας πλούτη νὰ σὲ δώσῃ ἡ Ἰθάκη”. 
Οι ρίζες μας και ότι πήραμε από το δικό 
μας ταξίδι προς την δική μας Ιθάκη είναι 
τα πιο σημαντικά, και όχι το φτάσιμο 
εκεί.  
Το δικό μου ταξίδι πιστεύω πως  με 
έδωσε πολλά Ιδανικά μυρωδικά.  
Γεννήθηκα εκεί που η μέρα άρχιζε με 
την ανατολή του ήλιου. Εκεί που οι άν-
θρωποι δούλευαν με τα γυμνά τους χέ-
ρια τη Γη για το καθημερινό μερίδιο στο 
βραδινό τραπέζι. Εκεί που η ελιά και το 
κρεμμύδι έγινε συνήθεια και το κρασί 
κρατούσε ζωντανό το αίμα στις φλέβες 
των ανθρώπων. 
Γεννήθηκα εκεί που ο ήλιος κρατούσε 
συντροφιά στο ζευγολάτη, μέχρι την 
ώρα που θα δύσει.  Εκεί που η καλη-
μέρα έγινε ο σύνδεσμος της ράτσας μας, 
και η κουβέντα ήταν απαραίτητη να λά-
βει χώρα σε κάθε μας συνάντηση.  
Μεγάλωσα εκεί που τα βράδια στο πε-
ζούλι τη γειτονιάς μας έπρεπε να κά-
νουμε συνάντηση. Εκεί που ανταμώ-
ναμε για να μάθουμε τα νέα. Συντροφιά 
με το φεγγάρι θα έπρεπε να λέμε τα μα-
ντάτα, και να μάθουμε για τους ερωτευ-
μένους. Μεγάλωσα εκεί που η καληνύ-
χτα ήτανε κουράγιο για την επόμενη τη 
μέρα.  
Μεγάλωσα εκεί που στο τραπέζι  μας 
ήταν ο νόμος να κρατάμε σιωπή. Εκεί 
που το ψωμί το βρέξαμε με δάκρυ και 
ιδρώτα. Εκεί που οι καρέκλες στο τρα-
πέζι ήταν πέντε, και θα έπρεπε να ήταν 
κρατημένες. Εκεί που υπήρχε η ευλογία 
του Θεού.  
Μεγάλωσα εκεί που ο πατέρας ήτανε ο 
φάρος που οδηγούσε στη στεριά. Εκεί 
που το “όνομα” άνοιγε τις πόρτες. Εκεί 

που η οικογένεια έτρωγε το φαγητό από 
την ίδια κούπα. Εκεί που η αγάπη βασί-
λευε στα σπλάχνα των ανθρώπων, και 
η καρδιά μας ήταν πάντοτε γιομάτη.  
Από αυτό τον τόπο με έδιωξαν. Αυτό 
τον τόπο αφίσα πίσω μου. Εκεί σταμά-
τησε η ζωή μου. Εκεί γεννήθηκαν τα 
όνειρα μου. Εκεί περιμένω να γυρίσω. 
Να πάρω και πάλι τα όνειρα μου και να 
αρχίσω και πάλι απ’ την αρχή. Να ξα-
ναβρώ τον εαυτό μου.  
Και όσο υπάρχει ελπίδα, θα την κρατώ 
και θα προσμένω. Γιατί μόνο με την ελ-
πίδα μπορούμε να φτάσουμε στην πρα-
γματοποίηση των ονείρων.  
•Δανείζομαι λίγες γραμμές από το βιβλίο 
του Αλέξανδρου Ταπάκη, “Συγχαρί – 
Βουνό – Κουτσοβέντης.”  
Το χωριό μου το Συγχαρί Βρίσκεται στον 
Πενταδάχτυλο. Χωρίζεται από το χωριό 
Βουνό με τον ποταμό του Βλού, και 
υπήρξε ένα από τα πρώτα χωριά που 
ίδρυσαν Μαρωνίτες. Ιδρυτές του ήταν 
κάτοικοι του χωριού Συχάρ της Σαμα-
ρείας. “ Όπως παρά το Συχάρ υπήρχε 
το Φρέαρ του Ιακώβ, απ’ όπου ηθέλησε 
ο Ιησούς να πιεί ύδωρ, ούτω και εις Συγ-
χαρίν υπάρχει άφθονο ύδωρ.” Οι μετα-
νάστες λοιπόν  έκτισαν το χωριό Συγχαρί 
ή Συχαρί για να τους θυμίζει την αρχική 
τους πατρίδα.  
Πιθανό όμως να είναι ότι το Συγχαρί δια-
τηρεί το Φράγκικο όνομα του , από την 
εποχή δηλαδή του Γούιδου  του Λουζι-
νιανού το 1191. Φαίνεται λοιπόν πως 
ιδρύθηκε από κάποιο Φράγκο φεου-
δάρχη που ονομαζόταν Σίρ Χάριν. Ο Σίρ 
Χάριν είχε την έπαυλη του εκεί και γύρω 
του Φεουδάρχη ονομάστηκε το Χωριό 
Συγχαρί, για να προσαρμοστεί στην 
γλωσσική μορφή των Κυπρίων. 
 Εκεί γεννήθηκα και εγώ. Εκεί έκανα όλα 
μου τα όνειρα. Εκεί ξεκίνησε η δική μου 
Ιθάκη. Από εκεί άρχισα να μαζεύω τα 
δικά μου Ιδανικά μυρωδικά. Και όπως 
λέει και ο Κωνσταντίνος Καβάφης,  
“Μὴ βιάζεις τὸ ταξίδι διόλου. Καλλίτερα 
χρόνια πολλὰ νὰ διαρκέσει. Καὶ γέρος 
πιὰ ν᾿ ἀράξῃς στὸ νησί, πλούσιος μὲ 
ὅσα κέρδισες στὸν δρόμο, μὴ προσδο-
κώντας πλούτη νὰ σὲ δώσῃ ἡ Ἰθάκη. Ἡ 
Ἰθάκη σ᾿ ἔδωσε τ᾿ ὡραῖο ταξίδι. Χωρὶς 
αὐτὴν δὲν θἄβγαινες στὸν δρόμο. Ἄλλα 
δὲν ἔχει νὰ σὲ δώσει πιά. Κι ἂν πτωχικὴ 
τὴν βρῇς, ἡ Ἰθάκη δὲν σὲ γέλασε. Ἔτσι 
σοφὸς ποὺ ἔγινες, μὲ τόση πείρα, ἤδη 
θὰ τὸ κατάλαβες ᾑ Ἰθάκες τί σημαίνουν”. 
Δεν είναι λοιπόν το φτάσιμο εκεί. Είναι 
το ” τι σε έδωσε ο δρόμος προς τα εκεί”. 
Να μην φοβηθείς. Να τολμήσεις και να 
κάνεις πράγματα που πήρες από το 
δρόμο προς τα εκεί. Και έτσι όπως φτιά-
χτηκες, μέσα από τα όσα ιδανικά μυρω-
δικά βρήκες στον δρόμο σου, την κουλ-
τούρα και τον πολιτισμό σου που 
ζυμώθηκες μαζί τους, να τολμήσεις. Να 
τολμήσεις  και να πάρεις τις πιο όμορφες 
στιγμές και να πάρεις αρώματα μυρω-
δικά μυρωδικά. Να πάρεις  τις καλύτερες 
πραμάτειες.   
Και να τα δώσεις όλα τούτα στους αν-
θρώπους που είναι γύρω σου. Και όταν 
φτάσεις στην Ιθάκη σου, τότε θα κατα-
λάβεις , οι “Ιθάκες” τι σημαίνουν!  
Καλό ταξίδι! 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Οι ρίζες μου, το δικό μου ταξίδι! 

του 
Βασίλη Παναγή 
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H ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΚΙΖΙΚΗ TO ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 19ο 

Ο
ι Αμερικανοί γνώριζαν 
για το επικείμενο πραξι-
κόπημα 

Σύμφωνα με τον Τομ Μπόγιατ  
που ήταν υπεύθυνος του Γρα-
φείου για την Κύπρο στο Αμερικα-

νικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπήρχαν ενδείξεις 
από τα τέλη του 1973 ότι η Χούντα στην Αθήνα 
επεδίωκε την ανατροπή του Μακαρίου. Ο Ιωαν-
νίδης ενημέρωνε τον υπεύθυνο της CIA στην 
Αθήνα ότι θα προχωρούσε στην απόφαση του 
να ανατρέψει τον «φιλοκομμουνιστή» Μακάριο 
όπως τον αποκαλούσε γιατί τον θεωρούσε ως το 
κύριο εμπόδιο για την μη επίλυση του κυπριακού. 
Η CIA με τη σειρά της ενημέρωνε το Υπουργείο 
Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον και όπως αναφέρει 
ο ίδιος ο Τομ Μπόγιατ, είχε ετοιμάσει ένα μνημό-
νιο  για να σταλεί στον Αμερικανό πρέσβη Χένρι 
Τάσκα στην Αθήνα για να πείσει τον Ιωαννίδη να 
μην προχωρήσει στην απόφαση του αλλά αυτό 
απορρίφτηκε από τους ανωτέρους του.   
Αργότερα, στις 29 Ιουνίου 1974 στάληκε τηλε-
γράφημα από τον Τζόσεφ Σίσκο (διπλωμάτη και 
υφυπουργό του Κίσσιγκερ) στον Αμερικανό πρέ-
σβη στην Αθήνα που του δίνονταν οδηγίες να πει 
στον Ιωαννίδη ότι «οι ΗΠΑ ήταν αντίθετες σε κάθε 
περιπέτεια στην Κύπρο». Σύμφωνα με τον Μπό-
γιατ ο πρέσβης αρνήθηκε να συμμορφωθεί χρη-
σιμοποιώντας το επιχείρημα ότι «η ελληνική κυ-
βέρνηση θα αποξενωθεί και δεν θα έχουμε καμιά 
επιρροή πάνω της». (Βλ. Τ. Boyatt: Frontline Di-
plomacy: The  U.S. Foreign Affairs. Sept. 30, 
1992). 
Ο Μακάριος επιρρίπτει τις ευθύνες στο καθε-
στώς της Αθήνας 
Στις 2 Ιουλίου 1974 ο Μακάριος έστειλε μια μα-
κροσκελή επιστολή στον Στρατηγό Φαίδωνα Γκι-
ζίκη, «Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας» 
όπου αναφέρεται στα πραγματικά αίτια για την 
ανωμαλία στην Κύπρο. Στην επιστολή αυτή ανα-
φέρει ότι από την άφιξη του Στρατηγού Γρίβα τον 
Σεπτέμβριο 1971 υπήρχαν βάσιμες ενδείξεις ότι 
ο Γρίβας έφτασε στην Κύπρο με την προτροπή 
και ενθάρρυνση του καθεστώτος της Αθήνας και 
ότι αμέσως μετά την άφιξη του έτυχε της βοήθειας 
από την Εθνική Φρουρά. Στην επιστολή ο Μακά-
ριος αναφέρει ανάμεσα στ’ άλλα  και τα ακόλουθα:  
Η Αθήνα και η Εθνική Φρουρά τροφοδοτούν 
την ΕΟΚΑ Β’ 
1. «Η στελεχουμένη και ελεγχομένη υπό Ελλήνων 
αξιωματικών Εθνική Φρουρά υπήρξεν εξ αρχής 
ο εις έμψυχον και άψυχον υλικόν κυριώτερος τρο-
φοδότης της «ΕΟΚΑ Β΄» της οποίας τα μέλη  και 
οι υποστηρικταί έλαβον τον εύφημον τίτλον και 
αυτοαπεκλήθησαν «ενωτικοί» και   «ενωτική πα-
ράταξις».  
2. Λυπούμαι να είπω, κύριε Πρόεδρε, ότι η ρίζα 
του κακού είναι πολύ βαθεία και φθάνει μέχρις 
Αθηνών. Εκείθεν τροφοδοτείται και εκείθεν συ-
ντηρείται και απλούται αναπτυσσόμενον το δέν-
δρον του κακού, του οποίου τους καρπούς γεύεται 
σήμερον ο Κυπριακός Ελληνισμός.  
Έγγραφα της ΕΟΚΑ Β΄ ενοχοποιούν το καθε-
στώς της Αθήνας 
3. Περί της ενοχής κύκλων του στρατιωτικού κα-
θεστώτος καταμαρτυρούν έγγραφα, τα οποία ευ-
ρέθησαν προσφάτως εις την κατοχήν ιθυνόντων 

στελεχών της «ΕΟΚΑ Β΄». Εκ του Εθνικού Κέ-
ντρου απεστέλλοντο αφθόνως χρήματα δια την 
συντήρησιν της  οργανώσεως, εδίδοντο εντολαί 
δια την αρχηγίαν μετά τον θάνατον του Γρίβα και 
την ανάκλησιν του μετ’ αυτού ελθόντος εις Κύ-
προν ταγματάρχου Καρούσου, γενικώς δε εξ Αθη-
νών κατηυθύνοντο τα πάντα. 
«Όλες οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας είναι Κυ-
βερνήσεις της Μητέρας Πατρίδας» 
4. Οιαδήποτε και αν ήτο η Κυβέρνησις της Ελλά-
δος, ήτο δι εμέ η Κυβέρνησις της Μητρός Πατρί-
δος και έπρεπε να συνεργάζομαι μετ’ αυτής. Δεν 
δύναμαι να είπω ότι τρέφω ιδιαιτέραν συμπάθειαν 
προς στρατιωτικά καθεστώτα και μάλιστα εις την 
Ελλάδα, την χώραν, η οποία εγέννησε και ελίκνισε 
την δημοκρατίαν. Αλλά και εις αυτήν την περί-
πτωσιν δεν παρεξέκλινα της αρχής μου περί συ-
νεργασίας.  
5. Ουχί άπαξ μέχρι τούδε ησθάνθην, και εις τινάς 
περιπτώσεις σχεδόν εψηλάφησα, εκτεινομένην 
αοράτως εξ Αθηνών χείρα, αναζητούσαν προς 
αφανισμόν την ανθρωπίνην ύπαρξιν μου. Χάριν, 
όμως, εθνικής σκοπιμότητος ετήρησα σιγήν. Και 
αυτό ακόμη το πονηρόν πνεύμα, υπό του οποίου 
εκυριεύθησαν οι τρεις καθαιρεθέντες Κύπριοι Μη-
τροπολίται, οι μεγάλην κρίσιν προκαλέσαντες εν 
τη Εκκλησία, είχεν πηγήν εκπορεύσεως του τας 
Αθήνας. Ουδέν, όμως, εν προκειμένω είπον. 
Η ευθύνη της Ελληνικής Κυβέρνησης 
6. Εις την προσπάθειαν διαλύσεως της κρατικής 
υποστάσεως της Κύπρου μεγάλη είναι  η ευθύνη 
της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Το Κυπριακόν κρά-
τος πρέπει να διαλυθή μόνον εις περίπτωσιν 
Ενώσεως. Μη καθισταμένης, όμως, εφικτής της  
Ενώσεως επιβάλλεται η ισχυροποίησις της κρα-
τικής υποστάσεως της Κύπρου. Η Ελληνική Κυ-
βέρνησις δια της όλης στάσεως της έναντι του 
θέματος της Εθνικής Φρουράς, ασκεί καταλυτικήν 
πολιτικήν επί του Κυπριακού κράτους.  
Ανάκληση Ελλήνων Αξιωματικών 
7. Η υπό Ελλήνων αξιωματικών στελεχουμένη 
Εθνική Φρουρά, θα αναδιαρθρωθή επί νέας βά-
σεως. Εμείωσα την στρατιωτικήν θητείαν  δια να 
ελαττωθή η οροφή της Εθνικής Φρουράς και το 
μέγεθος του κακού.......Και θα παρεκάλουν όπως 
ανακληθούν οι στελεχούντες την Εθνικήν Φρου-
ράν αξιωματικοί εξ Ελλάδος. Η παραμονή των 
εις την Εθνικήν Φρουράν και η υπ’ αυτών διοίκη-
σις της θα είναι επιζήμιος εις τας  σχέσεις  Αθηνών  
και Λευκωσίας.  
«Δεν είμαι Νομάρχης της Ελλάδας» 
8. Δεν επιθυμώ διακοπήν της συνεργασίας μου 
μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Δέον, όμως,  
να ληφθή υπ’ όψιν ότι δεν είμαι διορισμένος νο-
μάρχης ή τοποτηρητής εν Κύπρω της Ελληνικής 
Κυβερνήσεως,  αλλ’ εκλελεγμένος ηγέτης μεγά-
λου τμήματος του Ελληνισμού και απαιτώ  ανά-
λογον προς εμέ συμπεριφοράν  του Εθνικού Κέ-
ντρου. 
Το περιεχόμενον της παρούσης δεν είναι απόρ-
ρητον.  Μετ’ εγκαρδίων ευχών, Ο Κύπρου Μακά-
ριος».  
Νέα αποστολή όπλων από τη Τσεχοσλοβακία 
Από το περιεχόμενο της επιστολής γίνεται αντι-
ληπτό ότι ο Μακάριος συνειδητοποιoύσε πλέον 
ότι ο κίνδυνος για την ανατροπή του προερχόταν 
από τους Ελλαδίτες αξιωματικούς παρόλο που 
πολλές φορές είχε δηλώσει  ότι δεν πίστευε ότι  
Έλληνες αξιωματικοί θα μπορούσαν να οδηγη-

θούν σε μια τέτοια άνομη πράξη. Ο Πλουτής Σέρ-
βας σχολιάζοντας αυτή την «διστακτική» απόψη 
του Μακαρίου ανάφερε ότι η Χούντα που ανά-
τρεψε τη Δημοκρατία στην Ελλάδα χωρίς κανένα 
δισταγμό, ούτε καν θα δίσταζε να πράξει κάτι το 
παρόμοιο και στην Κύπρο. Αυτή η συνειδητοποί-
ηση του κινδύνου,  οδήγησε το Μακάριο  για να 
γίνει μια νέα παραγγελία όπλων από τη Τσεχοσ-
λοβακία για ενίσχυση του Εφεδρικού που έφτασε 
στην Κύπρο στις 4 Ιουλίου 1974. 
Αντίγραφα της επιστολής στον Καραμανλή 
και Κωνσταντίνο 
Ο Μακάριος που επεδίωκε την υποστήριξη του 
πρώην πρωθυπουργού Καραμανλή και του έκ-
πτωτου βασιλιά Κωνσταντίνου, έστειλε τον Χάρη 
Βωβίδη διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου στις 
5 Ιουλίου 1974, στο Λονδίνο και στο Παρίσι για 
να συναντηθεί μαζί τους και να ζητήσει τη βοήθειά 
τους, για  να κάνουν κάποιες δημόσιες δηλώσεις. 
Τους έστειλε επίσης ένα αντίγραφο της επιστολής 
που είχε απευθύνει προς τον Στρατηγό Γκιζίκη.  
Η σύλληψη του Λ. Παπαδόπουλου, Κ. Σαβε-
ριάδη, κ.α. 
Στις 11 Ιουλίου 1974 το Εφεδρικό συνέλαβε στη 
Λευκωσία τα ηγετικά στελέχη της ΕΟΚΑ Β΄ Λευ-
τέρη Παπαδόπουλο, Κυριάκο Σαβεριάδη, τον το-
μεάρχη Λευκωσίας Άρη Χατζηπαναγιώτου και το 
λοχαγό Ανδρέα Παπαπέτρου.  Προηγούμενα, ο 
Λ. Παπαδόπουλος κατηγορούσε τον Σταύρο 
Σταύρου (Σύρο) ότι παραδόθηκε χωρίς καμιά αντί-
σταση και τώρα ο ίδιος παραδινόταν ακριβώς με 
τον ίδιο τρόπο! Με τη σύλληψη των πιο πάνω, 
δύο άλλα ηγετικά στελέχη που ήταν καταζητού-
μενοι, οι λοχαγοί Κροίσος Χριστοδουλίδης και Αν-
δρέας Αυγουστής παραδόθηκαν στην αστυνομία. 
Η ΕΟΚΑ Β΄ με ακέφαλη τώρα την ηγεσία της οδη-
γούνταν προς τη διάλυση.  
Προσπάθειες για εκτόνωση της κατάστασης  
Αμέσως μετά την αποστολή της επιστολής του 
Μακάριου στον Γκιζίκη, ο Ευστάθιος Λαγάκος, 
πρέσβης στη Λευκωσία, διαβίβασε ένα μήνυμα 
στον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Χρι-
στοφίδη από την Ελληνική Κυβέρνηση που κα-
λούσε το Μακάριο στην Αθήνα για περαιτέρω συ-
ζήτηση του θέματος. Για το ίδιο θέμα ο 
πρωθυπουργός της Χούντας Ανδρουτσόπουλος 
έστειλε στην Κύπρο στις 7 Ιουλίου 1974  τον 
Σάββα Κωνσταντόπουλο, εκδότη της εφημερίδας 
«Ελεύθερος Κόσμος» για να πείσει τον Μάκαριο 
να επισκεφτεί την Αθήνα για εκτόνωση της κρί-
σης. Ο Μακάριος αποδεχόταν την πρόταση αλλά 
έβαζε σαν όρο η Ελληνική Κυβέρνηση να αναλά-
βει τη διάλυση της ΕΟΚΑ Β΄ και την ανάκληση 
των Ελλήνων αξιωματικών που υπηρετούσαν  
στην Εθνική Φρουρά. 
Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 
11 Ιουλίου 1974,  συζητήθηκε το επείγον θέμα 
των σχέσεων Αθήνας – Λευκωσίας. Στη συνε-
δρίαση αυτή προσκλήθηκε και ο Γ. Κληρίδης ως 
πρόεδρος της Βουλής.  Ο υπουργός εξωτερικών 
Ιωάννης Χριστοφίδης εισηγήθηκε μια  συμβιβα-
στική φόρμουλα που εγκρίθηκε και μεταβιβάστηκε 
αμέσως στον πρέσβη Λαγάκο. Η πρόταση αυτή 
έλεγε ότι αν η Αθήνα βοηθούσε στη διάλυση της 
ΕΟΚΑ Β΄ τότε η Κυπριακή κυβέρνηση θα δεχόταν 
την επανεξέταση  της στελέχωσης της Εθνικής 
Φρουράς από Έλληνες αξιωματικούς και σε ποιον 
θα υπάγονταν. 
Η σύσκεψη στην Αθήνα 13 Ιουλίου 1974 – Ο 

