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Στην Κύπρο βρέθηκε ο διευθυ-
ντής της Παροικιακής και αντιπρό-
εδρος της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Πάμπος Χαραλά-
μπους, σε μια συνάντησή του εφ' 
όλης της ύλης, με τον Υπουργό 
Εξωτερικών της Κύπρου κ.Νίκο 
Χριστοδουλίδη.             Σελ 2

Συνάντηση εφ’όλης της ύλης
Τέθηκε σε ισχύ το Διάταγμα του 
Υπουργού Υγείας σε σχέση με τα 
έκτακτα μέτρα στις επαρχίες Λε-
μεσού-Λευκωσίας λόγω αύξησης 
των περιστατικών COVID-19 τις 
τελευταίες μέρες, κυρίως σε εργα-
σιακούς χώρους...            Σελ 6

Κύπρος: Έκτακτα μέτρα Brexit: Συνομιλίες με ΕΕ
Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται 
σε «κρίσιμη» φάση, υποστήριξε 
την Τρίτη ο Γερμανός υπουργός 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  ζητώ-
ντας «ουσιαστικές» κινήσεις από 
το Λονδίνο...            Σελ 4
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Να αναλάβει δράση με αφορμή τα Βαρώσια ζητούν από 
τον Ράαμπ μέλη της παροικίας στη Βρετανία 

 

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Μαράζι 

κι’αναστεναγμός...
του  Ειρήναρχου Στεφάνου

Ο άτυχος ο άνθρωπος, παντοτινά προσέχει 

γιατί τον τρέχει μια ζωή, η μαύρη του καταδομή 

που τελεωμό δεν έχει! 

 

Με το κεφάλι χαμηλά, σκυφτός, αργά βαδίζει, 

το κάε βήμα του μετρά, αριστερά και δεξιά, 

όλα υπολογίζει. 

 

Ποτέ δεν βλέπει στα ψηλά, πάντα την γη κοιτάζει, 

Πονετικά και ταπεινά, με λύπη μας χαμογελά, 

όλο αναστεάζει. 

 

Με φόβο και με δισταγμό, οι μέρες του περνάνε, 

αρνητικές και θετικές, σκοτεινές ή φωτεινές, 

γι’αυτόν οι ΄διες άνε! 

 

Κακομοιριά τον κυνηγά,σαν τον λαγό  ο σκύλλος,  

μαράζι κι’αναστεναγμός, ο πόνος σύμμαχος πιστός 

Καλύτερος το φίλος! 

 

Όταν τον βλέπεις σκεπτικό, ποιός ξέρει τι συμβαίνει 

ποιο πάθος δέρνει το μυαλό, το ύφος το σιωπηλό 

αυτός καταλαμβαίνει! 

 

Γι’αυτό μην κρίνεις άνθρωπο, κλειστό στον εαυτό του 

εκείνος νοιώθει την φωτιά, σαράκι πούχει στην καρδιά 

 

σαν τρώει σωτικό του. 

Μόνο με κατανόηση, αγάπη και συμπόνια,  

συνάνθρωπου μας πόνεση, μακρά που περιφρόνηση 

του μέλλοντος τα χρόνια!!!

Ως «ανεύθυνη και απάνθρωπη» καταγγέλλει με επιστολή της προς 
τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών την τουρκική «επιθετική ενέρ-
γεια» της Τουρκίας να αποφασίσει το παράνομο άνοιγμα του πα-
ραλιακού μετώπου των Βαρωσίων ομάδα 25 Κυπρίων της Βρετα-
νίας. 
Όπως δηλώνουν τα μέλη της ομάδας, καταδικάζουν σθεναρά αυτή 
την αρνητική εξέλιξη, υπενθυμίζοντας προς τον Ντόμινικ Ράαμπ 
τις πρόνοιες των Ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών. 
«Η βρετανική κυβέρνησή μας πρέπει να προτρέψει την Τουρκία 
να αντιστρέψει την ενέργειά της αναφορικά με το άνοιγμα της πε-
ρίκλειστης περιοχές των Βαρωσίων, που ελέγχεται αποκλειστικά 
από τον τουρκικό στρατό από το 1974, παρά την οδό που έχει 
επιλέξει το Συμβούλιο Ασφαλείας για επιστροφή της στους νόμιμους 
κατοίκους της υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών», σημειώνει 
η επιστολή. 
Οι 25 υπογράφοντες επισημαίνουν ότι επί χρόνια οι προσπάθειες 
για επιστροφή στην πόλη των νομίμων κατοίκων της Αμμοχώστου 
έχουν προσκρούσει σε άρνηση από την τουρκική πλευρά, παρά 
τις πολυάριθμες διεθνείς αποφάσεις και ψηφίσματα.  
«Επομένως, τώρα είναι η ώρα για τη βρετανική κυβέρνησή μας να 
μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα στην Τουρκία να σταματήσει τον εκ-
φοβισμό της Κύπρου και είναι καθήκον του Ηνωμένου Βασιλείου 

ως εγγυήτρια δύναμη να αναλάβει δράση για μια δίκαιη, λειτουρ-
γική, ειρηνική λύση για όλο το λαό της Κύπρου», τονίζεται στην 
επιστολή. 
Καταλήγει με τη σημείωση ότι η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να 
σταματήσει τις νεότερες επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας στη Συρία, 
τη Λιβύη, το Ιράκ, την Αρμενία και για τέταρτη φορά στην Κύπρο. 
«Η Τουρκία δεν πρέπει να έχει κανέναν ρόλο σε μια μελλοντική 
λύση. Σήμερα έχουμε τα Ηνωμένα Έθνη για να παίξουν αυτόν το 
ρόλο», προσθέτουν οι συντάκτες της επιστολής. 
Την υπογραφή τους βάζουν οι Δώρος Παρτασίδης, Αντώνης Σαβ-
βίδης, Ανδρέας Ταμπουρίδης, Λεωνίδας Λεωνίδου, Σπύρος Παπα-
χαραλάμπους, Τάσος Πογιατζής, Στέλλα Πρωτόπαπα-Δινένη, Νίκος 
Σαββίδης, Μαρί Νίκολσμπι, Σεραφείμ Διάκου, Γιάννης Κούβαρος, 
Γιώργος Πίππας, Σπύρος Νεοφύτου, Νικόλας Γαλάζης, Παντελής 
Δημοσθένους, Ελίσα Ξενοφώντος, Κίκης Χριστοφίδης, Γιώργος 
Γεωργίου, Ηλίας Δινένης, Ντένις Ζήνων, Κλαρίσα Γερμανού, Γλαύ-
κος Βασιλείου, Ορέστης Ρωσίδης, Τζον Στεργίδης και Γιώργος Χα-
τζηπαυλής. 
Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί σε 23 νυν και πρώην Συντηρητικά 
μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων, κα-
θώς και στον Ύπατο Αρμοστή του Ην. Βασιλείου στη Λευκωσία 
Στίβεν Λίλι.

Στην Κύπρο βρέθηκε ο διευθυντής της Παροικιακής και αντιπρό-
εδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Πάμπος Χαραλά-
μπους, σε μια συνάντησή του εφ' όλης της ύλης, με τον Υπουργό 
Εξωτερικών της Κύπρου κ.Νίκο Χριστοδουλίδη. Κύριος σκοπός 
της συνάντησης, ήταν η ενημέρωση του κ.Χριστοδουλίδη για την 
κατάσταση που επικρατεί στο Λονδίνο και ιδιαίτερα στην Παροικία, 
καθώς και η εξεύρεση λύσεων σε κάποια προβλήματα τα οποία 
ταλανίζουν για καιρό την Παροικία. Αρχικά ο κ. Χαραλάμπους έκανε 
μια ενημέρωση στον κ.Χριστοδουλίδη όσο αφορά την επίδραση 
της πανδημίας όσο αφορά των μεγάλο αριθμό θανάτων που έπλη-
ξαν την Παροικία μας τους προηγούμενους μήνες. Μίλησε για το 
έργο των κοινωνικών φορέων της Κυπριακής παροικίας οι οποίοι 
προσπαθούν να την κρατήσουν ζωντανή μέσω της έντυπης και 
διαδικτυακής ενημέρωσης που αποτελεί πλέον το μόνο τρόπο 
επαφής της παροικίας. Ο κ.Χαραλάμπους ανάφερε πως «παρά 
τις αντίξοες συνθήκες που προκαλούν την αποστασιοποίηση και 
απομόνωση στον κόσμο, λόγω της ακύρωσης όλων των εκδηλώ-
σεων που κρατούσαν την παροικία ενεργή, προσπαθούμε με κάθε 
τρόπο να κρατήσουμε τον κόσμο ενήμερο και ενωμένο». Ακολού-
θως αναφέρθηκε στην γενική κατάσταση του κορωνοϊού στο Λον-
δίνο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις 

όσο και οι άνθρωποι στα στενά πλαίσια που πρέπει να κινούνται 
στην καθημερινότητά τους και τις επιδράσεις που μπορεί να έχει 
αυτό στις ζωές τους. Η ενημέρωση έκλυσε με την αναφορά στην 
καμπάνια που οργανώνουν οι ομογενείς στην Βρετανία όσο αφορά 
το Βαρώσι και την προβολή του θέματος αυτού ως σημαντικό σε 
μέλη του Βρετανικού κοινοβουλίου και της κυβέρνησης αλλά και 
γενικά θέματα που αφορούν το Κυπριακό. Στο τέλος ο κ. Χαραλά-
μπους ανάφερε κάποια προβλήματα τα οποία ταλανίζουν για καιρό 
την παροικία, όπως η έλλειψη κάποιων στελεχών στους χώρους 
της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας. Ανάφερε ότι είναι σημαντικό 
να προσληφθεί ένας υπεύθυνος τύπου ο οποίος όπως υποστήριξε 
είναι αναγκαίος καθώς η Βρετανία αποτελεί εγγυήτρια δύναμη και 
είναι σημαντικό να υπάρχει ένα άτομο το οποίο θα αναλαμβάνει 
την αλληλεπίδραση αυτή ως υπεύθυνος τύπου. Είναι μια θέση η 
οποία είναι κενή για χρόνια και η απουσία της είναι αισθητή, ενώ 
θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ το έργο της παροικίας.  
Από την πλευρά του ο κ.Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον κ.Χαρα-
λάμπους για τα πολιτικά ζητήματα της Κύπρου επικεντρωμένος 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία με 
την ΑΟΖ. Επιπλέον έγινε συζήτηση αναφορικά με τις εκλογές στα 
κατεχόμενα και τις προσπάθειες του γενικού γραμματέα των Ηνω-
μένων Εθνών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ στο 
τέλος της συνάντησης τέθηκε ένα σημαντικό και φλέγων θέμα για 
την χρονιά αυτή, που δεν είναι άλλο από τον τουρισμό. Ο κ. Χρι-
στοδουλίδης ανέφερε τις δυσκολίες και το πλήγμα που αντιμετώ-
πισε η Κύπρος την φετινή τουριστική περίοδο εξετίας του κορω-
νοϊού και τις ανησυχίες του για το μέλλον της οικονομίας, εάν η 
πανδημία συνεχίσει να υπάρχει κάτω από την ίδια μορφή. Ο κ.Χα-
ραλάμπους, σε απάντησή του δήλωσε την ετοιμότητα της παροικίας 
να βοηθήσει το έργο του Υπουργείου τουρισμού για προβολή της 
Κύπρου στην αγορά της Βρετανίας, η οποία αδιαμφισβήτητα απο-
τελεί για πάρα πολλά χρόνια μια από τις σημαντικότερες αγορές 
για τον κυπριακό τουρισμό. Τέλος ο κ.Χαραλάμπους δε δίστασε 
να εκφράσει την ανησυχία του βλέποντας την έλλειψη προβολής 
του κυπριακού “προϊόντος” στη Βρετανία και δίνοντας εισήγηση 
στην σημαντικότητα της εστίασης στο ολόχρονο μάρκετινγκ της 
χώρας, ιδιαίτερα για τις δύσκολες εποχές που διανύουμε. 
Η συνάντηση έκλυσε με την υπόσχεση του κ.Χριστοδουλίδη ότι 
θα εξεταστούν όλα ζητήματα που αναφέρθηκαν ως προβλήματα 
και ιδιαίτερα άμεσα θα επιλυθεί το πρόβλημα της κάλυψης σημα-
ντικών θέσεων ώστε να οδηγηθούμε σε μια πιο οργανωμένη και 
άμεση επικοινωνία μεταξύ των χωρών.

Συνάντηση Πάμπου Χαραλάπους και ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδουλίδη στην Κύπρο
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Nέα μέτρα κορωνοϊού 

Ένα νέο σύστημα μέτρων κατά 
του κορωνοϊού με τρεις βαθμί-
δες ανάλογα με την απειλή για 
τη δημόσια υγεία ανά περιοχή, 
εξήγγειλε από το βήμα της Βου-
λής των Κοινοτήτων ο Βρετανός 
Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-
σον. 
Όπως τόνισε, τα μέτρα υπαγο-
ρεύονται από τα «ζοφερά μα-
θηματικά» της επιδημιολογικής 
εικόνας, που δείχνουν μεταξύ 
άλλων ότι οι νοσηλευόμενοι φο-
ρείς του ιού αυτήν τη στιγμή εί-
ναι περισσότεροι από τα τέλη 
Μαρτίου, όταν είχε επιβληθεί το 
γενικευμένο ‘lockdown’. 
Στις περιοχές που θα υπάγονται 
στη χαμηλότερη βαθμίδα «με-
τρίου» συναγερμού για τη δη-
μόσια υγεία θα εφαρμόζονται οι 

ισχύοντες περιορισμοί, δηλαδή 
την απαγόρευση συναθροίσεων 
άνω των έξι ατόμων σε κλει-
στούς ή υπαίθριους χώρους και 
το κλείσιμο της εστίασης στις 10 
τη νύχτα. 
Στη δεύτερη βαθμίδα «υψηλού» 
ρίσκου θα επιβάλλεται επιπλέον 
απαγόρευση συναντήσεων με-
λών δύο διαφορετικών νοικοκυ-
ριών σε κλειστό χώρο. 
Η τρίτη και αυστηρότερη βαθ-
μίδα «πολύ υψηλού» συναγερ-
μού για τη δημόσια υγεία περι-
λαμβάνει το κλείσιμο παμπ και 
μπαρ, όχι όμως και των εστια-
τορίων, καθώς και την απαγό-
ρευση συναντήσεων με μέλη 
άλλων νοικοκυριών είτε σε κλει-
στό είτε σε ανοιχτό χώρο. Κλεί-
νουν επίσης γυμναστήρια, κα-
ζίνο, κλειστοί χώροι αναψυχής 
και γραφεία στοιχημάτων. 
Ανοιχτά, ωστόσο, θα παραμεί-
νουν παντού καταστήματα λια-
νικής, σχολεία και πανεπιστήμια. 
Οι κάτοικοι των περιοχών της 
τρίτης βαθμίδας καλούνται να 
μην ταξιδεύουν προς άλλες περιο-
χές παρά μόνο αν είναι ανάγκη. 
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός 
προανήγγειλε επίσης πακέτο οι-
κονομικής στήριξης των εργα-

ζομένων που πλήττονται εκ 
νέου και των τοπικών δημοτι-
κών αρχών στις περιοχές που 
θα υποστούν τους περιορι-
σμούς. 
Τα μέτρα ανά περιοχή θα επα-
νεξετάζονται κάθε τέσσερις 
εβδομάδες. 
Εναντίον των περιοριστικών μέ-
τρων κατά του κορωνοϊού που 
έχει επιβάλει η βρετανική κυ-
βέρνηση ψήφισαν το βράδυ της 
Τρίτης 42 βουλευτές του κυβερ-
νώντος Συντηρητικού Κόμμα-
τος. 
Με τον τρόπο αυτό επισημοποί-
ησαν την αντίθεσή τους σε αυτό 
που έχουν χαρακτηρίσει υπερ-
βολικό περιορισμό των ατομι-
κών ελευθεριών και δυσανάλογο 
πλήγμα για την οικονομία. 
Οι «αντάρτες» βουλευτές προ-
ώθησαν μία εν πολλοίς συμβο-
λική ψηφοφορία επί ενός εκ των 
περιοριστικών μέτρων, το υπο-
χρεωτικό κλείσιμο των παμπ, 
των μπαρ και των εστιατορίων 
στις 10 τη νύχτα. 
Το μέτρο παρόλα αυτά υπερψη-
φίστηκε με 299 ψήφους υπέρ 
και συνολικά 82 κατά, καθώς 
επισήμως οι Εργατικοί της αντι-
πολίτευσης απείχαν. Σημει-

ώνεται ότι ο Πρωθυπουργός 
Τζόνσον έχει αυτοδυναμία 40 
εδρών στη Βουλή. 
Ο Συντηρητικός βουλευτής Κρις 
Γκριν παραιτήθηκε από τον κα-
τώτερο κυβερνητικό πόστο που 
διατηρούσε διαμαρτυρόμενος 
για τα περιοριστικά μέτρα ση-
μειώνοντας στην επιστολή πα-
ραίτησης ότι «η θεραπεία είναι 
χειρότερη από την ασθένεια». 
Ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάν-
κοκ αντέδρασε οργισμένα στην 
ίδια συνεδρίαση της Βουλής 
των Κοινοτήτων λέγοντας ότι 
όσοι θεωρούν ως λύση την ανά-
πτυξη της λεγόμενης ανοσίας 
της αγέλης κάνουν «εμφατικά» 
λάθος. 
Ο κ. Χάνκοκ είπε επίσης ότι η 
κυβέρνηση δεν αποκλείει τη 
λήψη ακόμα αυστηρότερων μέ-
τρων στους τομείς της εστίασης 
και της φιλοξενίας, της διασκέ-
δασης και της αναψυχής, κα-
θώς και στις υπηρεσίες προσω-
πικής περιποίησης. Όπως 
τόνισε, όμως, τα καταστήματα 
λιανικής, τα σχολεία και τα πα-
νεπιστήμια θα παραμείνουν 
ανοιχτά.

με τον Βύρωνα Καρύδη

Έκκληση του αρχηγού της αντιπολίτευσης, Κιρ Στάρμερ,  για εθνικό lockdown δύο εβδομάδων   

Ο τομέας των νυχτερινών κέ-
ντρων και των υπηρεσιών φιλο-

ξενίας στη Βρετανία καταρτίζει 
νομική προσφυγή κατά των πε-
ριορισμών που σχεδιάζει να 
επιβάλει η κυβέρνηση, έχοντας 
ως στόχο τη μη υλοποίηση των 
κυβερνητικών σχεδίων για το 
κλείσιμο των παμπ, αλλά και 
άλλων επιχειρήσεων εστίασης 
και κοινωνικής συνάθροισης. 
Τα κυβερνητικά μέτρα στο-
χεύουν στον περιορισμό της 
εξάπλωσης της COVID-19. 
Η αρμόδια ένωση για τις επιχει-
ρήσεις της νύχτας (The Night 
Time Industries Association -
NTIA) δήλωσε στο Reuters 
αργά την Κυριακή, ότι ο αναφε-

ρόμενος τομέας των επιχειρή-

σεων προχωρεί στην ανάληψη 

νομικών ενεργειών, προκειμέ-

νου να αποτρέψει τη επιβολή 

των μέτρων για το κλείσιμο των 

επιχειρήσεων του κλάδου. 

Σύμφωνα με την προσφυγή, 

στην οποία αναφέρθηκε η εφη-

μερίδα "The Financial Times", 

αυτή θα υποστηρίζει ότι δεν 

υπάρχουν αποδείξεις, οι οποίες 

να τεκμηριώνουν ότι οι επιχει-

ρήσεις του κλάδου της φιλοξε-

νίας και της προσφοράς συνα-

φών υπηρεσιών έχουν 

συμβάλει στην εξάπλωση της 

COVID-19. 

"O κλάδος δεν έχει άλλη επι-

λογή από το να προσβάλει νο-

μικά το αφήγημα της αποκαλού-

μενης προσέγγισης "κοινής 

λογικής" από την κυβέρνηση για 

την υλοποίηση πιο σκληρών 

περιορισμών στη βόρεια Αγ-

γλία" ανέφερε σε ηλεκτρονικό 

μήνυμά του, ο εκτελεστικός δι-

ευθυντής της NTIA, Μάικλ Κιλ.

Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν οι 
επιχειρήσεις εστίασης

Οικονομία

Σε ισχύ οι νέες τρεις βαθμίδες μέτρων κατά του κορωνοϊού 

Ο αρχηγός του αντιπολιτευόμενου Εργατικού 
Κόμματος σερ Κίρ Στάρμερ κάλεσε την Τρίτη για 
ένα lockdown με”κλείσιμο του διακόπτη”, για 2 
με 3 εβδομάδες για να σωθούν ζωές. Ο Στάρμερ 
επανέλαβε ότι η προσπάθεια του Τζόνσον να 
αντιμετωπίσει την πανδημία δεν είναι αποτελε-
σματική. Παράλληλα ζήτησε στο σύστημα με τα 
3 επίπεδα μέτρων που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 
να δοθεί χρόνος ούτως ώστε να κριθεί αν είναι 
αποτελεσματικό. 

Eπιστημονικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης σε 
έγγραφό που θα δημοσιεύτηκε χθες Τετάρτη, 
υποστηρίζουν ότι ένα πλήρες lockdown δύο εβδο-
μάδων από τις 24 Οκτωβρίου, θα μπορούσε να 
μειώσει τους θανάτους για το υπόλοιπο του έτους 
από περίπου 19.900 σε 12.100, σύμφωνα με 
τους Times (14/10). 

Ο Guardian θεωρεί ότι η πρόταση του  ηγέτη 
των  Εργατικών  συνιστά  “σημαντική κλιμάκωση” 
της κριτικής του κόμματος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης κατά του  Μπόρις Τζόνσον και της 
κυβέρνησής του. Με τον τίτλο "Ξεκινά η μάχη του 
lockdown", η Daily Telegraph σημειώνει  ότι η 
παρέμβαση του σερ Κιρ  υποδηλώνει ότι ο αρχη-
γός του Εργατικού κόμματος πιστεύει ότι τελικά 
ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν θα έχει άλλη επι-
λογή  από το να επιβάλει ένα  "προσωρινό lock-
down", γεγονός που θα  έκανε την Downing Street 

να φαίνεται ότι έχει χάσει την πρωτοβουλία των 
κινήσεων και ότι ακολουθεί τους Εργατικούς.    

Σύμφωνα με τη Sun, επικρατεί   η πεποίθηση 
στον εσωτερικό κύκλο του κ. Τζόνσoν  ότι ένα 
άλλο πανεθνικό lockdown είναι αναπόφευκτο, με 
ένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου, που προ-
τίμησε να κρατήσει την ανωνυμία του , να επιση-
μαίνει στην εφημερίδα ότι υπάρχει πιθανότητα 
60% ο πρωθυπουργός να λάβει αυτή την από-
φαση  αργότερα αυτόν τον μήνα. 

Για τη Huffpost UK, το αίτημα του σερ Κιρ  
ήταν “αναμφισβήτητα μια μεγάλη στιγμή στην πο-
λιτική της πανδημίας” - παρόλο που  ο ηγέτης 
των Εργατικών ήταν “εκπληκτικά ασαφής” σχετικά 
με το κόστος της πρότασής του την οικο-
νομία.   

Η πολιτική 
αφορά συχνά το 
μέλλον, υποστη-
ρίζει ο ιστότο-
πος της εφημε-
ρίδας, "και αν 
πράγματι αυτό 
συμβαίνει τότε ο 
σερ Κιρ μπορεί 
να κσχυρισθεί 
ότι του ανήκει 
έστω και για με-

ρικές εβδομάδες”. Ο κ. Τζόνσον, αντιθέτως,  
"έχασε την τόλμη του" στα μάτια πολλών ψηφο-
φόρων που τον υποστήριξαν στο Brexit, καταλή-
γει η Huffpost UK.   

Ωστόσο, στην Daily Mail, ο Σάιμον Γουόλτερς 
, εκτιμά ότι  ο πρωθυπουργός “γύρισε την πλάτη 
του στους επιστήμονες για χάρη της οικονομίας”. 
Ο αρθρογράφος  παροτρύνει τον Μπόρις Τζόν-
σον να “κρατήσει την ψυχραιμία του”. 

Τριφασικό σύστημα περιορισμών από τον 
Μπόρις Τζόνσον  

Την Τρίτη από το βήμα της Βουλής ο πρωθυ-
πουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον προχώ-
ρησε στην εξαγγελία νέων μέτρων  για τη μάχη 

με τον κορωνοϊό. Πιο συ-

γκεκριμένα, ανακοίνωσε τη θέ-
σπιση τριών νέων επιπέδων συ-
ναγερμού (μέτριο, υψηλό ή πολύ υψηλό) ώστε 
να συντονιστεί καλύτερα ο κρατικός μηχανισμός 
κατά του Covid-19. 

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όταν μια περιοχή 
της Αγγλίας χαρακτηρίζεται μέτριας επικινδυνό-
τητας, τότε τα μέτρα που ισχύουν σε πανεθνικό 
επίπεδο θα ισχύουν και για τους πολίτες αυτής. 
Αντίθετα, στην υψηλή επικινδυνότητα, θα απα-
γορεύεται κάθε κοινωνική επαφή εντός των νοι-
κοκυριών, μεταξύ ατόμων που δεν ανήκουν στην 
ίδια οικογένεια, ενώ οι συναθροίσεις σε ανοιχτούς 
χώρους θα έχουν ανώτερο αριθμό πολιτών τα 6 
άτομα. 

Το Λίβερπουλ, στη βόρεια Αγγλία,  είναι μια 
από τις πρώτες περιοχές που  συμπεριληφθηκαν 
στο ανώτατο επίπεδο κινδύνου για τον κορονοϊό, 
με τις παμπ και τα μπαρ, τα γυμναστήρια, τα κα-
ζίνο και τα κέντρα αναψυχής να έχουν κλείσει 
από την Τετάρτη.  

 "Διχασμένο Βασίλειο” – o πηχυαίος τίτλος του 
δημοσιεύματος στη Sun για το  σύστημα των 
τριών επιπέδων συναγερμού και τα νέα μέτρα 
για την αναχαίτιση του Covid-19. “Επιστροφή στις 
παλιές άσχημες μέρες” – διαβάζουμε στην πρώτη 
σελίδα της Daily Mail, ενώ η Daily Star σημειώνει 
ότι “μετά από μία περίοδο 204 ημερών  έχουμε 
επιστρέψει στο μηδέν".
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Συστάσεις στις τράπεζες για την τήρηση των ίδιων 

προτύπων στο προσωπικό. 

Τα ίδια πρότυπα επιτήρησης και συμπεριφοράς 

στο προσωπικό που εργάζεται από το σπίτι ή 

στο γραφείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα 

πρέπει να εφαρμόζουν οι τράπεζες της Βρετανίας, 

όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, η βρετανική Αρχή 

Οικονομικής Συμπεριφοράς (FCA). 

Παράλληλα επισύρει την προσοχή, ότι οι τράπε-

ζες θα πρέπει να εφαρμόσουν τα ίδια πρότυπα 

και μελλοντικά όπου οι συνθήκες εργασίας θα αλ-

λάζουν αναπόφευκτα. 

«Θα πρέπει επίσης να βρεθούμε αντιμέτωποι με 

μια τεράστια αλλαγή κατά τους επόμενους μήνες, 

που αναμφίβολα θα περιλαμβάνει τόσο τους υβρι-

δικούς τρόπους εργασίας όσο και με την πάροδο 

του χρόνου, πιθανές μακροπρόθεσμες αλλαγές 

στον τρόπο που όλοι εργαζόμαστε», ανέφερε η 

διευθύντρια της FCA, Τζούλια Χόγκετ. 

«Οι προσδοκίες μας είναι ότι οι ρυθμίσεις για 

όσους εργάζονται στα γραφεία και εκείνων που 

εργάζονται από το σπίτι πρέπει να είναι ισοδύ-

ναμα», δήλωσε κατά την διάρκεια διαδικτυακή εκ-

δήλωση της City & Financial.

Συστάσεις στις τράπεζες για  
πρότυπα στο προσωπικό

COVID-19

Τα υψηλά ποσοστά κρουσμάτων του κο-

ρωνοϊού ανάμεσα στους νέους έχουν αρ-

χίσει τώρα να εξαπλώνονται σε μεγαλύ-

τερους ηλικιακά πληθυσμούς σε τμήματα 

της Αγγλίας, δήλωσε την Τρίτη ο ανα-

πληρωτής ιατρικός σύμβουλος της Αγ-

γλίας Τζόναθαν Βαν-Ταμ προβλέποντας 

ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και αλλού. 

«Αυτό είναι, για μια ακόμη φορά, ανη-

συχητικό...γιατί, φυσικά, οι ηλικιωμένοι 

έχουν πολύ χειρότερη πορεία με τον 

Covid-19. Νοσηλεύονται για πολύ μεγα-

λύτερες περιόδους και είναι δυσκολότερο 

να σωθούν», είπε ο Βαν-Ταμ κατά την 

κυβερνητική ενημέρωση όπου παρου-

σίασε πίνακες με την εξάπλωση του ιού. 

Το πρόβλημα με τα αυξανόμενα κρού-

σματα δεν περιορίζεται στη βόρεια Αγ-

γλία. 

«Σχεδόν όλες οι περιοχές του Ηνωμένου 

Βασιλείου καταγράφουν αύξηση στα πο-

σοστά των μολύνσεων», σημείωσε. 

Όπως είπε ο Βαν Ταμ, τα παιδιά δεν είναι 

μεταδότες της μόλυνσης και σημείωσε 

ότι γνωρίζουμε πως ο ιός ευδοκιμεί με 

την ανθρώπινη επαφή. 

Από την πλευρά του ο ανώτερος αξιω-

ματούχος υγείας του βρετανικού ΕΣΥ 

(NHS) Στίβεν Πόουις είπε σε συνέντευξη 

Τύπου ότι ο αριθμός των νοσηλευομέ-

νων με Covid-19 αυξάνεται ραγδαία στη 

βόρεια Αγγλία και πιθανόν να ξεπεράσει 

τον ρυθμό που είχε καταγραφεί στο 

πρώτο κύμα της πανδημίας. 

«Σήμερα έχουμε περισσότερους ασθε-

νείς στο νοσοκομείο με Covid-19 σε 

σχέση με τον αριθμό που είχαμε όταν η 

κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα στις 23 

Μαρτίου», επισήμανε. 

Πρέπει, είπε ο ίδιος, να ρίξουμε ξανά τον 

δείκτη R κάτω από το 1. 

Ο δείκτης R χρησιμοποιείται ως μονάδα 

μέτρησης της ικανότητας μιας νόσου να 

διαδοθεί στους ανθρώπους. Πρόκειται 

για το μέσο όρο των νέων κρουσμάτων 

που προκύπτουν από έναν ήδη ασθενή. 

Εάν ο δείκτης R είναι άνω της μονάδας, 

υπάρχει εκθετική αύξηση της νόσου, ενώ 

όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός, τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η έξαρση των κρου-

σμάτων. Ενας δείκτης R κατώτερος της 

μονάδας σημαίνει ότι η επιδημία υπο-

χωρεί και, εάν παραμείνει χαμηλός, τε-

λικά θα εκλείψει. 

Ο Πόουις μάλιστα δήλωσε πεπεισμένος 

ότι τα ποσοστά μολύνσεων αυξάνονται 

στην κοινότητα και επισήμανε ότι, αν δεν 

ληφθούν μέτρα για τον έλεγχο της παν-

δημίας, ο αριθμός των νεκρών θα είναι 

τόσο μεγάλος ώστε δεν θα είναι διαχει-

ρίσιμος. 

Η θλιβερή αλήθεια είναι, είπε ο Πόουις, 

ότι ακόμη δεν υπάρχει θεραπεία και εμ-

βόλιο για τον κορωνοϊό. 

Για να προστατεύσουμε, τόνισε, τους ερ-

γαζόμενους και τους ασθενείς, θα ξεκι-

νήσουμε την διενέργεια διαγνωστικών 

τεστ τακτικά για τους εργαζόμενους σε 

περιοχές υψηλού κινδύνου.

Ανησυχία για τις νοσηλείες Covid-19
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνομιλίες της ΕΕ με τη Βρετανία για 
το Brexit σε κρίσιμη φάση

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του Ηνωμένου Βασιλείου βρί-
σκονται σε «κρίσιμη» φάση, 
υποστήριξε την Τρίτη ο Γερμα-
νός υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, ζητώντας «ουσια-
στικές» κινήσεις από το Λονδίνο 
σε βασικά δύσκολα σημεία: την 
αλιεία, τον μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και τις εγγυήσεις ισό-
τιμου ανταγωνισμού. 
Ο Μίχαελ Ροτ δήλωσε ότι η Ε.Ε. 
εργάζεται σκληρά για μια συμ-
φωνία που και οι δύο πλευρές 
θα αποδεχθούν, αλλά ότι είναι 
επίσης έτοιμη για τον πλέον επι-
ζήμιο χωρισμό, χωρίς μια συμ-
φωνία που θα επιτρέψει να συ-
νεχιστούν οι εμπορικές 
συναλλαγές χωρίς δασμούς ή 
ποσοστώσεις από το 2021. 
«Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη 
φάση στις διαπραγματεύσεις 
και είμαστε κάτω από εξαιρετική 
πίεση. Ο χρόνος εξαντλείται», 
δήλωσε ο Ροτ, προσερχόμενος 
σε συνομιλίες με τους Ευρωπαί-

ους ομόλογους του για το 

Brexit. 

«Γι’ αυτό τον λόγο αναμένουμε 

ουσιαστική πρόοδο από τους 

φίλους μας στο Ηνωμένο Βασί-

λειο σε βασικούς τομείς, ιδιαί-

τερα στη διακυβέρνηση, τους 

όρους ισότιμου ανταγωνισμού 

και την αλιεία». 

Ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊ-

κών Υποθέσεων Κλεμάν Μπον, 

από την πλευρά του, ζήτησε 

ενότητα στην 27μελή ένωση 

στις διαπραγματεύσεις για την 

αλιεία με τη Βρετανία. Προσερ-

χόμενος στις συνομιλίες με τους 

Ευρωπαίους ομολόγους του για 

το Brexit ενόψει της συνόδου 

των Ευρωπαίων ηγετών αργό-

τερα αυτή την εβδομάδα, ο Γάλ-

λος υπουργός δήλωσε ότι είναι 

«σημαντικό…να υπενθυμίζουμε 

την ανάγκη για μια πραγματικά 

ενωμένη στάση από τους 27 

της ΕΕ».

Brexit
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Μετά το φαγοπότι αναγκάστηκαν να καταργήσουν το πρόγραμμα… 
ΖΗΤΟΥΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΚΕΛ: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΟΥΤΕ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Το δρόμο για άρση των τετελεσμένων της τουρ-
κικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής και 
στο Βαρώσι, δείχνει το Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών. Συστήνει ευθέως εμπλοκή σε 
διάλογο υπό το αίσθημα του κατεπείγοντος, ενώ 
επιβεβαιώνει το καθεστώς των Βαρωσίων όπως 
ορίζεται σε προηγούμενα ψηφίσματα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συ-
μπεριλαμβανομένου των ψηφισμάτων 550 (1984) 
και 789 (1992). 
Ως εκ τούτου, ζητά την ανάκληση του ανοίγματος 
του παραλιακού μετώπου και την αποφυγή μο-
νομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να αυ-
ξήσουν τις εντάσεις στο νησί. 
Το Συμβούλιο Ασφαλείας αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ότι «επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για μια 

διαρκή, συνολική και δίκαιη διευθέτηση σε συμ-
φωνία με τις επιθυμίες του κυπριακού λαού και 
βασισμένη σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπον-
δία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχε-
τικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε 
αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί 
τις κυπριακές πλευρές και τις Εγγυήτριες Δυνά-
μεις να εμπλακούν σε διάλογο εποικοδομητικά 
και με αίσθημα επείγοντος μετά την εκλογική δια-
δικασία στην τουρκοκυπριακή κοινότητα». Επα-
ναλαμβάνει ότι δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν 
ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια, οι οποίες δεν 
είναι σύμφωνες με αυτά τα ψηφίσματα». 
Επίσης επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του 
προς τον ΓΓ και την πρόθεσή του να συγκαλέσει 
συνάντηση, «όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των 
ηγετών των Ε/κ και Τ/κ στη συνάντησή τους με 

τον ΓΓ τον Νοέμβριο του 2019», ενώ τα μέλη 

συμφώνησαν να παρακολουθούν ενεργά το θέμα. 

Το ΑΚΕΛ με δήλωση του Μέλους του Π.Γ. της 

Κ.Ε. Άριστου Δαμιανού, εκφράζει την ικανοποίησή 

του για τη Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας 

του ΟΗΕ, με την οποία επαναβεβαιώνεται το κα-

θεστώς των Βαρωσίων όπως ορίζεται στα ψηφί-

σματα και σημειώνει ως ιδιαίτερα σημαντική την 

επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Συμβουλίου 

Ασφαλείας «για μια διαρκή, συνολική και δίκαιη 

διευθέτηση σε συμφωνία με τις επιθυμίες του κυ-

πριακού λαού και βασισμένη σε μια δικοινοτική, 

διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως 

ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας».

