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Η Κομισιόν ανακοίνωσε την Τρίτη, 
ότι κινεί διαδικασίες επί παραβά-
σει κατά της Κύπρου με προειδο-
ποιητικές επιστολές σχετικά με τα 
συστήματα χορήγησης ιθαγένειας 
σε επενδυτές, τα οποία είναι επί-
σης γνωστά ως συστήματα "χρυ-
σών διαβατηρίων"...          Σελ 6

Κομισιόν για «χρυσά διαβατήρια»
Το φάντασμα της ισλαμιστικής τρο-
μοκρατίας επέστρεψε στο Παρίσι, 
μετά την αποτρόπαια δολοφονία 
και τον αποκεφαλισμό του καθη-
γητή ο οποίος πλήρωσε με τη ζωή 
του την κίνηση να δείξει σκίτσα του 
προφήτη Μωάμεθ στους έφηβους 
μαθητές του...          Σελ  9

Τρομοκρατία-Παρίσι Αλλαγή ώρας-25 Oκτωβρίου
Αυτή την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 
αλλάζει η ώρα όπως κάθε χρόνο, 
με τους δείκτες των ρολογιών να 
πρέπει να γυρίσουν μια ώρα 
πίσω τα ξημερώματα. Συγκεκρι-
μένα, στις 2 π.μ. τα ξημερώματα 
θα γυρίσουμε τους δείκτες των 
ρολογιών μία ώρα πίσω. 

Κλιμακώνεται η  
Ελληνοτουρκική ένταση στην 
Ανατολική Μεσόγειο.

Τουρκική προκλητικότητα σελ  

Brexit:«Ο χρόνος τελειώνει» 
οι δυσκολίες εντείνονται

Brexit:«Ο χρόνος τελειώνει» 
οι δυσκολίες εντείνονται

Πόσο θα στοιχίσει στη Βρετανία το εμπορικό ναυάγιο με την Ευρώπη (Σελίδα 4)

Δραματικό μήνυμα κυβέρνησης προς επιχειρήσεις ενόψει Brexit (Σελίδα 3)

Brexit: EU tells Britain  trade deal ‘within reach’ (Page 17)
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(Σελ 7)

«Πρόεδρος» του  
ψευδοκράτους και 

ηγέτης της  
Τουρκοκυπριακής 
Κοινότητας, ο  
εθνικιστής και  
θιασώτης της  

διχοτόμησης, Ερσίν 
Τατάρ (Σελ 5, 17)

«Πρόεδρος» του  
ψευδοκράτους και 

ηγέτης της  
Τουρκοκυπριακής 
Κοινότητας, ο  
εθνικιστής και  
θιασώτης της  

διχοτόμησης, Ερσίν 
Τατάρ (Σελ 5, 17)

«Εκλογές» στα Κατεχόμενα«Εκλογές» στα Κατεχόμενα
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 
     Φάροι

του Δημήτρη Κουρουσιακλή 

Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι παλίρροιες 

Που πάνε κι έρχονται 

Στη μέρα τρεις φορές 

Στη ζωή αμέτρητες 

Που χώνονται όπου υπάρχει κενό,  

σαν θάλασσα 

Προτιμώ τους σταθερούς 

Αυτούς που μοιάζουν με φάρους 

Μοναχικοί,  

Πάντα εκεί, αμετακίνητοι 

Άτρωτοι στον καιρό, στις δυσκολίες 

Δεν υπογράφουν, δεν εξαγοράζονται 

Δεν προδίδουν! 

Μήτε πλοίο, μήτε διαβάτη 

Μήτε φίλο, μήτε σύντροφο!

*Σε συνεργασία με το διεπιστη-
μονικό λογοτεχνικό φεστιβάλ 
ΣΑΡΔΑΜ. 
Η διαδικτυακή λογοτεχνική 
πλατφόρμα MIXTAPE, κόντρα 
στις δυσκολίες της Covid-19 
εποχής, αποτελεί μια συνεργα-
σία του διεπιστημονικού λογο-
τεχνικού φεστιβάλ ΣΑΡΔΑΜ και 
του Πολιτιστικού Τμήματος της 

Ύπατης Αρμοστείας της Κύ-
πρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 
στόχο να φέρει Κύπριους συγ-
γραφείς-περφόρμερ σε διάλογο 
με συγγραφείς-περφόρμερ από 
το εξωτερικό και να προβάλει 
μια πιο υβριδική και πιο παρα-
στατική (performative) διάσταση 
της λογοτεχνίας. Ξεκινώντας 
από το spoken word (slamming) 

που πρωτοεμφανίστηκε τη δε-
καετία του 80, μέσα από το 
οποίο ο/η συγγραφέας-περφόρ-
μερ χρησιμοποιεί σώμα, φωνή 
και ρυθμό/μουσικότητα, το πρό-
γραμμα παρουσιάζει, επίσης, 
βίντεο που συνδυάζουν τη λο-
γοτεχνία με τις εικαστικές τέ-
χνες, το θέατρο, τον ηλεκτρο-
νικό ήχο και το κοντραμπάσο, 

την ηχητική ποίηση (sound po-
etry) και την οπτική ποίηση 
(visual poetry). Με αυτόν τον 
τρόπο, δίδεται η ευκαιρία στο 
κοινό να γνωρίσει διαφορετι-
κούς τρόπους παρουσίασης και 
επιτέλεσης της λογοτεχνίας και, 
ταυτόχρονα, να έρθει πιο κοντά 
στη λογοτεχνία, αυτή τη φορά 
εκτός σελίδας. 
Διαδικτυακή λογοτεχνική πλατ-
φόρμα MIXTAPE  
19 Νοεμβρίου – 19 Δεκεμβρίου, 
2020 
www.culturalchc.co.uk/mixtape 
Το πρόγραμμα της πλατφόρμας 
περιλαμβάνει:  
•Συμμετοχές από τους συγγρα-
φείς/περφόρμερ Άντονι Αναξα-
γόρου, Στέλλα Βοσκαρίδου, Κο-
ραλί Δημητριάδης, 
Μιχαήλ-Άγγελο Εγγλέζος, Μα-
ρία Α. Ιωάννου, Αυγή Λίλλη, 
Παυλίνα Μάρβιν, Έρινα Χαρα-
λάμπους, Sergio Garau, Lola 
Nieto, Iga Maria Szczepańska.  
•Συζητήσεις: Άντονι Αναξαγόρου 
με Μαρία Α. Ιωάννου, και Shel-
ley Marlow με Μαρία Πετρίδη.   
•Διαδικτυακό εργαστήρι δημι-
ουργικής γραφής από τον βρα-
βευμένο Αγγλοκύπριο 
ποιητή/περφόρμερ Άντονι Ανα-
ξαγόρου.  
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Δρ Μα-
ρία Α. Ιωάννου 
Συντονισμός – τεχνική επιμέ-
λεια: Δρ Μάριος Ψαράς  
Διοργάνωση: Πολιτιστικό Τμήμα 
Ύπατης Αρμοστείας της Κύ-
πρου στο Ηνωμένο Βασίλειο σε 
συνεργασία με το διεπιστημο-
νικό λογοτεχνικό φεστιβάλ ΣΑΡ-
ΔΑΜ. 
Επιχορήγηση: Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες Υπουργείου Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας της Κύπρου. 

Η Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Η.Β παρουσιάζει τη  
διαδικτυακή διαθεματική λογοτεχνική πλατφόρμα ΜΙΧΤΑΡΕ 

Η βρετανική Κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για την 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με σκοπό 
την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό στη βάση 
των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
μετά από την ολοκλήρωση των «εκλογών» στα 
κατεχόμενα. 
Η Υφυπουργός Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον, 
στο χαρτοφυλάκιο της οποίας υπάγονται οι 
σχέσεις με την Κύπρο και την Τουρκία, αντέ-
δρασε στη νίκη Τατάρ με ανάρτηση στο Twitter. 

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να εργαστεί 
μαζί με τον @ersinrtatar και τον  @Anastasia-
desCY, την Ελλάδα, την Τουρκία και τα Ηνω-
μένα Έθνη για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες 
για να επανενωθεί η Κύπρος σύμφωνα με τα 
Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
ΗΕ», έγραψε η αρμόδια για την Ευρωπαϊκή 
Γειτονιά Υφυπουργός Εξωτερικών της Βρετα-
νίας.

Έτοιμη για συνεργασία με Αναστασιάδη και Τατάρ για επανέναρξη συνομιλιών η Βρετανία  

• All the flowers of all the tomorrows, are in the 
seeds of today! 

• Όλα τα αυριανά λουλούδια, ευρίσκονται 
στους σημερινούς σπόρους!! 

Ερμηνεία: 
Η σωστή επένδυση στα παιδιά, νεολαία, άνθρωπο και 
κοινωνία, εξασφαλίζει το ιδανικό μέλλον! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου
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BREXIT

Να εντατικοποιήσουν τις προετοιμα-
σίες τους για μία αποχώρηση από την 
ΕΕ χωρίς συμφωνία, όταν η μεταβα-
τική περίοδος τερματιστεί, παροτρύνει 
τις επιχειρήσεις η κυβέρνηση της Βρε-
τανίας δηλώνοντας, μέσω εκστρα-
τείας, ότι «ο χρόνος τελειώνει». 
Οι συνομιλίες μεταξύ της Βρετανίας 
και της ΕΕ για την επίτευξη μιας εμπο-
ρικής συμφωνίας διακόπηκαν με αλ-
ληλοκατηγορίες την προηγούμενη 
εβδομάδα, με τις δύο πλευρές να 
υποστηρίζουν την ανάγκη συμβιβα-
σμού για την άλλη πλευρά. 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον δήλωσε την Παρασκευή ότι 
δεν υπάρχει κάποιος λόγος συνέχισης 
των συζητήσεων και ότι τώρα είναι 

καιρός για την προετοιμασία μιας εξό-
δου χωρίς εμπορική συμφωνία. 
Ο Βρετανός υπουργός παρά τω πρω-
θυπουργώ Μάικλ Γκόουβ δήλωσε 
εξάλλου την Κυριακή πως η πόρτα εί-
ναι ακόμη μισάνοιχτη για τη συνέχιση 
των συνομιλιών. 
Ο Τζόνσον και ο Γκόουβ θα έχουν τη-
λεφωνική συνομιλία με στελέχη διοί-
κησης επιχειρήσεων μέσα στην εβδο-
μάδα, όπως ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση, ενώ 200.000 έμποροι θα 
λάβουν μία επιστολή για το νέο πλαί-
σιο λειτουργίας των τελωνείων, αλλά 
και τους κανόνες φορολογίας. 
Με τη βρετανική οικονομία ήδη επη-
ρεασμένη από την, μία αποτυχία στη 
σύναψη εμπορικής συμφωνίας με την 

ΕΕ σίγουρα θα ενισχύσει τον πόνο 
των βρετανικών επιχειρήσεων. 
Σύμφωνα μάλιστα με ανάλυση του 
CNNi Business η οποία βασίζεται σε 
προβλέψεις από το Citi και το Ινστι-
τούτο Δημοσιονομικών Μελετών 
(IFS), μια μη συμφωνία θα προκα-
λούσε αναταράξεις στο εμπόριο τη 
στιγμή που η μεταβατική περίοδος λή-
γει στα τέλη της χρονιάς, αφαιρώντας 
από τη βρετανική οικονομικά περισ-
σότερα από 25 δισεκατομμύρια δο-
λάρια το 2021, σε σχέση με το σενά-
ριο επίτευξης μίας περιορισμένης 
συμφωνίας, σύμφωνα. 
Επιπλέον Citi και IFS εκτιμούν ότι η 
οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου 
θα συρρικνωθεί κατά 9,4% φέτος. 
Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη πτώση 
από το 1921, σύμφωνα με στοιχεία 
της Τράπεζας της Αγγλίας. Οι πρό-
σθετοι περιορισμοί που τίθενται σε 
ισχύ θα μπορούσαν να κάνουν τα 
πράγματα χειρότερα. 
Με μια περιορισμένη εμπορική συμ-
φωνία, η οικονομία του Ηνωμένου Βα-
σιλείου αναμένεται να ανακάμψει με 
ανάπτυξη 4,6% το 2021 πριν χάσει 
κάποια δυναμική μεταξύ 2022 και 
2024, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
IFS και της Citi.

με τον Βύρωνα Καρύδη

“Χάος” και “οργή” στο Μάντσεστερ και στην ευρύτερη περιοχή μετά την επιβολή των αυστηρότερων περιορισμών  

Επικρίνονται βουλευτές επειδή 
παραβίασαν τους κανόνες προστασίας 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ  COVID-19

Δραματικό μήνυμα κυβέρνησης προς επιχειρήσεις 
ενόψει Brexit

Η επιβολή των πιο αυστηρών περιοριστικών 
μέτρων  κατά του κορωνοϊού και στο Μάντσεστερ 
κυριαρχεί στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. 
Τα μέτρα θα ισχύουν από σήμερα τα μεσάνυχτα  

και επιβάλλονται μονομερώς από την κυβέρνηση, 
καθώς δεν επήλθε συμφωνία με τις τοπικές δη-
μοτικές αρχές. 
Η τρίτη βαθμίδα προβλέπει το κλείσιμο των 

παμπ και των μπαρ, την απαγόρευση συναντή-
σεων ατόμων που δεν συγκατοικούν σε κλειστό 
ή ανοιχτό χώρο, το κλείσιμο στεγασμένων χωρών 
αναψυχής όπως παιδότοποι και καζίνο, καθώς 
και αυστηρή σύσταση αποφυγής μετακινήσεων 
από και προς τις υπό περιορισμούς περιοχές. 

“Παίζοντας πόκερ με τις ζωές μας” – o πηχυαίος 
τίτλος στη Manchester Evening News (20/10) 
μετά τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον και στην οποία ανα-
κοίνωσε την επιβολή των αυστηρότερων μέτρων.     
Οι Times (21/10) θεωρούν ότι την ευθύνη για 

την αποτυχία των διαπραγματεύσεων που στόχο 
είχαν  την εξασφάλιση οικονομικής βοήθειας για 
την περιοχή φέρει ο δήμαρχος του ευρύτερου 
Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος κατηγόρησε 
την κυβέρνηση για “αποχώρηση” από τις συνομι-
λίες.  
Οι Times σημειώνουν ότι ο κ. Μπέρναμ αρνή-

θηκε να “κάνει πίσω” από το βασικό του αίτημα 
για περισσότερη χρηματοδότηση ώστε να ενισχυ-
θούν οι πληγείσες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι 

λόγω των μέτρων. Η διαφορά, σε σχέση με την 
προσφορά της κυβέρνησης, ήταν μόνο 5 εκατομ-
μύρια λίρες, επισημαίνουν οι Times.  
Σύμφωνα με την η ιστοσελίδα της Independ-

ent, το τρέχον σχέδιο προβλέπει ότι για κάθε κά-
τοικο της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ 
το υπουργείο των Οικονομικών θα είναι σε θέση 
να παρέχει για βοήθεια μόνο 8 λίρες την ημέρα.   
Ο Μπόρις Τζόνσον, μιλώντας κατά τη διάρκεια 

συνέντευξης Τύπου από την Ντάουνινγκ Στριτ, 
υπογράμμισε  ότι με το πρόγραμμα στήριξης θέ-
σεων εργασίας που θα ισχύσει από τον ερχόμενο 
μήνα και τα διαθέσιμα επιδόματα οι πολίτες του 
Μάντσεστερ που επηρεάζονται θα λαμβάνουν 
έως και το 80% του μισθού τους αν δεν είναι δυ-
νατόν να εργάζονται κανονικά. Συμπλήρωσε ότι 
η κυβέρνηση προσφέρει στους τοπικούς 
δήμους πρό-
σθετο κονδύλι 
22 εκ. λιρών για 
τη διασφάλιση 
εφαρμογής των 
μέτρων. Αναφε-
ρόμενος στις 
διαπραγματεύ-
σεις με τον κ. 
Μπέρναμ είπε 
ότι διήρκεσαν 
δέκα ημέρες 
αλλά δεν στά-

θηκε δυνατό να επέλθει συμφωνία, κάτι για το 
οποίο λυπάται.  

 “Ασπίδα προστασίας” για τους ηλικιωμέ-
νους και τις ευπαθείς ομάδες     

 "Η ασπίδα προστασίας και όχι το lockdown εί-
ναι η απάντηση στην εξάπλωση της πανδημίας , 
επιμένουν οι βουλευτές του Μάντσεστερ", διαβά-
ζουμε στην πρώτη σελίδα της Daily Telegraph. 
Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Μπόρις Τζόνσον δέ-
χεται πιέσεις να αποφύγει την επιβολή αυστηρό-
τερων περιοριστικών μέτρων στην πόλη του Μά-
ντσεστερ και στην ευρύτερη  περιοχή για την 
αναχαίτιση του Covid- 19. Προτείνεται η υποχρε-
ωτική αυτοαπομόνωση των ηλικιωμένων και των 
ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με την Telegraph. 
Η Telegraph σημειώνει επίσης ότι τη σχετική 

πρόταση υποστηρίζουν 
ανώτεροι βουλευτές του 

Συντηρητικού κόμματος, οι 
οποίοι πιστεύουν ότι με την  
εφαρμογή της το κόστος για την 
οικονομία θα είναι μικρότερο κατά  80%  από το 
να αρχίσουν να ισχύουν τα προστατευτικά μέτρα 
του τρίτου βαθμού. Με την αυτοαπομόνωση των 
ηλικιωμένων και των ατόμων που ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις 
θα μειωθεί, ισχυρίζονται οι βουλευτές του κυβερ-
νώντος κόμματος που αντιτίθενται στη στρατηγική 
Τζόνσον για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  
Ο Guardian υπογραμμίζει ότι ο πρωθυπουρ-

γός της Βρετανίας θα πρέπει να “οικοδομήσει μια 
πολιτική συναίνεσης για τα αυστηρότερα μέτρα 
κατά του κορωνοϊού”. Η εφημερίδα προτείνει στον 
κ. Τζόνσον να προσπαθήσει να “δελεάσει τις ηγε-
σίες των τοπικών δημοτικών συμβουλίων, γεγο-
νός που θα ενθάρρυνε την κοινή γνώμη  να συμ-
μορφωθεί με ένα καθεστώς μεγαλύτερων 
περιορισμών”. 

"9 εκατομμύρια άνθρωποι στην άκρη του γκρε-
μού", γράφει η Daily Mirror. Ο πληθυσμός  σε 
όλο το Γιορκσάιρ, το Νότινχαμσαιρ και τη βορει-
οανατολική Αγγλία  αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο 
μιας μετάβασης στο υψηλότερο επίπεδο προστα-
σίας έναντι του Covid-19.   
Κάτω από τον τίτλο “Παίζοντας με τη φωτιά”, 

το κύριο άρθρο της Sun επικρίνει την τοπική κυ-
βέρνηση της Ουαλίας για την επιβολή ενός μινι- 
lockdown σε μια προσπάθεια μείωσης των περι-
πτώσεων κορωνoϊού.

«Στήλη άλατος» έμεινε τη Δευτέρα η πρώην πρω-
θυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι στο κοινο-
βούλιο, όταν άκουσε την απάντηση του ισχυρού 
άνδρα της βρετανικής κυβέρνησης, Μάικλ 
Γκόουβ, αριστερό χέρι του Μπόρις Τζόνσον, ότι 
η χώρα θα είναι ασφαλέστερη εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παρά εντός του ευρωπαϊκού πλοκ. 
Η Μέι, που αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον Ιούλιο 
του 2019, αφού η συμφωνία της για το Brexit κα-
ταψηφίστηκε επανειλημμένα στη Βουλή των Κοι-
νοτήτων, υπέβαλε ερώτηση στον Βρετανό 
υπουργό παρά των πρωθυπουργώ Μάικλ 
Γκόουβ σχετικά με τις επιπτώσεις στην ασφάλεια 
από ένα Brexit χωρίς συμφωνία. 

Η πρώην πρωθυπουργός είπε ότι μια χωρίς συμ-
φωνία αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ θα 
διακόψει την πρόσβαση σε ευρωπαϊκές βάσεις 
δεδομένων που επιτρέπουν στην αστυνομία και 
τις δυνάμεις ασφαλείας να συλλαμβάνουν εγκλη-
ματίες και εξτρεμιστές, και συνεπώς να βλάπτουν 
τη βρετανική ασφάλεια. 
«Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς στους οποίους 
μπορούμε να συνεργαστούμε πιο αποτελεσμα-
τικά για τη διαφύλαξη των συνόρων μας εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι θα μπορούσαμε 
ποτέ εντός του μπλοκ μέσα από μια ποικιλία με-
θόδων και ρυθμίσεων», ήταν η απάντηση του 
Γκόουβ στην ερώτηση της Μέι. «Μπορούμε να 
ενισχύσουμε την ασφάλεια που δίνουμε στον βρε-
τανικό λαό». Η πρώην πρωθυπουργός σάστισε, 
ανασήκωσε τα φρύδια της, κοίταξε τους συνα-
δέλφους της και ρώτησε: «Τι;» 
Η Μέι είχε διατελέσει επίσης στο παρελθόν 
υπουργός Εσωτερικών και είχε ασχοληθεί επί 
χρόνια, σε στενή συνεργασία με ομολόγους της 
ΕΕ, με θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας προ-
τού γίνει πρωθυπουργός το 2016.

Μέι: Τι απάντησε σε δήλωση ότι "η Βρετανία θα είναι πιο  
ασφαλής εκτός ΕΕ"

Η κύρια ιστορία της Sun-
day Telegraph είναι η “κα-
τάφωρη παραβίαση”, 
όπως γράφει η εφημε-
ρίδα, των κανόνων αυτο-
απομόνωσης από τον 
πρώην πρωθυπουργό 
Τόνι Μπλερ. “Ο Μπλερ 
κατηγορείται ότι παρα-
βίασε τους κανόνες καρα-
ντίνας με το ταξίδι του στις 
ΗΠΑ” – ο τίτλος του σχε-
τικού δημοσιεύματος που  
συνοδεύεται από μια φω-
τογραφία που δείχνει τον 
πρώην πρωθυπουργό να 
εγκαταλείπει ένα εστιατό-
ριο στο Mayfair, στο κε-
ντρικό Λονδίνο, 10 ημέρες 
μετά την επιστροφή του 
από ένα διήμερο ταξίδι 
στην Ουάσινγκτον.  
Ο κ. Μπλερ από την 
πλευρά του υποστηρίζει 
ότι δεν ήταν ποτέ κίνδυ-
νος για τη δημόσια υγεία 
και ότι συμβουλεύτηκε 
τους κανόνες που απαλ-
λάσσουν τους διπλωμά-
τες από ορισμένους πε-
ριορισμούς για τον 
Covid-19. 
"Βουλευτές αψήφησαν 

την απαγόρευση για τα 
μπαρ",  υπογραμμίζει η 
Mail on Sunday, μετά από 
την επιβεβαίωση ότι πο-
λιτικοί εθεάθησαν να πί-
νουν στο μπαρ του κοινο-
βουλίου  μετά τις 10μμ.   
Η εφημερίδα επισημαίνει 
ότι αιωρείται ακόμη το 
ερώτημα εάν και ο υπουρ-
γός Υγείας Ματ Χάνκοκ 
ήταν ανάμεσα σε αυτούς 
τους βουλευτές , καθώς οι 
υπάλληλοι της βουλής 
που ερωτήθηκαν αρνήθη-
καν να απαντήσουν. Στην 
ερώτηση αρνήθηκε να 
δώσει απάντηση και εκ-
πρόσωπος του υπουργού 
Υγείας μολονότι του είχε 
ζητηθεί να απαντήσει 30 
φορές, προσθέτει η Mail 
on Sunday.  
Και η Sunday Express  
ασχολείται με το θέμα. Η 
εφημερίδα μας ενημερώ-
νει ότι  Τσάρλς Γουόκερ, 
o βουλευτής του Συνtηρη-
τικού κόμματος  πίσω 
από τη σχετική έρευνα, 
αρνήθηκε να κατονομάσει 
τους βουλευτές που 
εμπλέκονται καθώς  

όπως είπε “θα ήταν επι-
ζήμιο”. 
Ο πρώην πρόεδρος της 
Επιτροπής Προτύπων 
(Standards Committee) 
του κοινοβουλίου , σερ 
Άλιστερ Γκρέιχαμ,, δια-
φωνεί. 
Στο διαδίκτυο, η Inde-
pendent προβάλλει δημο-
σκόπηση που δείχνει ότι 
μόνο το ένα τρίτο του κοι-
νού που συμμετείχε υπο-
στηρίζει τον Μπόρις Τζόν-
σον στη  μάχη κατά της 
πανδημίας του νέου κο-
ρονοϊού.  
Η εφημερίδα ισχυρίζεται 
ότι τόσο ο πρωθυπουρ-
γός όσο και ο υπουργός 
Υγείας Ματ Χάνκοκ έχουν 
χάσει την εμπιστοσύνη 
των ψηφοφόρων , ενώ 
σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της δημοσκόπη-
σης, η κοινή γνώμη εμπι-
στεύεται περισσότερο τον 
ηγέτη των Εργατικών, σερ 
Κίρ Στάρμερ, την πρώτη 
υπουργό της Σκωτίας,  Νί-
κολα Στέρτζον και τον 
υπουργό των Οικονομι-
κών, Ρίσι Σούνακ.   



 4    | Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Οι επιβάτες που πε-
τούν από Χίθροου 
προς Χονγκ Κονγκ και 
Ιταλία από την Τρίτη  
έχουν τη δυνατότητα 
να κάνουν για ένα γρή-
γορο τεστ Covid πριν 
το check in. 
Το τεστ κοστίζει 80 λί-
ρες και το αποτέλεσμα 
βγαίνει εντός μίας 
ώρας. 
Στόχος του τεστ είναι 
να βοηθηθούν και οι 
επιβάτες που ταξι-
δεύουν προς μια χώρα 
για την οποία απαιτεί-
ται επίδειξη αρνητικού 
τεστ κατά την άφιξη. 
Ολοένα και αυξάνονται 
οι χώρες που θεωρούν 
τη Βρετανία ως κράτος 
«υψηλού κινδύνου» 
λόγω της έξαρσης των 
κρουσμάτων κορω-
νοϊού. Αυτό σημαίνει 
πως οι ταξιδιώτες από 
το Ηνωμένο Βασίλειο 
αντιμετωπίζουν περισ-
σότερους περιορι-

σμούς. 
Οι αρχές του Χονγκ 
Κονγκ απαιτούν αρνη-
τικό τεστ, το οποίο 
πρέπει να έχει διενερ-
γηθεί τουλάχιστον 72 
ώρες πριν την αναχώ-
ρηση από το Λονδίνο. 
Το τεστ γίνεται με δεί-
γμα σάλιου, στα Ter-
minals 2 και 5 του Χί-
θροου και ονομάζεται 
Lamp (Loop mediated 
isothermal amplifica-
tion) ή αλλιώς ισοθερ-
μική ενίσχυση με μεσο-
λάβηση βρόχου και 
θεωρείται ταχύτερο 
από το PCR τεστ κα-
θώς δεν χρειάζεται να 
σταλεί σε εργαστήριο. 
Το μόνο που απαιτείται 
από τους επιβάτες, εί-
ναι να βρίσκονται του-
λάχιστον μία ώρα νω-
ρίτερα στο 
αεροδρόμιο.

Ξεκινούν τα πρώτα τεστ Covid-
19 στο αεροδρόμιο του Χίθροου

COVID-19

Περίπου έξι εκατομμύρια άν-
θρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο 
βρίσκονται αντιμέτωποι με αυ-
στηρότερο lockdown λόγω της 
COVID-19 τις επόμενες ημέρες, 
καθώς μετά την  Ουαλία, όπου 
ανακοινώθηκε lockdown δύο 
εβδομάδων  και το Μάντσεστερ, 
η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της 
χώρας, εξετάζει πρόσθετους 
περιορισμούς καθώς επιταχύ-
νεται η έξαρση του νέου κορω-
νοϊού. 
Ύστερα από μια δημόσια δια-
μάχη με τον δήμαρχο της ευρύ-
τερης περιοχής του Μάντσεστερ 
Άντι Μπερνμαμ, που κατηγό-
ρησε τον πρωθυπουργό Μπό-
ρις Τζόνσον ότι προσπαθεί να 
θυσιάσει το βόρειο τμήμα της 
Αγγλίας για να γλιτώσει θέσεις 
εργασίας στο νότιο, ο υπουργός 
Στέγασης Ρόμπερτ Τζένρικ δή-
λωσε ότι εντός ημερών μπορεί 
να επιβληθεί lockdown. 
«Πρέπει να ολοκληρώσουμε 
αυτό», δήλωσε ο Τζενρικ ανα-
φορικά με τις συνομιλίες με το-
πικούς αξιωματούχους, προ-
σθέτοντας ότι υπάρχει η βάση 
για μια συμφωνία. 
Ο Τζόνσον έχει απειλήσει να θέ-
σει την περιοχή στον «Πυλώνα 

3» - το υψηλότερο επίπεδο πε-
ριορισμών που αναγκάζει τις 
παμπ και τα μπαρ να κλείσουν 
και απαγορεύει τις συναθροίσεις 
σε εσωτερικό χώρο ανθρώπων 
από διαφορετικά νοικοκυριά - 
παρά την επιθυμία τοπικών 
αξιωματούχων στην περίπτωση 
που δεν είναι δυνατή μια συμ-
φωνία. 
Ο Τζένρικ δήλωσε πως ελπίζει 
ότι μια συμφωνία μπορεί να επι-
τευχθεί με τους αξιωματούχους 
του Μάντσεστερ σήμερα, με τις 
εφημερίδες να αναφέρουν ότι 
δεκάδες εκατομμύρια λίρες 
προσφέρονται για να βοηθή-
σουν επιχειρήσεις να διαχειρι-
στούν τα μέτρα του lockdown. 
«Η καθυστέρηση απλά θα δυ-
σκολέψει την κατάσταση, απλά 
θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές 
των ανθρώπων και απλά θα 
επιδεινώσει μακροπρόθεσμα 
τον οικονομικό αντίκτυπο για 
την πόλη», δήλωσε ο Τζένρικ 
στην τηλεόραση του BBC. 
Η αποκεντρωμένη κυβέρνηση 
της Ουαλίας ανακοίνωσε  πα-
κέτο πρόσθετων «προστατευτι-
κών» μέτρων για να τεθεί υπό 
έλεγχο ο ιός, στο πλαίσιο τοπι-
κού lockdowm δύο εβδομάδων.

Μπροστά σε τοπικό lockdown και το 
Μάντσεστερ μετά την Ουαλία

COVID TESTS

Πόσο θα στοιχίσει στη Βρετανία το εμπορικό 
ναυάγιο με την Ευρώπη

Αντιμέτωπος με μια δύσκολη, όσο και 
ακριβή απόφαση, βρίσκεται ο πρωθυ-
πουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον. 
Με τη βρετανική οικονομία ήδη επηρεα-
σμένη από την πανδημία και τις διαπρα-
γματεύσεις για μια νέα εμπορική συμ-
φωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, ο Τζόν-
σον πρέπει να αποφασίσει: να προσπα-
θήσει να βρει κοινό έδαφος με την Ευ-
ρώπη, ή να αποχωρήσει; 
Η Βρετανία αντιμετωπίζει ένα δύσκολο 
2021 καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με το διπλό σοκ του κορωνοϊού 
και του Brexit. Μία αποτυχία στη σύναψη 
εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ σί-
γουρα θα ενισχύσει τον πόνο. 
Μια μη συμφωνία θα προκαλούσε ανα-
ταράξεις στο εμπόριο τη στιγμή που η 
μεταβατική περίοδος λήγει στα τέλη της 
χρονιάς, αφαιρώντας από τη βρετανική 
οικονομικά περισσότερα από 25 δισεκα-
τομμύρια δολάρια το 2021, σε σχέση με 
το σενάριο επίτευξης μίας περιορισμένης 
συμφωνίας. 
Την εβδομάδα που πέρασε ο επικεφαλής 
της βρετανικής κυβέρνησης κατηγόρησε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν διαπρα-
γματεύθηκε σοβαρά τους τελευταίους 
μήνες για τη μελλοντική εμπορική συμ-
φωνία των δύο μερών, μολονότι το Η.Β. 

είχε ζητήσει μια «καθόλου περίπλοκη» 
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάλογη 
εκείνης που έχει συνάψει με την ΕΕ ο 
Καναδάς. 
«Δεδομένου ότι η Σύνοδος Κορυφής της 
ΕΕ δείχνει να απορρίπτει οριστικά μια 
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάλογη 
εκείνης με τον Καναδά, κατέληξα στο συ-
μπέρασμα ότι πρέπει να προετοιμαζό-
μαστε για μια σχέση - από την 1η Ια-
νουαρίου - οι οποίες θα προσομοιάζουν 
στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Αυστραλίας, 
βασισμένες στις απλές αρχές του ελεύ-
θερου εμπορίου». 
Ο Μπόρις Τζόνσον κατηγόρησε δε την 
ΕΕ ότι επιζητεί κατά «απαράδεκτο τρόπο 
έναντι μιας ανεξάρτητης χώρας» να 
ασκεί έλεγχο στη νομοθεσία του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, αλλά και στον τομέα της 
αλιείας στα βρετανικά ύδατα. 
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου Σαρλ Μισέλ, βρέθηκε στην ολομέ-
λεια του ΕΚ για να ενημερώσει το σώμα 
για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μίλησε 
σε σχέση με το Brexit, τονίζοντας ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο έχει μπροστά του όχι 
απλώς μια επιλογή για τη σχέση με την 
ΕΕ, αλλά μια γενικότερη επιλογή για το 
πώς θα προγραμματίσει το μέλλον του. 
Κάλεσε το  ΗΒ να αποφανθεί αν και κατά 
πόσο θέλει να έχει οικονομία με ρυθμι-
σμένο ανταγωνισμό και ξεκαθάρισε ότι 
η ΕΕ επαναβεβαίωσε όχι μόνο την εμπι-
στοσύνη στον επικεφαλής διαπραγμα-
τευτή Μισέλ Μπαρνιέ. Επεσήμανε ότι η 
ΕΕ επιθυμεί συμφωνία, αλλά προετοι-
μάζεται και για το σενάριο το 2021 να 
μπει χωρίς συμφωνία. Ο ίδιος ξεκαθά-
ρισε ότι ο χρόνος για μια συμφωνία λι-
γοστεύει κάθε μέρα και κατέγραψε τα ση-
μεία σύγκλισης και τα ανοιχτά ακόμη 
θέματα. “Μια συμφωνία είναι ακόμη δυ-
νατή αν και οι δύο πλευρές έχουν βού-
ληση για ένα συμβιβασμό”, τόνισε.

Brexit

Η βρετανική κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε την 
Δευτέρα ότι παρατεί-
νει την εφαρμογή του 
ανώτατου ορίου στο 
βασικό τιμολόγιο φυ-
σικού αερίου και ηλε-
κτρικού ρεύματος για 
εκατομμύρια νοικοκυ-
ριά μέχρι το τέλος 
της επόμενης χρο-
νιάς. 
Το ανώτατο όριο τι-
μών θεσπίστηκε τον 
Ιανουάριο του 2019 
προκειμένου να 
υπάρξει μία οροφή 
στις τιμές των διαφό-
ρων μορφών του βα-
σικού τιμολογίου. Η 
εφαρμογή του ανώ-
τατου ορίου των τι-
μών εκπνέει στα τέλη 
του 2020. 

Η κυβέρνηση δήλωσε 
ότι η εφαρμογή του 
αναφερόμενου πλα-
φόν είχε ως αποτέλε-
σμα ετήσιο όφελος 
για τους πελάτες πε-
ρίπου ενός δισεκα-
τομμυρίου λιρών (1,3 
δισεκατομμυρίου δο-
λαρίων), το οποίο 
ισοδυναμεί κατά 
μέσο όρο σε ποσά 
από 75 έως 100 λί-
ρες ετησίως για τα 
μέσα νοικοκυριά. 
Με την παράταση 
εφαρμογής του μέ-
τρου ωφελούνται συ-
νολικά περίπου 11 
εκατομμύρια νοικοκυ-
ριά σε όλη τη Βρετα-
νία, σύμφωνα με την 
κυβέρνηση.

Παρατείνεται μέχρι το τέλος 
του 2021 η εφαρμογή ανώτατου 
ορίου στις τιμές

ΥΓΕΙΑ

Τις παράπλευρες συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού στη 
δημόσια υγεία στο Ηνωμένο 
Βασίλειο παρουσιάζει η Daily 
Mail, επικαλούμενη στοιχεία 
από περισσότερες από 130 
ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και 
εκθέσεις οργανώσεων αρωγής. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι 
καθυστερήσεις στις θεραπευτι-
κές αγωγές λόγω ακυρώσεων 
ή μετατόπισης έμφασης στην 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε 
αύξηση της τάξης του 20% 
στους θανάτους πρόσφατα δια-
γνωσθέντων καρκινοπαθών 
στην Αγγλία. 
Έως το τέλος του 2020 αναμέ-
νεται επίσης να καταγράφουν 
συνολικά 6.270 θάνατοι από 
όλα τα αίτια περισσότεροι από 
το μέσο όρο θανάτων της προ-
ηγούμενης πενταετίας. 
Ήδη μεταξύ των καρδιοπαθών 
σημειώθηκαν πάνω από 2.000 
περισσότεροι θάνατοι κατά τη 
διάρκεια του lockdown σε σχέση 
με τον αντίστοιχο μέσο όρο της 

προηγούμενης πενταετίας. 
Οι νοσηλείες και θεραπείες 
ασθενών που υπέστησαν εγκε-
φαλικό επεισόδια μειώθηκαν 
κατά 45%, ενώ ακυρώθηκαν 
περισσότερες από 50.000 προ-
γραμματισμένες χειρουργικές 
επεμβάσεις παιδιών. 
Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων 
μειώθηκαν κατά τα 2/3, ενώ ο 
αριθμός των ασθενών σε λίστα 
αναμονής για μεταμόσχευση 
που πέθαναν σχεδόν διπλασιά-
στηκε. 
Έχει επίσης καταγραφεί ρα-
γδαία αύξηση των κλήσεων σε 
τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας 
για κακοποίηση ανηλίκων, τα 
καταγεγραμμένα ποσοστά πε-
ριπτώσεων κατάθλιψης και άγ-
χους έχουν διπλασιαστεί και χι-
λιάδες αλκοολικοί σε 
προγράμματα αποτοξίνωσης 
που πάγωσαν έχουν υποτρο-
πιάσει.

