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Με επιστολή απάντησε η Βρετανίδα 
Υφυπουργός Εξωτερικών Γουέντι 
Μόρτον σε επικοινωνία προς το For-
eign Office από την Εθνική Κυ-
πριακή Ομοσπονδία Η.Β  στις εξε-
λίξεις για τα Βαρώσια... σελ 2 
Φωτορεπορτάζ στο Βαρώσι  σελ 29

Βαρώσια
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αξιο-
λογήσει τη συμπεριφορά της 
Τουρκίας πριν από το τέλος του 
έτους τόνισε ο πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου, μιλώντας 
το πρωί της Τετάρτης στο ραδιό-
φωνο του RTL. ..              Σελ  8

ΕΕ για Toυρκία 28 Oκτωβρίου 1940
Σημείωμα του Καθηγητή Ζαννέ-
του Τοφαλλή: «Πριν 80 χρόνια, η 
Ελλάδα ανηφόριζε στον δρόμο 
του μεγαλείου, που έμεινε στη νε-
ότερη Ιστορία σαν "έπος του 
«40». Ήταν η πιο φωτεινή ώρα 
των νεότερων χρόνων...   Σελ 7
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Τεράστια συγχαρητήρια στον 
καθηγητή εμβρυϊκής ιατρικής 
στο King's College Κύπρο Νι-
κολαΐδη, o oποίος διακρίθηκε 
από την Εθνική Ακαδημία Ιατρι-
κής των ΗΠΑ ως ένας από τους 
10 σημαντικότερους κλινικούς 
που δεν εδρεύουν στις ΗΠΑ. 
Θεωρείται μια από τις υψηλότε-
ρες διακρίσεις στον τομέα της 
υγείας και της ιατρικής και ανα-
γνωρίζει άτομα που έχουν επι-
δείξει εξαιρετικό επαγγελματικό 
επίτευγμα και αφοσίωση στις 
υπηρεσίες που προσφέρουν. 
Ο καθηγητής Νικολαΐδης κατά-

φερε να «βελτιώσει τη φροντίδα 
των εγκύων γυναικών παγκο-
σμίως με πρωτοποριακές αυ-
στηρές και δημιουργικές προ-
σεγγίσεις, αλλά και να συμβάλει 
σημαντικά στην προγεννητική 
διάγνωση και σε κάθε σημα-
ντική μαιευτική διαταραχή». 
Συνολικά, για την διάκριση εκλέ-
χτηκαν 100 επιστήμονες 90 από 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες 
(ΗΠΑ) και 10 από όλο τον υπό-
λοιπο κόσμο. Tα μέλη εκλέγο-
νται από τα τρέχοντα μέλη μέσω 
μιας διαδικασίας που αναγνω-
ρίζει άτομα που έχουν συμβάλει 

σημαντικά στην πρόοδο των ια-
τρικών επιστημών, της υγει-
ονομικής περίθαλψης και της 
δημόσιας υγείας. 
Ο διακεκριμένος καθηγητής Νι-
κολαΐδης είπε: «Είναι απίστευτη 
τιμή να εκλέγεται στην Εθνική 
Ακαδημία Ιατρικής των ΗΠΑ για 
το έργο μου στην εμβρυϊκή ια-
τρική. Ελπίζω να συνεχίσω να 
βελτιώνω τη φροντίδα που πα-
ρέχεται σε γυναίκες και αγέν-
νητα μωρά τόσο τοπικά στο 
King's όσο και σε όλο τον κό-
σμο».  
Υπό την ηγεσία του καθηγητή 
Νικολαΐδη, το Τμήμα Εμβρύων 
Ιατρικής στο King's είναι μια κο-
ρυφαία κλινική μονάδα και ερευ-
νητικό κέντρο για την αξιολό-
γηση και τη θεραπεία των 
αγέννητων μωρών, που φροντί-
ζουν περισσότερους από 
10.000 ασθενείς κάθε χρόνο. 
Ιδρύθηκε αρχικά ως Ινστιτούτο 
Ιατρικής το 1970 από την 
Εθνική Ακαδημία Επιστημών. Η 
Εθνική Ακαδημία Ιατρικής αντι-
μετωπίζει κρίσιμα ζητήματα 
υγείας, επιστήμης, ιατρικής και 
συναφούς πολιτικής και εμπνέει 
θετικές δράσεις σε διάφορους 
τομείς. Η Εθνική Ακαδημία Ια-
τρικής παρέχει ανεξάρτητη, 
αντικειμενική ανάλυση και συμ-
βουλές, ενώ διεξάγει άλλες δρα-
στηριότητες για την επίλυση πο-
λύπλοκων προβλημάτων και 
την ενημέρωση αποφάσεων δη-
μόσιας πολιτικής. Οι Εθνικές 
Ακαδημίες Επιστημών, Μηχανι-
κών και Ιατρικής ενθαρρύνουν 
επίσης την εκπαίδευση και την 
έρευνα και αναγνωρίζουν εξαι-
ρετικές συνεισφορές στη 
γνώση. 
Ο καθηγητής εμβρυϊκής ιατρι-
κής  Kύπρος Νικολαΐδης έδωσε 
μια συνέντευξη στην Παροι-
κιακή και στον Michael Yi-
akoumi, όπου μας μιλάει για την 
επιτυχία του αυτή, γα τα μελλο-
ντικά του σχέδια και για την πε-
ριπέτεια που περνάει με την 
υγεία του. Μπορείτε να παρα-
κολουθήσετε την ενδιαφέρουσα 
αυτή συνέντευξη στην ιστοσε-
λίδα της Παροικιακής 
http://www.parikiaki.com.

O Κύπριος καθηγητής, Κύπρος Νικολαΐδης,  έλαβε μία από τις 
υψηλότερες τιμές στους τομείς της υγείας και της ιατρικής

Επαναβεβαίωση βρετανικών θέσεων για 
Βαρώσια

Με επιστολή στην οποία εκθέτει 
την ανησυχία και την αντίδραση 
του Λονδίνου μετά από τις εξε-
λίξεις στα Βαρώσια, απάντησε 
η Βρετανίδα Υφυπουργός Εξω-
τερικών Γουέντι Μόρτον σε επι-
κοινωνία προς το Foreign Office 
από την Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία Ηνωμένου Βασιλείου. 
Η επιστολή της κ. Μόρτον απευ-
θύνεται στον Συντηρητικό βου-
λευτή βορείου Λονδίνου και μέ-
λος της ομάδας τήρησης 
πειθαρχίας στο κυβερνών 
κόμμα Μάικ Φρηρ, ο οποίος είχε 
μεσολαβήσει για την επικοινω-
νία των δύο πλευρών. 
Στην επιστολή της αρμόδιας για 
την Ευρωπαϊκή Γειτονιά υφυ-
πουργού σημειώνεται αρχικά 
πως το Ηνωμένο Βασίλειο αντι-
μετώπισε με ανησυχία την ανα-
κοίνωση για το άνοιγμα του πα-
ραλιακού μετώπου των 
Βαρωσίων και το επακόλουθο 
άνοιγμα αυτής της παραλίας 
στις 8 Οκτωβρίου.  
Η κα Μόρτον επισημαίνει ότι η 
βρετανική πλευρά προέβη σε 
παραστάσεις προς την Τουρκία 
μέσω της βρετανικής πρεσβείας 
στην Άγκυρα τόσο πριν όσο και 
μετά από την ανακοίνωση. Αυ-
τές οι παραστάσεις «έχουν ενι-
σχυθεί από συζητήσεις με τον 
Τούρκο αντιπρόσωπο στα Ηνω-
μένα Έθνη στη Νέα Υόρκη και 
με τον Τούρκο πρέσβη στο Λον-
δίνο», συμπληρώνει η Υφυ-
πουργός Εξωτερικών. 
Σημειώνει επίσης ότι το Ηνω-

μένο Βασίλειο αντιδρώντας 
στην ανακοίνωση ζήτησε τη διε-
ξαγωγή κεκλεισμένων διαβου-
λεύσεων για το θέμα στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας στις 9 
Οκτωβρίου. 
«Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχί-
ζει να υποστηρίζει τα πολυά-
ριθμα Ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας που καλύπτουν 
το θέμα των Βαρωσίων, ιδιαί-
τερα τα 550 (1984) και 789 
(1992)», διαβεβαιώνει επίσης η 
κα Μόρτον. 
Συμπληρώνει ότι στο πλαίσιο 
αυτό το Λονδίνο υποστηρίζει τη 
δήλωση του Προέδρου του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας που επανα-
βεβαίωνε τη στήριξη του Σ.Α. 
στα σχετικά ψηφίσματα και εξέ-
φραζε βαθιά ανησυχία για την 
ανακοίνωση περί Βαρωσίων. 
«Η βρετανική κυβέρνηση συνε-
χίζει να είναι ισχυρός υποστη-
ρικτής μιας συνολικής, δίκαιης 
και με διάρκεια λύσης του Κυ-
πριακού ζητήματος, βασισμένης 
στο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο 
μιας διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας. Καλωσορίζουμε, 
ως εκ τούτου, τη δεδηλωμένη 
ετοιμότητα των πλευρών να 
επαναρχίσουν τις συνομιλίες για 
λύση και προσβλέπουμε στην 
επανέναρξη του διαλόγου». 
Το θέμα των Βαρωσίων υπο-
γραμμίζει τη σπουδαιότητα επί-
τευξης μιας συνολικής λύσης 
του Κυπριακού ως επείγον ζή-
τημα και ως τέτοιο συνεχίζουμε 
να ενθαρρύνουμε τις πλευρές 

να εμπλακούν εποικοδομητικά 
και να επιδείξουν τη δέσμευσή 
τους», καταλήγει η επιστολή της 
κ. Μόρτον προς τον κ. Φρηρ και 
την Ομοσπονδία. 
Η αρχική επιστολή από τον 
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Χρί-
στο Καραολή απευθυνόταν 
προς τον Υπουργό Εξωτερικών 
Ντόμινικ Ραάμπ και σημείωνε 
ότι «δεδομένης της συνεχιζόμε-
νης περιφρόνησης του διεθνούς 
δικαίου από την Τουρκία, καθώς 
και των εκ Συνθηκών υποχρε-
ώσεων του Ηνωμένου Βασι-
λείου έναντι της Κύπρου και του 
ρόλου ως μονίμου μέλους του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι 
τώρα ώρα η δημόσια απάντηση 
της [βρετανικής] κυβέρνησής 
μας να είναι πιο στιβαρή και κα-
θαρή στην καταδίκη της, μην 
αφήνοντας καμία αμφιβολία ότι 
το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί 
αυτή την ενέργεια από την 
Τουρκία μία ξεκάθαρη παρα-
βίαση των ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Βαρώ-
σια». 
Σημειώνεται ότι τις τελευταίες 
ημέρες η κα. Μόρτον έχει απα-
ντήσει με τις ίδιες θέσεις σε κοι-
νοβουλευτικές ερωτήσεις και 
άλλη επιστολή για τα Βαρώσια 
από τη βουλευτή Τερέζα Βίλιερς 
και τον Πρόεδρο της Διακομμα-
τικής Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής για την Κύπρο σερ Ρότζερ 
Γκέιλ.
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Ηalloween

με τον Βύρωνα Καρύδη

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για ραγδαία αύξηση του αριθμού των θανάτων 

Απαγορεύτηκε το Halloween στις  
περιοχές υψηλού κινδύνου

Η Daily Telegraph (28/10/2020) σημειώνει ότι 
η Ντάουνινγκ Στριτ προετοιμάζεται να αντιμετω-
πίσει ένα δεύτερο κύμα του κορωνοϊού, το οποίο 
εκτιμά ότι θα είναι πιο θανατηφόρο από το πρώτο 
- με τον αριθμό των θανάτων  να κορυφώνονται 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αν και σε χαμηλό-
τερο επίπεδο από ό,τι ήταν την άνοιξη.  
Οι αρμόδιοι για την υγεία αναμένουν ότι ο ημε-

ρήσιος αριθμός θανάτων θα φτάσει τους 500 
εντός εβδομάδων και οι επιστήμονες φοβούνται 
ότι οι νεκροί λόγω Covid-19 μπορεί να είναι εκα-
τοντάδες "πολύ μετά τα Χριστούγεννα", ακόμη και 
αν οι ισχύοντες περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ 
μέχρι τον Μάρτιο. 
Η εφημερίδα αναφέρει ότι η δυσοίωνη πρό-

γνωση έχει ως αποτέλεσμα ο πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον να υφίσταται έντονες πιέσεις για 
την επιβολή πιο δραστικών μέτρων αμέσως.   
Σύμφωνα με την Sun, οι σύμβουλοι της κυβέρ-

νησης έχουν ανατρέψει τα σχέδια του κ. Τζόνσον 
για ανάκληση των αυστηρών περιορισμών κατά 
την περίοδο των Χριστουγέννων και προειδοποι-
ούν ότι σε όλη την Αγγλία ίσως χρειαστεί να λη-
φθούν περιοριστικά μέτρα της τρίτης βαθμίδας 
μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.  
Οι εκκλήσεις για έναν εθνικό lockdown έχουν 

ενταθεί από τη στιγμή που  στο Ηνωμένο Βασίλειο 

οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τους  200 την ημέρα, 
εβδομάδες νωρίτερα από ό, τι φοβόντουσαν οι 
επιστήμονες, ξεπερνώντας συνολικά τους 60.000, 
υπογραμμίζει η εφημερίδα The Guardian.   

“Επιστολή διαμαρτυρίας” από τους Τόρις που 
αντιδρούν στην επιβολή των περιορισμών   
Πολλές εφημερίδες ανέδειξαν την Τρίτη 

(27/10/2020)  την επιστολή 50 και πλέον βουλευ-
τών του Συντηρητικού κόμματος που εκλέγονται 
στη βόρεια Αγγλία, οι οποίοι απαιτούν μια “στρα-
τηγική εξόδου” από τους αυστηρότερους περιο-
ρισμούς του κορωνoϊού. 
Σύμφωνα με τον πηχυαίο τίτλο της Daily Mail 

πρόκειται για μια “εξέγερση” από τους “κόκκινους 
βουλευτές”, όπως χαρακτηρίζει η εφημε-
ρίδα αυτούς που 
έχουν εκφράσει 
αντιρρήσεις για 
τα αυστηρά πε-
ριοριστικά μέτρα 
της κυβέρνησης. 
Επισημαίνει η 
Mail ότι η πα-
ρέμβαση των 
βουλευτών του 
κυβερνώντος 
κόμματος που 

διαμαρτύρονται “συνιστά σημαντική πρόκληση” 
για τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον επειδή, 
σύμφωνα με την Daily Mail,    “υπάρχουν αρκετοί 
βουλευτές για να ανατρέψουν την πλειοψηφία 
που έχει στη Βουλή των Κοινοτήτων” . 
Η Daily Telegraph αναφέρει τα ονόματα τριών 

πρώην υπουργών - του Ντέιβιντ Ντέιβις, του Ντέι-
βιντ Μάντελ και της Έσθερ ΜακΒέι – οι οποίοι 
συνυπογράφουν την “επιστολή διαμαρτυρίας”. 
Και οι τρεις εκφράζουν φόβους ότι οι κοινότητές 
που εκπροσωπούν στον Βορρά θα “μείνουν 
πίσω” - ειδικά μετά την απόφαση του υπουργού 
των Οικονομικών Ρίσι Σούνακ η αναθεώρηση των 
κρατικών δαπανών να γίνεται κάθε χρόνο και όχι 

ανά τριετία όπως αρχικά 

είχε προγραμματισθεί .  
Η εφημερίδα τονίζει ότι οι βου-

λευτές που εκπροσωπούν τις εκλογικές της  βό-
ρειας Αγγλίας επιδιώκουν ο κ. Τζόνσον  να επα-
ναβεβαιώσει ότι δεν  "θα αθετήσει, περικόπτοντας 
τις δαπάνες, τις δεσμεύσεις που έχει κάνει για 
μεγάλα έργα υποδομής στον Βορρά". 
Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την υπα-

γωγή δύο ακόμα περιοχών στην τρίτη και αυστη-
ρότερη βαθμίδα μέτρων κατά του κορωνοϊού. Από 
την Τρίτη το πρωί  στα μέτρα  υπάγεται  και το 
Γουόρινγκτον, μια πόλη 210.000 κατοίκων στη 
βορειοδυτική Αγγλία. 
Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην ίδια βαθ-

μίδα υπάγεται και η πόλη του Νότινγκαμ στην κε-
ντρική Αγγλία, καθώς και οι γύρω περιοχές 
Μπρόξτοου, Γκέντλινγκ και Ράσκλιφ. 
Η τρίτη βαθμίδα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

το κλείσιμο των παμπ και των μπαρ που δεν προ-
σφέρουν κύριο γεύμα μαζί με το αλκοόλ, καθώς 
και απαγόρευση συναντήσεων ατόμων που δεν 
συγκατοικούν. 
Στα μέτρα αυτά υπόκεινται ήδη το Λίβερπουλ, 

το ευρύτερο Μάντσεστερ, η κομητεία Λάνκασιρ, 
καθώς και το Σέφιλντ και άλλες πόλεις του νοτίου 
Γιόρκσιρ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέ-
γραψε την Τρίτη επιπλέον 367 
θανάτους ασθενών εντός 28 
ημερών μετά από ένα θετικό 
τεστ Covid-19, το υψηλότερο 
ημερήσιο ποσοστό μετά τις 27 
Μαΐου, σύμφωνα με τα τελευ-
ταία ημερήσια στοιχεία που 
έδωσε η κυβέρνηση στη δημο-
σιότητα. 
Ο αριθμός των θυμάτων της 
πανδημίας στη Βρετανία αυξά-
νεται αυτό το μήνα και ο απο-
λογισμός  της Τρίτης σηματο-
δοτεί ένα παρόμοιο ημερήσιο 
ποσοστό με τους 374 νεκρούς 
που καταγράφηκε στις 30 Μαρ-
τίου, μια εβδομάδα μετά την 
επιβολή του lockodown. 
Την Δευτέρα είχαν ανακοινωθεί 
102 νέοι θάνατοι. 
Επίσης οι βρετανικές αρχές 
ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι κα-
ταγράφηκαν 22.885 κρού-
σματα Covid-19, αριθμός αυ-
ξημένος σε σύγκριση με τις 
20.890 μολύνσεις που ανακοι-
νώθηκαν την Δευτέρα.

To παραδοσιακό έθιμο στον εορτασμό 
του Halloween «trick or treat» («φάρσα 
ή κέρασμα») θα απαγορευτεί αυτή την 
χρονιά στις περιοχές της Αγγλίας που 
βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο lock-
down λόγω της πανδημίας του κορω-
νοϊού, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη υφυ-
πουργός της κυβέρνησης Τζόνσον. 
Ερωτηθείς από τον ραδιοφωνικό σταθμό 
LBC αν το έθιμο με το οποίο τα παιδιά 
πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι ζητώντας 
λιχουδιές ή απειλούν με ένα κόλπο απα-
γορεύτηκε, ο υφυπουργός Επιχειρήσεων 
Ναντίμ Ζαχάουι δήλωσε: «Δυστυχώς 
στην τρίτη βαθμίδα δεν μπορείτε», προ-
σθέτοντας πως «είναι δύσκολο». 

Το Halloween, που γιορτάζεται την νύχτα 
της 31ης Οκτωβρίου, είναι ένα αρχαίο 
κελτικό έθιμο, όπου οι άνθρωποι προ-
σπαθούσαν να απομακρύνουν τα φα-
ντάσματα. 
Την νύχτα εκείνη τα μικρά παιδιά μεταμ-
φιέζονται κατά κανόνα σε κάτι «τρομα-
κτικό» και επισκέπτονται σπίτια μαζεύο-
ντας πολλά γλυκά (το έθιμο του «trick or 
treat»). 
Σήμα κατατεθέν της γιορτής αυτής είναι 
τα φαναράκια φτιαγμένα από μεγάλες 
κολοκύθες, πάνω στις οποίες χαράζουν 
ανθρώπινα χαρακτηριστικά, άλλοτε πιο 
αστεία και άλλοτε πιο τρομακτικά.

COVID-19

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχουν σημειώσει πραγματική πρόοδο 
στις εμπορικές συνομιλίες του Brexit και 
μια συμφωνία είναι δυνατή αλλά εάν το 
μπλοκ δεν καταλήξει σε μια συμφωνία, 
τότε η Βρετανία θα αποχωρήσει χωρίς 
κάποια διευθέτηση, δήλωσε την Τρίτη η 
Βρετανή υπουργός Εμπορίου Λιζ Τρας. 
«Είμαστε σε εντατικές διαπραγματεύσεις 
με την ΕΕ - έχουμε σημειώσει πραγμα-
τική πρόοδο», δήλωσε η Τρας. «Θέ-
λουμε να πετύχουμε μια καλή συμφωνία 
με την ΕΕ, μια συμφωνία σαν αυτή που 
έχουμε με τον Καναδά, το οποίο θεω-
ρούμε ότι είναι απολύτως λογικό». 
«Σημειώνουμε καλή πρόοδο στις δια-

πραγματεύσεις», δήλωσε η Τρας. «Αλλά 
εάν η ΕΕ δεν είναι έτοιμη να συνάψει 
μια συμφωνία που θα επιτρέπει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει την κυ-
ριαρχία του, τότε θα πάμε σε όρους του 
τύπου της Αυστραλίας, και νομίζω ότι 
αυτό είναι απολύτως λογικό». 
Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ε.Ε. 
Μισέλ Μπαρνιέ μετέβει την Δευτέρα στο 
Λονδίνο για συνομιλίες με τη Βρετανία 
με στόχο την επίτευξη της πολυπόθητης 
συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, η 
οποία θα καθορίσει την πρόσβαση της 
Βρετανίας στην εσωτερική αγορά της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Βρετανία: Πρόοδος στις συνομιλίες του Brexit 
Brexit
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Mεγάλη η υποστήριξη της 
ανεξαρτησίας από το Η.Β

Η Βρετανία και η Ιαπωνία υπέ-
γραψαν επίσημα την εμπορική 
τους συμφωνία, η οποία είναι η 
πρώτη μεγάλη μετά το Brexit 
συμφωνία της Βρετανίας για το 
εμπόριο, ενώ η χώρα συνεχίζει 
τις προσπάθειες να καταλήξει 
σε ένα σύμφωνο με τους στε-
νότερους εμπορικούς της εταί-
ρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η Βρετανία αποχώρησε επί-
σημα από την ΕΕ τον Ιανουάριο 
και έχει επικεντρωθεί στη δια-
πραγμάτευση νέων εμπορικών 
συμφώνων με χώρες σε όλο τον 
κόσμο ενώ η μεταβατική περίο-
δος μετά το Brexit λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου. 
«Πόσο ταιριαστό είναι να βρί-
σκεται κανείς στη χώρα του ανα-
τέλλοντος ηλίου για να υποδε-
χθεί το χάραμα μιας νέας 
εποχής ελεύθερου εμπορίου», 
δήλωσε η Βρετανίδα υπουργός 
Εμπορίου Λιζ Τρας σε δημοσιο-
γράφους μετά την τελετή υπο-
γραφής στο Τόκιο. «Είναι η 

πρώτη νέα συμφωνία ελεύθε-
ρου εμπορίου που συνάπτεται 
από τότε που το Ηνωμένο Βα-
σίλειο έγινε και πάλι ένα ανε-
ξάρτητο εμπορικό κράτος». 
«Κάποιοι έλεγαν ότι ένα ανεξάρ-
τητο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα 
κατάφερνε να συνάψει μεμονω-
μένες εμπορικές συμφωνίες ή 
ότι αυτό θα έπαιρνε χρόνια. 
Αλλά, σήμερα, αποδείξαμε 
στους σκεπτικιστές ότι είχαν 
άδικο», δήλωσε η Τρας. 
Η συμφωνία επιτεύχθηκε τον 
Σεπτέμβριο από την Τρας και 
τον Ιάπωνα υπουργό Εξωτερι-
κών Τοσιμίτσου Μοτέγκι. 
Ο Μοτέγκι σημείωσε ότι η υπο-
γραφή έρχεται περίπου τεσσε-
ράμισι μήνες μετά από την 
έναρξη των διαπραγματεύσεων. 
«Είναι μια ένδειξη της αποφα-
σιστικότητας της Ιαπωνίας και 
του Ηνωμένου Βασιλείου να συ-
νεχίσουν να προωθούν σθε-
ναρά το ελεύθερο εμπόριο», δή-
λωσε ο υπουργός.

Πρώτη μεγάλη του εμπορική  
συμφωνία μετά το Brexit

Ηνωμένο Βασίλειο-Ιαπωνία Σκωτία

FT: Αποτελεσματικό στους ηλικιωμένους το  
εμβόλιο της Οξφόρδης κατά του κορωνοϊού

Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού που 
έχουν αναπτύξει ερευνητές στο Πανεπι-
στήμιο της Οξφόρδης και παράγεται από 
την AstraZeneca έχει προκαλέσει «στι-
βαρή ανοσοποιητική αντίδραση στους 
ηλικιωμένους», γράφει η εφημερίδα Fi-
nancial Times, επικαλούμενη δύο άτομα 
με γνώση των πορισμάτων των δοκιμών. 
Συγκεκριμένα αναφέρεται πως το εμβό-
λιο έχει πετύχει να παραγάγει αντισώ-
ματα και τα λεγόμενα Τ-λεμφοκύτταρα 
στους οργανισμούς ομάδας πιο ηλικιω-
μένων εθελοντών που συμμετέχουν στις 
κλινικές δοκιμές. 
Αν και τα ευρήματα αυτά δεν έχουν 
ακόμα δημοσιευθεί, η βρετανική εφημε-
ρίδα αναφέρει πως είναι παρόμοια με 
εκείνα που είχαν δημοσιευθεί τον Ιούλιο 
στο περιοδικό Lancet και τα οποία πε-
ριέγραφαν τις ίδιες ανοσοαποκρίσεις σε 

ομάδα υγιών εθελοντών ηλικίας 18-55. 
Σε εκείνη τη μελέτη τονιζόταν ότι το εμ-
βόλιο παρήγαγε αντισώματα και τα Τ-
λεμφοκύτταρα, τα οποία έχουν κεντρικό 
ρόλο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος, για τουλάχιστον 56 ημέρες. 
Σημειώνεται πάντως ότι για να υπάρξει 
εγγύηση πως το εμβόλιο είναι ασφαλές 
και αποτελεσματικό στις περιπτώσεις 
ηλικιωμένων απαιτείται πληρέστερη ανά-
λυση των ευρημάτων των δοκιμών της 
τρίτης φάσης σε εθελοντές αυτών των 
ηλικιών. 
Οι πληροφορίες των Financial Times έρ-
χονται ενώ άλλα δημοσιεύματα στη Βρε-
τανία αναφέρουν πως υπάρχει αισιοδοξία 
ότι πολίτες που υπάγονται σε ομάδες προ-
τεραιότητας, όπως ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό, θα μπορούσαν να εμβολια-
στούν ακόμα και από τον Ιανουάριο. 
Μιλώντας την Κυριακή σε τηλεοπτική εκ-
πομπή του BBC ο γνωστός Αμερικανός 
λοιμωξιολόγος Δρ Άντονι Φάουτσι είπε 
πως μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου θα είναι 
ξεκάθαρο αν κάποιο εμβόλιο είναι ασφα-
λές και αποτελεσματικό. 
Όπως πρόσθεσε, ένα εκτεταμένο πρό-
γραμμα εμβολιασμού του γενικού πλη-
θυσμού είναι πιθανότερο να αρχίσει όχι 
νωρίτερα από το δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο 
του 2021. 
Εν τω μεταξύ, την Κυριακή το Ηνωμένο 
Βασίλειο ανακοίνωσε 19.790 κρούσματα 
σε ένα 24ωρο και 151 θανάτους. Πλέον 
οι νοσηλευόμενοι φορείς του κορωνοϊού 
είναι 7.850.

Εμβόλιο COVID-19

Σε επίπεδα ρεκόρ βρί-
σκεται η υποστήριξη 
της ανεξαρτησίας από 
το Ηνωμένο Βασίλειο 
στη Σκωτία, με μία 
πρωτοφανή πλει-
οψηφία της τάξεως του 
58% να τάσσεται υπέρ 
μίας τέτοιας προοπτι-
κής, σύμφωνα με μία 
δημοσκόπηση του ιν-
στιτούτου Ipsos Mori 
που δημοσιεύτηκε. 
Την ίδια στιγμή, το 
Εθνικό Κόμμα της 
Σκωτίας (SNP) της 
πρώτης υπουργού της 
χώρας, Νίκολα Στέρ-
τζον, τυγχάνει ευρύτα-
της αποδοχής από 
τους πολίτες, με το 
72% των ερωτηθέντων 
να εκφράζει την ικανο-
ποίηση του για το πώς 
η κυβέρνηση έχει δια-
χειριστεί την πανδημία 
του νέου κορωνοϊού. 

Αυτό θέτει το κόμμα σε 
θέση ισχύος ενόψει 
των τοπικών εκλογών 
τον Μάιο του 2021. 
«Εάν το SNP εξασφα-
λίσει την πλειοψηφία 
στις τοπικές εκλογές 
του επόμενου έτους, η 
δημοσκόπησή μας κα-
ταδεικνύει πως θα 
υπάρξει μια σημαντική 
δημόσια πίεση προκει-
μένου η κεντρική κυ-
βέρνηση της Βρετανίας 
να μεταβιβάσει στο κοι-
νοβούλιο της Σκωτίας 
τις αναγκαίες εξουσίες 
για να οργανώσει ένα 
δεύτερο δημοψήφισμα 
για την ανεξαρτησία», 
σχολίασε η Έμιλι Γκρέι, 
η γενική διευθύντρια 
της Ipsos MORI Scot-
land.
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Κορυφώνεται η θεσμική κρίση για τα «χρυσά» διαβατήρια 
 ΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΚΡΙΣΗ, ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ Η ΛΑΪΚΗ ΟΡΓΗ!

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΛΥΣΗ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ!

Εν μέσω έντονων αντιδράσεων για τις προκλητι-
κές δηλώσεις Ερντογάν - Τατάρ για δύο κράτη 
και απόρριψη της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομο-
σπονδίας (ΔΔΟ), η Ειδική Αντιπρόσωπος του ΓΓ 
του ΟΗΕ στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, ανα-
κοίνωσε την πρώτη συνάντηση γνωριμίας των 
δύο ηγετών για τις 3 Νοεμβρίου και ώρα 7 μ.μ. 
στην οικία της στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. 
Η συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με το 
νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, θα πρα-
γματοποιηθεί στη σκιά των προκλητικών κινή-
σεων της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο και 
την Αμμόχωστο και   των  προκλητικών δηλώ-
σεων του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν 
για πικνίκ στα Βαρώσια. 
Ο εκλεκτός της Άγκυρας στο ψευδοκράτος Ερσίν 
Τατάρ που ανοικτά εκφράζει την πάγια θέση του 

περί δύο κρατών, συναντά την ερχόμενη Τρίτη 3 
Νοεμβρίου τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, αφού 
πρώτα έλαβε οδηγίες από τον Ταγίπ Ερντογάν. 
H ομοσπονδία δεν είναι ένα μοντέλο λύσης που 
μπορεί να ισχύει και χρειάζονται νέες ιδέες, δή-
λωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε 
κοινή συνέντευξή του με τον νέο Τ/κ ηγέτη Ερσίν 
Τατάρ. “Άλλωστε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο 
ξεχωριστοί λαοί οι οποίοι έχουν ιδρύσει δύο ξε-
χωριστά κράτη”, υποστήριξε, προσθέτοντας ότι 
πλέον πρέπει να τεθεί στο τραπέζι η λύση δύο 
κρατών.  
Ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ακόμη ότι στις 15 
Νοεμβρίου θα μεταβεί στα κατεχόμενα για την 
επέτειο του ψευδοκράτους, ενώ θα εγκαινιάσει 
και το νέο νοσοκομείο στη Λευκωσία. Πρότεινε 
ακόμη να κάνουν και πικνίκ στα Βαρώσια.  

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Ταγίπ Ερντογάν 
είπε ότι πιστεύει πως θα διανύσουν μεγαλύτερη 
απόσταση με τον Ερσίν Τατάρ στη θέση του Τ/κ 
ηγέτη. “Είχαμε μια περιεκτική και εποικοδομητική 
συνάντηση. Συζητήσαμε τα βήματα που θα γί-
νουν στην Κύπρο και τις εξελίξεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Η τουρκική πλευρά είναι υπέρ μας δί-
καιης και βιώσιμης λύσης. Μόνο οι προσπάθειες 
της τουρκικής πλευράς δεν αρκούν για λύση. Εί-
ναι προφανές ότι η ελληνική πλευρά δεν έχει μια 
αντίληψη προς την κατεύθυνση της αποδοχής 
του τ/κ λαού ως ισότιμου εταίρου. Οι Ε/κ δεν θέ-
λουν να μοιραστούν το κράτος που σφετερίστη-
καν το 1963 από τον τ/κ λαό", υποστήριξε.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Σε θεσμική κρίση χωρίς προηγούμενο οδηγούν 
οι επιλογές της κυβέρνησης για το μεγάλο σκάν-
δαλο των «χρυσών» διαβατηρίων. Σε μια κίνηση 
τακτικής και αποπροσανατολισμού της κοινής 
γνώμης, με υποκινητή τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, 
ο διορισθείς από τον ίδιο και μέχρι πρόσφατα 
υπουργός στην κυβέρνηση του, Γενικός Εισαγ-
γελέας Γιώργος Σαββίδης, εξαπέλυσε δημόσια 
προσωπική επίθεση εναντίον του Γενικού Ελε-
γκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη.  
Αιτία υποτιθέμενοι χαρακτηρισμοί του κ. Μιχαη-
λίδη για τον Γενικό Εισαγγελέα, ωστόσο αυτά 
είναι προφάσεις για να μην απαντά στα καίρια 
ερωτήματα γιατί η κυβέρνηση παρεμποδίζει τον 
Γενικό Ελεγκτή να κάνει τη δουλειά του, να κάνει 
έλεγχο για την παραχώρηση Κυπριακής υπηκοό-
τητας στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού 
Προγράμματος. Προφανώς και ο Νίκος Αναστα-
σιάδης, μέλη της κυβέρνησης του, υψηλόβαθμα 
στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και ο στενός 
περίγυρος τους, έχουν βρεγμένη τη φωλιά τους.  
Φοβούνται να μην αποκαλυφθούν οι διασυνδέ-
σεις τους με τους δικτάτορες, τους εγκληματίες 
και τους απατεώνες που εξασφάλισαν κυπριακά 
διαβατήρια με αντάλλαγμα αγορές που έκαναν 
σε πύργους που τους πώλησαν μεγαλοεπιχειρη-
ματίες ανάπτυξης γης, στις οποίες έχουν οικονο-
μικά συμφέροντα μέλη των οικογενειών ή πολιτι-
κοί φίλοι των κυβερνώντων. 
Τις μέρες αυτές και με σύμμαχο τα ελεγχόμενα 
μέσα ενημέρωσης της κυβέρνησης, αναδείχθηκε 
ως πρώτο θέμα στο μενού της πολιτικής επικαι-
ρότητας, η κόντρα μεταξύ των δύο κρατικών αξιω-
ματούχων, η οποία ενδέχεται να οδηγηθεί ακόμη 
και στο Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ δεν αποκλείεται 
να υπάρξουν και άλλες παρενέργειες, αφού ήδη 
η Κομισιόν έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει 
εναντίον της Κύπρου και έχει ζητήσει επιτακτικά 
τον έλεγχο των «χρυσών» διαβατηρίων που πα-
ραχωρήθηκαν και την ανάκληση των προβλημα-
τικών περιπτώσεων. 
΄Ετσι η κόντρα των δυο ανεξάρτητων θεσμών της 
Δημοκρατίας έχει και ουσιαστικό περιεχόμενο στο 
επίπεδου του πώς λειτουργεί η Δημοκρατία και 
το κράτος, αλλά και πολιτική διάσταση που περι-

λαμβάνει τις επικοινωνιακού χαρακτήρα κινήσεις 
τακτικής του Προεδρικού και της Πινδάρου για 
να εξοστρακίζουν τα βέλη που στρέφονται ενα-
ντίον τους.  
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ «ΤΗΝ ΩΡΑ» ΠΟΥ 
ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ Η ΛΑΪΚΗ ΟΡΓΗ 
Δεν είναι τυχαίος ούτε ο χρόνος που εκδηλώθηκε 
η θεσμική σύγκρουση με πρωτοβουλία το Γενικού 
Εισαγγελέα και μέχρι πρότινος ΥΠΟΥΡΓΟΥ του 
Νίκου Αναστασιάδη.  

