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Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 
9 Νοεμβρίου στις 19:30, η πολι-
τική ενημέρωση ΑΚΤΙΒ που διορ-
γανώνει σε τακτικά διαστήματα 
το παράρτημα του ΑΚΕΛ Βρετα-
νίας. Αυτή τη φορά, σε συνθήκες 
πανδημίας...      .Σελ  2

Διαδικτυακό ΑΚΤΙΒ
Δυστυχώς το εφιαλτικό σενάριο, 
το να τεθεί στο τραπέζι των συ-
νομιλιών για το Κυπριακό και η 
διχοτομική λύση των δυο κρατών 
φαίνεται να παίρνει σάρκα και 
οστά με το νέο ηγέτη της Τουρ-
κοκυπριακής Κοινότητας... Σελ  5

Κυπριακό-Ρεπορτάζ Ψευδοκράτος: 37 χρόνια μετά
Επετειακό κείμενο για την παρά-
νομη ανακήρυξη του ψευδοκρά-
τους. Η ανακήρυξη του ψευδο-
κράτους και η επιτυχία της 
αντίδρασής μας έπρεπε να απο-
τελέσει δίδαγμα αφ’ ενός περί των 
προθέσεων της Άγκυρας σε βά-
ρος της Κύπρου ..          Σελ 13
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Το NHS προετοιμάζεται για το μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού  (Σελ 3)
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Εnglish Section  pages 17-27Εnglish Section  pages 17-27

(Σελ 2,20) (Σελ 8, 17)

Κατεχόμενα 

Διαδήλωση χιλιάδων 

Τουρκοκυπρίων κατά του Ερντογάν

Κατεχόμενα 

Διαδήλωση χιλιάδων 

Τουρκοκυπρίων κατά του Ερντογάν

Εθνική Κυπριακή  
Ομοσπονδία -  

Διοργάνωση για 
την ανακήρυξη του 

ψευδοκράτους



 2      | Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Λόγω της επιδημιολογικής κα-
τάστασης στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, δυστυχώς φέτος δεν θα 
έχουμε την ευκαιρία να διαδη-
λώσουμε έξω από την Τούρκικη 

Πρεσβεία για τα δίκαια του λαού 
της Κύπρου και της πολύπαθης 
πατρίδας μας. 
Προσαρμοσμένοι όμως στην 
πραγματικότητα της πανδημίας 

έχουμε καθήκον να μην μεί-
νουμε άπραγοι. Για αυτόν τον 
λόγο η ΕΦΕΚ ΗΒ διοργανώνει 
διαδικτυακό σεμινάριο την Κυ-
ριακή 15/11/2020 και ώρα 16:30 
(GMT+0) με θέμα «ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
2020: Η Επόμενη Μέρα, η Ε.Ε. 
και η Νεολαία». 
Παρουσιαστές: Γιώργος Αν-
δρέου – Πρόεδρος ΕΦΕΚ, Χρή-
στος Καραολής – Πρόεδρος 
NFC UK 
Επίτιμος Καλεσμένος: Νίκος 
Χριστοδουλίδης – Υπουργός 
Εξωτερικών 
Καλεσμένοι: Γιώργος Γεωργίου 
- Ευρωβουλευτής, Δημήτρης 
Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής, 
Κώστας Μαυρίδης - Ευρωβου-

λευτής Λουκάς Φουρλάς - Ευ-
ρωβουλευτής, Λευτέρης Χριστο-
φόρου - Ευρωβουλευτής, (Δρ.) 
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ - Ευρωβου-
λευτής 
Κατά την διάρκεια του σεμινα-
ρίου θα προβληθεί ειδικό οπτι-
κοακουστικό υλικό από τους 
Βρετανούς Βουλευτές Sir Roger 
Gale και Fabian Hamilton. 
Το σεμινάριο τελείται υπό την 
αιγίδα του National Federation 
of Cypriots in the UK. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε 
το σεμινάριο ακολουθώντας τον 
επόμενο σύνδεσμο: 
www.cypriotfederation.org.uk/n
ov15.

 

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 
ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΤΕ ΜΗ

του Αντώνη Αντωνιάδη

Ε.Κ.Ο - Διοργάνωση για την ανακήρυξη του ψευδοκράτους

Διαδικτυακό ΑΚΤΙΒ-Πολιτική ενημέρωση ΑΚΕΛ Βρετανίας

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 19:30, η πολιτική 
ενημέρωση ΑΚΤΙΒ που διοργανώνει σε τακτικά διαστήματα το πα-
ράρτημα του ΑΚΕΛ Βρετανίας. Αυτή τη φορά, σε συνθήκες πανδη-
μίας, η ενημέρωση έγινε διαδικτυακά μέσω του προγράμματος 
Cisco Web-Ex με ομιλητή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του 
ΑΚΕΛ Γιώργο Λουκαΐδη και συντονιστή τον Γραμματέας του ΑΚΕΛ 
Βρετανίας Ανδρέα Γρηγορίου. 
Τα θέματα με τα οποία καταπιάστηκε ο κ.Λουκαΐδης ήταν η παν-
δημία και τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, το σκάνδαλο με τα 
χρυσά διαβατήρια και το θέμα του Κυπριακού. 
Η ενημέρωση ξεκίνησε με το Κυπριακό, αναφερόμενος στις πα-
λινδρομήσεις στις θέσεις του προέδρου Αναστασιάδη, που αφήνουν 
σκιές και επιτρέπουν να τίθεται ακόμα και θέμα λύσης δύο κρατών, 
αλλά και στην αντίληψη πολλών ότι οποιοσδήποτε και να εκλεγόταν 
στα κατεχόμενα θα ήταν το ίδιο για εμάς. Απεναντίας ο κ. Λουκαΐδης 
τόνισε ότι με τον Ακιτζί η λύση δύο κρατών δεν αποτελούσε επιλογή. 
Επιπλέον συζητήθηκε η έκδηλη αποφυγή του προέδρου της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας να αναφερθεί καν σε λύση Διζωνικής Δικοι-
νοτικής Ομοσπονδίας μέχρι και την συνάντηση του με τον Τατάρ, 
όπου έγινε αναφορά για λύση Δύο κρατών από τον Τατάρ . Στην 
συνέχεια έγινε αναφορά σε λάθη και παλινδρόμησης της κυβέρνη-
σης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ τα οποία μας οδήγησαν στα σημερινά δε-
δομένα, με τις διαπραγματεύσεις στον πάγο εδώ και 3 ½   χρόνια 
δίνοντας την ευκαιρία στην Τουρκία και στις φίλιες τις δυνάμεις 
στα κατεχόμενα να προχωρούν σε άνοιγμα της περίκλειστης πε-
ριοχής της Αμμοχώστου και να θέτουν στο τραπέζι θέμα για λύση 
δύο κρατών. 
Ακολούθως ο κ. Λουκαΐδης αναφέρθηκε στην υπόθεση με τα χρυσά 
διαβατήρια, υπόθεση η οποία εξέθεσε την Κύπρο διεθνώς. Αρχικά 
αναφέρθηκε στο βουλευτή του ΑΚΕΛ Χριστάκη Τζιοβάνη, ο οποίος  
- σε συντονισμό με το κόμμα – υπέβαλε παραίτηση λίγες ώρες 
μετά που έφτασε στη δημοσιότητα το βίντεο του Al Jazeera. Δεν 
έκρυψε ότι το θέμα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο ΑΚΕΛ, 
αφού τέτοια φαινόμενα είναι ξένα για εμάς και για αυτό αντιμετω-

πίζονται με αυστηρότητα και αποφασιστικότητα, ενώ δόθηκε πα-
ράλληλα η ευκαιρία στο ΔΗΣΥ να ισχυριστεί δήθεν ίση εμπλοκή 
στο το θέμα. Αναφορά έγινε  και στη στάση του Δημήτρη Συλλούρη, 
κύριου «πρωταγωνιστή» του σκανδάλου, ο οποίος με καθυστέρηση 
έδωσε την παραίτηση από την Κυβέρνηση του – ουσιαστικά εξα-
ναγκάστηκε από την κοινωνική κατακραυγή, ενώ ο κ. Αναστασιάδη 
προσπάησε με κάθε δυνατό τρόπο την συγκάλυψη του θέματος. 
Τελευταίο κεφάλαιο το οποίο συζητήθηκε, ήταν το δεύτερο κύμα 
της πανδημίας στην Κύπρο, με έμφαση στο υγειονομικό κομμάτι 
και την οικονομία. Όπως ανάφερέ ο ομιλητής, πολλής κόσμος έχει 
επηρεαστεί οικονομικά και πολλοί είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα στην κρίση αυτή που δημιουργήθηκε, ενώ 
δεν δίστασε να υπάρξει ρεαλιστής με τα δρόμενα, σημειώνοντας 
ότι, «πριν τα πράγματα ξεκινήσουν να γίνονται καλύτερα, θα συ-
νεχίσουν να γίνονται χειρότερα». Στο υγειονομικό κομμάτι, ο κ. 
Λουκαΐδης ανάφερε την μη αξιοποίησή από την κυβέρνηση του 
χρόνου από το πρώτου lockdown μέχρι σήμερα, αδράνεια η οποία 
άφησε τις υπηρεσίες Υγείας της χώρας αδύναμες και αβοήθητες 
να αντιμετωπίσουν το δεύτερο κύμα της πανδημίας, με το νοσοκο-
μείο αναφοράς να είναι έχει ήδη γεμίσει με ασθενείς οι οποίοι νο-
σούν με άλλα βαριά νοσήματα.  Σε ότι αφορά την οικονομία, είπε 
πως «η κυβέρνηση λειτουργεί με ημίμετρα και παρουσιάζεται με 
ταξικό χαρακτηριστικό ευαισθητοποίησης για τους προνομιούχους 
και καθόλου ευαισθητοποίησης για τους μη προνομιούχους». Το 
μοναδικό ευτύχημα όπως ανάφερε, βασίζεται στη φύση της κρίσης, 
όπου την αναγκάζει να τονώσει την ζήτηση και να στηρίξει την κα-
τανάλωση για να μην καταλήξουμε σε ένα χειρότερο κύκλο ύφεσης 
από αυτόν που πέρασε η χώρα το 2013.  
Στο τέλος όσοι παρακολούθησαν την πολιτική ενημέρωση έκαναν 
τις δικές τους ερωτήσεις στον κ. Λουκαΐδη και εξέφρασαν τους δι-
κούς τους προβληματισμούς για την κατάσταση που βρίσκεται η 
Κύπρος σήμερα, ανοίγοντας ένα μεγάλο κύκλο συζητήσεων και 
αναλύοντας διάφορα παρακλάδια ζητημάτων των θεμάτων που 
αναφέρθηκαν από τον κύριο ομιλητή. 

Βαρώσια μου ζηλευτά  
με σένα να συγκριθούν  
Δεν υπάρχουν πουθενά 

στον κόσμο κι’αν γυριστούν 
 

Η ωραία σου παραλία 
ομορφιές και χαρές παντού σκορπά 

και χωρία καν αμφιβολία 
είσαι η πρώτη στην ομορφιά 

 
Κι’εάν Βάρβαροι είναι που σε κρατούν 

για εξήντα τόσα πολλά χρόνια 
Δικήν τους να σε κάμουν προσπαθούν 

και πριν αιώνες νομίζουν ότι ζουν 
 

Ψευτιές, κι’αλητίες χρησιμοποιούν 
τον κόσμο θέλουν για να πείσουν 

και παντού σκοτώνουν και δολοφονούν]το κρά-
τος τους να ενισχύσουν 

 
Κι’ο Γκουτέρες με τα ηνωμένα έθνη 
κι’ο Μακρόν με την Ευρώπη ενωμένη 

Κι’οι φίλοι μας οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι θα τους 
κανονίσουν το θέλουν είτε μή. 

 
Μάθαν ν’ αρπάζουν σαν την Αγία Σοφία 
όμως τώρα θα τους κάτσουνε κατ’ ευθείαν  

εκεί στο βάθος που είναι το σκότος και η ησυχία 
Για να μάθουν να ζουν λεύτεροι σε Δημοκρατία.
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Aεροπορικά ταξίδια

με τον Βύρωνα Καρύδη

Το NHS προετοιμάζεται για το μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού   

Προς μείωση διάρκειας της καραντίνας για αφίξεις στο Η.Β

To Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) 
είναι έτοιμο να ξεκινήσει να παρέχει το νέο εμβό-
λιο κατά του κορωνοϊού "το συντομότερο δυνατό 
και με τη μέγιστη ασφάλεια", δήλωσε ο υπουργός 
Υγείας της χώρας Ματ Χάνκοκ. 
Ο ίδιος  κάλεσε τους πολίτες να είναι υπομονε-

τικοί λέγοντας "δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι 
θα πρέπει να εμβολιαστούν πριν επιστρέψει η 
ζωή στην κανονικότητα”.  
Ήδη το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παραγγείλει 40 

εκατομμύρια δόσεις, ικανές για να εμβολιαστούν 
έως και 20 εκατομμύρια άνθρωποι καθώς ο κα-
θένας θα χρειάζεται δύο δόσεις ώστε να είναι 
αποτελεσματική η δράση του εμβολίου. 
Μιλώντας στην εκπομπή του BBC, "BBC Break-

fast", ο κ. Χάνκοκ είπε, μεταξύ άλλων ότι "ακόμη 
και όταν θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός, θα πρέπει 
να συνεχίσουμε να φροντίζουμε τους εαυτούς 
μας, να φροντίζουμε την κοινότητά μας ακολου-
θώντας τους κανόνες και να προσέχουμε για να 
σταματήσει η εξάπλωση της μετάδοσης". 
Οι περισσότερες εφημερίδες της Τετάρτης 

(11/11) επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στα 
σχέδια για τον εμβολιασμό κατά του Covid-19 στο 
Ηνωμένο Βασίλειο - και δεν έχουν αμφιβολίες για 
την τεράστια πρόκληση που πρόκειται να αντιμε-
τωπίσουν οι υγειονομικές αρχές.  

"Είναι μια κολοσσιαία επιχείρηση", γράφει η 
Daily Express, ενώ οι Times επισημαίνουν ότι 
ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα εμβολιάζονται κάθε 
εβδομάδα. 

Ο Guardian διερευνά τον αντίκτυπο που θα 
έχει ο μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού  στην 
πρωτοβάθμια βαθμίδα υγείας  καθώς οι γιατροί 
και οι νοσοκόμες θα κληθούν να κάνουν εμβο-
λιασμούς σε αθλητικές αίθουσες, συνεδριακά κέ-
ντρα και υπαίθριους χώρους. Σύμφωνα με την 
εφημερίδα, οι υπηρεσίες του οικογενειακού για-
τρού θα μειωθούν αρκετά έως το 2021 λόγω της 
προσπάθειας. 
Η Daily Telegraph σημειώνει ότι η συνδικαλι-

στική ένωση που εκπροσωπεί τους γιατρούς 
(Royal College of GPs) έχει ζητήσει από τα μέλη 
της να λάβουν σαφείς οδηγίες σχετικά με τις υπη-
ρεσίες που θα υποχρεωθούν να σταματήσουν να  
προσφέρουν λόγω του εμβολιασμού.  
Η Daily Mail πραγματοποίησε δημο-

σκόπηση σχετικά με το εμβόλιο που δεί-
χνει  ότι τα τρία 
τέταρτα των 
Βρετανών θα 
χαρούν να το 
κάνουν το εμβό-
λιο, συμπερι-
λαμβανομένου 
του 90% των 
ηλ ικ ιωμένων . 
Αλλά τέσσερις 
στους 10 ζητούν 
από τον πρωθυ-
πουργό και τους 
συναδέλφους 

του πολιτικούς να κάνουν πρώτοι το εμβόλιο, για 
να δείξουν ότι είναι ασφαλές.  
Η εφημερίδα i μας ενημερώνει ότι οι εκπαιδευ-

τικοί θέλουν να συμπεριληφθούν στην κορυφή 
της λίστας προτεραιότητας εκείνων που θα εμ-
βολιαστούν. 
Η επιτυχία του εμβολίου οδήγησε σε αύξηση 

των κρατήσεων για διακοπές, σύμφωνα με τους 
Times. Δύο ταξιδιωτικές εταιρείες ανέφεραν στην 
εφημερίδα ότι το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί κατά 
περισσότερο από 70% για τις επόμενες εβδομά-
δες - με πολλούς ανθρώπους να κάνουν κρατή-
σεις για την άνοιξη του επόμενου έτους. 

“Μετά από 10 μήνες κόλασης φαίνεται να 
έχoυμε το θαύμα που χρειαζόμασταν”.   

Η ανακοίνωση για ένα 
αποτελεσματικό εμβόλιο 

κατά του κορωνοϊού προκάλεσε 
χαρά και ανακούφιση.  
Στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Τρίτης 

(10/11) ο έπαινος συσσωρεύεται για τους επιστή-
μονες που είναι υπεύθυνοι για το νέο εμβόλιο 
που πολλοί ελπίζουν ότι  “θα ανοίξει μια πύλη 
εξόδου από την κόλαση  της πανδημίας”. 

“Μετά από 10 μήνες κόλασης”, τονίζει το κύριο 
άρθρο της Sun, “φαίνεται να έχoυμε το θαύμα 
που χρειαζόμασταν”. 

H i υπογραμμίζει πώς οι ερευνητές της Pfizer 
και της BioNTech δούλεψαν σκληρά   “για να σώ-
σουν την ανθρωπότητα από το Καθαρτήριο “, 
ενώ οι Financial Times σημειώνουν ότι το επί-
τευγμά τους είναι μια υπενθύμιση ότι οι ειδικοί 
στην αρχή φοβόντουσαν ότι ο Covid-19 "θα μπο-
ρούσε να αψηφήσει  τις προσπάθειες ανάπτυξης 
ενός προληπτικού φαρμάκου". 
Στην Daily Mail, ο μικροβιολόγος, καθηγητής 

Χιού Πένινγκτον, πιστεύει ότι οι επιστήμονες που 
δημιούργησαν  το εμβόλιο πρέπει να πάρουν το 
βραβείο Νόμπελ διότι όπως γράφει “έχουν  κάνει 
ένα απίστευτο κατόρθωμα, ενώ εκατομμύρια ζωές 
κινδυνεύουν από τον ιό”. 
Η εφημερίδα The Guardian σκιαγραφεί το πα-

ντρεμένο ζευγάρι που συν-ίδρυσε την BioNTech 
πριν από 12 χρόνια - και τη μετέτρεψε σε μια επι-
χείρηση αξίας 16 δισ. λιρών. Η εφημερίδα ανα-
φέρει ότι ο Ουγκούρ Σαχίν και η Εζλέμ Τουρέτσι 
ήταν παιδιά Τούρκων μεταναστών που μετακόμι-
σαν στη Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας του 
1960. 

Η Βρετανία σημειώνει «καλή 
πρόοδο» στα σχέδια για μείωση 
της διάρκειας της καραντίνας 
για τις αφίξεις από το εξωτερικό, 
δήλωσε ο Υπουργός Μεταφο-
ρών Γκραντ Σαπς. 
Εδώ και μήνες, όποιος ταξιδεύει 
στη Βρετανία από τις περισσό-
τερες χώρες της Ευρώπης και 
του υπόλοιπου κόσμου έχει την 
υποχρέωση να τεθεί σε αυτοα-
πομόνωση για 14 ημέρες λόγω 
κορωνοϊού, ένα μέτρο που έχει 
επικριθεί σφοδρότατα από την 
ταξιδιωτική βιομηχανία της χώ-
ρας. 
Για τη δε διάρκεια του lockdown, 

έως τις 2 Δεκεμβρίου, οι Βρετα-
νοί καλούνται να μην ταξιδεύουν 
στο εξωτερικό αν δεν υπάρχει 
ανάγκη και μόνο για λόγους ερ-
γασίας. 
Μιλώντας τη Δευτέρα σε συνέ-
δριο της βιομηχανίας αερο-
πλοΐας, ο κ. Σαπς είπε ότι το 
νέο πρόγραμμα γρήγορων δια-
γνωστικών ελέγχων που ετοι-
μάζει η κυβέρνηση θα μπο-
ρούσε να αρχίσει να 
εφαρμόζεται με τη λήξη του γε-
νικού lockdown στις αρχές Δε-
κεμβρίου. 
«Θα περιλαμβάνει ένα τεστ για 
τις αφίξεις στο Ηνωμένο Βασί-

λειο που θα παρέχεται από τον 
ιδιωτικό τομέα με το κόστος να 
επιβαρύνει τον επιβάτη, επιτρέ-
ποντάς μας μία κατά πολύ μει-
ωμένη περίοδο αυτοαπομόνω-
σης. Μετά από το lockdown 
αυτό θα ενθάρρυνε περισσότε-
ρους να κλείνουν πτήσεις με βε-
βαιότητα, καθώς θα ξέρουν ότι 
υπάρχει μια επιλογή που τους 
επιτρέπει να μειώσουν την αυ-
τοαπομόνωση αν πηγαίνουν 
κάπου που δεν υπάρχει ταξι-
διωτικός διάδρομος», εξήγησε 
ο κ. Σαπς. 
Κυβερνητικές πηγές έχουν ανα-
φέρει πως η περίοδος της κα-
ραντίνας για τις αφίξεις θα μπο-
ρούσε να μειωθεί από 14 
ημέρες σε μία εβδομάδα με 
δέκα ημέρες. 
Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος έχει 
εξαιρεθεί από τη λίστα Ταξιδιω-
τικών Διαδρόμων της βρετανι-
κής κυβέρνησης, επομένως 
υπάρχει υποχρέωση καραντί-
νας δύο εβδομάδων για όποιον 
ταξιδεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο 
από κυπριακό αεροδρόμιο.

BREXIT

Επαναλαμβάνονται οι συνομιλίες για το Brexit

Στο Λονδίνο επαναλαμβάνονται, 
οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
Ηνωμένο Βασίλειο για τη μετά 
Brexit εποχή, με τις δύο πλευ-
ρές να εκφράζουν ελπίδες ότι 
θα ξεπεραστούν οι διαφωνίες. 
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ανακοίνωσε ότι οι 
συνομιλίες αναμένεται να διαρ-
κέσουν όλη την εβδομάδα και 
σχολίασε ότι οι διαπραγματεύ-
σεις δεν εξαρτώνται από το 
ποιος είναι πρόεδρος των Ηνω-
μένων Πολιτειών. 
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν και ο πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσoν αναφέρθηκαν 
το Σάββατο στην «πρόοδο» 
των συνομιλιών. 

Αντίστοιχη διαπίστωση έγινε και 
από την Ντάουνινγκ Στριτ: «Ση-
μαντική διάσταση απόψεων πα-
ραμένει για ορισμένα θέματα, 
περιλαμβανομένης της αλιείας 
και του λεγόμενου πλαισίου του 
μη στρεβλωμένου ανταγωνι-
σμού». 
Ο χρόνος πιέζει, καθώς το μέ-
σον του Νοεμβρίου θεωρείται 
καταληκτικό σημείο ώστε, εάν 
υπάρξει συμφωνία, να γίνει δυ-
νατή η επικύρωσή της και η 
εφαρμογή της την 1η Ιανουα-
ρίου 2021, στο τέλος της μετα-
βατικής περιόδου. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώ-
ρησε από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση στις 31 Ιανουαρίου, 
αλλά συνεχίζει να εφαρμόζει 
τους ευρωπαϊκούς κανόνες μέ-
χρι τις 31 Δεκεμβρίου, μία με-
ταβατική περίοδος που θα επι-
τρέψει στο Λονδίνο και τις 
Βρυξέλλες να διαπραγματευ-
θούν μία συμφωνία για την μελ-
λοντική εμπορική τους σχέση. 
Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, μία 
απότομη ρήξη των σχέσεων θα 
διαταράξει ακόμη περισσότερο 
τις ήδη ευάλωτες εξαιτίας της 
επιδημίας του κορωνοϊού οικο-
νομίες. 

Σε αυτήν την τεταμένη συγκυ-
ρία, βρετανικό νομοσχέδιο που 
ανατρέπει ορισμένες δεσμεύ-
σεις που έχει αναλάβει το Λον-
δίνο βάσει της συμφωνίας απο-
χώρησης εξετάζεται από την 
Βουλή των Λόρδων, όπου οι 
βουλευτές ετοιμάζονται να δώ-
σουν αρνητική ψήφο, σε ένα 
ηχηρό ράπισμα προς τον Μπό-
ρις Τζόνσον. 
Για τον βρετανό πρωθυπουργό, 
σκοπός του νομοσχέδιου είναι 
η υπεράσπιση της εδαφικής 
ακεραιότητας του Ηνωμένου 
Βασιλείου με την εγγύηση της 
απρόσκοπτης συνέχισης των 
εμπορικών συναλλαγών ανά-
μεσα στην Βρετανία και την Βό-
ρεια Ιρλανδία. 
Οποιος και αν είναι ο σκοπός 
του, το νομοσχέδιο αποτελεί 
παραβίαση της συνθήκης του 
Brexit. Το θέμα απειλεί να δημι-
ουργήσει εντάσεις ανάμεσα 
στον ιρλανδικής καταγωγής νε-
οεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ 
Τζο Μπάιντεν και τον βρετανό 
πρωθυπουργό, την ώρα που το 
Λονδίνο επιδιώκει να διαπρα-
γματευθεί μία φιλόδοξη εμπο-
ρική συμφωνία με την Ουάσιν-
γκτον.

Οι βρετανικές υγειονομικές αρ-
χές ανακοίνωσαν χθες ότι τις 
προηγούμενες 24 ώρες 532 άν-
θρωποι πέθαναν μέσα σε διά-
στημα 28 ημερών από τότε που 
διαγνώστηκαν με τον κορωνοϊό, 
ο υψηλότερος αριθμός θανάτων 
μετά τον Μάιο. 
Πρόκειται για μια απότομη αύ-
ξηση από τους 194 θανάτους 
που καταγράφηκαν την Τρίτη, 
ωστόσο ενδέχεται να αποτελεί 
μια καθυστερημένη αναφορά 
θανάτων από το Σαββατοκύ-
ριακο. 
Στις 12 Μαΐου είχαν καταγραφεί 
614 θάνατοι μέσα σε μια μέρα. 
Παράλληλα 20.412 άνθρωποι 
διαγνώστηκαν με την νόσο τις 
τελευταίες 24 ώρες, μια ελαφριά 
πτώση από τα 21.350 κρού-
σματα που ανακοινώθηκαν μέ-
χρι την Τρίτη.

Κορωνοϊός: Πάνω από 500 οι θάνατοι
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Αυξήθηκαν οι πωλήσεις 
τροφίμων 

Οι βρετανικές επιχειρή-
σεις απέλυσαν αριθμό-
ρεκόρ εργαζόμενων 
στο γ΄ τρίμηνο, με την 
ανεργία να αυξάνεται 
και την αγορά εργασίας 
να αποδυναμώνεται. 
Ο αριθμός-ρεκόρ των 
314.000 Βρετανών ερ-
γαζόμενων απολύθηκε 
στο τρίμηνο μέχρι τον 
Σεπτέμβριο, 181.000 
περισσότεροι από ότι 
στο β΄ τρίμηνο, ανακοί-
νωσε η στατιστική υπη-
ρεσία ONS. 
Η ανεργία σημείωσε 
άνοδο στο 4,8%, στο 
υψηλότερο επίπεδο 
από το τρίμηνο του Νο-
εμβρίου 2016, και υψη-
λότερα από το 4,5% 
του τριμήνου μέχρι τον 
Αύγουστο. 
Την προηγούμενη 
εβδομάδα ο υπουργός 

Οικονομικών Sunak 
υποχρεώθηκε να επε-
κτείνει το δαπανηρό 
πρόγραμμα προστα-
σίας των θέσεων εργα-
σίας από τον κορονοϊό, 
που προσφέρει το 80% 
των μισθών των εργα-
ζομένων που έχουν 
απολυθεί προσωρινά, 
μέχρι το τέλος Μαρ-
τίου, και ανακοίνωσε 
και επιπλέον βοήθεια 
αρκετών δισ. στερλί-
νων σε άλλες μορφές. 
"Δυστυχώς, η επέ-
κταση του προγράμμα-
τος δεν ήρθε αρκετά 
γρήγορα για κάποιους 
εργαζόμενους αλλά θα 
μπορούσε να βοηθήσει 
να σταματήσει η άνο-
δος της ανεργίας το 
χειμώνα”, τόνισε ο Jon 
Hudson, της Premier 
Milton.

