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Άρθρο για το Ψήφισμα των 60 
χρόνων της Κυπριακής Ανεξαρ-
τησίας και για την Αμμόχωστο 
που εγκρίθηκε από το Council 
for Europe μετά από τις προ-
σπάθειες της επιτροπής του Συν-
δέσμου Αμμοχώστου Η.Β Δρ. 
Βασίλη Μαύρου...           Σελ 8

Σύνδεσμος Αμμοχώστου Η.Β
Με τρόμο παρακολουθεί η Ευ-
ρώπη τον κύκλο θρησκευτικής 
βίας που έχει ανοίξει για τα καλά 
στην γηραιά ήπειρο, καθώς μετά 
τη Γαλλία στο στόχαστρο ισλαμι-
στικής τρομοκρατίας τέθηκε και 
η Αυστρία...          Σελ  8

Τρομοκρατική επίθεση Σεισμός: Σάμος και Σμύρνη
Βαρύ φόρο αίματος πλήρωσαν 
Ελληνες και Τούρκοι, μετά τον με-
γάλο σεισμό των 6,7 Ρϊχτερ της 
περασμένης Παρασκευής, που 
χτύπησε τις δύο χώρες. Δύο νεκρά 
παιδιά στη Σάμο ενώ στην Σμύρνη 
είναι τραγικός ο απολογισμός... 
                           Σελ 7

Γραμμή ενημέρωσης 

των αποδήμων, για 

τον COVID-19 από  

Κύπριους γιατρούς 

στο ΗΒ 

Γραμμή ενημέρωσης 
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τον COVID-19 από  

Κύπριους γιατρούς 

στο ΗΒ 

σελ  

Το δεύτερο lockdown  

είναι γεγονός

Το δεύτερο lockdown  

είναι γεγονός

Lockdown σε όλη την Αγγλία ανακοίνωσε ο Τζόνσον - Ανοιχτά τα σχολεία (Σελ 3)

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με το δεύτερο κύμα  - Πιο αυστηρά γίνονται τα μέτρα (Σελ 8) 

Ελλάδα: Τα νέα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ και τα νέα πακέτα στήριξης (Σελ 7)

Εnglish Section  pages 17-29Εnglish Section  pages 17-29

(Σελ 2)(Σελ 2) (Σελ 5)(Σελ 5)

Πρώτη συνάντηση  
Τατάρ-Αναστασιάδη
Πρώτη συνάντηση  
Τατάρ-Αναστασιάδη

Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 



 2      | Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Η Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Εκ-
στρατεία είναι μια πρωτοβουλία της 
NΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού για Νέους Κυπρίους. 
Τα τελευταία 3 χρόνια, με την υποστήριξη 
της κυπριακής κοινότητας του Ηνωμένου 
Βασιλείου, η NEPOMAK UK είχε διοργα-
νώσει με επιτυχία την ετήσια εκστρατεία 
Santa Shoe Box, παρέχοντας δώρα σε ευά-

λωτα και φτωχά παιδιά στην Κύπρο και σε 
εγκλωβισμένα παιδιά του σχολείου στο Ρι-
ζοκαρπάσο. 
Λόγω της διεθνούς κρίσης που προκλήθηκε 
από το COVID-19, είναι δύσκολο να διεξα-
χθεί η εκστρατεία Santa Shoe Box φέτος. 
Ωστόσο, τα ευάλωτα παιδιά στην Κύπρο 
χρειάζονται τώρα τη βοήθειά μας, περισσό-
τερο από ποτέ. 

Φέτος, η NEPOMAK UK διοργανώνει μια 
σειρά από ποικίλες εκδηλώσεις στο διαδί-
κτυο για να συγκεντρώσει ένα ποσό το 
οποίο θα δωρίσουμε σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα που υποστηρίζουν παιδιά στην 
Κύπρο. 
 
Φέτος, θα συνεργαστούν με: 
* Caritas Cyprus - που σήμερα υποστηρίζει 
περίπου 700 παιδιά (κάτω των 18 ετών) 
και βοήθησε περισσότερες από 3.200 οι-
κογένειες μέχρι στιγμής φέτος. 
* Rizokarpasso Association UK - που υπο-
στηρίζει τα παιδιά του σχολείου που είναι 
εγκλωβισμένα στο Ριζοκάρπασο, που ζουν 
υπό κατοχή στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. 
 
Βοηθήστε τους να πραγματοποιήσουν κά-
ποια χριστουγεννιάτικη επιθυμία κάνοντας 
μια δωρεά. Και μια μικρή δωρεά θα συμ-
βάλει σημαντικά στην πραγματοποίηση 
μιας τεράστιας προσπάθειας. 
Ακολουθήστε το NEPOMAK UK στο Face-
book και το Instagram (NEPOMAK.UK) για 
να παρακολουθήσετε τις διαδικτυακές μας 
εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν έως τα Χρι-
στούγεννα ως μέρος της συγκέντρωσης 
χρημάτων. 
Για να δωρίσετε ή να μάθετε περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
www.justgiving.com/crowdfunding/ nepo-
mak-uk-Χριστούγεννα-φιλανθρωπική-εκ-
στρατεία-2020

 

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 
«Χάρη ζητώ που τον Θεό»

της Μαρίνας Α.Σκάγια (Αχνιώτησσα)

Σε θκιό χωρκά οι ρίζες μου 
 εμένα που κρατούσιν 

όμως τα κλαίω τζιαι τα θκιό  

οι Τούρτσιοι τα κρατούσιν 

 

Στην Άχνα εγεννήθηκα  

όμορφο το χωρκό μου 

πόμακρα όμως το θωρώ  

τζιαι λύο που τον καμώ μου 

 

Η Βατυλή είναι για μέν 

το δεύτερο χωρκό μου 

που τότες που την έχασα 

σαν νάχασα το φώς μου 

 

Της Βατυλής τες ομορφκιές 

θυμούμε τζιαι δακρύζω 

τζιαι να την δώ ελεύθερην 
 όπου καρκιάς ελπίζω 

 

Πεθύμησα την Βατυλή 

παθκιά να την γυρίσω 

στ’Άη Γιωρκού την εκκλησιάν  

να πα να προσκυνήσω 

 

Μα δεν είχεν η Βατυλή 

 πλούτη ούτε παλάθκια 

άξια νηώσε, παθκιά 

της εργατιάς κλωνάρκα 

 

Φιλήσυχος ο κόσμος της  

γεμάτος καλοσύνη 

μαζί του όσα ζήσαμεν  

ο χρόνος δεν τα σβήνει 

 

Θυμούμαι είχαν θέατρο 

που μας ψυχαγωγούσεν  

της Βατυλής ο κόσμος της 

ευχάριστα περνούσαν 

Με γέλια τζιαι με τραουθκιές  

ενυχτοξημερώναν 

τριαφύλια τα αυτοκίνητα 

όσπου να πεις φορτώναν 

 

Τζιαί τα στενά της Βατυλής 

τζιαι τζείνα ξεχωρίζαν, 

γιατί οι νοικοτζύρες της 

τα μουσκο-εραντίζαν 

 

Τζιαί την Δευτέρα της Λαμπρής  

η κούρσα με γαούρκα 

ξένοιαστα χρόνια όμορφα 

αχ τζιαι να ξανάρκουνταν 

  

Σε ένα σωστό παράδεισον 

ζιούσαν οι Βατυλιώτες  

όμως τους τον εστέρησαν 

αιτία τους προδότες 

 

Τζίεινον το πραξικόπημα  

έφερε την Τουρκία  

τζιαι έπιασεν πόλεις τζιαι 

χωρκά, εν μιάλη αδικία 

 

Εν λυπηρό που σήμερα 

γέλια χαρές χαθήκαν  

τζι’ούλλοι γυρίζουν πρόσφυγες 

τζιαι μαύρα εντυθήκαν 

 

Τζι’ ο Άγιος Φανούριος  

πέρκιμο βάλει σιέρι  

για να ξαναγυρίσουσην 

ούλλοι οι αγνοούμενοι 

 

Χάρη ζητώ που τον Θεόν 

χρόνια να μου χαρίσει 

την λευτεριάν τα αμμάθκια μου  

να δούν τζιαι ας τα κλείσει.

Εκστρατεία φιλανθρωπίας Χριστουγέννων NEPOMAK UK 2020

Γραμμή ενημέρωσης των αποδήμων από Κύπριους γιατρούς στο ΗΒ  

Εθελοντές Κύπριοι γιατροί του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσουν 
να παρέχουν πληροφορίες και στήριξη σε φοιτητές και απόδημους 
αναφορικά με τον κορωνοϊό. 
Η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο ανακοίνωσε συναφώς ότι συνεχίζει προς το σκοπό αυτό 
τη συνεργασία της με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ην. Βα-
σιλείου και με τη νεοσυσταθείσα Κυπριακή Ιατρική Εταιρεία ΗΒ 
(Cyprus Medical Society UK- CMS UK) για τη λειτουργία γραμμής 
επικοινωνίας μέσω email και τηλεφώνου με ομάδα ιατρών της 
CMS UK. 
Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, με την υπο-
στήριξη της Υπάτης Αρμοστείας και της Ομοσπονδίας, μια ομάδα 

Κυπρίων γιατρών παρείχε υπηρεσίες σε άτομα με συμπτώματα 
της COVID-19, καθώς και με άλλα ιατρικά προβλήματα.  
Με το τέλος του πρώτου κύματος η ίδια ομάδα ίδρυσε τη CMS UK 
και επισήμως πλέον η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται καθώς έχει 
ενσκήψει το δεύτερο κύμα της πανδημίας. 
Την περασμένη Κυριακή ολοκληρώθηκε και διαδικτυακά διάσκεψη 
που οργανώθηκε από την ΕΦΕΚ Ην. Βασιλείου στην οποία έγιναν 
παρουσιάσεις από γιατρούς της CMS UK. 
Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του κυπριακού Υπουργείου 
Εξωτερικών. Η τηλεφωνική γραμμή που λειτουργεί είναι ο αριθμός 
02071244090 (9πμ-9μμ Δευτέρα με Κυριακή) και η διεύθυνση 
email είναι το covid19@cyprusmedicalsociety.org.uk. Η τεχνική 
υποστήριξη παρέχεται από την Cytel UK Telecom Ltd. 
H CMS UK φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο Κυπρίων γιατρών 
και φοιτητών ιατρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος της Εταιρείας 
είναι να προάγει τη συνεργασία μεταξύ των Κυπριών γιατρών ενι-
σχύοντας με αυτό τον τρόπο την ανταλλαγή εξειδικευμένων γνώ-
σεων με απώτερο σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη και παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.  
Παράλληλα, επιδιώκει την δημιουργία ενός προγράμματος καθο-
δήγησης (Mentoring Scheme) για την επόμενη γενιά Κυπρίων για-
τρών δίνοντας τους τα απαραίτητα εργαλεία για να πετύχουν στους 
δικούς τους στόχους.
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ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ-ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ

με τον Βύρωνα Καρύδη

Επίκειται το νέο εμβόλιο. Πιθανή η χρήση του μέχρι τα Χριστούγεννα 

Lockdown σε όλη την Αγγλία ανακοίνωσε ο Τζόνσον - Ανοιχτά τα σχολεία

Με πηχυαίο τίτλο - “Αxτίδα ελπίδας για τα Χρι-
στούγεννα” - το πρωτοσέλιδο άρθρο της Daily 
Mirror (04/11) σημειώνει  ότι ο επικεφαλής ιατρι-
κός σύμβουλος της κυβέρνησης, καθηγητής Κρις 
Γουίτι, “έχει τονώσει το ηθικό των Βρετανών” όταν 
σε δηλώσεις του την Τρίτη άφησε να εννοηθεί ότι 
το lockdown  στην Αγγλία είναι πιθανό να λήξει 
πριν από τα Χριστούγεννα – “επειδή ένα εμβόλιο 
μπορεί να είναι καθ’οδόν”. H εφημερίδα αναφέρει 
ότι οι κατά τόπους γιατροί είναι "σε ετοιμότητα 
για να αρχίσουν τον εμβολιασμό τον επόμενο 
μήνα". Όπως υπογραμμίζει το κύριο άρθρο της 
Mirror αυτή η προοπτική “αυξάνει την πιθανότητα 
για καλύτερα από το αναμενόμενο Χριστουγέν-
νων". 
Πρόκειται για ένα θέμα που κυριαρχεί και στην 

πρώτη σελίδα της Daily Express, η οποία ανα-
φέρει ότι τα ιατρεία σε όλη τη χώρα προετοιμάζο-
νται να εμβολιάσουν  άτομα ηλικίας  85 ετών και 
άνω και τους εργαζόμενους στο εθνικό σύστημα 
υγείας (NHS). Οι προετοιμασίες για ένα επικεί-
μενο εμβόλιο είναι  η κύρια ιστορία για την εφη-
μερίδα. Σύμφωνα με την Daily Mail σύντομα ανα-
μένεται επίσημη ανακοίνωση για σχέδια μαζικού 
εμβολιασμού. 
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο καθολικό lockdown 

στην Αγγλία, η Sun εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν 
κατάφερε να πείσει την κοινή γνώμη για την ανά-
γκη των νέων αυστηρών περιορισμών . Επί του 
θέματος οι βουλευτές θα ψηφίσουν αργότερα σή-

μερα, μας ενημερώνει η εφημερίδα. 
Σύμφωνα με την Sun, το σύστημα των τριών 

επιπέδων προστατευτικών μέτρων για την αντι-
μετώπιση του Covid-19 που ίσχυε πριν από την 
επιβολή του δεύτερου lockdown είχε αρχίσει να 
έχει αποτελέσματα. Μια μελέτη δείχνει ότι ο δεί-
κτης R - ο μέσος αριθμός των ανθρώπων  που 
έχουν μολυνθεί από κάθε άτομο που έχει προ-
σβληθεί από τον ιό  - είναι ήδη κάτω από το ένα. 
Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι τώρα που  αυτά τα   
μέτρα είχαν αρχίσει να αποδίδουν  και η οικονομία 
να ανακάμπτει  -  “κάνουμε ένα γιγαντιαίο, αόρατο 
άλμα πίσω στην άβυσσο με το νέο γενικό lock-
down”.  

H Daily Telegraph εγείρει ερωτήματα σχετικά 
με τo μοντέλο ανάσχεσης της επιδημίας που χρη-
σιμοποιούν οι σύμβουλοι της κυβέρνησης. 
Ο συντάκτης του 
σχετικού άρθρου 
είναι της γνώμης 
ότι ο  
πρωθυπουργός 
έπρεπε  να εξε-
τάσει μια εναλ-
λακτική ανάλυση 
από εξίσου αξιό-
πιστους επιστή-
μονες προτού 
λάβει την από-
φαση για το νέο 
lockdown.  

Μαζικό πιλοτικό διαγνωστικό πρόγραμμα 
στο Λίβερπουλ 
Πολλές  εφημερίδες  της Τρίτης (03/11) είχαν 

ως πρωτοσέλιδο θέμα την είδηση ότι έως και  
μισό εκατομμύριο άνθρωποι στο Λίβερπουλ πρό-
κειται να κάνουν τεστ για  Covid-19 , στην πρώτη 
προσπάθεια της κυβέρνησης να γίνει μαζικός 
έλεγχος  σε όλη την πόλη, με στόχο τον εντοπισμό 
κάθε κρούσματος του ιού. 
Ο Guardian έγραψε ότι μια ποικιλία τύπων τεστ 

και οι τεχνικές δεξιότητες του στρατού θα βοηθή-
σουν να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή η μαζική 
εξέταση του πληθυσμού και σε άλλες περιοχές 
της Αγγλίας. Σύμφωνα με την Daily Telegraph, 
το σχέδιο θα προσφέρει μια "διέξοδο εκτός του 

lockdown". To 80% αυτών 
που πάσχουν από Covid 

είναι ασυμπτωματικοί και ως εκ 
τούτου εξαπλώνουν τον ιό σιω-
πηλά - αλλά οι ειδικοί πιστεύουν 
ότι τα εβδομαδιαία τεστ είναι πιθανό να μειώσουν 
κατά το ήμισυ τον ρυθμό αναπαραγωγής εξασφα-
λίζοντας γρήγορα ότι τα μολυσμένα άτομα θα απο-
μονώνονται, ενώ οι υγιείς άνθρωποι θα συνεχίζουν 
κανονικά τις καθημερινές δραστηριότητές τους. 
Η εφημερίδα i συμφωνεί ότι η ταχεία ιχνηλά-

τηση ατόμων με τον ιό “θα πρέπει να σπάσει την 
αλυσίδα μετάδοσης”. Πιστεύει ότι εάν το πιλοτικό 
πρόγραμμα στο Λίβερπουλ είναι επιτυχές, το τεστ 
που προσφέρεται και το οποίο έχει αποτέλεσμα 
μέσα σε 15 λεπτά θα μπορούσε να ξεκινήσει σε 
όλη την Αγγλία πριν από τα Χριστούγεννα. 
Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Independent, 

τα δεδομένα του NHS που διέρρευσαν αποκάλυ-
ψαν ότι ο αριθμός των ασθενών που εισήχθησαν 
σε νοσοκομεία στην Αγγλία με Covid αυξήθηκε 
περισσότερο από 60% σε μόλις 10 ημέρες. Ο 
αριθμός των ασθενών που χρειάζεται αναπνευ-
στήρα  έχει επίσης αυξηθεί περισσότερο από 
50% ενώ τα νοσοκομεία στο Βορρά και στην κε-
ντρική Αγγλία επισημαίνουν ότι τα ποσοστά της 
νόσου είναι σε υψηλότερα επίπεδα  από ό, τι την 
άνοιξη. Ο ιατρικός διευθυντής του Liverpool Uni-
versity Hospitals Trust, σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες, προειδοποίησε τους συναδέλφους του ότι 
τα νοσοκομεία λειτουργούν  τώρα με 100% πλη-
ρότητα.

Ένα δεύτερο lockdown για την Αγγλία που θα 
ισχύσει έως τις 2 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε ο Βρε-
τανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε έκτα-
κτη συνέντευξη Τύπου το βράδυ του Σαββάτου. 
Όπως είπε, χωρίς πρόσθετα μέτρα η χώρα κιν-
δυνεύει να βλέπει πολλές χιλιάδες θανάτους την 
ημέρα, θανάτους περισσότερους από του Απρι-
λίου, ενώ σχολίασε ότι ο κορεσμός του δημοσίου 
συστήματος υγείας θα ήταν «μία ιατρική και ηθική 
καταστροφή», με τους γιατρούς να καλούνται 
στην ουσία να επιλέξουν «ποιος θα ζήσει και 

προς θα πεθάνει». 
Από σήμερα Πέμπτη, λοιπόν, όλοι οι κάτοικοι της 
Αγγλίας καλούνται να μη βγαίνουν από το σπίτι 
παρά μόνο για λόγους εκπαίδευσης, εργασίας 
(όταν δεν μπορούν να εργαστούν από το σπίτι), 
άσκησης (χωρίς όριο στο πόσες φορές μπορεί 
να ασκηθεί κανείς), για αγορά τροφίμων και φαρ-
μάκων αν δεν μπορούν να τα προμηθευθούν δια-
φορετικά και για ιατρικούς λόγους ή για παροχή 
βοήθειας σε ευπαθείς συμπολίτες. Στο πλαίσιο 
των περιορισμένων μετακινήσεων, οι πολίτες κα-
λούνται να μην ταξιδεύουν στο εξωτερικό παρά 
μόνο για λόγους εργασίας. 
Απαγορεύονται οι συναντήσεις μεταξύ ατόμων 
που δε συγκατοικούν σε κλειστό χώρο, ενώ θα 
επιτρέπεται η συνάντηση με μόνο ένα άτομο από 
άλλο σπίτι σε υπαίθριο χώρο. Προβλέπεται ξανά 
η συγκρότηση μιας λεγόμενης «φούσκας» υπο-
στήριξης ευπαθών ατόμων, καθώς πλέον και η 
φροντίδα παιδιών από συγκεκριμένους συγγενείς 
ή φίλους όταν οι γονείς εργάζονται. 
Ιατρικά ευάλωτοι πολίτες και οι άνω των 60 κα-
λούνται να επιδεικνύουν πρόσθετη προσοχή, όχι 
όμως να θέσουν εαυτούς σε απομόνωση όπως 
την άνοιξη. 
Σε όλη την αγγλική επικράτεια θα κλείσουν τα 
καταστήματα εστίασης και τα καταστήματα που 
δεν πωλούν αναγκαία είδη. Θα εξαιρούνται εστια-
τόρια που κάνουν γεύματα σε πακέτο και παρά-
δοση κατ' οίκον. Κλείνουν όλοι οι χώροι αναψυχής 
και διασκέδασης, γυμναστήρια και κομμωτήρια. 
Ανοιχτά, ωστόσο, θα παραμείνουν τα σχολεία, 
τα πανεπιστήμια και κολέγια και οι παιδικοί σταθ-
μοί, καθώς και οι υπαίθριες παιδικές χαρές, ενώ 

θα επιτρέπονται οι οικοδομικές εργασίες, καθώς 
και η λειτουργία αγροκτημάτων, δικαστηρίων και 
του κοινοβουλίου. Όλοι οι εργαζόμενοι καλούνται 
να εργάζονται από το σπίτι εφόσον είναι δυνατό. 
Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε δε ότι παρατεί-
νεται για ένα μήνα έως το τέλος Νοεμβρίου το 
πρόγραμμα στήριξης θέσεων εργασίας, με την 
πληρωμή από το κράτος του 80% του μισθού 
ιδιωτικών υπαλλήλων που τελούν υπό αναστολή 
εργασίας. Το πρόγραμμα επρόκειτο να λήξει το 
Σάββατο. 
Με τη λήξη αυτού του νέου lockdown κάθε πε-
ριοχή της Αγγλίας θα επιστρέψει σε κάποια από 
τις τρεις ισχύουσες βαθμίδες περιοριστικών μέ-
τρων ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση 
εκείνη την περίοδο. 
Ο κ. Τζόνσον είπε πως τα φετινά Χριστούγεννα 
θα είναι διαφορετικά, «ίσως πολύ διαφορετικά», 
αλλά ελπίζει τα μέτρα να αποδώσουν και να επι-
τρέψουν στις οικογένειες να γιορτάσουν μαζί. 
Τα μέτρα υπαγορεύονται από την επιδεινούμενη 
επιδημιολογική εικόνα στη χώρα, με την επιστη-
μονική επιτροπή SAGE να εκτιμά ότι ήδη οι θά-
νατοι βρίσκονται στην τροχιά του «εύλογου χειρί-
στου σεναρίου» που προβλέπει 85.000 θύματα. 
Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης προ-
ειδοποίησαν ότι σε τρεις εβδομάδες θα υπάρξει 
κορεσμός των μονάδων εντατικής θεραπείας στα 
νοσοκομεία της χώρας, καθώς τα κρούσματα και 
οι νοσηλείες φορέων του ιού είναι ήδη σε τροχιά 
χειρότερη από το ίδιο εύλογο χείριστο σενάριο. 
Ο Αρχίατρος για την Αγγλία καθηγητής Κρις 
Γουίτι, που πλαισίωνε τον πρωθυπουργό στη συ-
νέντευξη Τύπου, είπε ότι πλέον σε όλη τη χώρα 

υπάρχει «σημαντικός ρυθμός αύξησης» των 
κρουσμάτων, με τους εκτεταμένους δειγματολη-
πτικούς ελέγχους να δείχνουν ότι κάθε μέρα στην 
Αγγλία υπάρχουν στην πραγματικότητα περίπου 
50.000 νέα κρούσματα. 
Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυ-
βέρνησης σερ Πάτρικ Βάλανς ανέφερε από την 
πλευρά του ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα 
στις αρχές Δεκεμβρίου τα νοσοκομεία της χώρας 
θα ξεπεράσουν τον αριθμό των νοσηλευόμενων 
ασθενών Covid σε σύγκριση με την κορύφωση 
του πρώτου κύματος της πανδημίας. 
Συμπλήρωσε ότι αυτό συνεπάγεται πως γύρω 
στις 8 Δεκεμβρίου η χώρα θα φτάσει στον αριθμό 
των θανάτων της κορύφωσης του πρώτου κύμα-
τος, με κίνδυνο ο αριθμός αυτός να γίνει ακόμα 
μεγαλύτερος. 
Μέτρα στήριξης στους πληγέντες από το lock-
down στη Βρετανία 
Ο Τζόνσον υποσχέθηκε ότι θα διπλασιάσει τη 
βοήθεια προς τους αυτοαπασχολούμενους. 
Το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα στηρίζει την 
απόφαση της κυβέρνησης. 
Όμως η στήριξή του συνοδεύεται από σφοδρή 
κριτική. «Το να απορρίπτει τις συμβουλές των δι-
κών του επιστημόνων επί 40 ημέρες ήταν μια κα-
ταστροφική χρεοκοπία της ηγεσίας και της κρίσης 
του», είπε ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ. 
Σημειώνεται ότι το lockdown που ανακοινώθηκε 
αφορά μόνο την Αγγλία. Η Βόρεια Ιρλανδία και η 
Ουαλία έχουν ήδη εφαρμόσει δικές τους εκδοχές 
αυστηρότατων περιορισμών, όπως και η Σκωτία, 
η οποία απαγόρευσε τις μετακινήσεις από και 
προς την Αγγλία.



 4    | Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Επέκτεινε την αναστολή  
πληρωμών στα δάνεια  

Οι τράπεζες και οι διαχειριστές 
περιουσιακών στοιχείων στη 
Βρετανία μπορούν να χρησιμο-
ποιούν τα χρηματιστήρια από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση για να 
πραγματοποιούν συναλλαγές 
με μετοχές από τον Ιανουάριο, 
δήλωσε η χρηματοοικονομική 
ρυθμιστική αρχή της Βρετανίας 
χθες Τετάρτη, πυροδοτώντας 
μια διασυνοριακή σύγκρουση 
στους κανόνες για τους τίτλους 
κινητών αξιών. 
Η Βρετανία αποχώρησε από 
την Ε.Ε. τον Ιανουάριο και η 
πρόσβαση της λήγει στις 31 Δε-
κεμβρίου, αφήνοντας και τις δύο 
πλευρές να αποφασίσουν που 
θα υποχρεούνται οι επενδυτές 
στη δικαιοδοσία τους να ανταλ-
λάσσουν μετοχές. 
Η ρυθμιστική αρχής της Ε.Ε., 
ESMA, έχει ήδη δηλώσει ότι οι 

Ευρωπαίοι επενδυτές μπορούν 
να διαπραγματεύονται μετοχές 
σε στερλίνα μόνο στο Λονδίνο, 
το κέντρο της Ευρώπης για τις 
διασυνοριακές διαπραγματεύ-
σεις με πολλαπλά νομίσματα σε 
πλατφόρμες, όπως οι Tur-
quoise, Cboe και Aquis Ex-
change στο Χρηματιστήριο του 
Λονδίνου. 
Ωστόσο, η Αρχή Χρηματοοικο-
νομικής Συμπεριφοράς της Βρε-
τανίας (FCA) δήλωσε σήμερα 
Τετάρτη, ότι θα επιτρέψει στις 
εταιρείες να συνεχίσουν από 
τον Ιανουάριο να διαπραγμα-
τεύονται όλες τις μετοχές από 
την Ε.Ε. στους τόπους διαπρα-
γμάτευσης όπου επιλέγουν να 
το πράξουν, αντί να περιορίζο-
νται στις πλατφόρμες με έδρα 
στη Βρετανία.

Στο τραπέζι του διαλόγου ΕΕ και 
Βρετανία

Brexit Οικονομία

«Γονατίζουν» από το νέο lockdown στη Βρετανία 
οι αεροπορικές εταιρείες

Σε νέα κρίση οδηγεί τις αεροπορικές εται-
ρείες η απόφαση της κυβέρνησης του 
Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόν-
σον να απαγορεύσει τις διεθνείς αερο-
πορικές πτήσεις για λόγους αναψυχής 
από το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο 
των μερικών περιοριστικών μέτρων που 
επιβλήθηκαν στην χώρα για την αντιμε-
τώπιση του κορωνοϊού.  
Οι αεροπορικές εταιρείες δεν είχαν ενη-
μερωθεί για την απαγόρευση αυτή πριν 
από την επίσημη ανακοίνωση που έγινε 
το βράδυ του Σαββάτου, όπως ανέφεραν 
πηγές. Ηδη, οι αεροπορικές εταιρείες 
έχουν υποστεί καίριο πλήγμα από την 
πανδημία του Covid-19. Eχουν περικό-
ψει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, 
ενώ ταυτόχρονα έχουν στραφεί στις αγο-
ρές κεφαλαίου και σε πωλήσεις ενεργη-
τικού για να μπορέσουν να επιβιώσουν. 
Τώρα, στο δεύτερο κύμα του κορωνοϊού, 
αναμένεται να προχωρήσουν σε περαι-

τέρω μείωση της επιβατικής δυναμικό-
τητάς τους προκειμένου να μειώσουν τις 
δαπάνες.  
Η EasyJet, ο δεύτερος μεγαλύτερος αε-
ρομεταφορέας χαμηλού κόστους της Ευ-
ρώπης, ανακοίνωσε ότι θα πραγματο-
ποιήσει τις προγραμματισμένες πτήσεις 
του έως σήμερα Πέμπτη και «αναμένεται 
να ακυρώσει το μεγαλύτερο μέρος των 
δρομολογίων του στη διάρκεια του lock-
down για να επιστρέψει στις αρχές Δε-
κεμβρίου». Ο αερομεταφορέας απηύ-
θυνε εκ νέου έκκληση στη βρετανική 
κυβέρνηση για οικονομική βοήθεια. Η 
British Airways ανακοίνωσε ότι θα ενη-
μερώσει τους επιβάτες της για τις προ-
σαρμογές στα αεροπορικά δρομολόγια, 
ενώ ο μητρικός της όμιλος της, ΙΑG, ανα-
κοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει αυτό 
το τρίμηνο μόνο το 30% των δρομολο-
γίων που είχε την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο. 

Αεροπορικές εταιρείες

Σε επέκταση της ανα-
στολής πληρωμών σε 
πιστωτικές κάρτες, 
χρηματοδοτήσεις αυτο-
κινήτων, προσωπικά 
δάνεια και σε ενέχυρα, 
προχώρησε τη Δευ-
τέρα η αρμόδια ρυθμι-
στική αρχή της Βρετα-
νίας, ενόψει των 
αυστηρότερων περιο-
ρισμών για τον κορω-
νοϊό που θα τεθούν σε 
εφαρμογή απο σή-
μερα. 
Οι καταναλωτές που 
δεν έχουν ακόμη ανα-
βάλει τις πληρωμές 
τους στο πλαίσιο των 
οδηγιών που εκδόθη-

καν τον Ιούλιο, μπο-
ρούν να ζητήσουν αυ-
τήν που διαρκεί έως 
και 6 μήνες, όπως ανέ-
φερε σε δήλωσή της η 
Αρχή Χρηματοοικονο-
μικής Συμπεριφοράς 
(FCA). 
Για τη βραχυπρόθεσμη 
πίστωση υψηλού κό-
στους, όπως τα δάνεια 
payday, οι καταναλω-
τές θα μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για 
αναβολή πληρωμής 
ενός μήνα, εάν δεν το 
έχουν ήδη κάνει, όπως 
αναφέρεται στη δή-
λωση.
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Φόρμουλα για δυο κράτη δίπλα δίπλα, θέλει ο Τατάρ! 
        Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΕ ΠΡΟΦΑΣΗ ΝΑ ΜΗ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΟ… «ΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑ» ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΑΣΥΖΗΤΗΤΙ ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΙΔΕΕΣ…

ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΕΛ

Δεν μπορεί να γίνει δεκτή οποιαδήποτε παρέκ-
κλιση από το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του 
Κυπριακού, όπως αυτό καθορίζεται από τα ψη-
φίσματα του ΟΗΕ και τις συμφωνίες Υψηλού Επι-
πέδου, δήλωσε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Άντρος 
Κυπριανού σε δηλώσεις του στην Αθήνα ύστερα 
από συναντήσεις του με τον Πρωθυπουργό Κ. 
Μητσοτάκη και την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας. 
Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση του με τον  
πρώην Πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα, ο Γενικός 
Γραμματέας του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι ήταν μια 
πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική συνάντηση, 
όπου εκφράστηκε η ανησυχία για τις θέσεις της 
τουρκικής πλευράς αναφορικά με το πλαίσιο επί-
λυσης του Κυπριακού. 
«Ξεκαθαρίσαμε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από το συμφωνημένο 

πλαίσιο όπως αυτό καθορίζεται από τα Ψηφί-
σματα του ΟΗΕ και τις συμφωνίες υψηλού επι-
πέδου. Δηλαδή λύση διζωνικής δικοινοτικής ομο-
σπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή 
καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα. Τονίσαμε 
ότι θα πρέπει να αναληφθούν προσπάθειες και 
πρωτοβουλίες οι οποίες να οδηγήσουν σε επα-
νάληψη των διαπραγματεύσεων το συντομότερο 
δυνατόν γιατί όσο παρέρχεται ο χρόνος, τόσο 
αυξάνεται ο κίνδυνος επί του εδάφους για δημι-
ουργία τετελεσμένων, τα οποία θα προκαλέσουν 
σοβαρά προβλήματα στην προσπάθεια επίλυσης 
του Κυπριακού», δήλωσε ο Άντρος Κυπριανού. 
ΑΚΕΛ: Η Ε/κ πλευρά να αποφύγει τις παλι-
νωδίες των τελευταίων χρόνων  
Οι όποιες παλινωδίες της κυβέρνησης σε σχέση 
με τη βάση λύσης του κυπριακού θα είναι βού-

τυρο στο ψωμί της Τουρκίας, του Ταγίπ Ερντογάν 
και του Ερσίν Τατάρ, τόνισε το μέλος του Πολιτι-
κού γραφείου του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης.  
Μιλώντας στην πρωινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ επι-
σήμανε ότι είναι ξεκάθαρο όμως ότι υπάρχει διά-
σταση απόψεων που σχετίζεται με τον επιδιωκό-
μενο στόχο της λύσης. Υπέδειξε ότι πρέπει η 
ελληνοκυπριακή πλευρά να αποφύγει τις παλι-
νωδίες των τελευταίων χρόνων και να επαναρχί-
σουν οι συνομιλίες από εκεί που έμειναν στη 
βάση της λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπον-
δίας. 
Ο κ. Χριστοφίδης υπογράμμισε ότι τυχόν στρε-
ψοδικία της ελληνοκυπριακής πλευράς θα οδη-
γήσει με μαθηματική ακρίβεια στην επιβολή της 
διχοτόμησης και στη λύση δύο κρατών στην Κύ-
προ. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Οι ηγέτες των δυο Κοινοτήτων της Κύπρου, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
και ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης  Ερσίν Τατάρ 
είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν θετικά σε μια 
άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη, λένε τα Ηνωμένων 
Έθνη, πλην όμως ο καθένας επιφυλάσσεται να 
προσέλθει με τη δική του ατζέντα.  
Αναστασιάδης και Τατάρ είχαν  την Τρίτη την 
πρώτη τους συνάντηση υπό την αιγίδα της Ειδι-
κής Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, 
Ελίζαμπεθ Σπέχαρ 
Η άτυπη συνάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση 
των Ηνωμένων Εθνών διεξήχθη σε εγκάρδια 
ατμόσφαιρα και οι δυο ηγέτες είχαν την ευκαιρία 
να έχουν την πρώτη ανεπίσημη ανταλλαγή από-
ψεων. 
 Ο κ. Τατάρ και ο κ. Ανατασιάδης, σημειώνουν τα 
Ηνωμένα Έθνη, «εξέφρασαν την αποφασιστικό-
τητά τους να ανταποκριθούν θετικά στη δέσμευση 
του ΓΓ του ΟΗΕ να διερευνήσει το ενδεχόμενο 
σύγκλησης μια άτυπης πενταμερούς συνάντησης, 
συν τον ΟΗΕ, σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον στο 
κατάλληλο στάδιο». 
Ωστόσο, η αναγγελία της πρόθεσης των δυο για 
άτυπη συνάντηση και έχοντας υπόψη την επα-
νάληψη σ’ αυτή των διχοτομικής φιλοσοφίας το-
ποθετήσεων του κ. Τατάρ, σε συνδυασμό με τις 
χωριστικές ενέργειες του με την κάλυψη του Ταγίπ 
Ερντογάν, επί  του εδάφους και τις παράνομες 
δραστηριότητες της Τουρκίας στην Κυπριακή 
ΑΟΖ, δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ενθαρρυντικό 
στοιχείο.  
Αντίθετα με την χωρίς περιστροφές προαναγγελία 
του Ερσίν Τατάρ ότι θα θέσει θέμα και άλλων 
μορφών λύσης, όπως εκείνης των δυο κρατών, 
εκφράζονται ανησυχίες για μεθοδευμένες κινήσεις 
να σκοτώσουν  εν τη γενέσει της την προσπάθεια 
νεκρανάστασης, της από τρία τώρα χρόνια, μετά 
το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά, κλινικά νεκρής 
διαδικασίας αναζήτησης λύσης στο Κυπριακό.  
Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι στο πλαίσιο των πραγμα-
τικοτήτων στην Κύπρο και της εντολής που έχει 
πάρει από το «λαό», η ομοσπονδιακή λύση που 
συζητείται από το 1977 και εντεύθεν, δεν έχει και 
πολλές ελπίδες για την «τδβκ» - όπως αποκάλεσε 

το ψευδοκράτος – και τους Τ/κ. Γι αυτό, είπε, 
ήρθε η ώρα να συζητηθούν νέες ιδέες στο τρα-
πέζι, λέγοντας πως ο χρόνος έχει παρέλθει. 
«Γι’ αυτό εμείς, σε διαβούλευση με την Άγκυρα, 
με την Τουρκία – όπως πάντα – θα είμαστε σε 
αυτή την πενταμερή και θα εκφράσουμε τις δικές 
μας ιδέες, απόψεις για τη διαδικασία και πως 
μπορεί να υπάρξει μια φόρμουλα για δύο κράτη 
που θα ζήσουν δίπλα - δίπλα. Αυτό ευχόμαστε 
να πετύχουμε. Φυσικά και δεν αναμένεται η θετική 