Η «κορύφωση της σύγκρουσης» ήλθε σε μια στι-
γμή που οι πολίτες άρχισαν να βγαίνουν στους 
δρόμους απαιτώντας ΚΑΘΑΡΣΗ και να φωνάζουν 
πως δεν ικανοποιείται το περί δικαίου αίσθημα 
μόνο με την παραίτηση του Δημήτρη Συλλούρη 
από την προεδρία της Βουλής.  
Ευθέως εκτός από τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης που κάλεσαν τον Αναστασιάδη να αναλάβει 
τις πολιτικές του ευθύνες για το διασυρμό της Κύ-
πρου σε όλα τα μήκη και πλάτη του Πλανήτη για 
τη βιομηχανία «χρυσών» διαβατηρίων και να ακο-
λουθήσει το δρόμο του Συλλούρη, εγκαταλείπο-
ντας την προεδρία του κράτους, οι πολίτες που 
βγήκαν στους δρόμους, ζητούν χωρίς περιστρο-
φές ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ του Νίκου Αναστα-
σιάδη και των υπουργών του.  

Όπως η παραίτηση Συλλούρη δεν  ξεθύμανε τη 
λαϊκή οργή κατά της κυβέρνησης, ούτε και η ανά-
δειξη στα ΜΜΕ της θεσμικής σύγκρουσης Γενικού 
Εισαγγελέα και Γενικού Ελεγκτή κατάφερε να δια-
γράψει από τις απαιτήσει της κοινωνίας το αίτημα 
να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στην αιτούμενη 
κάθαρση. Οι πολίτες απαιτούν απαλλαγή από τη 
διακυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ.  
Η θεσμική κρίση, η οποία ξεκίνησε μετά την από-
φαση της κυβέρνησης να στήσει μπλόκο στις 

έρευνες της Ελεγκτικής Υπηρεσία και τη συνε-
πακόλουθη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, 
κορυφώθηκε με τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ 
του Γ. Σαββίδη και του Οδ. Μιχαηλίδη. Συγκεκρι-
μένα, ο Γ. Σαββίδης κατηγόρησε τον Οδ. Μιχαη-
λίδη για «προκατάληψη», «εκτροπή», «ανάρμο-
στο τρόπο» και «εργολαβική προσπάθεια» για 
αποδόμηση του ιδίου και της Ερευνητικής Επι-
τροπής.  
Εμφανίστηκε μάλιστα ιδιαίτερα ενοχλημένος για 
τις δηλώσεις στελεχών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι ο Γε-
νικός Ελεγκτής έχει «προφανή σκοπό να πιέσει, 
ή να εκφοβίσει, ή ακόμη να αποδομήσει προκα-
ταβολικά τον Γενικό Εισαγγελέα». Επίσης, ο Γε-
νικός Εισαγγελέας επέμεινε στη μη παραχώρηση 

των στοιχείων για τις πολιτογραφήσεις στην Ελε-
γκτική Υπηρεσία, επικαλούμενος το διορισμό της 
Ερευνητικής Επιτροπής. 
Απαντώντας η Ελεγκτική Υπηρεσία επεσήμανε 
ότι είναι από τον Ιούλιο του 2019 που είχε ενημε-
ρώσει την εκτελεστική εξουσία για την πρόθεσή 
της να ξεκινήσει έλεγχο επί του Κυπριακού Επεν-
δυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), δηλαδή 14 μήνες 
πριν το διορισμό της Ερευνητικής Επιτροπής (7 
Σεπτεμβρίου 2020). Εξέφρασε επίσης τη διαφω-
νία της με τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, ότι 
επειδή διορίστηκε Ερευνητική Επιτροπή δεν μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί έρευνα από την Ελε-
γκτική Υπηρεσία, επισημαίνοντας ότι κάτι ανά-
λογο έγινε με την Ερευνητική Επιτροπή για το 
Συνεργατισμό υπό τον Γεώργιο Αρέστη. 
Επίσης ο Οδ. Μιχαηλίδης ανέφερε σε ανάρτησή 
του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι «η Ελε-
γκτική Υπηρεσία είναι ανεξάρτητη και δεν βρίσκε-
ται υπό την κηδεμονία κανενός». Απαντώντας 
επίσης στο ερώτημα κατά πόσο η Υπηρεσία συ-
νεχίσει να ζητά στοιχεία, ανέφερε ότι: «Προφανώς 
συνεχίζουμε να ζητάμε πρόσβαση σ’ όλα τα στοι-
χεία, ώστε να διεξάγουμε απρόσκοπτα τον έλεγχό 
μας ασκώντας τις συνταγματικές αρμοδιότητές 
μας. Οι εξουσίες των ανεξάρτητων θεσμών δεν 
οροθετούνται από τον Γενικό Εισαγγελέα, αλλά 
απ’ το Σύνταγμα και το Ανώτατο Δικαστήριο». 
Ύστερα από μέρες σιωπής, ο Γ. Σαββίδης κάλεσε 
συνέντευξη Τύπου σε μια προσπάθεια απόρρι-
ψης της κριτικής που ασκείται, τόσο στον ίδιο 
όσο και στο Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, περί ασυμ-
βίβαστου, καθότι και οι δύο υπηρέτησαν στο 
Υπουργικό Συμβούλιο της παρούσας και υπό 
κρίση κυβέρνησης, πριν από το διορισμό τους 
στη Νομική Υπηρεσία.  
Ανέφερε μάλιστα ότι υπό την ιδιότητά του ως Γε-
νικός Εισαγγελέας, ήταν «η μόνη επιλογή για διο-
ρισμό διερευνητικής επιτροπής, διότι δεν υπήρχε 
άλλο Σώμα που να μπορούσε να διορίσει». Πα-
ραλλήλισε μάλιστα την υπόθεση με την περί-
πτωση των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου, 
οι οποίοι εκδίκασαν την υπόθεση για τη μείωση 
των δικών τους μισθών, επειδή δεν υπάρχει άλλο 
Σώμα που να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά.

Σε κλίμα βαρύ η πρώτη συνάντηση Αναστασιάδη-Τατάρ 

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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ΥΠΕΞ μετά την Τριμερή 

Η μακροχρόνια έκθεση των αν-
θρώπων στη ρύπανση της 
ατμόσφαιρας συνδέεται με αυ-
ξημένο κίνδυνο θανάτου από 
Covid-19, σύμφωνα με μια νέα 
μελέτη Γερμανών επιστημό-
νων, οι οποίοι για πρώτη φορά 
έκαναν εκτιμήσεις για τις επι-
μέρους χώρες, όσον αφορά το 
ποσοστό των θανάτων από 
τον κορωνοϊό, που μπορεί να 
οφείλεται στις επιπτώσεις των 
ρύπων του αέρα. Για την Κύπρο 
αυτό το ποσοστό εκτιμάται στο 
8%.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Oικολογία

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπη-
ρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) έχει 
ζητήσει από τον Υπουργό 
Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου 
να καθοριστεί και δεύτερο νο-
σοκομείο Αναφοράς, πέραν 
της Αμμοχώστου, σε περί-
πτωση που τα κρούσματα κο-
ρωνοϊού είναι αυξημένα και 
χρειαστεί άλλος χώρος για νο-
σηλεία ασθενών, δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου 
του Οργανισμού, Χαράλαμπος 
Χαριλάου. 
«Εμείς έχουμε ζητήσει από τον 
Υπουργό Υγείας και αναμέ-
νουμε ενημέρωση για καθορι-
σμό δεύτερου νοσοκομείου 
αναφοράς σε περίπτωση που 
θα γεμίσει το Γενικό Νοσοκο-
μείο Αμμοχώστου, ώστε να 
μπορούν να μεταφερθούν τα 
θετικά (περιστατικά που χρή-
ζουν νοσηλείας) και σε δεύτερο 
νοσοκομείο», είπε.

Μεταναστευτικό

ΟΚΥπΥ

Οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας υπο-
νομεύουν την σταθερότητα και την ει-
ρήνη στην περιοχή, υπογράμμισε ο 
Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστο-
δουλίδης, κατά τη διάρκεια κοινών δη-
λώσεων με τους ομολόγους του της Ελ-
λάδας και του Ισραήλ, αμέσως μετά το 
πέρας της Τριμερούς Συνάντησης σε 
επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών που 
έγινε στην Αθήνα. 
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η 
Τουρκία αποτελεί χώρα εξαίρεση στην 
περιοχή καθώς με μια σειρά από έκνο-
μες ενέργειες τόσο στην Κύπρο, όσο και 
στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες 
της περιοχής υπονομεύει τις προοπτικές 
σταθερότητας και ειρήνης. Ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σημείωσε ότι ενημέρωσε τους ομολό-
γους του για την συνέχιση των παράνο-

μων γεωτρήσεων και ερευνών της Τουρ-
κίας εντός της κυπριακής ΑΟΖ, αλλά και 
για τις ενέργειες της στο Βαρώσι.  
«Οι τουρκικές ενέργειες υπονομεύουν τη 
σταθερότητα και την ασφάλεια και δεν 
βοηθούν τις προσπάθειες του ΓΓ του 
ΟΗΕ για επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων από εκεί που έμειναν στο Κραν 
Μοντανά και εξεύρεση λύσης στη βάση 
του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και 
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπον-
δίας», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.  
Αναφορικά με την Τριμερή Συνάντηση, 
ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η 
πραγματοποίηση της, υπό τις παρούσες 
δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδη-
μίας, αποδεικνύει την ισχυρή δέσμευση 
των τριών χωρών στην ενίσχυση και 
επέκταση της συνεργασίας τους «στη 
βάση πάντα του αλληλοσεβασμού, της 

θετικής προσέγγισης και της στρατηγικής 
συναντίληψης για τα θετικά που προ-
σφέρει σε διμερές, περιφερειακό, ευρω-
παϊκό  και παγκόσμιο επίπεδο».  
Παράλληλα, τόνισε ότι οι λύσεις βρίσκο-
νται μόνο μέσω των συνεργασιών και 
μιας θετικής ατζέντας για προώθηση της 
ασφάλειας, της ειρήνης και της σταθε-
ρότητας στη βάση του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου και του δικαίου 
της θάλασσας.  
«Η Τριμερής Συνεργασία Κύπρου- Ελ-
λάδα - Ισραήλ αποτελεί μέρος των ευ-
ρύτερων προσπαθειών για την προ-
ώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και 
της σταθερότητας» τόνισε και πρόσθεσε 
ότι συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελί-
ξεις. 
Παράλληλα, συνεχάρη τον Υπουργό 
Εξωτερικών του Ισραήλ για τον ρόλο του 
στην προώθηση του κοινού οράματος 
στην περιοχή, μέσω και της εξομάλυνσης 
των σχέσεων με το Σουδάν, τα ΗΑΕ και 
το Μπαχρέιν. 
Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας 
έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία. «Η 
περιοχή μας δεν θα επιστρέψει στον 19ο 
αιώνα. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί 
αυτό» τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξω-
τερικών.  
Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι η Τριμε-
ρής Συνάντηση γίνεται υπό το βάρος των 
νέων παράνομων ενεργειών της Τουρ-
κίας οι οποίες, όπως είπε, δυναμιτίζουν 
το κλίμα και τις προοπτικές ενός εποικο-
δομητικού διαλόγου. Έκανε ειδική ανα-
φορά στις παράνομες δεσμεύσεις της 
Άγκυρας μέσω των τελευταίων NAVTEX 
αλλά και την παραβίαση των Ψηφισμά-
των του ΟΗΕ μέσω του ανοίγματος του 

παραλιακού μετώπου στο Βαρώσι αλλά 
και την παράνομη επίσκεψη του Τούρκου 
Αντιπροέδρου στην περιοχή.  
«Στο επίκεντρο των επαφών που είχα 
τόσο χθες με τον κ. Λαβρόφ και σήμερα 
με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Κύ-
πρου και του Ισραήλ συζητήθηκαν οι 
τρόποι ανάσχεσης της τουρκικής επιθε-
τικότητας. Το αντίδοτο είναι η ανάπτυξη 
της πολυμερούς συνεργασίας προς όφε-
λος της σταθερότητας και της ειρήνης 
στην περιοχή», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.  
Παράλληλα, έκανε λόγο για στενούς δε-
σμούς και κοινές αξίες που διέπουν την 
Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ, 
υπογραμμίζοντας ότι οι τρεις χώρες επι-
δεικνύουν σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο 
και την προώθηση της καλής γειτονίας. 
Σε αυτό το πλαίσιο χαιρέτισε και τις απο-
φάσεις εξομάλυνσης των σχέσεων του 
Ισραήλ με το Σουδάν, τα ΗΑΕ και το 
Μπαχρέιν.  
Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε, επίσης, 
ότι οι συμφωνίες της Ελλάδας με Αίγυπτο 
και Ιταλία για οριοθέτηση της ΑΟΖ αλλά 
και με Αλβανία για προσφυγή στο Διε-
θνές Δικαστήριο της Χάγης αποτελούν 
την ελληνική συνεισφορά στην σταθερό-
τητα στην περιοχή.  «Έτσι οι σύγχρονες 
χώρες λύνουν τις διαφορές τους. Είτε 
μέσω συμφωνίας, είτε μέσω παραπο-
μπής σε δικαιοδοτικό όργανο. Είμαστε 
περήφανοι γιατί μέσα σε λίγους μήνες 
λύσαμε άλυτες για μισό αιώνα διαφορές. 
Οι κινήσεις αυτές αποτελούν λαμπρό πα-
ράδειγμα, υπόδειγμα σταθερότητας και 
ειρήνης στην περιοχή», σημείωσε.

Tο Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε την Τρίτη ότι, από σύνολο 3,589 εργαστηριακών 
διαγνώσεων εντοπίστηκαν 181 νέα περιστατικά της νόσου COVID-19. 
Αναλυτικά, τα σημερινά προέκυψαν ως ακολούθως: 
Από 392 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης των επα-
φών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, εντοπίστηκαν 48 κρούσματα. 
Από 1,813 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εντοπίστηκαν 
113 κρούσματα. 
Από 187 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών 

Νοσοκομείων, εντοπίστηκαν 8 κρούσματα. 
Από 193 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος παραπομπών 
από Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημό-
σιας Υγείας, εντοπίστηκαν 7 κρούσματα. 
Από 891 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών και επαναπατρι-
σθέντων, εντοπίστηκαν 5 κρούσματα. 
Συνεπώς και με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των κρουσμά-
των ανέρχεται στα 3,817. 
Επιπρόσθετα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου νοσηλεύονται 24 άτομα θετικά 
στον ιό SARS-CoV-2, εκ των οποίων τα τέσσερα στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. 
Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας τρεις ασθενείς, ενώ άλλα τέσσερα άτομα νοσηλεύονται σε 
θάλαμο COVID-19. 
Εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκε η διαδικασία και υπογράφηκε η σύμβαση, για την 
προμήθεια 200 χιλιάδων τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 (antigen 
rapid test), ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 
Τέλος, αναφέρει ότι με την προμήθεια των τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, προ-
στίθεται ακόμα ένα όπλο στην φαρέτρα των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου 
για τον έγκαιρο εντοπισμό θετικών στον ιό ατόμων και κατ’ επέκταση τον περιορισμό 
της διασποράς στην κοινότητα.

COVID 19-Κύπρος: Ολοένα και αυξανόμενα τα κρούσματα

Οι ενέργειες Τουρκίας υπονομεύουν προσπάθειες ΓΓ ΟΗΕ για επανέναρξη διαπραγματεύσεων

Είκοσι τρεις παράνομοι μετα-
νάστες εντοπίστηκαν το από-
γευμα τα ξημερώματα της Δευ-
τέρας σε βάρκα στα ανοικτά 
της κατεχόμενης Γιαλούσας 
από την «ακτοφυλακή». 
Όπως μεταδίδεται από τα κα-
τεχόμενα, πρόκειται για 16 άν-
δρες, 3 γυναίκες και 4 παιδιά, 
τρία αγόρια και ένα κορίτσι, 
που επέβαιναν σε βάρκα. Ανα-
φέρεται ότι ο εντοπισμός έγινε 
σε συνεργασία της «ακτοφυ-
λακής» με την ακτοφυλακή της 
Τουρκίας στην οποία και πα-
ραδόθηκαν τα 23 πρόσωπα.

Ορόσημο» για τη Δημόσια Ρα-
διοτηλεόραση του τόπου απε-
δείχθει η Τρίτη, ανέφεραν σε 
κοινή τους ανακοίνωση, το Δ.Σ. 
ΡΙΚ, η ΟΗΟ ΣΕΚ και η ΣΗΔΗ-
ΚΕΚ ΠΕΟ, προσθέτοντας ότι 
το Διοικητικό Συμβούλιο, Διεύ-
θυνση ΡΙΚ και Συνδικαλιστικές 
Οργανώσεις μετά από εντατικό 
διάλογο, διαβουλεύσεις και συ-
ζητήσεις υπέγραψαν στις 27 
Οκτωβρίου 2020 συμφωνίες 
που αφορούν τα τρία μεγάλα 
ζητήματα στο ΡΙΚ, το οργανό-
γραμμα, τα περιθωριακά ωφε-
λήματα και τη δρομολόγηση 
των διαδικασιών για ανέγερση 
του νέου κτιρίου της Δημόσιας 
Ραδιοτηλεόρασης.

ΡΙΚ: «συμφωνία-
ορόσημο»
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28 Oκτωβρίου 1940

“Τιμή και Δόξα στο Έπος της 28ης Οκτωβρίου 1940”

Πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού συγκρούστηκε με εμπορικό 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι 
έρευνες για τα αίτια της 
σύγκρουσης που ση-
μειώθηκε το πρωί της 
Τρίτης λίγο έξω από το 
λιμάνι του Πειραιά ανά-
μεσα στο πλοίο «Καλ-
λιστώ» του Πολεμικού 
Ναυτικού και σε εμπο-
ρικό πλοίο. 
Ο πλοίαρχος του φορ-
τηγού πλοίου «Maersk 
Launceston» που μετα-
φέρει κοντέινερ συνελή-
φθη. Η σύγκρουση 
ήταν τόσο σφοδρή που 
η πρύμνη του ναρκοθη-
ρευτικού πλοίου 
«Καλλιστώ» κόπηκε. 
Με την άμεση επέμ-

βαση του Λιμενικού, 
σκαφών και πλοίων του 
Πολεμικού Ναυτικού, 
αλλά και ρυμουλκών, 
το «Καλλιστώ» ρυμουλ-
κήθηκε στο ναύσταθμο 
Σαλαμίνας προκειμέ-
νου να γίνει επιθεώ-
ρηση των ζημιών που 
έχει υποστεί. 
Πώς έγινε το ατύχημα 
Σύμφωνα με τις πρώ-
τες πληροφορίες, τα 
δύο πλοία έβγαιναν 
από το λιμάνι του Πει-
ραιά, μπροστά το Πο-
λεμικό και πίσω το 
εμπορικό πλοίο. Η τα-
χύτητα του εμπορικού 
ήταν 16 κόμβοι.  

Ο κυβερνήτης του Πο-
λεμικού ενημέρωσε 
μέσω ασυρμάτου τον 
καπετάνιο του εμπορι-
κού ότι πλησιάζει επι-
κίνδυνα, αλλά δεν πήρε 
απάντηση. Το Πολεμικό 
έκανε ελιγμό αποφυ-
γής, αλλά δεν ήταν αρ-
κετό. 
Η περιοχή που έγινε το 
ατύχημα χαρακτηρίζε-
ται ως «causion area» 
ενώ πρόκειται για 
θαύμα το γεγονός ότι 
δεν υπήρχαν θύματα 
αλλά και ότι δε βυθί-
στηκε το πλοίο, κυρίως 
λόγο της κατασκευής 
του.  
Το χρονικό της σύ-
γκρουσης 
Ήταν 07.30 το πρωί 
όταν ένα φορτηγό 
πλοίο με πορτογαλική 
σημαία, συγκρούστηκε 
με πλοίο του Πολεμικού 
Ναυτικού, το οποίο 
πήρε ππολύ γρήγορα 

μεγάλη κλίση με απο-
τέλεσμα να υπάρξει κίν-
δυνος βύθισης λόγω 
ελεγχόμενης εισροής 
υδάτων. 
Πάνω στο πλοίο επέ-
βαιναν 27 άτομα πλή-
ρωμα, τα οποία αμέ-
σως μεταφέρθηκαν με 
ασφάλεια στο λιμάνι. 
Δύο άνθρωποι, ένας 
αξιωματικός και ένας 
υπαξιωματικός, τραυ-
ματίστηκαν ελαφρά και 
μεταφέρθηκαν στο 
Ναυτικό Νοσοκομείο 
Αθηνών. 
Εικόνα από το σημείο 
σύγκρουσης των δύο 
πλοίων  
Στο λιμάνι του Πειραιά 
έσπευσαν αμέσως ενι-
σχύσεις με ρυμουλκά 
από το Ναύσταθμο Σα-
λαμίνας, ενώ ενημερώ-
θηκε και ο Θάλαμος 
Επιχειρήσεων στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας 
και το ΓΕΝ.

Πιστή στην επικίνδυνη τακτική 
των προκλήσεων παραμένει η 
Άγκυρα, θέτοντας σε κίνδυνο 
την ειρήνη στην ανατολική Με-
σόγειο. 
Συγκεκριμένα, τέσσερα τουρ-
κικά μαχητικά F- 16 πέταξαν 
πάνω από το Αιγαίο πραγματο-
ποιώντας 34 παραβιάσεις του 
εθνικού εναέριου χώρου.  
Τα τουρκικά μαχητικά πραγμα-
τοποίησαν και δύο υπερπτήσεις 
στους Ανθρωποφάγους ενώ σε 
μια περίπτωση προκλήθηκε και 
μια εικονική αερομαχία- 
εμπλοκή με τα ελληνικά αερο-
σκάφη που σηκώθηκαν για την 
αναχαίτισή τους.

Τουρκία: 
Ακύρωσε τη Navtex 
Eπίσημη ακύρωση των Navtex 
για στρατιωτικές ασκήσεις που 
θα διεξάγονταν από Ελλάδα και 
Τουρκία ανήμερα των εθνικών 
εορτών στις 28 και 29 Οκτω-
βρίου, προχώρησαν οι αρχές 
των δύο χωρών. Επικαλούμενο 
πηγές ασφαλείας, το πρακτο-
ρείο ΙΗΑ μετέδωσε ως έκτακτη 
είδηση το μεσημέρι της Δευτέ-
ρας ότι «η Ελλάδα και η Τουρκία 
στο πλαίσιο των διερευνητικών 
επαφών ακύρωσαν αμοιβαία ως 
ένδειξη καλής θέλησης τις Nav-
tex που είχαν ανακοινώσει προ-
ηγουμένως για την ανατολική 
Μεσόγειο».

Τουρκικές  
προκλήσεις

Σημείωμα του Καθηγητή Ζαννέτου Τοφαλλή 
«Πριν 80 χρόνια, η Ελλάδα ανηφόριζε 
στον δρόμο του μεγαλείου, που έμεινε 
στη νεότερη Ιστορία σαν "έπος του «40». 
Ήταν η πιο φωτεινή ώρα των νεότερων 
χρόνων, μετά την καταστροφή της Μι-
κράς Ασίας και  στο μέσο  μιας επονείδι-
στης δικτατορίας της 4ης Αυγούστου. Ο 
ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι 
ονειροπολούσε  την αναβίωση της με-
γάλης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αρχίζο-
ντας τη επίθεσή του κατά της Ελλάδας.  
Η επίθεση του ιταλικού φασισμού είχε 
όλα τα χαρακτηριστικά της αθλιότητας. 
Ήταν πράξη προδοσίας καθώς παρα-
βίαζε τις κρατικές σχέσεις γειτονιάς και 
συμβίωσης. Ήταν πράξη δειλίας, καθώς 
εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά, χωρίς καμία 
προειδοποίηση και καλύπτονταν πίσω 
από εκδηλώσεις φιλίας και εμπιστοσύ-
νης. 
Άγγιζαν το βαθύ αίσθημα της φιλοπα-
τρίας του, αλλά και το ρωμαίικο φιλότιμο, 
που είναι ξεχωριστό, μοναδικό και σε 

κάθε περίπτωση αδιαπραγμάτευτο. Η 
απάντηση ήταν μεγαλειώδης και κατέ-
πληξε τους πάντες. 
Ήταν ένα παράδοξο φαινόμενο: να βα-
δίζει ένας λαός με το "χαμόγελο στα 
χείλη" της Σοφίας Βέμπο,  στον πόλεμο 
απέναντι σ' έναν πολύ ισχυρότερο αντί-
παλο, συγκριτικά άοπλος, αδύναμος, με 
ανοιχτά τεράστια κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα, χωρίς ίχνος φόβου, με μια 
τεράστια θέληση να ταπεινώσει αυτόν 
που τόλμησε αυτήν τη θανάσιμη ύβρη 
και να νικήσει.  
Ο Αδόλφος Χίτλερ πίστευε στην «ανω-
τερότητα» της Αριανής φυλής και ήθελε 
τον κόσμο να είναι κάτω από την Γερμα-
νική μπότα για «χίλια χρόνια. Έτσι, οι 
Γερμανοί ναζί εισέβαλαν μερικούς μήνες 
αργότερα στα Βαλκάνια και χτύπησαν 
με όλη τους τη δύναμη τα Ελληνικά σύ-
νορα, για να σώσουν τους Ιταλούς, που 
είχαν ηττηθεί στην Αλβανία. 
Εκεί ζωντάνεψε ο βιβλικός μύθος του 
Δαυίδ και του Γολιάθ. Οι Γερμανοί σκό-
νταψαν σε μια  αντίσταση που δεν είχαν 
γνωρίσει ως τότε στην Ευρώπη. Οι Κρη-
τικοί κράτησαν  τους Γερμανούς έξι ολό-
κληρες εβδομάδες. Έτσι έχασαν  χρόνο 
για την επίθεσή τους στη Ρωσία, χρόνος 
που τους κόστισε πολύ γιατί στο, μεταξύ. 
έφτασε ο βαρύς  χειμώνας. Ο κόσμος 
ολόκληρος ανάσανε. Η ναζιστική Γερμα-
νία δεν ήταν ανίκητη. Τον πόλεμο θα τον 
έκριναν, όχι μόνο τα όπλα, αλλά και η 
ψυχή και το τίμημα της δημοκρατίας, και 
της ελευθερίας.  
Το  "έπος του 40 πυροδότησε την  μεγα-
λειώδη εθνική αντίσταση. Ο αγώνας με-

ταφέρθηκε στις πόλεις και τα χωριά. Οι 
Έλληνες φαντάροι και οι αξιωματικοί εί-
χαν το αίσθημα και τον αέρα του νικητή. 
Και ο λαός, που τους θαύμαζε ένοιωθε 
περήφανος και αδούλωτος.  
Όνειρο του Χίτλερ ήταν να υψώσει τη 
γερμανική σημαία πάνω στην Ακρόπολη. 
Και το έκανε. Η μεγάλη ντροπή των αι-
ώνων – το σύμβολο της βαρβαρότητας 
πάνω στο σύμβολο του Πολιτισμού. Λί-
γες μέρες αργότερα, στις 30 Μαΐου 
1941,μια νύχτα  δύο νεαροί  φοιτητές, ο  
Μανόλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας, εκ-
φράζοντας το αίσθημα όλων των Ελλή-
νων, κατέβασαν από το κοντάρι της 
Ακρόπολης τη σημαία - σύμβολο του 
γερμανικού ναζισμού και ύψωσαν τη γα-
λανόλευκη. Έστειλαν παντού το μήνυμα, 
ότι η Ελλάδα δεν έπεσε και το φρόνημα 
είναι υψηλό.   
Οι Γερμανοί κατακτητές άρπαξαν το βιός 
των Ελλήνων, τον καταδίκασαν σε μια 
εξοντωτική πείνα και επέβαλαν παντού 
τον τρόμο. Υπολογίζεται ότι πάνω από 
700.000 είναι τα θύματα της κατοχής, 
ενώ μνημεία της χιτλερικής θηριωδίας 
έμειναν τα Καλάβρυτα, το Δίστομο, τα 
Ανώγεια, η Καισαριανή, η Κοκκινιά και 
άλλες πόλεις και χωριά.  Και η Κύπρος 
δεν έμεινε αδιάφορη στο κάλεσμα της 
Αντίστασης στο φασισμό. 30,000 εθελο-
ντές έτρεξαν να πολεμήσουν στο πλευρό 
της Βρετανίας πιστεύοντας ότι μια μέρα 
θα πάρουν την ελευθερία τους.  
Πέρασαν χρόνια ολόκληρα, έως ότου 
αποκατασταθεί ο φυσιολογικός ρυθμός 
της ζωής και να κλείσουν τα ψυχολογικά 
ρήγματα. Σήμερα ζούμε μιαν άλλη 

εποχή. Τις μέρες της θαυμαστής κοινω-
νικής αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, 
της αγωνιστικής έξαρσης, τις αντικατέ-
στησε μια συστηματική και "ενεργού-
μενη" ιδεολογία της ξέφρενης ατομικό-
τητας, του καταναλωτισμού, της σχετικής 
αδιαφορίας για τα κοινά.  Και τους τε-
λευταίους 8 μήνες η κατάρα του κορω-
νοϊού μαστίζει ολόκληρη την ανθρωπό-
τητα! 
Εκεί, στην Ελλάδα του ΄40, ξαναγεννή-
θηκε ο αληθινός πατριωτισμός, η σύν-
δεση του κοινωνικού προβλήματος με τα 
εθνικά. Η αδιαίρετη ενότητα της δημο-
κρατίας, της ελευθερίας, της προόδου 
με γνώμονα  την ολότητα του έθνους.                                      
Ο λαός μας όταν ήταν ενωμένος έγραψε 
τις λαμπρότερες σελίδες στην ιστορία. 
Όταν ήταν διχασμένος έφερε ανείπωτη 
καταστροφή. Κι εδώ πρέπει να τονίσω 
τις αρετές της παροικίας μας που παρα-
μένει μονοιασμένη κι αγαπημένη. Και ευ-
χόμαστε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Κύπρο να λάβουν το παράδειγμα ενό-
τητας και ομόνοιας του 40. 
Και να μην ξεχνούμε τα λόγια του Βρε-
τανού Πρωθυπουργού όταν πληροφο-
ρήθηκε την ηρωική πράξη του Μανόλη 
Γλέζου  και του Απόστολου Σάντα εκείνο 
το βράδυ που κατέβασαν την λαομίσητη 
σβάστικα από την Ακρόπολη - Από σή-
μερα δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες αγωνί-
ζονται σαν ‘Ηρωες,  αλλά οι Ήρωες αγω-
νίζονται σαν ‘Ελληνες! 
Το Έπος του 1940 ας διδάσκει όλους 
τους λαούς καθοδηγώντας τους στο 
δρόμο της Ειρήνης, της Ομόνοιας και 
της Αλληλεγγύης.

Τέλη Δεκεμβρίου αναμένονται 
οι εγκρίσεις για τα εμβόλια γνω-
στοποίησε την Δευτέρα ο καθη-
γητής και μέλος της επιτροπής 
λοιμωξιολόγων, Χαράλαμπος 
Γώγος. 
Όπως ο ίδιος υπογράμμισε, μι-
λώντας στο ΣΚΑΪ, τέλη Δεκεμ-
βρίου πιθανότατα θα υπάρχουν 
οι εγκρίσεις μερικών από τις 
πλατφόρμες εμβολίων και αρ-
χικά θα γίνουν οι εμβολιασμοί 
των υγειονομικών ενώ σημεί-
ωσε πως θα χρειαστεί τουλάχι-
στον περίπου ένα χρόνο για να 
υπάρξει μια συνολική ανοσία. 
Ωστόσο, ο κ. Γώγος επεσήμανε 
πως τα μέτρα δημόσιας υγείας 
θα έχουμε και το 2021 τα οποία 
όπως ανέφερε θα βοηθήσουν 
και σε άλλα νοσήματα.