Απολύθηκε αριθμός - ρεκόρ 
εργαζομένων στο γ΄ τρίμηνο

Ανεργία Οικονομία

Διαθέσιμο στο βρετανικό κοινό γρήγορο τεστ κορωνοϊού 
από Κύπριο επιστήμονα  

Διαθέσιμο στο ευρύ καταναλω-
τικό κοινό στη Βρετανία είναι  
από την Τρίτη το γρήγορο δια-
γνωστικό τεστ για τον κορωνοϊό 
της εταιρείας DnaNudge του κυ-
πριακής καταγωγής Βασιλικού 
Καθηγητή Μηχανολογίας στο 
Imperial College του Λονδίνου 
Κρίστοφερ Τουμάζου. 
Το τεστ χρησιμοποιείται εδώ και 
μήνες σε πολλά νοσοκομεία της 
Βρετανίας, απαιτεί ένα απλό ρι-
νικό επίχρισμα ή δείγμα σάλιου 
και επιστρέφει αποτελέσματα 
εντός 90 λεπτών. 
Το δείγμα τοποθετείται από τον 
χρήστη σε ένα δοχείο που πε-
ριέχει μια μικρή πλακέτα με μι-
κροτσίπ τα οποία λειτουργούν 
ως «βιοδείκτες», οι οποίοι στην 
περίπτωση της Covid-19 ανα-
γνωρίζουν και επισημαίνουν την 
παρουσία του γενετικού κώδικα 
του κορωνοϊού. 
Όλη η επεξεργασία του δείγμα-
τος γίνεται στο δοχείο αυτό που 
τοποθετείται σε ένα μεγαλύτερο 

κουτί, στο μέγεθος ενός κουτιού 
παπουτσιού, το οποίο χρησι-
μεύει στη μεγέθυνση του γενε-
τικού δείγματος μέσα από μια 
επαναλαμβανόμενη διαδικασία 
θέρμανσης και ψύξης (PCR). 
Η λιανική διάθεση του τεστ 
αφορά πολίτες που δεν έχουν 
συμπτώματα του κορωνοϊού, 
αλλά θέλουν να κάνουν το ανα-
γνωρισμένο από τις υγειονομι-
κές αρχές τεστ είτε για να καθη-
συχαστούν είτε για να 
μπορέσουν να πραγματοποι-
ήσουν κάποιο ταξίδι. 
Το τεστ που προσφέρει η Dna-
Nudge στο βρετανικό κοινό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 
και από δέκα άτομα κάθε φορά, 
με κόστος δέκα λιρών ανά 
άτομο. 
Για την ώρα οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να κλείνουν ραντεβού 
στο κατάστημα της εταιρείας 
στο Covent Garden του κεντρι-
κού Λονδίνου, όπου δίνουν δεί-
γμα φλέγματος, αλλά εντός 

εβδομάδων θα μπορούν να το 
παραγγείλουν για να έρθει τα-
χυδρομικώς στο σπίτι τους. 
Ο διευθύνων σύμβουλος και 
ιδρυτής της DnaNudge καθηγη-
τής Τουμάζου δήλωσε ότι η εται-
ρεία με τον τρόπο αυτό ενισχύει 
τις προσπάθειες του Ηνωμένου 
Βασιλείου να επεκτείνει τους 
διαγνωστικούς ελέγχους κατά 
του κορωνοϊού. 
«Καθιστώντας αυτό το καθορι-
στικό τεστ πιο ευρέως προσβά-
σιμο με πολύ χαμηλό κόστος 
στόχος μας είναι να βελτιωθεί ο 
εντοπισμός ασυμπτωματικών 
αλλά μολυσματικών φορέων και 
να υποστηρίξουμε την τεράστια 
προσπάθεια να τεθεί υπό 
έλεγχο αυτός ο ιός ώστε να 
προχωρήσουμε όλοι μας προς 
την ασφάλεια και την επιστροφή 
στην κανονικότητα όσο πιο σύ-
ντομα μπορούμε», πρόσθεσε ο 
Βρετανοκύπριος καθηγητής.

COVID-19 TESTS

Οι πωλήσεις τροφίμων 
στη Βρετανία αυξήθη-
καν κατά 6,9% τον 
Οκτώβριο σε σχέση με 
τον περσινό, ενώ την 
τελευταία εβδομάδα 
του μήνα αυτού αυξή-
θηκαν κατά 7,2% λόγω 
του δεύτερου lock-
down. 
Λόγω της αύξησης των 
προσβληθέντων από 
τον κορωνοϊό σε ανη-
συχητικό βαθμό, η βρε-
τανική κυβέρνηση επέ-
βαλε εκ νέου καραντίνα 
στην Αγγλία, η οποία 
τέθηκε σε ισχύ την πε-
ρασμένη Πέμπτη και 
αναμένεται να διαρκέ-
σει ως τις 2 Δεκεμ-
βρίου. 
Η εταιρεία ερευνών 
αγοράς Nielsen ανα-
κοίνωσε ότι τις τέσσε-
ρις εβδομάδες που 
προηγήθηκαν της 31ης 
Οκτωβρίου, οι κατανα-

λωτές στο Ηνωμένο 
Βασίλειο δαπάνησαν 
κατά μέσον όρο 17,70 
στερλίνες (σχεδόν 20 
ευρώ) ανά καλάθι στα 
καταστήματα και μέσω 
διαδικτύου, ποσό το 
οποίο ήταν κατά 20% 
υψηλότερο από αυτό 
που είχαν δαπανήσεει 
την ίδια περίοδο πέ-
ρυσι. 
Ωστόσο ο αριθμός των 
επισκέψεων στα κατα-
στήματα παρέμεινε χα-
μηλός, δηλαδή 12% 
κάτω σε σχέση με την 
ίδια περίοδο πέρυσι, 
καθώς οι καταναλωτές 
έχουν περιορίσει τις μη 
απαραίτητες μετακινή-
σεις τους και επισκέ-
ψεις τους στα καταστή-
ματα.
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Επί τάπητος και το εφιαλτικό σενάριο των δυο κρατών! 
            Ο ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΕ ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

•                 ΑΚΕΛ: ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού σε 
δηλώσεις του μετά τη συνεδρία ανέφερε ότι το 
Κόμμα ξεκαθαρίζει ότι αν ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας κινηθεί προς την σωστή κατεύθυνση με 
συνέπεια και επιμονή στις βασικές διαχρονικές 
θέσεις του Εθνικού Συμβουλίου, το κόμμα θα δη-
λώσει παρών και θα στηρίξει την διαδικασία. 
Ο Α. Κυπριανού είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας τους ενημέρωσε για το περιεχόμενο των 
τελευταίων επαφών που είχε αναφορικά με το Κυ-
πριακό και στην συνέχεια τα πολιτικά κόμματα κα-
τέθεσαν τις δικές τους απόψεις και προσεγγίσεις. 
«Η θέση του ΑΚΕΛ είναι ότι τα πράγματα είναι 
εξαιρετικά δύσκολα και επικίνδυνα. Η Τουρκία 
κλιμακώνει την επιθετικότητα της σε όλα τα επί-
πεδα και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
και στο θέμα της Αμμοχώστου, επιχειρεί επί του 
εδάφους να διαμορφώσει νέα τετελεσμένα τα 

οποία εάν κι εφόσον αφεθούν να εξελιχθούν θα 
δημιουργήσουν τέτοια δεδομένα που θα δυσκο-
λέψουν αφάνταστα, για να μην πω ότι θα εντα-
φιάσουν την όποια προοπτική για λύση στο Κυ-
πριακό», είπε. 
Έχει τεράστια σημασία λοιπόν, συνέχισε, πώς 
θα ενεργήσει η δική μας πλευρά το επόμενο διά-
στημα. Και η έκκληση που απευθύνουμε εμείς 
σε όλους, σημείωσε, είναι να αντλήσουμε διδά-
γματα από το παρελθόν του Κυπριακού. 
«Να μην αναλωνόμαστε σε συνθήματα αλλά να 
προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε δεδομένα 
τέτοια τα οποία θα επιτρέψουν επανάληψη ου-
σιαστικών διαπραγματεύσεων στο συμφωνημένο 
πλαίσιο και ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η 
συνέπεια και η επιμονή, να επιχειρήσουμε να 
πείσουμε για το δίκιο των θέσεων που διατυπώ-
νουμε», είπε. 

Ο Α. Κυπριανού είπε πως έχουμε το δίκιο με το 
μέρος μας αφού είναι η Τουρκία που έχει εισβάλ-
λει και κατέχει παράνομα ένα μεγάλο μέρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
«Συνειδητοποιώντας τις πραγματικότητες που 
υπάρχουν επί του εδάφους και ποια είναι η κατά-
σταση στην διεθνή κοινότητα πρέπει να επιδιώ-
ξουμε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με 
στόχο το Κυπριακό να επιλυθεί σε συμφωνημένη 
βάση», σημείωσε. 
Είπε ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας για το Κυπριακό είναι ξεκάθαρα, δεν επιδέ-
χονται καμία αμφισβήτηση. 
«Για να διαφοροποιηθεί η βάση λύσης του Κυ-
πριακού θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με-
ταξύ των εμπλεκομένων μερών, να απευθυν-
θούμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να 
απαιτήσουμε αλλαγή της βάσης λύσης», είπε. 

Από την στιγμή, πρόσθεσε, 
«που κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται ότι θα γίνει, η 
βάση λύσης εξακολουθεί να παραμένει εκείνη 
που προνοείται από τα σχετικά ψηφίσματα του 
ΟΗΕ, λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας». 
Αλίμονο, συνέχισε, «εάν τεθεί από την δική μας 
πλευρά η διαφοροποίηση αυτής της βάσης και 
δεν λέω ότι ο κ. Αναστασιάδης έχει πει κάτι τέτοιο, 
να το ξεκαθαρίσω. Προτείνεται όμως από κάποια 
πολιτικά κόμματα». 
Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ υπέδειξε ότι  «εάν θέ-
σουμε κάτι τέτοιο το μόνο που θα πετύχουμε θα 
είναι να διευκολύνουμε την Τουρκία να απαιτήσει 
η όποια συζήτηση να γίνει στην βάση της διχοτό-
μησης κάτι που θα είναι καταστροφικό για την 
Κύπρο. Έχουμε πει τις απόψεις μας στον κ. Ανα-
στασιάδη».

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Δυστυχώς το εφιαλτικό σενάριο, το να τεθεί στο 
τραπέζι των συνομιλιών για το Κυπριακό και η 
διχοτομική λύση των δυο κρατών φαίνεται να 
παίρνει σάρκα και οστά με το νέο ηγέτη της Τουρ-
κοκυπριακής Κοινότητας, τον εθνικιστή Ερσίν Τα-
τάρ τον οποίο επέβαλε ο Ταγίπ Ερντογάν, να δη-
λώνει πως θα προσέλθει στην Πενταμερή αλλά 
για να θέσει τις διχοτομικής φιλοσοφίας θέσεις 
του. Τον εκλεκτό της σιγοντάρει η Άγκυρα με τον 
Τσαβούσογλου να δηλώνει ότι όπου δεν υπάρχει 
πολιτική ισότητα, πρέπει να υπάρχει κυριαρχική 
ισότητα! 
Μέσα σ’ αυτό το εξαιρετικά αρνητικό κλίμα άρχισε 
η αντίστροφη μέτρηση για την πραγματοποίηση 
της Άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης για την Κύ-
προ η οποία θα κληθεί να καθορίσει τους «όρους 
αναφοράς» για τη νέα προσπάθεια αναζήτησης 
λύσης.  
Η Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ των Ηνωμένων 
Εθνών για το Κυπριακό κα Τζέιν Χολ Λουτ, επι-
κοινώνησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες των δυο 
Κοινοτήτων και τους πληροφόρησε ότι σκοπεύει 
να επισκεφθεί την Κύπρο περί τα τέλη Νοεμβρίου, 
στο πλαίσιο των προκαταρκτικών επαφών της 
ενόψει της πρόθεσης του Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Αντόνιο 
Γκουτέρες να συγκαλέσει άτυπη πενταμερή Διά-
σκεψη. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε από την κα 
Λουτ να μεταφέρει στον ΓΓ των ΗΕ τις ευχαριστίες 
του για την ετοιμότητά του να παράσχει τις καλές 
του υπηρεσίες για συνέχιση των συνομιλιών προς 
επίλυση του Κυπριακού. 
Ζήτησε, επίσης, από την κα Λουτ να μεταφέρει 
στον ΓΓ των ΗΕ ότι μονομερείς ενέργειες όπως 
αυτές στις οποίες προβαίνει η Τουρκία στην κυ-
πριακή ΑΟΖ αλλά και στην περίκλειστη πόλη της 
Αμμοχώστου δεν συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
καλού κλίματος για παραγωγική διαπραγμάτευση 
προς επίλυση του κυπριακού προβλήματος. 
Ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων έδειξε τις προ-
θέσεις του από την πρώτη άτυπη συνάντηση του 
μετον ηγέτης της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας 
και Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδη.  
Η πενταμερής για το Κυπριακό είναι η τελευταία 
ευκαιρία για να δούμε αν μπορούμε να καταλή-

ξουμε σε συμφωνία με την Ελληνοκυπριακή1 
πλευρά, δήλωσε ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης 
Ερσίν Τατάρ λέγοντας ότι με τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη στις 3 Νοεμβρίου αποφάσισαν να στη-
ρίξουν “τις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ για τη 
σύγκληση πενταμερούς την κατάλληλη στιγμή και 
φάση”. 
Ο Ερσίν Τατάρ είπε πως “είναι καθαρό ότι υπάρ-
χει διαφορά απόψεων (με τον κ. Αναστασιάδη). 
Ο Ερσίν Τατάρ είπε πως η πενταμερής είναι μια 
ευκαιρία να θέσουν τις νέες σκέψεις και προσεγ-
γίσεις τους έξω από τα παρόντα καλούπια. Όπως 
είπε εάν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, αυτή τη 

φορά στο τραπέζι “θα είναι και η λύση βασισμένη 
στην κυριαρχική ισότητα, δηλαδή των δύο κρα-
τών. Δεν θα είναι υπό διαπραγμάτευση οι αποτε-
λεσματικές και ντε φάκτο εγγυήσεις της Τουρκίας. 
Θα υπάρχει ρεαλισμός στο θέμα του εδάφους, 
του περιουσιακού, της υπηκοότητας, τους δε-
σμούς της Τουρκίας με τους Τ/κ”. 
Για τον χάρτη που κατέθεσε ο Μουσταφά Ακιντζί 
κατά τις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά, ο 
Ερσίν Τατάρ είπε πως “λέγεται ότι έχει αποσυρθεί” 
αλλά κατά τη γνώμη του “με την κατάθεση του 
χάρτη αυτά έχουν πάθει ζημιά τα δικαιώματα και 
συμφέροντά” τους στο Κυπριακό. “Εμείς απορ-
ρίπτουμε αυτό τον χάρτη, δεν τον αποδεχόμαστε 
αλλά είναι φανερό ότι οι Ε/κ θεωρούν πως τον 
έχουν στη τσέπη τους”, ανέφερε.  

ΕΜΜΟΝΗ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ 
ΣΕ ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΛΥΣΗ  
“Εκεί που δεν υπάρχει πολιτική ισότητα πρέπει 
να υπάρχει κυριαρχική ισότητα και θα υπάρξει”, 
δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαοβούσογλου προσθέτοντας ότι “οι 
Τουρκοκύπριοι δεν θα καθίσουν στο τραπέζι μόνο 
και μόνο για να κάνουν διαπραγματεύσεις” και 
πως “στις τελευταίες ‘εκλογές’ έδωσαν καθαρά 
αυτό το μήνυμα”. 
Σε ομιλία του στο 12 Συνέδριο Τούρκων Πρέ-
σβεων στην Άγκυρα, ο Τσαβούσογλου είπε ότι “η 

Κύπρος είναι εθνική υπόθεσή μας”. “Ποιος είναι 
αυτός που έχει φράξει τον δρόμο του Κυπριακού; 
Είναι γνωστό. Υπάρχει μια προβληματική νοο-
τροπία στο νησί που δεν βλέπει την τ/κ κοινότητα 
ίση. Η ΕΕ έκανε μέλος αυτή τη νοοτροπία και 
έφραξε την ελπίδα για λύση. Τώρα στηρίζει τις 
προσπάθειές τους, τουλάχιστον στα λόγια, για 
κατάσχεση του κοινού πλούτου. Καλά από πού 
πηγάζει η έπαρση και αυταπάτη που βρίσκονται 
πίσω από τη υπόθεση ότι εμείς θα επιτρέψουμε 
αυτά; Μέχρι σήμερα δεν αποδέχτηκαν την πολι-
τική ισότητα. Εκεί που δεν υπάρχει πολιτική ισό-
τητα πρέπει να υπάρχει ισότητα κυριαρχίας και 
θα υπάρξει. Οι Τ/κ δεν θα καθίσουν στο τραπέζι 
μόνο και μόνο για να κάνουν διαπραγματεύσεις. 
Και στις τελευταίες εκλογές έδωσαν καθαρά αυτό 

το μήνυμα”. 
Ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι “το πρό-
βλημα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ο δίκαιος 
διαμοιρασμός των πηγών”. “Τι είναι αυτό που κά-
νει εκείνους που προκάλεσαν την αστάθεια στην 
περιοχή να πιστεύουν ότι μπορούν να σφετερι-
στούν τα δικαιώματα των Τ/κ; Να μην περιμένει 
κανένας ότι η Τουρκία, η οποία έχει τη μεγαλύτερη 
ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο θα επιτρέ-
ψει να τη φυλακίσουν στις δικές της ακτές και ότι 
θα εγκαταλείψει τα δικαιώματά της. Δεν έχουν κα-
μιά πιθανότητα επιτυχίας εκείνοι που προσπα-
θούν να μας αποκλείσουν και μάλιστα να πάρουν 
θέση απέναντί μας”, ανέφερε. 
ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΕ ΑΤΥΠΗ 
 ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
Την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μετά την 
αντικατάσταση του Μουσταφά Ακιντζί, την πα-
ρουσία του οποίου στην ηγεσία των Τουρκοκυ-
πρίων για 5 χρόνια, δεν αξιοποίησε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης για εξεύρεση λύσης με βάση τις 
συμφωνημένες αρχές για Δικοινοτική, Διζωνική 
Ομοσπονδία, εξέτασε σε συνεδρία του το Συμ-
βούλιο Πολιτικών Αρχηγών. 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι πολιτικοί αρχηγοί, 
ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος 
Βασιλείου, καθώς και ο Υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Χριστοδουλίδης. 
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος 
δήλωσε ότι η θέση της Κυβέρνησης είναι ότι θα 
συμμετάσχουμε στην άτυπη πενταμερή την οποία 
θα συγκαλέσει ο ΓΓ των Ηνωμένων  Εθνών, κάτι 
που επανειλημμένα έχει δηλώσει ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και που είχε 
επίσης εκφράσει ο Πρόεδρος με την επιστολή 
που έχει στείλει στον Αντόνιο Γκουτέρες.  
Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε τους πολι-
τικούς αρχηγούς για τις τελευταίες εξελίξεις στο 
Κυπριακό και πιο συγκεκριμένα για τη Σύνοδο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης 
Οκτωβρίου, όπου εκτός ημερησίας διάταξης 
έθεσε τα θέματα των εκνόμων ενεργειών της 
Τουρκίας, τόσο στην περίκλειστη πόλη της Αμ-
μοχώστου – που γίνονται κατά παράβαση των 
σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των ΗΕ – όσο και για τις επεμβάσεις και 
ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου.

Δηλώσεις Άντρου Κυπριανού: Το ΑΚΕΛ δείχνει το δρόμο

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’

 COVID-19

Εντελώς απρόθυμη παρουσιάζεται η κυ-
βέρνηση για να στηρίξει τον προσφυγικό 
κόσμο με νέα σχέδια, έτσι ώστε να μην 
προσφεύγει στην επιτροπή αποζημιώ-
σεων ξεπουλώντας τις περιουσίες του. 
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύ-
γων συζήτησε χθες πρόταση νόμου που 
αφορά την επιβολή επιπρόσθετης φο-
ρολογίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, με 
στόχο να ενισχυθεί το ταμείο του Φορέα 

Ισότιμης Κατανομής Βαρών, ώστε να ει-
σαχθούν νέα σχέδια στήριξης των ιδιο-
κτητών κατεχόμενων περιουσιών. 
Η πρόταση της ΕΔΕΚ προνοεί την επι-
βολή τέλους 0,4% επί των αγοραπωλη-
σιών γης, ώστε να συγκεντρωθεί ένα 
ποσό γύρω στα 16 εκ. ευρώ το χρόνο. 
Το ποσό αυτό θα κατατίθεται στο Φορέα 
Ισότιμης Κατανομής Βαρών και θα χρη-
σιμοποιείται για στήριξη φτωχών προ-

σφύγων. 
Κατά τη συνεδρία έγινε αναφορά σε πα-
ραδείγματα προσφύγων, οι οποίοι πώ-
λησαν περιουσία πολλών εκατομμυρίων 
ευρώ στα κατεχόμενα, για περίπου μισό 
εκατομμύριο. Ωστόσο, στο τέλος της ημέ-
ρας ούτε το μισό ποσό δεν κατέληξε στις 
τσέπες του ιδιοκτήτη, αφού το υπόλοιπο 
διατέθηκε για δικηγορικά έξοδα. 
Από πλευράς της κυβέρνησης τέθηκαν 
μια σειρά επιχειρημάτων, ώστε να ανα-
κοπεί η ψήφιση της νομοθεσίας, με την 
πρόεδρο της Επιτροπής Σκεύη Κου-
κουμά να σημειώνει ότι αναφέρθηκε «μέ-
χρι και το ανήκουστο ότι το Ελάχιστο Εγ-
γυημένο Εισόδημα είναι αρκετό για να 
στηριχθούν όσοι ιδιοκτήτες κατεχόμενων 
περιουσιών αντιμετωπίζουν οικονομικά 
προβλήματα». 
Πρόσθεσε πως φάνηκε ότι η κυβέρνηση 
δεν έχει πρόθεση να αντιμετωπίσει την 
κατάσταση που επικρατεί ανάμεσα στον 
προσφυγικό κόσμο και την ολοένα αυ-
ξανόμενη προσφυγή στην επιτροπή 
αποζημιώσεων. Ως εκ τούτου, η συζή-
τηση του θέματος θα συνεχισθεί την ερ-
χόμενη εβδομάδα και θα οδηγηθεί το συ-
ντομότερο στην Ολομέλεια για να 
ψηφιστεί. 
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κου-

λίας ανέφερε ότι μόνο το 30% των προ-
σφύγων έλαβαν είτε προσφυγικό σπίτι, 
είτε βοήθεια για να κτίσουν ή να αγορά-
σουν διαμέρισμα. Το υπόλοιπο 70% αγό-
ρασε οικόπεδο ή σπίτι, καταβάλλοντας 
φορολογίες 45%, για ακίνητα τα οποία 
απέκτησαν υπεραξία μετά το 1974. 
Εκκρεμεί το μισό Βαρώσι 
Εκτιμάται (σύμφωνα με δημοσιεύματα 
στον τ/κ Τύπο) ότι υπάρχουν 338 διαφο-
ρετικοί φάκελοι αιτήσεων στην «Επι-
τροπή Ακίνητων Περιουσιών» σε σχέση 
με το κλειστό Βαρώσι. Κανένας από αυ-
τούς τους φακέλους δεν άνοιξε ακόμα. 
Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν πέρα από τη 
μισή γη (2.438 /4.638 στρέμματα). 
Επιπλέον υπάρχουν πέραν των 5.000 
φακέλων, οι οποίοι δεν αγγίχθηκαν 
ακόμα. Ο δε συνολικός αριθμός των αι-
τήσεων είναι 6.740. Μέσα στο 2020 κα-
τατέθηκαν 67 νέες αιτήσεις. Κατέληξαν 
οι 1.245, ενώ οι 201 αποσύρθηκαν ή δεν 
έγινε δεκτή η πρόταση ή η διαδικασία 
ήταν προβληματική.

Η απροθυμία της κυβέρνησης να στηρίξει τον προσφυγικό κόσμο
Το Υπουργείο Υγείας ανακοί-
νωσε τον θάνατο τριών ασθε-
νών με COVID-19, με τελική αι-
τία θανάτου τη νόσο COVID-19 
χθες Τετάρτη. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για γυ-
ναίκα ηλικίας 92 ετών, με υπο-
κείμενα νοσήματα, η οποία νο-
σηλευόταν στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αμμοχώστου, 
άντρα ηλικίας 71 ετών, με υπο-
κείμενα νοσήματα, που νοση-
λευόταν διασωληνωμένος στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευ-
κωσίας και γυναίκα ηλικίας 62 
ετών, χωρίς υποκείμενα νοσή-
ματα, που νοσηλευόταν διασω-
ληνωμένη στη Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα, ο 
συνολικός αριθμός των θανά-
των με τελική αιτία τη νόσο 
COVID-19 ανέρχεται σε 32, 19 
άντρες (59%) και 13 γυναίκες 
(41%), με μέσο όρο ηλικίας τα 
74 έτη.

Σοβαρές καταγγελίες για απειλές και εκβιασμούς 
από εργοδότες σε βάρος εργαζομένων για τον 
13ο μισθό, έκανε την Τρίτη η ΕΔΟΝ απευθύνο-
ντας παράλληλα αυστηρό μήνυμα προς τους ερ-
γοδότες, αλλά και κάλεσμα προς τους νέους για 
συστράτευση και αγώνα. 
Η ΕΔΟΝ κατήγγειλε ότι «με πρόσχημα την παν-
δημία ξεκίνησαν συζητήσεις γύρω από την κατα-
βολή ή μη του 13ου μισθού». Συγκεκριμένα, κα-
τήγγειλε ότι «οι εργαζόμενοι δέχονται ήδη απειλές 
από την εργοδοσία για να συναινέσουν, ώστε να 
μην καταβληθεί ο 13ος μισθός ή να καταβληθεί 
μειωμένος». 

«Ως ΕΔΟΝ υπενθυμίζουμε πως, με βάση το νόμο 
για προστασία των μισθών, ο 13ος μισθός εκεί 
και όπου δίνεται είτε με βάση συλλογική σύμβαση, 
είτε με βάση προφορική ή γραπτή συμφωνία, είτε 
ως πρακτική και έθιμο σε μια επιχείρηση, αποτελεί 
μέρος του μισθού και καλύπτεται από πρόνοιες 
της νομοθεσίας», τονίζεται. 
Η ΕΔΟΝ καλεί τους νέους και τις νέες εργαζόμενες 
«να μην υποκύψουν στις οποιεσδήποτε απειλές 
ή εκβιασμούς από την πλευρά των εργοδοτών», 
προσθέτοντας ότι «σε αυτή τη μάχη όμως, ο κάθε 
εργαζόμενος μόνος του είναι αποδυναμωμένος. 
Μόνο με την οργάνωση στο χώρο εργασίας του 
ο καθένας μπορεί να πολλαπλασιάσει τη δύναμή 
του», διαμηνύει. 
«Με την οργανωμένη πάλη οι εργαζόμενοι μπο-
ρούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους και 
για αυτό απευθύνουμε, άλλη μια φορά, κάλεσμα 
συστράτευσης με την ΕΔΟΝ και την ΠΕΟ με 
στόχο τη συσπείρωση και οργάνωση των νέων 
εργαζομένων στη δράση για διεκδίκηση των δι-
καιωμάτων τους», τονίζεται.

Εργοδότες απειλούν και εκβιάζουν εργαζομένους για τον 13ο μισθό

Κλάπηκε η ανάγλυφη μπρού-
τζινη προσωπογραφία από τον 
τάφο του πρώην Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσου 
Παπαδόπουλου, καθώς και 
μπρούτζινοι σταυροί από άλ-
λους τάφους στο παλιό κοιμη-
τήριο Δευτεράς, στη Λευκωσία. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Αστυνομίας, το πρωί της Κυ-
ριακής καταγγέλθηκε ότι μεταξύ 
των ημερομηνιών 1-8/11/2020, 
άγνωστα πρόσωπα έκλεψαν 
από δύο τάφους στο παλιό κοι-
μητήριο Δευτεράς, δύο μπρού-
τζινους σταυρούς συνολικής 
αξίας 200 ευρώ και από τον 
τάφο του πρώην Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσ-
σου Παπαδόπουλου, μία ανά-
γλυφη μπρούτζινη προσωπο-
γραφία, αξίας 1.000 ευρώ 
περίπου. 
Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της 
Αστυνομίας, όπου παρέλαβαν 
διάφορα τεκμήρια για επιστη-
μονικές εξετάσεις. 
Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά 
την υπόθεση.  