ανταπόκριση της άλλης πλευράς σε αυτό. Έχουν 
κι αυτοί τις δικές τους σκέψεις»,  ανέφερε ο Ερσίν  
Τατάρ. 
ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ… 
Ερωτηθείς αν θα αναμένουμε τώρα την κάθοδο 
της κας Λουτ για να προετοιμάσει τη σύγκληση 
της πενταμερούς, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
απάντησε ότι «εξαρτάται από τον ΓΓ του ΟΗΕ». 
Το «θετικό» απουσιάζει από το όλο σκηνικό, μιας 
και ο κ. Τατάρ αγνοεί ολοκληρωτικά τα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ και τη λύση ΔΔΟ εμμένοντας να συζη-
τηθούν στο τραπέζι και άλλες λύσεις. Κάτι που 
έθετε μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά εν πάση 
περιπτώσει ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου. 
Επιστρέφοντας από τη συνάντηση στο Προ-

εδρικό, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε ότι 
επί της ουσίας δεν άλλαξαν οι θέσεις κανενός. Ο 
κ. Τατάρ, σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, δή-
λωσε πρόθυμος να συμμετέχει σε μια άτυπη πε-
νταμερή αλλά στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων να τεθούν και άλλες ιδέες. 
Πάντως, ο Πρόεδρος επικαλέστηκε την τελευταία 
επιστολή που απέστειλε στον ίδιο ο ΓΓ του ΟΗΕ 
επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να αναλάβει 
πρωτοβουλία για συνέχιση των συνομιλιών στη 

βάση των ψηφισμάτων και αποφάσεων του ΟΗΕ 
για το Κυπριακό. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος 
μίλησε για λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομο-
σπονδίας και υπενθύμισε, όπως είπε, τη δέ-
σμευση των πρώην  Τουρκοκυπρίων ηγετών, 
προκατόχων του κ. Τατάρ, σε αυτή τη μορφή λύ-
σης. 
Ο κ. Τατάρ φαίνεται να επέμεινε ότι στο τραπέζι 
πρέπει να τεθούν για συζήτηση και άλλες εναλ-
λακτικές λύσεις. Ερωτηθείς αν για την Ελληνοκυ-
πριακή πλευρά είναι προϋπόθεση ότι δεν μπο-
ρούν να τεθούν στο τραπέζι άλλες μορφές λύσης, 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «δεν θα ήθελα 
μετά την πρώτη συνάντηση να κάνω δηλώσεις, 
οι οποίες θα μολύνουν ενδεχόμενα μια φιλική 
ατμόσφαιρα. Χωρίς αμφιβολία υπάρχει διάσταση 

θέσεων».  
Ο Πρόεδρος έθεσε επίσης στον κ. Τατάρ το θέμα 
των Βαρωσίων, ενώ ο κ. Τατάρ το θέμα των υδρο-
γονανθράκων. 
Πάντως, οι δηλώσεις Αναστασιάδη, έχοντας 
υπόψη τον «πρότερο βίο του», προκαλούν ανη-
συχία για τις τελικές προθέσεις του σε περίπτωση 
που προχωρήσουν οι διαδικασίες και φτάσουμε 
στην Πενταμερή.  
Κανείς δεν μπορεί να διαγράψει την ειδησεογρα-
φία του προηγούμενου διαστήματος για τις βολι-
δοσκοπήσεις που Ν. Αναστασιάδης έκανε ακόμη 
και στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλόυτ 
Τσαβούσογλου για λύση δυο κρατών, καθώς επί-
σης της εξίσου διχοτομικής φιλοσοφίας προτρο-
πές του προς την Τουρκία να περιοριστεί στην 
ΑΟΖ των κατεχομένων! 
Προφανώς και τις τοποθετήσεις του αυτές αξιο-
ποιεί πλέον με τον καλύτερο τρόπο η τουρκική 
διπλωματία και δίνει την αφορμή στον  εθνικιστή 
Τουρκοκύπριο ηγέτη, θιασώτη της διχοτόμησης 
να δηλώσει ενώπιον της Εκπροσώπου του ΟΗΕ 
ότι σε μια διαδικασία, στην Πενταμερή, την οποία 
θα συγκαλέσουν τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη και 
θα διεξαχθεί κάτω από την αιγίδα τους, θα θέσει 
επί τάπητος θέσεις έξω από τις βάσεις του συμ-
φωνημένου πλαισίου αναζήτησης λύσης το οποίο 
καθορίστηκε από Ψηφίσματα και Αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ.  
Σε άλλους καιρούς, όταν η  Ελληνοκυπριακή 
πλευρά, όπως επί προεδρίας του αείμνηστου 
Δημ. Χριστόφια, διπλωματικά βρισκόταν βήματα 
μπροστά, η τουρκική διπλωματία δεν θα αποτολ-
μούσε να εκφράζει καν προθέσεις να θέσει επί-
σημα θέμα αλλαγής του πλαισίου λύσης, γιατί 
γνώριζε πως θα εύρισκε απέναντι της ομόθυμο 
το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το πράττει 
σήμερα εκμεταλλευόμενη τις αλλοπρόσαλλες πο-
λιτικές του Νίκου Αναστασιάδη ο οποίος συμπε-
ριφέρεται, ανάλογα με τις παραταξιακές ανάγκες 
τους ΔΗΣΥ και ανάλογα με τις δικές του προσω-
πικές φιλοδοξίες, όπως έκανε στο Γκραν Μοντανά 
όταν τα παράτησε ενόψει των προεδρικών και 
φόρεσε τη φουστανέλα, προσαρμόζοντας ανα-
λόγως και τις θέσει του στο Κυπριακό προς άγραν 
ψήφων…

ΑΚΕΛ: Η Ε/κ πλευρά να αποφύγει τις παλινωδίες των τελευταίων χρόνων 

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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ΠΑΙΔΕΙΑ                    
      Ειδήσεις σε 2’

Οδική ασφάλεια

Η ΟΕΛΜΕΚ και ο Σύνδεσμος Ελλήνων 
Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης Κύ-
πρου (ΣΕΔΜΕΚ) σε συνάντηση που εί-
χαν την Τρίτη επιβεβαίωσαν τα μεγάλα 
προβλήματα που παρουσιάζονται στις 
σχολικές μονάδες συνεπεία της πανδη-

μίας του Covid-19 και του αυξημένου 
αριθμού μαθητών/-τριών και εκπαιδευ-
τικών που νοσούν ή αποτελούν επαφές 
με επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19, 
ιδιαίτερα σε εκείνα τα σχολεία που εντο-
πίζονται επιβεβαιωμένα κρούσματα. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, προβλήματα 
που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ελλιπή 
στήριξη των σχολικών μονάδων, τα προ-
βλήματα ενημέρωσης και επικοινωνίας 
με τους αρμόδιους φορείς για την ιχνη-
λάτηση, την απουσία σαφών και ξεκά-
θαρων οδηγιών, τις συχνά αλληλοσυ-
γκρουόμενες οδηγίες, έχουν ως 
αποτέλεσμα την ανομοιόμορφη διαχεί-
ριση παρόμοιων καταστάσεων σε δια-
φορετικές σχολικές μονάδες, τη διεξα-
γωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
τις ελλείψεις σε θέματα ψηφιακού εξο-
πλισμού και συνδεσιμότητας στο διαδί-
κτυο κ.ά. 
«Σημειώνουμε ότι ως ΟΕΛΜΕΚ είχαμε 
επισημάνει έγκαιρα αυτά τα προβλή-
ματα, καταθέτοντας ολοκληρωμένες ει-
σηγήσεις και προτάσεις τόσο σε επι-
στολή μας προς τον Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
στις 22/10/2020 όσο και σε συνάντησή 
μας που είχε πραγματοποιηθεί την ίδια 

μέρα», προστίθεται. 
Δυστυχώς, συνεχίζει η ανακοίνωση, 
όπως διαφάνηκε και μέσα από τη χθε-
σινή συνάντηση της ΟΕΛΜΕΚ με τους 
Διευθυντές, δηλαδή εκείνους τους λει-
τουργούς που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή αντιμετώπισης της δύσκολης κα-
τάστασης, μαζί με τις διευθυντικές ομά-
δες και τους εκπαιδευτικούς των σχο-
λείων, τα προβλήματα αυτά δεν έχουν 
αντιμετωπιστεί ακόμα σε ικανοποιητικό 
βαθμό. 
Δεδομένης της ραγδαίας αύξησης των 
κρουσμάτων που εντοπίζονται πλέον 
στις σχολικές μονάδες, αναφέρεται, κα-
θίσταται απολύτως αναγκαία η άμεση 
λήψη εκείνων των μέτρων από την Πο-
λιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία, που θα 
επιτρέψουν τη συνέχιση της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας και της λειτουργίας των 
σχολείων χωρίς τα μεγάλα προβλήματα 
που παρουσιάζονται σήμερα.

Ηνωμένο Βασίλειο: Σε καραντίνα οι ταξιδιώτες από Κύπρο

Μεγάλα προβλήματα σε σχολεία με κρούσματα Covid-19 
Με το σύνθημα «Σκέψου αυ-
τούς που αφήνεις πίσω σου» 
ξεκίνησε από την Δευτέρα 2 
Νοεμβρίου εκστρατεία  ενίσχυ-
σης της οδικής ασφάλειας και 
την μείωση των τροχαίων συ-
γκρούσεων στην Κύπρο. 
Η εκστρατεία αποτελεί μια συ-
νεργασία του Οργανισμού Re-
action και της Τράπεζας Κύ-
πρου, με την υποστήριξη του 
Δικτύου #SupportCY, της Υπη-
ρεσίας Ασθενοφόρων και του 
Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας.  
Όπως αναφέρει Δελτίο Τύπου, 
ο Πρόεδρος του Οργανισμού 
REACTION, Μάριος Σταύρου 
δήλωσε ότι η ενημέρωση, εκ-
παίδευση και ευαισθητοποίηση 
των χρηστών του οδικού δι-
κτύου είναι μια πολυσύνθετη 
διαδικασία που απαιτεί την 
εμπλοκή και συνεργασία όλων 
των φορέων σε εθνικό επίπεδο. 
Η εκστρατεία που ξεκίνησε σε 
συνεργασία με την Τράπεζα 
Κύπρου και το Δίκτυο Sup-
portCY αποτελεί ακόμα μια 
κοινή προσπάθεια αντιμετώπι-
σης κοινωνικών προβλημάτων 
και στήριξης της κοινωνίας. Μέ-
χρι το τέλος του 2020 προ-
γραμματίστηκαν ενημερωτικές 
δράσεις σε τοπικό αλλά παγκύ-
πριο επίπεδο με τη χρήση της 
τεχνολογίας και όχι μόνο, με 
αυστηρή τήρηση των σχετικών 
πρωτοκόλλων του Υπουργείου 
Υγείας.

Την έμπρακτη στήριξη στο έργο του Συνδέσμου 
Europa Donna Κύπρου μετέφερε την Δευτέρα ο 
Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου στον Εκτε-
λεστικό Διευθυντή του Συνδέσμου Αδάμο Ασπρή. 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας, ο Επίτροπος Προεδρίας παρέδωσε 
χρηματικό ποσό ύψους 460 ευρώ στον κ. Ασπρή 

εκ μέρους των Γραφείων των Επιτρόπου Προ-
εδρίας, Επιτρόπου Εθελοντισμού και μη Κυβερ-
νητικών Οργανώσεων, Επιτρόπου Περιβάλλο-
ντος, Διαπραγματευτή, της Υπηρεσίας 
Αγνοουμένων και Εγκλωβισμένων και της ΔΕΑ, 
για στήριξη του έργου του Συνδέσμου Europa 
Donna Κύπρου και παρέλαβε προστατευτικές μά-
σκες που έχουν ετοιμαστεί από τον Σύνδεσμο. 
Παράλληλα, ο Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε ότι 
με πρωτοβουλία του Γραφείου του και μέσω των 
Ομοσπονδιών και άλλων οργανωμένων συνόλων 
των Κυπρίων της Διασποράς, θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί ένας ακόμα μηχανισμός οικονομικής 
στήριξης στο μεγάλο ανθρωπιστικό έργο που επι-
τελεί ο Σύνδεσμος Europa Donna Κύπρου. 
Τόνισε, επίσης, ότι οι Κύπριοι, όσο μακριά και αν 
βρίσκονται, στέκονται πάντοτε εμπράκτως δίπλα 
στην πατρίδα και τους συμπατριώτες τους.

Στήριξη στον Σύνδεσμο Europa Donna μετέφερε ο Επίτροπος Προεδρίας  

Η Επιτροπή του Ανεξάρτητου 
Φορέα Κοινωνικής Στήριξης 
ενημερώνει το κοινό ότι η φε-
τινή υποβολή αιτήσεων για οι-
κονομική χορηγία άρχισε την 
1η Νοεμβρίου 2020 και θα τερ-
ματιστεί στις 31 Δεκεμβρίου 
2020. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η αί-
τηση θα πρέπει να κατατίθεται 
ηλεκτρονικά, μόνο μέσω της 
ιστοσελίδας του Φορέα και να 
συνοδεύεται από τα απαραί-
τητα πιστοποιητικά. 
Όλες οι λεπτομέρειες βρίσκο-
νται στην ιστοσελίδα : 
hhttps://socialsupport.gov.cy/  
και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 
22867555, 22867478.

Yποβολή αιτήσεων για 
οικονομική χορηγία

Την υποχρέωση αυτοαπομόνωσης για 14 ημέρες σε ταξι-
διώτες που πετούν από την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο 
αποφάσισε να επιβάλλει από την προσεχή Κυριακή η 
βρετανική Κυβέρνηση, λόγω αυξημένων κρουσμάτων κο-
ρωνοϊού. 
Ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς, όπως 
κάθε Πέμπτη, ανακοίνωσε μέσω Twitter τις χώρες που 
αφαιρούνται από τη λίστα Ταξιδιωτικών Διαδρόμων της 
βρετανικής Κυβέρνησης, με την Κύπρο και τη Λιθουανία 
να τίθενται εκτός αυτής της «πράσινης» λίστας. 
Η νέα πολιτική για τις αφίξεις από την Κύπρο θα ισχύσει 
από τις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής τοπική ώρα. 

Τα δεδομένα αξιολογούνται από τις αρμόδιες βρετανικές 
αρχές κάθε εβδομάδα. 
Όπως είναι πάγια πρακτική σε αυτές τις περιπτώσεις, το 
βρετανικό Foreign Office προέβη και σε ανανέωση της 
ταξιδιωτικής σύστασης για την Κύπρο, συμβουλεύοντας 
τους Βρετανούς πολίτες ενάντια σε οποιοδήποτε μη ανα-
γκαίο ταξίδι προς την Κύπρο. 
Δε συστήνει, ωστόσο, άμεση επιστροφή για όσους Βρε-
τανούς έχουν ήδη ταξιδέψει προς την Κύπρο. 
Στο μεταξύ στα 174 ανέρχονται τα νέα περιστατικά της 
νόσου COVID-19 την Τρίτη από σύνολο 4.033 εργαστη-
ριακών διαγνώσεων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 

Με NAVTEX που εξέδωσε το 
Κέντρο Συντονισμού Έρευνας 
και Διάωσης (ΚΣΕΔ), η Κυ-
πριακή Δημοκρατία απαιτεί 
όπως το τουρκικό σκάφος 
"Μπαρμπαρός" τερματίσει 
άμεσα τις παράνομες ενέργειές 
του εντός της κυπριακής ΑΟΖ 
και υφαλοκρηπίδας. 
Στη NAVTEX σημειώνεται πως 
η τουρκική NAVTEX για έρευνες 
του "Μπαρμπαρός" και των 

υποστηρικτικών του σκαφών 
"TANUX 1" και "APOLLO 
MOON" στην Ανατολική Μεσό-
γειο μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 
αναφέρεται σε μη εξουσιοδοτη-
μένη και παράνομη επιχείρηση 
στην ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα  
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
"Αυτή η ενέργεια αποτελεί πα-
ραβίαση του διεθνούς δικαίου 
και των διαδικασιών θαλάσσιας 
ασφάλειας και είναι επίσης ποι-
νικό αδίκημα με βάση τους νό-
μους τη Κυπριακής Δημοκρα-
τίας" σημειώνεται. 
Η Κυπριακή Δημοκρατία, προ-
στίθεται στη NAVTEX, απαιτεί 
από το πλοίο "Μπαρμπαρός" να 
τερματίσει άμεσα τις παράνομες 
ενέργειές τους. 

Αύξηση 90% παρουσίασε ο 
αριθμός των εγγεγραμμένων 
ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου, 
ο οποίος ανήλθε στις 31.487 
άτομα σε σχέση με 16.544 τον 
αντίστοιχο μήνα του 2019, με 
την αγορά εργασίας να επηρε-
άζεται αρνητικά από την παν-
δημία του κορωνοϊού και τον το-
μέα υπηρεσιών παροχής 

καταλύματος και εστίασης να 
δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας, η εκτό-
ξευση των εγγεγραμμένων 
ανέργων σε ετήσια βάση οφεί-
λεται κυρίως στον τομέα των 
δραστηριοτήτων υπηρεσιών 
παροχής καταλύματος και εστία-
σης, όπου αριθμός των ανέρ-
γων αυξήθηκε κατά 5.283 άτομα 
και  του εμπορίου, όπου ο αριθ-
μός των ανέργων αυξήθηκε 
κατά 2.441 άτομα. 
Τριψήφια ετήσια αύξηση, αλλά 
σε χαμηλότερο βαθμό, παρου-
σίασαν επίσης οι τομείς των με-
ταφορών και αποθήκευσης (αύ-
ξηση 791), της εκπαίδευσης 

(αύξηση 710), των επαγγελμα-
τικών, επιστημονικών και τεχνι-
κών δραστηριοτήτων (αύξηση 
690) και των διοικητικών και 
υποστηρικτικών δραστηριοτή-
των (αύξηση 685). 
Παράλληλα, στη βάση των στοι-
χείων που είναι διορθωμένα για 
εποχικές διακυμάνσεις και τα 
οποία δείχνουν την τάση της 
ανεργίας, ο αριθμός των εγγε-
γραμμένων ανέργων τον Οκτώ-
βριο 2020 αυξήθηκε στα 38.477 
πρόσωπα σε σύγκριση με 
37.126 τον προηγούμενο μήνα. 
Πρόκειται για τον τέταρτο συνε-
χόμενο μήνα που καταγράφεται 
αύξηση της εποχικά διορθωμέ-
νης ανεργίας.

Η Κ.Δημοκρατεία απαιτεί  το 'Μπαρμπαρός'  
τερματίσει τις παράνομες ενέργειές του 

Σχεδόν διπλάσιος σε ετήσια βάση ο αριθμός των ανέργων 
τον Οκτώβριο του 2020 ελέω Covid

ΑΝΕΡΓΙΑ NAVTEX

ΕUROPA DONNNA KΥΠΡΟΥ
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Κορωνοϊός: Διάγγελμα Μητσοτάκη

Τα νέα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ και τα νέα πακέτα στήριξης

Θρηνούν τους νεκρούς τους και μετρούν τις πληγές τους

Βαρύ φόρο αίματος 
πλήρωσαν Ελληνες και 
Τούρκοι, μετά τον με-
γάλο σεισμό των 6,7 Ρϊ-
χτερ της περασμένης 
Παρασκευής, που χτύ-
πησε τις δύο χώρες. 
Δύο νεκρά παιδιά στη 
Σάμο ενώ στην Σμύρνη 
είναι τραγικός ο απολο-
γισμός. Δεκάδες σπίτια 
στο ελληνικό νησί αλλά 
και εκατοντάδες στην 
τουρκική πόλη, έχουν 

καταστραφεί ή έχουν 
υποστεί μεγάλες ζημιές. 
Νύχτες αγωνίας πέρα-
σαν οι κάτοικοι λόγω 
των συνεχόμενων με-
τασεισμών που ακο-
λούθησαν, σε ένα νησί 
ρημαγμένο από τον 
Εγκέλαδο και το τσου-
νάμι που ακολούθησε.   
Από τα συντρίμμια των 
κτιρίων και τις λάσπες 
που άφησε το τσου-
νάμι, οι κάτοικοι του νη-

σιού θα κληθούν να 
αντιμετωπίσουν μια δύ-
σκολη πραγματικότητα. 
Στο «πόδι», εξάλλου, 
τους κρατούνε οι συνε-
χείς μετασεισμοί, οι 
οποίοι επιτείνουν τον 
κίνδυνο να καταρρεύ-
σουν και άλλα κτίρια, 
ακόμα και αν δεν φαί-
νεται ότι έχουν ζημιές - 
όπως αυτό που κατα-
πλάκωσε τους δύο μα-
θητές, αρκετές ώρες 
μετά τη σεισμική δό-
νηση 
Στην Σμύρνη τα σω-
στικά συνεργεία δίνουν 
από την πρώτη στιγμή 
μάχη με το χρόνο προ-
κειμένου να βρουν τους 
εγκλωβισμένους κάτω 
από τα ερείπια των 
γκρεμισμένων κτιρίων. 
Στις πληγείσες περιο-

χές έχουν σπεύσει δια-
σώστες που ξεπερνούν 
τις 3.000 σε αριθμό, 
αλλά και απλοί άνθρω-
ποι, που καταβάλουν 
τεράστια προσπάθεια. 
Η τουρκική Υπηρεσία 
Καταστροφών και Δια-
χείρισης Έκτακτων Κα-
ταστάσεων (AFAD) επι-
βεβαίωσε πέρα από 76 
άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους και άλλοι 962 
άνθρωποι τραυματί-
στηκαν. Οι 219 «παρα-
μένουν στα νοσοκο-
μεία» όπου 
εισήχθησαν, ενώ 743 
έλαβαν εξιτήρια. Την 
ίδια ώρα, από την 
ισχυρή δόνηση έχουν 
καταρρεύσει ή έχουν 
υποστεί εκτεταμένες ζη-
μιές τουλάχιστον 17 κτί-
ρια.

Άνοιξε την Τρίτη τις πόρτες του 
το πρώτο επίσημο τζαμί στον 
Βοτανικό στην Αθήνα.   Οι πρώ-
τοι 18 μουσουλμάνοι, λόγω των 
μέτρων κατά του κορωνοϊού, 
βρέθηκαν στο ισλαμικό τέμενος 
της Αθήνας στην Ιερά οδό, 
όπου πραγματοποιήθηκαν 5 
προσευχές.   Ωστόσο από σή-
μερα λόγω των νέων μέτρων 
κατά της διασποράς του κορω-
νοϊού, θα επιτρέπονται εννέα 
πιστοί σε κάθε προσευχή. Τα 
εγκαίνια του τεμένους, όπως 
ενημερώνει το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Ισλαμικού Τεμένους 
Αθηνών θα γίνουν όταν «κατα-
στεί δυνατή σύμφωνα με τις εξε-
λίξεις για την καταπολέμηση της 
πανδημίας».

Τοπικό ολικό  
lockdown

Τοπικό lockdown στις περιφερει-
ακές ενότητας Θεσσαλονίκης και 
Σερρών, ανακοίνωσε η ελληνική 
Κυβέρνηση. 
Όπως τόνισε ο Έλληνας Κυβερ-
νητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος 
Πέτσας το τοπικό lockdown  
ισχύει από τις 6 το πρωί της Τρί-
της 3 Νοεμβρίου 2020, για τις 
επόμενες 14 ημέρες. 
Παράλληλα, σημείωσε ότι τα 
σχολεία θα παραμείνουν ανοι-
κτά, τηρώντας όλα τα μέτρα 
προστασίας που ισχύουν από 
την έναρξη του σχολικού έτους. 
Επανέρχεται η ανάγκη αποστο-
λής SMS για όλες τις μετακινή-
σεις. Ειδικά για το διάστημα από 
τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το 
πρωί της επομένης ημέρας, επι-
τρέπονται οι μετακινήσεις μόνο 
για λόγους εργασίας και υγείας. 
Παράλληλα, απαγορεύονται 
από οι εσωτερικές και διεθνείς 
πτήσεις για μη ουσιώδεις λό-
γους από και προς το αεροδρό-
μιο «Μακεδονία» της Θεσσαλο-
νίκης.

Άνοιξε επίσημα το 
τζαμί στην Αθήνα

Τη νέα δέσμη μέτρων για την ανάσχεση 
της πανδημίας του κορωνοϊού ανακοί-
νωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, μέσω τηλεοπτικού διαγγέλμα-
τος, το οποίο μεταδόθηκε λίγο μετά τις  
το μεσημέρι του Σαββάτου. 
Πιο συγκεκριμένα, η χώρα πλέον διαχω-
ρίζεται σε δύο ζώνες αντί των τεσσάρων 
που ίσχυε: 
Ζώνη Επιτήρησης, στην οποία εντάσ-
σονται οι περιοχές με πράσινο και κίτρινο 
χρώμα. 
Ζώνη Αυξημένου Κινδύνου, στην 
οποία εντάσσονται οι περιοχές με πορ-
τοκαλί και κόκκινο χρώμα. 
Τα μέτρα στη ζώνη επιτήρησης 
Χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και ▪

εξωτερικούς χώρους 
Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις ▪

12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 5.00 το πρωί 
Τηλεργασία 50% στον ιδιωτικό και δη-▪

μόσιο τομέα 
Τηλεκπαιδευση στα πανεπιστήμια  ▪
Απαγόρευση των συναθροίσεων ▪
Τα μέτρα στην ζώνη αυξημένου κιν-▪

δύνου 
Αναστολή λειτουργίας χώρων εστία-▪

σης (σ.σ. εξαιρείται το delivery, παρα-
λαβή από το κατάστημα) 
Κλείσιμο των χώρων ψυχαγωγίας, ▪

πολιτισμού και άθλησης (σ.σ. θέατρα, 
μουσεία, κλειστά γυμναστήρια, κινημα-
τογράφοι) 
Διατήρηση όλων των ισχύοντων μέτρων ▪
Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις ▪

12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 5.00 το πρωί 
Δεν απαγορεύονται οι μετακινήσεις εκτός 
νομού 
Τα νέα μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή από 
τις 6.00 το πρωί της Τρίτης (3/11) και θα 
διαρκέσουν για τουλάχιστον έναν μήνα. 
Κυρ. Μητσοτάκης: Διεκδικούμε έναν πιο 

αισιόδοξο Δεκέμβριο 
"Με ένα δυναμικό σχέδιο τον Νοέμβριο 
να διεκδικήσουμε έναν πιο αισιόδοξο Δε-
κέμβριο. Με, όσο το δυνατόν, ομαλότερη 
κοινωνική ζωή και μεγαλύτερη κίνηση 
στην αγορά των Χριστουγέννων και των 
γιορτών" επεσήμανε, κατά το διάγγελμά 
του, ο πρωθυπουργός. 
Και συνέχισε: "Γι’ αυτό και πρέπει να 
δράσουμε τώρα. Τώρα. Πριν λυγίσουν 
οι Μονάδες Εντατικής από το βάρος 
ζωών που κινδυνεύουν. Τώρα. Που 
έχουμε τη δυνατότητα εντοπισμού και 
ιχνηλάτησης των κρουσμάτων". 
Όσον αφορά τα νέα μέτρα, εξήγησε ότι 
επικεντρώνονται στις δύο εστίες, οι 
οποίες διαπιστωμένα ευνοούν τη μετά-
δοση του ιού. Δηλαδή στη διασκέδαση 
και την κινητικότητα των πολιτών.  
"Ενώ διατηρούν σε ολόκληρη την επι-
κράτεια τη λειτουργία της βιομηχανίας, 
του λιανεμπορίου και των σχολείων. Και 
παραμένουν ανοιχτές υπηρεσίες, όπως 
τα ξενοδοχεία και τα κομμωτήρια. Γιατί 
εκεί τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρό-
βλημα ελέγχεται" σημείωσε..  
Ενημέρωση από τον ΥΠΟΙΚ 
Αμέσως μετά το διάγγελμα του πρωθυ-
πουργού, ακολούθησαν δηλώσεις του 
υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊ-
κούρα, ο οποίος απαρίθμησε τα μέτρα 
οικονομικής στήριξης των πληττόμενων 
επιχειρήσεων.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η Αττική όσο 
και η Θεσσαλονίκη βρίσκονται στη ζώνη 
αυξημένου κινδύνου. 
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε 2166 κρούσματα, 

αριθμός ρεκόρ από την αρχή της παν-
δημίας. Παράλληλα, 169 ασθενείς νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, 
ενώ ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 
642.  
Στήριξη της Οικονομίας 
Νέα ισχυρή δέσμη μέτρων στήριξης επι-
χειρήσεων και εργαζόμενων ύψους 1,5 
δισ. ευρώ για τον Νοέμβριο εξήγγειλε ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας επισημαίνοντας παράλληλα ότι 
η πολιτεία διατηρεί ισχυρό «οπλοστάσιο» 
για επιπρόσθετες παρεμβάσεις τόνωσης 
της εθνικής οικονομίας. 
Ο υπουργός εξήγησε ότι στο διάστημα 
των 60 ημερών εως το τέλος του έτους 
θα πέσουν στην πραγματική οικονομία 
συνολικά 2,3 δισ. ευρώ για να διαμορ-
φώσουν την συνολική παρέμβαση της 
κυβέρνησης από την έναρξη της πανδη-
μίας στα 24 – 25 δισ. ευρώ. 
«Η πολιτεία ουσιαστικά και έμπρακτα εί-
ναι κοντά σε όσους πλήττονται. Οι συ-
νέπειες είναι πολύπλευρες και επώδυνες 
και δυστυχώς διαρκώς επεκτείνονται και 
διευρύνονται. Τα συστήματα υγείας πιέ-
ζονται οι οικονομίες κλυδωνίζονται και η 
αβεβαιότητες παραμένουν μεγάλες. Οι 
εξελίξεις δικαιώνουν την ταχύτητα και 
διορατικότητα με τις οποίες διαχειριζό-
μαστε συνέπειες κρίσεις. Επιβεβαιώνουν 
ότι πρέπει να διατηρήσουμε και οπλο-
στάσιο αξιοποιώντας με σύνεση τα τα-
μειακά διαθέσιμα. Στόχος μας να επε-
κτείνουμε και να ενισχύσουμε το δίχτυ 
ασφάλειας για επιχειρήσεις και εργαζό-
μενους» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.

Σεισμός: Σάμος και Σμύρνη Oruc Reis - Τουρκία

Νέα πρόκληση από την Αγκυρα, 
στον απόηχο του «πολέμου» 
των navtex και της δραστηριό-
τητας του Oruc Reis στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. Ο εκπρόσω-
πος του τουρκικού Υπουργείου 
Εξωτερικών Χαμί Ακσόι κάλεσε 
την Αθήνα σε άνευ όρων διά-
λογο με την Αγκυρα. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια 
προκλητική απάντηση του εκ-
προσώπου του τουρκικού 
υπουργείου Εξωτερικών στο 
διάβημα του ελληνικού ΥΠΕΞ 
για τη νέα τουρκική Navtex νό-

τια της Ρόδου. 
Ο Χαμί Ακσόι χαρακτήρισε μά-
ταιη την προσπάθεια της Ελλά-
δας να αντιδράσει και να εμπο-
δίσει τις δραστηριότητες της 
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσό-
γειο και κάλεσε την Αθήνα σε 
άνευ όρων διάλογο. 
«Είναι μάταιη η προσπάθεια της 
Ελλάδας. Η χώρα μας θα συνε-
χίσει τις έρευνες στην περιοχή 
στο πλαίσιο των δικαιωμάτων 
μας που προκύπτουν από το 
Διεθνές Δίκαιο», ανέφερε. 
«Αντί να κατηγορεί την Τουρκία 
με αβάσιμες κατηγορίες και να 
παραπονιέται σε τρίτες χώρες, 
περιμένουμε από την Ελλάδα 
να απέχει από τέτοια βήματα 
που αυξάνουν την ένταση στην 
περιοχή», ανέφερε ο Ακσόι. 
Σύμφωνα με το πρακτορείο 
Anadolu, το Oruc Reis θα πρα-
γματοποιήσει σεισμικές μελέτες 
στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί 
με δύο άλλα σκάφη, τα Αταμάν 
και Τζένγκις Χαν.

«Μάταιη η προσπάθεια της Ελλάδας»
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ΗΠΑ 
Εκλογές 2020: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα 

ΚΟΣΜΟΣ 
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με το δεύτερο κύμα  - Πιο αυστηρά γίνονται τα μέτρα 

Υπό το σοκ του δεύτερου κύματος της επιδημίας 
του κορωνοϊού, οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν 
τα περιοριστικά μέτρα αντιμετωπίζοντας την δυ-
σαρέσκεια έως και την οργή των πληθυσμών 
τους. Ηδη νέα περιοριστικά μέτρα τίθενται από 
σήμερα σε ισχύ στην Γερμανία και το Βέλγιο. 
Ο ιός αυξάνει τις εντάσεις στην Ευρώπη. Κλιμά-
κωση της δυσαρέσκειας ενδεχομένως να γνωρί-
σει αυτήν την εβδομάδα η Ιταλία, όπου, σύμφωνα 
με πληροφορίες του Τύπου, η κυβέρνηση θα ανα-
κοινώσει σήμερα μέτρα lockdown στις μεγάλες 
πόλεις της χώρας, αρχής γενομένης από το Μι-
λάνο και την Νάπολη. Ενα παρακινδυνευμένο 
στοίχημα μετά τις συγκρούσεις του Σαββάτου 
στην Ρώμη ανάμεσα στην αστυνομία και διαδη-
λωτές οργισμένους από τα μέτρα για τον έλεγχο 
της επιδημίας. Ανάλογες συγκρούσεις σημει-
ώθηκαν την Παρασκευή στην Φλωρεντία. 
Στην Ισπανία, η αστυνομία έκανε τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Κυριακής δεκάδες συλλήψεις 
κατά την διάρκεια συγκρούσεων που ξέσπασαν 
σε πολλές πόλεις. Οι σφοδρότερες συγκρούσεις 
σημειώθηκαν στην Μαδρίτη, όπου πολυάριθμοι 
διαδηλωτές που φώναζαν «Ελευθερία» πυρπό-
λησαν κάδους απορριμμάτων και ύψωσαν οδο-
φράγματα στο κέντρο της πρωτεύουσας. 
Οι διαδηλωτές ήταν οργισμένοι με την απαγό-
ρευση της νυκτερινής κυκλοφορίας και τον απο-
κλεισμό του συνόλου σχεδόν των ισπανικών πε-
ριφερειών. 
Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια και στην Γερμανία, 

όπου αυστηροί περιορισμοί τίθενται σήμερα σε 
ισχύ. 
«Χαστούκι», έτσι εξέλαβε ο κόσμος του πολιτι-
σμού την αναστολή της λειτουργίας της εστίασης, 
των χώρων αναψυχής, αθλητικών και πολιτιστι-
κών δραστηριοτήτων. 
Στο Βέλγιο, την χώρα όπου η κυκλοφορία του ιού 
είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, η κυβέρνηση 
αποφάσισε «αυστηρότερο lockdown» επί έξι 
εβδομάδες. Ολα τα εμπορικά καταστήματα, πλην 
εκείνων που συγκαταλέγονται στα «πρώτης ανά-
γκης», θα παραμείνουν κλειστά και η εξ αποστά-
σεως εργασία καθιερώνεται όπου είναι δυνατόν. 
Ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ ντε Κρo ανακοί-
νωσε περιορισμό στις προσκλήσεις σε ένα μόνο 
άτομο και νέα παράταση τριών ημερών των σχο-
λικών διακοπών μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου. 
Στις Βρυξέλλες, όπως και αλλού στην Ευρώπη, 
οι αρχές επικαλούνται την κρίσιμη κατάσταση 
στην οποία έχουν περιέλθει τα νοσοκομεία για 
την ενίσχυση των περιορισμών. 
Στην Γαλλία, ο επιδημιολόγος Αρνό Φοντανέ, μέ-
λος του Επιστημονικού Συμβουλίου που καθο-
δηγεί την κυβέρνηση, προειδοποίησε ότι ο αριθ-
μός των νοσηλευομένων και των 
διασωληνωμένων θα εκτοξευθεί τις επόμενες ημέ-
ρες. «Δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε», προ-
ειδοποίησε.