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Μετά το μεγάλο φαγοπότι με τα χρυσά διαβατήρια 
που παραχωρούσαν σε δικτάτορες, εγκληματίες 
και ολιγάρχες, και αφού η Κύπρος έγινε ρεζίλι 
διεθνώς, η κυβέρνηση της Δεξιάς, του Νίκου Ανα-
στασιάδη και του ΔΗΣΥ, προχώρησε χθες κάτω 
από το βάρος και των νέων αποκαλύψεων του 
Al Jazeera, και της κατακραυγής της κοινής γνώ-
μης, στην κατάργηση του περιβόητου «Κυπρια-
κού Προγράμματος Πολιτογραφήσεων». 
 Το θέμα αναδείχθηκε κορυφαίο στην πολιτική 
επικαιρότητα όταν το διεθνές ειδησεογραφικό δί-
κτυο Al Jazeera επανήλθε στα δημοσιεύματά του 
για τον τρόπο που γίνονταν οι πολιτογραφήσεις 
επενδυτών στην Κύπρο με ύποπτο παρελθόν. 
Αυτή τη φορά το Al Jazeera, με κρυφές κάμερες 
και υπό κάλυψη δημοσιογράφους, δείχνει τον 
Πρόεδρο της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, τον 
βουλευτή Χριστάκη Τζιοβάνη και τον δικηγόρο Αν-
δρέα Πιττάτζη να συνομιλούν με τον «μεσάζοντα» 
ενός Κινέζου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να 
καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος στην Κίνα. 
Στο βίντεο διάρκειας 57 λεπτών που ανάρτησε 
στην ιστοσελίδα του ο Al Jazeera, ο «μεσάζων» 
συναντάται πρώτα με τους ιδιοκτήτες του κτημα-
τομεσιτικού γραφείου “Sold on Cyprus”, Denise 
and Tony Kay, οι οποίοι φέρονται να τον διαβε-
βαιώνουν ότι ακόμα και αν υπάρχει πρόβλημα, 
απλώς… κοστίζει περισσότερα για να λυθεί και 
ότι «θα δούμε με ποιον πρέπει να μιλήσουμε, 
ποιος πρέπει να πληρωθεί…» 
Ο δε δικηγόρος Α. Πιττάτζης στη συνέχεια φέρεται 
να προτείνει στον «μεσάζοντα» την αλλαγή του 
ονόματος του αιτηθέντος για διαβατήριο διαβε-
βαιώνοντάς τον ότι «φυσικά μπορούμε να το κά-
νουμε αυτό, εδώ είναι Κύπρος». 
Οι υποσχέσεις του Δ. Συλλούρη: Κατά το γεύμα 
στο σπίτι του Χρ. Τζιοβάνη στην παρουσία του 
«μεσάζοντος» ο Χρ. Τζιοβάνης φέρεται να ανα-
φέρει ότι «αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι 
πως θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ», ενώ ο Δ. 
Συλλούρης ρωτάει τον «εκπρόσωπο» του επεν-
δυτή αν μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο όνομα 
και εισηγείται ως εναλλακτική λύση να πολιτο-
γραφηθεί πρώτα η σύζυγος και μετά ο επενδυτής. 
Στη συνέχεια, ο Δ. Συλλούρης εξηγεί στον «με-
σάζοντα» ότι η υπόθεση του επενδυτή θα μπο-
ρούσε ακόμα να διευθετηθεί σε κάποιο άλλο ευ-

ρωπαϊκό κράτος διαβεβαιώνοντας ότι μπορεί να 
τον βοηθήσει με τις γνωριμίες που έχει με προ-
έδρους κοινοβουλίων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
Ο βουλευτής Αμμοχώστου του ΑΚΕΛ Χρ. Τζιο-
βάνης αμέσως μετά την προβολή του βίντεο και 
τη μεγάλη δημοσιότητα που πήρε το θέμα υπέ-
βαλε την παραίτηση του από τη θέση του βου-
λευτή και με επιστολή προς το Γ.Γ. της Κ.Ε. του 
Κόμματος από τη θέση του μέλους της Κ.Ε. και 
όλα τα όργανα του κόμματος στα οποία μετέχει.  
Tο ΑΚΕΛ, με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου 

της Κεντρικής Επιτροπής που συνήλθε έκτακτα 
το απόγευμα, επαναβεβαίωσε την αποφασιστι-
κότητα του Κόμματος να συνεχίσει να στέκεται 
αντιμέτωπο στη διαπλοκή και τη διαφθορά. 
Ταυτόχρονα με απόφαση του το Π.Γ., αποδέχθηκε 
την παραίτηση του Χριστάκη Τζιοβάννη από τη 
θέση του βουλευτή και τα κομματικά αξιώματα 
και την ίδια ώρα, ζητά την παραίτηση του Προ-
έδρου της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, ο οποίος 
με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί άφησε ανεπανόρ-
θωτα εκτεθειμένη τη Βουλή και εν γένει την Κυ-
πριακή Δημοκρατία. 
Το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΑΚΕΛ, σε έκτακτη συνεδρία του, συζήτησε 
τα θέματα που απορρέουν από το νέο ρεπορτάζ 
που μετέδωσε ο Αλ Τζαζίρα σχετικά με το σκάν-
δαλο των «χρυσών διαβατηρίων» και γενικότερα 
το όλο πρόγραμμα που αναπτύχθηκε επί των 
ημερών της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ. 
Το Πολιτικό Γραφείο σημειώνει τα ακόλουθα: 

1.Το νέο ρεπορτάζ του Αλ Τζαζίρα αποκαλύπτει 
πρακτικές εκμετάλλευσης του προγράμματος πο-
λιτογραφήσεων και προσθέτει στα όσα διεθνώς 
καταγγέλλονται εδώ και χρόνια σε βάρος της Κύ-
πρου και της κυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ.  
2.Η θέση του ΑΚΕΛ σχετικά με το σκάνδαλο των 
«χρυσών διαβατηρίων» δεν αλλάζει ούτε στο ελά-
χιστο, ακόμα και τώρα που η κυβέρνηση άρον - 
άρον αποφάσισε να διακόψει το Πρόγραμμα 
κάτω από την καθολική κατακραυγή της κοινω-
νίας για τη διαπλοκή και τη διαφθορά, που έφτα-

σαν σε πρωτόγνωρα επίπεδα τα τελευταία χρό-
νια. Για το σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων» 
το ΑΚΕΛ για χρόνια καταγγέλλει και προειδοποιεί.  
3.Απαιτούμε άμεση, αποτελεσματική και πλήρη 
διερεύνηση όλων των υποθέσεων και όλων των 
κυκλωμάτων που στήθηκαν γύρω από το επεν-
δυτικό πρόγραμμα, περιλαμβανομένων και όσων 
καταγγέλλονται στο σχετικό ρεπορτάζ του Αλ Τζα-
ζίρα. 
4.Τα συντεταγμένα όργανα του κράτους, και 
πρώτα απ’ όλα η κυβέρνηση, ο Γενικός Εισαγγε-
λέας και οι διωκτικές αρχές, έχουν την κύρια και 
καθοριστική ευθύνη για να ερευνηθούν όλα όσα 
έγιναν γύρω από το πρόγραμμα.  
Το Πολιτικό Γραφείο: 
1.Επαναβεβαίωσε την αποφασιστικότητα του 
ΑΚΕΛ να συνεχίσει να στέκεται αντιμέτωπο στη 
διαπλοκή και τη διαφθορά. 
2.Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χριστάκη Τζιο-
βάννη από τη θέση του βουλευτή και τα κομμα-

τικά αξιώματα, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμ-
ματεία της ΚΕ του Κόμματος. Η παραίτηση συνι-
στά πράξη πολιτικής ευθιξίας. 
3.Ζητά την παραίτηση του Προέδρου της Βουλής, 
Δημήτρη Συλλούρη, ο οποίος με όσα έχουν δη-
μοσιοποιηθεί άφησε ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη 
τη Βουλή και εν γένει την Κυπριακή Δημοκρατία. 
ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ ΑΠΟ KE: MΕΧΡΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ 
ΔΗΛΩΝΕ ΟΤΙ «ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΜΕ 
ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΑΣ» 
Κατάργηση του προγράμματος των «χρυσών» 
διαβατηρίων αποφάσισε άρον – άρον την Τρίτη 
το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό το βάρος της κα-
θολικής κατακραυγής για τα πρωτοφανή φαινό-
μενα διαπλοκής και διαφθοράς. 
Η κατάργηση του προγράμματος ανακοινώθηκε 
από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κυριάκο Κού-
σιο, ο οποίος έκανε κωλοτούμπα, αφού μέχρι 
πρόσφατα δήλωνε ότι «μόνοι μας πυροβολούμε 
τα πόδια μας». Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Σεπτεμ-
βρίου ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, κατήγ-
γειλε ότι η διαχείριση του προγράμματος από την 
κυβέρνηση οδήγησε σε φαινόμενα διαπλοκής και 
διαφθοράς, αλλά ο Κ. Κούσιος έκανε λόγο για 
«μηδενισμό» από το ΑΚΕΛ και ισχυρίστηκε ότι: 
«Μόνοι μας έχουμε δημιουργήσει θέματα και δώ-
σαμε την ευκαιρία για συζητήσεις, επικρίσεις και την 
ευκαιρία σε εχθρικά ΜΜΕ να κάνουν ειδικά ρεπορ-
τάζ για την Κύπρο και να μας εκθέτουν διεθνώς. 
Μόνοι μας πυροβολούμε τα πόδια μας. Και δυ-
στυχώς αυτό συμβαίνει πολλές φορές». Σημει-
ώνεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε 
λόγο την Τρίτη για «διαχρονικές αδυναμίες» του 
προγράμματος των «χρυσών» διαβατηρίων, ενώ 
παραδέχθηκε ότι υπήρξε «καταχρηστική εκμε-
τάλλευση». Παρά ταύτα η κυβέρνηση, υπό το βά-
ρος της καθολικής κατακραυγής για τα ρεζιλίκια 
αλλά και του κινδύνου επιβολής κυρώσεων από 
την ΕΕ, αναγκάστηκε να προχωρήσει στην κα-
τάργηση του προγράμματος. Παράθυρο για «τε-
λευταία παρτίδα» Επισημαίνεται πάντως ότι η 
απόφαση της κυβέρνησης αφήνει παράθυρο για 
μια τελευταία παρτίδα, αφού η κατάργηση του 
προγράμματος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 
2020. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν περί-
που 700 αιτήσεις, πολλές από τις οποίες ενδέχεται 
να διευθετηθούν τις αμέσως επόμενες μέρες.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας δείχνει το δρόμο για άρση των τετελεσμένων  

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 



 6 | Πέμπτη 15 Oκτωβρίου 2020

COVID-19 

Την απόφαση για χρήση μά-
σκας σε όλους τους κλειστούς 
χώρους όπου βρίσκονται πέ-
ραν των δύο ατόμων, ανακοί-
νωσε ο Υπουργός Υγείας Κων-
σταντίνος Ιωάννου. 
Η απόφαση λήφθηκε κατά τη 
διάρκεια έκτακτης σύσκεψης 
που πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Υγείας με την επι-
στημονική συμβουλευτική 
ομάδα για τον κορωνοϊό, λε-
πτομέρειες της οποίας θα δο-
θούν αργότερα σήμερα. 
Σε δηλώσεις του μετά τη σύ-
σκεψη, ο Υπουργός Υγείας τό-
νισε ότι έχουμε να κάνουμε με 
ένα θανατηφόρο ιό και η μόνη 
θεραπεία που διαθέτουμε είναι 
η τήρηση των πρωτοκόλλων και 
των μέτρων αυτοπροστασίας.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Χρήση μάσκας

Τέθηκε σε ισχύ το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας σε σχέση με τα έκτακτα μέτρα 
στις επαρχίες Λεμεσού-Λευκωσίας λόγω αύξησης των περιστατικών COVID-19 τις 
τελευταίες μέρες, που καταγράφονται κυρίως σε εργασιακούς χώρους και σε οικο-
γενειακές συναθροίσεις, και με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του ιού. 
Τα έκτακτα μέτρα ανακοινώθηκαν την Δευτέρα το απόγευμα και θα έχουν ισχύ για 
περίοδο 10 ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου του 2020. 
Τα μέτρα ρυθμίζονται με Διάταγμα του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε την Τρίτη με 
άμεση ισχύ, ενώ σύμφωνα με αυτά επιτρέπεται η παρουσία σε συναθροίσεις προ-
σώπων σε οικίες και σε δημόσιους χώρους συναθροίσεων, εξαιρουμένων των 
χώρων εστίασης, με μέγιστο αριθμό συναθροιζομένων τα 10 άτομα ανά οικία/ομάδα, 
συμπεριλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών. 
Ο εκκλησιασμός και άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας σε εκκλησίες, τεμένη και 
άλλους θρησκευτικούς χώρους, καθώς και θρησκευτικές τελετές, τελούνται με μέγιστο 
αριθμό προσώπων τα 75 άτομα, τηρουμένων των πρωτοκόλλων που ισχύουν για 
τους χώρους θρησκευτικής λατρείας. 
Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις των Επαρχιών Λευ-

κωσίας και Λεμεσού, στο πλαίσιο των αθλητικών πρωταθλημάτων, χωρίς την πα-
ρουσία θεατών, νοουμένου ότι τηρούνται τα σχετικά πρωτόκολλα. Συστήνεται στους 
φιλάθλους των οποίων οι ομάδες έχουν την έδρα τους σε άλλες επαρχίες να μην 
μετακινούνται από την Λευκωσία και τη Λεμεσό. 
Ο μέγιστος αριθμός προσώπων που επιτρέπεται να εξυπηρετούνται στα υποστατικά 
εστίασης στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας, ορίζεται σε 75 άτομα σε εσωτερικούς 
χώρους και 150 άτομα σε εξωτερικούς χώρους. Εξακολουθεί σε κάθε περίπτωση 
να ισχύει το μέτρο για τήρηση απόστασης 3 τ.μ. για εσωτερικούς χώρους και 2 τ.μ. 
για εξωτερικούς χώρους ανά άτομο, ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά μέτρα κάθε 
υποστατικού. Για παράδειγμα, εάν ένας χώρος εστίασης στις επαρχίες Λεμεσού και 
Λευκωσίας διαθέτει 400 τ.μ. σε εξωτερικό χώρο και με βάση το μέτρο για τήρηση 
απόστασης 2 τ.μ. ανά άτομο, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μέχρι 200 άτομα, ο 
αριθμός των πελατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150. Εάν ένα υποστατικό διαθέτει 
300 τ.μ. σε εσωτερικό χώρο και με βάση το μέτρο για τήρηση απόστασης 3 τ.μ. ανά 
άτομο, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μέχρι 100 άτομα, ο αριθμός των ατόμων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 75. Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η κρά-
τηση πέραν των 10 ατόμων ανά τραπέζι. 
Επιτρέπεται η λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και αιθουσών θεαμάτων, με 
μέγιστο αριθμό προσώπων τα 75 άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 150 άτομα σε 
εξωτερικούς χώρους, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των κατευθυντήριων γραμμών 
και των πρωτοκόλλων. 
Απαγορεύεται το "cocktail party" και τα συγχαρητήρια σε γάμους και βαφτίσεις. Επι-
τρέπεται μόνο η φυσική παρουσία σε γεύμα ή δείπνο, με μέγιστο αριθμό παρευρι-
σκόμενων τα 350 άτομα. 
Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω μέτρα που θα εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο στην 
Λεμεσό και την Λευκωσία, απευθύνεται έκκληση προς όλους τους εργαζόμενους 
και τους εργοδοτούμενους παγκύπρια, όπως τηρούν με συνέπεια και αυστηρότητα 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα που υπάρχουν για τους διάφορους χώρους/επιχειρήσεις. 
Από τα πρόσφατα αποτελέσματα, έχει διαφανεί ότι υπάρχουν αλυσίδες μετάδοσης 
σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους, γεγονός που δείχνει ότι δεν γίνεται 
σε όλες τις περιπτώσεις σωστή εφαρμογή των οδηγιών.

Έκτακτα μέτρα στις επαρχίες Λεμεσού-Λευκωσίας λόγω αύξησης κρουσμάτων 

ο συνολικός αριθμός των 

κρουσμάτων την Τρίτη ήταν 

83. Σε ενημέρωση στα ΜΜΕ, 

το Υπουργείο Υγείας αναφέρει 

ότι «μετά την ανακοίνωση των 

62 κρουσμάτων, έχουν δηλω-

θεί άλλα 21 νέα περιστατικά, 

τα οποία διερευνώνται και θα 

δοθούν στοιχεία αύριο». Οπως 

αναφέρεται, τα περισσότερα 

εντοπίζονται στη Λεμεσό όπου 

φαίνεται να υπάρχουν αλυσί-

δες. Ο αριθμός των κρουσμά-

των στην Κύπρο αυξήθηκε ση-

μαντικά και άρχισε να αποτελεί 

μεγαλύτερη ανησυχία από την 

περίοδο πριν το κλείσιμο.

COVID-19

Μπορέλ

Νεά, γραπτή αυτή τη φορά, δήλωση, με 
την οποία η ΕΕ ζητά την άμεση αντι-
στροφή των προσφάτων ενεργειών της 
Τουρκίας στην Αμμόχωστο, εξέδωσε την 
Τρίτη το πρωί ο Ύπατος Εκπρόσωπος 
της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ 
Μπορέλ. 
Συγκεκριμένα, στη νέα γραπτή δήλωση, 
ο Ύπατος Εκπρόσωπος αναφέρει εξ 
ονόματος των 27 ότι «η ΕΕ εκφράζει τη 
σοβαρή της ανησυχία για την απόφαση 
να προχωρήσει στο ΄άνοιγμα` από τις 8 
Οκτωβρίου 2020 μέρους της περιφρα-
γμένης περιοχής στο Βαρώσι, μετά την 
ανακοίνωση που έγινε στην Άγκυρα στις 
6 Οκτωβρίου 2020». 
Η ΕΕ υπογραμμίζει «τη σημασία του κα-

θεστώτος των Βαρωσίων, όπως ορίζεται 
στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα συνεχίσει να 
καθοδηγείται από αυτά τα ψηφίσματα, 
ιδίως τα ψηφίσματα 550 (1984) και 789 
(1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ». 
«Από την άποψη αυτή, η ΕΕ επαναλαμ-
βάνει ότι ο πλήρης σεβασμός των σχετι-
κών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ είναι ζωτικής σημασίας 
και ζητεί την άμεση αντιστροφή των πρό-
σφατων ενεργειών», τονίζει ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος εξ ονόματος των 27. 
«Η ΕΕ υποστηρίζει την ταχεία επανέ-
ναρξη των διαπραγματεύσεων, υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ, και παραμένει πλήρως 
δεσμευμένη για μια συνολική διευθέτηση 
του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ και 
σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα της 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, συ-
μπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 
550 και 789 της ΣΑΗΕ, και σύμφωνα με 
τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ», 
τονίζει.  
«Περιμένει το ίδιο και από την Τουρκία. 
Η ΕΕ είναι έτοιμη να διαδραματίσει 
ενεργό ρόλο στη στήριξη των διαπρα-
γματεύσεων, μεταξύ άλλων διορίζοντας, 
μετά την επανάληψη τους , έναν εκπρό-
σωπο στην αποστολή καλών υπηρεσιών 
του ΟΗΕ», καταλήγει.

Η ΕΕ ζητά άμεση αντιστροφή των προσφάτων  
ενεργειών της Τουρκίας στην Αμμόχωστο  

Επίδόμα Τέκνου και Μονογονιού 

Το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας εκ 
της φύσεως του προορίζεται για τη συ-
ντήρηση των μελών της οικογένειας όταν 
ο ένας γονέας δεν έχει τη στήριξη του 
άλλου γονέα, επομένως δεν θα έπρεπε 
να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του 
άλλου γονέα ο οποίος διαμένει και εργά-
ζεται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, ανα-
φέρει σε πόρισμά της η Επίτροπος Προ-
στασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 
Δέσπω Μιχαηλίδου, αναφορικά με πα-
ράπονα που αφορούν τον τερματισμό 
της παροχής Επιδόματος Τέκνου και Μο-
νογονιού σε παιδιά των οποίων ο γονέας 
που δεν έχει τη φύλαξη και επιμέλεια δια-
βιεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επίσης τονίζει την αναγκαιότητα εκπαί-

δευσης και επιμόρφωσης των αρμόδιων 
λειτουργών που ασχολούνται με επιδό-
ματα ή παροχές που εμπίπτουν στην έν-
νοια της κοινωνικής ασφάλισης και στις 
διατάξεις του Κανονισμού Ε.Ε. 883/2004, 
έτσι ώστε, κατά την εξέταση αιτήσεων 
που έχουν ή ενδέχεται να έχουν διασυ-
νοριακό χαρακτήρα, να είναι σε θέση να 
τον εφαρμόσουν αποτελεσματικά σύμ-
φωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέ-
ουν και από τον εφαρμοστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 987/2009 προς αποφυγή αχρεί-
αστης ταλαιπωρίας στις οικογένειες. 
Σημειώνει ακόμη πως η γνωμάτευση του 
Γενικού Εισαγγελέα όπως αναφέρεται 
άλλωστε και στην επιστολή της Νομικής 
Υπηρεσίας, δεν μπορεί να υποκαταστή-
σει την αρμοδιότητα της Διοίκησης όμως 
στη βάση των αρχών της νομοθετικής 
ρύθμισης και της ερμηνείας που δόθηκε 
με τη Γνωμάτευση, η αρμόδια Αρχή 
(Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων) κατά την άσκηση 
των εξουσιών της, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της λήψης της απόφασης, θα 
πρέπει να ενεργεί συννόμως. 
Αναφέρει ακόμη πως "η γνώμη του Γενι-
κού Εισαγγελέα, είναι ότι η πρακτική που 
ακολουθείται είναι υπεραπλουστευμένη 
και δεν μπορεί να εφαρμόζεται ως γενι-
κός κανόνας χωρίς να εξετάζονται οι ει-
δικές συνθήκες της κάθε περίπτωσης.

Παράπονα τερματισμού παροχής επιδόματος

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνο-
νται από σήμερα Πέμπτη, τα 
μαθήματα σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΤΕ-
ΠΑΚ, ενώ αναστέλλονται όλα 
τα εργαστηριακά μαθήματα και 
η πρακτική άσκηση. 
Τα μέτρα λήφθηκαν σε πρωινή 
σύσκεψη του Πρυτανικού Συμ-
βουλίου, όπου έγινε αξιολό-
γηση των δεδομένων σε 
σχέση με τη διαχείριση του 
Covid-19, τον αριθμό των θε-
τικών στον ιό περιστατικών 
στη φοιτητική κοινότητα αλλά 
και την γενικότερη πορεία της 
πανδημίας στον τόπο.

Παιδεία



 7  | Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

Τουρκικές ΠροκλήσειςΔίκη Χρυσής Αυγής

Οι ποινές και η διαδικασία που ακολουθεί

Αλλαγές στη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση από Άγκυρα με 
τον απόπλου του Oruc Reis

Επτά αλλαγές στη διαχείριση του προ-
σφυγικού-μεταναστευτικού από την πα-
ρούσα κυβέρνηση παρουσίασε ο υπουρ-
γός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης 
Μηταράκης, κατά την ενημέρωση των πο-
λιτικών συντακτών από τον υφυπουργό 
παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό 
εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα. 
Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με τον 
υπουργό, αφορούν: 
1. Στη μείωση των ροών κατά 73% φέτος 
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 
Οι αφίξεις το πρώτο εννιάμηνο του 2020 
ανήλθαν σε 12.289, ενώ το αντίστοιχο 
διάστημα του 2019 ήταν 44.734. 
2. Στην επίσπευση της διαδικασίας έκδο-
σης αποφάσεων ασύλου. Η αύξηση των 
αποφάσεων ανήλθε σε 82% τους πρώ-

τους εννιά μήνες του 2020 σε σχέση με 
το ίδιο διάστημα πέρυσι, ενώ την ίδια ώρα 
υπήρξε μείωση κατά 36% των εκκρεμών 
υποθέσεων ασύλου. Από τον επόμενο 
μήνα, ανακοίνωσε ο υπουργός, τίθεται σε 
λειτουργία το Μητρώο Βοηθών Εισηγη-
τών στα νησιά. 
3. Στη δημιουργία θετικού ισοζυγίου ανα-
χωρήσεων- αφίξεων, καθώς τον Σεπτέμ-
βριο υπήρξαν 1.529 αποχωρήσεις αιτού-
ντων άσυλο και 792 αφίξεις. Από την 
αρχή του έτους, σύμφωνα με τον κ. Μη-
ταράκη, έχουν αποχωρήσει συνολικά 
7.435 άτομα από τη χώρα, ενώ εκκρε-
μούν 3.151 συμφωνημένες μετεγκατα-
στάσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ. 
4. Στον έλεγχο των μη κυβερνητικών ορ-
γανώσεων, με τη δημιουργία ενός νέου 

πλαισίου λειτουργίας και οικονομικής δια-
χείρισης στις οργανώσεις. Όπως διευκρί-
νισε ο κ. Μηταράκης, «συνεργαζόμαστε 
πολύ καλά με αρκετές οργανώσεις και 
διεθνείς οργανισμούς, αλλά η παράνομη 
δράση δεν γίνεται ανεκτή». 
5. Στον περιορισμό παροχών (σε στέγη 
και επίδομα) σε αναγνωρισμένους πρό-
σφυγες στον ένα μήνα από την αναγνώ-
ρισή τους. Ο υπουργός Μετανάστευσης 
δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «στο παρελ-
θόν δίναμε οικονομικά κίνητρα για να έρ-
θουν παράτυπα στη χώρα μας». 
6. Στην αποσυμφόρηση των νησιών του 
Αιγαίου, με τους διαμένοντες στα ΚΥΤ να 
έχουν μειωθεί κατά 53% το πρώτο εννιά-
μηνο του 2020 σε σχέση με πέρυσι. Ο κ. 
Μηταράκης υπογράμμισε ότι ως το τέλος 
του έτους θα έχει αντιμετωπιστεί στο με-
γαλύτερο βαθμό το πρόβλημα συμφόρη-
σης των νησιών. 
7. Στη δημιουργία κλειστών ελεγχόμενων 
κέντρων στα νησιά. Ο κ. Μηταράκης ανα-
κοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο διαγωνι-
σμός για τις νέες δομές σε Σάμο, Κω και 
Λέρο και υπάρχει ανάδοχος, ενώ εντός 
του μήνα θα προχωρήσει η έναρξη της 
διαγωνιστικής διαδικασίας στα υπόλοιπα 
σημεία εισόδου της χώρας. Ειδικά για τη 
Λέσβο ο υπουργός Μετανάστευσης τό-
νισε ότι ο δήμαρχος Μυτιλήνης πρότεινε 
χώρο εγκατάστασης του νέου ΚΥΤ στη 
Λέσβο και ο στόχος είναι το καλοκαίρι του 

2021 να κλείσει η προσωρινή δομή στο 
Μαυροβούνι και να λειτουργήσει η νέα 
μόνιμη δομή στη Λέσβο. Εξάλλου, για την 
ενίσχυση της προσωρινής δομής στο 
Μαυροβούνι ενόψει του χειμώνα, ο κ. Μη-
ταράκης είπε ότι ήδη εγκρίθηκε από το 
υπουργείο Ανάπτυξης το ποσό των 5,5 
εκατ. ευρώ, με πλήρη χρηματοδότηση 
της ΕΕ, για να γίνουν τα απαραίτητα αντι-
πλημμυρικά έργα, ενώ με το κλείσιμο της 
δημοτικής δομής του Καρά Τεπέ τα κο-
ντέινερ της Ύπατης Αρμοστείας έχει ζη-
τηθεί από το υπουργείο να μεταφερθούν 
στην προσωρινή δομή του Μαυροβου-
νίου. 
Ο επόμενος στόχος του υπουργείου Με-
τανάστευσης είναι σύμφωνα με τον 
υπουργό η μείωση των επιπτώσεων της 
κρίσης στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς 
το 2021 θα υπάρξει μείωση δομών με 
στόχο να λειτουργούν 26 δομές, αντί για 
τις 32 που λειτουργούν σήμερα, ενώ ως 
το τέλος του 2020 θα σταματήσει η λει-
τουργία ξενοδοχείων ως δομών φιλοξε-
νίας. 2020 σε 54.000 σήμερα. 
Τέλος, σχετικά με τους αναγνωρισμένους 
πρόσφυγες, ο κ. Μηταράκης επισήμανε 
ότι 16.703 πρόσφυγες έχουν εγγραφεί 
στο πρόγραμμα Ήλιος, ενώ το υπουργείο 
σχεδιάζει νέο πρόγραμμα χαρτογράφη-
σης δεξιοτήτων και πρακτικής άσκησης 
σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και το 
υπουργείο Εργασίας.

Καταστροφές άφησε πίσω της 

η κακοκαιρία που «χτύπησε» 

τις πρώτες πρωινές ώρες της 

Τρίτης την Αττική. 

Χαρακτηριστικό είναι πως η Πυ-

ροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε 

πάνω από 125 κλήσεις για 

πλημμυρισμένα σπίτια και κο-

πές δέντρων. 

«Ποτάμια» οι δρόμοι 

Οι δρόμοι σε πολλές περιοχές 

της Αθήνας μετατράπηκαν σε 

ποτάμια από την καταρρα-

κτώδη βροχή, ενώ προβλήματα 

δημιουργήθηκαν και στην κυ-

κλοφορία των οχημάτων. 

Οι περιοχές όπου αντιμετώπι-

σαν το μεγαλύτερο πρόβλημα 

ήταν το Ηράκλειο, η Νέα Ιωνία, 

το Αιγάλεω, το Περιστέρι και το 

Μοσχάτο, όπου οι κλήσεις για 

αντλήσεις υδάτων παρουσία-

σαν αυξητική τάση την ώρα 

που καταστηματάρχες άνοιγαν 

τις επιχειρήσεις τους, πολλές 

από τις οποίες ήταν πλημμυρι-

σμένες, σύμφωνα με την Πυ-

ροσβεστική.

Kορωνοϊός
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την 
Τρίτη, 408 νέα κρούσματα  
κορωνοϊού στη χώρα, με τον 
συνολικό αριθμό των κρουσμά-
των να φτάνει τις 23.060, εκ 
των οποίων το 55.7% άνδρες. 
Από τα νέα κρούσματα, 58 
συνδέονται με γνωστές συρ-
ροές και 45 εντοπίστηκαν κα-
τόπιν ελέγχων στις πύλες ει-
σόδου της χώρας. 
3.367 (14.6%) θεωρούνται 
σχετιζόμενα με ταξίδι από το 
εξωτερικό και 9364 (40.6%) εί-
ναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό 
κρούσμα. 
89 Έλληνες νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι. Η διάμεση ηλι-
κία τους είναι 69 ετών. 25 
(28.1%) είναι γυναίκες και οι 
υπόλοιποι άνδρες. To 93.3%, 
των διασωληνωμένων, έχει 
υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλι-
κιωμένοι 70 ετών και άνω. 242 
ασθενείς έχουν εξέλθει από τις 
ΜΕΘ. 
Τέλος, καταγράφηκαν 9 ακόμα  
θανάτοι μεχρι το πρωι της Τε-
τάρτης και 462 θανάτους συ-
νολικά στη χώρα. 177 (38.3%) 
γυναίκες και οι υπόλοιποι άν-
δρες. Η διάμεση ηλικία των θα-
νόντων συμπολιτών μας ήταν 
τα 79 έτη και το 96.5% είχε κά-
ποιο υποκείμενο νόσημα ή/και 
ηλικία 70 ετών και άνω.

Κακοκαιρία

Ανεβαίνει εκ νέου η ένταση σε Αιγαίο και 
Ανατολική Μεσόγειο μετά από την κίνηση 
της Τουρκίας να βγάλει ξανά το ερευνη-
τικό Oruc Reis νότια του Καστελλορίζου 
και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το 
ερευνητικό σκάφος έχει ήδη αποπλεύσει 
από το λιμάνι της Αττάλειας και κινού-
μενο με ταχύτητα κάτω των 10 κόμβων 
έχει βάλει πλώρη προς την ελληνική 
υφαλοκρηπίδα. 
Μετά το Συμβούλιο εξωτερικών Υποθέ-
σεων της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο, ο Νί-
κος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους 
για τις παράνομες δραστηριότητες της 
Τουρκίας εντός της ελληνικής υφαλοκρη-
πίδας και όπως δήλωσε, εξήγησε το 
προφανές. 
Κλειστό παραμένει εδώ και 24 ώρες το 

σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού 
του τουρκικού ερευνητικού σκάφους 
Oruc Reis, το οποίο από την Τρίτη βρί-
σκεται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. 
Το σκάφος απέπλευσε τη Δευτέρα από 
το λιμάνι της Αττάλειας ενώ το τελευταίο 
στίγμα που εξέπεμψε με ανοιχτό πομπό 
ήταν σε περιοχή εντός της ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας περί τα 35 ναυτικά μίλια 
νότια του Καστελόριζου. 
Στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με 
πληροφορίες, υπάρχει παρουσία του ελ-
ληνικού στόλου. 
Ελληνική Αντι-Navtex 
Ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης της 
υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού 
Ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex με 
αφορμή την παράνομη Navtex που εξέ-
δωσε ο σταθμός της Αττάλειας για έρευ-
νες του Όρουτς Ρέις σε περιοχή εντός 
της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. 
Συγκεκριμένα, η ελληνική Navtex ανα-
φέρει ότι η τουρκική Navtex είναι «πα-
ράνομη» και αφορά «σε μη εγκεκριμένη 
δραστηριότητα» που «επικαλύπτει την 
ελληνική υφαλοκρηπίδα». Επίσης, τονί-
ζεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου έχει 
τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμά-
των στη συγκεκριμένη θαλάσσια πε-
ριοχή. 

Κάθειρξη 13 ετών για το διευθυντήριο 

της Χρυσής Αυγής -πλην του Αρτέμη 

Ματθαιόπουλου- και ισόβια κάθειρξη και 

10 χρόνια για το δολοφόνο του Παύλου 

Φύσσα. Αυτές είναι οι ποινές που επέ-

βαλε το δικαστήριο στους καταδικασθέ-

ντες στη δίκη της Χρυσής Αυγής.  

Σε κάθειρξη 13 ετών καταδικάστηκαν οι 

Νίκος Μιχαλολιάκος, Χρήστος Παππάς, 

Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Γιώρ-

γος Γερμενής και ο Ηλίας Παναγιώτα-

ρος. 

Τα επόμενα βήματα 

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου επί των 

ποινών είναι το προτελευταίο στάδιο 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η πολύ-

κροτη δίκη. 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για 

τις ποινές η εισαγγελέας, Αδαμαντία Οι-

κονόμου, θα ανακοινώσει την πρότασή 

της για το κατά πόσο η έφεση που θα 

ασκηθεί από τους συνηγόρους υπερά-

σπισης έχει ανασταλτική δύναμη, πρό-

ταση στην οποία θα τοποθετηθούν οι δι-

κηγόροι.στηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη. 

Η αστυνομία είναι πανέτοιμη 

«Μόλις ενημερωθούμε αρμοδίως για τα 

στελέχη της Χρυσής Αυγής που θα πρέ-

πει να οδηγηθούν στη φυλακή, σύμφωνα 

με την απόφαση του δικαστηρίου, οι αρ-

μόδιες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ θα προχω-

ρήσουν στην άμεση σύλληψή τους. Η 

αστυνομία είναι πανέτοιμη και γνωρίζει 

πού είναι ο καθένας», τόνισαν, αστυνο-

μικές πηγές, ενόψει της ανακοίνωσης 

των ποινών που θα επιβληθούν στους 

καταδικασθέντες για την υπόθεση της 

Χρυσής Αυγής. 

Σημειώνεται, ότι αστυνομικοί παρακο-

λουθούν διακριτικά, εδώ και πολλές ημέ-

ρες, στελέχη της Χρυσής Αυγής και γνω-

ρίζουν πολύ καλά όλες τις κινήσεις τους.
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Εκλογές στα Κατεχόμενα Ο Τζο Μπάιντεν προηγείται του  
Ντόναλντ Τραμπ σε έξι κρίσιμες Πολιτείες

Ιστορικό χαμηλό σε ότι αφορά την αποχή σημει-
ώθηκε κατά την "εκλογική" αναμέτρηση στα κα-
τεχόμενα αφού η προσέλευση των ψηφοφόρων 
έφθασε μόλις το 54,72%. 
Στο 100% της καταμέτρησης ο Ερσίν Τατάρ κλει-
δώνει την πρωτιά στον Α' γύρο των "εκλογών" με 
32.35% με τον Μουσταφά Ακιντζί να συγκεντρώ-
νει το 29.84%. 
 
Τελικό αποτέλεσμα ανά υποψήφιο 
Ερσίν Τατάρ: 32.35% 
Μουσταφά Ακιντζί: 29.84% 
Τουφάν Έρχιουρμαν: 21.68% 
Κουντρέτ Οζέρσαϊ: 5.74% 
Ερχάν Αρίκλι: 5.36% 
Σερντάρ Ντενκτάς: 4.20% 
 
Λίγο πριν τις 20:30 (ώρα Κύπρου) την Κυριακή 
11 Οκτωβρίου, ενώ τα περισσότερα Τουρκοκυ-
πριακά μέσα μετέδιδαν ότι ο Μουσταφά Ακιντζί 
είχε πάρει προβάδισμα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, 
με ανάρτησή του διακήρυξε ότι προηγείται με κα-
ταμετρημένο το 50% των ψήφων. 
Από την άλλη, όπως συνηθίζεται και στις εκλογι-
κές αναμετρήσεις στην Τουρκία, ο "πρόεδρος" 
Ερσίν Τατάρ φαίνεται να προηγείται σύμφωνα με 
τα "κρατικώς" δημοσιευμένα στοιχεία.. 
Ο Τουφάν Ερχιουρμάν συνεχάρη τους νικητές το-
νίζοντας πως δεν θα επιτρέψουν να διχασθεί ο 
"λαός" ενόψει του δεύτερου γύρου. Σημείωσε ότι 
η κεντρική επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Τουρ-
κικού κόμματος (CTP) θα αξιολογήσει αύριο τα 
αποτελέσματα των λεγόμενων εκλογών. 