Φόβοι για 20% αύξηση θανάτων  
καρκινοπαθών - Συνέπεια πανδημίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

1 εκ. άνεργοι εξαιτίας του lockdown μέσα στο 2020

Πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις ερ-
γασίας σε χώρους ξενοδοχείων και 
εστίασης πιθανολογείται ότι θα καταργη-
θούν έως το τέλος του έτους στη Μ. Βρε-
τανία, δημιουργώντας «πόλεις-φαντά-
σματα», όπως αναφέρουν οι κάτοικοι. 
Μέχρι στιγμής μόνο οι βόρειες πόλεις 
της χώρας αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
του lockdown, ενώ αναμένεται ολόκληρο 
το Ηνωμένο Βασίλειο να τεθεί σε ανά-
λογο καθεστώς. 
Από την αρχή των περιοριστικών μέ-
τρων, σύμφωνα με νέα έρευνα, έχουν 
κλείσει 11.120 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και έχουν χαθεί 125.000 θέσεις εργασίας, 
αριθμός που εκτιμάται ότι μπορεί να αυ-
ξηθεί και στο 1 εκατομμύριο. 
Περισσότερες από το 1/4 των 39.700 
παμπ του Ηνωμένου Βασιλείου ενδέχε-
ται να μην επιβιώσουν από την πανδη-
μία, σύμφωνα με την British Beer and 
Pub Association. Ο Greene King σκο-
πεύει να κλείσει 79 παμπ, θέτοντας σε 
κίνδυνο 800 θέσεις εργασίας, ενώ οι 
Young, Wetherspoons, Fuller και City 
Pub Company δήλωσαν ότι θα περικό-
ψουν αρκετές εκατοντάδες υπαλλήλους. 

Το Λονδίνο, το Έσσεξ, το Γιόρκ, το Μπέρ-
μιγχαμ, το Μάντσεστερ, η Λίβερπουλ και 
το Λανκασάιρ βίσκονται ήδη σε συνθήκες 
lockdown. Ο Kay Neufeld, από το Κέ-
ντρο Οικονομικών και Επιχειρησιακών 
Ερευνών, δήλωσε ότι είναι εύλογο να 
υπάρξουν περισσότερες από ένα εκα-
τομμύριο απώλειες θέσεων εργασίας 
μόνο από τους τομείς λιανικής και φιλο-
ξενίας. Αντίστοιχα και το Ίδρυμα Κοινω-
νικής Αγοράς, τόνισε πως «η μειωμένη 
ζήτηση για χώρους γραφείων και η φαι-
νομενικά αναπόφευκτη μείωση των πα-
ραδοσιακών λιανικών πωλήσεων εγκυ-
μονεί κίνδυνο για τη δημιουργία 
πόλεων-φαντάσματα». 
Αξίζει να σημειωθεί πως το Ηνωμένο Βα-
σίλειο κατέγραψε επιπλέον 16.982 πε-
ριπτώσεις CoViD-19 και 67 θανάτους, 
ποσοστό 32% μεγαλύτερο από την προ-
ηγούμενη εβδομάδα. 
Ο κυβερνητικός επιστημονικός σύμβου-
λος, Sir Jeremy Farrar προειδοποίησε 
ότι τα Χριστούγεννα θα είναι «σκληρά» 
φέτος, με το εμβόλιο για τον κορωνοϊό 
να είναι δυνητικά έξι μήνες μακριά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΝΕΡΓΙΑ
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Πλώρη για βήματα προσάρτησης!
ΚΑΚΟΥΣ ΟΙΩΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΦΕΡΝΕΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ

Eκλογές στα κατεχόμενα

Την ελπίδα ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν 
Τατάρ, να μην προσέλθει στο τραπέζι των συνο-
μιλιών για επίλυση του Κυπριακού με τις θέσεις 
που έχει διατυπώσει μέχρι σήμερα εξέφρασαν 
τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης όσο και ο Πρωθυπουργός της Ελλά-
δας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαί-
σιο της διμερούς συνάντησης, που είχαν στο 
Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, την Τετάρτη, 
πριν την έναρξη της 8ης Τριμερούς Συνόδου Κο-
ρυφής Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου. 
Καλωσορίζοντας τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε πως 
«εμείς παραμένουμε σταθεροί στην εξεύρεση 
μιας λύσης που θα είναι λειτουργική και συνεπώς 
βιώσιμη, που θα στηρίζεται στα ψηφίσματα των 
ΗΕ, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, 

αλλά βεβαίως και στις αρχές και αξίες της ΕΕ 
χώρα μέλος της οποίας είμαστε και θα παραμεί-
νουμε και μετά τη λύση». 
«Ελπίζω οι θέσεις που διατυπώθηκαν μέχρι σή-
μερα από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να μην είναι 
και η τελική επιδίωξη διότι σε μια τέτοια περί-
πτωση, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε μια 
εκτροπή», υπογράμμισε. Ανέφερε ακόμη πως 
«ενόσω εκκρεμεί η συνάντηση, την οποία έχουμε 
συναποφασίσει για την επόμενη βδομάδα και 
ενόψει των πρωτοβουλιών του ΓΓ, δεν θέλω να 
προβαίνω σε δηλώσεις που μπορεί να δυναμιτί-
σουν το κλίμα». 
Από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: 
Προσυπογράφω απόλυτα αυτό το οποίο είπες 
και χαιρετίζω την ετοιμότητα, η οποία πάντα 
υπήρχε και ήταν πάντα δεδομένη, της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, αλλά και εσένα προσωπικά, εν 
προκειμένω να προσέλθεις στο τραπέζι των συ-
ζητήσεων για την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης 
και λειτουργικής λύσης στο ζήτημα του Κυπρια-
κού», ανέφερε. 
Ευχήθηκε «οι δηλώσεις, οι οποίες είχαν γίνει προ-
εκλογικά ως προς τις προθέσεις της τουρκοκυ-
πριακής πλευράς να εντάσσονται στο πλαίσιο 
του προεκλογικού αγώνα, αυτών των πραγμάτων 
που ενδεχομένως λέγονται μερικές φορές αλλά 
δεν εννοούνται, και ότι θα προσέλθουν όλοι στο 
τραπέζι των συζητήσεων λαμβάνοντας υπόψη 
το τι έχει συμβεί σήμερα με απόλυτο σεβασμό 
στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στην ευ-
ρωπαϊκή πραγματικότητα της Κύπρου, ώστε να 
βρεθεί αυτή η πολυπόθητη λύση για να επανε-
νωθεί επιτέλους το νησί μετά από 46 χρόνια». 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Πλώρη για νέα βήματα προς την κατεύθυνση της 
προσάρτησης των κατεχόμενων περιοχών της 
Κύπρου προς την Τουρκία κάνει ήδη η ΄Αγκυρα 
μετά την επιβολή κατά τη ψηφοφορία της περα-
σμένης Κυριακής, στη θέση του «προέδρου» του 
ψευδοκράτους και ηγέτη της Τουρκοκυπριακής 
Κοινότητας του εθνικιστική και θιασώτη της διχο-
τόμησης Ερσίν Τατάρ. 
Μπορεί ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες να 
έχει προγραμματίσει τα επόμενα βήματα του στο 
Κυπριακό αλλά ο «νέος ηγέτης» των Τουρκοκυ-
πρίων με ανάλογο του «μεγάλου αφεντικού του» 
θράσος διακηρύττει πως αλλάζει ρότα στο Κυ-
πριακό. 
Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, ο Ερσίν 
Τατάρ εξασφάλισε το 51,74% (67,385 ψήφοι) ένα-
ντι 48,26% (62,858 ψήφοι) του Μουσταφά Ακιντζί.  
Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το τε-
λικό αποτέλεσμα το ΑΚΕΛ εξέφρασε τη θλίψη του 
για το γεγονός.  Ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση 
του: «Η εκλογή Τατάρ στην ηγεσία της τουρκοκυ-
πριακής κοινότητας συνιστά αρνητική εξέλιξη, 
έχοντας υπόψη τις θέσεις του στο Κυπριακό. Ανε-
ξαρτήτως τούτου, ενόψει του γεγονότος ότι ο ΓΓ 
του ΟΗΕ αρκετές φορές έχει επαναλάβει την πρό-
θεσή του να αναλάβει προσπάθεια για αναζωο-
γόνηση των διαπραγματεύσεων, η ελληνοκυ-
πριακή πλευρά πρέπει να μείνει προσηλωμένη 
και συνεπής στην επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο 
Κραν Μοντανά». 
Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με το γνω-
στό θράσος που τον διακρίνει δεν έκρυψε τις 
προθέσεις του για το πώς προτίθεται να κεφα-
λαιοποιήσει την «εκλογική νίκη» που έστησε υπέρ 
του εκλεκτού του Ερσίν Τατάρ.  
Ισχυριζόμενος πως το αποτέλεσμα της ψηφοφο-
ρίας είναι τάχατες «ένδειξη για δημιουργία κοινού 
μέλλοντος με την Τουρκία», πρόσθεσε πως η 
Τουρκία όπως και μέχρι σήμερα θα συνεχίσει να 
είναι δίπλα στους Τουρκοκυπρίων και θα υπερα-
σπίζεται, κατά την έκφραση του, τα δικαιώματα 
της χώρας του στην Ανατολική Μεσόγειο. “Δεν 
λυγίσαμε και δεν θα λυγίσαμε στην παραβίαση 
των δικαιωμάτων μας στην ανατολική Μεσόγειο”, 

είπε ο Τούρκος Πρόεδρος  
ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ  
ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΘΕΛΕΙ Ο ΕΛΣΙΝΤΑΤΑΡ  
Όμως οι προθέσεις της τουρκικής πλευράς στο 
Κυπριακό αποτυπώνονται με τις νέες δηλώσεις 
του Ερσίν Τατάρ ο οποίος φαίνεται πως και μετά 
τη ψηφοφορία επιμένει στην αναζήτηση διχοτο-
μικής φιλοσοφίας λύση του Κυπριακού. 
“Η τδβκ θα συνεχίσει να υπάρχει, οι εγγυήσεις 
θα συνεχίσουν να υπάρχουν, θα ξεκινήσουμε διά-

λογο σε αυτό το πλαίσιο με τους Ε/κ”, δήλωσε ο 
νέος ηγέτης των Τ/κ σε συνέντευξή του στο δια-
δικτυακό κανάλι TVNET, την οποία δημοσιεύει 
πρωτοσέλιδα η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί 
Σαφάκ υπό τον τίτλο “Είμαι περήφανος που είμαι 
ο άνθρωπος της Τουρκίας, Γκρέμισα ένα κάστρο”. 
Ανέφερε ότι τον Πρόεδρο Αναστασιάδη θα τον 
συναντήσει αφού αναλάβει τα καθήκοντά του.  
Στη συνέντευξή του ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι θα κι-
νηθεί μέσα από διαβουλεύσεις με την Τουρκία. 
“Θα συνεχιστούν οι σχέσεις μας με Τουρκία για 
να προστατευτούν τα συμφέροντα Τ/κ. Θα συνε-
χιστούν οι εγγυήσεις. Η τδβκ θα υπάρχει. Θα είναι 
οπωσδήποτε ένα κράτος που θα συνεχίσει να 
υπάρχει. Από δω και μπρος για να προστατεύ-
σουμε τα συμφέροντα του λαού μας ξεκινούμε 
διάλογο σε αυτό το πλαίσιο με Ε/κ”. 

Ο νέος Τ/κ ηγέτης είπε ότι υποστηρίζουν δύο 
κράτη το ένα δίπλα στο άλλο. “Η ομοσπονδία 
είναι εντελώς παγίδα. Στο πλαίσιο αυτής της πα-
γίδας η Τουρκία θα έφευγε από εδώ και η πλει-
οψηφία θα κατάπινε την μειοψηφία σαν χάπι. Εί-
ναι πολύ περισσότεροι αυτοί από εμάς. Η 
οικονομία τους είναι σε καλή κατάσταση, όλος ο 
κόσμος τους στηρίζει οικονομικά. Εμείς είμαστε 
όρθιοι μόνο με στήριξη της Τουρκίας. Φτάσαμε 
μέχρι εδώ μαζί με την Τουρκία και θα συνεχίσουμε 

μαζί τους”, ανέφερε. 
Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι ο Ε/κ ηγέτης – αναφερό-
μενος στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
– Νίκος Αναστασιάδης ζήτησε να τον συναντήσει. 
“Εγώ μπορώ να τον συναντήσω. Επειδή θα συ-
ζητήσεις τη παγκόσμια τάξη πραγμάτων, θα πεις 
τις απόψεις σου. Τους είπα να γίνει πρώτα η ανά-
ληψη καθηκόντων και μετά συναντιόμαστε”.  
Ανέφερε ότι με τον Μουσταφά Ακιντζί δεν είχε 
ποτέ την ίδια πολιτική σκέψη. “Ο Ακιντζί στηρίζει 
πιο πολύ συνεταιρισμό με τους Ε/κ. Έχουμε κι 
εμείς δικαιώματα”, ανέφερε. 
Υποστήριξε ότι για ένα πιο ευτυχισμένο μέλλον 
πρέπει να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με την 
Τουρκία. “Αυτό είναι σημαντικό και για την ασφά-
λειά μας και αυτό θα γίνει με τη στήριξη της Τουρ-
κίας. Μόνος στόχος μου είναι οι Τ/κ να ζήσουν 

με μεγαλύτερη ευημερία και ασφάλεια. Για αυτό 
θέλουμε στήριξη από την Τουρκία όταν φτάσει η 
ώρα. Όλα αυτά είναι το δικό μου όραμα, οι δικές 
μου σκέψεις. Το έχω διαβιβάσει σε όλο τον κόσμο 
ότι στις διαπραγματεύσεις θα εργαστούμε με την 
Τουρκία μέσα σε ενότητα. Εμείς α είμαστε στο 
τραπέζι με το κεφάλι όρθιο και αυτά τα είπα ανοι-
χτά στον λαό μου παίρνοντας την ψήφο τους”, 
ανέφερε. 
Ο Ερσίν Τατάρ πρόσθεσε ότι έδωσαν πολλούς 
νεκρούς, η Τουρκία έκανε μεγάλες θυσίες. “Από 
δω και πέρα σε αυτή την εποχή δεν θα υποχω-
ρήσουμε από εδώ, το καθήκον μας στους προ-
γόνους μας είναι να προστατεύσουμε με τον κα-
λύτερο τρόπο την εθνική μας περηφάνεια. Δεν 
ξεχνάμε τη στήριξη της Τουρκίας, θα αγωνιστούμε 
όσο περνάει από το χέρι μας για να κάνουμε πιο 
ισχυρή την τδβκ. Η στήριξη της Τουρκίας είναι 
πολύ σημαντική και δεν θα ξεχάσουμε τη στήριξη 
και την αγάπη της”. 
Ο νέος ηγέτης των Τ/κ υπενθύμισε ότι η αντιπο-
λίτευση λέει ότι “είναι ο άνθρωπος της Τουρκίας”. 
“Η απάντησή μου σε αυτούς είναι ότι “είμαι πε-
ρήφανος που είμαι ο άνθρωπος της Τουρκίας. 
Εγώ είμαι παιδί Τούρκου, είμαι Τούρκος. Σε τελική 
ανάλυση τα συμφέροντα της Τουρκίας στην πε-
ριοχή ενισχύουν την τδβκ. Εμείς φτάσαμε ως εδώ 
με τη στήριξη της Τουρκίας. Και θα συνεχιστεί και 
από δω και πέρα”, ανέφερε. 
Ο Ερσίν Τατάρ είπε ακόμη πως “αυτά που συμ-
βαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο ενδιαφέρουν 
την Τουρκία όσο και την Κύπρο. “Είναι πολύ ση-
μαντικό να προστατευτούν τα δίκαια συμφέροντα 
στην Ανατολική Μεσόγειο ενισχύοντας περισσό-
τερο τα συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας”. 
“Θα κάνω ό,τι μπορώ για την ενίσχυση των σχέ-
σεών μας με Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ κυρίως 
τον Πρόεδρο Ερντογάν, τον Αντιπρόεδρο Φουάτ 
Οκτάι και τα μέλη της τουρκικής Κυβέρνησης και 
τον τουρκικό λαό”, ανέφερε. 
Ο Ερσίν Τατάρ είπε ακόμη ότι “εμείς κάναμε με-
γάλες υποχωρήσεις με το σχέδιο Ανάν. Μόνο και 
μόνο για να τα βρούμε με τη διεθνή κοινότητα εί-
παμε ‘ναι’. Δυστυχώς εκείνοι είπαν ‘όχι’. Παρότι 
είπαν ‘όχι’ τους ενέταξαν στην ΕΕ. Επειδή αυτά 
τα εδάφη, αυτά τα πλούτη, η Ανατολική Μεσόγειος 
είναι πολύ πολύτιμα”. 

Σε αλλαγή των θέσεων Τατάρ στο Κυπριακό ελπίζουν Αναστασιάδης και Μητσοτάκης 

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

Ο Π. της Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, επικοινώνησε 
τηλεφωνικώς με τον Ερσίν Τα-
τάρ, ώστε να εκφράσει τις ευ-
χές του, για την ανάδειξη του 
ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας, σε 
γραπτή δήλωσή του, ο Κυβερ-
νητικός Εκπρόσωπος, Κυριά-
κος Κούσιος, αναφέρει πως ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
πρότεινε στον κ. Τατάρ όπως 
συναντηθούν το ταχύτερο δυ-
νατόν, για μία πρώτη γνωριμία 
και επαφή, κάτι που ο κ. Τατάρ 
αποδέχθηκε. 
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
επικοινώνησε τηλεφωνικώς με 
τον απερχόμενο Τουρκοκύπριο 
ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, τον 
οποίον ευχαρίστησε για τη μέ-
χρι σήμερα συνεργασία που εί-
χαν, ενώ τον διαβεβαίωσε ότι 
θα παραμείνουν σε επαφή.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Τατάρ-Αναστασιάδης

Σε τροχαίο δυστύχημα που συ-
νέβη την Τρίτη το πρωί στην 
επαρχία Λευκωσίας, έχασε τη 
ζωή του ο 72χρονος Ανδρέας 
Αλεξάνδρου από την Κάτω 
Μονή της επαρχίας Λευκωσίας. 
Σύμφωνα με αστυνομική ανα-
κοίνωση, γύρω στις 10:20, ενώ 
ο 72χρονος οδηγούσε γεωρ-
γικό ελκυστήρα σε αγροτικό 
δρόμο στην Κάτω Μονή, κάτω 
από συνθήκες που διερευνώ-
νται το όχημα ανατράπηκε και 
έπεσε σε γκρεμό βάθους 2,5 
μέτρων, καταπλακώνοντας τον 
και τραυματίζοντάς τον θανά-
σιμα. 
Για τον απεγκλωβισμό του 
72χρονου χρειάστηκε η επέμ-
βαση των μελών της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας. 
Η Τροχαία Μόρφου διερευνά 
τις συνθήκες πρόκλησης του 
δυστυχήματος.

Κορωνοϊός

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στο ΓΔΕΕ έφτασαν δύο υποθέσεις που σχετίζονται με τη χρήση του όρου 'Χαλλούμι' από τρίτους  Τροχαίο

Η Κομισιόν ανακοίνωσε την Τρίτη επι-
σήμως, όπως είχε αναγγείλει  ο Αντιπρό-
εδρος Σέφτσοβιτς, ότι κινεί διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της 
Μάλτας εκδίδοντας προειδοποιητικές 
επιστολές σχετικά με τα συστήματα χο-
ρήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές των 
χωρών αυτών, τα οποία είναι επίσης 
γνωστά ως συστήματα "χρυσών διαβα-
τηρίων". 
Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση που 
εξέδωσε, "η Κομισιόν θεωρεί ότι η χορή-
γηση από τα εν λόγω κράτη μέλη της 
υπηκοότητάς τους —και, συνεπώς, της 
ενωσιακής ιθαγένειας— ως αντάλλαγμα 
για προκαθορισμένη πληρωμή ή επέν-
δυση και χωρίς να υπάρχει πραγματικός 
δεσμός με τα οικεία κράτη μέλη, δεν συ-
νάδει με την αρχή της καλόπιστης συ-

νεργασίας που κατοχυρώνεται στο άρ-
θρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση". "Ταυτόχρονα, 
υπονομεύει την ακεραιότητα του καθε-
στώτος της ενωσιακής ιθαγένειας που 
προβλέπεται στο άρθρο 20 της Συνθή-
κης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης", αναφέρει η Κομισιόν. 
Η Κομισιόν επισημαίνει ότι "λόγω της 
φύσης της ενωσιακής ιθαγένειας, τα συ-
στήματα αυτά έχουν επιπτώσεις στο σύ-
νολο της Ένωσης". 
"Όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί ιθαγέ-
νεια, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καθί-
σταται αυτομάτως πολίτης της ΕΕ και 
απολαύει όλων των δικαιωμάτων που 
συνδέονται με αυτό το καθεστώς, όπως 
το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, 
διαμονής και εργασίας εντός της ΕΕ ή 

το δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλο-
γές, καθώς και στις εκλογές για το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά συνέπεια, 
τα αποτελέσματα των συστημάτων χο-
ρήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές δεν 
περιορίζονται στα κράτη μέλη που τα 
εφαρμόζουν, ούτε είναι ουδέτερα σε 
σχέση με τα άλλα κράτη μέλη και την ΕΕ 
στο σύνολό της", αναφέρει η Κομισιόν. 
Η Κομισιόν θεωρεί ότι "η χορήγηση της 
ενωσιακής ιθαγένειας ως αντάλλαγμα για 
προκαθορισμένες πληρωμές ή επενδύ-
σεις χωρίς να υπάρχει πραγματικός δε-
σμός με τα οικεία κράτη μέλη υπονομεύει 
την ουσία της ενωσιακής ιθαγένειας". 
Οι Kυβερνήσεις της Κύπρου και της 
Μάλτας έχουν προθεσμία δύο μηνών για 
να απαντήσουν στις προειδοποιητικές 
επιστολές.  
Επιπλέον, σύμφωνα με την Κομισιόν, 
"τα συστήματα χορήγησης ιθαγένειας σε 
επενδυτές επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο 
να αποκτήσει νέα ιθαγένεια με μόνη 
βάση πληρωμές ή επενδύσεις. Τα συ-
στήματα αυτά είναι διαφορετικά από τα 
συστήματα χορήγησης άδειας διαμονής 
σε επενδυτές (ή «χρυσές βίζες»), τα 
οποία επιτρέπουν σε υπηκόους τρίτων 
χωρών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
να αποκτήσουν άδεια διαμονής σε χώρα 
της ΕΕ." 
"Οι προϋποθέσεις απόκτησης και απώ-
λειας της εθνικής ιθαγένειας ρυθμίζονται 
από το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέ-
λους, με την επιφύλαξη της τήρησης του 

ενωσιακού δικαίου. Δεδομένου ότι η ιθα-
γένεια κράτους μέλους αποτελεί τη μόνη 
προϋπόθεση για την ενωσιακή ιθαγένεια 
και για την πρόσβαση στα δικαιώματα 
που παρέχονται από τις Συνθήκες, η 
Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα συ-
στήματα που χορηγούν σε επενδυτές την 
ιθαγένεια των κρατών μελών" προστίθε-
ται. 
Η Κομισιόν "έχει εκφράσει συχνά τις σο-
βαρές ανησυχίες της για τα συστήματα 
χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές και 
για ορισμένους εγγενείς κινδύνους των 
συστημάτων αυτών" συμπληρώνεται. 
Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κο-
μισιόν του Ιανουαρίου του 2019, "οι εν 
λόγω κίνδυνοι σχετίζονται ιδίως με την 
ασφάλεια, τη νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες, τη φορο-
διαφυγή και τη διαφθορά και η Επιτροπή 
παρακολουθεί ευρύτερα ζητήματα συμ-
μόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο, τα 
οποία εγείρονται από τα προγράμματα 
χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμο-
νής σε επενδυτές. Τον Απρίλιο του 2020 
η Κομισιόν, με επιστολές της στα οικεία 
κράτη μέλη, εξέθεσε τις ανησυχίες της 
και ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες σχε-
τικά με τα συστήματα", αναφέρει η Κομι-
σιόν.

Μείωση της τάξης του 80,3% σημειώθηκε στα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτε-
ρικό σε ετήσια βάση το Σεπτέμβριο 2020. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου 
στο εξωτερικό τον Σεπτέμβριο 2020 ανήλθαν στις 26.111 σε σύγκριση με 132.409 
τον Σεπτέμβριο 2019, σημειώνοντας μείωση 80,3%. 
Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Σεπτέμβριο 
2020, ήταν η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ρωσία και η Βουλγαρία. 
Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2019, οι επιστροφές κατοίκων από την Ελλάδα πα-
ρουσίασαν μείωση 79,1%, από το Ηνωμένο Βασίλειο 73,0%, από τη Γερμανία 
66,4%, από τη Ρωσία 90,0% και τη Βουλγαρία 88,1%. 
Σημειώνεται ότι τα δεδομένα για τον Σεπτέμβριο 2020 προέκυψαν από επεξεργασία 
των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Cyprus Flight Pass”. 
«Λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των δεδομένων 
από τους ίδιους τους επιβάτες, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των στοι-
χείων», αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία. 
Επιπλέον μειωμένες κατά 83,4% ήταν και οι αφίξεις τουριστών σε ετήσια βάση, 
ενώ για τους πρώτους οκτώ μήνες του χρόνου η μείωση ήταν της τάξης του 84,3%. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπη-
ρεσία οι αφίξεις τουριστών τον Σεπτέμβριο 2020 ανήλθαν σε 87.334 σε σύγκριση 
με 524.707 τον Σεπτέμβριο 2019, σημειώνοντας μείωση 83,4%. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 
512.184 σε σύγκριση με 3.260.546 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας 
μείωση 84,3%. 
Όπως επισημαίνεται σε δελτίο Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσιάς «από τον Μάρτιο 
2020, εφαρμόστηκαν στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της πανδη-
μίας κορωνοϊού (COVID-19), τα οποία περιλάμβαναν την απαγόρευση εισόδου στη 
Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των 
τουριστών, μέχρι τις 8/6/2020». 
Έκτοτε, αναφέρεται, υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων και άρχισε να επιτρέπεται 
η άφιξη από συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση χωρών από 
το Υπουργείο Υγείας, βασισμένη σε εκτιμήσεις των επιδημιολογικών τους κινδύ-
νων. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 
71,0% τον Σεπτέμβριο 2020 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2019, ενώ παρατηρήθηκε 
επίσης 35,3% μείωση από τη Γερμανία, 63,2% μείωση από την Ελλάδα, 41,4% 
μείωση από τη Δανία, 77,8% μείωση από την Πολωνία και 78,8% μείωση από την 
Ελβετία. 
Ο σκοπός ταξιδιού τον Σεπτέμβριο 2020 ήταν για ποσοστό 79,5% των τουριστών 
οι διακοπές, για 13,4% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,2% 
επαγγελματικός.

Μειωμένες πάνω από 80% οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις το Σεπτέμβριο 

Η Κομισιόν ξεκινά νέα διαδικασία επί παραβάσει για τα «χρυσά διαβατήρια»   
Το Υπουργείο Υγείας ενημέ-
ρωσε την Τρίτη ότι, από σύ-
νολο 4,410 εργαστηριακών 
διαγνώσεων εντοπίστηκαν 152 
νέα περιστατικά της νόσου 
COVID-19. 
Συνεπώς και με βάση τα μέχρι 
τώρα δεδομένα, ο συνολικός 
αριθμός των κρουσμάτων 
ανέρχεται στα 2,839 (μέχρι την 
Τρίτη). 
Επιπρόσθετα, στο Γενικό Νο-
σοκομείο Αμμοχώστου νοση-
λεύονται 20 άτομα θετικά στον 
ιό SARS-CoV-2, εκ των 
οποίων το ένα στη Μονάδα 
Αυξημένης Φροντίδας. Επι-
πλέον, στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας δύο 
ασθενείς, ενώ άλλα δύο άτομα 
νοσηλεύονται σε θάλαμο 
COVID-19.

Στο ακροατήριο του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ (ΓΔΕΕ) έφτασαν δύο υποθέσεις 
που σχετίζονται με χρήση παραγώγων του όρου "Χαλλούμι", από μια ελληνική και 
μια σουηδική εταιρεία. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις καταγγελίες του "Ιδρύματος 
για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου ονομαζόμενου Χαλλούμι" 
κατά δύο αποφάσεων του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (EUIPO). Οι υποθέσεις τελούν υπό διάσκεψη και οι αποφάσεις θα εκδοθούν 
αργότερα. 
Σε ό,τι αφορά την πρώτη υπόθεση, σύμφωνα με το ιστορικό που παραθέτει το 
ΓΔΕΕ, τον Φεβρουάριο του 2017, το Ίδρυμα άσκησε ανακοπή κατά της καταχώρισης 
ως σήματος της ΕΕ του λεκτικού σημείου GRILLOUMI, που ζητήθηκε τον Οκτώβριο 
του 2016 από την Fontana Food AB (Tyresö, Σουηδία) για υπηρεσίες εστίασης. Τον 
Μάιο του 2018, το EUIPO απέρριψε την εν λόγω ανακοπή. Τον Ιούλιο του ίδιου 
έτους, κατά της τελευταίας απόφασης το Ίδρυμα άσκησε προσφυγή η οποία απορ-
ρίφθηκε με την απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO στις 29 
Μαΐου 2019 (υπόθεση R 1355/2018-4), με την αιτιολογία ότι τα προϊόντα και υπηρε-
σίες που καλύπτονται από το τα εν λόγω σήματα δεν είναι παρόμοια και ότι το προ-

γενέστερο σήμα δεν έχει ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα. 
Το Ίδρυμα ζητεί ενώπιον του ΓΔΕΕ να ακυρωθεί η απόφαση της 29ης Μαΐου 2019 
του EUIPO, επικαλούμενο παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 για το σήμα 
της ΕΕ. 
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη υπόθεση, το Σεπτέμβριο του 2013, η Φιλώτας Μπέλλας & 
Υιός ΑΕ (Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Ελλάδα) ζήτησε ενώπιον του EUIPO την καταχώριση 
ως σήμα της ΕΕ του εικονιστικού σήματος Halloumi χαλλούμι Vermion grill 
cheese/grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 για 
διάφορα προϊόντα όπως γαλακτοκομικά, αυγά, κρέατα, τυρί και χαλλούμι. 
Στις 7 Ιουνίου 2015, καταχωρίστηκε ως σήμα της ΕΕ. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, 
το Ίδρυμα ζήτησε την κήρυξη ακυρότητας του σήματος αυτού, στηριζόμενο στο 
προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI. Στις 29 Αυγούστου 2017, το αί-
τημά του απορρίφθηκε και, ως εκ τούτου, δεν κηρύχθηκε η ακυρότητα του επίδικου 
σήματος. Το Ίδρυμα ζήτησε την ακύρωση της τελευταίας απόφασης. Ωστόσο, το 
EUIPO με απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών στις 15 Φεβρουαρίου 2019 
απέρριψε την προσφυγή του Ιδρύματος (υπόθεση R 2295/2017-4), διαπιστώνοντας 
ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης με το προγενέστερο σήμα το οποίο έχει ασθενή 
διακριτικό χαρακτήρα. 
Το Ίδρυμα ενώπιον του ΓΔΕΕ ζητεί την ακύρωση της απόφασης του EUIPO της 
15ης Φεβρουαρίου 2019, επικαλούμενο παράβαση του κανονισμού για το σήμα της 
ΕΕ. 
Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα για το Χαλλούμι είναι δικαιούχος του συλλογικού σήματος 
της ΕΕ "HALLOUMI", το οποίο έχει καταχωρισθεί για τυριά τον Ιούλιο του 2000. Το 
συλλογικό σήμα είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των μελών της 
δικαιούχου του σήματος οργάνωσης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Το Ίδρυμα 
για το Χαλλούμι είναι δικαιούχος του συλλογικού σήματος της ΕΕ "HALLOUMI", το 
οποίο έχει καταχωρισθεί για τυριά τον Ιούλιο του 2000. Το συλλογικό σήμα είναι 
ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των μελών της δικαιούχου του 
σήματος οργάνωσης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων, αναφέρει το ΓΔΕΕ. 
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ΣυντάξειςΔίκη Χρυσής Αυγής

Νέα πρόταση εισαγγελέως-Αντιδράσεις

Τουρκική προκλητικότητα-Ο διττός στόχος του Ερντογάν 

Συντάξεις: Ποιοι θα δουν αυξήσεις

Κλιμακώνεται η ελληνοτουρκική ένταση 
στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Το Oruc Reis μαζί με τα συνοδευτικά του 
έχουν μπει στη ζώνη των 12 μιλίων του 
Καστελόριζου. Ελληνικά πολεμικά σκάφη 
παρακολουθούν την πορεία του τουρκι-
κού ερευνητικού σκάφους. Στην περιοχή 
φαίνεται να πετάει κι ένα μη επανδρωμένο 
αεροσκάφος, κατά πάσα πιθανότητα 
τουρκικό. 
Το Oruc Reis κινείται με ταχύτητα ερευ-
νών. Ο πλους τους δεν δημιουργεί κά-
ποιου είδους νομικό προηγούμενο υπέρ 
της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την οριοθέ-
τηση της ΑΟΖ. Ωστόσο, έχει βαρύνοντα 
πολιτικό συμβολισμό αφού συνιστά αμ-
φισβήτηση του ελληνικού δικαιώματος 

στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 
12 μίλια, καθώς και της ύπαρξης νησιω-
τικής ΑΟΖ πέραν των χωρικών υδάτων. 
Οι κόκκινες γραμμές 
Την τακτική της κυβέρνησης συνόψισε ο 
Στέλιος Πέτσας με δηλώσεις του: 
«Το να είναι κανείς προκλητικός, δεν τον 
κάνει και ισχυρό. Εμείς απέναντι στις προ-
κλήσεις απαντάμε με ψύχραιμη αυτοπε-
ποίθηση. Ψύχραιμη, γιατί δεν παρασυ-
ρόμαστε». 
Αυτή η δήλωση θα μπορούσε να ερμη-
νευτεί ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει 
να μην κάνει προς το παρόν κάποια κί-
νηση αποτροπής με τα πολεμικά σκάφη 
που παρακολουθούν το Oruc Reis. 
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο 

Πρώτο Πρόγραμμα, συγκεκριμενοποίησε 
τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης, δη-
λώνοντας ότι: 
«Η κόκκινη γραμμή είναι μία και μόνη: ότι 
εμείς δεν απεμπολούμε ποτέ το δικαίωμά 
μας να φτάσουμε ως τα 12 ναυτικά μίλια 
-και ήδη το πράττουμε στο Ιόνιο μέχρι το 
ακρωτήριο Ταίναρο, αυτό θα γίνει στο 
άμεσο μέλλον. Εξάλλου, διατηρούμε για 
όλη την υπόλοιπη χερσαία και νησιωτική 
χώρα (το δικαίωμα) να επεκτείνουμε τα 
χωρικά μας ύδατα. Αυτό δεν θα μας το 
στερήσει κανείς». 
Ο υπουργός Επικρατείας προσέθεσε ότι: 
«Η δημιουργία τετελεσμένων σε έναν 
χώρο στον οποίο η Ελλάδα ασκεί εν δυ-
νάμει κυριαρχία είναι στην πραγματικό-
τητα προσβολή των δικαιωμάτων της. 
Άλλο το ζήτημα της αβλαβούς διέλευσης 
κατά το Διεθνές Δίκαιο κι άλλο το ζήτημα 
της δημιουργίας τετελεσμένων. Είναι αυ-
τονόητο ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει 
οποιοδήποτε υποθαλάσσιο γεωτρύπανο, 
δεν θα επιτρέψει οποιαδήποτε παρέμ-
βαση η οποία θα δημιουργεί τετελεσμένα 
και κεκτημένα. Αυτό είναι δεδομένο». 
Το ότι ο κ. Γεραπετρίτης κάνει ρητή ανα-
φορά στο πλωτό γεωτρύπανο (ένα σκά-
φος σαν το Yavuz δηλαδή) δεν είναι τυ-
χαία. Σύμφωνα με μια διαδεδομένη 
νομική ερμηνεία, σε περιοχή μη ανακη-

ρυγμένης και οριοθετημένης ΑΟΖ για να 
θεωρηθεί παράνομη μια ενέργεια πρέπει 
να δημιουργεί μη αναστρέψιμες (irrevers-
ible) αλλαγές στον πυθμένα, κάτι που κά-
νει το γεωτρύπανο. 
Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη ερμηνεία, 
σύμφωνα με την οποία, από τη στιγμή 
που τα ηχοβολιστικά καλώδια (όπως αυτά 
που έχει ποντίσει το Oruc Reis) ακου-
μπήσουν τον πυθμένα και κάνουν σεισμι-
κές έρευνες, σημειώνεται παραβίαση της 
διεθνούς νομιμότητας. 
Διπλωματική αντεπίθεση 
Ο Νίκος Δένδιας έστειλε την Τρίτη επι-
στολή στον Επίτροπο Διεύρυνσης Όλιβερ 
Βάρχελι, ζητώντας την αναστολή της τε-
λωνειακής ένωσης Ε.Ε. - Τουρκίας. 
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην 
επιστολή υπουργός Εξωτερικών, τονίζει 
πως η Άγκυρα συνεχίζει να παραβιάζει 
μονομερώς, με την υιοθέτηση μη προ-
βλεπόμενων δασμολογικών, νομοθετικών 
και ισοδύναμων μέτρων, την τελωνειακή 
ένωση ΕΕ-Τουρκίας. 
Επιπλέον, ο κ. Δένδιας έστειλε επιστολές 
προς τους ομολόγους του της Γερμανίας, 
της Ισπανίας και της Ιταλίας, ζητώντας 
τους προχωρήσουν σε εμπάργκο όπλων 
προς την Τουρκία. 

Κατά τρεις μήνες πρόκεται να 
αυκξηθεί η θητεία στον Στρατό 
Ξηράς, φτάνοντας έτσι σε συ-
νολική διάρκεια τους 12 
μήνες,όπως ακριβώς στο Ναυ-
τικό και την Αεροπορία, όπως 
ανακοίνωσε ο ο υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος. 
Ο υπουργός πρόσθεσε μάλιστα 
ότι αυτή η αλλαγή θα γίνει σύ-
ντομα. 
Από το βήμα της ΔΕΘ τον Σε-
πτέμβριο, ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε 
προαναγγείλει αλλαγές στη 
στρατιωτική θητεία λέγοντας 
πως η κυβέρνηση εξετάζει την 
υποχρεωτική στράτευση στα 
18, ωστόσο είχε αποφύγει να 
απαντήσει κατά πόσο εξετάζε-
ται η αύξηση της θητείας στους 
12 μήνες.