Με τρόμο παρακολουθεί η Ευρώπη τον κύκλο 
θρησκευτικής βίας που έχει ανοίξει για τα καλά 
στην γηραιά ήπειρο, καθώς μετά τη Γαλλία στο 
στόχαστρο ισλαμιστικής τρομοκρατίας τέθηκε και 
η Αυστρία. 
Τέσσερις άνθρωποι, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, 
σκοτώθηκαν ενώ νεκρός από αστυνομικά πυρά 
έπεσε και ο δράστης, κατά το αιματοκύλισμα που 
προκάλεσαν το βράδυ της Δευτέρας στην πρω-
τεύουσα της Αυστρίας ένοπλοι, σε μια συντονι-
σμένη τρομοκρατική ενέργεια που «πάγωσε» την 
Ευρώπη. 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν μεταξύ 
των οποίων 7 είναι σε κρίσιμη κατάσταση. 
Βασικός στόχος της επίθεσης φαίνεται πως ήταν 
η συναγωγή της Βιέννης ενώ επιθέσεις έγιναν 
και σε έξι ακόμη τοποθεσίες. Σύμφωνα με τις αυ-
στριακές Αρχές ένας από τους ενόπλους έχει πέ-
σει νεκρός, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αυ-
στριακών Μέσων κάνουν λόγο για επτά θύματα. 
O υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νε-
χάμερ περιέγραψε το συμβάν ως «τρομοκρατική 
επίθεση» και προέτρεψε τους πολίτες της Βιέννης 
να μείνουν στα σπίτια τους. 
Η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε αργά το βράδυ 

της Δευτέρας ότι διενεργεί πλέον ελέγχους στα 
σύνορα της χώρας με την Αυστρία. 
«Η αστυνομία διεξάγει ελέγχους σε οχήματα και 
επιβάτες στα συνοριακά φυλάκια με την Αυστρία», 
μέτρο που αποφασίστηκε να ληφθεί «προλη-
πτικά», μετά την «τρομοκρατική επίθεση στη 
Βιέννη», διευκρίνισε η αστυνομία της Τσεχίας σε 
ανάρτησή της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύω-
σης Twitter. 
Η τσεχική αστυνομία πρόσθεσε εξάλλου πως 
πλέον έθεσε υπό «επιτήρηση τις κυριότερες 
εβραϊκές εγκαταστάσεις στην Δημοκρατία της Τσε-
χίας», μέτρο που πρόσθεσε πως αποφάσισε να 
λάβει «εξαιτίας της κατάστασης στην Αυστρία και 
όχι μόνο». Δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις. 
Ο υπουργός Εσωτερικών Γιαν Χάματσεκ ανέφερε 
ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Τσεχίας βρίσκονται 
σε επαφή με τις αυστριακές μετά την επίθεση. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε απερίφραστα 
την τρομοκρατική επίθεση που συγκλόνισε το 
βράδυ της Δευτέρας τη Βιέννη. 
«Είμαι σοκαρισμένη και συγκλονισμένη από τη 
βίαιη επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην 
Βιέννη. Οι σκέψεις μου βρίσκονται με τις οικογέ-
νειες των θυμάτων και τον αυστριακό λαό», δή-
λωσε σε tweet της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 
Η αυστριακή κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό 
πένθος μετά την τρομοκρατική επίθεση. 
«Οι σκέψεις μας και η συμπόνια μας είναι με τα 
θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους 
σ' αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες για τη δημο-
κρατία της Αυστρίας», δήλωσε ο Κουρτς πριν 
από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

ΒΙΕΝΝΗ 
Τρομοκρατική επίθεση- 5 νεκροί και 15 τραυματίες 

Το θρίλερ των αμερικανικών εκλογών καλά κρατεί, 
με τη διαδικασία να εξελίσσεται σε «πόλεμο» με-
ταξύ των δύο υποψηφίων για την προεδρία που 
μιλούν για νίκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι 
θα καταφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να στα-
ματήσει η καταμέτρηση. «Είμαστε σε τροχιά νί-
κης», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν. 
Η ροή των αποτελεσμάτων μέχρι στιγμής διατηρεί 
ανοιχτή την τελική έκβαση, στο πλαίσιο μιας αμ-
φίρροπης αναμέτρησης, καθώς σύμφωνα με τα 
έως τώρα στοιχεία ο υποψήφιος των Δημοκρατι-
κών έχει το προβάδισμα στους εκλέκτορες, 
ωστόσο απομένουν πολιτείες – κλειδιά που θα κρί-
νουν το τελικό αποτέλεσμα. 
Μέχρι χθες το απόγευμα ο Μπάιντεν συγκεντρώ-
νει 238 εκλέκτορες (με την ενσωμάτωση της Αρι-
ζόνας και του Μέιν) και ο Ρεπουμπλικανός πρό-
εδρος συγκεντρώνει 220 εκλέκτορες  
Οι πολιτείες που θα καθορίσουν τις εξελίξεις είναι 
το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν, η Πενσυλβανία και 
η Τζόρτζια. Ειδικά για την Πενσυλβάνια, στην 
οποία αναφέρθηκαν ονομαστικά και οι δύο  

υποψήφιοι πρόεδροι στις ομιλίες τους, ο Τζο 
Μπάιντεν δηλώνει αισιόδοξος για το αποτέλεσμα 
εκεί και ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι την 
έχει ήδη κερδίσει. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον 
κυβερνήτη της πολιτείας απομένουν πάνω από 
ένα εκατ. επιστολικές ψήφοι οι οποίες δεν έχουν 
καταμετρηθεί. 
Την ίδια ώρα υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η εκλο-
γική αναμέτρηση να μην τελειώσει με την έκδοση 
του αποτελέσματος, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ 
προανήγγειλε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο 
των ΗΠΑ για τις επιστολικές ψήφους, κάνοντας 
λόγο για απάτη σε βάρος του αμερικανικού λαού. 
Από την πλευρά του το επιτελείο του Τζο Μπάι-
ντεν δηλώνει ότι διαθέτει νομικές ομάδες που βρί-
σκονται σε ετοιμότητα, εφόσον ο Τραμπ προ-
σφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για τις 
επιστολικές ψήφους. 
Όπως όλα δείχνουν, δεν επιβεβαιώνονται οι εκτι-
μήσεις των δημοσκοπήσεων, οι οποίες «έβλεπαν» 
καθαρή νίκη Μπάιντεν.  
Με βάση αυτά τα στοιχεία οι διεθνείς αγορές εμ-
φανίζονται διχασμένες μπροστά στην κάλπη. Την 
ώρα που στην αμερικανική αγορά τα futures του 
Nasdaq επιδίδονται σε ράλι (+3,5%) και των άλ-
λων δεικτών ακολουθούν με άνοδο μεγαλύτερη 
του 1%, εκείνα των ευρωπαϊκών μετοχών διολι-
σθαίνουν σε αρνητικό έδαφος. Η εικόνα αυτή 
αντανακλά και τις πολύ διαφορετικές προσδοκίες 
των επενδυτών στις δύο πλευρές του Ατλαντι-
κού.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
Μεγάλη επιτυχία του συνδέσμου Αμμοχώστου Η.Β

Ακολουθεί παρακάτω το Ψήφισμα για τα 60 χρό-
νια της Κυπριακής Ανεξαρτησίας και για την Αμ-
μόχωστο που εγκρίθηκε από το Council for Eu-
rope μετά από τις προσπάθειες της επιτροπής 
του Συνδέσμου Αμμοχώστου Μ.Β και του προ-
έδρου του Δρ. Βασίλη Μαύρου που συνέβαλαν 
στην διατύπωση του. 
Το παρακάτω ψήφισμα συγκέντρωσε τις προ 
απαιτούμενες 20 υπογραφές στο Council for Eu-
rope και έτσι πέρασε και θα γίνει επίσημη θέση 
στο Council for Europe. 
60η Ημέρα Ανεξαρτησίας Κύπρου και Αμμό-
χωστος 
Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης συγχαίρει την Κύπρο για την 60ή 
επέτειο της ανεξαρτησίας της και υποστηρίζει τη 
συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, βάσει μιας 
δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική 
ισότητα, όπως ορίζεται στο σχετικό Συμβούλιο 
Ασφαλείας Ψηφίσματα και συμφωνίες υψηλού 
επιπέδου, επικροτεί τη δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2012.  Η 
δήλωση αναφερεται σχετικά με την επιστροφή 
της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της,  
ενώ σημειώνεται ότι η πόλη της Αμμοχώστου 
στην Κυπριακή Δημοκρατία καταλήφθηκε από τις 
τουρκικές δυνάμεις που εισέβαλαν τον Αύγουστο 
του 1974, ότι ένα τμήμα της Αμμοχώστου σφρα-
γίστηκε και παραμένει ακατοίκητο, υπό τον άμεσο 
έλεγχο του τουρκικού στρατού, και ότι η επι-
στροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοί-
κους της θα διευκόλυνε τις προσπάθειες για μια 
ολοκληρωμένη διευθέτηση του Κυπριακού ση-
μειώνει περαιτέρω τη Συμφωνία Υψηλού Επιπέ-
δου του 1979 και τις αποφάσεις 550 (1984) και 
789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω-

μένων Εθνών και την έκθεση 2008 της Επιτροπής 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
την αναφορά 733/2004. Επίσης καλεί την κυβέρ-
νηση της Τουρκίας να ενεργήσει σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω-
μένων Εθνών και τις συστάσεις έκθεσης και να 
επιστρέψει την Αμμόχωστο στους νόμιμους κα-
τοίκους της, οι οποίοι πρέπει να επανεγκαταστα-
θούν υπό συνθήκες ασφάλειας και ειρήνης · καλεί 
τα κράτη μέλη του PACE να προωθήσουν τη συ-
νεργασία της Τουρκίας και ο Πρόεδρος του PACE 
να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο 
Νίκο Αναστασιάδη, τον κ. Ersin Tatar, τον Γενικό 
Γραμματέα του ΟΗΕ και την κυβέρνηση της Τουρ-
κίας. 
  
Geraint Davies UK SOC 
Domagoj HAJDUKOVIC, Κροατία 
Γιώργος Παπανδρέου 
Leslie Griffiths UK 
Doreen Massey Ηνωμένο Βασίλειο 
Titus Coriatean Ρουμανία 
Stefan Schemmach Αυστρία 
Μαριέττα Καραμανλή 
Piero Fassino Ιταλία SOC 
Κωστής Ευσταθίου Κύπρος 
Jeremy Corbyn UK, 
Sasa Magazinovic Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
Edite Estrela Πορτογαλία, 
Pedro Cegonho Πορτογαλία, 
Zita Gurmai Ουγγαρία 
Μαριέττα Καραμανλή Γαλλία 
Marina Berlinghieri Ιταλία 
André VALLINI Γαλλία 
Gerardo Giovagnoli, Σαν Μαρίνο 
Andrew Adonis Ηνωμένο Βασίλειο
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Ο δικός μας πολιτισμός Δύσκολα αλλάζει ο άνθρωπος 

Μικρός σαν ήμουν, 
έβλεπα τους μεγά-
λους να φτιάχνουν 

κάτι και να ζωγραφίζουν, και 
να το κάνουν τόσο ωραία, ή 
να κάνουν ωραίες ομιλίες,  
που σαν τους έβλεπα ή 
άκουγα  έλεγα στον εαυτό 
μου, τι εύκολο που είναι 

μπορώ να το κάνω και εγώ αφού το έκανε αυ-
τός, γιατί όχι και εγώ;  
Μα τα πράγματα όπως και να τα δοκίμασα δεν 
είναι και τόσο εύκολα όσο νόμιζα αρχικά. Χρει-
αζόταν αρκετή και συνεχής δουλειά. 
Μα και πολλοί ακόμη και σήμερα είναι τι με την 
ιδέα που είχα όταν ήμουν μικρός  “αφού μπορεί 
να το κάνει αυτός τότε μπορώ και έγω”.  
Δοκιμάζουν και γεύονται την αλήθεια με απο-
γοήτευση ότι τελικά δεν ήταν τα πράγματα όπως 
τα έβλεπαν ή άκουγαν. 
Τίποτα δεν είναι ποιο ενοχλητικό και εκνευριστικό 
από το να υποδύεται ο καθένας και γνωρίζει 
ποιο καλά από όλους τι μπορεί να κάνει καλύ-
τερα από τον άλλο, να μιλά μα και να κρίνει τον 
άλλο και να πιστεύει ότι γνωρίζει τα πάντα. 
Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που μιλούν έτσι, ούτε 
γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται ούτε έχουν ίχνος 
γνώσης. 
Η παροιμία λέει  “Οποιoς είναι απέξω του χορού 
πολλά τραγούδια ξέρει.”   
Στα  34 χρόνια που υπηρετώ ως δημοτικός σύμ-
βουλος,  και ακόμη και σε άλλες εργασίες που 
ήμουνα, πάντοτε συναντούσα τέτοιους, ας τους 
ονομάσω παράξενους τύπους, που θα προσποι-
ούνταν  να δείξουν ότι είναι ποιο έξυπνοι από 
τους υπόλοιπους. Ισως να είναι, ποιος ξέρει, 
αλλά ας το αποδείξουν παρά να το λένε ότι θα 
κάνουν το καθετί καλύτερα από κάποιο άλλον.  
Αυτή είναι  μία από τις πολλές πτυχές του αν-
θρώπου που μας κάνει το τι είμαστε σήμερα.  
Ισως επιπόλαιοι είναι τέτοιου είδους τύποι,  ίσως 
είναι  ζηλιάρηδες η γεμάτοι φθόνο και εγωϊσμό, 
είναι μεγάλες, επικίνδυνες και αγιάτρευτες ασθέ-
νειες αυτές.   
Ο άνθρωπος δεν αλλάζει έτσι εύκολα και ακόμη 
ποιο δύσκολο είναι να προσπαθήσεις να τον αλ-
λάξεις.  
Σπαταλούν μία ζωή ολάκερη να κρίνουν κυριο-
λεκτικά τον πλησίον τους με ένα σορό αρνητική 
κριτική, και όταν τους υποβάλεις μία ερώτηση τι 
άλλο μπορεί να γίνει διαφορετικά, μένουν με το 
στόμα τους κλειστό διότι δεν κατέχουν γνώση 
του θέματος, απλά ξεστομίζουν κάτι μόνο για να 
ακουστούν.   
Δεν γνωρίζω αν είναι στο DNA του Κύπριου να 
μη κατέχει το σκουλήκι της συνεργασίας και ομό-
νοιας αλληλοβοήθειας, την στιγμή που πολλές 
φυλές εδώ στη χώρα που ζούμε συνεργάζονται 
βοηθούν τους δικούς να αναδειχθούν είτε Δημο-
τικοί Σύμβουλοι είτε Βουλευτές. Εμείς μετά δυ-

σκολίας αναδείξαμε δικό μας Ελληνοκύπριο Βου-
λευτή μετά από άνω των 100 χρονών παρουσίας 
Ελληνοκυπρίων εδώ στην Αγγλία και ακόμη αυ-
τόν εμείς οι ίδιοι προσπαθήσαμε να τον κυνηγή-
σουμε να μην πετύχει στις εκλογές. Αφού μερικοί 
κατέφθασαν από την Κύπρο κατά την διάρκεια 
των εκλογών να βοηθήσουν τον ανθυποψήφιο    
του. Μάλιστα αυτοί είναι οι “σουπερ πατριώτες”  
μαντραπάζηδες που πούλησαν την Κύπρο με  
τα ανδραγαθήματα τους που  τα βλέπουμε κα-
θημερινά στον Πενταδάκτυλο  και  στον Χάρτη 
της Κύπρου στις κηδείες των μέχρι σήμερα αγνο-
ουμένων  για 46 τόσα χρόνια  τους πρόσφυγες, 
τον όλο  ξεριζωμό. Ακόμη τραγικό είναι που δεν 
βάλαμε μυαλά  αφού ακόμη με τόσα κακά και 
τόσες τραγωδίες  μας κυριεύει  η διχόνοια και η 
διαφθορά. Αντί ενωμένοι όπως είναι  άλλες φυ-
λές εμείς σώνει και καλά να εμποδίσουμε συ-
μπατριώτες μας μας να αναδειχθούν στα Αγγλικά 
κόμματα. Πως θα έχουμε υποστήριξη στον 
αγώνα μας. Από τους ξένους ξεχάστε το. 
Και ακόμη τους κακοφαίνεστε όταν τους τα υπο-
δείξεις.  
Είδατε κάποιο να αφήσει την αλεπού να φυλάει 
τις κότες; Εμείς ακριβώς αυτό κάνουμε (είτε από 
ξενομανία είτε από τυφλό φανατισμό),ι είναι και-
ρός να το καταλάβουμε επιτέλους και ας αφή-
σουμε τις κουτοπονηριές. Τι ωραίο μα και τι ευ-
χάριστο είναι να βλέπουμε τον Συμπατριώτη 
Βουλευτή μας Πάμπο Χαραλάμπους στην Βουλή 
να σηκώνετε κάθε φορά να μιλάει. Φαντασθείτε 
αν είχαμε και άλλους σαν αυτό τι θα γινόταν  για 
το καλό της Κύπρου. 
Θα κλείσω με κάτι  που είπε ο Noam Choskey 
Αμερικανός γλωσσολόγος φιλόσοφος θα το πα-
ραθέσω πρώτα στα Αγγλικά “ I don’t know what 
word in the English language –I can’t find one -
applies to people who are willing to sacrifice the 
literal existence of organized human life so they 
can put a few more dollars into highly stuffed  
pockets.  The word “evil” doesn’t even begin to 
approach it  ” 
"Δεν ξέρω ποια λέξη στην αγγλική γλώσσα -δεν 
μπορώ να βρω μια -ισχύει για τους ανθρώπους 
που είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν την  κυριολε-
κτική ύπαρξη της οργανωμένης ανθρώπινης 
ζωής, ώστε να μπορέσουν να βάλουν λίγα  
ακόμα δολάρια σε γεμάτες τσέπες. Η λέξη "κακό" 
(σατανικό) δεν αρχίζει καν να την προσεγγίζει" 
•Noam Choskey

του  
Γιώργου A.Σάββα

O πολιτισμός αγαπητοί 
μου είναι η ταυτότητα 
μας. Είναι ο τρόπος 

ζωής μας. Και εμείς οι Έλλη-
νες έχουμε ένα τρόπο ζωής 
που βγαίνει μέσα από την 
αγάπη μας για τον συνάν-
θρωπο μας. Βγαίνει μέσα 
από την καλοσύνη και την 
προθυμία μας να δώσουμε 
ότι μπορούμε για να κά-

νουμε τους συνανθρώπους μας να νοιώσουν 
καλύτερα. Βγαίνει μέσα από την φιλοξενία και 
μέσα από την προσπάθεια μας να μοιρα-
στούμε την αγάπη και την ευτυχία μας με 
τους συνανθρώπους μας.  
Ο δικός μας πολιτισμός είναι ένας πολιτισμός 
που βγαίνει μέσα από τον χρόνο, και που στα-
διακά μεταδίδεται στις νέες γενιές.  
Πιστεύω ότι ήμουν πολύ τυχερός που από τα 
παιδικά μου χρόνια συνάντησα και έζησα με 
ανθρώπους που είχαν ζυμωθεί στον τρόπο 
ζωής που μέσα από τις ενέργειες τους έπλαθαν 
πολιτισμό, και ταυτόχρονα  έπλαθαν τον πολι-
τισμένο  άνθρωπο.   
Εμείς που τάξαμε να υπηρετούμε τον πολιτι-
σμό, θα συνεχίσουμε με όλη την αγάπη μας, 
και με όλα τα μέσα που διαθέτουμε για να τον 
προωθήσουμε. 
Είναι λοιπόν αναγκαίο, και έχουμε πολλά να 
κάνουμε. Ας αρχίσουμε όμως με αυτά που ήδη 
βάλαμε στο πρόγραμμα μας, και με την ευχή 
να κάνουμε ότι μπορούμε για να κρατήσουμε 
την υπόσχεση μας. 
Θεωρώ αναγκαίο να κάνουμε μαζί ένα ταξίδι 
λίγα χρόνια πίσω, για να  δώσω έμφαση στην 
πίστη και την επιμονή μου για την διατήρηση 
και προώθηση του δικού μας πολιτισμού. 
Ο πολιτισμός είναι η ταυτότητα, η κουλτούρα, 
τα ήθη και έθιμα, η γλώσσα, η θρησκεία, αλλά 
και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων. 
Εμείς οι Έλληνες και Έλληνες Κύπριοι έχουμε 
ένα πολιτισμό που βγαίνει μέσα από την πο-
ρεία των αιώνων, και σημαδεύει την ποιότητα, 
την ανθρωπιά, και την απόλυτη φιλοξενία, που 
μας διακατέχει. 
Η δική μου αγάπη για τον τόπο που γεννήθηκα 
και μεγάλωσα, και η προσπάθεια μου να δια-
τηρήσω όλα όσα προανέφερα, με έκανε να επι-
διώκω πάντα την διοργάνωση εκδηλώσεων 
που να έχουν απώτερο σκοπό όλα τα πιστεύω 
μου.  Αρχίζοντας αυτό το ταξίδι αμέσως μετά 
την άφιξη μου στη Μεγάλη Βρετανία το 1976 
δημιούργησα  μια ομάδα ανθρώπων μέσα 
στους χώρους της Κυπριακής Εστίας στην 
πόλη του Μπίρμινχαμ, όπου παρουσίαζε θεα-
τρικές παραστάσεις, διαλέξεις και άλλες εκδη-
λώσεις για τους λόγους που ανέφερα προηγου-
μένως. 
Ερχόμενος στη συνέχεια στο Λονδίνο, εντά-

χθηκα στο προσωπικό του γνωστού Θεάτρου 
Τέχνης, όπου και συνέχισα για ολόκληρη δε-
καετία να κάνω το ίδιο. Εκεί ασχολήθηκα με το 
παιδικό θέατρο όπου είχαμε την ευκαιρία μαζί 
με τα παιδιά να ταξιδέψουμε και να αναλύ-
σουμε πολλά παιδικά θεατρικά έργα, καθώς 
επίσης δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να συ-
μπράξουν σε αυτά, και να πάρουν έτσι την 
γεύση του δικού μας πολιτισμού.  
Δεν ήταν γιατί θεωρούσα το θέατρο επάγγελμα, 
αν και σπούδασα θέατρο, αλλά για να εξυπη-
ρετώ πάντα τα πιστεύω μου, και μέσα από 
αυτά να προωθώ τον δικό μας πολιτισμό.  
Μέσα από τις ραδιοφωνικές εκπομπές που 
έκανα και συνεχίζω να κάνω στο Ελληνικό Ρα-
διόφωνο Λονδίνου,  πάντα ο απώτερος σκοπός 
ήταν και είναι η προώθηση της κουλτούρας, 
των ηθών και εθίμων, της Ελληνικής γλώσσας, 
της Ελληνικής μουσικής, ακόμα και της Κυ-
πριακής διαλέχτου και της Κυπριακής μουσικής 
και Κυπριακού τραγουδιού. 
Το κέρδος είναι πρώτα δικό μου που έτσι δια-
βιώνοντας όλα αυτά εμπλουτίζω τις γνώσεις 
μου και ταυτόχρονα γεμίζω τις μνήμες με όλα 
τούτα τα αγαθά , που με κάνουν να νοιώθω 
περηφάνια που οι ρίζες μου προέρχονται από 
τη Γη που γέννησε τόσους και τόσους ποιητές, 
λογοτέχνες, και άλλους ανθρώπους των τε-
χνών, που με τα έργα τους έχουν στείλει μηνύ-
ματα σε όλο τον πλανήτη.  
Νοιώθω περηφάνια που μέσα από τη θεατρική 
μου πορεία έζησα την ζωντάνια της Ειρήνης 
του Αριστοφάνη, τα δυνατά μηνύματα του 
Πλούτου του Αριστοφάνη, την ποιότητα του Κα-
πετάν Μιχάλη του Νίκου Καζαντζάκη, την δυ-
νατότητα να σπουδάσω την Ιθάκη του Κων-
σταντίνου Καβάφη, τα ποιητικά 
αριστουργήματα του Γιάννη Ρίτσου και του 
Οδυσσέα Ελύτη, και τι να πω και ποιους να 
αφήσω πίσω από όλους αυτούς που γέννησε 
η Χώρα του πολιτισμού και των γραμμάτων.  
Τα συναισθήματα είναι πολύ δυνατά και η αντα-
πόκρισή είναι απίστευτη για τούτη την προ-
σπάθεια, που όχι μόνο περηφάνια με κάνουν 
να νοιώθω αλλά και υποχρέωση. Δεν μπορώ 
να λείψω από αυτή την προσπάθεια και αυτό 
το οφείλω σε εσένα καλέ μου φίλε αναγνώστη 
που με την δική σου επαφή με ενθαρρύνεις να 
το κάνω.  
Εδώ κλείνοντας να πω και πάλι αυτό που έχω 
πει αρκετές φορές στο παρελθόν.  
Ο άνθρωπος είναι ο πολιτισμός… και ο πολιτι-
σμός είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ!  
Καλή εβδομάδα σε όλους! 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

του  
Βασίλη Παναγή



 10      | Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Μάο Τσετούνγκ Β' Μέρος 

H συνέχεια από το προηγούμενο που δη-
μοσιεύτηκε στην έκδοση της 22ης Οκτω-
βρίου 2020. 

Πού έμεινα; 
Ο Κόκκινος Στρατός απέκρουσε τέσσερις επιθέ-
σεις που επιχείρησε το Κουομιντάγκ από τον Δε-
κέμβριο του 1930 έως τον Φεβρουάριο του 1933 
υπό την ηγεσία του 
εθνικιστή και συντηρητικού   Τσιανγκ Κάι Σεκ. 

Δύο κυβερνήσεις στην Κίνα. Η κυ-
βέρνηση του Κουομιντάγκ και η 
κυβέρνηση των κομμουνιστών, η 
κυβέρνηση των σοβιέτ των κομ-
μουνιστών.  Η πρώτη πιο ισχυρή.  
Και η χώρα ζει τον πρώτο εμφύλιο 
πόλεμο που διήρκησε από το 
1927 μέχρι το 1937. 
Πριν προχωρήσω να αναφέρω 
εν συντομία τα κύρια ιστορικά γε-
γονότα από το 1924 μέχρι 1949 
που οι κομμουνιστές πήραν την 

εξουσία.  
1924 - 1927 Συμμαχία Κουομιντάγκ με  Κομμου-
νιστικό  Κόμμα Κίνας,γνωστή και ως το Πρώτο 
Ενιαίο Μέτωπο, ενάντια στους Κινέζους πολε-
μάρχους και τους ιμπεριαλιστές που τους στήρι-
ζαν.  
1927 Διαλύεται η εν λόγω Συμμαχία και ξεκινά ο 
πρώτος εμφύλιος πόλεμος που διαρκεί μέχρι το 
1937. 
Προς τα τέλη του 1934 διάφορες μονάδες του 
Κόκκινου Στρατού αναγκάζονται να υποχωρήσουν 
σε ασφαλείς περιοχές για να αποφύγουν τη συ-
ντριβή από τις υπέρτερες δυνάμεις του Κουομι-
ντάγκ.Τον Οκτώβριο του 1934 αρχίζει η θρυλική 
Μεγάλη Πορεία, που μέχρι σήμερα όμοιά της δεν 
έχει πραγματοποιηθεί. Από το Κιανγκσί,όπου βρι-
σκόταν η κυβέρνηση των σοβιέτ, μεγάλο τμήμα 
του Κόκκινου Στρατού κοντά στις εκατό  
χιλιάδες,κάτω από τη λαμπρή καθοδήγηση του 
Μάο και του στενού συνεργάτη του, Τσου Εν Λάι,  
διασχίζει τη μισή Κίνα, μια απόσταση γύρω στα  
5,600 μίλια, και ύστερα από 370 μέρες, φτάνει 
τον Οκτώβριο του 1935, στην επαρχία Σενσί της 
Βορειοδυτικής Κίνας κοντά στα σύνορα με τη  σο-
σιαλιστική Μογγολία. 
1937 - 1945 Αντίσταση και  απελευθερωτικός πό-
λεμος εναντίον των Ιαπώνων ιμπεριαλιστών ει-
σβολέων  
1937 - 1941 Δεύτερο Ενιαίο Μέτωπο, Κουομι-
ντάγκ με Κομμουνστικό Κόμμα Κίνας,όχι όμως 
συμμαχία, όπως το  
1924 - 1927. 
Το 1945 με την βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης 
και των άλλων μεγάλων  συμμάχων, βασικά των 
ΗΠΑ, οι ένοπλες δυνάμεις της Κίνας, ο Κόκκινος 
Στρατός που μετονομάστηκε σε Λαϊκό Απελευθε-
ρωτικό Στρατό και ο Εθνικιστικός  Στρατός του 
Κουομιντάγκ, κερδίζουν τον μεγάλο πατριωτικό 
πόλεμο και τερματίζεται η ιαπωνική κατοχή. Μετά  
την αποχώρηση των Ιαπώνων ιμπεριαλιστών ει-
σβολέων, ξεσπά,το θέρος του 1946, ο δεύτερος 
εμφύλιος πόλεμος που λήγει το 1950 με την εξά-
λειψη και της τελευταίας αντίστασης  του  Εθνικι-
στικού  Στρατού του Κουομιντάγκ από το  Λαϊκό 
Απελευθερωτικό Στρατό (πρώην Κόκκινο Στρατό 
που απλώς άλλαξε όνομα). 
Από το 1930 έως το 1933, ο Κόκκινος Στρατός 
είχε αποκρούσει  τέσσερις επιθέσεις του Εθνικι-

στικού Στρατού του Κουομιντάγκ.  
Την πέμπτη δεν κατόρθωσε να την αποκρούσει 
κα  τον Οκτώβριο του 1934 άρχισε η στρατιωτική 
υποχώρηση του Κόκκινου Στρατού, η θρυλική 
Μεγάλη Πορεία του. 
Τον Ιανουάριο του 1935, ο Μάο με την υποστή-
ριξη του Τσου Εν Λάι και άλλων στελεχών τέθηκε  
επικεφαλής του κόμματος.  
Σε κάθε στάδιο,ο  Μάο ανέλυε τα  γεγονότα στην 
κίνησή τους  και χάραζε τη στρατηγική, την τακτική 
και τη γραμμή του κόμματος  ανάλογα με τις ανά-
γκες του αγώνα. 
Μελέτησε τα προβλήματα τακτικής,που επέβαλε 
ο αγώνας ενάντια στον ιαπωνικό ιμπεριαλισμό.  
Κέρδισε τη μάχη μέσα στο κόμμα εναντίον των 
απόψεων των  λεγόμενων αριστερών που υπο-
στήριζαν ότι η κινεζική  εθνική αστική τάξη δεν θα 
μπορούσε να κάνει κοινό μέτωπο με τους εργάτες 
και τους αγρότες στον αγώνα κατά του ιαπωνικού 
ιμπεριαλισμού. Απέδειξε ότι ήταν κατορθωτή και 
αναγκαία η δημιουργία ενός αντιϊαπωνικού με-
τώπου.  
Δημιουργήθηκε το ενιαίο αντιϊαπωνικό μέτωπο.  
Τα έργα του Μάο " Τα στρατηγικά προβλήματα 
του επαναστατικού πολέμου στην Κίνα ", " Για 
την πρακτική ", " Για τις αντιφάσεις "  κ.ά. είναι 
αξιοσημείωτα υποδείγματα εφαρμογής της μαρ-
ξιστικής φιλοσοφίας στην ιστορική περίπτωση της 
Κίνας και του κινεζικού λαού που αγωνίζονταν 
για εθνική και κοινωνική ελευθερία. 
Εφαρμόζοντας την υλιστική διαλεκτική στα προ-
βλήματα τακτικής της επανάστασης,ο Μάο στο 
έργο του " Για τον παρατεταμένο πόλεμο " υπέ-
δειξε τα συγκεκριμένα μέτρα για την κατανίκηση 
του ιαπωνικού ιμπεριαλισμού. Το 1940 κυκλοφό-
ρησε το έργο " Η νέα δημοκρατία". Ο Μάο σ'αυτό 
το έργο γκρεμίζει τις θέσεις του Κουομιντάγκ σχε-
τικά με τη δυνατότητα τάχα ενός τρίτου δρόμου 
για την ανάπτυξη  της Κίνας και αποδείχνει  ότι η 
κινεζική επανάσταση δεν μπορεί να θριαμβεύσει 
παρά μόνο με την ενεργό υποστήριξη της Σοβιε-
τικής Ένωσης και ολόκληρου του αντιϊμπεριαλι-
στικού στρατοπέδου. " Η Κίνα θ' αναπτυχθεί ακο-
λουθώντας ένα δρόμο μη καπιταλιστικό. Όποιος 
αντιταχθεί.σ' αυτή την ιστορική ανάγκη, έγραφε ο 
Μάο, θα σπάσει τα μούτρα του. " Η 
κατάσταση,όμως, περιπλέκονταν.Η κλίκα του 
Τσιανγκ Κάι Σεκ εξαπέλυσε τη μια μετά την άλλη 
τις  αντικομμουνιστικές της επιθέσεις. Οι Ιάπωνες 
κατακτητές εφάρμοζαν στις περιοχές που εγκα-
τέλειπαν την τακτική της καμένης γης. Παρόλα, 
όμως αυτά,όλες οι προσπάθειες τόσο των εξω-
τερικών όσο και των εσωτερικών εχθρών του κι-
νέζικού λαού, αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία.Το 
1943, οι απελευθερωμένες περιοχές σταθερο-
ποιήθηκαν και αναπτύχθηκαν. Οι δυνάμεις των 
κομμουνιστών πολλαπλασιάστηκαν. 
Στο διάστημα αυτής της περιόδου το σύνθημα 
που ονομάστηκε "Κίνημα για τη διόρθωση του 
στυλ  δουλειάς μέσα στο κόμμα" πήρε κάτω από 
την ηγεσία του Μάο μιαν ξεχωριστή ευρύτητα.Στα 
άρθρα του, με τον τίτλο  
"Να αναδιοργανώσουμε την εκπαίδευσή μας" 
(Μάιος 1941), " Ενάντια στους μηχανικούς τρό-
πους δράσης στη δουλειά του κόμματος" (Φε-
βρουάριος 1942), ο Μάο δίδασκε τους Κινέζους 
κομμουνιστές πώς να εφαρμόζουν κατά τρόπο 
δημιουργικό τη μαρξιστική-λενινιστική θεωρία 
στην πρακτική της επαναστατικής πάλης στην 

Κίνα. Τους προσκαλούσε να εγκαταλείψουν το 
ελαττωματικό στυλ  δουλειάς για την αφομοίωση 
του μαρξισμού- λενινισμού, που συνίστατο στη 
μηχανική αποστήθιση μερικών μαρξιστικών τύ-
πων,απ' τη μια μεριά, και να παραμελούν την 
πρακτική απ' την άλλη.  
Έπειτα απ' το Κίνημα για τη διόρθωση του στυλ 
δουλειάς, το ιδεολογικό επίπεδο των μελών του 
κόμματος υψώθηκε αισθητά,πράγμα που είχε ως 
αποτέλεσμα να αποκτήσει το κόμμα τις απαραί-
τητες ικανότητες για την ορθή πολιτική καθοδή-
γηση και κατεύθυνση προς την τελική νίκη της 
λαϊκής δημοκρατικής επανάστασης. 
Οι αποφασιστικές νίκες που πέτυχε ο σοβιετικός 
λαός στο διάστημα του Μεγάλου Εθνικού Πα-
τριωτικού Πολέμου, ενάντια στους φασίστες Γερ-
μανούς ιμπεριαλιστές εισβολείς,κάτω από μια λε-
νινιστική ηγεσία με επικεφαλής τον Στάλιν, 
ειλικρινή φίλο της Κίνας και σύντροφο του 
Μάο,άσκησαν τεράστια επίδραση στην ψυχολογία 
του κινέζικού λαού, τεράστια επίδραση στην πάλη 
του για την απελευθέρωση της χώρας του. Οι 
πατριωτικές δυνάμεις της Κίνας συσπειρώθηκαν 
πιο στενά και πύκνωσαν τις γραμμές, που επικε-
φαλής τους βρισκόταν το Κομμουνιστικό Κόμμα 
και απαίτησαν τον ανασχηματισμό της κυβέρνη-
σης του Κουομιντάγκ,σύμφωνα με τις δημοκρα-
τικές αρχές, σύμφωνα με τον συσχετισμό των  
δυνάμεων των κομμάτων. Ο Μάο,στην εισήγησή 
του "Σχετικά με την Κυβέρνηση Συνασπισμού" 
(7ο Συνέδριο Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας 
1945)  δεν έκανε τίποτ'  άλλο παρά να εκθέσει, 
να προβάλει τη θέληση του λαού,τις λαϊκές  
απαιτήσεις. Εξέθεσε τις δύο γραμμές στον αντι-
ϊαπωνικό πόλεμο. Την γραμμή του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος Κίνας, που συνίστατο στην εξα-
πόλυση παλλαϊκού πολέμου και τη γραμμή του  
Κουομιντάγκ, που συνίστατο στη διεξαγωγή του 
πολέμου χωρίς τον λαό και ενάντια στον λαό.  
Ο Μάο απέδειξε θεωρητικά ότι η πρώτη γραμμή 
οδηγούσε από ιστορική αναγκαιότητα στη νίκη, 
ενώ η δεύτερη οδηγούσε στην ήττα. Ο Μάο χά-
ραξε και συγκεκριμένο πρόγραμμα για την οικο-
δόμηση της Νέας Κίνας.  
Έπειτα από τη συντριβή της φασιστικής ιμπερια-
λιστικής Γερμανίας και της ιμπεριαλιστικής Ιαπω-
νίας, η κλίκα του Τσανγκ Κάι Σεκ, με τη βοήθεια 
και τη συμπαράσταση των  Αμερικανών ιμπερια-
λιστών, εξαπέλυσε, το θέρος του 1946,τον εμφύ-
λιο πόλεμο. Όμως,ο Λαϊκός Απελευθερωτικός 
Στρατός,κάτω από την καθοδήγηση του Μάο,κα-
τατρόπωσε τον Εθνικιστικό Στρατό του Κουομι-
ντάγκ,παρότι ήταν πανίσχυρος και με δύναμη 
πολλών εκατομμυρίων ανδρών. Έτσι ο κινεζικός 
λαός ελευθερώθηκε από τον ζυγό του ιμπεριαλι-
σμού και των ντόπιων λακέδων του. 
Την 1η Οκτωβρίου 1949 ανακηρύχθηκε η Κινεζική 
Λαϊκή Δημοκρατία και σχηματίστηκε η λαϊκή κυ-
βέρνηση επικεφαλής της οποίας ήταν ο Μάο. Τις 
παραμονές αυτής της ιστορικής νίκης είχε γράψει 
το έργο του " Για τη δημοκρατική δικτατορία του 
λαού ". Στο έργο αυτό καθορίζει το περιεχόμενο 
της νέας εξουσίας, που εγκαθιδρύθηκε μετά τη 
συντριβή της ιμπεριαλιστικής και της φεουδαρχι-
κής αντίδρασης, ως τη δημοκρατική δικτατορία 
του λαού, που στηρίζεται πάνω στη συμμαχία 
των εργατών και των αγροτών και που καθοδη-
γείται απ' την εργατική τάξη. Το έργο αυτό του 
Μάο χρησίμευσε σαν βάση στο " Γενικό Πρό-
γραμμα "του Πολιτικού Συμβουλευτικού Συμβου-
λίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.  
Η Κινεζική Λαϊκή Δημοκρατία κάτω από την ηγε-
σία του Κομμουνιστικού Κόμματος πέτυχε μέσα 
σ' ένα σύντομο χρονικό διάστημα τεράστια επι-
τεύγματα. Η Νέα Κίνα με την καθοδήγηση του 
Κομμουνιστικού Κόμματος και με αρχηγό τον Μάο 
έγινε ένα από τα ισχυρότερα οχυρά της ειρήνης 
και της δημοκρατίας, συνεπής υποστηρικτής των 
απελευθερωτικών αντιϊμπεριαλιστικών αγώνων 
των λαών και μπήκε με σίγουρα βήματα στο 
δρόμο της οικοδόμησης των βάσεων του σοσια-
λισμού, που είναι το κοινωνικό οικονομικό σύ-
στημα πριν τον κομμουνισμό. 
Η πορεία που ακολούθησε η Λαϊκή Δημοκρατία 
της Κίνας μετά το θάνατο του Μάο τον Σεπτέμβριο 
του 1976 δεν είναι το θέμα. Το θέμα ο Μάο Τσε-
τούνγκ που αθάνατος  φωτίζει άπλετα τους αγώ-
νες των λαών για πραγματική λευτεριά, δημο-
κρατία, κοινωνική αλλαγή και σοσιαλισμό.