Eμβόλιο  
κορωνοϊού

Σύγκρουση πλοίων/ Πειραιάς Κορωνοϊός

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 
1259 νέα κρούσματα του κορω-
νοϊού στη χώρα, εκ των οποίων 
112 συνδέονται με γνωστές 
συρροές και 62 εντοπίστηκαν 
κατόπιν ελέγχων στις πύλες ει-
σόδου της χώρας. Ο συνολικός 
αριθμός των κρουσμάτων είναι 
32752, εκ των οποίων το 55.5% 
άνδρες. 
Από το σύνολο των κρουσμά-
των, τα 3950 (12.1%) θεωρού-
νται σχετιζόμενα με ταξίδι από 
το εξωτερικό και 12381 (37.8%) 
είναι σχετιζόμενα με ήδη γνω-

στό κρούσμα. 
102 πολίτες νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία 
τους είναι 65 ετών. 33 (32.4%) 
είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι 
άνδρες. To 96.1%, των διασω-
ληνωμένων, έχει υποκείμενο 
νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 
ετών και άνω. 277 ασθενείς 
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. 
Τέλος, υπάρχουν 12 ακόμα κα-
ταγεγραμμένοι θανάτοι και 593 
θανάτοι συνολικά στη χώρα 
απο την αρχή της πανδημίας. 
225 (37.9%) γυναίκες και οι 
υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση 
ηλικία των θανόντων συμπολι-
τών μας ήταν τα 79 έτη και το 
96.1% 
Ο Γκίκας Μαγιορκίνης κατά την 
ενημέρωση για τον κορωνοϊό 
αποκάλυψε ότι τα κρούσματα 
που εντοπίζονται στην Αττική εί-
ναι 295 και στη Θεσσαλονίκη εί-
ναι 291.

«Έκρηξη» με 1.259 κρούσματα
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Συνεχίζει να σαρώνει τον πλανήτη ο κορωνοϊός Ε.Ε - Τουρκία  

Ε.Ε. θα αξιολογήσει τη συμπεριφορά της Τουρκίας 
Εκλογές ΗΠΑ

Γαλλία 
Η Γαλλία πρέπει να αποδεχθεί ένα νέο lockdown 
σε εθνικό επίπεδο για να αναχαιτίσει την δια-
σπορά της COVID-19, δήλωσε ο καθηγητής Φιλίπ 
Ζουβέν, ο οποίος είναι εξέχον μέλος του νοσοκο-
μείου του Παρισιού Georges-Pompidou. Σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα την Τρίτη, συνολικά 523 νέοι θάνατοι 
από COVID-19 καταγράφηκαν το προηγούμενο 
24ωρο και 33.417 νέα κρούσματα κορωνοϊού. 
Γερμανία 
Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη 
Γερμανία ανήλθε τα 464.239 συνολικά. 
Η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ έχει σε 
πλάνο το κλείσιμο των εστιατορίων και των μπαρ 
από τις 4 Νοεμβρίου, αλλά να παραμείνουν ανοι-
χτά τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί, όπως γρά-
φεται. 
Σουηδία 
Η Σουηδία, η απόφαση των αρχών της οποίας 
να μην επιβληθούν καραντίνα ή άλλοι περιορισμοί 
για να επιβραδυνθεί η εξάπλωση της πανδημίας 
του κορωνοϊού έχει προσελκύσει την προσοχή 
πολλών σε διεθνές επίπεδο, κατέγραψε την Τρίτη 
1.870 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από 
τον SARS-CoV-2, τον υψηλότερο ημερήσιο 

αριθμό ως εδώ, σύμφωνα με τα δεδομένα της 
δημόσιας υπηρεσίας υγείας, με το σύνολο τους 
να φθάνει τις 115.785 περιπτώσεις. Το ρεκόρ ξε-
πέρασε θεαματικά το προηγούμενο, το οποίο 
ήταν 1.698 μολύνσεις και είχε καταγραφεί στα 
τέλη του Ιουνίου. 
Ισπανία 
Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε 
την Τρίτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβε-
βαιώθηκαν 18.418 νέα κρούσματα μόλυνσης από 
τον SARS-CoV-2 και διαπιστώθηκαν 267 ακόμη 
θάνατοι ασθενών εξαιτίας της COVID-19. Αυτός 
ημερήσιος απολογισμός θανάτων είναι ο υψηλό-
τερος που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια του 
λεγόμενου δεύτερου κύματος της πανδημίας.  
Καναδάς 
Ο Καναδάς, που πλήττεται σκληρά από το λεγό-
μενο δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορω-
νοϊού, ξεπέρασε την Τρίτη το όριο των 10.000 
θανάτων εξαιτίας του COVID-19.  
Ως το βράδυ της Τρίτης στον Καναδά είχαν κατα-
γραφεί 10.001 θάνατοι, επί συνόλου 222.670 
κρουσμάτων. 
Μεξικό 
Το Υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε 
την Τρίτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβε-
βαιώθηκαν άλλα 5.942 κρούσματα μόλυνσης και 
καταγράφηκαν ακόμη 643 θάνατοι εξαιτίας της 
COVID-19. Ο απολογισμός των θυμάτων της 
πανδημίας του κορωνοϊού έχει φθάσει ως αυτό 
το στάδιο τους 89.814 νεκρούς επί συνόλου 
901.268 μολύνσεων. 
Λατινική Αμερική 
Στο μεγαλύτερο κράτος της Λατινικής Αμερικής 
έχουν καταγραφεί πάνω από 5,4 εκατομμύρια 
μολύνσεις από τον νέο κορωνοϊό, ενώ ο απολο-
γισμός των θυμάτων της πανδημίας αγγίζει τους 
158.000 νεκρούς, κατά τα επίσημα στοιχεία. 
Ινδία 
Τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 
στην Ινδία είναι πλέον περίπου δέκα χιλιάδες λι-
γότερα από το ορόσημο των οκτώ εκατομμυρίων, 
καθώς το προηγούμενο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 
43.893 νέα, σύμφωνα με δεδομένα που δημο-
σιοποίησε χθες Τετάρτη το ομοσπονδιακό Υπουρ-
γείο Υγείας. 

Πειρατεία υπέστη για με-
ρικά λεπτά, την Τρίτη, 
ο ιστότοπος της προ-

εκλογικής εκστρατείας του Ρε-
πουμπλικάνου προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος 
διεκδικεί την επανεκλογή του 
στο αξίωμα την 3η Νοεμ-
βρίου. 
«Αυτός ο ιστότοπος καταλή-
φθηκε», ανέφερε το μήνυμα 
που αναρτήθηκε τα λεπτά αυτά 
στην αρχική σελίδα του ιστότο-
που donaldjtrump.com. «Φτά-
νουν στον κόσμο οι ψευδείς 
πληροφορίες που διαδίδει ο 
πρόεδρος καθημερινά». 
Οι κυβερνοπειρατές υποστήρι-
ξαν ότι έχουν πλέον στην κα-
τοχή τους εμπιστευτικές πλη-
ροφορίες για τον Τραμπ, την 
οικογένειά του και την κυβέρ-
νησή του και «μυστικές συνο-
μιλίες» ανάμεσά τους και απαί-
τησαν να τους καταβληθεί 
ποσό σε κρυπτονομίσματα για 
να τις αποκαλύψουν. 
Ο εκπρόσωπος της εκστρα-
τείας του Τραμπ, Τιμ Μέρτο, 
επιβεβαίωσε την πειρατεία. 
Δεν εκτέθηκε «κανένα ευαί-
σθητο δεδομένο», καθώς ο 
ιστότοπος «δεν περιέχει απο-
θηκευμένα» τέτοια, υπογράμ-
μισε ο ίδιος. 
Πρόσφατα, χάκερ καυχήθηκαν 
ότι απέκτησαν πρόσβαση σε 
μυστική αλληλογραφία του 
Τραμπ ή σχετική με υποθέσεις 
του Αμερικανού προέδρου, ει-
δικά μετά την πειρατεία στα συ-
στήματα δικηγορικής εταιρείας. 
Δεν δόθηκε πάντως καμία συ-
νέχεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αξιο-
λογήσει τη συμπεριφορά της 
Τουρκίας πριν από το τέλος του 
έτους τόνισε ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μιλώ-
ντας το πρωί της Τετάρτης στο 
ραδιόφωνο του RTL.  
Παράλληλα, ο Σάρλ Μισέλ χα-
ρακτήρισε «απαράδεκτα» τα 
σχόλια του Ταγίπ Ερντογάν ενα-
ντίον του Εμανουέλ Μακρόν και 
γι' αυτό το λόγο -είπε- απάντησε 
αμέσως, αναφερόμενος σε 
ανάρτησή του στο twitter τις 
προηγούμενες ημέρες, όπου 
έγραφε: 
«Αντί για θετική ατζέντα, η Τουρ-
κία επιλέγει προκλήσεις, μονο-
μερείς ενέργειες στη Μεσόγειο 
και τώρα τις προσβολές. Είναι 
απαράδεκτο. Σεβασμός στην 
Ευρώπη και στα κράτη μέλη 
της». 
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου σε ερώτηση για την 

κατάσταση που επικρατεί σε 
σχέση με τον κορωνοϊό, σημεί-
ωσε ότι πρόκειται για «μαζικό 
κύμα» και προσέθεσε ότι «ο ιός 
δεν έχει εμφανίσει όλα του τα 
μυστήρια». 
Αναφορικά με το εμβόλιο, ο κ. 
Μισέλ εξέφρασε την ελπίδα ότι 
θα είναι διαθέσιμο πριν από το 
τέλους του έτους ή αρχές του 
2021. 
Στο «κόκκινο» οι προκλήσεις 
Το Σαββατοκύριακο, ο Ερντο-
γάν επέκρινε με σφοδρότητα 
τον Μακρόν, φθάνοντας στο ση-
μείο να πει πως ο Γάλλος πρό-
εδρος χρειάζεται να υποβληθεί 
σε εξέταση από ψυχίατρο. 
Το Ελιζέ ανακάλεσε τον Γάλλο 
πρεσβευτή στην Άγκυρα για 
διαβουλεύσεις. 
Tη Δευτέρα, ο Ερντογάν κλιμά-
κωσε περαιτέρω τη ρητορική 
του, καλώντας σε μποϊκοτάζ 
των γαλλικών προϊόντων.
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Ασθένεια Αλτσχάιμερ: Αιτίες, συμπτώματα και έγκαιρη ανίχνευση 

Eπειδή ο μέσος όρος 
διάρκειας ζωής των αν-
θρώπων  αυξάνεται, 

ταυτόχρονα αυξάνεται και ο 
αριθμός των ανθρώπων που 
παρουσιάζουν την ασθένεια 
Αλτσχάιμερ. 
Η ασθένεια Αλτσχάιμερ εντάσ-
σεται στις ασθένειες τις οποίες 
φοβούνται το περισσότερο οι 
άνθρωποι. Πρόκειται για εκφυ-
λιστική πάθηση, που ανήκει στο 
σύνολο των διαταραχών που 
προκαλούν άνοια, οι οποίες 
αποδιοργανώνουν και κατα-
στρέφουν τις νοητικές και άλλες 
λειτουργίες του εγκεφάλου. 
Οι διάφορες μορφές άνοιας, 
όπως και η ασθένεια του Αλ-
τσχάιμερ, δεν αποτελούν φυσιο-
λογική εξέλιξη που προκύπτει 
λόγω γήρανσης. Υπάρχουν διά-
φορες μορφές άνοιας, με πολ-
λές διαφορετικές αιτίες. Η νόσος 
του Αλτσχάιμερ είναι η συχνό-
τερη μορφή άνοιας. 
Η άνοια μπορεί να εμφανιστεί 
σε ηλικιωμένους αλλά και σε νέ-
ους. Όμως η συχνότητα της νό-
σου Αλτσχάιμερ, αυξάνεται με 
την αύξηση της ηλικίας. Επειδή 
ο μέσος όρος διάρκειας ζωής 
των ανθρώπων αυξάνεται, ταυ-
τόχρονα αυξάνεται και ο αριθ-
μός των ανθρώπων που πα-
ρουσιάζουν την πάθηση. 
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 
προβλήματα της νόσου Αλ-
τσχάιμερ που μάλιστα αρχίζουν 
να εμφανίζονται από τα πρώτα 
της στάδια, είναι η σταδιακή 
απώλεια μνήμης. Είναι όμως 
σημαντικό να γίνεται ξεκάθαρα 
η διαφορά μεταξύ των δυσκο-
λιών της μνήμης λόγω ηλικίας 
και της απώλειας μνήμης που 
παρατηρείται στη νόσο Αλτσχάι-
μερ. 
 
Η απώλεια μνήμης λόγω ηλι-
κίας 
 
Υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ 
των προβλημάτων μνήμης που 
προκύπτουν, λόγω αύξησης της 
ηλικίας και νόσου Αλτσχάιμερ. 

Οι διαφορές αυτές τεκμηριώνο-
νται από αντικειμενικά ευρήματα 
στον εγκέφαλο και από τα συ-
μπτώματα που παρουσιάζουν 
οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς. 
Στην άνοια, επηρεάζονται με 
απώλειες, το σύνολο των πνευ-
ματικών γνωστικών ικανοτήτων. 
Αντίθετα τα προβλήματα μνή-
μης λόγω ηλικίας χαρακτηρίζο-
νται κυρίως από μια δυσκολία 
των ανθρώπων να θυμούνται 
γεγονότα, πρόσωπα, τόπους 
και πράγματα που αντιμετωπί-
ζουν καθημερινά. 
Για παράδειγμα μπορεί ένας 
ηλικιωμένος να ξεχνά περιστα-
σιακά, πού έχει παρκάρει το αυ-
τοκίνητο του. Εάν όμως ξεχνά, 
πώς είναι το αυτοκίνητο του, 
τότε υπάρχει λόγος ανησυχίας. 
Οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ συ-
γκρατούν, μετά την παρέλευση 
κάποιου χρόνου, πολύ λιγότε-
ρες πληροφορίες, απ' ότι οι υγι-
είς άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορεί να είναι σε θέση να μα-
θαίνουν νέα πράγματα, αλλά θα 
θυμούνται μόνο λίγα μετά την 
παρέλευση μερικών ωρών. 
 
Αλλαγές της μνήμης και νό-
σος Αλτσχάιμερ 
 
Σε μερικούς, αλλά όχι σε όλους 
τους ασθενείς, μια ήπια γνω-
στική μειονεξία (επαναλαμβανό-
μενα κενά της βραχυπρόθε-
σμης μνήμης), μπορεί να 
εντάσσεται στα πρώτα στάδια 
της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι εν 
λόγω διαταραχές της μνήμης 
εμφανίζονται και διαρκούν για 
ένα έως δύο χρόνια και μπο-
ρούν να αξιολογηθούν με τη 
βοήθεια ψυχολογικών τεστ. 
Οι αλλοιώσεις αυτές της μνή-
μης, είναι αρχικά πολύ ήπιες και 
παρατηρούνται από κάποιο 
αγαπημένο πρόσωπο του 
ασθενούς που βρίσκεται κοντά 
του. Είναι λοιπόν σημαντικό να 
ζητήσετε τη βοήθεια του γιατρού 
σας, εάν εσείς ή κάποιο αγαπη-
μένο σας πρόσωπο, έχετε δυ-
σκολίες μνήμης ή ξεχνάτε πρά-

γματα που διαταράσσουν την 
εργασία σας ή το τι κάνετε στο 
σπίτι σας. 
Μην ξεχνάτε επίσης, ότι το 
στρες και η κούραση επηρεά-
ζουν τη μνήμη. Υπάρχουν επί-
σης άλλοι λόγοι που δυνατόν 
να προκαλούν κενά της μνήμης, 
όπως φάρμακα, κατάθλιψη, 
τραυματισμοί στο κεφάλι και 
εγκεφαλικά επεισόδια. 
 
Οι αιτίες της νόσου Αλτσχάι-
μερ 
 
Οι νευρώνες του εγκεφάλου κα-
ταστρέφονται και σταδιακά μει-
ώνονται σε αριθμό στη νόσο Αλ-
τσχάιμερ. Οι νευρώνες που 
σχηματίζουν τις λειτουργικές δο-
μές στον ιππόκαμπο του εγκε-
φάλου, που ελέγχουν και οργα-
νώνουν τη μνήμη, είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι στις καταστροφικές 
αλλοιώσεις που παρατηρούνται 
στη νόσο Αλτσχάιμερ. 
Πολλοί ειδικοί πιστεύουν σή-
μερα, ότι ο θάνατος των νευρώ-
νων του εγκεφάλου, σχετίζεται 
με τη δημιουργία στον εγκέφαλο 
των πλακών της αμυλοειδούς 
πρωτεΐνης. Οι πλάκες αυτές 
που είναι συσσωρεύσεις της 
αμυλοειδούς πρωτεΐνης, παρα-
τηρήθηκαν για πρώτη φορά 
πριν 100 χρόνια από τον γιατρό 
Alois Alzheimer που περιέ-
γραψε την πάθηση για πρώτη 
φορά 
Δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι πλά-
κες αμυλοειδούς είναι η αιτία 
πρόκλησης θανάτου των νευ-
ρώνων ή εάν είναι τα υπολείμ-
ματα των νεκρωμένων κυττά-
ρων. Επίσης διερευνάται κατά 
πόσο η παρουσία της αμυλοει-
δούς είναι αιτία ενεργοποίησης 
άλλων μηχανισμών σε συνέρ-
γεια με πρωτεΐνες, που ήδη 
υπάρχουν στους νευρώνες, 
οδηγώντας έτσι σε εκφυλιστικές 
αλλοιώσεις. 
Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε 
ότι μέχρι σήμερα, οι επιστήμο-
νες δεν κατάφεραν να ανακαλύ-
ψουν τι προκαλεί την έναρξη 

της νόσου Αλτσχάιμερ σε ορι-
σμένους  ανθρώπους. Στις σπά-
νιες μορφές της νόσου με 
έναρξη σε μικρότερη ηλικία από 
ότι συνήθως, πιθανόν να παί-
ζουν ρόλο κληρονομικά γονίδια. 
Όμως στις συνήθεις μορφές Αλ-
τσχάιμερ, η επιρροή της κληρο-
νομικότητας δεν έχει ακόμη δι-
ευκρινιστεί. 
 
Τα συμπτώματα της νόσου 
Αλτσχάιμερ 
 
Εκτός από την απώλεια μνή-
μης, τα πρώτα σημεία της νό-
σου, συχνά περιλαμβάνουν δυ-
σκολίες της ομιλίας και των 
καθημερινών δραστηριοτήτων 
όπως το οδήγημα και το ψώνι-
σμα. Στα τελευταία στάδια, οι 
ικανότητες ομιλίας και βαδίσμα-
τος, πιθανόν να χαθούν. 
Κάθε ασθενής με Αλτσχάιμερ, 
μπορεί να έχει τη δική του εξε-
λικτική εικόνα με διάφορα ση-
μεία και συμπτώματα. Μερικά 
από τα συχνότερα συμπτώ-
ματα, είναι τα ακόλουθα: 

Μεγάλη δυσκολία του ασθε-▪
νούς στο να θυμάται ονόματα, 
αντικείμενα, τόπους, ώρες και 
ημερομηνίες. 

Δυσκολίες στην αναγνώριση ▪
ατόμων της οικογένειας και φί-
λων. Αδυναμία στο να θυμάται 
ο ασθενής το όνομα τους. 

Ο ασθενής ξεχνά τον αριθμό ▪
του δικού του τηλεφώνου και τη 
διεύθυνση του. 

Δυσκολεύεται στο να βρει το ▪
δρόμο για να πάει από το σπίτι 
του σε ένα γνωστό του τόπο ή 
από γνωστό του τόπο να πάει 
σπίτι του. 

Τάση να χάνεται περιπλανώ-▪
μενος από το σπίτι ή από τη 
δουλειά του. 

Ξεχνά να τρώει ή να κάνει τα ▪
απαραίτητα για την υγιεινή του. 

Αποπροσανατολισμός τη νύ-▪
κτα ή την ημέρα και προβλή-
ματα ύπνου. 

Εμφανής χειροτέρευση των ▪
δεξιοτήτων νόησης και ομιλίας. 

Μείωση της ικανότητας κρί-▪
σεως, αδυναμία ακολούθησης 
απλών οδηγιών και συγκέντρω-
σης σε ένα πράγμα. 

Προοδευτική εγκατάσταση ▪
αισθήματος δυσπιστίας, ο ασθε-
νής γίνεται φιλύποπτος. 

Συναισθηματική απάθεια, ▪
μείωση του ενδιαφέροντος για 
δραστηριότητες. 

Κατάθλιψη ▪
Ασυνήθιστη ταραχή και ερε-▪

θιστικότητα 
 Ψευδαισθήσεις και αυταπά-▪

τες. 
Παρά το γεγονός ότι η διά-
γνωση της νόσου Αλτσχάιμερ 
προκαλεί φόβο στους περισσό-
τερους ανθρώπους και υπάρχει 
η τάση να αποφεύγουμε να μι-
λούμε για το θέμα, εντούτοις εί-
ναι σημαντικό να έχουμε μια 
όσο το δυνατό καλύτερη και 
πληρέστερη ενημέρωση. 
Η έγκαιρη ανίχνευση της νόσου 
Αλτσχάιμερ διασφαλίζει την 
άμεση έναρξη των μέτρων αντι-
μετώπισης της πάθησης για την 
καλύτερη δυνατή εξέλιξη του 
ασθενούς και είναι προς όφελος 
όλης της οικογένειας.

Aυτήν την εβδομάδα, η Λούλλα μοιράζε-
ται τη συνταγή της για τα Γιουβαρλάκια 
με Σούπα Αυγολέμονο, μια σούπα με 

κεφτεδάκια με αυγό και σάλτσα λεμονιού. 
Η σάλτσα «Avgolemono» είναι μια κλασική 
γεύση από την Ελλάδα  και μία από τις πιο 
γνωστές συνταγές. Τα Γιουβαρλάκια (μπάλες) 
ονομάζονται απο κάποιους και Σκατζοχιρακιά 
/ Akanthochirakia, επειδή το ρύζι στα κεφτεδά-

κια σβήνει μόλις μαγειρευτεί, μοιάζει με τις αιχμές αυτού του 
όμορφου ζώου. 
Αυτή η σούπα είναι απλή στην παρασκευή, νόστιμη και τα παιδιά 
τη λατρεύουν! Όπως και με τις περισσότερες ελληνικές 
σούπες,υπολογίζεται για ένα ικανοποιητικό γεύμα από μόνο του. 
Μπορείτε να κάνετε τα κεφτεδάκια μεγαλύτερα, τη σάλτσα πιο 
παχύρευστη προσθέτοντας λίγο αλεύρι αραβοσίτου αραιωμένο 
με λίγο νερό ή σερβίρετε τα Γιουβαρλάκια ως κύριο πιάτο συνο-
δευόμενο από λαχανικά και ρύζι. 
 

Συστατικά 
(κάνει 35/40 μικρά κεφτεδάκια, σερβίρει 5/6): 
 

450g (1lb) άπαχο κιμά, χοιρινό ή κοτόπουλο ή ανακατεύουμε  ▪
χοιρινό και βόοδινό κρέας 

½ μεσαίο κρεμμύδι, τριμμένο ▪
50g (2 ουγκιές) ρύζι μικρού κόκκου ▪
1 ασπράδι αυγού ▪
1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό ▪
1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο άνηθο ▪
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι ▪
Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι ▪
25g (1 ουγκιές) βούτυρο ▪
Αλεύρι για επικάλυψη κεφτεδάκια ▪
Απόθεμα κοτόπουλου 1,5 λίτρων (2 ίντσες) ▪

 
Για τη σάλτσα αυγού και λεμονιού: 

2 κρόκοι μεσαίου αυγού ▪
1 αυγό ▪
Χυμός από ένα μεγάλο λεμόνι ή περισσότερο ▪

Μαϊντανός, ψιλοκομμένο (για γαρνίρισμα) 
 

Μέθοδος: 
Συνδυάστε τον κιμά, το κρεμμύδι, τα βότανα, το ασπράδι, το μισό 
ρύζι, το αλάτι και το πιπέρι. Ανακατέψτε το μαζί και διαμορφώστε 
σε μπάλες μεγέθους αυγού ορτυκιού. Χρειάζεστε 5-6 ανά μερίδα. 
Τυλίξτε τα κεφτεδάκια ελαφρά στο αλεύρι. 
Τοποθετήστε στο μείγμα και το βούτυρο σε μια μέτρια βαριά κα-
τσαρόλα και αφήστε το να βράσει, προσθέτωντας αλάτι και πιπέρι. 
Χαμηλώστε τη φωτιά και ρίξτε προσεκτικά τα κεφτεδάκια ένα-ένα 
κάθε φορά στο μείγμα. Όταν βράσει λίγο, κλείστε τη φωτιά και σι-
γοβράστε για 15-20 λεπτά. Προσθέστε το υπόλοιπο ρύζι, καλύψτε 
με ένα καπάκι και σιγοβράστε για 10/15 λεπτά ακόμη, έως ότου 
το ρύζι παραμείνει. 
Αφαιρέστε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήστε να κρυώσει 
λίγο ενώ προετοιμάζετε το αυγό και τη σάλτσα λεμονιού. 
Χτυπάτε τους κρόκους και το αυγό σε ένα μπολ με το χυμό λεμο-
νιού, πάρτε ένα φλιτζάνι μείγματος από το τηγάνι και χτυπάτε 
σταδιακά το μείγμα αυγών. Είναι σημαντικό να προσθέτετε το 
μείγμα αργά και να χτυπάτε συνεχώς απαλά για να αποτρέψετε 
τιε φυσαλίδες των αυγών. Ρίξτε αργά τη σάλτσα αυγολέμονο 
πίσω στην κατσαρόλα και βάλτε το σε πολύ χαμηλή φωτιά. 
Ανακινήστε το τηγάνι για 1 λεπτό μόνο. μην το αφήσετε να βρά-
σει. 
Σερβίρετε τη σούπα αμέσως γαρνιρισμένη με ψιλοκομμένο μαϊ-
ντανό. 
Σημείωση: Τα καλύτερα αποτελέσματα θα επιτευχθούν κάνο-
ντας το αυγό και τη σάλτσα λεμονιού λίγο πριν το σερβίρετε.

Μαγειρεύοντας με τη Loulla Astin 
Γιουβαρλάκια Σούπα Αυγολέμονο



 10      | Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Διαβουλεύσεις γύρω από τις αλλαγές σε 
δρόμους του Enfield και άλλα δημαρχεία

Ο κορωνοϊός και το σύστημα 

Πολύ δύσκολα τα πρά-
γματα εδώ στην Βρετα-
νία.  

Με δικαιολογία την αντιμετώ-
πιση/έλεγχο  του κορωνοϊού, η  
αστυνομία θα έχει πρόσβαση στα  
προσωπικά δεδομένα ατόμων 
που είναι σε αυτοαπομόνωση. 
Θα τα παίρνουν από ιατρεία και 
νοσοκομεία. 

Είναι θλιβερό να παραβιάζονται ανθρώπινα δι-
καιώματα, με δικαιολογία τον κορωνοϊό. Όταν 
όμως κάποιοι αρνούνται να εφαρμόσουν μέτρα, 
με τον ανόητο ισχυρισμό πως πρόκειται για.... 
συνομωσία και άλλα χαζά.  
Ο κόσμος αγανακτά και δέχεται τον περιορισμό 
των δικαιωμάτων του! 
Να προσέχουμε... 
Δεν είναι παίξε γέλασε. 
Το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα από τη φύση 
του δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει πανδημίες 
αποτελεσματικά. Οι κρατικοί ηγέτες που εκπρο-
σωπούν τις κυρίαρχες τάξεις προσπαθούν να 
ισοζυγίσουν να εξισορροπήσουν υγεία, οικονομία 
και ανθρώπινα δικαιώματα. 
Όμως, πάνω απ' όλα ο βασικός νόμος του συ-
στήματος, το κέρδος. 
Το σύστημα χρησιμοποεί τη σημερινή πανδημία 
για περαιτέρω εδραίωση του, όχι για το καλό του 
κόσμου. Και αυτό δεν είναι συνωμοσία. 
Δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι η νέα τε-
χνολογία, δίκτυα G5 έχουν οποιαδήποτε σχέση 
με τον κορωνοϊό. Ανυπόστατος, παρατραβηγμέ-
νος ο ισχυρισμός ότι ο Μπιλ Γκέιτς αποφάσισε 
να δημιουργήσει ένα ιο για να πλουτίσει, αλλά 
σίγουρα το μεγάλο κεφάλαιο προχωρεί σε πε-
ραιτέρω συγκέντρωση πλούτου στα χέρια του 
λόγω του ιού. Οι φαρμακευτικοί κολοσσοί και όχι 
μόνο προσβλέπουν σε τεράστια κέρδη.  
Το σημερινό σύστημα είναι αποδεδειγμένα  ξε-
περασμένο, ανίκανο να εξυπηρετήσει τον άν-
θρωπο. Το ατομικό κέρδος και γενικότερα ο ατο-
μικισμός ανήκουν στον σκουπιδοτενεκέ της 
ιστορίας. Ο νέος κόσμος που ανατέλλει έχει τον 
άνθρωπο, τη φύση, την επιστήμη και την τεχνο-
λογία σε αρμονική σχέση και συνύπαρξη στα-
πλαίσια της συλλογικότητας.  
Η συλλογικότητα στην ημερήσια διάταξη. 
Ο καπιταλισμός σαν κοινωνικό οικονομικό σύ-
στημα έχει χρεοκοπήσει ασυζητητί. 
Απλώς καθυστερούν οι νεκροθάφτες. 
Ώριμες όσο ποτέ οι αντικειμενικές συνθήκες για 
την ανατροπή και τη Μεγάλη Αναγέννηση. 
Αυτή η πανδημία του κορωνοϊού έχει αναδείξει 
όλη τη γύμνια του σημερινού ξεπερασμένου πα-
ρασιτικού συστήματος. Την ασπλαχνία και την 
παλιανθρωπιά του. Καμιά χώρα δεν έχει Εθνικό 
Σύστημα Υγείας που να είναι σε θέση να αντιμε-
τωπίσει τον κορωνοϊό. Όλα θυσιάστηκαν στο 
βωμό του μέγιστου κέρδους. 
Η πορεία προς τη συλλογικότητα, η πορεία προς  
το σοσιαλισμό μονόδρομος. 
Από τη μια άκρη του πλανήτη ίσαμε την 
άλλη,έχουν κλονιστεί οι εθνικές οικονομίες, οι 
αγορές τα χρηματιστήρια, τα καζίνο του συστή-
ματος, τα εθνικά  νομίσματα το ευρώ η στερλίνα 
το δολάριο όλα. 
Έχουν καταποντιστεί αεροπορικές εταιρείες, του-

ριστικές εταιρείες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπι-
ραρίες. Ολόκληρος ο τομέας της εστίασης "δίνει 
αγώνα ζωής και θανάτου", όπως και η  παγκό-
σμια βιομηχανία του θεάματος κ.ά.   
Θέατρα, σινεμά, μουσεία, χώροι εκθέσεων, 
πάρκα, ο αθλητισμός και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο 
έχουν δεχτεί μεγάλο χτύπημα  από τον  κορω-
νοϊό. 
Εκατομμύρια εταιρείες, κάθε λογής εταιρείες, είναι 
υπό πτώχευση και άλλες ενδέχεται να πτωχεύ-
σουν. 
Δοκιμάζεται το σύστημα, δοκιμάζεται η πλει-
ονότητα του πληθυσμού του πλανήτη. 
Πάνω απ' όλα δοκιμάζονται τα χαμηλότερα στρώ-
ματα οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, ο φτωχός κο-
σμάκης, που δεν  έχει που την κεφαλή κλίνη. 
Πρέπει να προσέχουν από τον θανατηφόρο  κο-
ρωνοϊό, αλλά πρέπει και να δουλέψουν για να 
μην πεθάνουν από την πείνα. Άφαντη η αλλη-
λεγγύη και η ανθρωπιά από τα κράτη της  Ευρω-
παϊκής Ένωσης και όχι μόνο. 
Συνθήκες Β Παγκοσμίου Πολέμου.  
Αυτό δεν το περίμεναν τα κράτη που δεν εκπρο-
σωπούν παρά τις κυρίαρχες οικονομικά τάξεις. 
Σίγουρα δεν είναι φτιαχτό, τεχνητό.  
Φριχτό ναι, όχι όμως φτιαχτό. Ήξεραν αλλά το 
προσέγγισαν και το αντιμετώπισαν κοντόφθαλμα. 
Επειδή στο νου της άρχουσας τάξης της κάθε 
χώρας είναι το μέγιστο κέρδος σήμερα, τώρα. 
Αύριο δεν υπάρχει. Ας καεί ο πλανήτης. 
Η πορεία προς τη μεγάλη ανατροπή μονόδρο-
μος. Ώριμες όσο ποτέ οι αντικειμενικές συνθήκες.  
Καθυστερούν οι νεκροθάφτες. 
Υστερόγραφο. 
Από το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 νέα αυ-
στηρά μέτρα εφαρμόζονται στο  Λονδίνο και τις 
γύρω από αυτό περιοχές. 
Εστιατόρια και μπιραρίες θα κλείνουν στις 10  
Μόνο οικογένειες θα σερβίρονται μέσα. 
Μη οικογένειες μόνο έξω αλλά δεν επιτρέπεται 
σύναξη πέραν των έξι ατόμων. 
Δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις σε σπίτια. 
Οι πολίτες καλούνται να μη χρησιμοποιούν τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς  εκτός αν δεν έχουν 
άλλη επιλογή και είναι ανάγκη να πάνε κάπου. 
Διακινούνται να πάνε στον τόπο της  εργασίας 
τους, ακόμα και με τρένα και λεωφορεία,και να 
εργαστούν  μόνο αν δεν μπορούν  να εργαστούν  
από το σπίτι. 
Όπως,μέχρι τώρα, το πλύσιμο των χεριών και η  
τήρηση των αποστάσεων παραμείνει οδηγία που 
πρέπει να τηρείται αυστηρά. Με τα νέα μέτρα, η 
μάσκα είναι υποχρεωτική σχεδόν παντού.  
Κηδείες όχι πέραν των τριάντα ατόμων.Μνημό-
συνα και άλλα σχετικά έως δεκαπέντε άτομα. Και 
πολλά άλλα μέτρα. 
Σε άλλες πόλεις και περιοχές πάνω βόρεια ,Λί-
βερπουλ, Λιντς σε μέρη της Σκωτίας κ.ά. και σε 
Ουαλία και Ιρλανδία,όπου τα κρούσματα και οι 
εισδοχές ασθενών στα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί 
πολύ, εφαρμόζεται lockdown, απαγόρευση κυ-
κλοφορίας. 
Keep cool stay safe

του 
Βασίλη Κωστή 

Το δημαρχείο Enfield  
άρχισε τις διαβουλεύ-
σεις σχετικά με μέτρα 

που θα περιλαμβάνει  επί 
προσωρινής βάσεως και πει-
ραματικής βάσεως σε μερι-
κούς δρόμους. Δυστυχώς  μέ-
χρι σήμερα πολλοί κάτοικοι 
έχουν λάβει πολλές ειδοποι-