Κλοπή

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρ-
χεται στο 14%, ενώ στην Κύπρο το τε-
λευταίο καταγεγραμμένο (2017) χάσμα 

στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναι-
κών για ίσης αξίας εργασία ανέρχεται 
στο 13,7%, αναφέρει η Επίτροπος Ισό-
τητας των Φύλων, Ιωσηφίνα Αντωνίου 
για για την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την 
Ίση Αμοιβή. 
Στο μήνυμά της για την ημέρα αυτή που 
φέτος γιορτάζεται στις 10 Νοεμβρίου, η 
κ. Αντωνίου σημείωσε ότι για κάθε €100 
ευρώ που αμείβεται ένας άντρας κατά 
μέσο όρο, μια γυναίκα αμείβεται κατά 
μέσο όρο μόνο €86,30. 
Η Επίτροπος τόνισε ότι το χάσμα αμοι-
βών μεταξύ ανδρών και γυναικών θα 
πρέπει να τερματιστεί άμεσα. Σήμερα, 
πρόσθεσε, παρά το γεγονός ότι το πο-
σοστό των γυναικών στην αγορά εργα-
σίας έχει αυξηθεί σημαντικά, φαινόμενα 
όπως το «κολλώδες πάτωμα» και η 
«γυάλινη οροφή» συνεχίζουν να εμπο-
δίζουν την επαγγελματική τους ανέλιξη. 
Αν και η αγορά εργασίας είναι στελεχω-
μένη με αξιόλογες, προσοντούχες και 
ικανότατες γυναίκες, μετά λύπης μας δια-
πιστώνουμε ότι η αξία τους υποτιμάται 
όσον αφορά την άνοδο τους στις ανώτε-
ρες και ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας, 

με τους άνδρες να καταλαμβάνουν τις 
περισσότερες ιεραρχικά ψηλότερες θέ-
σεις, ανάφερε. 
Οι γυναίκες κατέχουν λιγότερες εκτελε-
στικές θέσεις εργασίας και υπολογίζεται 
ότι λιγότερο από 6,9% των διευθυνόντων 
συμβούλων των μεγαλύτερων εταιρειών 
στην Ευρώπη είναι γυναίκες, πρόσθεσε. 
"Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ακόμη 
ότι οι γυναίκες που κατέχουν ανώτερες 
διευθυντικές θέσεις αμείβονται κατά 23% 
λιγότερο ανά ώρα σε σύγκριση με τους 
άνδρες που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις. 
Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα στε-
ρεότυπα για το ρόλο και τη θέση της γυ-
ναίκας στην κοινωνία, αλλά και ο επαγ-
γελματικός διαχωρισμός, λειτουργούν 
ακόμη και σήμερα ως εμπόδια για την 
ανέλιξη των γυναικών στον τομέα της 
απασχόλησης".   
Στο πλαίσιο της συμφιλίωσης εργασίας 
και οικογένειας και επαγγελματικής εν-
δυνάμωσης της γυναίκας, θα πρέπει να 
ληφθούν διάφορα μέτρα που να γεφυ-
ρώνουν το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στην εργασία, ούτως ώστε να γίνεται 
πλήρης χρήση του παραγωγικού δυνα-

μικού της εργατικής δύναμης, είπε η Επί-
τροπος. Επίσης, συνέχισε,θα πρέπει να 
προωθηθούν καλύτερες συνθήκες ισορ-
ροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής, με 
σκοπό την αντιμετώπιση των διάφορων 
δημογραφικών προκλήσεων. 
Εν όψει των πιο πάνω στο νέο Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών 
και Γυναικών 2019-2023 ένας από τους 
επτά βασικούς στόχους είναι η Επαγγελ-
ματική Ενδυνάμωση της Γυναίκας και η 
Συμφιλίωση Εργασίας-Οικογένειας, ανέ-
φερε η κ. Αντωνίου σημειώνοντας τους 
ενδιάμεσους στόχους σε αυτό που, με-
ταξύ άλλων, είναι η καταπολέμηση της 
παρενόχλησης και της σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης στο χώρο εργασίας, η ενί-
σχυση της δυνατότητας των κοινωνικών 
εταίρων για καλύτερη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυ-
ναίκες στην απασχόληση, η ενίσχυση 
της γυναικείας επιχειρηματικότητα, η κα-
ταπολέμηση διακρίσεων λόγω φύλου 
στο χώρο εργασίας.

Άνιση η αμοιβή ανδρών-γυναικών στην ΕΕ, στο 13,7% το χάσμα στην Κύπρο λέει η Επίτροπος Ισότητας Φύλων  
OIKONOMIA-ΙΣΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
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Οικονομία

Τα μέτρα στήριξης «ασπίδα» στην αγορά εργασίας

Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου - Σαράντα επτά χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών

Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 
1973 ήταν η κορυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση 
και ουσιαστικά προανήγγειλε την πτώση της Χού-
ντας των Συνταγματαρχών, η οποία από τις 21 
Απριλίου 1967 είχε επιβάλλει καθεστώς στυγνής 
δικτατορίας στη χώρα. 
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στις 14 Φεβρουα-
ρίου 1973, όταν ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές της Αθή-
νας και συγκεντρώθηκαν στο Πολυτεχνείο. Ζητού-
σαν την κατάργηση του Ν.1347, ο οποίος 
προέβλεπε την υποχρεωτική στράτευση όσων ανέ-
πτυσσαν συνδικαλιστική δράση κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους. Η αστυνομία, παραβιάζοντας 
το πανεπιστημιακό άσυλο, εισήλθε στο χώρο του 
ιδρύματος, συνέλαβε 11 φοιτητές και τους παρέ-
πεμψε σε δίκη με την κατηγορία της «περιύβρισης 
αρχής». Οι 8 καταδικάστηκαν σε διάφορες ποινές, 

ενώ περίπου 100 άλλοι αναγκάστηκαν να διακό-
ψουν τις σπουδές τους και να ντυθούν στο χακί. 
Ακολούθησαν συνελεύσεις φοιτητών στην Ιατρική 
και στη Νομική σχολή. Μάλιστα, οι φοιτητές της 
Νομικής εξέδωσαν ψήφισμα, με το οποίο ζητούσαν 
την ανάκληση των αποφάσεων της Χούντας για 
τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών, εκδημο-
κρατισμό των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αύ-
ξηση των δαπανών για την παιδεία στο 20% του 
προϋπολογισμού και ανάκληση του Ν.1347 για 
την αναγκαστική στράτευση των φοιτητών. 
Όσο περνούσε η μέρα άρχισαν να μαζεύονται ολο-
ένα και περισσότεροι φοιτητές στο Πολυτεχνείο, 
αλλά και άλλοι που πληροφορήθηκαν το νέο. Η 
αστυνομία αποδείχθηκε ανίκανη να εμποδίσει την 
προσέλευση του κόσμου. Το απόγευμα πάρθηκε 
η απόφαση για κατάληψη του Πολυτεχνείου. Οι 
πόρτες έκλεισαν και από τότε άρχισε η οργάνωση 
της εξέγερσης. Το πρώτο βήμα ήταν η εκλογή Συ-
ντονιστικής Επιτροπής, στην οποία μετείχαν 22 
φοιτητές και 2 εργάτες, με σκοπό να καθοδηγήσει 
τον αγώνα. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν επιτροπές 
σε όλες τις σχολές για να οργανώσουν την κατά-
ληψη και την επικοινωνία με την ελληνική κοινω-
νία. 
Για το σκοπό αυτό άρχισε να λειτουργεί ένας ρα-
διοφωνικός σταθμός, αρχικά στο κτίριο του Χημι-
κού. Επιπλέον, στο Πολυτεχνείο εγκαταστάθηκαν 
πολύγραφοι, που δούλευαν μέρα - νύχτα, για να 
πληροφορούν τους φοιτητές και τον υπόλοιπο κό-
σμο για τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτρο-

πής και των φοιτητικών συνελεύσεων. Συγκροτή-
θηκαν συνεργεία φοιτητών, που έγραφαν συνθή-
ματα σε πλακάτ, σε τοίχους, στα τρόλεϊ, στα λεω-
φορεία και στα ταξί, για να τα γνωρίσουν όλοι οι 
Αθηναίοι. Στο Πολυτεχνείο οργανώθηκε εστιατόριο 
και νοσοκομείο, ενώ ομάδες φοιτητών ανέλαβαν 
την περιφρούρηση του χώρου, ξεχωρίζοντας τους 
ενθουσιώδεις και δημοκράτες Αθηναίους από τους 
προβοκάτορες. 
Η πρώτη αντίδραση του δικτατορικού καθεστώτος 
ήταν να στείλει μυστικούς πράκτορες να ανακα-
τευθούν στο πλήθος που συνέρρεε στο Πολυτε-
χνείο και να ακροβολήσει σκοπευτές στα γύρω 
κτίρια. Στις 16 Νοεμβρίου μεγάλες αστυνομικές 
δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον του πλήθους που 
ήταν συγκεντρωμένο έξω από το Πολυτεχνείο, με 
γκλομπς, δακρυγόνα και σφαίρες ντουμ-ντουμ. Οι 
περισσότεροι διαλύθηκαν. Όσοι έμειναν έστησαν 
οδοφράγματα ανατρέποντας τρόλεϊ και συγκε-
ντρώνοντας υλικά από νεοανεγειρόμενες οικοδο-
μές, και άναψαν φωτιές για να εξουδετερώσουν 
τα δακρυγόνα. 
Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, όταν διαπίστωσε 
ότι η αστυνομία αδυνατούσε να εισέλθει στο Πο-
λυτεχνείο, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το 
στρατό. Κοντά στο σταθμό Λαρίσης συγκεντρώ-
θηκαν τρεις μοίρες ΛΟΚ και μία μοίρα αλεξιπτωτι-
στών από τη Θεσσαλονίκη. Τρία άρματα μάχης 
κατέβηκαν από του Γουδή προς το Πολυτεχνείο. 
Τα δύο στάθμευσαν στις οδούς Τοσίτσα και Στουρ-
νάρα, αποκλείοντας τις πλαϊνές πύλες του ιδρύ-

ματος και το άλλο έλαβε θέση απέναντι από την 
κεντρική πύλη. Η Συντονιστική Επιτροπή των φοι-
τητών ζήτησε διαπραγματεύσεις, αλλά το αίτημά 
τους απορρίφθηκε. 
Στις 3 τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου το άρμα 
που βρισκόταν απέναντι από την κεντρική πύλη 
έλαβε εντολή να εισβάλλει. Έπεσε πάνω στην 
πύλη και την έριξε, παρασέρνοντας στο διάβα του 
μία κοπέλα που ήταν σκαρφαλωμένη στον περί-
βολο κρατώντας την ελληνική σημαία. Οι μοίρες 
των ΛΟΚ, μαζί με ομάδες -μυστικών και μη- αστυ-
νομικών, εισέβαλαν στο Πολυτεχνείο και κυνήγη-
σαν τους φοιτητές, οι οποίοι πηδώντας από τα κά-
γκελα προσπάθησαν να διαφύγουν στους γύρω 
δρόμους. Τους κυνηγούσαν αστυνομικοί, πεζοναύ-
τες, ΕΣΑτζήδες. Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδό-
πουλος κήρυξε στρατιωτικό νόμο, αλλά στις 25 
Νοεμβρίου ανατράπηκε με πραξικόπημα. Πρό-
εδρος ορίστηκε ο αντιστράτηγος Φαίδων Γκιζίκης 
και πρωθυπουργός της νέας κυβέρνησης ο Αδα-
μάντιος Ανδρουτσόπουλος. Όμως ο ισχυρός άν-
δρας του νέου καθεστώτος ήταν ο διοικητής της 
Στρατιωτικής Αστυνομίας, ταξίαρχος Δημήτριος 
Ιωαννίδης, που επέβαλλε ένα καθεστώς σκληρό-
τερο από εκείνο του Παπαδόπουλου. 
Η δικτατορία κατέρρευσε στις 23 Ιουλίου του 1974, 
αφού είχε ήδη προηγηθεί η τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο.

Δολοφονία
Μισή μέρα έμεινε μέσα στο δια-
μέρισμα με τη δολοφονημένη μη-
τέρα της και τον συγκατηγορού-
μενο της στο έγκλημα, η 15χρονη 
κόρη της 50χρονης γυναίκας που 
βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά 
της στην Αγία Βαρβάρα. 
Και ενώ, όπως ομολόγησε, είχε 
σχεδιάσει και ήταν στο διπλανό 
δωμάτιο την ώρα της δολοφο-
νίας, δεν δίστασε να μείνει αυτό 
το μεγάλο χρονικό διάστημα στο 
σπίτι μέχρι να βρουν λύση το 
πως θα εξαφανίσουν τη δολοφο-
νημένη γυναίκα. 
Το σχέδιο να τη μεταφέρουν με 
ένα σεντόνι εκτός σπιτιού ναυά-
γησε καθώς οι γείτονες άρχισαν 
να χτυπούν να κουδούνια της 
πόρτας καθώς δεν είχαν νέα της 
50χρονης. 
Αμέσως μετά τη δολοφονία, η 
15χρονη και οι δυο ανήλικοι συ-
γκατηγορούμενοι της άρπαξαν 
την κάρτα ανάληψης της 50χρο-
νης και έβγαλαν από το λογαρια-
σμό 500 ευρώ. 
Από αυτά τα χρήματα ένα ποσό 
έδωσαν και στον 17χρόνο Έλ-
ληνα ο οποίος ήταν και ο φυσικός 
αυτουργούς της δολοφονίας και 
μέχρι αυτή την ώρα αναζητείται. 
Τα υπόλοιπα χρήματα πήραν η 
15χρονη και ο 17χρόνος Ρουμά-
νος φίλος της και προσπάθησαν 
να εξαφανιστούν.

Επέτειος Πολυτεχνείου

Τo ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλη-
σης του Π/Σ "ΕΡΓΑΝΗ", για τον μήνα 
Οκτώβριο 2020, κατέγραψε τις μικρότε-
ρες απώλειες −33.356 θέσεων εργασίας 
σε βάθος 12ετιας (Σχ. 2), ενώ η πλήρη 
απασχόληση κατέγραψε αύξηση στο 
50,14% την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτω-
βρίου 2020 για τις νέες θέσεις εργασίας. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τα πρόσφατα 
αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ, για τον μήνα 
Αύγουστο 2020 (Σχ.4), το γενικό ποσο-
στό ανεργίας ανήλθε στο 16,8% παρου-
σιάζοντας οριακή μείωση −0,1% συγκρι-

τικά με τον Αύγουστο του 2019 και 
−0,2% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020. 
Όπως αναφέρει ο υπουργός Εργασίας, 
Γιάννης Βρούτσης, οι στοχευμένες δέ-
σμες μέτρων που υλοποιούνται μέχρι 
σήμερα στηρίζουν άμεσα και ενεργά την 
αγορά εργασίας προστατεύοντας απο-
τελεσματικά τις θέσεις εργασίας και συ-
γκριτικά περισσότερο από τις δέσμες μέ-
τρων των υπόλοιπων ευρωπαικών 
χωρών. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε και 
από την πρόσφατα δημοσιευμένη 
έρευνα της Eurostat. Συγκεκριμένα, η ευ-

ρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία κατατάσ-
σει την Ελλάδα ως μία από τις πλέον 
αποτελεσματικές ευρωπαϊκές χώρες 
στην προστασία των θέσεων εργασίας 
το δεύτερο τρίμηνο (Q2) του 2020 καθώς 
το ποσοστό των εργαζομένων που έχασε 
την δουλειά του στην Ελλάδα δεν ξεπέ-
ρασε το 2% κατά την διάρκεια της πρώ-
της φάσης της πανδημίας όταν σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, ξε-
πέρασε και την Ιταλία που κινήθηκε 
γύρω στο 5% . 
Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση στη μάχη 
της αντιμετώπισης του δεύτερου κύματος 
του COVID-19, συνολικά η Κυβέρνηση 
και το Υπουργείο Εργασίας παραμένουν 
σε συνεχή εγρήγορση, παρεμβαίνουν 
έγκαιρα, υπεύθυνα και αποφασιστικά με 
δέσμες πολλαπλών μέτρων στήριξης 
που αποτελούν τον οδικό χάρτη προ-
στασίας των εργαζομένων και των αδύ-
ναμων από τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας και δρουν ως ασπίδα της ελληνικής 
οικονομίας απέναντι στο δεύτερο κύμα 
του COVID-19. 
Όπως επισημαίνει ο υπουργός Εργα-
σίας, αναμφίβολα, το δεύτερο lockdown 
θα επηρεάσει γενικότερα την ελληνική 
οικονομία και κατ’ επέκταση την απα-
σχόληση και την αγορά εργασίας. Και 

προσθέτει: Συνεχίζουμε τις προσπάθειές 
μας με δραστικές πολιτικές και εργαλεία 
απασχόλησης που διαθέτουμε θωρακί-
ζοντας την αγορά εργασίας: 
- 21 παρεμβάσεις-μέτρα προστασίας ερ-
γαζομένων, επιχειρήσεων και ανέργων 
- Τα νέα ανοιχτά και δυναμικά προγράμ-
ματα του ΟΑΕΔ που διευκολύνουν την 
είσοδο ανέργων στην αγορά εργασίας 
με νέες προσλήψεις από πλευράς επι-
χειρήσεων. Αυτή τη στιγμή ο ΟΑΕΔ υλο-
ποιεί 7 ανοικτά προγράμματα 38.600 
νέων θέσεων, με ποσοστά επιχορήγη-
σης 60-100% του μισθού και των ασφα-
λιστικών εισφορών. 
- Το ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων 
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, με 
πλήρη κάλυψη του συνόλου των ασφα-
λιστικών εισφορών (εργοδοτών-εργαζο-
μένων) για έξι μήνες, ανεξαρτήτως κλά-
δου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
- Συνολική μείωση από 1.1.2021 κατά 
3,9% του μη-μισθολογικού κόστους η 
οποία αποτελεί μία σημαντική διαρθρω-
τική αλλαγή καθώς βελτιώνει το εισό-
δημα των εργαζομένων, των επιχειρή-
σεων και υποστηρίζει άμεσα τις 
επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργή-
σουν νέες θέσεις εργασίας ειδικά αυτήν 
τη δύσκολη περίοδο.
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ΕΕ  
Κοντά στους 10 εκ. τόνους ανακύκλωσης πλαστικών ως το 2025 

Εμβόλιο 
«Έπεσαν» οι υπογραφές για 300 εκατ. δόσεις του εμβολίου της Pfizer/BioNTech

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες την 
επισφράγιση της συμφωνίας με τις Pfizer/BioN-
Tech για την προμήθεια 300 εκατομμυρίων δό-
σεων του υποψήφιου εμβολίου τους κατά της 
Covid-19. 
«Ανακοινώνω σήμερα με μεγάλη ικανοποίηση 
την συμφωνία με την ευρωπαϊκή εταιρεία BioN-
Tech και την Pfizer για την προμήθεια 300 εκα-
τομμυρίων δόσεων του εμβολίου», δήλωσε η 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν. 
Η συμφωνία προβλέπει ότι οι 27 χώρες θα αγο-
ράσουν 200 εκατομμύρια δόσεις και έχουν επι-
λογή για την προμήθεια επιπλέον 100 εκατομμυ-
ρίων δόσεων. 
Η Ευρωπαία επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου 
ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με την αμερι-
κανική Pfizer και την γερμανική BioNTech και θα 
υπογράψει συμβόλαιο «τις προσεχείς ημέρες» 
για την αγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων του εμ-
βολίου τους κατά της Covid. 
Η Ευρωπαία επίτροπος διευκρίνισε ότι η συμφω-
νία επρόκειτο να παρουσιασθεί σήμερα προς 
έγκριση στο Σώμα των Επιτρόπων για να απο-
φασισθεί εάν αποδέχεται ή όχι την συμφωνία που 
βρίσκεται στο τραπέζι και αυτή στην συνέχεια θα 
σταλεί στα κράτη μέλη, τα οποία θα αποφασίσουν 

τι ποσότητες θέλουν να αγοράσουν με βάση το 
συμβόλαιο. 
Μετά την έγκριση της Κομισιόν, θα ακολουθήσουν 
διαδικασίες «για τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να 
εξασφαλίσουμε το πράσινο φως των κρατών με-
λών και «στην συνέχεια θα υπογράψουμε», εξή-
γησε η Ευρωπαία επίτροπος. 
Σύμφωνα με την Στέλλα Κυριακίδου, υπάρχει σχέ-
διο κατανομής των διαθέσιμων δόσεων με βάση 
τον πληθυσμό κάθε χώρας. 
Η διανομή θα εξαρτηθεί από την έγκριση της ευ-
ρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής, του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), ο οποίος δεν έχει 
ακόμη λάβει τα στοιχεία της κλινικής δοκιμής των 
de Pfizer/BioNTech: θα τα εξετάσει για να γνω-
μοδοτήσει προς την Κομισιόν, η οποία θα απο-
φασίσει για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 
του εμβολίου. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη υπογράψει αντί-
στοιχες συμφωνίες με τις εταιρείες AstraZeneca, 
Sanofi and Johnson & Johnson για τα πειραμα-
τικά τους εμβόλια και βρίσκεται σε συνομιλίες με 
τις Moderna , CureVac και Novavax για την εξα-
σφάλιση και των δικών τους πειραματικών εμβο-
λίων.

Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το 
βράδυ της Τρίτης χιλιάδες Τουρκοκύπριοι ακτιβι-
στές και στην πορεία συμμετείχε ο τέως τουρκο-
κύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί. 
«Δημοκρατία και Βούληση» 
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τουρκοκυπριακή 
εφημερίδα Γενί Ντουζέν, οι διαδηλωτές κατευ-
θύνθηκαν προς την πλατεία Ινονού της κατεχό-
μενης Λευκωσίας με σύνθημα «Δημοκρατία και 
Βούληση». 
Στην πορεία συμμετείχε ο τέως τουρκοκύπριος 
ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί. 
Τουρκοκυπριακά μέσα μετέδωσαν ότι μέρος της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας υποστηρίζει πως η 
Τουρκία με την τακτική της προσπαθεί να αλλοι-

ώσει την κοσμικότητα της τουρκοκυπριακής κοι-
νότητας. 
Με συνθήματα όπως «η Κύπρος είναι κοσμική 
και θα παραμείνει», «Δεν θέλουμε διορισμένο 
διαχειριστή», «Με αντίσταση θα κερδίσουμε» και 
πολλά άλλα, οι Τουρκοκύπριοι διαδήλωσαν κατά 
του τούρκου προέδρου, πέντε ημέρες πριν την 
κάθοδο Ερντογάν στην Κύπρο. 
Οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους με αφορμή 
τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ερσίν Τα-
τάρ ότι θα προωθήσει τα συμφέροντα της Τουρ-
κίας στην Κύπρο. 
Επικοινωνία Μπορέλ-Τατάρ 
Εν τω μεταξύ, την Τρίτη επικοινωνία με τον Τουρ-
κοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ είχε ο Ύπατος Εκ-
πρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολι-
τικής Ζοζέπ Μπορέλ. 
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο τουίτερ ο 
Ζοζέπ Μπορέλ «η συνέχιση των συνομιλιών δι-
ευθέτησης υπό την ηγεσία του ΟΗΕ είναι βασική. 
Με βάση την προηγούμενη σκληρή δουλειά, 
απαιτείται κάθε προσπάθεια για διαρκείς λύσεις 
με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών, δημιουργώντας το 
κατάλληλο περιβάλλον για αμοιβαία εμπιστοσύνη 
στην Ανατολική Μεσόγειο».

Κατεχόμενα 
Διαδήλωση χιλιάδων Τουρκοκυπρίων κατά του Ερντογάν

Κοντά στο στόχο της ανακύκλωσης των 10 εκα-
τομμυρίων τόνων πλαστικού το 2025, ανακοί-
νωσε πως βρίσκεται σήμερα "η Συμμαχία για 
την Ανακύκλωση των Πλαστικών -CPA".  
Η συμμαχία, την οποία δρομολόγησε η Κομισιόν 
το 2018, αποτελείται από 245 δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς. Αναλαμβάνει  δράσεις που 
περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα εργασίας σχε-
τικά με τον σχεδιασμό για την ανακύκλωση πλα-
στικών προϊόντων, στο οποίο απαριθμούνται 19 
πλαστικά προϊόντα, τα οποία η συμμαχία θα κα-
ταστήσει περισσότερο ανακυκλώσιμα· μια έκ-

θεση σχετικά με τη συλλογή και διαλογή πλα-
στικών αποβλήτων στην ΕΕ, στην οποία πα-
ρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση· και ένα θε-
ματολόγιο έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) σχετικά 
με την ανακύκλωση των πλαστικών.  
Τον Ιανουάριο του 2021, όπως ανακοινώθηκε, 
η Συμμαχία για την Ανακύκλωση των Πλαστικών 
θα υλοποιήσει τρεις ακόμη δράσεις, συμπερι-
λαμβανομένων ενός συστήματος εποπτείας για 
την παρακολούθηση των ροών πλαστικών υλι-
κών στην Ευρώπη· μιας έκθεσης σχετικά με τις 
αναξιοποίητες δυνατότητες για περισσότερη 
συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση πλαστικών 
αποβλήτων και τις αναγκαίες βελτιώσεις για την 
επίτευξη του στόχου των 10 εκατομμυρίων τό-
νων· και μιας χαρτογράφησης των σχετικών 
επενδυτικών αναγκών. 
Οι βιομηχανίες που μετέχουν στην CPA ανα-
λαμβάνουν εθελοντικές δεσμεύσεις που στη συ-
νέχεια αξιολογούνται. Παρότι ο γενικός στόχος 
για το 2025 είναι εφικτός, άλλες δεσμεύσεις που 
ελήφθησαν από τους χρήστες ανακυκλωμένων 
πλαστικών (όπως οι μετατροπείς και οι κατα-
σκευαστές πλαστικών) δεν ήταν επαρκείς και 
ήταν αναγκαία η ανάληψη δράσης, για να γε-
φυρωθεί το χάσμα μεταξύ της προσφοράς και 
της ζήτησης.

Εκλογές ΗΠΑ 
Ο Τζο Μπάιντεν νέος Πρόεδρος στην Αμερική

Τέλος στο θρίλερ των αμερικανικών εκλογών. Ο 
Τζο Μπάιντεν είναι 46ος Πρόεδρος της Αμερικής, 
ξεπερνώντας τους 270 εκλέκτορες, όπως ανα-
φέρουν όλα τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά 
δίκτυα. Ο Ντόλαντ Τραμπ αντίθετα, σύμφωνα 
πάλι με τα ΜΜΕ των ΗΠΑ, έμεινε στους 214 εκλέ-
κτορες. 
Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν κέρδισε την προ-
εδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σύμ-
φωνα και με το ινστιτούτο Edison Research. 
Σύμφωνα με το CNN, ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε 
την πολιτεία της Πενσιλβάνια και τους 20 εκλέ-
κτορες που δίνει, με αποτέλεσμα να συγκεντρώ-
σει 273 εκλέκτορες συνολικά, δίνοντάς του τη 
νίκη. Προτού γίνει ο υποψήφιος των Δημοκρατι-
κών για την προεδρία, ο Μπάιντεν διετέλεσε αντι-
πρόεδρος υπό τον πρώην Πρόεδρο Μπαράκ 
Ομπάμα. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος γερουσια-
στής του Ντέλαγουερ. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι  Καμάλα Χάρις 
έγινε και επίσημα η πρώτη μαύρη γυναίκα αντι-
πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ. 
Μπάιντεν: Η πρώτη του δήλωση 
«Αμερική, είναι τιμή μου που με επέλεξες να 
ηγηθώ της μεγάλης αυτής χώρας. Το έργο που 
θα έχουμε μπροστά μας είναι δύσκολο, αλλά σας 
υπόσχομαι το εξής: «θα είμαι πρόεδρος για όλους 
τους Αμερικανούς – είτε με ψήφισαν είτε όχι». 
Αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα του Τζο Μπάιντεν, 
μέσω twitter, μετά την εκλογή του ως πρόεδρος 

των ΗΠΑ. 
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μέχρι τώρα αναγνω-
ρίσει την ήττα του και είναι άγνωστο αν θα συνε-
χίσει να αμφισβητεί τα αποτελέσματα, κάνοντας 
λόγο για νοθεία. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει 
ότι αυτό «στερούνταν όλων των δικλείδων δια-
φάνειας και επαλήθευσης που υπήρχαν για τους 
ψηφοφόρους που ψήφισαν με φυσική παρου-
σία». Η αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό 
δικαστήριο στην πολιτείας και έχει στόχο την επι-
βολή ασφαλιστικών μέτρων άμεσης εφαρμογής, 
ώστε οι πολιτειακοί αξιωματούχοι να μην επικυ-
ρώσουν τη νίκη Μπάιντεν. «Για τους ψηφοφόρους 
στην Πενσιλβάνια εφαρμόστηκαν διαφορετικοί 
κανόνες απλά βάσει του πως επέλεξαν να ψηφί-
σουν. Πιστεύουμε ότι αυτό το εκλογικό σύστημα 
δύο επιπέδων είχε ως συνέπεια την καταμέτρηση 
εν δυνάμει δόλιων ψήφων, χωρίς την απαραίτητη 
επαλήθευση και εποπτεία», ανέφερε σε ανακοί-
νωση του ο Ματ Μόργκαν, νομικός σύμβουλος 
της εκστρατείας επανεκλογής του Τραμπ 2020. 
Είναι μάλιστα ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος 
που δεν κερδίζει δεύτερη θητεία μετά τον Τζορτζ 
Μπους τον πρεσβύτερο το 1992. Η ημερομηνία 
μεταβίβασης της εξουσίας όπως αναφέρεται στο 
Σύνταγμα θα είναι η 20ή Ιανουαρίου. Μέχρι τότε 
οι πολιτείες θα επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματά 
τους και οι 538 μεγάλοι εκλέκτορες θα συναντη-
θούν τον Δεκέμβριο για να ορίσουν επίσημα τον 
πρόεδρο. 
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Όταν απατεώνες, κυβερνούν μία χώρα…. 