του 
Βασίλη Κωστή 

της Θεοδώρας Κυριάκου 

Tι ορίζεται ως ευτυχία και ποιος είναι πρα-
γματικά ευτυχισμένος άνθρωπος; Αν ρω-
τήσεις τον κάθε ένα ξεχωριστά, θα αντιλη-

φθείς ότι υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι για τους 
οποίους ένας άνθρωπος μπορεί να ορίσει τον 
εαυτό του ευτυχισμένο. Αγάπη, έρωτας, μια καλή 
δουλειά, ένα σπίτι, ένα καινούργιο αυτοκίνητο.. 
και άλλοτε ένα πιάτο φαΐ, αρκεί. 
Εν γενεί ευτυχισμένος, μπορεί να οριστεί ο άν-
θρωπος ο οποίος σηκώνεται το πρωί από το 
κρεβάτι και ξεκινάει τη μέρα, με τα θέλω του και 
όχι με τα πρέπει. Ξυπνάει και χαίρετε που θα 
πάει στην δουλειά, που θα φάει ένα αγαπημένο 
του φαγητό, που θα πάει μια βόλτα στο πάρκο, 
που θα έχει τους ανθρώπους του στο πλάι του.  
Οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος με βάσει τα πρέπει 
στην καθημερινότητά του, μπορεί να τον οδηγή-
σει είτε στη δυστυχία είτε στην αποδοχή της ψεύ-
τικης ευτυχίας του, που όσο καλύτερο και αν 
ακούγεται από την δυστυχία, εν τέλει αποδει-
κνύεται καταστροφικό στο τέλος της πορείας του. 
Eκεί που συνειδητοποιεί και κάνει ανασκόπηση 
στο τι έχει ζήσει, πάρει και προσφέρει στη ζωή 
του..εκεί είναι που καταλαβαίνει αν έζησε μια ζωή 
ευτυχισμένος ή αν έχει αρκεστεί σε μια καθημε-
ρινότητα που θεωρούσε τον εαυτό του ευτυχι-
σμένο, ως χειραγωγημένο ον της ρουτίνας, που 
είμαστε αναγκασμένοι να υπηρετούμε για να 
μπορούμε να έχουμε τα “απαραίτητα” για να επι-
βιώσουμε.  
Και τα απαραίτητα, ποια είναι; 
Και όταν αναρωτηθείτε.. μπορείτε να απαντήσετε 
και από πότε καθετί θεωρείτε απαραίτητο στη 
ζωή σας;  
Αν και άνθρωπος από την φύση του δεν αποτελεί 
άπληστο ον, με την εξέλιξη του σε μια καπιταλι-
στική κοινωνία οδηγήθηκε στην δημιουργία ψεύ-
τικων αναγκών στην καθημερινότητά του και σε 
μια μόνιμη κατάσταση που οτιδήποτε και να απο-
κτά πάντα να ζητά το κάτι παραπάνω. 
Στα παλιά χρόνια απαραίτητο για τον άνθρωπο 
θεωρείτο η κατάκτηση της τροφής του και η εξα-
σφάλιση στέγης. Με την πάροδο των χρόνων oι 
ανάγκες των ανθρώπων αυξάνονται όλο ένα και 
περισσότερο. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και 
την ανάδειξη ενός εξ ολοκλήρου καπιταλιστικού 
συστήματος, ο άνθρωπος έχει την ανάγκη για 
ολοένα και περισσότερα υλικά αγαθά, τα οποία 
θέτει τον εαυτό του υποχρεωμένο να αποκτήσει, 
έστω και αν δυσκολεύεται. Η έλλειψη των ανα-
γκών αυτών δημιουργούν στον άνθρωπο δυστυ-
χία και οδηγείται από μια κακή ψυχολογία έως 
και την κατάθλιψη, μη μπορώντας να αντιληφθεί 
ότι στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται τίποτα 
για να επιβιώσει, παρά μόνο υγεία, ευτυχία και 
κάποια βασικά αγαθά.  
Τι είναι όμως αυτό, που δεν μπορεί να σταματή-
σει την ολοένα και αυξημένη άνοδο των αναγκών 
στην καθημερινότητά μας; και μέχρι που μπορεί 
να φτάσει αυτή η κλίμακα; Ποιος δημιουργεί τις 
ανάγκες αυτές; και γιατί ενώ με βάση τη λογική 
δεν θεωρούνται σημαντικές, μοχθούμε καθημε-
ρινά δουλεύοντας σκληρά για να τις αποκτή-
σουμε; Και πολλές φορές δεν έχουμε καν το 
χρόνο να τις απολαύσουμε όπως πραγματικά θα 
θέλαμε.. Eρωτήματα τα οποία δεν θα απαντη-
θούν στο άρθρο αυτό, αλλά θα πρέπει να υπάρ-
χουν στο μυαλό όλων μας καθημερινά, ούτως 
ώστε να ξέρουμε ότι εμείς καθορίζουμε τις ανά-
γκες μας και δεν επηρεαζόμαστε από κάθε σύ-
στημα το οποίο χειραγωγεί την ζωή μας. Τουλά-
χιστον ασυνείδητα.. γιατί συνειδητά είναι πολλοί 
αυτοί που υποστηρίζουν την άνοδο του καπιτα-
λισμού, χωρίς να ενδιαφέρονται για τις επιπτώ-
σεις. Οι υπόλοιποι που δεν την στηρίζουν, ας μη 
μείνουμε στο ασυνείδητο... 

Eυτυχισμένο ον 
θα πεί...;
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  
Φιλόλογος 

Σήμερα 
Πέμπτη, 
5 Νοεμ-

βρίου 2020, ξε-
κινά για δεύτερη φορά επί-
σημα ο δεύτερος εγκλεισμός, 
αφού δυστυχώς δεν έγινε αφο-
ρισμός και εξορκισμός του κο-
ρωνοϊού  από τον πρωθυ-
πουργό, το βράδυ του 
Σαββάτου. Κι εμείς υπομονε-
τικά περιμέναμε αυτή την επί-
σημη ανακοίνωση από τις τέσ-
σερις, στις πέντε, στις έξι που 
τελικά πραγματοποιήθηκε στις 
έξι και μισή! Ανάμεικτα αισθή-
ματα πιστεύω διακατέχαν τον 
καθένα μας… Όλοι γνωρίζαμε 
ενδόμυχα το περιεχόμενο αυ-
τής της ανακοίνωσης, αφού 
καθημερινά βλέπουμε τους 
αριθμούς να αυξάνονται… Δυ-
στυχώς μαθηματικά είναι, 
απλή εξίσωση που το αποτέ-
λεσμα δεν αλλάζει με τίποτα! 
 Κι όμως… Μια κρυφή ελπίδα 
αιωρείτο πέρα - δώθε στο 
μυαλό και καταλάγιαζε στην 
ψυχή μας. Αχ, αυτή η καθυστέ-
ρηση να είναι για καλό σκεφτό-
μαστε.  Και ξέρετε γιατί; Η λο-
γική είναι το μαύρο και το 
συναίσθημα το άσπρο. Κι εμείς 
ευχόμαστε ότι το άσπρο τελικά 
θα υπερνικήσει… Όπως ακρι-
βώς συμβαίνει σε αυτή την ται-
νία Star war. Οι άσπροι τελικά 
νικούσαν, όπως και το καλό νι-
κάει το κακό. Αποτέλεσμα; Να…
. ένα γκρίζο στα μούτρα μας 
γιατί πιο σκούρο γκρίζο από το 
σημερινό δεν υπάρχει θα έλεγα, 
γιατί περισσότερο μοιάζει με το 
μαύρο παρά με το άσπρο.  
Θυμάμαι στην πρώτη καρα-
ντίνα… αυτήν του Μάρτη. 
Απροετοίμαστους μας βρήκε 
και δεν πιστεύαμε αυτά που 
ακούγαμε, αυτά που βλέπαμε, 
αυτά που ζούσαμε. Πάντα η 
πρώτη εμπειρία λέμε, είναι η 
πιο δυνατή εμπειρία. Είτε είναι 
για καλό είτε είναι για κακό… Εί-
ναι αυτή όμως η αλήθεια; Την 
πρώτη φορά δεν ξέρεις τι να πε-
ριμένεις κι αφού κανείς δεν είχε 
τέτοια εμπειρία κι όλα τα δεχό-
μασταν υπομονετικά, σιω-
πηλά… Και στις δύσκολες στι-
γμές μας πάντα η λογική μας 
ανέτρεχε στους ειδικούς, στους 
εμπειρογνώμονες, στους εξειδι-
κευμένους επί του θέματος, 

στους σοφούς και στους μυα-
λωμένους πανδημιολόγους. Και 
παίρναμε και μια ανάσα. Όλα 
θα πάνε καλά! 
Τώρα τι πραγματικά συμβαίνει, 
εγώ δεν πολυκατάλαβα… δεν 
ξέρω εσείς! Πρόκειται για την 
ίδια εμπειρία μάλλον,  αλλά 
αυτή την φορά ακόμη πιο χει-
ρότερη. Θα μου πείτε, δεν είναι 
ακριβώς έτσι. Πιο ελαστικά τα 
μέτρα είναι… Αμμ δεν πάει έτσι!  
Μου έρχεται στο μυαλό μια 
πραγματικότητα που τη ζούμε 
μόνο οι γυναίκες. Τη γέννα! Και 
για να ξέρετε και για όσους δεν 
το ζήσατε αυτό, πάντα όλοι 
λέμε: Ο μεγαλύτερος φυσικός 
πόνος. Τον ζουν τα θηλυκά όντα 
του πλανήτη αλλά στην περι-
γραφή του περνά και μέσα από 
το σύστημα και των αρσενι-
κών...  
Την πρώτη φορά λες: Μα δεν 
μπορεί να είναι τόσο αβάστα-
κτος! Τόσες γυναίκες γέννη-
σαν… εγώ δεν θα αντέξω; Άντε 
τώρα… Κι έρχεται αυτή η ευλο-
γημένη ώρα και τραβάς τα πο-
νάκια σου που καταλήγουν σε 
πόνους με Π κεφαλαίο και φω-
νάζεις και τσιρίζεις και σπάει και 
η φωνής σου, και σχίζεται και η 
σάρκα σου και φτάνεις στο τέ-
λος. Παίρνεις όμως και ένα μο-
ναδικό έπαθλο, μια ανταμοιβή 
θα έλεγα, μετά από δέκα ώρες 
ή εικοσιτέσσερις ώρες πόνου, 
ένα μωράκι τρυφερό πλασμα-
τάκι όλο μέλι, γλύκα και απερί-
γραπτη χαρά,  μια ζωή στα χέ-
ρια σου. Αυτά τα μοναδικά, 
θεϊκά αισθήματα που νοιώθεις 
έχουν κατακλύσει τη ψυχή σου 
που λες τελικά: Δόξα να έχει ο 
Θεός! Χαλάλι και οι πόνοι και 
όλα.  
Ποια είναι τώρα η διαφορά. Την 
δεύτερη φορά που θα έρθει η 
ώρα να φέρεις στον κόσμο το 
δεύτερο παιδί σου, ξέρεις… Τι 
ξέρεις; Μα την εμπειρία που εί-
χες. Και τον βαθμό του πόνου 
του αφόρητου, του πόνου που 
δεν κατατάσσεται σε κλίμακα 
μέτρησης. Γιατί δεν έχει πιο με-
γάλο αφού έχει χαρακτηριστεί ο 
μεγαλύτερος πόνος. Ο πόνος 
που σπάει όλα τα ρεκόρ των 
πόνων των αβάσταχτων.  
Έτσι πάθαμε κι εμείς σήμερα. 
Ο δεύτερος εγκλεισμός χειρότε-
ρος από τον πρώτο είναι. Διότι 
ξέρουμε πόσο υποφέραμε στον 
πρώτο. Και τα αποτελέσματα 
αυτής της κατάστασης είναι ότι 
όλα βγήκαν εκτός ελέγχου. Το 
NHS ανακοίνωσε ότι αν συνε-
χιστεί έτσι η κατάσταση δεν θα 
έχει κρεβάτια για τους ασθενείς 

μέχρι τα Χριστούγεννα. 
Και θυμάμαι και τις αντιδράσεις 
μας τότε. Οι καυγάδες στις υπε-
ραγορές για τα τρόφιμα και τα 
άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Κι 
έλεγα, πολύ καλά κάνουνε όλοι 
που αρχίζουν και μαζεύουν 
προμήθειες. Αλλά και πόσο έξυ-
πνοι είναι, αφού ξέρουν τι είδη, 
είναι πρώτης ανάγκης! Λέτε να 
είναι έτσι απλό από την μια 
μέρα στην άλλη να ξέρεις ποια 
είδη είναι πρώτης ανάγκης; 
Μέσα στον πανικό που επικρα-
τούσε, λέτε όλοι να ξέραμε τι 
πραγματικά χρειαζόμασταν ή 
πόσο θα κρατούσε αυτή η κα-
ραντίνα, η απομόνωση, για να 
κάνουμε τα κατάλληλα ψώνια;  
Σκεφτόμουνα ότι αυτοί που έζη-
σαν σε πόλεμο ή παρόμοια κα-
τάσταση, θα είχαν συμβουλέψει 
και τους υπόλοιπους τι να αρχί-
σουν να αποθηκεύουν. Αυτοί σί-
γουρα ήξεραν…  
Και να και η αντίδραση μιας φί-
λης, που έτυχε να ακούμε την 
ανακοίνωση μαζί το βράδυ του 
Σαββάτου. 
-Ετοιμάσου να πάμε στην υπε-
ραγορά για προμήθειες, της 
λέω. Δεν θέλω πάλι τα παιδιά 
να τρέχουν. Αυτή την φορά θα 
τα έχω εγώ όλα έτοιμα. Η εμπει-
ρία με βοηθά τώρα να ξέρω 
ποια είναι για τα παιδιά και για 
μένα, τα είδη πρώτης ανάγκης. 
-Ούτε ψώνια επιπλέον θα κάνω, 
ούτε τίποτα, μου απαντά. 
-Και γιατί παρακαλώ; 
-Δεν με νοιάζει. Περνάω και με 
ένα απλό φαγητό, ένα τοστ και 
αυτά είναι αρκετά. 
-Πολύ απαισιόδοξη είσαι! Για 
στάσου σε παρακαλώ στο ύψος 
της περίστασης! 
-Απλά δεν θέλω. Βαρέθηκα και 
κουράστηκα και… τέλος! Το φα-
γητό δεν είναι το θέμα. Τα παι-
διά μου και τα εγγόνια μου που 
δεν θα μπορώ να τα δω, αυτό 
είναι που με καίει. Δεν θα 
μπορώ να τα δω, να τα αγκα-
λιάσω και  να τα φιλήσω! Το φα-
γητό, ας το πάρει το ποτάμι! 
Έμεινα να την κοιτάζω που είχε 
βουρκώσει.  
Τώρα πώς μπορείς να πεις σε 
μια ετοιμόγεννη μάνα, στο δεύ-
τερό της παιδί, πως δεν είναι τί-
ποτα ο πόνος της γέννας! Πεί-
θετε; Δεν νομίζω! 
Και το άλλο που μπορείτε να 
μου πείτε. Πώς έφερα αυτό το 
παράδειγμα για την γέννα σαν 
εμπειρία! Ας σας εξομολογηθώ 
την σκέψη μου και τον συλλογι-
σμό μου. «Κορώνα στο κεφάλι 
μου», δεν λέμε για τα παιδιά 
μας; Εγώ το έχω ακούσει πολ-

λές φορές αυτό από το στόμα 
γονιών. Το έψαξα κι αυτό. Οι ιοί 
της ομάδας corona ονομάζονται 
έτσι επειδή κατά την παρατή-
ρησή τους στο μικροσκόπιο δια-
κρίνεται στην περιφέρειά τους 
μια φωτεινή άλως που τους κά-
νει να μοιάζουν με …εστεμμέ-
νους.  
Εξακολουθώ όμως να μην κα-
ταλαβαίνω και να κατανοώ αυτά 
τα μέτρα που πρέπει να παίρ-
νουμε... Πολύ μπερδεμένα πρα-
γματικά τα βρίσκω. Επιτρέπεται 
αυτό κι όχι εκείνο. Απαγορεύεται 
αυτό κι επιτρέπεται το άλλο που 
αναιρεί το ένα το άλλο. Εδώ χα-
λάνε και οι μαθηματικές εξισώ-
σεις και το μαύρο και το άσπρο 
αφού ούτε το γκρίζο δεν βγαίνει 
πια στην επιφάνεια… 
Γι αυτό θα σας πω τέλος  και τη 
θεωρία μου και όσοι αν θέλετε 
με πιστεύετε. Πιστεύω πραγμα-
τικά ότι σε κάποια χρονική στι-
γμή, τώρα  ή αργότερα όλοι θα 
νοσήσουμε από τον ιό αυτό. 
Δεν γίνεται διαφορετικά! Κι έτσι 
απλά θα τελειώσει και η επιδη-
μία! 22.955 ήταν το Σάββατο τα 
νέα κρούσματα. Μου αρέσει φυ-
σικά, και το λέω ειρωνικά, πώς 
υπάρχει κι αυτό το πέντε στο 
τέλος των χιλιάδων. Αυτή η λε-
πτομέρεια όχι στο περίπου αλλά 
στο επίσημο ανακοινωθέν. Τι γί-
νεται όμως με τους άλλους 
ασθενείς που έχουν προσβλη-
θεί από τον ιό και ούτε το ανά-
φεραν στους οικογενειακούς 
γιατρούς, ούτε σε νοσοκομείο 
πήγαν για να καταγραφούν σαν 
αριθμός στην λίστα των επίση-
μων στοιχείων. Στο περίπου τε-
λικά είμαστε και σε ένα μεγάλο 
ψέμα ζούμε. 
Λυπάμαι πραγματικά για τα 
απαισιόδοξα μηνύματα που 
στέλνω. Αλλά πώς να το κά-
νουμε! Την πραγματικότητα δεν 
ζούμε; Αυτά τα δεδομένα ανα-
λύω  που εύχομαι όλα να είναι 
της φαντασίας μου. Γεροί και 
δυνατοί πρέπει να είμαστε τόσο 
στο κορμί αλλά και στο  μυαλό 
μας γιατί από ότι φαίνεται ο μι-
σός πληθυσμός θα περάσει 
από το νοσοκομείο και ο υπό-
λοιπος  μισός από το τρελοκο-
μείο! 
Και κάτι που διάβασα πρό-
σφατα και μειδίασα, έχουν να 
κάνουν με αυτά τα μηνυματάκια 
που ανταλλάσσουμε όπως τα 
πιο κάτω: 
-Καλημέρα, πώς νοιώθεις; 
-Σαν υποψήφιο κρούσμα! 
Ή το άλλο: «Αν καταφέρουμε κι 
εμείς να βγάλουμε το 20… του 
χρόνου θα λεγόμαστε κι εμείς 
ήρωες του 21!» 
Όμως αγαπητέ αναγνώστη, ένα 
σου εισηγούμαι σαν φάρμακο: 
«Άσε τις σκέψεις σου να πάνε 
σε όλα αυτά που σε κάνουν να 
χαμογελάς… Ομορφοταξιδε-
μένα τα όνειρά σου, με προορι-
σμό ένα καλύτερο αύριο. Όλα 
καλά θα πάνε…» 
«Δεν απαγορεύτηκαν όλα. Ο 
ήλιος δεν απαγορεύτηκε, οι φι-
λίες δεν απαγορεύτηκαν, η 
αγάπη δεν απαγορεύτηκε, το 
διάβασμα δεν απαγορεύτηκε, 
να ακούς μουσική δεν απαγο-
ρεύτηκε, η ελπίδα δεν απαγο-
ρεύτηκε, η φαντασία δεν απα-
γορεύτηκε. Σκέψου ΘΕΤΙΚΑ. 
Στο μυαλό σου είναι!» 
Και όπως λέμε επετειακά: Ζήτω 
το έθνος, ζήτω το 21, ζήτω η 
ΕΟΚΑ, ζήτω το ΟΧΙ κλπ, τώρα 
και κάθε μέρα θα λέμε: «Ζήτω» 
η ΥΠΟΜΟΝΗ!!!

του Εmre Caliskan 

Φρενήρης δραστηριό-
τητα με χιλιάδες δια-
σώστες και προσω-

πικό έρευ-νας ανάμεσα στα 
συντρίμμια του 
κατεδαφισμένου κτιρίου, αναζη-
τώντας επιζώντες... Ο θόρυβος 
σταματά όταν φω-νάζει ένας 
πυροσβέστης. Η σιωπή περι-
βάλλει ολόκληρη την περιοχή 
γύρω από το Riza Bey Apart-
ment, στην  περιοχή Μπαϊρακλί 
της  Σμύρνης. Ακούγεται ξανά  
ο πυροσβέστης να φω-νάζει 
«υπάρχει κάποιος εκεί;». Οι 
ομάδες αναζή-τησης και διάσω-
σης ανα-σηκώνουν τον 
16χρονο ντσί Οκάν κάτω από 
τα ερείπια του οκταώροφου τι-
ρίου Riza Bey, 17 ώρες μετά 
τον ισχυρό σεισμό. 
Ο Ιντσί είναι ένας από τους τυ-
χερούς. Ο σεισμός στη Σμύρνη 
σκότωσε τουλάχιστον 51 άτομα 
και τραυμάτισε περισσότερα 
από 900. Περπατώντας στην 
παραλία στο Κου-σάντασι όπου 
περνάω τις καλοκαιρινές μου 
διακοπές, μερικές φορές κοι-
τάζω τη θάλασ-σα και αναρω-
τιέμαι «υπάρχει κάποιος εκεί;». 
Το Κουσάντασι βρίσκεται ακρι-
βώς απέναντι από το νησί της 
Σάμου. Η απόσταση μεταξύ 
των δύο είναι μόνο 27 χιλιόμε-
τρα. Περνάω συχνά δίπλα από 
μια ελιά, η οποία φυτεύτηκε 
από τους πρώην υπουργούς 
Εξωτερικών, Τούρκο Ισμαήλ 
Τζεμ και Ελληνα Γιώργο Πα-
πανδρέου, στις 29 Ιουνίου 
2001. Κάθο-μαι και σκέφτομαι 
το «δίδυμο» αυτού του δέντρου, 
φυτεμένου στο νησί της Σάμου. 
«Υπάρχει ακόμα μια ελιά εκεί;». 
Μετά τους σεισμούς του 1999 
στη Νικο-μήδεια και στην 
Αθήνα, ο Τζεμ και ο Πα-παν-
δρέου τόλμησαν να πάνε αντί-
θετα στο κύμα, ανοίγοντας μια 
εποχή νέων σχέσεων μεταξύ 
Τουρκίας και Ελλάδας. Αντίθετα 
από κάθε πρόβλεψη, οι δύο 
ηγέτες κατάφεραν να φέρουν 
πιο κοντά τις δύο πλευρές του 
Αιγαίου. 
Σήμερα το ελληνικό νησί απέ-

ναντι από το Κουσάντασι αι-
σθάνεται μεγάλη απόσταση. Τυ-
χαίνει να στέκομαι στη μία 
πλευρά του Αιγαίου λόγω μιας 
συγκεκριμένης χρονι-κής στι-
γμής. Στην άλλη πλευρά, ο 
παππούς μου πάλεψε μαζί με 
τον ελληνικό στρατό ενάντια 
στη γερμανική κατοχή κατά τη 
δι-άρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Σε ποια πλευρά ήταν 
τότε; Από ποια πλευρά κοίταζε 
το Αιγαίο; 
Η οικογένειά μου αποκλείστηκε 
από την ανταλλαγή πληθυσμών 
του 1924 επειδή ήταν Τούρκοι 
της Δυτικής Θράκης, τελικά βρέ-
θηκαν στην Τουρκία μετά τον Β’ 
Πα-γκόσμιο Πόλεμο. Ο παπ-
πούς μου πέρασε 50 χρόνια της 
ζωής του στην άλλη πλευρά του 
Αιγαίου και 25 χρόνια σε αυτήν. 
Στη νέα γη στην οποία μετανα-
στεύσαμε μας δόθηκε το ψευ-
δώνυμο «muhajir» (μουσαφί-
ρης, με-τανάστης). Παρά το 
ψευδώνυμο «muhajir», η ταφό-
πλακά του αναγράφει το όνομα 
του τουρκικού χωριού στο 
οποίο μετανάστευσε. «Ο Με-
χμέτ από το Ομερκόι βρίσκεται 
εδώ». 
A κόμα δεν ξέρω σε ποια 
πλευρά ανήκε περισσότερο ο 
παππούς μου. Ανήκε στο Αι-
γαίο. Πριν από τον σεισμό στο 
μύρνη και τη Σάμο, η Τουρκία 
και η Ελλάδα για άλλη μια φορά 
βρίσκονταν στο χείλος του πο-
λέμου, από μια διαμάχη για 
τους φυ-σικούς πόρους της πε-
ριοχής. Τούρκοι και Ελληνες άρ-
χισαν να ακούν για άλλη μια 
φορά περίπου 6 μίλια ή 12 μί-
λια, έννοιες τις οποίες γνωρί-
ζαμε από την παιδική μας ηλι-
κία. Οταν κοιτάζω από αυτή την 
πλευρά του Αιγαίου που στέκε-
ται δίπλα στην ελιά στο Κουσά-
ντασι, βλέπω μια απέραντη θά-
λασσα, όχι τα σύνορα που 
χωρίζουν μεταξύ τους. 
Ψάχνω για πολιτικούς και από 
τις δύο πλευρές του Αιγαίου για 
να έρθω πιο κοντά στις δύο 
πλευρές, όπως κάποτε έκαναν 
οι Τζεμ και Παπανδρέου. Υπάρ-
χει κάποιος εκεί;
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 H ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ 25-30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΛΗΡΙΔΗ ΜΕ ΝΤΕΚΤΑΣ 
ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΠΡΕΣΒΗ 

Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 23ο 
 
Ο Καραμανλής επιστρέφει 
στην Ελλάδα 

H είδηση ότι ο Καραμαν-
λής θα επέστρεφε στην 
Ελλάδα και θα αναλάμ-

βανε την πολιτική εξουσία και 
ότι το εφταετές καθεστώς της 

χούντας είχε καταρρεύσει είχε ξεσηκώσει ολό-
κληρο  τον ελληνικό λαό σε ξέφρενους γιορτα-
σμούς.   
Στο μεταξύ ο  Γάλλος πρόεδρος Ζισκάρ Ντ‘ 
Εσταίν παραχώρησε στον Καραμανλή αερο-
πλάνο για να τον μεταφέρει αμέσως στην Ελλάδα.  
Ο Καραμανλής έφτασε στην Αθήνα στις 2.00 το 
πρωί της 24ης Ιουλίου 1974. Δεκάδες χιλιάδες 
έλληνες τον υποδέχτηκαν σαν ήρωα και θεωρή-
θηκε ο αποκαταστάτης της Δημοκρατίας.  Πήγε 
αμέσως στα Παλαιά Ανάκτορα όπου τον περίμε-
ναν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και στις 4.30 το 
πρωί ορκίστηκε Πρωθυπουργός από τον Αρχιε-
πίσκοπο Σεραφείμ στο γραφείο του Γκιζίκη. 
Την ίδια μέρα (24 Ιουλίου) το απόγευμα σχημά-
τισε την «Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας» και διό-
ρισε τον  Γεώργιο Μαύρο ως Αντιπρόεδρο της 
Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών και  τον 
παλιό του φίλο Ευάγγελο Αβέρωφ ως Υπουργό 
Εθνικής  Άμυνας. 
Η νέα κυβέρνηση  προέβη αμέσως στην αποκα-
τάσταση της δημοκρατίας, απελευθέρωσε τους 
πολιτικούς κρατούμενους  και έδωσε την ελληνική 
ιθαγένεια σε εκείνους που τους τη στέρησε η χού-
ντα. Σε διάγγελμα του προς τον ελληνικό λαό (25 
Ιουλίου 1974) ο Καραμανλής ανάφερε ανάμεσα 
σ’ άλλα: «Η Κυβέρνησις έχει πρώτον και υπέρτα-
τον χρέος να αντιμετωπίση όλους τους εξωτερι-
κούς κινδύνους που επεσωρεύθηκαν από τα πρό-
σφατα δραματικά γεγονότα. Την ώραν αυτήν η 
σκέψις μου στρέφεται πρωτίστως προς την δοκι-
μαζομένην Μεγαλόνησον, της οποίας την ανε-
ξαρτησίαν και ακεραιότητα θα προασπίσωμεν δι 
όλων μας των δυνάμεων, με σταθερότητα και με 
πίστιν εις τας αρχάς του δικαίου και τας παραδό-
σεις της ιστορίας μας». 
Ενώ την ίδια ώρα που ένα μέρος του κυπριακού 
λαού σφάδαζε κάτω από τις ορδές του Αττίλα και 
περνούσε το μαρτύριο του δικού του Γολγοθά, 
στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα ο ελληνι-
κός λαός πανηγύριζε για την κατάλυση του στρα-
τιωτικού καθεστώτος και την αποκατάσταση της 
Δημοκρατίας. Γιόρταζε τη δική του πολιτική ανά-
σταση. Οι συγκλονιστικές στιγμές που ταυτό-
χρονα περνούσε η Κύπρος και η Ελλάδα θύμιζαν 
πολύ «Οιδίποδα Τύραννο»,  πριν από την τραγική 
αναγνώριση. 
Η πρώτη Διάσκεψη της Γενεύης –  25-30 Ιου-
λίου 1974 
Στις 25 Ιουλίου 1974 συναντήθηκαν στο «Μέγαρο 
των Εθνών» στη Γενεύη οι Υπουργοί Εξωτερικών 
των τριών εγγυητριών δυνάμεων: ο Τζέημς Κάλ-
λαχαν της Βρετανίας, ο Γεώργιος Μαύρος της 
Ελλάδας και ο Τουράν Γκιουνές της Τουρκίας. Ο 
Γεώργιος Μαύρος μόλις είχε αναλάβει καθήκοντα 
Υπουργού την προηγούμενη μέρα (24 Ιουλίου) 

με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελ-
λάδα και μετέβη αμέσως στη Γενεύη για να πα-
ρευρεθεί στη Διάσκεψη.  
Η Διάσκεψη ανταποκρινόταν στην έκκληση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της Απόφα-
σης  353, που καλούσε όλα τα κράτη να σεβα-
στούν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την 
εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, τον τερματισμό 
της ξένης στρατιωτικής επέμβασης, την αποχώ-
ρηση όλων των ξένων στρατευμάτων, την απο-
κατάσταση της ειρήνης στην περιοχή και της συ-
νταγματικής κυβέρνησης στην Κύπρο.  
Πάλι «Τριμερής», πάλι μαγειρέματα χωρίς την 
παρουσία μας 
Το βράδυ της 25ης Ιουλίου που άρχιζε η Διά-
σκεψη στη Γενέυη ο Μακάριος τηλεφώνησε από 
τη Νέα Υόρκη στον στενό του συνεργάτη τον Νίκο 
Κρανιδιώτη που ήταν πρέσβης στην Αθήνα και 
του είπε: «Πάλι Τριμερής, πάλι μαγειρέματα χωρίς 
την παρουσία μας». Ο Μακάριος αναφερόταν 
στην Τριμερή συνάντηση που είχε γίνει στο Λον-
δίνο τον Αύγουστο 1955 και για την οποία τότε 
αντιδρούσε έντονα γιατί επανέφερνε την Τουρκία 
στο προσκήνιο (ύστερα από τη Συνθήκη της Λο-
ζάνης του 1923) και την καταστούσε σαν ένα από 
τους  ρυθμιστές του πολιτικού μέλλοντος της Κύ-
πρου. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά μετά το 1955 
που η «Τριμερής» συζητούσε ή «μαγείρευε» το 
μέλλον της Κύπρου χωρίς την παρουσία της ηγε-
σίας της  ίδιας της Κύπρου!  
Στο τηλεφώνημα του ο Μακάριος ζητούσε από 
τον Κρανιδιώτη να μεταφέρει στον Καραμανλή 
και στο Μαύρο τα εξής: «Στη Γενεύη πρέπει να 
λυθεί το Κυπριακό και όχι απλώς να ζητηθεί η 
εφαρμογή της αποφάσεως του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Αν δεν λυθεί τώρα, στη Γενεύη, οι 
Τούρκοι θα μείνουν δια παντός στην Κύπρο». 
(Βλ. Ν. Κρανιδιώτη: «Ανοχύρωτη Πολιτεία – Κύ-
προς 1960 – 1974, τόμος Β΄ σελ. 434).  
Ενώ οι τρεις υπουργοί συζητούσαν την Απόφαση 
353 του Συμβουλίου Ασφαλείας την ίδια μέρα ο 
Έτσεβιτ έκανε δηλώσεις στην Άγκυρα ότι «η πα-
ρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο είναι αμετά-
κλητη». Την ίδια ώρα ο Ντεκτάς δήλωνε ότι «οι 
Τούρκοι δεν προτίθενται ποτέ να επιστρέψουν 
την Κερύνεια». Ο Τούρκος υπουργός Γκιουνές 
επιχείρησε να μετατρέψει τη συζήτηση από το 
βασικό θέμα που ήταν η κατάπαυση του πυρός 
σε συζήτηση για  λύση του κυπριακού. Ο Γεώρ-
γιος Μαύρος αντιδρούσε λέγοντας ότι αποκλει-
στικός σκοπός και στόχος της Διάσκεψης ηταν η 
εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός 
και των εχθροπραξιών και η επιστροφή στη συ-
νταγματική νομιμότητα. 
Αν ένας βασιστεί σ’ αυτά που αναφέρει ο Ν. Κρα-
νιδιώτης, εδώ υπάρχει μια φοβερή αντίφαση: ο 
Μακάριος παραπονιόταν και μιλούσε για «μαγει-
ρέματα» χωρίς την παρουσία μας (στη Γενεύη) 
και αμέσως μετά ζητούσε από τον Κρανιδιώτη να 
μεταβιβάσει στον Καραμανλή και στον Μαύρο να 
επιδιώξουν οριστική λύση του Κυπριακού, δηλαδή 
κάτι που ζητούσε και ο Γκιουνές! Αν ο Κρανιδιώ-
της απέδιδε ορθά τις απόψεις του Μακαρίου τότε  
φαίνεται ότι υπήρχε  φοβερή ασυνεννοησία με-
ταξύ  του Μακαρίου και του Μαύρου κατά την 
πρώτη Διάσκεψη της Γενεύης. 

 
Η Διακήρυξη της Γενεύης  
Ύστερα από έντονες διαπραγματεύσεις, διαφω-
νίες και μεσολαβήσεις από τον Κάλλαχαν και τον 
Κίσσιγκερ προς τις δύο πλευρές που κράτησαν 
από τις 25 - 30 Ιουλίου 1974, οι τρεις υπουργοί 
υπέγραψαν μια Διακήρυξη όπου αναφερόταν, 
ανάμεσα σ’ άλλα και  τα ακόλουθα: 
1. Ζώνη Ασφάλειας. Να εγκατασταθεί ζώνη ασφά-
λειας στα όρια των περιοχών που κατέχουν οι 
δυνάμεις της Τουρκίας. 
2. Στη ζώνη αυτή δεν θα μπορεί να εισχωρήσει 
καμιά Δύναμη, εκτός από τη Δύναμη των Ενωμέ-
νων Εθνών. 
3. Εκκένωση Θυλάκων. Όλοι οι θύλακες, τους 
οποίους κατέλαβαν οι Ελληνικές ή Ελληνοκυπρια-
κές Δυνάμεις, πρέπει να εκκενωθούν αμέσως. 
4.  Στα μικτά χωριά το έργο ασφάλειας και αστυνό-
μευσης θα ασκείται από την Ειρηνευτική Δύναμη. 
5. Στρατιωτικό προσωπικό και πολίτες που κρα-
τούνται, εξαιτίας των προσφάτων εχθροπραξιών, 
θα ανταλλαγούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι, κάτω 
από την επίβλεψη του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. 
Συμπεράσματα από τη Διάσκεψη 
Στην «Τριμερή Διάσκεψη»  της Γενεύης δεν κλή-
θηκε να συμμετάσχει η Κυπριακή Κυβέρνηση και 
οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις αποφάσιζαν και γί-
νονταν οι ρυθμιστές του μέλλοντος της Κύπρου.  
Η Απόφαση 353 του Συμβουλίου Ασφαλείας ζη-
τούσε όχι μόνο την άμεση κατάπαυση του πυρός 
αλλά και την αποχώρηση των ξένων στρατευμά-
των από την Κύπρο και αυτό δεν επιτεύχθηκε.  
Στη Διακήρυξη της Γενεύης είχε συμφωνηθεί, 
στην ουσία, η παραμονή των Τουρκικών Δυνά-
μεων εισβολής στα εδάφη που κατέκτησαν, ενώ 
οι Κυπριακές δυνάμεις υποχρεώνονταν να εκκε-
νώσουν τους Τουρκικούς θύλακες που είχαν κα-
ταλάβει. Η αναφορά στη «Ζώνη Ασφαλείας» προ-
δίκαζε τη γραμμή διχοτόμησης. 
Στη Διάσκεψη οι τρεις υπουργοί είχαν συμφωνή-
σει οι συνομιλίες να επαναρχίσουν στις 8 Αυγού-
στου 1974 στη Γενεύη, με τη συμμετοχή Ελληνο-
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων αντιπροσώπων.  
Η συνάντηση Κληρίδη με τον Σοβιετικό Πρέ-
σβη 
Στις 26 Ιουλίου 1974 ο Κληρίδης συναντήθηκε 
με τον Sergei Astavin, τον Σοβιετικό Πρέσβη στη 
Λευκωσία, και του ζήτησε διπλωματική υποστή-
ριξη. Του είπε ότι ήταν έτοιμος να προσφέρει στη 
Σοβιετική Ένωση μια βάση στην Κύπρο αν η Σο-
βιετική Ένωση ήταν διατεθειμένη να στείλει στρα-
τεύματα στην Κύπρο για να παρεμποδίσει την 
Τουρκία να βγει από το προγεφύρωμά της. Η απά-
ντηση από το Κρεμλίνο ήταν ότι η Σοβιετική Ένωση 
θα ήταν πρόθυμη να επέμβει αν η επέμβαση γινό-
ταν από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες! (Βλ. Γ. 
Κληρίδη: Η Κατάθεση μου, τόμος Δ’  σ. 42). 
Ο Κίσσιγκερ που δεν ήθελε καμιά ανάμειξη της 
Σοβιετιτκής Ένωσης στην περιοχή, είχε εξοργιστεί 
με τον Κληρίδη όταν πληροφορήθηκε  για την 
επικοινωνία που είχε με τον Σοβιετικό πρέσβη 
και έστειλε ένα απειλητικό μήνυμα μέσω του Αμε-
ρικανού πρέσβη στη Λευκωσία όπου έλεγε: « Ο 
Κληρίδης πρέπει να καταλάβει ότι τυχόν σοβιετική 
ανάμειξη θα εξαναγκάσει τις ΗΠΑ σε θέσεις τις 
οποίες υπό διαφορετικές περιστάσεις δεν θα 
έπαιρναν».  