Κορωνοϊός
Πέντε ακόμη Έλληνες προστέ-
θηκαν την Τρίτη στην μακάβρια 
λίστα με τους νεκρούς από επι-
πλοκές του κορωνοϊού στην 
Ελλάδα, αυξάνοντας το σύνολο 
σε 527 άτομα.  
Συγκεκριμένα, μια 82χρονη, 
μια 85χρονη, ένας 83χρονος 
ένας 84χρονος και ένας 77χρο-
νος κατέληξαν στο νοσοκομείο, 
όλοι με υποκείμενα νοσήματα.  
Η εικόνα της πανδημίας  
Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κι-
νείται πλέον η εξάπλωση της 
επιδημίας, με το ΕΟΔΥ να ανα-
κοινώνει 667 νέα κρούσματα.  
Στο υψηλότερο επίπεδο από 
την αρχή της επιδημίας, κατα-
γράφοντας νέο αρνητικό ρε-
κόρ, κινήθηκαν οι νέες διαγνώ-
σεις κορωνοϊού. 
Ειδικότερα, ο Εθνικός Οργανι-
σμός Υγείας ανακοίνωσε το 
απόγευμα της Τρίτης ότι τα νέα 
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα 
κρούσματα της νόσου είναι 
667, εκ των οποίων 88 συνδέ-
ονται με γνωστές συρροές και 
45 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγ-
χων στις πύλες εισόδου της 
χώρας.

Στρατιωτική 
θητεία

Στο τελικό στάδιο στο υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων βρίσκε-
ται η εγκύκλιος με τους νέους συντελε-
στές των συντάξεων, η οποία αναμένεται 
να υπογραφεί σύντομα. 
Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που θε-
σπίστηκαν με το νόμο 4670/2020 θα τε-
θούν σε ισχύ για τον υπολογισμό των 
ποσών στις νέες αιτήσεις συνταξιοδότη-
σης και για τον επανυπολογισμό των πα-
λαιών συντάξεων. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου 
Τύπου, τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, 
που θα ισχύσουν για όλους όσοι έχουν 
χρόνο ασφάλισης από 30 έτη και άνω, 

φέρνουν αυξήσεις συντάξεων που ανά-
λογα με το μισθό κυμαίνονται μεταξύ 
0,85% και 13,5% φέρνουν σε 1 εκατ. συ-
νταξιούχους. 
Στους πίνακες που δημοσιεύει η εφημε-
ρίδα περιλαμβάνονται τα ποσοστά υπο-
λογισμού ανταποδοτικής σύνταξης ανά 
μήνα ασφάλισης ξεκινώντας από τα 30,1 
έτη ως και τα 45 έτη, ενώ παρατίθενται 
για σύγκριση και τα αντίστοιχα παλιά πο-
σοστά για τα ίδια έτη-μήνες ασφάλισης. 
Από τη σύγκριση παλιών και νέων πο-
σοστών φαίνεται ότι η ανταποδοτική σύ-
νταξη παίρνει αυξήσεις που ξεκινούν 
από πολύ χαμηλά, με +0,2% για τα 30 
έτη και 1 μήνα, ενώ η αύξηση ανεβάζει 
ταχύτητες όσο αυξάνονται τα χρόνια, και 
στα 40 έτη που είναι το «μάξιμουμ» της 
ανταπόδοσης, τα νέα ποσοστά δίνουν 
αύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη κατά 
16,8%. 
Με την προσθήκη της εθνικής σύνταξης 
όμως, που μένει σταθερή στα 384 ευρώ, 
οι τελικές αυξήσεις στο σύνολο της σύ-
νταξης κυμαίνονται ανάλογα με το μισθό 
μεταξύ 0,85% και 13,5%.

Τρίτη 20/10 
Αντιδρούν οι συνήγοροι πολιτικής αγω-
γής για την πρόταση της εισαγγελέως 
για αναστολή ποινών σε όλους τους κα-
ταδικασθέντες για την εγκληματική ορ-
γάνωση της Χρυσής Αυγής, πλην του 
δολοφόνου του Παύλου Φύσσα Γιώργου 
Ρουπακιά.  
Μεταξύ άλλων, αναφέρουν πως η εισαγ-
γελέας μετετράπη σε «συνήγορο των κα-
τηγορουμένων». 
Σύμφωνα με την εισαγγελέα Αδαμαντία 
Οικονόμου, οι καταδικασθέντες τήρησαν 
περιοριστικούς όρους απαρεγκλίτως, 
έχουν γνωστή διαμονή, δεν είναι ύποπτοι 
φυγής, δεν προέβησαν σε καμία προ-
παρασκευαστική ενέργεια για να διαφύ-

γουν, εμφανίστηκαν ενώπιον των Αρχών, 
τα ποινικά τους μητρώα είναι λευκά - 
πλην ορισμένων για μικρές παραβάσεις- 
δεν απέφυγαν τη σύλληψή τους, κάποιοι 
εξάντλησαν και το ανώτατο όριο προφυ-
λάκισης, διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, 
έκλεισε το κόμμα και η εφημερίδα. 
Ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων δεν θί-
γονται από τις ανατροπές στα όρια ηλι-
κίας συνταξιοδότησης 
Ωστόσο, κατά την πρότασή της, η εισαγ-
γελέας της έδρας διευκρίνισε πως ο δρά-
στης της δολοφονίας του Παύλου 
Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, δεν δι-
καιούται χορήγηση ανασταλτικού χαρα-
κτήρα της έφεσης, καθώς του έχει επι-
βληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης για την 
ανθρωποκτονία από πρόθεση. 
Τετάρτη 21/10 
Της πρότασής της για αναστολές σε 
όλους -πλην του Γιώργου Ρουπακιά- 
υπεραμύνθηκε για μία ακόμη φορά, η ει-
σαγγελέας της έδρας, Αδαμαντία Οικο-
νόμου, η οποία στη χθεσινή ακροαματική 
διαδικασία στη δίκη της Χρυσής Αυγής, 
δεν παρέλειψε να εκφράσει τη δυσαρέ-
σκειά της για την κριτική που έχει δεχτεί. 
Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά για το 
«έντονο ύφος» της προέδρου Μαρίας 
Λεπενιώτη κατά τη διαδικασία της Δευ-
τέρας και συνέχισε, επαναλαμβάνοντας 
το σκεπτικό της για χορήγηση ανασταλ-
τικής δύναμης της έφεσης.
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Τη σημασία της συμφωνίας οριοθέτησης της ΑΟΖ  
Ελλάδας-Αιγύπτου τόνισαν Μητσοτάκης και Σίσι 

Η Κομισιόν καλεί τον Τατάρ να ξεκινήσει  
εποικοδομητικό διάλογο για επανένωση της Κύπρου  

H συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Ελλά-
δας και Αιγύπτου, είναι μια συμφωνία-

οδηγός για το πώς μπορούν να επιλυθούν και 
άλλα ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέ-
φερε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος 
Μητσοτάκης. 
Κατά την έναρξη της διμερούς συνάντησής του 
με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ 
Σίσι, στο πλαίσιο της 8ης τριμερούς Συνόδου Κο-
ρυφής Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας, στη Λευκω-
σία, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως σημαντι-
κότατη την υπογραφή της συμφωνίας μερικής 
οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών των δύο χω-
ρών για την οποία και οι δύο ηγέτες εργάστηκαν. 
Τη χαρακτήρισε ακόμη ως ένα πρώτο σημαντικό 
βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων 
μεταξύ των δύο χωρών. Σημείωσε ότι η συμφωνία 
επικυρώθηκε από τα κοινοβούλια και των δύο 
χωρών και αναμένεται και η τυπική πρωτοκόλ-
ληση από τον ΟΗΕ. 
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ευχαρίστησε τον 
κ. Σίσι για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αλλά 
και οι συνεργάτες του συνεργάστηκαν με την Ελ-
λάδα για να μπορούν να πετύχουν αυτή την πολύ 

σημαντική συμφωνία. 
«Έτσι λύνουν τα γειτονικά κράτη τις διαφορές 
τους, με διάλογο, με αμοιβαίες υποχωρήσεις 
όποτε αυτές είναι απαραίτητες, για να καταλή-
ξουμε σε μία συμφωνία η οποία είναι αμοιβαία 
ωφέλιμη και θέλω να πιστεύω ότι είναι μία συμ-
φωνία οδηγός για το πώς μπορούν να επιλυθούν 
και άλλα ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο», είπε. 
O Πρόεδρος της Αιγύπτου, εκφράζοντας τη χαρά 
του για τη νέα συνάντησή του με τον κ. Μητσο-
τάκη, τόνισε τη διάθεση και την πρόθεση της Αι-
γύπτου για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων 
των δύο χωρών, είτε σε διμερές είτε σε τριμερές 
επίπεδο. 
Ο κ. Σίσι συμφώνησε επίσης με τον Έλληνα Πρω-
θυπουργό ότι η ειρηνική οριοθέτηση των θαλασ-
σίων ζωνών είναι στην πραγματικότητα μια αντα-
νάκλαση της αμοιβαίας κατανόησης και επίσης 
αντανακλά το σεβασμό προς τις διατάξεις και τα 
θέσμια του διεθνούς δικαίου που είναι προς όφε-
λός όλων των γειτονικών χωρών.  
Εξάλλου σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου 
Τύπου της Γενικής Γραμματείας του Έλληνα Πρω-
θυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε, επίσης, 
τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για τις τελευταίες εξε-
λίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την κλιμακού-
μενη τουρκική προκλητικότητα. Υπήρξε δε σύ-
μπτωση απόψεων για την αυξανόμενη επιθετική 
συμπεριφορά της Τουρκίας και τονίστηκε η ανά-
γκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου. 
Επιβεβαιώθηκε ακόμα η κοινή αντίληψη όσον 
αφορά την επίτευξη μιας πολιτικής λύσης στη Λι-
βύη, βάσει των Αποφάσεων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Διαδι-
κασίας του Βερολίνου. Διαπιστώθηκε, επίσης, 
ταύτιση απόψεων όσον αφορά τον αποσταθερο-
ποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στη 
Λιβύη. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει την επιθυμία της 
να συνεισφέρει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση 
της επόμενης ημέρας στη Λιβύη, καταλήγει η ανα-
κοίνωση.

Hκυβέρνηση της Δημο-
κρατίας της Ιρλανδίας 
ενέκρινε την υπαγωγή 

όλης της επικράτειας στους 
περιορισμούς του Επιπέδου 
5, της ανώτερης βαθμίδας πε-
ριοριστικών μέτρων κατά του 
κορωνοϊού, με μικρές τροπο-
ποιήσεις. 
Τα μέτρα είναι σε μεγάλο 
βαθμό όμοια με εκείνα του γε-
νικευμένου lockdown της άνοι-
ξης και θα ισχύσουν από το 
βράδυ της Τετάρτης για έξι 
εβδομάδες. 
Οι βασικές διάφορες από το 
lockdown της άνοιξης συνίστα-
νται στην απόφαση να μείνουν 
ανοιχτά τα σχολεία και να συ-
νεχιστούν οι επαγγελματικές 
αθλητικές δραστηριότητες. 
Με την επίσημη ανακοίνωση 
της απόφασης αναμένεται να 
ζητηθεί από τους πολίτες να 
μην απομακρύνονται περισσό-
τερο από 5 χιλιόμετρα από το 
σπίτι τους. Αποφασίστηκε επί-
σης ότι θα επιτρέπονται οι συ-
ναντήσεις μελών δύο διαφορε-
τικών νοικοκυριών σε 
ανοιχτούς χώρους.  Δε θα επι-
τρέπονται επισκέψεις σε σπί-
τια, ενώ τα καταστήματα εστία-
σης θα μπορούν να 
προσφέρουν μόνο γεύματα σε 
πακέτο. 
Θα κλείσουν επίσης τα κατα-
στήματα που δεν πωλούν ανα-
γκαία είδη και καταστήματα 
που προσφέρουν υπηρεσίες 
ατομικής περιποίησης. 
Στις γαμήλιες τελετές θα επι-
τρέπονται έως και 25 καλεσμέ-
νοι.

Ιρλανδία

H Κομισιόν ζητά από τον 
νέο ηγέτη της τουρκο-
κυπριακής κοινότητας 

να ξεκινήσει διάλογο με εποι-
κοδομητικό τρόπο και με αί-
σθηση του επείγοντος, με 
σκοπό την επίτευξη συνολικής 
διευθέτησης και επανένωσης 
του νησιού, σύμφωνα με γρα-
πτή δήλωση που εκδόθηκε 
στις Βρυξέλλες. 
Συγκεκριμένα, η Εκπρόσωπος 
της Κομισιόν Βίβιαν Λούνελα 
δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή 
Ένωση σημειώνει ότι η εκλογική 
διαδικασία στην τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα έχει πλέον 
ολοκληρωθεί με τον κ. Τατάρ να 
λαμβάνει την πλειοψηφία των 
ψήφων. Είναι πλέον κρίσιμο να 
επαναρχίσουν οι συνομιλίες δι-
ευθέτησης του Κυπριακού. Η 

ΕΕ αναμένει από τον κ. Τατάρ 
να ξεκινήσει διάλογο με εποικο-
δομητικό τρόπο και με αίσθηση 
του επείγοντος, με σκοπό την 
επίτευξη συνολικής διευθέτησης 
και επανένωσης του νησιού". 
Σημειώνεται ακόμα ότι «η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει 
την ταχεία επανάληψη των δια-
πραγματεύσεων, υπό την αιγίδα 
των Ηνωμένων Εθνών, και πα-
ραμένει πλήρως προσηλωμένη 
σε μια συνολική διευθέτηση του 
κυπριακού προβλήματος εντός 
του πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών και σύμφωνα με τα σχε-
τικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπερι-
λαμβανομένων των αποφά-
σεων 550 και 789 και σύμφωνα 
με τις αρχές στις οποίες βασί-
ζεται η ΕΕ».
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Iσραηλινό πυραυλικό πλήγμα σημειώθηκε 
στην επαρχία Κουνέιτρα της νότιας Συρίας, 
μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ χθες Τετάρτη. 

Ο πύραυλος έπληξε σχολείο σε χωριό στο βόρειο 
τμήμα της επαρχίας, μετέδωσε το συριακό πρα-
κτορείο ειδήσεων SANA, χωρίς να υπεισέλθει σε 
περισσότερες λεπτομέρειες. 
Η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατη-
ρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρθηκε 
επίσης σε πυραυλικό πλήγμα στην περιοχή, ση-

μειώνοντας ότι «πιθανόν» ευθύνονταν οι ένοπλες 
δυνάμεις του Ισραήλ. 
Κατ’ αυτήν, στόχος ήταν βάση φιλοϊρανών πα-
ραστρατιωτικών. 
Μαζί με τη Ρωσία, το Ιράν, ορκισμένος εχθρός 
του Ισραήλ, αποτελεί βασικό στήριγμα του καθε-
στώτος της Δαμασκού στον πόλεμο που κρατάει 
εννιά χρόνια στη Συρία. 
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν εξαπολύ-
σει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές και πυ-
ραυλικά πλήγματα στη Συρία από το ξέσπασμα 
του πολέμου, βάζοντας στο στόχαστρο δυνάμεις 
του Ιράν, της λιβανέζικης σιιτικής οργάνωσης Χεζ-
μπολάχ και της Δαμασκού. 
Ο ισραηλινός στρατός σπανίως αναλαμβάνει την 
ευθύνη για τα πλήγματα αυτά. 
Ο πόλεμος στη Συρία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 
πάνω από 380.000 ανθρώπους κι έχει εκτοπίσει 
εκατομμύρια άλλους αφότου ξέσπασε την άνοιξη 
του 2011, με έναυσμα τη βάρβαρη καταστολή 
αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

O Δημοκρατικός υποψήφιος για την προ-
εδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διατηρεί το 
προβάδισμά του επί του Ρεπουμπλικά-

νου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Πολιτεία 
του Μίσιγκαν ενώ στη Βόρεια Καρολίνα δίνουν 
μάχη στήθος με στήθος, σύμφωνα με μια δημο-
σκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εται-
ρείας Ipsos. 
Στη δημοσκόπηση αυτή ερωτώνται πιθανοί ψη-
φοφόροι από τις έξι κρίσιμες, αμφίρροπες Πολι-
τείες (Ουισκόνσιν, Πενσιλβάνια, Μίσιγκαν, Βόρεια 
Καρολίνα, Φλόριντα και Αριζόνα) που θα διαδρα-
ματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του νι-
κητή των προεδρικών εκλογών. 
Στο Μίσιγκαν, ο Μπάιντεν προηγείται με ποσοστό 
51%, έναντι 44% του Τραμπ. Την περασμένη 
εβδομάδα τα ποσοστά τους ήταν αντίστοιχα 51% 
και 43%. Το 28% των ερωτηθέντων είπε ότι έχει 
ήδη ψηφίσει. Στη Βόρεια Καρολίνα, ο Μπάιντεν 
συγκεντρώνει ποσοστό 49% (48% την περα-
σμένη εβδομάδα) έναντι 46% του Τραμπ (47% 
στην προηγούμενη δημοσκόπηση). Η διαφορά 
αυτή ωστόσο είναι εντός του περιθωρίου στατι-
στικού σφάλματος. Το 18% έχει ήδη ψηφίσει. 
Στην Πενσιλβάνια ο Τραμπ έχει μειώσει τη δια-

φορά και συγκεντρώνει ποσοστό 45% έναντι 49% 
του Μπάιντεν. Την περασμένη εβδομάδα ο Μπάι-
ντεν ήταν μπροστά με ποσοστό 51% έναντι 44% 
του Τραμπ. Το 15% έχει ήδη ψηφίσει. Στο Ουι-
σκόνσιν ο Μπάιντεν προηγείται με 51% έναντι 
43% του Τραμπ, διευρύνοντας κατά μία μονάδα 
το προβάδισμά του σε σύγκριση με την προηγού-
μενη εβδομάδα. Σχεδόν ένας στους τέσσερις ψη-
φοφόρους (24%) έχει ήδη ψηφίσει. 
Στη Φλόριντα η διαφορά έχει μειωθεί στις 2 μο-
νάδες (εντός του στατιστικού σφάλματος), με τον 
Μπάιντεν να προηγείται με 49% έναντι 47% του 
Τραμπ. Το 17% έχει ήδη ψηφίσει. Στην Αριζόνα, 
ο Μπάιντεν αύξησε το ποσοστό του κατά δύο μο-
νάδες, στο 50%, έναντι 46% του Τραμπ. Το 10% 
έχει ήδη ψηφίσει. 
Σε όλες τις Πολιτείες οι ψηφοφόροι είπαν ότι θε-
ωρούν πως ο Μπάιντεν θα ήταν καλύτερος στη 
διαχείριση της πανδημίας και ο Τραμπ καλύτερος 
στη διαχείριση της οικονομίας. Η δημοσκόπηση 
διενεργείται διαδικτυακά στις έξι Πολιτείες, στα 
αγγλικά και στα ισπανικά (στη Φλόριντα και την 
Αριζόνα). Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος 
ανέρχεται στις 4 μονάδες.

ΠΑΡΙΣΙ 
Τρομοκρατία

Tο φάντασμα της ισλαμιστικής τρομοκρα-
τίας επέστρεψε στο Παρίσι, μετά την απο-
τρόπαια δολοφονία και τον αποκεφαλισμό 

του καθηγητή ο οποίος πλήρωσε με τη ζωή του 
την κίνηση να δείξει σκίτσα του προφήτη Μωά-
μεθ στους έφηβους μαθητές του.  
Το νέο θύμα της ισλαμιστικής τρομοκρατικής επί-
θεσης αναγνωρίστηκε ως ο 47χρνος Σαμουέλ 
Πατί. 
Ο καθηγητής Ιστορίας και Γεωγραφίας φαίνεται 
πως δέκα μέρες πριν βρει φρικτό θάνατο είχε ξε-
κινήσει στην τάξη έναν διάλογο με τους μαθητές 
του σχετικά «με μια συζήτηση» γύρω από τα σκί-
τσα του προφήτη Μωάμεθ. 
Σύμφωνα με τους μουσουλμάνους, οποιαδήποτε 
απεικόνιση του προφήτη αποτελεί βλασφημία. 
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ένα σκίτσο απεικόνιζε 
τον προφήτη Μωάμεθ να σκύβει έχοντας ένα 
αστέρι στους γλουτούς του. Η λεζάντα που το συ-
νόδευε ήταν: «ένα αστέρι γεννιέται». 
Όπως αναφέρει η Daily Mail, μια μαθήτρια έμεινε 
στην τάξη και στη συνέχεια διηγήθηκε το περι-

στατικό στους γονείς της. Εκείνοι διαμαρτυρήθη-
καν εγγράφως κατά του καθηγητή ενώ πραγμα-
τοποιήθηκε συνάντηση με τον κύριο Πατί, τον δι-
ευθυντή του σχολείου και έναν αξιωματούχο της 
διεύθυνσης εκπαίδευσης. 
Μετά το περιστατικό εξάλλου ο καθηγητής είχε 
δεχτεί πολλά παράπονα και απειλές από εξοργι-
σμένους γονείς μαθητών. 
Ένας από αυτούς μάλιστα είχε δημοσιεύσει ένα 
βίντεο στο Twitter όπου, αφού ενημέρωνε για το 
συμβάν καλούσε την κοινότητα να διαμαρτυρηθεί 
για τη συμπεριφορά του καθηγητή. 
Ο 18χρονος δράστης της επίθεσης έπεσε νεκρός 
από πυρά 600 μέτρα μακριά από στο σημείο που 
βρέθηκε αποκεφαλισμένος ο καθηγητής καθώς 
αρνήθηκε να πετάξει τα όπλα του και απειλούσε 
τους αστυνομικούς. 
Δεν είναι σαφές αν ο δράστης είδε το βίντεο. 
Μέχρι στιγμής για τη δολοφονία του καθηγητή, 
εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και γονείς 
μαθητή έχουν τεθεί υπό κράτηση από τις γαλλικές 
Αρχές.

ΗΠΑ 
Eκλογές - Ο Μπάιντεν προηγείται σε 6 Πολιτείες

Ισραήλ-Συρία 

Ισραηλινή επίθεση στη νότια Συρία: Πύραυλος έπληξε σχολείο χωριού

Mήνυση κατά της Google ετοιμάζει η κυ-
βέρνηση Τραμπ, στη μεγαλύτερη αντι-
μονοπωλιακή υπόθεση εναντίον μιας 

τεχνολογικής εταιρείας εδώ και περισσότερες 
από δύο δεκαετίες. 
Στην αναφορά, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανα-
μένεται να διατυπώσει ισχυρούς ισχυρισμούς ότι 
η Google (GOOG) έχει καταστείλει τον ανταγω-
νισμό για να διατηρήσει την ισχυρή της θέση στην 
αγορά σε ό,τι αφορά την αναζήτηση στο διαδί-
κτυο, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το 
θέμα. 
Στην μήνυση θα συμμετάσχουν επίσης 11 πολι-
τείες, συμπεριλαμβανομένου του Άρκανσας, της 
Ιντιάνα, της Φλόριντα, της Τζόρτζια, του Κεντάκι, 
της Λουϊζιάνα, του Μισισιπή, του Μιζούρι, της Μο-

ντάνα, της Βόρειας Καρολίνα και του Τέξας. 
Η μήνυση έρχεται έπειτα από μια αντιμονοπω-
λιακή έρευνα διάρκειας ενός έτους και μιας μεγά-
λης έκθεσης του Κογκρέσου, που διαπιστώνει ότι 
η Google και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί απο-
λαμβάνουν τη «μονοπωλιακή δύναμη» και έχουν 
ασκήσει την κυριαρχία τους με αντι-ανταγωνιστι-
κούς τρόπους. Αυτή η έκθεση ισχυρίζεται ότι η 
Amazon λειτούργησε εις βάρος τρίτων πωλητών, 
ότι οι χρεώσεις και οι πολιτικές για τα καταστή-
ματα εφαρμογών της Apple είναι αντι-ανταγωνι-
στικές και ότι το Facebook έχει επιδιώξει να εξα-
λείψει μελλοντικούς αντιπάλους μέσω 
στοχευμένων εξαγορών. 
Η αναμενόμενη μήνυση του υπουργείου Δικαιο-
σύνης κατά της Google σηματοδοτεί το πιο ση-
μαντικό βήμα που έχει λάβει η αμερικανική κυ-
βέρνηση για να λογοδοτήσει η Silicon Valley, 
αφού η Ουάσινγκτον έκανε μια δραματική στροφή 
εναντίον της τεχνολογικής βιομηχανίας, μετά από 
στοιχεία ότι σημαντικές πλατφόρμες μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης χειραγωγήθηκαν από ξένες 
απόπειρες ανάμειξης στις εκλογές το 2016. 
Έκτοτε, τα ανώτερα στελέχη των σημαντικών τε-
χνολογικών μέσων έχουν εμφανιστεί επανειλημ-
μένα ενώπιον του Κογκρέσου για να απαντήσουν 
ερωτήσεις σχετικά με τις ευθύνες τους απέναντι 
στον πολιτικό λόγο, το περιεχόμενο μίσους και 
την παραπληροφόρηση. 
Η μήνυση συμβολίζει επίσης την αυξανόμενη κρι-
τική, ιδιαίτερα από προηγούμενους Δημοκρατι-
κούς προεδρικούς υποψήφιους, κατά των ιστο-
ρικών επιπέδων της οικονομικής ανισότητας και 
της εταιρικής συγκέντρωσης στις ΗΠΑ.

ΗΠΑ-GOOGLE 
Η αμερικανική κυβέρνηση μηνύει τον ψηφιακό κολοσσό 



Λες και δεν είχαμε αρ-
κετά προβλήματα εδώ 
στη χώρα που ζούμε 

βλέπουμε και ακούμε τον 
Trump περισσότερο από τη 
Πρωθυπουργό της χώρας 
όπου ζούμε. 
Διερωτώμαι εάν το κάνουν 
επίτηδες για να ξεχάσουμε 

την όλη θλιβερή κατάσταση που μας έφερε η ση-
μερινή Κυβέρνηση, είτε είναι γύρω από το Brexit 
ή τον COVID-19 και τόσα άλλα θλιβερά. 
Trump  και  Johnson  με τα καραγκιοζλίκια 
τους  και τις ψευτιές.  
Θα μου πείτε τι διαφορά υπάρχει μεταξύ των δύο  
ηγετών Αμερικής και Βρετανίας.  Ο ένας θέλει να 
λέει περισσότερα ψέματα από τον άλλον λες και 
υπάρχει κάποιο είδος διαγωνισμού μεταξύ του 
Johnson και  Trump. Ισως να αρέσει στον  
Johnson που μερικά από τα κανάλια όλο και προ-
βάλλουν γεγονότα και άτομα  από την Αμερική,  
που καθόλου δεν αφορά και δεν πρέπει να απα-
σχολεί τους κατοίκους άλλης χώρας οποιασδή-
ποτε ηλικίας και αν είναι.  Τι με νοιάζει για τον 
Trump αν και τον ονομάζουν πλανητάρχη  όταν ο 
κόσμος και μάλιστα χιλιάδες υποφέρουν  και χά-
νουν τη ζωή τους καθημερινά. Τώρα θα ασχο-
λούμεθα με τον ποιο αδέξιο Πρόεδρο που γνώ-
ρισέ ποτέ η Αμερική η συνηθίσαμε στα 
καραγκιοζλίκια του.  
Πέρασαν οι καιροί που οι παρουσιαστές των ει-
δήσεων ή άλλων προγραμμάτων  ήταν πολύ προ-
σεκτικοί να μην δείξουν ίχνος κατά την διάρκεια 
των ανταποκρίσεων τους να μην αδικήσουν την 
μία πολιτική παράταξη  και εάν κάποτε τους ξέ-
φευγε από απροσεξία μία η δύο λέξεις υπέρ του 
ενός ή άλλου κόμματος θεωρείτο μεγάλο έγκλημα. 
Θα μου πείτε ισχύει η ελευθερία λόγου.  Μάλιστα 
συμφωνώ απόλυτα με την ελευθερία λόγου και 
γιατί όχι. Αλλά όταν συνεχώς όχι μόνο ένα, δύο 
ανταποκριτές αλλά ένα ολόκληρο τηλεοπτικό 
ίδρυμα ή ραδιοσταθμός  ή και οργανισμός, προ-
βάλλει για την μία πλευρά και συστηματικά κατα-
κρίνει την άλλη. Μιλώ πάντα και αναφέρομε στα 
κανάλια που μας αναγκάζει το σύστημα να πλη-
ρώνουμε κάθε χρόνο  ένα ποσό για να λειτουργεί 
το BBC και να μας πλασάρει την δική του προ-
παγάνδα και αυτή της Κυβέρνησης και την ίδια 
στιγμή είτε μας αρέσει είτε όχι να πληρώνουμε. 
Σκάνδαλο μεγάλο που ο Johnson και το BBC 
ανάγκασαν και τους υπερήλικες μέχρι και 75 χρό-
νων να πληρώνουν την άδεια τηλεόρασης.  
Μα θα μου πείτε Γιώργο εσύ γράφεις για τον ένα 
πολιτικό και για τον άλλο. Ναι γράφω κάποτε τα 
καλά για την μια πολιτική παράταξη ή την άλλη 
κάποτε αλλιώς. Εξαρτάτε κατά τα γεγονότα και 
πόσο θα έχει κάποια καλή η κακή επίδραση ως 
αποτέλεσμα  αποφάσεων παλαιών η πρόσφα-
των. 
Τότε δεν σημαίνει ότι πρέπει να γράφω ότι μου 

λένε οι άλλοι αλλά την δική μου γνώμη όπως κά-
νουν πολλές άλλες εφημερίδες και προβάλλονται 
συνεχώς από το ΒΒC παραδείγματος χάριν. 
Μα σε ένα καθεστώς που μας περιτριγυρίζουν 
ένα σορό εφημερίδες οι οποίες μας ρίχνουν ένα 
σορό δηλητήριο με ακροδεξιά και ρατσιστικά συν-
θήματα, κανάλια που ανέχονται να έχουν μέσα 
στα σπλάχνα τους άτομα σαν τον Farage, φυλ-
λάδες ανθελληνικές συνεχώς και εναντίον ενός 
λαού που παλεύει για την Εθνική ύπαρξη την 
ταυτότητα μας και το δίκαιο της Κύπρου, που με 
ένα σορό προπαγάνδες εναντίον μας από ένα 
φιλοτουρκικό περιβάλλον... Εφημερίδες σαν την 
Παροικιακή χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε, που 
μοιάζει σαν μία όαση στην άδεια έρημο όπου δεν 
θα βρεις το δίκαιο, ή σε μία άγρια ζούγκλα με 
άγρια θηρία να μας κατασπαράξουν, είτε είμαστε 
εργάτες είτε αδικημένοι στην εργασία μας,  βρί-
σκετε η Παροικιακή σαν ένα αντίδοτο και που  
μοιάζει  σαν  ένα  καταφύγιο  και  φάρος  όπως 
ήταν ο ρόλος της  πάντοτε. Συνεχίζει από τότε 
που άρχισε να παραμένει πιστή στις αξίες της 
γι’αυτό και εγώ έγραφα από τότε πριν 50 τόσα 
χρόνια μέχρι και σήμερα. 
Η διαφορά είναι ότι κανείς δεν αναγκάζει τον ανα-
γνώστη να αγοράσει μια εφημερίδα, και η επιλογή 
είναι δική του αναγνώστη αν θέλει να αγοράσει  
την μία ή την άλλη εφημερίδα.   
Με το TV License δεν έχεις επιλογή.  Η  ας πούμε 
μάλλον υπάρχει μόνο η επιλογή να μην πληρώ-
νεις και να μην έχεις τηλεόραση. 
Το θέμα είναι γιατί να πληρώνω το BBC που το 
αποφεύγω; γιατί  έχω πρόσβαση για άλλα κανά-
λια αφού βλέπω άλλα κανάλια που αν μου γου-
στάρει θα πληρώσω όποτε θέλω και όταν θέλω 
και όχι όποτε μου το ζητά το BBC; 
Δυστυχώς  φοβάμαι ότι ο λαός συνήθισε να 
ακούει και να διαβάζει  μια  βρώμικη προπαγάνδα 
που του πλασάρουν,  που συνήθως είναι και εις 
βάρος του λαού. Και ο λαουτζίκος τα πιστεύει και 
τα   αγοράζει.  Κάτω στην Κύπρο λένε ξυπνάτε 
πρόβατα. 
Είχαν λάβει παλαιότερα εκστρατείες  για την κα-
τάργηση της τηλεοπτικής άδειας και ζητούσαν 
από το BBC να μετατραπεί σε εμπορικό ραδιο-
σταθμό με διαφημίσεις  που θα οδηγούσε στη 
κατάργηση του TV License. Μα η Κυβέρνηση δεν 
το δέχθηκε γιατί θα έχανε το κοντρόλ που έχει 
γύρω από το BBC.  Ετσι ανάγκασε το   BBC να 
αύξηση την ηλικία μέχρι και 75 χρονών που θα 
πληρώνουν τον φόρο αυτό.   
Τα πράγματά μπορούσαν να είναι πολύ ποιο κα-
λύτερα από αυτά που περνούμε σήμερα. 
“  Ρίξε και καμμιά ζαριά καλή και για μας παλιοζωή 
….” Τα ευλογημένα ρίξε τέλος πάντων. 
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Ελευθερία λόγου  ναι,  όχι όμως 
και Δικτατορία 

Μάο Τσετούνγκ 

του  
Γιώργου A.Σάββα

Την 1η αυτού του μήνα 
έκλεισαν 71 χρόνια από τη 
δημιουργία της Νέας Κί-

νας, 71 χρόνια από την ίδρυση 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κί-
νας.Την 1η Οκτωβρίου 1949 
ανακηρύχτηκε η Κινεζική Λαϊκή 
Δημοκρατία και σχηματίστηκε η 
λαϊκή κυβέρνηση με επικεφαλής 
τον Μάο Τσετούνγκ. 

Το θέμα, ο Μάο Τσετούνγκ, αξεπέραστος ηγέτης 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας,μεγάλος θε-
ωρητικός του μαρξισμού και οργανωτής της ιστο-
ρικής νίκης του κινεζικού λαού.  
Ο Μάο γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 1893, από 
μια  οικογένεια αγροτών στο χωριό Σαοσάν της  
επαρχίας Χουνάν. 
Πέρασε στην αιωνιότητα στις 9 Σεπτεμβρίου 1976 
στο Πεκίνο σε ηλικία 82 χρονών. 
Από τα 6 του χρόνια, άρχισε να δουλεύει στους 
αγρούς μαζί με τους μεγάλους.Σε ηλικία 8 χρονών 
πηγαίνει στο σχολείο. Όταν το 1911 εξερράγη 
επανάσταση, ο Μάο κατατάσσεται στον επανα-
στατικό στρατό. Η επανάσταση απέτυχε. Οι Κι-
νέζοι μιλιταριστές πήραν τη θέση της δυναστείας 
των Μαντσού. 
Ο Μάο έφυγε από τον  στρατό και μπήκε στο 1ο 
Διδασκαλείο της Χουνάν στην Τσανγκσά. Γρή-
γορα τέθηκε επικεφαλής των επαναστατών φοι-
τητών και οργάνωσε στη σχολή μια ομάδα από 
επαναστάτες φοιτητές, το "Νέο Λαό". 
Ήταν το κύτταρο που αποτέλεσε τη βάση μιας 
οργάνωσης που άσκησε αργότερα μεγάλη επί-
δραση στα πεπρωμένα της Κίνας. 
Το 1919 ο Μάο οργανώνει τους νέους της Χουνάν 
με σκοπό να υποστηρίξουν την "Κίνηση της 4ης 
Μαΐου ", που ήταν μια αντιϊμπεριαλιστική εκστρα-
τεία,που την ξεκίνησαν οι φοιτητές του Πεκίνου. 
Αποτέλεσε την αφετηρία μιας πλατύτερης αντι-
φεουδαρχικής και αντιϊμπεριαλιστικής κίνησης 
στην Κίνα. 
Η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανά-
σταση στη Ρωσία τον επηρέασε βαθύτατα. "Κάτω 
από την επίδραση της μαρξιστικής επαναστατικής 
θεωρίας και της Μεγάλης Σοσιαλιστικής Επανά-
στασης του Οκτώβρη στη Ρωσία" γράφει, "δημι-
ούργησα τον χειμώνα του 1920, στην Τσανγκσά 
την πρώτη πολιτική οργάνωση των εργατών. 
Από τότε,θεωρώ πως είμαι μαρξιστής". Τον Ιούλιο 
του 1921 πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας και ο Μάο πήρε  
μέρος σ' αυτό ως αντιπρόσωπος της Χουνάν. 
Στο 3ο Συνέδριο του κόμματος πάρθηκε η ιστο-
ρική απόφαση για την ανάγκη συμμαχίας ανά-
μεσα στο Κόμμα και στο Κουομιντάγκ,που το δι-
ηύθυνε ο Σουν Γιατ- Σεν, η οποία απέβλεπε στον 
σχηματισμό Ενιαίου Μετώπου ενάντια στον ιμπε-
ριαλισμό και  στους φεουδάρχες μιλιταριστές. 
Το Συνέδριο αποφάσισε επίσης να διατηρηθεί η 
πολιτική και οργανική ανεξαρτησία του κόμματος 
μέσα στους κόλπους του Ενιαίου Μετώπου. 
Ο Μάο υποστήριξε τη θέση για την ανεξαρτησία 
του κόμματος. 
Στο Συνέδριο αυτό  εξελέγη μέλος του Πολιτικού 
Γραφείου του κόμματος.  
Έπειτα από τις αιματηρές διώξεις που εξαπέλυ-
σαν οι Βρετανοί και οι Ιάπωνες ιμπεριαλιστές 
ενάντια στους εργαζόμενους καιξ πήρε μια δυ-
ναμική ανάπτυξη. Στη διάρκεια του χειμώνα του 
1925,ο Μάο πήγε στη Χουνάν, στην επαρχία που 
γεννήθηκε και μέσα σε λίγους μήνες, κάτω από 
την άμεση ηγεσία, ιδρύθηκαν περισσότερες από 
20 οργανώσεις αγροτών. 
Τον Μάρτιο του 1926, ο Μάο έγραψε το έργο του 
"Οι τάξεις της κινεζικής κοινωνίας".Μέσα σ'αυτό 
το έργο υπογραμμίζει ότι οι αγρότες είναι οι με-
γαλύτεροι και οι πιστότεροι σύμμαχοί της κινεζι-
κής εργατικής τάξης.  