Για χρόνια τώρα μιλάμε 
για διαφθορά, ψευτιά, 
κλεψιά και κάθε τι άλλο 

που αφορά την πορεία ενός 
κράτους που είναι στον 
γκρεμό να χάσει κάθε ίχνος 
αρχής και ειλικρίνειας και 

που πριν χρόνια όταν τα 
αναφέραμε στον λαό,  τους 

κακοφαινόταν  διότι όταν λέγαμε την αλήθεια 
δεν ήθελαν να το παραδεχθούν.  Δυστυχώς 
έπρεπε να περάσουν χρόνια, πριν καταλάβουν 
καλά τι ακριβώς εξελίσσονταν  μπροστά τους.  
Και οι απατεώνες συνέχιζαν ανενόχλητοι τις βρό-
μικες δουλειές, είτε αυτοί ήταν πολιτικοί, εργολά-
βοι, δικηγόροι, αρχιτέκτονες υδραυλικοί ηλεκτρο-
λόγοι και ούτω καθεξής.   
Όπως λέγει και η παροιμία, “Μια του κλέφτη δυο 
τoυ κλέφτη και την τρίτη την κακή του μέρα.”     
Σε μία νήσο που αγωνίζεται για την εθνική της 
επιβίωση, που ο εχθρός όλο και παραμονεύει,   
αντί να εξασκείτε ο κάθε πολίτης στο να παρου-
σιάσει τον καλύτερο του εαυτό και να συνεργά-
ζεται με ομόνοια και με πυξίδα την ειλικρίνεια και 
όχι την ψευτιά, όταν ο ένας προσπαθεί να βγάλει 
το μάτι του άλλου και την ίδια στιγμή να ξεγελάσει 
ο ένας το άλλον...  
Που είναι η συνεργασία και η αλληλεγγύη, μα 
δυστυχώς βάλαμε τα κέρδη πριν το εθνικό μας 
θέμα και αντί να προστατεύουμε τα εδάφη μας,  
αντιθέτως τα πουλάμε σε όποιον νάνε όπου και 
νάνε,  όπως στους παλιούς καιρούς που παιζόταν 
το μέλλον της Κύπρου σε τζόγο ποιος θα την 
κερδίσει. 
Ο κάθε ένας μας θα διερωτάται και θα λέει,  μα 
ίσως να μην ήταν έτσι που χάσαμε εδάφη και 
πατρίδες.  Ποιος ξέρει. Ίσως ναι, μα και ίσως χει-
ρότερα.  Στο ό,τι αφορά την πρόσφατη ιστορία 
μας  έχουν συμβεί πολλά.  Εύχομαι η ιστορία και 
οι κατοπινές γενεές να μας κρίνουν επιεικώς.   
Λένε μερικοί μα η Al Jazeera  είναι ένα φιλοτουρ-
κικό μέσο ενημέρωσης. Αυτό δεν έχει εξακριβωθεί 
αλλά είναι μία προπαγάνδα που έχει σκοπό να 
αδυνατίσει ένα μεγάλο και ασυγχώρητο έγκλημα, 
ή μάλλον εγκλήματα που έκαναν συνέχιζαν να 
κάνουν πολιτικοί και άλλοι. Δεν σημαίνει ότι το τι 
έχουν πράξει οι πολιτικοί το καθιστά  ορθό ασχέ-
τως αν τα πρόβαλε το Al Jazeera  η άλλος σταθ-
μός. Μα και δεν το κάνει έγκλημα ούτε και λιγό-
τερο σοβαρό. Η αλήθεια είναι ολοφάνερη, όπως 
το λαδί στο νερό και ας το βάλουν όλοι στο μυαλό 
τους ανεξαιρέτως ότι όσες μέρες η μήνες η χρόνια 
και να περάσουν, θα έλθει μία μέρα που θα βγουν 
όλα και όλοι στη φόρα και ας μην ξεχνούν ότι η 
λάσπη εκεί που θα πέσει κολλάει. “Όπως λέει 
και η παροιμία “Καλύτερα να βγει το μάτι σου 
παρά το όνομα σου.”  
Φέραμε στην Κύπρο ένα σορό εγκληματίες και 
εάν είχαμε ίχνος συνειδήσεως, τέτοιες πράξεις 
θα τις αποφεύγαμε, αλλά ποιος θα ήταν αυτός ο 
“καθαρός” που θα είχε τα κότσια να τoυς σταμα-
τήσει  αφού όλους τους κάλυπτε η λάσπη μέχρι 

και στο σβέρκο.  
Εγκληματίες που αν είχαμε μια Κυβέρνηση κα-
θώς πρέπει τέτοιους εγκληματίες ούτε καν θα 
τους επιτρέπαμε να εισέλθουν στην Κύπρο και 
ακόμη θα διώχναμε τέτοιους από την χώρα.  
Αλλά εμείς τους προσκαλούμε για δείπνο με τα 
καλύτερα φαγητά και κρασιά, τους δίνουμε όχι 
μόνο διαβατήρια αλλά τους ενθαρρύνουμε να φέ-
ρουν και παρόμοιους τους και να πουλήσουν και 
αυτοί τα διαβατήρια.  Μας πούλησαν μας ξεπού-
λησαν μας έφεραν τον εχθρό ποιό κοντά και το 
χειρότερο δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη 
ως προς το μέγεθος του εγκλήματος, αλλά θα 
μου πείτε ποιος έχασε τις αρχές και την συνεί-
δηση για να την βρουν αυτοί. 
Τέτοιες πράξεις είναι καταδικαστέες και ελπίζω 
όλοι οι φάκελοι που μέχρι σήμερα παραμένουν 
κλειστοί, και  το συντομότερο πρέπει να ανοι-
χθούν  μέχρι και τον τελευταίο φάκελο.  Δεν υπάρ-
χουν πλέον δικαιολογίες. 
Οι Στάβλοι του Αυγεία πρέπει να καθαριστούν 
και δεν χεριάζετε να έλθει σήμερα ο Ηρακλής, 
απλά όμως ένας πραγματικός Αρχηγός με υπευ-
θυνότητα να ηγείται ενός κράτους με ειλικρίνεια 
και γνώμονα σωστές αποφάσεις που θα είναι για 
όλους τους πολίτες παράδειγμα προς μίμηση και 
υπόδειγμα ενός  καλού πολίτη που νοιάζεται  και 
εργάζεται για την χώρα και τον λαό της και όχι τα 
προσωπικά του συμφέροντα. 
Αλλιώς αν δεν αλλάξουμε τρόπο και τακτική και 
συνεχίζουμε όπως κάναμε προηγουμένως, θα 
καταλήξει σε μία παρακμή της χώρας που δεν 
θα έχει ο ένας εμπιστοσύνη του άλλου και που 
έχει ήδη αρχίσει, και δεν γνωρίζει κανείς που θα 
καταλήξει αυτή η επικίνδυνη κατηφόρα.   
Χρειάζονται αλλαγές, πολλές αλλαγές και ένα κί-
νημα γενικού καθαρισμού της όλης διαφοράς  
που δυστυχώς φαίνεται να έχει ριζώσει. 
Τέλος στη διαφθορά, οι αίτιοι να τιμωρούνται διότι 
η χώρα δεν αντέχει και δεν πρέπει, δεν της αξίζει  
να έχει και να κουβαλάει στην πλάτη της τέτοιους 
πολίτες που σαν νυχτερίδες απορροφούν το αίμα 
μίας αιματοβαμμένης Νήσου και του  κάθε νομο-
ταγή πολίτη. 
Τι άλλο μπορεί να αναφέρει κανείς όταν ακόμη 
ακούμε ότι θα συνεχίσουν να προβάλλονται και 
άλλα σκάνδαλα. 
Καθόλου παράξενο και από το τι είδαμε  και ακού-
σαμε. Τίποτα πλέον δεν μας εκπλήσσει και φο-
βάμαι ότι αυτά μέχρι σήμερα είναι μόνο η τσίπα 
του παγόβουνου. 
Αυτά δυστυχώς γίνονται και υπάρχουν σημάδια  
ότι θα συνεχίσουν την στιγμή που οι απατεώνες 
Κυβερνούν μία χώρα, όλα αυτά να τα περιμέ-
νουμε και δεν θα εκπλήξει κανένα, μα το μόνο 
που θα μας εκπλήξει είναι όταν αλλάξουν τα πρά-
γματα και εξαλειφθεί η όλη βρομιά 
Ποιος θα είναι όμως αυτός ο σημερινός Ηρακλής 
και πόσον στα αλήθεια ποθεί ο λαός να έχει έναν 
τέτοιων Ηρακλή. Μήπως τον έχει γεννήσει κάποια 
μάνα κάπου η ακόμη.   Μέχρι τότε θα λέμε ότι “οι 
χοίροι πετούν”  “Pigs Can Fly.”   
Αλλαγή γιόκτουρ

του  
Γιώργου A.Σάββα

Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική 
Επανασταση 7-8 Νοεμβρίου 1917 

Nικηφόρα σοσιαλιστική 
επανάσταση  
Ένοπλη εξέγερση  

 
Η εργατική τάξη με συμμάχους την 
αγροτική τάξη και τα μικρομεσαία 
λαϊκά στρώματα ανέτρεψε με τη 
δύναμη των όπλων την εξουσία 
της αστικής τάξης και εγκατέ-
στησε τη δημοκρατική εξουσία 

των συμβουλίων των αντιπροσώπων των εργα-
ζομένων, την εξουσία των σοβιέτ(ρωσική λέξη 
που σημαίνει συμβούλιο) 
 
Η επανάσταση προετοιμάστηκε και πραγματο-
ποιήθηκε κάτω από την καθοδήγηση του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος, του κόμματος της εργατι-
κής τάξης, με επικεφαλής τον Βλαντιμίρ Ίλιτς 
Ουλιάνοφ Λένιν.  
 
Η επανάσταση κατάργησε την ατομική ιδιοκτησία 
στα βασικά μέσα παραγωγής που έγιναν λαϊκή 
ιδιοκτησία. Παραγωγή για την ικανοποίηση των 
αναγκών του λαού και όχι για το κέρδος.  
Η γη δόθηκε στους αγρότες. 
Καταργήθηκε η εθνική καταπίεση σε όλες τις μορ-
φές της.  
Ο σοσιαλισμός που αντικατέστησε τον καπιταλι-
σμό κατάργησε κάθε μορφή εκμετάλλευσης. Κα-
τάργησε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άν-
θρωπο. Ανέβασε τη γυναίκα, έδωσε προοπτική 
στη νεολαία, έδωσε όραμα σε όλο το λαό.  
Η λευτεριά του λαού έλαβε νόημα. Ο σοσιαλισμός 
έδωσε στο λαό τις υλικές δυνατότητες να κατα-
κτήσει μια αξιοπρεπή ζωή με ανέσεις, μια ανθρώ-
πινη ζωή, μια ζωή πνευματικά και ηθικά ανώτερη.  
 
Ριζική στροφή στην ιστορία της ανθρωπότητας, 
στροφή από τον καπιταλισμό -ιμπεριαλισμό σ' 
ένα καινούργιο κόσμο.  
Ριζική διαφορά από όλες τις τότε επαναστάσεις. 
Δεν κατάργησε  μια μορφή εκμετάλλευσης για να 
την αντικαταστήσει με άλλη. Κατάργησε κάθε 
μορφή εκμετάλλευσης.  
Η επανάσταση άνοιξε ρήγμα στο παγκόσμιο σύ-
στημα του καπιταλισμού-ιμπεριαλισμού.  
Εγκαινίασε την εποχή των εργατικών σοσιαλιστι-
κών επαναστάσεων. 
Κλόνισε την κυρίαρχη θέση του καπιταλισμού - 
ιμπεριαλισμού στις αποικίες και στις εξαρτημένες 
χώρες.  
Εγκαινίασε την εποχή των απελευθερωτικών κι-
νημάτων στις χώρες αυτές.  
 
Η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση 
και η επικράτηση του σοσιαλισμού στα απέραντα 
εδάφη της Ρωσίας δεν ήταν μόνο μια ανατροπή 

των πολιτικών και οικονομικών συσχετισμών.  
Ήταν και μια αλλαγή στον ιδεολογικό τομέα στη 
ψυχολογία των εργαζομένων ολόκληρης της υφη-
λίου.  
 
103 χρόνια μετά,η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλι-
στική Επανάσταση μαζί με όλη τη θετική κληρο-
νομιά που μας άφησε η οικοδόμηση του σοσιαλι-
σμού σε μια σειρά χώρες φωτίζουν άπλετα τους 
αγώνες των λαών για ελευθερία, δημοκρατία και 
κοινωνική δικαιοσύνη. Σήμερα ο σοσιαλισμός πα-
ραμένει  η μόνη ρεαλιστική επιλογή για τους σύγ-
χρονους είλωτες του πλανήτη.  
Κλείνω.  
"Θα έπαιρνα τον ίδιο δρόμο, αν θα ξανάρχιζα τη 
ζωή μου, γιατί ο κομμουνισμός είναι τα νιάτα του 
κόσμου " 
έγραφε λίγες στιγμές πριν τουφεκιστεί από τους 
χιτλερικούς ο αλησμόνητος Γάλλος δημοσιογρά-
φος και διανοούμενος Γκαμπριέλ Περί.  
Ο κομμουνισμός που θα διαδεχθεί το σοσιαλισμό, 
που δεν είναι παρά μεταβατικό στάδιο,είναι τα 
νιάτα του κόσμου, το μέλλον του κόσμου, το μέλ-
λον του ίδιου του πλανήτη γη που μας φιλοξενεί 
και μας ανέχεται! 
Του Τάσου Λειβαδίτη  
Οικοδόμος 
«Μη χάνεις το θάρρος σου εμείς πάντα το ξέραμε 
πως δε χωράει μέσα στους τέσσερις τοίχους το 
μεγάλο μας όνειρο…» 
 
Του Μενέλαου Λουντέμη  
Είδα τον Λένιν! 
Τον είδα να τρέχει χέρι - χέρι με τη Ζωή. 
Να σπρώχνει κατά τον ανήφορο με τον ώμο του 
την Ιστορία. 
Τον είδα να λαχανιάζει και να βιάζεται. 
Γιατί όλα τότε ήταν βιαστικά. Όλα. 
Οι ώρες, οι σελίδες, οι στιγμές. 
«Σήμερα νωρίς - αύριο θα 'ν' αργά». 
Η Επανάσταση κοίταξε το παιδί της στα μάτια. 
Ναι. Ηταν καιρός... 
Το φώναξε κι η «Αβρόρα» απ' το ποτάμι. 
Ηταν καιρός. 
Θολός σιγόψελνε δίπλα της κι ο Νέβας. 
Τον ακολούθησαν σιγοψέλνοντας και τα κανάλια. 
Ηταν καιρός: Η Πόλη σώπαινε πνιγμένη στα 
σκότη. Και μόνο το «Σμόλνυ» έφεγγε. 
Μόνο το «Σμόλνυ» έφεγγε σαν φανάρι. 
Για να δείξει στο Μέλλον να περάσει. 
●Μενέλαος Λουντέμης 
(από τη συλλογή "Κραυγή στα πέρατα")

του 
Βασίλη Κωστή 
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ-Μια φορά κι ένα καιρό… Οι παραστάσεις της ζωής

Της  
Έλισσας 
Ξενοφώ-
ντος 
Φιλόλογος 
 

Mια 
φο
ρά 

κι ένα καιρό κάπου στον 
πλανήτη Γη ζούσαν άν-
θρωποι ευτυχισμένοι μα 
και άνθρωποι πιο ευτυχι-
σμένοι. Ζούσανε μόνο υγι-
είς αλλά και πιο υγιείς, άλ-
λοι καλοί κι άλλοι πιο 
καλοί άνθρωποι. Ήταν γε-
νικά ένας πλανήτης διαφο-
ρετικός από τους άλλους 
που καταγράφηκε στα βι-
βλία της ιστορίας των πλα-
νητών, ως ο ένας και ο μο-
ναδικός. 
Σε αυτόν τον πλανήτη λοι-
πόν, έγιναν πολλά και πα-
ράξενα πράγματα. Τα ζώα 
γέννησαν τον άνθρωπο και 
ο άνθρωπος γέννησε τα αγ-
γελικά πλάσματα, αυτά που 
μόνο στα παραμύθια συνα-
ντάς. 
Ας πούμε κάτι τέτοιο ότι συ-
νέβη, για να δούμε πώς τε-
λικά μπορούν να εξελι-
χθούν όλα και πού θα μας 
οδηγήσει η κουβέντα μας. 
Και γιατί αυτό; Γιατί στους 
ανθρώπους αρέσει να 
ακούνε γλυκές ιστορίες και  
παραμύθια και να παραμυ-
θιάζουν τα γεγονότα και όλα 
όσα τους συμβαίνουν και 
εύχονται να κρατήσουν για 
πάντα, αιώνια. Πάντα  θέ-
λουν να διαβάζουν ή να 
ακούνε μια ιστοριούλα και 
να χαμογελάνε. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί τους αγγίζει τις 
λεπτές χορδές τους, εκείνες 
τις πιο ευαίσθητες, μοναδι-
κές χορδές που κρύβουν 
προσεχτικά στα έγκατα της 
ψυχής τους και τις κρύβουν 
τόσο βαθιά που και οι ίδιοι 
πολλές φορές δεν μπορούν 
να θυμηθούν που πραγμα-
τικά τις έχουν καταχωνιά-
σει. Κι αυτή η παραμυθένια 
ιστοριούλα τους γεμίζει την 
καρδιά τους με γλυκά αι-
σθήματα που ακόμη και οι 
πιο σκληροί τα νοιώθουν 
πού και πού, άσχετα αν δεν 
θέλουν να το παραδε-
χθούν. Κι αφού λοιπόν αρέ-
σει κάτι τέτοιο σε όλους 
μας, ας ονειρευτούμε μαζί 
μια ιστορία ανιστόρητη, ένα 
όνειρο που έγινε πραγμα-

τικότητα και ταξίδεψε μέσα 
από τον ύπνο μερικών αν-
θρώπων και τους έκανε να 
μειδιούν  και στον ύπνο 
τους αλλά και στον ξύπνιο 
τους.  
Σ΄αυτόν τον πλανήτη Γη 
έγιναν επιτεύγματα πολλά. 
Οι άνθρωποι ανακάλυψαν 
τη φωτιά, τον τροχό, τον 
ηλεκτρισμό και έφτασαν 
στη δημιουργία της τεχνο-
λογίας που ήταν τελικά 
ίσως είναι η πιο μεγάλη 
ανακάλυψη! Όλα όμορφα 
λοιπόν, όλα ονειρικά και 
γλυκούλια.  
Και ξαφνικά κάπου στον ει-
κοστό πρώτο αιώνα όλα 
ανατρέπονται. Ήρθε ένα 
μεγάλο κακό. Χειρότερο 
από τους πολέμους που 
προηγήθηκαν και τις μεγά-
λες καταστροφές όπως τα 
τσουνάμι, οι  μεγάλες πυρ-
καγιές, η πείνα και οι συμ-
φορές.  
Ένας μεγάλος θανατηφό-
ρος ιός εμφανίστηκε που 
σκοπό είχε να σκοτώσει τε-
λειωτικά τον άνθρωπο βρί-
σκοντάς τον απροετοίμα-
στο, πιάνοντάς τον στον 
ύπνο θα λέμε. Και τότε οι 
άνθρωποι φοβήθηκαν, 
κλείστηκαν στα σπίτια τους 
με την οικογένειά τους ή 
όχι. Και φοβόντουσαν να 
βγουν έξω γιατί θέριζε ανε-
λέητα μεγάλους και μι-
κρούς, γέρους, νέους και 
παιδιά. Αυτός ο ιός  άκουε 
στο όνομα κορωνοϊός. 
Κι εκεί που έμοιαζαν όλα 
μαύρα, χωρίς γκρι, δύο άν-
θρωποι γνωρίστηκαν μέσα 
από το facebook. Ήταν 
από διαφορετικές χώρες. 
Μιλούσαν όμως την ίδια 
γλώσσα. Κάποιες μικροδια-
φορές είχαν στην προφορά 
αλλά η κατανόηση ήταν μια 
χαρά. Αυτά τα δύο άτομα 
ήταν διαφορετικού φύλου, 
και ζούσαν μόνοι. Είχαν πε-
ράσει στη ζωή τους δύ-
σκολα αλλά τώρα, ήταν 
καλά, καλούλια θα λέγαμε. 
Είχαν χάσει το ταίρι τους 
και κουβαλούσαν για αρ-
κετό καιρό και οι δύο το 
σταυρό τους, ανέβηκαν και 
οι δυο  τον Γολγοθά τους, 
μα τώρα γελούν και χαίρο-
νται τις μικρές αλλά όμορ-
φες στιγμές της ζωής. Είχαν 
και οι δύο από ένα παιδί, 
που ήταν η προτεραιότητά 
τους, αλλά τα είχαν παντρέ-
ψει κι έτσι δεν τους ανησυ-
χούσε αυτό, αφού έφεραν 
σε πέρας  αυτή την υπο-
χρέωσή τους. 

Πέρασε ο Μάρτης, ήρθε ο 
Απρίλης, μετά έφυγε και ο 
Μάης, ήρθε ο Ιούνης και 
στη συνέχεια ο Ιούλης. Κα-
θημερινά μιλούσαν στο τη-
λέφωνο ή έστελναν μηνύ-
ματα ο ένας στον άλλο. 
Είναι αυτονόητο ότι μιλού-
σαν  και στο Facetime και 
στο WhatsApp, στο Μes-
senger, στο Viber κλπ κλπ. 
Όλοι τα ξέρουμε αυτά, 
αφού η σημερινή κατά-
σταση  μας έχει υποβάλει 
αυτό το είδος επικοινωνίας. 
Όλοι τα στέλνουμε και αν 
δεν τα στέλνουμε εμείς, μάς 
τα στέλνουν κάποιοι άλ-
λοι… 
Το πρώτο καλημέρααα 
ήτανε μακρόσυρτο, όπως 
και το καληνύχτααα και φι-
λάκιαααα. Ξεκινούσε απλά 
η κουβεντούλα τους με το 
πώς είσαι, τι κάνεις, τι  θα 
φας κλπ και συνέχιζε στην 
διάρκεια της μέρας με συ-
ζητήσεις όχι μόνο για τα 
κρούσματα και τον εγκλω-
βισμό αλλά και άλλα πιο 
όμορφα και πιο ωραία θέ-
ματα. Αυτά καθ’ όλη την 
διάρκεια της ημέρας και της 
νύχτας. Πολλά μηνυματά-
κια , πολλές φατσούλες, 
πολλές καρδούλες και φι-
λάκια. 
Στην αρχή συνέβαιναν αυτά 
χωρίς κανένα σημείο επι-
λήψιμο. Στην συνέχεια η φι-
λική τους σχέση άρχισε να 
αλλάζει... Μπήκε και το ροζ 
στην μέση και τα έκανε όλα 
πιο μαγικά. Κι αφού είναι 
παραμύθι ας το κρατή-
σουμε σε αυτό το επίπεδο. 
Πέρασαν που λέτε οι πρώ-
τοι μήνες και ήρθε το καλο-
καίρι. Και αφού το κακό είχε 
περάσει κάπως με τον ιό, 
είπαν να συναντηθούνε. Να 
βρεθούν από  κοντά και να 
δει ο ένας τον άλλο, να γίνει 
διαπίστωση αν θέλετε, αν 
όλα αυτά που μοιράστηκαν 
στις μέρες του εγκλωβι-
σμού ήταν πράγματι αλη-
θινά και όχι της φαντασίας 
τους. Και έδωσαν ραντε-
βού… Πού αλλού; Όπως 
λέει και το τραγούδι «Ρα-
ντεβού στην Αθήνα»… Σε 
αυτή τη σαγηνεύτρα πόλη 
που κάνει τον έρωτα να αν-
θίζει και να πλατειάζει. Σε 
αυτήν την πόλη την μονα-
δική που σε κάνει να ονει-
ρεύεσαι, να διασκεδάζεις 
και να ζεις.  
Ο μήνας που συναντήθη-
καν…ο Αύγουστος. Τι πιο 
ωραίος μήνας! Ο μήνας του 
καλοκαιριού, που είναι αν-
θισμένα τα γιασεμιά. Ο μή-

νας των διακοπών και της 
χαράς,  που βοηθά να αν-
θίζουν τα αισθήματα και  γί-
νονται λουλούδια στις καρ-
διές των ανθρώπων.  
Η συνάντησε έγινε στο αε-
ροδρόμιο. Και οι δύο φο-
ρώντας τις μάσκες αγκαλιά-
στηκαν τόσο σφικτά που 
ήταν σαν να γνωρίζονταν… 
από πάντα. Πόσο ωραία 
ήταν η συνάντηση αυτή, 
μόνο οι ίδιοι μπορούν να 
ξέρουν γιατί σε αυτή τη μο-
ναδική στιγμή και των δύο 
οι καρδιές κτυπούσανε 
στον ίδιο κτύπο, στον ίδιο 
ρυθμό. 
Πέρασαν μαζί το καλο-
καίρι… όχι μόνο στην 
όμορφη Αθήνα αλλά και σε 
ένα νησάκι ξεχασμένο, ερη-
μικό γι΄αυτούς θα έλεγα, 
αφού κανένα δεν γνώριζαν 
εκεί αλλά ούτε και η παρου-
σία άλλων είχε κάποια ση-
μασία στις στιγμές που έζη-
σαν.  
Πρωινό στις μικρές καφετέ-
ριες που βλέπουν στο λι-
μάνι, κολύμπι σε ξανθές, 
χρυσές παραλίες, βόλτες 
στα στενά δρομάκια και φα-
γητό σε ταβερνίτσες παρα-
δοσιακές. Ακόμη εκδρομές 
στο νησί και εξερεύνηση 
του τοπίου, επισκέψεις σε 
εκκλησάκια που ήτανε πε-
ταγμένα από εκεί κι από 
εδώ και φτάνανε καμιά 
φορά και στην κορυφή του 
βουνού. 
Θα τέλειωνε εδώ η ιστορία 
αλλά δεν θα άρεσε στους 
πιο πολλούς να πρέπει να 
φανταστούν από μόνοι 
τους το τέλος... Καλύτερα 
δοσμένο από τον σεναριο-
γράφο. Έτσι έγινε ακριβώς! 
Η ιστορία μας έγινε από 
παραμύθι παραμυθια-
σμένο, από όνειρο άπια-
στο, πραγματικότητα. 
Ζούνε σήμερα μαζί και είναι 
έτοιμοι να ενωθούν με τα 
όμορφα δεσμά του γάμου. 
Και τα έχουν προγραμματί-
σει όλα. Και την εκκλησία, 
τους κουμπάρους και το μέ-
ρος της τελετής. Βενετία η 
προτίμησή τους.  
Και επειδή τελειώνει το 
αληθινό μας  παραμύθι με 
ένα ευχάριστο τέλος, εμείς 
ας τους ευχηθούμε ό,τι κα-
λύτερο. Γιατί ξέρετε καμιά 
φορά… αυτά που ακούγο-
νται παραμυθένια μπορεί 
να είναι και αληθινά και 
πραγματικά. Να ζήσετε 
Χρήστο και Άλισον!

H ζωή είναι πα-
ραστάσεις. Οι 
παραστάσεις 

είναι οι καθημερινές 
ανθρώπινες  ενέρ-
γειες τις οποίες ζούμε 
γεμίζοντας έτσι τις 
μέρες και τις νύχτες 
μας.  
Ο καθένας από εμάς 
έχει το δικό του καθη-
μερινό πρόγραμμα. 

Παίζει δηλαδή την δίκη του παράσταση 
ζωης. Αν είμαστε εργαζόμενοι εκτελούμε 
τα εργασιακά μας καθήκοντα, και ανά-
λογα με την εργασία μας απασχολού-
μαστε και έτσι καλύπτουμε τον χρόνο 
που έχουμε για να συμπληρώσουμε τα 
όσα και όποια καθήκοντα έχουμε ανα-
λάβει. 
Οι παραστάσεις της ζωής είναι θέματα 
που γεμίζουν τον χρόνο που έχουμε 
μπροστά μας, και διαφοροποιούνται 
ανάλογα με το τι ενέργειες κάναμε και 
με το ποιες αποφάσεις πήραμε στην πο-
ρεία της ζωής μας για να γίνουμε οι πρω-
ταγωνιστές αυτών των παραστάσεων. 
Οι παραστάσεις της ζωής γίνονται πολ-
λές φορές θέματα συνήθειας και απα-
ραίτητα που μας δίνουν εναύσματα για 
την καθημερινότητα μας. 
Όλα τούτα έχουν σχέση με τις όποιες 
δήποτε ασχολίες μας, είτε είναι αυτές ερ-
γασιακές, ή ασχολίες για διασκέδαση, 
για ξεκούραση, ή ότι άλλο κάνουμε για 
να γεμίσουμε τον χρόνο που έχουμε 
μπροστά μας. 
Η ζωή γίνεται θέμα συνήθειας και οι πα-
ραστάσεις της ζωής είναι οι ίδιες οι συ-
νήθειες τις οποίες δημιουργούμε για να 
καλύψουμε τον χρόνο μας. 
Δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι από μόνοι 
μας έχουμε δημιουργήσει συνθήκες που 
ανέτρεψαν τα εφόδια εκείνα που μας 
επέτρεπαν να φτιάχνουμε παραστάσεις 
της ζωης που να μας δίνουν τα φώτα 
και τα απαραίτητα συστατικά να λαμβά-
νουμε μέρος σε αυτές τις παραστάσεις 
για να συνεχίζουμε έτσι να αισθανόμαστε 
οι παίχτες που θα παίζουν τους ρόλους 
που πάντα εμείς οι ίδιοι διαλέγουμε να 
παίξουμε. 
Οι άνθρωποι δημιουργήσαμε τις συνθή-
κες που δυστυχώς έχουν αλλάξει τη 
φύση και τα καιρικά φαινομενα, μολύνο-
ντας την ατμόσφαιρα με τις πυρηνικές 
δοκιμές, μέ τους πολέμους, και με την 
χρήση τόσων απαγορευμένων ουσιών, 
που έχουν φέρει τα γνωστά αποτελέ-

σματα. 
Ακόμα και την σημερινή πανδημία κά-
ποιοι επιστήμονες λένε ότι για τούτο 
φταίνε οι άνθρωποι και ότι είναι ανθρώ-
πινο λάθος. 
Το αποτέλεσμα αυτής της πανδημίας εί-
ναι να κλειστούμε και πάλι στο σπίτι με 
επακόλουθο να μην έχουμε την δυνατό-
τητα να παίξουμε τον οποιοδήποτε ρόλο 
στην καθημερινότητα μας, και να μπει 
και πάλι στη ζωή μας η αγωνία και το 
άγχος. 
Εχουνε αδιάσει και πάλι οι 
μέρες μας, και οι νύχτες είναι ατέλειωτες. 
Αναζητούμε τις συνηθισμένες παραστά-
σεις της ζωής μας, και ψάχνουμε τρό-
πους να τις αντικαταστήσουμε. Αναζη-
τούμε και πάλι την φιλική 
συμπαράσταση και καλούμε φίλους και 
γνωστούς ελπίζοντας να απαλύνουμε 
τον πόνο που αισθανόμαστε μοιράζο-
ντας τα αισθήματα μας μαζί τους. 
Κάνουμε ραδιοφωνικές εκπομπές μόνο 
με συμμετοχή ψυχοθεραπευτών για να 
μας βοηθήσουν να λύσουμε τα προβλή-
ματα μας αναζητώντας απαντήσεις στα 
ερωτήματα μας.  
Το μυαλό μας το κυριεύουν σκέψεις βα-
σανιστικές που μας τρομάζουν. Κάνουμε 
ταξίδια στο παρελθόν που μας πληγώ-
νουν ή μας χαροποιούν, γιατί είναι τα 
μόνα ταξίδια που μπορούμε να κάνουμε. 
Στο τελος καταλήγουμε  και πάλι στον 
ένα και μοναδικό Παντοδύναμο  Θεό και 
κάνουμε προσευχές ελπίζοντας μα μας 
ακούσει και να τρέξει να μας σώσει. 
Είναι το μόνο που απομένει μαζί  με την 
ελπίδα που ποτέ δεν χάνεται.  
Κάνε Θεέ μου το θαύμα σου και πάλι 
και δωσε μας την δύναμη να ξαναπαί-
ξουμε στις παραστάσεις της ζωής. Φώ-
τισε Θεέ μου τους ανθρώπους  σου να 
βρουν και πάλι τον δρόμο προς την απε-
λευθέρωση από τούτο το κακό που μας 
βρήκε. 
Ελέησον Κύριε τον άνθρωπο σου και 
δώσε του δύναμη να μπει στον δρόμο 
της ομαλότητας. 
Βοήθησε τον να μπει και πάλι στις πα-
ραστάσεις της ζωής! 
 