Τα τελικά αποτελέσματα ανά επαρχία 
Αμμόχωστος 
Τατάρ 27.3% 
Ακιντζί 24.3% 
Τρίκωμο 
Τατάρ 43.2% 
Ερχιουρμάν 17.9% 
Ακιντζί 16.4%  
Λεύκα 
Τατάρ 30.9%  
Ακιντζί 29.9%  
Κερύνεια 
Τατάρ 28.6% 
Ακιντζί 29.8%  
Μόρφου 
Τατάρ 30,8% 
Ακιντζί 31,8% 
Είπαν "Όχι" στη μεταρρύθμιση 
Παράλληλα με την ψηφοφορία για την ανάδειξη 
του νέου ηγέτη της τ/κ κοινότητας οι ψηφοφόροι 
κλήθηκαν ψηφίσουν σε δημοψήφισμα για τις "συ-
νταγματικές" αλλαγές που αφορούν την αύξηση 
του αριθμού των "δικαστών" - μελών του "ανω-
τάτου εκλογικού δικαστηρίου". 
Με 50.1% καταψηφίστηκε η τροποποήση του "συ-
ντάγματος" που προέβλεπε αύξηση των μελών 
του "ανωτάτου δικαστηρίου". 
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, πρόκειται 
για την 10η διαδικασία ανάδειξης "προέδρου" του 
ψευδοκράτους, με τους περισσότερους υποψήφι-
ους "προέδρους", 11, από τους οποίους οι 7 κα-
τέρχονται ως ανεξάρτητοι και οι 4 ως κομματικοί. 
Οι υποψήφιοι για τις "προεδρικές εκλογές" ήταν 
οι  Ερσίν Τατάρ (κομματικός υποψήφιος, ΚΕΕ), 
Τουφάν Ερχιουρμάν (κομματικός, ΡΤΚ), Ερχάν 
Αρικλί (κομματικός, ΚΑ), Φουάτ Τσινέρ (κομματι-
κός, κόμμα Εθνικιστικής Δημοκρατίας), Αρίφ Σαλίχ 
Κιρντάγ (ανεξάρτητος), Αχμέτ Μποράν (ανεξάρ-
τητος, Μουσταφά Ουλάς (ανεξάρτητος), Αλπάζ 
Ουζ (ανεξάρτητος), Κουντρέτ Οζερσάι (ανεξάρ-
τητος) και Μουσταφά Ακιντζί (ανεξάρτητος). 
Υπενθυμίζεται ότι και για τις "εκλογές" και για το 
δημοψήφισμα απαιτείται απλή πλειοψηφία. Σε 
περίπτωση που μεταξύ των υποψηφίων "προ-
έδρων" δεν υπάρχει κάποιος που θα συγκεντρώ-
σει το 50% + 1 ψήφο, τότε θα υπάρξει β γύρος 
την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Το 2018, το ποσοστό των γυ-

ναικών ηλικίας 50-69 ετών που 

είχαν υποβληθεί σε έλεγχο για 

καρκίνο του μαστού (χρησιμο-

ποιώντας μαστογραφία) τα δύο 

προηγούμενα χρόνια διέφερε 

σημαντικά μεταξύ των κρατών 

μελών, σύμφωνα με στοιχεία 

που έδωσε σήμερα στη δημο-

σιότητα η Eurostat, η στατι-

στική υπηρεσία της ΕΕ. 

Με βάση τα προγράμματα δια-

λογής, επτά κράτη μέλη είχαν 

ποσοστά διαλογής για τον καρ-

κίνο του μαστού κάτω από το 

50%. Τα χαμηλότερα ποσοστά 

καταγράφηκαν στη Βουλγαρία 

(21% των γυναικών ηλικίας 50-

69 ετών, στοιχεία 2017), Σλο-

βακία (30%) και Κύπρο (33%). 

Αντιθέτως, τρία κράτη μέλη 

ανέφεραν ποσοστά διαλογής 

καρκίνου του μαστού άνω του 

75%: Φινλανδία (84%), Δανία 

(83%) και Κάτω Χώρες (77%). 

Στα 11 κράτη μέλη όπου τα πο-

σοστά διαλογής μειώθηκαν, οι 

μειώσεις ήταν συνήθως σχε-

τικά μικρές, με τις πιο αξιοση-

μείωτες μειώσεις στη Σλοβενία   

(-8,3 ) και στη Γερμανία (-7,2 

μεταξύ 2013 και 2017). 

Υγεία

Ο υποψήφιος των Δημοκρατι-

κών Τζο Μπάιντεν προηγείται 

και στις έξι κρίσιμες Πολιτείες 

του απερχόμενου Ρεπουμπλι-

κανού Προέδρου Ντόναλντ 

Τραμπ, αν και με οριακή δια-

φορά σε ορισμένες από αυτές, 

σύμφωνα με μια δημοσκόπηση 

του πρακτορείου Reuters και 

της εταιρείας Ipsos. 

Στη δημοσκόπηση συμμετέχουν 

πιθανοί ψηφοφόροι από έξι αμ-

φίρροπες Πολιτείες: Ουισκόν-

σιν, Πενσιλβάνια, Μίσιγκαν, Βό-

ρεια Καρολίνα, Φλόριντα και 

Αριζόνα, οι οποίες εκτιμάται ότι 

θα διαδραματίσουν κρίσιμο 

ρόλο στην εκλογή του προ-

έδρου. 

Στο Μίσιγκαν, ο Μπάιντεν δια-

τηρεί άνετο προβάδισμα, με πο-

σοστό 51% έναντι 43% για τον 

Τραμπ. Το 22% των ερωτηθέ-

ντων είπε ότι έχει ήδη ψηφίσει. 

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο Μπάι-

ντεν συγκεντρώνει ποσοστό 

48%, μόλις μία μονάδα περισ-

σότερη από τον Τραμπ (47%). 

Την προηγούμενη εβδομάδα οι 

δύο υποψήφιοι συγκέντρωναν 

το ίδιο ποσοστό, 47%. Το 12% 

έχει ήδη ψηφίσει. Στο Ουισκόν-

σιν, ο Μπάιντεν έχει ποσοστό 

51% έναντι 44% για τον Τραμπ. 

Το 20% έχει ήδη ψηφίσει. Τα 

ίδια ακριβώς ποσοστά (51% 

έναντι 44%) συγκεντρώνουν οι 

δύο υποψήφιοι και στην Πενσιλ-

βάνια, όπου όμως έχει ψηφίσει 

μόνο το 6%. 

Στη Φλόριντα, όπου στην προ-

ηγούμενη δημοσκόπηση λάμ-

βαναν και οι δύο 47%, σήμερα 

το ποσοστό του Μπάιντεν έχει 

ανέβει στο 49% ενώ του Τραμπ 

μειώθηκε κατά δύο μονάδες, 

στο 45%. Το 7% έχει ήδη ψηφί-

σει. Στην Αριζόνα, ο Μπάιντεν 

αυξάνει κατά μία μονάδα τη δια-

φορά, φτάνοντας στο 48% ένα-

ντι 46% του Τραμπ. Το 3% έχει 

ήδη ψηφίσει. 

Και στις έξι Πολιτείες οι ερωτη-

θέντες θεωρούν ότι ο Τζο Μπάι-

ντεν θα ήταν καλύτερος στη δια-

χείριση της πανδημίας και ο 

Ντόναλντ Τραμπ στη διαχείριση 

της οικονομίας. 
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Εμβόλιο για τον κορωνοϊό

«Το Oruc Reis επέστρεψε στα καθήκοντά του 
στην Ανατολική Μεσόγειο»: αυτό δήλωσε την Τε-
τάρτη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, επιστρέφοντας στην εμπρηστική ρητορική. 
Ο Τούρκος πρόεδρος δε δίστασε μάλιστα να υπο-
στηρίζει πως Ελλάδα και Κύπρος «δεν τήρησαν 
τις υποχρεώσεις τους». 
Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυ-
βερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης 
(AKP), ο Ερντογάν είπε: 
«Θα συνεχίσουμε να δίνουμε στο πεδίο την απα-
ραίτητη απάντηση στην Ελλάδα και την “ελληνο-
κυπριακή διοίκηση”, που δεν τήρησαν τις υπο-
σχέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών 
που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ 
και της ΕΕ». 
Μάλιστα, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις μετά το 
άνοιγμα της παραλίας των Βαρωσίων, είπε προ-
κλητικά ότι «ανήκουν στους Τουρκοκύπριους». 
Ο Ερντογάν δήλωσε ακόμη πως θα ανακοινώσει 
το σαββατοκύριακο έναν νέο αριθμό για τα κοι-
τάσματα αερίου, που η χώρα του ανακάλυψε στην 
Μαύρη Θάλασσα, καθώς θα επισκεφθεί το τουρ-
κικό πλοίο γεωτρήσεων που βρίσκεται εκεί. 
Ο Tούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη πως η 
ομάδα του Μινσκ χρονοτριβεί στην αντιμετώπιση 
της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και 
επανέλαβε πως η περιοχή αυτή θα πρέπει να 
επιστραφεί στο Αζερμπαϊτζάν. 
Στην ίδια ομιλία του, ο Ερντογάν υποστήριξε επί-
σης πως η Τουρκία δεν έχει στείλει σύρους μα-
χητές στο Αζερμπαϊτζάν. 

Πρόσθεσε πάντως πως η Τουρκία υποστηρίζει 
πλήρως τους Αζέρους συμμάχους της. 
Όπως δήλωσε ο κ. Ντονμέζ, το Oruc Reis έφτασε 
την Τρίτη στην περιοχή που ορίζεται από την -
παράνομη- Navtex και έκανε κάποιες δοκιμές. 
Υπενθυμίζεται πως το σύστημα γεωγραφικού 
προσδιορισμού του τουρκικού ερευνητικού πα-
ραμένει κλειστό εδώ και 24 ώρες. 
Πέτσας: Δεν θα σχολιάζουμε κάθε δήλωση 
Τούρκου αξιωματούχου 
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο 
οποίος την ώρα που έγινε γνωστή η δήλωση του 
Φατίχ Ντονμέζ βρισκόταν στον «αέρα» του ΣΚΑΪ, 
αρνήθηκε να σχολιάσει τα λεγόμενά του. 
«Δε θα σχολιάζουμε κάθε δήλωση τούρκου αξιω-
ματούχου… Ακολουθούμε τη σταθερή μας πολιτική 
με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με βάση και το 
κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής.  
Η επιστροφή του Oruc Reis εντός της ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας θεωρείται ωμή πρόκληση από 
την πλευρά της Τουρκίας, με τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει χθες ξεκάθαρο 
μήνυμα πως υπό αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει 
καμία περίπτωση να καθίσει στο τραπέζι του δια-
λόγου η Ελλάδα. 
Κατά τη συνάντησή του με το Γερμανό υπουργό 
Εξωτερικών Χάικο Μάας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
διαμήνυσε στη γειτονική χώρα ότι με το Oruc Reis 
να πλέει νότια του Καστελόριζου, δεν νοείται διά-
λογος με την Άγκυρα. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στηριζόμενος στις τε-
λευταίες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, θα 
θέσει τη νέα μονομερή ενέργεια της Άγκυρας στη 
Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα  
Πέμπτη και αύριο Παρασκευή. 
Όπως λένε στο κυβερνητικό στρατόπεδο πλέον 
είναι στο χέρι των Ευρωπαίων να δώσουν ένα 
μάθημα στην Τουρκία, η οποία δείχνει ασυνέπεια 
και ασυνέχεια και συνεχίζει να παραβιάζει κυ-
ριαρχικά δικαιώματα τόσο της Ελλάδας όσο και 
της Κύπρου. 
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, κατά τη συ-
νάντηση του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, υπο-
γράμμισε ότι οι κινήσεις του Oruc Reis αντιβαί-
νουν τα όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των 
πλευρών. 
Τη στάση της Τουρκίας αποδοκίμασε και το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, τονίζοντας ότι η Τουρκία υποδαυλίζει 
την ένταση στην περιοχή.

 Κορωνοϊός-Κόσμος

Σχεδόν εννέα στους δέκα εργα-
ζόμενους θα ήθελαν να μπο-
ρούν να επιλέγουν αν θα εργά-
ζονται από το σπίτι ή το 
γραφείο, μόλις αρθούν οι περιο-
ρισμοί που έχουν τεθεί λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού, και 
να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία 
να επιλέγουν το ωράριό τους, 
σύμφωνα με έρευνα της Cisco 
Systems. 
Η πανδημία έχει αλλάξει ριζικά 
τη στάση των εργαζομένων 
απέναντι στην τηλεργασία, 
όπως έδειξε η έρευνα, με τα δύο 
τρίτα των ερωτηθέντων να εκτι-
μούν περισσότερο τα πλεονε-
κτήματά της. 
Αν και μόνο το 5% όσων ρωτή-
θηκαν εργαζόταν από το σπίτι 
πριν την επιβολή lockdown, 
τώρα το 86% απάντησε ότι θα 
ήθελε να μπορεί να επιλέγει 
πότε, πώς και πότε θα εργάζε-
ται και να εκμεταλλεύεται έναν 

συνδυασμό τηλεργασίας και ερ-
γασίας από το γραφείο, επεσή-
μανε η Cisco στην έρευνά της 
που έδωσε σήμερα στη δημο-
σιότητα. 
Ο αντιπρόεδρος της Cisco 
Γκόρντον Τόμσον σχολίασε ότι 
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
αναδιαμορφώσουν τον τρόπο 
λειτουργίας τους προκειμένου 
να απαντήσουν στα νέα αιτή-
ματα των εργαζομένων, οι 
οποίοι έθεσαν ως προτεραι-
ότητές τους την επικοινωνία και 
τη συνεργασία. 
Ο ίδιος επεσήμανε ότι η τεχνο-
λογία θα πρέπει να χρησιμοποι-
ηθεί ώστε να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια των εργαζομένων και 
των δεδομένων τους, είτε στο 
γραφείο είτε στο σπίτι. 
Στην έρευνα της Cisco συμμε-
τείχαν 10.000 άνθρωποι σε 12 
αγορές στην Ευρώπη, τη Μέση 
Ανατολή και τη Ρωσία.

Η αμερικανική φαρμακευτική 
εταιρεία Eli Lilly & Co ανακοί-
νωσε το βράδυ της Τρίτης ότι η 
κλινική δοκιμή της θεραπείας 
αντισωμάτων για την Covid-19, 
η οποία χρηματοδοτήθηκε από 
την αμερικανική κυβέρνηση, 
διακόπηκε λόγω μιας ανησυχίας 
για την ασφάλεια των ασθενών. 
“Λόγω υπερβάλλουσας προσο-
χής”, η ανεξάρτητη επιτροπή 
παρακολούθησης της ασφά-
λειας δεδομένων (DSMB) της 
Activ-3, της κλινικής δομικής τρί-
της φάσης της θεραπείας με μο-
νοκλωνικά αντισώματα “συνέ-
στησε τη διακοπή” της, ανέφερε 
η εκπρόσωπος Μόλι ΜακΚάλι. 
Η φαρμακοβιομηχανία “στηρίζει 
την απόφαση της ανεξάρτητης 

DSMB” για την ασφάλεια των 
ασθενών που συμμετέχουν στη 
μελέτη, πρόσθεσε. Στη φάση 
Activ-3 εξεταζόταν η ασφάλεια 
και η αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου που ανέπτυξε η Eli 
Lilly σε συνδυασμό με τη ρεμ-
δεσιβίρη, ένα αντιιικό φάρμακο 
που έχει λάβει κατεπείγουσα 
έγκριση για να χορηγείται σε 
ασθενείς με Covid-19. 
Το φάρμακο της Eli Lilly είναι 
παρόμοιο με εκείνο της Regen-
eron που χορηγήθηκε στον 
Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ αφότου προσβλήθηκε 
από τον νέο κορωνοϊό. 
Η μετοχή της εταιρείας υποχώ-
ρησε κατά 3%, στα 150 δολά-
ρια, μετά την ανακοίνωση.

Στα 38.040.148 ανέρχονται τα 
κρούσματα κορωνοϊού παγκο-
σμίως. Οι ασθενείς που απε-
βίωσαν ανέρχονται στους 
1.085.373 και τα άτομα που 
έχουν αποθεραπευτεί στα 
28.598.151. 
Σύμφωνα με το Worldometer, 
αυτή τη στιγμή οι ασθενείς 
που φέρουν τον ιό ανέρχονται 
σε 8.356.624. Από αυτούς η 
κατάσταση της υγείας των 
8.287.505 δηλαδή του 99% εί-
ναι ήπια, ενώ 69.119, δηλαδή 
του 1% είναι σοβαρή ή κρί-
σιμη. Εξάλλου, συνολικά 
29.683.524 περιπτώσεις 
έχουν κλείσει, δηλαδή οι ασθε-
νείς είτε έχουν αποθεραπευτεί, 
είτε έχουν αποβιώσει 
Στον κατάλογο των χωρών με 
τα περισσότερα κρούσματα 
εξακολουθούν να είναι πρώτες 
οι ΗΠΑ με 8.037.789 επιβεβαι-
ωμένες περιπτώσεις και 
220.011 θανάτους. Ακολου-
θούν η Ινδία με 7.173.565 
κρούσματα και 109.894 θανά-
τους, η Βραζιλία με 5.103.408 
άτομα που προσβλήθηκαν 
από κορωνοϊού και 150.709 
να έχουν χάσει τη ζωή τους, η 
Ρωσία με 1.312.310 κρού-
σματα και 22.722 θανάτους 
και η Κολομβία με 919.083 πε-
ριπτώσεις ασθενών με κορω-
νοϊό και 27.985 άτομα που 
έχουν αποβιώσει.

Σεβασμό στα περί Αμμοχώ-
στου ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά 
η ΓΓ του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης Μαρία Πεϊτσίνοβιτς 
Μπούριτς. 
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση, 
η οποία αναρτήθηκε στην επί-
σημη ιστοσελίδα του Συμβου-
λίου της Ευρώπης, αναφέρεται 
ότι η κ. Μπούριτς έχει εκφράσει 
«τη βαθιά της ανησυχία σε 
σχέση με τις αναφορές για 
άνοιγμα στις 8 Οκτωβρίου της 
παραλίας και της ακτογραμμής 
των Βαρωσίων». 
Η Γενική Γραμματέας του ΣτΕ 
υπογράμμισε ότι «τα σχετικά 
ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ γι αυτό το 
ζήτημα πρέπει να τύχουν σε-
βασμού και ότι θα πρέπει να 
επαναρχίσει ο διάλογος». 
 κ. Μπούριτς επανέλαβε επί-
σης ότι «μονομερείς ενέργειες 
πάνω σ’ αυτό το ζήτημα δεν 
μπορούν να είναι παραγωγικές 
και γι αυτό θα πρέπει να απο-
φευχθούν». 
Εξέφρασε επίσης την ετοιμό-
τητα του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης να υποστηρίξει τις προ-
σπάθειες των Ηνωμένων 
Εθνών για διάλογο.

Συμβούλίο Ευρώπης
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Τις πληγές που έφεραν στην χωράν 
χάριν της επιπολαιότητας τους  

Σοσιαλιστική ηθική 

H
 αλαζονεία του πρώην 

πρωθυπουργού Κάμε-

ρον, τον οδήγησε να 

παίξει  σε τζόγο το μέλλον της  

χώρας του και όταν τα πρά-

γματα και το αποτέλεσμα του 

δημοψηφίσματος δεν ήταν 

αυτό που περίμενε, και όταν 

η όλη πορεία πήρε μία πολύ 

παράξενη και επικίνδυνη στροφή, που όπως 

βλέπουμε συνεχίζουν να παίρνουν, την στιγμή 

που έπρεπε να σταθεί και να αναστηλώσει την 

χώρα σαν απόστρατος, τα αφήνει και την θέση 

του αντικατασταθεί μία από τους χειρότερους 

Πρωθυπουργούς  που γνώρισε η χώρα, καμία 

άλλη από την Teresa May, που από το κακό πή-

γαμε στο χειρότερο και ποιο τραγικά τώρα στα 

χείριστα με τον απρόβλεπτο Johnson  που όλο 

και οδηγεί την χώρα σε καταστροφή και από 

πολλές πλευρές.  

Τώρα αντιμετωπίζει και δικαστήρια όπου η ΕΕ 

έστειλε μήνυμα ότι θα κινήσει αγωγή για τα πα-

ράνομα σχέδια του όσον αφορά το εμπόριο  και 

σύνορα με την Ιρλανδία.  

Αυτά όλα ξετυλίγονται μπροστά μας, διότι ευθύς 

εξαρχής όταν η ιδέα του δημοψηφίσματος ήλθε 

στη επιφάνεια και δόθηκε στο λαό η επιλογή  εάν 

θα πρέπει να μείνει η χώρα στη Ευρώπη η όχι, 

πήγαν όλα στραβά και ανάποδα όπως λέμε.   

Ο Κάμερον με την ιδέα και ελπίδα ότι θα πήγαιναν 

όλα καλά και αφού ξόδευε περί τα 7 εκατομμύρια  

για να εξήγηση στον λαό  ότι πρέπει να ψηφίσει 

ΝΑΙ για να μείνουμε στη Ευρώπη και οι αντίπαλοι 

με αρχηγούς Johnson και Farage πλάσαραν ένα 

σορό ψέματα στον λαό, με το ότι θα έχουμε πε-

ρισσότερα χρήματα για το NHS.  

Ο δε Farage άναβε με τα ρατσιστικά του συνθή-

ματα ότι ο λαός θα έχει περισσότερες εργασίες, 

αφού θα φύγουν οι ξένοι.  Όλες οι δηλώσεις χωρίς 

βάση ή ίχνος καμίας  αλήθειας.   

Αλλά ο λαός δυστυχώς στις περισσότερες περι-

πτώσεις πιστεύει στο ψέμα και έτσι πάει θύμα 

ως συνήθως..  

Η αλήθεια είναι ουδεμία παράταξη υπολόγισε τι 

θα ήταν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.  

Αφού ο Κάμερον  πίστευε ότι δεν θα έχανε και 

όταν ξόδευε η ίδια η Κυβέρνηση τα χρήματα του 

φορολογουμένου και κάθε σπίτι στην χώρα πήρε 

τις πληροφορίες γιατί πρέπει  ψηφίσουμε ΝΑΙ, 

νόμιζε η Κυβέρνηση Κάμερον ότι ήταν αρκετά για 

να νικήσει με το ΝΑΙ.. έτσι δεν είχε  δεύτερο πλάνο  

και  ούτε καν σκέφθηκε ότι θα υπάρξει η περί-

πτωση να χάσει. Έτσι δεν είχε καν μέτρα  που  

μπορούσε να λάβει με τέτοιο αποτέλεσμα και βρέ-

θηκε σε αμηχανία. Αλλά  πως  να  γυρίσει, παρά 

μόνο διαμέσου μίας ανοικτής  θύρας, που ήταν 

αυτή  η επιλογή, που θα το οδηγούσε στη παραί-

τηση του.   

Από τη άλλη πλευρά οι Johnson και  Farage πλά-

σαραν ένα σορό ψέματα, αφού ήταν υπό την ιδέα 

ότι δεν είχαν ή μάλλον δεν υπήρχε περίπτωση 

να κερδίσουν, με τα ψέματα το ένα  μετά το άλλο 

να συνεχίζονταν και ο λαός εν τέλει τους πίστευε, 

χωρίς καλά να ζυγίσουν από μόνοι τους τα πρά-

γματα να ρωτήσουν πως γίνετε τόσα πολλά χρή-

ματα. Ίσως θα τα θα πάρουμε αν φύγουμε η όχι.   

Τους έκρυψαν το γεγονός  ότι  θα στοίχιζε στην 

χώρα περισσότερα για την έξοδο από την ΕΕ.   

Έτσι περισσότερα των 2 χρόνων και ακόμη δεν 

έφθασε η χώρα σε ένα σημείο να συμφωνήσει 

με την  τη ΕΕ .  Όλα  αυτά γιατί  μεταξύ Βρετανίας 

και ΕΕ πολλά λίγα συμφωνήθηκαν. Για μήνες  

τώρα  δεν είχαν συναντηθεί και τώρα λιγότερο 

από 100 ημέρες που θα αποχωρήσει τελικά η 

Βρετανία από την Ευρώπη, (Η Βρετανία αποχώ-

ρησε από την Ευρώπη την 1ην Ιανουαρίου 2020) 

τώρα περνούμε την μεταβατική περίοδο, η Βρε-

τανική Βουλή ψήφισε τις  προάλλες σχετικά με 

τα σύνορα Ιρλανδίας και το εμπόριο να αποσύρει 

την συμφωνία που έκανε με την ΕΕ.   

Δεν μπορεί ένα κράτος να συμφωνεί και να υπο-

γράφει κάτι και η ίδια η Βουλή  της χώρας μετά 

από μήνες να ψηφίσει ότι δεν θέλει τέτοια συμ-

φωνία.   

Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα να αλλάζει 

ιδέα ο κος Johnson κάθε λίγο και λιγάκι.  

Ας το σκεφτόταν καλύτερα προηγουμένως προ-

τού υπογράψει η ακόμη καλύτερα προτού πρό-

τρεπε  τον κόσμο να ψηφίσει έξω από την Ευ-

ρώπη.   

Όπως δήλωσε κάποιος στο Euronews "Το πρό-

βλημα είναι, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο σκοπεύει 

να ενεργήσει σαν αδίστακτο κράτος, αγνοώντας 

όχι μόνο τη συμφωνία απόσυρσης αλλά και οποι-

αδήποτε απόφαση του CJEU, δεν υπάρχει τίποτα 

που μπορεί να κάνει η ΕΕ γι' αυτό." 

"Η κύρια προσφυγή θα ήταν η πολιτική και δι-

πλωματική, για παράδειγμα, η διακοπή τυχόν πε-

ραιτέρω διαπραγματεύσεων ή συνεργασίας. Αν 

και, φυσικά, η φήμη του Ηνωμένου Βασιλείου ως 

νομοταγής χώρα  θα βυθιστεί ακόμα περισσότερο 

στη λάσπη." Με άλλα λόγια έτσι καταλήγουν αυτοί 

που ζουν και πλασάρουν ένα σορό ψέματα.    

Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα όχι μόνο η πορεία 

της δίκης στο Λουξεμβούργο αλλά ακόμη και ποιο 

ενδιαφέρουσας η απόφαση. Περιμένουμε με αγω-

νία. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ έφερε σε 

δικαστήρια άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  

Οι επόμενοι λίγοι μήνες κρύβουν ίσως εκπλήξεις 

πολλές εκπλήξεις.  

του  
Γιώργου A.Σάββα

H
θική και πιο συγκεκριμένα  
σοσιαλιστική ηθική, το 
θέμα 

Η ηθική είναι κανόνας και μέτρο 

για τη συμβίωση και τη διαγωγή  

των ανθρώπων μέσα στην κοινω-

νία.Για το λόγο αυτό λοιπόν η 

ηθική είναι μια από τις μορφές 

της κοινωνικής συνείδησης. 

Για τους ιδεαλιστές, η ηθική είναι 

απόλυτα ανεξάρτητη από τις υλικές συνθήκες της 

ζωής των ανθρώπων.  

Ο διαλεκτικός υλισμός, αντίθετα, στηρίζει τις από-

ψεις για την ηθική και τους ηθικούς κανόνες όχι 

πάνω σε γενικούς και αφηρημένους ορισμούς, 

αλλά πάνω στις  ιστορικές  συγκεκριμένες συν-

θήκες. Δεν υπάρχει ηθική έξω από την ανθρώ-

πινη κοινωνία. 

Σε μια ταξική κοινωνία, η ηθική έχει χαρακτήρα 

ταξικό. Η ηθική δεν είναι κατηγορία 

αφηρημένη,αλλά ιστορική. Ενόσω εξελίσσονται 

οι μορφές της κοινωνικής ύπαρξης και η οικονο-

μική βάση της κοινωνίας,εξελίσσεται και η ηθική. 

Έτσι, μετά τη νίκη της αστικής τάξης,η ηθική της 

ηττημένης φεουδαρχικής κοινωνίας, παραχώ-

ρησε τη θέση της στην αστική ηθική.  

Το σύστημα της ιδιοποίησης της υπερεργασίας 

των δουλοπαροίκων δημιούργησε την ηθική της 

φεουδαρχίας,την ηθική της δουλοπαροικίας.  

Το σύστημα της "ελεύθερης εργασίας", της ερ-

γασίας δηλαδή για λογαριασμό άλλου,για λογα-

ριασμό δηλαδή του κατόχου του κεφαλαίου,το 

σύστημα της ιδιοποίησης της υπεραξίας που πα-

ράγει ο εργάτης, αντικατέστησε τη φεουδαρχική 

ηθική με την αστική ηθική.  

Η ανατροπή του καπιταλισμού από τον εργαζό-

μενο λαό θα έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία  

μιας νέας μορφής ηθικής, της ηθικής δηλαδή της 

σοσιαλιστικής κοινωνίας. 

Η σοσιαλιστική ηθική υπόκειται στο αξίωμα της 

υπεράσπισης των συμφερόντων των εργαζομέ-

νων.Συμφωνεί με τη σοσιαλιστική ηθική εκείνο 

που συντελεί στην κατάργηση της εκμετάλλευσης 

ανθρώπου από άνθρωπο, κάθε τι που συντείνει 

στη σταθεροποίηση του σοσιαλιστικού κοινω-

νικό-οικονομικού συστήματος.   

Ιστορικά, η επικράτηση της σοσιαλιστικής ηθικής 

στη Σοβιετική Ένωση και όχι μόνο αποτέλεσε γε-

γονός με παγκόσμια απήχηση. 

Είναι μέρος της ιστορικής κληρονομιάς του κινή-

ματος και σίγουρη βάση για τον αυριανό σοσια-

λισμό.   

Οι αστοί ιδεολόγοι προσπαθούν να παραστή-

σουν σαν αιώνιες και ατράνταχτες τις αρχές της 

ηθικής της καπιταλιστικής κοινωνίας που είναι 

σύμφωνες δήθεν με τη φύση του ανθρώπου. 

Η πείρα που αποκτήθηκε από την οικοδόμηση 

του σοσιαλισμού σε μια σειρά χώρες, ανεξάρτητα 

από το προσωρινό πισωγύρισμα, απέδειξε ότι 

αυτές οι δήθεν αιώνιες αρχές δεν ισχύουν παρά 

μόνο σε συνθήκες που το κοινωνικό οικονομικό 

σύστημα είναι καπιταλιστικό. 

Στο σοσιαλισμό, με την κατάργηση της ατομικής 

ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και την επι-

κράτηση της συλλογικής  ιδιοκτησίας,εγκαθιδρύο-

νται  νέες μορφές εργασίας και νέες σχέσεις με-

ταξύ των ανθρώπων που καταλήγουν στο 

σχηματισμό νέων ηθικών αρετών, των  ηθικών 

αρετών του νέου ανθρώπου, του σοσιαλιστικού 

ανθρώπου. 

Αντίθετα προς την αστική, την καπιταλιστική κοι-

νωνία όπου επικρατεί το προσωπικό, το ατομικό 

συμφέρον, που γίνεται ο ρυθμιστής της καθημε-

ρινής δραστηριότητας των ανθρώπων, στη  σο-

σιαλιστική κοινωνία ο άνθρωπος μαθαίνει να βλέ-

πει τα ατομικά του συμφέροντα μέσα στα 

συμφέροντα του συνόλου, της κοινωνίας, μαθαί-

νει να συντονίζει τα προσωπικά του συμφέροντα 

με τα κοινωνικά.  

Ο σοσιαλιστικός άνθρωπος παίρνει μια νέα 

στάση απέναντι στην κοινωνική ιδιοκτησία και 

στην εργασία. 

Η σοσιαλιστική αρχή "όποιος μπορεί να δουλέψει  

και δεν δουλεύει, δεν τρώει" και οι σοσιαλιστικές 

συνθήκες εργασίας αποτελούν τη βάση της νέας 

ηθικής, απαλλαγμένης από τον παρασιτισμό που 

κυριαρχεί στον καπιταλισμό.  

Το σοσιαλιστικό καθεστώς απαλλάσσει την ηθική 

από την πιο αποκρουστική εντολή που η αστική 

ηθική επιβάλλει στον άνθρωπο, δηλαδή το μίσος 

προς τους άλλους λαούς, προς τους ανθρώπους 

των άλλων φυλών και εθνικοτήτων. 

Η συνείδηση των σοσιαλιστικών ανθρώπων είναι 

διαποτισμένη με το διεθνισμό, με το σεβασμό 

προς τους άλλους λαούς.  

Οι ηθικές ιδιότητες των σοσιαλιστικών ανθρώπων 

εκδηλώνονται επίσης στην καθημερινή ζωή, στο 

σπίτι, στην οικογένεια,στη στάση απέναντι στη 

γυναίκα. Η ισότητα της γυναίκας στο σοσιαλισμό 

είναι ουσιαστική,αντικειμενική πραγματικότητα 

και όχι νεκρό γράμμα, όπως συμβαίνει στον κα-

πιταλισμό. 

Στο σοσιαλισμό ο ρόλος της ηγεσίας είναι καθο-

ριστικός. Έχοντας ξεκάθαρους ιστορικούς στό-

χους, η ηγεσία   καθοδηγεί τους ανθρώπους στη 

βάση του κοινού αγώνα και της συλλογικότητας. 

Τους διδάσκει ότι η νέα ηθική αναπτύσσεται με 

την πάλη του νέου ενάντια στο παλιό,με την πάλη 

ενάντια στις επιβιώσεις της παλιάς αστικής ηθι-

κής.  

Οι ηγέτες είναι παράδειγμα σε όλα. Στην εργα-

σία,στην περιφρούρηση της κοινωνικής ιδιοκτη-

σίας, στην ανάπτυξη δεσμών με τον λαό ,στην 

εξύψωση της συνείδησής του, στην ενθάρρυνση 

της κριτικής από τα κάτω,στη δημιουργία συνθη-

κών για τη δημοκρατική συμμετοχή του λαού σε 

όλα τα επίπεδα  της εξουσίας. Παράδειγμα στη 

νέα ηθική,τη σοσιαλιστική ηθική.

του 
Βασίλη Κωστή 
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Το άγχος… ένας μπελάς Βαρώσια ή αλλιώς Αμμόχωστος! 

Σ
ε φέρνω και 

πάλι στο μυαλό 

Αμμόχωστος 

μου.  

46 Χρόνια έχουν πε-

ράσει από τότε που 

δέχτηκες τη μαχαιριά 

του Αττίλα. Από τότε 

που τα παιδιά σου 

έφυγαν έτσι ξαφνικά 

με την ελπίδα να γυρίσουν και πάλι 

πίσω. Από τότε που εσύ…. αποκοιμή-

θηκες Αμμόχωστος μου. 

Αποκοιμήθηκες και μαζί σου και τα 

όνειρα των δικών σου παιδιών.  

Βαρώσιν μου. Κάθε γωνιά σου γωνιά 

πολιτισμού. Κάθε γωνιά σου και ένας 

ποιητής,  ένας καλλιτέχνης,  ένας μου-

σικός. Κάθε γωνιά σου ένα όνειρο που 

έμεινε στη μέση.  

Η θάλασσα σου γεμάτη αναμνήσεις καρ-

φωμένες στις μνήμες των παιδιών σου. 

Πόνος αβάσταχτος. Πληγές που αιμορ-

ραγούν, και που και πάλι τις ξανανοίγουν 

τα θηρία που σε κατασπάραξαν.  

Τα θηρία που και πάλι ορμούν να σε 

αποτελειώσουν….  Αμμόχωστος μου! 

Σε θυμάμαι Αμμόχωστος μου! Βαρώσιν 

μου! 

Βαρώσιν μου  ηντά θελα να γράψω τα 

δικά σου. Να θυμηθώ τα βάσανα τζιούλ-

λην την ομορκιάν σου. Δεν έχω ρίζες 

έσσω σου μα όμως πεθυμώ σε, τζιαι 

μέσα στα ορώματα  τες νύχτες μου χω-

ρώσε. 

Θυμούμε πούμουν στον στρατόν τζιαι 

θώρουν σε τζι’ αγρίκουν. Ελάλουν τόσες 

ομορκιές  ποιος θα τες ηξιχάσει. 

Ποιοι εν να τες αφίσουσιν τζιαι μακρυά 

να πάσιν.  

Βαρώσιν μου εν σε ξεχνώ, πάντα θα σ’ 

αθθυμούμε, τζι’ όπου τζι’ αν πάω παίρνω 

σε τζιαι δεν σε απαρνιούμαι. Βαρώσιν 

μου στην ξενηθκιάν σ’ έφερα τζιαι βαλα 

σε, πας’ τον λαιμόν μου φυλαχτόν θα 

κρέμμεσε  τζιαι θάσαι.  

Έκαμα σε φυλαχτόν τζ’ είσαι πασ’ τον 

λαιμόν μου, τζιαι που τζιημούμε έχω σε 

Βαρώσιν στ’ όνειρον μου. Είσαι τζιαμέ 

τζιαι κρέμμεσε τζι’ εν μπορώ να σ’ 

αφήσω, τζιαι καρτερώ Βαρώσιν μου κο-

ντά σου νάρτω πίσω. 

Είσαι τζιαμέ τζιαι κρέμμεσαι, τζι’ είσαι 

πάντα μητά μου, τζι’ όπου τζι’ αν πάω 

παίρνωσε… τζι’ έσσω… τζιαι στην δου-

λειά μου.  

Κάμε Θεέ μου θάμματα να δυνηθώ ν’ 

αντέχω, τζι’ υπομονήν να καρτερώ δώς 

μου την να την έχω. 

Νάρτουν οι μέρες να στραφώ τζιαι γιώ 

τζι’οι Βαρωσιώτες, ελεύθεροι να είμα-

στιν, σαν είμαστιν τζιαι τότες. 

Τότες που επηαίνναμεν στους τόπους 

τους δικούς σου, τζιαι ζιούσαμεν ούλλοι 

μαζίν οι Τούρζιοι μα τζ’ οι Χριστιανοί. 

Θα πέψω τούντο μήνυμαν τζι’ εύχομαι 

να μ’ ακούσουν. 

Να έρτουν  να συντήχουμεν να φύουν 

ποιόν τα μίση, να φέρουμεν πάλε ξανά 

στην Κύπρον μας την λύση. 

Τούτα έχω Βαρώσιν μου στον νούν μου 

τζιαι λαλώ το, πως σ’ έχω πάντα στην 

καρκιάν τζιαι πάντα σ’ έχω πρώτο. 

Στον νουν μου είσαι τζιαχαμέ τζια ζω-

ντανόν κρατώ σε, τζιαι καρτερώ να σου 

το πω θέλω σε τζι’ αγαπώ σε. 

Βαρώσιν μου στην ξενηθκιάν σ’ έφερα 

τζιαι βαλα σε πας’ τον λαιμόν μου φυλα-

χτόν θα κρέμμεσε  τζιαι θάσαι,  

Έκαμα σε φυλαχτόν τζ’ είσαι πασ’ τον 

λαιμόν μου τζιαι που τζιημούμε έχω σε 

Βαρώσιν στ’ όνειρον μου. 