Μακάριος στο Τρόοδος 
Στις 13 Ιουλίου 1974 έγινε στην Αθήνα μια σύ-
σκεψη στην οποία συμμετείχαν ο στρατηγός 
Μπονάνος αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ο 
Γαλατσάνος (αρχηγός Στρατού), ο Παπανικολάου 
(Αεροπορίας), ο Αραπάκης (Ναυτικού), ο αντι-
στράτηγος Ντενίσης, ο συνταγματάρχης Νικολαϊ-
δης (διοικητής της ΕΛΔΥΚ), ο συνταγματάρχης 
Μπούρλος (διευθυνττής Β’ Γραφείου Εθνικής 
Φρουράς)  καθώς ο νέος υπουργός Εξωτερικών 
της Χούντας Κωνσταντίνος Κυπραίος (που αντι-
κατέστησε τον Τετενέ) και ο πρέσβης Ε.  Λαγάκος 
για να συζητηθεί το θέμα των σχέσεων Αθήνας – 
Λευκωσίας. Στο τέλος είχε ανακοινωθεί ότι η σύ-
σκεψη θα συνεχιζόταν τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 
1974. Για παραπλάνηση του Μακαρίου, προτού 
εκδηλωθεί το πραξικόπημα, είχε αποφασιστεί να 
προσκληθεί και να συμμετάσχει και ο Μακάριος 
στις διαβουλεύσεις. Αργότερα ο υπαρχηγός των 
Ενόπλων Δυνάμεων Όθωνας Κυριακόπουλος δή-
λωνε πως αν ο Μακάριος πήγαινε στην Αθήνα, 
θα συλλαμβανόταν και θα τον έστελναν στο Άγιον 
Όρος! 
Το Στρατιωτικό Πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 
1974 
Το Σαββατοκύριακο 13 – 14 Ιουλίου 1974 ο Μα-
κάριος βρισκόταν στην εξοχική του κατοικία στο 
Τρόοδος. Ο επιχειρηματίας Κώστας Μαγκλής  
προσπάθησε να συναντηθεί με το Μακάριο για 
να του μεταφέρει επείγον μήνυμα από τον Ευάγ-
γελο Αβέρωφ ότι θα γινόταν πραξικόπημα αλλά 
ο Μακάριος δεν θέλησε να τον δει αμέσως και δι-
ευθέτησε να τον συναντήσει τη Δευτέρα. Το πρωί 
της  Δευτέρας 15 Ιουλίου 1974 o Μακάριος επέ-
στρεφε κανονικά στο Προεδρικό Μέγαρο  από το 
Τρόοδος για τα προγραμματισμένα του καθήκο-
ντα. Πέρασε μάλιστα έξω από το στρατόπεδο της 
ΕΛΔΥΚ και όλα φαίνονταν ομαλά και δεν παρα-
τήρησε κάποια ύποπτη δραστηριότητα. 
Γύρω στις 8:20΄ το πρωί,  άρματα μάχης και άλλα 
στρατιωτικά οχήματα περικύκλωσαν το Προ-
εδρικό Μέγαρο.  Το πραξικόπημα άρχιζε εκείνη 
την ώρα και ήταν βασισμένο στο σχέδιο «Αφρο-
δίτη 3».  Αυτή ήταν η απάντηση της Χούντας στην 
επιστολή του Μακαρίου. Ο ταξίαρχος Γεωργίτσης 
είχε εντολή από τον Δημήτριο Ιωαννίδη να του 
παραδώσει το Μακάριο ζωνατό ή νεκρό. Την ώρα 
που τα άρματα μάχης χτυπούσαν το Προεδρικό, 
ο Μακάριος συναντούσε μια ομάδα μαθητές από 
την Αίγυπτο, που είχαν έρθει στην Κύπρο για επί-
σκεψη. Από τους κανονιοβολισμούς το Προεδρικό 
Μέγαρο άρχισε να παίρνει φωτιά και ο Μακάριος 
συνοδευόμενος από τον υπασπιστή του Νίκο 
Θρασυβούλου, τον ανεψιό του Ανδρέα Νεοφύτου 
και τον αξιωματικό της φρουράς του Ανδρέα Πο-
ταμάρη διέφυγαν από τη δυτική πτέρυγα του Προ-
εδρικού. Στη συνέχεια πήραν ένα διερχόμενο αυ-
τοκίνητο και κατάφεραν να φτάσουν στο 
Μοναστήρι του Κύκκου. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου (ΡΙΚ) που είχε ήδη πέσει στα χέρια των 
πραξικοπηματιών μετέδιδε τώρα ότι  «ο Μακάριος 
είναι νεκρός!» . 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία 
του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να  
επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο  
020 8360 7968 ή στο e-mail:   
Tofallis@greekinstitute.co.uk.
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 Σαν Σήμερα

8 Οκτωβρίου 

1980- Ο Μπομπ Μάρλεϊ  
καταρρέει στη σκηνή και 

μεταφέρεται σε νοσοκομείο, 
όπου διαπιστώνεται ότι  
πάσχει από όγκο στον  

εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που 
έκανε γνωστή τη ρέγγε  

μουσική, θα πεθάνει επτά 
μήνες αργότερα. 
9 Οκτωβρίου 

1944- Κατά τη διάρκεια  
συνάντησης των Τσόρτσιλ 

και Στάλιν στη Μόσχα 
 συμφωνείται να παραμείνει 

η Ελλάδα στη βρετανική 
σφαίρα επιρροής (Συμφωνία 

των Ποσοστών ή της  
Μόσχας). Το περιεχόμενο 
της συμφωνίας το αγνοεί η 
ελληνική πολιτική ηγεσία, 

αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. 
10 Οκτωβρίου 

1963- Εντίθ Πιαφ,  
καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της 

Εντίθ Τζιοβάνα Γκασιόν, 
γαλλίδα τραγουδίστρια. 

11 Οκτωβρίου 
1961- Η Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ ψηφίζει μομφή 

κατά της Νοτίου Αφρικής για 
το Απαρτχάιντ. 

12 Οκτωβρίου 

1944- Πλήθος κόσμου στην 
Πλατεία Συντάγματος. 

Η Αθήνα και ο Πειραιάς  
απελευθερώνονται από τους 

Γερμανούς. 
13 Οκτωβρίου 

1905- To Σοβιέτ της Αγίας 
Πετρούπολης. Στην πρώτη 
σειρά διακρίνεται ο Λέων 

Τρότσκι. Ιδρύεται το πρώτο 
Σοβιέτ των εργατών στην 

Αγία Πετρούπολη της 
 Ρωσίας, στο οποίο 

 εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων 
Τρότσκι. Στη συνέχεια  
πολλαπλασιάζονται τα 

 Σοβιέτ (τα εργατικά συμ-
βούλια), που πρόβαλλαν ως 

αιτήματα το 8ωρο και τις  
δημοκρατικές ελευθερίες.

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 

8 Οκτωβρίου: Πελαγία, Πελάγιος. 

9 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Χαμόγελου 

10 Οκτωβρίου: Ευλάμπιος, Ευλαμπία. 

11 Οκτωβρίου: Διεθνής Ημέρα Κοριτσιού 

12 Οκτωβρίου: Ανδρόμαχος, Ανδρομάχη 

13 Οκτωβρίου: Αγαθονίκη, Φλωρέντιος, Φλωρεντία

1940 γεννηση Τζον Λένον1967 θανατος Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

Ο Ερνέστο Γκεβάρα, πιο γνωστός ως 
«Τσε», γεννήθηκε στην Αργεντινή το 
1928 και ήταν μέχρι το θάνατό του στις 9 

Οκτωβρίου του 1967, ένας αφοσιωμένος διεθνι-
στής επαναστάτης, που πήρε μέρος στην κου-
βανέζικη επανάσταση του 1959 και δολοφονή-
θηκε στη διάρκεια του αντάρτικου αγώνα που 
έδινε στη Βολιβία μένοντας στην Ιστορία ως 
σύμβολο αντίστασης, αποφασιστικότητας και 
ελπίδας για τις επόμενες γενιές. 
Στις 9 Οκτωβρίου 1967, στη νότια Βολιβία, κοντά 
στο άγονο και έρημο χωριό Λα Ιγκέρα (La 
Higuera), ο βολιβιανός στρατός, κάτω από την 
καθοδήγηση και τις εντολές της κυβέρνησης των 
ΗΠΑ, παγίδευσε την απομονωμένη ομάδα ανταρ-
τών με επικεφαλής τον Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. 
Ο Τσε, ήρωας της Κουβανικής Επανάστασης του 
1959, πίστευε ότι η Κούβα, μόλις 90 μίλια μακριά 
από την ηπειρωτική χώρα των Η.Π.Α., θα παρα-
μείνει ευάλωτη, εκτός κι αν και άλλες επαναστά-
σεις πετύχουν στον κόσμο.  Η αποτυχία στο Κον-
γκό οδήγησε τον Τσε στη Βολιβία, όπου ο στρατός 
του τον παγίδευσε. Τελικά αιχμαλωτίστηκε και με-
ταφέρθηκε σε ένα σχολείο. Ο Mario Terán Sala-
zar, ένας στρατιώτης, ήταν επιφορτισμένος με τη 
δολοφονία. Ο Τσε κοίταξε αυτόν τον φαύλο άν-
θρωπο στα μάτια. «Χαλάρωσε και σκόπευσε 
καλά» του είπε. «Θα σκοτώσεις έναν άνδρα». Ο 
Τσε πέθανε όρθιος. 
«Ο καλύτερος τρόπος για να τιμηθεί ο Τσε είναι 
να συνεχιστεί ο αντιιμπεριαλιστικός του αγώνας» 
είπε ο πρόεδρος της Βολιβίας, Έβο Μοράλες κατά 
τη διάρκεια της τελετής στη Βαγιεγκράντε  της 
νοτιοδυτικής Βολιβίας όπου ο Γκεβάρα εκτελέ-
στηκε, στα 39 του χρόνια. 
Ο Αργεντινός γιατρός που έγινε μύθος ριζοσπα-
στικοποιήθηκε από την πραγματικότητα. Αυτή 
που βίωσε μεταξύ των ασθενών με λέπρα στη 
Βενεζουέλα και των ανθρακωρύχων της Βολιβίας, 
μεταξύ των επαναστατών της Αργεντινής και του 
πραξικοπήματος του 1954 στη Γουατεμάλα. Η 
πραγματικότητα τον έκανε επαναστάτη. 
Το 1953, στο Μεξικό, ο Γκεβάρα συναντήθηκε με 
την Ίλντα Γκαντέα Ακόστα (Hilda Gadea), μια 
επαναστάτρια από την περουβιανή «APRA» 
(Αμερικανική Λαϊκή Επαναστατική Συμμαχία). 
Η Ίλντα μαθαίνει στον Τσε τη μαρξιστική θεωρία 
και του γνωρίζει τα ριζοσπαστικά ρεύματα στην 
περιοχή. Μετακομίζουν στη Γουατεμάλα τον Σε-
πτέμβριο του 1954, στη μέση ενός μεγάλου 
αγώνα κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των 
εταιρειών με έδρα τις Η.Π.Α. Μια δημοκρατικά 
εκλεγμένη κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Jacobo 
Árbenz προσπάθησε να πραγματοποιήσει βασι-
κές μεταρρυθμίσεις γης, μακριά από την «United 
Fruit Company». 
Στη θεία του Μπεατρίς γράφει τότε: «Είχα την ευ-
καιρία να περάσω από τη γη που ανήκει στην 
United Fruit και αυτό με έπεισε για άλλη μια φορά 
για τα δεινά αυτών των καπιταλιστικών χταπο-
διών. Ορκίστηκα σε ένα πορτρέτο του συντρόφου 
Στάλιν να μην ησυχάσω μέχρι αυτά τα καπιταλι-
στικά χταπόδια να καταστραφούν. Θα βελτιώσω 
τον εαυτό μου στη Γουατεμάλα και θα γίνω ένας 
αληθινός επαναστάτης». 
Όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν το πραξικόπημα εναντίον 
της κυβέρνησης Arbenz, ο Γκεβάρα βγήκε στους 
δρόμους, επαναστάτησε και αναγκάστηκε μαζί 
με την Γκαντέα να φύγει για το Μεξικό. Ήταν εκεί 
που, χάρη στην Γκαντέα, γνώρισε τον Ραούλ Κά-
στρο και τελικά τον αδελφό του Φιντέλ. 
Λίγο αργότερα, ο Τσε και ο Φιντέλ θα επιβιβάζο-

νταν σε ένα καράβι, το «Granma» για να ξεκινή-
σουν μαζί με 79 άλλους την κουβανική επανά-
σταση. Όταν το πλοίο τους έφτασε στην Κούβα, 
ο στρατός σκότωσε 70 από τους επαναστάτες. 
Έσπευσαν στην ενδοχώρα και προχώρησαν στην 
οικοδόμηση του αγροτικού στρατού που τελικά 
κατάφερε να νικήσει τον δικτάτορα Μπατίστα (Ful-
gencio Batista)- που υποστήριξαν οι ΗΠΑ- στο 
τέλος του 1959. 
Οι νέοι επαναστάτες κληρονόμησαν μια χρεοκο-
πημένη χώρα. Ο Μπατίστα είχε μεταφέρει 424 
εκατομμύρια δολάρια Κούβας σε τράπεζες των 
ΗΠΑ. Δεν υπήρχαν δάνεια και καταθέσεις. Σε μια 
συνάντηση αργά το βράδυ, ο Κάστρο ρώτησε αν 
υπήρχε ένας οικονομολόγος μεταξύ τους. Ο Τσε 
σήκωσε το χέρι του. Έγινε ο επικεφαλής της οι-
κονομίας. Αργότερα, όταν ο Κάστρο τον ρώτησε 
για τα διαπιστευτήρια αυτά, ο Τσε απάντησε ότι 
σκέφτηκε ότι ο Κάστρο είχε ρωτήσει: «Ποιος είναι 
κομμουνιστής;» 
Ο Τσε, πάντως, ανέλαβε το καθήκον του με εν-
θουσιασμό και αποφασιστικότητα. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εμπάργκο κατά 
της Κούβας το 1962. Ο δημοσιογράφος της Ου-
ρουγουάης Eduardo Galeano πήγε εκεί για να 
πάρει συνέντευξη του Τσε το 1964. «Δεν θέλω 
όλοι οι Κουβανοί να εύχονται να γίνουν Ροκφέ-
λερ», είπε ο Γκεβάρα. 
Ήθελε να οικοδομήσει τον σοσιαλισμό, ένα σύ-
στημα που όπως έλεγε «εξαγνίζει τους ανθρώ-
πους, τους μεταφέρει πέρα από τον εγωισμό, 
τους σώζει από τον ανταγωνισμό και την απλη-
στία». 
«Η Κούβα δεν πρόκειται ποτέ να αποτελέσει βι-
τρίνα του σοσιαλισμού» δήλωσε ο Γκεβάρα στον 
Γκαλεάνο «αλλά μάλλον ένα ζωντανό παράδει-
γμα». 
Ήταν πολύ φτωχή για να γίνει παράδεισος, θα 
μπορούσε όμως να αποπνέει αγάπη για τους δι-
κούς της ανθρώπους και για τον κόσμο. Για τον 
Γκεβάρα, η αγάπη ήταν τα πάντα, το κλειδί για 
την ιδέα του σοσιαλισμού. Σε μια επιστολή προς 
τα πέντε παιδιά του, γραμμένα καθ ‘οδόν προς 
τη Βολιβία, ο Γκεβάρα έγραφε: «Πάντα να είσαι 
σε θέση να αισθάνεσαι βαθιά μέσα σου, όλες τις 
αδικίες που διαπράττονται εναντίον οποιουδή-
ποτε, οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτή είναι η πιο 
όμορφη ποιότητα που μπορεί να έχει ένας επα-
ναστάτης». 
Τώρα, όσον αφορά τη μοίρα αυτών που σκότω-
σαν τον Γκεβάρα πριν από 53 χρόνια, ο Βολιβια-
νός δικτάτορας Ρενέ Μπαριέντος πέθανε ένα 
χρόνο αργότερα, όταν το ελικόπτερο του τυλί-
χτηκε στις φλόγες. Ο στρατηγός Joaquín Zenteno 
Anaya, ο οποίος ηγήθηκε της επιχείρησης ενα-
ντίον του Τσε, πυροβολήθηκε στους δρόμους του 
Παρισιού. Ο Major Andres Selich Chop, ο οποίος 
οδήγησε τους Rangers να συλλάβουν τον Che, 
σκοτώθηκε από τη δικτατορία του Hugo Banzer. 
Η Monika Ertl, μέλος του εθνικού απελευθερωτι-
κού στρατού της Βολιβίας, σκότωσε τον συντα-
γματάρχη Roberto Quintanilla Perez, ο οποίος 
είχε ανακοινώσει τον θάνατο του Τσε στον κόσμο, 
στο Αμβούργο. 
Το πιο εντυπωσιακό όλων, όμως είναι ότι ο Mario 
Terán Salazar, ο στρατιώτης που πυροβόλησε 
τον Τσε, πολλά χρόνια αργότερα, το 2006, χει-
ρουργήθηκε για καταρράκτη από το μάτι του χω-
ρίς χρέωση, από την κυβέρνηση της Κούβας. 
Η κληρονομιά του Τσε δεν ήταν εκδίκηση. Είναι η 
αγάπη του γιατρού επαναστάτη για την ανθρω-
πότητα.

Τζον Λένον. Τραγουδο-
ποιός, μουσικός, συγ-
γραφέας και αγωνιστής 

της ειρήνης, που έγινε παγκό-
σμια γνωστός ως μέλος των 
Beatles. 
Ο Τζον Ουίνστον Λένον (John 
Lennon) γεννήθηκε στο Λίβερ-
πουλ στις 9 Οκτωβρίου 1940, 
κατά τη διάρκεια ενός βομβαρ-
δισμού της πόλης από τη «Λου-
φτβάφε». Ο πατέρας του Άλ-
φρεντ ήταν ναυτικός και η 
μητέρα του Τζούλια χορεύτρια 
σε τοπικά κλαμπ. Το όνομα Τζον 
του δόθηκε προς τιμήν του 
παππού του και το Ουίνστον 
προς τιμήν του βρετανού πρω-
θυπουργού Γουίνστον Τσόρ-
τσιλ. 
Ο Τζον αγαπούσε το γράψιμο 
και τη ζωγραφική, με το σχολείο 
να τον αφήνει μάλλον αδιά-
φορο. Φοίτησε στο κολέγιο Κα-
λών Τεχνών του Λίβερπουλ, 
αλλά δεν υπήρξε ποτέ συνεπής 
σπουδαστής. Εκεί, όμως, γνώ-
ρισε την πρώτη του γυναίκα, τη 
Σίνθια Πάουελ, η οποία του χά-
ρισε ένα παιδί, τον Τζούλιαν 
(1963). Ο Τζον ζούσε για τη 
μουσική και τον Μάρτιο του 
1957 ίδρυσε την πρώτη του 
μπάντα, τους Quarrymen, που 
πήρε το όνομά της από το σχο-
λείο, όπου φοιτούσε. Έπαιζαν 
σκιφλ, ένα είδος φολκ μουσικής 
με τζαζ και μπλουζ επιρροές. 
Στις 6 Ιουλίου 1957 γνωρίζει τον 
Πολ ΜαΚάρτνεϊ, ο οποίος σύ-
ντομα γίνεται μέλος του συγκρο-
τήματος, αφού ο πατέρας του 
διαθέτει το υπόγειο του σπιτιού 
για τις πρόβες των Quarrymen. 
Την εποχή αυτή ο Λένον γράφει 
και το πρώτο του τραγούδι 
«Hello Little Girl», που έγινε αρ-
γότερα επιτυχία με τους The 
Fourmost. Στο συγκρότημα κα-
ταφθάνει με συστάσεις του 
ΜακΚάρτνεϊ ο νεαρός κιθαρί-
στας Τζορτζ Χάρισον, που δίνει 
έναν πιο ροκ χαρακτήρα. Οι 
Quarrymen μετονομάζονται σε 
«Johnny and the Moondogs», 
με τον Λένον να έχει τον πρώτο 
λόγο, αλλά να μην είναι ικανο-
ποιημένος από τον ήχο τους. Το 
καλοκαίρι του 1958 ηχογρα-
φούν ένα δίσκο 45 στροφών, 
που περιέχει δύο τραγούδια, τη 
σύνθεση των Λένον / ΜακΚάρ-
ντεϊ «In Spite of Αll the Danger» 
και τη διασκευή του κομματιού 
του Μπαντ Χόλι «That' ll Be the 
Day». 
Στα μέσα του 1959, η μπάντα 
του Λένον αλλάζει το όνομά της 
σε Beatles και αρχίζει εμφανί-
σεις στο Αμβούργο και στο 
κλαμπ του Λίβερπουλ, Cavern. 
Ήταν εκεί που τους ανακάλυψε 
ο Μπράιαν Έπσταϊν, ο πρώτος 

τους μάνατζερ, και στις 5 Οκτω-
βρίου 1962 κυκλοφορούν το 
παρθενικό τους σινγκλ «Love 
me Do». Η επιτυχία είναι με-
γάλη. Οι Beatles εκτοξεύονται 
στην κορυφή και εν μια νυκτί με-
τατρέπονται σε ζωντανό θρύλο. 
Στα τραγούδια τους συνδυάζουν 
τη ρεαλιστική προσέγγιση και 
την εσωτερικότητα του Λένον, 
με την αισιόδοξη ματιά και το 
μελωδικό χάρισμα του ΜακΚάρ-
τνεϊ. Ο ένας συμπληρώνει τον 
άλλο και το αποτέλεσμα είναι 
μοναδικό. Οι Μπιτλς ανάγουν 
το τρίλεπτο ποπ τραγούδι σε 
μορφή τέχνης. 
Μετά τον θάνατο του Επστάιν 
αρχίζουν να εμφανίζονται οι 
πρώτες σκιές στους Μπιτλς. Ο 
Μακάρτνεϊ επιζητεί να έχει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο, κάτι που δεν 
αρέσει στον Λένον, η ερωμένη 
του οποίου Γιόκο Όνο, αναμι-
γνύεται όλο και πιο πολύ στις 
υποθέσεις τους, προκαλώντας 
την αγανάκτηση των υπολοί-
πων. Έτσι είναι αναπόφευκτη η 
διάλυση του συγκροτήματος το 
1970. 
Από την εποχή των Μπιτλς, ο 
Τζον Λένον είχε ξεκινήσει την 
προσωπική του μουσική δια-
δρομή. Με τη συμμετοχή της 
Γιόκο Όνο ηχογράφησε τρεις δί-
σκους με πειραματική μουσική 
κι ένα live στο Τορόντο με τη νε-
οσύστατη μπάντα των Plastic 
Ono Band. Μετά τη διάλυση 
των Beatles και μέχρι τη δολο-
φονία του το 1981 κυκλοφόρησε 
μια σειρά άλμπουμ, που δεν 
έφθαναν στο δημιουργικό ύψος 
της μουσικής των «Σκαθα-
ριών», αλλά παρουσίαζαν με-
γάλο ενδιαφέρον και είχαν απή-
χηση στο μουσικόφιλο κοινό. 
Κορυφαία στιγμή υπήρξε αναμ-
φισβήτητα το άλμπουμ Imagine 
(1971) και το ομώνυμο τρα-
γούδι, που έγινε ο ύμνος του 
αντιπολεμικού κινήματος. 
Το 1973 χωρίζει από τη Γιόκο 
και τα φτιάχνει για δύο χρόνια 
με την κινέζα γραμματέα του Μέι 
Παγκ. Τον Νοέμβριο του 1974 
θα εμφανιστεί για τελευταία 
φορά επί σκηνής, συμμετέχο-
ντας σε μια συναυλία του Έλτον 
Τζον στη Νέα Υόρκη. Το 1975 
επανασυνδέεται με τη Γιόκο 
Όνο και στις 20 Μαρτίου πα-
ντρεύονται στο Γιβραλτάρ. Στις 
9 Οκτωβρίου θα γεννηθεί ο γιος 
τους Σον. Ο Τζον εγκαταλείπει 
τη μουσική για να αφιερωθεί 
στη φροντίδα του νεογέννητου 
παιδιού του. Πέντε χρόνια αρ-
γότερα θα επιστρέψει δυναμικά 
στη μουσική, με το διπλό άλ-
μπουμ «Double Fantasy», που 
θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα 
της σύντομης, αλλά σπουδαίας 
καριέρας του. 
Στις 8 Δεκεμβρίου 1980 το νήμα 
της ζωής του κόπηκε από τις 
σφαίρες ενός θαυμαστή του, 
του Μαρκ Τσάπμαν, στον 
οποίον νωρίτερα είχε υπογρά-
ψει ένα αυτόγραφο πάνω στο 
νέο του άλμπουμ. Ο ίδιος, με το 
μακάβριο χιούμορ που τον διέ-
κρινε, μας είχε προϊδεάσει για 
το τέλος του: «Να δείτε που θα 
πάω είτε από αεροπορικό ατύ-
χημα, είτε από σφαίρα κάποιου 
τρελού θαυμαστή μου» είχε πει 
σε μια του συνέντευξη πριν από 
χρόνια.
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ 

ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ
του Αντώνη Αντωνιάδη)

Ήλθατε να μας πάρετε αθώες ψυχές  

να ρίξετε σε κλάματα μάνες και παιδιά 

και να ντύσετε στα μαύρα ζωές συγγενικές 

Λαομίσητα πλάσματα με απάνθρωπες καρδιές! 