Αυτά για τώρα, 
Καλή εβδομάδα σε όλους 
Βασίλης Παναγής 

του 
Βασίλη Παναγή 
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H ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ 8 – 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974  
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 24ο 
 
Το Νέο Υπουργικό Συμβού-
λιο του Κληρίδη 
 

Στις 8 Αυγούστου 1974 
προτού φύγει από την 
Κύπρο για να συμμετά-

σχει στη Β΄ Διάσκεψη της Γε-
νεύης, ο Κληρίδης προέβη στο διορισμό νέου 
Υπουργικού Συμβουλίου. Όταν ανάλαβε την 
εξουσία στις 23 Ιουλίου 1974 είχε κρατήσει ο 
ίδιος τα υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών 
και είχε διατηρήσει στις θέσεις τους, τους άλ-
λους υπουργούς που διόρισε ο Σαμψών.  Στο 
νέο Υπουργικό Συμβούλιο (8 Αυγούστου 1974) 
είχε διορίσει τους ακόλουθους: 
 
Ιωάννης Χριστοφίδης  - Εξωτερικών   -  Νίκος 
Κόσιης  - Εσωτερικών 
Ανδρέας Πατσαλίδης – Οικονομικών   -  Αν-
δρέας Μικελλίδης – Παιδείας 
Ευαγόρας Λανίτης  - Γεωργίας           -    Λεύκος 
Κληρίδης – Δικαιοσύνης 
Γεώργιος Χριστοφίδης – Εμπορίου και Βιομηχα-
νίας  - Πανίκος Σιβιτανίδης – Εργασίας 
Νίκος Παττίχης – Συγκοινωνιών και Έργων   -   
Ζήνων Σεβέρης – Υγείας 
Για την επιλογή των πιο πάνω υπουργών ο Κλη-
ρίδης αναφέρει ότι επιδίωξε να διορίσει υπουρ-
γούς που δεν ήταν δραστηριοποιημένοι «φιλο-
μακαριακοί» ή «φιλογριβικοί» και δεν  θα 
δημιουργούσαν πιθανές  εκρηκτικές αντιδράσεις, 
που ήταν άνθρωποι με πετυχεμένη καριέρα και 
είχαν επιχειρηματικές γνώσεις που θα βοηθούσαν 
στην επαναδραστηριοποίηση της βιομηχανίας και 
της οικονομίας. (Βλ. Γ. Κληρίδη: Η Κατάθεση μου, 
τόμος Δ΄  σελ. 105). 
  
Γιατί ο Μακάριος δεν πήγε στη Γενεύη 
Η  δεύτερη Διάσκεψη της Γενεύης είχε οριστεί για 
τις 8 Αυγούστου 1974 και ο Μακάριος προγραμ-
μάτιζε να παραστεί στη Διάσκεψη. Οι Αμερικανοί 
όμως πίεσαν τον Καραμανλή να τον συμβουλεύ-
σει να μην παραστεί. Σύμφωνα με το «Αρχείο 
του Καραμανλή» ο Καραμανλής είχε γράψει στο 
Μακάριο πως «η ελληνική Κυβέρνησις πιστεύει 
ότι θα είναι πολύ χρήσιμος η παρουσία του Αρ-
χιεπισκόπου εν Ν. Υόρκη, τόσον διότι είναι η έδρα 
των Ηνωμένων Εθνών όσον και διότι θα έχη την 
δυνατότητα επηρεασμού της αμερικανικής Κυ-
βερνήσεως ήτις έχει αποφασιστικόν λόγον εις το 
πρόβλημα».  Ο Μακάριος συμμορφώθηκε με την  
εισήγηση του Καραμανλή αλλά του έγραψε ότι 
«ουδέποτε θα προσυπόγραφε αυθαίρετον πράξιν 
της Τουρκίας». (Βλ. «Κ. Καραμανλή: Αρχείο – Γε-
γονότα και Κείμενα, τόμος 8ος, σ. 51).  
 
Ο Κληρίδης στην Αθήνα 
Ο Κίσσιγκερ συμβούλευε επίσης τον Κληρίδη να 
μην παραστεί στη Γενεύη λόγω της εσωτερικής 
κατάστασης που επικρατούσε και να στείλει ελ-
ληνοκύπριο αντιπρόσωπο. Ο Κληρίδης συμμε-
ριζόταν την άποψη του Κίσσιγκερ και φοβόταν 
την ανατροπή του από τους πραξικοπηματίες της 
ΕΟΚΑ Β’ αν έφευγε από την Κύπρο. Ο Γ. Μαύρος 
επέμενε ότι δεν θα υπόγραφε τίποτε αν δεν πα-

ρευρισκόταν στη Γενεύη ο Κληρίδης. 
Στις 8 Αυγούστου 1974, ο Κληρίδης που εκτε-
λούσε χρέη Προεδρεύοντος, συνοδευόμενος από 
τους Τάσσο Παπαδόπουλο, Μιχαλάκη Τριαντα-
φυλλίδη και Πόλυ Πολυβίου, ταξίδεψαν από την 
βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι στην 
Αθήνα γιατί  το αεροδρόμιο της Λευκωσίας ήταν 
κλειστό. Από την Αθήνα θα έφευγαν για τη Γε-
νεύη. 
 
Η συνάντηση Κληρίδη - Καραμανλή 
Στην Αθήνα, ο Κληρίδης συναντήθηκε με τον 
πρωθυπουργό Καραμανλή και τον υπουργό Άμυ-
νας Ευάγγελο Αβέρωφ. Ο Γ. Μαύρος (υπουργός 
Εξωτερικών) βρισκόταν ήδη στη Γενεύη. Ο Κλη-
ρίδης ενημέρωσε τον Καραμανλή για την εκρη-
κτική κατάσταση που επικρατούσε στην Κύπρο 
γιατί οι πραξικοπηματίες συνέχιζαν να έχουν υπό 
τον έλεγχο τους την εθνοφρουρά, την αστυνομία 
και άλλα κυβερνητικά πόστα. Για την εξομάλυνση 
της κατάστασης στην Κύπρο, ο Καραμανλής είχε 
ήδη διατάξει την αντικατάσταση του αρχηγού της 
Εθνικής Φρουράς από τον Καραγιάννη.   
Ο Κληρίδης ρώτησε τον Καραμανλή αν η ελληνική 
κυβέρνηση μπορούσε να βοηθήσει την Κύπρο 
στρατιωτικά, σε περίπτωση που η Διάσκεψη της 
Γενεύης κατέληγε σε ναυάγιο. Η απάντηση ήταν 
πως δε θα ήταν εφικτό να σταλούν ελληνικές ενι-
σχύσεις, γιατί η Κύπρος βρισκόταν πολύ μακριά 
από την πλησιέστερη ελληνική αεροπορική βάση. 
Έτσι η Κυπριακή αντιπροσωπεία έφευγε από την 
Αθήνα για τη Γενεύη γνωρίζοντας ότι σε περί-
πτωση που η Διάσκεψη θα κατέληγε σε ναυάγιο 
και οι τουρκικές δυνάμεις θα συνέχιζαν την προ-
έλαση τους στην Κύπρο δεν θα υπήρχε η ανά-
λογη στρατιωτική στήριξη από την Ελλάδα. 
 
Το θέμα με τις πινακίδες στα τραπέζια! 
Προτού ακόμα αρχίσει η Διάσκεψη στη Γενεύη 
άρχισαν οι διαφωνίες. Η τουρκική πλευρά δια-
φωνούσε να υπάρχει στο τραπέζι πινακίδα με 
την ονομασία «Κυπριακή Αντιπροσωπεία» γιατί 
δεν ήθελε να υποδεικνύει ότι υπάρχει «Κυπριακό 
κράτος»! Το άλλο θέμα που προεκύψε ήταν το 
θέμα της ιδιότητας του Κληρίδη. Η τουρκική 
πλευρά επέμενε ότι ο Κληρίδης αντιπροσώπευε 
την ελληνοκυπριακή κοινότητα όπως ο Ντεκτάς 
την τουρκοκυπριακή και όχι σαν «Προεδρεύων» 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συζήτηση για τις 
πινακίδες και την ιδιότητα του Κληρίδη κράτησε 
πέντε ολόκληρες ώρες προτού αρχίσουν οι συ-
νομιλίες!  
 
Οι διαφωνίες για το Σύνταγμα του 1960 
Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέημς Κάλ-
λαχαν προήδρευσε της Διάσκεψης. Ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών Τουράν Γκιουνές επέμενε 
ότι το Σύνταγμα του 1960 ήταν ανεφάρμοστο και 
ότι το νέο Σύνταγμα θα έπρεπε να βασίζεται στο 
γεωγραφικό διαχωρισμό. Ο Κληρίδης αντέταξε 
ότι η Κύπρος είχε ένα έγκυρο Σύνταγμα, εκείνο 
του 1960 και ότι καθήκον και σκοπός της Διάσκε-
ψης ήταν να εξασφαλιστεί ότι οι δύο κοινότητες 
θα επέστρεφαν στη συνταγματική τάξη και νομι-
μότητα. Πρόσθεσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά 
θα χαιρέτιζε την επιστροφή του Αντιπροέδρου και 
των Τουρκοκυπρίων μελών της Βουλής των Αντι-
προσώπων καθώς και τους δημόσιους υπαλλή-
λους στις θέσεις τους.  

Η αντίδραση του Ντεκτάς 
Στη συνέχεια ο Ντενκτάς, απέρριψε την εισήγηση 
του Κληρίδη λέγοντας τα ακόλουθα::  
«Επί μίαν ενδεκαετίαν οι Έλληνες προσεπάθησαν 
να καταστρέψουν το Σύνταγμα του 1960. Αφού 
εταλαιπώρησαν  τους Τούρκους και κατέστρεψαν 
εκατοντάδες τουρκικά χωριά, προσφυγοποι-
ούντες χιλιάδες Τούρκων, αφού προσεπάθησαν, 
υπό το πρόσχημα της αυτοδιαθέσεως, να κατα-
στρέψουν την ανεξαρτησίαν της Κύπρου και να 
ενώσουν την  νήσον με την Ελλάδα, αφού έφε-
ραν, με τον άνω αντικειμενικόν σκοπόν 20.000 
ελληνικού στρατού εις την Κύπρον, αφού εγκαθί-
δρυσαν παρανόμους οργανώσεις με σκοπόν να 
καταστρέψουν την Κυπριακήν Δημοκρατίαν…... 
αφού διέπραξαν όλα τα ανωτέρω, το μόνον πρά-
γμα που ημπόρεσε να σκεφθή η ελληνική πλευρά  
ήτο η επάνοδος εις το Σύνταγμα του 1960» (Βλ. 
Γ. Κληρίδη: «Η Κατάθεση μου» τόμος Δ’   σ. 56-
57). 
Ο Ντενκτάς ήταν υπερβολικός στην αναφορά του. 
Σίγουρα υπήρχαν κάποια τουρκικά χωριά που 
καταστράφηκαν αλλά όχι εκατοντάδες. Η ελληνική 
μεραρχία που είχε σταλεί στην Κύπρο επί  κυ-
βέρνησης Γ. Παπανδρεόυ ήταν γύρω στις 10.000  
και όχι 20.000.  
Στη Διάσκεψη ο Κάλλαχαν συνεχώς υπενθύμιζε 
στους Ελληνοκύπριους ότι η Βρετανία δεν ήταν 
πλέον μία υπερδύναμη και θα μπορούσε μονάχα 
να λάβει αποφασιστικά μέτρα και δράση ως μέρος 
μιας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών ή με 
τη στήριξη των Αμερικανών. Ο Κίσσιγκερ που 
είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τούρκο πρω-
θυπουργό Έτσεβιτ συμφωνούσε για μια διζωνική 
ομοσπονδία και  ότι οι τουρκοκύπριοι πρέπει να 
έχουν  μια δική τους περιοχή που το μέγεθος της 
να κυμαίνεται μεταξύ 20 – 30% του εδάφους. 
 
Οι τουρκικές προτάσεις στη Γενεύη 
Ο Γκιουνές και ο Ντενκτάς έχοντας την υποστή-
ριξη του Κίσσιγκερ, ήταν ανένδοτοι και επέμεναν 
στο γεωγραφικό διαμελισμό των δύο κοινοτήτων. 
Στις 12 Αυγούστου 1974 ο Ντεκτάς υπέβαλε ένα 
σχέδιο που προνοούσε δύο ομόσπονδα κράτη 
με απόλυτο έλεγχο και πλήρη αυτονομία. Το Τουρ-
κοκυπριακό κράτος θα κάλυπτε  το 34% του εδά-
φους και θα εκτεινόταν από την περιοχή Λιμνίτη-
Λεύκας (στα δυτικά) θα περνούσε από την 
πράσινη γραμμή στη Λευκωσία και θα κατέληγε 
ανατολικά στο λιμάνι της Αμμοχώστου. Το Σχέδιο 
Ντεκτάς δεν έγινε δεκτό και ο Γκιουνές επανήλθε 
με νέο Σχέδιο που προνοούσε τα ακόλουθα:  
 Η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι δικοινοτικό κρά-
τος και να συγκροτείται από δύο ζώνες: 
 (Α) Την Ελληνοκυπριακή αυτόνομη ζώνη που 
θα καλύπτει την κεντρική και νότια περιοχή του 
νησιού και την επαρχία Καρπασίας. 
(Β) Την Τουρκοκυπριακή αυτόνομη ζώνη που θα 
καλύπτει τη βόρεια περιοχή Πάναγρα, Μύρτου, 
Ασώματο, Σκυλλούρα, Γερόλακκο, τον τουρκικό 
τομέα της Λευκωσίας, Αγκαστίνα, Γέναγρα, Στύλ-
λους, τουρκικό τομέα της Αμμοχώστου και θα κα-
τέληγε στην Κώμη Κεπήρ και τον Δαυλό. Τη δη-
μιουργία πέντε επιπρόσθετων καντονίων στη 
Λεύκα, Πόλη Χρυσοχούς, Πάφο, Λάρνακα και Γα-
ληνόπορνη.  
Η έκταση της «τουρκοκυπριακής αυτόνομης ζώ-
νης» ισοδυναμούσε με το 34% του εδάφους.  
 
Η επέμβαση Κάλλαχαν και η πρόταση Κληρίδη 
 
Στις 12 Αυγούστου ο Κάλλαχαν εισηγήθηκε στον 

Κληρίδη να κάνει μια κοινή δήλωση με τον Ντε-
κτάς ότι «συνεφώνησαν ότι είναι αναγκαία μια εκ 
θεμελίων αναθεώρησις του συστήματος διακυ-
βερήσεως της Δημοκρατίας της Κύπρου». Ο Κλη-
ρίδης είχε υποβάλει ανεπίσημα στην τουρκική 
πλευρά ένα σχέδιο για λύση ομοσπονδίας που 
τόνιζε τα εξής:  
 
1. Η συνταγματική δομή  της Κύπρου να διατη-
ρήσει το δικοινοτικό της χαρακτήρα.  
2. Η συνταγματική δομή  να εξασφαλίζει το  αί-
σθημα απόλυτης ασφάλειας και για τις δύο Κοι-
νότητες.  
3. Να γίνουν θεσμικές ρυθμίσεις σχετικά με μια 
συμφωνημένη κατανομή εξουσιών και λειτουρ-
γιών. 
4. Η μορφή της Κεντρικής Κυβέρνησης να εξακο-
λουθήσει να είναι  Προεδρική.  
5. Τα χωριά και οι Δήμοι να ομαδοποιηθούν για 
διοικητικούς λόγους.  
6. Η νομοθετική εξουσία στις δικοινοτικές διοική-
σεις να ασκείται, αντίστοιχα, από τα Ελληνικά και 
Τουρκικά μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.  
 
Ο Ντεκτάς απέρριψε το σχέδιο Κληρίδη  και ζη-
τούσε επίμονα τη δημιουργία δύο ομόσπονδων 
αυτόνομων κρατών και ζητούσε να παραχωρηθεί 
το 34% του εδάφους στο τουρκοκυπριακό κράτος. 
Ο Γ. Μαύρος αντέδρασε στο σχεδιο λέγοντας ότι 
«ήταν καλύτερα για την Κύπρο να εμπλακεί σε 
πόλεμο και να κατακτηθεί παρά να υπογράψει 
και να καταστεί συνεργός στην υποδούλωση 
της». Ο δε Κάλλαχαν πίεζε την ελληνοκυπριακή 
πλευρά να συμβιβαστεί με τις τουρκικές απαιτή-
σεις γιατί «οι τουρκικές δυνάμεις θα προέλαυναν 
και θα επακολουθούσε μεγάλη αιματοχυσία». 
Ανάφερε επίσης ότι βρισκόταν σε συνεχή επαφή 
με τον Κίσσιγκερ και ότι «οι ΗΠΑ θα ασκούσαν 
πίεση επί της Τουρκίας μόνο αν η ελληνοκυ-
πριακή πλευρά παραχωρούσε 20-30% του εδά-
φους στους Τουρκοκύπριους διαφορετικά δεν θα 
παρεμποδίζαν την προέλαση των τουρκικων δυ-
νάμεων» (Βλ. Γ. Κληρίδη: Η Κατάθεση μου, τόμος 
Δ’. σ.69 -74). 
 
Το «τελεσίγραφο» του Γκιουνές: «Ναι» ή 
«Όχι» στο γεωγραφικό διαχωρισμό 
Το βράδυ της 13ης Αυγούστου, ο Γκιουνές είχε 
δώσει ένα χάρτη της Κύπρου χωρισμένο σε έξι 
καντόνια και ζητούσε την αποδοχή είτε του δικού 
του σχεδίου ή εκείνου του Ντεκτάς. Ζητούσε από 
τον Κληρίδη να απαντήσει εκείνη την ώρα με ένα 
«Ναι» ή ένα «Όχι» αν αποδεχόταν το γεωγραφικό 
διαχωρισμό της Κύπρου. Και τα δύο σχέδια πα-
ραχωρούσαν 34% του εδάφους στους τουρκο-
κυπρίους.  Ο Κληρίδης ζήτησε από τη Διάσκεψη 
48 ώρες για να συζητήσει  τις προτάσεις και ότι 
ήθελε να στείλει ένα μέλος της αντιπροσωπείας 
του στο Λονδίνο για να συμβουλευτεί το Μακάριο, 
και ότι ο ίδιος και ο Μαύρος θα πήγαιναν στην 
Αθήνα για να συνομιλήσουν με τον Καραμανλή. 
Ο Κάλλαχαν συμφώνησε για την 48ωρη αναβολή, 
αλλά ο Γκιουνές ήταν ανυποχώρητος. Η Διάσκεψη 
κατέληξε σε ναυάγιο γύρω στις 3:00 π.μ. της 14ης 
Αυγούστου, και στις 4:30 π.μ. οι τουρκικές στρα-
τιωτικές δυνάμεις έβαζαν σε εφαρμογή το σχέδιο 
για τον δεύτερο Αττίλα.  
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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Ψευδοκράτος: 37 χρόνια μετά Τεύκρος Ανθίας-Ο Ποιητής της Αντίστασης και της Λευτεριάς 

του Καθηγητή Ζαννέτου Τοφαλλή 

Στις 15 Νοεμβρίου συμπληρώνονται  50 
χρόνια από το θάνατο του μεγάλου ποιητή 
της Κύπρου, Τεύκρου Ανθία. Είχα την ευ-

καιρία να γνωρίσω τον Τεύκρο Ανθία όταν βρι-
σκόταν στο Λονδίνο από το 1956-1968. Και 
γνώρισα από κοντά τον μεγάλο Ποιητή, Δά-
σκαλο, Πνευματικό Ηγέτη και Άνθρωπο, αφού 
εργαστήκαμε στην έκδοση της παροικιακής τότε 
εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ του Λονδίνου. Ήταν ο 
πνευματικός μου Πατέρας και θα του έχω πα-
ντοτινή ευγνωμοσύνη.  
Το σημείωμα που ακολουθεί, αποτελεί  ένα τα-
πεινό μνημόσυνο στο μεγάλο Δάσκαλο, τον γεν-
νημένο Ποιητή, τον πρωτοπόρο αγωνιστή της 
Προόδου και της Λευτεριάς, της Ειρήνης και της 
Δημοκρατίας. Γι αυτές τις αθάνατες αρχές έδωσε 
ολόκληρη τη ζωή του. 
Ο Τεύκρος Ανθίας γεννήθηκε στην Κοντέα Αμμο-
χώστου στις 10 Απριλίου 1903 από φτωχική οι-
κογένεια. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας 
Παύλου. Το όνομα Τεύκρος Ανθίας είναι φιλολο-
γικό ψευδώνυμο παρμένο από την ελληνική μυ-
θολογία. 
Παντρεύτηκε τη Λόλα Λεοντιάδου με την οποία 
απέκτησαν δύο παιδιά – τον Αντίνοο και την 
Πόπη. Με τη δεύτερη του γυναίκα, την Αναστασία, 
απέκτησαν τρία παιδιά – την Φλόγα, τον Τεύκρο 
και την Άντρη. 
Πέθανε στις 15 Νοεμβρίου 1968, στο Λονδίνο, 
σε ηλικία 65 χρόνων, και ετάφη στη γενέτειρά 
του, την Κοντέα, το σκλαβωμένο του χωριό της 
επαρχίας Αμμοχώστου. 
Το 1922, ο Ανθίας είναι απόφοιτος του Ιεροδιδα-
σκαλείου Λάρνακας. Είναι έτοιμος να εισέλθει στο 
διδασκαλικό επάγγελμα κι έχει κιόλας εισέλθει 
στον χώρο των κυπριακών γραμμάτων 
Η ώριμη, η αδρή και λυρική του φωνή θ' ακουστεί 
στην Αθήνα ύστερα από εφτά χρόνια, όταν θα 
κυκλοφορήσει τα Σφυρίγματα του Αλήτη. Ο ποι-
ητής, βγαίνοντας από το Ιεροδιδασκαλείο, δοκί-
μασε να δοθεί στο διδασκαλικό επάγγελμα, αλλά 
δε φαίνεται να βρήκε ευνοϊκό κλίμα, αν κρίνουμε 
από την πορεία που αναγκάστηκε ν' ακολουθήσει 
στην υπηρεσία του: Δάσκαλος στην Χοιροκοιτία 
(1922-1923), στη Σπάρτη όπου σύμφωνα με ορι-
σμένες πληροφορίες εξέδιδε μόνος του κι ένα λο-
γοτεχνικό περιοδικό, τη «Φλόγα» (1924-1925), 
Σκλαβοχώρι (1926), στην Κάρυστο, περιφέρεια 
Λακεδαίμονος (πέντε μήνες). Έτσι, στην περίοδο 
αυτή πλανάται φτωχός και έρημος, πικραμένος 
και τρομερά απογοητευμένος στους δρόμους της 
Αθήνας. 
Φτωχός πολύ, όπως φαινόταν από την όλη του 
εμφάνιση συμπληρωνόταν το πορτραίτο του από 
την ατημελησία του συνόλου του, που σου έκαμνε 
άμεση και καίρια εντύπωση εξ αφορμής της απε-
ριποιησίας του που στεφανώνονταν κι από τα 
άκοπα μαλλιά του ριγμένα άσχημα γύρω από το 
κεφάλι του, κι έφταναν ως τους ώμους του. 
Αυτή την εποχή ο Ανθίας αρχίζει συστηματικά και 
δημιουργικά τη δημοσιογραφική του εργασία. Ερ-
γάζεται σαν συντάκτης στην «Πρωία» (1935) και 
αργότερα στην «Ελευθερία» (1939) και με το ανή-
συχο πνεύμα του, την κοινωνική συνείδηση του 
και τη δύναμη της γραφής του προσφέρει σημα-
ντικές υπηρεσίες στην κυπριακή δημοσιογραφία. 
Με την έκρηξη του Β' Παγκόσμιου Πολέμου και 
ιδίως μετά τη φασιστική επίθεση εναντίον της Ελ-
λάδας και αργότερα της Σοβιετικής Ένωσης, δη-
μιουργήθηκε στην Κύπρο ένα πνεύμα υπέρ των 
Δημοκρατικών Δυνάμεων και εναντίον του φασι-
σμού, μέσα στο οποίο ατόνησαν και ουσιαστικά 
καταργήθηκαν οι δικτατορικοί περιορισμοί. Άρχισε 
μια αντιφασιστική εκστρατεία με άρθρα και λαϊκές 
κινητοποιήσεις με ιδεολογικό και εθνικό υπόβαθρο. 
Ο Ανθίας, σαν κορυφαίο στέλεχος της οργανω-
μένης πια αριστεράς (είναι γνωστό ότι ο Ανθίας 
ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύ-
πρου και ιδρυτικό μέλος του ΑΚΕΛ, στο οποίο 

παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του), βρίσκεται 
στην πρωτοπορία αυτών των κινητοποιήσεων. 
Αναπτύσσει μια μαχητική δημοσιογραφική δρα-
στηριότητα, παίρνει μέρος στις λαϊκές εκδηλώσεις, 
εκφωνεί λόγους.. 
Σαν δημιουργός εμπνέεται από την αντιφασιστική 
πάλη των λαών και τον αγώνα της Ελλάδας. Επι-
στρέφει στην αγωνιστική ποίηση και στο πατρι-
δολατρικό στοιχείο. Τώρα, όμως, η αγωνιστική 
φωνή του είναι πανανθρώπινη στο περιεχόμενο 
της και η αγάπη προς την Ελλάδα ένας βαθύς 
πατριωτισμός. Γράφει: «Ηρωική Συμφωνία» 
(1942), «Εκ βαθέων» (1944), «Το Ανθρώπινο 
Έπος» (1945), «Ελλάδα» (1946), «Κυπριακή Ρα-
ψωδία» (1947). 
Το 1948, θέλοντας να κινηθεί μέσα σε ευρύτερους 
ορίζοντες, φεύγει για την Αγγλία. Εκεί συνεχίζει 
να εκδίδει τα περιοδικά «Φλόγα και Σπίθα» (που 
τα τύπωνε στο τυπογραφείο Ζαβαλλή στη Λευ-
κωσία), συνεργάζεται με την Ελληνική Υπηρεσία 
του Βρετανικού Ραδιοφώνου μαζί με τον Μιχάλη 
Κακογιάννη, στέλλει ανταποκρίσεις στην Κύπρο 
και την Αλεξάνδρεια και πρωτοστατεί στην ίδρυση 
της Ελληνικής Σχολής Λονδίνου, στην οποία ο 
ποιητής αφοσιώθηκε με πίστη και αυταπάρνηση 
αγωνιζόμενος να προσφέρει στα ξενιτεμένα κυ-
πριόπουλα ελληνική εκπαίδευση και να διατηρή-
σει την ελληνική συνείδηση και την ελληνική ταυ-
τότητα μέσα στην παροικία. Εδώ ο ποιητής 
γράφει το «Τραγούδι της Γης» και το S.O.S., δυο 
βιβλία με φιλοσοφική διάθεση. 
Όταν επιστρέφει στην Κύπρο, το 1955, το νησί 
έχει κιόλας περάσει σ' ένα νέο μαχητικό στάδιο 
του εθνικού αγώνα. Ακόμα μια φορά ο Ανθίας 
πορεύεται πλάι-πλάι με τον λαό της πατρίδας του, 
ακόμα μια φορά κάνει το χρέος του προς τον 
αγωνιζόμενο λαό του σαν ποιητής και σαν άν-
θρωπος. Εδώ, στα κρατητήρια του ξένου κατα-
κτητή, παθαίνει την πρώτη καρδιακή προσβολή. 
Κι ενώ οι φίλοι του περιμένουν με αγωνία τα νέα 
του από το Γενικό Νοσοκομείο όπου μεταφέρ-
θηκε, έφτασε κοντά τους η «Διακήρυξη» του: 
 
Κι ίχνη καρδιάς να ζούνε μέσα μου 
θα τραγουδώ και θ' αλαλάζω 
για Σένα ατίμητη ζωή, 
για Σε γαλανομάτα Λευτεριά. 
 