Είσαι τζιαμέ τζιαι κρέμμεσε τζι’ εν μπορώ 

να σε δκιώξω, τζ’ ούτε ποττέ μου 

βκάλλω σε, τζι’ ούτε τζιαι θα σε κώψω. 

Κάμνω ευτζιήν στον πλάστην μου τζιαι 

καρτερώ να πιάσει, να γίνει θάμμαν να 

βρεθεί λύσην που να μας δώσει, 

τους τόπους μας ελεύθερους.. με πρώ-

τον το Βαρώσι. 

Τζι’ οι Βαρωσιώτες μονομιάς έσσω τους 

για να πάσιν. Τόποι μου π’ αναγιώθηκα 

τζιαι μιάληνα μητά σας, τζιαι τόποι που 

σας έμαθα τζι’ είδα την ομορκιάν σας, 

Θεέ μου γλέπε τζι’ έσσιεπε κακόν να μεν 

το πάθουν. 

Δώσ’ τους Θεέ μου δύναμην για να μας 

καρτερούσιν, τους νόμιμους κατοίκους 

τους,  γλήοραν για να δούσιν. 

Κάμε να ελευθερωθούν, να φύουσιν οι 

ξένοι. Να συναχτούμεν πλάστη μου 

πούλλην την οικουμένη, που μας εφάαν 

οι καμοί  τζιαι με καρκιάν καμένη. 

Για να στραφούμεν έσσω μας όπου μας 

καρτερούσιν, στους τόπους τζιαι τα 

σπίθκια μας πάλε  για να μας  δούσιν. 

Τούτα έχω Βαρώσιν μου στον νούν μου 

τζιαι λαλώ το, πως σ’ έχω πάντα στην 

καρκιάν τζιαι πάντα σ’ έχω πρώτον. 

Στον νουν μου είσαι τζιαχαμέ τζιαι ζω-

ντανόν κρατώ σε, τζιαι καρτερώ να σου 

το πω Βαρώσιν.. πεθυμώ σε. 

Βαρώσιν μου στην ξενηθκιάν σ’ έφερα 

τζιαι βαλα σε, πας’ τον λαιμόν μου φυ-

λαχτόν θα κρέμμεσε  τζιαι θάσαι.  

Έκαμα σε φυλαχτόν τζ’ είσαι πασ’ τον 

λαιμόν μου, τζιαι που τζιημούμε έχω σε 

Βαρώσιν στ’ όνειρον μου. 

Είσαι τζιαμέ τζιαι κρέμμεσε τζι’ εν μπορώ 

να σε κόψω, τζ’ ούτε ποττέ μου βκάλλω 

σε, τζι’ ούτε τζιαι θα σε θκιώξω. 

Κάμνω ευτζιήν στον πλάστην μου τζι’ 

όσπου να ξημερώσει.. Μεγάλον θαύμα 

να γενεί…. Να’ μαστεν  στο Βαρώσι.  

Έτσι ευλαβικά αυτό το κομμάτι βγαίνει 

από τα βάθη της καρδιάς για την Αμμό-

χωστο,  που και πάλι δοκιμάζεται και δέ-

χεται ακόμα μία εισβολή από τα θηρία 

που θέλουν να την κατασπαράξουν,  και 

ταυτόχρονα να γκρεμίσουν τα όνειρα και 

τις ελπίδες των νόμιμων ιδιοκτητών της 

πόλης που περιμένει την Ανάσταση της 

για τα τελευταία 46 χρόνια.  

Ας ευχηθούμε ότι οι κρατούντες τα ινία  

θα ενεργήσουν και θα πράξουν το κα-

λύτερο δυνατό ούτως ώστε να αποτρέ-

ψουν τα σχέδια των κατακτητών και να 

πάρουν πίσω τα σπίτια και τις περιου-

σίες τους οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους.   

Να λυτρωθεί επιτέλους η πόλης του 

Ευαγόρα.  

Καλή λευτεριά!  

Σας χαιρετώ,  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

του 
Βασίλη Παναγή 

Της Έλισσας  

Ξενοφώντος 

Φιλόλογος 

 

T
ο άγχος είναι 

ένα πολύ παρε-

ξηγημένο συ-

ναίσθημα… 

 H αλήθεια όμως είναι ότι το άγχος εί-

ναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα, εί-

ναι η φυσιολογική αντίδραση που έχει 

ο οργανισμός μας όταν νοιώθουμε 

την απειλή του στρες, όταν κάτι που 

είναι είτε πραγματικό είτε φανταστικό 

μάς στρεσάρει, μας πιέζει. Τότε σαν 

αποτέλεσμα ο οργανισμός μας αντι-

δρά με την αντίδραση «πάλης ή φυ-

γής». Δηλαδή προσπαθούμε να ξε-

φύγουμε από αυτό που μας κυνηγάει 

ή προσπαθούμε με κάποιον τρόπο 

να το αντιμετωπίσουμε, να παλέ-

ψουμε μαζί του. Πολύ γρήγορα λοι-

πόν βρισκόμαστε σε μία κατάσταση 

όπου οι ορμόνες μας ανεβαίνουν, 

όλες οι ορμόνες του στρες, ένα κο-

κτέιλ δυνατό έρχεται και αναστατώνει 

τον οργανισμό μας. Και το συναί-

σθημα που αισθανόμαστε, άγχος!  

Το  άγχος έχει να κάνει πολύ με τις 

σκέψεις που κάνουμε, με την πίεση 

που νοιώθει κανείς στο στήθος ή 

στους ώμους  ή στο κεφάλι του  ή μια 

γενικότερη δυσφορία, ένα φόβο, με 

σκέψεις και με την αίσθηση ότι δεν 

υπάρχει λύση.  

Πολλές φορές ο άνθρωπος αγχώνεται 

από τις σκέψεις του, όχι από πραγμα-

τικά γεγονότα. Σκέψεις που κάνει για 

παράδειγμα ότι δεν μπορεί να αντα-

πεξέλθει,  δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

σε μία δύσκολη κατάσταση, σε μια κα-

τάσταση που είναι πέρα από τις δυ-

νατότητές του. Και  σε αυτήν την πε-

ρίπτωση λοιπόν αρχίζει να αισθάνεται 

άγχος. Κι όταν αισθάνεται άγχος ξέ-

ρετε  τι παθαίνει; Λέει, τι μου συμβαί-

νει; Αυτό είναι το πρώτο που λέει. 

 Πολλές φορές νομίζει το άτομο ότι 

είτε τρελαίνεται, είτε πεθαίνει. Ευτυ-

χώς όμως ούτε τρελαίνεται ούτε πε-

θαίνει … Όμως είναι γεγονός ότι είναι 

τραγικά άσχημο το συναίσθημα του 

αυτό. Η υποκειμενική εμπειρία του άγ-

χους είναι σαν να κλονίζει όλο το εσω-

τερικό σύστημα του ανθρώπου και το 

εξωτερικό. Και το σώμα, η ψυχή και 

το μυαλό υποφέρουνε, όταν κάποιος 

έχει άγχος και αυτό είναι πολύ αλη-

θινό. 

Γι΄αυτό ποτέ μην πείτε στον εαυτό σας 

ή σε κάποιο άλλο: «Έλα μωρέ, όλα 

αυτά τα φαντάζεσαι… Άντε μωρέ τι 

αγχώνεσαι τώρα! Ή έλα μην αγχώνε-

σαι… ή έλα ξι-αγχώσουν». Είναι  ό,τι 

χειρότερο μπορείτε να δώσετε σαν 

συμβουλή στον εαυτό σας και στους 

άλλους.  Όσοι που δεν το  έχουν ζή-

σει, δεν το έχουνε περάσει, δεν ξέ-

ρουν πραγματικά πόσο δύσκολο είναι 

για αυτούς που το περνάνε. Μην νο-

μίζεται ότι κάποιος κάθισε και αποφά-

σισε να αγχωθεί και θέλει να υποφέ-

ρει! Αμ… δεν είναι έτσι ακριβώς! Είναι 

ένα νευρο-χημικό  κοκτέιλ που κτυ-

πάει τον εγκέφαλο. Και  όσο προσπα-

θούμε να καταλαγιάσουμε το  άγχος 

μας με το μαστίγιο, γιατί μαστίγιο είναι  

να λέμε στον εαυτό μας: «Σταμάτα 

ανόητο πλάσμα  να αγχώνεσαι, δεν 

είναι σωστό αυτό που κάνεις», μα-

ντέψτε τι παθαίνουμε.  Αγχωνόμαστε 

ακόμα παραπάνω, πολύ περισσό-

τερο, πολύ βαθύτερα και με μεγαλύ-

τερη ένταση και δεν μπορούμε να ξε-

φύγουμε από αυτό το πράγμα. Οπότε 

όσο αγχωνόμαστε τόσο χειρότερα γι-

νόμαστε! Όταν όμως πάρουμε μια βα-

θιά ανάσα του τύπου αχχχχ!!!!! και 

αντί να  λέμε γιατί αγχώνομαι, γιατί 

αυτό, γιατί εκείνο και πεθαίνω … να 

πούμε: «Μισό λεπτό, αυτή  την στιγμή 

έχω άγχος!!!» Το ονομάζω το συναί-

σθημά μου… κι αυτό σημαίνει ότι το 

δαμάζω. Είναι η αρχή λοιπόν το να 

μπορέσουμε να  αρχίσουμε, να βοη-

θήσουμε τον εαυτό μας  να καταλα-

γιάσει, να μπορέσουμε να μπούμε 

στην διαδικασία να καταλαγιάζουμε το 

άγχος μας, την στενοχώρια μας και 

τον εκνευρισμό που νοιώθουμε.  

Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι 

δεν γίνεται άμεσα. Δεν υπάρχει ένα 

κουμπί, ένας διακόπτη που πατάμε 

OFF- ΟΝ ανοίγουμε-κλείνουμε, περ-

νάει δεν περνάει… το άγχος! Δεν πάει 

έτσι!   

Οι περισσότεροι άνθρωποι αγχώνο-

νται  επειδή δοκίμασαν μια στρατη-

γική για να μειώσουν το άγχος τους  

και φυσικά αυτό  δεν μειώθηκε…γιατί 

δεν είναι κάτι αυτόματο.  Άρα πρέπει 

να ξέρουμε και ποιος είναι ο μηχανι-

σμός και τι να περιμένουμε. 

  Όταν λοιπόν ονομάσουμε τι είναι 

αυτό  που νοιώθουμε αυτό είναι 

καλό… Λέμε έχω άγχος και δεν λέμε 

κάτι άλλο από αυτά που φοβόμαστε. 

Όταν πούμε οκ ξέρω ότι θα περάσει 

και είμαστε λίγο καλοί με τον εαυτό 

μας και δείξουμε λίγη αγάπη και κα-

λοσύνη και συμπόνια στον εαυτό μας  

και μπορέσουμε να τον κατευνά-

σουμε, να τον καθησυχάσουμε… το 

νοιώθεις αυτό που νοιώθεις είναι αλη-

θινό δεν το φαντάζεσαι … Πάρε μερι-

κές βαθιές ανάσες, κάτσε  με αυτό 

που αισθάνεσαι, δεν θα εκραγείς, δεν 

θα ανοίξει η γη να σε καταπιεί δεν θα 

γίνει τίποτε το τραγικό. Αρχίζει μετά 

πολύ λίγο και πολύ σταδιακά θα αι-

σθανθείτε  να μειώνεται το άγχος σας. 

Κι όταν ξεκινήσει να μειώνεται το άγ-

χος τότε μπορούμε να καταφύγουμε 

στα σύγχρονα όπλα της ψυχολογίας 

για να το καταπολεμήσουμε χωρίς 

φάρμακα και σιγουριά. Όχι μόνο με 

τη δύναμη της θέλησής μας αλλά με 

τη δύναμη της σκέψης  μας γιατί η 

σκέψη μας είναι αυτή που μας κάνει 

να φοβόμαστε, να αγχωνόμαστε, να 

θυμώνουμε. 

 Όταν λοιπόν μάθουμε τα προσωπικά 

μας κουμπιά και μάθουμε να διαχει-

ριζόμαστε τον πανικό μας, το άγχος 

μας, την ανησυχία, το σφίξιμο μας, 

τότε αυτά σιγά σιγά παύουν να υφί-

στανται γιατί τα αντικαθιστούμε με άλ-

λες πιο λειτουργικές συμπεριφορές.  

Έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε ένα άλλο 

κύκλο σε μια άλλη διαδικασία που η 

ζωή μας γίνεται πολύ πιο όμορφη και 

πολύ πιο εύκολη. 

 Ένα πράγμα που πρέπει  να θυμά-

στε, ένα πράγμα που ποτέ δεν λέμε 

ούτε στον εαυτό μας ούτε στον άλλο: 

Σταμάτα να αγχώνεσαι! Όμως ένα 

άλλο πράγμα  θα πρέπει να πούμε 

και στον εσωτερικό μας κριτή: Στά-

ματα αν κάνεις ανελέητη κριτική στον 

εαυτό μας! Το κάνουμε αυτό όταν αγ-

χωνόμαστε και σκεφτόμαστε ότι δεν 

θα καταφέρουμε κάτι. Αγχωνόμαστε 

γιατί νομίζουμε ότι κάτι μας ξεπερνάει. 

Αγχωνόμαστε γιατί θεωρούμε ότι δεν 

είμαστε αρκετά καλοί, δυνατοί, δυνα-

μικοί και δεν ξέρω και τι άλλο αλλά εί-

ναι κάτι που υπάρχει μέσα στο μυαλό 

μας. Η κακή ιδέα που σφηνώνει στο 

μυαλό μας και αρχίζουμε να ασκούμε 

την αυτοκριτική και κατά κάποιο 

τρόπο είναι σαν να πυροβολούμε ψυ-

χολογικά τον εαυτό  μας. Και πολλές 

φορές η κριτική που κάνουμε στον 

εαυτό μας δεν έχει καν να κάνει με 

εμάς. Έχει να κάνει με το τι νομίζουμε 

ότι νομίζουν οι άλλοι για μας… 

Πρέπει να μάθουμε να σταματάμε τις 

αρνητικές σκέψεις. Όχι μόνο να τις 

σταματάμε αλλά  να τις αντικαθι-

στούμε με ρεαλιστικές καταρχήν σκέ-

ψεις  και στην συνέχεια με θετικές σκέ-

ψεις. Κι όταν καταφέρουμε να 

κάνουμε αυτό το πράγμα και κάνουμε 

αυτήν την αντικατάστασή τους  αρκετά 

συχνά, ξέρετε τι θα γίνει;. Ο εγκέφα-

λός  μας θα αναπτύξει νέους δρόμους 

όπου  θα φύγει, θα σβήσει η παλιά 

σκέψη και  θα αντικατασταθεί με μια 

νέα λειτουργική σκέψη. Φανταστείτε 

το σαν το  μονοπάτι που είναι μέσα 

σε  μία ζούγκλα, σε μία εξοχή. Όταν 

πατάει κανείς το  μονοπάτι είναι ένα 

ανοικτό  μονοπάτι.  Εάν αποφασίσω 

ότι δεν το χρησιμοποιώ αυτό το μο-

νοπάτι πια, αυτό θα χορταριάσει και 

παράλληλα με την αξίνα μας, με το 

μυαλό μας, με τα δρεπάνια μας, με 

τις δυνάμεις του εγκεφάλου μας  ανοί-

γουμε ένα καινούριο μονοπάτι. Και 

πώς μένει ανοικτό ένα μονοπάτι; Όσο 

πιο πολύ το πατάμε, όσο πιο πολύ 

δηλαδή σκεφτόμαστε  με ένα συγκε-

κριμένο σωστό τρόπο σκέψης γιατί 

αυτό θέλουμε να πετύχουμε.   
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Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ  ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ, ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑΙ ΟΗΕ Ο ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΝΕΟΣ «ΠΡΟΕΔΡΟΣ» 
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 20ο 
Από τον Κύκκο στην Πάφο 

Σ
τις 9.45 το πρωί της Δευτέ-

ρας 15 Ιουλίου 1974  το 

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύ-

πρου (ΡΙΚ) μαζί  με τα εμβατήρια 

που μετέδιδε παρουσίαζε επανειλημμένα και 

την πιο κάτω είδηση: «Η Εθνική Φρουρά έχει 

επέμβει για να σταματήσει τον αδελφοκτόνο 

σπαραγμό μεταξύ των Ελλήνων. Η Εθνική 

Φρουρά είναι κυρία της καταστάσεως. Ο Μα-

κάριος είναι νεκρός».  
Η ψεύτικη είδηση που μεταδιδόταν από το ΡΙΚ 
ότι τάχα  ο Μακάριος ήταν νεκρός είχε τον ψυχο-
λογικό στόχο για να ελαχιστοποιήσει  την αντί-
σταση του λαού ενάντια στους πραξικοπηματίες. 
Πηγαίνοντας προς το Μοναστήρι του Κύκκου ο 
Μακάριος κατάφερε να επικοινωνήσει με ασύρ-
ματο με την Αρχιεπισκοπή. Η είδηση ότι ο Μακά-
ριος βρισκόταν στη ζωή τόνωσε το ηθικό της 
Φρουράς του που αντιστάθηκε στους πραξικο-
πηματίες μέχρι το βράδυ. 
Μετά από το μοναστήρι του Κύκκου όπου έμεινε 
για λίγες ώρες ο Μακάριος έφυγε για την Πάφο 
γιατί πληροφορήθηκε ότι εκεί λειτουργούσε ένας 
ερασιτεχνικός ραδιοσταθμός. Πηγαίνοντας για την 
Πάφο πέρασε και από την Παναγιά, το χωριό 
του, αλλά δεν σταμάτησε και κατέληξε στην Μη-
τρόπολη της Πάφου. Από την Πάφο ο Μακάριος 
έστειλε μέσω του ραδιοσταθμού αυτού το πιο 
κάτω διάγγελμα: 
 
«Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ,  
Γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις 
ποίος ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον 
οποίον συ εδιάλεξες  να είναι ο ηγέτης σου. Δεν 
είμαι  νεκρός, όπως η Χούντα των Αθηνών και οι 
εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός. 
Και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημαι-
οφόρος στον κοινόν αγώνα. Το πραξικόπημα της 
Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της Χού-
ντας. Και  όσον εγω ζω, η Χούντα στην Κύπρο 
δεν θα περάση..  Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ. Η Χού-
ντα απεφάσισε να καταστρέψη την Κύπρον. Να 
την διχοτομήση. Αλλά δεν θα το κατορθώση. Πρό-
βαλε παντοιοτρόπως αντίστασιν εις την Χούνταν. 
Μη φοβηθής. Διαδήλωσε την θέλησιν σου να αντι-
σταθής, να αγωνισθής». 
Οι πέντε υποψήφιοι της Χούντας για την 
«Προεδρία» 
Σύμφωνα με ένα κατάλογο που είχε ετοιμαστεί 
στην Αθήνα στις 2 Ιουλίου 1974 υπήρχαν πέντε 
ονόματα υποψηφίων για την προεδρία μετά την 
ανατροπή του Μακαρίου. Αυτά τα ονόματα ήταν: 
ο μεγαλέμπορος Νικόλαος Λανίτης, ο πρόεδρος 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μιχαλάκης Τριαντα-
φυλλίδης, ο μεγαλέμπορος Ζήνων Σεβέρης, ο 
πρόεδρος της Βουλής Γλαύκος Κληρίδης  και  ο 
Γεννάδιος, πρώην Μητροπολίτης Πάφου.  
Ο ταξίαρχος Μιχαήλ Γεωργίτσης, αρχηγός του 
πραξικοπήματος, έστειλε τον Νίκο Σαμψών να 
εντοπίσει τους πιο πάνω, ενώ ο ίδιος ο Σαμψών 
προοριζόταν για το Υπουργείο Εσωτερικών και 
Άμυνας.  Από τους υποψήφιους «μνηστήρες» για 
την προεδρία, ο Λανίτης δεν αναβρέθηκε, ο Τρια-
νταφυλλίδης απουσίαζε στο εξωτερικό, ο Σεβέρης 
αρνήθηκε και επικαλέστηκε λόγους υγείας, ο Κλη-
ρίδης δεν προσεγγίστηκε και ο Γεννάδιος είπε ότι 
θα αναλάμβανε «τοποτηρητής» του αρχιεπισκο-
πικού θρόνου. 

Ο Σαμψών αναλαμβάνει  «Πρόεδρος» 
Στις 3.00 το απόγευμα της 15ης Ιουλίου 1974 ο 
Νίκος Σαμψών ορκίστηκε από το Γεννάδιο στο 
ΓΕΕΦ ως «Πρόεδρος» της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και αμέσως μετά απηύθυνε από το ΡΙΚ το 
πιο κάτω διάγγελμα προς τον Κυπριακό λαό: 
«Εν ονόματι Θεού και ανθρώπων και κατόπιν τι-
μητικής εκλογής μου υπό των ενόπλων δυνάμεων 
του λαού μας ανέλαβον σήμερον την προεδρίαν 
της Κυπριακής Δημοκρατίας...» 
Η ανακοίνωση για την ορκομωσία του Σαμψών 
είχε εξοργίσει τον Μπονάνο που τον γνώριζε και  
έξαλλος φώναζε στους συνεργάτες του: «Αυτό 
τον ηλίθιο βρήκαν να κάνουν Πρόεδρο; Ποιος 
έδωσε την εντολή;».  Ο Ιωαννίδης τον καθησύ-
χασε λέγοντας του: «Ό,τι έγινε έγινε, αργότερα 
βλέπουμε, αν δεν κάνει, τον αλλάζουμε...»  Ο 
Μπονάνος επικοινώνησε και με τον Γεωργίτση 
στη Λευκωσία και του ζητούσε εξηγήσεις γιατί να 
αναλάβει ο Σαμψών και ο τελευταίος του εξη-
γούσε ότι οι άλλοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν. 
Το Υπουργικό Συμβούλιο των Πραξικοπηματιών 
Μετά την ορκομωσία του ως νέου «Προέδρου» ο 
Σαμψών διόρισε για υπουργούς του τους πιο 
κάτω: 
1.  Ντίμης Δημητρίου,  Υπουργείο Εξωτερικών.  
2. Παντελής Δημητρίου, Υπουργείο Εσωτερικών 
και Άμυνας. 
3.  Κώστας Αδαμίδης, Υπουργείο Δικαιοσύνης. 
4. Παναγιώτης Δημητρίου, Υπουργείο Παιδείας. 
5. Κυριάκος Σαβεριάδης, Υπουργείο Συγκοινω-
νιών & Έργων. 
6. Ανδρέας Νεοκλέους,  Υπουργείο Γεωργίας. 
7. Γιαννάκης Δρουσιώτης , Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
8. Άρης Χατζηγεωργίου, Υπουργείο Εμπορίου και 
Βιομηχανίας. 
9. Οδυσσέας Ιωαννίδης, Υπουργείο Υγείας. (Ο 
Οδυσσέας Ιωαννίδης ήταν ο μόνος από τους 
υπουργούς του Μακαρίου που συνεργάστηκε με 
τους πραξικοπηματίες). 
10. Ανδρέας Παρισινός, Υφυπουργός Πρόεδρου.  
11. Σπύρος Παπαγεωργίου, Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος. 
Ο Μακάριος στη Μάλτα και στο Λονδίνο 
Η Πάφος υπήρξε το προπύργιο της Μακαριακής 
αντίστασης γιατί εκεί ένοπλοι Μακαριακοί κατέ-
λαβαν τα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς. 
Όταν οι πραξικοπηματίες πληροφορήθηκαν ότι ο 
Μακάριος ήταν ζωντανός και βρισκόταν στην 
Πάφο έστειλαν αμέσως στρατιωτικές ενισχύσεις 
τόσο από το Τρόοδος προς την Πάφο όσο και 
από το δρόμο Λεμεσού-Πάφου  καθώς και την 
ακταιωρό «Λεβέντης» για αποκλεισμό της Πάφου.  
Οι στενοί συνεργάτες του Μακαρίου τον συμβού-
λευαν να φύγει από την Κύπρο. Ο Μακάριος αρ-
χικά δίσταζε γιατί νωρίτερα καλούσε τον Κυ-
πριακό λαό σε αντίσταση και θα έδινε την χειρίστη 
εντύπωση αν ο ίδιος έφευγε από το «πεδίο του 
αγώνα». Τελικά αποφάσισε να εγκαταλείψει την 
Κύπρο για να αποφευχθεί (όπως αργότερα δή-
λωσε) η αιματοχυσία στην Πάφο. 
Το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουλίου 1974 με τη 
μεσολάβηση και τις διευθετήσεις της Ειρηνευτικής 
Δύναμης του ΟΗΕ και της Βρετανικής βάσης στο 
Ακρωτήρι, ο Μακάριος και οι συνοδοί του έφευγαν 
από την Πάφο με ελικόπτερο για το Ακρωτήρι. 
Στη συνέχεια βρετανικό αεροπλάνο της RAF που 
μετέφερε το Μακάριο για το Λονδίνο σταμάτησε 
το βράδυ στη  Μάλτα  για ανεφοδιασμό. Ο πρω-
θυπουργός της Μάλτας Ντον Μιντόφ υποδέχτηκε 
τον Μακάριο με τιμές  και του πρότεινε να μείνει 
στη Μάλτα όσο καιρό ήθελε. Ο Μακάριος διανυ-

κτέρευσε  στη Μάλτα και το επόμενο πρωί έφυγε 
για το Λονδίνο. 
Οι πραξικοπηματίες πανηγυρίζουν 
Οι πραξικοπηματίες είχαν επιβληθεί σ’ όλη την 
Κύπρο. Οι οπαδοί της ΕΟΚΑ Β’ πανηγύριζαν για 
την ανατροπή του Μακαρίου. Τα εκφραστικά τους 
όργανα όπως η εφημερίδα  «Εθνική» έγραφαν: 
«Η Κύπρος Ανέστη», «Ζήτω η Εθνοφρουρά», 
«Έφυγεν ο Τύραννος». Δεν ήταν όμως απλοί πα-
νηγυρισμοί για την ανατροπή του καθεστώτος. Ο 
οπλισμός που είχε έρθει από τη Τσεχοσλοβακία 
στις 4 Ιουλίου και βρισκόταν στις υπόγειες απο-
θήκες της αρχιεπισκοπής είχε πέσει τώρα στα 
χέρια των οπαδών της ΕΟΚΑ Β΄ που επιδόθηκαν 
σε πρωτάκουστες βιαιότητες, δολοφονίες, συλλή-
ψεις και κακοποήσεις Μακαριακών και  αριστερών.  
Στο μεταξύ η «Κυβέρνηση Σαμψών» διένεμε τις 
διάφορες εξουσίες και πόστα στα «πρωτοπαλ-
λήκαρα» και τους οπλαρχηγούς της ΕΟΚΑ Β΄.  Ο 
Κίκης Κωνσταντίνου ανέλαβε Στρατιωτικός Διοι-
κητής στην Αμμόχωστο, ο Ανδρέας Αυγουστής  
στο αρχηγείο αστυνομίας, ο Σταύρος Σταύρου 
(Σύρος) στη Λευκωσία, ο Μιχάλης Καλογερόπου-
λος-Διάκος στη Λεμεσό, ο Γιώργος Ράφτης στην 
Πάφο, ο Ανδρέας Παπαπέτρου στη Λάρνακα  και 
ο Μάμας Χριστοδούλου στην Κερύνεια. 
O Ντίμης Δημητρίου, ο νέος «Υπουργός Εξωτε-
ρικών» επεδίωξε να διορίσει αμέσως νέους, δι-
κούς του Πρεσβευτές. Επεδίωξε να αντικαταστή-
σει τον αδελφό του Νίκο Δημητρίου που ήταν 
συνεργάτης του Μακαρίου από τη θέση του στην 
Ουάσιγκτον, τον Ζήνωνα Ρωσσίδη στα Ενωμένα 
Έθνη και τον Κώστα Ασσιώτη στο Λονδίνο. Για 
το Λονδίνο «υποψήφιος Πρέσβης» προοριζόταν 
ο Κυριάκος Πάλος γνωστός τότε κτηματομεσίτης 
και πρώην εκδότης της παροικιακής εφημερίδας 
«Φάρος»  αλλά η προοδευτική  κυπριακή παροι-
κία του Λονδίνου αντέδρασε έντονα. Η μόνη πα-
ροικιακή εφημερίδα που χαιρέτισε την επιτυχία 
του πραξικοπήματος και την ανατροπή του Μα-
καρίου ήταν «Τα Νέα» του Λούη Βρακά και η φοι-
τητική οργάνωση ΕΦΕΚΑ. 
Η Μίνι Χούντα στην Κύπρο 
Η «μικρή» Χούντα στην Κύπρο είχε επιβάλει ένα 
καθεστώς τρομοκρατίας.  Χιλιάδες οπαδοί του 
Μακαρίου και αριστεροί συλλαμβάνονταν και ανα-
κρίνονταν. Εκατοντάδες σκοτώθηκαν και χιλιάδες 
βασανίστηκαν και ρίχτηκαν στις φυλακές. Ακόμα 
και ποδοσφαιρικές ομάδες και αριστερά συνδι-
κάτα και οργανώσεις δέχτηκαν επιθέσεις και βαν-
δαλισμούς.  
Η Αθηναϊκή εφημερίδα «Τα Νέα»,  αποκάλυψε 
ότι πολλοί Ελληνοκύπριοι δολοφονήθηκαν και θά-
φτηκαν σε μαζικούς τάφους. Ο ιερέας Παπατσέ-
στος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος σε Νεκροταφείο 
της Λευκωσίας, σε συνέντευξη που έδωσε στην 
ίδια εφημερίδα παραδέχτηκε, ότι ο ίδιος είχε θάψει 
127 νεκρούς κατά τη διάρκεια του πραξικοπήμα-
τος και τον είχαν αναγκάσει να θάψει άλλους 77 
σε μαζικούς τάφους. Αυτή η αποκάλυψη δημοσι-
εύτηκε και στις Κυπριακές εφημερίδες δυο χρόνια 
αργότερα στις 27 Φεβρουαρίου 1976.  Κατά τη 
διάρκεια του πραξικοπήματος σκοτώθηκαν συ-
νολικά 504 άτομα και χιλιάδες άλλοι τραυματί-
στηκαν.  
Ο Μακάριος στο Λονδίνο – Συνάντηση με 
Γουίλσον και Κάλλαχαν 
Ο Μακάριος έφτασε στο Λονδίνο στις 17 Ιουλίου. 
Πίστευε ότι η Βρετανία, σαν μία από τις τρεις εγ-
γυήτριες δυνάμεις, είχε τόσο το νομικό όσο και 
το ηθικό καθήκον να ανταποκριθεί και να τιμήσει 
τις υποχρεώσεις της, οι οποίες απέρρεαν από τις 
Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου. Την ίδια μέρα συ-

ναντήθηκε  με τον Πρωθυπουργό Χάρολντ Γουίλ-
σον καθώς και με τον Υπουργό Εξωτερικών Τζέ-
ημς Κάλλαχαν που τον διαβεβαιώσαν  για τα ακό-
λουθα:  
1. Τον αναγνώριζαν ως τον νόμιμο Πρόεδρο της 
Κύπρου.  
2. Τον συμβούλευαν να φέρει το θέμα στον Ορ-
γανισμό Ηνωμένων Εθνών.  
3. Απέρριπταν όμως το αίτημά του για επέμβαση 
της Βρετανίας  για να αποκατασταθεί η συντα-
γματική τάξη.  
Όταν έγινε γνωστό ότι ο Μακάριος θα προσφω-
νούσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Σαμ-
ψών έστειλε στην Νέα Υόρκη το δικηγόρο Λουκή 
Παπαφιλίππου (τον οποίο διόρισε ως «εκπρό-
σωπο» της Κύπρου στον ΟΗΕ) για να μιλήσει εκ 
μέρους του νέου καθεστώτος αλλά ο ΟΗΕ δεν 
τον δέχτηκε. Μετά τις συνομιλίες στο Λονδίνο με 
τον πρωθυπουργό Harold Wilson και τον 
υπουργό Εξωτερικών James Callaghan, ο Μα-
κάριος πήγε  στη Νέα Υόρκη και στις 19 Ιουλίου 
1974 προσφώνησε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η 
Χούντα είχε στείλει στη Νέα Υόρκη τον Κ. Πανα-
γιωτάκο για να απάντησει στα επιχειρήματα του 
Μακαρίου. Δίνουμε πιο κάτω μερικά αποσπά-
σματα από την ομιλία του Μακαρίου στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας: 
Η Χούντα παραβίασε την Ανεξαρτησία της Κύ-
πρου 
«Ό,τι συμβαίνει εις Κύπρον από της παρελθού-
σης Δευτέρας (15ης Ιουλίου) αποτελεί μιαν πρα-
γματικήν τραγωδίαν. Το στρατιωτικόν καθεστώς 
της Ελλάδος έχει κραυγαλέως παραβιάσει την 
ανεξαρτησίαν της Κύπρου. Χωρίς ίχνος σεβα-
σμού προς τα δημοκρατικά δικαιώματα του Κυ-
πριακού λαού, χωρίς ίχνος σεβασμού προς την 
ανεξαρτησίαν και την κυριαρχίαν της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, η Ελληνική Χούντα έχει επεκτείνει 
την δικτατορίαν της εις Κύπρον. 
Ο Κυπριακός λαός είχε επί μακρόν  χρόνον το 
αίσθημα ότι η Ελληνική Χούντα οργάνωνε πρα-
ξικόπημα, και αυτό το αίσθημα κατέστη εντονώ-
τερον κατά την διάρκειαν των τελευταίων εβδο-
μάδων, ότε η τρομοκρατική οργάνωσις «ΕΟΚΑ 
Β΄», κατευθυνόμενη εξ Αθηνών, επανήρχισε τας 
βιαιοπραγίας. Εγνώριζον από μακρού χρόνου ότι 
αυτή η παράνομος Οργάνωσις είχε τας ρίζας και 
ετροφοδοτείτο εξ  Αθηνών......  
Το πραξικόπημα εστοίχισε πολλήν αιματοχυσίαν 
και αφήρεσε πολλάς ζωάς. Αντιμετωπίσθη δι‘ 
αποφαστιστικής αντιστάσεως των νομίμων δυ-
νάμεων ασφαλείας και του Ελληνικού λαού της 
Κύπρου. Δεν δύναμαι μετά βεβαιότητος να είπω 
ότι η αντίστασις και η αντίδρασις του Ελληνικού 
πληθυσμού της Κύπρου εναντίον των συνωμο-
τών θα τερματισθή μέχρι της αποκαταστάσεως 
της ελευθερίας και των δημοκρατικων δικαιωμά-
των του. Ο Κυπριακός λαός ουδέποτε θα υπο-
κύψη εις την Δικτατορίαν,παρ’ όλον ότι προς στι-
γμήν η κτηνώδης βία των τεθωρακισμένων και 
των τανκς δυνατόν να επικρατήση.  
Μετά το πραξικόπημα, οι πράκτορες του Ελληνι-
κού καθεστώτος εν Κύπρω διώρισαν έναν πασί-
γνωστον κακοποιόν, τον Νίκον Σαμψών ως Πρό-
εδρον ο οποίος ακολούθως διώρισεν ως 
υπουργούς γνωστά κακοποιά στοιχεία και οπα-
δούς της τρομοκρατικής οργάνωσεως "ΕΟΚΑ Β΄".  
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

15 Οκτωβρίου 
1844- Γεννιέται ο Φρίντριχ 

Νίτσε, Γερμανός Φιλόσοφος 

 

16 Οκτωβρίου 
1964- Η Κίνα πραγματοποιεί 
την πρώτη πυρηνική δοκιμή 

της και γίνεται η πέμπτη 
χώρα που εισέρχεται στο 

κλαμπ των πυρηνικών  
δυνάμεων, μετά τις ΗΠΑ, τη  

Σοβιετική Ένωση, τη Μ. 
 Βρετανία και τη Γαλλία. 

1848- Ο Κάρλ Μάρξ εκλέγε-
ται πρόεδρος της Εργατικής 

Ένωσης της Κολωνίας 
 

17 Οκτωβρίου 
1814- Εννέα άνθρωποι χά-

νουν τη ζωή τους από ζυθο-
πλημμύρα στο Κεντρικό Λον-

δίνο. Προκλήθηκε όταν 
διερράγη μία μεγάλη δεξα-
μενή με μπύρα στη ζυθο-

ποιία «Μάιοξ» και το περιε-
χόμενό της χύθηκε στο 

δρόμο, με αποτέλεσμα να 
πλημμυρίσουν πολλά από τα 
παρακείμενα σπίτια, σε μία 
από τις φτωχογειτονιές της 

αγγλικής πρωτεύουσας. 
1864- Ψηφίζεται το νέο Σύ-
νταγμα της Ελλάδας, που 

καθιερώνει το πολίτευμα της 
Βασιλευομένης Δημοκρατίας. 

 
18 Οκτωβρίου 

1944- O πρωθυπουργός Γε-

ώργιος Παπανδρέου υψώνει 

τη σημαία. Φτάνει στην Αθήνα 

η εξόριστη κυβέρνηση Εθνι-

κής Ενότητας, υπό τον Γεώρ-

γιο Παπανδρέου, μετά την 
αποχώρηση των Γερμανών. 

 
19 Οκτωβρίου 

1980- Η Ελλάδα επιστρέφει 

στο στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ, από το οποίο αποχώ-

ρησε το 1974, μετά την εισβολή 

του «Αττίλα» στην Κύπρο. 

1944- Ο Σοβιετικός στρατός 

απελευθερώνει το Βελιγράδι, 

πρωτεύουσα της Γιουγκοσλα-

βίας 
 

20 Οκτωβρίου 
1947-Ο γερουσιαστής Τζό-
ζεφ Μακάρθι (αριστερά) και 
ο αμφιλεγόμενος νομικός 
σύμβουλος της επιτροπής 
της Γερουσίας Ρόι Κον.Η 

Επιτροπή Αντιαμερικανικών 
Ενεργειών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων αρχίζει το 

έργο της, με αντικείμενο την 
κομουνιστική διείσδυση στο 

Χόλιγουντ.

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 

15 Οκτωβρίου: Λουκιανός, Λουκιανή  

16 Οκτωβρίου: Λογγίνος  

18 Οκτωβρίου: Λουκάς, Λούκα. 