 

Όμως όλοι. μας προβαίνουμε σε θυσία  

και θα διανυκτερεύουμε εξ’ ολοκλήρου με τον καθένα 

και δεν θα επιτρέπουμε καμιάν ανοησία εναντίον στον  

κόσμο που ζει τόσο αγαπημένα 

 

Όλοι μας θα κρατούμεν τα όπλα μας ψηλά θα έχουμε τις 

μάσκες μας πάνω μας βαλμένες ορθά. 

Δεν θά'μαστε πέραν των έξι στη συντροφιά 

και όλοι μας θα έχουμε τα χέρια μας πολύ καθαρά 

 

Κι’όλοι μας θα τηρούμε τους όρους πιστικά 

θα'μαστε συγκεντρωμένοι με απόσταση δύο μέτρων  

θα αποφεύγουμε τις διαφωνίες μας οριστικά 

και αυτοί τους πεθαμένους τους 

 θα παίρνουν εν τοις φέρετρων! 

 

Και τότε θα βλέπεις τις νίκες μας  

να έρχονται σωρηδόν σε μας 

και οι νέοι με τραγούδια και χορούς  

θα αγκαλιάζονται και θα φιλούν 

 

Θα έχουμεν όλα αυτά και άλλα τόσα πολλά  

από τους Δήμου, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα 

θα τα εκτελούμε ένα προς ένα συλλογικά 

και θα τ’ ακούμε και θα παρακολουθούμε τακτικά 

και σύντομα η ΝΙΚΗ η ΤΕΛΙΚΗ 

Σ’ εμάς πολύ επάξια θα δοθεί

Το ΑΚΕΛ Βρετανίας στο σύνολο 

του και ιδιαίτερα η ΚΟΒ Muswell 

Hill εκφράζει τα συλλυπητήρια 

προς τους οικείους του σύν. 

Γιώργου Ιωάννου ο οποίος απε-

βίωσε. 

Ο σύντροφος Γιώργος πέραν 

από αξιαγάπητο οικογενειάρχη 

και φίλου αποτέλεσε υπόδειγμα 

κομματικού μέλος. Με μια δημι-

ουργική σύνδεση αγάπης, πί-

στης και αφοσίωσης με το 

κόμμα έμοιαζε βγαλμένος από 

μια άλλη εποχή. Και αυτό ήταν.  

Γεννημένος το 1934 στην 

Λεύκα, παιδί πολυμελής οικογέ-

νειας, η σχέση του με τους κοι-

νωνικούς αγώνες του τόπου ξε-

κινά από νεαρή ηλικία. Μόλις 

στα 14 του χρόνια είχε ενεργό 

δράση στους απεργιακούς αγώ-

νες του 1948 με ιδιαίτερη τριβή 

και καθοδήγηση από τον σύν. 

Παντελή Βαρνάβα. Όταν έφτασε 

το μήνυμα στο σπίτι του, ότι 

πρέπει να αποχωρήσει από το 

κόμμα ο πατέρας και ο κουνιά-

δος του θα απολύονταν, η απά-

ντηση σου του ήταν να φύγει 

από το σπίτι. Στα 14 του να 

ανοίξει το δικό του ¨πελεκανιό¨ 

στο οποίο και κοιμόνταν. 

Το 1954 μεταναστεύει στην Αγ-

γλία όπου εργάζεται ως επιπλο-

ποιός. Άμεσα συνδέετε με του 

Κυπριακές ομάδες του ΚΚ Βρε-

τανίας με ενεργό δράση. Το 

1959 γνωρίζει την μετέπειτα σύ-

ζυγο του Ήβη και το 1960 πα-

ντρεύονται. Το 1962 ανοίγει το 

δικό του καθαριστήριο. Η δράση 

του συνεχίζει στο μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό που το επέτρε-

παν οι επαγγελματικές και οικο-

γενειακές ευθύνες. 

Ο σύν. Γιώργος παρασημοφο-

ρήθηκε από τον ΑΚΕΛ για την 

πολύχρονη του δράση. Η πίστη 

του στα ιδανικά του Σοσιαλι-

σμού και στους αγώνες του 

ΑΚΕΛ δεν κλονίστηκε μήτε για 

μια στιγμή. Αγνός και περήφα-

νος στρατιώτης. Περήφανη θα 

πρέπει να αισθάνεται η οικογέ-

νεια του, όπως περήφανο αι-

σθάνεται το ΑΚΕΛ Βρετανίας 

που αξιώθηκε να τον έχει στις 

γραμμές του  

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ιωάννου

Toυ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΙΟΥΠΡΑ 
Εφυγε από τη ζωή και ο Γιάννος, 

ο τελευταίος από τα επτά αδέλφια 

Nicholas, της γνωστής οικογένειας 

από την Κώμη Κεπίρ που ταυτί-

σθηκε με την ενδυματοβιομηχανία 

στην οποία αφιέρωσε πέραν του 

μισού αιώνα  κρατώντας σημαντικές σελίδες της 

οικονομικής, κοινωνικής και  γενικότερης ιστορίας  

της παροικίας με μερικούς απογόνους αυτής της 

οικογένειας να συνεχίζουν ακόμη την εμβληματική 

παράδοση της. Πρόκειται για μια συνολική συμ-

βολή που ανέδειξε το κυπριακό επιχειρησιακό 

όνομα στο εξωτερικό σε βαθμό πολύ τιμητικό για 

την παροικία και την Κύπρο.  

Μέχρι πριν ένα περίπου χρόνο, η σωματική υγεία 

του Γιάννου ήταν γενικά καλή παρά το ότι η όλη 

συμπεριφορά του άρχισε να επηρεάζεται από την 

πάθηση του Alzheimer’s. Πράγμα που επέβαλλε 

τον περιορισμό του, οπότε και έγινε δεκτός στο 

γνωστόν παροικιακόν οίκο ευγηρίας Autumn Gar-

dens. Πέραν του εξυπηρετικού περιορισμού, αυτό 

απεδείχθη πολύ ενισχυτικό για τη γενικότερη 

υγεία του. Μέχρι πρίν ένα περίπου μήνα οπότε 

μια επιπλοκή  σχετιζόμενη με την πάθηση επέ-

βαλλε συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Παρέμεινε 

στο νοσοκομείο Barnet για δύο βδομάδες. Ακο-

λούθησαν λίγες μέρες στον οίκο ευγηρίας και 

ξανά στο νοσοκομείο για μια βδομάδα. ΄Αφησε 

τα εγκόσμια την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, το από-

γευμα στις 5.18. Ήταν 93 χρόνων. Αφήνει τη σύ-

ζυγο του, Μπέλλα, δυο γιούς, τον Τζάκκη και το 

Νίκο, μια κόρη, τη Κρίστη, έξι εγγόνια και τέσσερα  

δισέγγονα.  

Ο Γιάννος ήταν και ο πρώτος από τα αδέλφια 

που είχε έλθει στην Αγγλία, τον Ιανουάριο του 

1947, από τις πρώτες ομάδες μεταναστών από 

την Κώμη Κεπίρ, μετά τον πόλεμο.  

Για σύντομο χρονικό διάστημα εργάσθηκε σαν 

κουρέας στην περιοχή του Mornington Crescent, 

αλλά μεταπήδησε στα εστιατόρια σαν σερβιτόρος 

, όταν του είπαν ότι εκεί είχε  «περισσότερα χρή-

ματα». Για μακρό χρονικό διάστημα, μάλιστα, 

ασχολήθηκε σε εστιατόρια με ιδιοκτήτες από την 

Κώμη Κεπίρ, στο Βedford και στο παραθαλάσσιο 

θέρετρο του Ramsgate.  

Ο Γιακουμής και η Νίτσα, που ακολούθησαν, ήταν 

εξειδικευμένοι στη ραπτική και διέθεταν την ανα-

γκαία πείρα όπως και τη θέληση για επιχειρη-

σιακή δραστηριότητα αλλά έπρεπε πρώτα να 

προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες για τα προς 

το ζήν και την επίγνωση μερικών βασικών δεδο-

μένων. Άρχισαν να κινούνται προς αυτήν την κα-

τεύθυνση της επιχειρησιακής οργάνωσης γύρω 

στο 1950-51 με εργαστηριακή και εργοστασιακή 

δραστηριότητα ν’αναπτύσσεται με ραγδαίο 

ρυθμό. Και έφθασε ο οργανισμός στο απόγειο 

του μέ έδρα στο πολυόροφο του Holloway Road 

με τα ξακουστά νυμφικά και φορέματα πολυτε-

λείας.  

Ο Γιάννος βρήκε τη θέση του εκεί όταν ο οργανι-

σμός Nicholas Bros ήταν σε σταθερή πορεία. Δεν 

διέθετε την αναγκαία πείρα αλλά είχε σημαντικά 

πλεονεκτήματα: εργατικός,  παραγωγικός, πει-

θαρχημένος, πρόθυμος για την ελαφρά αλλά και 

για τη βαριά δουλειά. Πολύ γρήγορα απέκτησε 

ένα ρόλο «κουγκά» στον οργανισμό: όπου πα-

ρουσιαζόταν κενό εκεί και ο Γιάννος.Από  το 

τμήμα κοπτικής, στα οικονομικά και στο τμήμα 

ελέγχου και ταξινόμησης των φορεμάτων. Ηγείτο 

της αντιπροσώπευσης  του οίκου στις διόφορες 

εκθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε χώρες της 

Ευρώπης και Σκανδιναβίας, ως  επίσης και στην 

επιλογή και αγορά  υφασμάτων από το εξωτερικό.  

Όταν απεφασίσθη η λειτουργία Κέντρου Πωλή-

σεων του ογανισμού στην Αθήνα, η ευθύνη ανε-

τέθη στο ζεύγος Γιάννου και Μπέλλας. Εκεί έμει-

ναν για 10 χρόνια, από το 1981 στο 1991.  

Με τη μετάβαση του Γιακουμή στην Κύπρο, ο ορ-

γανισμός μετέθεσε την έδρα του στην περιοχή 

Highbury και σε συνέχεια στο Seven Sisters Rd, 

όπου είχε τη γενική ευθύνη ο νεότερος της οικο-

γένειας , ο Ηλίας. Εκεί και ο Γιάννος με την αδιά-

λειπτη παρουσία του όσο επέτρεπαν τα όρια του.  

Πέραν της γενικής υπόστασης του στον οργανι-

σμό  Nicholas Bros, και της ευρύτερης επιρροής 

του, ο αείμνηστος Γιάννος έχαιρε μιας ξεχωριστής 

συμπάθειας για την απλότητα του χαρακτήρα του  

και της όλης συμπεριφοράς του. Θερμός οικογε-

νειάρχης, σταθερός φίλος, προσιτός και πρόθυ-

μος συμπαραστάτης σε όσους είχαν ανάγκη της 

βοήθειας του, σεμνός και συναισθηματικός, φι-

λόξενος και αλτρουιστής.  

Για τους Nicholas, επίκεντρο του κόσμου ήταν η 

Κώμη Κεπίρ και για το Γιάννο αυτό έπρεπε να 

μαρτυρείται ζωντανά με το όνομα του χωριού 

στην είσοδο του σπιτιού στην Creighton Avenue, 

στο Finchley.  

Καλύτερη τιμή στη μνήμη του όπως και στη μνήμη 

όλων των άλλων αδελφών- Γιακουμή, Νίτσας, 

Αντρίκκας, Αντώνη, φάνου, Ηλία – μπορεί να κρι-

θεί η συνέχιση της επαγγελματικής παράδοσης 

από τη νεότερη γενιά των  Nicholas, Νίκο, γιο  

του Γιακουμή και Κάτια, κόρη της Νίτσας . 

Με τη βαθύτατη εκτίμηση της παροικίας.  

H κηδεία του αείμνηστου Γιάννου, θα γίνει την 

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου από την εκκλησία των Αγίων 

Πάντων και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate. 

Έφυγε από τη ζωή και ο Γιάννος, ο τελευταίος των Νicholas
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ΠΕΜΠΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:00 
Το Εξπρές του Τρελοκομείου 
(1990). Κωμωδία με τους Γιώργο 
Κωνσταντίνου, Τζοβάνα Φραγκούλη, 
Μαίρη Χαλκιά, Τάκη Παπαματθαίου 
και Σπύρο Ιωάννου.Ο Αντύπας είναι 
δικηγόρος και καλός οικογενειάρχης, 
ο οποίος ζει σχετικά μια ήρεμη ζωή, 
όταν ξαφνικά πέφτει στο σπίτι του 
ένας ‘’κεραυνός’’ με την μορφή γυ-
ναίκας. Πρόκειται για μια φλογερή Ιταλίδα, πρώην 
ερωμένη του, πριν απο πολλά χρόνια. Όταν εκείνη 
του λέει ότι έχει έναν γιο, εκείνος υποθέτει ότι είναι 
δικός του. Τα προβλήματα αρχίζουν όταν συνειδη-
τοποιεί ότι ο γιος του είναι ερωτευμένος με την κόρη 
του. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:30 
Η Εύα δεν Αμάρτησε Ποτέ (1965). Κωμωδία με 
τους Γιάννη Γκιωνάκη, Ελένη Ανουσάκη, Μίμη Φω-
τόπουλο, Τάκη Μιλιάδη, Γιάννη Φέρμη. Ο Μενέλαος 
είναι ένας  καλοκάγαθος σουβλατζής ο οποίος  βα-
σανίζεται συνεχώς από υποψίες μήπως και η γυ-
ναίκα του Εύα τον απατά. Οι γνωστοί του στη γειτο-
νιά που ξέρουν την αδυναμία του, του σκαρώνουν 
φάρσες με αποτέλεσμα να πεισθεί ότι πράγματι   η   
Εύα  τον   απατά.   Αποφασίζει  να   ξεκαθαρίσει την 
κατάσταση. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:45 
Ο Κώτσος και οι Εξωγήινοι (1980). Κωμωδία επι-
στημονικής φαντασίας με τους Κώστα Βουτσά, Νίκο 
Στολίγκα, Νίκο Τσούκα, και Μαίρη Βιδάλη. Ο πλανή-
της Γη πρόκειται να καταστραφεί σύντομα από τους 
ανθρώπους που κατοικούν σ` αυτόν. Για να σώσουν 
τον πλανήτη μας οι ηγέτες του Κρόνου επεμβαίνουν. 
Πρώτα όμως πρέπει να πειραματιστούν με έναν κά-
τοικο της γης. Ο υπολογιστής επιλέγει τον Κώστα 
Κοτόπουλο από την Ελλάδα. Ο Κώτσος έχει στην 
ιδιοκτησία του μια μικρή βιοτεχνία ετοίμων ενδυμά-
των, η οποία εγγίζει τα όρια της χρεωκοπίας λόγω 
των ξένων εταιριών που έκαναν πρόσφατα την εμφά-
νιση τους στη χώρα λόγω της ένταξης της στην ΕΟΚ. 
Πριν όμως τεθεί σε εφαρμογή το πείραμα με τον Κώ-
τσο, οι ηγέτες του Κρόνου στέλνουν στην Ελλάδα το 
ομοίωμα του για να βάλει μια τάξη στη ζωή του.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:40 
Η Επιστροφή του Σκορπιού (1987). Κωμωδία με 
τους Άγγελο Προβελέγγιο, Μαρία Δέγλερη, Νίκο Ρε-
ντίφη και Έφη Βενιανάκη. Ο ‘’Σκορπιός’’ είναι ο δο-

λοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο. Εμφανίζεται σε 
κακόφημες γειτονιές, με σκοπό να εξαφανίσει αυτούς 
οι οποίοι διέπραξαν εγκλήματα και να ‘’κλείσει’’ ανοι-
χτούς λογαριασμούς. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:25 
Καλημέρα Αθήνα (1960). Μουσική κωμωδία με τους 
Ντίνο Ηλιόπουλο, Γιώργο Οικονομίδη, Ξένια Καλο-
γεροπούλου και Βασίλη Αυλωνίτη. Ένας μεγαλοβιο-
μήχανος που οι δουλειές του δεν πάνε καλά, έχει 
επιπλέον να αντιμετωπίσει την τρέλα της κόρης του 
η οποία θέλει να πάει στο Θιβέτ, καθώς και τις απι-
στίες της ερωμένης του. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:25 
Τα Παιδιά των Λουλουδιών (1973). Δραματική ται-
νία με την Μαρία Βασιλείου, Χρήστο Νομικό, Ανδρέα 
Μπάρκουλη και Γιάννη Πετρόπουλο. Η Μάγια είναι 
ένα ανεξάρτητο κορίτσι που βρέθηκε στη Ρόδο. Θα 
γνωριστεί με τον Τζίμη και τον Χάρη και θα κάνει 
παρέα μαζί τους. Όταν έρθει στη Ρόδο ένας φίλος 
των αγοριών, θα τους προτείνει να συνεργαστούν 
με μια σπείρα επαγγελματιών για την ληστεία του 
Καζίνου της Ρόδου.                                                    
KYΡIAKH 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  23:00 
Η Πολυτεχνίτισσα (1986). 
Κωμωδία με την Ρένα Βλα-
χοπούλου, Γιώργο Σίσκο, 
Μπέτυ Μοσχονά, Βαγγέλη 
Πλοίο, Νάσια Τσακίρη, 
Γιάννη Ματαράγκα και 
Γιώργο Γιανναράκο.   Η Ρένα 
είναι μια καταπιεσμένη νοι-
κοκυρά η οποία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τις συ-
νήθειες και τις αντιλήψεις των παιδιών της και την 
αδιαφορία του άντρας της. Όλοι πιστεύουν ότι είναι 
ανάξια να κάνει κάτι άλλο εκτός απο το νοικοκυριό 
της. Μια φίλη της την παροτρύνει να βγει απο το σπίτι 
και την μπουγάδα της και να πιάσει δουλειά, για να 
ξαναβρεί την χαμένη αξιοπρέπεια της. Εκείνη το παίρ-
νει απόφαση και αρχίζει να ψάχνει για δουλειά. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:35 
Η Λεωφόρος του Μίσους (1968). Αστυνομική ταινία 
με την Μαίρη Χρονοπούλου, Κώστα Καζάκο, Μάνο 
Κατράκη, Σπύρο Καλογήρου και Ελένη Ζαφειρίου. 
Για ένα ακόμα βράδυ ο ανακριτής Κώστας Κυριαζής 
επιστρέφει στο σπίτι του μεθυσμένος. Ο Κυριαζής 
πίνει για να ξεχάσει τον άδικο θάνατο της γυναίκας 
του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ένα παρόμοιο 
ατύχημα συμβαίνει συμπτωματικά εκείνη τη νύχτα 

και όταν ο εισαγγελέας του αναθέτει την υπόθεση, ο 
Κυριαζής αρνείται. Μετά από επίμονες πιέσεις του 
εισαγγελέα, τελικά δέχεται και αρχίζει την ανάκριση 
των υπόπτων..    
ΤΡΙΤΗ  13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:35 
Δύσκολοι  Δρόμοι (1965). Κοινωνικό δράμα με την 
Κατερίνα Βασιλάκου, Λευτέρη Βουρνά, Βασίλη Αυ-
λωνίτη, Λαυρέντη Διανέλλο, Δήμο Σταρένιο, Θανάση 
Μυλωνά, Ζωή Φυτούση, Τασσώ Καββαδία. Η ταξική 
αντιπαράθεση βγαλμένη μέσα από σπονδυλωτές 
ιστορίες με κοινό παρονομαστή τους κατοίκους ενός 
λαϊκού Αθηναϊκού συνοικισμού. 
ΤΡΙΤΗ  13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:45 
Ράκος Νο14 (1986). Κωμωδία με τους Στάθη Ψάλτη, 
Σοφία Αλιμπέρτη, Ελίζα Μαλινδρέτου και  Μάγδα 
Τσαγγάνη. Ο Ηρακλής, παρόλο που είναι άριστος 
φοιτητής στη Νομική, δεν έχει καταφέρει να πάρει 
ακόμα το πτυχίο του γιατί έχει πολλές οικογενειακές 
υποχρεώσεις. Επίσης έχει υπερβολική δυναμό στα 
χέρια του και θα βρεθεί τυχαία στο γυμναστήριο και 
ύστερα από πιέσεις θα ξεκινήσει καριέρα ως επαγ-
γελματίας πυγμάχος. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:30 
Καταραμένη Ώρα (1968). Μελόδραμα με τους Κώ-
στα Κακκαβά, Δούκισσα, Ντίνα Τριάντη, Τόλη Βο-
σκόπουλο και Μαλαίνα Ανουσάκη. Η ταινία αρχίζει 
με το ευτυχισμένο ζευγάρι να χαριεντίζεται με το 
σπλάχνο τους στο κρεβάτι. Μετά εμφανίζεται μια 
πρώην του συζύγου και στο επόμενο πλάνο ο Κα-
καβάς θρηνεί για τη σύζυγό του χωρίς να καταλά-
βουμε τι έχει συμβεί. Πέθανε; Την κοπάνησε; Άγνω-
στο. Μισή ώρα αργότερα μαθαίνουμε ότι έχει πεθάνει 
ενώ στο μεταξύ ο πατέρας έχει βρει μία σωσία της 
γυναίκας του που είναι και τραγουδιάρα, και την φέρ-
νει στο σπίτι και την εμφανίζει ως τη χαμένη μητέρα 
του άρρωστου παιδιού του.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:40 
Γύφτος Και Γοητεία (1987). Κω-
μωδία με τους Μιχάλη Μόσιο, 
Βίνα Ασίκη, Γιώργο Βασιλείου, 
Λευτέρη Μελέτη. O Ταμτάκος ανα-
λαμβάνει να υπερασπιστεί την 
αγαπημένη του Καρολίνα, όταν 
εκείνη πέφτει θύμα βιασμού. Εμ-
φανίζεται λοιπόν στο δικαστήριο 
ως μάρτυρας, αλλά τα πράγματα 
δεν εξελίσσεται όπως ακριβώς τα 
περίμενε.. 
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ΠΕΜΠΤΗ 08/10 

07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/10 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10 
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 11/10 

05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
09.00 Χρονογράφημα 
09.30 Επιστήμη και Κοινωνία 
10.30 Eu 4 U 
14.15 Η κυρά του Μεταξιού 
16.00 Travel Diary 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή 
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
21.30 Κύπριοι του Κόσμου  
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι Θέμα Υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
20.00 Ειδήσεις 
18.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας 

ΤΡΙΤΗ 13/10 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 

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

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-

λημέρα από τον LGR. 