Ο Μακάριος στο Λονδίνο 
Στις 30 Ιουλίου 1974 ο Μακάριος έφυγε από τη 
Νέα Υόρκη και έφτασε στο Λονδίνο όπου έμενε 
στο ξενοδοχείο Grosvenor House. Μιλώντας 
στους δημοσιογράφους μετά την άφιξη του ανά-
φερε ότι είναι «ο εκλεγμένος ηγέτης της Κύπρου, 
και τίποτε δεν είναι δυνατό να παρεμποδίσει την 
επιστροφή του». Μιλώντας για τη Διάσκεψη της 
Γενεύης κατηγόρησε την Τουρκία γιατί «ασκεί εκ-
βιασμόν προσπαθώντας να υπαγορεύσει τους 
όρους της. Η στάση της αυτή δεν θα οδηγήσει σε 
λύση, αλλά σε νέα ανάφλεξη....». 
Ο Νίκος Κρανιδιώτης που είχε έρθει στο Λονδίνο 
για να συναντήσει το Μακάριο, αναφέρει ότι ο 
Μακάριος του ζήτησε να τηλεφωνήσει στον Κλη-
ρίδη και να του πει να αλλάξει τους Υπουργούς 
του και στη δεύτερη φάση της Διάσκεψης της Γε-
νεύης, να προτείνει επιστροφή στο καθεστώς της 
Ζυρίχης, που είναι η μόνη λύση για την οποία οι 
τρεις Εγγυήτριες Δυνάμεις θα εδικαιούντο να 
έχουν κάποιο λόγο. (Βλ. Ν. Κρανιδιώτη: Ανοχύ-
ρωτη Πολιτεία, σελ. 441). 
Η συνάντηση Κληρίδη - Ντεκτάς 
Ο Κληρίδης αναφέρει ότι είχε λάβει ένα μήνυμα 
από τον Μακάριο, μέσω του Ελληνικού Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, που του ζητούσε να έχει επεί-
γουσα συνάντηση με τον Ντενκτάς και να του κά-
νει την εξής πρόταση:  
1. Να ζητήσει την επιστροφή του Τούρκου Αντι-
προέδρου, των Τούρκων Υπουργών και των Με-
λών της Βουλής των Αντιπροσώπων, των Δημο-
σίων Υπαλλήλων και της Αστυνομίας στα πόστα 
τους. 
2. Να προτείνει πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών 
της Ζυρίχης-Λονδίνου, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων των διατάξεων του Συντάγματος οι οποίες 
θεωρούνταν ως ανεφάρμοστες. 
3. Να προτείνει ότι, σε περίπτωση που οποι-
αδήποτε πλευρά θεωρούσε ακόμη ότι κάποιες 
τροποποιήσεις ήταν απαραίτητες για την καλύ-
τερη εφαρμογή του Συντάγματος, αυτές να πα-
ραπεμφθούν σε μια κοινή Επιτροπή αναθεώρη-
σης προς εξέταση. 
Ο Κληρίδης, συνοδευόμενος από τον εκπρό-
σωπο των Ηνωμένων Εθνών και το Διοικητή των 
Ειρηνευτικών Δυνάμεων, επισκέφθηκε τον Ντεν-
κτάς και του μετέφερε την πρόταση του Μακαρίου. 
Ο Ντενκτάς δέχθηκε να συζητήσει την πρόταση 
με την Κυβέρνηση της Άγκυρας. Κάπου τέσσερις 
ή πέντε ημέρες αργότερα, ο εκπρόσωπος των 
Ηνωμένων Εθνών μετέφερε στον Κληρίδη την 
απάντηση του Ντενκτάς και της Άγκυρας.  
«Οι Ελληνοκύπριοι αρνούνταν να εφαρμόσουν 
αυτές τις συμφωνίες εδώ και δέκα χρόνια, ισχυ-
ριζόμενοι ότι είναι ανεφάρμοστες, και ήθελαν να 
τις καταργήσουν ή να αλλαχτούν ριζικά. Η Τουρκία 
θεωρούσε  ότι, οι επιθέσεις των ελληνοκυπρίων 
κατά της τουρκικής κοινότητας, είχαν αποδείξει 
ότι οι συμφωνίες δεν πρόσφεραν ικανοποιητική 
προστασία για τους Τουρκοκύπριους 
 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία 
του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να  
επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο  
020 8360 7968 ή στο e-mail:   
Tofallis@greekinstitute.co.uk.
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 Σαν Σήμερα

5 Νοεμβρίου 

 1979- Θάνατος Κώστα  
Κοτζιά, έλληνας λογοτέχνης, 

εκπρόσωπος του  
σοσιαλιστικού ρεαλισμού 
στην ελληνική λογοτεχνία. 

 
6 Νοεμβρίου 

1961- Δύο παιδιά μεταφέ-
ρουν τα λιγοστά υπάρχοντά 
τους που διασώθηκαν 

Σφοδρή νεροποντή πλήττει 
την Αθήνα, με αποτέλεσμα 
το θάνατο 43 ανθρώπων, 

ενώ χιλιάδες μένουν άστεγοι. 
 
 

7 Νοεμβρίου 

1917- Βλαντιμίρ Λένιν,  
Οκτωβριανή Επανάσταση. 
Οι Μπολσεβίκοι του Λένιν 
καταλαμβάνουν την εξουσία 

στη Ρωσία. 
 

8 Νοεμβρίου 
1960- Ο δημοκρατικός Τζον 
Φιτζέραλντ Κένεντι επικρατεί 
έναντι του ρεπουμπλικάνου 
αντιπάλου του Ρίτσαρντ Νίξον 
και ανακηρύσσεται 35ος πρό-

εδρος των ΗΠΑ. 
 

9 Νοεμβρίου 

1989- Ανοίγουν τα σύνορα 
της Ανατολικής Γερμανίας 
για τους πολίτες της, έπειτα 

από δεκαετίες.  
Το Τείχος του Βερολίνου, το 
σύμβολο του Ψυχρού Πολέ-

μου, γκρεμίζεται. 
 

10 Νοεμβρίου 
1885- Η μοτοσικλέτα του 

Ντάιμλερ. Ο Γκότλιμπ Ντάιμ-
λερ, ωιδρυτής αργότερα της 
Mercedes, κατασκευάζει την 
πρώτη μοτοσικλέτα. Είναι 

264 κ.ε. και αναπτύσσει μέγι-
στη ταχύτητα 12 χλμ/ώρα. 
Την οδηγεί ο γιος του Πάουλ.

Oνομαστικές εορτές της εβδομάδας 
5 Nοεμβρίου: Γαλακτίων, Γαλακτία, Επιστήμη, Λίνος, Λίνα, 
Σιλβανός, Σιλβάνα, Σύλβια, Σύλβιος 
6 Nοεμβρίου: Λεονάρδος 
8 Nοεμβρίου:  Άγγελος, Αγγελική, Γαβριήλ, Γαβριηλία, Γα-
βριέλα, Ελεημονήτρια, Ευταξία, Λεμονιά, Μεταξάς, Μεταξία, 
Μιχαήλ, Μηχαηλία, Μιχαέλα, Πανορμίτης, Πανορμίτα, Σεραφείμ, 
Σεραφειμία, Σταμάτιος, Σταματίνα, Σταματία, Στρατηγός, Στρα-
τηγώ, Ταξιάρχης, Ταξιαρχία 
9 Nοεμβρίου: Νεκτάριος, Νεκταρία, Ονησιφόρος, Ονησιφόρα 
10 Nοεμβρίου: Αρσένιος, Αρσενία, Σωσίπατρος

30 χρόνια από το θάνατο του Γιάννη Ρίτσου 1956- Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Tριάντα χρόνια συμπληρώνονται από τον 
θάνατο του σπουδαίου Έλληνα ποιητή 
Γιάννη Ρίτσου. Ο Γιάννης Ρίτσος έφυγε 

από τη ζωή στις 11 Νοεμβρίου 1990, αφήνοντας 
πίσω του 50 ανέκδοτες ποιητικές συλλογές. 
Σπουδαίος και πολυγραφότατος Έλληνας ποι-
ητής, με διεθνή απήχηση, που ανήκει στη λεγό-
μενη «γενιά του ‘30. Ο «Επιτάφιος», η «Ρωμιο-
σύνη» και η «Σονάτα υπό το Σεληνόφως» είναι 
τρία από τα πιο γνωστά έργα του. Το 1975 προ-
τάθηκε για το Νόμπελ Λογοτεχνίας. 
Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στη Μονεμβασιά την 
πρωτομαγιά του 1909. Ήταν το μικρότερο από 
τα τέσσερα παιδιά του μεγαλοκτηματία Ελευθέ-
ριου Ρίτσου και της Ελευθερίας Βουζουναρά. Τα 
τρία μεγαλύτερα αδέλφια του ήταν η Νίνα (1898-
1970), ο Μίμης (1899-1921) και η Λούλα (1908- 
1995). 
Το 1919 αποφοίτησε από το Σχολαρχείο της Μο-
νεμβασιάς και το 1921 γράφτηκε στο Γυμνάσιο 
του Γυθείου. Την ίδια χρονιά πέθαναν ο αδερφός 
του Μίμης και η μητέρα του Ελευθερία, και οι δύο 
από φυματίωση. Το 1924 δημοσίευσε τα πρώτα 
του ποιήματα στο περιοδικό «Διάπλαση των Παί-
δων» με το ψευδώνυμο «Ιδανικόν Όραμα». 
Το 1925 ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπου-
δές στο Γύθειο και έφυγε με την αδερφή του 
Λούλα για την Αθήνα. Είχε προηγηθεί η οικονο-
μική καταστροφή του πατέρα του κι έτσι ο ποιητής 
αναγκάστηκε να εργαστεί για τα προς το ζην, αρ-
χικά ως δακτυλογράφος και στη συνέχεια ως αντι-
γραφέας στην Εθνική Τράπεζα. 
Το 1926 προσβλήθηκε και ο ίδιος από φυματίωση 
και επέστρεψε στη Μονεμβασιά ως το φθινόπωρο 
του ίδιου χρόνου, οπότε γράφτηκε στη Νομική 
Σχολή της Αθήνας, χωρίς να μπορέσει ποτέ να 
φοιτήσει. Συνέχισε να εργάζεται ως βοηθός βι-
βλιοθηκαρίου και γραφέας στο Δικηγορικό Σύλ-
λογο της Αθήνας. 
Τον Ιανουάριο του 1927 νοσηλεύτηκε στην κλινική 
Παπαδημητρίου και τον επόμενο μήνα στο σα-
νατόριο «Σωτηρία», όπου έμεινε τελικά για τρία 
χρόνια. Στη «Σωτηρία» ο Ρίτσος γνωρίστηκε με 
τη Μαρία Πολυδούρη και με μαρξιστές και διανο-
ούμενους της εποχής του, ενώ παράλληλα 
έγραψε κάποια ποιήματά του που δημοσιεύτηκαν 
στο φιλολογικό παράρτημα της Εγκυκλοπαίδειας 
«Πυρσός». 
Από το φθινόπωρο του 1930 και για ένα χρόνο 
έζησε στα Χανιά, αρχικά στο φθισιατρείο της Κα-
ψαλώνας και μετά από προσωπική του καταγγε-
λία των άθλιων συνθηκών ζωής που επικρατού-
σαν εκεί σε τοπική εφημερίδα, μεταφέρθηκε μαζί 
με όλους τους τρόφιμους στο σανατόριο Άγιος 
Ιωάννης. 
Τον Οκτώβριο του 1931 επέστρεψε στην Αθήνα 
κι ανέλαβε τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού τμή-
ματος της Εργατικής Λέσχης. Εκεί σκηνοθέτησε 
και συμμετείχε σε παραστάσεις. Η υγεία του βελ-
τιώθηκε σταδιακά, το ίδιο και τα οικονομικά του 
με τη βοήθεια της αδερφής του Λούλας, που είχε 
στο μεταξύ παντρευτεί και φύγει για την Αμερική. 
Τον επόμενο χρόνο, ο πατέρας του μπήκε στο 
Ψυχιατρείο στο Δαφνί (όπου πέθανε το 1938) και 
πέντε χρόνια αργότερα τον ακολούθησε η Λούλα, 
η οποία πήρε εξιτήριο το 1939. 
Το 1933 συνεργάστηκε με το αριστερό περιοδικό 

«Πρωτοπόροι» και για τέσσερα χρόνια ως ηθο-
ποιός με τους θιάσους Ζωζώς Νταλμάς, Ρι-
τσιάρδη, Παπαϊωάννου και Μακέδου. 
Το 1934 άρχισε να αρθρογραφεί από τις στήλες 
του Ριζοσπάστη κι εξέδωσε την πρώτη του συλ-
λογή με τίτλο «Τρακτέρ» με το ψευδώνυμο Σοστίρ 
(αναγραμματισμό του επιθέτου του). Τον ίδιο 
χρόνο έγινε μέλος του ΚΚΕ, στο οποίο παρέμεινε 
πιστός μέχρι το θάνατό του. 
Το 1935 κυκλοφορεί τη δεύτερη ποιητική συλλογή 
του με τίτλο «Πυραμίδες» και προσλαμβάνεται 
ως επιμελητής κειμένων στις εκδόσεις «Γκοβό-
στη». 
Στις 9 Μαΐου 1936 γίνονται στη Θεσσαλονίκη αι-
ματηρές ταραχές, κατά τη διάρκεια της μεγάλης 
καπνεργατικής απεργίας. Την επομένη, ο Ρίτσος 
βλέπει στο «Ριζοσπάστη» τη φωτογραφία μιας 
μάνας να θρηνεί το νεκρό παιδί της και παίρνει 
αφορμή για να γράψει ένα από πιο δημοφιλή ποί-
ηματά του, τον «Επιτάφιο», που εκδίδεται σε 
10.000 αντίτυπα. Με τη δικτατορία Μεταξά (1936-
1940) τα τελευταία 250 καίγονται στους στύλους 
του Ολυμπίου Διός. 
Το 1956 ταξίδεψε στη Σοβιετική Ένωση ως μέλος 
αντιπροσωπείας διανοουμένων και δημοσιογρά-
φων και την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το κρατικό 
βραβείο ποίησης για τη «Σονάτα του Σεληνόφω-
τος». Όταν το διάβασε ο σπουδαίος Γάλλος ποι-
ητής και συγγραφέας Λουί Αραγκόν (1897-1982) 
αισθάνθηκε «το βίαιο τράνταγμα μιας μεγαλο-
φυΐας» και αποφάνθηκε πως ο δημιουργός του 
είναι «ο μεγαλύτερος από τους ποιητές του καιρού 
μας που βρίσκονται στη ζωή». 
Το 1960 ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε τον 
«Επιτάφιο» και σηματοδότησε την περίοδο της 
διάδοσης της μεγάλης ποίησης στο πλατύ κοινό. 
Το 1968 νοσηλεύθηκε στον «Άγιο Σάββα» και στη 
συνέχεια τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό στο 
σπίτι της γυναίκας του στο Καρλόβασι της Σά-
μου. 
Το 1970 επέστρεψε στην Αθήνα, μετά όμως από 
άρνησή του να συμβιβαστεί με το καθεστώς του 
Παπαδόπουλου εξορίστηκε εκ νέου στη Σάμο ως 
το τέλος του χρόνου που μπήκε για εγχείρηση 
στη Γενική Κλινική Αθηνών. Το 1973 συμμετείχε 
στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. 
Μετά την πτώση της δικτατορίας και τη μεταπο-
λίτευση έζησε κυρίως στην Αθήνα, όπου συνέχισε 
να γράφει με πυρετώδεις ρυθμούς. 
Το 1975 αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τιμήθηκε με το 
μεγάλο γαλλικό βραβείο ποίησης «Αλφρέ ντε 
Βινί». Τον επόμενο χρόνο τιμήθηκε με το βραβείο 
«Λένιν» στη Μόσχα.  
Ο Γιάννης Ρίτσος έφυγε από τη ζωή στις 11 Νο-
εμβρίου 1990, αφήνοντας πίσω του 50 ανέκδοτες 
ποιητικές συλλογές. Ενταφιάστηκε τρεις μέρες 
αργότερα στη γενέτειρά του Μονεμβασιά. 
Το κύριο σώμα του έργου του συγκροτούν πάνω 
από 100 ποιητικές συλλογές, 9 πεζογραφήματα 
και 4 θεατρικά έργα. Οι μελέτες για ομοτέχνους 
του, οι πολυάριθμες μεταφράσεις και χρονογρα-
φήματα, καθώς και άλλα δημοσιεύματα συμπλη-
ρώνουν την εικόνα του χαλκέντερου δημιουργού.

O Μαχαιρίτσας γεννήθηκε 
στις 5 Νοεμβρίου 1956 
στη Νέα Ιωνία του Βό-

λου. Από πολύ μικρή ηλικία 
ήρθε σε επαφή με την μου-
σική. Η πρώτη δουλειά που 
κάνει είναι στην αποθήκη της 
δισκογραφικής εταιρείας Μί-
νως Μάτσας και Υιός, αλλά η 
ασυνέπεια στο ωράριο της 
εταιρείας είναι η αιτία που τον 
διώχνουν (συμπτωματικά τα 
προσωπικά του albums κυκλο-
φορούν από την MINOS-EMI). 
Το σχολείο το έχει σταματήσει 
προ πολλού, γιατί δεν τα πή-
γαινε καλά στα μαθήματα, αλλά 
και γιατί είχε τσακωθεί μ’ ένα 
καθηγητή του, με αποτέλεσμα 
να αποβληθεί από όλα τα γυ-
μνάσια! Ακολουθούν δεκάδες 
δουλειές, όπως μπάρμαν, παρ-
καδόρος, σερβιτόρος σε καφε-
τέρια και πολλές άλλες. 
Στο στρατό υπηρετεί 14 μήνες 
σαν προστάτης (και άλλους 5-6 
μήνες φυλακή). Μόλις απολύε-
ται από το στρατό αρχίζει να 
τραγουδά αντάρτικα τραγούδια 
με τον Πάνο Τζαβέλα στη ΣΥ-
ΝΤΡΟΦΙΑ. Έχει φτάσει 20 χρο-
νών και γεννιέται η ιδέα των 
P.L.J. Το ξεκίνημα γίνεται από 
τον ίδιο και τον Παύλο Κικριλή. 
Αυτός με τη σειρά του φέρνει 
τον Τάκη Βασαλάκη και το συ-
γκρότημα είναι έτοιμο! Με την 
προσθήκη του Αντώνη Μιτζέλου 
στην κιθάρα οι P.L.J. ξεκινούν 
για την Γαλλία με σκοπό μια διε-
θνή καριέρα. 
Κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί τε-
λικά, όμως το 1982 κυκλοφορεί 
το ARMAGEDDON από την 
Polygram, με παραγωγό τον 
Γιάννη Δουλάμη, με τον οποίο 
και γίνονται όλοι οι δίσκοι του 
συγκροτήματος. Στον Λαυρέντη 
άρεσε η ενασχόληση με θρη-
σκευτικά θέματα, ενώ έχει κάνει 
και μαθήματα θρησκευτικής 
μουσικής και ψαλμωδίες στη 
Μονή Πετράκη. 
Ο 3ος δίσκος είναι αυτός που 
κάνει τους πάντες να ενδιαφερ-
θούν για τους Τερμίτες, το 1984. 
Με τίτλο ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 
και με τον Γιώργο Νταλάρα να 
συμμετέχει στα τραγούδια ΑΡ-
ΚΟΥΔΕΣ και ΣΚΟΝΗ, ο δίσκος 
πουλάει χιλιάδες αντίτυπα και 
ακολουθούν εμφανίσεις, συναυ-
λίες και άλλα. Τον Σεπτέμβριο 
του ’86 κυκλοφορεί το τέταρτο 
album, με τίτλο ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ 
ΤΡΕΝΑ, από την Virgin. Περιέ-
χει τραγούδια όπως την 

ΣΚΛΗΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, και το 
ΟΥΤΕ ΜΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ, ΟΥΤΕ 
ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ. Σε αυτό το δίσκο 
συμμετέχει η Σοφία Βόσσου και 
η Φλέρυ Νταντωνάκη. Στο 
πιάνο είναι ο Γιάννης Μπαχ-
Σπυρόπουλος, ενώ στα ντραμς 
ο Φίλιππος Σπυρόπουλος. 
Τελευταίο studio album των Τερ-
μιτών είναι το ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ 
ΤΗ ΒΡΟΧΗ, που κυκλοφορεί το 
1988 με τραγούδια όπως το 
ΠΟΣΟ ΣΕ ΘΕΛΩ, ΠΑΡΕ ΜΕ 
ΑΠΟ ‘ΔΩ και άλλα. Με το album 
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ, 
ζωντανά ηχογραφημένο από 
μια καταπληκτική συναυλία στο 
Λυκαβηττό όπου και συμμετέχει 
πλειάδα καλλιτεχνών, όπως ο 
Γιώργος Νταλάρας, η Σοφία 
Βόσσου, ο Αντώνης Βαρδής (με 
τον οποίο ο Λαυρέντης τρα-
γουδά το ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΙΜΑ-
ΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΤΡΕΛΑ) και οι 
Κατσιμιχαίοι, κλείνει ο κύκλος 
των Τερμιτών.... 
Το 1989 λοιπόν, ξεκινά η προ-
σωπική του σταδιοδρομία ως 
συνθέτης και ερμηνευτής ταυ-
τόχρονα.  Το 1995 κυκλοφορεί 
ο δίσκος  ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΟΥ 
ΚΟΥΡΑΣΕ Η ΘΕΑ. Ένας από 
τους καλύτερους δίσκους του 
Λαυρέντη, ο οποίος όμως δεν 
θα έχει και ανάλογη εμπορική 
επιτυχία. Συμμετέχει ο Βαγγέ-
λης Κονιτόπουλος και η Ελισά-
βετ Καρατσόλη. 
Κατόπιν, σε λιγότερο από 2 
χρόνια, κυκλοφορεί μέσα στο 
1996 το ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ. Ένα 
album-σταθμός που αγαπήθηκε 
πάρα πολύ, παρουσιάζοντας 
πολύ μεγάλες πωλήσεις.  
Η μουσική στα 8 από τα 11 τρα-
γούδια είναι του Λαυρέντη, με 
ένα τραγούδι του Lucio Battisti 
(από τους αγαπημένους του 
καλλιτέχνες), ένα του Vasco 
Rossi και ένα του Δημήτρη Βα-
σαλάκη (από τους Τερμίτες). 
Στο album αυτό συμμετέχει ο 
Διονύσης Σαββόπουλος, στο 
τραγούδι ΚΑΙ ΤΙ ΖΗΤΑΩ. 
Σημαντική στιγμή του δίσκου η 
συνεργασία με τον Angelo 
Branduardi.  
Τελευταία του προσωπική δου-
λειά είναι το CD «Στο αφιε-
ρώνω», ενώ συμμετείχε και στο 
δίσκο «Χρειάζεται ένα θαύμα 
εδώ», που ουσιαστικά αποτελεί 
το πρόγραμμα των Μαχαιρίτσα, 
Τσακνή και Πλιάτσικα στο 
Σταυρό του Νότου... 
Απεβίωσε στις 9/9/2019 από 
καρδιακή ανακοπή, στον Βόλο.
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Τέλος μιας εποχής: Ο Σύνδεσμος Solea στο Ηνωμένο Βασίλειο κλείνει τις πόρτες του

«Φίλοις βοήθεια Γονείς αιδού » 
(Σταθείτε δίπλα στους φίλους 
σας. 
Τιμήστε τους γονείς σας) 
- Σόλων της Αθήνας, 600 π.Χ. 
 
Ιδρύθηκε πριν από 33 χρόνια, 
ο Σύνδεσμος Solea στο Ηνω-
μένο Βασίλειο έκλεισε τις πόρ-
τες του. Το 1987, μια ομάδα 
«Soleades» δημιούργησε την 
κοινοτική τους ένωση στη ομο-
γένεια του Λονδίνου για να ενώ-
σει, να φέρει οικογένειες και φί-
λους μαζί, να συγκεντρώσει 
χρήματα για καλούς σκοπούς 
και να θυμηθούν τα αγαπημένα 
τους χωριά στην Κύπρο. Οι αρ-
χικοί ιδρυτές ήταν ο κ. Ανδρέας 
Σαββίδης, ο Δρ Ανδρέας Πολύ-
δωρου και ο κ. Γιάννος Πίππος. 
Η Solea είναι μια καταπράσινη, 
όμορφη κοιλάδα στην επαρχία 
Λευκωσίας της Κύπρου, που 
βρίσκεται κατά μήκος του κε-
ντρικού δρόμου Λευκωσίας-
Τροόδους, 56 χλμ. Από την 
πρωτεύουσα. Το όνομά της 
προήλθε από τον Αθηναίο πο-

λιτικό Solon, ο οποίος επισκέ-
φθηκε τον Βασιλιά Φιλόκυρο, 
θαυμάζοντας το εξαιρετικό φυ-
σικό λιμάνι της περιοχής και το 
εύφορο έδαφος. 
Τα γραφικά ορεινά χωριά της εί-
ναι δημοφιλή θέρετρα στην 
πλαγιά του λόφου, με εκπλη-
κτική, παρθένα αρχιτεκτονική 
και πολυάριθμες βυζαντινές εκ-
κλησίες που προστατεύονται 
από την ΟΥΝΕΣΚΟ - μερικές 
που χρονολογούνται από τη δε-
καετία του 1500 - όπως η Αγία 
Παρασκευή και ο Άγιος Σοζομε-
νός στη Γαλάτα. 
Η εναρκτήρια συνάντηση πρα-
γματοποιήθηκε στο εστιατόριο 
Soléa, Grand Parade, Green 
Lanes, που φιλοξενήθηκε από 
τον ιδιοκτήτη του κ. Neophytos 
Neophytou, για να γνωριστούν 
όλοι. Καθ 'όλη τη δεκαετία του 
1990, ο σύλλογος άκμασε, με 
τεράστιες εκδηλώσεις για δεί-
πνο και χορό προσελκύοντας 
εκατοντάδες επισκέπτες. Τα 
βράδια στο Royal National Ho-
tel, Russell Square, είχαν εκλε-
κτό φαγητό, ποτό, μουσική, 
χορό, ομιλίες και λοταρία, με κο-
ρυφαία βραβεία το εισιτήριο της 
Κύπρου. 
Ο προσκεκλημένος ομιλητής 
ήταν συχνά ο δημοφιλής, πολύ 
αγαπητός και χιουμοριστικός 
Πατέρας, Νικηφόρος Κυκόττης, 
του All Saints Camden Town, 
με τα υπέροχα ανέκδοτα και τα 
αξιομνημόνευτα αστεία του. Η 
κοπή της Βασιλοπιττας του νέου 
έτους ήταν μια δημοφιλής εκδή-
λωση. 
Ο σύλλογος χρηματοδότησε φι-
λανθρωπικά ιδρύματα: ένα 
ασθενοφόρο για το νοσοκομείο 

στην Ευρύχου, ένα ετήσιο βρα-
βείο για κορυφαίους μαθητές 
στο Λύκειο της Σολέας, μια κοι-
νόχρηστη βρύση για τους οπω-
ρώνες του Sina Oros, το κτίριο 
του νέου παρεκκλησιού Αγίου 
Τύχικου στο Έσσο Γαλάτα, συ-
νεισφορές στον οργανισμό Θα-
λασσαιμίας, που υποστηρίζει το 
κοινοτικό συμβούλιο των Κατυ-
δάτων, τη ζωγραφική της βυζα-
ντινής εικονογραφίας στην εκ-
κλησία της Παναγίας 
Οδηγήτριας και πολλές δωρεές 
σε σπίτια ηλικιωμένων και σε 
οικογένειες με ιατρικές ανάγκες. 
Οι αξέχαστες ομαδικές εκδρο-
μές που οργανώθηκαν περιε-
λάμβαναν: 
 Stratford-Upon-Avon, Bath, 
Cheddar Caves στο Cheshire 
και Alton Towers. Η μοναδική 
κοινωνική γραμματέας της Νε-
ολαΐα (πτέρυγα νεολαίας) Μα-
ρία Νεοφύτου, θυμάται: «Περ-
νούσαμε πολύ ωραίες στιγμές». 
Με τα χρόνια, καθώς οι νεότε-
ρες γενιές επιδίωκαν αναπό-
φευκτα άλλα ενδιαφέροντα και 
δεσμεύσεις, οι δραστηριότητες 
του συλλόγου μειώθηκαν. 
Πολλά από τα μέλη της επιτρο-
πής έχουν πεθάνει δυστυχώς, 
με ανεπαρκές ενδιαφέρον να 
κληρονομήσουν αυτήν την προ-
σπάθεια. Ο κόσμος είναι πολύ 
διαφορετικός τώρα από τα ιδρυ-
τικά χρόνια, και οι νεότερες γε-
νιές είναι πιο διασκορπισμένες, 
σε όλο το Hampshire, τη Μα-
δρίτη και την Κύπρο. 
Ο σημερινός Πρόεδρος, Αν-
δρέας Σαββίδης, και ο Ταμίας, 
Νεόφυτος Νεοφύτου, έχουν 
αποφασίσει ότι η τελευταία 
πράξη του συλλόγου θα είναι 

να δωρίσει τα εναπομείναντα 
κεφάλαιά της στο σπίτι των Ηλι-
κιωμένων "Polydynamo Kentro 
H Solea" της Ευρύχου. Στη συ-
νέχεια, η ένωση θα σταματήσει 
να λειτουργεί. 
Τα χωριά που εκπροσωπήθη-
καν από τον σύλλογο ήταν: 
Σπηλιά, Κουρδάλη, Κακοπε-
τριά, Γαλάτα, Σίνα Όρος, Καλ-
λιανά, Τεμπρία, Κοράκου, Ευ-
ρύχου, Άγιος Θεόδωρος, Άγιος 
Επιφάνιος, Φλάσου, Λινού, Κα-
τυδάτα, Σκουριώτισσα, Άγιος 
Νικόλαος, Καλλονχώριον, Άγιος 
Γεώργιος, Πέτρα, Λεύκα, Μαυ-
ροβούνι, Ξέρος, Καραβοστάσι, 
Ποταμός του Κάμπου, Περιστε-
ρονάρι και Πεντάγια. 
Άλλα μέλη της επιτροπής πε-
ριελάμβαναν: Ελένη Σαββίδη, 
Λέανδρο Πιπερίδη, Εύα Πιπε-
ρίδη, Παναγία Νεοφύτου, Θέμις 
Χακολιάδης, Χλόη Χακόλια-des, 
Παναγιώτα Πέππος, Γιώργος 
Οδυσσέας, Μαρούλλα Οδυσ-
σέος, Ιωάννα Παπαπάπιου, Δρ. 
Παντέλη, Α Κυριάκου, Α Χρή-
στου, Λ. Y Kanari, P Christou, 
Y Pillais, A Kyprianou, G Chris-
tofides, P Georghiou, K Chris-
tou, D Κυριάκου. 
Η κ. Ελένη Σαββίδη ήταν ιδιαί-
τερα δραστήρια και εργατική, 
οργανώνοντας και αντιστοι-
χούσε σε δραστηριότητες και 
συναντήσεις. 
Ευχόμαστε σε όλους τους ΣΟ-
ΛΙΑΤΕΣ καλή υγεία, ανεβάζουμε 
ένα ποτήρι στις ευγενείς προ-
σπάθειες αυτών των αξιότιμων 
ανδρών και γυναικών. 
 