19 Οκτωβρίου:  Ιωήλ 

20 Οκτωβρίου: Αρτέμης, Άρτεμις, Γεράσιμος, Γερασιμία,  

Κερασία, Κυρατσώ, Ματρώνα, Ματρώνη 

21 Οκτωβρίου: Θεοδότη, Θεόδοτος, Ιλαρίων, Ούρσουλα,  

Ορσαλία, Σωκράτης, Σωκρατία

Νίτσε- 176 χρόνια από τη γέννηση του

Σ
τη λαμπρή αλλά 

σχετικά σύ-

ντομη καριέρα 

του, ο Νίτσε (Friedrich 

Nietzsche) δημοσί-

ευσε πολλά φιλοσο-

φικά έργα. Αναφέρεται 

δε συχνά ως ένας 

από τους πρώτους 

«υπαρξιστές» φιλοσό-

φους. Τα συγγράμ-

ματα του για την ατο-

μικότητα και την ηθική 

στο σύγχρονο πολιτι-

σμό  επηρέασαν πολ-

λούς σκεπτικιστές και 

συγγραφείς του 20ου 

αιώνα. 
 
Εκπαίδευση 
 
Ο Νίτσε γεννήθηκε στις 
15  Οκτωβρίου του 
1844 σε ένα μικρό χω-
ριό  της Πρωσίας (κομ-
μάτι της σημερινής 
Γερμανίας). Ο πατέρας 
του ήταν ένας Λουθη-
ρανός ιεροκήρυκας, 
και πέθανε όταν ο Νί-
τσε ήταν 4 ετών. Ο Νί-
τσε και η μικρότερη 
αδερφή του , μεγάλω-
σαν με τη μαμά τους. 
Ο Νίτσε ακολούθησε 
κλασσική εκπαίδευση 
σε αριστοκρατικό σχο-
λείο. Αφού αποφοίτησε 
το 1864, πήγε στο Πα-
νεπιστήμιο της Βόννης 
για δύο εξάμηνα. Μετά 
φοίτησε στο Πανεπι-
στήμιο της Λειψίας, 
όπου μελέτησε φιλολο-
γία, ένα συνδυασμό 
λογοτεχνίας, γλωσσο-
λογίας και ιστορίας. 
Επηρεάστηκε πολύ 

από τα γραπτά του φι-
λοσόφου Σοπενχά-
ουερ. Σε αυτό το διά-
στημα, δημιούργησε 
μια φιλία με τον συν-
θέτη Βάγκνερ , του 
οποίου θαύμαζε τη 
μουσική. 
 
Ακαδημαϊκή καριέρα 
και συγγράμματα 
 
Το 1869, ο Νίτσε πήρε 
τη θέση του καθηγητή 
της κλασσικής φιλολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο 
της Βασιλείας στην Ελ-
βετία. Κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας του 
κυκλοφόρησε τα 
πρώτα του βιβλία, «Η 
Γέννηση της Τραγω-
δίας» (1872) και το 
«Ανθρώπινο, Υπερβο-
λικά Ανθρώπινο» 
(1878). Άρχισε να απο-
μακρύνεται από την 
κλασσική παιδεία, 
όπως και τα μαθήματα 
του Σοπενχάουερ, και 
να ενδιαφέρεται για τις 
αξίες του σύγχρονου 
πολιτισμού. Αυτή τη 
χρονική περίοδο, η φι-
λία του με τον Βάγκνερ 
κλονίστηκε. Υπέφερε 
από σοβαρές ημικρα-
νίες με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να ανταπε-
ξέλθει στις υποχρεώ-
σεις του και έτσι  πα-
ραιτήθηκε από τη θέση 
του το 1879. 
 
Λογοτεχνική και  
φιλοσοφική δουλειά 
 
Για μεγάλο μέρος της 
επόμενης δεκαετίας, ο 
Νίτσε έζησε στην απο-

μόνωση, μετακόμισε 
από την Ελβετία στη 
Γαλλία και στην Ιταλία 
όταν δεν έμενε με τη 
μητέρα του στο σπίτι 
τους. Ωστόσο, αυτή 
ήταν μια πολύ παρα-
γωγική περίοδος για 
αυτόν σαν στοχαστή 
και συγγραφέα. Ένα 
από τα πιο σημαντικά 
του έργα, «Τάδε Έφη 
Ζαρατούστρα», δημο-
σιεύτηκε σε τέσσερις 
τόμους μεταξύ 1883 
και 1885. Επίσης 
έγραψε το «Πέρα από 
το Καλό και το 
Κακό»(1886), » Γενεα-
λογία της Ηθικής» 
(1887) και «Το Λυκό-
φως των Ειδώλων» 
(1889). 
Σε αυτά τα συγγράμ-
ματα ο Νίτσε ανέπτυξε 
τις κεντρικές ιδέες της 
φιλοσοφίας του. Μία 
από αυτές ήταν η διά-
σημη δήλωση του ότι 
«Ο Θεός είναι Νε-
κρός», μια απόρριψη 
του Χριστιανισμού ως 
ουσιαστική δύναμη στη 
σύγχρονη ζωή. Υπο-
στήριζε την τελειότητα 
μέσω της δημιουργικό-
τητας και της δύναμης 
της θέλησης και την 
ιδέα του «υπεράνθρω-
που» ενός ατόμου που 
προσπαθεί να υπάρξει 
μεταξύ του καλού και 
του κακού, του κυρίου 
και του σκλάβου. 
 
Τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του 
 
Ο Νίτσε κατέρρευσε το 
1889 ενώ ζούσε στην 

Ιταλία. Την τελευταία 
δεκαετία της ζωής του 
την πέρασε με πολλά 
προβλήματα υγείας. Η 
νευρική διαταραχή του 
σύμφωνα με διαδεδο-
μένες εκδοχές οφείλο-
νταν στη σύφιλη, σε 
κληρονομική εγκεφα-
λική νόσο, σε ένα όγκο 
και στην υπερβολική 
χρήση ηρεμιστικών. 
Αφού έμεινε σε ψυχια-
τρική κλινική , τον φρό-
ντισε η μητέρα του και 
η αδερφή του στη Γερ-
μανία. Πέθανε στη Βαϊ-
μάρη στις 25 Αυγού-
στου του 1900. 
 
Κληρονομιά και επιρ-
ροή 
 
Ο Νίτσε είχε τεράστια 
επιρροή στη φιλοσοφία 
του 20ου αιώνα, στη 
θεολογία και στις τέ-
χνες. Οι ιδέες του για 
την ατομικότητα, την 
ηθική και το νόημα της 
ύπαρξης συνέβαλλε 
στον τρόπο σκέψης 
πολλών ανθρώπων 
του πνεύματος. Μυθι-
στοριογράφοι όπως ο 
Τόμας Μαν, ο Χέρμαν 
Έσε, ο Αντρέ Μαλρώ, 
ο Αντρέ Ζιντ και ο Τζων 
Γκάρντνερ εμπνεύστη-
καν από το έργο του 
και έγραψαν γι’ αυτόν, 
όπως επίσης, ανάμεσα 
σε άλλους, οι ποιητές 
και δραματουργοί 
Τζωρτζ Μπέρναρντ 
Σω, Ράινερ Μαρία 
Ρίλκε.

H
  σύλληψη του Ν. Μπε-

λογιάννη έγινε στις 20 

Δεκέμβρη του 1950, 

αλλά η Ασφάλεια έδωσε στη 

δημοσιότητα το γεγονός μισό 

μήνα αργότερα, στις 5 Γε-

νάρη 1951. Μια μέρα πριν, 

με απόφαση του Συμβουλίου 

Εφετών κλείστηκε ο «Δημο-

κρατικός», η πρώτη νόμιμη 

αριστερή εφημερίδα που 

βγήκε μετά τον Αμφύλιο, με 

την αμέριστη στήριξη του 

ΚΚΕ για να καλύψει το κενό 

της έλλειψης νόμιμου κομμα-

τικού Τύπου. Τις επόμενες 

ημέρες ανακοινώθηκαν οι 

συλλήψεις και άλλων κομ-

μουνιστών, ενώ το όλο θέμα 

παρουσιάστηκε ως μεγάλη 

επιτυχία των υπηρεσιών δίω-

ξης του κομμουνισμού. Δε 

χωράει αμφιβολία πως ήταν. 

Ετσι λίγους μήνες αργότερα 

οργανώθηκε και πραγματο-

ποιήθηκε η πρώτη δίκη του 

Ν. Μπελογιάννη και 92 

ακόμη συντρόφων του. 

Η δίκη άρχισε στο έκτακτο 

στρατοδικείο Αθηνών, στις 19 

Οκτώβρη 1951 και ολοκληρώ-

θηκε στις 16 Νοέμβρη του 

ιδίου έτους. Οι κατηγορούμε-

νοι αντιμετώπισαν την κατη-

γορία ότι παραβίασαν τον ΑΝ 

509, το νόμο δηλαδή με τον 

οποίο βγήκε, και τυπικά, πα-

ράνομο το ΚΚΕ, το Δεκέμβρη 

του 1947. Γινόταν, συνεπώς, 

φανερό πως επρόκειτο για μια 

πολιτική δίκη και πως οι κα-

τηγορούμενοι δικάζονταν για 

τις πεποιθήσεις τους και μόνο 

γι' αυτές. «Είμαι μέλος της Κε-

ντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ - 

είπε στην απολογία του ο Ν. 

Μπελογιάννης - και ακριβώς 

για την ιδιότητά μου αυτή δι-

κάζομαι, γιατί το Κόμμα μου 

παλεύει και χαράζει το δρόμο 

της Ειρήνης, της Ανεξαρτη-

σίας και της Ελευθερίας. Στο 

πρόσωπό μου δικάζεται η πο-

λιτική του ΚΚΕ». 

Το γεγονός αυτό, ότι η δίκη 

ήταν ξεκάθαρα πολιτική, πρά-

γμα που δεν αρνούνταν ούτε 

αυτοί που την οργάνωσαν, 

κατέστησε στην πράξη ανε-

φάρμοστη την απόφαση του 

στρατοδικείου βάσει της 

οποίας ο Ν. Μπελογιάννης και 

11 ακόμη σύντροφοί του κα-

ταδικάστηκαν σε θάνατο. 

Αλλά, το καθεστώς της αμερι-

κανοκρατίας, οι ίδιοι οι Αμερι-

κανοί και οι ντόπιοι γκαουλάι-

τερ, ήθελαν αίμα, για να 

αποθαρρύνουν οποιαδήποτε 

εκδήλωση κομμουνιστικής 

δράσης και για να αποδείξουν 

στον ελληνικό λαό πως δε δι-

στάζουν μπροστά σε τίποτα. 

Ετσι οργάνωσαν μια δεύτερη 

δίκη του Ν. Μπελογιάννη και 

των συντρόφων του, αυτή τη 

φορά στο τακτικό στρατοδι-

κείο με την κατηγορία της διά-

πραξης του αδικήματος της 

κατασκοπίας σε βάρος της 

Ελλάδας.

1951: Αρχίζει η πρώτη δίκη του  
Νίκου Μπελογιάννη
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Η Lucy Loizou κατατάσσεται ως 
 «outstanding» για το οικογενειακό δίκαιο 
στον κατάλογο The Legal 500

Kάποιοι Κύπριοι του Ηνωμένου 
Βασιλείου ήταν μεταξύ εκείνων 
που έλαβαν βραβεία προς τιμή 
των γενεθλίων της Βασίλισσας 
Ελισάβετ. Οι τιμημένοι ήταν με-
ταξύ άλλων ο Στέφανος Αλα-
μπρίτης, June Αγγελίδη, Γιώρ-
γος Κασιανός και Ayse Funda 
Veli, Celal İzcibayar, Andrew 
Christopher Stylianou και Mus-
tafa Kemal Koksal. 
Ο Stephen Alambritis πρώην 
ηγέτης του Merton Council 
έλαβε MBE για τις υπηρεσίες 
του στο τοπικό συμβούλιο στο 
Νότιο Λονδίνο. Γεννήθηκε στην 
Αραδίππου και είναι παντρεμέ-
νος με δύο παιδιά. Φοίτησε στο 
Elliot School, ενώ έπειτα ακο-
λούθησε το πτυχίο του στο Lon-
don School of Economics. Ήταν 
σύμβουλος Κοινοβουλευτικών 
υποθέσεων για την ομοσπονδία 
μικρών επιχειρήσεων στο Ηνω-
μένο Βασίλειο. 
Ο Δρ Γιώργος Κασιανός Εθνι-
κός επικεφαλής ανοσοποίησης, 
Βασιλικό Κολλέγιο Γενικών Ια-
τρών, έλαβε το βραβείο CBE για 
υπηρεσίες ταξιδιωτικής ιατρικής 
και γενικής πρακτικής (Woking-
ham, Berkshire). 

Γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 
1948 στη Λύση της Κύπρου. Εί-
ναι παντρεμένος με τρία παιδιά. 
Φοίτησε στο Γυμνάσιο Λευκω-
σίας, το Zographos Gymnasium 
Athens και την Ιατρική Ακαδημία 
Λοτζ της Πολωνίας. Έχει εμφα-
νιστεί σε ειδησεογραφικά προ-
γράμματα TV, BBC και Sky. 
Η πρώην διευθυντής ημερολο-
γίου του Jeremy Corbyn, Ayse 
Funda Veli βραβεύτηκε και αυτή 
με ΜΒΑ για την πολιτική της 
υπηρεσία. Είναι τώρα Ιδιωτική 
Γραμματέας της Άνγκελα Ρέι-
νερ, της πρώτης σκιώδους 
υπουργού Εξωτερικών και επί-
σης αναπληρώτριας αρχηγού 
του Εργατικού Κόμματος. 
Ο Andrew Christopher Styl-
ianou Διευθύνων σύμβουλος 
Sky UK και Ιρλανδία, έλαβε ένα 
MBE για υπηρεσίες του στη δια-
φορετικότητα και την οικονομία 
του Λονδίνου. 
Η June Angelide  η οποία είναι 
σύζυγος Κύπριου, έλαβε επίσης 
ένα MBE στη λίστα τιμητικών 
γενεθλίων των Κουίνς για τις 
υπηρεσίες της σε γυναίκες στην 
τεχνολογία. 
Η June Angelides είναι η ιδρυ-

τής και διευθύνων σύμβουλος 
της Mums in Technology, η 
οποία συνεργάζεται με τη βιο-
μηχανία για να προσφέρει μια 
συναρπαστική μαθησιακή 
εμπειρία που ονομάστηκε από 
τους Financial Times ως η 6η 
πιο επιρροή BAME Tech Leader 
το 2018 και η 15η γυναίκα με 
την μεγαλύτερη επιρροή στην 
τεχνολογία, η οποία ενθαρρύνει 
τις νέες μητέρες να πάρουν τα 
παιδιά τους στο σχολείο μαζί 
τους ενώ μαθαίνουν να κωδικο-
ποιούν. Η εταιρεία έχει εκπαι-
δεύσει πάνω από 250 γυναίκες 
και τους έδωσε την εμπιστο-
σύνη και την παρότρηνση για 
να εξερευνήσουν ευκαιρείες 
στον τομέα της τεχνολογίας. 
Ίδρυσε την εταιρεία το 2015 
όταν είχε άδεια μητρότητας από 
τη Silicon Valley Bank, όπου κα-
τείχε ρόλους ως συνεργάτης για 
την επιτάχυνση της ανάπτυξης 
και ως συνεργάτης για επιχει-
ρηματικές τραπεζικές εργασίες. 
Ο Βρετανός Κύπριος Celal İz-
cibayar τιμήθηκε με BEM, κα-
θώς αναγνωρίστηκε για την εθε-
λοντική υπηρεσία του στο 
τουρκοκυπριακό κίνημα προ-
σκόπων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ο Τουρκοκύπριος Koksal έλαβε 
μετάλλιο του Τάγματος της Βρε-
τανικής Αυτοκρατορίας (BEM) 
για υπηρεσίες στην κοινότητα 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
Ως εθελοντής του NHS. Ο 
63χρονος ολοκλήρωσε τουλά-
χιστον ένα εθελοντικό καθήκον 
κάθε μέρα κατά τη διάρκεια των 
δύο μηνών. Συνολικά έκανε-
πάνω από 80 ταξίδια για να πά-
ρει ψώνια ή να συλλέξει συντα-
γές για ηλικιωμένους και άτομα 
με ειδικές ανάγκες στο Γιορκ. 
Ο ποδοσφαιριστής Marcus 
Rashford συγκαταλέγεται με-
ταξύ εκείνων που έλαβαν βρα-
βεία στις τιμές των γενεθλίων 
της Βασίλισσας Ελισάβετ, μια 
ετήσια λίστα που κυριαρχούσε 
φέτος οι πρώτοι εργαζόμενοι 
ενάντια στην πανδημία COVID-
19 και τους πρωταθλητές της 
κοινότητας. 
Ο 22χρονος Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ και η Αγγλία που προ-
ωθήθηκαν με επιτυχία για να 
επεκτείνουν τα δωρεάν σχολικά 

γεύματα αυτό το καλοκαίρι, λαμ-
βάνουν MBE για υπηρεσίες σε 
ευάλωτα παιδιά κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας. 
Ο προπονητής του σώματος 
Joe Wicks και ο κ. Motivator 
(Derrick Evans) έλαβε επίσης 
MBE για τις ζωντανές προπο-
νήσεις τους για να ενθαρρύνουν 
τους ανθρώπους να παραμεί-
νουν σωματικά σε φόρμα κατά 
τη διάρκεια του lockdown. 
Μεταξύ άλλων βραβείων, ο 
ηθοποιός «Poirot», David Su-
chet είναι ιππότης και υπάρ-
χουν damehoods για τη συγ-
γραφέα τροφίμων και τη 
ραδιοτηλεοπτική εταιρεία Mary 
Berry και την ηθοποιό Maureen 
Lipman. 
CBE δώθηκε στον καθηγητή 
φυσικής Brian Cox, τον τηλεο-
πτικό παρουσιαστή Lorraine 
Kelly, τον ηθοποιό Adrian Lester 
και τον τραγουδιστή-τραγουδο-
ποιό Joan Armatrading. 
Στον αθλητισμό, ο πρώην παί-
κτης ράγκμπι της Ουαλίας Ga-
reth Thomas λαμβάνει CBE και 
στο κρίκετ απονέμεται MBE 
στον Darren Gough. 
«Από αυτούς που έχουν απο-
νεμηθεί τα βραβεία, το 72% πη-
γαίνει σε αυτούς που έχουν ερ-
γαστεί ακούραστα για την 
τοπική τους κοινότητα», ανέ-
φερε σε ανακοίνωση το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο. 
«Αυτό αντικατοπτρίζει την τερά-
στια εθελοντική προσπάθεια σε 
ολόκληρη τη χώρα ως απά-
ντηση στον COVID-19, με τους 
παραλήπτες να παρέχουν 
αθροιστικά εκατομμύρια δω-
ρεάν γεύματα σε αυτούς που το 
έχουν ανάγκη, παρέχοντας πα-
κέτα φροντίδας σε εργαζόμε-
νους (υπηρεσίες υγείας) στην 
πρώτη γραμμή και σπαταλό-
ντας αμέτρητες εθελοντικές 
ώρες για να υποστηρίξουν 
όσους βρίσκονται σε κίνδυνο». 
Στο βρετανικό σύστημα, το MBE 
σημαίνει Μέλος του Τάγματος 
της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. 
Το ΟΒΕ (αξιωματικός του Τά-
γματος της Βρετανικής Αυτο-
κρατορίας) και το κορυφαίο 
βραβείο, το CBE (Διοικητής του 
Τάγματος της Βρετανικής Αυτο-
κρατορίας).

Κύπριοι του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ εκείνων που θα 
λάβουν βραβεία για τα γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ

Συγχαρητήρια στην Κύπρια δι-
κηγόρο του Ηνωμένου Βασι-
λείου Λούση Λοΐζου που έχει χα-
ρακτηριστεί ως «εξαιρετική» για 
το οικογενειακό δίκαιο στον κα-
τάλογο The Legal 500 για την 
φετινή χρονιά. 
Η εταιρεία της, ο Διεθνής Όμιλος 
Οικογενειακού Δικαίου LLP, δια-
τηρεί επίσης θέση ως μια κορυ-
φαία εταιρεία. 
Η Διεθνής Ομάδα Οικογενει-
ακού Δικαίου LLP είναι μια εξει-
δικευμένη εταιρεία οικογενει-
ακού δικαίου που υιοθετεί μια 
συμβιβαστική προσέγγιση για 
οικογενειακά θέματα. Έχει ανα-
γνωριστεί για άλλη μια φορά ως 
κορυφαία εταιρεία στο οικογε-
νειακό δίκαιο στη φετινή Νομική 
κατάταξη 500 που μόλις ανακοι-
νώθηκε. 
Οι δικηγόροι της θεωρούνται 
επίσης «λαμπροί σε διεθνή ζη-
τήματα». Είναι εξίσου ικανοί 
στην παροχή συμβουλών σε οι-
κονομικά και παιδικά θέματα. 
Οι πελάτες περιλαμβάνουν 
άτομα υψηλής αξίας, μεταξύ 
των οποίων επαγγελματίες, επι-
χειρηματίες, διευθύνοντες σύμ-
βουλους και προσωπικότητες 
μέσων / ψυχαγωγίας / αθλητι-
σμού. 
Η Lucy Loizou, εξέχουσα δικη-
γόρος στην ελληνοκυπριακή 
κοινότητα, είναι συνεργάτης της 
εταιρείας και κατατάσσεται στον 
κατάλογο The Legal 500 ως 
«Εξαιρετικός δικηγόρος». 
Η Λούσι θεωρείται ένας από 
τους κορυφαίους δικηγόρους 
για οικογενειακάζητήματα σε 
όλη την Αγγλία.  Αναλαμβάνει 

περίπλοκες οικονομικές και παι-
δικές δυσκολίες και έχει εργα-
στεί σε διάφορες υποθέσεις που 
αφορούν θέματα υψηλής αξίας 
και συχνά περιλαμβάνει ένα διε-
θνές στοιχείο. 
Έχει επίσης ενεργήσει για έναν 
αριθμό ατόμων υψηλού προφίλ 
και βοήθησε στην επίλυση των 
διαφορών τους γρήγορα και 
διακριτικά. 
Η Lucy έχει συμβουλεύσει πε-
λάτες με δύσκολα εταιρικά και 
εμπιστευτικά ενδιαφέροντα και 
έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση 
πολύπλοκων θεμάτων συνερ-
γασίας. 
Έχει εμπειρία με τα εθνικά μέσα 
ενημέρωσης και έχει γράψει άρ-
θρα οικογενειακού δικαίου για 
διάφορα νομικά περιοδικά. Η 
Lucy έχει επίσης τη δική της ρα-
διοφωνική εκπομπή κάθε δεκα-
πενθήμερο στο «Ελληνικό ρα-
διόφωνο του Λονδίνου», όπου 
απαντά σε ερωτήσεις για όλα τα 
θέματα που σχετίζονται με την 
οικογένεια, καθώς είχε και τη 
δική της εβδομαδιαία τηλεο-
πτική εκπομπή οικογενειακού 
δικαίου στο ΗELLENIC TV. 
Στοιχεία επικοινωνίας για τη 
Lucy: 
The International Family Law 
Group LLP, Hudson House, 8  
Tavistock Street, Κόβεντ Γκάρ-
ντεν, 
Λονδίνο, WC2E 7PP 
Τηλέφωνο: 
+44 (0) 203 178 5668 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού  
ταχυδρομείου: 
lucy.loizou@iflg.uk.com

Κολοκλύθι Γίγαντας στο Dugdale
Μια γιγαντιαία κολοκύθα  (30  κιλών)  εκτίθεται 
στο  Dugdale   του Enfield για προβολή, όπου 
αργότερα θα καταλήξει σε μερικά νόστιμα πιάτα 
που θα παρασκευάζονται από τον σεφ στο 
Dugdale. 
Το έργο αυτό γίνεται αφενός ως επίδειξη του  σπά-
νιου μεγέθους μιας κολοκύθας και αφετέρου  δίνει 
την ευκαιρία στο κοινό να δείξει΄ την εκτίμησή του 
και να κάνουν όσο μπορούν μια δωρεά στο Φι-
λανθρωπικό Ίδρυμα του Δημάρχου Enfield. 
O Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος  Α.Σάββα το 
είχε μεγαλώσει  στο allotment του και δεν είναι η 
πρώτη φορά που κατάφερε να μεγαλώσει τέτοι-
ους γίγαντες. 
Το έχει δωρίσει για φιλανθρωπικούς σκοπούς στο 
Δημάρχου του Enfield. 
Για όσους δεν μπορούν να επισκεφθούν το  
Dugdale, μπορούν να δωρίσουν στο Φιλανθρω-
πικό Ίδρυμα του Δημαρχείου  του Enfield μέσον 
τράπεζας. 
Τα στοιχεία του λογαριασμού του Δημάρχου έχουν 
ως εξής: 
Bank Code  40-20-23 
Account Number  71635107 
Account Name  LBE The Mayor of LBE Appeal 
Fund. 
Στη φωτογραφία αριστερά ο Δήμαρχος Enfield 
του Cllr. Sabr;i Ozaydin και δεξιά ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Γιώργος Α Σάββα 



 15 | Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:00 
Ο Ποδόγυρος (1980). Κωμω-
δία με την Μάρω Κοντού, 
Γιώργο Σίσκο, Αλέξανδρο 
Αντωνόπουλο, Μαίρη Χρονο-
πούλου και Ντίνο Ηλιόπουλο. 
Στο ξενοδοχείο Αστήρ Παλλάς 
έχουν καταφθάσει, άλλοι για διακοπές και άλλοι πα-
ριστάνοντας τους πλούσιους, ελπίζοντας να πιάσουν 
την καλή. Ανάμεσά τους η Αλέκα με τον άντρα της 
Πέτρο και ο Ηρακλής με την φίλη του Κλειώ. Υπάρχει 
ακόμη ένα τηλεοπτικό συνεργείο το οποίο περιμένει 
το Ο.Κ., για να ξεκινήσει το γύρισμα του νέου σήριαλ 
της Μιράντας Μπίλη. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:30 
Χαμένοι στο Μανχάταν (1987). Δραματική Περιπέ-
τεια με τους Σταμάτη Γαρδέλη, Στηβ Ντούζο, Στέφανο 
Στρατηγό, Ρίκα Διαλυνά, Έλενα Τσαβαλιά, Eva Pan-
tel, Γιάννη Σαμαρτζή, Στέλλα Κωνσταντινίδου. Η συ-
γκλονιστική περιπέτεια του νεαρού Σταμάτη, που 
φεύγει στη Νέα Υόρκη για να ζήσει με μια θεία του 
παντρεμένη εκεί. Τα πράγματα, όμως δεν έρχονται 
όπως το έχει ονειρευτεί. Ξαφνικά βρίσκεται χαμένος 
στη μεγαλούπολη. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:45 
Πολίτης Γ' Κατηγορίας (1987). Κωμωδία με τους 
Γιώργο Κωνσταντίνου, Μάρκο Λεζέ, Σταμάτη Γαρ-
δέλη, Κώστα Παληό, Μαίρη Χαλκιά, Γιώργο Πετρό-
χειλο. Ο Αντύπας, δημόσιος υπάλληλος, ζει με την 
αδελφή του και τον ροκάκια ανεψιό του, ο οποίος 
δεν τα πάει καθόλου καλά μαζί του. Όλο γκρινιάζει, 
όλα του φταίνε, όλοι τον ενοχλούν και όλα θέλει να 
τα διορθώσει. Κάποτε απελπίζεται. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:35 
Κόκκινος Ουρανός (2011). Μελόδραμα με τους 
Αποστόλη Τότσικα, Ορφέα Αυγουστίδη, Pihla Viitala 
(Πίλα Βιτάλα), Ευσταθία Τσαπαρέλη, Λαέρτη Βασι-
λείου, Αγγελική Λεμονή. Ο Άρης και ο Στέλιος, δύο 
νεαροί που τους ενώνει μια στενή φιλία, επιχειρούν 
μια καινούρια αρχή στη ζωή τους: στήνουν ένα θερ-
μοκήπιο μπανάνας σε ένα απομακρυσμένο σημείο 
της Νότιας Κρήτης, με θέα το Λιβυκό πέλαγος. Δια-
φορετικοί αλλά και συμπληρωματικοί σαν χαρακτήρες, 
οι δυο νέοι κάνουν τη δουλειά να μοιάζει με παιχνίδι 
και όλα κυλούν ανέμελα... μέχρι τη στιγμή που εμφα-
νίζεται η πανέμορφη Γερμανίδα Κόρντοβα... 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:25 
Το Συνδικάτο των Μπατίρηδων (1988). Κωμωδία 
με Σωτήρη Μουστάκα, Κάτια Μυλωνά, Άννα Μαρία 

Σιφνάκη, Βασίλη Ζωνόρο, Τάσο Πολυχρονόπουλο, 
Λευτέρη Λουκάδη, Εύη Λαμπράκη, Κώστα Φλωράτο, 
Τόνυ Άντονυ. Μέσα στα πεντοχίλιαρα ζούσε ο Πα-
ρασκευάς αλλά χάνει όλα του τα λεφτά στο χρηματι-
στήριο και μένει μπατίρης. Όλοι οι φίλοι του, όταν 
μαθαίνουν ότι είναι μπατίρης, του γυρίζουν την 
πλάτη. Μόνο ο υπηρέτης του μένει πιστός και τον 
πηγαίνει στη γειτονιά όπου μένουν οι επαγγελματίες 
μπατίρηδες. Εκεί ο Παρασκευάς για να ξεχάσει την 
φτώχεια του, προσπαθεί να τους οργανώσει. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  23:45 
Προ Παντός Ψυχραιμία (1951). Κωμωδία με τους 
Μίμη Φωτόπουλο, Ντίνο Ηλιόπουλο, Γιάννη Γκιω-
νάκη, Άννα Κυριάκου, Λιάνα Ορφανού, Λέλα Πατρί-
κιου. Δύο ακαμάτηδες φίλοι βρίσκουν 
δουλειά ως πωλητές παγωτών, θέλο-
ντας να πληρώσουν τα ενοίκια που 
χρωστάνε. Όταν αρχίζουν να χαρί-
ζουν παγωτά στα φτωχά παιδιά, το 
αφεντικό τους θα τους κυνηγήσει εξα-
γριωμένο και εκείνοι θα καταφύγουν 
σε ένα νυχτερινό κέντρο, όπου θα με-
ταμφιεστούν σε χορεύτριες. 
KYΡIAKH 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  23:00 
Από τα Θρανία στα Μπουζούκια (1989). Κωμωδία 
με τους Παύλο Χαϊκάλη, Σόφη Ζαννίνου, Ντόρα Σι-
μοπούλου, Γιάννη Κωστή, Μίμη Θειόπουλο, Νίκο 
Χύτα. Η Σοφία προσλαμβάνεται σαν δασκάλα σ' ένα 
ιδιωτικό σχολείο ενώ ο Φάνης, αν και είναι πτυχιού-
χος, προσλαμβάνεται σαν επιστάτης. Η Σοφία είναι 
καταχρεωμένη και κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της. 
Έτσι αποφασίζει, με τη βοήθεια του Φάνη, να εμφα-
νιστεί στο νυχτερινό κέντρο του Μίλτου ως "Λολίτα". 
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Θέατρο- Δον Καμίλλο (1982). Πολιτική σάτιρα με 
τους Μίμη Φωτόπουλο, Ρένα Βενιέρη, Δημήτρη Βυ-
ζάντιο, Δημήτρη Καλλιβωκά, Γιάννη Μαλούχο, Χρή-
στο Μωραϊτη, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Σταμάτη Τζε-
λέπη, Ράσμη Τσόπελα, Κώστα Χαλκιά. Η ιστορία 
διαδραματίζεται στην Ιταλία. Ο εν ενεργεία Δήμαρχος 
Φλουράτος, του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, 
διεκδικεί γι’ άλλη μία τετραετία το Δημαρχιακό θώκο 
με αντίπαλο του τον -αριστερών πεποιθήσεων- υπο-
ψήφιο Δήμαρχο, Πεπόνε. Κινδυνεύοντας οι χριστια-
νοδημοκράτες να χάσουν τις εκλογές, μηχανεύονται 
και θέτουν σε εφαρμογή διάφορα πολιτικά κόλπα. 
Συμπαρασύρουν με το μέρος τους και τον Δον Κα-
μίλο, εκπρόσωπο της εκκλησίας, ώστε να συμβάλλει 
στη νίκη τους, επισείοντας τον κίνδυνο της από ‘βορ-
ράν’ εισβολής. 

ΤΡΙΤΗ  20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:35 
Γύφτικη Δυναστεία (1986). Κωμωδία με τους Μι-
χάλη Μόσιο, Μαγδα Τσαγγάνη, Αλίκη Καμινέλη, 
Ντόρα Σιμοπούλου, Βίλμα Τσακίρη, Τάσο Ψωμό-
πουλο, Θανάση Λιάμη. Ο γύφτος Ταμτάκος θέλοντας 
να αναβαθμίσει τη ζωή του και τη ζωή της οικογένειας 
του αποφασίζει να αφήσει το τσαντίρι, να νοικιάσει 
σπίτι και να αστικοποιηθεί.  
ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:45 
Εκβιασμός-Γυναίκες Πολυτελείας (1970). Αστυ-
νομική περιπέτεια με τους Λάκη Κομνηνό, Μίρκα 
Καλατζοπούλου, Νίκο Τσαχιρίδη, Γιώργο Μούτσιο. 
Ο επιχειρηματίας Νίκος Ζερβούλης, βλέποντας ότι 
η κόρη του Αννίτα έχει μπλέξει με τον άνθρωπο του 
υποκόσμου Άρη Φάρκα, ζητάει την βοήθεια του πλέυ 
μπόυ Πέτρου Δήμα. Ο Πέτρος εμφανίζεται σαν πα-
λιός φίλος του πατέρα της, σιγά-σιγά καταφέρνει να 
την κάνει να τον ερωτευθεί και να την απομακρύνει 
από τον Άρη. Ο Άρης όμως δεν είναι διατεθειμένος 
να την αφήσει. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:30 
Αντιγόνη (1961). Αρχαία Ελληνική τραγωδία με την 
Ειρήνη Παπά, Μάνο Κατράκη, Μάρω Κοντού, Θεό-
δωρο Μορίδη, Γιάννη Αργύρη, Βύρωνα Πάλλη, Ίλυα 
Λιβυκού. Η σύγκρουση μεταξύ του Ετεοκλή και του 
Πολυνείκη, των δύο γιων του νεκρού βασιλιά Οιδί-
ποδα, οι οποίοι διεκδικούσαν το θρόνο της επτάπυ-
λης Θήβας, καταλήγει στο θάνατο αμφοτέρων και ο 
νέος βασιλιάς, ο Κρέων, διατάζει να μείνει άταφο το 
πτώμα του Πολυνείκη επειδή τόλμησε να εκστρατεύ-
σει εναντίον της πόλης που τον ανέθρεψε. Η αδελφή 
του η Αντιγόνη όμως δεν μπορεί να αφήσει τον νεκρό 
της αδελφό άταφο και ζητά από την αδελφή της 
Ισμήνη να την βοηθήσει να θάψει τον αδελφό τους 
ενάντια στη διαταγή του βασιλιά Κρέοντα.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:55 
Γυναικοκρατεία (1973). Κωμωδία με την 
Μαίρη Χρονοπούλου, Γιώργο Κωνσταντί-νου,   
Γιάννη Κατράνη, Μαρία Ιωαννίδου, Ευαγγελία  
Σαμιωτάκη, Αρτέμη Μάτσα. Σύμφωνα μ’ ένα παλιό 
έθιμο, οι γυναίκες ενός χωριού παίρνουν μια μέρα 
το χρόνο την εξουσία στα χέρια τους, παρά τις αντι-
δράσεις ορισμένων ανδρών, 
όπως ο Φώντας που επιχειρεί να 
φυλακίσει τη γυναίκα του, αλλά και 
ζευγαριών, όπως η Ειρήνη κι ο 
Στρατής, που σκοπεύουν να πε-
ράσουν όλη τη μέρα στο κρεβάτι. 
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ΠΕΜΠΤΗ 15/10 

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 Τελετή έναρξης Eras-
mus Dates 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Προκλήσεις 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10 
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  
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Χρονογράφημα 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10 
8.30 Καμώματα τζι Αρώματα  
10.00 Κοίτα με στα Μάτια 

10.30 Γυναίκα της Κύπρου 
11.30 Σπίτι στη Φύση 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Μαζί/Birlikte  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
16.15 Erasmus Days 
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.15 ΤΡΙΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕ-
ΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟΥ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗ» 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/10 

05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
09.00 Γυναίκα 
09.30 Χρονογράφημα 
12.15 Eu 4 U 
14.00 Σε προσκυνώ 
Γλώσσα  
15.00 Aφανείς Ήρωες 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή 
19.30 Οι Τουρκοκύπριοι επι-
λέγουν το νέο ηγέτη τους  
20.30Παραδοσιακή Βραδιά  
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/10 
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 
16:20 Κοντά Έπεσες 
20.00 Ειδήσεις 
18.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-

λούδας 
ΤΡΙΤΗ 20/10 
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 21/10 

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 15 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: Το 
Μουσείο της Πόλης του Βόλου 
22:00 Ελληνική Ταινία: Ο Ποδόγυ-
ρος 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 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: Χαμένοι στο 
Μανχάταν  
22:45 Ελληνική Ταινία: Πολίτης Γ' 
Κατηγορίας  
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 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: 
Ο νεαρός Eλληνοκύπριος καλλιτέ-
χνης, ηθοποιός και παραγωγός Κυ-
ριάκος Γεωργίου μιλά στην Βασούλα 
Χριστοδούλου για τις καλλιτεχνικές 
του δραστηριότητες καθώς και για το 
'South London film festival'.  
20:35 Ελληνική Ταινία: Κόκκινος Ου-
ρανός  
22:25 Ελληνική Ταινία: Το Συνδι-
κάτο των Μπατίρηδων  
23:45 Ελληνική Ταινία: Προ Παντός 
Ψυχραιμία  
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 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  
Παναγή 
22:15 Ακάληπτος Επ 24 
23:00 Ελληνική Ταινία: Από τα 
Θρανία στα Μπουζούκια  
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 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: Θέατρο- Δον 
Καμίλλο  
23:20 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 20 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: Γύφτικη Δυ-
ναστεία  
21:45 Ελληνική Ταινία: Εκβιασμός-
Γυναίκες Πολυτελείας  
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 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: Αντιγόνη  
21:55 Ελληνική Ταινία: Γυναικοκρα-
τεία
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Ο Ραφαέλ Ναδάλ θριαμβευτής του Ρολάν Γκαρός 

Πρωτάθλημα KOΠΑ

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 

Ακάνθου 2 - Ομόνοια Νεολαίας 0 

Παντέλ 1 - Komi Kebir 5 

Ανόρθωση 8 - Apoel 3 

 

LFA Sunday Challenge Cup 

East Stars FC 2 - Παναθηναϊκός 2 

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι 

AC United 0 - Ομόνοια 3 

Takers FC 2 - Ολυμπία 3 

 

Ποδόσφαιρο Sunshine & KOPA 

Στο πρωτάθλημα, η Ανόρθωση Αμμοχώστου σκόραρε και στα 

δύο ημίχρονα, σημειώνοντας 8 γκολ κατά του AΠΟΕΛ. Ο 

ΑΠΟΕΛ σημείωσε 3, τα οποία στα περισσότερα παιχνίδια θα 

ήταν αρκετά καλά για τουλάχιστον έναν βαθμό αλλά όχι για 

αυτό το παιχνίδι. Οι σκόρερ της Ανόρθωσης ήταν οι Andre 3, 

Danny 2, Daniel, Gio και Fabian 1. Οι σκόρερ του AΠΟΕΛ ήταν 

ο Demeteris Frangeskides 2 και ο Harry Kleanthous. 