Αργότερα ο κύπριος ραψωδός θα εκδώσει δυο 
βιβλία εμπνευσμένα από τον νέον αγώνα της Κύ-
πρου, το «Ημερολόγιο τον C.D.P. (όπου περι-
λαμβάνει πολλά ποιήματα που έγραψε στα κρα-
τητήρια) και το «Ορατόριο». Και τα δυο είναι 
διαποτισμένα από μια απέραντη αγάπη για την 
Κύπρο. Τα διαπερνά ένα φλογερό πάθος για τη 
λευτεριά. 
Λόγω της αρρώστιας του, οι Άγγλοι τον απολύουν 
το 1956 κι ο Ανθίας φεύγει και πάλι για το Λονδίνο 
το 1957, όπου εργάζεται σαν διευθυντής της εφη-
μερίδας  «Βήμα»  και είναι εδώ που γνωριστήκαμε 
με τον ποιητή. Ποτέ στα ιστορικά της δημοσιο-
γραφίας, η ελληνική γλώσσα με τον πλουσιότατο 
της κόσμο δεν χρησιμοποιήθηκε τόσο αριστοτε-
χνικά. Η δημοσιογραφία έγινε ποίηση. ήταν άρι-
στος τεχνίτης της γλώσσας.  
Ως την τελευταία του πνοή γράφει. Γράφει για 
τον πόλεμο στο Βιετνάμ, γράφει για τη δολοφονία 
του μάρτυρα της ειρήνης Λαμπράκη (Λαμπρα-
κιάδα), γράφει για τη νέα δοκιμασία της Ελλάδας 
(Αγρυπνώ για σένα Ελλάδα) το οποίο μου ζήτησε 
να το μεταφράσω στα Αγγλικά όπως κι έγινε). Και 
πεθαίνει "με το όραμα της παγκόσμιας Ειρήνης 
και της λευτεριάς" καθώς λέει σ' ένα σημείωμά 
του στη «Νέα Εποχή» ο Βάρναλης. 
Τον Επίλογο από τα Σφυρίγματα του Αλήτη, που 
φιλοσοφεί προφητικά τη ζωή της κακουχίας και 
της στέρησης, βγήκαν τα Σφυρίγματα τον Αλήτη, 
που τον λύτρωσαν. 
Στις ταραγμένες και σκληρές μέρες των Οκτω-
βριανών, ο Ανθίας μοιράστηκε με τον λαό την 
έξαρση των ημερών, μα και τους διωγμούς και 
τις ταλαιπωρίες που ακολούθησαν. Πιάστηκε από 
τους Άγγλους πληγωμένος στο χέρι από πυρο-
βολισμό και οδηγήθηκε στις φυλακές και αργό-
τερα εντοπίστηκε στα χωριά Ανδρολύκου και Κο-
ντέα, το χωριό του.  
Στην Ανδρολύκου ο εντοπισμένος ποιητής μαζεύει 
τους Τούρκους κατοίκους του χωριού τα βράδια 
στο καφενείο και τους μαθαίνει ελληνικά. Κι η φω-
τογραφία του δασκάλου αναρτάται στον τοίχο του 
τούρκικου καφενείου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες 
που έχουμε, μένει εκεί ως το 1956. Πότε κατέβηκε, 
αν κατέβηκε, δε γνωρίζουμε. 
Με αυτά τα λίγα λόγια, κλείνω αυτό το αφιέρωμα 
σαν ένα μικρό φόρο τιμής – ένα ταπεινό μνημό-
συνο σε ένα Μεγάλο Πνευματικό Δημιουργό. Το 
έργο του αξίζει να μελετηθεί από τις μελλούμενες 
γενιές γιατί στη μακρόχρονη ιστορία της η πατρίδα 
μας σπάνια γέννησε τέτοιο Λεβεντογιό. Ο Ανθίας 
υπήρξε η πιο λυρική, η πιο δυνατή, η πιο αν-
θρώπινη φωνή που γνώρισε ποτέ η Κύπρος.

H παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους 
για την οποία επιχαίρει και αξιοποιεί η 
Τουρκία έγινε μεν στις 15.11.1983, αλλά 

τρεις μόνο μέρες μετά, στις 18.11.1983, το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας μετά από διεκδίκηση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας (την κυριαρχία της οποίας 
παραβίαζε), καταδίκασε την αποσχιστική αυτή 
ενέργεια ως νομικά άκυρη. Κάλεσε δε όλα τα 
κράτη μέλη του ΟΗΕ να μην το αναγνωρίσουν 
αφού το μόνο νόμιμο και αναγνωρισμένο κρά-
τος, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία (ψήφισμα 
541/83). Όμως η Τουρκία, συνεπής στην επε-
κτατική βουλιμία της, αντάλλαξε «πρέσβεις» με 
το ψευδοκράτος «αναγνωρίζοντάς» το παρά-
νομα. «Αναγνώριση» που την αξιοποιεί και 
τώρα για την παράνομη επέμβαση στην ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας επικαλούμενη συμ-
φωνίες μαζί του. Ακολούθησε το λεγόμενο «συ-
νταγματικό δημοψήφισμα» και οι «εκλογές» στο 
ψευδοκράτος, για να ακολουθήσει μετά από νέα 
δική μας διεκδίκηση, νέο καταδικαστικό επίσης 
ψήφισμα του ΟΗΕ, το 550 του 1984. Η Κύπρος 
όταν αντιστεκόταν και διεκδικούσε καθαρές θέ-
σεις το κατόρθωνε. 
Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους και η επιτυχία 
της αντίδρασής μας έπρεπε να αποτελέσει δίδα-
γμα αφ’ ενός περί των προθέσεων της Άγκυρας 
σε βάρος της Κύπρου με τη σαφέστατη παρα-
βίαση του Διεθνούς Δικαίου και αφ’ ετέρου επιβε-
βαίωση ότι η διεκδίκηση του δικαίου φέρνει απο-
τελέσματα. Δείγμα οι πρόσφατες καταδικαστικές 
με συνέπειες για την Τουρκία αποφάσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 
Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους αποτελούσε την 
πιο έκδηλη καταπάτηση των συμφωνηθέντων το 
1977 και 1979 αλλά επίσης κατέδειξε την προκα-
θορισμένη επιδίωξη της Τουρκίας διαχρονικά να 
επιτύχει ανύψωση του ψευδοκράτους σε ισότιμο 
«συνέταιρο» σε έναν «κρατικό νέο συνεταιρισμό». 
Έπρεπε αυτή η ανακήρυξη να αποτελούσε, με 
βάση και την Τουρκανταρσία του 1963-'64 και την 
παράνομη εισβολή του 1974, το τέλος της εθελό-
τυφλης ψευδο-ελπίδας, που κάποιοι έτρεφαν και 
τρέφουν περί το ότι η εξεύρεση δίκαιης λύσης θα 
επέλθει μέσα από διαδοχικές δικές μας υποχω-
ρήσεις, έξω ή αντίθετα με ό,τι το δίκαιο προβλέ-
πει.  
Όμως η πλευρά μας παρέμεινε και παραμένει δέ-
σμια του «ιστορικού», όπως το ονομάσαμε, συμ-
βιβασμού των συμφωνιών 1977 και 1979. Ενώ η 
Τουρκία, που αναδεικνύεται ο μέγας ταραξίας της 
περιοχής, προβάλλει συνεχώς θέματα για δύο 
λαούς και κράτη, για εκλιπούσα Κυπριακή Δημο-
κρατία, για «δικαίωμά» της στην ΑΟΖ με γεωτρή-
σεις και παρουσία πολεμικών πλοίων, ενώ πρα-
γματοποίησε παράνομη σύνδεση με αγωγό νερού 
με το ψευδοκράτος και ετοιμάζει σύνδεση ηλε-
κτρισμού! Θα έπρεπε από την επομένη της 
ψευδο-ανακήρυξης, με δεδομένα και τα ψηφί-
σματα του ΟΗΕ, η πολιτική μας να είχε παραμείνει 
ως μια αποφασιστική και συνεπής ξεκάθαρη διεκ-
δίκηση κατά το Διεθνές Δίκαιο. Αντί τούτου, δυ-
στυχώς, μέχρι σήμερα, παραμένουμε δέσμιοι 
ενός διαλόγου με πρόσθετες έκτοτε υποχωρήσεις, 
που έχουν οδηγήσει σε συμφωνίες και προσεγ-
γίσεις που υποδηλούν έντονα ότι, μετά την εξα-

φάνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα υπάρχει 
ένα ΜΗ λειτουργικό κράτος. 
Τούτο μάλιστα ενώ αποδεδειγμένα όταν διεκδικεί 
και αντιστέκεται η Κυπριακή Δημοκρατία γίνεται 
σεβαστή, ενώ όταν υποχωρεί αυξάνεται η βουλι-
μία της Τουρκίας. Σ’ αυτό το δόγμα της άδικης σε 
βάρος μας μεταχείρισης, λόγω συμφερόντων, 
οφείλεται και η μεθόδευση λύσης ή κλείσιμο του 
Κυπριακού με μια ομοσπονδία διζωνική, δικοινο-
τική που προοιωνίζει ρατσιστική λύση, ως ένα 
εξαίρετο δείγμα μιας συνομοσπονδίας που θα τε-
λεί υπό τουρκική επικυριαρχία. 
Η 15η Νοεμβρίου του 1983 μετά την Τουρκανταρ-
σία του 1963-'64 ήταν η πιο πανηγυρική επιβε-
βαίωση της πρόθεσης της Τουρκίας για κατάρ-
γηση της Κυπριακής Δημοκρατίας που η ηγεσία 
μας δεν αντιλήφθηκε και δεν χειρίστηκε κατά το 
δίκαιο. Είναι γι’ αυτό που έκτοτε και μέχρι σήμερα 
φθάσαμε με βάση τον διάλογο σε λύση με παρ-
θενογένεση, ένα νέο «συνεταιρικό κράτος» ως 
μια χαλαρή ομοσπονδία, μη λειτουργική και μη 
βιώσιμη.  
Όμως εξακολουθεί να είναι αναγκαία η δική μας 
υπογραφή για την όποια λύση. Κανένας ηγέτης 
δεν μπορεί να ενεργήσει χωρίς τη λαϊκή εντολή 
για την όποια λύση. Το δημοψήφισμα του 2004 
έδωσε την απάντηση. Αν συνεχίσουμε να παρα-
μένουμε δέσμιοι μιας διαχρονικής υποχωρητικό-
τητας, δεν θα επιτύχουμε λύση που να αφήνει 
έστω την ελπίδα διαφύλαξης και για το μέλλον 
όλων των ανθρωπίνων και κοινοτικών δικαιωμά-
των. Το μόνο αστάθμητο στοιχείο είναι για τον 
διεθνή παράγοντα η ευρύτερη και συνεχώς αυ-
ξανόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας έναντι 
όλου του πέριξ χώρου της. Ένα παιγνίδι επίδειξης 
δύναμης και αλαζονείας που κάποτε θα φέρει συ-
νέπειες στην ίδια την Τουρκία. Προκλητικότητα 
που δεν εκδηλώθηκε τυχαία αλλά αποβλέπει σε 
μεγαλύτερη πίεση σε βάρος μας. Μια προκλητι-
κότητα όμως που με κατάλληλους χειρισμούς 
μπορεί να καταστεί αφορμή για καταγραφή επι-
τέλους της ΕΥΘΥΝΗΣ της Τουρκίας. Βέβαια οφεί-
λουμε επιτέλους να διαγνώσουμε ορθά, αντικει-
μενικά και χωρίς ψευδαισθήσεις ότι, οι 
διαχρονικές υποχωρήσεις μας έφεραν τη δυσχε-
ρέστατη αυτή προοπτική για το μέλλον του τόπου 
και των επόμενων γενεών. Ακόμη και η απειλή 
για ευρύτερη δήθεν αναγνώριση του ψευδοκρά-
τους ή «προσάρτησή» του στην Τουρκία, δεν κα-
ταργούν το νόμιμο κράτος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, γιατί είναι πράξεις αντίθετες στο Διεθνές 
Δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Είναι λοιπόν 
καταθλιπτικό και ακατανόητο να διαπραγματεύε-
ται μια χώρα κράτος μέλος του ΟΗΕ και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία, 
λύση με προδιαγραφές αντιευρωπαϊκές, ανελεύ-
θερες και αντιδημοκρατικές γιατί αυτό επιδιώκουν 
να επιβάλουν η Τουρκία και το παράνομο ψευ-
δοκράτος.  
Η ευθύνη για να διασωθεί ο τόπος παραμένει 
στον ίδιο το λαό, στον καθ’ έναν μας. Οι άνθρωποι 
του τόπου τούτου, με σεβασμό στην ιστορία και 
την αξιοπρέπειά μας, ας αποτελέσουν την αφε-
τηρία από σύσσωμη την πολιτική ηγεσία, μιας 
καλά οργανωμένης, πριν να είναι πολύ αργά, 
διαρκούς προσπάθειας για δικαίωση.
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Οι ανισότητες του κορωνοϊού και η ψυχική υγεία στις κοινότητες μας Ενημέρωση APPG για Κύπρο σχετικά  
με τις τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο

Οι στατιστικές μελέτες δείχνουν 
ξεκάθαρα ότι το ποσοστό θνη-
σιμότητας για θανάτους που 
σχετίζονται με το κορωνοϊό είναι 
δυσανάλογα υψηλότερο μεταξύ 
των ομάδων εθνικών μειονοτή-
των, υψηλότερο μεταξύ ανδρών 
και ηλικιωμένων, και ακόμα πε-
ρισσότερο μεταξύ των κοινωνι-
κοοικονομικά στερημένων ομά-
δων. Οι ελληνόφωνες 
κοινότητές μας δεν αποτελούν 
εξαίρεση σε αυτά τα γεγονότα 
με οικογένειες να θρηνούν τις 
απώλειες των αγαπημένων 
τους προσώπων λόγω αυτού 
του νέου ιού. Επιπλέον, οι άν-
θρωποι αγωνίζονται να αντιμε-
τωπίσουν ψυχικά την κοινωνική 
απομόνωση και τα συναισθή-
ματα θλίψης, μοναξιάς και άγ-
χους, μεταξύ άλλων. Τέτοια συ-
ναισθήματα εντείνονται από την 

αβεβαιότητα του μέλλοντος που 
προκαλεί ο κίνδυνος ανεργίας, 
ή η απώλεια εισοδήματος σε 
ορισμένες θέσεις εργασίας που 
πλήττονται ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, ή η έλ-
λειψη των μέσων και της ικανό-
τητας εργασίας από το σπίτι, με-
ταξύ άλλων. Πολλοί ενήλικες και 
παιδιά πρέπει να απομονωθούν 
αβοήθητοι σε εχθρικά περιβάλ-
λοντα με τον κίνδυνο να προ-
κληθεί κακοποίηση για πρώτη 
φορά ή να επιδεινωθεί. 
Άλλοι ταλαιπορούνται με τα 
προβλήματα υγείας τους και 
βρίσκονται σε απόγνωση λόγω 
της έλλειψης φροντίδας. Πρά-
γματι, τα εντοπισμένα εμπόδια 
στην υγεία και την κοινωνική πε-
ρίθαλψη που διευρύνθηκαν από 
την κρατική ανταπόκριση στην 
πανδημία, φαίνεται να έχουν 

επηρεάσει περισσότερο τους 
περιθωριοποιημένους πληθυ-
σμούς, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων με εξουθενωτικές δια-
γνώσεις ψυχικής υγείας, μακρο-
χρόνια προβλήματα υγείας, σω-
ματικές αναπηρίες και 
μαθησιακές δυσκολίες. Οι εθε-
λοντικοί οργανισμοί έχουν ιστο-
ρικά διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην παροχή υπηρεσιών 
και προωθούν ενεργά τις τρέ-
χουσες προκλήσεις παρά τις οι-
κονομικά επισφαλείς συνθήκες 
τους. Οι ειδικοί του οργανισμού 
Alpha Care, γνωστοί στο πα-
ρελθόν ως Ελληνική και Ελλη-
νοκυπριακή κοινότητα του En-
field, υποστηρίζουν τις πιο 
ευάλωτες κοινότητές μας για 
πάνω από 30 χρόνια. Οι βασι-
κοί συνεργάτες του οργανισμού 
των προσωπικών φροντιστών, 
εργαζομένων υποστήριξης, και 
θεραπευτών, έχουν μείνει στην 
πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας μαζί με το προ-
σωπικό του εθνικού συστήμα-
τος υγείας (NHS), κάνοντας 
όλους μας να αισθανόμαστε 
εξαιρετικά περήφανοι. 
Αυτή είναι η στιγμή που οι κοι-
νότητες βρίσκονται ενωμένες 
για αλληλοϋποστήριξη και είναι 
σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί 
στο να ζητούμε βοήθεια όταν 
νομίζουμε ότι τη χρειάζομαστε 
και να ξέρουμε πού να τη 
βρούμε όταν είναι διαθέσιμη. 
Κάθε δήμος στο Λονδίνο έχει 

δημιουργήσει δίκτυα υποστήρι-
ξης μέσω των συμβουλίων 
τους, ώστε οι άνθρωποι να 
έχουν πρόσβαση στη βοήθεια. 
Εμείς, στον οργανισμό Alpha 
Care τιμόντας τους αρχαίους 
προγόνους μας, αναγνωρίζουμε 
επίσης τη σημασία της ψυχικής 
υγείας στο πλαίσιο του γνωστού 
Ιπποκρατικού αποφθέγματος: 
«νους υγιής εν σώματι υγιεί», 
(υγιές μυαλό σε υγιές σώμα) και 
προσφέρουμε μια δωρεάν πο-
λιτισμικά ευαίσθητη συμβουλευ-
τική υπηρεσία που λειτουργεί 
για πάνω από 21 χρόνια. Από 
τον αρχικό εγκλεισμό της παν-
δημίας, αναγνωρίσαμε την ανά-
γκη για πρόσθετη ψυχολογική 
υποστήριξη που σχετίζεται με 
τον κορωνοϊό και λειτουργούμε 
εξ αποστάσεως μια συμβουλευ-
τική υπηρεσία ώστε οι άνθρω-
ποι να μπορούν να διαχειρι-
στούν τις δυσκολίες τους σε 
αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είτε 
ζείτε στο Enfield, στο Barnet ή 
στο Haringey, μπορείτε να μας 
μιλήσετε δωρεάν και να μοιρα-
στείτε τις ανησυχίες σας με 
εμπιστοσύνη στα Ελληνικά ή 
στα Αγγλικά. Μείνετε συνδεδε-
μένοι και επικοινωνήστε. 
Το να ζητάς βοήθεια δείχνει δύ-
ναμη και όχι αδυναμία! 

Antony Sigalas  
Φυσιοθεραπευτής της Alpha 

Care Counselling Services   
Tηλέφωνο: 020 8373 6287

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, η 
Ολοκληρωτική Κοινοβουλευτική 
Ομάδα (APPG) ενημερώθηκε 
για τις τελευταίες εξελίξεις στην 
Κύπρο από τον H.E. τον Ύπατο 
Αρμοστή της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
κ. Ανδρέα Κακούρη. Η ενημέ-
ρωση διοργανώθηκε από την 
Εθνική Κυπρiακή Ομοσπονδία-
στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη 
Γραμματεία του APPG. 
Ο Ύπατος Αρμοστής παρείχε 
μια λεπτομερή ενημέρωση που 
για το Κυπριακό, το παράνομο 
«άνοιγμα» της Τουρκίας στους 
παραλιακούς δρόμους των Βα-
ρουσιών, καθώς και τις τελευ-
ταίες προκλήσεις της Τουρκίας 
στην Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου. 
Έδωσε επίσης ενημέρωση σχε-
τικά με τις προοπτικές επανέ-
ναρξης των διαπραγματεύσεων 
και τόνισε ότι μια λύση πρέπει 
να βασίζεται στα σχετικά ψηφί-
σματα του ΟΗΕ και στο συμφω-
νημένο πλαίσιο - συγκεκριμένα 
μια διζωνική, δικοινοτική ομο-
σπονδία. 
Μετά την ενημέρωση του Ύπα-
του Αρμοστή, οι βουλευτές είχαν 
την ευκαιρία να συζητήσουν τις 

πρόσφατες εξελίξεις και να ρω-
τήσουν τον Ύπατο Αρμοστή πιο 
λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά 
με συγκεκριμένα θέματα. 
Υπήρξε επίσης μια συζήτηση 
σχετικά με τις επιπτώσεις των 
πρόσφατων προεδρικών εκλο-
γών των ΗΠΑ στο Κυπριακό και 
οι βουλευτές τόνισαν τη μακρο-
χρόνια υποστήριξη του εκλεγμέ-
νου Προέδρου Joe Biden στην 
Κύπρο. 
Οι ακόλουθοι βουλευτές ήταν 
παρόντες ο Sir Roger Gale MP 
(Con), πρόεδρος του APPG για 
την Κύπρο. Bambos Charalam-
bous MP (Lab), Αντιπρόεδρος 
του APPG για την Κύπρο · Jack 
Dromey MP (Lab), Γραμματέας 
του APPG για την Κύπρο. 
Theresa Villiers MP (Con), 
αξιωματικός του APPG για Κύ-
προ · Bob Blackman MP (Con), 
αξιωματικός του APPG για την 
Κύπρο. Catherine West MP 
(Lab), υπουργός σκιών για την 
Ευρώπη · Φάμπιαν Χάμιλτον 
βουλευτής (εργαστήριο), 
υπουργός σκιών για την ειρήνη 
και τον αφοπλισμό · Ναύαρχος 
Λόρδος West of Spithead (Lab) 
Λόρδος Χάρις (Εργαστήριο) 
Chris Stephens MP (SNP).
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ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  22:00 
Κάποτε Κλαίνε και οι Δυνατοί 
(1967).  Κοινωνικό δράμα με τους 
Νίκο Ξανθόπουλο,  Άντζελα Ζήλεια, 
Θεόδωρο Μωρίδη, Γιώργο Μούτσιο, 
Αθηνά Μιχαηλίδου, Ρένα Γαλάνη. Η 
κυρά-Αγγελική δουλεύει καθαρίστρια 
στο σπίτι του εφοπλιστή Νικολάου για να σπουδάσει 
τον μοναχογιό της Ανδρέα. Η κακομαθημένη κόρη 
του εφοπλιστή Λίζα, ταπεινώνει σε κάθε ευκαιρία τον 
Ανδρέα. Τα πράγματα θα αλλάξουν όταν ο Ανδρέας 
τελειώσει με άριστα την σχολή Εμποροπλοιάρχων. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:30 
Κίτσος, Μίνι και Σουβλάκια (1968). Κωμωδία με 
τους Τάσο Γιαννόπουλο, Μίμη Φωτόπουλο, Τάκη 
Μηλιάδη, Λίζα Αλεξίου, Σόφη Ζαννίνου, Γιάννη 
Φέρμη, Αντώνη Παπαδόπουλο. Ο Κίτσος από τη 
Γαστούνη έρχεται στην Αθήνα και πιάνει δουλειά 
στο σουβλατζίδικο του Δήμου από τη Ρούμελη. Ερω-
τεύεται την κόρη του αφεντικού του, τη Ζέτα, αλλά 
δεν υπάρχει καμιά ανταπόκριση από μέρους της. 
Μετά από ένα γερό καυγά με τον Δήμο, τα παρατάει 
και φεύγει. Ανοίγει δικό του σουβλατζίδικο και κάνει 
θραύση, ενώ τα διπλανά σουβλατζίδικα δεν έχουν 
καθόλου πελατεία.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  22:50 
Οι Κυβερνήσεις Πέφτουνε Αλλά ο Ψάλτης Μένει 
(1987). Κωμωδία με τους Στάθη Ψάλτη, Μαρία Κών-
στα, Γιάννη Ρώτα, Δημήτρη Μπάνο, Θωμά Κωνστα-
ντινίδη, Κώστα Μπακάλη, Γιώργο Ματθαίο. Ο μάντης 
Κάλχας βρίσκεται στη σύγχρονη Αθήνα, αναζητώ-
ντας μια αχτίδα ελπίδας. Όπου, όμως, κι αν την ανα-
ζητεί, κανείς δεν ξέρει να του πει πού βρίσκεται. 
Μέσα στη νεοελληνική παράνοια, διάφορες ιστορίες 
σατιρίζουν την πραγματικότητα, με κεντρικά θέματα 
τη δημόσια τηλεόραση, τους πολιτικούς, τους μεγα-
λοκαρχαρίες κτλ. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  20:45 
Λεονώρα  (1986). Ρομαντική κωμωδία με την Ελένη 
Φιλίνη, Χρήστο Πάρλα, Μέλπω Ζαροκώστα, Γιώργος 
Βουτσινός, Ράνια Νικολαίδου, Αγγελική Κυριακίδου. 
Η Ελεονόρα είναι μια ηθοποιός που βρίσκεται σε 
μια προβληματική σχέση με ένα άνδρα επιστήμονα 
και προσπαθεί να απαλλαγεί από την σχέση αυτή. 
Συνέχεια την ζηλεύει και τις δημιουργεί προβλή-
ματα. Όταν η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο 
αποφασίζει να τον χωρίσει και του ανακοινώνει την 
απόφαση της. Εκείνος όμως δεν την αφήνει και επι-
μένει. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:35 
Πάρτυ για τρεις (1986). Κωμωδία με τους Σταμάτη 
Γαρδέλη, Βάσια Παναγοπούλου, Γιώργο Ζαιφίδη, 
Βούλα Μέξη, Γιώργο Κόζη, Τέτα Κωνσταντά, Βέτα 
Προέδρου. Ο Αλέξης είναι απογοητευμένος γιατί τον 
εγκατέλειψε η Νάνσυ. Θέλει λοιπόν να αγοράσει μια 
μοτοσικλέτα για παρηγοριά, όμως η μητέρα του δεν 
του δίνει τα χρήματα. Έτσι και αυτός δεν της δίνει 
την άδεια του για να ξαναπαντρευτεί. Ο Αλέξης γνω-
ρίζει τη Σοφία αλλά αυτό δεν αρέσει καθόλου στη 
μητέρα του.  
KYΡIAKH 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  22:05 
Κοκκοβιός και Σπάρος στα Δίκτυα της Αράχνης 
(1967). Κωμωδία με τους Πέτρο Γιαννακό, Αλέκο 
Τζανετάκο, Έρση Δοξακοπούλου, Χρηστόφορο 
Ζήκα. Ένας τρελός επιστήμονας κάνει μια σπουδαία 
εφεύρεση την οποία ονομάζει ‘η Ακτίνα της ζωής’. Η 
βοηθός του επιστήμονα η Μόνα, δεν κρατάει το μυ-
στικό την εφεύρεση και έτσι η συμμορία της Αράχνης 
με συνεργό την ίδια την βοηθό του επιστήμονα την 
Μόνα αποφασίζουν να κλέψουν τον τύπο της εφεύ-
ρεσης. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:05 
Ο Αδελφός Άννα (1963). 
Δραματική περιπέτεια με 
τους Πέτρο Φυσσούν, Ξένια 
Καλογεροπούλου, Μάνο Κα-
τράκη, Βύρωνα Πάλλη, Χα-
ριτίνη Καρόλου, Λάζο Τερζά, 
Μήτσο Λυγίζο, Γιώργο Οικονόμου. Ο Ανδρέας, ανι-
ψιός τού προ οκταετίας αποβιώσαντος ηγούμενου 
της Μονής Διονυσίου, καταφτάνει στο Άγιον Όρος 
με μια ομάδα αρχαιοκαπήλων, με σκοπό να κλέψουν 
έναν ολόχρυσο και γεμάτο πολύτιμους λίθους 
σταυρό, γνωστό ως Σταυρό του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου. Κερδίζει την εμπιστοσύνη των πράων και φι-
λόξενων μοναχών. Μία Εβραιοπούλα όμως, η Άννα, 
την οποία ο πατέρας της είχε εμπιστευτεί από μωρό 
στον ασκητή Βασίλειο, υποψιάζεται τους σκοπούς 
των επισκεπτών.   
ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  20:30 
Εδώ Πολυτεχνείο (1974). Ιστορική ταινία γυρισμένη 
στην Ιταλία με τους Εμίλιο Ντελ Πιάνε, Ενρίκο Φρι-
τζέριο και Ντανιέλα Μορέτι. Καθώς η Ελλάδα περ-
νούσε το έβδομο έτος της δικτατορίας μια ομάδα 
φοιτητών κλείνεται στο Πολυτεχνείο και απαιτεί αλ-
λαγή στα πολιτικά δρώμενα της χώρας. 

ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:55 
Ο Καπετάνιος και η Χορεύτρια (1989). Κωμωδία 
με τους Πάνο Μιχαλόπουλο, Σοφι Ζανίνου, Μέλπω 
Ζαροκώστα, Δήμο Μυλωνά, Πίτσα Κονιτσιώτη. Ο 
Ντίνος καπετάνιος σε γκαζάδικο, επιστρέφει στην 
Ελλάδα ύστερα από τέσσερα χρόνια απουσίας. Έχει 
αποφασίσει να παντρευτεί την κοπέλα του, να αγο-
ράσει ένα σπίτι και να μείνει στη στεριά για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Ωστόσο, μόλις πατάει το πόδι του 
στο σπίτι, αντιμετωπίζει τη μια έκπληξη μετά την άλλη... 
ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  23:30 
Ζήτω η Τρέλα (1964). Κωμωδία με τους Θανάση 
Βέγγο, Πάρη Λεβέντη, Σόνια Ζωίδου, Δημήτρη Νι-
κολαΐδη, Γιάννη Βογιατζή, Ελένη Καρπέτα, Άρη Μαλ-
λιαγρό, Σαπφώ Νοταρά. Ο Ρωμαίος, ένας καλόκαρ-
δος τύπος, που πιστεύει ότι είναι μεγάλος 
«Καζανόβας», βγαίνει δοκιμαστικά από το ψυχια-
τρείο. Έπειτα από πρόταση του ξαδέλφου του, Λέο-
ντα Καρφή, πηγαίνει για διακοπές σ’ ένα νησί, όπου 
βρίσκεται συνέχεια κάτω από το άγρυπνο βλέμμα 
του Τηλεμάχου, ενός νοσοκόμου του ψυχιατρείου.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  20:30 
Ο Τζογαδόρος (1989). Κωμωδία με 
τους Σωτήρη Μουστάκα, Αλίκη Καμι-
νέλλη, Πόπη Μοντανάρη, Λάκη Σκού-
ταρη, Φράνκο Αλφόνζο, Ηλία Κων-
σταντίνου. Ο Νεκτάριος δεν είχε 
παίξει ποτέ στη ζωή του χαρτιά. Όχι 
μόνο γιατί δεν ήξερε, αλλά γιατί ήταν 
τρομερά τσιγκούνης. Ώσπου κάποια 
μέρα, χωρίς καλά καλά να το καταλά-
βει, πιάνει στα χέρια του την τράπουλα και τότε, αρ-
χίζει η περιπέτειά του. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:50 
Εδώ Είναι Βαλκάνια (1984). Κωμωδία με τους 
Σταύρο Παράβα, Λύδια Λένωση, Παύλο Κοντογιαν-
νίδη, Βίκη Bανίτα, ΒασίληΤσάγκλο, Αλέκο Γιανάκη, 
Μιχάλη Μανιάτη, Θάλεια Αργυρίου. Μια δημοσιο-
γράφος φτάνει σ’ ένα ορεινό χωριό, για να ερευνήσει 
τη θέση της γυναίκας στην ύπαιθρο. Έχοντας στο 
μυαλό της μια εντελώς πλασματική εικόνα, θα ζήσει 
από κοντά όλο το φάσμα της ερωτικής μιζέριας και 
του σεξουαλικού υποσιτισμού, την ερωτική πείνα 
των αρσενικών, τον στερημένο ερωτικά και μειωμένο 
κοινωνικά τύπο, ο οποίος ονειρεύεται να γίνει χω-
ροφύλακας, την αιμομιξία και τις δραματικές επιπλο-
κές της.
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ΠΕΜΠΤΗ 12/11 

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 Τελετή έναρξης Eras-
mus Dates 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Προκλήσεις 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/11 
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 14/11 
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 15/11 

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 16/11 
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 17/11 
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 18/11 

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 12 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 
Αρχαία Όλυνθος 
22:00 Ελληνική Ταινία: Κλαίνε και οι 
Δυνατοί  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 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 Άντα Μουράτη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Κίτσος, Μίνι 
και Σουβλάκιa  
22:50 Ελληνική Ταινία: Οι Κυβερνή-
σεις Πέφτουνε Αλλά ο Ψάλτης Μένει  
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 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:  
Ο Καθηγητής Dr Andrew Sergis of 
Sergis Academy μιλά στη Βασούλα 
Χριστοδούλου για τις τελευταίες εξε-
λίξεις στο θέμα του Κορωνοιού 
20:45 Ακάληπτος Επ 28 
21:35 Ελληνική Ταινία: Λεονώρα 
23:10 Ελληνική Ταινία: Πάρτι για Τρεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 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 
22:105 Ελληνική Ταινία: Κοκκοβιός 
και Σπάρος στα Δίκτυα της Αράχνης  
23:00 Ελληνική Ταινία:  
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 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 Αμμόχωστος 2020- Μέρος 1ον  
21:05 Ελληνική Ταινία: Ο Αδελφός 
Άννα  
23:20 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 17 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 
20:30 Ελληνική Ταινία: Εδώ Πολυ-
τεχνείο 
21:55 Ελληνική Ταινία: Ο Καπετά-
νιος και η Χορεύτρια  
23:30 Ελληνική Ταινία: Ζήτω η Τρέλα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 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 Αμμόχωστος 2020- Μέρος 2ον  
21:15 Ελληνική Ταινία:Ο Τζογαδόρος  
22:40 Ελληνική Ταινία: Εδώ Είναι 
Βαλκάνια 
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Europa League: Ηττα της Ομόνοιας (0-2) από τη Γρανάδα

Premier League

Επιβλητική η Άστον Βίλα πέ-
ρασε με 3-0 από την Άρσεναλ. 
Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερ-
πουλ διασταύρωσαν τα ξίφη 
τους στο «Έτιχαντ» με το τε-
λικό 1-1 να αφήνει ικανοποι-
ημένη τη Λέστερ να χαμογελά 
μετά από αυτό το αποτέλεσμα 
(αποτελέσματα, βαθμολογία, 
highlights). 
Ένα βήμα μπρος και... δύο 
πίσω είναι η Άρσενάλ, η οποία 
ηττήθηκε με 3-0 στο Εμιρέιτς 
από την Άστον Βίλα. Ο Σάκα 
με αυτογκόλ έβαλε τους φιλο-
ξενούμενους μπροστά στο 
25΄και ο Γουάτκινς μέσα σε 

τρία λεπτά (72΄ και 75΄) τελεί-
ωσε τα πάντα για την ομάδα 
του καθώς με δύο γκολ δια-
μόρφωσε το τελικό 0-3. 
Το μεγάλο παιχνίδι της Pre-
mier League διεξήχθη στο 
"Έτιχαντ" με τη Μάντσεστερ 
Σίτι να φιλοξενεί τη Λίβερ-
πουλ. Οι Reds προηγήθηκαν 
νωρίς (13') στο ματς με το εύ-
στοχο χτύπημα πέναλτι του 
Σαλάχ. 
Οι "πολίτες" κατάφεραν να φέ-
ρουν το ματς στα ίσια στο 31' 
με το γκολ του Ζεσούς, ο 
οποίος πήρε ωραία τη μπάλα 
μέσα στην περιοχή της Λίβερ-

πουλ και με ωραίο πλασέ την 
έστειλε στα δίχτυα για το 1-1. 
Η ομάδα του Γουαρντιόλα είχε 
μεγάλη ευκαιρία στο 42' να 
πάρει κεφάλι στο σκορ, αλλά 
την πέταξε στα σκουπίδια ο 
Ντε Μπρόινε. Ο άσος της Σίτι 
ανέλαβε την εκτέλεση του πέ-
ναλτι, αλλά έστειλε τη μπάλα 
άουτ. Το πρώτο ημίχρονο ήταν 
γεμάτο με τις δύο ομάδες να 
έχουν ευκαιρίες, το ματς να 
έχει καλό ρυθμό. Το 1-1 έμεινε 
μέχρι το τέλος και τελικά η με-
γάλη κερδισμένη είναι η Λέ-
στερ που μένει στην κορυφή 
της βαθμολογίας. 

Την έκτη σερί της νίκη σε όλες 
τις διοργανώσεις και τρίτη συ-
νεχόμενη στα «σαλόνια» του 
αγγλικού πρωταθλήματος εξα-
σφάλισε η Λέστερ. Οι «αλε-
πούδες» πέρασαν και το 
«εμπόδιο» της Γουλβς, την 
οποία νίκησαν 1-0 στο «Κινγκ 
Πάουερ» που τους επέτρεψε 
να παραμείνουν στις πρώτες 
θέσεις του βαθμολογικού πί-
νακα. 
«Χρυσός» σκόρερ για την 
ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς 
ήταν ο Τζέιμι Βάρντι, ο οποίος 
άνοιξε το σκορ στο 15’ με πέ-
ναλτι, ενώ στο 39’ και πάλι 
από την άσπρη βούλα έχασε 
την ευκαιρία να διπλασιάσει τα 
τέρματα της ομάδας του. Οι 
«λύκοι» με την σειρά τους, 
που παρατάχθηκαν με τον 
Ντανιέλ Ποντένσε στο βασικό 
τους σχήμα, δεν αξιοποίησαν 
τις ευκαιρίες τους για να φτά-
σουν στην ισοφάριση και γνώ-
ρισαν την τρίτη φετινή τους 
ήττα στον θεσμό. 
Ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 150 
γκολ στην Premier League, 
λυτρώνοντας με κεφαλιά την 
Τότεναμ στο εκτός έδρας παι-
χνίδι με την Γουέστ Μπρομ (0-
1). 
Τα σπιρούνια αρχίζουν με "4 
στα 4" εκτός έδρας μόλις για 
τέταρτη φορά στην ιστορία 
τους στη μεγάλη κατηγορία 
(μετά από τις σεζόν 1949-50, 
1960-61 και 2017-18).

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ προχώ-
ρησαν με νίκες στην 8η αγωνι-
στική της Σούπερ Λιγκ, ενώ ο 
Παναθηναϊκός ηττήθηκε από 
τον Ατρόμητο εντός έδρας. 
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 
2-0 του ΟΦΗ στην Κρήτη και 
έφθασε στους 16 βαθμούς σε 
6 αγώνες που έχει δώσει, ενώ 
ο ΠΑΟΚ κέρδισε εκτός έδρας 
τον Απόλλων Σμύρνης με 3-1 
και σε 7 αγώνες έχει 15 βαθ-
μούς. 
Το ντέρμπι της αγωνιστικής 
ανάμεσα σε Αρη και ΑΕΚ ανα-
βλήθηκε. 
Συνοπτικά, σε αναμετρήσεις 

για τη 8η αγωνιστική της Super 
League σημειώθηκαν τα εξής 
αποτελέσματα: 
ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός       
0-0 
Παναθηναϊκός - Ατρόμητος      
0-1 
ΟΦΗ - Ολυμπιακός                  0-
2 
Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΟΚ        
1-3 
Άρης - ΑΕΚ                     ανα-
βλήθηκε 
Αστέρας Τρίπολης - Βόλος       
αναβλήθηκε 
Λάρισα - Λαμία                 ανα-
βλήθηκε

Η Ομόνοια γνώρισε την ήττα με 2-0 κόντρα στην Γρανάδα για 
την 3η αγωνιστική των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ, από τα γκολ 
του Ερέρα στο 4ο λεπτό και του Σουάρεζ στο 63ο τα γκολ. Η 
Ομόνοια που έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία έπαιζε 
από το 41’ με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ντούρις. 
Η Γρανάδα αιφνιδίασε την Ομόνοια και μόλις στο 4ο λεπτό 

άνοιξε το σκορ με σουτ του Ερέρα μέσα από την μεγάλη πε-
ριοχή. Μέχρι το μισάωρο οι Ισπανοί είχαν τον απόλυτο έλεγχο 
του παιχνιδιού και με ένα επιθετικό μονόλογο έψαξαν το δεύτερο 
γκολ. Στο 17ο λεπτό ο Ερέρα απείλησε εκ νέου με το σουτ του 
να φεύγει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Φαμπιάνο και στο 
24’ ήταν η σειρά του Σουάρεζ να δοκιμάσει τον Βραζιλιάνο τερ-
ματοφύλακα. 
Μετά το μισάωρο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, η Ομόνοια ξε-
θάρρεψε και κέρδισε μέτρα στο γήπεδο. Tα δεδομένα άλλαξαν 
όταν στο 41ο λεπτό ο Ντούρις είδε την δεύτερη κίτρινη κάρτα 
και πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια. 
Στις καθυστερήσει ο Μάσιτς έπιασε το μακρινό σουτ, με τον Φα-
μπιάνο να διώχνει. Στην επόμενη φάση η Ομόνοια ζήτησε πέ-
ναλτι σε μαρκάρισμα στον Μποτεάκ όμως ο διαιτητής είπε όχι. 
Με τρεις αλλαγές παρατάχθηκε στο Β’ ημίχρονο η Ομόνοια αφού 
ο Χένινγκ Μπέργκ έριξε στον αγώνα τους Ασαντέ, Κούσουλο 
και Σεχού στις θέσεις των Παπουλή, Μποτεάκ και Γκόμεθ. Στο 
63’ οι Ισπανοί διπλασίασαν τα τέρματα τους με τον Σουάρεζ. 
Ηταν η κάθετη μπαλιά στην άμυνα της Ομόνοιας, ο Φαμπιάνο 
έκανε την έξοδο όμως η μπάλα από κόντρες κατέληξε στα δί-
κτυα. Στο 79’ ο Λέζιακς έκανε μία εκπληκτική ενέργεια από τα 
αριστερά, μπήκε στην μεγάλη περιοχή της Γρανάδα, την κατάλ-
ληλη ώρα γύρισε στον Τιάγκο όμως αυτός δεν έκανε καλό τελεί-
ωμα σπαταλώντας μεγάλη ευκαιρία για να βάλει ξανά την Ομό-
νοια στο αγώνα. Δεν άλλαξε κάτι μέχρι το τέλος και το 2-0 ήταν 
το τελικό αποτέλεσμα.

Σούπερ Λιγκ

Τουρνουά γκολφ-Κύπρος

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 
και τα 2 συνεχόμενα τουρνουά 
γκολφ στο Aphrodite Hills Re-
sort. 
Πέραν του μεγάλου αθλητικού 
ενδιαφέροντος στην παγκόσμια 
κοινότητα γκολφ, η Κύπρος 
απόλαυσε μια παγκόσμια προ-
βολή ως κορυφαίος προορι-
σμός γκολφ βάσει των επαγ-
γελματικών εγκαταστάσεων 
που εντυπωσίασαν αλλά και 
βάσει του υψηλού επιπέδου φι-
λοξενίας η οποία χαρίστηκε 
απλόχερα και αβίαστα σε 
όλους τους συμμετέχοντες. Οι 
500 φιλοξενούμενοι (παίχτες, 
βοηθοί, αξιωματούχοι του 
γκολφ και τηλεοπτικό συνερ-
γείο) φεύγουν από την Κύπρο 
με τις καλύτερες εντυπώσεις 
ενώ ανανεώνουν το ραντεβού 
τους  για τις επόμενες  χρο-
νιές. 
«Αυτό που ζήσαμε ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία μας» δηλώνει 
ο CEO του Aphrodite Hills Re-
sort κ. Γιώργος Μισιρλής, “Σε 
αυτή τη δύσκολη χρονιά για 
όλη την τουριστική βιομηχα-
νία,  καταφέραμε να στρέ-

ψουμε την προσοχή στο νησί 
μας με τον καλύτερο τρόπο και 
βάλαμε γερές βάσεις για τις 
επόμενες χρονιές» ενώ συνέ-
χισε «η ακούραστη ομάδα του 
Aphrodite Hills Resort, απέ-
δειξε περίτρανα τον επαγγελ-
ματισμό και την αφοσίωση της 
στο όραμα μας, να καταστούμε 
ο αθλητικός προορισμός της 
Ευρώπης, και τα καταφέ-
ραμε». «Ευχαριστούμε την Eu-
ropean Tour για την εμπιστο-
σύνη και την ευκαιρία μια 
τέτοιας διοργάνωσης αλλά και 
την ISM για την άψογη οργά-
νωση και την προβολή». 
Τέλος ευχαρίστησε ολόκληρη 
την ομάδα του Aphrodite Hills 
Resort, την ομάδα γκολφ του 
PGA National Cyprus, τη Holi-
day Residences, το Aphrodite 
Hills Hotel και την Atlantica Ho-
tels and Resorts, «Με στενή 
συνεργασία κέρδισαν μαζί ένα 
πολύ μεγάλο στοίχημα. Δηλώ-
νουμε πανέτοιμοι για ακόμα 
μεγαλύτερες διοργανώσεις. 
Hole-in-One όπως λένε και στο 
γκολφ. To πετύχαμε με την 
πρώτη».
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NHS ready for Covid vaccine 
roll-out Hancock says

The NHS is preparing to 
be able to start deliver-
ing a potential Covid-19 

vaccine from the beginning 
of next month in the event it 
is approved. 

Health Secretary Matt        
Hancock said the military and 
NHS staff are on standby to roll 
out the vaccine across the UK 
from the start of December and 
will work “seven days a week”, 
with GPs, new vaccination   
centres and pharmacists all 
playing a role. 

Pop-up vaccination clinics 
are also expected to be used in 
some areas. 

The UK’s medicines regulator 
could approve the Pfizer or      
Oxford vaccines within days of 
a licence application being  
submitted due to rolling analysis 
of the data. 

Mr Hancock told the Commons 
the focus was on delivering the 
jabs if they pass safety tests 
and are approved by regulators, 
with a further vaccine possibly 
coming next summer. 

He added that there were 
many hurdles to overcome        
before the “vast task” of vacci-
nation could begin, including 
thorough examination of clinical 
trial data.  

But he said the NHS was 
leading the work to get a vaccine 
to those most in need as soon 
as possible, including the elderly 
and health and care staff, though 
most other people will not get a 
jab until 2021. 

The roll-out of a vaccine would 
ease the pressure on Prime 
Minister Boris Johnson to avoid 
having to extend the national 
lockdown in England when it 
expires on December 2. 

Experts hope that the first 
phase of vaccination of priority 
groups could prevent the vast 
majority of deaths from Covid-19. 

Asked whether a vaccine 
could be available by Christmas, 
Mr Hancock said that was       
“absolutely a possibility”, adding 
that vaccination clinics would 
be open on bank holidays and 
weekends. 

It was announced on Monday 
that a COVID-19 vaccine, being 
developed by Pfizer and        
BioNTech, has been found to 
be 90% effective in preventing 
people from getting the virus. 

Mr Hancock described the 
development as "promising 
news" but, with England curren-
tly less than a week into a 

month-long lockdown, warned 
it was only "one step of many 
we need to get out of this and 
to tackle this pandemic once 
and for all." 

"The critical thing is that we 
all keep our resolve on the 
measures that are in place 
now," he added. 

The UK Government has       
ordered 40 million doses of      
the Pfizer vaccine – enough for 
about a third of the UK popula-
tion. 

It expects 10 million of these 
doses to arrive in the UK before 
the end of this year, with people 
given two doses, 21 days apart. 

However, scientists have      
expressed concerns about how 
GPs will store vaccines. 

Dr Michael Head, senior         
research fellow in global health, 
University of Southampton, 
said, “If this Pfizer vaccine      
candidate is licensed, there will 
be difficulties around logistics 
and distribution. It has been       
reported that the vaccine           
requires storage at -70 degrees 
centigrade and that is not       
necessarily routinely available 
in most health centres even in 
the UK, let alone globally.”

President Nicos Anasta-
siades on Wednesday 
briefed party leaders 

about the latest developments 
in the Cyprus issue ahead 
of the announced initiative 
of UN Secretary-General  
Antonio Guterres for an infor-
mal five-party summit. 

Political leaders left the 
meeting after a three-hour dis-
cussion expressing concerns 
about the future of the talks. 

Government spokesman 
Kyriacos Koushos said Anas-
tasiades briefed the political 
leaders about his meeting last 
week with new Turkish Cypriot 
leader Ersin Tatar. 

He also briefed them about 
the two latest European   
Councils, his letter to Guterres 
expressing his willingness to 
participate in an informal       
five-party summit, the UNSG’s       
response and telephone calls 
he had with the UK prime   
minister, UN envoy Jane Hall 
Lute who will visit Cyprus later 
this month, and EU High      
Representative Josep Borrell. 

“We will take part in the        
informal five-party meeting       
to be convened by the UN 
secretary-general,” Koushos 
said, when asked what the 
government’s position is. 

On whether the Greek     
Cypriot side would participate 
regardless of Turkey’s provo-
cations, Koushos said that 
there was no doubt that such 
actions do not create a favou-
rable environment for the        
resumption of the talks. He 
pointed out, however, that the 
five-party summit is not a        
negotiation but an informal 
meeting in which participants 
will discuss procedural matters 
as regards the continuation of 

the talks. 
Some political leaders     

referred to the term ‘sovereign 
equality’ mentioned this week 
by Turkish Foreign Minister 
Mevlut Cavusoglu.  

During his address at the 
12th Ambassadors’ Conference 
in Ankara, Cavusoglu said that 
to date, Greek Cypriots have 
not accepted political equality. 
“Where there is no political 
equality there must be sove-
reign equality,” he said. 

Head of the Citizens’ Alliance, 
Giorgos Lillikas, said that this 
probably refers to a confedera-
tion which presuppose a      
separate Turkish state. 

Lillikas, DIKO’s Nicolas      
Papadopoulos and EDEK 
leader Marinos Sizopoulos 
warned about going to the 
five-party under the current 
situation, with Turkey calling 
for a two-state solution and 
provocations in Varosha. 

“We have indicated to the 
president that if he accepts a 
five-party summit, he should 
have alternative scenarios to 
avoid pitfalls,” Sizopoulos said. 

Lillikas said that if the       
Republic of Cyprus partici-
pates in a five-party meeting 
as things stand, would mean 
“finding ourselves before     
dangerous dilemmas.” 

Papadopoulos said he     
expressed his party’s concern 
about participating in a     
meeting, even an informal 
one, while Turkey and Tatar 
talk about a two-state solution. 

Andros Kyprianou said 
AKEL’s position is that things 
“are extremely difficult, and 
dangerous.” He called for 
drawing lessons from the past 
of the Cyprus problem and 
specifically the recent past.

Party leaders briefed 
on Cyprus issue

Thousands protest in north over Turkish interference
Thousands of people  

rallied against Turkey’s 
intervention in Turkish 

Cypriot affairs on Tuesday 
evening in northern Nicosia. 

The event, organised by the 
Democracy and Will platform, 
was attended by former Turkish 
Cypriot leader Mustafa Akinci, 
leader of main opposition         
Republican Turkish Party Tufan 
Erhurman and leader of the 
Communal Democracy Party 
(TDP) Cemal Ozyigit. 

Protesters, holding placards 
and banners shouted, slogans 
against external interventions. 

Anger and indignation have 
been seething in the north over 
Ankara’s blatant intervention in 
last month’s election by boosting 

the candidacy of Ersin Tatar, 
who won and became the new 
Turkish Cypriot leader. 

Turkish President Recep  
Tayyip Erdogan’s announcement 
he would arrive in Cyprus on 
Sunday, the 37th anniversary  
of the unilateral declaration of        
independence in the north, for 
a picnic in the recently opened 
part of the fenced area of Varosha 
and works undertaken there by 
Turkish companies have added 
insult to injury. 

Among the slogans written on 
placards were: ‘Freedom, not 
enforcement’, ‘We do not want 
an appointed administrator’, 
‘Cyprus is secular and will remain 
secular’, ‘The last word in        
Cyprus, belongs to the Cypriots’, 

‘Ankara take your hands off us’ 
and ‘No picnic over others’ pain’. 

AKEL lent its support to the 
Turkish Cypriot protesters’ strug-
gle. The party said this was a 
“common struggle for an island 
where the Cypriots alone, freely 

and democratically, will decide on 
their internal affairs, without the 
involvement of any third parties.” 

This struggle, the party said, 
was intertwined with the goal of 
achieving a federal solution that 
will reunite Cyprus and its people. 



On Monday 9th Novem-
ber, the All-Party Parlia-
mentary Group (APPG) 

for Cyprus were briefed on the 
latest developments in Cyprus 
by H.E. the High Commissioner 
of the Republic of Cyprus to the 
UK, Mr Andreas Kakouris. The 
briefing was organised by the 
National Federation of Cypriots 
in the UK, the Secretariat for the 
APPG. 

The High Commissioner pro-
vided a detailed update covering 
the Cyprus issue, Turkey’s illegal 

‘opening’ of Varosi beachfront 
and coastal roads, as well as 
Turkey’s latest provocations in 
Cyprus’ Exclusive Economic 
Zone (EEZ).  

He also gave an update on 
the prospects for the resumption 
of negotiations and emphasised 
that a solution must be based 
on the relevant UN Resolutions 
and the agreed framework – 
namely a bi-zonal, bi-communal 
federation. 

Following the High Commis-
sioner’s briefing, MPs had the 

opportunity to discuss the recent 
developments and ask the High 
Commissioner more detailed 
questions about specific issues. 
There was also a discussion 
about the implications of the      
recent US Presidential Election 
on the Cyprus issue and MPs 
highlighted President-Elect Joe 
Biden’s longstanding support for 
Cyprus. 

The following MPs were    
present Sir Roger Gale MP 
(Con), Chair of the APPG for 
Cyprus; Bambos Charalambous 

MP (Lab), Vice-Chair of the 
APPG for Cyprus; Jack Dromey 
MP (Lab), Secretary of the APPG 
for Cyprus; Theresa Villiers       
MP (Con), Officer of the APPG 
for Cyprus; Bob Blackman MP 
(Con), Officer of the APPG          
for Cyprus; Catherine West      
MP (Lab), Shadow Minister for       
Europe; Fabian Hamilton MP 
(Lab), Shadow Minister for 
Peace and Disarmament;         
Admiral Lord West of Spithead 
(Lab); Lord Harris (Lab); Chris 
Stephens MP (SNP). 
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APPG for Cyprus briefed on latest 
developments in Cyprus

Government extends 
furlough to March 2021

The furlough scheme will 
be extended until the end 
of March, the chancellor 

has announced. 
The scheme, in which           

employees receive four-fifths      
of their current salary up to a  
maximum of £2,500 of hours 
not worked, was established in 
March this year and originally 
scheduled to end last month. 
But it was extended when 
Prime Minister Boris Johnson 
announced a new four-week 
lockdown in England. 

Addressing MPs in the       
Commons last Thursday, Rishi 
Sunak announced a further      
extension into next year. He 
confirmed the payments would 
remain at 80% of people's 
wages, with a review of the       
policy in January. This would 
"decide whether economic         
circumstances are improving 
enough to ask employers to 
contribute more", Mr Sunak said. 

The chancellor also          
announced support for the self-
employed, with the next income 
support grant for November to 
January increasing to 80% of 
average profits up to £7,500. 

"Our highest priority remains 
the same: to protect jobs and 
livelihoods," he told MPs. 

Mr Sunak said that "upfront 
guaranteed funding" for the      
devolved administrations will be 
increased by £2bn. 

"The furlough scheme was 
designed and delivered by the 
government of the United     
Kingdom on behalf of all the 
people of the United Kingdom, 
wherever they live," he said. 

"That has been the case since 
March, it is the case now and 
will remain the case until next 
March."

Boris Johnson  
congratulates Joe Biden
Boris Johnson says he has 

spoken with president-
elect Joe Biden and con-

gratulated him on his election 
victory. 

The prime minister said in         
a tweet: "I look forward to 
strengthening the partnership 
between our countries and to 
working with him on our shared 
priorities - from tackling climate 
change, to promoting democracy 
and building back better from 
the pandemic." 

Downing Street said in a 
statement that Mr Johnson had 
"warmly congratulated" Mr Biden 
on his victory and "also conveyed 
his congratulations to vice presi-
dent-elect Kamala Harris on her 
historic achievement". 

Ms Harris is the first female 
vice president, as well as the first 
woman of African-American and 
South Asian-American descent 
to get the job. 

A day after clinching the U.S. 
presidency, Democrat Joe Biden 
and his advisers were working 
on Sunday on how to address 
the nation’s coronavirus crisis 
while reinforcing his intention to 
bridge America’s gaping political 
divisions. 

Republican Donald Trump, the 
first incumbent U.S. president to 
lose a re-election bid in 28 years, 
gave no indication of conceding 
as his campaign pressed ahead 
with legal fights against the      
outcome.  

In a speech in his home state 
of Delaware on Saturday night, 
Biden delivered a message of 
unity and conciliation, declaring 
that it is “time to heal” the nation. 

He made clear that tackling 
the pandemic was a top priority. 
He has promised to improve  
access to testing and, unlike 
Trump, to heed the advice of 
leading public health officials 

and scientists.  
Biden and his advisers will 

also move forward with the work 
of choosing officials to serve in 
his administration. 

Biden clinched Pennsylvania 
on Saturday to put him over the 
threshold of 270 Electoral College 
votes needed to secure the U.S. 
presidency, ending four days of 
nail-biting suspense since polls 
closed on Tuesday and sending 
his supporters into the streets 
of major cities in celebration. 

“The people of this nation have 
spoken. They have delivered  
us a clear victory, a convincing      
victory,” Biden told honking and 

cheering supporters in a parking lot 
in his hometown of Wilmington. 

Biden spoke directly to the  
70 million Americans who cast 
ballots in support of Trump: “For 
all those of you who voted for 
President Trump, I understand the 
disappointment tonight. I’ve lost 
a couple times myself. But now, 
let’s give each other a chance. 
It’s time to put away the harsh 
rhetoric, lower the temperature, 
see each other again, listen to 
each other again. This is the time 
to heal in America,” he said. 

Biden, when he enters the White 
House, will be the oldest person 
to assume the office, at age 78.

Wales has cancelled all 
school exams next 
summer with grades to 

be based on classroom assess-
ments instead to ensure fairness 
during the pandemic, the Welsh 
education minister announced 
on Tuesday. 

The move comes after an 
exams fiasco in England in the 
summer, when a mathematical 
model used to calculate grades 
for exams cancelled because of 
COVID-19 was ditched after a 
public outcry. 