Τζέιμς Νεοφύτου

Πείτε στο Haringey Council πώς σας 
έχει επηρεάσει η πανδημία

Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρο-
νιά - o κορωνοϊός μας έχει επη-
ρεάσει όλους με διαφορετικούς 
τρόπους. 
Θέλουμε να ακούσουμε από 
τους κατοίκους και τις επιχειρή-
σεις στο Haringey για τον αντί-
κτυπο του κορωνοϊού στον 
τρόπο με τον οποίο ζείτε και ερ-
γάζεστε και πώς έχουν αλλάξει 
οι ζωές σας.  
Παρουσιάζουμε την πλατφόρμα 
Haringey Together Common-
place, ώστε να μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε μαζί μας για να 
μας πείτε για τις εμπειρίες σας. 
Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης 
την πλατφόρμα για να σας ενη-
μερώσουμε πώς η πανδημία 
COVID-19 επηρέασε τα οικονο-
μικά του συμβουλίου και πώς 
θα το διαχειριστούμε βραχυ-
πρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. 
Μπορείτε επίσης να χρησιμο-
ποιήσετε τον διαδραστικό μας 
χάρτη για να μας πείτε ποια 
μέρη και χώρους στο Haringey 

έχετε χρησιμοποιήσει διαφορε-
τικά κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας και για τη σημασία τους 
για εσάς. 
Οι ιστορίες, οι απόψεις και οι 
εμπειρίες σας θα χρησιμοποι-
ηθούν από το συμβούλιο για να 
βοηθήσουν στη διαμόρφωση 
αποφάσεων για το πώς θα ανα-
κάμψουμε, ως δήμος προόδου 
για την αντιμετώπιση της κοι-
νωνικής αδικίας και ανισότητας 
στο Haringey. 
Ο Cllr Joseph Ejiofor, αρχηγός 
του συμβουλίου του Haringey, 
δήλωσε: "Το COVID-19 επηρέ-
ασε όλη μας τη ζωή και δυστυ-
χώς, έχουμε θρηνήσει πολλά 
θύματα. Θέλουμε να μάθουμε 
περισσότερα για το πώς η παν-
δημία επηρέασε τον Haringey 
και τους ανθρώπους της. Μοι-
ραστείτε τις εμπειρίες σας μαζί 
μας και βοηθήστε μας να κατα-
λάβουμε πώς μπορούμε να 
υποστηρίξουμε τους κατοίκους 
μας. "
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ΠΕΜΠΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  22:00 
Διωγμός (1964). Κοινωνικό 
δράμα με τους Πέτρο Φυσ-
σούν, Βούλα Ζουμπουλάκη, 
Μάνο Κατράκη, Φαίδωνα Γε-
ωργίτση, Ανέστη Βλάχο. Το 
1942 μια πρώην μικρασιάτισα 
πρόσφυγας, φυγαδεύει στην 
Τουρκία έναν αντιστασιακό, συλλαμβάνεται από τους 
Τούρκους και κλείνεται σ' ένα στρατόπεδο, του 
οποίου ο Τούρκος διοικητής της θυμίζει τον χαμένο 
στην καταστροφή της Σμύρνης, γιο  της. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:30 
Πρώτη Φορά Νονός (2007). Κωμωδία με  τους 
Αντώνη Καφετζόπουλο, Τεξ Πάρντιου, Ελένη Κα-
στάνη, Γιώργο Κιμούλη. Ο 11χρονος Άλεξ, γιος πο-
λιτικού προέδρου και μεγαλωμένος στην Καλιφόρνια, 
αντικαθιστά τον πατέρα του ως νονός στη βάφτιση 
της κόρης ενός κομματάρχη στην Κρήτη του '60, 
στην οποία ποντάρει το κόμμα ώστε να κερδίσει ψή-
φους από την τοπική κοινότητα. Ο κομματάρχης 
αναλαμβάνει να μυήσει το παιδί στην ιδιοσυγκρασία 
των Κρητικών για να κερδίσει την εύνοιά τους. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  22:55 
Το Αγκίστρι (1976). Δραματική περιπέτεια με την 
Μπάρπαρα Μπούσιετ, Τζέσικα Ντάπλιν, Γκάνθερ 
Στολ, Ρόμπερτ Μπέχλιν, Σοφία Ρούμπου, Γιώργο 
Κυρίτση, Ντίνο Καρύδη.  
Ο Κώστας είναι ένας πανίσχυρος μεγιστάνας, ερω-
τευμένος με την όμορφη γυναίκα του Ηρώ, πρώην 
μοντέλο, η οποία όμως τον απατά μ’ έναν νεαρό 
πλέι μπόι, τον Νίκο. Οι δύο εραστές σχεδιάζουν να 
σκοτώσουν τον Κώστα και πιστεύουν ότι η ευκαιρία 
παρουσιάζεται κατά την διάρκεια ενός ιστιοπλοϊκού 
αγώνα, πιστεύοντας ότι το έγκλημα μπορεί να θεω-
ρηθεί ως ένα απλό ατύχημα. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Αλλού́ το Όνειρο κι Αλλού́ το Θαύμα (1957). Κω-
μωδία με τους Πέτρο Γιαννακό, Σύλβια Ζαγανά, Ρίτα 
Τσάκωνα, Νίκο Φέρμα, Γιώργο Τζίφο, Νίκο Τσου-
καλά. Ο Κοκωβιός και ο κολλητός του ο Νικολάκης 
κάνουν διάφορες δουλειές του ποδαριού, με την ελ-
πίδα πως κάποτε θα πιάσουν την καλή.  
Ο καλόκαρδος Κοκωβιός βοηθά μια ηλικιωμένη γυ-
ναίκα να πάει την παράλυτη κόρη της τη Βάσω στην 
Τήνο, ελπίζοντας η Μεγαλόχαρη να κάνει το θαύμα 
της. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  22:00 
Το Προ-Πο και τα Μπουζούκια (1968). Κωμωδία 
με την Σαπφώ Νοταρά, Νικήτα Πλατή, Ζέτα Απο-
στόλου, Γιάννη Μωραίτη, Γιώργο Οικονομίδη. Η 
Σαπφώ και ο Άντρας της δεν έχουν παιδιά. Ζουν 
μόνοι τους και το όνειρο της Σαπφώ είναι να δει τον 
ανεψιό της, ο οποίος έκανε 15 χρόνια να τελειώσει 
το γυμνάσιο, ένα επιτυχημένο σκηνοθέτη. Ο άντρας 
της, ο οποίος είναι φίλαθλος και περνά την ώρα του 
παίζοντας τάβλι με τον κουρέα του, καθώς και με το 
Προ-Πο, πληροφορεί την Σαπφώ ότι κάποιος κου-
ρέας –οχι ο δικός του- κέρδισε πολλά εκατομμύρια 
στο Προ-Πο. Η Σαπφώ αποφασίζει τότε να δοκιμάσει 
την τύχη της παίζοντας Προ-Πο κρυφά από τον άν-
δρα της.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  23:10 
Miss Violence (2013). Κοινωνικό δράμα με την Ρένη 
Πιττακή, Θεμιστοκλή Πάνου, Ελένη Ρουσσινού, 
Σίσση Τουμασή, Καλλιόπη Ζωντανού, Κωνσταντίνο 
Αθανασιάδη. Την ημέρα των γενεθλίων της η 
11χρονη Αγγελική αυτοκτονεί πηδώντας από το 
μπαλκόνι. Η αστυνομία και η κοινωνική πρόνοια 
προσπαθούν να βρουν την αιτία της αυτοκτονίας, η 
οποία κρύβεται πίσω από τα επικίνδυνα μυστικά της 
οικογένειάς της. 
KYΡIAKH 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  23:00 
Ένας Ντελικανής (1963). 
Κωμωδία με τους Άλκη Γιαν-
νακά, Ίλυα Λιβικού, Μάνο 
Κατράκη, Κώστα Καζάκο, 
Δυονύση Παπαγιαννό-
πουλο, Κλεώ Σκουλίδη, 
Έφη Οικονόμου, Άννα Παι-
τατζή. Ένας δεκαεννιάχρονος Κρητικός, ο Μανουή-
λης, είναι ψάλτης και θέλει να γίνει παπάς. Όταν 
όμως ξυπνάνε οι ερωτικές του επιθυμίες, ο πατέρας 
του τον ξαποστέλνει σ’ ένα ορεινό και απόμερο χω-
ριό, για να μείνει με την αυταρχική θεία του, τη χήρα 
Ειρηνάκη, μακριά από τις γυναίκες του χωριού του, 
που τον περιτριγυρίζουν. Εκεί τον περιμένουν άλλες 
περιπέτειες με τις γυναίκες. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:05 
Συμπέθεροι από τα Τίρανα: Το Θεατρικό Εργα-
στήρι του Δήμου Περιστερίου - Θεατρική Σκηνή «Αν-
δρέας Βαρούχας» παρουσιάζει την παράσταση «Συ-
μπέθεροι από τα Τίρανα» των Ρέππα - 
Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Φάνη Κάσσιου. Μια 

φανατικά ‘πατριωτική’ Ελληνική οικογένεια έχουν μια 
κόρη που σπουδάζει στο Λονδίνο. Κάποια στιγμή 
γράφει στην μητέρα της από το Λονδίνο και της ανα-
κοινώνει ότι είναι ερωτευμένη με ένα καλό παιδί από 
καλή οικογένεια και θέλει να τον παντρευτεί.  
ΤΡΙΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  20:35 
Χωρίς Μάρτυρες (1983). Αστυνομικό δράμα με τους 
Πέτρο Φυσούν, Άννυ Πασπάτη, Ελένη Φιλίνη, Βύ-
ρωνα Πάλλη,  Βασίλη Διαμαντόπουλο, Πέτρπ Ζαρ-
κάδη.  Ένας γιατρός κατηγορείται από μια φοιτήτρια 
της ιατρικής ότι την απήγαγε και την  κακοποίησε 
σεξουαλικά. Κατά τη διάρκεια της δίκης ο γιατρός 
αρνείται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Όταν η δι-
κηγόρος του ερευνά την υπόθεση σε βάθος, ανακα-
λύπτει δραματικά στοιχεία. 
ΤΡΙΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:55 
Πανδημία (2014). Κωμωδία με τους Θεοδόση Πε-
λεγρίνη, Δημήτρη Πιατά, Μάκη Παπαδημητρίου, Μι-
χάλη Μητρούση. Ενώ μια παράξενη πανδημία πλήτ-
τει τη βυθιζόμενη σε ολοένα και χειρότερη οικονομική 
κρίση Ελλάδα, ένας μεγαλο-δημοσιογράφος δέχεται 
να συμμετάσχει στο talk show ενός λαϊκιστή τηλεο-
πτικού αστέρα, χωρίς να ξέρει πως ο τελευταίος 
σκοπεύει να τον διαπομπεύσει δημόσια. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  20:30 
Επιστροφή́ απ' το Χθες (1989). Κοινωνικό δράμα 
με τους Γιάννη Βόγλη, Τζένη Ζαχαροπούλου, Τέτη 
Σχοινάκη, Σοφία Αλιμπέρτη, Κώστα Κούκιο, Νίκος 
Βανδώρο. Ο Στέφανος Δάλαρης, στέλεχος μιας με-
γάλης πολυεθνικής εταιρείας, έχει κάνει μια οικονο-
μοτεχνική μελέτη, που βελτιώνει τα οικονομικά της 
εταιρείας αλλά θίγει σοβαρά συμφέροντα άλλων κύ-
κλων. Η δεύτερη γυναίκα του Στέφανου προσπαθεί 
να τον πείσει να εξαφανίσει την μελέτη. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:50 
Αχ και να ‘μουν Άνδρας (1966). 
Κωμωδία με την Μάρω Κοντού, 
Διονύση Παπαγιαννόπουλο, 
Νίκο Ρίζο, Γιώργο Μούτσιο, 
Γιάννη Μιχαλόπουλο, Κατερίνα 
Γιουλάκη. Η Στέλλα είναι μια 
όμορφη κι εργαζόμενη γυναίκα την οποία τα αφεντικά 
της καλοβλέπουν και νοστιμεύονται. Κάποια στιγμή 
χάνει την υπομονή της και αποφασίζει να το παίξει 
«ανδράκι». Με το όνομα Αλέκος και την ταυτότητα 
του δίδυμου αδελφού της, ο οποίος ζει στην Αυ-
στραλία, πιάνει δουλειά σε μια άλλη επιχείρηση.
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07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.20 Τελετή έναρξης Eras-
mus Dates 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Προκλήσεις 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/11 
7.30 Όμορφη Μέρα 
9.00 Είναι θέμα υγείας 
9.30 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 7/11 
7.30 Καμώματα τζι Αρώματα  
9.00 Λούνα Πάρκα 

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 Κυπριώτικο Σκετς  
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 H Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11 

05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
09.00 Γυναίκα 
09.30 Χρονογράφημα 
12.15 Επιστήμη και Κοινωνία  
14.00 Σε προσκυνώ 
Γλώσσα  
15.00 Aφανείς Ήρωες 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή 
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ  
20.30 Παραδοσιακή Βραδιά  
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/11 
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 10/11 
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 11/11 

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 5 NOEMΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Δελτίο Ειδήσεων 
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ- Χάλκινα 
Χρόνια  
21:05 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: H 
παράδοση στο Νομό Ιωαννίνων - 
το μουσείο στο νησάκι της λίμνης 
Ιωαννίνων  
22:00 Ελληνική Ταινία: Διωγμός  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 NOEMΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με 
την Ελευθερία Σωφρονίου 
21:30 Ελληνική Ταινία: Πρώτη 
Φορά́ Νονός  
22:55 Ελληνική Ταινία: Το Αγκίστρι  
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 NOEMΒΡΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:05 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Η Βασούλα Χριστοδούλου παρου-
σιάζει την Ελληνοκύπρια Επιστή-
μονα Λόρνα Ελεονώρα Βασιλειάδη 
συγγραφέα, δημοσιογράφο και λέ-
κτορα η οποία πραγματοποιεί 
έρευνα για την Ελληνοκυπριακή κοι-
νότητα σε συνεργασία με το Queen 
Mary University  
20:40 Ελληνική Ταινία: Αλλου ́το 
Όνειρο κι Αλλου ́το Θαυμ́α  
22:00 Ελληνική Ταινία: Το Προ-Πο 
Και τα Μπουζούκια  
23:10 Ελληνική Ταινία: Miss Violence 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 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 27 
23:00 Ελληνική Ταινία: Ένας Ντελι-
κανής  
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 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 
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα  
Νικολαΐδη και την Ρούλα 
Σκουρογιάννη 
21:05 Ελληνική Ταινία: Θέατρο-Συ-
μπέθεροι από τα Τύρανα  
23:10 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 10 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: Χωρίς Μάρ-
τυρες  
21:55 Ελληνική Ταινία: ΠΑΝ-δή-ΜΙΑ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 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: Επιστροφή 
απ' το χθες  
21:50 Ελληνική Ταινία: Αχ και Νά-
μουν Άνδρας 
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Ήττα για την Ομόνοια από την Αϊντχόφεν στην τελευταία φάση του αγώνα  

Πρωτάθλημα ΚΟΠΑ 

Κώμη Κεπήρ 1 Ακάνθου 0 
Νίσσι 1 Ανόρθωση 15 
LFA Sunday Challenge Cup 
Δεύτερος γύρος 
Παναθηναϊκός - Σπρίνγκχιλ Γι-
ουνάιτεντ (Ματαιώθηκε)  
Κένινγκγουελ Γιουνάιτεντ 0 

Ολυμπία 0 
Omonia 1 Club Santacru-
zense De Londres 2 
 
Στην κορυφή του πίνακα η 
Ανόρθωση η οποία δεν πρό-
κειται να εγκαταλείψει εύκολα 

το προβάδισμα αφού έχασε 
από την Κώμη Κεπήρ την πε-
ρασμένη εβδομάδα 3-2. Έτσι 
έδωσαν μεγάλη μάχη μετά την 
ήττα τους και το χτύπημα της 
παραχώρησης βρήκε την 
ομάδα της Νίσσι η οποία δέ-

κτηκε δεκαπέντε γκολ τα 
οποία προήλθαν από τους, 
Andre McCollins 6, Danny 
Coolridge 6, Dan Aristidou 2 
και Will Miller. 
Η αήττητη Kώμη Κεπήρ συνε-
χίζει το κυνήγι κερδίζοντας 
πολύ βελτιωμένη την Aκανθού 
σε ένα πολύ αμφισβητούμενο 
παιχνίδι και ένα γκολ μετά από 
δέκα δευτερόλεπτα από τον 
Uljan Tafa ο οποίος έκρηνε 
σημαντικό κομμάτι του αγώνα. 
Και οι δύο ομάδες δημιούργη-
σαν ευκαιρείες, αλλά οι τερμα-
τοφύλακες και των δύο πλευ-
ρών ήταν σε κορυφαία φόρμα. 
Η νίκη σημαίνει ότι η Κώμη 
Κεπήρ βρίσκεται στη δεύτερη 
θέση δύο βαθμούς πίσω από 
την Ανόρθωση με ένα παιχνίδι 
στο χέρι. 
Μετά τον αγώνα, ο Chris Atha-
nasi τιμήθηκε για τις υπηρε-
σίες του ως Πρόεδρος της 
Komi Kebir για αρκετά χρόνια 
το βραβείο απονεμήθηκε από 
τον τρέχοντα Πρόεδρο της 
Komi Kebir FC Mario Michael. 
Στο LFA Sunday Challenge 
Cup, στο δεύτερο γύρο, οι 
ομάδες του πρωταθλήματος 
KOPA δεν τα πήγαν καλά. Η 
Ολυμπία έπεσε με τον Κένιν-
γκγουελ Γιουνάιτεντ 0-0 και 
έχασε στα πέναλτι. Η Ομόνοια 
έχασε 2-1 από το Club Santa-
cruzense Londres και ο Πανα-
θηναϊκός εναντίον Σπρίνγκχιλ 
Γιουνάιτεντ ακυρώθηκε.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκε το τουρνουά γκολφ 
PGA European Golf Tour - Cy-
prus Open 2020 που πραγμα-
τοποιήθηκε από τις 29 Οκτω-
βρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου 
2020, στο γήπεδο Aphrodite 
Hills στην Πάφο. 
Το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγο-
νός, διεθνούς εμβέλειας, προ-
σέλκυσε στην Κύπρο πολλά 
από τα μεγαλύτερα ονόματα 
επαγγελματιών παιχτών γκολφ 
στον κόσμο. Συγκεκριμένα, ήλ-
θαν στον τόπο μας 105 εκ των 
κορυφαίων παιχτών στην πα-
γκόσμια κατάταξη, από 27 δια-
φορετικές εθνικότητες. 
Μέσω του τουρνουά, προβλή-
θηκε η Κύπρος ως σημαντικός 
προορισμός για προσέλκυση 
αθλητών που ασχολούνται με 
το γκολφ, αλλά και που το 
ασκούν ως αθλητική δραστη-
ριότητα για σκοπούς ψυχαγω-
γίας (χόμπι). Όπως όλες οι 

εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού, έτσι και το γκολφ συνει-
σφέρει στην επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου και την 
αύξηση της κατά κεφαλήν δα-
πάνης, τομείς στους οποίους 
το Υφυπουργείο Τουρισμού δί-
νει μεγάλη έμφαση. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, 
οι άριστες εντυπώσεις που 
άφησε η Κύπρος και τα κολα-
κευτικά σχόλια που αποκόμισε 
από τους διοργανωτές και συμ-
μετέχοντες, θα αποτελέσουν 
σημαντικό συγκριτικό πλεονέ-
κτημα στις προσπάθειες για 
προσέλκυση παρομοίων τουρ-
νουά στο μέλλον. Ήδη, φέτος 
θα διεξαχθεί και δεύτερο τουρ-
νουά στην Κύπρο, από τις 5-
8/11/20, όπου θα συμμετά-
σχουν όλοι οι συντελεστές του 
Cyprus Open, με παρόμοια κά-
λυψη στο εξωτερικό.

Την ήττα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων από την Αϊ-
ντχόφεν δέχθηκε χθες βράδυ στο ΓΣΠ η Ομόνοια για τη 2η αγω-
νιστική του Europa League. 
Η Ομόνοια είχε μερικά καλά διαστήματα στο παιγνίδι αλλά γενι-
κώς δεν κατάφερε να το ελέγξει ειδικά μετά το πρώτο γκολ που 
πέτυχε και ιδίως, στα τελευταία διαστήματα του αγώνα όταν οι 
Ολλανδοί πίεσαν ασφυκτικά. Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο 
σκορ, όμως δεν μπόρεσαν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα 
που θα τους έδινε μεγάλη ώθηση για τη συνέχιση της ευρωπαϊ-
κής της πορείας, τόσο ψυχολογική όσο και βαθμολογική. Το γε-
γονός ότι το γκολ των Ολλανδών ήρθε στην τελευταία φάση του 
αγώνα, προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση στις τάξεις 
της Ομόνοιας. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Ομόνοια στο 29’ άνοιξε το σκορ με 
ένα απίστευτο γκολ από τον Γκόμεθ από τα 56 μέτρα. Συγκε-
κριμένα, η Ομόνοια κέρδισε φάουλ πίσω από το κέντρο και ο 
αρχηγός της το εκτέλεσε άμεσα, πιάνοντας στον ύπνο τον αντί-
παλο τερματοφύλακα, σκοράροντας ένα από τα πιο ωραία γκολ 
της σεζόν στα ευρωπαϊκά γήπεδα. 
Οι Ολλανδοί αντέδρασαν και στο 40΄ ισοφάρισαν με το κοντινό 
πλασέ του Μάλεν. 
Στο β΄ ημίχρονο, η ποιότητα των Ολλανδών, που ήρθαν με σο-
βαρές απουσίες στην Κύπρο λόγω κορωνοϊού, ήταν εμφανής 
στο γήπεδο καθώς πίεζαν για να πάρουν τη νίκη. Οι «πράσινοι» 
όμως στέκονταν εξαιρετικά στη μεσοαμυντική τους λειτουργία 
και έχοντας για άλλη μια φορά τον τερματοφύλακα Φαμπιάνο 
σε καλή βραδιά, κρατούσαν την ισοπαλία. 
Ωστόσο, λίγα μόνο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ο Μάλεν βρέθηκε 
απέναντι από τον Φαμπιάνο και σκόραρε το «χρυσό» γκολ για 
την Αϊντχόφεν. 
Ο προπονητής της ομάδας Χένινγκ Μπεργκ μιλώντας στην κά-
μερα της Cytavision μετά το τέλος του αγώνα είπε: «Γνωρίζουμε 
τι είναι να κερδίζεις ένα παιχνίδι στην τελευταία φάση. Το νοι-
ώσαμε με τον Ερυθρό Αστέρα. Σήμερα χάσαμε στην τελευταία 
φάση και ήταν πολύ απογοητευτικό. Κάναμε το καλύτερο μας 
παιχνίδι στην Ευρώπη όμως δεν καταφέραμε να πάρουμε απο-
τέλεσμα, είναι λυπηρό Ζητήσαμε κάνουμε αλλαγή λίγο πριν πε-
τύχει το γκολ η αντίπαλη ομάδα όμως ο διαιτητής δεν επέτρεψε 
την αλλαγή και έτσι ακολούθησε η φάση με το γκολ».

Μεγάλη επιτυχία για το PGA  
European Golf Tour  

Υποχώρησε στην 6η θέση ο Τσιτσιπάς 

Κατά μια θέση υποχώρησε ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς αυτή την 
εβδομάδα και είναι πλέον 6ος 
στην παγκόσμια κατάταξη με 
5.925 βαθμούς, καθώς τον ξε-
πέρασε ο Ρώσος Ντανιίλ Με-
ντβέντεφ. 
Επικεφαλής της κατάταξης πα-
ραμένει πάντα ο Νόβακ Τζόκο-
βιτς, ακολουθεί ο θριαμβευτής 
του Ρολάν Γκαρός, Ραφαέλ Να-
δάλ, ενώ τρίτος είναι ο Ντομινίκ 

Τιμ. Η πρώτη δεκάδα της πα-
γκόσμιας κατάταξης έχει ως 
εξής: 
 1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία)  
11.830 βαθμοί   
2. Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία)  
9.850   
3. Ντόμινικ Τιμ (Αυστρία)  9.125 
4. Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία)  
6.630   
5. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 
5.980   
6. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛ-
ΛΑΔΑ)  5.925   
7. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμα-
νία)  5.015   
8. Αντρέι Ρουμπλιέφ (Ρωσία)  
3.839   
9. Ντιέγκο Σβάρτζμαν (Αργε-
ντινή)  3.285   
10.Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία)   
3.075 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA CHAMPIONS LEAGUE
Αταλάντα 0 - 5 Λίβερπουλ 
Μάντσεστερ Σίτι 3 - 0 Ολυμπιακός 
Μίντιλαντ 1- 2 Άγιαξ 
Πόρτο 3 - 0 Μαρσέιγη 
Ρεάλ Μαδρίτης 3 - 2 Ίντερ 
Red Bull Σάλτσμπουργκ 2 - 6 Μπάγερν Μονάχου 
Λοκομοτίβ Μόσχας 1 - 1 Ατλέτικο Μαδρίτης 
Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 - 6 Γκλάντμπαχ 
Γιουβέντους 0 - 2 Μπαρτσελόνα 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 5 - 0 Λειψία 
Μπορούσια Ντόρτμουντ 2 - 0 Ζενίτ 
Μπριζ 1 - 1 Λάτσιο 
Σεβίλλη 1 - 0 Ρεν 
Φερεντσβάρος 2 - 2 Δυναμό Κιέβου 
Κρασνοντάρ 0 - 4 Τσέλσι 
Μπασακσεχίρ 0 - 2 Παρί Σεν Ζερμέν
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PM promises England’s new 
lockdown will end on Dec 2

Prime Minister Boris 
Johnson has promised 
businesses that Eng-

land's new coronavirus lock-
down will end on December 2, 
in a bid to ease concerns  
that the restrictions could be        
extended. 

In a speech to the Confede-
ration of British Industry confer-
ence, the PM said: “Believe me, 
we will end these autumn meas-
ures on December 2, when they 
expire.” 

Mr Johnson apologised for 
causing frustration among busi-
nesses, saying imposing restric-
tions goes “completely against 
every free market instinct I  
possess.” 

He told the conference it 
would be businesses that help 
“drive our recovery” after the 

pandemic and pledged to “do 
whatever it takes” to help the    
industry bounce back from the 
economic setbacks caused by 
coronavirus. 

At Prime Minister's Questions 
on Wednesday, Labour leader 
Sir Keir Starmer said he wanted 
“some basic honesty” from the 
PM on whether the lockdown 
would end in four weeks, regard-
less of the effect it has on           
infection rates of coronavirus. 

Responding, Mr Johnson 
said, “These autumn measures 
to combat the surge, will expire 
automatically on December 2. 
And we will then, I hope very 
much, be able to get this country 
going again, to get businesses, 
to get shops open again in the 
run up to Christmas. But that 
depends on us all doing our bit 

now to make sure that we get 
the R (value) down.  

“I've no doubt that we can, 
and that we'll be able to go       
forward from December 2 with 
a very, very different approach 
- but, of course, it will be up to 
the House of Commons to        
decide, thereafter, what to do.” 

The Labour leader asked      
Mr Johnson to use the lockdown 
to “fix Test and Trace”, adding, 
“We've been going round and 
round in circles on this. The        
latest figures show that 113,000 
contacts were not even reached 
and that's just in one week. Only 
20% of those who should be 
isolating are doing so and the 
majority of people still don't get 
results in 24 hours.”  

The prime minister praised the 
Test and Trace system before 
adding, “I'm perfectly willing to 
accept the failings of Test and 
Trace, and of course I take full 
responsibility for the frustrations 
people have experienced with 
that system. But to go from 3,000 
tests a day, 2,000 tests a day to 
500,000 is a quite remarkable 
feat.” 

 
Cypriot students scramble to 
get back home 

 
Meanwhile, some Cypriot stu-

dents in the UK were this week 
scrambling to get back home 
before the second lockdown. 

Unlike the restrictions in 
spring, schools, colleges and 
universities can stay open, but 
the new rules will see almost all 
international travel banned for 
a month, leaving Cypriot students 
in the UK wondering whether 
they could be stuck there for 
Christmas if the lockdown is  
extended beyond a month.  

“People cannot travel interna-
tionally or within the UK, unless 
for work, education or other       
legally permitted exemptions,” 
the UK government said.  

Although airlines are operating 
normal flight schedules and 
most flights have not yet been 
officially cancelled, it is expected 
they will be heavily reduced in 
November.  

With most school and univer-
sity courses being carried out 
online, the uncertainty over 
flights is prompting students to 
fly back to the island now. 

The head of the Association 
of Parents and Guardians of 
Cypriot Students Nicos Petrou 
said on Monday that he has      
already received several calls 
and messages asking for advice. 

He also said that spending 
Christmas at home for UK-based 
Cypriot students is still very likely, 
as the month-long lockdown 
imposed by the British PM aims 
to break the chain of infections 
before being gradually eased in 
time for the holiday period. 

Turkish Cypriot leader 
Ersin Tatar said he was 
willing to participate 

in an informal five-party 
summit but that other solu-
tions ought to be put on the 
table, President Nicos Anas-
tasiades said on Tuesday after 
their first, informal meeting. 

The meeting between the 
two leaders ended around two 
hours after getting underway 
on Tuesday evening within the 
protected area around the      
defunct Nicosia airport. 

Anastasiades said upon       
his return to the Presidential      
Palace that the meeting took 
place “in a friendly atmosphere, 
as it was expected.”  

He said he conveyed his 
determination to participate      
in a new five-party meeting – 
the two communities, and the 
three guarantors Greece,      
Turkey and the UK, to discuss 
a solution based on a bizonal, 
bicommunal federation (BBF). 

“Mr Tatar said he was willing 
to participate in an informal 
five-party summit but that other 
ideas ought to be put on the 
table. 

“I raised the issue of            
Varosha, and he raised the 
issue of hydrocarbons,”       
Anastasiades said. 

He said this was their first 
meeting between them, so 
they did not go into details. 

“I insisted however that 
what needs to be discussed 
is ways to reunite the country 
and future prospects. He          

insisted that after so many 
years, we ought to look at 
other forms of solution,” he 
said. 

Anastasiades admitted there 
was a difference of opinion but 
said it was important that the 
necessary preparation was 
made to allow the UN secretary-
general to convene an informal 
five-party meeting to see exac-
tly where things are headed. 

Asked if the UN Secretary-
General’s special envoy, Jane 
Holl Lute, would come to        
Cyprus for contacts, the presi-
dent said that this depends on 
the secretary-general. 

On what he told Tatar in        
relation to Famagusta, he said 
that “on Famagusta, everything 
that had to be said was said.”  

He refrained from making 
further statements, which,       
he said, could spoil the friendly 
atmosphere created during 
the meeting. 

Tatar said after the meeting 
that he put the two-state       
solution on the agenda and 
stated that his positions are 
towards this direction. 

UN Secretary-General  Anto-
nio Guterres told Anastasiades 
in a letter last week that he 
was ready to provide his Good 
Offices for the resumption of 
talks for a solution of the         
Cyprus problem, on the basis 
of all that has been agreed 
upon, the mutual understand-
ing achieved in Berlin and      
according to the Security 
Council resolutions.

Anastasiades - Tatar 
back UN bid to  
relaunch peace talks

Britain raises its terrorism threat level to severe
Britain raised its terror 

threat level to "severe" 
on Tuesday, its second-

highest level, following recent 
attacks in Austria and France. 

The threat level of severe 
means an attack in the United 
Kingdom is considered highly 
likely. The level had previously 
been at "substantial", meaning 
an attack is thought to be likely. 

The decision announced by 
Home Secretary Priti Patel came 
after a man who had previously 
tried to join the Islamic State 
group stormed through the      

centre of the Austrian capital of 
Vienna armed with an automatic 
rifle on Monday night, killing four 
people before police shot and 
killed him. 

"We have already taken signifi-
cant steps to amend our powers 
and strengthen the tools for deal-
ing with the developing terrorist 
threats we face,″ Patel said in a 
statement.  

"That process will continue, 
and the British public should be 
in no doubt that we will take the 
strongest possible action to   
protect our national security.″ 

Patel said the increased secu-
rity alert was a "precautionary 

measure and is not based on any 
specific threat."



The Mayor of London          
on Sunday reached an      
eleventh-hour agreement 

with the Government on a       
funding deal to keep tube, bus 
and other Transport for London 
(TfL) services in the capital      
running until March 2021. 

Sadiq Khan said the deal was 
"not ideal” but added: "We fought 
hard against this Government 
which is so determined to punish 
our city for doing the right thing 
to tackle Covid-19. The only reason 
TfL needs government support 
is because its fares income has 
almost dried up since March.” 

The Mayor has succeeded       
in killing off the very worst       
Government proposals, which 
were confirmed in writing by the 
Transport Secretary during the 
negotiations. The Mayor had  
rejected the extension of the 

£15 daily Congestion Charge to 
the North and South circular 
roads as ministers had wanted 
– in a proposal which would 
have hit four million more        
Londoners hard. The Govern-
ment has now backed down 
from this condition. 

The Government also wanted 
to scrap free travel for under-18s 
and over-60s. These proposals 
have also been successfully   
defeated. The Government also 
wanted TfL fares to rise by more 
than the previously agreed 
RPI+1 per cent This has also 
been successfully fought off. 

The deal makes around £1.8 
billion of Government grant and 
borrowing available on current 
projections to TfL in the second 
half of this financial year. Trans-
port for London will itself make 
up through cost savings the 

£160 million gap the deal leaves 
from the nearly £2 billion the       
organisation projects it will need 
to run the tube, bus and other 
TfL services for the remainder 
of this financial year. 

The Mayor of London, Sadiq 
Khan said: “These negotiations 
with Government have been an 
appalling and totally unnecessary 
distraction at a time when every 
ounce of attention should have 
been focused on trying to slow 
the spread of Covid-19 and  
protecting jobs. 

“I am pleased that we have 
succeeded in killing off the very 
worst Government proposals. 
These proposals from the Gov-
ernment would have hammered 
Londoners by massively expand-
ing the congestion charge zone, 
scrapping free travel for older 
and younger Londoners and      
increasing TfL fares by more 
than RPI+1. I am determined that 
none of this will now happen.” 

In response to the announce-
ment of a second emergency 
funding deal for TfL, local Lon-
don Assembly Member, Joanne 
McCartney AM, said: “By success-
fully putting pressure on the 
Government to drop the worst 
of their planned conditions, City 
Hall has secured a victory for 

London. With talks going right 
up to the wire, I am glad the 
Government finally saw sense 
in the face of intense opposition 
from the Mayor, Assembly Mem-
bers, Londoners and business 
leaders, and dropped their pro-
posals to extend the congestion 
charge. 

“We have also seen Ministers 
row back on taking away free 
travel concessions for children 
and older people. This is a huge 
success for all those who have 
so tenaciously campaigned 
against this, but we must send 
a clear message that this          
punitive condition should not put 
back on the table in future         
negotiations. 

“In reality, the emergency 
package provided by Govern-
ment today still falls far short of 
the long-term sustainable fund-
ing that TfL have asked for. It  
is unacceptable that Ministers 
have placed the onus upon Lon-
doners to make up the remain-
ing shortfall in TfL’s finances 
brought on by the pandemic.   
As we face a second lockdown,  
the future of key transport          
infrastructure projects, vital to 
our economic recovery, has 
also been thrown into further 
uncertainty.”
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Mayor sees off plan to extend C-Charge 
as deal reached on TfL funding

Cyprus added to UK’s 
COVID-19 quarantine list

Cyprus has been added 
to the UK's coronavirus 
quarantine list meaning 

travellers returning from the       
island are now required to      
self-isolate for 14 days. 

The measures came into force 
at 4am on Sunday, applying to 
people arriving in the UK. 

The move to put Cyprus on the 
quarantine list comes after the 
seven-day rate of coronavirus 
cases increased in the country. 

Cyprus currently has a rate 
of 112 cases per 100,000 people 
according to data collected by 
the European Centre for Disease 
Prevention and Control. 

The government is believed 
to be using a rate of 100 as the 

threshold above which quaran-
tine measures are considered, 
a rate of 20 was previously 
being used. 

A number of holiday hotspots 
have been removed from the 
quarantine exemption list,    
including France, Spain and 
Italy. 

Travellers returning from     
The Maldives, Canary Islands, 
Mykonos and Denmark how-
ever, are no longer required to 
self-isolate. 

Fines for people not self-      
isolating when returning from 
affected countries begin at 
£1,000 and can increase to 
£10,000 if COVID-19 rules are 
persistently breached.

Furlough scheme extended 
for second lockdown
The government's furlough 

scheme, which helped 
support those who had 

their work impacted by the      
coronavirus pandemic, is set to 
continue - despite original plans 
to end it last month. 

As part of the Prime Minister's 
announcement on Saturday 31 
October, people and businesses 
across the UK will be provided 
with the additional financial sup-
port offered through the scheme 
as the country goes back into full 
lockdown. 

Boris Johnson announced that 

the government's Coronavirus 
Job Retention Scheme, otherwise 
known as furlough, will remain 
operational until December. This 
means that employees will be 
able to receive 80% of their cur-
rent salary for hours not worked, 
up to a maximum of £2,500. 

The cost for employers retain-
ing workers will also be reduced 
compared to the current scheme, 
which was set to end on Saturday, 
meaning the extended furlough 
scheme is more generous for 
employers than it was in October. 

In addition to the extension of 

the scheme, businesses forced 
to close in England will receive 
grants worth up to £3,000 per 
month under the Local Restric-
tions Support Grant. 

£1.1 billion is also being given 
to Local Authorities, distributed 
on the basis of £20 per head, 
for one-off payments to enable 
them to support businesses 
more broadly. 

Chancellor Rishi Sunak said: 
"Over the past eight months of 
this crisis we have helped millions 
of people to continue to provide 
for their families....Now, as restric-
tions get tougher, we are taking 
steps to provide further financial 
support to protect jobs and  
businesses. These changes will 
provide a vital safety net for 
people across the UK."

Jeremy Corbyn has urged 
the Labour Party to recon-
sider his suspension follow-

ing his comments responding 
to a report on anti-Semitism in 
the party under his leadership.  

The former party leader      
said he was "very shocked and 
disappointed" after the party 
announced he would have the 
whip removed. 

Mr Corbyn said: "I've been in 
the Labour Party all my life. I want 
to make it very clear. Anti-Semi-
tism has no place whatsoever 
in our party or our movement.  

"I've opposed it and racism 
in all its forms for all my life."  

He added: "I'll be appealing 
to the party and those who made 

this decision to kindly think 
again. All I've done is pointed 
out that this terrible issue of 
anti-Semitism does exist.” 

Mr Corbyn has been an MP 
for Islington North since 1983.

Corbyn urges Labour to  
reconsider his suspension
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An interview with Professor Kypros 
Nicolaides, a pioneer of fetal medicine
UK Cypriot Professor  

Kypros Nicolaides, a  
pioneer in the field of 

fetal medicine, has been elected 
to the National Academy of 
Medicine in the USA. Professor 
Nicolaides, who has spent the 
vast majority of his career at 
King’s College Hospital, is one of 
only 10 non-US based clinicians 
to be elected to this prestigious 
academy. It is intended to recog-
nise the achievements and 
commitments of the very best 
in the field and is considered to 
be one of the greatest honours 
in health and medicine.  

In recognition of his remarkable 
achievements that have revolu-
tionised fetal and maternal medi-
cine, Professor Nicolaides was 
honoured for “improving the care 
of pregnant women worldwide 
with pioneering rigorous and 
creative approaches, and making 
seminal contributions to prenatal 
diagnosis and every major       
obstetrical disorder.” 

Born in Paphos in 1953, and 
the son of a doctor, Professor 
Nicolaides came to the UK aged 
just 17 to study at Kings College 
London. He remained at Kings 
and has held the Professor of 
Fetal Medicine title since 1991. 
He is also the director of the 
Harris Birthright Research      
Centre for Fetal Medicine, the 
first fetal medicine unit in the 
United Kingdom.  

He has written numerous 
books, has authored countless 
research papers, is a world-      
renowned pioneer in fetal         
surgery and has revolutionised 
pre-natal care and assessments 
around the world with his work 
on the nuchal translucency scan.  

Last week, Parikiaki’s Michael 
Yiakoumi caught up with         
Professor Nicolaides via Zoom. 
The interview is available online 
at www.parikiaki.com/2020/10/ 
298921, but for those who do not 
have access to a computer or 
would prefer to read the interview, 
a written version follows…. 

 
Congratulations on behalf 

of Parikiaki and the Cypriot 
community on receiving one 
of the highest honours in the 

fields of health and medicine. 
What does it mean to you per-
sonally and to your profession? 

Thank you very much Michael, 
it’s a great pleasure to be able 
to communicate with the Cypriot 
community. I feel very proud to be 
a Cypriot, and in many respects, 
I consider it a reward for my       
efforts in medicine, but also the 
ethos I acquired from being a 
Cypriot. This is in terms of my 
devotion to looking after preg-
nant women and working over 
a number of decades for the 
benefit of pregnant women and 
their babies.  

It is a great award, because 
only 10 doctors (from outside the 
USA) have been selected by the 
American Academy of Medicine. 
I haven’t got very much to do 
with the American academy so 
for them to have selected me, 
amongst all fields of medicine, 
is recognition of the work that        
I have carried out with my          
co-workers over a number of       
decades, so it is a great honour. 

 
You are the head of one of 

the biggest fetal medicine      
research centres in the world. 
What work does the centre 
undertake?  

We do a lot of things, so many 
of the developments in our field 
of fetal medicine, pregnant 
women and looking after their 
babies have been developed in 
our research centre from the 
1980s onward. We have devel-
oped methods of examining 
pregnant women with ultrasound 
to diagnose fetal abnormalities 
from as early as the beginning 
of the pregnancy. The most        
important breakthrough relates 
to nuchal translucency, the        
collection of fluid behind the 
baby’s neck which is used 
throughout the world in screen-
ing, to identify pregnancies with 
chromosomal abnormalities and 
abnormalities of the heart and 
many other major abnormalities.  
We do a lot of work on fetal      
surgery, undertaking intrauterine 
procedures to correct certain 
fetal abnormalities using laser 
through a telescope to separate 
identical twins that are bleeding 

into each other. And the predic-
tion and prevention of the two 
most important complications of 
pregnancy which are premature 
birth and pre-eclampsia. Pre-
eclampsia is high blood pressure 
in pregnancy which is responsi-
ble for many, many women dying 
throughout the world and many, 
many babies dying and suffering 
long term disabilities. Summaris-
ing, it is the diagnosis of fetal 
abnormalities, prediction and 
prevention of important fetal and 
maternal complications during 
pregnancy and fetal surgery.  