10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 

τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Μόνο 

Λαϊκά Τραγούδια 14:00 Λαϊκές 

Επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύτου 

16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 

Μιχαηλίδη 19:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 20:00 London Greek 

Radio Hits 22:00 Μουσικές Επι-

λογές με τον Κρις Θεοχάρους 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 

Λονδίνο Καλημέρα από τον 

LGR. 10:00 Λίγο πριν το μεση-

μέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 

12:00 Χρυσές Επιτυχίες 14:00 

Party time με τη Βασούλα Χρι-

στοδούλου 16:00 Drive Time 

Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 

18:00 Οne Man Show με τον Πα-

ναγιώτη Μπαλαλάς 20:00 Ελλη-

νικές Επιτυχίες 21:00 Friday 

Night με τον Κρις Θεοχάρους 

ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 

Box 07:00 Σάββατο Πρωί με τον 

Βασίλη Παναγή 10:00 Μουσικές 

Επιλογές με τον Γιάννη Αγιασ-

λάρη 12:00 Σαββατοκύριακο με 

την Κατερίνα Μπαροτσάκη 14:00 

Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια 

Γερολέμου 16:00 Ελληνικές επι-

τυχίες με τον DJ Magis 19:00 

19:00 Σαββατόβραδο στον 

LGR,  22:00 Greek Party με τον 

Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 

01:00 LGR Jukebox 07:00 Κα-

λημέρα Κυριακή με τη Σούλα 

Βιολάρη 10:00 Μια φορά και 

έναν καιρό 10:45 Θεία Λειτουρ-

γία 12:30 Μουσικές Επιλογές 

13:00 Απόγευμα της Κυριακής 

με τον Γιάννη Ιωάννου 16:00 Στις 

γειτονιές με την Κατερίνα Μπα-

ροτσάκη 17:00 Ζήτω το Ελλη-

νικό Τραγούδι με τον Μιχάλη 

Γερμανό 19:00 Τα τραγούδια της 

ψυχής με τον Φανή Πο- 

ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 

στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 

07:00 Λονδίνο Καλημέρα από 

τον LGR 10:00 Λίγο πριν τη μια 

το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-

λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 

τον Βασίλη Παναγή 14:00 Μόνο 

Ελληνικές Επιτυχίες 16:00 

Drive Time με τον Τόνυ Νεοφύ-

του 19:00 The Greek Music Mon-

day Mix 22:00 Δευτέρα βράδυ με 

τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 

00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 

Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-

χίες με την Κατερίνα Μπαρο-

τσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με 

τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00 

Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαη-

λίδη 19:00 Ελληνικές Επιτυχίες  

20:00 Young and connected 

scandalous με την Κατερίνα Νε-

οκλέους 22:00 Hellenic Show με 

τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 

00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 

Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες 

με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊ-

κές επιτυχίες με την Βασούλα 

Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 

με τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 

Family Law Show με την Lucy 

Loizou, ή την εκπομπή Talking 

Property 20:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 

τον Γιάννη Ιωάννου.

ΠΕΜΠΤΗ 8 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: Βυ-
ζαντινό Μουσείο Βέροιας 
22:00 Ελληνική Ταινία: Το Εξπρές 
του Τρελοκομείου  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 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: Η Εύα δεν 
Αμάρτησε Ποτέ  
22:45 Ελληνική Ταινία: Ο Κώτσος 
και οι Εξωγήινοι  
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 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: 
Η Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί 
τον Μουσικό και Εθνομουσικολόγο 
Ματθαίο Τσαχουρίδη. 
20:40 Ελληνική Ταινία: Η Επιστροφή 
του Σκορπιού  
22:25 Ελληνική Ταινία: Καλημέρα 
Αθήνα  
23:20 Ελληνική Ταινία: Τα Παιδιά 
των Λουλουδιών  
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 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 
21:30 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πα-
ναγή 
22:15 Ακάληπτος Επ 23 
23:00 Ελληνική Ταινία: Η Πολυτε-
χνίτισσα  
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 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: Η Λεωφό-
ρος του Μίσους  
23:20 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 13 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: Δύσκολοι  
Δρόμοι  
21:45 Ελληνική Ταινία: Ράκος Νο14  
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 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: Καταραμένη 
Ώρα  
21:40 Ελληνική Ταινία: Γύφτος Και 
Γοητεία



 

  16      | Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

KOΠΑ ΛΙΓΚ

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ-Λίβερπουλ γνώρισε μια από τις μεγαλύτερες 
ήττες της, διασυρμός για την Μάντσεστερ Γ. από την Τότεναμ  

Μια από τις μεγαλύτερες ήττες στην ιστορία της στην Πρέμιερ 
Λιγκ γνώρισε την περασμένη Κυριακή η Λίβερπουλ, δεχόμενη 
τη συντριβή στο «Villa Park» από την Άστον Βίλα με 7-2.  
Η Λίβερπουλ είχε να δεχθεί τόσα πολλά γκολ σε ένα παιχνίδι 
εδώ και 57 χρόνια, από την ήττα με 7-2 του 1963 εναντίον της 
Τότεναμ στο Λονδίνο. 
Πάντως μέχρι στιγμής η Πρέμιερ Λιγκ προσφέρει εκπλήξεις και  
συγκινήσεις στους φιλάθλους. Η Τότεναμ διέσυρε χθες την Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ με 6-1, ενώ πριν λίγες ημέρες η Λέστερ 
είχε επικρατήσει με το εντυπωσιακό 5-2 της Μάντσεστερ Σίτι 
στο στάδιο «Etihad».  
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμο-
λογία είναι: 
 
Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας        4-0 
(50` Τσίλγουελ, 66` Ζουμά, 78` πεν., 82` πεν. Ζορζίνιο) 
  
Εβερτον-Μπράιτον            4-2 
(16` Κάλβερτ-Λιούιν, 45` Μίνα, 52`, 70` Ροντρίγκες-41` Μοπέ, 
90` Μπισουμά) 
  
Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι       1-1 
(59` Ροντρίγκο-17` Στέρλινγκ) 
  
Νιούκαστλ-Μπέρνλι           3-1 
(14΄ Σεντ Μαξιμέν, 65΄,77΄πεν. Γουϊλσον - 61΄ Γουέστγουντ) 

 Λέστερ-Γουέστ Χαμ           0-3 

(14` Αντόνιο, 34` Φορνάλς, 83` Μπάουεν) 

  

Σαουθάμπον-Γουέστ Μπρομ     2-0 

(41` Τζενέπο, 69` Ρομέου) 

  

Αρσεναλ-Σέφιλντ Γ.          2-1 

(61` Σακά, 64` Πεπέ-84` ΜακΓκούλντρικ) 

  

Γουλβς-Φούλαμ               1-0 

(56` Νέτο) 

  

Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ       1-6 

(2` πεν. Φερνάντες-4` Ντομπελέ, 7`, 37` Σον, 30`, 79` πεν. 

Κέιν, 51` Οριέ) 

  

Αστον Βίλα-Λίβερπουλ        7-2 

(4΄, 23΄, 39΄ Γουάτκινς, 35΄ ΜακΓκιν, 55΄ Μπάρκλεϊ, 66΄, 75΄ 

Γκρίλις - 33΄, 60΄ Σαλάχ) 

  

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες) 

Εβερτον        12 

Αστον Βίλα      9 -3αγ. 

Λίβερπουλ       9 

Αρσεναλ         9 

Λέστερ          9  

Τσέλσι          7  

Λιντς           7  

Νιούκαστλ       7  

Τότεναμ         7 

Κρίσταλ Πάλας   6 

Σαουθάμπτον     6 

Γουέστ Χαμ      6 

Γουλβς          6 

Μάντσεστερ Σ.   4 -3αγ. 

Μπράιτον        3 

Μάντσεστερ Γ.   3 -3αγ. 

Γουέστ Μπρομ    1  

Μπέρνλι         0 -3αγ. 

Φούλαμ          0  

Σέφιλντ Γιουν.  0 

Ακάθεκτος συνεχίζει στο Ρολάν 

Γκαρός ο Στέφανος Τσιτσιπάς, 

εξασφαλίζοντας για πρώτη 

φορά την πρόκρισή του στα 

προημιτελικά του φημισμένου 

τουρνουά. 

Ο Έλληνας τενίστας επιβλή-

θηκε στον 4ο γύρο του Βούλ-

γαρου Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με 

6-3, 7-6(9), 6-2 και θα βρεθεί 

για δεύτερη φορά στους «8» 

ενός γκραν σλαμ, μετά το Aus-

tralian Open του 2019. 

Ο 22χρονος Έλληνας πρωτα-

θλητής, ο οποίος έχει φτάσει 

στα 12 συνεχόμενα κερδισμένα 

σετ στο Παρίσι (μετά την απώ-

λεια των δύο πρώτων στο ματς 

του 1ου γύρου με τον Μουνάρ), 

θα βρει απέναντί του στον προ-

ημιτελικό τον Αντρέι Ρούμπλεφ 

(Νο 12 στον κόσμο), ο οποίος 

νίκησε δύσκολα τον Ούγγρο 

Μάρτον Φούτσοβιτς 6-7(4), 7-

5, 6-4, 7-6(3). Ο Ρώσος είχε νι-

κήσει τον Τσιτσιπά στον τελικό 

του Αμβούργου, αμέσως πριν 

το Ρολάν Γκαρός. 

Ο Τσιτσιπάς κυριάρχησε από-

λυτα στα πρώτα γκέιμ, προηγή-

θηκε 3-0 και θα μπορούσε να 

πετύχει και δεύτερο break. Στο 

φινάλε του πρώτου σετ, ο Ντι-

μιτρόφ βελτιώθηκε και στο 5-3 

είχε τρεις ευκαιρίες να «σπά-

σει» το σερβίς του Στέφανου, ο 

οποίος όμως πήρε τους κρίσι-

μους πόντους και κατέκτησε το 

σετ με 6-3. 

Εικόνα απόλυτης ισορροπίας 

είχε το δεύτερο σετ, αν και ο 

Τσιτσιπάς σπατάλησε τρία 

break-point στο 5ο γκέιμ. Οι 

δύο αντίπαλοι κράτησαν το 

σερβίς τους και μοιραία οδηγή-

θηκαν στο τάι-μπρέικ, το οποίο 

ήταν συγκλονιστικό. Ο Έλληνας 

πρωταθλητής προηγήθηκε 3-0, 

ο Ντιμιτρόφ ισοφάρισε 4-4, 

έσωσε δύο σετ-πόιντ και 

έφτασε εκείνος δύο φορές στο 

+1 (8-7 και 9-8). Ο Τσιτσιπάς 

έμεινε «ζωντανός» και, με ένα 

αβίαστο λάθος του Βούλγαρου, 

έφτασε στο 11-9 και κατέκτησε 

το σετ με 7-6. 

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε τον 

Ντιμιτρόφ, κάτι που έδωσε την 

ευκαιρία στον Τσιτσιπά να επα-

ναλάβει την εικόνα των πρώ-

των γκέιμ και να προηγηθεί 3-

0 στο ξεκίνημα του τρίτου σετ. 

Αντίδραση αυτή τη φορά δεν 

υπήρξε και ο Έλληνας τενίστας 

έφτασε στο 6-2 και στην τελική 

νίκη, μετά από 2 ώρες και 26 

λεπτά αγώνα.

Αποτελέσματα 

Ολυμπία 0 Ομόνοια 1 

Κυριακό τρόπαιο LFA 

Komi Kebir 1 Oakwood 2 

LFA Junior Cup 

Apoel 5 Βόρειοι αετοί 2 

Burrell 0 Nissi 4 

AFC Shooters 3 Akanthou 2 

Η έντονη βροχόπτωση της Κυ-

ριακής έπαιξε μεγάλο ρόλο στις 

αναμετρήσεις στο παιχνίδι της 

Κυριακής στο μοναδικό ματς 

του KOPA League. Το παιχνίδι 

στο πρώτο ημίχρονο ήταν ζω-

ντανό, με αμφότερες τις ομάδες 

να προσπαθούν να κάνουν επι-

θέσεις σε μια πολύ γρήγορη 

επιφάνεια και βρήκε πολλούς 

παίκτες να εκτιμούν εσφαλμένα 

τον ρυθμό της μπάλας και 

πολλά περάσματα και πιθανό-

τητες γκολ να απομακρύνονται. 

Μια υπέροχη προσπάθεια από 

τον Antonio Michael έθεσε το 

παιχνίδι σε ένα συναρπαστικό 

δεύτερο ημίχρονο, όταν το γκολ 

ήρθε λίγο πριν από το διά-

λειμμα. Tο δεύτερο ημίχρονο 

όμως δεν ξεκίνησε καλά κα το 

παιχνίδιι έμεινε στο 1-0 να προ-

ηγείται η Ομόνοια. 

Στο LFA Sunday Trophy, η Komi 

Kebir έχασε από την Oakwood 

2-1 σε πολύ ανταγωνιστικό παι-

χνίδι. Στο LFA Junior Cup, ο 

Apoel ήταν η μόνη ομάδα του 

KOPA League που πέρασε 

όταν νίκησε τους Northern 

Eagles 5-2 με τα γκολ που προ-

ήλθαν από τους Vincent 

Lwanga 2, Alex Roussis και 

Alex Violaris 2. 

Η Nissi έχασε από τον Burrell 

4-0 ενώ η Akanthou έχασε από 

από το AFC Shooters 3-2. 

Το πρώτο ημίχρονο βρήκε την 

Ακάνθου να έχει όλη την κατοχή 

και να δημιουργήσει όλες τις ευ-

καιρίες. Οι AFC Shooters έχα-

σαν μια καλή ευκαιρία στο 20ο 

λεπτό κάνοντας ένα γρήγορο 

σουτ από απόσταση το οποίο 

βρήκε το δίχτυ, καθώς γλί-

στρησε από την επιφάνεια.  

1 - 0 για το πρώτο και μοναδικό 

σουτ στο γκολ που εκτέλεσε η 

Ακάνθου συνέχισε και βρέθηκαν 

στο 2 - 1 πριν από το διάλειμμα. 

Από 2 καλά κερδισμένα freek-

icks που έριξε στα δίκτυα ο 

Inarhu Rodriguez Martin 1 - 2 

HT. Το δεύτερο ημίχρονο είδε 

την Ακάνθου ακόμη πιο ισχυρή 

από το πρώτο παίρνοντας την 

νίκη. Οι AFC Shooters έκαναν 

μια καλή και δυνατή προσπά-

θεια σε όλο το παιχνίδι και πα-

ρήγαγαν καλή άμυνα για να 

κρατήσουν την Ακάνθου πίσω 

έως ότου τους απονεμήθηκαν 2 

ποινές στο 85ο και 90ο λεπτό 

που κατάφεραν και μετέτρεψαν 

το αποτέλεσμα σε 3 - 2 FT. 

Στους 8 του Ρολάν Γκαρός ο Τσιτσιπάς

Η Ομόνοια πέτυχε ευρεία νίκη 

με 3-0 επί της ΑΕΛ στο ΓΣΠ 

ενώ το ΑΠΟΕΛ είχε νέες απώ-

λειες, παραχωρώντας ισοπαλία 

χωρίς τέρματα του Ερμή εκτός 

έδρας, για την 6η αγωνιστική 

του πρωταθλήματος στο ποδό-

σφαιρο. 

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα 

της αγωνιστικής είναι: ΕΝΠ-

ΑΕΚ 2-1, Δόξα-Καρμιώτισσα 3-

3, Ανόρθωση-Ολυμπιακός 2-0, 

Απόλλων-Εθνικός 2-1, Πάφος-

Νέα Σαλαμίνα 1-0, Ομόνοια-

ΑΕΛ 3-0, Ερμής-ΑΠΟΕΛ 0-0. 

Βαθμολογία: Απόλλων 13 (5 

αγ), Ομόνοια 11 (5 αγ), ΑΕΚ 

10, Ανόρθωση 10 (5 αγ), ΑΕΛ 

9, Ολυμπιακός 9, Δόξα 8 (4 

αγ), ΑΠΟΕΛ 8 (5 αγ), Καρμιώ-

τισσα 6, Πάφος 5, Ερμής 4 (5 

αγ), Εθνικός 4 (5 αγ), Νέα Σα-

λαμίνα 3 (4 αγ), ΕΝΠ 3.

Μεγάλη νίκη Ομόνοιας επί της 
ΑΕΛ και απώλειες για ΑΠΟΕΛ
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Reopening of Varosha           
violates UNSC Resolutions

Turkish Cypriot workmen 
have set up an entry point 
to Varosha seafront, in 

the closed part of the ghost 
town, Turkish media reported 
on Wednesday, posting a video 
of the work being carried out. 

It is from that point people will 
be granted entry into the area. 

Kibris Postasi posted a video 
on social media, showing a crane 
placing a portable cabin by a gate, 
which reportedly would act as a 
checkpoint.  

The Turkish Cypriot regime  
announced on Tuesday it would 
open the seafront to the public  
on Thursday, sparking protests 
by the Cyprus government which 
has taken the issue to the UN  
Security Council. 

The EU’s foreign policy chief, 
Josep Borrell, has said that reope-
ning of the area, which is closed 
under the UN ceasefire agree-
ment, was “a serious violation.” 

“It will increase tensions and 
make it more difficult to reach      
an agreement on a particularly 
difficult situation for all of us in the 
Eastern Mediterranean,” he said. 

EU leaders are expected to  
assess Turkey’s actions on         
Varosha in December. 

European Commission spokes-
man Peter Stano said yesterday 
the EU leaders will assess Turkey’s 
actions on Varosha and determine 
further action as part of the dual 
approach decided in the European 
Council last Thursday. 

“We are watching the facts and 
we are stating what we think it is 
going on,” he said, adding that the 
EU’s position was very clear. 

“What the EU is now waiting  
for are signs that would allow the 
leaders when they return to the 
issue of relations with Turkey in 
December to evaluate the situation 
and to say: Was there progress, 
a constructive approach or was 

there something against the      
constructive spirit and dialogue? 
And based on this review they will      
decide what the next steps will be.” 

Manfred Weber, head of the 
European People’s Party, also 
denounced the planned reopen-
ing of parts of Varosha. 

“Erdogan intends to open       
and illegally settle the fenced off      
town of Varosha, a town taken 
from Cyprus in 1974,” he wrote 
on Twitter. “It would be a blatant     
violation of UN security council          
resolutions and simply illegal.  
Varosha should be returned to its 
rightful owners now!” 

The only hope of preventing 
further provocative actions and 
violations in Varosha would be 
through resuming the Cyprus 
talks, Famagusta mayor Simos 
Ioannou said on Wednesday. 

He also said that the move,  
approved by Turkish President 
Erdogan and announced by   
Turkish Cypriot ‘prime minister’ 
Ersin Tatar in Turkey, was done 
to aid Tatar in his election cam-
paign. But Ioannou stressed that 
the move was taken, in part, to 
tank the Cyprus talks. He also 
stated that reopening the beach 
is a step towards the complete  
resettlement of Varosha. 

“In the case where Turkey’s      
favoured candidate is ‘elected’, 
then there will certainly be a con-
tinuation of such (resettlement) 
moves,” he said. 

“They will proceed with opening 

larger areas of the beach, creating 
infrastructure and facilities while 
finding further excuses to keep 
on expanding,” Ioannou added. 

Some had hoped that the     
Cyprus talks would resume soon 
after the ‘elections’ in the north on 
Sunday, however many see the 
latest move as a major obstacle 
towards renewing such efforts. 

“If talks do not take place either 
now or in the near future there will 
certainly be a division and in such 
a case then the whole of Varosha 
will be lost,” Ioannou said. 

There are also plans for        
demonstrations to be held at       
the Dheryneia checkpoint on 
Thursday afternoon. 

Meanwhile, the Cyprus National 
Council, which convened on 
Tuesday, has condemned in the 
strongest terms the announced 
Turkish actions in Varosha "which 
violate the relevant UN Security 
Council resolutions and more 
specifically resolutions 550 of    
1984 and 789 of 1992, and calls 
on Turkey to revoke them and 
comply with these resolutions." 

UN Secretary-General Antonio 
Guterres stressed on Tuesday the 
need to avoid any unilateral actions 
that could trigger tensions in Cyprus 
and undermine the return to dia-
logue or the future success of talks. 

He called on all parties to      
engage in dialogue in order to 
resolve their differences, and 
reiterated his readiness to bring 
the parties together.

Leaders of Greece’s       
far-right Golden Dawn, 
the country’s third most 

popular party in parliament 
during the debt crisis, were 
guilty of running a criminal 
group, a Greek appeals court 
ruled on Wednesday. 

Golden Dawn entered parlia-
ment for the first time in 2012 on 
the back of an anti-austerity and 
anti-immigrant agenda, becom-
ing Greece’s third-most popular 
party at the peak of its worst       
financial crisis since World War 
Two. But the killing of 34-year 
old leftist rapper Pavlos Fyssas 
by a party supporter in 2013 
prompted a crackdown that led 
prosecutors to arrest and inves-
tigate Golden Dawn leaders and 
lawmakers over a series of 
crimes. 

Earlier on Wednesday, the 
court found Golden Dawn       
sympathiser Yiorgos Roupakias 
guilty of killing Fyssas. 

Greek police fired teargas into 
crowds gathered outside the 
courthouse after fringe elements 
in the crowd hurled petrol bombs 
at police. It was the first time 
that elected politicians had been 
jailed in Greece since a military 
coup in 1967. Golden Dawn failed 
to win a single parliamentary 
seat in last year’s parliamentary 
election that brought the conser-
vative New Democracy party to 
power. 

Prosecutors had charged      
65 people, including 18 former 
Golden Dawn lawmakers with 
being members of a criminal 
group. Their trial started in April 
2015. At the time, the party said 
it was the victim of a politically 
motivated witch-hunt. 

Dozens of others on trial, 
party members and alleged      
associates, face convictions on 
charges that range from murder 
to perjury, linked to a spate of 
violent attacks on immigrants 
and left-wing activists. 

Wednesday’s verdict now sets 
the stage for the high-profile 
case to proceed with the court 
looking into individual charges 
for the murder of rapper Fyssas 
and other violent attacks. 

Tens of thousands rallied      
outside the heavily policed        
appeals court area, holding 
banners reading “Fascism, 
Never Again” and “Freedom for 
the People, Death to Fascism”. 

“We must send a message  
to the younger generations, a 
message against fascism,” said 
69-year old Sophia. “It’s our duty 
to democracy to be here today, 
to show we are standing up 
against such criminal actions.” 

Human rights group Amnesty 
International, which helped      
organise a network to record 
racist violence in Greece, said 
Wednesday’s verdict would 
boost efforts to fight hate crimes. 

“The accusations against the 
leaders and members of Golden 
Dawn, including the murder of 
Pavlos Fyssas, expose a fissure 
that exists not just within Greece 
but across Europe and beyond,” 
said Nils Muiznieks, Europe       
director at Amnesty. 

 
Photo: Magda Fyssa mother 

of anti-racist Pavlos Fyssas, who 
was killed in 2013 by Golden 
Dawn supporter Giorgos Roupa-
kias, reacts after a trial of lead-
ers and members of the far-right 
Golden Dawn party, in Athens.

Greek court rules  
Golden Dawn leaders 
ran a crime group

Thousands could have unwittingly spread Covid due to error
Up to 48,000 people could 

have unwittingly spread 
coronavirus onto others 

due to a glitch in the recording 
of new cases, the shadow health 
secretary has said. 

The issue, which relates to 
technical error with an Excel 
spreadsheet, stopped almost 
16,000 new cases from being      
reported, and as a result, thousands 
of their contacts were not told to 
self-isolate by NHS Test and Trace. 

Health Secretary Matt Hancock 

admitted the incident "should never 
have happened." He said 6,500 
hours of additional tracing had 
been brought in over the weekend 
to trace all potential contacts but 
said that 49% had still not been 
contacted as of 9am on Monday. 

Labour's shadow health          
secretary Jonathan Ashworth said 
it "means as many as 48,000 con-
tacts not traced and not isolating. 
Thousands of people blissfully  
unaware they’ve been exposed 
to Covid….This isn’t just a sham-

bles, it’s so much worse than this 
and it gives me no comfort to say 
it, but it’s putting lives at risk.” 

Mr Hancock insisted that every-
one who was tested was "told that 
result in the normal way in the 
normal timeframe. They were told 
that they needed to self-isolate, 
which is of course now required by 
law. However, these positive test 
results were not reported in the 
public data and were not transferred 
to the contact tracing system."  

The recording error - which Mr 

Hancock said happened "due to 
a failure in the automated transfer 
of files from the labs to PHE's    
data systems" - caused daily      
coronavirus infections to reach 
their  highest point ever when the 
missed cases were added to the 
system. 