Η Komi Kebir και η Pantel έβαλαν το αήττητο ρεκόρ τους στη 

γραμμή, ενώ η Komi έδειξε νικηφόρα απόδοση σκοράροντας 5 

εναντίον 1 της Pantel. 

Η Παντέλ έκανε ένα καλό ξεκίνημα, σκοράροντας πρώτα μέσω 

ενός γκολ του Max Papacosta, ενώ η Κόμη ισοφάρισε μέσω 

ενός γκολ του Τζορτζ Λίκι. Στο δεύτερο ημίχρονο η ισχύς του 

παιχνιδιού άλλαξε εντελώς, ευνοώντας την Komi Kebir, η οποία 

πήρε στα χέρια της το προβάδισμα με τον Ronaldo και στη συ-

νέχεια τα επόμενα γκολ ήρθαν από τον Ramiah, ένα δεύτερο 

από τον Ronaldo και τον Ulijah. 

Η Komi Kebir ανεβαίνει στη δεύτερη θέση πίσω από την Ανόρ-

θωση. 

Η Akanthou καλωσόρισε μια ισχυρή ομάδα, την Ομόνοια Νεο-

λαίας καθώς κατέγραψαν την πρώτη τους νίκη της σεζόν στο 

νέο τους γήπεδο  

H Ακάνθου κατείχε από την αρχή το μεγαλύτερο ποσοστό της 

κατοχής στο πρώτο ημίχρονο δημιουργώντας πιθανότητες και 

διερευνώντας την πολύ οργανωμένη αμυντική γραμμή της Ομό-

νοιας Νεολαίας, που θυμίζει πολύ την ανώτερη ομάδα της Ομό-

νοιας. Μόλις 20 λεπτά, όταν η Akanthou πήρε το προβάδισμα 

από τη γωνία, βρήκε το κεφάλι του Inarhu Rodriguez Martin να 

κατευθύνει την μπάλα προς τα πάνω και η μπάλα να καταλήγει 

σα δίκτυα από τον αμυντικό, κάνοντας το 1 - 0. Η Ακάνθου 

κράτησε συνεχή κατοχή, όπου βρήκαν τις ανταμοιβές τους στα 

40 λεπτά, όταν ήρθε ένα φάουλ ακριβώς έξω από την περιοχή 

το οποίο εκτέλεσε ο Ινάρχου Ροντρίγκεζ Μάρτιν, σουτάτοντας 

πάνω από τον νεαρό τερματοφύλακα της Ομόνοιας Νεολαίας, 

καταφέρνοντας το 2 - 0. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ακάνθου κρά-

τησε το μεγαλύτερο μέρος της κατοχής και τις πιθανότητες που 

χρειάστηκαν για να προχωρήσει το παιχνίδι, αλλά η αποφασι-

στικότητα από την Ομόνοια Νεολαίας έδωσε στην Ακάνθου δυ-

σκολίες να σκοράρει ένα τρίτο γκολ, φτάνοντας στο 90ο λεπτό 

χωρίς αλλαγή στο σκορ. Η Ακάνθου θα είναι ευχαριστημένη με 

τους 3 πόντους και η Omonia Youth αν και χαμένη ελπίζει ότι  

θα πάρει πόντους αυτή τη σεζόν! 

Ο θρύλος της KOΠΑ και ένας από τους πιο επιτυχημένους προ-

πονητές μα, είναι ο Andy Fellahoue, ο οποίος παρακολουθούσε 

το παιχνίδι καθ’ όλη τη διάρκεια. Η Ακάνθου προπονείται από 

τον εγγονό του Αλεξ Χαραλάμπους. Συμπτωματικά, ο προπο-

νητής της Ομόνοιας Νεολαίας ήταν ο ξάδερφος του Αλεξ, Αντώ-

νης Κυπριανού, γιος του σημερινού προέδρου της KOΠA. 

Η ισχύς του KOΠA φάνηκε και οι 3 ομάδες ανταγωνίζονται στο 

LFA, προχωρώντας στον επόμενο γύρο του LFA Sunday Chal-

lenge Cup. Ο Παναθηναικός έφτασε με 4-3 σε πέναλτι εναντίον 

των East Stars αφού τελείωσε το παιχνίδι με 2-2. Τα γκολ τους 

πέτυχαν οι Zack Uribarri και Andy Evangellou. 

Η Ολυμπία πέρασε επίσης με νίκη 3-2 επί της Takers FC. Οι 

στόχοι της Ολυμπίας προέρχονται από τους Yemi, Jacob και 

Calum. Η Ομόνοια είχε εξαιρετική απόδοση νικώντας την Α C 

United 3-0 με γκολ από τον Αντώνιο Μιχαήλ, τον Ανδρέα Κυ-

πριανού και ένα θαυμάσιο γκολ από τον Χάρη Φιλίππου.

Η Νέα Σαλαμίνα ξεκίνησε δυ-

ναμικά στο πρώτο παιχνίδι του 

δεύτερου προκριματικού γύρου 

του Buildbase FA Vase, κερδί-

ζοντας την ομάδα των Ανατολί-

των Cornard Utd, από το Suf-

folk εντός έδρας 3-0. Το πρώτο 

γκολ ήρθε στο 30ο λεπτό όταν 

ο Junior σκόραρε με μια δυ-

νατή μπαλιά στην αριστερή γω-

νία του διχτυού της Cornard 

Utd. Το δεύτερο γκολ ήρθε από 

τον Τσάμπι όταν από μια ανα-

μέτρηση οδήγησε σε ένα δεύ-

τερο γκολ τους κόκκινους στο 

38ο λεπτό. 

Το τρίτο γκολ ήρθε στο 40ο λε-

πτό όταν ο Τζορτζ Λούταγια 

έσπασε για να σκοράρει ένα 

μεγάλο ατομικό γκολ. 

Η νέα Σαλαμίνα πρέπει να πε-

ριμένει μέχρι τη Δευτέρα τώρα, 

όταν η ισοπαλία γίνει στο Wem-

bley για να δούμε ποιος έχουν 

στον επόμενο γύρο. 

Το St Panteleimon δεν ήταν 

τόσο επιτυχημένο και έχασε 3-

0 από την ομάδα του North-

ampton Rothwell Corinthians 

που παίζει στο United Counties 

Lesgue. Οι Άγιοι θα πρέπει 

τώρα να επικεντρωθούν στο 

Spartan South Midlands 

League όπου βρίσκονται επί 

του παρόντος στην κορυφή του 

τραπεζιού μετά από πέντε παι-

χνίδια.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε 

με 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1τον 

καταπληκτικό Στέφανο Τσι-

τσιπά στον ημιτελικό Ο Έλλη-

νας τενίστας ηττήθηκε 3-2 σετ 

(6-3, 6-2, 5-7,4-6, 6-1) από τον 

Νόβακ Τζόκοβιτς και δεν κατά-

φερε να πάρει την ιστορική 

πρόκριση σε τελικό Grand 

Slam για πρώτη φορά στην 

καριέρα του. 

Πάλεψε με όλες του τις δυνά-

μεις ο Τσιτσιπάς, κατάφερε να 

φέρει το παιχνίδι… τούμπα 

παρά το γεγονός ότι στο τρίτο 

σετ ο αντίπαλος του είχε ματς 

πόιντ στο 5-4, αλλά στο τελευ-

ταίο σετ «πλήρωσε» την 

πολλή ενέργεια που σπατά-

λησε για να φέρει σε ισορρο-

πία το παιχνίδι. 

O Έλληνας τενίστας, ο οποίος 

από την Δευτέρα είναι και πάλι  

το Νο5 της παγκόσμιας κατά-

ταξης και έπαιξε για 10η φορά 

σε ημιτελικό στο Roland Gar-

ros.  

Τελικός Ρολάν Γκαρόζ 

Ο Ράφα Ναδάλ «κατάπιε» τον 

Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό 

στο Παρίσι και κατέκτησε το 

13ο Roland Garros και έπιασε 

στην κορυφή των Grand Slam 

τον Ρότζερ Φέντερερ αφού 

έφτασε και αυτός στους 20 τί-

τλους.  

Ο 34χρονος Ισπανός τενίστας 

ήταν καταπληκτικός στον με-

γάλο τελικό της 11ης Οκτω-

βρίου 2020. Επικράτησε σε 

2.41' με 6-0, 6-2,7-5 του Νό-

βακ Τζόκοβιτς και πέτυχε το 

εξωπραγματικό 13/13 στους 

τελικούς. 

Νέα Σαλαμίνα-Buildbase FA Vase

Τον πρώτο της βαθμό στο θε-

σμό του Nations League εξα-

σφάλισε η Κύπρος, καθώς 

εξήλθε ισόπαλη χωρίς τέρματα 

κόντρα στο Αζερμπαϊτζάν. 

Ο αγώνας στο πλαίσιο της 4ης 

αγωνιστικής, πραγματοποι-

ήθηκε στην πόλη Ελμπασάν 

της Αλβανίας λόγω της εμπό-

λεμης κατάστασης στο Αζερ-

μπαϊζάν. 

Στην επόμενη αγωνιστική, η 

Εθνική Κύπρου αντιμετωπίζει 

το Λουξεμβούργο. Ο αγώνας 

θα διεξαχθεί στο ΓΣΠ στις 14 

Νοεμβρίου.

Εθνική  Kύπρου Ισοπαλία  
κόντρα στο Αζερμπαϊτζάν



THE NEWSPAPER OF THE CYPRIOT COMMUNITY IN THE UK  | THURSDAY 15 OCTOBER 2020 | EST. 1974 | ISSUE 2384 | ENGLISH SECTION PAGES 17 - 27

Calls grow for House  
President Syllouris to resign

House president Demetris 
Syllouris said yesterday 
he will not object to hav-

ing his parliamentary immunity 
lifted as part of an investigation 
into potential malfeasance after 
he appeared to offer his help to 
a Chinese businessman with a 
criminal record secure citizen-
ship through the island’s invest-
ment programme. 

Syllouris made public a letter 
to the attorney-general saying 
he would not raise any objection 
if a request was made at the 
supreme court to lift his immunity 
as calls for his resignation grew. 

The House president found 
himself in hot water after a video 
filmed by undercover Al Jazeera 
showed him offering help to an 
imaginary Chinese businessman 

with a criminal record secure 
citizenship. 

The video forced the govern-
ment to terminate the programme 
in its current form, but not before 
processing existing applications, 
around 700, and any others filed 
before the November 1 deadline. 

Syllouris has refused to resign 
and instead said he would be 
abstaining from his duties starting 
Monday and pending the inves-
tigation. 

AKEL MP Christakis Giovanis, 
who is also a developer, was 
forced to give up his seat and 
his place in the party after he 
was seen in the same video. 

Prominent Famagusta lawyer 
Andreas Pittadjis was seen         
offering advice on how to skirt 
the programmes criteria. 

All three have denied any 
wrongdoing, claiming entrap-
ment. The video was filmed in 
October 2019. The trio said they 
had reported the case to the anti-
money laundering unit, Mokas, 
after realising the prospective 
investor was up to no good.  
However, Mokas said the report, 
lodged on October 29, 2019, did 
not reveal a financial transaction 
nor there was anything in it which 
fell under the unit’s remit. 

“In the present case, according 
to the letter’s contents, no suspi-
cious financial transaction had 
been submitted,” Mokas said in 
a statement, adding that it was 
not its job to scrutinise clients 
on behalf of service providers. 

Central bank governor        
Constantinos Herodotou said 
on Wednesday he has asked 
banks under his supervision to 
investigate whether any money 
laundering provisions had been 
violated. Herodotou said he had 
asked for a probe in August when 
Al Jazeera published its first  
expose on the island’s investment 
programme, based on leaked 
confidential documents. 

Yesterday, ruling DISY added 
its voice in the chorus of parties 
asking Syllouris to step down. It 
took the party a couple of days 

to join the majority of the public, 
which have been expressing their 
disgust since Monday when the 
video aired. 

AKEL too has asked for Syllou-
ris’ resignation, after Giovanis 
announced his resignation from 
the party on Tuesday. 

AKEL leader Andros Kyprianou 
asked Syllouris on Wednesday 
to step down in a bid to safeguard 
respect towards the institutions 
and facilitate procedures. 

In a letter to Syllouris,            
Kyprianou said Syllouris could 
not suspend himself as if he 
was a civil servant. 

“There are many issues and 
they are not legal in my view,” 
Kyprianou said later. “They are 
political and institutional issues 
and they should be handled 
that way.” 

Kyprianou said corruption had 
no ideology but each party had 
a history in such matters. 

“So, I do not accept that all the 
parties are the same as regards 
tackling corruption,” he said. 

Kyprianou said he has also 
written to the interior minister 
asking him to grant the auditor-
general access to files relating to 
the programme that the govern-
ment has so far refused to hand 
over. 

Parikiaki’s Managing     
Director and Vice-Pres-
ident of the National 

Federation of Cypriots in the 
UK, Mr Bambos Charalam-
bous, met with the Cyprus 
Minister of Foreign Affairs, 
Mr Nikos Christodoulides, 
during a visit to the island.  

The main purpose of the 
meeting was to inform Mr 
Christodoulides on the current 
situation in London, particularly 
the Cypriot community. 

Mr Charalambous briefed 
the Foreign Minister on the 
number of coronavirus deaths 
that have affected our commu-
nity over the past months. He 
referred specifically to how  the 
UK Cypriot media and organi-
sations have been the main 
source of contact for our com-
munity, providing information 
and support. 

Mr Charalambous stressed 
that “despite these challenging 
times, with social distancing in 
place and a feeling of isolation 
due to the cancellation of all 
events in our community, we 
have tried in every way possible 
to keep people updated and 
united.”  

He referred to the current 
coronavirus situation in London, 
the problems faced by busines-
ses and individuals, and how 
it has affected day-to-day life. 

Furthermore, Mr Charalam-
bous stressed the importance 
of a campaign launched by the 
National Federation of Cypriots 
in the UK regarding the illegal 
reopening of Varosi, and other 
issues concerning the Cyprus 

problem. 
Concluding, Mr Charalam-

bous noted some issues trou-
bling the community, particularly 
the lack of personnel at the 
press department of the Cyprus 
High Commission. He said that 
the position of Press Officer has 
been vacant for many years 
and its absence is felt, adding 
that it is necessary since the 
UK is a guarantor power. 

On his part, Mr Christodou-
lides agreed with the point 
raised and promised that the 
post will be filled soon. 

Additionally, he briefed Mr 
Charalambous on the political 
issues of Cyprus, focusing        
on the problems facing the          
Republic with regards its       
Exclusive Economic Zone.  

In addition, they discussed 
the ‘elections’ in the occupied 
north and the negotiations with 
the UN Secretary General. 
Furthermore, the minister raised 
the significant issue of tourism 
on the island, referring to this 
season’s economic impacts due 
to the coronavirus pandemic. 

In response, Mr Charalam-
bous stated the readiness of 
the community to aid the      
Ministry of Tourism in promoting 
Cyprus to the British market, 
undoubtedly the primary market 
for Cyprus tourism.  

However, he expressed his 
concern at the lack of promo-
tion of Cypriot products in       
Britain and suggested it is       
extremely important to focus 
on a year round marketing 
strategy, particular during these 
unprecedented times.

Parikiaki’s MD 
meets with Cyprus 
Foreign Minister

Circuit breaker lockdown may save thousands of lives
A “circuit-breaker” lockdown could 

save thousands of lives by the end 
of the year, scientists advising the 

Government have calculated, as pressure 
mounts on Boris Johnson to impose 
stricter restrictions. 

As the three-tier Covid alert level system 
came into force yesterday across England, 
the Prime Minister is facing calls to go further 
by introducing a fortnight of nationwide curbs 
to bring the coronavirus resurgence under 
control. 

Downing Street is understood to be keeping 
the idea on the table. The PM told MPs         
yesterday that “I rule out nothing” in the fight 
against coronavirus, but that he wants to “avoid 
the misery of another national lockdown.” 

He defended his three-tier system of local 
Covid-19 restrictions during a tempestuous 

PMQs clash with Labour leader Sir Keir Starmer. 
It was their first encounter since Sir Keir came 
out in favour of a two to three-week "circuit 
breaker" coronavirus shutdown to coincide 
with October half-term. 

Noting that the government's own scientific 
advisers had recommended such a course of 
action, the Labour leader asked: "Why did the 
prime minister reject that advice and abandon 
the science?”  

“It is the failure of the prime minister's 
strategy that means tougher measures are 
now unavoidable," the Labour leader said, 
adding that the country was now at a "tipping 
point" and "time is running out." 

Mr Johnson dismissed a recommendation 
for a “circuit-breaker” from Sage three weeks 
ago, opting instead for the less drastic three-
tier local alert levels. Under the measures, all 

areas of England have been put into different 
categories labelled as medium, high or very 
high risk. The medium level maintains current 
national restrictions, high-risk areas will see 
households banned from mixing indoors,       
and the third tier will see harsher restrictions           
including the closure of pubs – unless they 
can operate as a restaurant.



The All-Party Parliamentary 
Group (APPG) for Cyprus 
officials have called upon 

the UK Government to condemn 
Turkey’s illegal actions with       
regard to Varosha and to use 
all available means to achieve 
the reversal of these actions. 

Writing to Foreign Secretary 
Dominic Raab following repre-
sentations from the National 
Federation of Cypriots in the 
UK, the pro-Cypriot British MPs 
state that following the illegal 
reopening of the town’s beach-
front “surely it is now time for 
an unequivocal and robust      
condemnation” of these actions 
by the UK Government. 

They also urge the govern-
ment to “seriously consider all 
measures and actions that it 
can deploy to ensure that Inter-
national Law and UN Security 
Council Resolutions are upheld.” 

Sir Roger Gale, Chair of the 
APPG for Cyprus, and the letter’s 
co-signatories, Vice-Chairs 
Bambos Charalambous, Chris-
tine Jardine, Caroline Nokes 
and Secretary Jack Dromey, state 
that these actions by Turkey are 
even more disturbing as they 
are taking place at a time when 
the UN Secretary-General has 
expressed his readiness to launch 
efforts towards the resumption 
of settlement talks in Cyprus. 

“The illegal re-opening of     
Varosha will only serve to seriously 
undermine and damage these 
efforts and prospects for a solu-
tion. That in itself is contrary to 
the position of Her Majesty’s 
Government,” add the MPs. 

Sir Roger also thanks Foreign 
Minister Wendy Morton for her 
response to a previous APPG 
letter on Varosha. Morton had 
reassured the MPs that the UK 

government’s concerns had been 
made clear to Turkish officials. 

The APPG for Cyprus Chair 
reminds the Foreign Secretary 
that the Group had warned 
against underestimating the 
statements by Turkish officials 
on Varosha. 

He also notes that Turkey’s 
actions represent “a policy of   
incremental encroachment and 
fait accomplis that the interna-
tional community has so far 
failed to stop.” 

At the same time, the National 
Federation of Cypriots in the 
UK’s campaign to urge the       
British Government to use all 
measures and actions to get 
Turkey to reverse its illegal      
actions in Varosha has resulted 
in more than 2,700 sent by the 
UK Cypriot community to the 
Foreign Secretary. 

Add YOUR voice by visiting 

http://cypriotfederation.org.uk/
varosi - it takes just 30 seconds 
using the automated template. 
TAKE ACTION NOW. 

 
What is happening in Varosi?  

Sadly, efforts over the years 
for the citizens of Famagusta to 
return to the city they were forced 
to abandon during the Turkish 
invasion in 1974, have been met 
with the refusal by Turkey and 
its illegal regime in the occupied 
part of Cyprus, despite numerous 
decisions by the UN to re-open 
the ghost town, namely, Security 
Council resolutions 550 (1984) 
and 789 (1992) and the High 
Level Agreement of 1979. 

A proposal was put forward 
by H.E. the President of the    
Republic of Cyprus, Mr Nicos 
Anastasiades in February 2019, 
to establish a Technical Commit-
tee on the Reconstruction and 
Resettlement of the fenced area 
of Varosi with international and 
Greek and Turkish Cypriot experts. 
This Committee would evaluate 
the situation of properties in     
Varosi so that the legitimate  
residents may return safely to 
their city once the technical work 
is completed. This proposal, was 
resubmitted to the UN Secretary 
General in August 2020. In addi-
tion, the UN Secretary General 
has also recently launched efforts 
to restart negotiations to reunite 
Cyprus. 

Instead of engaging construc-
tively in proposals on Varosi, or 
the UN Secretary General’s       

efforts to reunite Cyprus, Turkey 
has decided to illegally re-open 
a beach area in Varosi, in breach 
of UN Security Council Resolu-
tions. 

In February this year, the 
Turkish Vice President Oktay, 
whilst participating in a round-
table in the occupied area on 
reopening the ghost town, stated 
that Varosi belongs to the seces-
sionist regime and it should open 
under its administration. Similar 
statements were made by Pres-
ident Erdogan’s Spokesman 
Ibrahim Kalin. This was followed 
in August, with a statement from 
Ersin Tatar, the self-proclaimed 
‘prime minister’ of the occupation 
regime, who reiterated the plans 
to re-open the ghost town adding 
that he was “confident about 
Turkey’s support”, following a 
meeting with President Erdoğan. 

Unfortunately, these statements 
of intent were underestimated, 
at the very least, or worse, ignored 
by the International community. 
On 6th October, in Ankara, 
President Erdogan and Mr Tatar 
announced the opening of the 
Varosi beachfront. The beach 
was 'opened' on 8th October, in 
violation of UN Security Council 
Resolutions, 550, 789 and 2537. 

 
What has been the response 
of the UK and UN?  

The UK Government has con-
sistently reaffirmed its support 
for the relevant United Nations 
Security Council resolutions, 
particularly 550 (1984), 789 (1992) 

and 2537 (2020) as well as mak-
ing clear its concerns regarding 
Varosi to Turkish Officials. 

On 9th October, the United 
Nations Security Council, of 
which the UK is a Permanent 
Member, released a President’s 
Statement which: 

• Reaffirmed the status of      
Varosi as set out in previous 
resolutions, 

• Expressed deep concern  
regarding announcement in 
Ankara on 6 October to open  
coastline, and 

• Called for the reversal of this 
course of action 

These statements and UN 
Resolutions are clear. Now the 
International Community and 
UK Government need to ensure 
that they are implemented.  

 
What should be done?  

The United Kingdom has led 
the international response to other 
acts of aggression and recently 
introduced a new sanctions       
regime against individuals that 
are responsible for human rights 
violations.  

Moreover, the UK is a     
permanent member of the UN            
Security Council and a Guaran-
tor Power of the Republic of      
Cyprus. Therefore it has a special 
obligation to ensure that the UN 
Security Council statement of 
9th October, as well as all UN      
Resolutions relating to Cyprus, 
are implemented. In doing so, the 
UK, should be willing to consider 
all measures and actions.   
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British MPs urge UK government to condemn       
Turkey’s illegal actions in Varosha

Cyprus: Masks must be worn if more than two people in a closed space

Health Minister Constanti-
nos Ioannou yesterday 
announced that the use 

of protective masks will be  
mandatory in all closed spaces 
as an additional measure to 
tackle the spread of coronavirus. 

Following the surge in corona-
virus cases in Cyprus in recent 
days with the record number 
reaching 83 on Tuesday the  
minister presided over a meeting 

of the advisory committee on 
coronavirus. 

“The measures in place are 
sufficient at the moment,”       
Ioannou said after the meeting 
stressing the importance of fully 
adhering to the protocols. 

He added that one additional 
measure introduced is the man-
datory use of masks in all closed 
spaces and not just in the ones 
already announced - shops, 

banks, and public services. 
“If there are more than two 

people in any closed space, 
masks must be worn,” he said. 
Clarifications will be announced 
shortly, he said. 

“We are at a crucial juncture,” 
the minister warned, citing relax-
ation in observing the measures 
by individuals, football clubs and 
in workplaces. 

Ioannou also urged young peo-

ple to think about their families 
and especially the elderly people 
and strictly follow the measures 
to avoid giving the virus to vulne-
rable population groups. 

A record 83 new Covid cases 
were recorded on Tuesday, 
prompting Ioannou to call the ex-
traordinary meeting. The minister 
had said he was very worried 
about the recent surge after 
being briefed on the numbers.
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Cypriot Council Leader receives MBE 
in Queen’s Birthday Honours 2020

The Leader of Merton Council,         
Councillor Stephen Alambritis, has 
been recognised in the Queen’s   

Birthday Honours. Cllr Alambritis has been 
awarded an MBE for services to Local       
Government in South London.  

He is the first Cypriot council leader in 
Britain and the longest serving leader of 
Merton Council, since the authority was        
established in 1965. In 2013, Merton Council 
was named Best Achieving Council at the 
prestigious MJ Achievement Awards. First 
elected to the Merton council as Ravensbury 
Ward Councillor in 2003, Cllr Alambritis       
became Labour Leader in the 2007/8         
municipal year, and took the council’s most 
senior role in 2010, following the first of 
three successive election victories.  

Under the leadership of Aradippou-born 
Alambritis, the council has operated in a 
more business-like way, with particular       
emphasis on supporting the most vulnerable 
and improving services for families. Key 
achievements include building a state-of-
the-art leisure centre in Morden and a new 
library building in Colliers Wood. A learning 
disability centre was also developed in       
Colliers Wood and a brand new secondary 
school is due to open in South Wimbledon 
soon.  

Cllr Alambritis has always championed 
businesses across the borough, following 
his own successful career at the Federation 
of Small Businesses. He also led the        
council’s support for local football club AFC 
Wimbledon to achieve their goal of returning 
home to Plough Lane in a brand new           
stadium, which is part of a development of 
800 much-needed homes. 

In addition to his role as Council Leader, 
Cllr Alambritis has been a member of the 
Better Regulation Task Force at the Cabinet 
Office, and a Commissioner at both the       
Disability Rights Commission and at the 
Equality and Human Rights Commission. 
He was previously a representative on the 
European Union Committee of the Regions.  

Cllr Alambritis is a trustee on the board of 
London Sport and a member of the Leaders’ 
Committee at London Councils, as well as 
chairing the five borough South London 
Partnership.  

The Queen’s Birthday Honours list was 
due to be published in June, but was         
postponed so that doctors, nurses and        
volunteers could be nominated for their 
work during the COVID-19 pandemic. The 

Member of the Order of the British Empire 
is awarded for outstanding achievement or 
service to the community.  

Cllr Alambritis said: “It is a great honour to 
be included on the Queen’s Birthday Honours 
list, alongside some incredible people who 
have done so much in response to the       
pandemic and I would like to congratulate 
them all. 

“It has been an absolute privilege to lead 
Merton Council and to serve the diverse 
communities in a place which I am proud 
to call home. I share this recognition with 
everyone I have worked in partnership with 
- the residents, councillors, council officers, 
voluntary groups, businesses and commu-
nity organisations - to achieve more for our 
borough. I have been immensely supported 
by the Cypriot community  in my time as a 
council leader in South London and I am 
eternally grateful to the Cypriot diaspora for 
all their help.” 

The Chair of London Councils, the           
umbrella body for all of London’s 33 local 
authorities including Merton, Councillor Peter 
John, said: “This is a worthy recognition for 
Stephen’s brilliant work as Leader of Merton 
Council. Stephen has been a strong advo-
cate for his borough and for London over 
the past decade and I am delighted that he 
has been honoured by the Queen.” 

Other UK Cypriots among those to receive 
awards in Queen Elizabeth’s birthday honours 
are: June Angelides, for services to women 
in technology, Dr George Kassianos, for 
services to travel medicine and general 
practice, and Andrew Christopher          
Stylianou, for services to diversity and the 
economy. Congratulations to all.

Maria Alambritis passes her PhD Examination

Congratulations to UK 
Cypriot lawyer Lucy   
Loizou who has been 

ranked as “outstanding” for 
family law in The Legal 500        
directory this year.  

Her firm, The International 
Family Law Group LLP, retains 
leading firm status too. 

The International Family       
Law Group LLP is a specialist 
family law firm which adopts a 
conciliatory approach to family 
matters. It has once again been 
recognised as a Leading Firm 
in Family Law in this year’s 
Legal 500 rankings which have 
just been announced.  

Its lawyers are also regarded 
as being ‘brilliant on interna-
tional issues’. They are equally 
adept in advising on financial 
and child related matters.  

Clients include high-net-
worth individuals, among them 
professionals, entrepreneurs, 
CEOs and media / entertain-
ment / sports personalities. 

Lucy Loizou, a prominent       
solicitor in the Greek/Cypriot 
community, is a Partner at the 
firm and is ranked within          
The Legal 500 directory as an 
‘Outstanding Lawyer.’ 

Lucy is regarded as one          
of the country’s leading          
family lawyers. She undertakes       
complex financial and children 
disputes and has worked on        

a number of cases involving       
high net worth issues and often          
including an international    
element.  

She has also acted for a 
number of high-profile indivi-
duals and assisted in resolving 
their disputes swiftly and     
discreetly.  

Lucy has advised clients       
with difficult corporate and trust 
interests and has had experi-
ence of dealing with complex 
partnership issues. 

She has experience dealing 
with the national media and has 
written family law articles for 
various legal journals. She       
regularly lectures on areas of 
family law.  

Lucy also has her own      
fortnightly radio show on     
‘London Greek Radio’ where 
she answers questions on all 
family related matters as well 
having had her own weekly 
family law television show on 
Hellenic TV. 

Contact details for Lucy: 
 
The International Family 
Law Group LLP, Hudson 

House, 8 Tavistock Street, 
Covent Garden,  

London, WC2E 7PP 
Telephone:  

+44 (0) 203 178 5668 
Email: 

lucy.loizou@iflg.uk.com

Lucy Loizou ranked as  
“outstanding” for family law 
in The Legal 500 directory

Maria Alambritis has completed         
her PhD degree which is one of the 
highest levels of academic qualifi-

cation. The degree took four years of full-time 
work towards a thesis offering an original 
contribution in her subject. Maria’s thesis 
was under the History of Art banner and 
was titled “Modern Mistresses and the old 
Masters: Women and the writing of Art      
History 1860-1915.” The thesis examines 
the role and influence of overlooked Nine-
teenth Century women art historians on the 
developing discipline of art history in Britain.  

Maria undertook her PhD as a student at 
both the University of London’s Birkbeck 
College and at the prestigious National       
Gallery in Trafalgar Square. All PhD projects 
are completed with the guidance of one        
or two supervisors who will invariably be          
experts in the general area of research. 
Many students think of their supervisor as 

a mentor, rather than a teacher. Maria’s        
supervisors for her degree were Hilary 
Fraser, the Director of Birkbeck’s Centre for 
Nineteenth Century Studies and Susanna 
Avery-Quash, the Senior Research Curator 
in the History of Collections at the National 
Gallery.  

Maria went through her final viva voce 
oral exam in early October. This is a formal 
discussion and defense of the thesis            
involving Maria’s examiners and went on 
for well over two hours. Maria’s examiners 
were Elizabeth Prettejohn, Head of the       
History of Art Department at York University 
and Caroline Elam, a trustee of the            
Fitzwilliam Museum in Cambridge.  

Maria passed her examination with        
flying colours. Her very proud parents are            
Mr Stephen Alambritis and Mrs Athanasia 
Alambritis. The family live in Merton in 
South London.

Enfield's green fingered, 
giant pumpkin grower, 
Cllr George Savva, has 

served up another significant 
squash to help raise funds for 
the Mayor of Enfield’s charity. 

The 60lb whopper, which  
was grown on the fertile ground 
of Cllr Savva’s Enfield Council 
managed allotment, will be on 
display at the Dugdale Centre 
for the next few weeks, to         
encourage people to donate 

money to the Mayor’s charity 
which aims to raise money for 
the NHS and coronavirus relief 
efforts. 

It will then be chopped up and 
used to craft delicious recipes 
for the Dugdale Café’s hungry 
customers. 

Cllr Savva, Enfield Council’s 
Cabinet Member for Licensing 
and Regulatory Services,        
said: “Enfield’s allotments are 
amazing places and provide  

the perfect ground to grow a 
huge array of fruit and vege-
tables as well as giant pump-
kins.  

“Maintaining an allotment          
is also good exercise, which 
you can still do while socially 
distancing in line with the         
current coronavirus restrictions. 

“This year, having grown a 
particularly large squash, I have 
decided to donate it to a good 
cause and raise money to help 

the people of Enfield.” 
You can donate to the 

Mayor’s charity at submitting a 
money transfer to:  

LBE The Mayor of LBE       
Appeal Fund 

Account number 71635107 
Sort code: 40 -20 -23 

 
Pictured: The Mayor of       

Enfield Cllr Sabri Ozaydin (L) 
and Cllr George Savva (R)  

with the giant pumpkin

Pumpkin power to drive Mayor’s charity
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Due to the coronavirus  
pandemic, the annual 
fundraising dinner in 

memory of Maria Nicolaou   
Adamou, who sadly lost her  
battle with cancer four years 
ago at the age of 46, will unfor-
tunately not be taking place this 
year.  

All proceeds from previous 
events, organised by Parikiaki 
newspaper together with the  
Cypriot Women's League, have 
been donated to Radiomara-
thon for people with special 
needs.  

Maria’s family would like to 
reach out to the community and 
kindly ask that these much 
needed donations continue,    
despite the cancellation of the 
dinner.  

Any donation, however big   
or small, will be greatly appreci-
ated. 

The aim of Radiomarathon is 
to support people with special 
needs and their families and 
carers, and highlight the issues 
they face, increasing insight and 
awareness. 

Its Enfield centre is in an       
environment that welcomes and 

respects all cultures, creating 
an inclusive and open setting 
in which they can help their-
clients and their carers to reach 
their potential and live happy, 
fulfilled lives. 

Radiomarathon is a centre of 
excellence, regarded as one of 
the best and most sought after 
providers of facilities and care 
for people with learning disabi-
lities in Enfield as well as the 
optimal local source of support 
for carers. 

The staff members are a 
team of AQA qualified profes-
sionals with years of experience 
in delivering exceptional services 
to young adults with mild to 
moderate learning difficulties.  
The team are committed in       
enabling them to achieve their 
fullest potential through their  
new and exciting AQA accredi-
ted services. 

You can make a donation        
directly to the charity via      
the following links: www.just-  
giving.com/radio-marathon and 
https://uk.virginmoneygiving.com
/charity-web/charity/finalChari-
tyHomepage.action?charityId= 
1009906

Support Radiomarathon  
in memory of  
Maria Nicolaou Adamou

Eating Disorders

In a society that continues          
to prize thinness, almost         
everyone worries about their    

weight at some point in their lives. 
People with eating disorders       
take such concerns to extremes,       
developing abnormal eating 
habits that threaten their well-
being and even their lives. 

 
Major types of eating disorders 

People with anorexia nervosa 
have a distorted body image  that 
causes them to see themselves 
as overweight even when they are 
dangerously thin. Often refusing 
to eat, exercising compulsively 
and developing unusual habits 
such as refusing to eat in front of 
others, they lose large amounts 
of weight and may even starve 
to death. 

Individuals with bulimia nervosa 
eat excessive quantities of food, 
then purge their bodies of the 
food and calories they fear by 
using laxatives, enemas, diuretics, 
vomiting and or exercising. Often 
acting in secrecy, they feel           
disgusted and ashamed as they 
binge, yet relieved of tension and 
negative emotions once their 
stomachs are empty again. 

Like people with bulimia, those 
with binge eating disorder experi-
ence frequent episodes of out of 
control eating. The difference is 
that binge eaters do not purge 
their bodies of excess calories. 

It is important to prevent prob-
lematic behaviours from evolving 
into full-fledged eating disorders 

 
Who suffers from eating           
disorders? 

Mostly, adolescent and young 
women account for ninety per 

cent of cases, nonetheless,         
eating disorders are not just a 
problem for the teenage women 
so often depicted in the media; 
older women, men, and boys can 
also develop these disorders.    

People sometimes have eating 
disorders without their families       
or friends ever suspecting that 
they have a problem. Aware that       
their behaviour is abnormal, 
people with eating disorders may          
withdraw from social contact, hide 
their behaviour and deny that their 
eating patterns are problematic.  

 
What causes eating disorders? 

Many people with eating          
disorders suffer from low self-      
esteem and feelings of helpless-
ness, and intense dissatisfaction 
with the way they look. 

A wide range of situations         
can precipitate eating disorders 
in susceptible individuals. Family 
members and friends may             
repeatedly tease people about 
their bodies. Negative emotions 
and traumas such as rape and 
abuse or the death of a loved one 
can also trigger disorders.    