Προέβλεψε ότι με την άνοδο της επανάστασης 
θα δημιουργούνταν αναπόφευκτα ρήγμα στους 
κόλπους της εθνικής αστικής τάξης και ότι η δεξιά 
της πτέρυγα θα περνούσε προς το μέρος του 
ιμπεριαλισμού. 
Ο Μάο προειδοποιούσε το κόμμα ότι με το να 
συμμετέχουν στο ενιαίο εθνικό μέτωπο δεν ση-
μαίνει ότι πρέπει ν' αφήσουν την εθνική αστική 
τάξη να αποδιοργανώσει να αποσυνθέσει αυτό 
το μέτωπο.  
Το φθινόπωρο του 1926, ο Μάο έφτασε στη Σα-
γκάη για να καθοδηγήσει τον αγροτικό τομέα του 
κόμματος.  Αγωνίστηκε μέσα στο κόμμα στη βάση 
αρχών εναντίον των δυνάμεων, που, παίζοντας 
το παιχνίδι της αντιδραστικής πτέρυγας  του Κουο-
μιντάγκ,προσπαθούσαν να διαλύσουν την ενό-
τητα του αγροτικού και του εργατικού κινήματος.  
Πήγε στη Χουνάν για να μελετήσει επί τόπου το 
αγροτικό κίνημα. Στην έκθεσή του για τα αποτε-
λέσματα αυτής της αποστολής,έγραφε : " Σε λίγο 
διάστημα θα δούμε σε όλες τις επαρχίες της Κε-
ντρικής, της Νότιας και της Βόρειας Κίνας, να ξε-
σηκώνονται εκατοντάδες εκατομμύρια αγρότες. 
Το ξεσήκωμα θα είναι ορμητικό και ακατάβλητο 
σαν τη θύελλα και καμιά δύναμη δεν θα μπορέσει 
να το συγκρατήσει. Θα σπάσουν τις αλυσίδες 
τους και θα εξορμήσουν για την κατάκτηση της 
λευτεριάς τους". 
Ύστερα από το αντεπαναστατικό πραξικόπημα 
του Κουομιντάγκ στις 7 Αυγούστου 1927,τη διά-
λυση του Ενιαίου Μετώπου  και το κυνηγητό των 
κομμουνιστών, που οδήγησε σε εμφύλιο πό-
λεμο,το κόμμα καθαίρεσε τον Τσεν Τουσιέου από 
τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής 
Επιτροπής και προχώρησε σε καινούργιο πολι-
τικό προσανατολισμό. Έστειλε τον Μάο στη Χου-
νάν για να οργανώσει εξέγερση των αγροτών. 
Μαζί με τον Τσου Ντε, ο Μάο ιδρύει τον Κόκκινο 
Στρατό,που οργανώθηκε πάνω στις βάσεις του 
ανταρτοπολέμου και έγινε εμπειροπόλεμος αφού 
σφυρηλατήθηκε με τις πολεμικές αρχές των παρ-
τιζάνων. 
Ο Μάο καλούσε τους Κινέζους κομμουνιστές να 
μελετήσουν προσεκτικά τον εμφύλιο πόλεμο στη 
Σοβιετική Ρωσία. Όλη η νότια πλευρά της επαρ-
χίας του Κιάνγκσι έγινε το θέατρο των επιχειρή-
σεων του Κόκκινου Στρατού. Στις άλλες επαρχίες 
του Κέντρου και του Νότου, οργανώθηκαν τμή-
ματα του Κόκκινου Στρατού και επαναστατικές 
βάσεις.  
Τον Απρίλιο του 1930 μια ομάδα αριστεριστών 
σεχταριστών με επικεφαλής τον Λι Λισάνγκ πήρε 
την ηγεσία του κόμματος και έξω από συνθήκες 
και τον συσχετισμό δυνάμεων εξωθούσε το κί-
νημα σε περιπέτειες. Επιζητούσε την οργάνωση 
ενόπλων εξεγέρσεων σε όλες τις μεγάλες πόλεις 
της χώρας. 
Με την καθοδήγηση του Μάο το κόμμα καταπο-
λέμησε αυτήν την ανεδαφική γραμμή και τον Σε-
πτέμβριο του 1930 ο Λι Λισάνγκ αναγνώρισε τα 
λάθη του και εγκατέλειψε την ηγεσία του κόμματος.  
Στις 7 Νοεμβρίου 1931 σχηματίστηκε στο Ζουί 
Τσινγκ της επαρχίας Κιάνγκσι, επαναστατική  κυ-
βέρνηση εργατών και εργατών κάτω από την ηγε-
σία του Μάο.   
Ο Κόκκινος Στρατός, σίγουρος υπερασπιστής 
της κυβέρνησης, απέκρουσε τέσσερις επιθέσεις 
που επιχείρησε το Κουομιντάγκ από τον Δεκέμ-
βριο του 1930 έως τον Φεβρουάριο του 1933 
κάτω από την καθοδήγηση του εθνικιστή και συ-
ντηρητικού   Τσιανγκ Κάι Σεκ. Δύο κυβερνήσεις 
στην Κίνα.Η κυβέρνηση του Κουομιντάγκ και η 
κυβέρνηση των κομμουνιστών. Η πρώτη πιο 
ισχυρή.Και η χώρα ζει τον  πρώτο  εμφύλιο πό-
λεμο που διήρκησε από το 1927 μέχρι το 1937. 
Στο επόμενο άρθρο θα συνεχίσω από εδώ που 
έμεινα.

του 
Βασίλη Κωστή 



 11      | Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ-Ένας τρελός της λογικής… Αχ … αυτές οι μνήμες!

Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 
 

Δεν ξέρω πραγματικά τι θα μπο-
ρούσα να κατονομάσω τρέλα ή λο-
γική σε ένα κόσμο ακατανόμαστο! 

Πολλές φορές σκέφτομαι αν όλα που 
συμβαίνουν αλήθεια είναι πραγματικότητα ή αν είναι 
θέμα φαντασίας. Ανακατώνονται και κάνουν τρελά παι-
χνίδια στις στιγμές της πραγματικότητας και μετά οι πρα-
γματικότητες χάνονται το πέρας, στο υπερ-πέρας και 
ανεμίζονται  κι αυτές. Και φτου από την αρχή η λογική 
του αλόγου… 
Θα μου πείτε γιατί τα λέω όλα αυτά τα ανακατωμένα πρά-
γματα που στιγματίζουν τα αληθινά, τα όμορφα και τα 
ανόητα μαζί. Ένα σύννεφο γκρίζο τα σκεπάζει όλα και όλα 
μαζί μπορεί να φαντάζουν σύννεφο ή ουρανός, ηλιαχτίδα 
ή ήλιος, σταγόνα ή βροχή… λουλούδι ή κήπος με πανσέ-
δες, ένας περίπατος στη γειτονιά ή ένα ταξίδι μακρινό, 
ένα χαμόγελο ή τρανταχτό γέλιο… 
Μια τυχαία συνάντηση είναι το σημερινό μου θέμα. Απλά 
στη γειτονιά της αναμπουμπούλας του σήμερα. Για ένα 
καφέ σε ένα τραπεζάκι στο πεζοδρόμιο μας γνωστής κα-
φετέριας και μια συνάντηση με ένα άγνωστο.  
Και συμβαίνουν ξέρετε τέτοιες συναντήσεις. Και είναι τυ-
χαίες και ξαφνικές. Κι εκεί που κάθεσαι για να απολαύσεις 
μια στιγμή ενός καφέ βρίσκεσαι μπλεγμένος με μια συζή-
τηση απρόσμενη και διαφορετική. Ο κύριος απέναντι μου 
άγνωστος. Παράξενη, διαφορετική προσωπικότητα. Σκυμ-
μένος στο χαρτί που έχει μπροστά του ζωγραφίζει και 
παίρνει από την κασετίνα του διάφορα στυλό και συμπλη-
ρώνει γραμμούλες και σχέδια σε αυτή τη ζωγραφιά που 
έχει  ξεκινήσει να φτιάχνει. Κοιτάω άθελα μου τι είναι αυτό 
που φτιάχνει και δεν βγάζω νόημα. Ζήτησα ευγενικά την 
άδεια να καθίσω και να πιω τον καφέ μου ήσυχα αφού η 
μέρα ήταν μοναδική με τον ήλιο να ζεσταίνει τους ανθρώ-
πους που κυκλοφορούν αλλά και τα πεζοδρόμια, τα καλ-
ντερίμια και τα κτίρια δίπλα. 
Πήρα την άδεια με ένα χαμόγελο που δεν περίμενα και με 
μια κίνηση χεριού από τον άγνωστο κύριο και ευχαρίστησα 
ανταποδίδοντας.  
Η παρουσία μου δεν τον ενόχλησε καθόλου και συνέχισε 
να ζωγραφίζει και να δημιουργεί. Τα στυλό μεταλλάσσο-
νταν κάθε λεπτό το χέρι του και μου έκανε εντύπωση το 
γεγονός ότι μόνο χρωματιστά χαρούμενα χρώματα χρη-
σιμοποιούσε. Αμίλητη κοιτούσα και τον κόσμο που πηγαι-
νοερχόταν πάνω κάτω με γέλια και χαρές ή αμίλητος και 
βιαστικός ή με αργό περπάτημα χωρίς καθόλου βιασύνη. 
Σε κάποια στιγμή άφησε κάτω τα στυλό και το χαρτί του 
και με κοίταξε. Θα έλεγα μου έκανε ένα σκανάρισμα αλλά 
συνάμα χαμογέλασε. Χαμογέλασα κι εγώ χωρίς να ξέρω 
βασικά τι ήταν αυτό που σκεφτόταν ή δεν είπε με λόγια. 
Απλά τον  κοίταξα στα μάτια και χαμογέλασα. Και τι άλλο 
από την πιο εύκολη κουβέντα, που ίσως για την χώρα 
που ζούμε είναι η ευκολότερη για να ανοίξουμε μια συζή-
τηση.  
-Ωραίος ο καιρός σήμερα! 
-Ναι, πολύ ωραίος, η απάντηση. 
-Σας πειράζει να καπνίσω; 
-Όχι καθόλου αν και εγώ προσπαθώ να σταματήσω το 
κάπνισμα. 
-Αν σας πειράζει πέστε μου. Μόνο για ένα τσιγάρο θα κα-
θίσω, του είπα, και ένα καφέ στα γρήγορα. 
-Δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Κοιτάτε όλους αυτούς τους 
ανθρώπους που μας προσπερνούν. Όλοι βιαστικοί είναι. 
Στο κόσμο τους… θα έλεγα. Συγχυσμένοι είναι, όπως τα 

ρομπότ σε κάποιες ταινίες επιστημονικής φαντασίας. 
Σάστισα με αυτά που έλεγε. Παράξενος μου φάνηκε από 
την αρχή αλλά δεν έχει σημασία. Τρελός σίγουρα δεν 
ήταν… Ιδιόρρυθμο θα τον ονόμαζα στα σίγουρα, αλλά 
προσπάθησα να μην δώσω χαρακτηρισμό αμέσως. Κα-
λύτερα είναι να πιστώνουμε τους ανθρώπους με καλή θέ-
ληση, άσχετα αν δεν τους γνωρίζουμε από πριν. Πίστωση 
χρόνου δεν λέμε; Έτσι κι εγώ έκανα. Απλά χαμογέλασα. 
-Κοιτάτε αυτά τα παιδιά, τον γέρο με το μπαστούνι, το 
ζευγάρι με τις σακούλες στο χέρι. Χαμένοι είναι…Όλοι χα-
μένοι στις σκέψεις τους, στα αισθήματά τους, στις φοβίες 
τους, μου λέει. 
Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τέτοιου είδους συζήτηση. 
Φιλοσοφίες μόνο εγώ τις μοιράζομαι νομίζω με τους φίλους  
μου. Δεν μου έτυχε τελευταία να τις συζητήσω με κάποιον 
άγνωστο. 
Δεν ήθελα να μην απαντήσω, γιατί η κουβέντα θα τέλειωνε 
εκεί… 
-Γιατί το λέτε αυτό, τον ρώτησα. 
-Το περιβάλλον που ζούμε έχει αναστατωθεί, το σύμπαν 
έχει τρελαθεί… Όλα άλλαξαν. Τίποτε δεν είναι όπως 
πρώτα. Το σύμπαν όμως περιμένει να βάλει το κάθε τι 
στη θέση του και μετά όλα θα γίνουν όπως πρώτα. Αν δεν 
γίνουν θα πει ότι δεν ήταν στην θέση τους ούτε τότε. Όμως 
όλα θα πάνε καλά. Το σύμπαν ξέρει. Είτε αυτός είναι ο δι-
κός σου Θεός ή ο δικός μου, είτε είναι η θεία πρόνοια, είτε 
είναι μια μαθηματική εξίσωση. Όλα θα βρουν την σωστή 
τους πορεία. Και όλα θα έχουν τακτοποιηθεί και τίποτε 
δεν θα μένει που να προκαλεί αναστάτωση σε αυτόν τον 
πλανήτη γη που ζούμε. 
Τον άκουα να αναλύει πράγματα που μόνο εγώ νόμιζα τα 
σκεφτόμουν. 
-Οι αξίες έχουν χαθεί. Ο καθένας σκέφτεται τον εαυτό του 
και κανένα πέρα από αυτόν. Μου μίλησε για νάρκισσους, 
για τοξικούς ανθρώπους, για αδικία και εκμετάλλευση για 
πράγματα καθημερινά και πράγματα σπάνια. 
Δεν μπορούσα να μιλήσω. Είχα χάσει την μιλιά μου… 
Απλά τον κοιτούσα και τον άκουα. Κι εκεί στα ξαφνικά 
μου πιάνει το χέρι και μου το κρατά σφικτά. Δοκίμασα να 
το τραβήξω αλλά τον ένοιωσα να μου το σφίγγει περισ-
σότερο. Δεν ήθελα να τον προσβάλω. Με κοίταξε ξανά 
στα μάτια και μου λέει: 
-Εσείς ασχολείστε με ένα επάγγελμα που έχει να κάνει με 
ψυχές ανθρώπων. Εσείς έχετε ευθύνη για την νέα γενιά. 
Πρέπει να κάνετε την διαφορά. Έχετε μεγάλο ρόλο να 
παίξετε σήμερα, μέσα σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. 
Από εσάς εξαρτώνται άνθρωποι και έχετε καθήκον. 
Αν πω ότι έχασα το χρώμα μου, την μιλιά μου θα ήταν 
αλήθεια. Δεν φοβήθηκα για να είμαι ειλικρινής, αλλά ήμουν 
σε κατάσταση σοκ κι έτσι αμέσως χαμογέλασα για να μην 
το καταλάβει. 
-Συμφωνείτε με αυτά που σας είπα; μου λέει. 
-Ναι, η δουλειά μου έχει να κάνει με αυτά που λέτε, είπα 
δειλά.  
Το χέρι του έμεινε να κρατά το δικό μου. 
-Βλέπετε αυτά τα χρώματα που επιλέγω; Το ροζ, το κίτρινο, 
το γαλάζιο, το πράσινο; Χρώματα της φύσης είναι. Οι πιο 
πολλοί χρησιμοποιούν τα σκούρα, τα σκληρά τα χρώματα 
που μόνο ανατροπές της κάνουν. Και τραβάνε μουντζού-
ρες και γραμμές ασυνάρτητες. Βγάζουν από μέσα τους 
θυμό, αισθήματα καθόλου όμορφα. Για κοιτάξτε!!!! 
Κι αρχίζει να βάζει πέρα δώθε τελείες και γραμμές και γε-
μίζει ένα άλλο κομμάτι λευκό χαρτί καθώς τα έκανε αυτά 
τα ανακατωμένα πράγματα. 
Μετά με ξανακοιτάει. Χαμογέλασε ελαφρά. 
-Για κοίτα όλα αυτά πως διορθώνονται, μου λέει. 
Πιάνει και πάλι τα στυλό με τα όμορφα χρώματα και με 
απαλές κινήσεις σκεπάζει τις μουντζούρες και τις ασχήμιες 
και φτιάχνει μια άλλη ζωγραφιά, πάνω από αυτήν που 
είχε αρχίσει. Τον κοιτούσα αμίλητη και σαστισμένη. Στο 
τέλος το τι μου παρουσίασε δεν είχε να κάνει καθόλου με 
τι είχα δει προηγουμένως. Δεν ήταν συγκεκριμένο σχέδιο 
αλλά όλα είχανε μια αρμονία, μια γλυκάδα. Σκέφτηκα προς 
στιγμής πως είναι ταχυδακτυλουργός ή μάγος. Σίγουρα 
δεν ήταν.  
-Όλα θα βρουν την αρμονία τους, θα βρούνε τη θέση στην 
οποία θα ανήκουν. Το σύμπαν το παλεύει τώρα αλλά σύ-
ντομα θα τακτοποιήσει αυτήν την κατάσταση. Άρα, το τι 
σας λέω, είναι κάποιοι που μπορούν να κάνουν την δια-
φορά, άνθρωποι θα είναι σαν εμάς. Θα βοηθήσουν το 
σύμπαν για να τελειώνει τη δουλειά του. Θα δείτε! 
Σαστισμένη, σηκώθηκα από τη θέση μου. Λίγο απότομα 
θα έλεγα, αλλά ήθελα να φύγω, να ξανασκεφτώ αυτά που 
μου είπε και να βγάλω το δικό μου συμπέρασμα. 
-Καλή σας μέρα, χάρηκα για τη γνωριμία, του είπα και 
καλή συνέχεια! 
-Να θυμάστε αυτά που σας είπα. Την διαφορά την κάνουν 
και οι λίγοι. 
Με αυτές τις σκέψεις σας αφήνω κι εσάς. Ο καθένας μπο-
ρεί να κάνει την διαφορά για να βοηθήσει να εξαφανιστούν 
όλα εκείνα τα κακά που αναστατώνουν την αρμονία. Είτε 
με σκουπίδια στο δρόμο, είτε με αξίες που εξευτελίστηκαν 
και χάθηκαν, είτε… με ο,τιδήποτε είναι τοξικό και λυπητερό! 

Oι μνήμες ξυ-
πνούν και 
πάλι και οι 

ψυχές ματώνουν. 
Μπήκε πλέον στην 
καθημερινότητα μας 
το θέμα της εισβολής 
και κατοχής της Κύ-
πρου από τα Τουρ-
κικά στρατεύματα. 
Ο Αττίλας ξανακτύ-
πησε και μάτωσε τις 

καρδιές των ανθρώπων που καταδιώ-
χθηκαν και εξαναγκάστηκαν να αφήσουν 
τις πατρογονικές τους εστίες, και να βρί-
σκονται ακόμα μακριά για τα τελευταία 
46 χρόνια. 
Ο Τουρκικός επεκτατισμός είναι ολοφά-
νερος και η αρπαγή της Αμμοχώστου 
μας ανησυχεί και μας τρομάζει.   
Η αδιαφορία των μεγάλων δυνάμεων 
και η αδυναμία των να σταματήσουν και 
τούτο το έγκλημα ενάντια στον λαό της 
μικρής μας πατρίδας μας,  μας αηδιάζει.  
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι 
να θυμούμαστε και να αναπολούμε τα 
παλιά. 
Τα όνειρα μας είναι τόσο έντονα, που 
όχι μόνο στην καθημερινότητα μας ανα-
στατώνουμε τα κύτταρα του μυαλού μας 
ψάχνοντας για λίγη παρηγοριά και ακου-
μπώντας το μέλλον στην ελπίδα, αλλά 
και όταν τα βράδια προσπαθούμε να ξε-
κουράσουμε τις ταλαιπωρημένες ψυχές 
μας,  είναι τόσο έντονα όλα τούτα μέσα 
μας που τα όνειρα είναι αναπόφευκτα.  
Εψές ξανά θκιανεύτηκα πάλε μες’ τ’ 
όρωμα μου, τζιαι γίνηκα σαν το πουλλίν 
τζ’ άννοιξα τα φτερά μου. 
Επέτασα πολλά ψηλά τζιαι είπα να δι-
κλείσω στα κατεχόμενα χωρκά να πα 
να περπατήσω. 
Έρεξα που την Μιάν Μηλιάν τζ’ έκαμα 
πρώτην στάση, τζ’ ευχήθηκα οι πρό-
σφυγες έσσω τους πέρκι πάσιν. 
Στο μοναστήριν έμπεικα τ’ Αγίου Χρυ-
σοστόμου, στον Κουτσοβέντην έφκηκα 
πον δίπλα στο χωρκόν μου. 
Ύστερα εσυκώστηκα τζ’ είπα να πάω 
πίσω, εις το Τραχώνιν της Τζιηρκάς 
λλίον να σεργιανήσω. 
Αμέσως αθθυμήθηκα τον Τζεφαλόβρυ-
σον μας, εις την Τζιηρκάν που πίνναμεν 
το δροσερόν νερόν μας. 
Μετά εξαναπέτασα τζ’ άννοιξα τα φτερά 
μου, σούλλον τον Πενταδάχτυλον πον 
τα γεννητικά μου. 
Από ψηλά εσκέφτικα τζ’ είπα να μεν αρ-
κίσω, να δω τζιαι τ’ άλλα τα χωρκά τζ’ 
ύστερα να γυρίσω.  
Έτσι κατά που δείκλησα μακρά της Αμ-
μοχώστου, εσκέφτηκα τον πόνο τους 
τζιαι τζιήνους τζιαι του Μόρφου.  

Εις το Βουνόν κατέβηκα τζ’ είπα να στα-
ματήσω, στ’ Άη Γιωρκού την εκκλησιάν 
να πα να προσκυνήσω.  
Στο Συγχαρίν που τ’ αγαπώ το όμορφον 
χωρκόν μου, στο σπίτιν που γεννήθηκα, 
το σπίτιν των γωνιών μου, Παντού όπου 
επήεννα τζ’ όπου ‘πα να δικλείσω, 
ούλλα τους αρωτούσαν με αν θα στρα-
φούμεν πίσω. 
Ήταν οι πέτρες τα στενά ούλλα που 
‘τουν κοντά μου, εν τζιήνα που φωνάζα-
σιν εξέραν τ’ όνομαν μου. 
Ως την Τζιερήνειαν έφτασα τζ’ είδα την 
θάλασσαν της που την κρατούσιν οι λη-
στές μακρά που τα παιθκιά της. 
Τζιαι τώρα που ετέλιωσα που τα ορώ-
ματα μου, θα κάμω μίαν προσευχήν 
μέσα που την καρκιάν μου. 
Θέλω να κάμω μιαν ευτζιήν στον πλά-
στην να μ’ ακούσει, για τούτα ούλλα π’ 
αγαπώ ποττέ να μεν χαθούσιν. 
Κύπρος μου όμορφον νησίν τζιαι σου 
τζιαι ο λαός σου, Ούλλος ο κόσμος τζ’ 
αν χαθεί … εσέναν … μη κακόν σου!  
Αυτά είναι όλα όσα κυριαρχούν στη 
σκέψη μου και τα μοιράζομαι μαζί σας.  
Είναι δύσκολοι οι καιροί που ζούμε και 
λόγω της πανδημίας το άγχος καμιά 
φορά είναι αναπόφευκτο. Έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε τα της πανδημίας προ-
βλήματα, και ταυτόχρονα δυστυχώς 
εμείς οι Έλληνες και Έλληνες Κύπριοι 
έχουμε και τις απειλές τις οποίες εκτο-
ξεύει ο Αττίλας που μας αυξάνουν τα αι-
σθήματα του άγχους και μας βασανίζουν 
ανελέητα. 
Δυστυχώς αυτά είναι τα πιο έντονα αι-
σθήματα που μας διακατέχουν τούτες 
τις μέρες.  
Ας ευχηθούμε ότι ο ένας και μοναδικός 
ο υπεράνω όλων, ο παντοδύναμος 
Θεός θα βάλει το χέρι του και θα μας 
απαλλάξει από τούτα τα κακά που μας 
βρήκαν.  
Θεέ μου προσευχόμαστε και ζητούμε να 
μας απαλλάξεις από τούτα τα κακά. 
Σώσε μας Κύριε από την οργή του Ατ-
τίλα! 
Γιατί και τούτη η οργή μοιάζει με την 
οργή της φύσης που την αμελήσαμε οι 
άνθρωποι, και μας φέρνει η φύση τα 
δικά της βασανιστικά συμβάντα για να 
μας ξυπνήσει από το λήθαργο που μας 
κυριεύει. 
Σώσε μας Κύριε από την πανδημία και 
ελευθέρωσε μας από τούτη την περιπέ-
τεια που μας βρήκε. 
Ελέησε μας Κύριε. Διαφύλαξε τον λαό  
Σου! 
Δικός σας  
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

του 
Βασίλη Παναγή 
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Ο ΕΤΣΕΒΙΤ ΚΑΙ Ο ΣΙΣΚΟ  ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ -  Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 21ο 

H παρέμβαση και οι κατη-
γορίες του  Κ. Παναγιω-
τάκου 

 
O Κ. Παναγιωτάκος, ο Πρέσβης 
της Χούντας, μιλώντας στον ΟΗΕ 

ανάφερε τ’ ακόλουθα: «Απορρίπτω κατηγορημα-
τικά και ανεπιφύλακτα ως εντελώς αβάσιμους 
τους χυδαίους ισχυρισμούς περί της λεγόμενης 
άμεσης ανάμειξης της ελληνικής κυβέρνησης στο 
στρατιωτικό πραξικόπημα που οδήγησε στην 
ανατροπή του Μακαρίου....».  
Στη συνέχεια επιδόθηκε σε μια σκληρή κριτική 
κατά του Μακαρίου χαρακτηρίζοντας τον «αγνώ-
μονα» γιατί ήταν Έλληνας αξιωματικός που του 
έσωσε τη ζωή στο ελικόπτερο, ότι βρισκόταν σε 
διαρκή σύγκρουση με όλους τους Έλληνες πρω-
θυπουργούς, όχι μόνο με τη Χούντα: με τον Κα-
ραμανλή, το Βενιζέλο, τον Παπανδρέου, τον Πα-
ρασκευόπουλο, τον Στεφανόπουλο και άλλους. 
«Προωθούσε την προσωπολατρία και την μεγα-
λομανία. Συνδυάζοντας τη νοοτροπία ενός Καί-
σαρα και ενός Πάπα, ταυτίσθηκε με την Κύπρο, 
σαν τον Λουδοβίκο τον ΧΙV, και με τον καιρό έγινε 
θύμα των ίδιων του των σφαλμάτων, φιλοδοξιών 
και ψευδαισθήσεων..... Διέπραξε αναρίθμητες πο-
λιτικές δολοφονίες όπως του Γεωρκάτζη που πριν 
τη δολοφονία του είχε πει ότι ο Μακάριος «πέταγε 
στα σκουπίδια τους φίλους του σαν στιμμένες λε-
μονόκουπες». Ο Νίκος Σαμψών συμπεριλαμβα-
νόταν κάποτε μεταξύ των φίλων του. Η εφημερίδα 
του «Μάχη» επιχορηγείτο από τη Μονή Κύκκου, 
την πραγματική Τράπεζα Κύπρου, που ήλεγχε ο 
Μακάριος...».   
 
Ο Έτσεβιτ στο Λονδίνο  
 
Όταν ο τούρκος πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετσε-
βίτ  πληροφορήθηκε για το στρατιωτικό πραξικό-
πημα στην Κύπρο, έδωσε αμέσως εντολή να τε-
θούν σε επιφυλακή οι τουρκικές δυνάμεις. Ήταν 
φυσικά γνωστό ότι η τουρκική κυβέρνηση αντι-
παθούσε τον Μακάριο γιατί δεν ήταν πρόθυμος 
να συνεργαστεί με τον Ντενκτάς στην επίλυση 
του Κυπριακού. Τώρα όμως που ο Σαμψών είχε 
αναλάβει την εξουσία, θεωρούσαν τα πράγματα 
ακόμη χειρότερα, γιατί γνώριζαν το «αντι-τουρκικό 
παρελθόν» του νέου «Προέδρου». Πίστευαν ότι 
η άνοδος του Σαμψών στην εξουσία συνιστούσε 
σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της τουρκοκυ-
πριακής κοινότητας.  
Στις 17 Ιουλίου 1974 ο Ετσεβίτ πήγε στο Λονδίνο 
για να συζητήσει το Κυπριακό με το Βρετανό 
Πρωθυπουργό Harold Wilson, καθώς η Βρετανία 
ήταν συνεγγυήτρια της Ανεξαρτησίας της Κύπρου. 
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Ετσεβίτ πρό-
τεινε η Βρετανία και η Τουρκία να αναλάβουν από 
κοινού, με σκοπό την αποκατάσταση της συντα-
γματικής τάξης.  
 
Οι Βρετανοί αρνούνται να επέμβουν 
 
Όταν ο Wilson αρνήθηκε, ο Ετσεβίτ του πρότεινε 
την αποβίβαση δυνάμεων στην Κύπρο μέσω των 
βρετανικών βάσεων «για να αποφευχθεί η αιμα-
τοχυσία». Η κυβέρνηση του Ουίλσον αρνήθηκε  
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και η άρ-
νησή της δεν ήταν τυχαία. Για χρόνια οι Βρετανι-
κές κυβερνήσεις ακολουθούσαν μια ανθελληνική 

πολιτική γιατί δεν ξεχνούσαν τον αγώνα του 1955-
59 που γινόταν ενάντιά τους και το ρόλο των 
Τουρκοκυπρίων που συνεργάστηκαν μαζί τους.  
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Χάρολντ Γουίλσον 
Με την αρνητική τους στάση οι Βρετανοί άφηναν 
ή έδιναν το πράσινο φως στην Τουρκία να ανα-
λάβει από μόνη της την στρατιωτική επέμβαση. 
Η Τουρκία, χρησιμοποιώντας το Άρθρο 3 του Συ-
ντάγματος, που της παραχωρούσε το δικαίωμα 
της μονομερούς επέμβασης, εισέβαλε στην Κύ-
προ όχι όμως για να επαναφέρει τη συνταγματική 
τάξη όπως προνοούσαν οι Συνθήκες Εγγύησης, 
αλλά για να πραγματοποιήσουν το δικό τους πα-
λαιό στόχο, εκείνο της διχοτόμησης,  με όλες τις 
γνωστές τραγικές συνέπειες.  
 
Ο  Σίσκο στο Λονδίνο και τα 4 αιτήματα του Ετσεβίτ  
 
Στις 18 Ιουλίου 1974 ο Αμερικάνος Υφυπουργός 
Εξωτερικών  Joseph Sisco  συναντήθηκε με τον 
Ετσεβίτ στην Τουρκική Πρεσβεία στο Λονδίνο. Ο 
Σίσκο στάληκε από τον Κίσσιγκερ για να «μεσο-
λαβήσει» για να αποφευχθεί ένας πόλεμος μεταξύ 
δύο χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Ο Ετσεβίτ ζήτησε 
από τον Σίσκο να υποβάλει 4 αιτήματα στην ελ-
ληνική κυβέρνηση και έδινε προθεσμία για την 
απάντηση μέχρι τα μεσάνυχτα της 18ης Ιουλίου.  
Τα αιτήματα ήταν: 1. Να παραιτηθεί αμέσως η 
κυβέρνηση Σαμψών. 2. Η Ελλάδα να αναγνωρίσει 
την αναγκαιότητα της τουρκικής παρουσίας στην 
Κύπρο για την ασφάλεια της τουρκικής κοινότη-
τας. 3. Να παραχωρηθεί στους Τουρκοκυπρίους 
μια περιοχή με πρόσβαση στη θάλασσα. 4.  Να 
συμφωνηθούν μια αρχή και μια διαδικασία ελέγ-
χου εισόδου και εξόδου από το νησί. 
Όπως απέδειξαν τα Μυστικά Έγγραφα του Φό-
ρειν Όφφις 30 χρόνια ύστερα από την εισβολή, 
τόσο ο Ουίλσον και ο Κάλαχαν όσο και οι Αμερι-
κανοί, όχι μόνο δεν κατέβαλαν καμιά σοβαρή 
προσπάθεια για να παρεμποδίσουν τον Ετσεβίτ, 
αλλά με τις δικές τους «ευλογίες» ξεκινούσαν τα 
τουρκικά στρατεύματα για να διχοτομήσουν την 
Κύπρο. 
 
Η πρώτη τουρκική εισβολή -  20 Ιουλίου  1974 
 
Στις 19 Ιουλίου 1974, ενώ το Συμβούλιο Ασφα-
λείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη  συζητούσε το 
πραξικόπημα στην Κύπρο, ο Ετσεβίτ τηλεφώνησε 
από το Λονδίνο στον Αρχηγό των Τουρκικών Ενό-
πλων Δυνάμεων στα Άδανα, δίνοντας την εξου-
σιοδότησή του για την εισβολή στην Κύπρο.  
Το 1974 η Τουρκία ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική 
δύναμη του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη με στρατό, ναυ-
τικό και αεροπορία που ξεπερνούσε τις 450,000 
άντρες. Οι μεγάλες τουρκικές δυνάμεις ήταν  εξο-
πλισμένες με σύγχρονο αμερικάνικο οπλισμό ενώ 
η μικρή Κυπριακή εθνοφρουρά ήταν εξοπλισμένη 
με περιορισμένο παλαιό οπλισμό της δεκατείας 
του 1940 και μερικό οπλισμό ρωσικής προέλευ-
σης. Στις 19 Ιουλίου 1974 έφευγε από την Μερ-
σίνα μια αρμάδα  από τουρκικά στρατεύματα  για  
να χτυπήσουν την μικρή και άμαχη Κύπρο.  
Ο Τούρκος πρωθυπουργός της εισβολής Μπου-
λέντ Έτσεβιτ (1925-2006) 
 
Το στρατιωτικό σχέδιο  «Αττίλας» 
 
Αρχικό σχέδιο της εισβολής ήταν η απόβαση να 
γίνει στην Αμμόχωστο γιατί εκεί στην παλαιά πόλη 
υπήρχε τουρκικός θύλακος. Τις πρωινές ώρες 
της 20ης  Ιουλίου 1974, η τουρκική εισβολή είχε 

αρχίσει. Η τουρκική στρατιωτική ηγεσία είχε δώσει 
σ’ αυτή την «επιχείρηση» το κωδικό όνομα «Ατ-
τίλας», το όνομα του βασιλιά των Ούννων (406 – 
453) που είχε γίνει συνώνυμο με την αγριότητα, 
τη βία  και τη βαρβαρότητα που επέβαλλε απ’ 
όπου περνούσε.  
Μετά την άρνηση του Γεωργίου Ντενίση να συμ-
μετάσχει στο πραξικόπημα, την ηγεσία του ΓΕΕΦ 
στην Κύπρο είχε αναλάβει ο ταξίαρχος Μιχαήλ 
Γεωργίτσης.  Ο Γεώργιος Παπαγιάννης, διοικητής 
του Ναυτικού είχε ενημερώσει τον Γεωργίτση για 
τις κινήσεις του τουρκικού στόλου προς την πε-
ριοχή της Κερύνειας και ο τελευταίος επικοινώ-
νησε με το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων στην 
Αθήνα για να του πουν ότι πρόκειται περί ασκή-
σεων!  Ο ίδιος ο Παπαγιάννης αναφέρει ότι  μέχρι 
και τις 4.30 το πρωί ενώ τα τουρκικά πλοία πλη-
σίαζαν τις ακτές της Κύπρου και βρίσκονταν σε 
απόσταση δέκα μιλίων από την Κερύνεια, δεν 
υπήρξε καμιά εντολή  από το Αρχηγείο για αντι-
μετώπιση ή αναχαίτιση της απόβασης! 
 
Οι βομβαρδισμοί και η απόβαση στο Πέντε 
Μίλι της Κερύνειας 
 
Για να διευκολυνθούν τα τουρκικά αποβατικά 
σκάφη στην περιοχή της Κερύνειας, γύρω στις 
5.00 το πρωί της 20ης Ιουλίου 1974  άρχισαν οι 
πρώτοι  βομβαρδισμοί και οι πρώτοι στόχοι ήταν 
οι βόρειες περιοχές της Λευκωσίας, το στρατό-
πεδο της ΕΛΔΥΚ, το στρατόπεδο της Αθαλάσσας  
και το αεροδρόμιο. 
Ενώ η τουρκική πολεμική αρμάδα πλησίαζε τις 
Κυπριακές ακτές ο ναυτικός διοικητής της Κερύ-
νειας διάταξε τις δύο τορπιλάκατους που βρίσκο-
νταν στο λιμάνι  για να «ελέγξουν τα πλοία». Αυτή 
η διαταγή στην πραγματικότητα ήταν «αποστολή 
αυτοκτονίας» γιατί λίγο αμέσως μετά η πρώτη 
τορπιλάκατος χτυπήθηκε από ρουκέτα από αε-
ροπλάνο αλλά το πλήρωμα κατάφερε να κολυ-
μπήσει και να διασωθεί. Η δεύτερη χτυπήθηκε 
με βλήμα πυροβόλου και βυθίστηκε. Από το δε-
καμέλες πλήρωμα της, μόνο ένας κατάφερε να 
σωθεί. Οι άλλοι  εννέα ήταν τα πρώτα θύματα 
της εισβολής. 
Γύρω στις 7.00 το πρωί άρχισαν να αποβιβάζο-
νται ανενόχλητα τα τουρκικά στρατεύματα στο 
Πέντε Μίλι, κοντά στην Κερύνεια, γιατί δεν είχε 
δοθεί καμιά εντολή από το Αρχηγείο Ενόπλων 
Δυνάμεων για αντεπίθεση. Η αρχική εντολή ήταν 
για «αυτοσυγκράτηση». 
 
Χούντα και Κύπρος ανίκανοι και απροετοίμαστοι 
 
Η τουρκική εισβολή όχι μόνο «ξάφνιασε» το Χου-
ντικό καθεστώς της Αθήνας και το πραξικοπημα-
τικό καθεστώς του Σαμψών στην Κύπρο  αλλά 
τους βρήκε ανίκανους και απροετοίμαστους να 
την αντιμετωπίσουν. Οι ακτές είχαν παραμείνει 
αφρούρητες. Ένα τάγμα της Εθνοφρουράς είχε 
μετακινηθεί  στην Πάφο γιατί κυνηγούσαν τον 
Μακάριο και μόλις γύρισε στην Αθαλάσσα. Ενώ 
γίνονταν οι πρώτοι βομβαρδισμοί και η ρίψη αλε-
ξιπτωτιστών στην περιοχή των χωριών Γκιόνελι - 
Μάνδρες,  το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου 
(ΡΙΚ) χωρίς καμιά προειδοποίηση ή ενημέρωση 
του κυπριακού λαού, συνέχιζε να μεταδίδει τα κα-
νονικά του προγράμματα! 
Η πρώτη αντεπίθεση της Εθνοφρουράς έγινε 
γύρω στις 10 το πρωί στο σημείο της απόβασης 
όπου οι τουρκικές δυνάμεις ήταν συγκεντρωμένες 
και ακάλυπτες και  υπέστησαν σημαντικές απώ-

λειες. Μια νέα αντεπίθεση είχε αρχίσει τα χαρά-
ματα της 21ης Ιουλίου αλλά τελειώσε σύντομα  
όταν τα τουρκικά αεροπλάνα άρχισαν ξανά τους 
βομβαρδισμούς. 
 