On Sunday, a huge 22,961 
new cases were reported,       
bringing the UK's total number of 
confirmed cases to 502,978. By 
Monday, the new daily cases in 
the UK dropped to 12,594.



With Turkey and Greece 
the closest to conflict 
than they have been 

in years, Nick Clark explains 
why Cyprus has been such a 
focus for imperialist powers, 
especially Britain. 

For months, the states       
competing over control of the 
eastern Mediterranean - and 
the gas fields there - have 
danced on the edges of war. 

Control of the gas is lucrative. 
But the bigger prize is domi-
nance and influence in a part of 
the world that’s crucial to what 
happens in the Middle East. 

States and empires - including 
Britain - have jostled and fought 
over the eastern Mediterranean 
for decades. 

Cyprus, right at the heart of 
the eastern Mediterranean, has 
often been at the centre of that. 
Generations of Cypriots - Greek 
and Turkish - have been treated 
as pawns in a much bigger       
political game, buffeted about 
and divided by ethnicity. And 
Britain has a major stake in it. 

Cyprus gained independence 
from the British Empire 60 years 
ago last week. But even now 
Britain still owns big chunks of 
the island. 

Cyprus is where British         
warplanes fly from whenever 
they’re sent to bomb neighbour-
ing Syria or Iraq. Without military 
bases in Akrotiri and Dhekelia, 
Britain wouldn’t be able to play 
quite the same role as it does 
in the US’s wars in the Middle 
East. 

Britain was given Cyprus by 
the Ottoman Empire in 1878. 
It’s just one instance in which 
ordinary Cypriot people were 
treated as bargaining chips        
by imperial powers. Under the 
deal, Britain would side with      
the Ottoman Empire against      
invasions by Russia. In return, 
it got an island that helped it 
control access to Egypt’s Suez 
Canal - and therefore a trading 
route to its colony India. 

Britain occupied Palestine for 
the same reason in another 

major imperial carve up at the 
end of the First World War. 

 
Poverty 
 

Britain ruled Cyprus in a way 
that kept its two nationalities - 
Greek and Turkish - politically 
separate, but both impoverished. 
Although Cyprus has never been 
part of Greece, the majority of 
its population shared a Greek 
language, history and culture. 
The substantial Turkish minority 
settled later after the Ottoman 
Empire conquered Cyprus. After 
more than 300 years on the         
island, most saw Cyprus - not 
Turkey - as their long-estab-
lished home. 

Greek and Turkish Cypriots 
tended to live in separate            
villages or neighbourhoods. But 
most of their history together       
on the island was peaceful. 

British colonial rule and com-
peting imperial interests com-
bined to push them towards war. 

A regime of raising taxes      
that siphoned off money to      
Britain kept Cypriot workers    
and peasants in poverty. Middle 
class Cypriots - Greek and 
Turkish - saw that they could be 
wealthier once they were free 
of British rule. But they were      
divided by allegiance to the       
ruling classes of Greece and 
Turkey, who competed to be the 
dominant regional power in the 
eastern Mediterranean. 

Middle class Greeks wanted 
“enosis” - unification with 
Greece as part of a project to 
build a larger Greek state. Their 
Turkish opposites wanted to       
divide Cyprus, with their portion 
aligned to Turkey. Britain’s colo-
nial rule cemented this division 
at the top and drove it down 
through Cypriot society. A legis-
lative council allowed Cypriots 
a limited form of government. 
But this was divided on racial 
lines, with seats allocated on the 
basis of ethnicity - the majority 
to Greeks. 

The British rulers also kept 
parts of the Ottoman Empire’s 

“ethnarchy” system, which 
treated religious leaders as       
political representatives of their 
communities. 

The Communist Party of       
Cyprus tried to organise strug-
gles among Greek and Turkish 
workers. But it also had to deal 
with a nationalist movement for 
enosis, organised by Greek 
Cypriot politicians and religious 
leaders in resistance to British 
rule. 

Using Cyprus as a bargaining 
chip once again, Britain offered 
the island to Greece as a bribe 
to join the First World War on its 
side. When the Greek govern-
ment refused, Britain’s rulers 
dropped their backing for enosis 
- and Greek Cypriot politicians 
felt betrayed. 

When Britain raised taxes       
on Cypriots in 1931, Greek 
archbishop Nikodemos called 
for rallies and disobedience 
against British rule. Thousands 
of mostly middle class Greeks 
marched in the capital Nicosia 
and burned down the main  
government building. 

 
Repressive 

 
It took the British army weeks 

to crush the rioting that followed. 
British colonial ruler Richmond 

Palmer then enforced a repres-
sive new regime. He jailed or 
fined more than 2,000 Cypriots 
and banned all political parties. 

The Greek nationalists tried 
again after the Second World 
War. The British Empire was   
declining, thanks partly to libe-
ration movements in its colonies 
across the world, and thanks 
partly to the rise of the US. 

Cypriot Greek nationalists 
wanted to be part of a Greece 
that they hoped would be a key 
partner for the US in the eastern 
Mediterranean and the Balkans 
against Stalinist Russia. 

Britain’s rulers were desperate 
to hold on to the last bits of their 
crumbling empire. They also 
worried that resistance move-
ments would replace colonial 

rule with governments aligned 
with Russia. Yet the Communist 
Party had merged into a broader 
party, AKEL, and now supported 
demands for enosis. It even       
approached the leaders of the 
right wing Greek nationalist 
movement for cooperation. 

In 1950, the Greek ethnarchy 
council, led by Archbishop       
Makarios, organised an unofficial 
referendum on unity with 
Greece. It was held only among 
Greek Cypriots, with voting         
by signature books placed in 
Greek Orthodox churches. A 
huge majority - 95 percent - 
voted for Enosis, with some      
coercion by the church. It was 
followed by a demonstration 
and an insistence that Cyprus 
was only Greek - an implicit 
threat to the rights of Turkish 
Cypriots to live there. 

 
Resistance 

 
When Britain ignored the refe-

rendum, Makarios cooperated 
with Greek nationalist colonel 
George Grivas to prepare a 
campaign of armed struggle. 
Grivas had led a militia that 
worked with Britain to crush the 
Communist resistance in Greece 
after the Second World War. 

His new guerrilla movement 
in Cyprus, EOKA, began its         
insurrection with a series of 
bombings across the island. Its 
fighters, hidden in the mountains, 
launched ambush attacks on 
British soldiers, but also targeted 
communist and Turkish political 
groups with violence. 

Britain reacted as it did to 
every threat to its Empire - with 

extreme brutality. British soldiers 
terrorised Greek Cypriot villages 
and neighbourhoods with         
assaults and beatings. 

Britain also encouraged         
ethnic divisions - it deliberately 
recruited Turkish Cypriots as 
police to crush the revolt. With 
support from Turkey, Turkish 
Cypriot political leaders set up 
a rival militia to fight EOKA.       
But EOKA held out thanks to its 
popular support among Greek 
Cypriots. Whole villages would 
cooperate to support the        
campaign. 

As the British Empire             
collapsed, its rulers accepted 
their new place in the world as 
second fiddle to the US. They 
decided to give up Cyprus - as 
long as they could keep the       
military bases that helped make 
them the US’s junior partner.  
Instead of unity with Greece, 
Britain offered Cyprus indepen-
dence - with a deal that allowed 
it to keep hold of Akrotiri and 
Dhekelia. It also reinforced      
ethnic divisions on the island. 

 
Invaded 

 
The new government shared 

“power” between Greek and 
Turkish Cypriots with positions 
allocated on the basis of ethni-
city. Greek and Turkish areas 
would also be governed by   
separate authorities. It also gave 
Britain, Greece and Turkey, the 
right to keep soldiers on the       
island and send in their milita-
ries against any threat to the set 
up. Britain and the US hoped 
this would secure control of the 
Mediterranean by keeping a      

lid on the competition between 
Greece and Turkey - both allies 
of the West. Instead, whenever 
that rivalry spilled over, it led to 
horror and bloodshed among 
ordinary Cypriots. 

Greek nationalist attempts       
to undermine Turkish Cypriots’ 
role in the government caused 
ethnic violence in 1963. Many 
Turkish people fled to the north 
of the island, the government 
broke down and the island was 
effectively split. 

When Grivas attempted a 
coup in Cyprus in 1974 - backed 
by the military junta in Greece - 
Turkey invaded to capture the 
north. Thousands of Cypriots - 
Greek and Turkish - were killed 
in the fighting and some 
160,000 people displaced from 
their homes. 

Cyprus is still divided.    
Ordinary Cypriots on both sides 
have sometimes shown they 
want to reunite the island and 
live together. When the border 
that divided them was opened 
in 2003, Cypriots on both sides 
gathered in numbers to greet 
each other and celebrate.  

But attempts at “unity” deals 
have always been dictated by 
competing interests of rival   
governments, none of which 
care about ordinary people. 

They’ve all tried to replicate 
ethnic divisions put in place by 
the end of British rule, and all 
have failed. 

Now those competing powers 
threaten war again, with Cyprus 
once more at the centre. And 
Britain still has a stake. 

 
Source: Socialist Worker
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How British imperialism 
split Cyprus
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UK Cypriot launches The South London 
Film Festival to encourage creativity

UK Cypriot actor, writer 
and director, Kyriakos 
Georgiou, 28, has always 

been passionate about films 
and storytelling as his father, 
who passed away when Kyriakos 
was 18, was a massive film buff.  

The life-long South London 
resident, based in Lewisham, 
decided at the end of 2019 to 
take the plunge and leave his 
job working in education, to focus 
on his passion of filmmaking 
and acting full time.  

Kyriakos explained, “I had 
written a script for a short film 
which received incredible feed-
back. I was approached by a 
producer and we were going to 
make it happen and I was also in 
the planning stages of creating 
a TV show for online streaming 
services. Unfortunately, Covid 
messed up my plans and every-
thing had to be postponed. It 
really hit my confidence.” 

Feeling quite low during      

lockdown, Kyriakos used the time 
to reflect and put his creativity to 
good use. He made a short film 
titled When Life Gives You Lemons 
Take Them, Because There are 
None Left In Tescos, which has 
been very well received. The 
film has been selected in 19 film 
festivals across the world, had 
three finalist places and won      
an award for Best Comedy 
Short Film at the Screen Power 
Film Awards. You can view it at 
https://vimeo.com/411340432 

Fast forward to today, with 
lockdown having taken its toll 
on the arts sector, Kyriakos       
realised that the one thing 
people could rely on at a time 
when they felt lost, trapped and 
low, was creativity.  

“I had already been planning 
to make a film festival and was 
passionate about supporting 
students, however lockdown 
gave me the boost I needed to 
make it happen,” he said. 

Kyriakos created The South 
London Film Festival because 
he is passionate about providing 
an opportunity for filmmakers 
worldwide to showcase their 
creativity with the multicultural 
community of creatives and film 
lovers in South London.  

“We have a range of             
categories including a 'Covid-19 
inspired' category,” he said.  

“Within five weeks of opening 
submissions, we have already 
received over 300 from over 30 
countries around the world! I  
believe that every film we watch 
shapes the future of the creative 
industry and the world around 
it. That is why I am passionate 
about supporting the future of 
the creative industry and why we 
offer a non-profit 'free to submit' 
category for students.” 

South London Based film-
makers are also entitled to a 
discount.  

“Growing up in South London, 
I know how difficult it is to find 
support for the creative industry 
and especially with cuts to fund-
ing for arts within education, I 
wanted to create a platform that 
gives an opportunity for creatives 
who might not have the acade-
mic or financial background to 
get them into further education,” 
explained Kyriakos. 

The young director is working 
with partners to provide unique 
rewards that will support film-

makers in their future careers, 
for example, the winner of 'Best 
Student Film' will be invited to     
a 1-to-1 meeting with a profes-
sional Film Producer who will 
give them guidance on jump-
starting their career. He has also 
partnered with Raindance Film 
Festival who are offering three 
of The South London Film       
Festival winners access to their 
film school. 

Kyriakos said, “I'm very        
passionate about supporting  
the community so I have been 
working with local businesses 
and charities to offer free          
promotion/awareness. We are 
going to set up a regular podcast 
where we have special guests 
from the community, whether it’s 
a filmmaker/artist who wants       
to talk about their upcoming 
projects, or even a local cafe 
business owner. I want to find 
out how the art of film connects 
all people within our society.” 

Unfortunately, due to the         
ongoing coronavirus pandemic, 
the film festival will be hosted 
online. To enable this to happen 
successfully, Kyriakos needs 
support with funding for equip-
ment such as laptops, storage 
and editing software. For this 
reason, a crowdfunding page 
has been set up at https://payit-
forward.london.gov.uk/thesouth-
londonfilmfestival 

Any support with marketing/ 
donations to help Kyriakos 
reach his target would mean a 
great deal to not only him, but 
the growing network of South 
London talent. 

For more information on the 
festival, please visit www.south-
londonfilmfest.co.uk

Novel by Christina Pishiris gets paperback release

This September, Autumn 
Gardens and Anastasia 
Lodge residents success-

fully completed a virtual 4km 
walk between their Care Homes 
located in Winchmore Hill and 
Southgate, in aid of the 
Alzheimer’s Society. 

Residents completed laps of 
the gardens as staff monitored 
the number of steps taken. 
Some residents were able to 
walk unaided while others used 
frames or were helped in 
wheelchairs by staff. 

Elena Makrides, the homes’ 
director said, “I am incredibly 
proud of our residents and staff 
that were able to make our      
virtual walk such a success.  

“Our residents really enjoyed 
being able to take part as a tag 
team and help raise money for 
this charity.  

“The event took place over a 
number of weeks and residents 
and their families were able to 
track the progress made along 
a virtual route on our Facebook 
page.” 

Although dementia mainly   
affects older people, it is not a 
normal part of ageing. World-
wide, around 50 million people 
have dementia, and there are 
nearly 10 million new cases every 
year. 1 in 3 of us will be affected 
by dementia and Alzheimer’s 
disease is the most common 
form and may contribute to      
60–70% of cases. 

With the support of the         
residents’ families and their 

friends, this event raised over 
£1,200 for the Alzheimer’s      
Society.  

Autumn Gardens and Anasta-
sia Lodge Care Homes are 
committed to increasing aware-
ness of this terrible disease and 
ultimately help to find a cure. 
There is still time to donate, 
please visit their fundraising 
page www.justgiving.com/fund-
raising/autumn-gardens-and-
anastasia-lodge-care-homes 

To find out more about their 
services, visit www.autumn- 
gardens.com.

Great strides made by 
local Care Homes in the 
battle against dementia

Last Thursday saw the       
paperback release of  
Love Songs for Sceptics, 

the debut novel by UK Cypriot 
author Christina Pishiris. 

The book, which was short-
listed for Romantic Comedy of 
the Year by the Romantic        
Novelists’ Association, follows 
heroine Zoë Frixos, a second 

generation Cypriot in London, 
as she tries to save the music 
magazine she loves from going 
under while grappling with her 
love life – even though she’s an 
avowed sceptic when it comes 
to romance... 

My brother’s getting married 
in a few weeks and asked          
for help picking a song for his 
first dance. I suggested Kiss’s 
‘Love’s a Slap in the Face’. It 
didn’t go down well. 

Christina told Parikiaki: “It was 
always a no-brainer to make my 
lead character Greek Cypriot. 
There are surprisingly few non-
Anglo heroines in UK romcoms 
and the feedback I was getting 
when the book went out to     
publishers was – more of the 
Greek family, please! I might 
have turned to my own relatives 
for a bit of inspiration, but it’s 
not based on my parents – I 
promise! 

“It was a lot of fun sneaking 
in references that British Greeks 
will relate to: hating Greek 
school, the trials and tribulations 

of a being a proti koumera,      
and trying to explain to English 
friends what the lyrics to Maria 
Me Ta Kitrina mean. 

“I was thrilled to sign with 
Simon & Schuster, and even 
more excited when the book 
was also sold to German,        
Norwegian, and American pub-
lishers. 

“The pandemic has put a stop 
to any sort of launch party, so 
it’s disappointing not to be able 
to celebrate properly, but one 
upside is that more people have 
started reading fiction to take 
their minds off what’s going on 
in the world. And what better 
than a romance that promises 
to raise a smile and guarantee 
a happy ending!” 

Christina was born in west 
London to Takis and Nitsa      
Pishiris, both from Komi Kebir. 
She is currently working on her 
second book which also stars a 
Greek Cypriot heroine. 

Love Songs for Sceptics is 
out now and available in book-
shops, online and in Sainsbury’s. 

Tims Dairy Cypriot Style 
Thick Set yogurt, made 
using fresh British milk 

and live cultures, is available in 
a single 450g pot and can be 
purchased now on Ocado and 
in farm shops and delis. 

The new yogurt has a fat 
content of just 5% and has no 
added sugar. 

The company said it had 
“identified a growing trend for 
Cypriot foods like halloumi, 
olives, pitta breads, and chick-
peas, together with grilled meats 
– kebabs and sausages – in the 
UK.” 

It added: “Since Covid there 
is also a renewed focus on     
the health benefits people feel      
they get from eating natural live        
yogurt including for better gut 
health and immune system 
support. Yogurt is a key part of 
the Mediterranean diet.” 

Each part of the packaging – 
pot, lid, foil and cardboard outer 
-is recyclable. 

Tims Dairy is a family owned 
yogurt producer with a Cypriot 

heritage, specialising in making 
authentic and great tasting 
creamy Greek style award-     
winning yogurts.  

Tims Dairy started in a base-
ment workroom in Warren Street 
in central London in 1949, 
founded by the current owners’ 
uncle Euripides Nicolaou who 
was then joined by their father, 
Michael Timotheou.  

Tims Dairy remains a family 
business to this day, run by four 
second generation brothers.

Tims Dairy introduces  
Cypriot-style yogurt
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It’s back! The Eat Out To   
Help Out scheme continues 
at the Highland Angus 

Steakhouse in Southgate 
throughout the month of           
October.* 

Come in, take advantage       
of up to £10 off food and non-       
alcoholic drinks per person,  
and enjoy a traditional dining 
experience in a relaxed and 
elegant environment, where  
the food has a Mediterranean 
influence and stays true to the 
restaurant’s principles of good 
quality Scottish Steak, imported 
from Aberdeen weekly. 

Since first opening its doors 
in 1971, the Highland has been 
serving favourites such as 
Scotch T-Bone Steak and fresh 
Dover Sole accompanied with 
its renowned house wine.  

Customers return time         
and time again to enjoy the      
delicious steaks on offer...     
Take your pick from Sirloin 
Steak, Porterhouse Steak, 

Rump Steak, Large Rump,       
Fillet Steak, T-Bone Steak or 
Rib Eye Steak! 

Or why not go Á La Carte? 
Select from The Highland’s 
classic or Mediterranean starters 
and mains including Pastas, 
Grills, Veal Dishes, Chicken 
Dishes, Fish Dishes, Mediter-
ranean Specialities, Side Vege-
tables and Salads. With over 
50 dishes you will be spoilt for 
choice! 

Don’t delay, visit today!     
Highland Angus Steakhouse, 
43 Cannon Hill, Southgate, 
London N14 6LH.  

Opening Hours: Monday 4pm 
– 10pm, Tuesday – Sunday 
12pm – 10pm. 

Book your table by calling 
0208 882 4897. 

Website: the highland.co.uk 
 
* The Eat Out To Help Out 

offer is valid on the Á La Carte 
menu only and does not include 
set menus. 

Eat Out To Help Out is back 
at the Highland Angus  
Steakhouse in Southgate

Postnatal Depression (PND)

Having a baby is a very       
emotional experience - 
you may feel tearful and 

your mood may feel low. There 
are three causes of low mood 
after childbirth: 

Baby blues - This is very 
common and almost considered 
normal. Symptoms include being 
weepy/irritability/anxiety and 
feeling low. It starts around the 
third day, but usually goes by the 
tenth day after childbirth. 

Postnatal depression - It 
usually develops within the first 
four weeks after childbirth how-
ever; it can start several months 
following childbirth.  

Postnatal psychosis - This 
is uncommon, but a severe form 
of depression, it can develop in 
about one in a thousand mothers. 
Fathers may also develop post-
natal depression.  

 
Symptoms 

The symptoms are similar to 

those that occur with depression 
at any other time and usually   
include one or more of the follow-
ing: Low mood; Lack of motivation 
to do  anything; Tearful and weepy; 
Irritability; Feelings of guilt, rejec-
tion, or inadequacy; Poor concen-
tration; Unable to cope; Mothers 
may also have thoughts about 
harming their baby. In rare cases, 
mothers may have suicidal       
ideation. Mothers may have less 
energy, disturbed sleep, poor  
appetite, and low libido. However, 
these are normal after childbirth, 
and on their own do not necessarily 
mean they are depressed. 

What to do 
If you do nothing about the 

depression, you are likely to get 
better in six-nine months, never-
theless, there are several reasons 
to ask for help. Feeling depressed 
can cause problems in your rela-
tionships, job, and life in general. 
Also your relationship with your 
baby may not be as good as it 
could be.  

 
Causes 

The main cause seems to be 
stressful events after childbirth 
such as feelings of isolation, 
worry, and responsibility about 

the new baby, etc.  
 

Diagnosis 
A doctor or midwife usually 

checks for signs of depression 
in all mothers who have recently 
given birth and may ask the      
following two questions: 

- During the past month, have 
you often been bothered by feel-
ing down, depressed, or hopeless, 
and helpless?  

- In the past month, have you 
often been bothered by having 
little interest / pleasure in doing 
things? 

If you answer yes to either of 
these questions, they may ask 
the third question: 

- Is this something you feel 
you need or want help with? 

 
Therapy 

Some studies suggest that 
counselling over several weeks 
can be of help to ease PND.  

Antidepressants are some-
times prescribed and combined 
with counselling, work very well. 

 
Cypriot / South African              

Dr Vasilios Silivistris is a 
UK trained Psychotherapist 

and Counsellor.

“I will arise and go now,  
and go to Innisfree, 

And I shall have some peace 
there, for peace comes  

dropping slow” 
—  William Butler Yeats 

 
Impact 

Leonard Cohen (1934 – 2016) 

was one of the most admired and 
influential singer-songwriters of 
the last 100 years. Of Canadian 
origin, he travelled widely, and 
settled in the USA, by way of 
Greece.  

Bob Dylan was an admirer, 
describing Cohen as the 'number 
one' songwriter of their time (and 

himself as 'number zero'), saying: 
"Leonard’s songs, with celestial 
character and melodic lift, are      
his greatest genius. No-one 
comes close. I like all his songs. 
They make you think and feel. 
Leonard’s chord progressions 
are classical, crafty, savvy.” 

 
Greek adventures 

In London on a scholarship, 
Cohen had a conversation with a 
tanned bank teller about Greece. 
He headed out to the island of 
Hydra. In 1960, aged twenty-six, 
Cohen bought a house there, 
for $1,500, using an inheritance 
from his grandmother. It would 
be his base up to 1967, before 
heading for New York.  

On Hydra, he found sunshine 
and the bohemian life of an       
author and singer-songwriter.  

Cohen described his home: 
“Dramatic view of mountains and 
shining white houses. It's 200 
years old - home of generations 
of seafarers. I love the heat - the 

Aegean Sea is 10 minutes from 
my door. Having this house gives 
me confidence. Years fly past and 
we waste time wondering if we 
dare to do this or that. The thing 
is to leap, to try, to take a chance.”  

Cohen said it was his smartest 
ever decision. A peaceful idyll. 
His own ‘Innisfree’.  

Leonard discovered the island 
way of life – work, leisure, daily 
rhythms, seasons. He carried his 
Greek worry-beads – komboloi 
– for relaxation and to bring 
luck. He spoke Greek well for a 
foreigner.  

On Hydra he met Marianne 
Ihler and immortalised her in 
song. Together for 10 years, 
they became part of the artistic 
expatriate community, amid  
taverns and cafes of the dock-
side agora. 