ήσεις παραβάσεων στο σημείο που έχω λάβει 
πολλά παράπονα. Το πρόγραμμα αυτό  είναι σε 
ισχύ όπως ανάφερα ποιο πάνω προσωρινά για 
έξι μήνες μέχρι και τον Μάρτιο 2021. Για αυτό 
δίνω ποιο κάτω τα emails για  να  γράψετε τα 
παράπονα ή την υποστήριξη σας.  Αυτό είναι 
γύρω από το Lower Traffic Neighbourhoods  
(LTN). 
Μερικοί από του δρόμους που έχουν επηρεασθεί 
είναι Medway  N14,  Selbourne  Road N14, War-
wick Road N11, Fox Lane N13 και γειτονικοί δρό-
μοι φυσικά και πολλοί άλλοι δρόμοι, όμως απλά 
δίνω ένα μικρό δείγμα όπου πολλοί κάτοικοι συ-
μπατριώτες μας και άλλοι, έχουν λάβει μέσω τα-
χυδρομείου πρόστιμα για παραβάσεις. Ας προ-
σέξουμε όλοι λοιπόν, μα και ας λάβουμε μέρος 
στις διαβουλεύσεις που επί του παρόντος διεξάγει 
το δημαρχείο.   
Όσοι έχουν πάρει ένα αριθμό προστίμων, (μόνο 
στις περιοχές που λειτουργεί  (το  Lower Traffic 
Neighbourhood LTN) το δημαρχείο θα δεχθεί να 
πληρώσει ο πολίτης το ένα πρόστιμο από τις 
πολλές παραβάσεις.  Όσοι έχουν ήδη πληρώσει 
δεν θα επιστραφούν τα ποσά. 
Θα ήθελα να παρακαλέσω κάθε πολίτη να αντα-
ποκριθεί στις διαβουλεύσεις (Consultation) και 
να εκφράσει  τις απόψεις του, μέσω του διαδι-
κτύου στην ιστοσελίδα του δημαρχείου Enfield.    
Ασχέτως εάν υποστηρίζετε  ή όχι στο τι εισηγείται 
το εν λόγω δημαρχείο παρακαλώ ανταποκριθείτε  
και εάν έχετε κάποιες άλλες ιδέες παρακαλώ να 
το αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο ή στην επι-
στολή σας μέσω email. 
Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορείτε 
να λάβετε μέσον ταχυδρομείου την φόρμα εάν 
αποταθείτε στον Richard Eason (LTN) London 
Borough of Enfield Silver Street Enfield EN1 3XF, 
ή όσοι μπορούν να στείλουν email  για την φόρμα 
ή για περισσότερες πληροφορίες στο email  Rich-
ard.eason@:enfield.gov.uk  
Το δημαρχείο θα λάβει υπόψιν την γνώμη κάθε 
πολίτη, έτσι θα έχετε μέχρι και τον Μάρτιο 2021 
να ανταποκριθείτε. Είναι σπουδαίας σημασίας 
κάθε πολίτης να λάβει μέρος στις διαβουλεύσεις  
αυτές που θα εχει μεγάλη αλλαγή στους δρόμους, 

του Δημαρχείου. 
Αυτό το σχέδιο λαμβάνει μέρος και σε άλλα  δη-
μαρχεία του Λονδίνου.  
Μπορείτε να στείλετε μέσον email και την γνώμη 
σας γύρω από αυτό το θέμα στην αρχηγό του 
δημαρχείου.Cllr.nesil.caliskan@enfield.gov.uk 
Δεν θα ήταν πρέπον να δηλώσω εάν είμαι υπέρ 
η εναντίον, θα αναφέρω όμως ότι υποστηρίζω 
την προσπάθεια διαβουλεύσεων,  και να παρα-
καλέσω τον κάθε κάτοικο να εκφράσει τη γνώμη 
του για να είναι σε θέση ο κάθε δημοτικός σύμ-
βουλος και οι άλλοι υπεύθυνοι υπαλλήλοι να 
ακούσουν την γνώμη των πολιτών. 
Πολλοί είναι υπό την ιδέα ότι το δημαρχείο δεν 
ακολουθά την γνώμη του λαού. Αυτό δεν αλη-
θεύει. Έτσι αξίζει τον κόπο να γεμίσετε το ερωτη-
ματολόγιο είτε στο διαδίκτυο είτε την φόρμα όταν 
θα σας σταλεί, εάν προηγουμένως την ζητήσετε.   
Θα επιθυμούσα να διευκρινίσω για αποφυγή 
οποιασδήποτε παρεξηγήσεως ότι το δημαρχείο 
θα δείξει κάποια επιείκεια για παραβάσεις που 
έχουν λάβει χώρα στις περιοχές η δρόμους  που  
το πειραματικό σχέδιο (LTN) Lower Traffic Neigh-
bourhoods λαμβάνει χώρα μέχρι τον Μάρτιο 2021. 
Επίσης εισηγούμαι να προσεγγίσετε τους Δημο-
τικούς Συμβούλους της περιοχής σας. 
Στο δημαρχείο Enfield υπηρετούν 63 Δημοτικοί 
Σύμβουλοι. Υπάρχουν 21 έδρες.  Κάθε έδρα αντι-
προσωπεύετε όχι λιγότερο των 3 Δημοτικών Συμ-
βούλων  και είναι καλό για τον κάθε πολίτη να 
κάνει μία προσπάθεια να τους γνωρίσει, ασχέτως 
του εάν τον έχει ψηφίσει ή όχι. Δεν έχει σημασία 
αυτό, φτάνει να τους γνωρίσει διότι κανείς δεν 
ξέρει που και πότε ίσως να τους χρειασθεί. 
Και μία παράκληση. Μην προσπαθήσετε να δω-
ροδοκήσετε οποιανδήποτε Δημοτικό Σύμβουλο. 
Είναι πολύ επικίνδυνο.  Εδώ δεν είναι Κύπρος 
και τέτοιου είδους πράξεις δεν περνούν. Υπάρ-
χουν νόμοι και κανονισμοί τους οποίος κάθε πο-
λίτης οφείλει να τους ακολουθεί. 
Μια και μιλούμε για παραβάσεις τροχαίας, ειση-
γούμαι να ́ δώσουμε μία ματιά στο Highway Code 
για μία υπενθύμιση τι μήνυμα  εκπέμπει το κάθε 
σημείο στους δρόμους όπου  ταξιδεύουμε.  
Το Highway Cοde είναι διαθέσιμο σε πολλά κα-
ταστήματα, και καλό  είναι να ρίξουμε μία ματιά, 
όχι μόνο όταν μαθαίνουμε να οδηγούμε. Οι πε-
ρισσότερες παραβάσεις οφείλονται στο γεγονός  
ότι υπάρχει άγνοια γύρω  από την γνώση  κανο-
νισμών τροχαίας   και τι σημαίνει το κάθε  τα 
σήμα τροχαίας. 

του  
Γιώργου A.Σάββα
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Μοναξιά ή όχι! Δική σας επιλογή! Η ομορφιά η φύση και ο άνθρωπος!

Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος  

Yπάρχουν άνθρωποι που τρέμουν 
στην ιδέα να μείνουν μόνοι. Πανι-
κοβάλλονται περισσότερο όταν εί-

ναι και σε κάποια ηλικία ή όταν σκέφτο-
νται για παράδειγμα ότι θα χάσουν τους 

γονείς τους, τον/την σύζυγο τους αλλά και τους φίλους 
τους. 
Είναι βαρύ το συναίσθημα της μοναξιάς. Πολλές φορές 
ίσως νιώσεις ότι σε παρασύρει, σε ρουφάει σαν δίνη και 
σε κρατάει αιχμάλωτο, απομονώνοντάς σε περαιτέρω από 
τους υπόλοιπους. Νοιώθεις ότι δεν υπάρχει κανένας άν-
θρωπος στον κόσμο που να σε καταλαβαίνει πραγματικά, 
που να σε αγγίζει, που να μιλάει τη γλώσσα της ψυχής 
σου. Που να την ακούει ακόμα κι όταν εκείνη σιωπά. Και 
να ερμηνεύει σωστά τον ήχο της σιωπής της. 
Έχουμε όμως οι περισσότεροι συνδέσει τη μοναξιά με τη 
λύπη, με κάτι άσχημο και μη επιθυμητό. Είναι στενάχωρο 
να νιώθει κάποιος μόνος και πολλές φορές λυπόμαστε 
κάποιον που είναι «μόνος». Συχνά πιστεύουμε ότι όποιος 
που είναι μόνος, πρέπει να έχει και κάποιο «πρόβλημα». 
Ίσως είναι «περίεργος», «απροσάρμοστος», «αντικοινω-
νικός» ή έστω δεν είναι «ευχάριστος» άνθρωπος κι έτσι οι 
άλλοι τον περιθωριοποίησαν και τον απομόνωσαν.  
Αυτή ίσως η κοινή αντίληψη περί του θέματος, όμως η 
πραγματικότητα είναι άλλη.  
Κι αν είναι οι άλλοι οι «προβληματικοί», οι «περίεργοι», οι 
«απροσάρμοστοι» κι αυτός ο κάποιος επέλεξε να απομο-
νωθεί από αυτούς; Το να είναι κάποιος μόνος επειδή δεν 
περιτριγυρίζεται από τη φυσική παρουσία άλλων δεν ση-
μαίνει απαραίτητα ότι νιώθει και μόνος, όπως ισχύει και 
το αντίστροφο: το γεγονός ότι κάποιος είναι μαζί με άλλους 
ανθρώπους δεν σημαίνει ότι δεν νιώθει μοναξιά. Κι αυτό 
ίσως είναι το χειρότερο είδος μοναξιάς. Να είσαι μαζί με 
κάποιον και να νιώθεις μέσα σου μόνος, κενός, άδειος. 
Παρόλο που ταυτίζουμε το «είμαι μόνος» με το «νιώθω 
μόνος», γιατί συχνά αυτά τα δύο πάνε μαζί, οι δυο έννοιες 
στην πραγματικότητα διαφοροποιούνται. Όπως επίσης 
υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στη μοναξιά και στη μο-
ναχικότητα. Άλλο να επιλέγεις να είσαι μόνος ή να περνάς 
χρόνο με τον εαυτό σου, γιατί είναι κάτι που το χρειάζεσαι 
και είναι κι αυτό μια απολύτως φυσιολογική ανθρώπινη 
ανάγκη, και άλλο να είσαι μόνος λόγω συνθηκών, κατα-
στάσεων ή επιλογών που σε οδήγησαν στη μοναξιά. 
Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να είναι συνεχώς με κόσμο 
γιατί δεν αντέχουν να είναι μόνοι τους. Χρειάζονται την 
παρουσία κάποιου δίπλα τους, έστω σαν αίσθηση, για να 
νιώθουν πιο ασφαλείς. Τους είναι αδύνατο να διαχειρι-
στούν το συναίσθημα της μοναξιάς. Η μοναξιά συχνά προ-
σκαλεί και τις «φίλες» της: έντονη λύπη, ανησυχία, φόβος, 
άγχος, ανασφάλεια, απογοήτευση… 
Πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι κάτι κάνουν ή λένε λάθος 
και γι’ αυτό οι άλλοι απομακρύνονται από δίπλα τους. Κι 
έτσι επιλέγουν να απομονωθούν από μόνοι τους, για να 
αποφύγουν να βιώσουν την απόρριψη και την περιθω-
ριοποίηση από τους άλλους, ξεγελώντας τον εαυτό τους 
πως ήταν δική τους επιλογή να απομονωθούν… 
Ή μπορεί να λειτουργήσουν με άλλους τρόπους που θα 
επιβεβαιώσουν το φόβο τους και εν τέλει οι ίδιες οι πράξεις 
τους θα οδηγήσουν στην απομόνωσή τους, ένα είδος «αυ-
τοεκπληρούμενης προφητείας». Ουσιαστικά αυτό-απομο-
νώνονται γιατί πιστεύουν πως οι φόβοι και οι σκέψεις τους 

είναι αληθείς και εν τέλει οι υποθέσεις που αρχικά έκαναν 
(ότι οι άλλοι θα τους απομονώσουν γιατί κάνουν κάποιο 
λάθος…) επιβεβαιώνονται. 
Συχνά είναι τρομαχτικό να νιώθεις μόνος. Γιατί είσαι εσύ 
και οι σκέψεις σου. Όταν περιτριγυρίζεσαι συνεχώς από 
κόσμο, δεν έχεις πραγματικά το χρόνο να κάτσεις με τον 
εαυτό σου και να δεις και να διαπραγματευτείς τα θέματά 
σου. Είναι τρομαχτικό να είσαι μόνος, ιδίως αν δεν σου 
αρέσει ο εαυτός σου. 
Η μοναξιά μας τρομάζει πολλές φορές. Πώς να την επε-
ξεργαστούμε; Πώς να ξεφύγουμε από αυτήν; Ίσως κι εσύ 
να το έχεις νιώσει αυτό και να έχεις σκεφτεί ότι κάτι σου 
συμβαίνει, «δεν θα έπρεπε» να νιώθεις έτσι. Δεν υπάρχει 
πρέπει και δεν πρέπει στα συναισθήματα. Τα νιώθουμε 
όλοι οι άνθρωποι και τα νιώθουμε για κάποιο λόγο. 
Η μοναξιά δεν είναι πάντα μια «δυσάρεστη κατάσταση». 
Συχνά, όλοι μας επιζητούμε τη μοναξιά, την απομόνωση 
και την ησυχία που συνεπάγεται. Την έχουμε ανάγκη. Είναι 
ο χρόνος που παίρνουμε για να αφιερώσουμε στον εαυτό 
μας, να αφουγκραστούμε τις σκέψεις μας, να αποστασιο-
ποιηθούμε από όσα συμβαίνουν γύρω μας και να εστιά-
σουμε μέσα μας, να κάνουμε μια εσωτερική «παύση». 
Κάποιοι άνθρωποι είναι εκ φύσεως πιο εσωστρεφείς και 
μοναχικοί από άλλους και απολαμβάνουν να περνούν 
χρόνο με τον εαυτό τους. 
Για να αρχίσει να σου αρέσει ο εαυτός σου, πρέπει πρώτα 
να αρχίσεις να τον παρατηρείς. Και για να γίνει αυτό, χρει-
άζεται να αφιερώσεις χρόνο σε εσένα. Μόνος σου. Να 
μάθεις να ακούς τις σκέψεις σου, να αναγνωρίζεις και να 
αποδέχεσαι τα συναισθήματά σου, να αντιλαμβάνεσαι τις 
ανάγκες σου και να τα σέβεσαι όλα αυτά. Να σέβεσαι 
αυτά που σκέφτεσαι, νιώθεις και χρειάζεσαι και να φρο-
ντίζεις τον εαυτό σου. 
Χωρίς επίκριση. Χωρίς αυτομαστίγωμα. Χωρίς τιμωρητική 
στάση απέναντι στα κομμάτια του εαυτού σου που δεν 
σου αρέσουν. Το να εχθρεύεσαι τα στοιχεία του εαυτού 
σου που δεν είναι όπως θα ήθελες εσύ να είναι -ακόμα- 
δεν σε βοηθάει κάπου. Ούτε και διευκολύνει την επίτευξη 
του στόχου σου. Μάλλον το αντίθετο. 
Δείξε σεβασμό και αγάπη ακόμα και στις πτυχές του εαυ-
τού σου που δεν σου αρέσουν. Είναι πιο πιθανό να υπάρ-
ξει θετική αλλαγή και αυτοβελτίωση δείχνοντας αγάπη και 
αποδοχή στον εαυτό μας, παρά όταν μας στήνουμε στον 
τοίχο και μας μαλώνουμε. 
Όπως ένα δέντρο για να ανθίσει και να καρποφορήσει 
χρειάζεται να το φροντίσουμε κι έπειτα να κάνουμε υπο-
μονή, αφήνοντας το χρόνο να κάνει τη δική του δουλειά 
μέχρι το δέντρο να ωριμάσει και να μας ανταμείψει για 
τους κόπους μας, έτσι κι εμείς. Φύτεψε το σπόρο της αλ-
λαγής που επιθυμείς, φρόντισε το δέντρο σου και κάνε 
υπομονή μέχρι να ωριμάσει η αλλαγή μέσα σου. 
Και το κάθε δέντρο για να ωριμάσει έχει το δικό του χρόνο. 
Όσο και να πιέσεις και να αντιδράσεις και να επικρίνεις το 
δέντρο που δεν ωριμάζει όσο γρήγορα θα ήθελες εσύ, το 
αποτέλεσμα ίδιο θα μείνει. Το δέντρο θα γίνει «στην ώρα του». 
Μπορεί να μην είναι όλα ευχάριστα και να μην έχουμε 
όλοι την ίδια «αντοχή» στα δυσάρεστα συναισθήματα, 
αλλά έρχονται σ’ εμάς για κάποιο λόγο. 
Η μοναξιά μάς φέρνει κοντά με τους άλλους, μάς κάνει να 
επιζητούμε την παρέα τους, τη συντροφιά, τη φιλία, τον 
έρωτα, την επικοινωνία και την ουσιαστική σύνδεση. 
«Μην λυπάστε τους μοναχικούς ανθρώπους. Κρατήστε 
τον οίκτο σας γι΄αυτούς που συμβιβάζονται με κάποιον, 
γιατί τρέμουν το ενδεχόμενο της μοναξιάς!»

Η ομορφιά είναι 
παντού. Βρί-
σκεται στον 

άνθρωπο, στη φύση, 
στην καθημερινότητα 
μας, στα όνειρα μας, 
παντού. 
Η ομορφιά δεν είναι 
μόνο στα όμορφα μά-
τια μιας ξανθούλας, ή 
στα ροδοκόκκινα 
χείλη μιας μελαχρι-

νής. Η ομορφιά δεν έχει σχήμα και δεν 
έχει χρώμα.  
Την ομορφιά την βρίσκουμε όχι μόνο 
στην εξωτερική ανθρώπινη όψη, αλλά 
και στον εσωτερικό κόσμο της ανθρώ-
πινης ύπαρξης. 
Κατεβαίνει στην καρδιά και την ψυχή και 
αναζωογονεί την ανθρώπινη αίσθηση, 
αλλά κάνει επίσης την ψυχή και την καρ-
διά μας για να κλάψει. Η ομορφιά απλώ-
νεται στη φύση, και στον άνθρωπο. 
Όπου κοιτάξουμε είναι εκεί για να την 
δούμε. Σαν κοιτάξουμε στην θάλασσα 
με τα γαλάζια νερά της και τα κύματα 
της, τα βουνά με τα δάση τους, τα δέ-
ντρα με τα πολύχρωμα φύλλα τους, τα 
πουλιά με τα τραγούδια τους, η ομορφιά 
είναι παντού. 
Μέσα στη ψυχή του ανθρώπου που γί-
νεται τόσο πλατιά για να χωρέσει τον 
κόσμο όλο, πάνω στο σώμα του που δί-
νεται για να προσφέρει γαλήνη, να θυ-
σιαστεί, και μέσα στα μάτια του που τα 
προσφέρει για τον καθένα που θα ήθελε 
να ονειρευτεί. 
Ο άνθρωπος πλαταίνει τη ψυχή του για 
να χωρέσει μέσα όλο τον κόσμο. Σα 
σβήνει το εγώ του, σα θυσιάζεται για να 
προσφέρει τη γαλήνη στους άλλους, τότε 
δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να φανερώνει 
την ομορφιά που κρύβει μέσα του.  
Αλλοίμονο όμως!  
Μια τραγική μοίρα κυνηγάει την ομορ-
φιά. Τούτα τα τριαντάφυλλα σε λίγο θα 
σκορπίσουν τα ροδοπέταλα τους στους 
τέσσερεις ανέμους. Η ωραία πράξη της 
θυσίας θα λησμονηθεί, μέσα σε τούτη 
την ανθρώπινη ομορφιά παραμονεύει 
το σπέρμα του μίσους, της αντιζηλίας, 
ακόμα και του θανάτου. Ο άνθρωπος θα 
ξεχαστεί και θα παρανομήσει, θα ξεχα-
στεί και θα αδικήσει τον συνάνθρωπο 
του, θα ξεχαστεί και θα αδικήσει την ίδια 
τη φύση. Θα ξεχαστεί και δυστυχώς θα 
καταλήξει σε κάτι που θα αποφέρει πλη-
γές που θα σκοτώσουν την ελπίδα, που 
ίσως ο ίδιος να πρόσφερε πριν από την 
κατάληξη σε κάτι που το αποτέλεσμα 
αυτού του κάτι που θα κάνει,  να είναι οι 
πληγές που θα προσφέρει στους συ-
νανθρώπους του.  

Όσο για την φύση και τη φυσική ομορ-
φιά, είναι εκεί για να προσφέρει στον άν-
θρωπο τα απαραίτητα συστατικά για να 
του φτιάξει την διάθεση. Αλλά και πάλι ο 
ίδιος ο άνθρωπος που την έχει από τη 
μια σαν το σημαντικότερο μέσο που του 
προσφέρει το σημαντικότερο αγαθό της 
ζωής το οξυγόνο,  τα τόσα και τόσα άλλα 
αγαθά για την καθημερινότητα του, 
όπως είναι η τροφή για να κρατηθεί στη 
ζωή, και όλα τα άλλα που προανέφερα, 
θα φτάσει σε κάποιο σημείο, θα βάλει 
φωτιά, και θα καταστρέψει τα ίδια αγαθά 
που ο ίδιος δημιούργησε για τις ανάγκες 
του.   
Η ομορφιά λοιπόν είναι η αλήθεια της 
ζωής. Θα πρέπει όμως να έχουμε την 
δύναμη να την φτάσουμε. Να την αγγί-
ξουμε, και να την βάλουμε στην καρδιά 
μας και τη σκέψη μας.  
Ας αναλογιστούμε για τις πράξεις μας, 
και ας ενεργοποιήσουμε τις αισθήσεις 
εκείνες που θα μας οδηγήσουν σε καλές 
πράξεις, που θα φέρουν τα καλύτερα 
αποτελέσματα. Θα μας εμποδίσουν να 
ενεργήσουμε ενάντια σε τούτα που 
έχουμε ανάγκη για να νοιώθουμε καλύ-
τερα, και που θα αποτρέψουν τις ενέρ-
γειες μας που θα ασχημίσουν την καθη-
μερινότητα μας. Που θα ασχημίσουν τη 
φυσική ομορφιά και που θα καταστρέ-
ψουν τα αγαθά της φύσης. Τα αγαθά 
που θα βοηθήσουν  να προσφέρουμε 
χαρά και ευτυχία στον συνάνθρωπο μας.  
Ας αναλογιστούμε και ας μετανοήσουμε 
για πράξεις που στο παρελθόν μας έκα-
ναν να νοιώθουμε ένοχοι για το αποτέ-
λεσμα τους. Ας προσπαθήσουμε να δια-
τηρήσουμε το χαμόγελο και ας το 
προσφέρουμε απλόχερα στους περα-
στικούς. 
Ας αρχίσουμε κάνοντας μια έστω μικρή 
πράξη που θα χαροποιήσει ένα οποι-
οδήποτε συνάνθρωπο μας.  
Ας βοηθήσουμε κάποιον ηλικιωμένο να 
περάσει στην απέναντι πλευρά του δρό-
μου.  
Ας κάνουμε ένα τηλεφώνημα σε κάποιον 
συγγενή ή φίλο που για κάποιο λόγο τον 
πληγώσαμε στο παρελθόν, 
Ας δώσουμε λίγο από το περίσσευμα 
μας στον ζητιάνο που μας απλώνει το 
χέρι με απελπισία. 
Ας προσπαθήσουμε να συμβάλουμε με 
μια οποιαδήποτε πράξη που να διατη-
ρήσει την ομορφιά της ζωής. Την ομορ-
φιά της φύσης. Την ομορφιά που είναι 
γύρω μας. 
Να έχετε μια όμορφη μέρα! 
Δικός σας 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 

του 
Βασίλη Παναγή 
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Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 22ο 
 
Η αντίδραση στην Αθήνα 
 

Το Τουρκικό Υπουργείο 
Εξωτερικών είχε δώσει 
διακοίνωση στον έλ-

ληνα πρέσβη στην Άγκυρα για 
την έναρξη της εισβολής. Ο πρέσβης επικοινώ-
νησε με την ελληνική κυβέρνηση και όταν ο δι-
κτάτορας Ιωαννίδης πληροφορήθηκε για την εί-
δηση από τον στενό του συνεργάτη Χαράλαμπο 
Παλαϊνη  «μαρμάρωσε», δεν το πίστευε,  ήταν 
κάτι που δεν το περίμενε γιατί άλλα τον διαβε-
βαίωναν οι συνεργάτες του στην CIA και τώρα 
άλλα γίνονταν.  
Στην συνάντηση που έγινε το ίδιο πρωί με όλους 
τους αξιωματούχους της Χούντας παρευρέθηκε 
και ο Αμερικανός πρέσβης Χένρι Τάσκα ο οποίος 
προσπάθησε να τους πείσει να μην αντιδράσουν 
με στρατιωτικά μέτρα και ότι αυτός θα σταματούσε 
τους Τούρκους! Ο Ιωαννίδης λογομάχησε με τον 
Τάσκα και ζητούσε την άμεση αποχώρηση των 
τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο διαφο-
ρετικά «θα ανακηρύξουμε την Ένωση και θα κη-
ρύξουμε τον πόλεμο κατά της Τουρκίας». 
 
Ιωαννίδης προς Σίσκο: «Μας εξαπατήσατε...» 
 
Στο πολεμικό Συμβούλιο  που έγινε στο Πεντά-
γωνο και  ήταν συνέχεια της πρωινής σύσκεψης, 
παρευρέθηκε και ο Αμερικανός υφυπουργός Τζό-
σεφ Σίσκο που μόλις είχε γυρίσει από την Άγκυρα. 
Ο Σίσκο  προσπαθούσε να πείσει την στρατιωτική 
ηγεσία να μην εμπλακεί σε πολέμο με την Τουρκία 
γιατί θα τον έχανε και θα έβαζε την Ελλάδα σε 
νέες περιπέτειες. Ο Ιωαννίδης που είχε διαφορε-
τικές διαβεβαιώσεις από την Αμερικανική CIA, ότι 
δηλαδή η Τουρκία δεν θα επέμβαινε μετά την 
ανατροπή του Μακαρίου,  είχε εξοργιστεί με τις 
προκλητικές δηλώσεις του  Σίσκο και εξοργισμέ-
νος του είπε: «Μας εξαπατήσατε. Θα κηρύξουμε 
πόλεμο». 
Μετά την αναχώρηση του Σίσκο και της συνοδείας 
του, το Πολεμικό Συμβούλιο αποφάσισε την κή-
ρυξη γενικής επιστράτευσης, την ανάκληση των 
Ελλήνων αξιωματικών από το αρχηγείο του 
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και την προσφυγή στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ύστερα από την 
«ανάρμοστη συμπεριφορά» του Δημήτριου Ιωαν-
νίδη προς τον Αμερικανό πρέσβη Χένρι Τάσκα 
και τον υφυπουργό Σίσκο, οι Αμερικανοί επέλεξαν 
να τον «παραμερίσουν», γιατί δεν ήθελαν «ανυ-
πάκοους συνεργάτες», θεώρησαν ότι δεν τους 
χρειαζόταν πλέον, και άρχισαν να συνομιλούν και 
να διαπραγματεύονται με τον αρχηγό των Ενό-
πλων Δυνάμεων τον Γρηγόριο Μπονάνο. Στόχος 
των Αμερικανών και των Βρετανών ήταν η εξεύ-
ρεση τρόπου για την  αποκατάσταση της  συντα-
γματικής τάξης στην Κύπρο. Και υλοποίηση αυτού 
του στόχου σήμαινε την ανατροπή του Σαμψών  

και την αντικατάσταση του με τον Πρόεδρο της 
Βουλής, τον Γλαύκο Κηρίδη. 
Γιατί κρατήθηκε μακριά από την Κύπρο ο Μα-
κάριος 
Ύστερα από την ανατροπή του Μακαρίου και την 
ανάληψη της εξουσίας από τον Νίκο Σαμψών 
που ούτε οι Άγγλοι ούτε οι Τούρκοι τον ήθελαν, οι 
Αμερικανοί είχαν στρέψει την προσοχή τους προς 
τον Γλαύκο Κληρίδη που ήταν ο Πρόεδρος της 
Βουλής και γνωστός για τις φιλοδυτικές του θέ-
σεις. Για τους Αγγλο-αμερικανούς ένας τρόπος 
επαναφοράς στη νομιμότητα και τη συνταγματική 
τάξη ήταν να αναλάβει ο Κληρίδης την εξουσία, 
γιατί σύμφωνα με το σύνταγμα, απόντος του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, ο εκάστοτε πρόεδρος 
της Βουλής αναλαμβάνει να εκτελεί χρέη «Προ-
εδρεύοντος».  
Φυσικά αν οι Αγγλο-αμερικανοί ειλικρινά επιθυ-
μούσαν την πραγματική επιστροφή στη συντα-
γματική τάξη και τη νομιμότητα, τότε κανονικά θα 
έπρεπε να μεριμνήσουν για την επιστροφή του 
ίδιου του Προέδρου Μακαρίου στην Κύπρο οπότε 
δεν θα υπήρχε τέτοιο  πρόβλημα. Ούτε και η 
Τουρκία θα είχε τα προσχήματα που χρησιμο-
ποίησε ότι τάχα επέμβαινε σαν εγγυήτρια δύναμη 
για την επαναφορά της νομιμότητας και της συ-
νταγματικής τάξης.  
Η πραγματικότητα όμως ήταν πολύ διαφορετική 
γιατί άλλα ήταν τα σχέδια τους. Ο Αμερικανός 
Υπουργός Εξωτερικών Χένρι Κίσσιγκερ αντιπα-
θούσε το Μακάριο γιατί ακολουθούσε την πολιτική 
των Αδεσμεύτων κρατών και διατηρούσε φιλικές 
σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση και τις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης. Τώρα που ο Μακάριος είχε 
ανατραπεί με το πραξικόπημα,  για τον Κίσσιγκερ 
προσφερόταν  «η χρυσή ευκαιρία», για να βρεθεί 
ένας αντικαταστάτης που θα ακολουθούσε πιο 
πιστά την αμερικάνικη πολιτική και τις εντολές 
της Ουάσιγκτον. Για τον Κίσσιγκερ δεν υπήρχε 
πιο «ιδανικός» από τον Κληρίδη.  Αυτός ήταν και 
ο κύριος λόγος που ο Μακάριος κρατήθηκε μα-
κριά από την Κύπρο για πέντε ολόκληρους μήνες 
μέχρι που οι Τούρκοι, οι στενοί σύμμαχοι των Αγ-
γλοαμερικανών,  ολοκλήρωσαν τα διχοτομικά 
τους σχέδια, ακριβώς όπως τα ήθελαν. 
 
Η επέμβαση των Αμερικανών στο θέμα της 
διαδοχής 
 
Ο Αμερικανός πρέσβης στη Λευκωσία Roger 
Davies λίγο μετά το πραξικόπημα, είχε  σχεδόν 
καθημερινή επικοινωνία με τον Κληρίδη. Σύμ-
φωνα με τον Κληρίδη, ο Αμερικανός Πρέσβης 
του είχε πει λίγο μετά το πραξικόπημα ότι ο Σαμ-
ψών θα πρέπει να παραιτηθεί, γιατί είχε πληρο-
φορίες ότι η Τουρκία θα έκανε εισβολή. Ο Κληρί-
δης διαβίβασε αυτές τις πληροφορίες στον Ντίμη 
Δημητρίου, τον «Υπουργό Εξωτερικών» του Σαμ-
ψών, αλλά η Χούντα στην Αθήνα τους διαβεβαί-
ωσε ότι δεν υπήρχαν τέτοιες ενδείξεις. Οι 
«ενδείξεις» όμως επιβεβαιώθηκαν  στις 20 Ιου-
λίου 1974, με την «άφιξη» των τουρκικών στρα-
τευμάτων  στις βόρειες ακτές της Κύπρου. 
Ο Κληρίδης γράφει σχετικά με τη διαδοχή: «Η 
κατάσταση σχετικά με την ανάγκη παραίτησης 
του Σαμψών έγινε πιεστικότερη μετά την τουρκική 
εισβολή και την κατάκτηση της Κερύνειας από τις 

τουρκικές δυνάμεις.... παρά τη συμφωνία κατά-
παυσης του πυρός, οι τουρκικές δυνάμεις συνέ-
χιζαν να προωθούνται, χρησιμοποιώντας το πρό-
σχημα ότι ο Σαμψών που είχε διοριστεί Πρόεδρος 
από τις δυνάμεις του πραξικοπήματος, βρισκόταν 
ακόμη στην εξουσία, ότι, γι αυτό, η συνταγματική 
τάξη δεν είχε αποκατασταθεί και ότι η Τουρκία 
θεωρούσε πως ο κίνδυνος για την τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα συνέχιζε να υφίσταται». (Βλ. Γ. 
Κληρίδη: Η Κατάθεση μου, τόμος Δ΄  σ. 26).  Φυ-
σικά  η Τουρκία συνέχισε τους διχοτομικούς της 
στόχους με τη δεύτερη εισβολή στις 14 Αυγού-
στου 1974  και όταν ο Σαμψών δεν βρίσκοταν  
πλέον στην εξουσία αλλά  ο Κληρίδης. 
 
Η παραίτηση του Σαμψών 
 
Στις 23 Ιουλίου 1974, οκτώ μέρες μετά το πραξι-
κόπημα, ο Νίκος Σαμψών παραιτήθηκε και την 
Προεδρία της Δημοκρατίας ανέλαβε ο Γλαύκος 
Κληρίδης, ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντι-
προσώπων, σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Συ-
ντάγματος της Κύπρου.  Στο μεταξύ είχε ήδη συμ-
φωνηθεί ανακωχή και είχαν προγραμματιστεί 
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις τρεις εγγυήτριες 
δυνάμεις στη Γενεύη για τις 25 Ιουλίου. Χρησιμο-
ποιήθηκε επίσης το επιχείρημα ότι θα απαιτού-
νταν λεπτές διαπραγματεύσεις σε πολύπλοκα συ-
νταγματικά θέματα και ότι ο Κληρίδης θεωρόταν 
ο πιο αρμόδιος και πιο ειδικός σε τέτοια θέματα. 
Το θέμα όμως που προέκυψε δεν ήταν κατά πό-
σον ο Κληρίδης ήταν «ειδικός» σε συνταγματικά 
θέματα αλλά αν θα αναλάμβανε ως «Προ-
εδρεύων» δηλαδή σαν προσωρινός αντικαταστά-
της του νόμιμου Προέδρου Μακαρίου ή σαν 
«Πρόεδρος» της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Κλη-
ρίδης ορκίστηκε αντικανονικά και αντισυνταγμα-
τικά ως «Πρόεδρος» από τον καθαιρεμένο Μη-
τροπολίτη Γεννάδιο ενώ κανονικά ο εκάστοτε 
πρόεδρος πρώτα απ΄όλα εκλέγεται από τον λαό 
και μετά δίνει διαβεβαίωση ενώπιον της Βουλής 
και όχι σε κάποιον κληρικό. Στην ορκωμοσία του 
Κληρίδη βρισκόταν και ο αρχηγός του ΓΕΕΦ και 
του πραξικοπήματος Μιχαήλ Γεωργίτσης. 
 