Το σχέδιο «Ήφαιστος» και οι τουρκοκυπρια-
κοί θύλακοι 
 
Με την τουρκική εισβολή οι οπαδοί της ΕΟΚΑ Β΄ 
είχαν αρχίσει επιθέσεις στις τουρκοκυπριακές πε-
ριοχές και έβαζαν σε εφαρμογή το Σχέδιο «Ήφαι-
στος» που απώτερος στόχος του ήταν η  «εθνική 
εκκαθάριση» του  Τουρκοκυπριακού πληθυσμού. 
Έγγραφα που βρέθηκαν σε στρατοπέδα της Εθνι-
κής Φρουράς που καταλήφθηκαν από τον τουρ-
κικό στρατό φέρουν την υπογραφή του Μιχαήλ 
Γεωργίτση αρχηγού του ΓΕΕΦ.  Τα έγγραφα αυτά 
μιλούν για εκκαθαριστικές επιχειρήσεις τουρκο-
κυπριακών χωριών όπως της Λεύκας, Αγίας Ει-
ρήνης, Γκαζιβερά κ.α.  
Περισσότερες λεπτομέριες για το Σχέδιο «Ήφαι-
στος» δημοσιεύει ο Άγγλος δημοσιογράφος  Harry 
Scott Gibbons στο βιβλίο του “The Genocide 
Files”  στις σελ. 408 – 415.  Φυσικά τα επιχειρή-
ματα του Gibbons στηρίζουν  την διχοτομική πο-
λιτική του Ντεκτάς και δικαιολογούν την τουρκική 
εισβολή ότι τάχα κινδύνευε η τουρκοκυπριακή 
κοινότητα αμέσως μετά το πραξικόπημα.   
Το Ψήφισμα 353 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
Το Συμβούλιο Ασφαλείας συζητούσε το πραξικό-
πημα στην Κύπρο όταν ο Γενικός Γραμματέας 
πληροφορήθηκε για την τουρκική εισβολή. Μετά 
τις νέες εξελίξεις που ακολούθησαν, το Συμβούλιο 
Ασφαλείας υιοθέτησε στις 20 Ιουλίου 1974 το 
ακόλουθο Ψήφισμα 353 (1974): 
1. Καλεί όλα τα κράτη  να σεβαστούν την κυριαρ-
χία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα 
της Κύπρου. 
2. Καλεί όλα τα μέρη που μετέχουν στις τωρινές 
συγκρούσεις, να καταπαύσουν πλήρως, ως 
πρώτο μέτρο, το πυρ, και παρακαλεί όλα τα κράτη 
να ασκήσουν τη μεγαλύτερη δυνατή μετριοπάθεια 
και να απέχουν από κάθε πράξη που θα ήταν 
δυνατό να επιδεινώσει περισσότερο την  κατά-
σταση.  
3. Ζητεί άμεσο τερματισμό της  ξένης στρατιωτι-
κής επέμβασης στη Δημοκρατία της Κύπρου, ως 
αντίθετης προς τη διατακτική  παράγραφο 1.  
4. Ζητεί τη χωρίς καθυστέρηση αποχώρηση από 
τη Δημοκρατία της Κύπρου του ξένου στρατιωτι-
κού προσωπικού που βρίσκεται εκεί άλλως και 
όχι κατ’ εξουσιοδότηση διεθνών συμφωνιών, συ-
μπεριλαμβανομένου και εκείνου του  οποίου η 
αποχώρηση ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, αρχιεπίσκοπο Μακάριο, 
με την επιστολή του της 2 Ιουλίου 1974. 
5. Καλεί την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο να εισέλθουν,  χωρίς καθυστέρηση,  σε 
διαπραγματεύσεις για την αποκατάσταση της ει-
ρήνης στην περιοχή, και της συνταγματικής κυ-
βέρνησης στην Κύπρο, και να  ενημερώνουν  το 
Γενικό Γραμματέα. 
 
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

22 Οκτωβρίου 
1986- Άλμπερτ φον Σεντ-
Γκιέργκι ντε Ναγκιράπολτ 
Άλμπερτ φον Σεντ-Γκιέργκι 
ντε Ναγκιράπολτ, ούγγρος 
γιατρός, που ανακάλυψε τη 
βιταμίνη C και βραβεύτηκε 
με Νόμπελ Ιατρικής το 1937 

 
23 Οκτωβρίου 

1914- Η Μεγάλη  
Βρετανία κηρύσσει τον  
πόλεμο στην Οθωμανική  

Αυτοκρατορία και προσαρτά 
την Κύπρο 

1925-  Γέννηση Μάνου Χα-
τζιδάκη, έλληνας συνθέτης 

 
24 Οκτωβρίου 

1931- Γεννιέται η αγγλική  
Σέφιλντ, το πρώτο σωματείο 

στον κόσμο 
1929- Μαύρη Πέμπτη στο 
χρηματιστήριο της Νέας  

Υόρκης 
 

25 Οκτωβρίου 

1881- Γεννιέται ο Πάμπλο 
Πικάσο, Ισπανός  

Κομμουνιστής ζωγράφος 
1961- Δολοφονείται ο  

Λέαντρος Κωνσταντίνου  
τυπογράφος της Χαραυγής 

 
26 Οκτωβρίου 

1931- Κορυφώνονται οι συ-
γκρούσεις στη Λευκωσία με-
ταξύ των Κυπρίων και των 
αγγλικών δυνάμεων κατο-
χής. 17 νεκροί και πολλοί 
τραυματίες. (Οκτωβριανή 

Εξέγερση) 
 

27 Οκτωβρίου 

2009- Πεθαίνει η 
Έλλη Παππά, ελληνίδα 

 δημοσιογράφος και  
συγγραφέας, χήρα του Νίκου 

Μπελογιάννη 
 

28 Οκτωβρίου 
1922- Ο βασιλιάς της Ιταλίας 
ορίζει τον Μπ.Μουσολίνι 
πρωθυπουργό της χώρας

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 

22 Οκτωβρίου: Αβέρκιος, Μαξιμιλιανός 

23 Οκτωβρίου: Ιάκωβος, Ιακωβίνα 

24 Οκτωβρίου: Σεβαστιανός, Σεβαστιανή, Σεβαστός, Σεβαστή 

25 Οκτωβρίου:  Ταβιθά, Χρυσάφιος, Χρυσαφία 

26 Οκτωβρίου: Δημήτριος, Δήμητρα 

27 Οκτωβρίου: Νέστωρ

Μάνος Λοΐζος-83 χρόνια από τη γέννηση του  63 Χρόνια χωρίς Νίκο Καζαντζάκη

TO RENT 
Long established barbers shop in  

Hornsey Road N19 to rent. Rent £9,500 PA. New 
lease to be negotiated.  

No Premium 
Tel 07973347998  

Ο Μάνος (Εμμανουήλ) Λοΐζος ήταν κυ-
πριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης, 
με σπουδαία προσφορά στο έντεχνο 

λαϊκό τραγούδι. Γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 
1937 στο χωριό Άγιοι Βαβατσινιάς της επαρχίας 
Λάρνακας και ήταν το μοναδικό παιδί του Αν-
δρέα Λοΐζου και της Δέσποινας Μανάκη, κόρης 
γεωπόνου από τη Ρόδο. 
Η οικογένειά του μετακόμισε στην Αλεξάνδρεια 
της Αιγύπτου προς αναζήτηση καλύτερης τύχης, 
όταν ο Μάνος ήταν επτά ετών. Με τη μουσική 
ασχολήθηκε από τα μαθητικά του χρόνια. Γρά-
φτηκε σε τοπικό Ωδείο και άρχισε να μαθαίνει 
βιολί, αλλά κατέληξε στην κιθάρα. Μετά την απο-
φοίτησή του από το Αβερώφειο Γυμνάσιο της Αλε-
ξάνδρειας το 1955 ήλθε στην Αθήνα και γράφτηκε 
αρχικά στη Φαρμακευτική Σχολή και στη συνέχεια 
στην ΑΣΟΕΕ. Στις αρχές του 1960 ήλθε η μεγάλη 
στροφή στη ζωή του, όταν αποφάσισε να εγκατα-
λείψει τις σπουδές του και να ασχοληθεί αποκλει-
στικά με τη μουσική. 
Για να επιβιώσει κάνει διάφορες δουλειές, από 
γκαρσόνι σε ταβέρνα μέχρι γραφίστας και διακο-
σμητής. Το 1962 έρχεται σε επαφή με τον Μίμη 
Πλέσσα, ο οποίος μεσολαβεί στη «Φίλιπς» για 
την ηχογράφηση του πρώτου του τραγουδιού. Εί-
ναι το «Τραγούδι του δρόμου», ελληνική απόδοση 
του Νίκου Γκάτσου σ' ένα ποίημα του Λόρκα με 
ερμηνευτή τον Γιώργο Μούτσιο. 
Το Απρίλιο του 1962 γίνεται ιδρυτικό μέλος και 
αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής 
Μουσικής (ΣΦΕΜ), με στόχο τη στήριξη του έργου 
του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και την προβολή 
νέων δημιουργών. Στις τάξεις του συλλόγου θα 
βρεθούν πολύ γρήγορα ο Χρήστος Λεοντής, ο 
Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Διονύσης Σαββόπου-
λος, η Μαρία Φαραντούρη, ο Νότης Μαυρουδής, 
ο Φώντας Λάδης, ο Μάνος Ελευθερίου και πολλοί 
άλλοι. Αναλαμβάνει τη διεύθυνση της χορωδίας 
του συλλόγου και με αυτή συμμετέχει το καλοκαίρι 
στις παραστάσεις της μουσικής επιθεώρησης του 
Μίκη Θεοδωράκη «Όμορφη Πόλη» που ανεβαίνει 
με μεγάλη επιτυχία στο Θέατρο Παρκ. 
Τον Μάρτιο του 1965 παντρεύεται τη Μάρω Λή-
μνου, τη μετέπειτα συγγραφέα παιδικών βιβλίων, 
γνωστή ως Μάρω Λοΐζου. Ένα χρόνο αργότερα, 
τον Αύγουστο του 1966, θα γεννηθεί η κόρη τους 

Μυρσίνη. Τα επόμενα χρόνια θα είναι αρκετά δη-
μιουργικά για τον συνθέτη. Γράφει τραγούδια και 
μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο. 
Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας μπήκε πολλές 
φορές στο στόχαστρο των αρχών για τις αριστε-
ρές πολιτικές του πεποιθήσεις. Μετά την εξέγερση 
του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 συνε-
λήφθη και πέρασε 10 μέρες στα κρατητήρια στης 
Ασφάλειας. Μέσα στο ξέφρενο κλίμα της μετα-
πολίτευσης συμμετέχει στις μεγάλες λαϊκές συ-
ναυλίες της εποχής και στο τέλος του 1974 κυ-
κλοφορεί το δίσκο «Τα Τραγούδια του Δρόμου», 
με όλα εκείνα τα τραγούδια του που είτε είχαν 
απαγορευτεί τα προηγούμενα χρόνια, είτε δεν 
τους είχε επιτραπεί η ηχογράφηση από τη λογο-
κρισία της επταετίας. Την τριετία 1974 - 1977 
υπήρξε ένας από τους βασικούς εκφραστές του 
πολιτικού τραγουδιού. Το 1978 αναλαμβάνει την 
προεδρία της Ένωσης Μουσικοσυνθετών Ελλά-
δας και πρωτοστατεί στη δημιουργία φορέα εί-
σπραξης των πνευματικών δικαιωμάτων. Τον ίδιο 
χρόνο παντρεύεται σε δεύτερο γάμο την ηθοποιό 
Δώρα Σιτζάνη. 
Στην εικοσαετή μουσική του διαδρομή έγραψε με-
ρικά από τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια, συ-
νεργαζόμενος με τους στιχουργούς Γιάννη Νε-
γρεπόντη, Φώντα Λάδη, Μανώλη Ραούλη, 
Δημήτρη Χριστοδούλου και Λευτέρη Παπαδό-
πουλο, με τον οποίο γνωρίστηκε το 1965 και έγι-
ναν αχώριστοι φίλοι. Τα τραγούδια του, γεμάτα 
λυρισμό και τρυφερότητα, ερμήνευσαν μεγάλα 
ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Γιάν-
νης Καλατζής, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου, η Χάρις Αλεξίου, ο Γιάννης 
Πουλόπουλος, ο Γιάννης Πάριος, η Μαρία Φαρα-
ντούρη, ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Δήμητρα Γα-
λάνη. 
Στις 8 Ιουνίου του 1982 υπέστη εγκεφαλικό επει-
σόδιο και νοσηλεύτηκε για ένα μήνα σε νοσοκο-
μείο. Τον Αύγουστο ταξίδεψε για νοσηλεία στη 
Μόσχα, όπου στις 7 Σεπτεμβρίου υπέστη δεύτερο 
εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο Μάνος Λοΐζος έφυγε από 
τη ζωή δέκα ημέρες αργότερα, στις 17 Σεπτεμ-
βρίου 1982.

Στις 26 Οκτωβρίου του 
1957 πεθαίνει στο Φράι-
μπουργκ της Γερμανίας 

σε ηλικία 74 ετών, ένας από 
τους σημαντικότερους λογοτέ-
χνες που γεννήθηκαν ποτέ 
στην Ελλάδα, ο πιο πολυμετα-
φρασμένος Έλληνας, ο Νίκος 
Καζαντζάκης. 
Τα βιβλία του, μυθιστορήματα, 
ποιήματα, θεατρικά, ταξιδιωτικά 
και δοκίμια ξεκλείδωσαν το 
μυαλό πολλών ανθρώπων στην 
Ελλάδα και τον κόσμο, άνοιξαν 
νέους δρόμους στην αντίληψη 
του έξω και του έσω σύμπαντός 
τους, και αγαπήθηκαν από εκα-
τομμύρια αναγνώστες σε όλη 
την υφήλιο. 
Το μυθιστόρημά του «Βίος και 
πολιτεια του Αλέξη Ζορμπά», 
μεταφέρθηκε στον κινηματο-
γράφο από τον Μιχάλη Κακο-
γιάννη, με τον Άντονι Κουίν, τον 
Άλαν Μπέιτς και την Ειρήνη 
Παππά στους πρώτους ρόλους, 
και τον Μίκη Θεοδωράκη να 
υπογράφει τη μουσική. Η ταινία 
«Zorba the Greek» τιμήθηκε με 
τρία βραβεία Όσκαρ. Όμως, το 
βιβλίο του Καζαντζάκη «Ο Τε-
λευταίος Πειρασμός», που έγινε 
ταινία από το Μάρτιν Σκορτσέζε 
το 1988, με τον Γουίλιαμ Ντα-
φόε στον πρωταγωνιστικό 
ρόλο, και ήταν υποψήφια για 
ένα Όσκαρ, δεν είχε στην Ελ-
λάδα μια, πώς να το πω, μια 
ομαλή πορεία. Όταν προβλή-
θηκε στον κινηματογράφο 
Έμπασι στο Κολωνάκι, στίφη 
αλλοφρόνων φανατικών Χρι-
στιανών διαδήλωσαν δυναμικά 
έξω από το σινεμά, ενώ κάποιοι 
ομοϊδεάτες τους μέσα στον κι-
νηματογράφο, που είχαν βγάλει 
κανονικό εισιτήριο, σηκώθηκαν 
και έσκισαν την οθόνη... 
H σκοταδιστική αντίδραση ενα-
ντίον του Νίκου Καζαντζάκη και 
των βιβλίων του  ήταν έντονη. 
Ο «Τελευταίος Πειρασμός» 
προστέθηκε το 1954 στον Κα-
τάλογο των Απαγορευμένων Βι-
βλίων της Ρωμαιοκαθολικής Εκ-
κλησίας, το καταργηθέν πλέον 
Index Librorum Prohibitorum.  Ο 
συγγραφέας απέστειλε τότε 
σχετικό τηλεγράφημα στην Επι-
τροπή του Index με τη φράση 
του χριστιανού απολογητή Τερ-
τυλλιανού: «Ad tuum, Domine, 
tribunal appello», δηλαδή «Στο 
Δικαστήριό σου, Κύριε, κάνω 

έφεση»... Φυσικά, δεν θα μπο-
ρούσε να υστερήσει η Ορθό-
δοξη Εκκλησία, που κόντεψε να 
τον αφορίσει. Ο Καζαντζάκης, 
το 1954, απαντώντας στις απει-
λές της Εκκλησίας για τον αφο-
ρισμό του, είχε γράψει σε επι-
στολή του: «Μου δώσατε μια 
κατάρα, Άγιοι Πατέρες, σας 
δίνω μια ευχή: Σας εύχομαι να 
'ναι η συνείδησή σας τόσο κα-
θαρή όσο η δική μου και να 'στε 
τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο εί-
μαι εγώ». 
Ο Νίκος Καζαντζάκης ανέλαβε 
στην πορεία του ακόμα και δη-
μόσιες  θέσεις: Το 1919 ο Ελευ-
θέριος Βενιζέλος τον διόρισε Γε-
νικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Περιθάλψεως με αποστολή τον 
επαναπατρισμό των Ελλήνων 
ομογενών από την περιοχή του 
Καυκάσου. Οι εμπειρίες που 
αποκόμισε σ’ αυτή την απο-
στολή αποτέλεσαν την πρώτη 
ύλη  για το μυθιστόρημά του «Ο 
Χριστός Ξανασταυρώνεται». 
Ο συγγραφέας επίσης ανέλαβε 
την προεδρία της Σοσιαλιστικής 
Εργατικής Κίνησης, ενώ διετέ-
λεσε και υπουργός άνευ χαρτο-
φυλακίου της κυβέρνησης του 
Θεμιστοκλή Σοφούλη, από τις 
26 Νοεμβρίου 1945 έως τις 11 
Ιανουαρίου 1946, ενώ υπήρξε 
μέλος του Ελληνοσοβιετικού 
Συνδέσμου. Να πούμε πως δεν 
έγινε Ακαδημαϊκός για δύο ψή-
φους, ενώ είχε προταθεί  9 φο-
ρές για το Βραβείο Νόμπελ Λο-
γοτεχνίας, που όμως δεν έλαβε 
ποτέ. 
Όταν ήρθε ο σορός του από το 
Φράιμπουργκ της Γερμανίας για 
να αναπαυθεί στο Ηράκλειο, η 
ταφή έγινε στην Τάπια Μαρτινέ-
γκο, πάνω στα βενετσιάνικα 
τείχη του Ηρακλείου, διότι η 
ταφή του σε νεκροταφείο είχε 
απαγορευτεί από την Ορθό-
δοξη Εκκλησία της Ελλάδος. Τη 
σορό συνόδευσαν ο τότε 
υπουργός Παιδείας Αχιλλέας Κ. 
Γεροκωστόπουλος και ο στρα-
τιωτικός ιερέας Σταύρος Καρ-
παθιωτάκης, ο οποίος αργότερα 
τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης 
είκοσι ημερών, επειδή απου-
σίαζε από την υπηρεσία του 
χωρίς άδεια... 
Στον τάφο του, υπάρχει χαρα-
γμένη η γνωστή επιγραφή, που 
θα χλευάζει για μια αιωνιότητα 
αυτούς που τον πολέμησαν: 
«Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβού-
μαι τίποτα, είμαι λέφτερος».
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Καταδικάζει τα φαινόμενα διαφθοράς 
στην Κύπρο το Επιχειρηματικό  
Συμβούλιο ΗΒ-Κύπρου
Σε δήλωση καταδίκης κάθε μορ-
φής διαφθοράς και επισήμανση 
της ανάγκης να λογοδοτήσουν 
όσοι μετέρχονται τέτοιες πρα-
κτικές, προέβη το διοικητικό 
συμβούλιο του Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου ΗΒ-Κύπρου (UK-
Cyprus Enterprise Council) με 
αφορμή τις αποκαλύψεις του Al 
Jazeera για το θέμα των «χρυ-
σών διαβατηρίων». 
«Καταδικάζουμε όλες τις μορ-
φές διαφθοράς και καλούμε τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον 
Γενικό Εισαγγελέα της Κύπρου 
και τις υπόλοιπες σχετικές αρ-
χές του κράτους να λάβουν 
αποφασιστική δράση για να ξε-
ριζώσουν τη διαφθορά και την 
κατάχρηση εξουσίας στα δημό-
σια αξιώματα και στον επιχειρη-
ματικό και επαγγελματικό κό-
σμο. 
«Εκείνοι που είναι υπεύθυνοι 
για πρακτικές διαφθοράς, όπως 
αυτές που φαίνεται πως απο-
κάλυψε αυτή η έρευνα, πρέπει 
να λογοδοτήσουν για όποιες 
ποινικές πράξεις έχουν διαπρα-
χθεί, χωρίς φόβο ή εύνοια. Τέ-
τοιες δραστηριότητες πλήττουν 
τη φήμη της Κύπρου και υπο-
νομεύουν την αξιοπιστία της ως 
εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ως ένα ελκυστικό και νομο-
ταγές επιχειρηματικό και επεν-
δυτικό κέντρο», αναφέρει η δή-
λωση του Συμβουλίου. 

Επισημαίνεται ότι η Κύπρος δεν 
έχει περιθώρια να υπόκειται σε 
τέτοιους σκανδαλώδεις πρωτο-
σέλιδους τίτλους «ενώ απεγνω-
σμένα χρειάζεται όλη την ευρω-
παϊκή και διεθνή αλληλεγγύη 
που μπορεί να λάβει» έναντι 
των συνεχών προκλήσεων από 
την Τουρκία σε σχέση με την κυ-
πριακή ΑΟΖ και το παράνομο 
άνοιγμα του Βαρωσίου. 
Η δήλωση καταλήγει με τη ση-
μείωση ότι το Επιχειρηματικό 
Συμβούλιο ΗΒ-Κύπρου «θα συ-
νεχίσει να υπερασπίζεται και να 
υποστηρίζει τη δραστική μεταρ-
ρύθμιση στην Κύπρο, με έμ-
φαση στην καλύτερη διακυβέρ-
νηση, στη μεγαλύτερη 
διαφάνεια, στους βασισμένους 
σε κανόνες και νομοταγείς θε-
σμούς και στη μηδενική ανοχή 
της διαφθοράς σε όλα τα επί-
πεδα της κυβέρνησης και σε 
όλες τις σφαίρες της επιχειρη-
ματικής και οικονομικής δραστη-
ριότητας». 
Η παραπάνω δήλωση συμφω-
νήθηκε ομοφώνως από το διοι-
κητικό συμβούλιο του Επιχειρη-
ματικού Συμβουλίου 
ΗΒ-Κύπρου που λειτουργεί στη 
Βρετανία ως εθελοντικός φο-
ρέας από Βρετανοκύπριους 
επιχειρηματίες και επαγγελμα-
τίες, με σκοπό την ενίσχυση των 
διμερών επιχειρηματικών και 
επενδυτικών σχέσεων.

Με επιτυχία στέφθηκε η πρώτη 
εκδήλωση που οργάνωσε η 
Κυπριακή Ιατρική Εταιρία 
Ηνωμένου Βασιλείου (Cyprus 
Medical Society of the UK, 
CMS UK, www.cyprusmedical-
society.org ) την Κυριακή 18 
Οκτωβρίου. Η εκδήλωση αυτή 
απευθύνθηκε κυρίως σε φοιτη-
τές ιατρικής καθώς και ειδι-
κευόμενους γιατρούς και μετα-
δόθηκε ζωντανά μέσω της 
πλατφορμας Zoom και της σε-
λίδας της CMS UK στο face-
book με τίτλο “Life as a Medic 
in the UK”. 
Μετά από το εισαγωγικό ση-
μείωμα των προέδρων Δρ Ν 
Γαλάζη και Δρ Σ Χατζηφιλίπ-

που, η γνώστη αιματολόγος 
του UCLH, Δρ Πέρλα Ελευθε-
ρίου απύφθηνε την κυρίως ομι-
λία όπου εξήρε το έργο των 
Κυπρίων στο ΗΒ. Στην ενθου-
σιώδη ομιλία της, η Δρ Ελευ-
θερίου παρουσίασε επίσης τις 
προκλήσεις που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι Κύπριοι για-
τροί καθώς και τα πολλά πλε-
ονεκτήματα της ιατρικής εκπαί-
δευσης στο ΗΒ. Ακολούθως 
παρουσιάστηκαν διάφορες ια-
τρικές ειδικότητες από διακε-
κριμένους γιατρούς όπως οι Δρ 
Κ Σιμιλλής (consultant color-
ectal surgeon), Κ Παρισινός 
(senior gastroenterology reg-
istrar), Δ Γεωργίου (consultant 

obstetrician and gynaecolo-
gist), Κ Κότσαπας (consultant 
paediatrician), Σ Σολωμής 
(senior psychiatry registrar) και 
Ν Χριστοφίδη (general practi-
tioner). Την εκδήλωση συντό-
νισαν οι Δρ I Μαντράλη, Μ Γα-
λάζη, Α Μαύρου και οι φοιτητές 
Ε Θεοδώρου και Μ Νικολαίδης. 
Κατά την διάρκεια της πρώτης 
φάσης της πανδημίας, με την 
υποστήριξη της Πρεσβείας και 
της Ομοσπονδίας Κυπρίων 
του ΗΒ, μια ομάδα γιατρών 
ένωσε τις δυνάμεις της για την 
παροχή υπηρεσιών σε άτομα 
με συμπτώματα της covid-19 
καθώς και άλλων ιατρικών 
προβλημάτων. Η προσπάθεια 

αυτή συνεχίζεται καθώς δια-
νύουμε το δεύτερο κύμα της 
πανδημίας. Με το τέλος της 
πρώτης φάσης η ίδια ομάδα 
ίδρυσε την CMS UK.  
H CMS UK αποσκοπεί στη δη-
μιουργία ενός δικτύου Κυ-
πρίων γιατρών και φοιτητών 
ιατρικής στο Ηνωμένο Βασί-
λειο. Στόχος της CMS UK είναι 
να προάγει την συνεργασία με-
ταξύ των Κυπριών γιατρών ενι-
σχύοντας με αυτό τον τρόπο 
την ανταλλαγή εξειδικευμένων 
γνώσεων με απώτερο σκοπό 
την επαγγελματική ανάπτυξη 
και παροχή ποιοτικών υπηρε-
σιών υγείας. Παράλληλα, 
όπως ανέφερε η ογκολόγος Δρ 
Μύρια Γαλάζη κατα την εκδή-
λωση, η CMS UK επιδιώκει την 
δημιουργία ενός προγράμμα-
τος καθοδήγησης (Mentoring 
Scheme) για την επόμενη γε-
νιά Κυπρίων γιατρών δίνοντας 
τους τα απαραίτητα εργαλεία 
για να πετύχουν στους δικούς 
τους στόχους. Η διαδυκτιακή 
αυτή εκδήλωση ξεπέρασε των 
1000 επισκέψεων και είναι δια-
θέσιμη στην σελίδα της CMS 
UK στο facebook.

Κυπριακή Ιατρική Εταιρία Ηνωμένου Βασιλείου



 15 | Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:00 
Ένα Τρελό Τρελό Μούτρο 
(1986). Κωμωδία με τους Γιάννη 
Μιχαλόπουλο, Σταμάτη Γαρδέλη, 
Σούλη Σαμπάχ, Τέτα Κωνσταντά, 
Νικόλ Κοκκίνου, Γκέλυ Γαβριήλ. Ο 
Αριστείδης Ανδρεάδης, ένας σα-
πουνοβιομήχανος, προσπαθεί να 
παντρέψει την έγκυο κόρη του και 
καταφεύγει στον υπάλληλό του, 
Δημήτρη, με αποτέλεσμα να πέσει 
σε ένα σωρό κομπίνες με κωμι-
κοτραγικά αποτελέσματα...  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:30  
Πριν Φύγει το Τρένο (1987). Περιπέτεια με τους 
Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Σοφία Αλιμπέρτη, Στέλλα Κων-
σταντινίδου, Μίτση Σουλιώτη, Κώστα Φλωράτο, 
Μάνο Θανόπουλο. Η Χριστίνα, ένα εικοσάχρονο κο-
ρίτσι από την επαρχία εργάζεται στο γραφείο ενός 
ιδιωτικού ντετέκτιβ. Στο πρόσωπο του βρίσκει τον 
έρωτα. Ξαφνικά μια δολοφονία ταράζει τον ρυθμό 
της ζωής τους.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:45 
Το Ρομάντσο μιας Καμαριέρας (1965). Κωμωδία 
με την Χριστίνα Σύλβα, Έφη Οικονόμου, Ερρίκο 
Μπριόλα, Νίτσα Τσαγανέα, Κούλη Στολίγκα, Τάκη 
Χριστοφορίδη, Αλέκα Στρατηγού, Βασίλη Μαυρομ-
μάτη. Μια καμαριέρα, η Κατερίνα, χάνει τη δουλειά 
της όταν η εργοδότριά της ανακαλύπτει ότι αλληλο-
γραφούσε κρυφά με τον άνδρα της. Αναζητώντας 
νέα δουλειά, θα καταλήξει να βοηθήσει μια γυναίκα 
και τον αδελφό της να κρατήσουν παράνομα την 
διατροφή του συζύγου της πρώτης, ο οποίος βρι-
σκόταν στην Αμερική. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:35  
Αυτοί που Μίλησαν με τον Θάνατο (1970). Πολε-
μικό μελόδραμα με τους Ζωή Λάσκαρη, Γιάννη 
Φέρτη, Χρόνη Εξαρχάκο, Νικηφόρο Νανέρη και 
Μάνο Κατράκη. Η κοινή ζωή μιας ομάδας φίλων 
πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και η σύ-
γκρουσή τους, κατά τη διάρκεια της κατοχής, όταν 
κάποιος από αυτούς αποδείχτηκε προδότης.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:05  
Εγώ Ρεζίλεψα τον Χίτλερ (1970). Κωμωδία με τους 
Κώστα Βουτσά, Αιμιλία Υψηλάντη, Γιάννη Βόγλη, 
Λάκη Κομνηνό, Γιώργο Μοσχίδη και Βάσια Τρι-
φύλλη. Στην Κατοχή, ένα θεατρικό μπουλούκι δίνει 
παραστάσεις σε διάφορα χωριά. Ο πρωταγωνιστής 
του καλείται να συνεργαστεί με μια ομάδα της αντί-
στασης και να υποδυθεί ένα Γερμανό υπολοχαγό, 

με τον οποίο μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  23:35 
Το Πιθάρι (1962). Κωμωδία με τους Θανάση Βέγγο, 
Γιάννη Μαλούχο, Μάρθα Βούρτση, Κατερίνα Γιου-
λάκη. Δύο φτωχοί φίλοι συγκατοικούν και ελπίζουν 
να βγάλουν μερικά χρήματα για να παντρευτούν τις 
αγαπημένες τους. Όταν ανακαλύπτουν σε μια οικο-
δομή ένα πιθάρι με λίρες, η ζωή τους αλλάζει.  
KYΡIAKH 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  23:00  
Αντάρτες των Πόλεων (1972). Πολεμική περιπέτεια 
με την Έλενα Ναθαναήλ, Γιάννη Φέρτη, Μυράντα 
Κουνελλάκη, Μάνο Κατράκη, Γιώργο Μούτσιο, 
Γιώργο Μασχίδη, Ίλυα Λιβυκού, Θάνο Παπαδό-
πουλο. Ένας αξιωματικός των συμμαχικών δυνά-
μεων στη Μέση Ανατολή, ο Θέμης, πέφτει με αλεξί-
πτωτο στην κατεχόμενη Ελλάδα για να οργανώσει 
ένα σαμποτάζ στην πε-
ριοχή των Μετεώρων, 
αλλά προδίδεται στους 
Γερμανούς και πέφτει σε 
ενέδρα. Προτού ξεψυχή-
σει καλεί τον Φώτη, έναν 
φοιτητή ο οποίος τον είχε 
κρύψει σπίτι του, και τον 
προτρέπει να πάει στην 
Αθήνα και να συναντήσει 
κάποιον Αριστείδη.   
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:35  
Το Κόκκινο  Τραίνο (1985). Πολεμική ταινία με τους 
Λάκη Κομνηνό, Σπύρο Καλογήρου, Νίκο Γαλανό και 
Βασίλη Διαμαντόπουλο. Μια ομάδα ανταρτών του 
ΕΛΑΣ  στην οποία συμμετέχουν έμπειροι δυναμιτι-
στές, αναλαμβάνει μια πολύ επικίνδυνη αποστολή. 
Πρέπει να φτάσουν  στο κέντρο της πόλης των Αθη-
νών που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Άγγλων και 
του Ελληνικού τακτικού  στρατού, και να ανατινάξουν 
το αγγλικό στρατηγείο που εδρεύει στο ιστορικό ξε-
νοδοχείο της «Μεγάλης Βρετανίας». Περνώντας 
μέσα από τους δαιδαλώδεις υπονόμους, καταφέρ-
νουν να φτάσουν και τοποθετούν τα εκρηκτικά, αλλά 
την τελευταία στιγμή η διαταγή ανακαλείται ... 
ΤΡΙΤΗ  27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:35  
Οι Γενναίοι του Βορρά (1970). Πολεμική ταινία με 
τους Γιάννη Βόγλη, Πέτρο Φυσσούν, Ξένια Καλογε-
ροπούλου, Λαυρέντη Διανέλλο, Λάκη Κομνηνό, Ίλια 
Λιβυκού, Άννα Φόνσου, Θανάση Μυλωνά. Στην με-
ταπολεμική  Μακεδονία οι Γερμανοί παρά τις υπο-
σχέσεις τους, παραχωρούν Θράκη και Μακεδονία 
στους  Βούλγαρους. Ο πρόεδρος του χωριού Μα-
νώλης Δεβετζής δεν θα προλάβει να αντιδράσει και 

θα πιαστεί αιχμάλωτος. Οι Βούλγαροι κομιτατζήδες, 
με αρχηγό τον  Στεπάν Ράϊκο αρχίζουν τις θηριωδίες 
τους, ενώ ο αγώνας για την απελευθέρωση αρχίζει.  
ΤΡΙΤΗ  27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  23:00  
Υποβρύχιο Παπανικολής (1971). Περιπέτεια με 
τους Κώστα Καζάκο, Γιάννη Φέρτη, Αιμιλία Υψηλά-
ντη, Σταύρο Ξενίδη, Κώστα Πρέκα, Άννα Βαγενά. 
Οκτώβρης 1940. Η Ελλάδα δέχεται την Ιταλική επί-
θεση από ξηρά και αέρα. Το υποβρύχιο" Παπανικο-
λής" με κυβερνήτη τον πλωτάρχη Μίλτο Ιατρίδη και 
καπετάνιο τον υποπλοίαρχο Βασίλη Ασλάνογλου, 
παίρνει εντολή να περιπολεί στον Πατραϊκό Κόλπο. 
Μετά τις νίκες του στρατού, το πολεμικό συμβούλιο 
αποφασίζει ότι είναι καιρός να μπει και το ναυτικό 
στον πόλεμο και διατάζουν το υποβρύχιο" Παπανι-
κολής" να περιπολεί στα στενά του Οτράντο. Εκεί 
το πλήρωμα του Παπανικολής συλλαμβάνει το πλή-
ρωμα ενός Ιταλικού καραβιού και ο μηχανικός τους 
αποκαλύπτει τα ναρκοπέδια της Αδριατικής. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:30 
Υπολοχαγός Νατάσα (1965). Πολεμική ταινία  με 
την Αλίκη Βουγιουκλάκη Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Κώ-
στα Καρρά, Σπύρο Καλογήρου, Έλένη Ζαφειρίου, 
Κάκια Παναγιώτου. Η Νατάσα Αρσένη λείπει πάνω 
από 20 χρόνια από την Ελλάδα. Λίγο πριν επιστρέ-
ψει, επισκέπτεται το πρώην στρατόπεδο συγκέντρω-
σης. Στο τρένο για την πατρίδα αρχίζει να θυμάται 
τα χρόνια της κατοχής. Τότε που ανάμεσα στους 
Γερμανούς αξιωματικούς ήταν και ο συμφοιτητής 
της, Μαξ Ρόιτερ, ο οποίος έγινε αξιωματικός των Ες 
Ες, παρόλο που η μητέρα του ήταν Ελληνίδα. Ο 
Μαξ, κυνηγούσε έναν αντάρτη, τον Ορέστη, τον 
οποίο η Νατάσα βοήθησε δύο φορές να ξεφύγει, μια 
στην Κωπαΐδα και μια στην Αθήνα.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:35 
Η Μάχη της Κρήτης (1970). Πολεμική Περιπέτεια 
με τους Χρήστο Πολίτη, Γιώργο Τζώρτζη,    
Γιώτα Σοϊμοίρη και Φερνάντο Σάντσο. Το    
Μάιο του 1941, μετά την πτώση της ηπει-ρωτικής 
Ελλάδας, ένας τολμηρός πρωτοετής ευέλ-πις, ανα-
λαμβάνει την μεταφορά του χρυσού της Τράπεζας 
της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή με πρώτο σταθμό 
την Κρήτη. Παρά τα εμπόδια που θα συναντήσει, 
θα καταφέρει να φτάσει στο νησί, όπου οι Γερμανοί 
ήδη έχουν αρχίσει τις επιθέσεις. Με τρομερή μυστι-
κότητα, Έλληνες και Βρετανοί στρατιώτες θα προ-
σπαθήσουν να μεταφέρουν τον χρυσό σε ελληνικό 
αντιτορπιλικό νότια της Κρήτης. Η ύπαρξη μιας μυ-
στικής πράκτορος των Γερμανών δεν θα γίνει αντι-
ληπτή.    
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ΠΕΜΠΤΗ 22/10 

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 23/10 
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 24/10 
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 25/10 

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 26/10 
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 27/10 
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 28/10 

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 22 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: Λαογραφικό 
Μουσείο Καστοριάς 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 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: Πριν Φύγει 
το Τρένο  
22:45 Ελληνική Ταινία: ο Ρομάντσο 
μιας Καμαριέρας  
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 OKTΩΒΡΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Αύριο είναι Κυριακή με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:05 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Η Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί 
την Ελληνοκύπρια Σεμέλη Οικονό-
μου, ηθοποιό, ποιήτρια, και ερμη-
νεύτρια. 
20:35 Ελληνική Ταινία: Αυτοί που Μί-
λησαν με τον Θάνατο  
22:05 Ελληνική Ταινία: Εγώ Ρεζί-
λεψα τον Χίτλερ  
23:35 Ελληνική Ταινία: Το Πιθάρι 
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 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 25 
23:00 Ελληνική Ταινία: Αντάρτες 
των Πόλεων  
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 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: Το Κόκκινο  
Τραίνο  
23:20 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 27 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: Οι Γενναίοι 
του Βορρά  
23:00 Ελληνική Ταινία: Υποβρύχιο 
Παπανικολής  
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 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: Υπολοχαγός 
Νατάσα v 
22:35 Ελληνική Ταινία: Η Μάχη της 
Κρήτης 
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ΚΟΠΑ ΛΙΓΚ

Ομόνοια Νεολαίας  -1 Omonìa 4 
Apoel 3 - Ακάνθου 0 
Cinar 1 - Ανόρθωση 12 
Ολυμπία - 4 Παναθηναϊκός 
 
27 γκολ σε 4 αγώνες την Κυριακή στα Παροικιακά παιχνίδια, 
που ξεκίνησαν με μια έντονη νίκη για τους ηγέτες του πρωτα-
θλήματος, Anorthosis εναντίον της Cinar για να διατηρήσουν 
το ρεκόρ τους 100% ζωντανό. Οι στόχοι της Ανόρθωσης προ-
ήλθαν από τους Andre McCollins 7, Danny Coolridge, Dan Ar-
istidou, Vas και Demetri. 
Η Ολυμπία πήρε και τους 3 πόντους στην έδρα του Παναθη-
ναϊκού με μια καλή νίκη 4-2. Περιμέναμε ότι αυτό το παιχνίδι 
θα ήταν πολύ καλό για να παρακολουθήσουμε με ανυπομονυσία 
και δεν απογοητευτήκαμε από το αποτέλεσμα! Η Ολυμπία προ-
ηγήθηκε με δύο γκολ από τον Φούρλονγκ και ένα μεγάλο ατο-
μικό γκολ από τον Ρίκυ Λούκα, ενώ ο Παναθηναϊκός μείωσε το 
σκορ στο 2-1 και ο Ρούμπεν έφτασε στο 3-1 με μια υπέροχη 
κεφαλιά. Ένα αργό ράλι από τον Παναθηναϊκό οδήγησε τον 
Αντ Παναγίου να μειώσει το σκορ σε 3-2, αλλά δεν πέρασε πο-
λύς χρόνος όπου κατάφερε ο Χασάν  το 4-2 και διατηρεί πλέον 
την Ολυμπία στο κυνήγι του πρωταθλήματος. 
Το προτελευταίο παιχνίδι της ημέρας ήταν και το πρώτο ντέρμπι 
της Ομόνοιας της σεζόν. Ένα πραρασκήνιο που ήταν αναμενό-
μενο λόγω της μακροχρόνιας ιστορίας μεταξύ εκείνων που σχε-
τίζονται με τα δύο κλαμπ και την KOPA. Ήταν μια νίκη 4-1 για 
το φαβορί Ομόνοια (Λονδίνου). Το να έρχεσαι αντιμέτωπος με 

τους πρωταθλητές είναι πάντα δύσκολο, αλλά η ομάδα έχει δεί-
ξει βελτίωση κάθε εβδομάδα και αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση 
καθώς αγωνίστηκαν σκληρά εναντίον ενός από τους κορυφαίες 
ομάδες του πρωταθλήματος. Έχασε 4-1 αλλά έδειξε αρκετά δυ-
ναμική πάνω από 90 λεπτά, με θετικά σημάδια για να πάρει το 
επόμενο με αυτοπεποίθηση. Το γκολ σημειώθηκε από τον 
Steven Wright. Τα γκολ της Ομόνοια προήλθαν από τον Ανδρέα 
Κυπριανού 2 και τον Αντόνιο Μιχαήλ 2. 
Στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, στις 12μμ είδε τους οικοδε-
σπότες Apoel να πέρνουν μια μεγάλη  νίκη 3-0 εναντίον της 
Akanthou. Δεδομένου ότι και οι δύο ομάδες τοποθετήθηκαν 
στο μεσαίο ίδιο επίπεδο βαθμολογίας, πριν από τους αγώνες 
της Κυριακής, μια νίκη για τον Apoel διασφαλίζει ότι δημιουργεί 
ένα κενό μεταξύ τους και πιέζει τους υπόλοιπους τους οποίους 
ο Αpoel βρέθηκε πιο κοντά, ασκόντας πίεση στις ομάδες της 
κορυφής, ενώ ήταν μια καλή απόδοση από του Jack Λαν. 
Η Πάντελ εκπροσώπησε την KOPA το Σάββατο στο Junior FA 
του Λονδίνου εναντίον της ομάδας του Νότιου Λονδίνου Ears-
field FC. Η ομάδα του Νότιου Λονδίνου προχώρησε στον επό-
μενο γύρο κερδίζοντας 6-0, η οποία κατάφερε να απογοητεύσει 
την ομάδα της Pantel που έχει κάνει θετικό ξεκίνημα στη σε-
ζόν. 
Βαθμολογία πρωταθλήματος: 1. Ανόρθωση 15 (5) 2. Ομόνοια 
12 (5) 3. Komi Kebir 10 (4) 4. Olympia 10 (5) 5. Pantel 9 (4) 6. 
Apoel 6 (4 ) 7. Παναθηναϊκός 3 (4) 8. Ακάνθου 3 (4) 9 Νησί 0 
(3) 10; Cinar 0 (4) 11. Ομόνοια Νεολαίας 0 (4).