The award-winning documen-
tary filmmaker Nick Broomfield 
made ‘Marianne & Leonard: 
Words of Love’ in 2019, charting 
their love story.  

Legacy 
Cohen’s most famous song, 

Hallelujah, released in 1984, 
has been recorded by over 200 
artists, including by Jeff Buckley 
and Alexandra Burke. It’s in 
many movies, including Shrek, 
sung by Rufus Wainright. 

In 2001, the Greek influence 
continued, with his song          
Alexandra Leaving, based on 
"The God Abandons Antony" by 
Constantine Cavafy.  

The song “Bird on the Wire” 
began in Hydra – with no wires, 
telephone or electricity. Then 
they appeared. Cohen noticed 
that birds came to the wires. 
The next lines refer to evenings 
with friends climbing stairs up 
from the port - “like a drunk in a 
midnight choir.”  

 
Healing voice 

“I have never come across a 
religion that I didn’t like” - a 
memorable Cohen epigram.   

In Hebrew, Cohen means      

priest: "I had a very Messianic 
childhood, told that I was      
descended from Aaron, the high 
priest brother of Moses."  

His deep voice and thought 
gave Cohen this rabbinical      
authority. Made more profound 
by his later embrace of Buddhism, 
and monastic, zen life.   

As a healing artist, he had         
a soothing presence, bringing 
succour and balm to tend      
emotional wounds.  

In his final book ‘Mortality’,   
the writer Christopher Hitchens 
quipped: “When you fall ill, people 
send you CDs. Very often, in my 
experience, these are by Leonard 
Cohen.” 

The last word to Cohen: - 
“I could not slip away 
without telling you 
that I died in Greece 
I will always be there” 
 
(Photo: Leonard and komboloi; 

Mural in Montreal).  
 

James Neophytou

by  
 
Dr Vasilios  
Silivistris

Hellenic Hallelujah: Leonard Cohen on the island of  Hydra

Giant pumpkin raising funds 
for Enfield Mayor’s Charity
A giant pumpkin weighing 

60lbs is currently on       
display at The Dugdale 

Centre in Enfield, before it’s 
turned into delicious dishes     
prepared by the Dugdale chef. 

The pumpkin was grown by 
Cllr George Savva at an Enfield 
allotment plot and is on show 
for visitors to show their appre-
ciation and give a donation to 
the Enfield Mayor’s Charity.  

For those who cannot visit  
the Dugdale Centre, you can 
donate directly into the Mayor’s 
Charity account: 

Sort Code: 40-20-23 
Account Number: 71635107 
The Mayor of LB. of Enfield  

Charity Appeal  
The Dugdale Centre is also 

offering a small prize to whoever 
comes up with the best name 
for the pumpkin!



Netflix announces January 2021 
date for Cobra Kai season 3 

Karate Kid small screen follow-up Cobra Kai has seen big 
success since shifting from YouTube to Netflix.  

The series, created by Josh Heald, Jon Hurwitz and Hayden 
Schlossberg, takes place more than 30 years after the events 
of the 1984 All Valley Karate Tournament with the continuation 
of the inescapable conflict between Daniel LaRusso (Ralph 
Macchio) and Johnny Lawrence (William Zabka).  

After the success of Seasons 1 and 2, fans have naturally 
been wondering when the third season might premiere on       
Netflix so you can imagine the excitement when the streaming 
service announced last week that it will debut on 8 January next 
year.  

Season 3 finds everyone reeling in the aftermath of the violent 
high school brawl between their dojos, which has left Miguel 
(Xolo Maridueña) in a precarious condition. While Daniel 
searches for answers in his past and Johnny seeks redemption, 
John Kreese (Martin Kove) further manipulates his vulnerable 
students with his own vision of dominance. The soul of the        
Valley is at stake, and the fate of every student and sensei 
hangs in the balance. 

In further good news, the Netflix announcement includes word 
that Season 4 is happening! Cobra Kai never dies!
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Andrea Georgiou 

Michael Bublé 
collaborates with 
Gary Barlow and 
Dolly Parton   
 

Canadian crooner Michael 
Bublé joins Take That lead 
singer Gary Barlow for his first 
new single in over five years.  

Elita, an irresistible Latin       
pop track, marks the first taste 
of Barlow’s long-awaited new 
album, Music Played by Humans, 
out November 27.  

Also contributing is Colombian 
singer Sebastián Yatra.  

"I don't think I've ever had        
a pop song which had three           
individuals, all coming together,"  
says Bublé of the song, adding 
that he thought it was "cool" that 
it featured "different cultures and 

aspects of music and who we've 
all been inspired by." 

“The song is exciting, it’s 
sexy - empowering.” 

And Christmas wouldn’t         
be Christmas without another          
festive Bublé number! This 
time, he features on legendary 
singer-songwriter Dolly Parton’s 
new single Cuddle Up, Cozy 
Down Christmas from her highly 
anticipated new album A Holly 
Dolly Christmas, which features 
a mix of classics, including All I 
Want For Christmas Is You and 
Holly Jolly Christmas, as well as 
some brilliant new Dolly originals.  

And this isn’t the only        
Christmas cheer Dolly is bring-
ing us this year, as she’s also 
releasing a Christmas musical.  

The film titled Dolly Parton’s 
Christmas On The Square       
will showcase on Netflix from 
22 November.

Jiu Jitsu, the first Hollywood 
film entirely shot in Cyprus 
under its new cash rebate       
programme, has been selected 
for distribution by Paramount 
Home Entertainment and will be 
released in the US and Canada 
on November 20. 

Directed by Dimitri Logothetis, 
the film stars Nicolas Cage, 
Alain Moussi, Tony Jaa and 
Frank Grillo. 

“The distribution of the         
film through Paramount Home       
Entertainment not only exempli-
fies the quality of our indepen-
dent film but gives Cyprus the          
opportunity to promote itself     
as a unique film destination,” 
said Logothetis. 

Logothetis is currently in the 
final preproduction stages for 
Man of War, a second movie      
to be shot in Cyprus.

November 20 distribution date for 
Nicolas Cage film shot in Cyprus

Contemporary Visual Arts 
Network South East is 
pleased to announce 

the twenty-eight exhibiting      
artists for the 2020 Platform 
Graduate Award. 

One of the artists to receive 
this prestigious nomination is 
Despina Kaklamanou. 

Born on 5th February 1998 
to a Greek Cypriot mother      
and Greek American father, 
Despina studied ΒΑ Fine Art 
at the University of Creative 
Arts in Canterbury and gradu-
ated with First Class Honours. 
She is planning to do her         

MA in Contemporary Art in  
Sotheby’s Institute of Arts in 
London. 

Despina uses installation, 
video and photography to ex-
plore themes of self-discovery, 
asking questions about the   
artist’s and the viewer’s identity. 
Mirrors play a central role, 
both as a mechanism for self-
confrontation, and as a means 
of offering new and shifting 
perspectives.  

“Projections in mirrors allow 
me to play with space and 
create optical illusions that 
challenge the way the audience 

can experience the work,” she 
states.  

Despina’s work also investi-
gates the connections between 
the mirror and the camera lens 
– opening up a dialogue between 
the two. 

Established in 2012, the 
Platform Graduate Award is 
designed to support emerging 
graduate artistic talent, and to 
help further their practice follow-
ing graduation. The award      
includes a £2,000 bursary and 
12-months of mentoring support 
from a practicing artist. 

With selection taking place 
through the lockdown of the 
COVID-19 pandemic, CVAN 
South East, the participating 
Universities and partner venues 
are all the more delighted to be 
able to offer this programme 
of support. 

Despina’s virtual exhibition  
at Turner Contemporary is 
available to view online at 
https://turnercontemporary.org
/platform-award-2020-virtual-
exhibition until 3 January 2021.

Despina Kaklamanou nominated for 
2020 Platform Graduate Award
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The importance of 
Home Insurance 

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

Costs of living around the country are       
increasing, and as a homeowner, it 
seems financially irresponsible to not 

purchase insurance. That being said, your home 
is the biggest and perhaps most costly invest-
ment you will ever make in your lifetime. Thus, 
it only makes practical sense to protect your          
investment with insurance. In fact, many home-
owners around the globe are already doing so. 
Here are some reasons why this type of insur-
ance is important.  

Property insurance offers coverage against 
many disasters including, but not limited to, 
floods, fires, earthquakes and other weather-      
related damages. Regardless of your homes 
size, location, and other security features that 
you may have added, no property is invulnerable 
to fires, floods, or burglaries. 

In some cases, the land your property is built 
on can also erode and send your home crashing 
down. A less known benefit of property insurance 
policies is its liability coverage clause. Sure, 
being a careful homeowner can help prevent        
a lot of accidents and injuries, but an incident 
could include your neighbours or your neigh-
bour’s home. Liability coverage can help protect 
against these potentially costly incidents. 

For homeowners who have expensive           
jewellery, art pieces, or other valuable posses-
sions in their home, will be required to insure 

these items under a specific section rather than 
under general contents. Furthermore, cover can 
also be extended to include specific items to be 
covered outside of the home.  

These are just some of the many things that 
household insurance can protect you from. Note 
that not all insurance policies are cut from the 
same cloth. You'll want to sit down and discuss 
specific coverage features that work best for 
your property and personal circumstances.  

 
Smoke alarms alert - are landlords 
keeping up with the law? 

 
Over two million homes in England - that’s       

almost one in 10 - do not have a working smoke 
alarm according to a survey covering all tenures 
of property. 

And only a quarter of landlords and owner       
occupiers with an alarm test it every month. 

The Smoke and Carbon Monoxide Alarm 
Regulations 2015, said that private sector        
landlords are required from 1 October 2015 to 
have at least one smoke alarm installed on 
every storey of their properties and carbon  
monoxide alarms in any room containing a solid 
fuel burning appliance. The landlord must also 
make sure the alarms are in working order at the 
start of each new tenancy. 

The Local Government Association, which 
represents councils and fire authorities in        
England, says autumn poses a potentially 
greater fire risk as this is when people typically 
start to use heaters and open fires, and cook hot 
food, which is likely to be in greater numbers 
with more people working from home due to 
COVID-19 restrictions. 

Latest government figures for 2018/19 show 
that nine per cent of households in England – 
the equivalent of 2.17m - do not have a working 
smoke alarm and only 26 per cent of people 
who own an alarm test it at least once a month. 

This is despite experts calculating that people 
are around eight times more likely to die in a fire 
in a home with no working smoke alarm. 

Did you know that is also a requirement             
of most insurance policies to have working 
smoke alarm installed in line with the above   
regulations? If you do not have these in place 
your insurance policy may be invalid.  

 
Please call us on 0207 691 2409 for an        

appropriate quotation.

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
The estate agents with honesty at their core 

The seasons have changed 
and as we look ahead to 
the winter months it is a 

good time to take stock of where 
the housing market is today.  

The market has seen an          
increase in the price of properties 
coming onto the market go up by 
0.2% this month, with three or four 
bedroom homes hitting record 
highs. This demand for larger 
homes is supported by the number 
of sales agreed compared to the 
same time last year. The price lift 
is being driven by buyers adapting 
to the new long term work from 
home and looking for an extra 
room for a home office and those 
that just need more space for their 

expanding families. This urgency 
for additional space, coupled with 
people wanting to take advantage 
of the savings they could make 
while the Stamp Duty Holiday is in 
place is driving competition bet-
ween buyers looking for that next 
home, and has pushed prices to 

record highs this month. 
Even though the market has 

seen exponential growth in the 
larger homes sector, the first-time 
buyer market of two bedrooms  
or less also experienced a 36% 
increase in sales agreed. Nation-
ally, sales agreed for the whole 
year to date are now down by 
only 5% on the same period last 
year. Two regions; the East of 
England (+4%) and the South East 
(+1%) have already overtaken the 
number of sales agreed for the 
same period last year, helped by 
higher average prices causing the 
stamp duty holiday to have more 
of an impact for buyers and sellers 
in these areas. 

In January of this year Rightmove 
saw a record number of visitors 
to their website and this is expected 
to be significantly higher this year 
with the stamp duty savings incen-
tive. For anyone considering selling 
their property this highlights the 
importance to preparing your home 

for sale now and speaking to a 
reputable agent for a property 
valuation.  

George Sifonios, Managing  
Director at David Astburys said, 
“When the market reopened a few 
months ago our Crouch End office 
was the busiest it had ever been, 
and today we are busier than ever. 
With the ever changing climate 
buyers and sellers are relying on 
us even more to ensure they are 
well informed and well serviced and 
for anyone wanting a free property 
valuation in 60 seconds, you can 
go to our website, there is no obli-
gation. We have also just recruited 
our 17th member of staff in three 
years, as we continue to grow we 
are always looking for talented, 
enthusiastic and positive people 
to join our team.” 

The market is still feeling the 
effects of lockdown which have 
impacted the buying and selling 
process. Lenders are challenged 
with an increasing number of mort-
gage applications; solicitors are 
over capacity with what is estimated 
to be a nearly 40% increase in the 
number of sales currently going 
through than at this time last year. 
The temporary stamp duty holiday 
which ends in March 2021 has also 
driven the urgency and clogged the 
systems, making it even more  
important for buyers and sellers 
to work closely with their estate 
agency and the expert team at 
David Astburys can help navigate 
this process and ensure that       
everything runs smoothly.  

David Astburys Estate Agency 
are currently recruiting at the 
Crouch End office and are always 
supportive of their community; if 
you want to be part of a thriving 
agency they have the following 
opportunities:  

Senior Sales Consultant  
Sales Assistant Manager 
Property Manager 
Email your CV and cover letter 

to: directors@davidastburys.com

George Sifonios 

Specialising in Sales, 
Lettings & Property 
Management 

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS 
for an agency in London

Most Lets agreed on

97% of transactions achieved the 
asking price.

FREE no obligation property valuation

15 Park Road, London N8 8TE
t 020 3000 6787
e crouchend@davidastburys.com
w davidastburys.com 
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More square footage getting 
greater return as house prices 
continue to rise
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK  
Saint Maud 
 

I first saw Rose Glass’ com-
pelling psychological horror back 
in February and now on a second 
viewing, I found it an even more 
powerful and assured piece of 
filmmaking especially from a first-
time writer/director. Glass was 
one of the winners at last year’s 
London Film Festival and she is 
undoubtedly a new talent to be 
treasured. She tells the story of 
Maud (Morfydd Clark), a troubled 
nurse, who begins a new job 
looking after Amanda (Jennifer 
Ehle), a famous dancer now  
confined to a wheelchair and 
trapped in her large house.  

Maud struggles to exorcise 
the demons from her past and 
believes she is sent by God to 
Amanda’s coastal town in order 
to offer a kind of retribution to 
her suffering patient…  

It is evident from the very first 
scenes that this is the work of a 
highly accomplished filmmaker 
- sharp editing and eerie sounds 
convey Maud’s inner turmoil be-
fore she is let loose into Amanda’s 
household. Maud is obsessed 
with William Blake’s haunting 
paintings and Glass’ nightmarish 
vision is certainly influenced by 
them as well. Rising star Clark, 
seen in last week’s ETERNAL 
BEAUTY, plays another tortured 
soul and is excellent in her      
portrayal. Ehle is also terrific in 
a rather thankless role but it is 
Glass’ striking vision that will 
stay long in the memory.  

 

I Am Woman 

The remarkable story of Helen 
Reddy, the Australian singer, who 
sadly died last week, is brought 

vividly to life by first time director 
Unjoo Moon. The story begins in 
1966 when Helen (Tilda Cobham-
Hervey) arrives in New York with 
her three-year-old daughter, full 
of dreams of making it big in the 
big apple. But life is tough, and 
Helen struggles to make ends 
meet; her only friend is fellow 
Australian Lilian Roxon (Danielle 
Macdonald), an up and coming 
rock journalist, who inspires her 
to carry on and write her own 
songs. Soon after Helen meets 
Jeff Wald (Evan Peters), an      
aspiring talent manager, who 
becomes her agent marries her 
and takes her to California for a 
new life…  

It is truly inspirational story 
especially for a woman to make 
it big in the cutthroat music 
business, but Reddy manages 
to succeed against the odds, 
while her signature song “I Am 
Woman” soon becomes the  
anthem for the women’s move-
ment in the seventies.  

The performances are fresh 
and engaging while the songs 
are as important as ever! 

 

Cats & Dogs: 
Paws Unite! 

This is the third in the popular 
franchise that began in 2001 
and continued in 2010 with THE 
REVENGE OF KITTY GALORE. 
Now the story focuses on Gwen 
and Roger, a cat and a dog both 
agents working for F.A.R.T (Furry 
Animals Rivalry Termination). 
Their mission is to put a stop to 
the mysterious villain, who hacks 
into wireless frequencies in order 
to start a new battle between cats 
and dogs. Meanwhile the teenage 
human owners of these super 
intelligent pets have their own 
battles to conquer… 

It is a fun, totally over the top 

premise which offers silly,         
undemanding escapism for the 
whole family. 

 

Ghost Hunting 

Raed Andoni’s powerful film 
focuses on a group of Palesti-
nian survivors from the notorious 
Al-Moscobiya prison. It is part 
documentary, part fiction with a 
touch of experimental in similar 
fashion to the harrowing ACT 
OF KILLING - the award-winning 
documentary about the Indonesian 
mass killings during the sixties.  

Raed recreates Israel’s main 
interrogation centre in a large 
warehouse in Ramallah and with 
the help of former prison inmates 
he begins to re-enact scenes of 
torture and interrogation in order 
to exorcise these traumatic and 
painful experiences. A daring 
subject explored most effectively! 
(Blu-ray from Second Run) 

 

Made In  
Hong Kong 

Fruit Chan’s stylish urban 
thriller made in 1997 - the year 
of the Hong Kong hangover-
captures most magnificently the 
spirit of the times, particularly 
the unease and dissatisfaction 
amongst the young. The story 
focuses on Moon (Sam Lee), a 
petty criminal living a life on the 
edge and full of violence. But his 
outlook on life changes drasti-
cally overnight when he and his 
friends witness the suicide of a 
young girl… 

Chan’s urgent, captivating 

film is as relevant today as the day 
it was first released and looks 
absolutely splendid in this 4K 
restoration. (Blu-ray from Eureka) 

 

Beyond  
The Visible -  
Hilma Af Klint 

This terrific documentary 
celebrates the career of Hilma 
af Klint, the Swedish artist, who 
invented and pioneered abstract 
painting long before the term even 
existed. She was born in 1862 
and brought up in a patriarchal 
household of naval officers and 
her work was very much influenced 
by theosophy. She identified  
the colour blue with femininity 
and yellow with masculinity         
and began experimenting with 
abstract  imagery long before 
Wassily Kandinsky. Thankfully 
in the  last few years her work 
has been rediscovered with         
a major retrospective at the      
Guggenheim Museum in New 
York and an exhibition at the 
Serpentine Gallery in London. An 
illuminating film worth rejoicing! 

 
SOUTH TERMINAL: A power-

ful political thriller from Algerian-
French filmmaker Rabah Ameur- 
Zaimeche, who sets the action 
in a nameless country overrun by 
conflict. A doctor (Remzi Bedia) 
struggles to fulfil his hospital 
duties and remain neutral while 
being surrounded by armed forces 
of different kinds…A topical 
subject told with urgency, blessed 
with a commanding lead perfor-
mance from Bedia as the unfor-
tunate protagonist. (MUBI) 

 
END OF SUMMER: This is a 

mesmerising short from the      
acclaimed late Icelandic com-
poser Johan Johannsson which 
was made in 2014. It is his film 
debut before he made LAST 
AND FIRST MEN which was 
also released earlier this year 
and offers an alternative view of 
Antarctica. It is shot in Super 8 
and his superb black and white 
images of icebergs and penguins 
are perfectly complimented by 
his own score. (MUBI)  
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

And so to the Bridge 
Theatre once more for 
another couple of mono-

logues from Alan Bennett’s 
Talking Heads. Nights in the 
Garden of Spain features 
Rosemary (Tamsin Greig), 
whose recall of an incredible 
life-changing incident involving 
her neighbour Fran opens up 
a Pandora’s box of personal 
suffering that she can no 
longer ignore. Conversely 
Miss Fozzard Finds Her Feet 
sees the eponymous Miss 
Fozzard (Maxine Peake) having 
to reconsider the nature of  her 
relationship with new chiro-     
podist Mr Dunderdale and life 
more holistically. 

At first glance Rosemary is 
pictorial provincialism living a 
suburban life that would not 
be out of place in Homes and 
Gardens. Scratch beneath  
the surface the maggots and 
worms are beginning to eat 
away at her. The incident that 
triggers deep self-reflection 
and change is her friend and 
neighbour Fran confessing to 
having shot her husband after 
years of abuse and degrada-
tion by the sadistic spouse. 
She is yet another victim of 
domestic violence made to 
perform humiliating acts by a 
man who gets off on making 
his wife do these things in full 
view of the neighbours. The 
imagery is vivid and explicit      
in Bennett’s writing and 
Greig’s superb performance is 
brought to a moving emotional 
crescendo by director Marianne 
Elliott.  

Fran’s prison sentence of two 
years is a shock considering 
she has been sexually abused 
over a five year period. It opens 
up all sorts of questions about 
the judicial process in cases 
like these and why the system 
continues to weigh heavily 
against the woman than the 
perpetrator. The times they 
may be a changing but not 
fast enough. As Rosemary       
is forced to rethink her own 
marriage and relationship 
what is abundantly clear is the 
deep love that the women have 
for each other, a friendship 
that will endure, in spite of      
the men. As ever with Bennett 
there is no rose-coloured 
spectacle ending and just        
as we see Rosemary contem-
plating an exit that escape          
is plucked from her grasp.        
Or is it yet another act of             
self-inflicted oppression in a 
co-dependent relationship? 
More questions than answers. 
Utterly absorbing, and challen-
ging, viewing. 

Miss Fozzard on the other 
hand is woman for whom       
opportunity knocks. Mr Dunder-

dale is a chiropodist whose  
interest in feet goes beyond 
providing care for his patients. 
The clue is provided by the 
careful placement of shoes on 
a stage which would please 
Imelda Marcos, the owner of 
three thousand pairs. This new 
association is a welcome dis-
traction for a woman conflicted 
by her duty as a caring sibling 
to a brother who needs kicking 
into touch such is his behaviour 
towards her. His lack of gratitude 
again begs the obvious ques-
tion, why does she continue to 
help him? Familial guilt seems 
to be the answer but refresh-
ingly this feisty lady heads       
for the exit door with a spring 
in her step. She returns to 
work and plays a full part in 
her naughty but nice ménage 
a deux with Mr Dunderdale. A 
name as suggestive of sexual 
pleasure as a train geek ex-
plaining the railway infrastruc-
ture. Lots of words and metal 
but no climax. Classic Ben-
nett.  

Maxine Peake, whose face 
always suggests laughter to 
me, is trigger happy in milking 
every opportunity for hilarity 
and wit provided by the eru-
dite playwright. Director Sarah 
Frankcom’s approach is light 
touch and subtle making full 
use of Peake’s range of facial 
expressions. She flicks the er-
rant brother aside and, in an 
ending that is reminiscent of a 
cowboy riding off into the sun-
set, she skips offstage leaving 
the dull and mundane behind 
for a life anew, full of colour 
and possibility.  

Meanwhile back on Planet 
Covid just when you thought 
the plot could not thicken any 
more than the sludge in which 
we find ourselves, by Jove it 
has...and how. Climate change 
and “China Virus” denier      
Donald Trump has contracted 
Covid and been hospitalised. 
No further comment required. 
The daily rate of cases in the 
Britain continues to rise at a 
very unhealthy rate, latest       
figure last Sunday being     
just under thirteen thousand. 
Deaths are also slowly creep-
ing up. But the story that 
brought me cheer in this time 
of crisis was the news that 
actor Laurence Fox is launch-
ing a new political party,      
provisionally named Reclaim. 
A man best known for an        
appearance in Question Time, 
he finds acting more difficult, 
when he blurted out “What 
about racism against white 
people?” Oh how we laughed.  