Ο Κληρίδης ευχαριστεί τον Σαμψών 
 
Αμέσως μετά την ορκωμοσία του, ο Κληρίδης, 
ευχαρίστησε τον πραξικοπηματία Σαμψών  με 
την πιο κάτω δήλωση: «Θα εθεώρουν, επί τη 
αναλήψει των καθηκόντων μου, παράλειψιν, να 
μην εξέφραζα προς τον αποχωρήσαντα Πρό-
εδρον κ. Νικόλαον Σαμψών την ευαρέσκειαν μου, 
διότι εν όψει ενάρξεως διαπραγματεύσεων επί 
του Κυπριακού προβλήματος, ηθέλησε να δώση 
την ευκαιρίαν χρησιμοποιήσεως της επί του προ-
κειμένου ιδικής μου πείρας». 
Ο Κληρίδης προκάλεσε την αγανάκτηση μιας με-
γάλης μερίδας του κυπριακού λαού με τον τρόπο 
που ανέλαβε την εξουσία σαν «Πρόεδρος» και 
όχι σαν «Προεδρεύων». Όταν σχημάτισε δικό του 
«Υπουργικό Συμβούλιο» ενώ ο Προεδρεύων δια-
τηρεί το νόμιμο Υπουργικό Συμβούλιο του Προ-
έδρου που προσωρινά αντικαθιστά. Και με τις 
δηλώσεις του ότι θα προκήρυσσε στο μέλλον 
Προεδρικές  εκλογές ενώ ο νόμιμος  Πρόεδρος 
ούτε παραιτήθηκε, ούτε πέθανε ούτε είχε εξα-

ντλήσει τη θητεία του.  
Το κόμμα της ΕΔΕΚ, ο Μητροπολίτης Πάφου 
Χρυσόστομος και πολλοί Μακαριακοί  αντέδρα-
σαν στη «λύση» Κληρίδη και ζητούσαν την άμεση 
επιστροφή του Μακαρίου. Το ΑΚΕΛ είχε χαιρετίσει 
την ανάληψη της εξουσίας από τον Κληρίδη. Ο 
Κληρίδης ανάφερε ότι βρισκόταν σε δίλημμα για 
το αν θα έπρεπε να ζητήσει από το Μακάριο να 
επιστρέψει αμέσως στην Κύπρο: «Αν έλεγα «ναι» 
οι δυνάμεις που είχαν ανατρέψει εκείνον θα ανέ-
τρεπαν κι εμένα και αν έλεγα «όχι» ή απαντούσα 
με ασάφεια, οι υποστηρικτές του Μακαρίου θα 
με κατηγορούσαν είτε ως το «Δούρειο Ίππο» των 
ηγετών του πραξικοπήματος είτε ότι είχα προ-
σχωρήσει στο φιλοχουντικό και αντιμακαριακό 
στρατόπεδο». (Βλ. Γ. Κληρίδη: Η Κατάθεση μου, 
τόμος Δ΄,  σελ. 27-28). 
 
Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελ-
λάδα 
 
Στις 23 Ιουλίου 1974 δηλαδή την ίδια μέρα που 
έπεφτε «η μικρή χούντα» στην Κύπρο και ο Κλη-
ρίδης αντιακαταστούσε τον Σαμψών  οι αρχηγοί 
των ενόπλων δυνάμεων στην Αθήνα (Μπονάνος, 
Γαλατσάνος, Αραπάκης και Παπανικολάου) σε 
σύσκεψη που είχαν με τον Στρατηγό Γκιζίκη απο-
φάσισαν να μεταβιβάσουν την εξουσία στα χέρια 
των πολιτικών γιατί όπως δήλωσαν δεν θεωρού-
σαν τον «πρωθυπουργό» Ανδρουτσόπουλο και 
τον υπουργό εξωτερικών Κ. Κυπραίο κατάλλη-
λους να διαπραγματευτούν το θέμα της Κύπρου 
στις συνομιλίες που θα γίνονταν στη Γενεύη. Ο 
μόνος που διαφώνησε με τους πέντε στρατηγούς 
ήταν ο Δημήτριος Ιωαννίδης αλλά δέχτηκε να 
συμμορφωθεί με την απόφασή τους. 
Ο Γκιζίκης τότε κάλεσε στο γραφείο του τους πο-
λιτικούς αρχηγούς Π. Κανελλόπουλο, Ε. Αβέρωφ,  
Γ. Μαύρο,  Γ. Αθανασιάδη-Νόβα, Σ. Στεφανό-
πουλο, Σ. Μαρκεζίνη, Π. Γαρουφαλιά και Ξ. Ζο-
λώτα και τους ανέθεσε την εξουσία. Αρχικά είχε 
δώσει εντολή στον Παναγιώτη Κανελλόπουλο να 
σχηματίσει Κυβέρνηση μέχρι τις 8.00 το βράδυ.  
Όταν οι πολιτικοί αρχηγοί έφυγαν από το γραφείο 
του Γκιζίκη, ο Αβέρωφ που παρέμεινε στο γρα-
φείο,  έπεισε τους Στρατηγούς ότι η καλύτερη 
λύση είναι να αναλάβει την πρωθυπουργία  ο Κα-
ραμανλής ως ο πιο έμπειρος ηγέτης. Ο Αβέρωφ 
επικοινώνησε τηλεφωνικώς την ίδια ώρα με τον 
Καραμανλή που βρισκόταν αυτοεξόριστος στο 
Παρίσι και ο Καραμανλής μίλησε επίσης με τους 
στρατηγούς Αραπάκη, Μπονάνο, Παπανικολάου 
και Γκιζίκη που τον διαβεβαίωναν για την μεταβί-
βαση της εξουσίας στους πολιτικούς και τον κα-
λούσαν να αναλάβει την πρωθυπουργία. Όταν 
γύρισαν οι πολιτικοί αρχηγοί στις 8.00 μ.μ. ο Γκι-
ζίκης τους ενημέρωσε ότι είχε παρθεί νέα από-
φαση και την πρωθυπουργία θα αναλάμβανε ο 
Καραμανλής. Ο Κανελλόπουλος απογοητευμένος 
με την αλλαγή της απόφασης δεν δέχτηκε να 
συμμετάσχει στη νέα Κυβέρνηση. 
                
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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Με  κατάνυξη  τιμήθηκε η  μνήμη του Πολιούχου  Αγίου Δημητρίου

Η εορτή του Αγίου Δημητρίου γιορτάσθηκε και τιμήθηκε  ευλαβικά 
από την φερώνυμο κοινότητα  στο Βόρειο Λονδίνο στο Edmonton.   
Ο  Σεβασμιότατος  Αρχιεπίσκοπος   Θυατείρων  και ΜΒ  κ.κ. Νική-
τας, και ένας μεγάλος   αριθμός Σεβαστού ιερατείου από διάφορες 
κοινότητες συνόδευσαν το Αρχιεπίσκοπο και  ήταν παρών ώστε 
να συνεορτάσουν την μνήμη του Πολιούχου και Μεγαλομάρτυρος 
Αγίου Δημητρίου. 
Ο Σεβασμιότατος προεξάρχει του Μεγάλου Εσπερινού της 25ης  
Οκτωβρίου, όσον και κατά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της 
ημέρας του Αγίου. 
Οι κανονισμοί και νόμοι που έχουν επιβληθεί περιόρισε η μάλλον 
δεν επέτρεψε  να οργανωθούν τα καθιερωμένα πανηγύρια που 

συμπεριλάμβαναν  και σουβλάκι, και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. 
Αυτοί δυστυχώς είναι οι καιροί που περνούμε και που δεν γνωρίζει 
κανείς πότε θα έλθει κάποια  ομαλότητα  που θα μπορούν όλοι οι 
πιστοί να εισέλθουν στην Εκκλησία.  
Ο Σεβασμιότατος ανέφερε στην παράκληση του, σε αυτούς που 
νοσηλεύονται, από τον COVID  -19 ταχεία ανάρρωση, και προ-
σευχήθηκε για την γρήγορη εξαφάνιση της ασθένειας αυτής.   
Ας ευχόμεθα του χρόνου να μπορούμε όλοι να συνεορτάσουμε 
όπως  κάναμε  τους παλιούς καλούς καιρούς. 
Γιώργος Α Σάββα 

«Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχί-
ζει να υποστηρίζει σθεναρά τα 
πολυάριθμα Ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας που 
καλύπτουν το θέμα των Βαρω-
σίων, ιδιαίτερα τα 550 (1984) 
και 789 (1992)», δήλωσε η 
Υφυπουργός Εξωτερικών 
Γουέντι Μόρτον σε απάντηση 
προς ερωτήσεις της φιλοκύ-
πριας βουλευτή βορείου Λον-
δίνου Τερέζα Βίλιερς. 
Η Συντηρητική βουλευτής είχε 
υποβάλει εγγράφως μέσω κοι-
νοβουλευτικής διαδικασίας 
ερωτήματα προς τον Υπουργό  

Εξωτερικών, Ντόμινικ Ράαμπ 
για το κατά πόσο προτίθεται να 
προβεί σε παραστάσεις προς 
την τουρκική πλευρά και προς 
το Συμβούλιο Ασφαλείας των 
ΗΕ για το παράνομο άνοιγμα 
της παραλίας των Βαρωσίων, 
καθώς και γενικότερα προς τον 
Τούρκο ομόλογό του για την 
ανάγκη συμμόρφωσης με τα 
ψηφίσματα για την Αμμόχω-
στο. 
«Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχί-
ζει να είναι ανήσυχο για την 
ανακοίνωση στις 6 Οκτωβρίου 
για άνοιγμα της παραλίας 

εντός της περίκλειστης περιο-
χής των Βαρωσίων και το επα-
κόλουθο άνοιγμα αυτής της 
παραλίας στις 8 Οκτωβρίου», 
αναφέρει στην απάντησή της 
η αρμόδια για την Ευρωπαϊκή 
Γειτονιά υφυπουργός. 
Συνεχίζει: «Έχουμε προβεί σε 
παραστάσεις προς την Τουρκία 
μέσω της πρεσβείας μας στην 
Άγκυρα τόσο πριν όσο και μετά 
από την ανακοίνωση. Αυτές 
έχουν ενισχυθεί από συζητή-
σεις με τον Τούρκο αντιπρό-
σωπο στα Ηνωμένα Έθνη στη 
Νέα Υόρκη και με τον Τούρκο 

πρέσβη στο Λονδίνο». 
Εκφράζοντας τη σθεναρή στή-
ριξη της βρετανικής κυβέρνη-
σης στα σχετικά με την Αμμό-
χωστο ψηφίσματα, η κα 
Μόρτον αναφέρει επίσης ότι το 
Ην. Βασίλειο ζήτησε τη διεξα-
γωγή κεκλεισμένων διαβου-
λεύσεων για το θέμα στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας στις 9 
Οκτωβρίου. 
Συμπληρώνει ότι το Λονδίνο 
υποστηρίζει τη δήλωση του 
Προέδρου του Συμβουλίου 
Ασφαλείας που επαναβεβαί-
ωνε τη στήριξη του Σ.Α. στα 
σχετικά ψηφίσματα και εξέ-
φραζε βαθιά ανησυχία για την 
ανακοίνωση περί Βαρωσίων 
«Το θέμα των Βαρωσίων υπο-
γραμμίζει τη σπουδαιότητα 
επίτευξης μιας συνολικής λύ-
σης του Κυπριακού ως επείγον 
ζήτημα. Στις 19 Οκτωβρίου ο 
Υπουργός Εξωτερικών μίλησε 
στον Τούρκο Υπουργό Εξωτε-
ρικών Τσαβούσογλου και τό-
νισε τη σπουδαιότητα επανέ-
ναρξης της διαδικασίας των 
Ηνωμένων Εθνών για λύση 
του Κυπριακού», καταλήγει η 
απάντηση της κ. Μόρτον στην 
κα Βίλιερς.

Υφ. Εξωτερικών ΗΒ: Στηρίζουμε «σθεναρά» τα ψηφίσματα 
για το Βαρώσι - Επείγον ζήτημα η λύση 

 

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 
Η άλλη Κύπρος 

της Θεοδώρας Δημήτρη Χάσικου
Καλωσορίσατε στην Κύπρο μας τη μικρή  

που είναι και μοναδική  
που σιίλιους κατακτητές επέρασε  

τζιαι τόσα βάσανα έζησε  
 

Συνεχίζουμε λοιπόν με το φαΐ το ξακουστό  
σούβλα μαγιρευτή τζιαι σαλάτα κυπριακή  

φάε τζιαι λλίο χαλλούμι 
τζιαι εννά σου αλλάξει τη γνώμη  

 
Πήαιννε σε καμιά παραλία  

τζιαι απόλαυσε το μπάνιο σου με ησυχία  
επισκέφτου τζιαι κανένα βουνό  
πέρκι δεις κανένα χαμολιό  

 
Πέρνα τζιαι που κανένα καφενέ  
γιατί έτσι καφέ εν ήπιες ποττέ  
Όι να ξηάσεις ότι είμαστε φιλικοί  
κόπιασε καμιά μέρα χωρίς ντροπή  

ακάλεστος θα μπεις  
ευπρόσδεκτος εννά φκεις  

 
Έτσι που τα' σιει η ζωή  

παίζει παιχνίδκια με ανατροπή  
αν το ζάρι δείξει Κύπρος  

έλα κόπιασε γιατί σαν την Κύπρο εν έσιει!

Εδώθηκε η νέα επανδρωμένη επίθεση τη ομάδας 
του κορωνοϊού 

που χάλασε την διαβεβαιωμένη 
τωρινή ήττα τους, εντός του χρόνου αυτού 

 
Απότομα τα θύματα και τα κρούσματα  
αυξήθηκαν σ’ όλο τον κόσμο παντού  
κι’ έχουν δυσκολέψει τα προβλεπόμενα 
την παντελή παράδοσή τους παντού 

 
Η νίκη δεν χάνεται είναι σίγουρη εκεί 

Μη τρομάζετε για την αύξηση των κρουσμάτων  
θά'μαστε στις πράξεις μας ορθοί και λογικοί  

και στο πεδίο μάχης υπεράνω όλων των άλλων 
 

Όμως ως πότε θα το πάν; Θα παραδοθούν 
Γιατί οι λεβέντες μας τα παλικάρια 

Κι ο κόσμος όλος ενωμένος θα επιτεθούν! 
Και αυτό είναι που όλοι μας καρτερούν 

 
Ο κόσμος μας άντεξε ως τώρα. Όχι παραπέρα 
θέλει να ζούμε ελεύθεροι κι’ ευτυχισμένοι 

Να λείψουν οι θανάτοι τα κλάματα κι’η φοβέρα 
Νά'μαστε όλοι μαζί, φίλοι κι’ αγαπημένοι 

 
Ψηλά τα Λάβαρα οι σημαίες και τα συνθήματα 
Εμπρός να τελειώσουμε με τους παντοτινούς 

εχθρούς της ζωής μας  
Μην σας επηρεάσουν τα δικά μας συναισθήματα 
Να μας λείψουν οι κορωνοϊοί από προσώπου γης

του Αντώνη Αντωνιάδη

Ψηλά τα λάβαρα
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ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:00 
Η Χαραυγή της Νίκης (1971). Πολε-
μική περιπέτεια με τους Λάκη Κομνηνό, 
Μπέττυ Αρβανίτη, Νίκο Δαδινόπουλο, 
Λευτέρη Βουρνά, Ίλυα Λιβυκού, Δήμο 
Σταρένιο. Το 1943, μια ομάδα σαμπο-
τέρ επιχειρεί να καταστρέψει το μεγα-
λύτερο αεροδρόμιο των Γερμανών 
στην Κρήτη. Ο επικεφαλής της ομάδας 
είναι Κρητικός και ο πατέρας του συνεργάτης των 
Γερμανών. Ο αρχηγός μιας ομάδας αντιστασιακών 
αρνείται να τον βοηθήσει. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:30 
Κονσέρτο για Πολυβόλα (1967). Πολεμική ταινία 
με την Τζένη Καρέζη, Μάνο Κατράκη και Κώστα Κα-
ζάκο. Η Νίκη, μια πολιτική υπάλληλος στο Γενικό 
Επιτελείο Στρατού, παραμονές του πολέμου του '40, 
παραδίδει στρατιωτικά έγγραφα στους Ιταλούς, οι 
οποίοι την εκβιάζουν με τη ζωή του αδελφού της. Η 
πράξη της αποκαλύπτεται και κινδυνεύει να καταδι-
καστεί σε θάνατο, αλλά ένας στρατηγός με το ψευ-
δώνυμο Δαρείος της προτείνει να συνεχίσει να προ-
μηθεύει τους Ιταλούς με έγγραφα, πλαστά όμως 
αυτή τη φορά. Μαζί της όμως, μπλέκει κι ένας νεαρός 
λοχαγός, ο οποίος είναι ερωτευμένος μαζί της και 
συλλαμβάνεται με την κατηγορία της εσχάτης προ-
δοσίας.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  23:15 
Οι Γερμανοί Ξανάρχονται (1948). Κωμωδία ταινία 
με τους Βασίλη Λογοθετίδη, Νίτσα Τσαγανέα, Γεωρ-
γία Βασιλειάδη, Ίλυα Λιβυκού και Νάσο Κεδράκα. 
Ένας φιλήσυχος οικογενειάρχης μετά τον Πόλεμο 
και την Κατοχή στην Αθήνα, βλέπει τα εμφύλια πάθη 
να θεριεύουν και όλοι να έχουν ξεχάσει το δράμα 
της Κατοχής. Μια νύχτα, στον ύπνο του, βλέπει ένα 
όνειρο πως ότι τάχα οι Γερμανοί ξανάρχονται και 
καταλαμβάνουν την Ελλάδα και όλοι αρχίζουν να 
βλέπουν την αγριότητα την οποία ζούσαν, μέχρι πριν 
λίγα χρόνια.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:10 
Μια Γυναίκα στην Αντίσταση  (1970). Πολεμικό 
μελόδραμα με την Τζένη Καρέζη, Κώστα Καζάκο, 
Άγγελο Αντωνόπουλο. 28 Οκτωβρίου 1940. Σε μια 
εξοχική βίλα της Καστοριάς, η Άννα Κωλέτη γιορτάζει 
τους αρραβώνες της με τον σμηναγό Δημήτρη Ζορ-
μπά. Ξαφνικά η φοβερή είδηση ότι οι Ιταλοί κήρυξαν 
τον πόλεμο στην Ελλάδα καταστρέφει την ευτυχία 
της. Την ίδια μέρα η οικογένεια σκορπίζεται. Ο πα-
τέρας πολεμά στην Αλβανία, ο αδελφός ντύνεται στο 
χακί, ο Δημήτρης πιλοτάρει ένα πολεμικό αεροπλάνο 

και η ίδια η Άννα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ως 
εθελόντρια νοσοκόμα. Ο καιρός περνά και ο πόλεμος 
φέρνει τη μια καταστροφή μετά την άλλη. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:35 
17 Σφαίρες για ένα Άγγελο (1981). Δράμα βασι-
σμένο σε πραγματική ιστορία με την Μαίρη Βιδάλη, 
Γιώργο Φούντα, Νίκο Απέργη, Γκέλη Μαυροπούλου, 
Όλγα Πολίτου, Ερρίκα Μπόγιερ, Χρήστο Νομικό, 
Χρήστο Κωσταντόπουλο. Η Ηρώ Κωνσταντοπούλου 
ήταν δεκατριών ετών όταν οι Γερμανοί μπήκαν στην 
Ελλάδα και παρά την ηλικία της αναπτύσσει έντονη 
αντιστασιακή δράση, βάζοντας τον εαυτό της σε κίν-
δυνο να συλληφθεί από τα ες-ες.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  00:20 
Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα (1970). Δράμα με 
τους Άγγελο Αντωνόπουλο, Σπύρο Καλογύρου, 
Γιώργο Τζωρτζή, Τόνια Καζάνη, Νάσο Κέδρακα, 
Καίτη Γρηγοράτου. Ένας 
Γερμανός επιστρέφει μετά 
από χρόνια στα Καλάβρυτα, 
για να ξεθάψει ένα θησαυρό 
που είχε αφήσει την περίοδο 
της Γερμανικής Κατοχής. 
KYΡIAKH 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  23:00 
Μπουμ Ταρατατζούμ (1972). Κωμωδία με τους 
Γιώργο Κωνσταντίνου, Κάτια Δανδουλάκη, Θύμιο 
Καρακατσάνη και Όλγα Πολίτου. Δύο πλανόδιοι θε-
ατρίνοι, ο Βλακόμετρος και ο Πονηρίδης, φθάνουν 
στα Άδηρα, μια πόλη της Αρχαίας Ελλάδας που στε-
νάζει κάτω από την δεσποτική εξουσία του τυράννου 
Ιππία, για να δώσουν μια παράσταση. Επειδή ο 
Βλακόμετρος είναι ολόιδιος με τον Ιππία, οι αντι-
φρονούντες διανοούμενοι θα προσπαθήσουν να τον 
χρησιμοποιήσουν για την ανατροπή του τυράννου.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:05 
Θέατρο-Δέκα Μικροί Νέγροι (1978). Θρίλερ μυ-
στηρίου της Άγκαθα Κρίστι με την Λούλα Ιωαννίδου, 
Γιώργο Νέζο, Χρήστο Δακτυλίδη, Έφη Ροδίτη, Κώ-
στα Σιμενό, Παναγιώτη Παναγόπουλο, Νίκο Βαν-
δώρο, Ντόρα Βολανάκη. Δέκα άνθρωποι βρίσκονται 
μέσα σ’ ένα σπίτι, πάνω σ’ ένα απομονωμένο νησί. 
Είναι καλεσμένοι ενός αινιγματικού ζευγαριού και 
φαινομενικά άσχετοι μεταξύ τους. Ατμόσφαιρα μυ-
στηρίου η οποία επιτείνεται από τους στίχους ενός 
παιδικού τραγουδιού, σύμφωνα με το οποίο δέκα 
μικροί νέγροι χάνονται ο ένας μετά τον άλλο, μέχρι 
να μη μείνει κανείς. Όταν οι δέκα καλεσμένοι αρχί-
ζουν να δολοφονούνται, ο φόβος αρχίζει να κυριαρ-
χεί. Ποιος είναι ο δολοφόνος; Είναι ένας απ’ όλους 

τους; Γιατί το κάνει; Είναι παρανοϊκός; Ποιοι θα γλι-
τώσουν από τη μανία του;  
ΤΡΙΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  20:35 
Πονηρό Τετ α Τετ (1987). Κωμωδία με τους Βασίλη 
Τσιβιλίκα, Μαρία Αλιφέρη, Θωμά Κωνσταντινίδη, 
Ντόρα Σιμοπούλου, Μαρί Καραβία, Βάσω Δημη-
τρίου, Κατερίνα Ρούσση. Και οι δυο είναι παντρεμέ-
νοι χωρίς προβλήματα με τις οικογένειες τους. Μια 
τυχαία συνάντηση τους όμως, όταν έψαχναν για να 
βρουν ένα εξοχικό σπίτι για να το αγοράσουν, θα 
αποδειχθεί μοιραία.  
ΤΡΙΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:55 
Διαβόλου Κάλτσα (1960). Κωμωδία με την Άννα 
Φόνσου, Νίκο Σταυρίδη, Γιάννη Γκιωνάκη, Παντελή 
Ζερβό, Θανάση Βέγγο, Ερρίκο Μπριόλα.  Η Ρένα 
είναι μια πανέξυπνη νέα ηθοποιός που όλοι την απο-
καλούν «διαβόλου κάλτσα». Ερωτεύεται έναν ευ-
σταλή νέο, τον Τώνη, αλλά οι θείοι αμφοτέρων, οι 
Θωμάς Σκαρμούτσος και Αγαμέμνων Μπουμπού-
νας, ιδιοκτήτες δύο ανταγωνιστικών βιοτεχνιών κα-
τασκευής μαγιό, δεν εγκρίνουν τη σχέση τους.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  20:30 
Γυφτιά το Μεγαλείο σου (1989). Κωμωδία με τους 
Μιχάλη Μόσιο, Ντόρα Σιμοπούλου, Βίλμα Τσακίρη,  
Τάσο Ψωμόπουλο, Θανάση Λιάμη, Νότα Παρούση, 
Γιώργο Βελέντζα, Φρύνη Αρβανίτη. Ο Ταμτάκος συ-
ναντά στο Γιουσουρούμ τον καθηγητή φιλολογίας 
Ανδροκλή και γίνονται φίλοι. Ο Ανδροκλής του βρί-
σκει δουλειά και του προξενεί μια πλούσια Πόντια, 
την Ρωξάνη, προσπαθώντας να εντάξει τον Ταμτάκο 
στο σύστημα κάνοντας τον ‘κανονικό πολίτη’. Για 
πρώτη φορά στη ζωή του, ο Ταμτάκος αναλαμβάνει 
κοινωνικές υποχρεώσεις. Θα μπορέσει όμως να 
προσαρμοστεί; 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:50 
Βασιλιάς της Γκάφας (1962). Κωμω-
δία με τους Θανάση Βέγγο, Πάρη Λεβέ-
ντη, Θανάση  Μυλωνά, Γιάννη Βογιατζή, 
Κούλη Στολίγκα, Γιώργο Γυφτόπουλο. 
Ένας γκαφατζής που νομίζει ότι είναι 
μεγάλο λαγωνικό, ο Φρίξος, εργάζεται 
ως ντετέκτιβ σ’ ένα γραφείο ερευνών 
όπου μια μέρα του ανατίθεται να βρει 
την ανεψιά και μοναδική κληρονόμο του 
μεγαλοεφοπλιστή Μηνά Γιακουμή, η 
οποία έχει εξαφανιστεί εδώ και καιρό.  
Ως βασικό αλλά και μοναδικό στοιχείο αναγνώρισης 
είναι μια ελιά που βρίσκεται στον αριστερό γλουτό 
της κοπέλας.
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ΠΕΜΠΤΗ 29/10 

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 30/10 
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 31/10 
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 1/11 

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 2/11 
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 3/11 
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 4/11 

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 29 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: Λέ-
σχη Πολιτισμού Φλώρινας 
22:00 Ελληνική Ταινία: Η Χαραυγή 
της Νίκης  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 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: Κονσέρτο 
για Πολυβόλα  
23:15 Ελληνική Ταινία: Οι Γερμανοί 
Ξανάρχονται  
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 OKTΩΒΡΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Αύριο είναι Κυριακή με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:05 Με τον Φακό του Hellenic TV:  
Η Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί 
τον μεγάλο Ελληνοκύπριο μουσικο-
συνθέτη Κωσ́τα Κακογιαν́νη  
Συνθετ́η μουσικης́ επεν́δυσης 
ταινιων́, και παραδοσιακών τραγου-
διών 
20:10 Ελληνική Ταινία: Μια Γυναίκα 
στην Αντίσταση   
22:35 Ελληνική Ταινία: 17 Σφαίρες 
για Έναν Άγγελο  
00:20 Ελληνική Ταινία: Ένας Γερ-
μανός Στα Καλάβρυτα  
 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 NOEMΒΡΙΟΥ 
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 26 
23:00 Ελληνική Ταινία: Μπουμ Τα-
ρατατζούμ  
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 NOEMΒΡΙΟΥ 
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 
21:05 Ελληνική Ταινία: Θέατρο-
Δέκα Μικροί Νέγροι  
23:10 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 3 NOEMΒΡΙΟΥ 
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: Πονηρό Τετ 
α Τετ  
21:55 Ελληνική Ταινία: Διαβόλου 
Κάλτσα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 NOEMΒΡΙΟΥ 
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: Γυφτιά το 
Μεγαλείο σου  
21:50 Ελληνική Ταινία: Βασιλιάς της 
Γκάφας 
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Mια νίκη και μια ήττα για τον Oλυμπιακό στο Champions League

Πρωτάθλημα KOΠΑ

Ανόρθωση 2 Komi Kebir 3 
Παναθηναϊκός 3 Ομόνοια 4 
Το παιχνίδι Nissi v Omonia Youth σταμάτησε λαμβάνοντας 
υπόψη τις προληπτικές προφυλάξεις. 
Ακάνθου 3 Σεμινάριο 1 
Παντελ 0 Ολυμπία 0 
 
Μια καλή νίκη για την Komi Kebir FC που είναι ακόμα αήττητη 
αυτή τη σεζόν, έναντι της κορυφής του πίνακα Ανόρθωσης. 
Η Ανόρθωση πήρε το προβάδισμα με τον Andre McCollins ο 
οποίος πυροδότησε την Komi Kebir  και πήρε το 2-1 από τα 
γκολ των Uljan & Ramiah- Η Ανόρθωση εξισώθηκε με τον Alex 
Anderson, αλλά η Komi σημείωσε την νίκη με τον Uljan ξανά 
τα τελευταία λεπτά. Το παιχνίδι δεν τελείωσε και υπήρχε ακόμη 
ελπίδα για την Ανόρθωση. Με προσπάθεια του Andre McCollins 
δημιουργήθηκε μια καλή ευκαιρεία ισοφάρησης στο παιχνίδι 
αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει την φάση και το παιχνίδι έληξε. 
Ένα υπέροχο παιχνίδι που παίζεται με αθλητική τεχνική και 
εξαιρετική διαφήμιση για το KOPA. 
Η Pantel επέστρεψε σε καλή κατάσταση στο παιχνίδι με την  
Olympia, όπου κατάφερε μια καλή ισοπαλία. Pantel 0 Olympia 
0. Οι εκπληξεις της ημέρας με τις δύο άμυνες στην κορυφή με 
πάρα πολλές  ευκαιρείες. Καλή ποιότητα ποδοσφαίρου και από 
τις δύο ομάδες, αλλά απλά δεν μπόρεσε να διασπάσει δύο 
καλά τροποποιημένες άμυνες για να σκοράρουν. Η Pantel FC 
δείχνει μεγάλη εξέληξη από την περασμένη σεζόν με κάποιες 
νέες εγγραφές, αλλά διατηρεί τους βασικούς παίκτες της, οι 

οποίοι έχουν επιδείξει μεγάλη προσπάθεια μέχρι στιγμής αυτή 
τη σεζόν. 
Δείχνοντας τη δύναμή της κάθε εβδομάδα η Ακάνθου κερδίζει  
δίκαια απέναντι σε μια καλά διάτρητη πλευρά της Cinar. 
Το παιχνίδι ξεκίνησε με πρώτες πιθανότητες για την Ακανθού 
που έθεσε το τέμπο από το πρώτο σφύριγμα. Προσπαθώντας 
να διορθώσει το σκορ από τις προσπάθειες των προηγούμενων 
εβδομάδων, η Aκανθού πίεσε την οργανωμένη πίσω γραμμή 
της Cinar έως ότου αναγκάστηκε να εισέλθει στο δίχτυ με το 
σήμα των 15 λεπτών με τον Inarhu Rodriguez Martin να σκο-
ράρει για το 1 - 0. προς το τέλος του πρώτου ημηχρόνου, η 
Ακάνθου δημιουργώντας τις πιθανότητες που χρειάστηκε για 
να αυξήσει το προβάδισμά, βρήκε τις ευκαιρείες της στα 40 λε-
πτά όταν έγινε ένα φάουλ από τον Μπράντον Ντούτζο της Cinar 
(“χέρι”) και έδωσε στην Ακάνθου την ευκαιρεία για να κάνει το 
2-0. Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε την Cinar να ανεβαίνει στο  
και να ελέγχει το παιχνίδι. Η Cinar βρήκε την ευκαιρεία της στα 
60 λεπτά όταν ένα καλό σούτ του Yiannik Kamanan βρήκε τα 
δίκτυα του τερματοφύλακα της Ακανθού. Η Ακάνθου στο υπό-
λοιπο του παιχνιδιού αντιμετώπισε μια επίμονη Cinar και προ-
σπάθησε πολύ δημιουργώντας μερικές καλές ευκαιρείες στο 
παιχνίδι που τελικά τελείωσαν στα 80 λεπτά όταν ο Chris Spy-
rou ξεπέρασε τελικά την πίσω γραμμή της Cinar τοποθετώντας 
την κάτω γωνία της μπάλας. FT 3 - 1. Ο Ακάνθου αφήνει να αι-
σθάνεται ικανοποιημένος μετά από μια άλλη νίκη και το Cinar 
θα συνεχίσει να βελτιώνεται με κάθε παιχνίδι!

Ισοπαλία 1-1 απέσπασε την 
περασμένη Πέμπτη η Ομόνοια 
στην Τούμπα έναντι στον 
ΠΑΟΚ και πήρε πολύτιμο 
βαθμό στην πρώτη αγωνιστική 
του πέμπτου ομίλου στο Eu-
ropa League. 
Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ 

άνοιξε το σκορ με τον Ερίκ 
Μποτεάκ στο 16’ και δέχτηκε 
την ισοφάριση από τον Μουργκ 
στο 57’. 
Την σήμερα Πέμπτη η Ομόνοια 
θα φιλοξενήσει την Αϊντχόφεν 
που ηττήθηκε εντός έδρας 2-1 
από τη Γρανάδα.