Τις επτά νίκες της καριέρας του 
στο Ράλλυ Κύπρος έφτασε σή-
μερα ο Nasser Al-Attiyah, ο 
οποίος φεύγει νικητής από την 
Κύπρο για 16η φορά – κέρδισε 
και εννιά φορές το Ράλλυ Τρό-
οδος. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, για 
τον οδηγό από το Κατάρ, που 
αγωνίστηκε με Volkswagen 
Polo και συνοδηγό το Γάλλο 
Mathieu Baumel, ήταν η δεύ-
τερη σερί νίκη στο Ράλλυ Κύ-
προς και τρίτη τα τέσσερα τε-
λευταία χρόνια, η οποία τον 
φέρνει αγκαλιά με το 16ο Πρω-
τάθλημα Μέσης Ανατολής της 
καριέρας του και 10ο συνεχό-
μενο. 
Το Μεσανατολικό Πρωτάθλημα 
ολοκληρώνεται με το Ράλλυ Λι-
βάνου το Νοέμβριο. 
Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν 
οι πρωτοπόροι του φετινού Πα-
γκύπριου Πρωταθλήματος Πα-
ναγιώτης Γιάγκου / Παναγιώτης 
Κυριάκου με Hyundai i20. Έκα-
ναν σταθερό αγώνα και παρά 
τα προβλήματα που είχαν στην 
τελευταία Σαββατιάτικη δια-
δρομή, εντούτοις, αντεπιτέθη-
καν σήμερα και τερμάτισαν 
δεύτεροι, παίρνοντας το έπα-
θλο «Λώρης Έλληνας» που 
δόθηκε στο πρώτο κυπριακό 
πλήρωμα, προς τιμή του πρώ-
του νικητή του Ράλλυ Κύπρος 
το 1970. 

To βάθρο συμπλήρωσαν οι 
Χρίστος Δημοσθένους / Κώ-
στας Παύλου που αγωνίστηκαν 
με Mitsubishi Lancer Evo IX. 
Έκαναν αντεπίθεση διαρκείας 
μετά την Ε.Δ. 2 όταν είχαν πέ-
σει 12οι. Σήμερα το πρωί ξεκί-
νησαν 4οι. 
Ακολούθησαν άλλα δύο κυ-
πριακά Lancer με τους Σάββα 
/ Παπανδρέου στην 4η θέση 
και του Ρούσσο / Γιαννακού 
στην 5η. Τη δικίνητη (2WD) κα-
τηγορία κέρδισαν οι Χρυσόστο-
μος Παντελή / Θωμάς Θεοφά-
νους με Ford Fiesta μπροστά 
από τους Τελεβάντο / Σταύρου 
με Peugeot 208. 
Στον αγώνα πήραν εκκίνηση 21 
πληρώματα, 13 εκ των οποίων 
ολοκλήρωσαν την πρώτη 
ημέρα. 
Αξιοποιώντας τον κανονισμό 
Rally2, πέντε από όσους εγκα-
τέλειψαν, επέστρεψαν σήμερα 
για να τερματίσουν τελικά 16 
αυτοκίνητα. Το Ράλλυ Κύπρος 
κάλυψε συνολικά 510χλμ εκ 
των οποίων 178 χλμ ήταν οι 
δέκα ειδικές διαδρομές. 
Η τελευταία διαδρομή που ήταν 
η Eneos Super Special Stage 
δεν έγινε λόγω της απόφασης 
που έλαβε χθες η Κυβέρνηση, 
απαγορεύοντας από σήμερα 
την παρουσία θεατών σε όλα 
τα αθλητικά γεγονότα, παγκύ-
πρια.

Απίστευτο και όμως βγαλμένο από το μαγικό κόσμο της Premier 
League ήταν το ματς που έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής 
για την 5η αγωνιστική, με πρωταγωνίστριες τις Τότεναμ και 
Γουέστ Χαμ. 
Τα σπιρούνια ήταν καταιγιστικά στο πρώτο ημίχρονο, μπαίνοντας 
με φόρα από το θριαμβευτικό 6-1 στο "Ολντ Τράφορντ" επί της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν από δύο εβδομάδες, και πριν συ-
μπληρωθεί καν το πρώτο 20λεπτο είχαν προβάδισμα τριών 
γκολ. 
Ο Σον άνοιξε το χορό των τερμάτων στα πρώτα 46 δευτερόλεπτα 

εκμεταλλευόμενος ασίστ του Χάρι Κέιν ενώ στη συνέχεια ο σέ-
ντερ φορ των σπιρουνιών πήρε τη σκυτάλη σκοράροντας στο 
8ο και στο 16ο λεπτό. 
Στο 72ο λεπτό ο Γκάρεθ Μπέιλ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο 
αντί του Μπέρχβαϊν στην επιστροφή του στην Τότεναμ μετά από 
επτά χρόνια απουσίας, όμως το τελευταίο δεκάλεπτο αποδεί-
χτηκε εφιαλτικό τόσο για τον ίδιο όσο και για τους συμπαίκτες 
του. 
Η Γουέστ Χαμ φαινόταν ανήμπορη να αντιδράσει, με το δεύτερο 
ημίχρονο να κυλάει σε χαμηλούς ρυθμούς, ωστόσο στο τελευταίο 
δεκάλεπτο έκανε μία επική αντεπίθεση με την οποία ξέρανε τη 
συμπολίτισσά της. 
Ο Μπαλμπουενά έδωσε λίγο ενδιαφέρον στο ματς στο 82' όταν 
και μείωσε σε 3-1, τρία λεπτά μετά ο Σάντσες με αυτογκόλ 
έγραψε το 3-2 και γέμισε με άγχος την ομάδα του, για να έρθει 
ο Λαντσίνι στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων να κεραυνο-
βολήσει τον Λορίς με ένα άπιαστο σουτ εκτός περιοχής και να 
γράψει το τελικό 3-3! 
Σημειώνεται πως η Γουέστ Χαμ έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστο-
ρία της Premier League που αποφεύγει την ήττα σε ματς που 
ήταν πίσω στο σκορ με τρία γκολ διαφορά μέχρι το 81', ενώ η 
Τότεναμ για πρώτη φορά μετά από 87 παιχνίδια δεν πήρε το 
τρίποντο σε ματς που είχε προβάδισμα τουλάχιστον τριών τερ-
μάτων. 

Νικητής του Ράλλυ Κύπρου ο Nasser Al-Attiyah  

Αποτελέσματα Champions league
Λάτσιο 3- 1 Μπορούσια Ντόρτμουντ 
Λειψία 2- 0 Μπασακσεχίρ 
Μπαρτσελόνα 5-1 Φερεντσβάρος 
Παρί Σεν Ζερμέν 1- 2 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
Ρεν 1-1 Κρασνοντάρ 
Τσέλσι 0 - 0 Σεβίλλη 
Δυναμό Κιέβου 0-2 Γιουβέντους 
Ζενίτ 1 - 2 Μπρι



THE NEWSPAPER OF THE CYPRIOT COMMUNITY IN THE UK  | THURSDAY 22 OCTOBER 2020 | EST. 1974 | ISSUE 2385 | ENGLISH SECTION PAGES 17 - 27

Brexit: EU tells Britain  
trade deal ‘within reach’

The European Union told 
Britain on Wednesday 
to make up its mind on 

Brexit, putting the onus back 
on London to unlock trade 
talks as the bloc's chief        
negotiator said an agreement 
was still within reach with       
10 weeks to go. 

A frustrated European Union 
and piqued Britain both exhorted 
each other this week to com-
promise to avoid a disruptive       
finale to the five-year Brexit 
drama that would add to econo-
mic pain from the coronavirus 
crisis. 

"Time is very short and we 
stand ready to negotiate 24/7, 
on all subjects, on legal texts. 
The UK has a bit of a decision 

to make and it's their free        
and sovereign choice," Euro-
pean Council President Charles         
Michel told the European Parlia-
ment.  

He said Britain's answer would 
determine its level of access      
to the EU's internal market of       
450 million consumers, adding: 
"This is just common sense." 

The EU's Brexit negotiator 
Michel Barnier told the parlia-
ment an agreement was still 
"within reach." 

"Time is of the essence ... 
Along with our British counter-
parts, we must find solutions to 
the most difficult areas," Barnier 
said, in comments that pushed 
sterling higher. 

London has this week refused 

to continue full negotiations, 
saying the EU must "fundamen-
tally change" its stance. 

The bloc sees this as bluff by 
Prime Minister Boris Johnson 
but has also extended an        
olive branch by talking up UK 
sovereignty, as well as the   
EU's openness to discuss          
intensively, across the board 
and on specific legal texts. 

Michel stressed the 27 EU 
members were ready for an 
abrupt split without a new     
agreement to avoid tariffs or 
quotas. He listed three main 
sticking points in the nego-       
tiations: guaranteeing fishing 
rights and economic fair play, 
and agreeing ways to settle       
future trade disputes. 

"We don't need words, we 
need guarantees," he said of 
fair competition safeguards.  

"Do our British friends want 
to regulate state aid and uphold 
high medical standards? If so, 
why not commit to them."  

Michel called for a "binding, 
independent arbitration" to         
redress market distortions 
swiftly, adding that London's 
draft new Internal Market Bill - 
which, if adopted, would under-
mine Britain's earlier divorce 
deal with the EU - only 

strengthened the bloc's resolve 
to ensure tight policing of any 
new deal.  

Michel said losing access        
to British waters would inflict       
"extraordinary damage" on the 
EU's fishing industry and that 
the bloc was therefore seeking 
to prolong the status-quo just 
as London wanted to keep       
the EU's market open for UK 
companies. 

"But the UK wants access        
to the single market while at  
the same time being able to       
diverge from our standards  
and regulations when it suits 
them. You can't have your cake 
and eat it too," Michel said.  

Following Brexit last March, 
Britain's current EU trading 
terms expire in 10 weeks and 
unfettered commerce can no 
longer be guaranteed without a 
new treaty. 

Keen to avoid any blame,   
the bloc is ready to negotiate 
until mid-November but must 
then ratify any deal in the         
European Parliament before 
time is up. 

"Our doors remain open       
and will remain open until the           
last day possible," Barnier said.  

"But it takes two to reach a 
deal." 

Cyprus President Nicos 
Anastasiades and the 
new leader of the  

Turkish Cypriot community,      
Ersin Tatar, will meet in the 
UN premises in Nicosia as 
soon as possible. 

Government Spokesman, 
Kyriakos Koushos said in a 
written statement that Anasta-
siades contacted Tatar by phone 
on Monday to congratulate him 
after he was chosen as leader 
of the Turkish Cypriot community. 

President Anastasiades        
proposed to Tatar to meet the 
soonest possible to get to know 
each other, something which 
Tatar accepted, Koushos noted. 

Following this, President 
Anastasiades contacted the UN 
Secretary – General’s Special 
Representative in Cyprus, Eliza-
beth Spehar, whom he briefed 
about the two leaders’ intention 
to meet. Spehar undertook the 
responsibility to make all neces-
sary arrangements to this end, 
the spokesman said. 

Anastasiades then contacted 
by phone the outgoing Turkish 
Cypriot leader Mustafa Akinci, 
whom he thanked for the cooper-
ation they’ve had until today, 
Kousios added. 

Anastasiades assured Akinci 
that they will remain in touch and 
noted that he looks forward to 
his contribution as regards the 
efforts for a Cyprus settlement. 

Akinci on his part confirmed 
that he will be at the disposal of 
the two leaders in their effort for 
a settlement, as well as for the 
prevalence of peace, stability and 
prosperity in Cyprus. 

President Anastasiades 
wished Akinci personal and 
family happiness and all the best 
for the future, Koushos said. 

Newly elected Turkish Cypriot 
leader Ersin Tatar, a hardliner 
who favours even closer ties 
with Turkey and a tougher stance 
with rival Greek Cypriots in 
peace talks, was 4,412 votes or 
3.28 per cent ahead of his rival 
Mustafa Akinci in Sunday’s 
‘elections’, final figures showed. 

Tatar got 67,322 votes, 51.69 
per cent, while Akinci was voted 
for by 62,910 people, 48.31 per 
cent. 

According to authorities in the 
north, turnout reached 67.29 per 
cent. Of the 139,029 registered 
voters, 133,931 voted in the 
second round of the election. A 
total of 3,699 ballots were invalid. 

The results were in a large 
measure due to voting in Trikomo, 
where Tatar got 70.79 per cent 
of the votes, 9,434 while Akinci 
only managed 3,855. Participa-
tion in Trikomo was 68.23 per cent. 

As in the first round the         
previous week, Akinci led in 
Morphou and Nicosia.  

In Morphou, Akinci got 52.69 
percent or 5,132 votes and    
Tatar 4,608. In Nicosia, the former 
leader was voted by 24,059       
inhabitants, 56.14 per cent  
while 18,799 voted for his rival. 
In Famagusta and Kyrenia,         
however, Tatar came first. 

In Famagusta he led with 
57.47 per cent of the votes and 
in Kyrenia 50.55 per cent. In 
Lefka voter turnout was highest, 
73.18 per cent. Of the voters, 
52.56 per cent chose Akinci.

Anastasiades to meet 
new T/C leader Tatar 
as soon as possible

Starmer demands short lockdown
Sir Keir Starmer has urged 

Boris Johnson to drop 
his “corrosive” Covid-19 

strategy pitting regions against 
each other and implement a  
circuit-breaker lockdown from 
Friday. 

The Labour leader said the 
half-term holidays offer potentially 
a “last opportunity” to put in place 
an “effective” two to three-week 
lockdown in England to deal with 
rising infection rates. 

Sir Keir railed against the        
Government’s three-tier system 
of restrictions, adding the Prime 
Minister must “stop bargaining 
with people’s lives” as he criticised 
the failed negotiations with 

Greater Manchester.  
But Mr Johnson rubbished the 

idea of a circuit-breaker lockdown 
and accused Sir Keir of wanting 
to “turn the lights out” on the   
country.  

He warned another lockdown 
would bring “psychological” and 
“emotional” damage as schools 
close and businesses temporarily 
shut. 

Mr Johnson also confirmed  
£60 million offered to Greater 
Manchester to support busines-
ses affected by new coronavirus 
restrictions will be distributed to 
the region’s boroughs. 

Speaking at Prime Minister’s 
Questions, Sir Keir said: “This is 

a Prime Minister who can pay 
£7,000 a day for consultants       
on track and trace, which isn’t 
working, can find £43 million for 
a garden bridge that was never 
built but he can’t find £5 million for 
the people of Greater Manchester.  

“I really think the Prime Minister 
has crossed a Rubicon here, not 
just with the miserly way that he’s 
treated Greater Manchester, but 
the grubby ‘take it or leave it’       
way these local deals are being       
done. 

“It’s corrosive to public trust          
to pit region against region, mayor 
against mayor, council against 
council, asking them to trade 
away their businesses and jobs.” 

Clocks  
go back

This Sunday sees the 
end of British Summer 
Time (BST) for 2020. 

Clocks go back at 
2.00am on Sunday 25th 

October, to 1.00am.      
Do not forget!



Passengers flying from 
Heathrow to Hong Kong 
and Italy now have the 

option of paying for a rapid 
Covid test before checking in. 

The test will cost £80 and the 
result is guaranteed within an 
hour. 

The aim is to help people 
travelling to destinations where 
proof of a negative result is        
required on arrival. 

A growing number of countries 
have classified the UK as being 
“at risk”, meaning travellers from 
the UK face more restrictions. 

The authorities in Hong Kong 
now require people to show 
they have a negative test result, 
taken within 72 hours of a flight 
from London. 

The rapid saliva swab, which      

is now available at Heathrow        
Terminals 2 and 5, is known as a 
Lamp (Loop-mediated Isothermal       
Amplification) test. British Airways,        
Virgin Atlantic and Cathay Pacific 
will now offer it to customers. 

Tim Alderslade, chief executive 
of the aviation trade body Airlines 
UK, said he would like the cost 
of the test to be lower. “For busi-
ness passengers £80 is probably 
quite competitive but we’ve      
certainly said to the government 
in terms of introducing a test on 
arrival in the UK anything from 
£50-£60 would be better,” he said. 

A Lamp test is quicker than the 
PCR test, which is widely used 
in the NHS, because the sample 
does not need to be sent to a 
laboratory. 

Collinson, the company        

behind the initiative at Heathrow, 
admitted that the Lamp test is 
“slightly less sensitive” than the 
PCR test. However, the Lamp 
test is considered to be much 
better than another rapid option 
– the antigen test. 

Collinson, which partners with 
Swissport, hopes testing will help 
open up routes between the UK 
and other countries. 

People arriving in Italy from the 
UK must now either prove they 
had a negative coronavirus test 
before departure, or take a test 
on arrival at an airport in Italy. 
However, the type of test offered 
at Heathrow is not sufficient for 
people travelling to some desti-
nations, such as Greece, Cyprus, 
the Bahamas and Bermuda. All 
those places currently require 
proof of a negative PCR test, which 
requires analysis in a laboratory. 

The hope is that more countries 
will change their rules and allow 
for other types of test, which could 
be administered on the spot at 
Heathrow. It is important to note 
that the new testing facility at 
Heathrow is not for passengers 
flying into the airport. That means 
it will not have any immediate 
impact on the UK’s two-week 
travel quarantine for people       

arriving from “at risk” countries. 
Collinson set up a separate 

testing facility in arrivals at Heath-
row over the summer. However, 
that facility has not been used by 
passengers, because the govern-
ment has not given its backing 
to testing people on arrival. 

Ministers have promised that 
next month, they will give their 
formal approval to the idea of 
people paying for a test after a 
week of quarantine, to avoid the 
full two weeks. 

On Monday, Transport Secre-
tary Grant Shapps confirmed the 
government was in talks with the 
US Department of Homeland 
Security about a different type 
of system, possibly involving 
“multiple tests”. 

The government is looking at 
another system, under which 
people could take one test two 
or three days before they fly into 
the UK, and then another test 
when they arrive. That could make 
it possible for someone arriving 
in the UK from an “at risk” country 
to avoid quarantine altogether. 

However, Mr Shapps said he 
could not say when that type of 
system would be up and running, 
because it required international 
co-operation.
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Rapid one-hour tests now available 
for Italy and Hong Kong at Heathrow

AKEL: Tatar’s election a 
‘negative development’

Main opposition AKEL 
said on Sunday the 
election of Ersin Tatar 

as the leader of the Turkish 
Cypriot community was “a nega-
tive development”, given his  
position on the Cyprus problem. 

“Nonetheless, in view of the 
fact that the UN Secretary-Gen-
eral has repeatedly reiterated 
his intention to undertake efforts 
to revive the negotiations, the 
Greek Cypriot side must remain 
committed and consistent in       
resuming negotiations from the 
point they left off in Crans-Mon-
tana (in 2017),” the party said. 

The party said it would make 
an overall assessment of the 
situation. 

Socialist EDEK said the      
election result showed that  
Ankara has the leading and      
defining role in decision-making 
in the north. The party called 
for an “end to illusions.” 

“The Republic of Cyprus must 
make the most of its political 
and diplomatic weapons to 
strengthen its negotiating posi-
tion and to protect itself against 
Ankara’s expansionist and      
subversive plans,” EDEK said. 

Reports had been swirling at 
the weekend that the interna-
tional community, particularly 
the UN, was gearing up for a new 
push on the Cyprus issue with 
a possible visit by the Secretary-
General’s envoy Jane Holl Lute 
at the beginning of November. 
Lute has not been in Cyprus for 
a year. 

With Turkey’s shifting stance 
on a federal solution, and its 
backing of Tatar, the effort might 

yet be in vain. 
When President Nicos Anas-

tasiades began negotiating in 
2013 after his election with the 
then Turkish Cypriot leader  
Dervis Eroglu, also, like Tatar, 
National Unity Party, the talks 
went nowhere for two years until 
Akinci was elected in April 2015. 

On top of that, tensions have 
risen on the island due to a 
number of factors, main among 
them being Turkish activities in 
Cyprus’ and Greece’s waters, 
the partial opening of Varosha 
under Tatar, and the closing of 
the crossings, especially Ledra 
Street, due to coronavirus, which 
has driven the two communities 
further apart. 

On Monday, Anastasiades 
said he was ready to engage in 
reunification talks immediately. 

In a written statement, the 
President said he fully respected 
the “decision of our compatriots 
to select Mr. Ersin Tatar as new 
leader of the Turkish Cypriot 
community.” 

He congratulated Tatar and 
said he looked forward to an  
introductory meeting. 

“I want to assure him and my 
Turkish Cypriot compatriots of 
my readiness and decisiveness 
to immediately respond to the UN 
Secretary General’s declared 
intention to embark on a new 
initiative as soon as possible to 
resolve the Cyprus problem” on 
the basis of the UN resolutions 
and the principles of the EU. 

“I would like to hope that        
Mr. Tatar would display the 
same willingness,” Anastasiades 
said.

UK-Cyprus Enterprise Council 
on Al Jazeera passport expose
The Board of the UK-Cyprus 

Enterprise Council is         
issuing this statement in 

response to the images filmed 
by the Al Jazeera investigative 
unit of senior Cypriot politicians, 
lawyers and business people 
apparently colluding to facilitate 
the granting of Cypriot citizenship 
to a fictional Chinese national 
convicted of money-laundering. 

We condemn all forms of      
corruption and call upon the 
President of the Republic of  
Cyprus, the Cyprus Attorney-
General and other relevant       
authorities of the state to take 
decisive action to root out        

corruption and misfeasance in 
public office and in the business 
and professional world.  

Those responsible for corrupt 
practices, such as the ones 
seemingly uncovered by this      
investigation, must be held to 
account for any criminal acts 
committed without fear or          
favour. Such activities damage 
Cyprus’ reputation and under-
mine its credibility as a partner 
in the European Union and as 
an attractive and law-abiding 
business and investment centre. 

Cyprus can ill-afford to be the 
subject of scandalous headlines 
at a time when it desperately 

needs all of the European and 
international solidarity that it   
can get, in the face of constant 
provocations by Turkey in rela-
tion to the island’s Exclusive 
Economic Zone and the unlawful 
opening of Varosi.  

The UK-Cyprus Enterprise 
Council which operates in the 
United Kingdom, as a voluntary 
body, and is led by British Cypriot 

business and professional 
people, will continue to advocate 
for and support radical reform 
in Cyprus, with an emphasis      
on better governance, greater 
transparency, rule-based and 
law abiding institutions and  
zero tolerance of corruption         
at all levels of government and 
in all spheres of business and        
economic activity.
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YA SOUVLAKI offering tasty  
Greek and Cypriot food in Oakwood

YA Souvlaki is the place  
to be in Oakwood! The 
restaurant has all your  

favourite Greek and Cypriot 
food treats and plenty of them! 

It’s the taste of Cyprus and 
Greece on your plate and you 
can eat in or take out.  

The host and owner is           
well-known chef Dimokratis who 

cooks specials like homemade 
lean and tender Gyros served 
in wraps or pitta bread, and 
daily specials such as fasolia, 
fadji, pizelli, fasolaki and stuffed 

aubergines. 
The main menu includes   

speciality cold and hot starters 
including various dips - tarama-
salata, humous etc, hot starters 
like calamari, loukanika and 
grilled halloumi, soups of the 
day, pork, lamb or chicken 
souvlaki and other main course 
specialities that include kleftiko, 
moussaka, pastichio, soutzouka-
kia and kodosouvli. 

There are plenty of sides and 
desserts to choose from too. 

YA Souvlaki Restaurant is       
situated in a parade alongside 
Oakwood tube station with 
ample parking space available. 

The restaurant is so popular 
that people visiting from Cyprus 
or Greece make it their stop to 
eat! 

 
YA SOUVLAKI  

Greek restaurant & take away 
is situated at: 

119 Bramley Road 
Oakwood 

London N14 4UT 
 

Opening Hours -  
Tuesday to Thursday  
12.00pm till 21.00pm 

Friday to Saturday  
12.00pm till 22.00pm 

Sunday 12.00pm till 21.00pm 
Monday Closed 

 
Telephone: 0208 886 6495 

Website: www.ya-souvlaki.com

Cypriots in the City Association launches

Connecting Cypriots working 
in the banking, legal,           
accounting, financial services 
and consulting sectors 

 
Cypriots in the City Associa-

tion was launched last week and 
has gathered a few hundred 
members in a short period of 
time. Cypriots in the City aims 
to bring together Cypriots, by 
nationality or descent, working 
or training in the financial        
services, legal, accounting and 
consulting sectors. 

Current members range from 
CEO/Managing Director/Partner 
level to Analysts and Entry Level 
professionals. The organisation 
also is open for students to join 
as affiliate members if they are 
looking to pursue a career within 
the relevant sectors. 

The co-founding President, 

Phanos Theophanous, com-
ments: “Cypriots in the City is 
the largest and fastest growing 
network of Cypriot professionals 
who work in the City within       
professional roles, such as the 
Banking, Financial Services,  
Accounting, Legal and Consult-
ing sectors. 

“We are a multidisciplinary  
association and this makes us 
the premier networking and 
knowledge exchange platform 
for all Cypriots working in the 
City, as well as for students who 
aspire to have a career in the 
City. 

“We want to be an active part 
of the UK Cypriot community 
and thus we became a Member 
Association of the National  
Federation of Cypriots in the 
UK. This makes us the de facto 
bridge for knowledge exchange 

with the wider UK Cypriot             
diaspora and our friends back 
in Cyprus for anything relating 
to financial services, consulting, 
law and other professions.  

“Furthermore, we have comple-
ted successfully the pilot of our 
mentoring program and we will 
soon be launching our dedicated 
mentoring program for working 
professionals and students who 
want to have a career in the City 
that is in addition to the one      
offered by the National Federa-
tion of Cypriots.” 

Andrew Savvides, co-founding 
Secretary of Cypriots in the City, 
comments: “When I was applying 
for graduate roles after university, 
it was very encouraging to know 
someone who was both from a 
Cypriot background and success-
ful in the field I wanted to go into. 
Having someone from the same 

culture as me to look up to and 
receive advice from was invalu-
able. 

We want to take that a step 
further at Cypriots in the City. 
There are many Cypriots who 
have not only made it into the 
City but are reaching very senior 
positions within the most presti-
gious firms. We aim to connect 
Cypriots who aspire to be        
successful within the realms of 
banking, consulting, law and   
accountancy to a wide-ranging 
network of multiple well-estab-
lished Cypriots, who they can 
relate to and who can offer advice 
concerning career choices and 
decisions.” 

Sign-Up:  
www.cypriotsinthecity.org/join 
Follow on LinkedIn:  
www.linkedin.com/company/   

cypriots-in-the-city  
Follow on Facebook:  

www.facebook.com/cypriotsin-
thecity  

The Cyprus High Commis-
sion in the UK presents  
the online interdisciplinary      

literature platform ΜΙΧΤΑΡΕ in 
partnership with the interdiscipli-
nary literature festival SARDAM 
(19 November – 19 December 
www.culturalchc.co.uk/mixtape) 

MIXTAPE online platform is a 
collaboration between SARDAM 
interdisciplinary literature festival 
(founded in 2013) and the      
Cultural Section of the Cyprus 
High Commission in the UK,       
aiming at showcasing the work 
of Cypriot and international 
writers-performers.  

Revisiting Slam Poetry, which 
first appeared in the 1980s, or 
even the rhythm of words by the 
Beat Generation in the 1950s, 
MIXTAPE offers a taste of several 
trends related to contemporary 
literature and literary perform-
ance, including videos of spoken 
word (slamming), sound poetry, 
visual poetry, literature in relation 
to video art, literature in relation 
to sound/music, as well as             
conversations about writing and             
literary performance and an        
online creative writing workshop. 

In such  uncertain, absurd times,         
MIXTAPE comes to remind us 
that we are all in this together, 
and no matter what happens, 
words will always be the way to 
bear, shake and change things.  

Video performances by:     
Anthony Anaxagorou, Stella 
Voskaridou, Koraly Dimitriadis, 
Michael-Angelos Englezos, Maria 
A. Ioannou, Avgi Lilli, Pavlina 
Marvin, Erina Charalambous, 
Sergio Garau, Lola Nieto and 
Iga Maria Szczepańska. 

Online workshop: “Creative 
Writing” with award-winning 
British-Cypriot poet/performer 
Anthony Anaxagorou. 

Curated by Dr Maria A.      
Ioannou and coordinated by      
Dr Marios Psaras. 

MIXTAPE to showcase work 
of Cypriot and international 
writers-performers
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With calls to the    
NSPCC about sexual 
abuse increasing since 

schools started back, the        
children’s charity has teamed 
up with Ant & Dec to make sure 
children know what to do and 
who to speak to if something is 
worrying or upsetting them.  

The celebrity duo is hosting         
a new virtual version of the 
NSPCC’s Speak Out. Stay Safe. 
assembly, which – before lock-
down – the charity had delivered 
to millions of pupils. 

In academic year 2019/20 
NSPCC volunteers and staff     
delivered Speak out. Stay safe. 
in 497 schools and spoke to 
150,544 children in London 
teaching them how to recognise 
abuse and neglect and empow-
ering them to speak out if they 
are worried about anything. 

NSPCC experts reported that 
the risk of abuse and neglect        
increased during lockdown and 
the charity has released new 
data which shows that since 
children went back to school in 
September, the NSPCC helpline 
has dealt with 827 contacts 
about sexual abuse. This was a 
10% increase when compared 
to the four-month period since 
lockdown when the monthly      
average for this issue was 754 
contacts. 

The NSPCC Helpline made 
434 referrals to agencies includ-
ing  police and local authorities 
in the south east in September 
– on a range of issues including 
sexual abuse, up from the 
monthly average since lockdown 
of 401. The monthly average of 
referrals pre-lockdown was 225. 

The national lockdown left 
many children trapped indoors 

with their abusers for months on 
end; the main issues the helpline 
heard about were physical and 
emotional abuse and neglect. 

It is vital that children know 
what to do and who to speak to 
if something is happening in 
their life which is making them 
feel scared or anxious. 

Before the pandemic the 
NSPCC delivered its assembly 
face-to-face, in more than 90% 
of all primary schools across the 
UK, and in 2019/20 the charity 
visited nearly 7,000 schools, and 
delivered workshops to almost 
1.6 million children before lock-
down was imposed. 

At this current time, NSPCC 
school volunteers can no longer 
deliver the assembly in person, 
so instead the organisation has 
made a 30-minute online Speak 
Out. Stay Safe. assembly avail-
able to all primary schools in the 
UK. In an accessible and age 
appropriate way, the assembly 
helps children understand how 
to recognise different forms of 
abuse, and how to speak out if 
they need to.  

Hosts Ant & Dec, who’ve 
been supporting the NSPCC for 
many years said: (Ant) “We’re 
thrilled to be involved with the 

online version of the NSPCC’s 
Speak Out. Stay Safe assembly 
and we’ve had great fun filming 
with Buddy, the NSPCC mascot. 
We know that the lockdown      
will have been a difficult time 
for some children and others 
may be struggling with being 
back at school.” 

(Dec) “This is why the 
NSPCC’s Speak Out. Stay Safe 
assembly is so important as it 
reminds children that no matter 
what may be worrying them, 
there is always someone who 
can help. It is a real privilege  
to be supporting the NSPCC 
with this online assembly and 
we want all children to remember 
that difficult times never have 
to be dealt with alone.” 

In all assemblies children are 
taught to speak out if they are 
worried, either to a trusted adult 
or Childline. To sign-up visit 
nspcc.org.uk/ speakout 

Adults concerned about a 
child can contact the NSPCC 
helpline on 0808 800 5000,         
or email help@nspcc.org.uk.     
Children can call Childline on 
0800 11 11 from 7.30am to mid-
night Mon - Fri or 9am to midnight 
on weekends. Or get in touch 
via www.childline.org.uk

NSPCC launch virtual assembly with 
guest hosts Ant & Dec

Enfield Council Leader on new 
Covid-19 restrictions in London

I welcome the news that the 
Government has listened to 
the advice of London Councils 

and the Mayor Sadiq Khan and 
has agreed to impose further  
restrictions in London (Tier 2 – 
high) in response to the significant 
rise in COVID-19 infection rates. 

These restrictions mean we 
must not meet socially with 

friends and family indoors in any 
setting including homes and      
indoor venues like pubs and 
restaurants, unless we live with 
them or have formed a support 
bubble with them. 

Evidence shows that the un-
controlled mixing of households 
indoors has been one of the main 
drivers of the spread of the virus 
in London. In Enfield there have 
now been 2,304 cases of COVID-
19 and the infection rate has risen 
to 71.9 per 100,000 residents. 

My worry however is that the 
government restrictions are too 
late and won’t be enough to 
stop the spread of the virus. The 
Government should be going 
further and listening to the expert 
scientific advice on the urgent 
action needed to stop the spread 
of COVID-19. 

That’s why I am calling on the 
Government to introduce a  
temporary circuit break lockdown 

to coincide with the school half-
term holidays. Scientists have 
told the Government that a circuit 
break would slow down the 
spread of the virus and set it back 
by 28 days. A temporary circuit 
break won’t be easy, but the       
alternative is an even greater 
suffering over a longer period. 

Any restrictions have a signifi-
cant impact on local businesses 
and communities which is why 
I am also calling on the Govern-
ment to provide more financial 
support for all affected businesses 
in Enfield. 

To date COVID-19 has killed 
over 43,000 people in the UK, 
including hundreds in Enfield. We 
need the Government to quickly 
take action now to stop the further 
spread of the virus and prevent 
more lives being lost. 

 
Cllr Nesil Caliskan 

Leader of Enfield Council 

“Guru Death  
your words are true 

Teacher Death I do thank you 
For inspiring me  

to sing this Blues” 
 

—  Father Death Blues,     
by Allen Ginsberg 

Operation Attila 
Each generation needs to be 

reminded. Our friends need to 
be told. I know people who have 
holidayed in the occupied terri-
tories of Cyprus.  

In 1974, Turkey invaded Cyprus. 
Illegally, cynically, brutally.  

In 2020, 46 years later, Turkey 
still occupies - illegally - a third 
of the island.  