 
Talking Heads – 

www.bridgetheatre.co.uk

Theatre Reviews 

George Savvides Barney Efthimiou

Women  
on the verge 
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The weather is changing  
as the autumn season 
sets in, leading us into the  

cold winter. The clocks will soon 
change and the early darkness 
will be apparent. For those      
who feel the cold and love the 
summer, this can be a depres-
sing time. Many will soon go into 
hibernation like their pets. They 
barely want to get up and go out, 
lack all motivation and desire to 
do the things they normally enjoy 
doing inside or out. I get it, as I 
confess I really feel the cold and 
much prefer the summer; I once 
detested the long, cold, winter 
months, but have now learned 
to embrace and enjoy it for the 
fact in itself, that I am here to 
experience it each year.  

I acquired the skill of organising 
things in categories of seasonal 
action plans. I have spring to 
summer activities and autumn 
to winter activities. It helps me 
to get through it with a little more 
ease. In the autumn, I may be 

doing more baking and preserving 
all the beautiful fruits at the end 
of the summer. I start to do all 
the freshening up of indoor deco-
rating which takes me through 
to winter, when I can also sit and 
sew my clothing, costumes and 
soft furnishings whilst watching 
some great movies and box sets.  

As the spring starts to unfold, 
with spring cleaning and attend-
ing the outdoor patio plant pots, 
with hope and faith in getting 
ready to enjoy a glorious summer 
ahead, when outdoor creative art 
projects begin, writing, relaxing, 
eating al fresco and dining with 
those we want to share time with. 

It has been proven that SAD 
(Seasonal Affective Disorder) 
affects so many people. The 
symptoms include loss of interest 
or pleasure in the normal day-to-
day activities with a persistent 
low mood, feeling lethargic and 
sleepy during the day or for longer 
hours and  struggling to get up  
in the morning, craving comfort 

foods and gaining weight.  
The lack of sunlight stops          

a part of the brain called the           
hypothalamus working properly, 
which may affect the production 
of melatonin. Melatonin is a   
hormone that makes you feel 
sleepy and for those that suffer 
with SAD, the body may be   
producing it in higher than       
normal levels. Serotonin is a 
hormone that affects the mood, 
appetite and sleep. A lack of 
sunlight may lead to lower sero-
tonin levels, which can be asso-
ciated to feelings of depression. 

The Body's Circadian Rhythm 
(internal clock) uses sunlight to 
determine various functions like 
when to wake up, therefore lower 
light levels during the winter may 
disrupt the body clock and can 
trigger or lead to symptoms of 
SAD. There are of course treat-
ments available for SAD. Usually 
a recommendation to suit one 
individually would be suggested 
by a GP. Alternatives treatments 

however include changing some 
basic lifestyle measures, like 
that of getting as much natural 
sunlight as possible - remember 
just ten minutes of sunshine is 
recommended for our daily dose 
of Vitamin D. Some light therapy, 
by using a light box for a little 
assistance, to simulate exposure 
to sunlight, is an option if work 
and time prevails exposure to 
some daylight.  

Exercising regularly and trying 
to manage stress levels can help 
dramatically. Exercise helps raise 
the endorphin levels that makes 
us feel happy. Whether an out-
door walk enthusiast or sports 
person, finding an alternative 
exercise for the winter can do 
wonders. Find what works best 
personally, be it at a gym or just 
at home with online workouts. 
There is also the option of putting 

on some music and just having 
a little crazy dance time with it. 
Dance like no one is watching, 
and who cares if they are, it would 
make some great entertainment.  

Find a sport you would like to 
learn, that is active. Even if you 
don't want to really go out in  
the cold, do something active at 
home. Go online and you can 
find how to do some active skills 
like learning boxing techniques. 
Do some of the training and prep 
boxers or kickboxers do. This will 
test your stamina and strength. 

Learn a new dance in the 
comfort of your own home, pop 
on YouTube on your TV or laptop 
and follow step by step. You will 
be ready to strut those new dance 
moves before you know it! 

It is good to talk with those you 
love and make you laugh. Talk, 
share stories and allow for lots 

of laughter. Plan and aim to learn 
from each other with lots of fun 
along the way. Share some ideas 
and plans of action. Set some 
realistic goals for autumn, winter, 
spring and summer and do your 
best to achieve them. Doing 
something constructive and pos-
itive each day, even if only small 
is an achievement in itself. Don't 
expect to finish and complete 
everything in one year. Often it 
is like a builder that starts a build-
ing project but comes up across 
some unexpected problems. It 
may delay and hold up the initial 
date deadline, but the aim is 
there to do the very best to get 
there as soon as. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Weather on not

Cooking with Loulla Astin 
Yiouvarlakia Soupa Avgolemono

This week, Loulla shares 
her recipe for Yiouvarla-
kia Soupa Avgolemono / 

Γιουβαρλάκια Σούπα Αυγολέ-
μονο, a meatball soup in egg 
and lemon sauce. 

‘Avgolemono’ sauce is the 
classic taste of Greece and  
one of the most well-known. 
Yiouvarlakia (balls) are some-
times called Άκανθοχιρακιά / 
Akanthochirakia which translates 
as little porcupines because the 
rice in the meatballs pokes out 
once cooked, resembling the 
spikes of this beautiful animal.  

This soup is simple to make, 
delicious, and the kids love it! 
As with most Greek soups, it 
makes a satisfying meal on its 
own; You can make the meat-
balls larger, the sauce thicker 
by adding a little cornflour             
diluted with some water, or 
serve the Yiouvarlakia as a 
main course accompanied with 
vegetables and rice. 

 
Ingredients (makes 35/40 
small meatballs, serves 5/6): 

450g (1lb) lean minced lamb, 
pork or chicken, or mix pork and 
beef  

½ medium onion, grated 
50g (2oz) short grain rice 
1 egg white 
1 tablespoon chopped parsley 
1 tablespoon chopped dill 
1 teaspoon salt 
Freshly ground black pepper 

25g (1oz) butter 
Flour for coating the meatballs 
1.5 litre (2 ½ pints) chicken stock 
 

For the egg and lemon sauce: 
2 medium egg yolks 
1 egg  
Juice of a large lemon or more 
Parsley, finely chopped (to 

garnish) 
 

Method: 
Combine the minced meat, 

onion, herbs, egg white, half the 
rice, salt and pepper. Mix toge-
ther and shape into quail egg size 
balls; you need 5-6 per serving. 
Roll the meatballs lightly in flour.  

Place the stock and butter into 
a medium heavy saucepan and 
bring to the boil, season with salt 
and pepper. Lower the heat and 
carefully drop the meatballs one 
at a time into the stock. When it 
comes to a gentle boil, turn the 
heat down and simmer for 15-20 

minutes. Add the remaining 
rice, cover with a lid and simmer 
for a further 10/15 minutes until 
the rice is al dente. 

Remove the saucepan from 
the heat and allow to cool a little 
whilst you prepare the egg and 
lemon sauce. 

Beat the egg yolks and egg 
in a bowl with the lemon juice, 
take one cup of the hot stock from 
the pan and gradually beat it into 
the egg mixture. It is essential to 
add the stock slowly and to beat 
continuously but gently to prevent 
the eggs from scrambling. Pour 
the avgolemono sauce slowly 
back into the saucepan and     
return to a very low heat, shaking 
the pan for 1 minute only; do not 
allow it to boil. 

Serve the soup straight away 
garnished with chopped parsley. 

NB: The best results will be 
attained by making the egg and 
lemon sauce just before serving. 

TO GET 10% OFF
. mx

USE CODE: PARIKIAKI10

Your Food, Our History 

Your Online 
Cypriot & Greek Deli 

www.greekdeli2u.co.uk
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Michael Yiakoumi

UK Cypriot clubs New Salamis and St Panteleimon to play in the  

BuildBase FA Vase this Saturday

This week two UK Cypriot clubs take their place 
in this prestigious FA Vase Cup. It is the second 
qualifying round stage. New Salamis and St Pan-
teleimon FC who both play in the Spartan South 
Midlands League the final will be held at Wem-
bley Stadium.. 
New Salamis are at home to Cornard United on 
Saturday October the 10th 2020 at 3.00pm at 

Haringey Borough, COLES PARK) White Hart 
Lane, London N17 7PJ. 
Cornard United Football Club is a football club 
based in Great Cornard, near Sudbury, Suffolk, 
England. They are currently members of the 
Eastern Counties League Division One North. 
St Panteleimon FC will be playing away from 
home to Rothwell Corinthians at 3.00pm at Sar-

geants Lawn Address: Desborough Road, Roth-
well, Northamptonshire Postcode: NN14 6JQ 
Rothwell Corinthians F.C. is a football club based 
in Rothwell, Northamptonshire, England. They 
play in the United Counties League Premier Di-
vision. 
St Panteleimon are flying high at the moment 
they are top of the Spartan South Midlands 

League after five games four wins and one loss. 
They beat Rayners Lane last week 4-2 their 
goals coming from Sham Abufalah, Hamza Mie-
zou and two from Courtney Massey. 
Nerw Salamis have played three games still un-
beaten one win and two draws. Last week they 
drew with Winslow FC 2-2 with their goals com-
ing from Joseph Stauntonn and Antonio Michael.

Fixtures  
Saturday 10th October 2020 
BuildBase FA Vase 
Second Qualifying Round 
New Salamis v Cornard Utd 
3.00pm Haringey Borough, COLES PARK White 
Hart Lane, London N17 7PJ. 
Rothwell Corinthians v St Panteleimon 
3.00pm Sargeants Lawn, Desborough Road, 
Rothwell, Northamptonshire ,NN14 6JQ 
Vanarama National League 
Notts County v Barnet 
3.00pm Meadow Lane Stadium Meadow Lane 
Nottingham NG2 3HJ. 
Isthmian League Premier 

Brightlingsea Regent v Haringey Borough 
3.00pm The Taydal Stadium, North Rd, 
 Brightlingsea, Colchester CO7 0PL 
Sunday 11th October 2020 
KOPA League 
Akanthou v Omonia Youth 
12.30pm Highlands School, Worlds End Lane, 
London N21 1QQ 
Pantel v Komi Kebir 
10.00am Southgate School, Sussex Way, Barnet 
EN4 0BL 
Anorthosis v Apoel 
9.30am Enfield Power League, Edmonton County 
School, EN1 1HQ 

LFA Sunday Challenge Cup 
East Stars FC v Panathinaikos 
10.30am Redbridge Sports & Leisure, Forest 
Road, Barkingside, 1G6 3HD 
AC United v Omonia 
10.15am Enfield Playing Fields Astro,  
Great Cambridge Road, Enfield EN1 3SD 
Takers FC v Olympia 
10.30am Old Camdenians, Burton Hole Lane, 
London NW7 1AN 
Monday 12th October 2020 
Spartan South Midlands League 
New Salamis v Stotfold 
7.45pm   White Hart Lane, London N17 7PJ. 

Tuesday  
13th October 2020 
Emirates FA Cup 
3rd round qualifying 
Haringey Borough v Bracknell7.45pm Haringey 
Borough, COLES PARK White Hart Lane, London 
N17 7PJ. 
Vanarama National League 
Barnet v Weymouth 
7.45pm The Hive, Camrose Avenue,  HA8 6AG-
Spartan South Midlands League 
St Panteleimon v London Lions 
7.45pm Enfield Town Football Club, Donkey 
Lane, Enfield, EN1 3PL

20 year old UK Cypriot  Andron-
icos Georgiou signs for Cham-
pionship team Wycombe Wan-
derers. 
Sam Grace from Wycombe 
Wanderers said: “Andronicos 
has done really well since he 
arrived and deserves this op-
portunity to develop his ability 
with us and prove that he has 
what it takes to forge successful 
careers in the game. 
Andronicos Georgiou is a 20-
year-old winger who made a 

handful of senior appearances 
for his former club Stevenage, 
also enjoying loan spells with 
Kings Langley, St Albans and 
Hendon. 
Andronicos is the son of George 
and Elpida Georgiou and grand-
son of Despina and Andronikos 
(owners of Despina’s Food 
Store in Bowes Road, Arnos 
Grove), and Katina and the late 
Savvakis Georgiou. 
.Parikiaki wish Andronicos con-
tinued sucess. 

Young UK Cypriot talent 

Andronicos Georgiou joins 

Wycombe Wanderers 

Haringey Borough to 

play home in FA Cup 
Haringey Borough hosted South 
Central team Chertsey Town 
last years FA Vase winners and 
took an eighth minute lead, Al-
fred Bawling finding the net. 
Although Boro had most of the 
game at 1-0 Chertsey still had 
the chance to get back into the 
game.The same player made it 
two six minutes from time, and 
put Haringey Borough went 
through to the next round to 
now play Bracknell on their 
home ground in the 3rd qual-
ifying round of the Emirates FA 
Cup on Tuesday at 7.45pm  
Haringey Borough, COLES 

PARK White Hart Lane, London 
N17 7PJ. Can Haringey Bo-
rough emulate recent FA Cup 
success ?

Barnet made a remarkable 
comeback to claim their first win 
of the season as they beat the 
Daggers 2-1 at Victoria Road. 
After going a goal behind in the 
first half, the Bees kept in them-
selves in the game, eventually 
being rewarded with an equal-
iser courtesy of JJ Hooper from 
the spot. Moments later, Elliot 
Richards put the Bees into the 
lead and with that claimed a big 
away win. 
On the the thirty-minute mark, 
the Daggers opened the scoring 
when Angelo Balanta headed 
in from a well timed cross. 
But, with 6 minutes to go, the 
Bees had a chance to equalise 
after Elliott Johnson handled 

the ball in the area. The result-
ing penalty was calming placed 
in the bottom right hand corner 
of the goal by Hooper, setting 
up an exciting finale to the 
game.After being behind for the 
majority of the game, The Bees 
suddenly found themselves in 
front, less than 3 minutes after 
equalising, when Richards tried 
yet again from outside the box 
with an effort on goal, which just 
crept its way past Justham. 
The Daggers though didn't give 
up on getting something from 
the game, getting themselves a 
flurry of corners, which they 
were unable to make much of 
and with that the Bees claimed 
all three points.

Barnet make a  

remarkable comeback

Tony Kleanthous a relieved Barnet FC Chairman
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Michael Yiakoumi

KOPA League 

The heavy downpour of rain on 
Sunday played a big part in the 
game on Sunday in the only 
match in the KOPA League,the 
game Olympia v Omonia was 
lively in the first half with both 
teams trying to set up attacks 
on a very fast surface and it 
found a lot of players misjudging 
the pace of the ball and lots of 
passes and goal chances going 
astray. 
The goal a magnificent effort 
from Antonio Michael set the 
game up for a thrilling second 
half when the goal came just 
before the break but sorry to 
say the second half didn’t really 
get off the ground plenty of stop 
and start moves with alot of 
players not keeping up with the 
fast flowing football on a wet 
astro turf.and it stayed 1-0 to 
Omonia. 
In the LFA Sunday Trophy Komi 
Kebir lost to Oakwood 2-1 in a 
very close game. In the LFA 
Junior Cup Apoel were the only 
KOPA League team to go 
through when they beat North-
ern Eagles 5-2 their goals com-
ing from Vincent Lwanga 2, Alex 
Roussis and Alex Violaris 2. 

Nissi lost to Burrell 4-0 and 
Akanthou lost to AFC Shooters 
3-2.First half saw Akanthou 
have all the possession and 
create all the chances as they 
represented KOPA League foot-
ball in style. AFC Shooters 
found a loose ball on 20mins 
and have a snap shot on target 
from distance and it found the 
net as it skidded off the surface. 
1 – 0 for their first and only shot 
on goal that half. 
Akanthou immediately resume 
where they left off and found 
themselves 2 – 1 up before the 
break from 2 well earned free 
kicks blasted home by Inarhu 
Rodriguez Martin. 1 – 2 HT. 
Second half saw Akanthou even 
more potent than the first as 
they drove to take the victory 
home in style. AFC Shooters 
were bombarded during this 
period and produced some 
good defending to keep Akan-
thou frustrated until they were 
awarded 2 disputed penalties 
on 85th and 90th minute which 
they converted for 3 – 2 FT. 
Akanthou will feel well and 
truely robbed of victory in this 
match.

Community Youth 

Football
Results  
Sunday 4th October 2020 
U18 
Omonia Gold 0 AC Finchley 7 
U16 
AC Finchley 1 Omonia 4,Omonia White 4 Enfield Town 1 
U14  
Omonia Green 1 St Albans 6, AEK Black 4 Northwood 4 
Hinton & Finchley 10 Omonia Gold 0 
U13 
Omonia White 3 Alexandra Park 2,Oakhill Tigers 2 AEK Black 3,  

Omonia Youth U16 White 

Premier League

Champions Liverpool were 
ripped apart 7-2 at Aston Villa 
and Manchester United were 
humiliated 6-1 at home by Tot-
tenham Hotspur on Sunday in 
one of the most astonishing 
days of Premier League results. 
Adding to the upsets, Leicester 
City, who had a 100 percent 
record from the opening three 
games, were beaten 3-0 at 
home by West Ham United. 
While Spurs’ win at Old Trafford 
against a United side reduced 
to 10 men in the first half was 
the joint worst defeat in the Pre-
mier League era for Ole Gunnar 
Solskjaer’s team, even that re-
markable result was overshad-
owed by the scale of Liverpool’s 
defeat. 
A stunning first-half hat-trick 
from Ollie Watkins helped end 
the champions’ winning start to 
the season in extraordinary 
fashion. 
Liverpool started badly at Villa 
Park as a poor pass from goal-
keeper Adrian — deputising for 
the visitors for Alisson after the 
Brazilian picked up a shoulder 
injury — gifted Watkins the 
opener in the fourth minute. 
While there was good fortune 
about Watkins’ first goal in a 
Villa shirt, his second was pure 
quality as he cut inside before 
firing into the top corner to 
make it 2-0 in the 22nd minute. 
Mohamed Salah’s excellent fin-
ish looked to have got Liverpool 
back in the game in the 33rd, 
but John McGinn’s deflected ef-
fort two minutes later restored 
Villa’s two-goal advantage. 
Watkins completed his hat-trick 
inside 39 minutes, with former 
Everton midfielder Ross Bark-
ley — on his debut after joining 
Villa on loan — making it five, 
10 minutes into the second half. 
Klopp admits Liverpool ‘lost the 
plot’ in thrashing at Villa 
Salah did give Liverpool hope 
on the hour mark, before a late 
double from Jack Grealish com-
pleted an utterly unexpected 
victory for a team who only es-
caped relegation on the final 
day of last season. 
Spurs were rampant as Jose 
Mourinho inflicted a crushing 
defeat on his former club, which 
will intensify the pressure on 
Solskjaer and United CEO Ed 
Woodward. 
Son Heung-min and Harry 
Kane each scored twice for 
Spurs while United’s Anthony 
Martial was sent off in the 28th 
minute. 
“It is history for Tottenham, his-
tory for my boys and I cannot 
deny it is also history for me,” 

said a delighted Mourinho, 
whose side were playing their 
fourth game in eight days. 
United had taken a second-mi-
nute lead through a Bruno Fer-
nandes penalty but Spurs re-
sponded quickly, taking 
advantage of some awful 
United defending as Tanguy 
Ndombele and Son put them 2-
1 ahead. 
United went down to 10 men 
after Martial was sent off follow-
ing a clash with Erik Lamela at 
a corner and then Harry Kane 
made it 3-1. 
Son added his second shortly 
before the break as United fell 
to pieces with Harry Maguire 
and Eric Bailly utterly ineffective 
in the centre of defence. 
A Serge Aurier goal and a Harry 
Kane penalty in the second half 
completed a memorable victory 
for Spurs, which matched 
United’s 6-1 loss to Manchester 
City in October, 2011. 
Leicester were on a high after 
their stunning 5-2 win at Man-
chester City a week ago, but 
were brought crashing down to 
earth by an impressive West 
Ham. 
Michail Antonio headed West 
Ham into a 14th-minute lead 
and Pablo Fornals made it 2-0 
with a close-range strike 20 mi-
nutes later. 
Declan Rice hit the underside 
of the bar for West Ham after a 
darting solo run from inside his 
own half before Jarrod Bowen 
made sure of the win seven mi-
nutes from the end after a won-
derful pass from Fornals. 
Arsenal scored two goals in four 
minutes to inflict a fourth 
straight loss on struggling Shef-
field United, with Bukayo Saka 
and Nicolas Pepe on target in 
the second half. 
Saka put the Gunners ahead 
with a 61st-minute header be-
fore substitute Pepe added a 
second three minutes later. 
Irish striker David McGoldrick 
gave his side hope with a bril-
liant curling effort in the 84th mi-
nute, but Arsenal held firm to 
continue their progress under 
Mikel Arteta. 
Southampton beat an insipid 
West Bromwich Albion 2-0 with 
goals either side of halftime 
from Moussa Djenepo and Oriol 
Romeu at St Mary’s Stadium. 
Pedro Neto’s goal early in the 
second half earned Wolver-
hampton Wanderers a 1-0 vic-
tory over Fulham at Molineux, 
leaving the visitors rooted to the 
bottom of the standings after 
their fourth successive league 
defeat.

Akanthou half time talk

Ole Solskjaer Man Utd 
manager

Jurgen Klopp 
Liverpool  manager

Michael Pieri’s Under 16 White 
got their first win of the season 
in a local Enfield derby beating 
Enfield Town 4-1. 
The boys went 1-0 up with a 
well-worked goal and went into 
half time in the lead. 
At the start of the second half, 
the opposition equalised but the 
Under 16 White hit back imme-
diately to regain the lead. A third 
and fourth followed to seal the 
win.The team were praised with 
manager Michael saying: “The 

boys have had a tough start to 
the season but training the last 
few weeks has focused on cer-
tain aspects of playing style and 
patterns of play and they put 
this into practice on Sunday. 
They were brilliant; worked 
hard,scored some excellent 
goals and deserved their win.” 
Erdal scored twice to take his 
tally to three in four games. 
Noel scored a fine individual 
goal and Santino smashed 
home a 25-yard blockbuster.

Steve Cinotti well known from the KOPA League and manager of 
Olympia appeared on the Mary Berry programme on BBC 2 last 
week In this episode,Mary met the Cinotti family who have created 
a slice of Sicily in north London. with their family business Salvino 
Italian Deli supplying all the traditional Italian products at 47 Breck-
nock Road , London N7.

Cypriot Football 

Omonia of Nicosia had a good 
3-0 victory over AEL in the GSP 
Stadium. 
The Ghana international winger 
Asante opened the scoring for 
Omonia in the 63rd minute at 
the Neo GSP Nicosía.It was his 
first league goal for the side 
since he joined this transfer win-
dow from United Arab Emirates 
outfit Fujairah. Asante was sub-
stituted in the 86th minute by 
which time Omonia Nicosia 
were still holding onto that slim 
lead.But Andronikos Kakoulis 
doubled their lead in the 89th 
minute and an injury time goal 
from Éric Bauthéac which was 
a penalty to give the Greens a 
3-0 win over the Limassol team 
AEL. 
Apoel still suffering from being 
knocked out of the Europa 
League drew 0-0 with Ermis 
Aradippou. Paralimni shocked 
and got their first three points 
defeating league contenders 
AEK  2-1 

AEK were leading 1-0 with a 
goal from Trikovski in the third 
minute Paralimni equalised in 
the 59th minute through Balo-
telli and their winner in the 78th 
minute through Undozi. 
Anorthosis got back to winning 
ways and beat Olympiakos 2-0 
with their goals coming from Vil-
litaia and in added time from 
Okriasvilli. Top of the table Apol-
lon beat Ethnikos 2-1 with their 
goals coming from Digini and 
Benson, Ethnikos goal came 
from Tolezal. Pafos beat Nea 
Salamina 1-0 and Doxa drew 
with Karmiotissa 3-3. 
As in England shocks here too 
Standings:  
Apollon 13 (5 games), Omonia 
11 (5 games), AEK 10, Anortho-
sis 10 (5 games), AEL 9, Olym-
piakos 9, Doxa 8 (4 games), 
APOEL 8 (5 games), Karmio-
tissa 6, Paphos 5, Ermis 4 (5 
games), Ethnicos 4 (5 games), 
Nea Salamina 3 (4 games), 
Paralimni 3.