Once people start engaging in 
abnormal eating behaviours, the 
problem can perpetuate itself. 
Bingeing can set a vicious cycle 
in motion, as individuals purge to 
rid themselves of excess calories, 

then binge again to escape       
problems in their day to day lives. 

It is estimated that one in ten 
anorexia cases ends in death 
from starvation, suicide or medi-
cal complications like heart-       
attacks and or kidney failure. 

Eating disorders devastates 
the body which can cause anae-
mia, palpitations, hair and bone 
loss, tooth decay, inflammation of 
the oesophagus and the cessa-
tion of menstruation. Furthermore, 
sufferers have higher rates of      
depression and anxiety disorders, 
and recreational substance abuse 
such as cocaine, marijuana, and 
hashish. 

 
Multidisciplinary team 

Psychotherapy is a vital role in 
the successful treatment of eating 
disorders. Doctors may be called 
to rule out medical illnesses and 
determine that the patient is not 
in immediate physical danger. 
Besides, a nutritionist may be 
asked to help assess and             
improve nutritional intake. 

Once the psychotherapist has 
identified important issues that 
need addressing, he or she helps 
the client replace destructive 
thoughts and behaviours with 
more positive ones. 

Also, psychotherapy may need 
to focus on improving clients'        

relationships and this may involve 
helping clients get beyond an 
event or situation that triggered 
the disorder in the first place.  

Some patients, especially 
those with bulimia, may benefit 
from medication, however, the 
medication should only be used 
in combination with psychothe-
rapy. 

 
Dialectic Behavioural Disorder 
DBA 

Dialectical behaviour therapy 
(DBT) is a type of talking therapy. 
It is based on cognitive beha-
vioural therapy (CBT), but it is 
specially adapted for people who 
feel emotions very intensely. DBT 
aims to help you: Understand and 
accept your difficult feelings. learn 
skills to manage them. 

The difference between           
Dialectical behavioural therapy 
(DBT) and Cognitive Behavioural 
Therapy is that CBT tries to iden-
tify and change negative thinking 
patterns and pushes for positive 
behavioural changes, whereas 
DBT may be used to treat suicidal 
and other self-destructive beha-
viours. 

CBT focuses on how your 
thoughts, feelings and behaviour 
influence each other. While DBT 
does work on these things, the 
emphasis is given more towards 
regulating emotions, being  mind-
ful, and learning to accept pain. 

 
Does treatment work? 

Most cases of an eating            
disorder can be treated success-
fully however, treatments do not 
work instantly. For many clients, 
treatment may need to be long 
term nevertheless, the sooner 
treatment commences, the better 
the outcome. 

 
Cypriot / South African              

Dr Vasilios Silivistris is a 
UK trained Psychotherapist 

and Counsellor.

“There are more things in heaven 
and earth, Horatio, Than are 

dreamt of in your philosophy” 
- Hamlet, Act I, Scene 5 

Όμηρος των Κολομβιανών  
 
In 1990, the Colombian Ministry of 

Culture set up a system of itinerant          
libraries to take books to the inhabi-
tants of distant rural regions. For this 
purpose, carrier bookbags with capa-
cious pockets were transported on 
donkeys’ backs up into the jungle and 
the sierra. Here the books were left       
for several weeks in the hands of a 
teacher or village elder who became, 
de facto, the librarian in charge. Most 
of the books were technical works,        
agricultural handbooks, collections of 
sewing patterns and the like, but a few 
literary works were also included.  

According to one librarian, the books 
were always safely accounted for.           
“I know of a single instance in which a 
book was not returned,” she said. 

 “We had taken, along with the usual 
practical titles, a Spanish translation   
of the Iliad. When the time came to    
exchange the book, the villagers            
refused to give it back. We decided to 

make them a present of it, but we 
asked them why they wished to keep 
that particular title. They explained that 
Homer’s story reflected their own: it 
told of a war-torn country in which mad 
gods mix with men and women who 
never know exactly what the fighting 
is about, or when they will be happy, 
or why they will be killed.”  

 
American Life 

 
In 1999, award-winning author         

Paul Auster and National Public Radio 
in the USA, asked listeners to write 
down and send in their true stories, as 
part of the National Story Project.   

Auster received over 4,000               
submissions. The best 180 were read 
out on-air and subsequently published. 
He called the venture, “rewarding work, 
one of the most inspiring tasks I’ve ever 
undertaken.” Of most interest, were 
stories that defy our understanding of 
the world, and reveal the mysterious 
and unknowable forces in our lives.  

Here is one of those tales.  
 

Fifty Years Later 
 
As a German pilot in World War I, 

my father was flying a reconnaissance 
mission over Eastern France, when       
he was attacked by French fighters, 
whose machine guns disabled his 
plane. Without engine power, he        
managed to make it across the Swiss 
border and crash-landed in a field 
among startled haymakers. At war’s 
end he returned to Germany from           
internment in neutral Switzerland,       
continued his studies, graduated as a 
geologist, and eventually immigrated 
to the United States.  

Half a century after this wartime         
incident and near the end of his career 
as a geology professor at a leading 
American university, he had partially 
related the experience to a group of 
students gathered around a campfire 
at the end of a day’s geological           
fieldwork, when one of the students       

interrupted him, saying, “Let me finish 
the story.” Whereupon, to the amaze-
ment of all, the student provided the 
correct details of how the farmworkers 
had found the observer / photographer 
seated behind my father dead, had       
extricated my dazed but uninjured 
father from the plane, and had provided 
him with food and water until the Swiss 
police arrived and interned him.  

In his youth, the student had heard 
the story many times from his mother, 
who had been one of the girls among 
the haymakers in that Swiss field.  

 
Gisela Cloos Evitt 

Stanford, California 
 

© Copyrights: “Homer’s The Iliad 
and The Odyssey: A Biography”, by 

Alberto Manguel, published by Atlantis 
Books; True Tales of American Life, 
edited by Paul Auster, published by 

NPR / Faber & Faber).  
 

James Neophytou

by  
 
Dr Vasilios  
Silivistris

True Tales: In South America and in North America



Here Come The Boys: The dance 
show starring Strictly stars 

Following a sold-out UK national tour, Here Come The Boys 
is set to transfer to the West End in a dazzling new production 
for a 16-week season at the Garrick Theatre from 27 January 
2021. 

Here Come The Boys sees Strictly Come Dancing superstars 
Aljaž Škorjanec, Pasha Kovalev, Robin Windsor and Graziano 
di Prima battle it out against a cutting-edge soundtrack of 
dance-floor anthems, club classics and guilty pleasures to be 
named our ‘King of the Dance’.  

Strictly Come Dancing celebrity finalist and CBBC favourite 
Karim Zeroual will host the show, as well as displaying his own 
incredible dance moves.  

Join Aljaž, Pasha, Robin, Graziano and Karim, alongside a 
spectacular cast of international dancers, in this show-stopping 
dance extravaganza which promises to be the hottest ticket in 
town. 

To keep Here Come the Boys fresh and exciting there will be 
some incredible cast revelations, substitutions and additions 
throughout the 16-week season at the Garrick. New cast          
announcements will be made from now until the final performance. 

Book your tickets at https://www.seetickets.com/n/tour/       
theatre-calendar/here-come-the-boys/157
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Andrea Georgiou 

Ploutarchos latest 
artist to appear on 
Spiti Me To MEGA  
 

The music show Spiti Me To 
MEGA, launched during lock-
down earlier this year, returned 
to the Greek TV channel with a 
special tribute. 

To Kalitero Paidi, Yiannis 
Ploutarchos treated viewers to 
three hours of music, perform-
ing in addition to his own hits, 
songs by other artists. 

Guest performer on the show 
was Greek Cypriot composer 
George Theofanous; together 
they presented unforgettable 
Greek songs from the past; 
tracks given by Theofanous to 
Evdriki and Natasa Theodoridou, 
songs that no one expected to 
hear from the voice of Yiannis 

Ploutarchos, but not surprisingly, 
wonderfully interpreted by      
him! 

A part of the beautiful        
music journey was dedicated  
to Giannis Poulopoulos. Clearly 
moved by the recent death of the 
legendary singer, Ploutarchos 
paid tribute by performing hits 
by the late artist which have left 
their mark on the Greek music 
scene. 

Honouring the younger       
generation of Greek performers, 
Ploutarchos invited Penny Bal-
tatzi from the Piraeus Municipal 
Theatre, to the stage. 

Together they performed       
the renowned Marinella hit      
Pali Tha Klapso before Penny 
was left alone to perform an  
exotic blend of modern hits and 
classic numbers. 

View it online if you can – you 
won’t be disappointed!

Reality TV star Kim Kardashian 
West has announced she is   
donating $1m (£760,000) to help 
with relief efforts in Armenia  
and the disputed region of       
Nagorno-Karabakh. 

The Keeping Up With The 
Kardashians star is to send the 
money to the Armenia Fund, 
which provides humanitarian 
and infrastructure development 
in Armenia and Nagorno-Kara. 

In a short video posted on       
Instagram, she encouraged 
people to raise awareness or 
donate to the cause: “We are 
not limited by borders. We are 
one global Armenian nation       
together,” she said, adding      
“Armenia Fund is directly       
helping those who have been          
impacted during this critical 
time with humanitarian aid from 
food, shelter and medical care.”

Kim Kardashian West donates $1m 
to Armenia relief fund

Larnaka Tourism Board 
(LTB) has launched a 
new video on a number 

of platforms including You-
Tube, Facebook, Instagram 
and Twitter, showcasing the 
shipwrecks and the rich marine 
life that draws divers to the  
Cyprus region’s shores each 
year. 

Entitled ‘Larnaka’s Fascina-
ting Underwater World’, the 
video visits five of the most 
popular shipwrecks and diving 
sites including sea caves. 

The video begins with HMS 
Cricket, an old British ship, 
which survived World War I 
and then used as a target 
practice for the British Air 
Force RAF in Larnaka Bay. It 
finally sank in 1947 due to bad 
weather. It is now surrounded 
by a rich marine life including 
octopuses, lionfish, starfish, 
and sea bream. 

There are a further two,        

recently acquired vessels 
shown in the clip: LEF1 and 
Elpida. Both were sunk in       
December 2019 and have       
already attracted marine life. 

Elpida sank to a depth of      
32 metres while LEF1 is at a 
depth of just 13 metres, aimed 
at creating the first swimming 
reef in Cyprus. 

In the caves located in the 
sea area of Pyla, divers can 
marvel at stalagmites and     
stalactites, plus gorges and 
see larger fish among the rocks. 

The video also shows the 
legendary shipwreck Zenobia, 
listed in the top 10 diving 
wrecks of the world. 

“Zenobia was a Swedish 
Roll-on-roll off ferry that sank 
on her maiden voyage in 1980 
and nicknamed ‘The Titanic of 
the Mediterranean’. She is in 
the port of Larnaka, lying on 
her portside on a flat bed of 
sand and rock. The 165-metre 

ferry was carrying 108 articu-
lated lorries with a variety of 
cargo from military equipment 
to  cars, food and including 
one million hen eggs, most 
perfectly preserved! Over the 
4 decades a large variety of 
marine life has colonised        
this wreck including lionfish, 
barracuda, starfish, turtles, 
and octopuses,” added Nana 
Asmeni Pavlou from the LTB. 

Larnaka’s monthly newsletter 
has also been published with 
an update on autumn high-
lights: winning a Gold Tourism 
Award, Larnaka’s Storytelling 
Statues, Voroklini’s outdoor  
gym with sensational sea 
views, Piale Pasha’s street art 
and cycling E-maps.  

Larnaka continues to welcome 
British holidaymakers provided 
they test before they travel. 

For more information on  
Larnaka Tourism Board, visit 
www.larnakaregion.com

New video highlights Larnaka’s  
fascinating underwater world
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Marlon Brando Jr. was       
an American actor and 
film director with a career 

spanning 60 years, during which 
he won the Oscar for Best Actor 
twice. He is well regarded for his 
cultural influence on 20th-century 
film.  

Brando was also an activist for 
many causes, notably the civil 
rights movement and various 
Native American movements.  

Having studied with Stella 
Adler in the 1940s, he is credited 
with being one of the first actors 
to bring the Stanislavski system 
of acting and method acting. 

Under the guidance of director 
Elia Kazan, Brando first became 
a star on stage – as Stanley      
Kowalski in the 1947 Broadway 
production of Tennessee Williams’ 
“A Streetcar Named Desire” – 
and then on screen, again as   
Kowalski in “Streetcar,” released 
in 1951. He received his first 
Academy Award nomination for 
best actor for his role in “Streetcar.” 

Brando made his motion picture 
debut in The Men (1950), a power-
fully realistic study of disabled 
World War II veterans. In prepara-
tion for his role, he spent a month 
in a hospital paraplegic ward. 

Brando was nominated seven 
times for best actor, receiving his 
first Oscar for his portrayal of Terry 
Malloy in 1954’s “On the Water-
front” and his second for Don Vito 
Corleone in 1972’s “The Godfather.” 
His other nominations were for 
“Viva Zapata!” (1952), “Julius 
Caesar” (1953), “Sayonara” (1957) 
and “Last Tango in Paris” (1973). 

His eighth and last Oscar nomi-
nation was for best supporting 
actor in the 1989 anti-apartheid 
film “A Dry White Season.” 

Brando was born April 3, 1924, 
in Omaha, the son of a travelling 
salesman and homemaker. Both 
were alcoholics. After a series of 
unhappy school experiences, 
Brando was kicked out of military 
school, where his father had sent 
him, and ended up in New York 
City, where his sister, Jocelyn, 
was beginning an acting career. 
By then, Brando too was interested 
in acting, having won praise for a 
few roles he had played in military 
school, where he had come under 
the wing of an English teacher 
who introduced him to Shake-
speare. 

Working as an elevator operator 
and at other odd jobs, he finally 
took an acting class at the New 
School for Social Research. He 
ultimately met Stella Adler, one of 
the major proponents of the 
Method approach, a psycholo-   
gically oriented acting technique. 
Many would soon consider Brando 
the foremost Method actor of his 
day. 

Then came Brando as Stanley 
Kowalski. Through his involvement 
with Adler and alumni of the 

Group Theatre – especially, Kazan 
– Brando turned acting on its head. 
His work gave others permission 
to explore a role from the inside 
out, tapping into observation and 
personal experience rather than 
merely reciting lines. 

Brando was 23 with a few stage 
roles to his credit, including a two-
year run on Broadway as Nels in 
1944’s “I Remember Mama,” when 
he came to the attention of Kazan. 
The director decided that, despite 
his youth, the actor would be a 
compelling Stanley opposite vete-
ran stage actress Jessica Tandy 
as Blanche DuBois in “Streetcar.” 

The play opened Dec. 3, 1947.  
Brando’s Stanley made a mark 

on nearly every actor who came 
after. Actors were known to go 
night after night to see “Streetcar” 
to try to figure out how Brando did 
it. Yet the movie version of the 
role, in which he starred opposite 
Vivian Leigh, did not win Brando 
an Oscar. After it was released, 
Brando received back-to-back 
Oscar nominations for his role as 
the Mexican revolutionary in “Viva 
Zapata” and as Marc Antony in 
“Julius Caesar.” But he is probably 
more remembered for his fifth 
film, “The Wild One,” released in 
1953. Brando played Johnny, the 
leader of a motorcycle gang that 
ran roughshod over the residents 
of a small town. Brando’s role as 
the swaggering, leather-clad biker 
solidified his place as the proto-
typical rebel.  

From the beginning of his         
career, Brando voiced some of 
the most famous lines ever spoken 
in films, many of which are still 
part of the American lexicon. 

“Streetcar” introduced the animal 
cry “Stell-ah!” to audiences, which 
Brando bellowed from the stage 
floor up a winding staircase to 
Hunter. “The Godfather’s” Don 
Corleone issued the cold threat: 
“I’m gonna make him an offer he 
can’t refuse.” 

In 1954’s “On the Waterfront,” 
Brando, who was cast as an        
ex-boxer-turned-mob-errand-boy, 
uttered perhaps the most repeated 
line of any American movie: “I 
coulda been a contender.” 

Brando took much of the credit 
for the movie’s most memorable 
scene, in the back of a taxi in 
which that line was spoken. He 
had initially argued with director 
Kazan over the scene, saying it 
did not seem true to the relation-
ships between the characters. He 
said he persuaded Kazan to allow 
him and Rod Steiger, who played 
his brother, to improvise much of 
the scene. It began with Brando’s 
character waving away his 
brother’s threat in disbelief. 

“On the Waterfront” was a 
highlight of post-war cinema and, 
by many accounts, Brando’s best 
work. 

In 1955, Brando starred as Sky 

Masterson in “Guys and Dolls,” 
where the pre-Brando and post-
Brando worlds of acting collided. 

In one famous incident, Frank 
Sinatra – already jealous of 
Brando for getting the lead in “On 
the Waterfront” and not that happy 
about Brando’s romantic lead in 
“Guys and Dolls” – got disgusted 
with Brando’s acting style. 

To accommodate Brando’s  
obsession to get a scene perfect, 
the famously one-take Sinatra, 
who played Nathan Detroit,        
was forced to eat cheesecake in       
take after take. Finally, Sinatra 
exploded. “These New York         
actors!” he said. “How much cake 
do you think I can eat?” 

During the 1950s and ‘60s, 
Brando also made “Sayonara,” 
“The Young Lions” and a remake 
of “Mutiny on the Bounty,” but       
he also had a string of more for-
gettable films, including “Morituri,” 
“The Chase,” “The Appaloosa” 
and “A Countess From Hong 
Kong.” His one effort at directing 
– “One-Eyed Jacks” (1961) – was 
considered a disaster by critics. 

Indeed, Brando’s film career – 
he never returned to the stage 
after “Streetcar” – was nothing if 
not a roller coaster. From the 1950s 
to end of the 1960s, Brando went 
from being a sullenly handsome 
young actor who was offered the 
best movie roles to a physically 
bloated and largely ignored figure 
who made dubious choices and 
delighted in insulting Hollywood. 

Brando threw himself headlong 
into his activism during the 1960s. 
He gave a speech at the funeral 
of a Black Panther Party member 
and demonstrated against capital 
punishment and the treatment of 
Soviet Jews. He donated a portion 
of his income to the Rev. Martin 
Luther King Jr.'s Southern       
Christian Leadership Conference. 

He tried to make a documentary 
on starvation in India. 

By the early ‘70s, Brando, who 
was not yet 50 years old, had 
been reduced to the point that he 
had to lobby for the role as Don 
Corleone in “The Godfather,”      
telling producer Robert Evans, “I 
know a lot of people in Hollywood 
say I am all washed up ... but I 
can play that part, and I can do a 
good job.” He had to do a screen 
test – everyone was careful not to 
call it that – to convince Evans 
and director Coppola he was 
serious. 

In “The Godfather,” Brando        
finally found the character, the 
material, the director and the   
situation he needed to make a   
return. 

The set was full of pros like 
himself, some of whom shared 
the prankish Brando’s sense of 
mischievousness. The director, 
Coppola, respected how Brando 
conceived the role, and he gave 
him the freedom to play it. And 
everyone on the set had the luck 
to be involved in a film that was 
far more enduring and successful 
than initially thought possible. 
More important, Brando created 
an unforgettable character - one 
that went far beyond the much-
talked-about cheek stuffing with 
tissues he used to make himself 
appear older and jowly. 

But even after his “Godfather” 
role rehabilitated his reputation 
within the film industry, Brando 
thumbed his nose at the             
academy by sending “Sacheen 
Littlefeather” (actress Maria Cruz 
wearing Apache garb) to decline 
the Oscar he won for the role, 
saying that he wanted to protest 
the treatment of Native Ameri-
cans. Her speech was roundly 
booed. 

It was a tribute to his talent that, 

despite his attitude, the academy 
nominated him again for the film 
that came after “The Godfather”: 
Bernardo Bertolucci’s sexually 
charged “Last Tango in Paris,” 
which was one of Brando’s last 
great film roles. 

Knowing his reputation with 
women, many thought he was 
playing himself in this role, but 
others credited him with a 
masterful creation. 

For his part, Bertolucci             
contended that the character of 
Paul was largely based on 
Brando. 

Brando continued to stick his 
finger in the eye of the Hollywood 
Establishment. He crowed about 
earning more than $3 million for 
12 days of work as Superman’s 
dad, Jor-El, in 1978’s “Superman.” 
A year later, Brando was paid a 
fortune to play a small – albeit 
memorable – turn as the manic 
Col. Kurtz in Coppola’s “Apoca-
lypse Now” (1979). 

Many who recognized his   
awesome talent rued his choices 
and the losses they caused to the 
art of film. There would be other 
bad choices, but Brando would 
also do “A Dry White Season.” 
And in “The Freshman,” released 
in 1990, he won critical praise for 
his send-up of his own “Godfather” 
character. 

For much of his life Brando was 
a recluse, staying at an island        
he bought in Tahiti or in his hilltop 
home on Mulholland Drive, 
where for 30 years he was Jack 
Nicholson’s neighbour. 

A notorious womanizer, Brando 
bragged of having seduced 
hundreds of women. He had at 
least eight children, five of them 
by three marriages, two of which 
ended in divorce. 

In 1990, he testified at the       
sentencing phase of the murder 

trial of one of his sons, Christian 
Brando, for shooting the boyfriend 
of Cheyenne Brando, one of his 
daughters by another marriage. 
Cheyenne subsequently commit-
ted suicide by hanging herself. 
She was 25. 

Brando wed British actress 
Anna Kashfi in 1957 and divorced 
her two years later. A 1960       
marriage to Movita Castenada, 
whom he met on the set of “Viva 
Zapata,” lasted barely a year. In 
1962, he met his third wife, Tarita 
Teriipaia, a 19-year-old former 
floorshow dancer who played his 
lover in “Mutiny on the Bounty.” 

Brando was something of a 
paradox: he is regarded as      
the most influential actor of his         
generation, yet his open disdain 
for the acting profession - as        
detailed in his autobiography, 
Songs My Mother Taught Me 
(1994) - often manifested itself in 
the form of questionable choices 
and uninspired performances. 
Nevertheless, he remains a rivet-
ing screen presence with a vast 
emotional range and an endless 
array of compulsively watchable 
idiosyncrasies. 

 
Top 5 Films 
 

1. The Godfather (1972)      
Directed by Francis Ford Coppola 

2. On the Waterfront (1954) 
Directed by Elia Kazan 

3. A Streetcar Named Desire 
(1951) Directed by Elia Kazan 

4. Last Tango in Paris (1973) 
Directed by Bernardo Bertolucci 

5. Apocalypse Now (1979) 
Directed by Francis Ford Coppola 

 
Source: marlonbrando.com, 

www.latimes.com, Susan King, 
Dennis McLellan, 

goldderby.com en.wikipedia.org 
and britannica.com 

Marlon Brando
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK  
Kajillionaire 

 
Miranda July’s eccentric comedy 

is one of the most enjoyable and 
original films of the year. July made 
her writing/directing debut with 
ME AND YOU AND EVERYONE 
WE KNOW before THE FUTURE 
playing lead roles in both. She 
now takes a seat behind the 
camera as writer/director and tells 
the story of con artists Theresa 
(Debra Winger) and Robert (Rich-
ard Jenkins), who along with their 
26 year-old daughter Old Dolio 
(Evan Rachel Wood) they never 
miss an opportunity to swindle 
and steal. Their “ingenious” new 
plan is to travel to New York and 
on their return trip to California 
they aim to claim insurance on       
a loss of one of their suitcases.      
But the plan involves recruiting a  
new member - fellow passenger 
Melanie (Gina Rodrigues)… 

It is deliciously unpredictable 
with engaging performances from 
the trio. Jenkins and an unrecogni-
sable Winger make a fine, crazy 
couple, while an even more un-
recognisable Rachel Wood threat-
ens to steal the film until the lively 
Rodrigues enters the scene. Her 
first scene on the plane looks like 
it is going to be a splendid cameo 
before her role develops into one 
of the leading characters and 
whose striking presence becomes 
a catalyst to the progression of the 
story. July should run for President 
in November! 

 

The Other Lamb 

This is the first English speaking 
feature from acclaimed Polish      
director Malgorzata Szumowska, 
whose latest NEVER GONNA 
SNOW AGAIN can be seen at the 
current London Film Festival. The 
action takes place in the woods, 

where a man called the shepherd 
(Michiel Huisman) is leading a 
group of women - his many wives 
and daughters as well as a flock 
of sheep. The action is seen 
through the eyes of Selah (Raffey 
Cassidy), a young believer who 
begins to question her faith and 
loyalty to the shepherd… 

The difference with THE 
HANDMAID’S TALE is that the 
women here live in these appalling 
circumstances by choice. One of 
the most beautifully photographed 
films I have seen for a long time, 
where every frame of Michal      
Englert’s perfectly framed com-
positions is a piece of art and his 
evocative lighting of the stunning 
Irish landscape simply takes the 
breath away. 

 

I Am Greta 

15-year-old Swedish activist 
Greta Thunberg is famous all 
over the world for her passionate 
views on global warming. This 
brilliant documentary follows Greta 
from the very beginning when she 
first starts a one-person school 
strike for climate justice outside 
the Stockholm parliament - an act 
which a few months later becomes 
a global movement.  

There are of course those who 
treat Greta like a joke believing 
that global warming is fake news 
and a hoax and blame her activism 
on Asperger’s. “I believe you suffer 
from Asperger’s,” one journalist 
asks Greta to which she replies, 
“No I don’t suffer, I have it.”  

She is firm in her views and never 
fails to prove her point especially 
when she decides to travel to New 
York by sea rather than boarding 
a plane. Essential viewing! 

 

Body Of Water 
 

Lucy Brydon’s assured debut 
paints a fine portrait of three gene-

rations of women on Canvey Island, 
Essex. Stephanie (Sian Brooke) is 
a chronic anorexic sufferer, who 
gets discharged from an in-patient’s 
unit following a seven-month treat-
ment. She now wants to reconnect 
with her family especially with her 
resentful teenage daughter Pearl 
(Fabienne Piolini-Castle). Mean-
while Stephanie’s mother Susan 
(Amanda Burton) is busy preparing 
for her wedding to Annette (Kazia 
Pelka)… 

It is a sad, melancholy film told 
with sensitivity and care. Thank-
fully, its sombre tone is lifted by 
the grace of its performers espe-
cially by the luminous presence 
of Burton.   

Carmilla 

Emily Harris creates the gothic 
world of Joseph Sheridan Le Fanu’s 
novella with conviction. Her fine 
adaptation follows the story of Lara 
(Hannah Rae), a 15-year-old living 
in total isolation with her father and 
strict governess Miss Fontaine in 
their country mansion. She lives 
a dull existence until a carriage 
crashes nearby with no survivors 
but a young girl who moves into 
their household in order to recu-
perate. Lara soon after begins a 
passionate relationship with the 
mysterious young woman named 
Carmilla (Devrim Lingnau)…  

An atmospheric and eerie tale 
with a strong supporting cast which 
includes Jessica Raine as a Mrs 
Danvers kind of housekeeper. 
The story is suitably intriguing but 
curiously it is difficult to care much 
about the fate of its characters. A 
mixed bag! 

Akira in IMAX 
 

Katsuhiro Otomo’s 1988 manga 
classic is back is cinemas and in 
IMAX! The future is now in Neo 
Tokyo, 31 years following its       
destruction during World War 3. 
Tetsuo, a member of a biker gang 
gets injured in an accident and Is 
taken for experiments for a secret 
military project. He soon begins 
to develop telekinetic powers like 
Akira- the absolute energy-that 
destroyed Tokyo back in 1988… 

A complex film that requires 
multiple viewings for its labyrin-
thine plot and looks absolute 
splendid in glorious IMAX. Give 
yourself a treat and see it on the 
big screen where it belongs and 
while you can!    

BEING A HUMAN PERSON: 
This brilliant documentary on the 
life and career of Sweden’s mag-
nificent talent Roy Andersson is a 
must for any film lover. Andersson 
is the unique filmmaker, who      
designs and delivers his films      
entirely from his own studio in 
Stockholm and his projects, which 
take years to finish, include such 
original modern classics as 
SONGS FROM THE FIFTH 
FLOOR, YOU, THE LIVING and 
A PIGEON SAT ON A BRANCH 
REFLECTING ON EXISTENCE. 
This fine portrait of the man in  
action makes the perfect double 
bill with his latest masterpiece 
ABOUT ENDLESSNESS, which 
opens in a couple of weeks. 

THE CLEANSING HOUR: 
“The Cleansing Hour” is a popular 
webcast which streams live exor-
cisms run by Max (Ryan Guzman) 
and Drew (Kyle Gallner). Their live 
broadcasts are carefully orches-
trated with suitable special effects 
in order to scare the living daylights 
of their audiences, but their latest 
subject, Drew’s girlfriend Lane 
(Alix Angelis) begins to show signs 
of genuine possession…It is      
frenetically directed by Damien 
LeVeck, whose enjoyable film 
combines scenes of horror with a 
touch of comedy. (Shudder) 

ALIEN ADDICTION: A sci-fi 
comedy from New Zealand about 
two aliens who crash land in a 
small town near Riko’s (Jimi Jack-
son) house. They begin a special 
relationship with Riko before an 
obsessed scientist tries to track 
them down…A silly exercise in bad 
taste which is surprisingly beau-
tifully photographed on stunning 
locations in Waikato. Most of the 
jokes misfire, while the scatologi-
cal humour leaves a bad taste in 
the mouth. (Digital)

Nigerian born Inua Ellams 
went to a middle class 
boarding school. While 

there he was bullied. He was 
a “little skinny bastard” who 
was also very smart. Having 
been brought to the UK when 
he was twelve years old, he 
had to endure the inevitable 
racism that is part of the           
immigrant package in a foreign 
land.  

An Evening With an          
Immigrant (Bridge Theatre) 
is an autobiographical mono-
logue that gives us an insight 
into the highs and lows of his 
life using poetry and story-      
telling. Some may find the lack 
of theatricality unattractive but 
with the help of music from      
DJ Sid Mercutio they have     
put together an experience 
that fully deserves an outing in  
this prestigious venue (it was       
premiered at the Edinburgh 
Fringe in 2017).  

Too often when this subject 
matter is seen in a theatre we 
expect episodes of melodrama 
and shock. Ellams’ phlegmatic 
style downplays that but it also 
makes more demands of us 
as an audience to listen well. 

He is engaging and              
unassuming and the evening 
is punctuated with humour 
and wit. When he describes 
himself as being from “a long 
line of troublemakers,” we smile 
but somehow think he is pulling 
our leg. Especially as he is 
wearing a T-shirt that says 
Never Forget to Say Thank 
You.  

Having lived in London and 
Dublin, Ellams is well versed 
in the old school xenophobia 
of our capital and the more      
recent phenomenon of Ireland 
which has been coming to         
terms with an influx of            
“foreigners” in the past twenty 
five years. The Emerald Isle 
prides itself on being one of 
the most charitable in terms of 
donations to causes for people 
living in poverty. However, 
now that they have arrived       
on their doorstep the attitude        
appears to be far less chari-
table. His experience of being 
the only black pupil in the 
whole school was a salutary 
lesson in dealing with racism. 

Ellams arrives on the            
capacious stage in colourful 
traditional dress and treats it 
as his playpen scampering 
around while setting the scene 
for what is an experience of 
endurance and fortitude. We 
are drawn in by his energy and 
personality and as he begins 
to reveal more details of his 
life story he does so  with self-
deprecation and an infectious 
laugh.  

He is a natural raconteur 

and his poetry is poignant, 
freewheeling and funny, 
fuelled by his obvious annoy-
ance with how his family were 
treated when they first arrived 
in the land of ‘milk and honey.’ 
As his verse seeped into       
our unconscious we were       
reminded of the countless 
other immigrants who have 
had similar experiences. For a 
“first world country” we still 
have a long way to go. 

A Christian mother and a 
Muslim father made for a     
difficult childhood. The local 
imam did not approve. When 
they left, the area become a 
hotbed for Boco Haram, the       
jihadist organisation. Despite 
those early difficulties his      
love for family, a trait familiar 
to many with similar back-
grounds, is deep and heartfelt.  

The poetry underlines that 
sense of pride and belonging 
to a clan that is nurturing yet 
challenging for a kid finding 
his way in an unwelcoming 
environment. For most of the 
time he sits on a stool but it 
does little to diminish his tale 
and the musical accompani-
ment adds a sense of urgency 
and atmosphere to the vagaries 
of an immigrant life.  

There are several stories he 
tells that leave their mark but 
the most telling, and ironic, is 
when he finds himself at a 
Buckingham Palace reception 
in recognition of his work as        
a poet and playwright    
(Barber Shop Chronicles at 
The National being his most           
notable work so far) while his 
family’s application for indefi-
nite leave to remain is being 
rejected by the Home Office. 
Suddenly you realise that the 
Caribbean Windrush genera-
tion may just be the tip of an 
iceberg that will come back to 
haunt this and future govern-
ments. 

Reminding us of the    
existential crisis faced by      
refugees and asylum seekers 
today he quotes a friend,      
“Nobody leaves home unless 
it is the mouth of a shark.” A 
soulful and defiant show that 
will stir and agitate…unless 
you are made of stone. Or are 
a shark.  

Meanwhile last Saturday 
was World Mental Health Day. 
Every study shows that BAME 
communities exponentially 
have the highest rates of poor 
mental health when compared 
to others. Prejudice and     
discrimination have a lot to    
answer for. 

 
An Evening  

With an Immigrant – 
www.bridgetheatre.co.uk

Theatre Reviews 

George Savvides Barney Efthimiou

An unwelcoming 
welcome 
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As we head into the cold 
season, we have started 
to dress with a lot more 

layers of clothing to keep warm. 
The heating systems of radiators 
are put on, get turned up higher 
as we approach the deep winter.  

It may be all snug and cosy, 
but all those layers of clothing, 
along with the central heating 
systems, can be to some degree, 
quite drying out on the skin.  

The cold weather in itself       
will dry out the skin. The skin 
may feel dry, flaky and taught. 
The tight clothing can cause 
friction, with rubbing of the skin 
in the snug clothing making it 
even more dry and scaly to then 
flake even more than it would 
do naturally. Let's then add      
the effect of the central heating    
systems, that will add even 
further dehydration and drying 
out of the skin. It all becomes 
hardly surprising that the skin 
starts to suffer, with skin           
disorders of under nourished 

skin, possibly with an onset of 
psoriasis, eczema and other 
disorders.  

The skin is quite amazing.         
It is protective, waterproof and 
extremely useful, constantly 
changing, as well as regenera-
ting itself.  

The skin is composed of     
several layers. The layer that       
is visible is the epidermis. It is 
composed of cells made of   
keratin, the hard substance that 
also forms hair and nails. The 
individual cells known as kera-
tinocytes, grow at the lower 
level of the epidermis, bonding 
with the next layer, the dermis. 
The newer skin cells gradually 
push their way to the top layer. 
As they reach the top, they        
die and are weather beaten by 
the environment, along with 
varied personal daily activities.  

It is estimated that the human 
body is made up of around         
10 trillion cells, and since skin 
makes up 16 percent of the 

body weight, that means 1.6 
percent trillion skin cells, give   
or take, of course according        
to a person's size and body 
weight. 

The  skin sheds old skin daily, 
leaving the new skin exposed. 
In fact it is said that humans, 
shed their entire outer layer of 
skin every 2-4 weeks at a rate 
of 0.001 - 0.003 ones of skin 
flakes every hour. So the next 
time you do some dusting at 
home, bear in mind, that it is a 
lot of dead human accumulated 
skin cells laying around. Nice 
huh! 

So avoid the over dry, over 
shedding, scaling skin, by simply 
keeping it clean followed with 
good moisturising. It is quite 
simple really. Don't use drying 
out shower gels, instead use 
one that is as near to the           
natural PH scale of the natural 
skin. Keeping it as pure as   
possible without strong soaps 
and perfumes. There are many 

nowadays that are perfume 
free, like Sanex or Simple, that 
are kind and gentle. If you       
want to remove the dead skin 
cells once a week, that is 
plenty, and you can do so by 
adding a little oatmeal to         
your shower gel and use a soft 
sponge to do so.   

Follow with a really good        
hydrating and nourishing mois-

turiser. Do this daily and regularly 
throughout the day if exposed 
to central heating or other       
drying out factors of the envi-
ronment.  

Keep a moisturiser at the 
ready for face and hands,           
as these areas will be more      
exposed to the air, in or out. 
There are some super moist-
urising creams out there made 

from natural ingredients for 
young and mature skin. Find 
one to suit you and once again, 
keep it perfume free, especially 
for the face. Whatever brand 
you decide on, just stay moistu-
rised. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Skin so soft

Delivery with a smile and a  
free treat from GREEK DELI 2 U

You’re in for a treat when 
you order from GREEK 
DELI 2U, an online deli 

that offers affordable, conve-
nient and authentic Greek and 
Cypriot produce! Not only do 
you get your Greek or Cypriot 
products, you also get your      
delivery with a smile and free 
side treats - in this case, a hot 
koulouri. 

What’s more, your online 
Cypriot and Greek Deli are       
offering our readers 10% off 
when you order online and use 
code PARIKIAKI10. So why 
wait, order now for Greek and 
Cypriot products delivered to 
your door at affordable prices! 

What sets GREEK DELI 2U 
apart from other suppliers is 
that they obtain their products 
directly from the original manu-
facturers in Cyprus and Greece. 
Not only does this enable them 
to offer the genuine article,       
but by getting their products 
straight from the source, they 
can also offer far lower prices 
too. 

GREEK DELI 2U are a new 
asset to the UK Cypriot and 
Greek communities, bringing     
all your favourite traditional      
products to your doorstep. 

About the company... 
Greeks don’t eat to live, we 

live to eat. For us, food is at      
the centre of everything. It’s a 
reason to come together as 

family on a daily basis. It’s        
the excuse to spend time with 
friends and relatives on the 
weekend. It unites us in good 
times, and bad. It’s the one 
constant we can rely on for 
comfort throughout our lives. 
Consequently, the countless 
hours we spend together at the 
dinner table forms an unbreak-
able bond and unconditional 
love. 

Numerous Greek traditions 
come from our cuisine, too. 
Watching our parents lovingly 
prepare food for us and learning 
recipes that have been passed 
down through generations is a 
rite of passage. As such, food 
is not just a medium through 

which our elders taught us      
how to share love, it’s also an 
important part of our heritage. 
The methods used have little 
changed for hundreds of years, 
harking back to times that were 
far simpler. As a result, every 
dish comes with so much      
history, thus making them all 
the richer. 