The US Secretary of State at 
the time, Henry Kissinger, said, 
“There is no American reason  
why Turkey should not have   
one-third of Cyprus.” Turkish 
Prime Minister Bülent Ecevit 
had been Kissinger's student at 
Harvard University, referring to 
him as “my teacher.”  

Even prestigious publications 
like the Financial Times refer       
to “Northern Cyprus” – we keep   
correcting them. No country on 
earth, other than Turkey, recog-
nises the occupied territory as 
anything other than the legitimate 
northern region of the Republic 
of Cyprus.  

Turkey referred to their action 
as the “Cyprus Peace Operation.”  
An Orwellian phrase, reminiscent 
of the Nazi sign “Arbeit Macht 
Frei” (Work Brings Freedom), 
above the entrance to the 
Auschwitz concentration camp, 
in Poland.  

Loizidou v. Turkey  
In 1989, a landmark legal case 

regarding the rights of refugees 
wishing to return to their homes 
was brought before the European 
Court of Human Rights by Titina 
Loizidou. The court ruled that 
Loizidou, and all other refugees, 
have the right to return to their 
properties and that Turkey should 
pay damages. In 2003, fourteen 
years after the ruling, Turkey paid 
Loizidou $1m in compensation. 
There are 600 other cases.  

But money does not return the 
missing, the fallen, the dead.  

1,619 people were missing 
from the Turkish action in 1974. 
By 2020, around 700 of them 
have been identified with forensic 
evidence. They are given state 
funerals with military honours.  

 
900 remain missing  

The Organisation of the        
Relatives of Missing Cypriots, 
founded in 1983, campaigns       
to determine the fate of all who 
went missing in Cyprus during 

the periods 1963/4 (civil strife) 
and 1974 (invasion).  

More than 60 forensic scientists 
from both Cypriot communities, 
the majority young women, are 
employed at the Cyprus Commit-
tee on Missing Persons. They 
perform DNA analysis to identify 
individuals, without attributing 
responsibility for death. However, 
those found in mass graves and 
those with bullet holes in the back 
of the head, attest to evidence 
of war crimes.  

Each month, the ORMC       
publishes the names of those 
identified.   

Each July, the campaigning 
group Lobby for Cyprus organi-
ses a ‘Cyprus Week’ of events. I 
went with my parents a few years 
ago to hear first-hand testimony 
of families with missing relatives. 
After one woman had spoken, 
she sat in front of us and my 
mother embraced her.  She turned 
round and showed us a button, 
inside a small clear plastic bag. 
She said it was her brother’s 

button - she kept it, after he had 
been identified. I froze.  

 
Antigone dreaming 

In Sophocles’ play Antigone, 
the eponymous heroine defies 
an unjust law and buries her 
dead brother Polyneices. To her, 
an unburied body is an abomi-
nation against nature, against 
the gods, against moral duty.  

Some comfort must be     
afforded to families who are still 
waiting. We must continue to 
mimic Antigone against an      
unjust, uncooperative tyranny. 

Until then, the ancient Greeks 
used to say: ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΦΑ-
ΝΩΝ ΠΑΣΑ ΓΗ ΤΑΦΟΣ - “Illus-
trious men have the whole earth 
as their tomb”.  

 
(Picture: “Southern trees  

bear a strange fruit, Strange fruit 
hanging from the poplar trees” - 
Lyrics: Lewis Allen, 1937.  Photo-
graphs of missing Cypriots,       
Deryneia, Cyprus, 2018) 

 
James Neophytou

The Burials at Cyprus: The Missing and the Fallen

PayPal launches tool that allows shoppers 
to pay in interest-free instalments
PayPal is adding a new 

tool that will allow shop-
pers to pay for goods in 

interest-free instalments in a 
boost for struggling consumers 
and online retailers on its pay-
ments platform. 

The company said "Pay in 3" 
would be available for purchases 
between £45 and £2,000 from 
the end of the month. 

It explained that the feature 
allows people to pay for items in 
three monthly instalments at a 
time when incomes are squeezed 
by the COVID-19 crisis. 

Under the scheme, PayPal 

covers the full cost of the goods 
for the retailer or business at point 
of sale, and automatically takes 
the payment instalments on their 
due date. It said there were no 
charges for either the retailer or 
customer, though a missed pay-
ment would result in a flat £12 fee. 

PayPal said Crew Clothing, 
French Connection, Robert Dyas 
and Ryman were among the 
chains to have signed up to date. 

It believes the tool would be 
particularly helpful in the run-up 
to Christmas - with people reluc-
tant to visit physical stores amid 
continuing coronavirus restrictions 

that are widely expected to     
continue to shift into the New 
Year. 

The crisis has hammered the 
high street in particular since the 
lockdown that began in March.



Pretty Woman boots and Top Gun 
jacket among film items up for auction  

Julia Roberts’ Pretty Woman boots and Tom Cruise’s Top Gun 
bomber jacket are going under the hammer as part of a large 
movie auction. More than 900 items of film and TV memorabilia 
worth an estimated £4.4m will be sold off in December. 

Other highlights include the lightsaber used by Ewan McGregor 
in Star Wars: Revenge Of The Sith - which could fetch around 
£120,000. James Bond’s MI6 training suit - donned by Daniel 
Craig in Skyfall - is estimated to go for around £20,000. The 
boots worn by Roberts in her hit role in Pretty Woman could   
make around £15,000. Tom Cruise's jacket from classic 1986 
film Top Gun is estimated to sell for £16,000. 

Fans can also get their hands on Michael J. Fox’s jacket from 
Back To The Future Part II, Tom Hanks’ helmet from Saving       
Private Ryan, Russell Crowe’s shield from Gladiator, the hat worn 
by Jack Nicholson in Batman, David Bowie’s crystal ball from 
Labyrinth, and Brad Pitt’s red jacket from Fight Club. 

Prop Store is the company holding the online auction. Its boss, 
Stephen Lane, set it up as a way of pursuing his love for movies. 
He started searching for the props and costumes from his favourite 
films and now, almost 20 years later, has more than 25,000 
combined square feet of memorabilia. 
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Andrea Georgiou 

Has Jessica 
Plummer signed 
up for I’m A Celeb?  
 

I’m A Celebrity… Get Me Out 
Of Here! bosses have reportedly 
signed up Eastenders actress 
Jessica Plummer. 

A source claimed that the star, 
who recently left the BBC soap 
in an emotional domestic abuse 
storyline, could replicate the 
success that former Walford      
favourite Jacqueline Jossa had 
on the ITV show. 

The source told The Sun: 
“Bosses are delighted to be able 
to convince her to take part. It’s 
a great move for both parties  
as she’s just left the soap and 
this is a great opportunity for 
her personality to be shown to       
millions.” 

It follows reports claiming 
former Strictly Come Dancing 
professional dancer AJ Pritchard 
has also signed up. 

A source said: “It was always 
his aim to do more TV work after 
leaving Strictly and there’s no 
bigger challenge than I’m A 
Celeb. He’s an early riser, into 
his fitness and a dedicated      
person. He hopes being part of 
camp, it will give viewers the 
chance to get to know him better.” 

Other stars rumoured to be 
taking part are Top Gear host 
Jeremy Clarkson, This Morning 
presenter Eamonn Holmes and 
actor Vinnie Jones. 

The coronavirus pandemic 
means this year’s show, hosted 
as usual by Ant and Dec, will be 
held in Gwrych Castle, Abergele, 
North Wales - the first time it has 
moved from its traditional home 
in the Australian jungle.

The Landmark Nicosia were 
once again delighted to be       
the Hospitality Sponsors of the   
Madame Figaro Women of the 
Year Awards 2020 which took 
place in the Cypriot capital over 
the weekend.  

The hotel said it was honoured 
to accommodate the event’s host, 
Greek superstar Sakis Rouvas, 
and singing sensation Giannis 
Ploutarchos who entertained 

the guests during the spectacu-
lar night. 

The annual event, which 
showcases Cypriot women who 
stand out in their field and have 
become role models, awarded 
successful women within the 
fashion, music and film indus-
tries, amongst other categories; 
women who challenge them-
selves, who dare to dream and 
who seek a better future.

The Landmark Nicosia hosts Madame 
Figaro Women of the Year Awards 

Sunnyseeker Hotels,      
established in 2012, offer 
a full range of Hotel 

Management Services and 
strive to change the status quo. 
With creative strategies and 
practices, they turn hotels 
around and lead them towards 
outperforming their competitors.  

Delivering an unrivalled guest 
experience is essential to Sunny-
seeker Hotels and their mission 
is to be able to offer deluxe    
upscale accommodation, superb 
dining experiences, memorable 
entertainment, relaxation and 
tranquillity and above all friendly, 
yet efficient service.  

Sunnyseeker Hotels manage 
Radisson Blu Hotel Larnaca, 
Radisson Beach Resort Larnaca, 
Hotel Indigo Larnaca, The Blue 
Ivy Hotel & Suites, The Quality 
Lodge by Best Western Premier 
Collection, Mikes Kanarium City 
Hotel and the QCC Residence. 

After the lockdown, Radisson 
Blu Hotel Larnaca, Mikes Kana-
rium City Hotel, QCC Residence 
and The Blue Ivy Hotel & Suites 
re-opened. Soon after two new 
properties, IHG’s Hotel Indigo 
Larnaca and The Quality Lodge 
by Best Western Premier Collec-
tion, opened.  

Due to the pandemic, and 
being that the UK and Russia 
are important markets for Cyprus 
tourism, it was evident that the 
summer season would be a slow 
one. The hotels received some 
tourists from countries in cate-
gories A and B throughout the 
months of July and August, albeit 
not to the numbers hoped for. 

September at Radisson       
Blu Hotel Larnaca saw more        
corporate business and football 
teams visit, and there was good 
performance of the food and 
beverage outlets for all prop-
erties, especially brunches at 

Dolce Café of Radisson Blu 
Hotel Larnaca and the Hotel 
Indigo Larnaca brunch which 
have now been well established 
in the Larnaca spots. 

Sunnyseeker Hotels are of 
course taking all the necessary 
precautions as to protect both 
its guests and team, always 
taking into consideration the 
comfort of the guest by providing 
somewhere they can relax and 
unwind. 

So how will the pandemic  
affect 2021? Stelios Markou, 
Room Division Manager at 
Radisson Blu Hotel Larnaca, 
told Parikiaki, “The way we 
travel has changed. I see two 
scenarios - we find the cure 
and everyone goes on holiday, 
making 2021 a fantastic year, 
or the pandemic continues and 
we have half the occupancy of 
2019 with extra precautions. I 
think people will still travel but 
not as freely as we would like 
to believe.  

“We have a new hotel open-
ing in April 2021, the Radisson 
Beach Resort Larnaca, and we 
are confident that should the 
pandemic allow, it will be a pop-
ular resort that will take Larnaca 
to the next level in tourism.” 

“To be honest, I can’t see   
anywhere safer for people to 
travel to. I believe we have all 
embedded the need for precau-
tions, making Cyprus the safest 
place to travel to,” he concluded. 

What the future holds for some of  the 
hotels in Cyprus
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All you need to know 
about home insurance 

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

It doesn't matter whether you live in a one-bed-
room flat or a five-bedroom detached house, 
your home is no doubt your castle. So it's impor-

tant to make sure that you have the right protection 
in place in case something should go wrong. 

What if there was a fire or the roof was damaged 
in a storm? Would you be able to pay for the repairs? 
And where would you live if your house was           
uninhabitable? Your home also contains some of 
your most valuable possessions. Could you afford 
to eplace your flat screen TV or your jewellery        
collection if you were the target of burglars? 

 
What does buildings insurance cover? 

There are two types of house insurance: buildings 
and contents cover. Buildings insurance covers      
the structure of your home, so the roof, walls and       
windows. It also includes the permanent fixtures, 
such as the fitted kitchen and the bathroom suite. 
Buildings insurance policies vary, but they should 
all insure your home in case of fire, storm, flood, 
subsidence, burst pipes, theft and falling trees. 

Most insurers offer extra cover if you need it, 
though you will normally have to pay an additional 
premium. Accidental damage is one of the most 
popular policy add-ons. You might also want to 
consider legal expenses cover. 

Buildings insurance will not normally pay out for 
damage due to wear and tear, or acts of war or      
terrorism. If your home is unoccupied for more than 
30 days during the year, you could also invalidate 
the policy. Always read the small print before you 
buy buildings insurance to make sure you have the 
right cover for your needs. 

 
Counting the cost of contents 

You don't just need to insure the structure of your 
home; you also need to insure its contents against 
loss or damage caused by theft, fire, storms,        
lightning, flooding or other water leakage, as well 
as explosions or earthquakes. 

The contents of your home might be more valuable 
than you think. The average family of four estimates 
their contents to be worth £25,000. However, their 
true value is actually closer to £55,000.  

The best way to make sure you have adequate 
cover is to walk round your house room by room and 
make an inventory of your possessions. Jewellery, 
computers, iPods - they can all add up to quite a 
sum. And don't forget the contents of your shed. 
Contents also include clothes, furniture, carpets and 
curtains. If you are unsure, it might help if you think 
of the things you would take with you if you were 
to move house. 

Make sure you read the terms and conditions of 
the policy because most insurers limit the pay out 
for a single item. For example, if the single item limit 
is £1,500 and a ring worth £2,000 is stolen from 
your home, you could end up with a £500 shortfall. 

Your insurer will probably ask for details of any 
valuable items; it is important you give all the relevant 
information or you could invalidate the policy and the 
insurer could refuse to pay out in the event of a claim. 

 
The Most Common Home Insurance Claims  

So which home insurance claims are the most 
common – and costly? These are the events that 
triggered the most homeowners insurance claims, 
according to national data from the Insurance         
Information Institute. 

#1: Theft Rounding out the top six most common 
homeowners insurance claims is theft. Coming in 
at number 1 of all claims with an average claim cost 
of £4,264. If you’d like to reduce your risk of theft 
even further, consider installing a home security 
system. Some insurers even offer premium discounts 
for doing this! 

#2: Fire and Lightning Damage While fire and 
lightning rank second for frequency, they tend to be 
the most expensive claims, with a whopping average 
price tag of £68,322. The good news? Homeowners 
insurance was originally designed to protect against 
fires, so coverage for fire claims is easy to find. The 
bad news, obviously, is that fires can destroy a lot 
of property fast (hence the high cost of claims). 

#3: Water Damage & Freezing When pipes burst 
or appliances leak, serious damage can result. And 
it happens fairly often: more than one in five home-
owners insurance claims relate to this type of water 
damage. In addition to being common, these claims 
are somewhat expensive, ranking third overall and 
coming in at about £10,234 on average. 

#4: Non-Theft Property Damage Miscellaneous 
property damage can take a million forms: a tree 
falling through your roof, a football shattering your 
window, a rubbish truck backing into your brand-new 
garage. Because of the sheer variety here, the average 
cost of these types of claims isn’t too informative. 
But for the record, it’s £5,823. 

#5: Liability Let’s all be glad liability claims are rare 
because they tend to be expensive. As a refresher, 
liability refers to your duty toward other people. So 
when a guest is injured or has their property damaged 
while visiting your home, you may have liability for 
their medical costs or the costs to repair or replace 
their property. Liability claims rank second in average 
cost, coming in at £26,085. The good news: most home-
owners insurance policies offer liability protection.

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

With London now under 
Tier 2 level restrictions 
following a rapid rise 

of infections in many boroughs 
in the city, the government  
have issued updated guidance 
around moving home. 

The good news is people      
are free to move home. The 
measures implemented by the 
government ensure that moving 
home and related activities, 
such as viewing property, can 
happen safely.  

Buyers and sellers can put 
their homes on the market and 
look for properties to buy or 
rent, and everyone involved in 
the moving process must follow 
social distancing.  

Estate Agents have modified 
the way they operate in order   
to reduce the risk of COVID-19. 
Many agents continue to         
offer virtual viewings, they are 
advising clients to vacate their 
property during viewings and 
are ensuring that all properties 
are thoroughly cleaned before 
someone else moves in. 

George Sifonios, Managing 
Director at David Astburys        
Estate Agency in Crouch End 

said, “We have been adhering 
to the Government Safety 
Guidelines, and the office door 
at our Crouch End location      
will be kept closed and we have 
requested that clients schedule 
an appointment if they have to 
visit the office.  

“As always the safety of our 
clients, our team and the wider 
community is our top priority.” 

The tier 2 restrictions don’t 
seem to have deterred property 
investors, landlords and buyers 
from overseas. The latest       
data from mortgage lenders 
show a spike in enquiries from        
landlords who are trying to  
take advantage of the stamp 
duty holiday and make further        
savings until March 31 2021, 
making it a good time to invest.  

George Sifonios, Managing 
Director at David Astburys       
Estate Agency said, “We are        
in a challenging moment in  
time and now more than ever it 
is critical that buyers, sellers and 
landlords are with an agency 
that can execute for them.  

“We have consistently over 
performed for our clients and 
landlords, have a 100% success 

rate and are offering rent      
guarantees, so please contact 
us if you need help renting      
and managing your property, 
our focus is on super serving 
our clients.” 

To view all our properties  
currently for sale or discuss 
selling or renting a property 
contact the team at David      
Astburys Estate Agency on 020 
300 6787 or visit their website: 
www.davidastburys.com 

Address:  
15 Park Road 
Crouch End 

London N8 8TE 
 

Email:  
crouchend@davidastburys.com 

 
Website:  

www.davidastburys.com 
 

Tel: 020 3000 6787

George Sifonios 

Specialising in Sales, 
Lettings & Property 
Management 

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS 
for an agency in London

Most Lets agreed on

97% of transactions achieved the 
asking price.

FREE no obligation property valuation

15 Park Road, London N8 8TE
t 020 3000 6787
e crouchend@davidastburys.com
w davidastburys.com 
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Home moves can still go 
ahead - London under   
Tier 2 Restrictions
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK  
Pixie 
 

Pixie has cult written all over it. 
Once Upon A Time in the West…
of Ireland - in Sligo to be exact. It 
is a cross between a gangster 
and a western set deep in the 
Irish countryside. It tells the story 
of Pixie (Olivia Cooke) an attrac-
tive, young woman ready for a 
new life in San Francisco but first 
she must revenge her mother’s 
death. In the meantime, two young 
men (Ben Handy & Daryl McCor-
mack) accidentally end up with a 
bag full of drugs and a dead body 
in the boot of their car. They find 
themselves being pursued by drug 
dealers, gangsters and priests 
and there is only one person who 
may be able to help them get out 
of this mess unharmed. Yes, you 
have guessed it - Pixie… 

It is a deliciously funny adven-
ture superbly directed by Barnaby 
Thompson and brilliantly written 
by his son Preston. An inventive, 
utterly unpredictable screenplay 
with many colourful characters 
who may live or die at a drop of a 
hat. Olivia Cooke lights up the 
screen as the eponymous heroine 
and is supported by a splendid, 
highly watchable cast. It is also 
good to see Alec Baldwin perfect-
ing his Irish accent as a priest. 
Give yourself a treat and see this 
on the big screen! 

 

Summer Of 85 

Francois Ozon, now at the peak 
of his illustrious career, delivers 
another spellbinding film brilliantly 
executed and performed. The 
story is adapted from the British 
novel “Dance on my Grave” by 
Aidan Chambers and is set at a 
seaside resort in Normandy.  

16-year-old Alexis (Felix Lebeb-
vre) spends a lonely summer by

 

the beach until one day his boat 
capsizes and is miraculously 
saved from drowning by the 
dashing David (Benjamin Voisin). 
David is not only Alexis’ knight of 
shining armour but also the man 
of his dreams… 

The story is eloquently scripted 
by Ozon, who develops fully 
fleshed characters in this intrigu-
ing tale of love, passion and        
jealously. The performances are 
fresh and captivating while the  
luminous Lefebvre as destined 
for greater things. 

 

The Secret Garden 

This new version of the British 
classic delivers the goods and 
boasts strong production values 
and gorgeous designs. The          
action begins in India in the late 
forties and follows the story of 
Mary Lennox (Dixie Egerickx),      
a 10-year-old girl, who after        
losing her mother she is sent to 
live with her uncle Archibald 
Craven (Colin Firth) in a remote 
country estate near the Yorkshire 
moors. Mary struggles to settle       
in under the strict rule of the 
housekeeper Mrs Medlock (Julie 
Walters) until she begins to          
explore the estate grounds… 

It is a heart-warming film with 
decent performances and expertly 
directed by Marc Munden. Every-
one needs a secret garden espe-
cially during these turbulent times. 
(In Cinemas and on Sky Cinema) 

 

Honest Thief  

An intense action adventure 
with Liam Neeson, born to play 
this kind of role - an honest thief, 

who decides to give himself up 
after he meets the love of his life. 
Tom is described by the FBI as 
the “in and out bandit” - the         
untraceable bank robber - so 
when he calls to give himself up 
and return the stolen money in 
exchange for a light prison service, 
they immediately presume that 
this is yet another prank call. But 
later when Tom is double crossed 
by two corrupt FBI agents it is 
time for the honest thief to take 
matters into his own hands… 

Writer/director Mark Williams 
puts Neeson’ likable yet tough 
persona to great use in this          
enjoyable thriller. 

 

A Call To Spy 

This is clearly a labour of love 
for Sarah Megan Thomas, who 
not only writes a powerful screen-
play inspired by true World War II 
stories, but also plays the leading 
role of Virginia Hall, an American 
recruited in London for a new spy 
agency run by Vera Atkins (Stana 
Katic). Virginia is soon sent to 
France along with Noor (Radhika 
Atpe), a Muslim pacifist… 

It is good to see this intriguing 
story told from a female perspec-
tive and with strong characters - 
women ready to put their lives on 
the line in order to get rid of the 
Nazis. 

 

The Trial Of The 
Chicago 7  

Writer/director Aaron Sorkin   
revisits the sixties with this true 
story about the peaceful protest 
against the Vietnam War at          

the 1968 Democratic National         
Convention which turned into a 
violent confrontation with the        
police… 

Sorkin has assembled a stellar 
cast for this intense courtroom 
drama and he wisely begins        
the story with the trial before          
he inserts crucial pieces of             
information with effective use of      
flashbacks. Essential viewing! 
(Netflix) 

 
ONE MAN AND HIS SHOES: 

Yemi Bamiro’s unusual docu-
mentary arrives in cinemas fresh 
from its London Film Festival  
premiere. Bamiro examines the 
history and the reasons behind 
the world’s fascination with Air 
Jordan sneakers. At first the film 
seems like an ad for Nike but        
as it develops we see Bamiro 
also exploring and highlighting 
the tragedy behind the mindless        
killings of those youngsters,       
who were shot down just for        
the precious shoes. Worth seeing 
just for the brilliant Spike Lee 
black and white commercials 
alone!   

 
RAISE HELL-THE LIFE AND 

TIMES OF MOLLY IVINS:          
This enjoyable documentary 
celebrates the amazing person-
ality of Molly Ivins, the controver-
sial and outspoken political 
journalist, who never failed to 
write biting comments on her       
columns about the state of the 
nation with particular emphasis 
on George W Bush. The world 
especially the States need more 
people like the irreplaceable 
Molly! 

 
THE MORTUARY COLLEC-

TION: An enjoyable anthology      
of horror stories directed with 
great energy and gusto by        
Ryan Spindell. A young woman 
applies for a job at a mortuary 
and is fascinated to hear about 
the strange history of the town       
by its creepy mortician (Clancy 
Brown), who tells her five        
seemingly unconnected spooky         
tales. A fun collection with a 
clever, unpredictable final twist!          
(Shudder) 

 
ANTRUM: This seventies       

horror from Hungary has been 
described as the deadliest film 
ever made and which, like the 
central story of the Japanese 
RING, is apparently cursed and 
kills those who watch it. The story 
of a brother and a sister, who after 
they put their dog to sleep, they 
wander through the forest search-
ing for Antrum - the entrance to 
Hell…The introduction feels like 
a faux documentary but overall 
the film is demonically dull.        
(Digital Release) 

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

The Bridge Theatre  
continues to sate my 
thirst for top quality live 

performance. All this when a 
“circuit breaker” seems inevita-
ble in order to halt the inexor-
able rise in the number of 
Covid cases. Another national 
lockdown looms large on the 
viral horizon. Sitting in a          
socially distanced auditorium 
is not ideal but these small 
cultural morsels are most      
welcome. The last coupling of 
monologues in Alan Bennett’s 
remarkable Talking Heads 
also provide two that are chalk 
and cheese. 

Playing Sandwiches homes 
in on Wilfred, a parks attendant 
with a fondness for liquorice 
allsorts who befriends a seven-
year-old girl and her mother. 
This innocent encounter 
triggers a sequence of events 
which shows this apparently 
amiable man to have a murky 
past. He reveals why his track 
record in previous employment 
was an apocryphal mishmash 
and how his ending up in a 
prison cell was an inevitability 
considering his weakness for 
small girls.  

Performed by the impressive 
Lucian Msamati and directed 
by Jeremy Herrrin, it is a com-
pelling vignette. The darkness 
of the piece is punctuated with 
Bennettesque witticisms as 
the man expresses disgust at 
the foul and indecent sexual 
behaviour of others. The irony 
is perverse and when one 
considers that it premiered      
on TV in 1998, a time when 
self-made vigilante groups 
would go “paedo hunting”           
it makes for uncomfortable 
viewing. 

Msamati is docile, almost 
too nice, but the transformation 
into a public menace and the 
revelation of previous mal-
practice both professionally 
and personally is executed 
with great skill. Incarcerated, 
he contemplates his condition, 
remarking ‘It's the one part of 
my life that feels right - and 
that's the bit that's wrong.’ Ho-
nest words spoken with        lit-
tle emotion, they are 
frighteningly cynical and dan-
gerous. This is a man that re-
quires a serious psychological 
intervention but even then 
there is little guarantee he will 
not become yet another statis-
tic of paedophilic recidivism. 

 Jeremy Herrin’s direction 
brings out the solitary despair 
allowing the piece to breathe 
with moments of stifled         
contemplation giving us time 
to digest and appreciate the 
thin line between good and 
evil. Quietly pulsating. 

The other, very contrasting, 
monologue features serial 
complainer Irene Ruddock, a 
woman for whom letter writing 
(remember them) is a key part 
of her daily routine. She is also 
riven with parochial prurience 
keeping a close eye on the 
couple who live opposite and 
a little girl who she believes to 
be badly bruised. Her curiosity 
is seemingly harmless fun and 
then the police pay a visit to 
the neighbourhood resulting in 
a unexpected comeuppance.  

Those who saw the original 
on TV will understand why         
I will say little about that but 
those of you new to Lady of 
Letters are in for a treat. 
Doubly so because in actor 
Imelda Staunton and director 
Jonathan Kent you have a duo 
in perfect harmony.   

Sitting as though posing for 
a portrait Staunton is a picture 
of contrasting emotions.    
Outwardly assured in her 
busybody belief and action, 
beneath the surface lurks a 
lonely soul in need of a cuddle. 
She milks every droplet out of 
Bennett’s comedy and being 
an OCD cleaner myself I was 
in stitches listening to her      
episode with the cleaning 
team at Westminster Council. 
Moments later she is still and 
silent, her stony face speaking 
a thousand words. Defiant  
and unbending deep down 
she knows there can only be 
one winner. The transformation 
from TV to stage is artfully       
accomplished by Kent. The  
silences are salient and     
salutary and the redemptive 
ending is a joy. A theatrical 
gem. 

I cannot end this week      
without letting off some steam 
about the ever increasing      
bellara of pandemic fashion. A 
mask is a mask is a mask. 
There to prevent infection.  
Apparently not and companies 
are paying their already     
underpaid workforces an over-
time pittance to produce a  
colourful array that would not 
be out of place on display at 
The Tate.  

Today I thought Bet Lynch 
had been resurrected. As I 
took my daily constitutional 
there before me in the shop-
ping centre stood a woman in 
leopard skin blouse, carrying 
a leopard skin bag with her 
face partially concealed by        
a leopard skin mask. Her  
companion’s was the face of  
a lion. I could not mask my 
disbelief. Themou bkion. 

 
Playing Sandwiches and 

Lady of Letters – 
www.bridgetheatre.co.uk

Theatre Reviews 

George Savvides Barney Efthimiou

From guilt to 
redemption 
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After a long summer of sun 
and heat, I noticed my hair 
had become more than 

just a little dry. The year where 
I ditched the blow dryer and   
decided to go 'au natural' with 
hair that was long, wild, and 
with unruly waves.  

Hair reflects mood, and that is 
how I felt. I had put lowlights in 
to give it a dash of hot red colour. 
Great, wild and free hair, without 
heated hair tools like blow dryers, 
straighteners, curling irons, should 
retain its condition, right? Well 
actually no. It was better in the 
way it grew a little longer, the way 
it used to, without all the heated 
appliances. However, by the end 
of the summer, along with being 
outside far more and combined 
colour absorbing, the sun’s rays, 
chuck in a few twigs here and 
there every day from the beauti-
ful outdoors, my hair was begin-
ning to get ultra-dry and almost 
matted. Extra washing meant 
extra dry. It was time to step up 

the hair action plan, before need-
ing to cut out anymore chunks 
of matted hair. 

The hair is made of up of a 
tough protein called keratin. A 
hair follicle anchors each hair 
into the skin. At the base of the 

follicle is the bulb where the living 
cells divide and grow to build the 
hair shaft. The hair shaft single 
strand is made up of three layers 
- the cuticle, cortex and medulla. 
The cuticle is the outer layer, it 
is the layer that if looked under 
a microscope would resemble a 

Christmas tree in appearance. 
When hair is undernourished, dry 
or backcombed, the cuticle layers 
then lay hap hazard rather than 
flat and get tangled amongst the 
neighbouring hair strands. They 
then can become matted. When 
the cuticle lay flat, the hair strands 
lay freely side by side and then 
appear smooth, reflecting the 
light and making it look shiny 
and feel silky.  

The cortex part of the hair is 
the layer underneath the cuticle, 
it is where any chemical perma-
nent colouring, straightening or 
perming takes place. The cortex 
is made up of disulphide bonds 
that link peptide chains. If they 
are over processed in any way, 
by over lapping of chemical treat-
ments, they may show as poor, 
over dry, damaged or broken off 
hair. It is therefore important not 
to over pull or tug hair that is 
over processed chemically, in 
any way, shape or form, with 
heated appliances that may add 

any extra force. 
At the centre of the hair strand 

is the medulla, it is the soft frag-
ile layer and is speculated that 
this is like the pith of the hair. 

So time for ultra-attention for 
getting goldilocks hair back in 
order with some luxury care 
treatments. 

First step is making sure any 
split ends are cut out, so those 
cuticle layers don't get caught 
up amongst each other by laying 
all over the place erratically. 
Then a deep conditioning treat-
ment will benefit the scalp and 
hair.  

Every day hair conditioners 
help to make those cuticle layers 
lay flat, but for a deeper level 
conditioning, when the hair is a 

little more distressed, a condition-
ing mask for the hair and scalp 
would be more beneficial. A hair 
mask will hydrate and put some 
oil back into the hair structure; 
using fingertips and massaging 
the scalp area in gentle circular 
movements will also stimulate 
the blood supply to the surface 
of the skin, which in turn feeds 
the hair growth, along with all 
the nutrients from the good food 
you eat.  

Good proteins that help keep 
hair strong are oily fish like     
salmon, mackerel or tuna, as 
well as soya beans, eggs, sweet 
potatoes and avocados. 

Avoid using a brush on wet  
or damp hair, instead use a 
large tooth comb. Use a brush 

on dry hair and always brush 
comb from tips first and gradually 
working higher on each brush 
or comb strokes - this will help 
any unruly cuticle lay flat again 
without any tugging or pulling. 

Use a deep conditioning mask 
like that of our faithful and reliable 
source L'Oreal Paris Elvive Full 
Resist Power Mask, who always 
seem to work magical results.  

Alternatively, try making your 
own treatment at home using 
some glycerine, melted coconut 
oil and olive or almond oil. Use 
shampoo neat and apply before 
water to wash off though. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Hair-rays-ing

Cooking with Loulla Astin 
Koulouri bread / Κουλούρι-δαχτυλιά 

A popular and very aromatic 
Cypriot sesame tear-apart 
bread, segmented for pulling 

into fingers when eaten. Similar to 
Koulourakia, this type of bread is 
called Koulouri or Thaktila (fingers) 
because the loaves are long and 
slashed on top, resembling fat 
fingers. The loaves are flavoured 
with Greek aromatic spices; mastic 
gum, mahlepi and aniseed; I also 
add honey as it keeps the bread 
soft. The bread is topped with a 
mixture of seeds (sesame, nigella 
and aniseed). 

When making Thaktyla while 
fasting, the milk is replaced with 
water.  

 
Ingredients: 

For the topping: 
175g (6oz) sesame seeds 
1 tbsp aniseed seeds (glykaniso)  
1 tbsp nigella seeds (mavrokokos) 
 
For the bread (makes 3): 
500g strong flour 
500g plain flour 
50g fine semolina 
2 x 7g sachet of fast action 

dried yeast 
1 tbsp caster sugar 
2 tbsp honey 
1 tsp salt 
1/2 tsp ground cinnamon 
1/2 tsp ground mastic 
1/2 tsp ground mahlepi 
1/2 tsp ground aniseed 
6-8 tbsp light olive oil 
250ml lukewarm milk 
250ml lukewarm water 

Method: 
First boil the seeds for the       

topping for 4-5 minutes, then 
place in a sieve and leave to 
drain for 30 minutes. Spread 
them on a kitchen towel. 

Sift the yeast and sugar in the 
warm water, mix and leave for 10 
minutes. 

Place flour and semolina into a 
large warm bowl with all the      
aromatic spices. Make a well in 
the centre, stir in the yeast, milk, 
salt and olive oil. Gradually incor-
porate the flour from the sides of 
the bowl into the liquid; you may 
need more water.  

Knead the dough until soft, 
elastic-like and easy to handle 
(you could use an electric mixer 
with a dough hook to do this). 
Place dough in a bowl and cover 
with a warm cloth or cling film and 
leave in a warm place until double 
in size – approximately 2 hours. 

Knead the dough again and  

divide into three equal pieces. 
Roll each one into a thick, oblong 
approximately 20cm (8 inches) 
then roll the bread in the sesame 
mixture, place on baking sheets/ 
trays lined with baking paper or 
dusted with semolina, cover and 
allow them to prove once again 
for an hour. 

Preheat the oven to 180c / 
350f / Gas 4. With a sharp knife, 
slash each bread diagonally in       
5-6 places, at 4cm (1.1/2 inch)    
intervals, making sure you don’t 
cut all the way through and push 
them back together. 

Place breads in the preheated 
oven for 30-35 minutes, turning 
the tray once or twice so they brown 
evenly. Bake until the Thaktila are 
lightly golden brown and sound 
hollow when turned upside down 
and tapped. Remove from the 
oven and leave to cool on a wire 
rack covered with a clean tea 
towel. Delicious hot or cold. 

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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KOPA League 

27 goals across  4 games  on 
Sunday  which started with an 
emphatic win for league leaders 
Anorthosis against Cinar to 
keep their 100% record alive. 
Anorthosis goals came from 
Andre McCollins 7, Danny Cool-
ridge, Dan Aristidou, Vas and 
Demetri. 

Olympia took all 3 points at 
home to Panathinaikos in an 
entertaining 4-2 win. We ex-
pected this fixture to be the one 
to watch for the neutral and we 
were not disappointed! Olympia 
were leading two nil through 
goals from Furlonge and a great 
individual goal from Ricky 
Louka, Panathinaikos reduced 
the score to 2-1 and Reuben 
made it 3-1 with a great header 
and a late rally from Panathi-
naikos led to Ant Panayi reduc-
ing the score to 3-2 but it 
weren’t long after Hassan made 
it 4-2 and keep Olympia in the 
chase for the championship. 

The penultimate game of the 
day was the first Omonia derby 
of the season, a fixture that has 
been highly anticipated due to 
the longstanding history among 
those associated in both clubs 
with KOPA. It was a 4-1 win for 
favourites Omonia (London), 
Coming up against the reigning 
champions was always going to 
be a tough task but the team 
have shown improvement week 
on week and this was no ex-
ception as they battled hard 
against one of the league’s top 
teams. They lost 4-1 but 

showed enough over 90 mi-
nutes positive signs to take into 
the next with confidence. The 
goal was scored by Steven 
Wright. Omonia ‘s goals came 
from Andreas Kyprianou 2, and 
Antonio Michael 2. 

In the final game of the day, 
the12pm kick off saw hosts 
Apoel run away with a 3-0 win 
against Akanthou. As both 
teams were placed mid table, 
level on points before Sunday’s 
fixture, a win for Apoel ensures 
they create a gap between 
themselves and those around 
them and pushes them closer 
to putting pressure on the teams 
at the top it was a blinding per-
formance from Jack Lane who 
scored a hat trick. 

Pantel represented KOPA on 
Saturday in the London FA jun-
ior Cup against South London 
team Earsfield FC. The South 
London team progressed to the 
next round by winning 6-0 
against Pantel The KOPA 
league side so far  had made a 
positive start to the season. 

League standings:   
Games played in brackets 
1 Anorthosis (5)               15 
2 Omonia  (5)                   12 
3 Komi Kebir (4)               10 
4 Olympia (5)                   10 
5  Pantel  (4).                     9 
6  Apoel  (4).                      6 
7 Panathinaikos (4)           3 
8 Akanthou (4)                   3 
9 Nissi  (3)                          0 
10 Cinar  (4)                       0 
11 Omonia Youth(4)           0

Community Youth 
Football
Results - Sunday 18th  October 2020 
U18 
AEK Gold 2 Maccabi 10, Hendon Utd 6 Omonia Green 1 
Omonia Gold 0  Aldenham 2, AEK Black 4 Whetstone 4 
U16 
Omonia Gold 2 Boreham Wood 3, HMH 7 Omonia Silver 0 
U15 
Whetstone 5 Omonia Gold 2 
U14 
Harvesters 2 Omonia Green 3, Hadley Rangers 7 AEK Black 0 
HMH 1 Omonia Gold 2 
U13 
Alexandra Park Omonia White 4, Omonia Green 0 GFA Enfield 6 
U12 
Omonia Gold 1 Alexandra Park 3, Maccabi 1 AEK Eagles 8 
Omonia Green 1 London Colney 2, Omonia White 0 HMH 2 

Olympia v Panathinaikos

Omonia youth saw all three of 
the club’s girl only teams play 
their first match of the season 
last weekend with the Under 11 
Girls enjoying their first ever 
game for the club. 
Sophia Karanicholas and Sam-
uel Arthur’s Under 13 Girls ran 
out 4-1 winners in a perform-
ance, which showed progress 
from last season.   Having gone 
1-0 up, they were pegged back 
to 1-1 with 15 minutes to go.  
The new girls who have joined 
the team have integrated fan-
tastically. 
George Pantelides Under 16 
Girls also had a winning start to 
the season. Playing in a new 
league this season a narrow 1-
0 victory was reward for all the 
pre-season training the team 
have been doing. 
” The girls struggled to find their 
rhythm early in the game but 
had a few chances early on with 
Aleesa and team captain Chris-
tina going close. Aleesa was 
soon to find the target with a 
strong drilled shot after good 
work from Sapphira and Chris-
tina sending the watching fans 
wild! Emilia made a great point 

blank save to keep the score at 
1-0.  The second half was 
mostly pressure from the Under 
16 Girls with Christina, Kayla 
and Emilia all having chances 
to score.  Maggie, Mary, Lydia 
and Andrianna covered every 
blade of the synthetic grass to 
support their teammates. It was 
a fun start to life in the East Bar-
net HGS Under 16 league with 
happy faces at the final whistle. 
Finally, the club’s newest team, 
Mary Tryphona and Abdulai 
Adejumo’s Under 11 Girls 
played their first match for the 
club in a friendly game. Mary 
was bubbling with pride as the 
team showed an amazing never 
give up attitude. Most impor-
tantly all the girls enjoyed them-
selves and with this being their 
first ever match, there was im-
provement with every passing 
minute. The girls never out their 
heads down and kept battling 
throughout the match.  Mary 
said: “I am so, so proud of them. 
We have a great squad who will 
improve and develop.” Player of 
the Match was awarded to 
Mahdi some amazing saves in 
goal. 