Ο Ολυμπιακός έκανε πρεμιέρα στους ομίλους της κορυφαίας 
διασυλλογικής διοργάνωσης, φιλοξενώντας στο άδειο «Γ. Κα-
ραϊσκάκης» τη Μαρσέιγ την περασμένη Τετάρτη και επικράτησε 
με 1-0, χάρη σε γκολ του Αχμέντ Χασάν στο πρώτο λεπτό των 
καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός ζήτησε το παιχνίδι περισσότερο 

από τη Μαρσέιγ, δεν σήκωσαν το πόδι από το γκάζι μέχρι το τε-
λευταίο λεπτό και τελικά δικαιώθηκαν.  
Την Τρίτη το “Ντραγκάο” απέναντι στην Πόρτο που έδειξε λιγό-
τερες αρετές από τους Γάλλους, αλλά μεγαλύτερη συνέπεια, οι 
πρωταθλητές Ελλάδας, ηττήθηκαν με 2-0, λόγω προσωπικών 
λαθών, επιπολαιότητας και έλλειψης καθαρού μυαλού. Είναι 
κρίμα κι άδικο, οι “ερυθρόλευκοι” να χάσουν από μια ομάδα 
που δεν ήταν ανώτερή τους, αλλά ήταν πιο συνεπής στο πλάνο 
της και δικαιώθηκε. 
Δεν δικαίωσαν τον Πέδρο Μαρτίνς οι αλλαγές που έκανε πλην 
του Κώστα Φορτούνη που ήρθε από τον πάγκο στο 53’. Αυτά 
είναι τα πέντε πράγματα που καθόρισαν την έκβαση της αναμέ-
τρησης στο “Ντραγκάο”. 
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πιέσουν ψηλά από την πρώτη 
πάσα και αυτή η τακτική τους βγήκε σε καλό, καθώς μόλις στο 
11’ από λάθος κοντρόλ του Μπουχαλάκη, προήλθε πολύ νωρίς 
και άδοξα το 1-0 από τον Βιέιρα προ κενής εστίας, καθώς ούτε 
ο Εμβιλά κατάφερε να διορθώσει το σφάλμα του συμπαίκτη του. 
Όσο ο Ολυμπιακός κυνηγούσε το γκολ, δέχθηκε το 2-0 στο 85’ 
από τον Ολιβέιρα στο 85’ και κάπου εκεί, η σεμνή τελετή έλαβε 
τέλος.

Πολύτιμος βαθμός για την  
Ομόνοια στο UEFA Europa League

Πρέμιερ Λιγκ

Tένις - Αγγλοκύπριος Άλεξ Μάικολ

Συγχαρητήρια στον 15χρονο 
Alex Michael που κέρδισε τον 
πρώτο του  παιχνίδι στο Διε-
θνές Κύπελλο Playsight, το 
πρώτο του τουρνουά τένις στην 
Ευρώπη U16. Έπεξε δυναμικά 

και κατάφερε να νικήσει τον 
γερμανό αντίπαλό του 0-6 6-4 
6-2. 
Ο 14χρονος Alex Michael από 
το Enfield παίζει τένις από την 
ηλικία των πέντε ετών. Ο Alex 
εκπαιδεύτηκε στην ακαδημία 
WIMX από την ηλικία των οκτώ 
από τον Andrew Foster πρώην 
επαγγελματία σε τουρνουά τέ-
νις, διπλά και αστέρι του Davis 
Cup. 
Οι παππούδες  και οι γιαγιάδες 
του είναι από το Βασιλί, το Λε-
ονάρισσο, τη Γιαλούσα και την 
Αμμόχωστο.

Μετά την Μάντσεστερ Σίτι, η 
Λέστερ κέρδισε και μέσα στην 
έδρα της Αρσεναλ.  
Οι «αλεπούδες» πήραν το δι-
πλό επικρατώντας με 1-0 χάρη 
σε γκολ του Τ. Βάρντι στο 80’, 
σε ένα ματς όπου από την 
αρχή έδειξαν πως θα πάνε με 
«σβηστές» μηχανές κυνηγώ-
ντας την ισοπαλία. 
Οι «κανονιέρηδες» έψαχναν το 
γκολ της νίκης και ουσιαστικά 
το «πλήρωσαν» καθώς η Λέ-
στερ βγήκε στην κόντρα και ο 

Βάρντι με εύκολη κοντινή κε-
φαλιά, έδωσε τη νίκη στην προ-
σεχή αντίπαλο της ΑΕΚ στο 
Europa League την Πέμπτη. 
Μία νίκη που την φέρνει στην 
τετράδα του πρωταθλήματος 
μετά από έξι παιχνίδια, με την 
Αρσεναλ να έχει μείνει με 9 
βαθμούς στην μέση της βαθ-
μολογίας. Για την Λέστερ ήταν 
η τρίτη εκτός έδρας νίκη στην 
φετινή Premier League σε ισά-
ριθμα ματς.

Tα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής 
των ομίλων του Champions League 
Αταλάντα 2 - 2 Άγιαξ 
Ατλέτικο Μαδρίτης 3 - 2 Red Bull Σάλτσμπουργκ 
Γκλάντμπαχ 2 - 2 Ρεάλ Μαδρίτης 
Λίβερπουλ 2 - 0 Μίντιλαντ 
Μαρσέιγ 0 - 3 Μάντσεστερ Σίτι 
Πόρτο 2 - 0 Ολυμπιακός 
Λοκομοτίβ Μόσχας 1- 2 Μπάγερν Μονάχου 
Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 - 0 Ίντερ 
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UK sees highest daily rise 
in Covid deaths since May

Daily coronavirus deaths 
have hit a five-month 
high, topping 350 for 

the first time since May. 
On Tuesday, the government 

said 367 people had died within 
28 days of a positive COVID-19 
test. This was the highest daily 
death toll since 27 May, when 
there were 425 COVID deaths. 

It came as Dr Yvonne Doyle, 

medical director of Public Health 
England, warned the rising 
death toll is likely to “continue 
for some time”.  

She warned: “Each day we 
see more people testing          
positive and hospital admissions 
increasing. Being seriously ill 
enough from the infection to 
need hospital admission can 
sadly lead to more COVID-      

related deaths.” 
Meanwhile, a further 22,885 

lab-confirmed cases of COVID 
were announced, up from 20,890 
on Monday. 

In recent weeks, infection 
and death numbers have tended 
to spike on Tuesdays because 
of reporting delays from week-
ends. 

The latest daily figures           
followed the release of Office 
for National Statistics (ONS) 
data which showed weekly 
COVID deaths have risen 50% 
in England and Wales. 

It comes as Boris Johnson 
faces pressure from scientific 
advisers for tougher COVID      
restrictions – at the same time 
as northern Tory MPs have       
demanded to know how lock-
downs will be eased. 

The prime minister has been 
warned by a group of more 
than 50 Tory backbenchers  
representing northern consti-

tuencies that the pandemic is 
threatening his election pledge 
to “level up” the country as they 
called for a “road map out of 
lockdown”. 

But Prof Wendy Barclay,        
a member of the Scientific           
Advisory Group for Emergencies 
(Sage), warned that nothing 
short of the full lockdown seen 
in March had managed to        
control the virus. 

Prof Barclay, from Imperial 
College London, suggested Tier 
3 restrictions, the tightest        
currently in use in England, 
may not be enough. 

“The total lockdown that we 
had back in late March was 
enough to turn the tide, and get 
the virus back under control,” 
she told Times Radio. 

“So far, none of the other       
restrictions that we’ve seen and 
none of the other actions, seem 
to have done that.”

Turkish President Tayyip 
Erdogan has said it 
was time for a realistic 

proposal about a two-state 
solution on the divided island 
of Cyprus to be discussed, 
in full violation of UN reso-
lutions calling for a bi-zonal 
bi-communal federal system. 

Speaking at a news con-  
ference with newly-elected       
Turkish Cypriot leader Ersin 
Tatar in Ankara, Erdogan said 
the parameters of the current 
talks were not sustainable and 
claimed the Greek Cypriots 
had blocked previous attempts 
to find a solution. 

“It must be understood that 
no result can be achieved 
under the current parameters 
following a negotiation process 
that has lasted more than half 
a century,” Erdogan said. 

“At this stage, we believe 
starting talks on the basis of a 
federation will be a loss of 
time. Therefore, we believe a 

two-state solution must now 
be brought to the table with a 
realistic proposal.” 

Tatar said a Turkish proposal 
to hold an informal meeting 
between Turkey, Turkish Cyp-
riots, Greek Cypriots, Greece 
and the United Nations was 
“the last chance” for an agree-
ment. 

Earlier this month, Erdogan 
and Tatar partially reopened 
the beach town of Varosha, a 
fenced-off resort area aban-
doned in no-man’s land since 
the 1974 invasion.  

The move was strongly      
criticised by the United States, 
European Union, Greece and 
Cyprus. 

Erdogan, who will visit the 
north on November 15, said 
he wanted to have a picnic in 
Varosha, a move that is certain 
to spark outrage among Greek 
Cypriots, especially refugees 
who abandoned their homes 
there. 

Erdogan: two-state 
solution must be 
put on the table

Boris Johnson assures President Anastasiades he is        
willing to take on a more active role over Cyprus problem
British Prime Minister 

Boris Johnson had on 
Tuesday a telephone 

conversation with Cyprus 
President, Nicos Anastasia-
des, during which the former 
condemned the illegal activi-
ties of Turkey in Cyprus and the 
broader region, and expressed 
his intention to undertake a 
more active role as regards 
the Cyprus problem, Cyprus 
Government Spokesman,  
Kyriacos Koushos, said in a 
written statement late on 
Tuesday. 

He added that during their 
telephone conversation, the two 
leaders discussed the develop-
ments in the Eastern Mediterra-
nean, which threaten peace and 
stability in the region. 

President Anastasiades 
briefed Johnson about the       
diplomatic efforts being made 

to stop the illegal Turkish          
drillings and seismic research 
within the maritime zones of the 
Republic of Cyprus, in violation 
with its sovereign rights. 

He also briefed the British 
Premier about the provocative 
and unacceptable decisions        
of Ankara with regard to the 
opening of part of the coastal 
front of the fenced off city of      
Famagusta, violating resolutions 
550 (1984) and 789 (1992) of 
the UN Security Council. 

On his part, Prime Minister 
Johnson condemned the illegal 
activities of Turkey in Cyprus 
and the broader region, and      
expressed his intention to under-
take a more active role as regards 
the Cyprus problem, the state-
ment noted. 

It is added that President 
Anastasiades thanked Johnson 
about the support and the initia-

tives which he has personally 
undertaken during the recent 
period towards the de-escala-
tion of the tension which Turkey 
creates in the region, as well as 
his intention to undertake a 
more active role. 

The President of the Republic 
reiterated his readiness to           
return to the negotiating table, 
with a view to achieve a          
comprehensive settlement of 

the Cyprus problem, in the 
framework of a new initiative by 
the UN Secretary General. 

President Anastasiades and 
the British Premier also discus-
sed the situation as regards the 
COVID-19 pandemic and issues 
related to the two countries’ co-
ordination with a view to address 
the spread of the disease. 

They also agreed to be stay 
in frequent contact.

President Nicos Anas-
tasiades and newly 
elected Turkish Cypriot 

leader Ersin Tatar will meet 
for the first time on 3 Novem-
ber, the UN spokesman in 
Cyprus announced on Tues-
day. 

The informal meeting will 
take place under the auspices 
of the Special Representative/ 
Deputy Special Adviser to the 
Secretary-General on Cyprus 
Elizabeth Spehar, in the Chief 

of Mission’s residence in the 
United Nations Protected Area 
at 7pm. 

In an announcement, Spehar 
said she was looking forward to 
hosting Anastasiades and Tatar 
for their first informal meeting 
together as the leaders of the 
Greek Cypriot and the Turkish 
Cypriot communities. 

When Tatar was elected on 
October 18 Anastasiades said 
he looked forward to meeting 
him.

Anastasiades to meet 
Tatar next week



The representations of the 
National Federation of 
Cypriots in the UK about 

Varosi to the Foreign, Common-
wealth and Development Office 
both directly and via the All Party 
Parliamentary Group for Cyprus, 
this week received a response 
from the European Neighbour-
hood Minister, Wendy Morton 
MP. The Federation’s letter was 
sent onto the FCDO for a response 
by north London MP, Mike Freer. 

In the responses to the         
Federation and Sir Roger Gale 
MP (Chairman of the All Party 
Parliamentary Group for Cyprus), 
the European Neighbourhood 
Minister states that the United 
Kingdom is concerned about 
the announcement of the open-

ing of the Varosi beachfront and 
the subsequent opening of the 
beachfront on 8 October. 

Ms. Morton highlights that the 
British Government made repre-
sentations to Turkey through the 
British Embassy in Ankara both 
before and after the announce-
ment.  

“The UK’s position was reiter-
ated in discussions with the 
Turkish representative to the 
United Nations in New York and 
with the Turkish ambassador in 
London," she added. 

The letter also notes that the 
United Kingdom, in response to 
the announcement, requested that 
the Security Council held closed-
door consultations on 9 October. 

“The UK continues to support 

the numerous Security Council 
Resolutions covering the issue 
of Varosha, notably 550 (1984) 
and 789 (1992). In this regard, 
we fully support the UN Presi-
dential Statement reaffirming its 
support for the relevant Security 
Council Resolutions and express-
ing deep concern regarding the 
announcement, and calling for its 
reversal,” reiterates the Foreign 
Minister. 

She also stresses that the 
British Government “continues 
to be a strong supporter of a 
comprehensive, just and lasting 
settlement of the Cyprus issue, 
based on the internationally      
accepted model of a bizonal,  
bicommunal federation,” and  
that it welcomes the “stated 
readiness” of the sides to          
resume settlement talks. 

“The issue of Varosha under-
lines the importance of reaching 
a comprehensive Cyprus Settle-
ment as a matter of urgency, and 
as such we continue to encour-
age the parties to engage con-
structively and demonstrate their 
commitment,” concludes Morton’s 
letter, which comes as a response 
to a previous communication by 
the APPG for Cyprus. 

The initial letter from the Pres-
ident of the National Federation 
of Cypriots in the UK Christos 

Karaolis, was addressed to the 
Foreign and Development Affairs 
Secretary, Dominic Raab and 
noted that "Given Turkey’s con-
tinued disregard for international 
law, as well as the UK’s Treaty 
obligations to Cyprus and perma-
nent membership of the UN    
Security Council, it is now time 
for our Government’s public res-
ponse to be more robust and clear 
in its condemnation, leaving in 
no doubt that the United Kingdom 
considers this action by Turkey 
a clear violation of UN Security 
Council resolutions on Varosi.” 

The letter from All-Party Parlia-
mentary Group (APPG) for Cyprus 
to the Foreign, Commonwealth 
and Development Secretary was 
sent by its Chairman, Sir Roger 
Gale MP and co-signed by 
Bambos Charalambous, Christine 
Jardine, Caroline Nokes and 
Jack Dromey. In that letter, the 
Officers stated that following the 
illegal reopening of the Varosha 
beachfront “surely it is now time 
for an unequivocal and robust 
condemnation” of these actions 
by the UK Government. They had 
also urged the government to 
“seriously consider all measures 
and actions that it can deploy 
to ensure that International Law 
and UN Security Council Reso-
lutions are upheld.”
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FCDO letter details UK’s concern and 
response to Varosha opening

Prof. Kypros Nicolaides 
elected to US National 
Academy of Medicine

Huge congratulations to 
Kypros Nicolaides, Pro-
fessor of Fetal Medicine 

at King’s College Hospital,       
just one of 10 non US-based 
clinicians to be elected to the         
National Academy of Medicine 
in the USA. It is considered to 
be one of the highest honours 
in the fields of health and medi-
cine, and recognises individuals 
who have demonstrated out-
standing professional achieve-
ment and commitment to service. 

Professor Nicolaides was be-
stowed the honour for ‘improving 
the care of pregnant women 
worldwide with pioneering rigo-
rous and creative approaches, 
and making seminal contributions 
to prenatal diagnosis and every 
major obstetrical disorder’. 

In total, 100 members were 
elected; 90 from the United 
States (US) and 10 international 
candidates. New members       
are elected by current members 
through a process that recog-
nises individuals who have  
made major contributions to the         
advancement of the medical 
sciences, health care, and public 
health. 

Professor Nicolaides said, “It 
is an incredible honour to be 
elected to the USA National 
Academy of Medicine for my 

work in fetal medicine. I hope 
to continue to advance the care 
provided to women and unborn 
babies both locally at King’s 
and around the globe.” 

Under the leadership of      
Professor Nicolaides, the Fetal 
Medicine Department at King’s 
is a leading clinical unit and       
research centre for the assess-
ment and treatment of unborn 
babies, caring for more than 
10,000 patients each year. 

Established originally as the 
Institute of Medicine in 1970      
by the National Academy of 
Sciences, the National Academy 
of Medicine addresses critical 
issues in health, science, medi-
cine, and related policy and        
inspires positive actions across 
sectors. The National Academy 
of Medicine provides indepen-
dent, objective analysis and  
advice and conducts other      
activities to solve complex prob-
lems and inform public policy 
decisions. The National Acade-
mies of Sciences, Engineering, 
and Medicine also encourage 
education and research and 
recognise outstanding contribu-
tions to knowledge.  

* Parikiaki’s interview with 
Professor Kypros Nicolaides 
can be viewed online at 
www.parikiaki.com

Labour demands action for 
BAME communities
Labour has called on the 

Government to take urgent 
action that would protect 

Black, Asian and minority ethnic 
people from a second spike of 
COVID-19 over winter, as a new 
report from Baroness Doreen 
Lawrence lays bare the impact 
the pandemic has already had on 
communities across the country.  

Welcoming the report, Labour 
Leader Keir Starmer MP has 
announced that the next Labour 
government will implement a 
Race Equality Act to tackle 
structural racial inequality at 

source.  
The Labour leader appointed 

Baroness Lawrence to lead      
the review into how those from 
Black, Asian and minority ethnic 
backgrounds were being          
impacted by Covid-19.  

Her report makes both imme-
diate and long-term recommen-
dations to protect those most  
at risk and tackle structural        
inequalities in several key areas 
including the machinery of      
government, health, employment 
and in the education system.  

Baroness Lawrence recom-

mends that the government       
urgently implements a plan to 
protect Black, Asian and minority 
ethnic people as winter              
approaches, suspends the ‘no 
recourse to public funds’ rule 
during the pandemic and takes 
action to tackle stigmatisation.  

Keir Starmer MP, Leader of 
the Labour Party, said: “Govern-
ment ministers should absorb 
this report and act immediately. 
Failure to do so will leave many 
of our fellow citizens badly         
exposed over the winter. This 
must be a turning point.”  
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Three Enfield venues receive lifeline 
from the Culture Recovery Fund

Three much loved centres 
of important cultural, artis-
tic and historical signifi-

cance in Enfield have received 
more than £670,000 to safeguard 
their futures. 

Following applications from 
Enfield Council, Forty Hall has 
received £137,000 from the first 
round of the Culture Recovery 
Fund (CRF) for Heritage while 
the Dugdale Centre and Millfield 
Theatre have been given 
£534,995 from the CRF grants 
programme. 

The awarded money will go 
towards operating costs and 
continuing to keep the venues 
COVID-secure. Plus, with more 
arts and culture being curated 
online, the venues will look at 
more dynamic, digital offerings 
alongside smaller, socially-       
distanced community events and 
performances in late 2020 and 
into 2021. 

Enfield Council’s Deputy 
Leader, Cllr Ian Barnes, said: 
“We are delighted that this         
essential lifeline has been given 

to our cultural gems across     
the borough. The pandemic has 
been an incredibly damaging 
time for the Arts & Culture and 
the funding will go some way       
in the short term, but we will 
continue to lobby the government 
to further support our venues 
through this difficult period. 

“In the meantime, Enfield 
Council officers have done a   
superb job of making the venues 
as safe as possible for visitors. 
There are no other venues of 
sufficient size or capabilities         
in Enfield to undertake such a 
broad programme of activi-       
ties and events. It is therefore        
imperative that we support       
culture in Enfield which will in 
turn enrich the borough for our       
residents, create jobs, support 
livelihoods and empower com-
munities.” 

Forty Hall and the surround-
ing estate are an invaluable   
hub for heritage in Enfield and 
a key part of its cultural infras-
tructure. In recent years it has 
also become the cornerstone of      

sustainable enterprise with a 
working farm and gift shop          
offering a range of goods from 
small, local artisan producers. 

The Dugdale Centre and      
Millfield Theatre are also impor-
tant cultural and artistic venues 
in the borough. Each curates      
its own programme of events  
including comedy, talks, theatre 
and family shows and they      
also host community and local         
cultural organisations.  

While the two venues              
remained closed at the height 
of the coronavirus pandemic, 
staff were redeployed to help 
with the Council’s outreach       
programme “Enfield Stands          
Together” compiling essential 
food packages for some of the 
most vulnerable and isolated in 
the borough. 

Other Enfield arts institutions 
to have benefited from the        
CRF are inclusive theatre com-
pany Chickenshed, intercultural 
theatre company Border      
Crossings and dance promoter          
Radioactive Clothing. 

Halloween high alert - stay safe this autumn

Catherine West MP for 
Hornsey & Wood Green is 
working with colleagues 

in Parliament to assess needs 
during the COVID-19 pandemic. 

Catherine visited the Cypriot 
Community Centre (CCC) in 
Wood Green to see the work 
being carried out by the centre’s 
Housing Related Supporting 
People Advisory Service, funded 
by Haringey Council, which     
provides important advice and 
advocacy. She also saw the 
centre’s invaluable Meals-on-
Wheels service to vulnerable 
elderly/disabled residents who 
are still isolating at home. The 
day centre service has also just 
restarted to prevent this enforced 
isolation, which is affecting both 
individuals and their carers   
psychologically. 

Risk Assessment and        
Safeguarding Measures are in 
place to ensure the safety of 
users and staff alike, both within 
the main centre including the 
café/drop in area and the day 
centre, plus when delivering 
Meals-on-Wheels and other 
services. 

Catherine spoke with the 
Chair, Susie Constantinides, 

Centre Manager, Christalla      
Evdokimou, Christina Kalou, Day 
Services Manager, and Andy 
Eustathiou, SP Advice Worker, 
and emphasized her support for 
the Cypriot Community Centre.    

Catherine was accompanied 
by Cllr. Dana Carlin, Hornsey 
Ward. 

 
Cypriot Community Centre 
Announcement 
 

Meals-on-Wheels – Freshly 
cooked MoW continue to be  
delivered by the CCC to the 
most vulnerable members of 
our community and we welcome 
enquiries regarding the service 
and availability. 

Day Service – the day service 
has restarted and we welcome 
enquiries about its services. 

Café – the Café has re-opened 
for both meals, especially      
kebabs, within the centre and 
takeaways. 

5 Star Rating for Hygiene -  
both the main kitchen and the 
café have a top 5 Star Rating 
for Hygiene awarded by Haringey 
Council’s Environmental Health 
Service. 

Reg. Charity No. 1112762 

Catherine West MP visits 
Cypriot Community Centre

The Welsh health minister 
has said he was "sad-
dened" after a woman 

was incorrectly told she could 
not buy sanitary products at a 
Tesco store due to the firebreak 
lockdown. 

In a coronavirus update on 
Monday, Vaughan Gething said 
that was "simply wrong". Tesco 

has since apologised, moving 
quickly to rectify its initial position. 

In a Twitter exchange, a     
customer asked the supermarket 
chain for help after she was told 
she couldn't buy sanitary towels. 
In a now-deleted tweet, a reply 
from Tesco's official account 
said: "We have been told by the 
Welsh government not to sell 

these items for the duration of 
the firebreak lockdown." 

Another customer said she 
had the same problem and was 
left "raging" and "in tears" when 
she couldn't buy the products. 

In the briefing, Mr Gething 
said: "I was very saddened to 
see this particular exchange on 
social media this morning from 
a supermarket telling a woman 
she could not buy period          
products. This is simply wrong. 

"It's an incorrect reading of 
the regulations and the guidance. 
I am very sorry that this woman 
was given this information." 

He said that supermarkets in 
the country can sell non-essential 
items during the firebreak lock-
down in "exceptional circumstan-
ces". 

The incident also forced the 
Welsh government to intervene. 

A tweet from the government's 

official account said: "This is 
wrong - period products are      
essential." 

There has been widespread 
criticism over the guidance that 
says certain sections of super-
markets must be "cordoned off 
or emptied, and closed to the 
public." 

The strict measures are        
designed to ensure people have 
as little contact with those outside 
their household as possible while 
the two-week lockdown, which 
started on Friday 23 October, is 
in place. It's also been argued 
it would be unfair if independent 
retailers were forced to close 
but supermarkets continued 
selling similar items. 

Almost 43,000 people have 
signed a petition calling on poli-
ticians to reverse the ban, which 
it described as "disproportionate 
and cruel."

Eight residents of Barnet 
were awarded by the 
local authority recently 

for their contribution to the com-
munity. Amongst the winners of 
the 20th London Borough of 
Barnet Civic Awards was our 
compatriot Elizabeth Xenofontos 
for her outstanding contribution 
in education and culture. 

Due to the Coronavirus pan-
demic, the annual awards event 
at the Town Hall was cancelled 
and the Mayor of Barnet Caroline 

Stock visited the winners, nomi-
nated by the public, in their homes 
for a socially distanced presen-
tation of their Civic Awards. 

The winners were presented 
with framed vellums and a medal. 

Mrs Xenofontos’ well-earned 
award is reflected proudly not 
only to our community in Britain, 
but also to our homeland. 

The latest edition of the       
borough wide magazine "Barnet 
First" features the presentation 
of the awards with lots of photos.

Eliza Xenofontos amongst 
Barnet Civic Awards winners

Tesco causes outrage by marking sanitary 
products as non-essential items

With Halloween and 
Bonfire Night fast       
approaching this is a 

reminder to all residents that 
Haringey remains in Tier Two  
of the regulations and we are 
determined to protect our com-
munities and contain the spread 
of the virus in the borough. 

We understand this a time of 
year where people would        
normally congregate together 
but as part of our Autumn nights 
planning, we would encourage 
everyone to comply with social 
distance rules and remember 
you must never be with more 

than six people outside.  
Public Health England are  

encouraging families to think 
twice about trick or treating this 
Halloween. They advise that 
children going door to door, ring-
ing on the same doorbells and 
rummaging in the same bowl of 
sweets, is an unnecessary risk. 
However, if you intend to cele-
brate Halloween, please consider 
vulnerable residents, who may be 
particularly anxious and alarmed 
by repeated knocks on their door. 

Council officers will be involved 
in engaging with local businesses 
to ensure they are compliant with 

the regulations which includes 
shops not selling age-restricted 
fireworks to youngsters, and our 
team will be carrying out random 
visits to make sure that all rockets 
comply with the regulations. 

We will be making sure illegal 
bonfires are cleared from streets 
and parks and will be working with 
police colleagues to stamp out 
any kind of anti-social behaviour. 

Haringey Council take this issue 
of fly-tipping extremely seriously 
and as an additional part of our 
Autumn Nights planning, we will 
take action against anyone who 
fly-tips in the borough. 
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Haringey Council unequiv-
ocally supports Marcus 
Rashford’s campaign 

urging the government to feed 
children over the holidays.  

Working in partnership with 
schools in the borough, it      
provided a £15 voucher for the 
parents of every child in receipt 
of Free School Meals (FSMs) 
to cover the October half-term 
holiday this week (26-30 Oct). 

Haringey Council will also 
seek the assistance of schools 
and community channels to     
ensure parents of children recei-
ving FSMs are aware of, and 
can access, the scheme. Those 
unable to receive a voucher this 
week will be able to receive a 
voucher from their school next 
week (2-6 November). 

The council is acutely aware 
of the financial pressures its 
residents are facing following 
10 years of austerity, the impact 
of the coronavirus pandemic 
and the introduction of Tier 2 
restrictions. Furthermore, it is 
aware that parents with low-
paid - or insecure - employment, 
and those in receipt of benefits, 
have been the hardest hit.  

Haringey boasts amazing com-
munity support. If you, or some-
one you know, needs to access 
the Haringey Food Network, 
you can find help via the map link 

at www.haringey.gov.uk/news/  
free-school-meals-october-half-
term 

Cllr Kaushika Amin, Haringey’s 
Deputy Leader and Cabinet 
Member for Children, Education 
and Families, said: “The fact that 
any child should go hungry is a 
national scandal and I applaud 
Marcus Rashford for his tireless 
campaigning, urging the govern-
ment to feed children over the 
holidays.  

“In Haringey, we have stepped 
in to make sure that our children 
can eat this October half term and 
we are working with our schools 
to provide a £15 voucher to par-
ents of every child who receives 
Free School Meals. Through our 
schools and community contacts, 
we are reaching out to support 
as many children in need as we 
possibly can.  

“We know this pandemic – on 
top of a decade of government 
austerity – continues to hit our 
least well-off residents the hardest. 
We continue to join other London 
boroughs in calling on the Gov-
ernment to keep to its word and 
fund local government appropri-
ately amid the pandemic. I want 
to thank the community for their 
inspiring response over the last 
few days, with offers of help 
coming in from so many places.”

Haringey Council supports 
Free School Meals campaign

“A wise man built  
his house upon a rock.   

The rain descended, the 
floods came, and the winds 

blew and beat upon that 
house. And it fell not, for it 

was grounded upon a rock” 
-  Matthew: 7, 24-25 

 
When you walk around 

Ground Zero at the new World 
Trade Center in New York City, 
you are overwhelmed. First by 
the dignified and majestic        

memorial and museum. Then 
you see the groups of fire-
fighters gathered around:          
visiting, talking.  

You learn the numbers: 2,977 
fatalities, 25,000 injuries. 343 
firefighters and 72 policemen 
killed. 

Nineteen years have passed 
since the terrorist attacks of 
September 11th, 2001.  

One of the buildings             
destroyed was the St. Nicholas 
Greek Orthodox Church. 

Rebuilding with light 
 
No one was in St. Nicholas 

Greek Orthodox church that 
day, and a few sacred items       
remained intact – such as the 
wooden kouvouklion, an elabo-
rately carved canopy that          
represents Christ’s tomb.  

The process of re-building 
has been a long one. The        
Spanish architect Santiago       
Calatrava was chosen to design 
the new church. His plans were 
influenced by the Byzantine 
churches of Hagia Sophia and 
the Church of the Holy Saviour 
in Chora, both in Istanbul.   

The new church will have a 
glowing façade, under a 48-foot 
diameter dome. It will light           
up at night. The veneer of         
thin white marble, to be placed 
within glass panels, will allow 
light to shine through.  

The marble is from Mount 
Pentelicus, in Southern Greece 
- the same as that used for the 
Parthenon. 

Heritage  
 
The original building dates 

from around 1832. It was a        
private dwelling, and then a      
tavern.   

In 1916, Greek American       
immigrants started the congre-
gation of St Nicholas, using a 
dining room of a hotel owned 
by Stamatis Kalamarides.  

In 1919, five families raised 
US$25,000 to buy the tavern 
and converted it into a church.  

Millions of dollars in donations 
were collected for the rebuilding 
of the church. The city of         
Bari, Italy, where the relics of 
Saint Nicholas were originally             
bestowed, donated $500,000.  
The Government of Greece 
contributed $750,000.  

 
Stalled developments 

 
Various disagreements          

ensued between the Port          
Authority of New York and the 
Greek Orthodox Archdiocese of 

America, delaying progress. In 
2017, Skanska, the construction 
company rebuilding the shrine, 
ceased work, citing unpaid bills.  

In 2018, an investigation by 
accountants Pricewaterhouse-
Coopers found no evidence of 
fraud on the St. Nicholas project. 
Rather, the cost overruns were 
due to unbudgeted Change       
Orders requested by the Arch-
diocese for new architectural 
design enhancements.  

 
Benefactors 

 
In 2019, New York Governor 

Andrew Cuomo assembled a 
team of seven millionaire and 
billionaire donors committed to 
fund the completion of the con-
struction. Their only condition 
was that the Archdiocese was 
not involved in the management 
of the project. 

One of the donors is billionaire 
John Catsimatidis, owner of 
Gristedes Foods, the largest 
grocery chain in Manhattan. 

Born on the Aegean island of 
Nisyros, he moved to the USA 
with his parents when six months 
old. One of his grocery innova-
tions, in 1971, was staying open 
late seven days a week and       
offering free delivery.  

On August 3, 2020, Governor 
Cuomo and Archbishop Elpido-
phoros of America attended       
a ceremony to officially resume 
construction. Completion is     
expected in 2021.  

Saint Nicholas is the patron 
Saint of sailors, fishermen,      
merchants, children, the falsely       
accused, repentant thieves, 
brewers and pharmacists.  

At a cost of $80m, the new 
church is forecast to be one of 
the most visited in the world.  

 
(Picture: Rendering of the new 

St. Nicholas Greek Orthodox 
Shrine at the World Trade 
Center, designed by architect 
Santiago Calatrava). 

 
James Neophytou

9/11 and Saint Nicholas: A Greek Orthodox monument in NYC

Boots to offer 12-minute COVID nasal swab test

A Covid test that can provide 
a result in 12 minutes will 
be made available at 

high street pharmacy Boots.  
The pharmacy chain said the 

LumiraDX swab tests will cost 
£120 and will be available          
across selected stores in the 
next few weeks. 

The chain has also launched 
a 48-hour testing service in 10 
stores in London, Birmingham, 
Manchester, Edinburgh and 
Glasgow, and it plans to extend 
this to more than 50 outlets        

nationwide.  
Managing director of Boots 

UK, Seb James, said the new 
tests aim to "ease pressure" off 
the NHS and government and 
offer customers peace of mind. 

The tests are for people who 
do not have symptoms. They are 
not yet accepted by airlines that 
require a negative COVID-19 
test before allowing a passenger 
to board. This is because the 
results are processed through 
an in-store machine rather than 
a registered laboratory. 

However, there are hopes 
that the coronavirus test will be 
accepted by airlines in time. 

Mr James said that the          
accuracy of the 48-hour test         
is over 99% and the 12-minute 
test is 97 to 98%, adding that 
this was "slightly less accurate 
(than the 48-hour test) but not 
so much that it matters." 

The Lumira tests, due to 
launch at 50 Boots stores in   
November, take minutes to give 
a result, analysing a nose swab 
sample on the spot, via a small, 
portable machine. 

Customers who are not         
displaying any COVID-19 symp-
toms can book an in-store test 
through the company's website.  

Anyone who tests positive 
should then isolate to avoid 
spreading the infection to 
others. 

Anyone in the UK who thinks 
they have symptoms should stay 
at home and contact the NHS 
to book a Covid test in the usual 
way. 

Other rapid tests, which give 
results within 90 minutes, are 
also being trialled by the NHS. 

Prof Paul Hunter from the 
University of East Anglia said 
while the test could give peace 
of mind at the time it was taken: 
“A negative test today tells you 
nothing really about whether 
you are going to be positive a 
day or two later.” 

Speedy and comprehensive 
testing is thought vital to efforts 
to contain the second wave of 
the virus.  

But figures released last week 
showed that just 15.1% of 
people are currently receiving 
results within 24 hours through 
the official system in place in 
the UK. 

Research suggests that on 
average people develop symp-
toms of Covid 5.1 days after they 
were infected. While a small 
proportion develop symptoms 
within three days, others may 
take nearly two weeks to become 
ill.