 
During the coronavirus pan-

demic and your recent health 
issues, how has the centre 
and yourself been coping?  

Last October I was diagnosed 
with a condition called Multiple 
Myeloma, which is a form of 
blood cancer. I was receiving 
chemotherapy at the beginning 
of the year and I continued to 
work because I felt quite well, 
unfortunately however, from April, 
with the lockdown, I had to isolate 
because of the chemotherapy 
my immune system was being 
damaged and I could not resist 
any major infections, and if I 
caught Covid, I would have died. 
I had to stay at home, so I worked 
from home in terms of analysing 
data, writing scientific papers and 
on a daily basis, my co-workers 
were sending me videos and 
asking for my opinion on how 
to manage pregnancies. I even 
carried out fetal surgical inter-
ventions using a mobile! Through 
FaceTime, I was directing my 
team on how to perform the  
surgery. From my point of view, 
I managed to continue to work 
through a very difficult period – 
from home though. I miss being 
with the patients a lot, but I’m 
very proud that I have a very good 
team of doctors that are able to 
continue to work in my absence.  

In July, I went through a difficult 
period because I had a marrow 
transplantation and that made 
me feel quite unwell for a few 
weeks, but now I feel very well.  

 
What does the future hold for 

Professor Kypros Nicolaides 

and the fetal centre?  
My dream is to continue to 

work, I intend to carry on working 
until I die, there is no such       
concept in my mind as retire-
ment. I have invested all my life, 
in terms of working in this clinical 
research centre at Kings, through 
my work and the charitable        
organization that I have set up 
we have donated £45 million   
towards building a beautiful        
research centre and also giving 
a lot of scholarships to hundreds 
of doctors from all over the 
world. My life will continue,      
continue to research, have more 
breakthroughs, reduce maternal 
and pre-natal death and disabili-
ties and train as many doctors 
in the world as possible and to 
continue to promote this work 
so that it is accessible, not only 
to the most advanced western 
countries but also to very impor-
tantly for the developing coun-
tries. I have helped set up centres 
in places like Zimbabwe and 
Rwanda. I have trained, as I said, 
hundreds of doctors from many 
different countries and that needs 
to continue, so Kypros Nicolaides, 
hopefully, as long as he is alive 
will continue to work! 

 
Thank you for talking to us 

as Parikiaki Newspaper, as a 
Cypriot community we are very 
proud of your achievements. 
I’m sure you are motivating 
most of the UK’s Cypriots and 
Cypriots all over the world to 
follow in your footsteps. Even 
if it is not in the medical field 
but in other areas, you demon-
strate that there is room for 
them to achieve things in their 
lives. We wish you continued 
success.  

Thank you very much Michael 
and I give all my love to Parikiaki 
and the Cypriot community.  

 
As a freelance journalist, I 

specifically contacted Parikiaki 
and asked if I could cover        
Professor Nicolaides’ interview 
and award as he is someone I 
truly admire. I am one of the 
countless people to have bene-
fitted from his expertise and skill 
having visited his clinic in         

Harley Street a few years ago. 
An anomaly (mild hyperecho-
genic bowel) was seen on my 
20-week scan at the NHS       
hospital where I was due to  
have my baby. I was offered an         
amniocentesis but I did not want 
this due to the risk of miscarriage, 
so I was advised that a few       
private clinics offered a non-      
invasive blood test to see if there 
was a risk of Downs Syndrome, 
so I went about finding out where 
I could get this done. I was given 
the name of few clinics, but when 
I did my research Professor 
Nicolaides’ clinic stood head and 
shoulders above the rest. When 
I read that he was a world leader, 
I knew I wanted to go there. The 
fact that he was Cypriot made   
it feel right in a different way,        
in a spiritual way, so to speak, 
because I am very tied to my 
community and it is always 
comforting to come across a  
fellow Cypriot in an unexpected 
place. Choosing to go to his clinic 
was one of the best decisions 
that I have ever made.  

My story is not a dramatic one 
like many of those he has helped, 
I am sure there are thousands 
out there that are much more 
interesting. I didn’t even see him 
personally (though I would have 
loved to have met him), there 
was no pioneering surgery or 
ground-breaking interventions, 
but it meant the world to me and 
my family.  

At his clinic, I had a scan       
and some blood tests. The       
sonographer was amazing and 
she even called the consultant        
because I explained that the 
finding of mild hyperechogenic 
bowel on my previous scans had 
made me quite anxious. The 
consultant flew in with gusto and 
confidence and I was filled with 
joy as both of them reassured 
me that everything was fine with 
my baby. I honestly don’t think 
there is any greater news to        
receive. I will never forget how I 
felt after that appointment, there 
are no words to describe it.  

Since then, I have followed 
his career and read many of the 
interviews about his incredible 
achievements. It is easy to see 
why he has been dubbed a       
miracle worker and is a world 
leader in the field. In these 
strange and challenging times, 
I think the efforts of our doctors 
and medical professionals have 
come to mean so much more and 
are rightfully being recognised 
as truly heroic and admirable. 
Professor Nicolaides is both 
awe-inspiring and remarkable, 
and as Michael mentions in his 
interview, a fantastic role model 
for other Cypriots to look up to.   

I am sure that you will all       
join me in wishing Professor 
Nicolaides a speedy recovery 
and a quick return to work.   

 
By Sheniz Raif  

NEPOMAK UK Charity Walk: London to Nicosia

For the last three years,           
NEPOMAK UK has successfully 
run its annual Santa Shoe Box 

campaign delivering gifts to vulnerable 
and impoverished children in Cyprus 
and to the schoolchildren enclaved 
in Rizokarpasso. 

Due to the international crisis 
caused by COVID-19, we are unable 
to run the Santa Shoe Box campaign 
this year. However, vulnerable children 
in Cyprus need our help now, more 
than ever before. This year, NEPOMAK 
UK is running a range of remote 
events to raise funds which we will 
donate to directly to charities support-

ing children in Cyprus.  
One such event is our London to 

Nicosia - Christmas Charity Walk. 
Download the Strava App and join 
NEPOMAK UK’s ‘Club’ to help us 
walk/run/cycle our way from London 
to Nicosia.  

The distance between London to 
Nicosia is roughly 2,000 miles 
(2000.3 miles to be precise). If we 
all track our walks and activities, we 
can reach this goal together! Share 
photos of your journey on social 
media together with a link to our 
JustGiving page to get people to 
sponsor your walk for charity. It’s a 

fun way to raise money for charity, 
improve your fitness and share your 
journey with friends all whilst being 
completely COVID safe! 

Want to join? Of course you do! 
It’s easy to get involved, simply follow 
these 5 steps: 

Step 1: Download the Strava App 
Step 2: Join the NEPOMAK UK 

Strava Club 
Step 3: Walk, run or cycle and       

remember to record your miles 
Step 4: Help us raise money for 

charity through our JustGiving page 
Step 5: Have fun, take photos and 

don’t forget to tag us on your journey 

#NEPOMAKUKCharityWalk  
Follow our social media channels 

(NEPOMAK.UK) for further information 
regarding the Strava app and for      
regular updates on our joint progress! 
If you would like to get involved and 
help us in spreading some Christmas 
cheer after a particularly difficult year, 
you can make a donation through our 
JustGiving page – www.justgiving. 
com/crowdfunding/nepomak-uk-
christmas-charity-campaign-2020 

A generous donation will go a long 
way in making a huge difference to 
a less fortunate child in Cyprus this 
Christmas.  



 20      | Thursday 5 November 2020

I, Sotiris Toumazou, from 
London, was ill at home from 
the second week of March 

2020. On 23rd March, I was 
taken to Whipps Cross Hospital 
by ambulance and put on 100% 
oxygen. That whole week, I didn’t 
know where I was or what was 
happening - I was in a very dark 
room filled with lots of flowers 
and wreaths. People were         
offering me flowers but I was 
refusing, they were offering 
plates of koliva but again I was 
refusing. By the end of the week, 
they offered me only three small 
grains of koliva but I still refused; 
they were insisting I take them as 
it was only a small amount but I 
told them to go give them to their 
relatives as they were not mine.  

During this time in darkness, 
the doctors came to me one 
morning and told me that I was 
very ill, that my heart and lungs 
had collapsed, my kidneys and 
liver were not functioning prop-
erly, and that I had also contrac-
ted coronavirus and pneumonia. 

I was asked if the inevitable 
was to happen, what did I want 
them to do: try and save me, or 
let me go. I told them I wanted 
to be treated so that I could go 
home to my family. I then found 
myself back in a room on the  
hospital ward. My oxygen was re-
duced, and even though I was still 
confused and disorientated, I 
managed to slowly get out of bed. 

The week before Holy Week, 
on 10th April, I saw Jesus, and 
next to Him, slightly lower down 
to His left, was Panayia Eleousa. 
As soon as I saw Jesus, he left, 
but Panayia stayed. She was 
speaking to me and teaching me 
lots of different things, as if I was 
a student. She took me up high 
onto a huge stairway where I saw 
many relatives and Saints. I was 

confessing to her every night; 
everything that I could remember 
from when I was a child right up 
till the present day. 

On 11th April, she took the right 
side of my body - I assume my 
soul - and my left side, placed 
them separately into massive 
boxes and left them there over-
night. During that time, my right 
and left sides were arguing con-
stantly. On 12th April, Palm Sun-
day, Panayia Eleousa took both 
sides out of the boxes and said 
“this is your right brother and your 
left brother”, and placed a large 
stamp in the image of a church 
on my hip joint area with a tree 
lined road going right up to my 
right shoulder. 

On Monday 13th April, start of 
Holy Week, she told me not to 
worry and that I would be going 
home on that Wednesday. During 
the whole time I was constantly 
praying to her for me to go home. 
After this experience, I started 
to recover, well enough for the 
doctors to take away the oxygen 
on that Monday.  

On Wednesday 15th April, I 
was discharged. Thanks to God 
and Panayia, I survived, and now 
able to write about this miracle. 

      
By Sotiris Toumazou 

My miracle with  
Panayia Eleousa, Kivisili

“Φίλοις βοήθει. Γονείς αιδού” 
(Stand by your friends.   
Honour your parents) 

- Solon of Athens, 600 BC 
 
Εstablished 33 years ago, the Solea 

Association in the UK has closed          
its doors. In 1987, a group of ‘Soleades’ 
created their community association in 

the diaspora of London to bond, bring 
families and friends together, raise 
money for good causes, and to remem-
ber their beloved homeland villages in 
Cyprus. The originating founders were 
Mr Andreas Savvides, Dr Andreas 
Polydorou and Mr Yiannos Pippos.  

Solea is a lush, beautiful valley in 
the Lefkosia district of Cyprus, situated 
along the main Lefkosia-Troodos road, 
56km from the capital. Its name came 
from Athenian politician Solon, who   
visited King Philocypros, admiring the 
area’s excellent natural harbour and 
fertile soil. 

Its picturesque mountain villages are 
popular hillside resorts, with stunning, 
unspoilt architecture and numerous 
UNESCO protected Byzantine churches 
– some dating from the 1500s – like 
Ayia Paraskevi and Ayios Sozomenos 
in Galata.  

The inaugural meeting was held at 
Soléa Restaurant, Grand Parade, 
Green Lanes, hosted by its proprietor 
Mr Neophytos Neophytou, for everyone 
to get to know each other. Throughout 
the 1990s, the association thrived, with 

huge Dinner & Dance events attracting 
hundreds of guests. The evenings at 
the Royal National Hotel, Russell 
Square, had fine food, drink, music, 
dancing, speeches and a raffle, with 
Cyprus tickets as top prize.  

Guest speaker was often the popular, 
much loved and humorous The Very 
Reverend Father Nikiforos Kykkotis,      
of All Saints Camden Town, with his 
superb anecdotes and memorable 
jokes. Cutting the new year Vasilopita 
was a popular event, held in each 
other’s homes.  

The association funded good 
causes: an ambulance for the hospital 
in Evrychou, an annual prize for top 
students at Solea’s Lyceum, a            
communal water tap for the Sina Oros 
orchards, the building of the new Ayios 
Tychikos Chapel in Esso Galata, contri-
butions to the Thalassaemia Society, 
supporting Katydhata’s community 
council, the painting of Byzantine          
iconography at Panayia Odigitria 
church, and numerous donations to old 
people’s homes and to families with 
medical needs. 

Memorable group trips organised       
included: Stratford-Upon-Avon, Bath, 
Cheddar Caves in Cheshire and Alton 
Towers. The one-time social secretary 
of its Νεολαΐα (youth wing) Maria        
Neophytou, recalls: “We had such a 
laugh.”  

Over the years, as younger genera-
tions inevitably pursued other interests 
and commitments, the association’s 
activities dwindled. Many of the         
committee members have sadly passed 
away, with insufficient interest to inherit 
this endeavour. The world is very          
different now from the founding years, 
and newer generations are more         
dispersed, across Hampshire, Madrid 
and Cyprus. 

The current President, Andreas      
Savvides, and Treasurer, Neophytos 
Neophytou, have decreed that the         
association’s last act will be to donate 
its remaining funds to the Old People’s 
Home “Polydynamo Kentro H Solea” 
of Evrychou. The association will then 
cease operations.  

The villages represented by the        
association were: Spilia, Kourdali,       

Kakopetria, Galata, Sina Oros, Kalliana, 
Tembria, Korakou, Evrychou, Ayios 
Theodoros, Ayios Epiphanios, Flassou, 
Linou, Katydhata, Skouriotissa, Ayios 
Nikolaos, Kalonchorion, Ayios Georgios, 
Petra, Lefka, Mavrovouni, Xeros,      
Karavostasi, Potamos tou Kampou, 
Persisteronari and Pentayia.   

Other committee members included: 
Helen Savvides, Leandros Piperides, 
Eve Piperides, Panayia Neophytou, 
Themis Chacoliades, Chloe Chacolia-
des, Panayiota Peppos, George     
Odysseos, Maroulla Odysseos, Ioanna 
Papagapiou, Dr S Panteli, A Kyriakou, 
A Christou, L Pillais, Y Kanari, P       
Christou, Y Pillais, A Kyprianou, G 
Christofides, P Georghiou, K Christou, 
D Kyriakou.  

Mrs Helen Savvides was especially 
active and hardworking, organising  
and corresponding on activities and 
meetings.  

Wishing all ΣΟΛΙΑΤΕΣ good health, 
we raise a glass to the noble efforts of 
these honourable men and women. 

 
James Neophytou

End of  an era: The Solea Association in the UK hangs up its boots

Inequalities related to Covid-19 and         
mental health in our communities

Research evidence clearly 
indicates that the mortality 
rate for deaths related to 

Covid-19 is disproportionately 
higher amongst ethnic minority 
groups, higher amongst men and 
the older population, and signifi-
cantly so amongst the most       
socioeconomically deprived. Our 
Greek speaking communities 
prove no exception to these facts 
with families grieving the losses 
of loved ones due to this new 
virus. Furthermore, people strug-
gle to cope mentally with social 
isolation and with their feelings 
of sadness, loneliness and stress, 
amongst others. Such feelings 

get intensified by the uncertainty 
of the future that the risk of        
unemployment brings about, or 
the loss of income that certain 
jobs suffer during the pandemic, 
or not having the means and  
the ability to work from home, 
amongst others.  

Many adults and children have 
to self-isolate helpless in hostile 
environments with the risk of 
abuse happening for the first 
time, or deteriorating. Others 
struggle with their health prob-
lems in despair due to the lack 
of care provision. Indeed, the 
identified barriers in health and 
social care that widened by the 

public health response to the pan-
demic, appear to have impacted 
more on marginalised populations 
including those with debilitating 
mental health diagnoses, long-
term health conditions, physical 
disabilities and learning difficul-
ties.  

Voluntary Sector Organisations 
have historically played an        
important role in service provision 
and proactively stepped up to 
the current challenges despite 
their financially precarious situa-
tions. The Alpha Care Specialists, 
previously known as the Greek 
& Greek Cypriot community of 
Enfield, have been supporting 
our most vulnerable communities 
for over 30 years.  

The organisation’s keyworkers 
of personal carers, support 
workers, therapists, have stayed 
at the forefront during the pan-
demic alongside the NHS staff 
making us all feel extremely 
proud. This is the time when 
communities pull together to 
support each other and it is       
important to be open to ask for 
help if you think you need it, and 
know where to find it when it’s 
available.  

Each borough in London has 
set up support networks through 
their councils for people to access 
help. We, in Alpha Care honour-
ing our ancestry, also recognise 
the importance of mental health 
in the context of the well-known 
Hippocratic maxim: ‘νους υγιης 
εν σωματι εγιει’ (healthy body in 
healthy mind) and offer a free 
culturally sensitive counselling 
service that has been running 
for over 21 years.  

Since the lockdown we          
addressed the need for additional 
Covid-19 related psychological 
support, and we remotely operate 
a counselling service for people 
to manage their difficulties        
during these challenging times. 
Whether you live in Enfield,   
Barnet or Haringey, you can 
speak to us for free and share 
your concerns in confidence 
either in Greek or English. Stay 
connected and reach out.        
Asking for help shows strength 
and not weakness!   

  
Antony Sigalas  

Psychotherapist for the Alpha 
Care Counselling Services   

Tel: 020 8373 6287 

Tell Haringey Council how the pandemic has affected you
2020 has a been a difficult 

year – the COVID-19  
pandemic has affected us 

all in different ways. 
We want to hear from           

residents and businesses in 
Haringey about the impact of 
coronavirus on how you live and 
work and how your lives have 
been changed. We’ve launched 
our Haringey Together Common-
place Platform so that you can 
get in touch to tell us about your 
experiences.  

We will also be using the  
platform to let you know how 
the COVID-19 pandemic has   
affected the council’s finances 
and how we will be managing 
this in the short and medium 
term.  

You can also use our interac-
tive map to tell us which Haringey 
places and spaces you have used 
differently during the pandemic 
and about their importance to you. 

Your stories, views and expe-
riences will be used by the coun-

cil to help shape decisions on how 
we recover as a borough move 
forward to tackle social injustice 
and inequality in Haringey. 

Cllr Joseph Ejiofor, Leader of 
Haringey Council, said: "COVID-
19 has touched all of our lives 
and sadly, has taken many. We 
want to know more about how 
the pandemic has affected      
Haringey and its people. Please 
share your experiences with us 
and help us understand how best 
to support our residents."
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You are invited to come along to our  virtual open evening where you can meet 
our staff and learn about our exciting range of A level and other Level 3 courses 

for enrolment in September 2021.

Join us on Tuesday 17th November 2020 at 6:00pm.
Access via the link on:

www.standrewtheapostle.org.uk

Personal Attention + Relationships  = Progress

Building 4
North London Business Park 

Oakleigh Road South
N11 1BF

Tel: 02031955444
Email: 6thform@standrewtheapostle.org.uk

Have owned an allotment 
plot in Enfield for many 
decades, I strongly rec-

ommend this pastime to anyone 
who wishes to lead a healthy, 
rewarding and fulfilling hobby. 

Nothing can replace the open 
fields and the fresh air, plus     
nature at its best. Listening 
through the seasons to the songs 
of different species of birds, 
watching the trees coming into 
full bloom and caring for the young 
plants, be it flowers, vegetables, 
trees of any kind, growing and 
producing.  

Growing your own fruit and 
vegetables is so much healthier. 
The ones we buy, I was informed, 
are sprayed seven times before 
they actually reach the shops. Un-
less of course they are “organic.” 

To own an allotment plot also 
means you get regular exercise, 
helps one relax and can therefore 
be very therapeutic. You make 

new friends and if you have any 
children or grandchildren, they 
too can get to learn about and 
develop a passion for gardening.  

You may say to me that we 
have parks and we can use them 
for our recreational needs, and yes, 
I use both, and even volunteer 
to help in parks. I love the parks 
and urge more people to use 
them. I enjoy one particular park 
which is full of wild cherry trees 
and such bloom and beauty 

during late spring.  
Enjoy our parks, but at the same 

time try your luck at gardening 
at your local allotment site. If you 
are a beginner, try the smaller 
size plot of five poles before 
moving up to the larger one of 
10 poles. Apply now through the 
council’s website.  

 
Cllr. George Savva MBE  

Cabinet Member for Licensing  
and Regulatory Services  

Grow your own and taste the difference!Is there anyone there?

Frantic activity with thou-
sands of search and       
rescue personnel amongst 

the debris of collapsed building, 
looking for survivors… 

The noise stops after a fire-
fighter shouts. Silence surrounds 
the entire area around the Rıza 
Bey Apartment, in the Bayrakli 
district, Izmir. The firefighter is 
heard again shouting, ‘Is there 
anyone there?’ 

Search and rescue teams lift 
16-year-old Inci Okan from under 
the rubble of the eight-storey 
Riza Bey building, 17 hours 
after the strong earthquake.  

Inci is one of the lucky ones. 
The earthquake in Izmir killed 
at least 51 people and injured 
more than 900 people. 

While walking on the beach 
in Kusadasi where I spend my 
summer holidays, I sometimes 
look at the sea and ask myself 
‘Is there anyone there?’ 

Kuşadası is just across from 
Samos island. The distance      
between the two lands is only 
27km. 

I often pass an olive tree       

during my walks. This olive tree 
was planted by former Turkish 
and Greek Foreign Ministers      
Ismail Cem and George         
Papandreou on June 29, 2001. 

I find myself contemplating 
the twin of this tree, planted on 
the island of Samos. “Is there 
still an olive tree there?” 

Following of the 1999 earth-
quakes in Izmit and Athens, 
Cem and Papandreou dared to 
go against the tide, opening an 
era of new relations between 
Turkey and Greece. Against the 
odds, the two political leaders 
managed to bring the two sides 
of the Aegean closer. 

Nowadays the Greek island 
across from the Aegean Sea 
from Kuşadası feels of great  
distance. I only happen to be 
standing on this side of the     
Aegean because of a particular 
moment in time. On the other 
side of the Aegean, my grand-
father fought alongside the 
Greek army against the German 
occupation during World War II. 
Which side was he on then? 
From what side was he looking 

at the Aegean Sea? 
My family was excluded from 

the 1924 population exchange 
because they were Western 
Thrace Turks, eventually found 
themselves on the Turkish side 
of the Aegean after the Second 
World War. My grandfather spent 
50 years of his life on the other 
side of the Aegean and 25 years 
on this side of the Aegean.  

On the new land we migrated 
to, we were given the nickname 
‘muhajir’. Despite the nickname, 
my grandfather’s tombstone 
reads the name of the Turkish 
village he migrated to - “Mehmet 
from Ömerköy lays here.”  

I still do not know which side 
my grandfather belonged to        
the most. He belonged to the 
Aegean. 

Before the earthquake in Izmir 
and Samos, Turkey and Greece 
once again were on the brink of 
war, sparked by a dispute over 
the natural resources of the region. 

Turks and Greeks started to 
hear once again about 6 miles 
or 12 miles, concepts that we've 
been familiar with since our 
childhood. 

When I look from this side of 
the Aegean standing next to the 
olive tree in Kuşadası, I see an 
endless sea, not the borders 
separating each other. I am 
searching for politicians from 
both sides of the Aegean to bring 
the two sides closer, like Cem 
and Papandreou once did.  

Is there anyone there? 
 

Emre Caliskan

Jet2 budget airline              
announced on Wednesday 
it was suspending all 

flights to Cyprus and Greece 
until next year. 

In a written statement, the  
airline said that due to the latest 
travel advice, it has taken a 
decision to suspend flights       
and holidays to Greece and    
Cyprus. 

“We are planning to restart 
our flights and holiday pro-

grammes to Greece from 30th 
March 2021 and Cyprus from 
13th February 2021,” the state-
ment said. 

The company said that it 
would be operating a programme 
of flights up to November 8,       
including for its customers who 
are currently in resorts. 

The announcement comes 
after the UK put Cyprus on its 
list of countries from which pas-
sengers will have to quarantine 

for 14 days upon their return  
effective from last Sunday. 

TUI tour operator has also 
announced that flights depart-
ing from airports in England and 
Wales, between November 5 
and December 2, “are unable 
to go ahead”. 

The suspensions could affect 
Cypriot students in the UK 
wanting to return to the island 
to avoid the month-lock    
lockdown.

Jet2 suspends flights to Cyprus until 2021
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10 UK Private Medical 
Insurance facts  
you need to know Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

When you invest in a Private Medical           
Insurance policy (as with any insurance 
policy) you should always read the    

Terms and Conditions provided by your insurer. 
They all tend to differ but we thought it would be a 
good idea to highlight some of the common things 
that people may not realise about Private Medical 
Insurance in general. 

1. Private Medical Insurance does not provide 
cover for Accidents and Emergencies, these are 
still covered by the NHS. 

2. Policies cover the treatment of ACUTE         
medical conditions. 

Acute conditions are those that are likely to 
respond quickly to treatment. 

3. Chronic conditions are not generally covered; 
there are exceptions where policy “add-ons” offer 
a small contribution to the treatment of a chronic 
condition. 

Chronic conditions can be described as: 
• Those with no known cure. 
• Conditions that are re-occurring. 
• They need long term monitoring. 
• Conditions that require on-going symptom        

relief. 
4. If you opt to have your In-patient treatment on 

the NHS even though it is eligible for cover under 
your Private Medical Insurance you could be enti-
tled to CASH BACK from your Insurance provider. 

5. To be eligible for cover on a UK policy you 
must be a resident in the UK for the time period 
specified by your provider. 

Vitality Health advise 180 days per policy 
year as their guideline. 

6. Make sure you contact your provider to pre-
authorise any treatment to make sure it is eligible 
for cover under your policy, that the consultant          
is recognised and that the hospital is on their        
approved list. This will avoid any claim shortfalls       
or declinature of claims. You cannot self-refer to a 
consultant and a GP referral is normally required. 

7. If you are a member of a Company or Corporate 
scheme you must be employed by the company to 
be eligible for cover on this basis. The insurance 
providers can request proof of employment at any 
time throughout the policy year. 

8. Treatment for alcohol/drug/substance abuse 
and the treatment of any related medical conditions 
relating to these are excluded from cover. 

9. If you have a baby or adopt a child you could 
be eligible for a “Baby bonus” cash amount from 
your insurer, this would be payable once per child 
and could be up to £150. There is normally a quali-

fying period before you are eligible to claim. 
10. Many providers offer a discounted premium if 

you opt to pay for your policy by annual direct debit. 
 

First time Landlord Insurance 
Many people these days are buying properties 

to let as a way to supplement their income. If you 
are a first-time landlord, there are lots of things to 
think about - locating a suitable property, arranging 
the finance, searching for tenants and so on. 

First-time landlords should also think about       
protecting their property with appropriate insurance. 
After all, it is probably one of your most valuable 
assets. 

 
Landlord's buildings insurance 

It is the landlord's responsibility to arrange       
buildings insurance on any property they let out. 
The buildings insurance covers the structure of the 
property, so the walls and the roof, as well as any 
permanent fixtures, such as a fitted kitchen or  
bathroom suite. 

If you have a mortgage on your property,              
the bank or building society will normally insist       
that the building is insured as a condition of the 
loan. However, even if you have no mortgage, it is 
important to protect your investment property, or 
you could lose a great deal. 

Buildings insurance for landlords covers the 
usual range of risks such as storm, flood, fire,          
explosion and subsidence. Some policies also         
include malicious damage caused by a tenant -       
so if your tenant smashes a window or kicks down 
a door, you would be able to claim for the damage. 

 
Property owner's liability 

Landlords should also make sure that the policy 
covers the liability of the property owner for          
damage to another person or property. You are 
then insured if, for example, a gutter came away 
and fell onto your neighbour's car. 

Most policies will insure first-time landlords for 
various types of tenant. So it shouldn't matter whether 
you let your property to professionals, students, or 
DSS tenants, though there are sometimes restric-
tions if the property is rented by asylum seekers. It 
should also make no difference whether the property 
is a house or flat, let privately or through an agent. 

Of course, you should always disclose all the      
relevant facts about the property and the tenants 
to the insurer, or you could find that your policy is 
not valid and so will not pay out in the event of a 
claim.

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

On Saturday evening 
Prime Minister Boris 
Johnson announced a 

national lockdown in England 
as COVID-19 cases surpassed 
one million. The latest lockdown 
will start on Thursday 5th Nov-
ember through to 2nd December 
and will see the closure of pubs, 
restaurants and non-essential 
businesses, including hair salons 
and gyms. The good news is the 
housing market will remain open 
throughout this period.  

As the country looks ahead 
to a month in lockdown, the 
housing market hit new records 
in September. The last 12 months 
have been filled with turmoil;  
the uncertainty of Brexit, a       
pandemic which continues to 
disrupt our everyday lives and 
stamp duty fueled return to 
form where house price growth 
is concerned.  

The market has stood firm 
through it all and while home 
buyers have been scrambling 
to save on stamp duty, many 
existing homeowners have seen 
their property pretty much pay 
for itself in terms of upkeep costs 
and annual price appreciation. 
Proving that bricks and mortar 

is largely the best investment 
you can make and maintaining 
it is certainly money well spent. 

The market has experienced 
the highest number of sales 
ever agreed in a month, up 70% 
on September last year and the 
market has seen a surge in      
demand for two bedroom flats 
with a garden. Prospective 
buyers are seeing properties 
selling fast and prices rising as 
they search for their next home 
which is fueling momentum and 
spurring them to act quickly.  

Yianni Aresti, Lettings Director 
at David Astburys Estate Agency 
said, “We have seen the number 
of buyers contacting us go up 
by two-thirds, compared to a 
year ago and there is plenty       
of momentum to drive further       
activity in the run-up to Christmas 
and into next year, even with 
the lockdown in place.” 

There have also been gov-
ernment promises of additional  
low-deposit mortgage support 
for first-time buyers, which 
could prove to be timely as we 
run up to 31st March. It appears 
that the current momentum,   
assisted by the prospect of 
stamp duty savings, is helping 

to keep the housing market 
healthy even in these challeng-
ing times. 

The future remains uncertain, 
but for the time being the posi-
tive news is that homes moves 
can continue and the housing 
market remains open and so do 
estate agencies. Agents like 
David Astburys in Crouch End 
will continue to implement     
the use of PPE and the COVID 
government safety guidelines 
they have followed for many 
months when conducting prop-
erty valuations and inspections, 
move-ins and utilising virtual 
viewings. 

George Sifonios, Managing 
Director at David Astburys      
Estate Agency said, “The safety 
of our clients and our team is 
our main concern. If you have a 
property on the market now        
or a vacant property, call and 
speak to our sales and lettings 
teams who will be able to advise 
on how to improve your chances 
for a sales or rental. Based on 
the current market conditions it 
is important that you are with the 
right agent who is super serving 
your investment and that is our 
focus at David Astburys.”

George Sifonios 

Specialising in Sales, 
Lettings & Property 
Management 

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS 
for an agency in London

Most Lets agreed on

97% of transactions achieved the 
asking price.

FREE no obligation property valuation

15 Park Road, London N8 8TE
t 020 3000 6787
e crouchend@davidastburys.com
w davidastburys.com 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DavidAstburys_83mmx132mmAdvert_artwork.pdf   1   02/10/2020   10:23

Second lockdown for England, 
what does this mean for the 
housing market?
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Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 
 

About  
Endlessness 

 
The latest masterpiece from 

Roy Andersson makes the perfect 
double bill with BEING A HUMAN 
PERSON, the brilliant documen-
tary on the life and career of 
Sweden’s magnificent and distinct 
filmmaker, which was released a 
couple of weeks ago. Andersson 
invents his own, unique style and 
shoots his films entirely from his 
own studio in Stockholm and    
creating most persuasively car 
crashes as well as trains leaving 
station platforms. A true perfection-
ist and the master of such modern 
classics as SONGS FROM THE 
SECOND FLOOR, YOU THE 
LIVING and A PIGEON SAT ON 
A BRANCH REFLECTING ON 
EXISTENCE. All his projects take 
years to complete and ABOUT 
ENDLESSNESS is no exception.  

There is no straight narrative in 
his films just a series of dream like 
vignettes usually filmed in grey 
colours and in one static, single 
shot. A priest has lost his faith and 
seeks help from an indifferent 
psychiatrist. He has a cross to bear 
and his dreams seem like reality 
while a father stops to tie his 
daughter’s shoelaces in the pour-
ing rain. Two teenage girls dance 
outside a café and meanwhile a 
defeated army is marching through 
the snow.  

A mesmerising experience -   
an endless joy from beginning till 
end! (Curzon Home Cinema) 

 

The Witches 

Robert Zemeckis’ new version 
of Roald Dahl’s beloved classic 

delivers the goods, but compari-
sons are inevitable to Nicolas 
Roeg’s 1990 stylish production 
with Anjelica Huston as the Grand 
High Witch. The action moves from 
England to Alabama and follows 
the story of an orphaned boy who 
goes to live with his grandmother 
(Octavia Spencer). He is a sad boy 
and Grandma takes him for week-
end away to a seaside resort        
but their holiday coincides with 
the arrival of the Grand High Witch 
(Anne Hathaway) and fellow 
witches from all over the world… 

Spencer is terrific as the re-
sourceful and fearless Grandma 
while Hathaway continues her 
grotesque phase that started with 
HUSTLE and delivers another 
utterly OTT performance and with 
a silly accent to match. However, 
the story is energetically and 
imaginatively told with the aid          
of first-class special effects and        
it sure as hell provides solid         
entertainment for the whole family. 
(Warner Bros Pictures) 

 

A Christmas Gift 
From Bob 

Bob the cat plays himself again 
in this loving sequel of A STREET 
CAT NAMED BOB. This adorable 
stray cat was rescued by street 
performer James Bowen (Luke 
Treadaway), who found him 
abandoned and since then they 
have been inseparable. Now their 
friendship is threatened when 
council bureaucrats want to take 
Bob away and provide him with a 
“proper” home… 

The film is unashamedly        
sentimental and director Charles 
Martin Smith pulls all the heart-
strings but there is no denying that 
this is a genuine crowd pleaser 
with a strong performance from 
Treadaway as the ex-heroin addict 
who begins a new life thanks to 
his loving cat. The film is dedicated 
to Bob, who sadly died earlier this 
year. (Lionsgate) 

Luxor 
 

This elegant film is beautifully 
written and directed by Zelma 
Durra, who tells the story of Hanna 
(Andrea Riseborough), a doctor 
on a break from a clinic on the 
Jordanian-Syrian border. She is 
exhausted from her experiences 
and chooses to spend time in Luxor 
- the place where she lived when 
she was in her twenties and fell 
in love with Sultan (Karim Saleh). 
It is a time to ponder about her   
life and conquer her demons of         
the past especially after she          
accidentally meets Sultan on a 
ferry crossing… 

Durra wisely takes her time         
to develop her characters and 
coaches strong performances 
from her cast. But undeniably her 
main character is Luxor, a magni-
ficent place of great beauty and 
history! (Virtual Release) 

 

Sol 

This marks the directorial debut 
of Jezabel Marquez, who also plays 
a small part in this charming film 
which despite the fact this is a       
totally different genre it brings to 
mind MRS DOUBTFIRE in which 
Robin Williams disguises himself 
as a female housekeeper in order 
to spend time with his children. 
Here Sol, a famous Argentine 
Tango performer (Chantal Lauby) 
rents a room in a Parisian house 
in desperate need to meet her 
late son’s young boy.  

It may be a bit rough around 
the edges but overall a worthwhile 
experience. (StudioCanal) 

Every Time I Die 
 

An intriguing psychological 
thriller with a complex narrative 
that becomes crystal clear by the 
end in similar fashion to such films 
as JACOB’S LADDER. Sam (Drew 
Fonteiro) is a sensitive young man 
haunted by childhood memories. 
But when he is attacked near      
the lake by a jealous husband his 
whole mind set and perception 
on life changes in an instant and 
begins to travel… 

It is confidently directed with 
engaging performances espe-
cially from the perfectly cast        
twin sisters Mellissa and Michelle 
Macedo and Fonteiro as the        
vulnerable hero. (Lightbulb Film 
Distribution)  

 
SLEEPWALKERS: An excellent 

first half before it loses some o f 
its grip towards the end thanks      
to dodgy special effects for this 
Stephen King adaptation made in 
1992. The action takes place in a 
small Indiana town and follows 
the story of Mary (Alice Krige) 
and her son Charles Brody (Brian 
Krause), new in town and both   
effortlessly attractive lusting for 
each other’s bodies. But their main 
secret is much bigger than their 
incestuous relationship – Charles 
must find a virgin and time is       
running out… 

Assuredly made by Mick Garris, 
whose firm direction effortlessly 
brings out the humour and       
suspense. (Blu-ray from Eureka)  

976-EVIL: Robert Englund 
was at the peak of career playing 
Freddy Krueger when he made 
his confident directorial debut in 
1988 with this atmospheric horror. 
Hoax (Stephen Geoffreys) is a 
vulnerable teenager who, like 
CARRIE, gets relentlessly bullied 
at school as well as at home by 
his deeply religious mother (Sandy 
Dennis). But his life takes an       
unexpected turn when his cousin 
introduces him to “horrorscope”, 
a phone-in service run by a        
demonic force… 

An enjoyable film that captures 
the spirit of the eighties most      
gloriously and with decent per-
formances from Geoffreys as the 
nerdy teenager with film posters 
all over his bedroom walls inclu-
ding FRIGHT NIGHT in which 
Geoffreys appeared a couple of 
years earlier. It is worth seeing 
just for the magnificent presence 
of Dennis, her bizarre wardrobe 
and her vast collection of wigs 
alone. A collector’s item! (Blu-ray 
from Eureka)

Once upon a time there 
was a hairdresser. Her 
name was Rita and 

she was married. She decided 
one day, as you do, to enrol on 
a university course. She did 
this as she wanted to “expand 
her horizons”. It was one of 
those que sera moments in 
life and she had little idea 
where that decision would 
take her. Her tutor was a       
man named Frank. A brilliant 
academic but also a frustrated 
poet whose best friend was    
alcohol. He was less than       
enthusiastic about taking Rita 
on.  