Omonia Youth girls 
kick off their season

A winning start to the season for the Under 16 Girls

 Happy Under 11 Girls play their first ever  
match for the club

Premier League

Liverpool, still smarting from a 
7-2 mauling at Aston Villa before 
the international break, got the 
perfect start in the third minute 
when Sadio Mane put them 
ahead, driving home a low cross 
from Andy Robertson. Centre-
back Van Dijk, so central to Liv-
erpool’s defensive solidity last 
season, then had to go off in-
jured after a reckless challenge 
from home goalkeeper Jordan 
Pickford. Carlo Ancelotti’s Ever-
ton side soon took advantage 
of the Dutchman’s absence 
when defender Michael Keane 
rose at the near post to power 
a header past keeper Adrian 
from a corner in the 19th mi-
nute. Mohamed Salah restored 
Liverpool’s lead in the 72nd but 
early season pacesetters Ever-
ton drew level nine minutes later 
with a header by Dominic Cal-
vert-Lewin, the England striker’s 
10th goal in seven games in all 
competitions this season. 
Pep Guardiola came up against 
his former assistant Mikel Arteta 
at The Etihad and perhaps not 
surprisingly it was a tactical en-
counter won by a calm finish 
from Sterling.  
Sterling slotted home the only 
goal in the 23rd minute after a 
Phil Foden shot was parried by 
Arsenal keeper Bernd Leno at 
the end of a flowing City 
counter-attack. 
A late burst of goals gave Man-
chester United a much-needed 
4-1 win at Newcastle United, 
with Bruno Fernandes making 
up for a missed second-half 
penalty by putting his side 
ahead in the 86th minute. The 
visitors had gone behind to an 
early Luke Shaw own goal, but 
captain Harry Maguire put them 
level with a header midway 
through the first half and Aaron 
Wan-Bissaka and Marcus 
Rashford added goals in sec-
ond-half stoppage time to com-
plete the rout. 
Southampton came from behind 
twice at Chelsea despite Timo 
Werner scoring two skilful indi-
vidual goals for the home side, 
his first strikes in the Premier 
League. 
Southampton’s positive ap-
proach was rewarded in the 
57th minute when Chelsea de-
fender Kurt Zouma misjudged a 
backpass and Kepa missed the 
ball which Che Adams blasted 
home. 
But the Saints struck again in 
added time to leave Frank Lam-
pard concerned about the errors 
his Chelsea team made. 
Aston Villa preserved the Pre-
mier League’s only 100% 
record as Ross Barkley’s late 
goal earned them a 1-0 win at 

Leicester City on Sunday to 
move into second place, one 
point behind early leaders Ev-
erton whose perfect start ended 
on Saturday. 
Brighton and Hove Albion 
scored late to earn a 1-1 draw 
at Crystal Palace. Sheffield 
United and Fulham also drew 
1-1 as both teams picked up 
their first points. 
While the Premier League goal 
rush slowed a little on Sunday, 
it did not in north London where 
Tottenham and West Ham bat-
tled out an extraordinary derby. 
Son Heung-min put Tottenham 
ahead inside a minute and two 
goals from Harry Kane had 
Spurs three up after 16 minutes. 
Bale, back at the club he left in 
2013 to start a trophy-laden ca-
reer at Real Madrid, came off 
the bench in the 72nd minute 
for his eagerly-awaited home-
coming, but the script was not 
written for the Welsh winger.Fa-
bian Balbuena’s 82nd minute 
header and Davinson San-
chez’s own goal set up a nervy 
finale and then in the fourth mi-
nute of stoppage time Manuel 
Lanzini fired an unstoppable 
shot from outside the area to 
spark wild celebrations from the 
visitors. Bale missed a great 
chance when the score was 3-
2. 
West Ham are the first team in 
Premier League history to avoid 
defeat in a game having trailed 
by at least three goals as late 
as the 81st minute. 
Palace had hung on to the lead 
given them by Wilfried Zaha’s 
19th-minute penalty but three 
points would have been more 
than they deserved against their 
arch-rivals Brighton. 
Substitute Alexis Mac Allister 
netted in the 90th minute to give 
Brighton a point although they 
had Lewis Dunk sent off in stop-
page time for a poor tackle on 
Gary Cahill. 
Sheffield United substitute Billy 
Sharp converted a late penalty 
to earn his side a point against 
Fulham who had taken the lead 
shortly before when Ademola 
Lookman marked his first start 
with an excellent solo effort. 
A Raul Jimenez shot that took 
a heavy deflection off the head 
of Leeds United midfielder Kal-
vin Phillips gave Wolverhamp-
ton Wanderers a hard-fought 1-
0 away win in the Premier 
League on Monday.Promoted 
West Bromwich Albion and 
Burnley fought out a 0-0 draw 
in the Premier League on Mon-
day after both sides missed 
chances to register a first win 
of the season in a pulsating 
clash. 

Delighted Everton players

Anorthosis v Cinar

Jack Lane Apoel hat trick hero 
in 3-0 win over Akanthou Olympia v Panathinaikos
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Fixtures  
Premier League 
Friday 23rd October 2020 
Aston Villa v Leeds United 20:00 BT Sport  
Saturday 24th October 2020 
Emirates FA Cup 4th Qualifying Round 
Maldon & Tiptree v Haringey Borough 
3.00pm Park Drive, Maldon, Essex, CM9 5JQ 
Leiston V Barnet 
3.00pm Victory Rd, Leiston, Suffolk, IP16 4DQ 
Spartan South Midlands League 
Bedford v New Salamis 
3.00pm  Meadow Lane, Bedford, MK44 3LW 
St Panteleimon v Buckingham 

3.00pm Enfield  FC Donkey Lane,EN1 3PL 
Premier League 
West Ham v Man City 12:30 BT Sport  
Fulham v Crystal Palace 15:00 BT Sport Man 
Utd v Chelsea 17:30 Sky Sports  
Liverpool v Sheffield United 20:00 Sky Sports  
Sunday 25th October 2020 
KOPA League 
Anorthosis v Komi Kebir 
11.30am Powerleague Enfield, Edmonton County 
School, Enfield, EN1 1HQ 
Panathinaikos v Omonia 
12.00am Enfield Playing Fields, Great Cambridge 

Road, Enfield EN1 3SD 
Nissi v Omonia Youth 
10.00am Enfield Grammar Parsonage Lane, En-
field, EN1 3EX 
Akanthou v Cinar 
12.30pm Highlands School Astro, Worlds End 
Lane, N21 1QQ 
Pantel v Olympia 
12.00pm Southgate School, Sussex Way,  
Barnet EN4 0BL 
Premier League 
Southampton v Everton 14:00 Sky Sports  
Wolves v Newcastle United 16:30 Sky Sports  

Arsenal v Leicester City 19:15 Sky Sports  
Tuesday 27th October 2020 
Isthmian League 
Hornchurch v Haringey Borough 
7.45pm Bridge Avenue, Upminster, RM14 2LX 
Vanarama National League 
Wrexham V Barnet 
7.45pm Racecourse Wrexham, LL11 2AH 
Wednesday October 28th 2020 
Spartan South Midlands League 
Park View v St Panteleimon 
7.45pm New River Sports Centre, White Hart 
Lane, N22 5QW 

The Welsh Pafos manager 
Cameron Toshack in photo has 
left the club shortly after his side 
secured a stunning win against 
one of the league’s top sides 
Apoel.  
The former Swansea City youth 
coach left SA1 to join the Cyp-
riot club in December last year. 
Pafos were in disarray at the 
time of Toshack’s arrival having 
won just three of their opening 
13 league games of the 
2019/20 season before the 
Welshman took charge of the 
club. 
However, Toshack, along with 
fellow former Swansea youth 
coach Gary Richards, steered 
the club to safety following a 
string of impressive results and 
even came within a whisker of 
securing a top six finish 
Such were his side’s efforts ear-
lier this year, Toshack won Cyp-
riot First Division Manager of 
the Month award for February 
before football was brought to 
a halt owing to the coronavirus 
outbreak. 
However, he was sacked after 
Pafos defeated reigning cham-
pions APOEL 1-0 away from 
home on Sunday night, with his 
side reduced to 10 men early 
on in the second half against 
the 28-time league winners. 
Top of the table Apollon beat 
Olympiakos 1-0 away with their 
goal coming in the 51st minute 
from Diguiny. 

AEL thrashed Enosis neon 
Paralimni 4-1 goals from Medo-
jovic ,Riera, Papafotis and Gha-
zaryan and for Paralimni Juan 
Felipe. 
Anorthosis beat Salamina 4-1 
in the Famagusta derby in Lar-
naca two penalties from Manias 
and another to give him a hat 
trick and Vrgoc added a fourth. 
Varelas scored for Salamina to 
at 1-1.Second placed Omonia 
who are playing PAOK in the 
Europa League this evening 
beat Ethnikos Achna 2-1 their 
goals from Bautheac and Duris.  
Zakpa scored the goal for  
Ethnikos. 
AEK won 2-0 against Doxa one 
a free kick and the other a pen-
alty from Naranjo and Taule-
messe.Ermis Aradippou beat 
Karmiotissa 1-0 their goal from 
Holt in the 73rd minute.

A Thomas Murg goal one mi-
nute before the 90th allowed 
PAOK to snatch a point from the 
match with AEK as it canceled 
out Karim Ansarifard’s opener 
from the first half. 
Aris reached 13 points from five 
games on Saturday with its 1-0 
win over Apollon, Bruno Gama 
was on target for the Yellows. 
Olympiakos had to wait for Atro-
mitos to be left with 10 men, 
after the 35th minute, to start 
scoring against Atromitos. 
Eventually it put four past the 
10-man Peristeri team in Pi-
raeus, courtesy of a Youssef El-
Arabi hat-trick and an Ahmed 
Hassan goal, all after the 51st 
minute.Volos came from behind 

to defeat PAS Giannina 2-1 As-
teras Tripolis downed host Lar-
issa 3-1. 
A 2-2 draw in Iraklio between 
OFI and Panathinaikos. Fabio 
Sturgeon and Miguel Mellado 
gave OFI the lead twice, but first 
Carlitos and then Federico Mac-
heda equalized for the Greens, 
who also missed a penalty with 
Macheda. This was only the 
second point for Panathinaikos 
in  four games.  
The Athens giant is expecting 
Romanian manager Laszlo Bo-
loni to take over the club on 
Monday, following the sacking 
of coach Dani Poyatos and 
technical director Xavi Roca to 
try and improve performances.

Greece Super League

Haringey Borough away 
for FA Cup
Haringey Borough are away in 
the Emirates FA Cup this week 
to play Isthmian league team 
Maldon and Tiptree in the fourth 
qualifying round with the reward 
for the winners of going into the 
first round proper.Haringey have 
beaten Tunbridge Wells, Chert-
sey and Bracknell to reach this 
stage. 
Last week their good form came 
to a halt when they lost to Cray 
Athletic in the Isthmian league 
Premier.Borough opened the 
scoring through Alfred Bawling 
but then goals from Bradley Prit-
chard, Ben Mundele, and Rhys 
Murrell-Williams pegged them 
back and secured the three 
points for the visitors at Coles 
Park Stadium.

Spartan South Midlands 
League
Not so good for New Salamis and 
St Panteleimon

New Salamis and St Pantelei-
mon both lost in the Spartan 
South Midlands league on Sat-
urday. New Salamis to Milton 
Keynes Irish 2-1 with all three 
goals being scored late in the 
game New Salamis goal was 
scored by Luke Durnin this was 
New Salamis first defeat of the 
season.. 
St Panteleimon lost home to 
Winslow 4-3 their goals coming 
from Elia Katsoloudi, Hama Se-
makula and Hamza Miezou. 

New Salamis recovered in their 
Monday night fixture and drew 
2-2 with Ampthill but the reds 
would be upset with this result 
as they led for most of the 
game. The Red’s goals came 
from Ryan Hervel and Junior 
Rosero. 
This week our teams have 
tough opposition playing the two 
top teams this week. New Sa-
lamis are away to Bedford and 
St Panteleimon are home to 
Buckingham.  

New Salamis v Ampthill

Cyprus football
Pafos sack manager Cameron   
Toshack after beating Apoel

Barnet  can confirm that their 
Vanarama National League fix-
ture on saturday with Hartlepool 
United was postponed, due to 
a positive COVID-19 test 
amongst their First Team squad 
As a result of the positive test a 
number of First Team members 
had to self isolate until a neg-

ative test was returned. Con-
sequently, due to safety rea-
sons their National League fix-
ture with Hartlepool United had 
been postponed. 
The Club followed advice from 
the relevant authorities and will 
provide a further update in due 
course.

Barnet game postponed due to 
positive COVID-19 test amongst 
their First Team squad 

Nasser Al-Attiyah won the Cy-
prus Rally for the 7th time in his 
career and the second time in 
a row (this is his third victory 
during the last four years). He 
was driving a Volkswagen Polo 
R5, co-driver by the Frenchman 
Mathieu Baumel. This is his 
second victory this year in the 
Middle East Rally Champion-
ship out of two events. The third 
and final round of the MERC is 
Rally of Lebanon in November. 
Al-Attiyah is the record man of 
the Cyprus Rally. Sebastian 
Loeb has four victories. Al-Atti-
yah won in Cyprus for the 16th 
time – he won nine times the 
Troodos Rally. He is on the way 
for his 16th title in the Middle 
East Rally Championship – 10th 
consecutive. 

The current leader of the local 
championship Panagiotis Yian-
gou / Panagiotis Kyriakou, fin-
ished in the second place with 
a Hyundai i20. They had a 
steady race and despite the 
problems they faced in the last 
Saturday’s stage, they counter-
attacked on Sunday and fin-
ished second, taking the prize 
“Loris Ellinas” given to the first 
Cypriot crew, in honor of the first 
winner of the Cyprus Rally in 
1970. 
The podium was completed by 
Christos Demosthenous / Cos-
tas Pavlou with a Mitsubishi 
Lancer Evo IX. They made a 
lasting counterattack after S.S. 
2 when they had fallen 12th. 
Sunday morning started on the 
4th.

Al-Attiyah wins the Cyprus 
Rally 2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  
Μαρία Κωνσταντίνου 

(από την Αψιού, Λεμεσός) 
Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας  

μητέρας, γιαγιάς και πρόγιαγιάς Μαρίας Κωνσταντίνου. 
Η Μαρία Κωνσταντίνου απεβίωσε στο σπίτι της στις 11 Οκτωβρίου 

2020, σε ηλικία 97 ετών. Τώρα επανενώνεται έπειτα από επτά  
χρόνια, με τον αγαπημένο σύζυγό της Μιχαήλ. Θα τη θυμόμαστε για την 

φιλοξενία της, το απαράμιλλο νόστιμο μαγείρεμα της, το  
γρήγορο πνεύμα της, την καλοσύνη της απέναντι σε όλους τους  

φίλους της και πάνω απ 'όλα την αφοσίωση στην οικογένειά της και τη 
χριστιανική της πίστη. 

Θα λείψει πολύ σε όλη την οικογένεια και τους φίλους της, αλλά θα ζήσει 
για πάντα στις καρδιές μας. 

Δυστυχώς, λόγω των περιορισμών του Covid-19, η κηδεία θα  
παρακολουθείται μόνο από την στενή οικογένεια. 

Τον επόμενο χρόνο σχεδιάζουμε να οργανώσουμε ένα ειδικό  
μνημόσυνο για να γιορτάσουμε τη μακρά και υπέροχη ζωή της. 

Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν μια δωρεά στο NSPCC στη μνήμη 
της. Δημιουργήσαμε ταμείο αφιερώματος για την μνήμη της  

στον ιστότοπο του NSPCC: 
https://tribute-funds.nspcc.org.uk/maria-constantinou όπου μπορείτε να 

κάνετε δωρεά και να αφήσετε ένα μήνυμα εις μνήμη της. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maria Constantinou 
(From Apsiou, Limassol)

It is with great sadness that we announce the passing of our dearest 
mother, grandmother and great-grandmother 

Maria Constantinou who passed away peacefully at home on  
October 11th 2020 aged 97. She is now reunited after seven years 
with her beloved husband Michael.  She will be remembered for her  
renowned hospitality,  her unmatched delicious cooking, her quick 

wit, her caring kindness to all her friends and above all her devotion 
to her family and her Christian faith.     

She will be dearly missed by all the family and her many friends but 
will live forever in our hearts. 

Regrettably, due to Covid-19 restrictions the funeral will be attended 
by the immediate family only.  

Next year we plan to organise a special memorial service to  
celebrate her long and wonderful life. 

We invite you to make a donation to the NSPCC in her memory.   
A tribute fund has been set up on the NSPCC website: 

https://tribute-funds.nspcc.org.uk/maria-constantinou where you can 
make a donation and leave a message or a memory. 10.10.1923 – 11.10.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Aνδρονίκη Σάββα 

(από την Αλεθρικό, Κύπρος) 
Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης 
μας Ανδρονίκης Σάββα, η οποία απεβίωσε το Σάββατο 10 

Οκτωβρίου 2020, σε ηλικία 93 ετών. 
Αφήνει πίσω από την κόρη της Ευτυχία, 4 εγγόνια και τη  

δισέγγονη της. 
Μια στοργική και συμπονετική μητέρα και γιαγιά που θα  

λείψει δυστυχώς σε όλους μας. 
Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου 2020 
στις 12.30μμ στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων,  

Kentish Lane, Brookmans Park AL9 6NG. Θα ακολουθήσει η 
ταφή στο νκοιμητήριο του Cheshunt, 136 Cromwell Avenue, 

Waltham Cross, EN7 5DW 
Δυστυχώς, λόγω των περιορισμών της πανδημίας, μόνο η 
στενή οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί στην κηδεία.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Androniki Savva 
(From Alethriko, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce the death of our  
beloved Androniki Savva, who sadly passed away on Saturday 

10th October 2020 at the age of 93. 
She leaves behind her daughter Eftehia, 4 grand children and 

her great granddaughter. 
A loving and caring mother and grandmother she will be  

sadly missed. 
Her funeral will take place on the 29th October 2020 at 

12.30pm  
at the Twelve Apostles Church, Kentish Lane, Brookmans Park 
AL9 6NG, followed by the burial at the Cheshunt Cemetery, 136  

Cromwell Avenue, Waltham Cross, EN7 5DW. 
Unfortunately due to the corona virus restrictions, only the  

immediate family can attend the funeral service.

09.01.1941-09.10.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δήμος Δημητρίου 
(από την Άχνα (Ξυλότυμπου), Κύπρος) 

It is with great sadness we announce the passing of our much loved 
husband, father, grandfather  and great grandfather Demos 

 Demetriou who left us on 9th of October 2020 at the age of 79. 
He leaves behind his wife Christina, sons - Marinos, Jimmy, George 

and Andrew and daughter Katerina. 
 He has 15 beloved Grandchildren and 7 precious Great- 

grandchildren, Siblings and many friends who will miss him dearly.  
Our much loved Demos has left us to join his son Sotiris (deceased). 

Demos was always an upbeat, positive man that enjoyed nothing 
more than being surrounded by his family and friends, along with his 
passion for cars, and cooking for all around him which brought him  

so much joy. 
His funeral will take place on Thursday 29th October 2020 at Ayios 

Demetrios - 2 Logan Rd, London N9 0LP at 12.30pm. 
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.  

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Demos Demetriou 

(From Achna (Xylotympou), Cyprus)
Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας  

συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Δήμου Δημητρίου, ο οποίος 
μας άφησε στις 9 Οκτωβρίου 2020 σε ηλικία 79 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Χριστίνα, γιους Μαρίνο, Τζίμι, Γιώργο και  
Ανδρέα και κόρη Κατερίνα. Επίσης αφήνει τα 15 αγαπημένα του  
εγγόνια και τα 7 του δισέγγονα, αδέλφια και πολλούς φίλους 

 στους οποίους θα λείψει πολύ. 
Ο αγαπημένος μας Δήμος μας άφησε για να επανενωθεί με τον γιο 

του Σωτήρη (αποθανόντας). 
Ο Demos ήταν πάντα ένας αισιόδοξος, θετικός άνθρωπος που δεν 

ήθελε τίποτα περισσότερο από το να περιβάλλεται από την οικογένεια 
και τους φίλους του, μαζί με το πάθος του για τα αυτοκίνητα, και το 
μαγείρεμα για όλους γύρω του που του έφερε τόσο μεγάλη χαρά. 
 Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 

στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου - 2 Logan Rd, London N9 0LP στις 
12.30μμ, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του  

New Southgate στις 2.30 μ.μ. Αυτοί που θα επιθυμούσαν να αποτίσουν 
φόρο τιμής στον αποθανόντα, μπορούν να το κάνουν, τηρώντας πάντα 

τους κανόνες κοινωνικής απόστασης.

15.12.1926-10.10.2020
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The 40 day memorial of our much loved and deeply missed  
Husband, Father, Grandfather & Brother 

 
Will take place on Sunday 25.10.2020 at Ayios Demetrios 

Church, Logan Road, N9 0LP 
 

† Note Of Thanks † 
 

We would like to thank everyone who attended the funeral, for 
all the beautiful flowers, donations and all your condolences. 
We would also like to thank everyone who has supported us 

during this extremely difficult time. 
His Wife - Sotiroulla, His Children - Constantinos, Marianna 

and Katrina, Daughter in Law - Christina,  
Son In Laws - Antonis and Jake, Grandchildren - Elyssia, 

Emilia, Melina, Christiana and Mario, Siblings - Stella,  
Bambos, Theodora, Andreas and Loukas.

 Το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και  
αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού, 

 
Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25.10.2020 στην  
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Logan Road, N9 0LP 

 

† Ευχαριστήριο † 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παραβρέθηκαν  

στην κηδεία, για όλα τα όμορφα λουλούδια, τις δωρεές και όλα 
τα συλλυπητήριά σας. Θα θέλαμε επίσης να  

ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας στήριξαν σε αυτήν την  
εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. 

 
Σύζυγος - Σωτηρούλλα,  

παιδιά - Κωνσταντίνος, Μαριάννα και Κατερίνα,  
νύφη - Χριστίνα, γιαμπροί – Αντώνης και Jake,  

εγγόνια - Elyssia, Εμίλια, Μελίνα, Χριστιάνα και Μαριος,  
αδέλφια - Στέλλα, Πάμπος, Θεοδώρα, Ανδρέας και Λουκάς.

† 40ημερον μνημόσυνο †

Μάριος Κώστας Στυλιανού 
(από την Έγκωμη, Αμμόχωστο)

Marios Costas Stylianou 
(From Engomi, Famagusta)
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† ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Ο Φώτης Παναγιώτου, εισφέρει το ποσό των £300 μέσω του Κεντρικού Επιτελείου 

στον Έρανο της Κ.Ε ΑΚΕΛ, εις μνήμη του αδελφού του 

Δημήτρη Παναγιώτου (Jimmy) 
(από τα Γέναγρα) 

 

(Απεβίωσε στις 28.12.2008) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † 
Όλγα Αντωνίου 

(από τον Άγιο Βαβατσινία (Κύπρος) - Έζησε στο Clapham) 
H αγαπημένη μας Όλγα Αντωνίου απεβίωσε την  
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 σε ηλικία 90 ετών. 

Η Όλγα αφήνει πίσω τα 5 της παιδιά Αθηνά, Άννα, Κρίς, Κούλλα 
και Ελένη, 16 εγγόνια, 26 δισέγγονα, τα 4 εναπομείναντα 

 αδέλφια της, την αδελφή της, καθώς και  
πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της Όλγας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  
28 Οκτωβρίου στις 12:30 μ.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη 

Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, 19 Wycliffe Road, London  
SW11 5QR. Και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στις 2 μ.μ. στο 

Streatham Park Cemetery, Rowan Road SW16 5JG. 
Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί για δωρεές και όλα τα χρήματα θα 

διατεθούν στο Alzheimer’s society. 
Επιπλέον,  λουλούδια μπορούν επίσης να σταλούν στο σπίτι της 

οικογένειας, επικοινωνόντας στο 07903608749.

† DEATH ANNOUNCEMENT † 
Olga Antoniou 

(From Ayios vavatsinia (Cyprus) - Lived in Clapham) 
Passed away on Wednesday 14th October 2020 aged 90.  

Olga leaves behind her 5 remaining children, Athena, Anna, 
Chris, Koulla and Helen, 16 Grandchildren and 26 great  

grandchildren 4 remaining brothers, 1 sister, along with many 
other relatives and friends.  

Olga’s funeral will take place on Wednesday 28th October at 
12:30PM at the Greek Orthodox Church of St. Nectarios,  

19 Wycliffe Road, London SW11 5QR. And the burial will take 
place at 2PM Streatham Park Cemetery, Rowan Road 

SW16 5JG.  
There will be a donation box available and all funds will go to 

the Alzheimer’s society.  
Flowers can also be sent to the family home instead, if this is 
something you would like to do please contact 07903608749.16.10.1929 - 14.10.2020

† EΙΣΦΟΡΕΣ 
Η σύζυγος του μ.Γιώργου (Κόδρυ) Ευριπίδη, Μαρούλλα και τα παιδιά τους 

Μίκης, Ρολάνδος και Βαλεντίνα εισφέρουν το ποσό των £500, στον έρανο της 
Κ.Ε ΑΚΕΛ  

εις μνήμη του 

Γιώργου (Κόδρου) Ευριπίδη 

(από τη Βάσα Κοιλανίου, απεβίωσε 30.12.2013)
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Thank you everyone who  
attended the funeral of Stephanos 
and sent beautiful flowers and  
donated to the North London  
Hospice. With your help, we 
raised an amazing £3000.  
The Mnimosino will be held on 
Sunday 25th October at St.  
Demetrios Greek Orthodox Church.

† Thank you - 40 day Μnimosino †
Stephanos Kaisharis

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΑΒΒΑ 
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΣΜΟΛΕΝΣΚΗ)

Τελέστηκε στον Ιερό Ναό των Δώδεκα Απο-
στόλων την περασμένη Πέμπτη, 15 Οκτω-
βρίου 2020, Τρισάγιο στη μνήμη του 
αποβιώσαντος εκπαιδευτικού Σάββα Χα-
τζηκυριάκου (Σμολένσκη) από την Ακαν-
θού, που πέθανε απροσδόκητα την 
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 σε ηλικία 71 
χρόνων. Αφήνει πίσω του την σύζυγό του 
Γιαννούλα, τα παιδιά του Γιώργο και Κυ-
ριακή με τις οικογένειές τους, δυο εγγόνια, 
τέσσερα αδέλφια, συγγενείς και φίλους. 
Ο μακαριστός Σάββας, ο οποίος σπούδασε 
στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Σάσ-
σεξ, δίδαξε ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής 
σε Γυμνάσια της Αγγλίας και της Κύπρου 
και ως δάσκαλος στα ελληνικά παροικιακά 
σχολεία ως μέλος της Κυπριακής Εκπαι-
δευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) Μ. Βρετανίας. 
Υπήρξε δε πανελληνιονίκης και παγκυ-
πριονίκης αθλητής στα άλματα τριπλούν 
και απλούν. Εργάστηκε επίσης με παιδιά με 
ειδικές ικανότητες. Αγαπούσε την Κύπρο 
και την γενέτειρά του και πρόσφερε τις υπη-
ρεσίες του στην Ομογένεια και στον Σύνδε-
σμο Αγγλο-Ακανθού.   
Για να αποχαιρετήσουν τον θανόντα, η 

σορός του οποίου, σύμφωνα με την τελευ-
ταία του επιθυμία, μεταφέρθηκε αργότερα 
στην Κύπρο για ταφή, συγκεντρώθηκαν 
ενώπιον του φερέτρου του περί τα 30 
άτομα (όπως προνοούν τα σχετικά πρωτό-
κολλα για προφύλαξη από την πανδημία 
του κορονοϊού). Σε αυτά περιλαμβάνονταν 
τα μέλη της οικογένειάς του και αρκετοί 
φίλοι και συνεργάτες του. 
Μετά την κατανυκτική τελετή, της οποίας 
προέστη ο π. Ιωσήφ Παλιούρας με βοηθό 
του τον π. Δημητριανό, μίλησαν στο Τρισά-
γιο μερικοί συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί 
του. Ανάμεσά τους και ο πρώην Σύμβουλος 
Εκπαίδευσης της Κυπριακής Υπάτης Αρμο-
στείας και Επιθεωρητής – Προϊστάμενος 
της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής 
κ. Σάββας Παυλίδης, οποίος εξύμνησε τον 
χαρακτήρα του μακαριστού Σάββα, την 
προσφορά και το έργο του.  
Στον εκ του προχείρου αποχαιρετιστήριο 
λόγο του ο κ. Παυλίδης ανέφερε περίπου 
τα ακόλουθα: 
«Αγαπητέ φίλε Σάββα, 
«Μακαρία η οδός ή πορεύει σήμερον. ΄Οτι 
ητοιμάσθη σοι τόπος αναπαύσεως.» 
Η είδηση του θανάτου σου ήλθε να μάς συ-
γκλονίσει «ως κεραυνός εν αιθρία». Λίγες 
μέρες πριν από το θλιβερό αυτό γεγονός εί-
χαμε μιλήσει, όταν ήσουν ακόμη στο νοσο-
κομείο, και ουδόλως είχα αποκομίσει την 
εντύπωση, ότι βρισκόσουν σε κίνδυνο. Με 
είχες μάλιστα εντυπωσιάσει για την μεγάλη 
σου αγάπη προς την γενέτειρά σου. Ακόμη 
και από το κρεββάτι του πόνου με είχες πα-
ρακαλέσει να συνεννοηθώ με τον γιο σου 
Γιώργο για να μου αποστείλει το τρίτο σου 
βιβλίο για την Ακανθού για να κάνω τις 
απαραίτητες διορθώσεις και να γράψω 
σχετικό πρόλογο, ώστε να προωθηθεί 
προς εκτύπωση!  
Αντί όμως τούτου έλαβα στις 23 του Σε-
πτέμβρη το απίστευτα θλιβερό μαντάτο ότι 
μάς έφυγες τόσο απροσδόκητα και τόσο 
νωρίς! Και βρισκόμαστε σήμερα σκυθρω-
ποί και αμίλητοι μπροστά από το φέρετρό 
σου να σε αποχαιρετούμε για πάντα από τη 
ζωή. Δυσκολευόμαστε πράγματι πάρα 
πολύ να αποδεχθούμε το τραγικό αυτό γε-
γονός. Δεν μπορούμε να πιστεύσουμε ότι 
στο εξής θα απουσιάζεις από τη συντροφιά 
μας. Μας είναι εντελώς αδιανήτο αυτό που 
συνέβη... Κι όμως! Ψυχικά πληγωμένοι σε 
κατευοδώνουμε για το τελευταίο ταξίδι σου 
στην πολυαγαπημένη σου Κύπρο, που 

τόσο πολύ αγάπησες και θέλησες να είσαι 
για πάντα κοντά της! Λυπούμαστε όμως 
πραγματικά, γιατί -όπως και τόσοι άλλοι συ-
μπατριώτες μας και συγχωριανοί σου- δεν 
θα μπορέσεις τελικά, προς το παρόν του-
λάχιστον μέχρι να καταστεί δυνατή η μετα-
φορά των οστών σου στο πανέμορφο 
χωριό σου, να αναπαυθείς ήρεμος και γα-
λήνιος στην αγκαλιά της πολυαγαπημένης 
σου Ακανθούς, που τόσο πολύ εξύμνησες 
με τα δυο εκδοθέντα βιβλία σου γι αυτήν, 
τα οποία είχα την τιμή να επιμεληθώ γενικά 
και να κάνω την παρουσίασή τους, καθώς 
και με το τρίτο σου βιβλίο, που δεν πρόλα-
βες να κυκλοφορήσεις...  
Σε αποχαιρετούμε λοιπόν σήμερα πικραμέ-
νοι και σού ευχόμαστε καλή πορεία τόσο 
προς την Κύπρο όσο και στο άλλο πολύ 
πιο μακρινό ταξίδι σου, που δεν έχει επι-
στροφή, και σε προπέμπουμε στην ουρά-
νια τελευταία σου κατοικία! 
Φεύγοντας για την αιωνιότητα, αγαπητέ 
μας Σάββα, αφήνεις πίσω σου ένα πολύ τι-
μημένο όνομα, μια καταξιωμένη προσωπι-
κότητα και μια πλούσια προσφορά στον 
συνάνθρωπό σου,  στην πατρίδα σου, 
στους μαθητές σου και στην οικογένειά 
σου.  
Ως άνθρωπος υπήρξες πάντα πρόθυμος 
για προσφορά σε όποιον είχε την ανάγκη 
σου. Κοινωνικός, προσιτός, ανοικτόκαρ-
δος, ταπεινός και πάντοτε χαμογελαστός 
κέρδιζες άμεσα την αγάπη όσων σε γνώρι-
ζαν. Υπήρξες, όπως πολύ χαρακτηριστικά 
μού είπε πριν λίγες μέρες, με το άκουσμα 
της είδησης του θανάτου σου, η συνάδελ-
φός σου Χρυστάλλα Καλογήρου, «ένας 
ώριμος άντρας με καρδιά μικρού παιδιού». 
Αγνός και ευαίσθητος σκόρπιζες πράγματι 
γύρω σου τη χαρά και την ευτυχία.  
Ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής σε αγγλικά 
και ελληνικά γυμνάσια αλλά και ως δάσκα-
λος, μέλος της ΚΕΑ, σε ελληνικά παροι-
κιακά σχολεία κέρδισες την αγάπη και την 
εκτίμηση των μαθητών σου και των γονέων 
τους, των Σχολικών Επιτροπών και των συ-
ναδέλφων σου, που πάντοτε θα σε θυμού-
νται και θα σε μνημονεύουν. Θα έχεις για 
πάντα την εκτίμηση και την αγάπη τους...  
Ως υπεύθυνος οικογενειάρχης υπήρξες 
άψογος και λαμπρός σύζυγος και πατέρας. 
Για 45 συνεχή χρόνια πρόσφερες τα πάντα 
στην αγαπημένη σου σύζυγο Γιαννούλα, 
στα παιδιά σου Γιώργο και Κυριακή, στα εγ-
γόνια σου Κωνσταντίνα και Ιωάννα, την 

νύφη σου ΄Αννα, τον γαμπρό σου Λεοντή, 
στα τέσσερα αδέλφια σου και τους άλλους 
συγγενείς σου. Γι αυτό και η οικογένειά σου 
είναι περήφανη, που σε είχε για προστάτη 
της. Ακούραστος δουλευτής διακρίθηκες 
τόσο στo εκπαιδευτικό σου έργο όσο και 
στην καλλιέργεια της γης, τόσο στην Κύπρο 
όσο και εδώ στην παροικία, και προμή-
θευες τους δικούς σου με όλα τα αναγκαία 
πνευματικά και υλικά εφόδια. Δεν δίσταζες 
μάλιστα να μοιράζεσαι τους καρπούς των 
κόπων σου, ακόμα και μετά από τη συντα-
ξιοδότησή σου, όχι μόνο με τους συγγενείς 
σου αλλά και με τους φίλους σου. Ακούω 
ακόμα ζωντανό τον ήχο του κουδουνιού 
στην πόρτα του σπιτιού μου, όταν παρου-
σιαζόσουν ενώπιόν μου με την πλούσια σο-
δειά σου από το κομμάτι της γης, που με 
τόσο μεράκι καλλιεργούσες και φρόντιζες...  
 
Το ίδιο όμως περήφανοι για σένα είμαστε 
και όλοι εμείς, που είχαμε τη χαρά να σε συ-
ναντήσουμε στο δρόμο της ζωής μας και να 
συνεργαστούμε μαζί σου. Προσωπικά χαί-
ρομαι πραγματικά, γιατί είχα την ευκαιρία 
να σε γνωρίσω ως Επιθεωρητής – Προ-
ϊστάμενός σου στην ΚΕΑ και να αναπτύξω 
μαζί σου ακατάλυτους δεσμούς στενής συ-
νεργασίας και ειλικρινούς φιλίας.   
Η πλούσια και ποικίλη αυτή προσφορά σου 
λάμπει ολόλαμπρη από μόνη της και σου 
αποδίδει τον πιο πολύτιμο τιμητικό τίτλο τού 
άξιου ανθρώπου, του πραγματικού πα-
τριώτη, του αγαπητού συναδέλφου και συ-
νεργάτη και προπαντός του 
υποδειγματικού καλού οικογενειάρχη, διά-
κριση υπέρτατη και μοναδική στη ζωή κάθε 
ανθρώπινης ύπαρξης!  
Αγαπητέ Σάββα, 
Εγκαταλείπεις τα γήινα αφήνοντας πίσω 
σου άσβηστα τα ίχνη της παρουσίας και της 
προσφοράς σου. Εμείς, που σε γνωρίσαμε 
από κοντά, θα διατηρούμε τη μορφή σου 
αιώνια στη μνήμη μας. Θα σε θυμόμαστε 
πάντοτε με αγάπη και εκτίμηση. Αποχαιρε-
τώντας σε σήμερα με οδυρμό και θλίψη πα-
ρακαλούμε τον Θεό να σε κατατάξει εκεί 
που σού αξίζει: Στους ανθοστόλιστους κή-
πους της Εδέμ.  
Καλό παράδεισο, φίλε Σάββα, και αιωνία 
σου η μνήμη!    

Το ΑΚΕΛ Βρετανίας και η Παροικιακή  
εκφράζουν τα θερμά τους συλυπητήρια στο 

 Μιχάλη Κωνσταντίνου και την οικογένειά του για το θάνατο 
του πατέρα του Άριστου Κωνσταντίνου ο οποίος απεβίωσε 

στις 4 Οκτωβρίου 2020

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
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