Enfield Council keeping our communities safe

Enfield Council is pleased 
to be supporting the Hard 
Calls Save Lives cam-

paign, enabling people to come 
forward with information about 
knife crime in their communities. 

If you’re concerned about 
knife crime in your area, there 
are things you can do. 

We know that it can be difficult 

to pick up the phone. But every 
little bit of information is useful 
in the fight against knife crime. 
Sharing information with Crime-
stoppers can help to make our 
communities safer.  

Crimestoppers is not the police, 
they are an independent charity 
working to help communities. 

Everything you share is 100% 

anonymous - calls are never 
recorded or traced and you will 
not be asked to reveal your name 
or personal details. Information 
from anonymous calls will be sent 
to the best people to deal with it, 
without witness statements or 
courts. 

No information is insignificant 
- your information, however 
small, could be the last piece of 
the puzzle. All information is      
reviewed, and where possible, 
acted upon, to help to stop crime. 

You will be listened to – you 
know best when things don’t 
feel right in your neighbourhood. 
Crimestoppers will know what to 
do with your concerns and pass 

it on for you anonymously, with-
out any judgment. 

Every call is important and 
making the call can save the life 
of someone’s son or daughter. If 
you think you may know some-
thing about knife crime, call Crime-
stoppers 100% anonymously on 
0800 555 111. 

Enfield Council Leader, Cllr 
Nesil Caliskan, said: “If you’re 
concerned about knife crime in 
your area, there are things you 
can do. We are absolutely com-
mitted to making our neighbour-
hoods safer and I’d urge people 
with information that can help 
achieve that aim to let Crime-
stoppers know.”



Netflix drops official trailer for 
‘Selena: The Series’ 

Netflix’s biopic series about iconic tejano singer Selena        
Quintanilla, Selena: The Series, is set to arrive on December 4.  

After a teaser offered a first look at its star Christian Serratos 
(The Walking Dead), the series’ first full trailer was shared on 
Monday. It depicts various stages of the late singer’s career, 
from the early days of her rise until her tragic death at age 23. 

The series follows the 1997 Jennifer Lopez-starring film.  
“With this series, viewers will finally get the full history of 

Selena, our family, and the impact she has had on all of our 
lives,” Selena’s sister Suzette Quintanilla said in a statement.  

The show also stars Seidy Lopez, Ricardo Chavira, Gabriel 
Chavarria, and Noemi Gonzalez.  

Born in 1971, Selena, who became known as “The Queen of 
Tejano music” (a musical fusion style which borrows from      
Mexican, American, Czech and German traditions), made her 
musical debut at the age of 10, as part of the band Selena y 
Los Dinos, alongside two of her older siblings.  

She won the Tejano Music award for Female Vocalist of the 
Year in 1987 and became the top-selling Latin artist of the 
nineties, according to Billboard, being inducted into its Latin 
Music Hall of Fame in 1995.. 

On 31 March 1995, Selena was shot and killed by Yolanda 
Saldívar, the former president of her fan club who had been       
recently fired for embezzling money.
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Andrea Georgiou 

Peter Andre enjoys 
family horse riding 
trip in Cyprus 

 
Peter Andre appeared to be 

in good spirits as he went horse 
riding with his family in Cyprus  
last week. 

The doting father of four made 
sure to spend some quality time 
with his two eldest children, 
Junior, 15, and Princess, 13, 
during a half term break on the 
island. 

The family were also joined 
by the singer’s brother Michael, 
as they saddled up and went on 
a trek. 

Speaking after the hour-long 
hack at George's Ranch in       
Paphos, Peter, 47, said: “I 
haven't been on a horse for so 
many years, but I loved it.” 

Princess rode Lily Milan, a 
National Dressage Champion 
and FEI regional World Dressage 
Champion, while Junior enjoyed 
the sights on Irish sports horse, 
Penny.  

Meanwhile, Michael rode a 
thoroughbred called Elvis while 
Peter enjoyed the hack on Tina, 
a Spanish Andalusian horse.  

Peter captioned a video of 
Princess on Instagram: “Proud 
papa. Admittedly I didn’t teach 
her,” – both Princess and Junior 
are accomplished riders thanks 
to their mum Katie Price's love 
for horses. 

The Andres, including Pete’s 
wife Emily and their two children 
Amelia and Theo, have been 
staying at their holiday home in 
Larnaca.  

The property boasts lush green 
grounds, a swimming pool and 
tennis court.

Ed Sheeran has retained his 
title as the richest young British 
star - increasing his estimated 
worth to £210 million. 

The 29-year-old has topped 
Heat magazine's wealthiest 
stars aged 30 and under. 

The singer-songwriter who 
grew up in Framlingham, 
claimed the top spot from Adele 
in 2019 after she turned 31. 

He increased his fortune by 

£40 million in the last year 
thanks to his record-breaking 
Divide tour, which saw him play 
more than 250 shows to more 
than seven million fans since 
March 2017. 

In second place is former One 
Direction star Harry Styles, with 
an estimated £74 million. The 
singer has added £40 million      
to his wealth since going solo, 
according to the magazine.

Ed Sheeran tops list of richest people 
under 30 in the UK

If you go down to Dasoudi beach in Limassol, 
you are sure of a big surprise. There you will 
meet the amazing Jonny (OktoRock) Glykys 

who runs Power Beach – Limassol, the first 
Beach Gym in Cyprus. Jonny was born in Canada 
to a Canadian mother and Greek father and 
moved to Cyprus at the age of 10.  

Whether you just want to keep fit, or want to 
go the full Schwarzernegger, Power Beach is 
the place to be! Situated on Dasoudi Beach next 
to Limassol Nautical Club and open all year 
round, Jonny has financed all the beach exercise 
equipment with donations from regular trainers 
and tourists. He told Parikiaki’s George Georgiou 
all about his journey … 

 
What is your mission? 

Our mission is to show how fitness is transfor-
mational for you on a daily basis, for mind, body, 
and spirit. Combined with nature and the benefits 
of the sea, we are building the strongest, the 
happiest and the healthiest immune systems 
possible! 

Who goes to Power Beach? 
Anyone and everyone! People walking by, 

kids, adults, seniors, trainers, it’s a power place 
for all nationalities and ages, making fitness 
fun for all ages. 

  
When and how did you come up with the idea? 

I initiated this era of fitness as of May 6th 2018 
and was inspired by the love of my life, Sicilia 
Shine, who introduced me to outdoor training 
with resistance bands. At the time, I was always 
training indoors and believed that I wouldn’t be 
able to train outside because there are no mirrors! 

I believe that outdoor training concentrates 
your mind on your exercises, posture and stability. 
The idea of being grounded with the earth,  
training, breathing fresh air and finishing with a 
swim, I don’t see how anything can top this      
Power Beach experience! 

 
Do you have any healthy food tips? 

I’m not a nutritionist, although I can tell you 
what I eat to daily to stay fit: 

Morning: Eggs/oatmeal/carrot+apple juice  
Snacks: Apples/bananas/berries/Greek yogurt 

OktoRocks Granola Bars 
Lunch/Dinner: Buckwheat/salmon/salad: 

greens, cucumber, avocado, mushrooms 
Remember: You are what you eat! 
 

What is the Power Beach philosophy? 
Let’s “Lift to Shift” our consciousness! 
All we have is the NOW, to transform our mind, 

body and spirit! 
Tell yourselves - Every day, in every way, I get 

better and better! 
Let’s Love! Let’s Create! Let’s make fitness 

fun together! 
 
Follow Power Beach on Instagram 

@road_to_powerbeach and Facebook: Jonny 
Glykys - Personal Trainer at Power Beach.  

Keep fit at Power Beach in Limassol, 
Cyprus’ first beach gym!
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EUREKA! 

The Knights Templar, established c. 1119 AD 
and given papal recognition in 1129 AD, was 
a Catholic medieval military order whose 

members combined martial prowess with a monastic 
life for the purpose of defending Christian holy sites 
and pilgrims in the Middle East and elsewhere.  

The knights, with their headquarters at Jerusalem 
and then Acre, were an important and elite element 
of Crusader armies, and they came to control both 
castles and lands in the Levant and across Europe. 

The order was formed when seven knights, led by 
a French nobleman from Champagne, Hugh of Payns, 
swore to defend Christian pilgrims in Jerusalem and 
the Holy Land and so created a brotherhood who 
took monastic vows and lived together in a closed 
community. In 1120 AD Baldwin II, the king of the 
Kingdom, gave the knights his palace, the former 
Aqsa Mosque on the Temple Mount of Jerusalem, 
for use as their headquarters. The building was 
commonly referred to as ‘The Temple of Solomon' 
and so the brotherhood quickly became known as 
‘the Order of the Knights of the Temple of Solomon' 
or simply the ‘Templars’. 

Officially recognised as an order by Pope Honorius 
II at the Council of Troyes in January 1129 AD, the 
Templars were initially considered a branch of the 
Cistercians. In 1145 AD, knights of the order were 
granted permission to wear the white hooded-mantle 
Cistercian monks had made their own.   

The first major battle involving Templar knights 
was in 1147 AD against the Muslims during the  
Second Crusade (1147-1149 AD).  

The order grew thanks to donations from supporters 
who recognised their important role in the protection 
of the small Christian states in the Levant. Others, 
from the humblest to the rich, gave what they could 
to simply help ensure both a better afterlife and,        
because donors could be mentioned in prayer      
services, perhaps a better life in the here and now.  

The Templars' existence was tied closely to the 
Crusades; when the Holy Land was lost, support       
for the Order faded. Rumours about the Templars' 
secret initiation ceremony created mistrust, and  
King Philip IV of France, deeply in debt to the Order,        
took advantage of the situation.  

In 1307, many of the Order's members in France 
were arrested, tortured into giving false confessions, 
and then burned at the stake. Under pressure from 
King Philip, Pope Clement V disbanded the Order 
in 1312. The abrupt disappearance of a major part 
of the European infrastructure gave rise to specula-
tion and legends, which have kept the "Templar" 
name alive into the modern day. 

 
CYPRUS 
 

To understand the Templar connection to the         
island of Cyprus it is first necessary to briefly look at 
those events that led up to the Third Crusade. 

On July 4th, 1187 AD Saladin was successful in 
overthrowing the armies of Guy of Lusignan and in 
the process captured the city of Jerusalem from the 
Christians. During the Battle of Hattin, Guy was   
captured by Saladin, but latterly released after giving 
his word never to attack the city again. 

It was decided by Germany, France and England 
that in order to secure Jerusalem once again for 
Christendom it would first be necessary to hold a 
port in the area. This port would be Acre. The attack 
was launched from the port by the collective forces 
of the three nations; Germany took the land route, 
while the King of France and Richard Coeur de Lion 
took the sea route. 

Philip’s fleet set sail direct for Acre, but the ships 
of Richard hit heavy storms and were put aground 
at Crete and Rhodes. Three of Richard’s ships that 

did make it on toward Cyprus sank and Isaac Kome-
nos of Cyprus took the surviving crewmen prisoner. 

When Richard arrived at Cyprus with the other 
English ships he was outraged at what had happened 
and immediately laid siege to the island. The          
Cypriots were ill prepared to stave the attack of a 
trained army. Isaac eventually surrendered the          
island to Richard on the condition that he not be 
bound in irons. Richard accepted the terms and,       
instead, bound him in fetters of silver. 

Richard is known to history as the Absent King 
and with regard to Cyprus there was little difference, 
for he was soon off to do other things. Without       
Richard on the island, the Cypriots sought to regain 
control and there were threats and rumours of          
uprising. Richard soon began to see his captured 
island as a liability rather than an asset. 

This allowed Templar Master, Robert de Sable to 
enter the picture. Robert is best known for lobbying 
the pope to write the bull Omne Datum Optimum (Latin 
for “Every Perfect Gift”) was a Papal Bull that gave       
full legitimacy to the Knights Templar, which would 
benefit them for many years to come.  

The Templars, who had wanted to carve out a      
nation for themselves for some, offered to buy the 
island from Richard. Richard was quick to agree and 
the price was 100,000 bezants of which deSable 
gave a down payment of 40,000 with the rest to be 
paid from profits made on the island. Part of this 
wealth was being generated by commerce that the 
Templars excelled at. Cyprus would be a key part  
in this endeavor, due to its key location in the         
Mediterranean. 

Unfortunately, de Sable was not able to leave a 
huge garrison on Cyprus, as the army was needed 
to do battle elsewhere. All that remained on Cyprus 
were 14-20 Templars – Still this small garrison under 
the command of Armand Bouchart was scarcely 
enough to properly occupy the island. The men sent 
to look after the island were warriors and not admin-
istrators. Soon after arriving on Cyprus, Templar        
arrogance raised its head. The men began taking 
what they wanted and generally showed disrespect 
for the island’s barons and citizens. 

This ill treatment soon came to a head and the 
populace revolted. Bouchart and his knights sought 
shelter in the Templar castle in order to regroup. They 
bolted out of the castle in full armor and assaulted 
the Cypriots. The massacre was over in minutes and 
the revolt was halted for the time being.  

It was decided that the island of Cyprus would have 
to go. de Sable approached Richard about selling 
the island back to the English king. Richard was not 
interested in regaining the liability but was able to 
find a solution. He took back the island and sold it 
to Guy of Lusignan. The funding for the venture came 
from Italian merchants eager to support Guy on the 
purchase in return for future favours in trade. Although 
the Templars did not recoup their 40,000 bezant      
deposit, they were however, permitted to keep their 
castles and other properties on the island. This          
allowed the order to maintain a presence on the        
island. They also had quarters at Famagusta and 
Limassol as well as castles at Gastria, Choirokitia, 
Yermasoyia and Limassol. 

After the fall of Acre in 1291, the island of Cyprus 
would become the central base for the Templar 
Order and would remain the home of Grand Master 
Jacques de Molay until his imprisonment in 1307. 
While Henry, a descendant of Guy of Lusignan,       
permitted both the Hospitallers and the Templars 
refuge and sanctuary on the island, he would not 
permit them to own any additional land either 
through gift or purchase. It was this lack of opportu-
nity that possibly prompted the Hospitallers to seek 

out their own corner on the island of Rhodes. de 
Molay, by contrast, was not willing to change the 
Order’s base of operations and felt that they belonged 
back in the Holy Land. Cyprus being near by was 
the next best thing.  

As there were few battles left to be fought, the 
Templars largely used Cyprus as a base for their       
financial and commercial endeavors. In July of 1296, 
Pope Boniface VIII issued a Papal Bull, which gave 
the Templars a tax-free status on exports and imports 
to and from Cyprus. This was a status that they held 
virtually everywhere else. 

The history of the Templars and their connection 
with the island of Cyprus ends in the year 1571, long 
after the Order had vanished as a formal institution. 
It was in this year that Ottoman Turks overran the 
island and the Templar archives were destroyed. 

The loss of this archive was a devastating loss. 
Had those documents survived, they could have       
answered many questions relating to the history and 
mystery surrounding the Templars. 

 
KOLOSSI MEDIEVAL CASTLE 
 

Kolossi Castle is situated in the village of Kolossi, 
11 kilometres west of Lemesos. It was built in the 
15th century on the ruins of a former fortress dated 
to the beginning of the 13th century. Some of these 
ruins can still be seen east of the present castle. The 
castle belonged to the Knights of Saint John of          
Jerusalem and was the seat of the most important 
of the Commanderies that belonged to them. For a 
few years in the 14th century, it came under the  
control of the Knights Templar. 

The castle itself is a 21 metres high square tower 
with three floors. The ground floor is divided into 
three parts and was probably used as storeroom. In 
the middle of the east side is a stone stairway leading 
first to the second floor, where the kitchen was prob-
ably located, and then to the third floor. The third floor 
was divided into two big halls and was the ‘house’ of 
the Commander. To the south of the castle there is 
a courtyard enclosed by walls and the ruins of an 
auxiliary building, probably a stable or a storehouse. 
On the southwest corner of that building there was 
an entrance, protected by a circular tower. Sugar 
cane refinery installations have been located to the 
east of the castle.  

The area also produced and exported the traditional 
sweet wine of Cyprus, which became known as the 
“Vin de Commanderie” or Commandaria. Command-
aria is now one of the oldest named wines in the 
world, having had the same name for eight centuries. 

 
RICHARD THE LIONHEART 

Richard I (8 September 1157 – 6 April 1199) was 
King of England from 1189 until his death. He was the 
second king of the House of Plantagenet.  

He was the third of five sons of King Henry II of 
England and Duchess Eleanor of Aquitaine. He 
seemed unlikely to become king, but all of his 
brothers except the youngest, John, predeceased 
their father. Richard is known as Richard Cœur de 
Lion or Richard the Lionheart because of his           

reputation as a great military leader and warrior.  
By the age of 16, Richard had taken command of 

his own army, putting down rebellions in Poitou 
against his father. Richard was a central Christian 
commander during the Third Crusade, leading the 
campaign after the departure of Philip II of France 
and achieving considerable victories against his 
Muslim counterpart, Saladin. 

Richard probably spoke both French and Occitan. 
He was born in England, where he spent his childhood; 
before becoming king, however, he lived most of his 
adult life in the Duchy of Aquitaine, in the southwest 
of France. Following his accession, he spent very little 
time in England. Most of his life as king was spent 
on Crusade, in captivity, or actively defending his lands 
in France. He remains one of the few kings of        
England remembered more commonly by his epithet 
than his regnal number, and is an enduring iconic 
figure both in England and in France. 
 
BERENGARIA OF NAVARRE  1191-1199 

 
From obscure Basque princess to Queen of      

England was a long leap for Berengaria, daughter 
of King Sancho the Wise of Navarre, Spain. And not 
only Queen of England, but also wife of the most      
famous warrior of the age, Richard the Lionheart. 

Richard’s mother, Queen Eleanor, engineered the 
1191 marriage. King Henry II had just died. Richard, 
now king, was unmarried and the royal succession 
required an heir. Eleanor insisted that he marry      
before leaving for the Third Crusade. She brought 
the bride she’d chosen, 26-year-old Berengaria, to 
Sicily just before Richard sailed off to the Holy Land. 
She ordered that Berengaria accompany him. 

Though Berengaria came to love Richard, he proved 
an indifferent husband, more interested in his battles 
than his wife. The Crusade fizzled out; no child was 
born, and upon her return to France Berengaria      
seldom saw Richard. In 1199 he died, without ever 
taking her to the country of which she was Queen. 

Widowed and almost impoverished, she lived 
quietly in a small castle near Angers. Since she had 
never borne the required heir, her English in-laws 
ignored her. Richard’s successor, King John, refused 
to send her inheritance. Then through an unlikely 
agent, fate intervened. King Philip of France, for       
devious diplomatic reasons, named her Dame of Le 
Mans. Her financial future was secure. For 25 years 
she governed wisely and firmly. As final vindication, 
King John’s successor, Henry III, acknowledged her 
rights and sent the inheritance that was due her. 

She died in 1230, just before the dedication of her 
most enduring legacy, the magnificent Abbey of Epau 
in Le Mans, which still stands. Her tomb and her effigy 
are in the Cathedral of St. Julien in Le Mans, where 
the inscription reads: “To the sovereign majesty, 
beauty and goodness and the virtues of her youth, 
were added her greatness in adversity and her      
resignation in sacrifice.” 

 
Source: www.medievalqueens.com,  

www.templarhistory.com,  
www.visitcyprus.com and en.wikipedia.org 

The Knights  
Templars of Cyprus

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK  
Wolfwalkers 

 
The team behind the award-

winning SONG OF THE SEA      
delivers another captivating        
animated feature co-directed by 
Tomm Moore with Ross Stewart 
and scripted by Will Collins. The 
action takes place in Ireland in the 
city of Kilkenny during Cromwell’s 
rule in the mid-17th century and 
follows the story of Robyn Good-
fellowe (Honor Kneafsey), a young 
apprentice hunter, who arrives with 
her father Bill (Sean Bean) from 
England. Bill is hired to hunt down 
the wolves while Robyn is busy 
exploring the forest and other   
forbidden lands outside the city 
walls, where she befriends a wild, 
free spirited girl called Meabh 
(Eva Whittaker). At first Robyn is 
unaware that her new friend is a 
wolfwalker but after she learns 
about Meabh’s mysterious tribe 
and her quest to find her missing 
mother Robyn is soon drawn into 
this magical world… 

It is a spellbinding, highly        
original film with striking designs 
and feisty female characters. The 
thrilling action is perfectly compli-
mented by Bruno Coulais’ superb 
score which makes great use of 
traditional Irish sounds as well      
as Aurora’s evocative song “I’m 
Running with the Wolves.” The 
voice work is also excellent - both 
Kneasfy and Whittaker are spot 
on as the unlikely friends and so 
is Bean, as the tough officer of 
the villainous Lord Protector 
(Simon McBurney). A real treat 
for all the family! 

 

Mogul Mowgli 

This is clearly a labour of love 
for the excellent Riz Ahmed, who 
not only acts as producer but also 
co-writes the screenplay and plays 
the leading role of Zed, a British 

Pakistani rapper. Ahmed started 
his career as a rapper, so the early 
scenes where Zed is performing 
on stage feel unsurprisingly         
authentic and real. Zed is about 
to embark on his first world tour 
when he is diagnosed with a       
serious illness, which forces him 
to put a hold on his plans. It is 
time for reflection and Zed begins 
to re-examine his past especially 
his relationship with his family…  

It is a daring film which allows 
Ahmed to exercise his acting 
muscles and convey a plethora of 
emotions. Ahmed is certainly a 
frontrunner for next year’s acting 
awards! 

 

Shirley 

This stylish film, based on the 
biography of American mystery 
and horror writer Shirley Jackson, 
is intelligently directed by Jose-
phine Decker. The time is the late 
forties and the story follows a 
young married couple - Fred 
(Logan Lerman) and Rose (Odessa 
Young), who temporally move 
into the house of Professor      
Stanley (Michael Stuhlbarg) and 
his writer wife Shirley (Elizabeth 
Moss) in a small Vermont college 
town. The eccentric couple soon 
begin to play a series of mind 
games in order to test their guests’ 
love and loyalty for each other. At 
first the monstrous hosts bring to 
mind the premise of “Who’s Afraid 
of Virginia Woolf?” but it soon 
changes gear especially when 
reclusive Shirley begins to use 
Rose as her inspiration for her 
new novella.   

It boasts strong production 
values, elegant period designs 
and a complex, multi-layered per-
formance from Moss, which rates 
amongst the best of the year. 

 

Relic 
 

This Australian creepy horror 
marks the remarkable directorial 

debut of writer/director Natalie 
Erika James, who tells the story 
of three generations of woman in 
the outskirts of Melbourne. Edna 
(Robyn Nevin) is beginning to 
lose her marbles and after her 
disappearance her daughter Kay 
(Emily Mortimer) along with grand-
daughter Sam (Bella Heathcote) 
arrive at Edna’s remote house 
searching for her whereabouts. 
Soon enough Edna returns home 
and seems like a totally different 
person but that’s not just because 
of her increasing dementia… 

It is an assured debut full of      
atmosphere and intensity and 
with memorable performances 
from its leading ladies. 

 

The Painter And 
The Thief 

This incredible story is so bizarre 
it could only be true. Benjamin 
Lee’s amazing documentary        
arrives in cinemas direct from its 
London Film Festival premiere; it 
explores the relationship of Czech 
artist Barbora Kysilkova with the 
thief that stole her paintings.  

The action takes place in      
Norway and the story is told from 
the point of view of both artist  
and thief and the result is truly 
compelling. Unmissable! 

 

Song Without  
A Name 
 

This poetic film is based on true 
events and takes place in Peru in 
1988. The country is sinking into 
corruption and political turmoil, 
while a young couple from the 
Andes struggle to make ends 

meet especially now that they  
are expecting their first child. 
Georgina (Pamela Mendoza) goes 
to the city to give birth but has her 
baby stolen from the fake clinic 
she attends and soon after she 
begins a Kafkaesque Odyssey in 
order to find her lost baby…  

The superb black and white 
cinematography adds to its authen-
ticity and lyricism. A remarkable 
film of great beauty and dignity 
not to be missed! 

 
IN MY BLOOD IT RUNS:       

Dujuan is a smart 10-year-old      
Arrernte/Aboriginal boy who       
believes he has inherited his 
grandfather’s healing powers. He 
proudly claims that his people’s 
history IN MY BLOOD IT RUNS. 
The action of this compelling  
documentary is seen from his 
point of view - a rebellious boy  
living with his mother and siblings 
in Alice Springs in the Northern 
Territories and never misses an 
opportunity to run away from a 
school. A terrific portrait of a       
neglected community that is      
topical and urgent and needs to 
be seen! 

 
MAX WINSLOW AND THE 

HOUSE OF SECRETS: A likable 
sci-fi adventure about five teen-
agers chosen by an eccentric      
billionaire to compete in a game 
in order to win his mansion. They 
are all determined to win until 
their confidence is challenged 
especially when they are forced 
to confront their inner fears and 
demons…It is fresh, enjoyable 
entertainment - perfect for half 
term. 

 
PHILOPHOBIA: An impressive 

debut from writer/director Guy 
Davies who sets the action of his 
engaging film in his home town in 
Gloucestershire and follows the 
story of a group of teenagers       
at the time of their final exams  
before their lives enter the big 
world. It may be overlong and in 
desperate need for some trimming 
but overall it is a confident debut 
with a luminous lead performance 
from Joshua Glenister as the 
confused protagonist. 

 
HURACAN: If Sylvester        

Stallone can do it why not Cassius 
Corrigan, who not only writes, 
produces and directs but also plays 
the leading role of Alonso Santos 
an aspiring boxer in this powerful 
psychological thriller. Corrigan 
certainly delivers the goods both 
in front and behind the camera 
and is undoubtedly a new force 
to be reckoned with! 

Money, money, money, 
must be funny in          
a rich man’s world. 

ABBA discovered the reality    
of those lyrics when the cash 
started rolling in for their         
numerous hits. They could have 
been singing about all sorts of 
people around the globe. Alas 
not me.  

One person that definitely 
slots into that category is        
the fictitious Jay Gatsby. The   
mysterious millionaire, who 
despite his great fortune had a 
quixotic passion and obsession 
to reunite with his former lover, 
debutante Daisy Buchanan. 
Considered by some to be a 
literary classic, F Scott Fitzger-
ald’s 1925 novel The Great 
Gatsby (Gatsby's Mansion, 
Immersive London), has also 
been described as the ultimate 
“Marmite” book in that you 
either love or hate it.  

Having never read it,          
and being underwhelmed by        
Baz Luhrmann’s 2013 film 
adaptation (great style, little 
substance) I dipped into the 
Gatsby make believe world 
once more for this immersive 
theatre adaptation in an         
opulent Mayfair venue that 
ticks many of the hedonistic 
boxes.  

This being the Roaring 
Twenties, the Jazz Age,        
Alexander Wright’s adaptation 
(he also directs) kicks off with 
a party on a set design by        
Holly Beasley Garrigan that is        
gorgeous art-deco, emblematic 
of the sybaritic lifestyle enjoyed 
by Gatsby and his decadent 
acolytes. Being part of an        
immersive theatre production 
means we too are encouraged 
to become vicarious revellers. 
Some are thrilled to do so. 
Without a virgin colada I am 
somewhat reticent. Neverthe-
less this beginning injected 
some much-needed sparkle 
and joy into our lockdown lives. 
Executed with great gusto      
the real challenge follows the 
opening glitz and glamour in 
trying to bring clarity to a story 
that is layered with obfuscation 
and subtlety.  

Instead of trying to tackle 
that head on we are invited       
to participate in a game that      
is either designed to make      
us feel as uncomfortable as      
possible or a genuine attempt 
to capture the zeitgeist of the 
era. Zut alors I was horrified 
but some of my more willing 
Hôtel de Ville (Gatsby’s home) 
guests couldn’t wait to be 
plucked from their anonymity 
and led as willing fodder into 
rooms off. In reality we are all 
taken there throughout the 
show to hear snippets of the 

story and try and piece this   
jigsaw of intrigue together. 
Each one distinctly designed, 
such as the oak-panelled      
library where we hear Jay 
continue to mourn the loss of 
Daisy’s love. The weakness in 
this approach is that while this 
is happening the rest of us   
are left waiting in the main 
room with little to distract or    
titillate. Those noises off in  
the rooms off are only partly 
effective. I was reminded of 
Bob Marley’s Waiting in Vain – 
“I don’t wanna wait in vain for 
your love…I’m still waiting 
there” – as we mingled slightly 
embarrassed by this pause in 
our entertainment.  

In the main space, and 
these are undoubtedly the best 
moments of the production, 
the company come together 
for some cracking song and 
dance numbers with live piano 
accompaniment and the 
standout performer is Lucas 
Jones (George Wilson) who is 
a mighty fine singer. 

That said the all the per-
formers are characteristically 
plucky and enter into the spirit 
of the piece with a splendid 
joie de vivre. Lucinda Turner 
(Daisy Buchanan) and Ivy 
Corbin (Jordan Baker) are      
our enthusiastic game show 
hosts during that awkward 
section which is always a risk 
if you have a shy audience 
and James Lawrence (Nick 
Carraway) is confident and 
lucid in delivering some of the 
best known lines from the 
novel. Nevertheless, as in the 
movie it’s the look and feel        
of the show that are most 
memorable with the costumes 
by Heledd Rees being spark-
lingly glamorous and there is 
everything you expect from a 
1920’s show. The Charleston, 
bob hair cuts and women’s 
dresses that shimmer with  
delight and allure.  

All in all a visual delight but 
once again the intricacies of 
the novel are a step too far 
even for this bold adaptation. 
It is fun and frivolous and a   
delightful distraction in difficult 
times, but the book remains 
an enigma leaving this critic 
one again underwhelmed.  
However, if you are looking  
an entertaining distraction from 
the depressing predicament 
that is our current lives then 
head to this Mayfair venue       
for two hours of make believe 
where you may well discover 
why money is so funny in a 
rich man’s world. It just can’t 
buy you love. 

 
The Great Gatsby – 

www.immersivegatsby.com

Theatre Reviews 

George Savvides Barney Efthimiou

Immersed in  
loveless wealth 
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With the clocks going 
back last weekend 
and the dark nights 

setting in early, it may be easy 
to just curl up indoors and settle 
by the TV. But is that what we 
really want to do? - waste our 
life stuck by a television set?  

Don't get me wrong, I also 
love tucking into a good movie 
or box set, but not all day, every 
day. It may be nice as an unwind 
in the evening, or a treat to have 
a movie watch evening, like at 
the cinema, but don't let the 
winter tempt you to do nothing 
else but that, all day and night.  

We are of course limited to 
real time out in the evenings 
dur to the restrictions, but it is 
important for self-esteem and 
self-worth to get yourself           
together and get out and meet 
people, be in the surroundings 
you love, with people you can 
just be around safely. Even if 
you cannot be right next to the 
ones you fully want to be 

around; whether it is a walking 
stroll in the day or evening, or  
just listening to some music at 
a venue whilst you have a meal, 
sharing the experience of just 
being there and being where 
other people actually are is        
important, especially when you 
are on your own. It is essential 
for one's well-being to keep a 
little normality for some sanity. 

So let's start by mentally       
preparing ourselves with the   
reminder of the importance of 
taking care of ourselves -       
looking great and feeling great. 
Knowing that if we look good, 
we feel good and if we feel 
good, we look good. It is like a 
little cycle as one in turn reflects 
the other. When we are happy, 
it oozes the radiance in and on 
our actions. If we look good, it 
reflects with confidence as we 
radiate magnetic joy to others. 

Be adventurous in the way 
you dress for any occasion, be 
it a walk or out time. Make it 

count with a little character      
reflection of your mood. Make it 
up as you go along, mix things 
up with what you already have. 
Okay so jeans are worn as 
jeans, but the belt and top that 
you wear with it can transform 
the look. A scarf can make a 
good hipster belt or even a hair 
band.  

Often luxurious nightwear 
can be worn as a nice top, who 
will know and who cares, at 
least it is less likely that others 
will be wearing the same. Think 
out of the box and be wild and 
imaginative. Wear your sports-
wear leggings with a loose top 
as pyjamas. Make it up and mix 
it up a little.  

Don't forget the importance  
of hair and make up for your 
feel good factor. Wear your hair      
differently whether it is long or 
short, style it out in different 
ways to suit your mood. Curly, 
straight, high, swept, tousled, 
up, down, plaited with some   

ribbon. Change your look, to  
reflect how you are feeling. 
Keep it in tip top condition as 
you do so with colour sprays      
or brush in temporary colour      
or even an add-in colour hair 
extension clip that can be easily 
removed without any harsh 
chemicals touching your hair. 

Make up adds a healthy glow 
and some colour. With less rays 
of sunshine in the winter months, 
a little moisturiser with a hint of 
colour can make all the differ-
ence. Whether it is a temporary 
day tint or a build of colour self-
tanning tint, is up to you, but for 
those who don't like wearing 
foundation, it is ideal. Adding a 

little concealer to any blemished, 
uneven tone skin areas, can 
work wonders.  

Keeping it all simple with 
some eyeliner around the eyes 
and a little lip liner with a light 
plum lip colour, is great for a 
natural day make up. Use a 
lighter plum colour for fair skin 
and darker plum shades for 
darker skin tones and you are 
done in no time.  

Want to glam it up, add some 
mineral foundation glow powder 
on top of the basic tinted      
moisturiser. Add a little drama 
with a smokey eye shadow in 
the corner of the eyelids and a 
little highlighter at the centre      

lid and corner brow area. Layer 
with false lash, illusion mascara. 
Pop on a luscious red lip colour 
for some va-va-voom and you 
are set! Make sure you choose 
a red that compliments your own 
skin tone. As a rough guide, for 
fair skin tone - raspberry, bright 
red; medium skin tone – orange, 
apricot, cool red; olive skin - berry, 
cherry red; and dark skin - deep 
raisin, blackberry red. 

So no winter couch potatoes 
here. Get out and be seen to be 
seen for you! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Make it up

Cooking with Loulla Astin 
Portokalopita / Πορτοκαλόπιτα

Portokalopita is a classic 
and unusual Greek citrus 
and dry crumbled filo 

pastry cake. Cakes made with 
shredded pastry are very popular 
in the Epirus region and are 
called Πατσαβούρα (Patsavoura) 
or Κουρέλια (Kourelia), meaning 
rag or wet mop. Patsavoura is a 
play on its name because of the 
rag appearance of the mixture!  

No flour is added, instead filo 
pastry that has been shredded, 
allowed to dry and crumbled, is 
used in the cake mixture. The dry 
filo, orange and syrup, are the 
most important part of this cake, 
making it delicious, aromatic and 
very moist. The cake is always 
served cold so it doesn’t crumble. 