Can it really be forty years 
since Willy Russell’s hilarious 
and life-affirming Educating 
Rita (Rose Theatre, Kingston) 
was first staged. The film 
adaptation with Julie Walters 
and Michael Caine is probably 
better known but seeing it 
again in a theatre, especially 
during straightened times, is 
not only a great pleasure but 
the questions it poses about 
class and education are, sadly, 
as relevant today as they were 
back in 1980. 

Privilege is a dirty word  
right now but if ever a drama 
summed up the disparity        
between those who can and 
those who can’t, those who 
have and those who have not, 
this is it. Forty years ago in 
Thatcher’s Britain where there 
was much talk of social mobility 
for the working class the reality 
was something quite different. 
Academia and hairdressing, 
never the twain shall meet so 
it’s believed and that is the 
one obvious misnomer when 
watching it again for in today’s 
world many of those barriers 
have been removed.  

Stephen Tompkinson and 
Jessica Johnson take on the 
roles in this Theatre by the 
Lake production and they 
bring their own stamp of    
quirkiness and charm to the 
play. He, a scraggly jaded  
professor who is pretty disillu-
sioned with all areas of his life 
which is why he seeks solace 
in liquor and she, a Scouser, 
who finds a new zest for life      
in doing an Open University 
course.  

There is a delicate slow 
burn to the drama but from the 
get-go, Russell’s comedy is 
sharp and witty and the two 
actors strike an instant rapport. 
It translates into moments of 
tension and tenderness which 
is subtly different from that 
achieved by Walters and Caine 
but just as touching and in 
some ways far more challeng-
ing as Johnson demonstrates 

with a feisty performance      
that she is a product of post 
#MeToo. That said she also 
knows when to exert her       
femininity to make the old 
bloke listen. While Frank      
descends into an abyss of  
outward abhorrence for the 
exclusivity of academia his  
behaviour towards Rita is 
often contradictory and a      
subconscious display of    
patronisation to the working 
class woman from Liverpool. 

Max Roberts directs and is 
unrelenting in pointing out the 
hypocrisies and how for so 
many the route to a good   
education and an appreciation 
of literature is littered with       
obstacles and prejudice. In the 
end she wins Frank over and 
thankfully they do not walk off 
hand in hand into the sunset. 
Instead the final image is of       
a liberated woman ready for 
anything the world can throw 
at her leaving the professor 
forlorn but happy at their       
serendipitous coming together. 
An excellent production all 
round. 

As you read this we will have 
begun lockdown number two. 
Inevitable but late, according 
to SAGE. “We always follow 
the science” was one of      
the government’s mantras.       
Apparently not. As the prime 
minister made the announce-
ment, flanked by his chief       
scientific adviser and chief 
medical officer, I squirmed at 
their obvious discomfort. The 
press conference had been 
delayed by two and a half 
hours. The chasm between 
science and politics is now as 
wide as the Grand Canyon. 

Apart from locking most of 
society down the. government 
also restored the furlough 
scheme back to the original 
80% of earnings. They    
announced this five hours      
before the furlough scheme 
was due to end. This was   
supposed to save jobs. How 
many people were made      
redundant on the day of the 
announcement? They made 
this announcement on Hallo-
ween and it all came into place 
on Bonfire Night. Later that 
evening I went  out dressed as 
a zombie and when people 
answered the door I said 
“Track or Trace you decide.” 
Most laughed but one sprayed 
me with a can of whipped 
cream. The discovery of water 
on the moon fills me with hope 
of a better life elsewhere in the 
galaxy. Fengari galogerino… 

 
Educating Rita - 

www.rosetheatre.org

Theatre Reviews 

George Savvides Barney Efthimiou

Opportunity  
knocks 
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As we enter another phase 
of restrictions in our daily 
life, it is important more 

than ever to prepare strategies of 
coping for both mind and wellbeing. 
The feelings of anxiety for many 
will be at an ultimate high,        
withdrawn from the people we love 
and care for, and/or who may be 
our saviour at normal times of  
our lives. For others, it may be   
the thought of being cooped up 
for longer periods of time within a 
household of people that one 
would normally have the choice 
of having a little break from and 
not being under each other's feet 
all day. That little slip off to the 
gym, or social gathering for some 
space away from those people, in 
order to let off steam and release 
stress, is once again taken away.  

The feeling of uncertainty can 
leave us anxious, maybe even 
more so for those that live their 
lives in a regimental form and 
pattern. One may think that those 
who work in the industry of mind 

and or wellbeing may not suffer 
the same feelings, but in reality, 
as I talk to many friends and       
colleagues, it seems the thoughts 
are the same, and even though 
they practice what they advise to 
others, it is still difficult at times for 
them also. It is merely just working 
through it, riding the waves of 
negative thoughts and trying to 
override with positive thoughts and 
actions in the process. Even the 
mindful heroes suffer at times and 
that it’s actually a relief knowing 
that as it reminds us that most 
people out there are just normal 
human beings who have to work 
at everything to cope with challen-
ging times. 

Remaining positive is going       
to be difficult of course at times, 
but planning goals ahead for the 
immediate present, future and the 
long term future, is essential. For 
example, if you know your local 
gym, dance or Pilates class is going 
to close, plan your action goal to 
keep fit with an alternative method. 

There is a chance to obtain and use 
some home exercise equipment, 
from weights, exercise bands, a 
gym ball, a yoga mat or rug, and 
you can work wonders from home. 
When I started out in training, it 
was actually at home, with a little 
bench and some dumbbells - it 
was the start and with effective 
results in only a few months, that 
set me up for life towards my       
career direction. Things have since 
far progressed in exercise equip-
ment aiding quick results at home. 
With the use of the added techno-
logy, online platforms, which offers 
great support and guidance to 
keeping fit with motivation from 
professionals, there is no excuse 
to stop. Whether a person exercises 
alone, or works out with others at 
home or online, keeping it going 
is the important part, for both mind 
and physical fitness wellbeing, 
and it aides a good night's sleep. 

Setting goals that can be realis-
tically achieved and working on 
them at home is a good idea. 

Whether you want to decorate a 
room, reshuffle some furniture 
around, clean and organise       
cupboards, or do an arty project, 
set these ideas as immediate 
aims to do in the time that you 
would normally spend outside and 
wouldn't get the chance to do. 

Set long term future goals also 
- that summer holiday, party, or 
event that maybe you didn't get 
the chance to do this year. Make 
a vision board of ideas that you 
may see, like, and want to use and 
set your plans in motion, be it 
working on the area, home, venue 
or garden, now or in the spring - 
you can set a date nearer the time. 

It is especially important right 
now that we keep our immune 
system and metabolism function 
in tip-top condition. Zinc is a nutrient 
known to help wound healing and 
is also for the sense of taste and 
smell. In a good diet and intake of 
varied food, the body should get 

enough, but if it is lacking due to 
a poor appetite or diet, then step 
it up. Zinc is found in chicken,      
red meat and fortified breakfast         
cereals. The body cannot store 
some minerals needed and there-
fore it needs to be consumed reg-
ularly for benefit. All minerals and 
vitamins need the right conditions 
to work properly and often aid each 
other for maximum results. Zinc 
and magnesium work well toge-
ther. Magnesium helps the body 
regulate the zinc levels, while zinc 
helps to absorb magnesium effi-
ciently. Magnesium strengthens 
bones, reduces fatigue, aids 
muscle recovery and improves 
sleep quality, so eating greens, 
seeds, beans, nuts and wholegrain 
are all recommended. 

The sunshine vitamin is now 
limited compared to the summer, 
so you will need to get vitamin D 
from a different source. Make sure 
adequate amounts of vitamin D 

rich foods are part of your diet- it 
is found in oily fish such as salmon, 
sardines and mackerel, red meat, 
liver, egg yolks, fortified foods like 
fat spreads and breakfast cereals, 
almond milk and soy milk. 

Most importantly, we need to 
remember not to be selfish in 
thought, with self-pity in what is 
happening or not happening. We 
need to talk with others, share and 
help others who may be a lot worse 
off than ourselves. A listening ear 
with a form of physical or emotional 
assistance can go a long way at 
this time when all emotional 
strength is crucial. So whether you 
do a shop for a friend or neigh-
bour, or just listen on the phone 
for a short time, just being there 
for one another is what counts 
to help us all get through. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x

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

Maintaining equilibrium

Cooking with Loulla Astin 
Kolokotes / Κολοκοτές 

Kolokotes are a Cypriot 
speciality. These savoury, 
vegan, pumpkin pies  

are usually made during the 
fasting period before Christmas.             
Seasonally, there are plenty of 
sweet red pumpkins available; 
butternut squash is a good  
substitute as it has the same 
texture and sweetness.  

 
Ingredients (makes 25 pies): 

 
For the filling: 
2-3 tbsp olive oil  
2 banana shallots, finely 

chopped  
25g (1½ oz) crumbled vermicelli  
900g (2 lb) sweet red pumpkin 

or butternut squash, flesh only 
- no seeds  

1 tsp salt, or more to taste  
Freshly ground black pepper, 

to taste  
75g (3oz) sultanas or golden 

raisins  
50g (3oz) medium cracked 

wheat (Bulgur wheat)  
1-2 tsp ground cinnamon  
2-3 tbsp sugar, depending on 

the sweetness of the pumpkin  
 
For the pastry: 
450g (1lb) strong white flour  
225g (8oz) plain white flour  
1 tbsp vinegar or lemon juice  
1 tsp baking powder  
1 tsp salt  
150ml olive oil  
250ml tepid water  

Method: 
Make the filling first - Sauté 

the shallots gently in olive oil 
with the vermicelli until golden 
and allow to cool.  

Chop the pumpkin or butternut 
squash into very small cubes.. 
Place in a large non-metallic 
bowl and sprinkle with the salt, 
pepper, cinnamon, and remain-
ing ingredients, stir well, taste 
and adjust seasoning.  

Cover and leave in a cool place 
for 4-6 hours or best to leave 
overnight. The salt will draw out 
liquid from the pumpkin which 
will be absorbed by the vermicelli 
and cracked wheat.  

For the pastry - Place the flour, 
baking powder and salt into a 
mixing bowl, then add the olive 
oil and vinegar and rub lightly 
with your fingertips into fine 
crumbs. Gradually add enough 
lukewarm water to make a firm, 
but soft and elastic dough, knead 
well until smooth, cover and leave 

to rest for 30 minutes to an hour.  
Preheat oven to 180c / 350f / 

gas mark 4. Divide the dough into 
5-6 equal pieces and shape into 
balls, then cover with a cloth.  

Roll each ball on a lightly 
floured surface to about the 
thickness of a one pound coin. 
You can use a small cup saucer, 
upside down to measure and 
cut them approximately 15cm 
each or any size you prefer. Roll 
the discs again to stretch the 
pastry and place about 2 large 
tablespoons of the filling into 
the centre of each disc, fold over 
into a half moon shape, press 
the edges together and crimp 
or seal them with a fork.  

Place the pastries on a lightly 
greased and floured baking tray, 
or lined with parchment paper, 
brush with olive oil and bake       
in a preheated oven for 25-30      
minutes or until lightly browned.  

Serve warm or cold - they 
make a great healthy snack!

TO GET 10% OFF
. mx

USE CODE: PARIKIAKI10

Your Food, Our History 

Your Online 
Cypriot & Greek Deli 

www.greekdeli2u.co.uk



Kim Kardashian receives surprise 
from heaven for her 40th birthday 

Kanye West gifted his wife Kim Kardashian “the most 
thoughtful gift of a lifetime” for her 40th birthday - a hologram of 
her late father. 

Sharing a video of the holographic resurrection with her         
millions of social media followers, Kim called it a "special          
surprise from heaven." 

Her dad, Robert Kardashian, who died of oesophageal 
cancer in 2003, aged 59, was a well-known lawyer who became 
a household name in America when he represented OJ         
Simpson during his 1995 murder trial. 

In the two minute 20 second holographic message, Robert 
directly addresses his daughter saying: "Happy birthday, 
Kimberly. Look at you, you're 40 and all grown up. You look 
beautiful just like when you were a little girl. I watch over you 
and your sisters and brother and the kids every day." 

He adds: "I am so proud of the woman that you've become." 
Robert praises her as a businesswoman, a mother and for 

her support of Armenia, where the family hails from, and says 
he is touched by Kim's decision to carry on his legacy and        
pursue a career in law. 

Kim said she didn't have the words to describe how        
meaningful the gift was to her and her family, and said they 
watched the message "over and over". 
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Andrea Georgiou 

Aliki releases 
Christmas album 
featuring classic 
festive melodies 

 
Internationally renowned  

British-Cypriot soprano Aliki 
Chrysochou has released her 
first ever Christmas album. 

Titled My Kind Of Christmas, 
the Classical Crossover artist 
said it’s an album she has been 
wanting to do for a while now, 
as “Christmas has always been 
my favourite time of year, ever 
since I was a little girl, but now 
it’s even more special with       
the birth of my first born son, 
Kristian, in the very early hours 
of Christmas morning.”  

She added, “Now more than 
ever, seemed like the perfect 

time to record an album like 
this.  

“This year’s challenging       
moments gave me the strength 
and will to give back to all of 
you, a Christmas gift that you 
will be able to keep forever.” 

The album features a             
collection of classic favourite 
Christmas melodies recorded 
with The City of Prague Philhar-
monic Orchestra.  

It includes Walking In The  
Air, The Christmas Song, Have 
Yourself A Merry Little Christ-
mas, Silent Night, Santa Baby, 
Ave Maria, Let It Snow,  Sleigh 
Ride, White Christmas and 
more, that will bring “warmth 
and love into your homes        
during this very special time of 
the year for years to come.” 

To shop the new album,       
visit Aliki’s website https://aliki-
music.com/shop

There’s a new singer on the 
Greek music scene…and he’s 
Cypriot! 

Giannis Sellas, the talented 
singer from Limassol, has just 
released his new single Mboro 
Na Po, complete with a music 
video. 

The pop, Latin inspired       
track, was released on Monday           
(2 November) by Icon Red         
on YouTube and all digital      

platforms.  
The song is composed            

by  our community’s very own 
Sofia Pechlivani, who also 
wrote the lyrics together with 
Nikos Chatziapostolidis. 

Have a listen at https://orcd. 
co/giannis_sellas_mporo_na_po 
or watch the music video at 
https://m.youtube.com/watch 
?feature=share&v=UL-K9U-
gA1c

New single from up-and-coming  
Cypriot star Giannis Sellas

The first time the now legendary actor 
Sean Connery visited Greece was in 
2001. He was so impressed by his visit 

to Acropolis that he allegedly exclaimed, “Oh, 
my God, what an unbelievable place. Why it 
took me so long to visit?” 

The man best known as Bond, James Bond 
made his first visit to Acropolis accompanied 
by Greek musician Vangelis Papathanassiou 
and French director Jules Dassen, husband of 
the late Melina Mercouri. 

Connery was in Greece on the occasion of 
the opening of the exhibition of his painter        
wife Micheline Roquebrune – Connery, at the         
“Athinais” art centre. His first visit was enough 
to make him fall in love with the country, its      

ancient monuments, its history, and natural 
beauty. 

During his stay, the well-travelled actor had 
the opportunity to tour the famous archaeolo-
gical sites of Delphi and Ancient Olympia but 
also to be introduced to the ascetic atmosphere 
of Mount Athos. 

But what impressed the most the famous 
actor was Parthenon and its monuments.         
Yet, he expressed his disappointment that the 
sculptures missing from the Parthenon were 
somewhere else. 

Connery discussed the issue of the stolen 
sculptures with the then Minister of Culture; 
Evangelos Venizelos and learned the whole 
story of their removal from the Acropolis 200 
years ago. He then promised that he would do 
whatever he could for the cause. 

“The return of the Parthenon Sculptures 
should be a common goal of all countries that 
will participate in the Athens Olympic Games 
in 2004. Until the Games begin, they must be 
in their place, where they belong. The British 
had the Sculptures for two centuries. Now they 
have to return them,” he told reporters. 

One can imagine the great actor with his 
commanding voice in his Scottish accent           
uttering these words to the press as if it was an 
order and not a mere suggestion. 

The great actor’s praise for Greece was not 
the standard PR words that every celebrity uses 
when they visit a place. Connery fell indeed in 
love with Greece and asked his staff to find a 
summer home for him in the beautiful country 
he visited for the first time. 

His staff found a beautiful villa for him in Porto 
Heli, a secluded seaside spot in Peloponnese. It 
is a majestic house that is positioned next to the 
home of Netherlands’ King Willem-Alexander. 

 
Source: Greek Reporter 

When Sean Connery called for the Return 
of the Parthenon Marbles to Greece
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Michael Yiakoumi

KOPA League 

Top of the table Anorthosis 
are not going to give up the 
leading spot easily. After losing 
to Komi Kebir last week 3-2 they 
went crazy and sadly for bottom 
of the table Nissi they suffered 
the back lash of conceding fif-
teen goals against Anorthosis 
whose goals came from Andre 
McCollins 6, Danny Coolridge 
6, Dan Aristidou 2 and Will 
Miller. 

Unbeaten Komi Kebir are 
keeping up the chase by beat-
ing much improved Akanthou in 
a closely contested game and 
a goal after ten seconds from 
Uljan Tafa decided the match. 

Both teams were creating 
chances but the keepers of both 
sides were on top form and the 
strikers were not lethal.The win 
means Komi Kebir are second 
placed two points behind the 
leaders with a game in hand. 

After the match Chris Atha-
nasi was honoured for his serv-
ices as Chairman of Komi Kebir 
for several years the Award was 
presented by the current Komi 

Kebir FC Chairman Mario Mi-
chael. 

In the LFA Sunday Challenge 
Cup, second round the KOPA 
league teams did not fare well. 
Olympia drew with Kenningwell 
United 0-0 and lost on penalties. 
Omonia lost 2-1 to Club Santa-
cruzense Londres. The Pana-
thinaikos versus Springhill 
United was called off. 

League standings:   
Games played in brackets 
1 Anorthosis (7)               18 
2 Komi Kebir (6)                16  
3 Omonia(6)                      15              
4 Olympia (6)                   11 
5  Pantel  (5).                     10 
6  Apoel  (4).                      6 
7 Akanthou (6)                   6  
8 Panathinaikos (5)           3 
9 Omonia Youth(4)           0 
10 Cinar  (5)                       0 
11 Nissi (4).                       0

Community Youth 
Football
Results - Sunday 1st November 2020 
U18 Omonia Gold 0 Cassiobury 7, Omonia Green 1 Belstone 3, 
HMH 1 AEK Gold 2, Omonia White 2 Belstone 1 
U16 Omonia White 1 Wingate 3,Omonia S 3 Boreham Wood 2 
U15 Omonia Silver 5 Belstone 0, Whetstone 6 Omonia Gold 0 
U14 Omonia White 11 Whetstone 1, Omonia Gold 1 HMH 5 
U13 Edmonton 1 Omonia Gold 4, Hinton 4 Omonia White 9 
U12 Hinton & Finchley 3 Omonia Green 0

It was the first  competitive 
league game in the Watford 
Friendly league against London 
Colony Lions U11s,for New Sa-
lamis U11s.  
A good start for the New Sala-

mis U11 management team of 
Manager Mario Skouros, Assis-
tant Manager Ban Demetriou 
and 1st team coach Andrew 
Polycarpou and Coach Andrew 
Christodoulou. 

Premier League

Wolves beat  Crystal Palace 2-
0 on Friday thanks to goals from 
on-loan teenage wingback 
Rayan Ait-Nouri and Daniel Po-
dence. 
Manchester City beat Sheffield 
United 1-0 at Bramall Lane on 
Saturday with Kyle Walker scor-
ing against his boyhood club to 
extend the home side’s winless 
start to the Premier League sea-
son to seven games. 
Liverpool moved clear at the top 
of the Premier League with a 
hard-fought 2-1 win over West 
Ham United, Juergen Klopp’s 
Liverpool side still look far from 
their best but will be encour-
aged that they extended their 
unbeaten home tally to a club 
record-equalling 63 games 
.Pablo Fornals took advantage 
of a poor header from Joe 
Gomez to fire West Ham ahead 
in the 10th minute but the cham-
pions drew level just before the 
break when Mohamed Salah 
was fouled in the area by Arthur 
Masuaku and the Egyptian con-
verted from the spot. Diogo Jota 
had an effort ruled out but then 
grabbed the winner when fellow 
substitute Xherdan Shaqiri 
found him with a perfect pass 
and the Portuguese made no 
mistake with his third goal in as 
many home games for the Mer-
seyside club. 
Chelsea added to bottom club 
Burnley’s growing troubles. 
Hakim Ziyech, the Morocco 
winger, finished off a smart 
move with a low drive in the 
26th minute to put Frank Lam-
pard’s side ahead before Kurt 
Zouma’s powerful header from 
a Mason Mount corner made it 
2-0 just after the hour mark.  
Ziyech turned provider by set-
ting up Timo Werner for the third 
in the 70th as Chelsea kept a 
fourth straight clean sheet in all 
competitions. 
Tottenham Hotspur moved 
above Everton in the Premier 
League after substitute Gareth 
Bale gave them a 2-1 win over 
Brighton & Hove Albion on Sun-
day while Carlo Ancelotti’s side 
fell to a 2-1 defeat by Newcastle 
United. Bale came off the bench 
in the 70th minute and took just 
three minutes to decide the 
match with a pinpoint header 
from a cross by Sergio Regui-
lon.Tariq Lamptey’s equaliser 
for Brighton had cancelled out 
Harry Kane’s first-half penalty. 
Manchester United remain win-
less at home in the league this 
season after Arsenal enjoyed 
their first win at Old Trafford in 
14 years thanks to a Paul 

Pogba foul handing Pierre-Eme-
rick Aubameyang the chance to 
convert a penalty. The Gunners 
ended their five-year wait for a 
Premier League away win 
against ‘Big Six’ opposition. for 
criticism from Solskjaer. 
Newcastle United striker Callum 
Wilson scored twice to hand 
early season pace-setters Ev-
erton their second straight 
league defeat as they went 
down 2-1 at St. James’ Park. 
Dominic Calvert-Lewin scored 
a stoppage-time goal for Ever-
ton but Steve Bruce’s side sur-
vived the late pressure from the 
Toffees. 
Two superb free kicks by James 
Ward-Prowse, between a Jan-
nik Vestergaard header and a 
Danny Ings blast, gave South-
ampton an entertaining 4-3 win 
at Aston Villa. Defender Tyrone 
Mings pulled one back for Aston 
Villa in the 62nd minute, with a 
glancing header. 
An Ollie Watkins penalty and a 
goal from Jack Grealish with the 
final kick of the game added 
some respectability to the 
scoreline for Villa. 
Fulham chalked up their first 
Premier League win of the sea-
son and climbed out of the rele-
gation zone after first half goals 
from Bobby Decordova-Reid 
and Ola Aina helped them to a 
2-0 victory over West Bromwich 
Albion on Monday.The result 
lifted Fulham two places up to 
17th on four points from seven 
games, while winless West 
Brom dropped one place to 18th 
on three points after yet another 
lacklustre performance. 
Jamie Vardy inspired and Youri 
Tielemans scored twice as 
Leicester City enjoyed an im-
pressive 4-1 win at Leeds 
United on Monday which moves 
them up to second in the Pre-
mier League. The Foxes, who 
have now won all four away 
games this season, grabbed the 
lead in the second minute when 
Vardy intercepted a poor back-
pass from Leeds defender 
Robin Koch and set-up Harvey 
Barnes to slot home. Brendan 
Rodgers’ side doubled their lead 
in the 21st minute when Marc 
Albrighton whipped in a cross 
and Vardy’s stooping, angled 
header struck Leeds keeper 
Illan Meslier in the face and fell 
to Tielemans to fire home.  
Leeds came out strongly after 
the break and pulled a goal 
back three minutes after the re-
start when a deep cross from 
Stuart Dallas went  into the far 
corner of the net.

Komi Kebir v Akanthou

Komi Kebir v Akanthou

New Salamis Youth news

Omonia Youth

Omonia Youth U10 White

Omonia Youth U8 White

Without a match next week, the Omonia Youth U16 White 
wore their poppies with pride on Sunday

Delighted Wolves players

Chris Athanasi was honoured for his services as Chairman 
of Komi Kebir for several years. The Award was presented by 
the current Komi Kebir FC Chairman Mario Michael.



 29      | Thursday 5 November 2020

Michael Yiakoumi

Fixtures  
Premier League 
Friday 6th November 2020 
Brighton & Hove Albion v Burnley  
17:30 Sky Sports Box Office 
Southampton v Newcastle United 
 20:00 Sky Sports  
Saturday 7th November 2020 

Everton v Man Utd  
12:30 BT Sport  
Crystal Palace v Leeds United 
 15:00 BT Sport Box Office 
Chelsea v Sheffield United  
17:30 Sky Sports  
West Ham v Fulham 

 20:00 BT Sport Box Office 
Sunday 8th November 2020 
Emirates FA Cup 
First Round 
Barnet FC v Burton Albion  
12.45pm BBC iPlayer / BBC Sport Website 
Premier League 

West Brom v Tottenham Hotspur  
12:00 Sky Sports Box Office 
Leicester City v Wolves 14:00 Sky Sports  
Man City v Liverpool  
16:30 Sky Sports  
Arsenal v Aston Villa 
19:15 Sky Sports Box Office

Spartan South Midlands 
League

Cyprus football

St Panteleimon return to the top 
of the table

Back on familiar ground, the 
Saints return to the top of table 
following a superb away win at 
high flying Shefford Town & 
Campton. 
St Panteleimon, back to full 
strength, started this match with 
real purpose knowing the sig-
nificance of the 3 points! Their 
flowing, passing football evident 
for all to see and appreciated 
by all. A number of golden 
chances to take the lead were 
not taken but Courtney changed 
all that on 20 minutes with a well 
struck shot following another 
crisp move. The first half ended 
1-0. The Saints started the sec-
ond half strongly and following 
a good spell Noyan delivered a 

moment of magic with a sublime 
volley from 20 yards out making 
it 2-0 to the Saints. 
Shefford Town responded posi-
tively and with 15 minutes left 
reduced the deficit to one from 
a terrific strike on the half volley 
making it 2-1. Shefford con-
tinued to drive forward but these 
Spartans are made of steel no 
better exemplified by their Cap-
tain Nico Campbell. With 2 mi-
nutes remaining the Saints 
broke free on the left and a 
beautifully weighted pass from 
Sham Falah saw Hamza Mie-
zou strike home ending the 
contest 3-1 to St Panteleimon 
FC.

BT Sport 3 will be showing an FA Cup 1st round Preview show on 
Thursday 5th November where New Salamis will be highlighted. 
It’s covering the Brentwood Match they played in the Emirates FA 
Cup. 
It’s on at 11.30pm and will be shown around 10 times over the 
next week across all BT sport stations. 
New Salamis lost their first round FA Vase game last week versus 
Colney Heath.

New Salamis on  
BT Sport TV

Cypriot side APOEL Nicosia 
have appointed former Republic 
of Ireland manager Mick McCar-
thy as their new manager on a 
one and-a-half year contract. 
McCarthy had been working in 
punditry since his second stint 
as Ireland manager came to an 
amicable end in April as 
Stephen Kenny succeeded him 
following the one-year delay to 
Euro 2020. 
The 28-time league champions 
were in search of a new man-
ager after Marinos Ouzonidis 
last week became the ninth 
head coach to leave the club 
since 2017. APOEL are 10th in 
the Cypriot top flight after two 
wins, three losses and three 
draws in their first eight games 
of the season. 
Terry Connor will join McCarthy 
in Cyprus as assistant on the 
deal to run until May 2022. 
The 62-year-old former Ireland 
international won promotion to 
the Premier League in charge 
of both Sunderland and Wolves. 
He led Ireland to qualify for the 
2002 World Cup with the team 
advancing from their group only 
to be eliminated by Spain in a 
penalty shootout. 
The club finished third in the 
table last term, earning a Eu-
ropa League spot but were 

knocked out at the final play-off 
stage by Czech Republic’s Slo-
van Liberec. 
In the league games over the 
weekend in Cyprus Surprise re-
sults with Omonia beaten 1-0 
by Olympiakos with their goal 
coming from Manrique in the 
80th minute, Karmiotissa drew 
with Anorthosis 1-1 their scored 
within four minutes of each 
other in the 62nd and 66th mi-
nute Karmiotissa first with Sassi 
then Anorthosis Chadjivassilis. 
Apoel are trying to recover and 
drew with Apollon who are the 
league leaders 1-1 they were 
behind from the 50th minute 
when Apollon took the lead in 
the 50th minute through Marko-
vic and Apoel equalised in the 
74th minute through Ndongala. 
Third placed AEL beat Ermis 
Aradippou 2-1 with Torres 
scored in the 14th and Papafotis 
in the 47th minute and Rou-
shias scoring in the 61st minute 
for Ermis. 
Doxa drew 0-0 with Paralimni. 
Bottom of the table Nea Salam-
ina and third from bottom Eth-
nikos Achna drew 1-1 Salamina 
were leading from the 28th mi-
nute with a De Oliveira penalty 
and Elia equalised for Ethnikos 
Achna with Elia in the 58th mi-
nute.  

Apoel Chairman with new manager Mick McCarthy

Olympiakos players celebrate goal

League rivals Haringey Bo-
rough have also cemented their 
place in the hat for the next 
round of the cup competition 
with a 2-1 victory over Faver-
sham  
Goals from Claudiu-Octavian 
Vilcu and Alfred Bawling was 

enough to seal the win for Tom 
Loizou’s men despite a late 
fightback from the hosts with a 
72nd minute goal from Michael 
Hagan. 
Haringey Borough have been 
drawn against Brentwood or 
Bishops Stortford

Haringey Borough reach 
next round of FA Trophy

Cyprus’ alternative forms of 
tourism benefited to a great ex-
tent from the PGA European 
Golf Tour – Cyprus Open 2020, 
which was held on the island. 
The tournament took place from 
October 29 to November 1, 
2020, at the fields of the Aphro-
dite Hills resort in Paphos. 
This major sporting event at-
tracted the biggest names of 
professional Golf players in the 
world. Specifically, 105 of the 
top players in the world rankings 

from 27 different countries, vis-
ited Cyprus and participated in 
the tournament. 
In addition, many of the inter-
national Media, such as Sky 
Sports, covered the event, 
something that contributes a lot 
to the tourist promotion of Cy-
prus,  
it is added. In particular, live 
broadcasts were made to a po-
tential audience of 735 million 
in 47 countries.

Major Golf tournament 
promotes Cyprus 

The FA have today announced 
that our football- indeed all foot-
ball from Step Three to Step 
Six- must cease from Thursday 
5 November 2020 until Wed-
nesday 2 December 2020. All 
adult and children’s grassroots 
football is to be suspended in 
England during the national 
Covid-19 lockdown. 
No men’s teams in leagues 
below National Leagues North 

or South will be able to train or 
play and women’s competitions 
below the second-tier Cham-
pionship are also suspended. 
The restrictions also apply to all 
youth and indoor teams, but 
lower-league sides can play in 
the FA Cup. 
There will be no KOPA League, 
Spartan South Midlands 
League or Youth football 
matches or training.

Grassroots football  
suspended during lockdown
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† DEATH ANNOUNCEMENT 
Yianoulla Alexandrou 

(from Peristeronopigi, Ammochostos) 
Yianoulla Alexandrou died 16 October 2020 - Age 87 
It is with much sadness we announce the passing of 
our beloved mother, grandmother, great grandmother,  
Yianoulla Alexandrou died peacefully at home  
surrounded by her family. 
She was the beloved wife of Alexandros Constantinou 
and mother to Vaso, Ellie, Photis and Mary, yiayia to 7 
grandchildren and 6 great grandchildren. She leaves  
behind also 3 son-in-laws. We are going to miss her 
every single day, we will remember her and honour 
her name. Her funeral is on 11 November 2020 at 12 
o'clock at Ayios Nektarios, 19 Wycliffe Road,  
Battersea, London, SW11 5QR. 
Burial is at Wandsworth Cemetery, Magdalen Road,  
London SW18 3NP 
A box will be at the Church for humanitarian purposes. 27.12.1932-16.10.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας Ευριπίδου 
(από τον Μουτουλλά, Κύπρος) 

Με πολύ μεγάλη θλίψη σας αναγγέλλουμε το θάνατο 
του αγαπημένου μας συζύγου πατέρα και αδελφού 
Αντρέα Ευριπίδου, ο οποίος απεβίωσε στις  
30 Οκτωβρίου 2020, σε ηλικία 61 ετών.  
Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Έλλη και τα παιδιά 
του Χρίστο και Θεοδοσία, καθώς και την αδελφή του 
Μαρία και την οικογένειά της. 
Ο Αντρέας καταγόταν από τον Μουτουλλά και ξεχώριζε 
για τον καλό του χαρακτήρα και την τιμιότητά του. 
Η κηδεία του θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου 2020 στην  
εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green η ώρα 
1.00μμ και ακολούθως θα γίνει η ταφή στο κοιμητήριο 
του New Southgate, η ώρα 2.30μμ.  
Αντί στεφάνων η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνουν  
εισφορές στο Cancer Research. Θα βρίσκεται ένα 
κουτί στην είσοδο της εκκλησίας όπου θα μπορέσετε 
να στηρίξεται την έρευνα αυτή εις μνήμη του Αντρέα. 29.07.1959- 30.10.2020

Η Ήβη Ιωάννου, σύζυγος του αποθανόντα Γιώργου 

Ιωάννου- Κομματικής Ομάδας Muswell Hill, κάνει  

εισφορά στον Έρανο της Κ.Ε.ΑΚΕΛ το ποσό των 

£300 στην μνήμη του συζύγου της 

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο Σον Κόνερι

Σον Κόνερι πέθανε σε ηλικία 90 ετών. 
Ο Τόμας Σον Κόνερι γεννήθηκε στις 25 Αυγού-
στου 1930 στο Εδιμβούργο από φτωχή οικογέ-
νεια. Ο πατέρας του ήταν εργάτης και η 
μητέρα του καθαρίστρια. Εγκατέλειψε νωρίς το 
σχολείο, εργάστηκε ως γαλατάς στη γειτονιά 
του και στα 16 του έγινε δεκτός στο Πολεμικό 
Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου, από το 

οποίο αφυπηρέτησε τρία χρόνια αργότερα 
εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας. Τότε άρχισε 
να εξασκείται στο μποντιμπίλντιγκ και να ποζά-
ρει ως μοντέλο για επίδοξους ζωγράφους και 
σε καταλόγους ανδρικής μόδας. Διαγωνίσθηκε 
στα διεθνή ανδρικά καλλιστεία για τον τίτλο 
του «Μίστερ Κόσμος», που του άνοιξαν τον 
δρόμο για να εργαστεί ως κομπάρσος σε θεα-
τρικές παραγωγές. 
Το 1954 έπαιξε ένα μικρό ρόλο σε μία περιο-
δεύουσα παράσταση του μιούζικαλ των Ρό-
τζερς και Χάμερστιν «South Pacific» και στην 
πορεία ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του 
έργου. Ακολούθησαν ρόλοι στο θέατρο και την 
τηλεόραση, όπως του μποξέρ Μάουντεν Ρι-
βέρα στην τηλεοπτική παραγωγή του BBC 
«Requiem for a Heavyweight» (1957). 
Ο Σον Κόνερι έκανε το ντεμπούτο του στον κι-
νηματογράφο με το μιούζικαλ «Lilacs in the 
Spring» (1954), στο οποίο πρωταγωνιστούσε 

ο Έρολ Φλιν, κι έλαβε τις πρώτες του καλές 
κριτικές για το ρόλο του στην κωμωδία «Επι-
χείρηση: Κόκκινο Προγεφύρωμα» («On the 
Fiddle», 1961). Άλλες αξιοσημείωτες ταινίες 
του εκείνης της περιόδου ήταν η παιδική περι-
πέτεια της Ντίσνεϊ «Οι Τρεις Ευχές» («Darby 
O' Gil and the Little People», 1959) και το πο-
λεμικό έπος «Η πιο μεγάλη μέρα του πολέ-
μου» («The Longest Day», 1962), που 
αναφέρεται στην απόβαση στην Νορμανδία.  
Το 1962 έκανε δοκιμαστικό και κέρδισε το 
ρόλο του Τζέιμς Μποντ στο κατασκοπικό θρί-
λερ του Τέρενς Γιανγκ «Τζέιμς Μποντ, Πρά-
κτωρ 007: Εναντίον Δρος Νο» («Dr No»), που 
βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ίαν 
Φλέμινγκ. Η μεγάλη επιτυχία της ταινίας και οι 
δύο συνέχειές της – «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 
007: Από τη Ρωσία με Αγάπη» («From Russia 
to Love», 1963) και «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 
007 Εναντίoν Χρυσοδάκτυλου» («Goldfinger», 

(1964) – ανέδειξαν τις ταινίες του Μποντ σε 
παγκόσμιο φαινόμενο και τον Κόνερι σε διαση-
μότητα με διεθνή ακτινοβολία.  
Μη θέλοντας να τυποποιηθεί στο ρόλο του 
Τζέιμς Μποντ, συμμετείχε και σε άλλες ταινίες, 
με πιο αξιοσημείωτη το ψυχολογικό θρίλερ του 
Άλφρεντ Χίτσκοκ «Μάρνη» («Marnie», 1964). 
Επέστρεψε ως Τζέιμς Μποντ στις ταινίες 
«Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Επιχείρηση Κε-
ραυνός» («Thunderball»,1965) και «Τζέιμς 
Μποντ, Πράκτωρ 007: Ζεις Μονάχα Δυο 
Φορές» («You Only Live Twice», 1967), οπότε 
δήλωσε ότι εγκαταλείπει οριστικά το ρόλο που 
τον έκανε διάσημο. Ωστόσο, τέσσερα χρόνια 
αργότερα πείστηκε να υποδυθεί ξανά τον 
Μποντ στην ταινία «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 
007: Τα Διαμάντια Είναι Παντοτινά» («Dia-
monds Are Forever», 1971), δηλώντας και 
πάλι ότι ήταν η τελευταία του ταινία ως Μποντ.

ΕΙΣΦΟΡΑ
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“A picture says a thousand words”

Photographs: 
Alex Apostolou

 VAROSI AS IT IS TODAY
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