Paralimni 2-1 victors over AEK
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρούλλα Μιχαήλ (Σπύρου) 
(από τη Από Μια Μηλιά, Κύπρος) 

Ήταν αγαπημένη μητέρα στους τρεις γιους της, στις 

τρεις Νύφες και γιαγιά στα τέσσερα της εγγόνια 

 Μαριάννα, Μαρία, Αλέξανδρος και Σοφία.  

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το St. Joseph's Hospice 

Hackney για τη φροντίδα και την υποστήριξή τους στις 

τελευταίες μέρες της. 

Δωρεές στη μνήμη της μπορούν να γίνουν στο 

www.justgiving.com/fundraising/mariannamichael 

Όλες οι δωρεές διασφαλίζουν ότι το St.Joseph's  

Hospice Hackney μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς 

και τις οικογένειές τους να λάβουν εξειδικευμένη  

φροντίδα και υποστήριξη.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maroulla Michael (Spyrou) 
(From Mia Milia, Cyprus) 

Beloved mother to her three sons, her daughters-in-law, 

and grandmother to her four grandchildren, Marianna, 

Maria, Alexander and Sophia.  

We would like to thank St. Joseph’s Hospice Hackney for 

their care and support in her final days.  

Donations in her memory can be made at 

www.justgiving.com/fundraising/mariannamichael 

All donations ensure St.Joseph’s Hospice Hackney can 

help patients and their families receive specialist care and 

support. 29.10.1933 - 26.09.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντώνη Γεωργίου Λέσκου  
(από την Αμμόχωστο, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του πατέρα μας, 
παππού και αδελφού Αντώνη Λέσκου (επίσης γνωστού ως 
Τόνυ) που απεβίωσε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 σε 

ηλικία 83 ετών. Αφήνει τις τρεις θυγατέρες του: Μαρία,  
Γεωργία και Έλενα, εγγόνια: Αμαλία, Άλεξ, Έλενα και Anna 

γαμπρού: Philip and Ody και μελλοντικό γαμπρό Terry,  
αδέλφια  Ανδρέας και Ευγενία. Η αγαπημένη του σύζυγος 

Ρίτα Λέσκου πέθανε το 2018. 
Χάνουμε την ευγενική του καρδιά, το καλό του χιούμορ, την 

υπέροχη φυσαρμόνικα που έπαιζε και το τραγούδι του.  
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 

στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο Έντμοντον στις 
12:30 μ.μ. Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο New 

Southgate στις 2:30 μ.μ. 
Αντί για λουλούδια όσοι επιθυμούν, μπορούν να κάνουν  

εισφορές στο φιλανθρωπικό ίδρυμα προτιμήσεις του πατέρα 
μας www.shelter.org.uk. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Antonis Georgiou Lescou 
(From Famagusta, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce the passing of our Dad, 
Bappou and Brother Antonis Lescou (also known as Tony) who 
passed away on Sunday 27th September 2020 at the age of 83. 

He leaves behind his three daughters:  Maria, Georgia and Elena; 
his grandchildren:  Amalia, Alex, Helena and Anna; his son-in 
laws: Philip and Ody and future son-in law Terry; his brother  

Andreas and sister Evgenia. His loving wife Rita Lescou passed 
away in 2018.  

We will miss his kind heart, his sense of humour, the lovely music 
he used to play on his harmonica and his singing. 

The funeral will take place on Tuesday 13th October 2020 at 
Ayios Demetrios Church, Edmonton at 12:30pm but due to the 
coronavirus restrictions sadly only immediate family can attend. 

The burial will follow at New Southgate Cemetery at 2:30pm.  
Instead of flowers for those who wish we kindly request donations 

to our Dad’s chosen Charity Shelter at www.shelter.org.uk. 24.09.1937 - 27.09.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Katina Nichola 
(from Agios Sergios, Varosi) 

(born in Cyprus to Angelis Angeli and Eleni Angeli) 

17.06.1942 - 20.09.2020

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

Katina Nichola, who died on Sunday 20 September 2020, at the age of 

78. She leaves behind her three sons Andy, Fodo and Maki, her 

daughter in laws Andrie and Joy, five grandchildren Katerina, Stefano, 

Lia, Charlie and Andriana, 5 sisters and 2 brothers. Her funeral will 

take place on Monday the 12 October and 1pm St Marys, Wood Green 

and the burial at New Southgate cemetery at 2.30pm. 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας  

Kατίνα Νικόλα, η οποία απεβίωσε  την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020, 

σε ηλικία 78 ετών. 

Αφήνει τους τρεις γιους της,  Άντι, Φώτο και Μάκη, νύφες Άντρη και 

Joy, πέντε εγγόνια, Κατερίνα, Στέφανο, Λία, Τσάρλι και Ανδριάννα  

και 7 αδέλφια. 

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και 1 μ.μ. 

στη εκκλησία της Παναγίας, Wood Green και η ταφή στο κοιμητήριο 

New Southgate στις 2.30 μ.μ.

Our dearest Katina, 

She loved, she cared, she enlightened with her warm heart and soft voice. 

She was loved and adored as a mother, grandmother, sister, aunty, cousin 

and friend. 

Kind and caring in nature, her strength and positive outlook on life enabled 

her to overcome life’s challenges and never gave up on her dreams. As a 

mother, she brought up three loving sons that she adored and lived long 

enough to share cherished moments with her dear grandchildren. As a 

sister, she surrounded us with care and affection, loving us all with her  

generous heart. Her kindness and compassion endeared her to all who 

knew her. She enjoyed life and was happy when surrounded by her family 

or tending to her beautiful garden that brought her immense pleasure. 

Now, when we stand in a garden of flowers and feel the gentle breeze  

rustle through the blossom, she will be there, encouraging us to enjoy the 

beauty of nature, while standing by our side with her tender loving smile. 

She is not gone. We cannot see her, we cannot embrace her but she will 

be forever in our hearts.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Savvas Hadjikyriacou Smolenski 
(from Akanthou, Cyprus)  

It is with a heavy heart that we announce the passing of our much loved husband, father, grandfather and brother 
Savvas Hadjikyriacou Smolenski, who sadly passed away on Wednesday 23rd September 2020 at the age of 71. 
Following his University studies in Thessaloniki, Greece, Savvas came to England and completed a postgraduate 
diploma in Physical Education at Sussex University, where he began his journey as a P. E teacher in secondary 

schools in London. He built a life, a home and raised his family with his beloved wife Yianoulla. Cyprus always held a 
special place in his heart and in particular his village Akanthou. Savvas was an active member of the London Cypriot 
community as well as the Angloakanthou Aid Society. For many years he compassionately and selflessly worked with 
children with special needs, and as a teacher in Greek schools of our community; he worked tirelessly for the Greek 

and Cypriot community and always strived to keep it alive. Savvas also worked as a Physical Education teacher in the 
state schools of Cyprus, where he resided with his wife and children for a number of years. 

He leaves his wife of 45 years, Yianoulla, two children: Giorgos and Kyriaki, two grandchildren: Konstantina and 
Ioanna, daughter in law: Anna, son in law: Leontis, two brothers and two sisters, relatives and friends. 

A service (Trisagio) will be held on Thursday 15th October at Twelve Apostles Church, Brookman's Park at 11 am.  
The funeral service will take place in Cyprus on Wednesday 21st October at Chrisosotiras Pareklisi, Oroklini, at 3 pm.  

For those who wish to give a donation, the money will go towards Akanthou FC; a KOPA League team, which was very 
close to his heart. Regretfully due to Covid-19 restrictions only 30 people are allowed in the church. These 30 people 

will be contacted by the family in advance. Alternatively there is live link, which will follow the service live at 
http://www.12apostles.co.uk/ We thank you for your understanding.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σάββας Χατζήκυριακου Σμολένσκη 
(από την Ακανθού, Κύπρος) 

Είναι με βαριά καρδιά που ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και αδερφός Σάββας 
Χατζήκυριακου Σμολένσκη, απεβίωσε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2020 σε ηλικία των 71 χρονών. 

Τελειώνοντας τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο Σάββας ήρθε στην Αγγλία όπου και ολοκλήρωσε το 
μεταπτυχιακό στη Φυσική Αγωγή στο Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ. Άρχισε το ταξίδι του στην εκπαίδευση ως καθηγητής 

Φυσικής Αγωγής σε διάφορα Γυμνάσια στο Λονδίνο. Έφτιαξε τη ζωή του, το σπίτι και την οικογένεια του με την αγαπημένη 
του σύζυγο Γιαννούλα.  

Η Κύπρος πάντοτε κατείχε σπουδαία θέση στην καρδιά του και πιο συγκεκριμένα το χωριό του, η Ακανθού. Ο Σάββας, ήταν 
ενεργό μέλος της Ελληνικής και Κυπριακής παροικίας στο Λονδίνο όπως επίσης της ‘’Angloakanthou Aid Society’’. Για πολλά 

χρόνια δούλεψε με συμπόνια και ανιδιοτέλεια με παιδιά με ειδικές ικανότητες, και ως δάσκαλος σε ελληνικά σχολεία της 
κοινότητας μας. Επιπρόσθετα δούλεψε ακούραστα για την κυπριακή κοινότητα και πάντοτε προσπαθούσε να τη διατηρήσει 

ζωντανή. Ο Σάββας, δούλεψε ως καθηγητής της Φυσικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου, όπου διέμενε με τη γυναίκα και τα 
παιδιά του για αρκετά χρόνια.  

Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Γιαννούλα μετά από 45 χρόνια, τα δύο του παιδιά Γιώργο και Κυριακή, τα δύο του εγγόνια 
Κωνσταντίνα και Ιωάννα, τη νύφη του Άννα και το γαμπρό του Λεοντή, δύο αδερφούς και δύο αδερφές,  

συγγενείς και φίλους.  
Το τρισάγιο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στην εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, στην οδό  Brookman's 

Park η ώρα 11 π.μ. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο την Τετάρτη στις 21 Οκτωβρίου. 
Όσοι επιθυμούν να δώσουν δωρεά, τα χρήματα θα δοθούν στην ποδοσφαιρική ομάδα της Ακανθούς, η ομάδα της καρδιάς 

του. Δυστυχώς λόγω των περιορισμών του Covid-19 επιτρέπονται μόνο 30 άτομα στην εκκλησία. Οι οικογένεια θα 
επικοινωνήσει με αυτά τα 30 άτομα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το τρισάγιο στο ακόλουθο link 

http://www.12apostles.co.uk/ Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. 
09.03.1949-23.09.2020

† 1o ετήσιο Μνημόσυνο 
Tελούμε το 1ον ετήσιο μνημόσυνο  του υπέροχου συζύγου, πατέρα 

και παππού 

 Γιώργου (Κόκος) Ζωδιατής  
(από το Μιτσέρο, Κύπρος)  

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 στο 

Greek Orthodox Cathedral of The Holy Cross and Archangel Michael, 

Golders Green, London NW11 8HL 

 Θα ακολούθησε τρισάγιο  στο κοιμητήριο του  New Southgate και 

καλούνται όσοι τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν. 

Σύζυγος: Γιαννούλλα, θυγατέρες Έλενα και Φανούλλα,  

Γαμπροί: Πίτερ και Πέτρος, 

Εγγόνια: Nicholas, Jonathan, Christian & Olivia.

A year has gone since we said goodbye 
A year to the day you closed your eyes 

Since you’ve been gone, nothing makes sense 
 The pain in our hearts is still so immense 

We miss you daddy, more than words can say 
And often reflect on our yesterdays 

You’re now covered in flowers and always will be 
You remain the heart and soul of our family. 

Love always  
Elena & Fan
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12.03.1934 - 29.09.2020

It is with saddened hearts that we announce the death of our beloved Husband, 

Father, Grandfather and Great Grandfather, George Ioannou who passed away at 

home with his family on Tuesday 29th September at the age of 86. George came 

to London in 1954 from his beloved Lefka. In 1960, he married his wife Eva with   

whom he worked hard and built a beautiful family and life together. He leaves  

behind his wife Eva, his son Mario, his daughter’s Christalla, Yianoulla, Demetra, 

his daughter in law Toulla and his son in law’s Antonis, George and Tony. He leaves 

his 11 grandchildren Eve, Constandinos, Adam, George, Stelios, Evi, George, Alex, 

Maria, Antony and Luke. He also leaves, 2 great grandchildren, Jacob and Antony. 

George was a kind, loving and generous person who always wanted to help his 

family and friends; he touched so many people’s lives. He had an infectious laugh 

and always wanted to make others happy. He would do anything for his family and 

friends, and will truly be missed by everyone who knew him. His funeral will take 

place on Monday 12th October 2020 at St John the Baptist Wightman Road N8 at 

10.30am, which will be for immediate family due to the current circumstances. 

The burial will take place at New Southgate Cemetery at 12pm; those who would 

like to pay their respects can do so but please remember to adhere to social  

distancing rules. 

Instead of flowers, the family is kindly requesting donations to the Alzheimer’s  

Society which can be done through the just giving page.  

https://www.justgiving.com/fundraising/George-Ioannou34   

There will also be a box at the cemetery. 

Με θλιμμένες καρδιές ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και προπάππου, Γιώργου Ιωάννου που απεβίωσε στο σπίτι του 
περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 86 ετών. 
Ο Γιώργος ήρθε στο Λονδίνο το 1954 από την αγαπημένη του Λευκά.  
Το 1960, παντρεύτηκε τη σύζυγό του Εύα με την οποία  εργάστηκε πολύ σκληρά 
και έχτισε μια όμορφη οικογένεια, κάνοντας μια ωραία ζωή μαζί. 
Αφήνει πίσω τη γυναίκα του Εύα, τον γιο του Mάριο, τις θυγατέρες του Χρυστάλλα, 
Γιαννούλα και Δήμητρα, νύφη Τούλλα, γαμπρούς Αντώνη, Γιώργο και Τονυ, 
11 εγγόνια Εύα, Κωνσταντίνο, Αδάμ, Γιώργο, Στέλιο, Εύη, Γιώργο, Άλεξ, Μαρία, 
Αντώνη και Λουκά και 2 δισέγγονα, Jacob και Αντώνη. 
Ο Γιώργος ήταν ένα καλό, στοργικό και γενναιόδωρο άτομο που πάντα ήθελε να 
βοηθά την οικογένεια και τους φίλους του, άγγιξε τη ζωή πολλών ανθρώπων.  
Είχε ένα χαρισματικό γέλιο και πάντα ήθελε να κάνει τους άλλους ευτυχισμένους. 
Έκανε τα πάντα για την οικογένεια και τους φίλους του, και πραγματικά ο χαμός  
του είναι απώλεια για αυτούς που τον γνώρισαν. 
Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 στην εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη του Βαφτιστή, Wightman Road N8 στις 10.30πμ και λόγω των 
τρεχουσών συνθηκών μόνο η στενή οικογένεια θα παρευρεθεί. 
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate στις 12μμ, και αυτοί που θα 
ήθελαν να τιμήσουν την μνήμη του εκλιπόντος μπορούν να το πράξουν, τηρώντας 
πάντοτε τους κανόνες κοινωνικής απόστασης. 
Αντί για λουλούδια, για όσους επιθυμούν μπορούν να κάνουν εισφορές στο 
Alzheimer’s Society μέσω της ιστοσελίδας  
https://www.justgiving.com/fundraising/George-Ioannou34 
Θα υπάρχει επίσης κουτί στο κοιμητήριο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Γιώργος Ιωάννου 
(από την Λεύκα Σολέα, Κύπρος)

George Ioannou 
(from Lefka Solea, Cyprus)

A poem for Dad 
 

Dad 

If we could write a story  

It would be the greatest ever told 

Of a kind and loving Dad  

Who had a heart of gold 

We could write a million pages 

 

But still be unable to say, just how 

much we love him and we will miss 

him every single day 

We will remember all he taught us  

We are hurt and sad that we have 

lost him but we know he is looking 

down at us with a beautiful smile 

 on his face. 

 

Dad may you rest in eternal peace 

your children Mario, Christalla, 

 Yianoulla and Demetra x 



 30      | Πέμπτη 8 Οκτωβρίου  2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρoύλλα Χριστοδούλου (Παύλου) 
(από τη Λάπηθο, Κερύνεια) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Μαρούλλα Χριστοδούλου 
(Παύλου) απεβίωσε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 σε ηλικία 
87 ετών. Απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο της στο σπίτι. Ήταν η 
αγαπημένη σύζυγος του Ανδρέα Ματσιούκου Χριστοδούλου 
(αποθανόντος). Ήταν μια αφοσιωμένη μητέρα και αφήνει πίσω 
τρία παιδιά: Χριστάκη, Παύλο, Ελένη και την εγγονή της Έμιλι.  
Η Μαρούλλα γεννήθηκε στη Λάπηθο Κερύνεια, Κύπρος το 1932. 
Ήρθε στην Αγγλία στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και  
εργάστηκε ως φίνισερ σε ραφτάδικα.  
Ήταν ένα ευγενικό, ανιδιοτελές άτομο που όταν χαμογελούσε, 
γέμιζε το δωμάτιο με χαρά. Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 στις 1.30 μ.μ. στο Άγιο Ιωάννη 
τον Βαφτιστή, Wightman Rd N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο 
του Islington και St.Pancras, 278 High Road N2 9AG στις 3.00 μ.μ. 
Θα υπάρχει  κουτί  για εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς, 
αλλά αν θέλετε μπορείτε να κάνετε εισφορές εις μνήμη της στις 
ακόλουθες ιστοσελίδες. 
Great Ormond Street Children’s Hospital (GOSH 
https://www.gosh.org/donate/donate-memory 
Parkinson’s UK https://www.parkinsons.org.uk/get-
involved/give-memory. Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 
07977038466 εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Nίκος Γιάγκου 
(από τη Γαληνή) 

Με μεγάλη  θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας πατέρα, παππού και προπάππου  
Νίκου Γιάγκου που απεβίωσε την Κυριακή 4 Οκτώβρη 
2020 σε ηλικία 87 ετών. 
Αφήνει την πολυαγαπημένη του σύζυγο Λευκή,  
θυγατέρες Νάσο και Λένια, 7 εγγόνια, 3 δισέγγονα και 
πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτώβρη 
2020 Στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαφτιστή, 
Wightman road, στις 10μμ. Λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού, μόνο η οικογένεια και οι στενοί φίλοι  
μπορούν να παρευρεθούν στην εκκλησιά.  Η ταφή θα 
γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate και για όσους 
τιμούν την μνήμη του μπορούν να παρευρεθούν εκεί 
διασφαλίζοντας πάντοτε, κοινωνικές αποστάσεις  
σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Yiannos Nicholas  
(from Κοmi Kebir)  

It is with great sadness that we announce the death of Yiannos Nicholas who passed 
away peacefully on Wednesday 30th September.  

Yiannos was 93 years old and the last surviving sibling of the ‘Nicholas Bros’ family. 
Originally from Komi Kebir, he came to the UK in January 1947 and, together with his six 

siblings, opened and ran the Nicholas Bros wedding dress factory and Nicholas Bros 
travel agency in London. He leaves behind his wife Photine (Bella), children Jack, 

Christine and Nick, daughters-in-law Helen and Andriana and son-in-law Spyros. He also 
leaves behind six grandchildren, Joanna, Jonathan, Melanie, Christina, Jon and Andreas 
and four great grandchildren, Dimitri, Elena, Anthony and Louis. Yiannos had a wonderful 

life, he was a true gentleman with a huge heart and strong family values. He had 
incredible respect for everyone and always strived to help those in need. 

He will be sorely missed by all.   
The funeral will take place on Tuesday 13th October at All Saints Cathedral, Camden. 
Due to COVID-19 restrictions, the church service is limited to thirty guests by invitation 

only. For those who wish to pay their respects, please join the family at Southgate 
Cemetery at midday ensuring social distancing is applied as per government guidelines.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιάννος Νίκολας  
(από την Κώμη Κεπήρ) 

Με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης ανακοινώνουμε την είδηση του θανάτου του Γιάννου Νίκολας, 
τελευταίου των αδελφών της οικογένειας Nicholas Bros από την Κώμη Κεπίρ, ο οποίος απεβίωσε 

την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, στο νοσοκομείο Barnet, σε ηλικία 93 χρονών.  
Ο αείμνηστος Γιάννος ήλθε στην Αγγλία τον Ιανουάριο του 1947.  

Εργάστηκε μαζί με τα υπόλοιπα αδέλφια του, στόν οικογενειακό οίκο νυμφικών Nicholas Bros και 
στο  Ταξιδιωτικό τους Γραφείο στο Camden Town.  

Aφήνει την σύζυγο του Μπέλλα, τους γιούς του Τζάκ και Νίκο, τις νύμφες του Helen και Ανδριάνα,  
την κόρη του Κρίστη, τον γαμπρό του Σπύρο, τα εγγόνια του Ιωάννα, Χριστίνα, Jonathan, Μέλανη, 

Jon, Aνδρέα, τα δισέγγονα Anthony, Δημήτρη, Ελενα και Λούη.  
Ο αξέχαστος Γιάννος ήταν υπόδειγμα οικογενειάρχη, πάντα έτοιμος να ανταποκριθεί σε όσους 

ζητούσαν βοήθεια, πονόψυχος, φιλόξενος και με μιά χαρακτηριστική δύναμη να βιώνει τη ζωή στην 
ολότητα της.  

Η κηδεία του  θα γίνει την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, ώρα 10.00 π.μ από την εκκλησία των Αγίων 
Πάντων. Θα ισχύουν οι επιβαλλόμενοι από τον κορωνοΪό περιορισμοί για την εκκλησία και όσοι θα 
παρευρεθούν θα είναι κατόπιν προσκλήσεως. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate, 

στις 12.00 μμ. Εκεί δεν θα υπάρχει περιορισμός στον αριθμό, και όσοι επιθυμούν μπορούν να 
παρευρεθούν, ακολουθώντας τις οδηγίες της κοινωνικής απόστασης.   

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές προς το Alzheimer’s Research UK, ή κατε’ευθείαν 
χρησιμοποιώντας το link https://www.justgiving.com/fundraising/yiannosnicholas

07.05.1927-30.09.2020
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†  4ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ †  

Mαρία Νικολάου Αδάμου
(Καταγωγή γονέων Ερήμη Λεμεσού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 11.10.2020 στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB,  

το 4ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, θυγατέρας, αδελφής και θείας  

Μαρίας Νικολάου Αδάμου  
Θα γίνει τρισάγιο στο κοιμητήριο του Church street Edmonton και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Λόγω των μέτρων που υπέβαλε η κυβέρνηση για το Covid-19, η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.

You’re in our waking thought as we start a brand new day 

Craving your presence and remembering things you’d say 

A smell, a song, a flower will awake a memory 

Which we cling to as we relive how life use to be 

The heartache still remains, but we somehow carry on 

As we learn to cope with the anguish of knowing you have gone 

Your children give us hope as we watch them grow and thrive 

They bring us joy in keeping your legacy alive 

The night draws to confirm that we’ve survived another day 

We pray that you will feature in our dreams in some small way.

To our darling Maria
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