Growing up, our parents      
provided food that spoke to our 
history and brought us closer 
together. It’s from this ethos, 
that Greek Deli 2 U was born. 
Our mission is to bring people 
together and create happiness 
through our food. 

Visit https://gd2u.co.uk for 
the special offers.

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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Fixtures  
Saturday 10th October 2020 
Vanarama National League 
Barnet v Hartlepool 
3.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware 
HA8 6AG 
Isthmian Premier 
Haringey Borough v Cray  
3.00pm Haringey Borough, (COLES PARK)   
White Hart Lane, London N17 7PJ 
Spartan South Midlands League 
Milton Keynes Irish v New Salamis  
3.00pm Milton Keynes Irish Centre, Pavilion,       
Flat Manor ,Bletchley, Milton Keynes 2HX 

St Panteleimon v Winslow 
3.00pm Enfield Town FC The Queen Elizabeth 
Stadium, Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL 
Premier League 
Everton v Liverpool 12:30BT Sport  
Chelsea v Southampton 15:00 BT Sport  
Man City v Arsenal 17:30 Sky Sports  
Newcastle United v Man Utd 20:00 Sky Sports  
Sunday 18th October 2020 
KOPA League 
Omonia Youth v Omonia 
10.00am Enfield Grammar School, EN2 0AA 
Apoel v Akanthou 

12.00pm Enfield Playing Fields, Great Cambridge 
Road, Enfield EN1 3SD 
Cinar v Anorthosis 
10.30am Enfield Playing Fields, Great Cambridge 
Road, Enfield EN1 3SD 
Olympia v Panathinaikos 
10.15am Whittington Park,N19 4RS 
Premier League 
Sheffield United v Fulham 12:00 BT Sport  
Crystal Palace v Brighton & Hove Albion  
14:00 Sky Sports  
Tottenham v West Ham 16:30 Sky Sports  
Leicester City v Aston Villa 19:15 Sky Sports  

Monday 19th October 2020 
Spartan South Midlands League 
New Salamis v Ampthill Town 
7.45pm Haringey Borough, (COLES PARK) White 
Hart Lane, London N17 7PJ 
Premier League 
West Brom v Burnley 17:30 Sky Sports  
Leeds United v Wolves 20:00 Sky Sports  
Tuesday October the 20th 2020 
Spartan Sputh Midlands League 
Carshalton v Haringey Borough 
7.45pm War Memorial Sports Ground, Colston 
Avenue, Carshalton SM5 2PW

Haringey Borough through to 
next round of Emirates FA Cup

Haringey Borough cruised 
into the fourth qualifying round 
of the FA Cup with a huge 5-1 
victory over Bracknell Town. 

A comfortable victory for        
Haringey Borough who have a 
UK Cypriot Chairman and mana-
ger Aki Achillea and Tom Loizou. 

Also another great perform-
ance from their Cypriot star 
player George Aresti (right) who 
is knocking on the door for a 
Cyprus international game. 

Goals from Rakim Richards, 
Alfred Bawling, Georgios Aresti, 
Jorge Djassi-Sambu, and Daniel 
Akindayini sealed Borough’s 
progress in their third qualifying 
round tie at Coles Park Stadium 
despite a consolation goal from 
George Knight. 

Haringey Borough were 
coasting at 2-0 half time within 
ten minutes after the break 
Bracknell pulled one back to 
make it 2-1 and for 15 minutes 

they pressured the Haringey 
Borough rearguard but Boro 
held out to score three goals in 
the last twenty minutes. 

They will now await their       
fate with the draw for the next 
round the fourth qualifying 
round taking place(Thursday) at 
1pm. The round after that is the 
first round proper in which the 
league teams enter at that 
stage.

Haringey Borough Chairman and manager  
Aki Achillea and Tom Loizou

Hit and miss for our  
UK Cypriot teams in the 
Buildbase FA Vase
New Salamis go through

New Salamis got off to a good 
start in the Buildbase FA Vase 
second qualifying round beating 
Eastern Counties team Cornard 
Utd from Suffolk at home 3-0. The 
first goal came in the 30th minute 
when Junior broke through and 
shot into the left corner of the 
net. The second from Chambi 
when from a scramble in the 
goal mouth led to a second goal 
for the reds in the 38th minute. 

The the third came in the 40th 
minute when George Luttaya 
broke through to score a great 
individual goal. 

New Salamis after the draw 
was made at Wembley will   
nowplay Holland FC or Colney 
Heath in the next round. 

St Panteleimon weren’t as 
successful and lost 3-0 to North-
ampton team Rothwell Corin-
thians who play in the United 
Counties Lesgue. The Saints will 
now have to concentrate on the 
Spartan South Midlands League  
where they are currently at the 
top of the table after five games. 

New Salamis played on      
Monday in a Spartan South 
Midlands game and in a rain 
downpour beat Stotold 6-0 with 
their goals coming from George 
Lutaaya 2, Junior Rosero 2 and 
Shamir Mullings 2. This win 
keeps them on track for promo-
tion five points behind the league 
leaders Buckingham with two 
games in hand.

New Salamis v Conard United

UK Cypriot Nick Tsaroulla 
signs for Sky Bet League 2 
team Crawley Town

Nicholas Tsaroulla on the left signs for Crawley Town
Crawley Town Football Club 

are delighted to announce signing 
of Nicholas Tsaroulla on one-year 
deal with an option to extend for 
a further year. 

Full back Nicholas Tsaroulla 
joins the Reds following his         
release from Brentford B this 
summer. 

Tsaroulla came through the 
Tottenham ranks in his youth 
career including the U-18 and 
U-23 squads before being         
released in the summer of 2018. 
Nick was quickly snapped up by 

the Brentford B setup following 
his release from Spurs. 

Tsaroulla has also made an 
appearance for the Cyprus U-21 
side. 

Head Coach John Yems: 
“Nick has trained with us for the 
last 6 weeks. He has earnt a 
place with us and I wish him all 
the best in his Crawley career.” 

Technical Director Erdem      
Konyar said: “He is a young, 
promising full back. Nick signed 
on the same day as Mark 
Watters from Doncaster Rovers.

Barnet secure their first 
home win this season

Barnet were dominant through-
out at The Hive. The Bees started 
brightly in the driving North Lon-
don rain and could have been 
ahead inside the first 10 minutes. 
Barnet took a well-earned lead 
on the stroke of half time as 
Fonguck made it two goals in 
as many home matches. The 
attacking midfielder found the 
space before delightfully firing 
into the bottom corner of the net. 

As the sides came back out for 
the second half, Beadle’s side 

were once again the dominant  
force. The Bees were playing 
some nice stuff going forward 
and nearly had a second.  

Beadle’s side never really 
looked in danger of squandering 
their slender advantage and on 
another night could have won 
by several more goals. 

They now look to build momen-
tum heading into another home 
clash on Saturday afternoon, as 
they welcome unbeaten Hartle-
pool United. 
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KOPA League 

Top of the table Anorthosis 
Famagusta were firing on all 
cylinders scoring 8 goals against 
Apoel who managed to score 3, 
which in most games would be 
good enough for at least a point 
but not today. 

Anorthosis scorers were 
Andre 3, Danny  Daniel, Gio and 
Fabian. Apoel scorers were      
Demeteris Frangeskides 2 and 
Harry Kleanthous. 

Komi Kebir and Pantel put 
their unbeaten records on the 
line Sunday and it was Komi who 
put in a winning performance 
scoring 5 against Pantel’s 1. 

Pantel got off to a good start 
scoring first through a Max       
Papacosta goal Komi equalised 
through a George Lakey goal. 
The second half the gane com-
pletely changed to Komi Kebir 
favour with them taking the lead 
with a Ronaldo header then the 
other goals came from Ramiah, 
a second for Ronaldo and Ulijah. 
Komi Kebir move into second 
place behind Anorthosis. 

Akanthou welcomed a hard 
working Omonia Youth team as 
their first victory of the season. 

Akanthou grew from early 
possession in the first half      
creating chances and probing  
back line. It wasn’t until 20      
minutes when Akanthou took 
the lead from a corner finding the 
head of Inarhu Rodriguez Martin 
directing the ball goalward and 
the ball forced over the line by 
the defender. 1–0. Akanthou      
resumed from where they left 

off in possession and found their 
rewards on 40min when a foul 
just outside the box saw the  
one and only Inarhu Rodriguez  
Martin set up and blast it over 
the young goalkeeper. 2–0 HT. 
Second half saw Akanthou had 
most of the possession and 
chances they needed to take 
the game further but the deter-
mination from Omonia Youth 
gave Akanthou a full 90 minute 
and kept them at bay.  

KOPA legend and one of our 
most successful managers ever, 
Andy Fellahoue was watching 
the game. Akanthou are skip-
pered by his grandson Alex 
Charalamous. Coincidentally, 
Omonia Youth’s captain was 
Alex’s cousin Antoni Kyprianou, 
son of KOPA’s current chairman. 

The strength of KOPA saw all 
3 teams competing in the LFA 
progressing to the next round 
of the LFA Sunday Challenge 
Cup.  

Panathanikos came through 
4-3 on penalties against East 
Stars after ending the game        
at   2-2. Their goals scored by       
Zack Uribarri and Andy Evange-
lou. 

Olympia also went through 
with a 3-2 win over Takers FC. 
Olympia’s goals coming from 
Yemi, Jacob and Calum.  

Omonia put in an excellent 
performance to beat A C United 
3-0 with goals from Antonio       
Michael, Andreas Kyprianou 
and a wonder strike from Harry 
Philippou.

Community Youth 
Football
Results - Sunday 11th October 2020 
U18 
Enfield Rangers 1  AEK Black 2, Aldenham 1 Omonia Green 1 
Omonia Gold 7 Alexandra Park 1, Belstone 1 AEK Gold 5 
Omonia White 2 Norsemen 4 
U16 
Omonia White 1 AC Finchley 5, Omonia Gold 4 Belstone 1 
Omonia Silver 2 London Colney 7 
U15 
West Herts 4 Omonia Gold 1 
U14 
AC Finchley 6 AEK Black 5,Omonia White 3 Turnstyle 5 
Omonia Gold 2 Woodys 5 
U13 
Omonia Gold 2 Harrow Stars 3, AC Finchley 4 Omonia White 3 
Bushey 3 Omonia Green 4 
U12 
Harvesters 1 Omonia White 5, Bushey Rangers 4 AEK Eagles 0 
Omonia Gold 0 Harrow Stars 4 

Pantel v Komi Kebir

Omonia Youth U13 Green beat Bushey 4-3

Omonia Youth Steven Toumbas 
Achievement Award

The Steven Toumbas Achieve-
ment Award is a special award 
named in memory of one of the 
club’s former players, Steven 
Toumbas, who in December 
2008 died suddenly at the tragi-
cally young age of 20 years old.  

Since this unfortunate and 
very sad time, the club dedicated 
an annual award in memory of 
his name. The Steven Toumbas 
Achievement Award can go to 
any player or person associated 
with the club whereby nominations 
by managers and subsequent 
review by the committee will be 
assessed. 

This year it was felt that the 
nomination made by Girls Under 
16 coach George Pantelides 
was very worthy and touched 
the committee. In his speech to 
present the award, Chairman 
Michael Pieri said: 

“We always hear about children 

being resilient, being strong, and 
having the ability to take things in 
their stride. But we don’t always 
see it or hear about it. George 
made us aware of one such case.  

This year’s Steven Toumbas 
Achievement Award recipient is 
a girl who has had to overcome 
some struggles, seen her mum 
diagnosed with a serious illness 
but who has never waivered in 
continuing to be the best that 
she can be. It has been a very 
tough time for her but she has 
remained committed to her   
football, continued to be positive 
and hardly missed any training 
or matches.  

She has been described as 
‘a truly inspirational story’. It is 
therefore with great honour that 
Ithey present the 2020 Omonia 
Youth FC Steven Toumbas 
Achievement Award to Mary 
Koumouris.”

The 2020 Steven Toumbas award winner Mary Koumouris 
seen here with club Chairman Michael Pieri (l) and Under 
16 Girls coach George Pantelides (r)

UK Cypriots Ruel Sotiriou 
and Jack Roles play in  
Cyprus internationals

Leyton Orient forward Ruel 
Sotiriou joined up with the Cyprus 
U21 side this week to make fifth 
appearance for the National side. 

Sotiriou joined up with his 
teammates on October 4th, and 
will return from international duty 
on the 14th October, as Cyprus 
U21’s faced their equivalents 
from Belarus and The Nether-
lands in the UEFA Euro U21. 
The call-up means Sotiriou will 
be absent from The O’s for the 
EFL Trophy clash with AFC 
Wimbledon, as well as the Sky 
Bet League Two trips to Barrow 
and Walsall. Sotiriou will be  
subject to Covid-19 testing upon 
his return, to ensure he is safe 
to rejoin his teammates in E10. 

Ruel Sotiriou is born in the UK  
his father is Cypriot and his      
maternal Grand mother is Cypriot.  

In the first game for Cyprus 
Ruel Sotiriou shined for his 
country Cyprus and scored an 
outstanding goal to help his side 
beat Belarus 2-1.  

In the second match they were 
outclassed by the Netherlands 
and lost 7-0. 

Another UK Cypriot Jack Roles 
A Cypriot from his maternal side 
is a Tottenham player currently 
out on loan to Burton also played 
in the game versus Holland. 

The senior Cyprus side lost 
their first match of this period to 
Luxembourg 2-0 and drew with 
Azerbajan 0-0. 

Greece comfortably beat       

10-man Moldova at home on 
Sunday Tasos Bakasetas opened 
the score in the first-half injury 
time from the penalty spot, just 
after Veaceslav Posmac was sent 
off for bringing Vangelis Pavlidis 
down in the area. 

Then five minutes into the 
second half Petros Mantalos 
scored Greece’s second from a 
great long ball by Bakasetas. 
Two minutes before the end 
keeper Odysseas Vlachodimos 
saved a penalty by Nicolae       
Milinceanu. 

Three England players scored 
their first international goals to 
give Gareth Southgate’s experi-
mental team a comfortable 3-0 
win over Wales in a friendly at 
Wembley Stadium on Thursday. 
In-form Everton striker Dominic 
Calvert-Lewin netted in the 26th 
minute before second-half goals 
from Conor Coady and Danny Ings 
secured the win in the warm-up 
game for Nations League matches 
against Belgium and Denmark. 

It was the first time three 
players have scored their first 
England goals in the same game 
since June 1963 against      
Switzerland. Marcus Rashford's      
penalty and a deflected strike 
from Mason Mount helped      
England come from a goal 
down to overcome top-ranked 
Belgium 2-1 at Wembley on 
Sunday and climb above them 
in their UEFA Nations League 
group.

Ruel Sotiriou Jack Roles

Stefanos Tsitsipas reaches his 
first-ever French Open semi-final

World number 6 22-year-old 
Greek tennis star  Stefanos   
Tsitsipas reached his first-ever 
French Open semifinal on Wed-
nesday with a straight-sets win 
over Russian Andrey Rublev at 
Roland Garros to set up a clash 
with world number one Novak 

Djokovic for a place. 
Top seed Novak Djokovic       

resisted a valiant and inspired 
fightback from Stefanos Tsitsipas 
to set up a French Open final 
showdown with old rival Rafa 
Nadal,,winning a near four-hour 
battle 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1. 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λοΐζος Κασάπη 
(από τη Γιαλούσα, Κύπρος) 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού Λοΐζου Κασάπη που μας άφησε την 

1η Οκτωβρίου 2020, σε ηλικία 87 ετών. 
Αφήνει τη σύζυγό του Γιωργούλα, τον γιο του Μιχάλη, τη νύφη του 
Μαρία,ι τα αγαπημένα του εγγόνια Λούη και Θείο, τα αδέλφια του 

Χριστίνα, Μαρούλα, Βαλλού (απεβίωσε), Αντωνάκη (απεβίωσε) και 
Χάμπο (απεβίωσε). Ο Λοΐζος ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος που 

απολάμβανε πολύ το να βρίσκεται με την οικογένεια και τους φίλους 
του για ένα ποτό. 

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 
στην εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων Kentish Lane, 

 Brookmans Park, AL9 6NG στις 12.30μμ. Θα είναι δυστυχώς μόνο 
για την κοντινή του οικογένεια λόγω των τρεχόντων περιορισμών 

για τον COVID-19. 
Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του New Southgate στις 

2.30μμ. Όσοι επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής μπορούν να το 
κάνουν, τηρώντας πάντα τους κανόνες κοινωνικής απόστασης.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Loizos Kasapi 
(From Yialousa, Cyprus) 

It is with great sadness we announce the passing of our much 
loved husband, father and grandfather Loizos Kasapi who left us 

on 1st October 2020 at the age of 87.  
 He leaves behind his wife Georgoulla, son Michael, daughter in 
law Maria and beloved grandchildren Louis and Theo, siblings 

Christina, Maroulla, Vallou (deseased), Andonaki (deseased)and 
Hambo (deseased) .  

Loizos was a kind gentle man that enjoyed nothing more than 
being surrounded by his family and friends having a drink. 

His funeral will take place on Monday 19th October 2020 at  
The Twelve Apostles, Kentish Lane, Brookmans Park, AL9 6NG 
at 12.30pm which will regrettably be for immediate family only 

due to the current covid 19 restrictions. 
The burial will follow at New Southgate Cemetery at 

2.30pm;those who would like to pay their respects can do so  
but please remember to adhere to social distancing rules.31.10.1932 - 01.10.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρέας Ορφανίδης  
(από την Βώνη, Κυθρέα) 

Ο αγαπημένος μας Αντρέας, απεβίωσε στο σπίτι της 
οικογένειάς του στο Southgate, Enfield σε ηλικία 86 ετών. 

Απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο του.  

Ο Αντρέας μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ηλικία 21 
ετών, όπου γνώρισε τη σύζυγό του Ρουθ Ορφανίδη, πριν και 

απέκτησε δύο παιδιά, τη Μάρω Λουίζα και τον Φίλιππο  
Ορφανίδη. 

Ο Αντρέας εργάστηκε σε ραφτάδικο πριν προχωρήσει στο 
αληθινό του πάθος, ανοίγοντας το αγρόκτημα Six Acre στο 
Broxbourne. Εδώ ο Ανδρέας έγινε γνωστός για το καλής 
 ποιότητας χαλούμι του που πουλούσε σε εστιατόρια στο  

Βόρειο Λονδίνο. 
Αφήνει πίσω του τον γιο του Φίλιππο και τα τρία εγγόνια του: 
Ντέννα, Ράσελ και Κάλλουμ, καθώς και κληρονομιά του ως 

ένας ειλικρινής, εργατικός άνθρωπος που ήταν αφοσιωμένος 
στην οικογένειά του. Θα μας λείψει πολύ.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Orphanides  
(From Voni, Kythrea) 

Andreas sadly passed away at his family home in Southgate,  
Enfield at the age of 86. He went peacefully in his sleep. 

Andreas moved to the United Kingdom at age 21, where he met 
his soon to be wife Ruth Orphanides, before marrying and having 

two children, Maro Louise and Phillip Orphanides.  
Andreas worked in the rag-trade before moving onto his true 
passion, opening Six Acre farm in Broxbourne. Here Andreas 

 became well known for his halloumi which he sold to restaurants 
in North London.  

He leaves behind his son Phillip and his three grandchildren: 
Dayna, Russell and Callum, as well as a legacy of being an  

honest, hardworking man who was devoted to his family. 
 He will be sorely missed. 04.02.1934 - 04.10.2020

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 18.10.2020, στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, παππού, υιού και αδελφού 

Γιώργου Ιακώβου (Χιντή) 
(Κώμη Κεπίρ) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως  παρευρεθούν. 

 

Η σύζυγος Αντρούλλα, υιός Ιάκωβος, νύφη Ελένη, εγγόνια, Γεωργία, Χρίστοφερ και 

Άγγελο, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.
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Τελούμε την προσεχή Κυριακή 18.10.2020, στην Εκκλησία της 

Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL 

 το 6ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου  

και αξέχαστού μας υιού, αδελφού και θείου  

Μιλτιάδη (ΜILTON) Παπαδόπουλου  

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού μόνο στενή οικογένεια μπορεί 

να παρευρεθεί.  

Οι γονείς: Χριστόφορος και Αντρούλλα Παπαδόπουλου,  

αδελφή Jenny, γαμπρός Peter, αδελφότεκνα: Χρίστος, Δώρα 

και λοιποί συγγενείς 

 † MEMORIAL SERVICE  

The 6th year memorial service for our much loved  

and dearly missed son, brother and uncle  

Miltiades (MILTON) Papadopoulos  

(from London)  

Will take place on Sunday 18.10.2020  

at the Greek Orthodox Church of St. Catherine,  

Friern Barnet Lane, London N20 0NL.  

Due to the coronavirus pandemic only, the immediate family can attend. 

Parents: Christopher and Androulla, his sister Jenny, brother-

in-law Peter, Nephew Christo, niece Dora, relatives and friends.

† 6ον ετήσιο Μνημόσυνο 

Miltiades (MILTON) Papadopoulos  
(από το Λονδίνο)

Μιλτιάδης (ΜILTON) Παπαδόπουλος 
(από το Λονδίνο)
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Άριστος Κωνσταντίνου 
(από Άρσος Λεμεσός) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας Άριστου Κωνσταντίνου που  
απεβίωσε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020 σε ηλικία  
86 ετών. Αφήνει την σύζυγο του Κωνσταντία, γιο του 
Μιχάλη και αδέλφια. 
Ο Αριστοτέλης ήρθε στο Λονδίνο από την Κύπρο όταν 
ήταν μόλις 20 ετών, το 1955 χωρίς επαγγελματικά 
προσόντα. Στη συνέχεια παρακολούθησε βραδινά  
μαθήματα και έγινε εξειδικευμένος στη στατιστική.  
Εργάστηκε για το British Bankers Association στην city 
του Λονδίνου μέχρι τη συνταξιοδότησή του.  
Ήταν αφοσιωμένος σύζυγος για 52 χρόνια και πολύ 
καλός οικογενειάρχης. Θα μας λείψει πολύ. 
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 
2020, στην εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green 
στις 10:30 π.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του New 
Southgate. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Soteriou  
(from Klepini, Cyprus - came to England in 1955)  

It is with great sadness and heartbreak that we announce the sudden passing of our beloved 
father, grandfather, great grandfather, brother and uncle, George Soteriou on Sunday the 20th 

September 2020 at the age of 86. 
Our father was a strong, dedicated and loving grandfather, a caring great grandfather and a 

totally devoted husband. He loved The Arsenal but he was our real hero, an inspiration to us all 
and a true gentleman - loved by all who knew him wherever he went.  

Taken too soon. Our hearts are crushed. As a family we are struggling to come to terms with our 
loss. He will not be forgotten. His death will not be in vain. 

He leaves behind his four children Xenia Christalla, Dina and Mihalis. Nine grandchildren 
Thomas, Demetris, George, Christos, Teri, Charles, Alex, Christina and George. Ten great-

grandchildren Anthony, Oliver, Grace, Xenia, Elena, Jacob, Christian, Irene, Lumen and Louis.  
Our beloved father will be repatriated back to Cyprus to be laid to rest with our late departed 

mother Christina.   
Due to the coronavirus restrictions we will organise a memorial for family and friends to reunite in 

George’s memory once it is COVID-19 safe to do so here in London. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Σωτηρίου 
(από την Κλεπίνη, Κύπρος-ήρθε στην Αγγλία το 1955) 

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας 
πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού και θείου, Γιώργου Σωτηρίου που απεβίωσε την 

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 σε ηλικία 86 ετών. 
Ο πατέρας μας ήταν ένας δυνατός, αφοσιωμένος και στοργικός παππούς και προπάππους, ένας 

απόλυτα αφοσιωμένος σύζυγος. Αγαπούσε την Arsenal αλλά για μας ήταν ο πραγματικός μας 
ήρωας, μια έμπνευση για όλους μας και ένας αληθινός κύριος, όπου κι αν πήγαινε και όσοι των 

γνώριζαν των αγαπούσαν. 
Μας έφυγε πολύ νωρίς και οι καρδιές μας θλίβονται. Ως οικογένεια αγωνιζόμαστε να 

καταπολεμήσουμε την απώλεια μας. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ο θάνατός του δεν θα είναι μάταιος. 
Αφήνει τα τέσσερα του παιδιά Ξένια, Χρυστάλλα, Ντίνα και Μιχάλη, εννέα εγγόνια, Θωμάς, 
Δημήτρης, Γιώργος, Χρήστος, Τέρι, Charles, Άλεξ, Χριστίνα και Γιώργος, δέκα δισεγγόνια 

Αντώνη, Oliver, Grace, Ξένια, Έλενα, Jacob, Χρίστιαν, Ειρήνη, Lumen και Λούης. 
Ο αγαπημένος μας πατέρας θα επαναπατριστεί στην Κύπρο για να ταφεί μαζί με την εκλιπούσα 
μητέρα μας Χριστίνα. Λόγω των περιορισμών του κορωνοϊού, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν,   
θα οργανώσουμε μνημόσυνο εδώ στο Λονδίνο, για να παρευρεθούν οικογένεια και φίλοι για να 

τιμήσουν όλοι μαζί την μνήμη του Γιώργου.
20.01.1934-20.09.2020

14.03.1934-04.10.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Αντωνίου 
(από Άγιο Αμβρόσιο, Κερύνεια) 

H Ελένη Αντωνίου (γένος Μάρκου Φανή) από τον 
Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας, απεβίωσε στις  
27 Σεπτεμβρίου 2020 σε ηλικία 82 ετών. 
Έχασε τον σύζυγό της το 2015. Αφήνει πίσω τους 
δύο αδελφούς της που διαμένουν στην Κύπρο, 
τον Κυριάκο και τον Ανδρέα και άλλους δύο  
αδελφούς που διαμένουν στο Λονδίνο τον Σάββα 
και τον Μιχάλη. Η Ελένη τα τελευταία χρόνια είχε 
πρόβλημα με τα νεφρά της και την καρδιά της.  
Η αδελφότεχνη της Παρασκευή την φρόντιζε 
μέχρι την τελευταία της πνοή. Όλοι όσοι την  
γνώριζαν την αγαπούσαν πολύ. 
Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις  
19 Οκτωβρίου 2020 η ώρα 11 το πρωί στο  
κοιμητήριο του New Southgate. 23.10.1938-27.09.2020
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Αγαπητή οικογένεια, αγαπητοί  

συγγενείς, σύντροφε Γιώργο 

Δυστυχώς η πανδημία με την οποία 

βρίσκετε αντιμέτωπη η ανθρωπό-

τητα δεν επέτρεψε στην μεγαλύ-

τερη μερίδα τον συγγενών, φίλων 

και συντρόφων του Γιώργου να δώ-

σουν το παρόν του σήμερα, και να 

τον αποχαιρετίσουν όπως του αξί-

ζει.  

Το ΑΚΕΛ Βρετανίας στο σύνολο του 

και ιδιαίτερα η ΚΟΒ Muswell Hill με 

βαθύτατη λύπη και πόνο δέχτηκε 

την είδηση του θάνατο του συντρό-

φου Γιώργου. Με την ευκαιρία θα 

ήθελα να μεταφέρω τα συλλυπητή-

ρια εκ μέρους πολλών συντρόφων 

που δεν μπορούν να δώσουν το 

παρόν τους. 

Δεν θα αναφερθώ στην προσωπική 

ζωή του Γιώργου, παρόλο που θα 

μου ήταν πολύ ευχάριστο, αφού τον 

πρώτο λόγο σε αυτό έχει η οικογέ-

νεια του. Ο σύντροφος Γιώργος λοι-

πόν, πέραν από αξιαγάπητο 

οικογενειάρχη και φίλου αποτέλεσε 

υπόδειγμα κομματικού μέλος. Με 

μια δημιουργική σύνδεση αγάπης, 

πίστης και αφοσίωσης με το κόμμα 

έμοιαζε βγαλμένος από μια άλλη 

εποχή. Και αυτό ακριβώς ήταν. 

Ένας ΑΚΕΛιστής σαν τους πρώ-

τους. 

Γεννημένος το 1934 στην Λεύκα, 

παιδί πολυμελής οικογένειας, η 

σχέση του με τους κοινωνικούς 

αγώνες του τόπου ξεκινά από 

νεαρή ηλικία. Μόλις στα 14 του χρό-

νια είχε ενεργό δράση στους απερ-

γιακούς αγώνες του 1948 με ιδιαί-

τερη 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 κουνιάδος 

του θα απολύονταν, η απάντηση 

σου του ήταν να φύγει από το σπίτι. 

Στα 14 του να ανοίξει το δικό του 

¨πελεκανιό¨ στο οποίο και κοιμό-

νταν. 

Το 1954 μεταναστεύει στην Αγγλία 

όπου εργάζεται ως επιπλοποιός. 

Άμεσα συνδέετε με του Κυπριακές 

ομάδες του ΚΚ Βρετανίας με 

ενεργό δράση. Το 1959 γνωρίζει 

την μετέπειτα σύζυγο του Ήβη και 

το 1960 παντρεύονται. Το 1962 

ανοίγει το δικό του καθαριστήριο. Η 

δράση του συνεχίζει στο μεγαλύ-

τερο δυνατό βαθμό που το επέτρε-

παν οι επαγγελματικές και 

οικογενειακές ευθύνες. 

Ο σύν. Γιώργος παρασημοφορή-

θηκε από τον ΑΚΕΛ για την πολύ-

χρονη του δράση. Η πίστη του στα 

ιδανικά του Σοσιαλισμού και στους 

αγώνες του ΑΚΕΛ δεν κλονίστηκε 

μήτε για μια στιγμή. Αγνός και πε-

ρήφανος στρατιώτης σε όλη του την 

ζωή. Περήφανη θα πρέπει να αι-

σθάνεται η οικογένεια του, όπως 

περήφανο αισθάνεται το ΑΚΕΛ 

Βρετανίας που αξιώθηκε να τον έχει 

στις γραμμές του.  Και η περηφάνια 

μας δεν είναι επίπλαστη. Είναι πρα-

γματική και ειλικρινής.  

Γιατί γνωρίζουμε ότι σύντροφοι σαν 

το Γιώργο, αυτής της άλλης εποχής, 

είναι αυτοί που έκαναν το ΑΚΕΛ με-

γάλο, είναι αυτό που έβαλαν τις βά-

σεις του και που κατάφεραν να το 

κάνουν να ριζώσει βαθιά στις συνει-

δήσεις του Λαού της Κύπρου. Είναι 

αυτές οι ρίζες που κράτησαν το 

ΑΚΕΛ στις φουρτούνες. Είναι τέ-

τοιοι σύντροφοι που αποτελούν για 

εμάς του νεαρότερους.  

Στο καλό σύντροφε Γιώργο, Εμείς 

σε αποχαιρετάμε ταπεινά και περή-

φανα δίνοντας σου μόνο μια υπό-

σχεση. Ότι δεν πρόκειται να 

λυγίσουμε μήτε για μια στιγμή, όσες 

ανηφόρες για έχει ο αγώνας. Μέχρι 

την τελική νίκη. Μέχρι να ελευθερω-

θεί ο άνθρωπος. Μέχρι να κτίσουμε 

τον άλλος Κόσμο. Το σοσιαλισμό. 

Eπικήδειος λόγος Γιώργου Ιωάννου

Η οικογένεια του Γιώργου Ιωάννου θα ήθελε να εκφράσει τις  

θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους μπόρεσαν και παρευρέθηκαν 

στην κηδεία, για τα λουλούδια και τις εισφορές που έγιναν εις 

μνήμη του Γιώργου, και ιδιαίτερα για την αγάπη και την στήριξη 

που μας έδωσαν απλόχερα κατα την διάρκεια αυτής της πολυ  

δυσκολης για εμάς περιόδου. 

Οι εισφορές μπορούν να συνεχίσουν να γίνονται στο Alzheimer's 

Society μέσω της ιστοσελίδας https://www.justgiving.com/fundrais-

ing/George-Ioannou34 

ANDREAS GREGORIOU 

Secretary of AKEL in Britain 

m: +44 7687265018 | m: +357 99815406 

a: Cypriot Community Centre, Earlham Grove, Wood Green,  

London N22 5HJ

H ΚΕ ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ Βρετανίας και η  

Εφημερίδα ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ εκφράζουν τα 

 ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην σύζυγο,  

παιδιά, εγγόνια και την οικογένεια των  

αδελφών Νικόλα (Nicholas Brothers) για τον 

θάνατο του τελευταίου έκ των αδελφών, μιας  

οικογένειας που πρόσφερε πάρα πολλά στο 

Παράρτημα αλλά και στην  

παροικία γενικότερα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Την Δευτέρα 
5/10/20 η κυ-
πριακή παροικία 
Λονδίνου συνό-
δευσε στην εκκλη-
σία και 
αποχαιρέτησε στο 
κοιμητήριο ένα 
εκλεκτό και αγα-
πητό μέλος της , 
την αξέχαστή μας 
Λέλλα Κωνσταντί-
νου, που έχασε τη 

μάχη για τη ζωή ύστερα από πολύχρονη περι-
πέτεια με την υγεία της. 
Λόγω  των περιοριστικών μέτρων που έχουν 
ληφθεί εξαιτίας της πανδημίας, η οικογένειά μου 
και εγώ ,όπως και πολλοί άλλοι συγγενείς και 
φίλοι, δεν μπορέσαμε να έρθουμε στο Λονδίνο 
και να εκφράσουμε από κοντά στον σύζυγο και 
τα παιδιά της αγαπητής μας Λέλλας τα συλλυ-
πητήρια μας και τη βαθύτατη θλίψη μας για τον 

θάνατό της. Νιώθω όμως την ανάγκη, έστω και 
από μακριά, να γράψω λίγα λόγια και με τη 
σειρά μου να αποχαιρετήσω την αγαπημένη 
μας Λέλλα. Τα λίγα αυτά λόγια τα γράφω ως ένα 
μικρό δείγμα της αγάπης και εκτίμησης που 
τρέφουμε όλοι προς την ίδια, αλλά και σ΄ολη την 
οικογένεια της και ως ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για 
την αγάπη που και η ίδια έτρεφε για όλους εμάς. 
Οσοι τη γνωρίσαμε θα  θυμόμαστε πάντα με 
συγκίνηση όλες  τις αρετές που κοσμούσαν τον 
χαρακτήρα της. Δεν χρειαζόταν πολύς καιρός 
για να καταλάβει κανείς ότι η Λέλλα ήταν μια ξε-
χωριστή γυναίκα που μας κέρδιζε όλους με την 
ειλικρινή της αγάπη και  τα αγνά και ειλικρινή 
της αισθήματα που έδειχνε προς όλους. Είναι 
ακόμη μπροστά μας ζωντανή η εικόνα της, όχι 
μόνο με την ομορφιά του προσώπου της και το   
χαμόγελό της , αλλά κυρίως με την ομορφιά και 
την αρχοντιά της ψυχής της που εκδηλωνόταν 
πάντοτε με μια ψυχική ηρεμία  και πολλή αγάπη 
Οι σχέσεις της με τους συνεργάτες της στο ερ-
γοστάσιο καθώς και με όλο το προσωπικό ήταν 

άριστες. Πάντοτε έδειχνε κατανόηση, εκτίμηση 
και σεβασό προς όλους. Τα φιλόξενά της αισθή-
ματα που έδειχνε προς όλους,συγγενείς και φί-
λους, ήταν ένα άλλο γνώρισμα  των πολλών 
αρετών που την διέκριναν.Τα σπίτια της  στο 
Λονδίνο και τον Πρωταρά ήταν πάντα ανοικτά 
για τους στενούς της φίλους και τους δικούς της 
ανθρώπους. Θα θυμόμαστε για πάντα την 
αγάπη που μας έδειχνε, το χαμόγελό της και 
την τόσο ευχάριστη ατμόσφαιρα που δημιουρ-
γούσε.Η χαρά της ήταν να κάνει  το καθετί ,για 
να μας δείχνει έμπρακτα την αγάπη της προς 
όλους μας. Ακόμη και το περσινό καλοκαίρι, πα-
ρόλο που η ασθένειά της βρισκόταν σε προχω-
ρημένο στάδιο, στεκόταν όρθια και με το ίδιο 
ψυχικό σθένος φρόντιζε να δημιουργεί την ίδια 
ευχάριστη ατμόσφαιρα , όπως πάντοτε. 
Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 η αξέχαστη μας 
Λέλλα έχασε τη μάχη για τη ζωή , αφού προ-
ηγουμένως εξάντλησε με τον αγώνα που έδινε 
καθημερινά και τις τελευταίες της δυνάμεις που 
της απέμειναν. Είναι γνωστό ότι το μεγαλείο 

ενός ανθρώπου φαίνεται και μετριέται με τον 
τρόπο που αντιμετωπίζει το τέλος του, όταν 
πλέον όλα έχουν τελειώσει, όταν εξέλιπε και η 
τελευταία ελπίδα. Και η Λέλλα έδειξε αυτό το με-
γαλείο με τη δύναμη, την καρτερικότητα και 
προπαντός με την αξιοπρέπεια με την οποία 
αντιμετώπισε τις τελευταίες της στιγμές. 
Τώρα η αξέχαστή μας Λέλλα αναπαύεται 
ήσυχα, “εν σκηναίς δικαίων “ χωρίς πια πόνους 
και ταλαιπωρίες. ΄Εφυγε από τη ζωή αλλά  η θύ-
μισή της θα μείνει για πάντα στις ψυχές όλων 
μας. Στον σύζυγό της Πάμπο, στα παιδια της 
Νατάσα και Γιώργο ,στα εγγονάκια της και στα 
αδέρφια της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυ-
πητήρια . Είμαστε όλοι συνετριμμένοι, η σύζυ-
γός  μου ΄Ηβη, ο γιος μου και βαφτιστικός της 
Λέλλας Δημήτρης και εγώ προσωπικά. 
Ας είναι τα λίγα αυτά  λόγια  ένα στεφάνι από 
μερικά εύοσμα λουλούδια που καταθέτω στη 
μνήμη της αγαπημένης μας Λέλλας. 
Αιωνία της η μνήμη 
Κώστας Ιεροκηπιώτης
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