 
Ingredients (serves 14-16): 

1 x 400g filo pastry  
250ml vegetable oil 
250g / 9oz caster sugar 
250ml yoghurt 
4 large eggs 
Juice of 2 oranges 
Zest of an orange or 100ml / 

4fl oz fresh orange juice 
4 tbs course semolina  
2 tps baking powder 
1 tsp baking soda 
Few drops of vanilla extract 
½ tsp ground cinnamon 
Thinly sliced pieces of orange 

to decorate, optional 
 

For the syrup: 
700g sugar 

300ml orange juice 
500ml water 
1 cinnamon stick 
2 cloves 
  

Method: 
Remove filo pastry from the 

packet and cut into strips. Sepa-
rate the strips, cut into pieces 
and lay them on a large tray, 
allow to dry at room temperature 
for 30 minutes, mixing them from 
time to time, or you could bake in 
a preheated oven 140c / gas mark 
1 for 50 minutes or until dry - do 
not allow the pastry to become 
brown. 

Prepare the syrup by placing 
all the ingredients in a saucepan, 
bring to the boil until sugar dis-
solves, simmer for 8-10 minutes 
and leave aside for later. 

In a large bowl, whisk the oil 
and sugar, then add the eggs 
one at a time and whisk until 

light and pale. Add the yoghurt, 
orange juice, orange zest, semo-
lina, baking powder, baking soda 
and vanilla. 

Crush the filo pastry with your 
hands into small pieces and start 
adding a bit at a time to the cake 
mixture, mixing with a wooden 
spoon until fully incorporated; it 
should be a thick mixture. 

Grease a 30 x 32cm square 
dish, pour the mixture in and 
smooth the top - you can deco-
rate with thinly cut orange slices 
- bake in the preheated oven 
170-180c for 40-45 minutes or 
until golden brown. 

Remove cake from the oven, 
prick all over with a fine skewer 
and ladle the cool syrup on top. 
Leave cake for 30 minutes to 
absorb the syrup and then place 
in the refrigerator. 

Slice into square pieces and 
serve with vanilla ice cream.

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 

A good win for Komi Kebir FC 
who are still unbeaten this sea-
son against top of the table An-
orthosis. 

Two remaining unbeaten 
teams – something had to give 
– stalemate 1st half- Anorthosis 
took the lead through Andre 
McCollins – sparked Komi into 
life – went 2-1 up goals from 
Uljan & Ramiah- Anorthosis 
equalised with Alex Anderson-
but Komi scored the winner with 
Uljan again in the last minutes 
but there was still time for An-
orthosis through Andre McCol-
lins to smash a shot against the 
bar in the last kick of the game. 
A great game played in a sport-
ing manner & great advert for 
KOPA. 

Pantel have got back into 
good playing mode by drawing 
0-0 with both defences on top 
with not too many clear cut 
chances either end. Good qual-
ity of football from both teams 
but just could not break down 
two well drilled defences. Pantel 
FC showing a great turnaround 
from last season with some new 
signings. but keeping their core 
players who have shown great 
desire and commitment so far 
this season. 

Showing their strength week 
by week Akanthou get their just 
rewards today against a well 
drilled Cinar side. 

The game started with early 
chances for Akanthou who set 
the tempo from the first whistle. 
and was rewarded on the  
15min mark by,Inarhu Rodri 

Akanthou increased their lead 
f40min when a handball gave 
Akanthou the penalty needed 
for Brandon Dujon to convert for 
2 – 0 HT. Second half saw Cinar 
step up in to the game and take 
control of spells where Akan-
thou’s concentrate would be 

tested. Cinar found their reward 
on 60min mark when Yiannik 
Kamanan powerful shot found 
the back of the net from the 
edge of the box. Akanthou now 
faced with a tenacious Cinar, 
dug deep and created some 
well worked pieces of play 
eventually finished of on 80min 
when debutant Chris Spyrou fi-
nally sprung the Cinar back line 
slotting the ball bottom corner.  

What a great game Panathi-
naikos v Omonia with the latter 
getting off to a good start lead-
ing 2-0 but both teams were 
really going for it and Panathi-
naikos were in a not giving up 
mood with Omonia leading 3-1 
and Panathinaikos getting it 
back to 3-3 and with five mi-
nutes to go Omonia clinched 
the winner. Omonia’s goals 
came from Andreas Kyprianou 
2, Harry Philippou and Jordan 
Downes and Panathinaikos 
goals came from Zack Uribarri 
2 and Andy Evangelou. 

Omonia Youth v Nissi was 
postponed as a Covid 19 pre-
caution 

Apoel lost in the LFA Junior 
Cup second round to Pro Pan-
thers. The game ended 2-2 and 
Pro Panthers won on penalties. 

League standings:   
Games played in brackets 
1 Anorthosis (6)               15 
2 Omonia  (6)                   15 
3 Komi Kebir (5)               13 
4 Olympia (6)                   11 
5  Pantel  (5).                     10 
6  Apoel  (4).                      6 
7 Akanthou (5)                   6  
8 Panathinaikos (5)           3 
9 Nissi  (3)                          0 
10 Cinar  (5)                       0 
11 Omonia Youth(4)           0

Community Youth 
Football
Results - Sunday 25th  October 2020 
U18 
Enfield Town 2 AEK Black 3, Omonia Gold 3 Belstone 0 
Omonia Green 2 Maccabi 2, AEK Gold 0 Hinton & Finchley 2 
Omonia White 3 HMH 1 
U16 
Hinton & Finchley 0 Omonia  Gold 3,HMH 4 Omonia White 1 
Omonia Silver 2 Edmonton Rangers 3 
U15 
Omonia Gold 0 Omonia Silver 1 
U14 
Alexandra Pk 0 Omonia Green 4, AEK Black 1 HintonFinchley 7, 
Maccabi 2 Omonia White 7 
U13 
Omonia White 15 Edmonton Rangers 3, HMH 8 Omonia Green 2 
U12 
Omonia White 6 Edmonton Rangers 1, AEK Eagles 0 Hinton & 
Finchley 2, Omonia Gold 0 London Colney 9

 in a Under 7’s Cheshunt league 
game between Herts academy 
blue and  New Salamis youth. 
New Salamis came out winning 
with a brilliant  performance 
from the first minute and won 
their first ever game. The whole 

team were fantastic and even 
managed to keep a clean sheet. 
Hopefully this is the first of many 
wins. 
 Its great news for the UK Cyp-
riot club is thriving in youth foot-
ball. 

U7 New Salamis Youth team won their first ever league 
match

On Sunday, Adam Demetri and Evagoras Mandrides’ Under 15 
Silver and Savva Zavros and David Poncia’s Under 15 Gold teams 
faced off in the first competitive Omonia Youth derby this season. 
Both teams went toe to toe with each other giving the watching 
crowd fantastic end to end action. Good performances from both 
teams was won by just one goal, scored by Nicola of the Under 15 
Silver.

Premier League

Leeds United’s Patrick Bamford 
scored a second-half hat-trick 
as they brought Aston Villa’s 
100% start to the season to an 
abrupt end with a 3-0 away vic-
tory. Villa found themselves be-
hind when a Rodrigo shot was 
pushed out by Emiliano Marti-
nez and Bamford pounced to 
slot home the loose ball. 
Bamford made it 2-0 with a fine 
shot from the edge of the area 
in the 67th minute after a strong 
burst from midfield by Mateusz 
Klich had put Villa’s defence on 
the back foot.The Leeds striker 
then completed the hat-trick, his 
smart footwork creating just 
enough space for a precise, 
curling finish after 74 minutes 
for his first Premier League tre-
ble. Bamford has six goals in 
six games, 
Champions Liverpool got back 
to winning ways in the Premier 
League with a hard-fought 2-1 
victory over Sheffield United but 
their likely title rivals all dropped 
points on Saturday.Diogo Jota’s 
second-half header earned Liv-
erpool a first win in three league 
games. Manchester City’s stut-
tering start continued as they 
drew 1-1 at West Ham United 
while Manchester United and 
Chelsea played out a drab 0-0 
draw at Old Trafford. 
Crystal Palace beat bottom club 
Fulham 2-1 with goals by Jairo 
Riedewald and Wilfried Zaha. 

 Manchester City trailed to Mi-
chail Antonio’s acrobatic opener  
and only improved after the 
break when Foden grabbed the 
equaliser. 
Leicester City won at Arsenal 
for the first time in 47 years on 
Sunday, with substitute Jamie 
Vardy’s late close-range header 
enough to secure victory. 
Newcastle United’s Jacob Mur-
phy struck a clever free kick in 
the 89th minute to snatch a 1-1 
draw at Wolverhampton Wan-
derers Raul Jimenez had given 
Wolves the lead 10 minutes 
from time with a thunderous dip-
ping shot from the edge of the 
area before Murphy left goal-
keeper Rui Patricio stranded to 
equalise. 
Southampton beat Premier 
League leaders Everton 2-0 at 
St Mary’s Stadium on Sunday 
with goals from James Ward-
Prowse and Che Adams as 
Carlo Ancelotti’s side became 
the final club to lose a game this 
season. 
Son Heung-min’s prolific start to 
the season continued with his 
76th minute header giving Tot-
tenham Hotspur a 1-0 win at 
winless Burnley .West Brom-
wich Albion salvaged a 1-1 draw 
at Brighton & Hove Albion in the 
Premier League on Monday 
after striker Karlan Grant scored 
or the Baggies to cancel out  
Jake Livermore own goal. 

Delighted Leeds United players

Anorthosis v Komi Kebir

Akanthou v Cinar

Congratulations to 15 year old 
Alex Michael winning his first 
round at the International Play-
sight Cup, his first ever Tennis 
Europe U16 main draw event. 
He shook off the nerves and 
came from behind to beat his 
German opponent 0-6 6-4 6-2. 
14 year old Alex Michael from 
Enfield has been playing tennis 

since the age of five Alex has 
been training at WIMX academy 
from the age of eight trained by 
Andrew Foster ex professional 
UK tennis singles,doubles and 
Davis Cup star. 
His paternal grandparents are 
from Vasili,Leonarisso and Yi-
alossa and his maternal grand-
parents from Famagusta.

UK Cypriot Alex Michael wins 
his first ever Tennis Europe 
U16 main draw match

New Salamis Youth news

New Salamis U11s first season in the Cheshunt youth 
league under manager Mario Skouros.

First Omonia Youth derby of 
the season
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Fixtures  
Friday 30th October 2020 
Premier League 
Wolves v Crystal Palace BT Sport Box Office 
Saturday 31st October 2020 
Buildbase FA Trophy 
Third Round qualifying 
Faversham v Haringey Borough 
3.00pm Salters Lane, Faversham ME13 8ND 
Buildbase FA Vase First Round Proper 
Colney Heath v New Salamis 
3.00pm Colney Heath Rec Ground, High Street, 

Colney Heath, St Albans, Herts, AL4 0NP  
Premier League 
Sheffield United v Man City 12:30 BT Sport 1  
Burnley v Chelsea 15:00 BT Sport Box Office 
Liverpool v West Ham 17:30 Sky Sports  
Spartan South Midlands League 
Shefford Town and Campton v St Panteleimon  
3.00pm 97 Hitchin Road, Shefford SG17 5JD 
Sunday 1st November 2020 
KOPA League 
Komi Kebir v Akanthou 

10.00am Southgate School, 3G, EN4 0BL 
Nissi v Anorthosis 
12.00pm Enfield Playing Fields EN1 4LP 
LFA Sunday Challenge Cup 
Second Round 
Panathinaikos v Springhill United 
12.00pm Enfield Playing Fields EN1 4LP 
Olympia v Kenningwell Utd 
10.15am Whittington Park, Holloway road,  
London, N19 4RS 
Omonia v Club Santacruzense De Londres  

12.00pm Enfield Grammar Parsonage Lane,  

Enfield, EN1 3EX 

Premier League 
Aston Villa v Southampton 12:00 Sky Sports  
Newcastle United v Everton 14:00 Sky Sports  
Man Utd v Arsenal 16:30 Sky Sports / Sky  
Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion 
19:15 Sky Sports Box Office

UK Cypriot Antonis Vasiliou 
stars in Barnet FA Cup win

The Bees showed spirit, deter-
mination and character to come 
from behind to beat Leiston and 
book their place in the FA Cup 
First Round. 
UK Cypriot Antonis Vasiliou 
played a full game. Antonis has 
been at Barnet for several years 
and progreesed through the 
youth teams. 
However, it was the Southern 
League Premier side who 
opened the scoring on the ninth 
minute as Will Davies turned 
home a good low cross to give 
the hosts the lead.  
Barnet responded on 15 mi-
nutes as Michael Petrasso 
scored on debut after he turned 
in the rebound following a good 
save from a Hooper strike from 
the edge of the box. But the 
hosts then restored their advan-
tage immediately as a corner 
was unfortunately turned into 
his own net by defender Jack 
Connors. The Bees huffed and 

puffed for the remainder of the 
half and got their reward just a 
minute before the break as 
Hooper slotted home from the 
spot after a handball in the pen-
alty area.  
 As time ticked on and penalties 
loomed the Bees scored a dra-
matic winner just six minutes 
from time, as Petrasso doubled 
his tally as he scrambled home 
after a dangerous corner into 
the Leiston six-yard box. Barnet 
will now play at home to Burton 
in the first round of the first 
round proper. 
An 88th minute penalty sent Ha-
ringey Borough crashing out of 
the Emirates FA Cup as they 
lost 1-0 to Maldon & Tiptree in 
the fourth qualifying round. 
Shomari Barnwell stepped up 
to score from the spot in the 
dying stages of the contest to 
send the Jammers into the first 
round of the prestigious cup 
competition. 

Spartan South Midlands 
League

Cyprus football

On a poor night for Greek teams 
in Europe, PAOK stumbled at 
home against Omonia Nicosia 
and AEK suffered a bad loss at 
Braga for the opening round of 
group games for the Europa 
League. 
In what was supposed to be its 
easiest home game in its group, 
PAOK dropped two points 
against Omonia drawing 1-1 
and has to work very hard to 
make up for this in the future 
The Cypriot side, that also gave 
Olympiakos quite a hard time in 
the Champions League qual-
ifiers, took a first-half lead 
through Frenchman Eric Bau-
theac. PAOK only got to equal-
ize with Thomas Murg early in 
the second half, but could not 
find a winner.  
Omonia play tonight at home to  
to Dutch team PSV Eindhoven  
and PAOK are away to Spanish 
team Granada. PSV Eindhoven 
lost 2-1 to Granada last week. 
AEK lost 3-0 in Portugal to a su-
perior Braga that made the 
Greeks pay for their errors. A 
question mark arises over the 
performance and behavior of 
AEK strikers Nelson Oliveira 
and Marko 
In the Cypriot league Apart from 
the goal keeper Fabiano, Omo-
nia played an all change team 
from their Europa League mid-
week match in Thessaloniki ver-
sus PAOK to play Enosis Neon 
Paralimniou and it nearly cost 
them drawing 0-0 and they 
failed to score from the penalty 
spot when Gomez missed the 
opportunity to score a winning 
goal. 
Anorthosis beat Apoel 2-0 re-
sulting in the Apoel manager 
Marinos Ouzounidis getting 
fired.Anorthosis took the lead 

as early as the ninth minute 
when a defensive mistake in the 
Apoel defence led to Vrgoc 
scoring. Anorthosis added a 
second goal through Kvilitaia. 
Apollon remain at the top after 
recording a fine 3-0 win over 
struggling Nea Salamina their 
goals coming from Diguiny 2 
and Benschop. AEL beat Doxa 
2-1. 
Apollon remain in first place with 
19 points, with Anorthosis fol-
lowing in second with 16 points. 
Both Apollon and Anorthosis 
have a game less than third-
placed AEK Larnaca who have 
the same points as Anorthosis. 
AEL beat Doxa 2-1 away from 
home in the final match of the 
round on Monday night with 
their goals coming from Reira 
and Campos and the Doxa goal 
came from Sadik. 
In the UEFA Champions 
League.  
A stoppage time goal by late 
substitute Ahmed Hassan gave 
Olympiakos a 1-0 win over 1993 
European Cup winner Olym-
pique Marseille in their Cham-
pions League Group C match 
in Piraeus.Hassan, who came 
on for Giorgos Masouras in the 
84th minute, headed home an 
inch-perfect cross by former 
Marseille forward Mathieu Val-
buena. Fabio Vieira scored an 
early goal for FC Porto as it beat 
Olympiakos Piraeus 2-0 in their 
Champions League Group C 
clash second matcha.The win 
was a first in the pool for Porto 
and moved it into second place 
after two rounds of matches, 
three points behind leader Man-
chester City, who has a full haul 
of six following its 3-0 victory at 
Olympique Marseille.

Omonia draw with PAOK in  
Europa League A good win for St Panteleimon 

and a draw for New Salamis

Top of the table Buckingham 
Athletic arrived in confident 
mood to face the out of form St. 
Panteleimon.The Saints started 
quickly, creating numerous 
chances to take the lead ho-
wever a combination of good 
defending and excellent goal-
keeping kept the sides level. It 
was the visitors who opened the 
scoring with the first attack of 
the match on 17 minutes with a 
terrific strike from Carl Tappin 
from 20 yards out that found the 
bottom corner. A scrappy sec-
ond soon followed from a corner 
that appeared to deflect off nu-
merous players before finding 
the net. 
They must have thought it was 
‘game over’ when Mr Williams, 
the match Referee, very contro-
versially reduced the Saints to 
10 men. 
What happened next was truly 
remarkable for those fortunate 
enough to be in attendance. The 
St. Panteleimon team we have 
all grown to admire over the 
years suddenly resurfaced and 
in the remaining hour of this 
match. one such passing move 
saw Courtney played through 
from the unplayable Guilherme 
Monti who thundered the ball 
past Nick Bennion to make it 2-
1. The Saints were flying. It was 
not long before Guilherme Monti 
then left his mark on this match 
with an unstoppable equaliser 
that levelled the score 2-2. The 
remainder of this match was a 
one sided affair as the Saints 
continued to box Buckingham 
Athletic in with some mesmer-
ising football and within minutes 
it was 3-2, 4-2 & 5-2 with goals 
from Brad Gilmaney, Hamza 

Semakula & Noyan Tajbakhsh. 
A much needed 3 points for the 
Saints who are now back to full 
strength and perhaps more 
dauntingly a reminder to all in 
the league that the St Pantelei-
mon FC of last year may have 
just awoken! 
New Salamis who played Bed-
ford another top team away 
from home scored from the sec-
ond minute with a penalty 
through Richard Georgiou and 
held out till the 40th minute 
when Bedford equalised with a 
freekick goal.It was an important 
point gained to keep them in the 
running for promotion. 

New Salamis to play 
in the FA Vase  
New Salamis have a big game 
this saturday when they play 
Colney Heath  in the first Round 
proper of the Buildbase FA Vase 
whose final will be played at 
Wembley Stadium next year.

St Panteleimon players sporting their new tracksuits
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 VAROSI AS IT IS TODAY

“A picture says a thousand words”

Photographs: 
Alex Apostolou
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25.11.1940-26.10.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Aντρέας Νίκολσον  
(από την Λάρνακα-Ήρθε στην Αγγλία το Νοέμβριο του 1974) 

It is with much sadness we announce the passing of 
our much loved Husband, Father and Grandfather 

Andreas Nicolson who left us on the 26th October 2020 
at the age of 79.  

He leaves behind his wife Ellie, 3 daughters Stallo, Dina 
and Yoda, 6 grandchildren, 4 great-grandchildren and  

2 sisters.His funeral will take place on Friday 6th 
November 2020, 11am at St Katherine’s Church in 

Friern Barnet and the burial at 12pm at the New 
Southgate Cemetery. The most loving, caring and 
selfless Husband, Dad and Bapou who always put 
others before himself and was loved by everyone.  

He will be sorely missed and never forgotten.

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Andreas Nicolson 

(From Larnaca, Came to England in November 1974)
Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παππού Αντρέα Νίκολσον, ο οποίος 

μας άφησε στις 26 Οκτωβρίου 2020 σε ηλικία 79 ετών. 
Αφήνει τη σύζυγό του Έλλη, 3 κόρες Στάλο, Ντίνα και 

Γιώτα, 6 εγγόνια, 4 δισέγγονα και 2 αδελφές. 
Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 

6 Νοεμβρίου 2020, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet, και η ταφή  

στις 12μμ στο κοιμητήριο του New Southgate. 
Ο πιο αγαπητός, στοργικός και ανιδιοτελής σύζυγος,  
μπαμπάς και παππούς που έβαζε πάντα τους άλλους 
σαν προτεραιότητά του και όλοι τον αγάπησαν.  
Θα μας λείψει πολύ και δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Mouzourou 
(from Akheritou - came to the UK in 1961)  

It is with great sadness we announce the passing of our much loved husband, father and grandfather George 
Mouzourou who left us on 13th October 2020 at the age of 70. 

He leaves behind his wife Eleni (from Rizokarpaso), daughter Christina, sons Panicos (Peter) and Dimitris 
(Jimmy), son in law Pavlos and beloved grandchildren Elena, George and Anastasi, 

sister Constandia and brothers Kyriacos and Fanis. George was the greatest husband, dad and grandfather that 
ever lived. He enjoyed cooking our souvlakia every Sunday, watching his grandsons play football, going on his 
long walks and watching his old action/cowboy movies. He was selfless and always put his family and friends 
first. He was honest and extremely hard working and loved us dearly. "Dad you were our world, our best friend 

and always guided us through everything, we are lost without you and our lives will never be the same ever 
again. We love you and miss you so much, love you always Dad". 

His funeral will take place on Monday 2nd November 2020 at: 
St. Demetrious Church Greek Orthodox Church,  2 Logan Road, Edmonton, London N9 0LP at 10am which will 

regrettably be for immediate family only due to the current covid 19 restrictions. 
The burial will follow at New Southgate Cemetery at 12pm. Those who would like to pay their respects can do so 

but please remember to adhere to social distancing rules. 
Our dad, our hero, has been taken too soon. We are overwhelmed with the love and support from family and 

friends. A donation box will be available and all funds will be divided between the church and Cancer Research UK. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Mουζούρου 
(από την Αχερίτου, Κύπρος - ήρθε στην Αγγλία το 1961) 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Γιώργου  
Μουζούρου που μας άφησε στις 13 Οκτωβρίου 2020 σε ηλικία 70 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ελένη, την κόρη του Χριστίνα, τους γιους του Πανίκο και τον Δημήτρη, τον γαμπρό του 
Παύλο και τα αγαπημένα του εγγόνια Έλενα, Γιώργο και Αναστάση, αδελφή Κωνστάντια και  

αδελφούς Κυριάκο και Φάνη.. 
Ο Γιώργος ήταν ο καλύτερος σύζυγος, μπαμπάς και παππούς που υπήρξε ποτέ. Του άρεσε να ψήνει σουβλάκια 
κάθε Κυριακή, βλέποντας τους εγγονούς του να παίζουν ποδόσφαιρο, να περπατάει και να παρακολουθεί τις  

παλιές ταινίες δράσης/καουμπόικες που του άρεσαν πολύ. Ήταν ανιδιοτελής και πάντα έδινε προτεραιότητα στην 
οικογένεια και τους φίλους του. Ήταν ειλικρινής και δουλευτής, ενώ αγαπούσε και προστάτευε πολύ τους  

ανθρώπους γύρω του. "Μπαμπά, ήσουν ο κόσμος μας, ο καλύτερος φίλος μας και μας καθοδηγούσες πάντα σε 
κάθε μας κίνηση, είμαστε χαμένοι χωρίς εσένα και οι ζωές μας δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες ποτέ.  

Σε αγαπάμε και μας λείπεις πάρα πολύ, θα σε αγαπάμε  για πάντα μπαμπά". 
Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, 2 Logan Road, Έντμοντον, Λονδίνο N9 0LP στις 10 π.μ. αλλά θα είναι δυστυχώς για τη στενή  
οικογένεια μόνο, λόγω των τρεχόντων περιορισμών της πανδημίας. 

Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του New Southgate στις 12μμ. Όσοι επιθυμούν να αποτίνουν τα σεβασμό 
τους μπορούν να το κάνουν, πάντα τηρώντας τους κανόνες κοινωνικής απόστασης. 

Ο μπαμπάς μας, ο ήρωάς μας, έφηγε πολύ σύντομα. Είμαστε συγκινημένοι με την αγάπη και την υποστήριξη της 
οικογένειας και των φίλων. Ένα κουτί για δωρεές θα είναι διαθέσιμο. Όλα τα χρήματα θα δωθούν στην  

εκκλησία και στο Cancer Research UK. 
18.03.1950-13.10.2020
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Τελούμε την προσεχή Κυριακή 01.11.2020 
στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 
Wood Green, London N22 8LB, το 5oν ετήσιο 
μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και  
αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Σοφίας Σωφρονίου (Σκάρου) 
(Ριζοκάρπασο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 
μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Η κόρη της Αντρούλλα Σωφρονίου Zangeneh-  
σύζυγός της, Βαλεντίνος Zangeneh, εγγονή της 
Σοφία, υιός της Άκης Σωφρονίου- σύζυγός του  
Μαρίνα, τα εγγόνια της Katerina και Michael, 
αδελφή Γιαννούλλα, αδελφός Χαρίτος και 
λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 01.11.2020, στην Εκκλησία του Αγίου 
Παντελεήμονος, 660 Kenton Road, Harrow, Middx. HA3 9QN, το 7ον ετήσιο 
μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Ελένης  Φώτη  Παύλου  (Κώμα  του  Γιαλού )  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Οι κόρες: Παναγιώτα και Αθηνά, εγγονές: Ελένη και Μαρία, 
δισέγγονα: Paul, Peter και April

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λεοντής Χριστάκης Χατζηαντώνη 
(από την Άσσια, έζησε στο Πατρίκι) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του 
αγαπημένου μας πατέρα και παππού Λεοντή  
Χριστάκη Χατζαντώνη που απεβίωσε στις  
20 Οκτωβρίου σε ηλικία 91 ετών. 
Αφήνει τα παιδιά του Κικούλλα και γαμπρό του 
Κουμή, Χρηστάκη και νύφη Άνθη, εγγόνια Λεόντιο, 
Μιχάλη, Λεόντιο, Παναγιώτη και Χριστίνα. 
Η κηδεία του θα γίνει στις 3 Νοεμβρίου 2020 στην 
εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green 21 Trinity 
Rd, N22 8LB,  στις 10πμ και η ταφή στο κοιμητήριο 
του New Southgate, Brunswick Park Rd, London 
N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 
Αντί για λουλούδια θα υπάρχει κουτί εισφορών για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. 16.01.1929-20.10.2020

10.01.1941-30.09.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κουμής Νικολάου  
(γνωστός ως Ιάκωβος) - (από τη Γιαλούσα, Aμμόχωστος)

The funeral of Iacovos took place on 15th October 2020 
at Crowland Abbey Churchyard in Lincolnshire. 

Iacovos came to England in the early 1960’s and made 
his home in London. He had a variety of jobs the last 

one being at the Savoy Hotel. 
He enjoyed visits to Cyprus, visiting his family and 

friends. Sadly he never visited Yialoussa or Famagusta 
again, after the war. 

For the past 3 years, Iacovos had been in Ellesmere 
House-Care Home suffering from dementia. He died 

peacefully in Chelsea & Westminster Hospital of 
pneumonia and pementia. 

Iacovos will be sorely missed by his wife Audrey, 
relatives and friends, but he is now at peace and he 

leaves a wonderful legacy of a life well lived.

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Koumis Nicolaou 

(known as Iacovos) - (From Yialoussa, Famagusta, Cyprus)
Η κηδεία του Iάκωβου πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2020 

στο Crowland Abbey Churchyard στο Lincolnshire. 
Ο Ιάκωβος ήρθε στην Αγγλία στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και 

έφτιαξε το δικό του σπίτι στο Λονδίνο.  
Είχε πολλές δουλειές, ενώ η τελευταία ήταν μια ποικιλία από  

δουλειές στο Savoy Hotel. Απόλαυσε επίσης ταξίδια στην Κύπρο,  
επισκέπτοντας την οικογένεια και τους φίλους του. Δυστυχώς, δεν  
επισκέφθηκε ποτέ τη Γιάλουσα ή την Αμμόχωστο μετά τον πόλεμο. 
Τα τελευταία 3 χρόνια, ο Iacovos βρισκόταν στο κέντρο φροντίδας 
Ellesmere, καθώς έπασχε από άνοια. Απεβίωσε στο Νοσοκομείο 

Πνευμονίας και άνοιας του Γουέστμινστερ στο Τσέλσι. 
Ο Ιάκωβος θα λείψει πολύ στη τη σύζυγό του Audrey αλλά και σε 

όλους τους συγγενείς και φίλους. Τώρα αναπαύεται εν ειρήνη καθώς 
έχει αφήσει μια υπέροχη κληρονομιά, μιας πολύ καλής ζωής.

† 1o ετήσιο μνημόσυνο 
Άντρος Φωτίου 

(από το Κάμντεν, Λονδίνο)

The 1st year memorial service for our beloved and 
dearly missed husband, father, son and brother Andrew 

Photiou (from Camden, London) will take place on 
Sunday 1st November 2020 at St Andrew’s Greek 

Orthodox Cathedral, 124 Kentish Town Road, London 
NW1 9QA. 

Relatives and friends are invited to attend but please 
adhere to social distancing rules. 

“We miss you more than ever, Dad 
You may not be here by our sides 

but you will always guide us 
and forever in our hearts you’ll be” 

Your wife Anastasia, your daughters Christina, Kyriaki, 
Alexandra & Sophia, your mother Christina, sister 

Savoulla and all family xxx

† 1st year memorial 
Andrew Photiou 

 (From Camden, London)
To 1o ετήσιο μνημόσυνο για τον λατρεμένο και αγαπημένο μας  

σύζυγο, πατέρα, γιο και αδερφό Άντρο Φωτίου  
(από το Κάμντεν, Λονδίνο) θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  

1 Νοεμβρίου 2020 στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του  
St Andrew, 124 Kentish Town Road, London NW1 9QA. 
Οι συγγενείς και οι φίλοι, καλούνται να παρευρεθούν.  

Παρακαλούμε να τηρείτε τους κανόνες κοινωνικής απόστασης. 
«Μας λείπεις περισσότερο από ποτέ, μπαμπά 
Μπορεί να μην είσε εδώ στο πλευρό μας 

αλλά θα μας καθοδηγείς πάντα 
και για πάντα θα είσε στις καρδιές μας" 

Η γυναίκα σου Αναστασία, οι κόρες σου Χριστίνα, Κυριάκή,  
Αλεξάνδρα & Σοφία, η μητέρα σου Χριστίνα, η αδερφή Σαβούλλα 

και όλη η οικογένεια xxx

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας εκφράζει τα θερμά τους 

συλλυπητήρια στους οικείους του  
Δήμου Δημητρίου που απεβίωσε στις 9 Οκτωβρίου 2020  

Αιωνία του η μνήμη
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10.11.1927 - 15.10.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Νίκος Ερωτοκρίτου 
(από τα Κάτω Λεύκαρα, Κύπρος) 

It is with much sadness we announce the passing of 
our much loved Husband, Father and Grandfather 

Nicos Erotokritou who died peacefully at home 
surrounded by his family, aged 92. 

He was s beloved husbasnd of Anastasia and father 
to Julia, Christaki, Rikkos and Michael, pappou to 10, 

grandchildren and 5 great grandchildren.  
He leaves behind also 3 daugher in laws. 

 His funeral will take place on Thurday 5th November 
2020, at 11.30 at Τwelve Αpostles Κentish Lane and 

to follow at Woolensbrook Cemetry Hoddesdon. 
He will be sorely missed and never forgotten.

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Nicos Erotokritou  

(From Kato Lefkara, Cyprus)
Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του  

αγαπημένου μας πατέρα και παππού  
Νίκου Ερωτοκρίτου που απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του, 

όπου περιβαλλόταν από την οικογένειά του, στις  
15 Οκτωβρίου σε ηλικία 92 ετών. 

Αγαπημένος σύζυγος της Αναστασίας, πατέρας της  
Ιουλίας του Χριστάκη, του Ρίκκου και του Μιχάλη, καθώς 

και παππούς σε 10 εγγόνια και προπάππους σε  
5 δισέγγονα. Aφήνει και τις 3 νύφες του. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, στις 
11.30, στην εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων στο 

 Kentish Lane και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο 
του Woolensbrook στο Hoddesdon.  

Θα μας λείψει πολύ.

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση ότι η ηθοποιός Έλλη 

Κυριακίδου, έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών. 

Τον θάνατό της έκανε γνωστό στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, 

ο ηθοποιός και σκηνοθέτης της σειράς Ανδρέας Γεωργίου, με ένα βίντεο της 

ηθοποιού μέσα από το νοσοκομείο, ενώ έγραψε ότι «αυτή η ψυχούλα σήμερα 

έφυγε... άφησε πίσω της πολλή αγάπη... τόση πολλή που θα την έχουμε γύρω 

μας για πάντα... Έλλη μου σε ευχαριστώ για όλες αυτές τις στιγμές που με  

κοίταζες στα μάτια και γαλήνευες την ψυχή μου. Θα σιγοτραγουδάω για πάντα 

το τραγούδι μας... «Σ' αγαπώ και μ' αρέσει η ζωή γιατί εσένα αγαπώ».  

Μητέρα 4 παιδιών, 8 εγγονιών και 11 δισέγγονων, η Έλλη Κυριακίδου είχε 

 παραδεχθεί σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι το να γίνει ηθοποιός δεν ήταν μία 

εύκολη απόφαση για την ίδια, αφού δεν την υποστήριζε η οικογένειά της. 

«Έδινα μεγάλες μάχες, όχι μόνο στο θέατρο, αλλά και στη ζωή μου. Πρώτα 

πρώτα με τους δικούς μου, αφού ο μπαμπάς μου δεν ήρθε ποτέ να με δει στο 

θέατρο, ούτε και ο αδερφός μου. Αυτή ήταν η νοοτροπία. Αν δεν είχα την μητέρα 

μου κοντά μου, δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτε» είχε εξομολογηθεί τότε. 

Επιπλέον, η Έλλη Κυριακίδου είχε αναφέρει ότι διέμενε σε ίδρυμα μετά από δύο 

ατυχήματα που είχε, τα οποία της δημιούργησαν πρόβλημα στην σπονδυλική 

της στήλη. Ωστόσο, συνέχιζε να έχει ενεργό επαγγελματικό ρόλο ως ηθοποιός 

μέχρι την τελευταία στιγμή.

Απεβίωσε η ηθοποιός Έλλη Κυριακίδου
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