A review into last year’s 
exams process convinced the 
Welsh government to cancel 
next year’s exams, it said, and 

classroom assessments with 
external marking will replace 
formal exams due to the      
ongoing impact of COVID-19. 

“In this situation, it is impossi-
ble to guarantee a level playing 
field for exams to take place,” 
Welsh education minister Kirsty 
Williams said in a statement. 

Students in England will take 
school exams in summer 2021 
but they will be delayed by three 
weeks to help address disrup-
tion caused by the pandemic, 
the UK government has said. 

The UK education minister 
Gavin Williamson has said 
exams are the fairest way of 
judging performance. 

Wales scraps 2021 school 
exams because of Covid
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On the London buses  
with GREEK DELI 2 U

GREEK DELI 2 U is on 
route on London buses! 
From Enfield to Central 

London, you can now spot 
GREEK DELI 2 U adverts on 
several major bus routes!  

GREEK DELI 2 U is an online 
deli that offers affordable,        
convenient and authentic Greek 
and Cypriot produce. You’re in 
for a treat when you order from 
them - not only do you get your 
Greek or Cypriot products, you 
also get your delivery with a 
smile and free side treats such 
as a hot koulouri. 

What’s more, your online 
Cypriot and Greek Deli are         
offering our readers 10% off 
when you order online and use 
code PARIKIAKI10. So why 

wait, order now for Greek and 
Cypriot products delivered to 
your door at affordable prices! 

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

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

Greeks don’t eat to live, we 
live to eat. For us, food is at the 
centre of everything. It’s a reason 

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

Numerous Greek traditions 
come from our cuisine, too. 
Watching our parents lovingly 
prepare food for us and learning 
recipes that have been passed 
down through generations is a 
rite of passage. As such, food 
is not just a medium through 
which our elders taught us       
how to share love, it’s also an 
important part of our heritage. 
The methods used have little 
changed for hundreds of years, 
harking back to times that were 
far simpler. As a result, every 
dish comes with so much          
history, thus making them all the 
richer. 

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

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

UK Cypriot Sophia Eleni 
has been cast along-
side Gemma Whelan in       

Jermyn St Theatre’s new season 
“15 Heroines” as Laodamia.  

Five leading British 
playwrights draw inspiration 
from Ovid to dramatise the lives 
of 15 Heroines. This exclusive 
online production in partnership 
with Digital Theatre is filmed  
live in Jermyn St Theatre’s 
empty theatre. 

The War, opens with a       
wonderfully inventive update of 
the lesser-known story of       
Laodamia who worries about 
her husband who has gone       
off to fight in the Trojan War.          
In Charlotte Jones’s Our Own      
Private Love Island, the teenage 
army wife records a video      
message on her Mac, with a 
funny, charming performance by 
Sophia Eleni that is ultimately 
heart-breaking. 

Sophia is an OFFIE Award 
Winning actress based in     
London. Her first debut film       
appearance was in the Blaine 
Brothers’ The Death of the  
Revolution when she was just 
ten. The film went on to            
premiere at Cannes and other 
international festivals.  

Sophia later trained at Rose 
Bruford College in the UK and 
The Estonian Academy of Music 
& Dramatic Arts and received 
training in screen acting, physi-

cal theatre and stunt work. 
Sophia is currently working 

across British and American  
television drama as well as      
feature films, theatre, commer-
cials and voice over and is        
developing her skill sets in    
creature performance, motion 
and performance capture.        
Sophia trained in these mediums 
at The Imaginarium Studios 
with Performance Captured 
Academy. 

Since her breakthrough TV 
role in the FOX series: Tyrant, 
Sophia has developed a         
penchant for playing the ‘bad 
guy’, recently featuring as a 
series regular in British fantasy 
series Whatever After alongside 

Jessica Brown Findlay as the 
twisted seductress Kewpid.  

Sophia is an emerging talent 
in gritty drama, often personify-
ing the ‘wolf in sheep’s clothing’, 
across a spectrum of political, 
fantasy, thriller and horror gen-
res; weaving in mysterious and 
edgy interpretations to a role.    

Sophia was born in the UK; 
her grandparents are from      
Cyprus. She is the daughter of 
Nick Kounoupias, a well-known 
lawyer within our community. 

Visit www.jermynstreet-   
theatre.co.uk/show/15-heroines 
for 15 Heroines schedule     
information and to book tickets. 

 
Photo credit: Marc Brenner 

UK Cypriot Sophia Eleni cast in 
Jermyn St Theatre’s “15 Heroines”

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
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Parks and green spaces 
across the country are 
raising their Green Flag 

Award with pride in a year when 
millions of people have seen 
the value of having great quality 
green spaces on their doorstep. 

Forty Hall is one of more than 
2,000 sites across the country 
to collect the award for 2020.  

The Green Flag Award 
scheme, managed by environ-
mental charity Keep Britain Tidy 
under licence from the Ministry 
of Housing, Communities and 
Local Government, recognises 
and rewards well-managed 
parks and green spaces, setting 
the benchmark standard for 
their management across the 
United Kingdom and around the 
world. 

Enfield Council’s Cabinet 
Member for Environment & 
Sustainability, Cllr Guney 
Dogan, said: “We know how 
much quality green spaces 
matter to residents and visitors.  

"Our parks and green spaces 
have been invaluable over the 
coronavirus period and we 

have all appreciated them that 
much more recently and this 
award celebrates the dedication 
that goes into Forty Hall Park 
to such a high standard. 

“A special mention needs        
to go to all the volunteers who 
make such extraordinary efforts 
to maintain, cultivate and     
promote the Park.” 

Commenting on Enfield’s 
success, Keep Britain Tidy 
Chief Executive Allison Ogden-
Newton OBE said: “This year, 
more than ever, our parks       
and green spaces have been   
a lifeline and we know that       
millions of people have used 
them to relax, meet friends,       
exercise or simply escape for a 
short time. 

“It is testament to the incredi-
ble dedication and hard work   
of parks staff and volunteers 
that, despite the challenges    
that went along with record 
numbers of visitors, Enfield 
Council has achieved the     
highest international standards 
at Forty Hall demanded by the 
Green Flag Award.”

Enfield celebrates as 
Forty Hall wins  
Green Flag Award

“CASSIUS: Did Cicero say 
anything? 

CASCA: It was Greek to me” 
- Julius Caesar: I, 2.  

William Shakespeare 
 

ALPHA MAIL  
 
The Greek language has 

been the most productive       
communication tool ever. It’s 
given us mathematics, drama, 
politics, democracy, philosophy 
and medicine. Groundwork for 
human development.  

Like all living things, it has 
evolved, survived near-death 
and flourished. It has the longest 
history of any living language, 
spanning 3,500 years. Greek       
is spoken today by 13 million 
people.  

 
HERITAGE 

 
The lineage goes thus: - 
 
1. Proto Greek: Neolithic / 

Bronze ages.  
 
2. Mycaenian: 15th century BC 

3. Ancient Greek – Archaic: 
9th to 6th centuries BC.             
The  language of Achilles, 
Odysseus, the Iliad and the 
Odyssey. Recorded orally, and 
then written down after many 
years. 

Example: Πλεόνων δε τι έργον 
άμεινον. (Many hands make light 
work) – Homer, Iliad 12.412 

 
4. Ancient – Classical: 5th to 

4th centuries BC. The language 
of Athenian democracy, and      
the classical plays of Sophocles 
and Aeschylus.  

Example: Κοινά τα φίλων. 
(Friends share all things) –        
Pythagoras of Samos, mathe-
matician 

 
5. Ancient – Hellenistic:      

3rd century BC to 300 AD.        
The Roman epoch brings        
New Testament Greek. Paul       
of Tarsus (St Paul), used this 
Greek in the first century. 

Example: Αν έτι μιάν μάχην 
νικήσωμεν, απολούμεθα παντε-
λώς. (If we win another such  
victory, we’re doomed) – King 
Phyrrus 

6. Koine Greek – Byzantine 
(Medieval): from 5th to 15th 
centuries. A Greek Orthodox 
church service is not a single 
form of Greek. The Gospel 
readings are Hellenistic, while 
the choral chants are Byzan-
tine.  

Example: Φωτίσας τους εν 
σκότει (Enlighten those in the 
dark) – Ecclesiastical chant:   
Καθίσματα εις τον Όρθρον 

 
7. Modern Greek: from the 

fall of Constantinople in 1453 to 
today.  

Example: Γιέ μου, σπλάχνο 
των σπλάχνων μου, καρδούλα 
της καρδιάς μου, πουλάκι της 
φτωχιάς αυλής, ανθέ της         
ερημιάς μου. (Son, fruit of my 
womb, sweetheart of my heart, 
little bird of my humble back-
yard, flower of my wilderness) 
– Epitafios, by Yiannis Ritsos 

 
Newly liberated Greece con-

structed a 19th century hybrid 
language, called katheverousa, 
distinguishing it from everyday 
speech. This died with the Junta 
of Greece in 1976. 

SURVIVING DNA 
 
Today, we find words and 

grammar reminiscent of older 
Greek, and spoken in remote 
regions of Eastern Greece and 
the Pontic Black Sea. Languages 
such as Griko (Calabria, Italy) 
and Tsakonika (Peloponnese 
peninsula).  

The Turkish city of Trabzon 
was once a Greek colony that 
Jason and the Argonauts visited 
on their journey to recover the 
Golden Fleece from present-day 
Georgia. Here a community of 
5,000 speak Romeyka.  

Dr Ioanna Sitaridou, Philo-       
logist at Cambridge University, 
says: "Romeyka preserves 
grammar, giving an ancient 
Greek flavour to the dialect - lost 
from modern Greek. Romeyka 
speakers are possibly descen-
ded from Black Sea Greeks      
millennia ago”. 

Example: Street sign in          
the town of Leonidio: “Γρούσσα      
νάμου είνι τα Τσακώνικα.          
Ρωτήετε να νιούμ´ αλλίωι”. (Our 
language is Tsakonika. Ask and 
they will tell you). 

Pontic songs performed by 
The Amalgamation Project choir 
in Cyprus include Triha Bridge. 
A man asks for work to build a 
bridge over the Daphne river. 
He asks what’s needed in      
exchange for the job: - 

 
“Αν δίγω σε τον κύρη μου, 

Έλα Δάφνεμ ποταμέ, 
Άλλο κύρην πα κι έχω!” 

 
(If I give you my father, 
Oh, Daphne, my river, 

I haven't got another father) 
  

NO CONSONANTS  
 
My favourite example is an 

Ancient Greek mother’s wish for 
her new-born son, using only 
vowels: -  
ΟΙΑ ΗΩ Ω ΥΙΕ ΑΕΙ ΕΙ 
(Like dawn, my son, be      

always.  
Σαν την αυγή, γιε μου, ζήσε 

για πάντα).  
 

(Picture: Modern usage of 
ancient Greek in Leonidio) 

 
James Neophytou

Rock of Ages: The vibrant and illustrious legacy of the Greek language

EFEK UK webinar: Cyprus Problem 2020

Due to the epidemiological 
situation in the United 
Kingdom, the demonstra-

tions outside the Turkish Embassy 
against the illegal declaration of 
the pseudostate in our occupied 

homeland, will not be able to 
take place this year. However, 
we ought to adapt to the current 
circumstances. For this reason, 
EFEK UK organizes a webinar 
on Sunday 15/11/2020 at 4:30pm 
with the theme “CYPRUS 
PROBLEM 2020: The Next Day, 
the EU and the Youth.” 

Presenter: George Andreou – 
President EFEK UK, Christos 
Karaolis – President NFC UK 

Guest of Honour: Nikos Chris-
todoulides – Minister of Foreign 
Affairs 

Guests: Giorgos Georgiou - 
MEP, Demetris Papadakis - 

MEP, Costas Mavrides - MEP, 
Loukas Fourlas - MEP, Lefteris 
Christoforou - MEP, (Dr.) Niazi 
Kizilyurek - MEP 

During the webinar there will be 
video messages from Chairman 
of the All Party Parliamentary 
Group for Cyprus Sir Roger Gale 
MP and Shadow Peace and 
Disarmament Minister Fabian 
Hamilton MP. 

The webinar is under the   
auspices of the National Federa-
tion of Cypriots in the UK. 

You can watch it live through 
the following link: www.cypriot-
federation.org.uk/nov15 

Fundraising in memory of Maria Nicolaou Adamou
Due to the coronavirus  

pandemic, the annual 
fundraising dinner in 

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

All proceeds from previous 
events, organised by Parikiaki 
newspaper together with the  
Cypriot Women's League, have 
been donated to Radiomarathon 

for people with special needs.  
Over the past few months, 

Maria’s family reached out to 
the community kindly asking 
that these much needed dona-
tions continue, either through 
the purchase of raffle tickets        
or donations direct to the       
charity.  

They are pleased to announce 
that all raffle tickets have now 
been sold with the winners  
draw to take place at the          
Cypriot Community Centre on 

Friday 18th December.   
The aim of Radiomarathon is 

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

You can still make a donation, 
via the following links: www.just-
giving.com/radiomarathon and 
https://uk.virginmoneygiving.com
/charity-web/charity/finalChari-
tyHomepage.action?charityId=1
009906 

Latest dates for Covid-19 testing in Barnet
COVID-19 tests are avail-

able from various locations 
in the Barnet borough 

this week. You’ll be able to find 
mobile testing units from 10.30am 
to 3.30pm at: Barnet House (12 
Nov), Brent Cross Shopping 
Centre (14 Nov) and Edgware 
Community Hospital (15 Nov). 

Tests are also available at 

permanent testing sites from 
8am-8pm, every day, at: Watling 
Community Centre, 145 Orange 
Hill Road, Edgware HA8 0TR 
and Fenella Building car park of 
Middlesex University NW4 4BS. 

ONLY book an appointment 
there if you have one or more of 
these symptoms: New, continu-
ous cough; High temperature; 

Loss of or change to sense of 
taste or smell. You MUST book 
your appointment in advance at: 
www.gov.uk/get-coronavirus-test  

If you think you need a test: 
DON’T travel by taxi or public 
transport; Socially distance from 
everyone else; Wear a face cove-
ring while travelling to and from, 
and during, your appointment.



I’m A Celebrity...Get Me Out Of Here! 
2020 line-up revealed 

The 2020 I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here! line-up has 
finally been revealed! The 20th series of the show, which will be 
filmed at Gwrych Castle in Abergele instead of the Australian 
jungle, kicks off on Sunday 15 November. 

A host of celebrities had been rumoured for the upcoming        
instalment but ITV have now confirmed this year's contestants. 
They are Vernon Kay, 46, husband of Tess Daly and most       
recognisable for presenting All Star Family Fortunes; Beverley 
Callard, 63, best known as Rovers landlady Liz McDonald in 
Coronation Street; Paralympian Hollie Arnold, 26, one of a few 
sports stars to hold Paralympic, World, European and Common-
wealth gold medals; Strictly Come Dancing professional dancer 
AJ Pritchard, 25, who reached the semi-final in three of his four 
series before announcing his departure from the show earlier 
this year; Award-winning journalist Victoria Derbyshire, 52, who 
has previously presented Newsnight and Watchdog; Long-       
distance runner Sir Mo Farah, 37, one of the most celebrated 
sports stars of recent years, with a number of world records; 
Jessica Plummer, 28, most recognisable for her acclaimed      
performance as Chantelle Atkins in Eastenders; Actor and 
comedian Shane Richie, 56, who played Alfie Moon in        
Eastenders; BBC Radio 1 DJ Jordan North, 30, and vlogger 
Giovanna Fletcher, 35, who boasts an Instagram following of 
1.3 million and 180,000 YouTube subscribers.  

Tune in this Sunday, 9pm on ITV. 

 21      | Thursday 12 November 2020

Andrea Georgiou 

New single from  
Oikonomopoulos 

 
Nikos Oikonomopoulos is 

looking to warm up our winter 
days with his brand new single 
Emena Na Akous. 

Following his successful move 
to Heaven Music in the summer 
and the release of his first single 
with the label, Skase Ena Fili, 
the laiko singer returns with a 
dynamic love ballad that will  
undoubtedly become another 
major hit.  

The track will receive its        
first radio airplay this Friday 13   
November when you’ll also be 
able to listen to it exclusively on 
Spotify. It will be available to 
download on all digital music 
platforms a few days later. 

Emena Na Akous is composed 

by Christos Santikai, with lyrics 
by Grigoris Vaxavanelis.  

Nikos was scheduled to        
appear at Fantasia nightclub for 
the first time this autumn, but 
due to coronavirus restrictions, 
performances have been post-
poned until further notice. 

Meanwhile, fans of Greek     
reality TV programme Dream 
Show, which Nikos won back in 
2006, will remember singer 
Christina Salti was also a parti-
cipant on the show that year, 
and the pair where seen getting 
pretty cosy.  

Christina, who is participating 
on Greek talent show J2US,  
recently clarified that the rela-
tionship with her then teammate 
did not progress and that the 
romance existed purely because 
they were confined together in 
the reality show house with little 
to do!

The new single from talented  
singer Ageliki Darra, has just 
been released. 

Titled Tha Allaxoune Polla, it’s 
an uplifting, modern laiko song, 
with music by Panos Kapiris 
and lyrics by Maria Kapiri. 

This is not the first time       
Ageliki has collaborated with 
well-known composer Panos 
Kapiris; they have worked        
together on music projects  

several times in the past. 
Ageliki currently resides in 

London where throughout the 
past few years she has been 
appearing in established live 
Greek music venues in the   
capital as well as performing at 
various Greek music nights in 
north and central London. 

Have a listen to her new        
single – visit www.youtube.com 
and search agelikidarra

‘Tha Allaxoune Polla’, the new track 
from Ageliki Darra

The Christmas Charity Campaign is an       
initiative of NEPOMAK UK, the UK  
branch of the World Organisation for 

Young Overseas Cypriots.  
For the last 3 years, with the support of        

the UK Cypriot community, NEPOMAK UK 
has successfully run its annual Santa Shoe 
Box campaign, delivering gifts to vulnerable 
and impoverished children in Cyprus and to  
the school children enclaved in Rizokarpasso.  

Due to the international crisis caused by 
COVID-19, it is difficult 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 
diverse events online to raise funds which will 
be donated directly to charities supporting        
children in Cyprus. One such event is the London 
to Nicosia - Christmas Charity Walk. Download 
the Strava App and join NEPOMAK UK’s ‘Club’ to 
help them walk/run/cycle their way from London 
to Nicosia. The distance between London to 
Nicosia is roughly 2,000 miles (2000.3 miles to 
be precise). If everyone tracks their walks and 
activities, we can reach this goal together!  

Share photos of your journey on social media 
together with a link to NEPOMAK UK’s 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 raise money for charity through 

NEPOMAK UK’s JustGiving page 
Step 5: Have fun, take photos and don’t        

forget to tag #NEPOMAKUKCharityWalk on 
your journey  

This year, NEPOMAK UK will be working 
with: 

* Caritas Cyprus – who currently support       
approximately 700 children (under the age of 
18) and assisted more than 3,200 families so 
far this year.  

* Rizokarpasso Association UK – who support 
the school children enclaved in Rizokarpasso, 
living under occupation in the northern part of 
Cyprus.  

Help them in spreading some Christmas 
cheer by making a donation - A small donation 
will go a long way in making a huge difference 
to a less fortunate child. 

Follow NEPOMAK UK on Facebook and         
Instagram (NEPOMAK.UK) for regular updates 
on online events which will be running up to 
Christmas as part of their fundraising campaign.  

If you would like to get involved and help         
in spreading some Christmas cheer after a           
particularly difficult year, you can make a           
donation via 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. 

NEPOMAK UK Christmas Charity 
Campaign 2020 - get involved!
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Sir Thomas Sean Connery 
(25 August 1930 – 31 Oct-
ober 2020) was a Scottish 

actor who gained famed recog-
nition as the first actor to portray 
fictional British secret agent James 
Bond in film. He starred in seven 
Bond films between 1962 and 
1983, originating the role in Dr. No. 

Connery died in his sleep on 
31 October 2020, aged 90, at his 
home in the Lyford Cay community 
of Nassau in the Bahamas. His 
death was announced by his family 
and Eon Productions; although 
they did not disclose the cause of 
death, his son Jason stated that 
he had been unwell for some 
time. A day later, Connery's wife 
Micheline Roquebrune said that 
he had dementia in his final years. 

 
Early Life 

Connery was born Thomas 
Sean Connery on August 25, 1930, 
in Fountainbridge, Scotland. The 
son of Joe, a truck driver, and  
Euphamia, a laundress, Connery 
had a modest upbringing in a 
neighbourhood known as "the 
street of a thousand smells" for 
the stench of the local rubber mill 
and several breweries that filled 
the air. His home was a two-room 
flat where the infant slept in a 
bureau drawer because his       
parents couldn't afford a crib. 

Known during his youth as 
"Tommy," Connery grew up on the 
streets along with the Fountain-
bridge youth, playing tag or        
football. He attended Tollcross 
elementary school and amazed 
his teachers with a lightning-quick 
mathematical aptitude. From the 
day he could read, he devoured 
every comic book he could get his 
hands on and dreamed up his own 
imaginative tales of Martians and 
madmen.  

When Connery was 8-years-old, 
his parents had a second child, 
Neil; as they grew up, the Connery 
boys were inseparable. 

 
Young drifter and bodybuilder 

At the age of 13, Connery        
quit school to work full time at      
the local dairy. Three years later,        
he joined the Royal Navy - he was 
released from service after three 
years due to stomach ulcers. 

Back home, Connery took       
assorted jobs shovelling coal,   
laying bricks, polishing coffins 
and posing as a model at the 
Edinburgh Art School.  

For months, he skimped and 
saved shillings to become a 
member of the Dunedin Weightlift-
ing Club. His fellow gym mates 
nominated him for the Mr. Universe 
contest. In 1953, Connery travelled 
the nine hours to London, where 
the competitions were held. He 
boldly introduced himself to the 
contest judges as "Mr. Scotland," 
pointedly showcasing his 6' 2" 
frame. He was chosen third in the 

tall men's division and given a 
medal - but that wasn't all. A local 
casting director in attendance      
liked the hammy Scottish kid and     
asked him to join the chorus of a 
new production, the Rodgers  
and Hammerstein musical South 
Pacific, playing on Drury Lane in 
London's theatre district. 

 
Start of acting career 

One rehearsal was all it took:       
"I decided then and there to make 
acting my career." He chose the 
stage name Sean Connery          
because Sean, besides being his 
middle name, reminded him of his 
favourite movie hero, Shane,        
as played by Alan Ladd. Sean      
Connery was thus listed as a 
chorus member in the South 
Pacific program. 

Over the next few years,      
Connery was cast in numerous 
films and TV programs, including 
a much-acclaimed BBC staging 
of Requiem for a Heavyweight.  

 
Big Break as James Bond 

Connery liked the reputation      
of being a rugged ladies' man. 
But that changed in August 1957 
when, while filming a TV show for 
Britain's ATV Playhouse, he met a 
beautiful blond Australian actress 
named Diane Cilento. She was 
married at the time, but Connery's 
attraction to her was undeniable.  

In 1959, just as Connery's      
career was taking off, Cilento 
contracted tuberculosis. He turned 
down a big break in the Charlton 
Heston film El Cid to be close to 
her while she recovered. The 
decision didn't hurt his career;        
in fact, Twentieth-Century Fox        
studios came calling with a con-
tract, and Connery made several 
films in Hollywood.  

Connery was married to Diane 
Cilento from 1962 to 1973. 

When his contract was up, he 
had another stroke of luck. Pro-
ducers Harry Saltzman and Albert 
"Cubby" Broccoli cast him as the 
lead in a spy movie based on one 
of a series of Ian Fleming novels. 
Bond - James Bond - was born. 
The 1962 film Dr. No showcased 
the spy contending with the      
arch-villain title character and his 
quest to control American 
launched rockets. Two sequels 
were released immediately:  
From Russia With Love (1963) 
and the international blockbuster 
Goldfinger (1964). Thunderball 
(1965) fared even better at the box 
office, and You Only Live Twice 
(1967) followed. 

Sly, sexy and confident, Connery 
as Bond was the embodiment of 
the British secret agent to many. 
“We all knew this guy had some-
thing," Saltzman would recall. 
"We signed him without a screen 
test. We all agreed, he was 007."  

Connery had a notable non-
Bond role in Alfred Hitchcock's 

psychological thriller Marnie 
(1964), along with other projects 
like The Hill (1965), A Fine Mad-
ness (1966), Shalako (1968) and 
The Molly Maguires (1970). He 
declared his last role as Bond in 
1971’s Diamonds Are Forever, 
with the part taken over by Roger 
Moore in 1973s Live and Let Die. 

 
Bored of being 007 

By this time, Connery had made 
a total of six Bond pictures, but 
the man who once revelled in  
notoriety now shrunk from the 
spotlight. He retreated from Holly-
wood, moving his wife and her 
three children from her first mar-
riage into mansions in England 
and Marbella, Spain. It would be 
more than a decade before he   
reluctantly agreed to reprise his 
Bond role one last time, in 1983’s 
Never Say Never Again. For this, 
he was paid a salary of several 
million dollars - a far cry from the 
reported $16,000 he earned for 
Dr. No. He donated a large portion 
of his earnings to the Scottish        
International Education Trust to 
help students from poor back-
grounds like his own.  

 
Prestigious projects and  
Oscar win  

After Bond, Connery continued 
to work regularly - Murder on the 
Orient Express (1974), The Man 
Who Would Be King (1975), Robin 
and Marian (1976), The Great Train 
Robbery (1979), Time Bandits 
(1981), Highlander (1986) and The 
Name of the Rose (1986), winning 
a British Film Academy award for 
the latter project.  

Connery finally won an        
Academy Award (best supporting 
actor), for his role as a Chicago 
cop on the trail of Al Capone in 
1987s The Untouchables, co-star-
ring Kevin Costner, Andy Garcia 
and Robert De Niro. 

Connery's career continued 
forward with no signs of slowing 
down. He played the father of      
the title character in Steven Spiel-
berg's Indiana Jones and the Last 
Crusade (1989), opposite Harrison 
Ford, and, in 1990, played defect-
ing Russian submarine captain 
Marko Ramius in The Hunt for 
Red October. Other films included 
Robin Hood: Prince of Thieves 
(1991), Highlander II: The Quicken-
ing (1991), Medicine Man (1992), 
The Rock (1996), First Knight 
(1995), Dragonheart (1996) and 
The Avengers (1998). 

 
Retirement 

When Connery received the 
American Film Institute's Lifetime 
Achievement Award on 8 June 
2006, he confirmed his retirement 
from acting.  

In 2008 he released the book 
Being a Scot, a work which was 
billed as an exploration of the 
actor's native country and its ideo-
logies more so than a traditional 
autobiography.  

In 2012, Connery briefly came 
out of retirement to voice the title 
character in the Scottish animated 
film Sir Billi the Vet. 

 
5 Essential Movies 

Here are five essential Sean 
Connery movies that pay tribute to 
his range, his screen presence and 
his ability to make virtually any part, 
big or small, seem larger than life: 

Dr. No (1962) From the moment 
he shows up onscreen, cigarette 
in his mouth and insouciant look 
on his face, and tells you his name 
- “Bond … James Bond” - Ian 
Fleming’s superspy immediately 
gives you the impression that he’s 
cool under pressure. The way 
Connery gave you the sense that 
this agent of her majesty’s secret 
service was unflappable was a 
key part of establishing Bond as 

a hero. But the Scottish actor also 
gave the character a suave sexi-
ness, a worldly air, a wittiness, a 
charismatic presence and a certain 
chilliness as well. He’d play Bond 
six more times after this, and while 
fans have their own favourite en-
tries in the series, everyone agrees 
that Connery’s 007 set the template 
for how to play him ever since.  

 
The Man Who Would Be King 

(1975) John Huston’s rousing, 
boys-adventure paired Connery 
with Michael Caine - who better to 
play two 19th-century British Army 
officers who decide to pitch them-
selves as muscle to an Eastern 
European ruler? On the way to 
establishing a career as mercen-
aries, Connery’s Daniel Dravot is 
mistaken by the locals as a god. 
He happily settles into the role of 
both ruler and deity … and that’s 
when the real trouble starts. 

 
The Untouchables (1987) 

Connery won a well-deserved 
Oscar for his role as Jimmy Malone, 
the hardbitten, shotgun-toting cop 
who instructs the goody-two-shoes 
Eliot Ness in the art of fighting 
Prohibition gangsters. His advice 
to Kevin Costner’s Ness about the 
way to nab Capone is extra-quot-
able simply because of the sheer, 
aggressive delight with which he 
delivers it: “He pulls a knife, you 
pull a gun. He sends one of yours 
to the hospital, you send his to the 
morgue. That’s the Chicago way!” 

 
Indiana Jones and the Last 

Crusade (1989) Steven Spielberg’s 
decision to cast Connery as      
Professor Henry Jones in the 
third Indiana Jones movie might 
have come off as a stunt if the 
veteran actor hadn't been such a 
perfect fit - instead, it comes off   
like a coup. From the second the 
patriarch yells “Junior?” at            

the globe-trotting archaeologist, 
there’s an instant feeling that 
you’re watching two pop culture 
icons having the time of their lives 
acting against each other.  

 
The Hunt for Red October (1990) 
The Scottish movie star took on 
the bad guy’s role, a Russian         
nuclear submarine commander 
named Marko Ramius who’s keen 
to heat up the Cold War. There’s 
a bit of cognitive dissonance in 
hearing a Soviet zealot speak in 
such a noticeably Scottish accent, 
but Connery digs into this role 
with such gusto that by the end of 
this tense thriller, you don’t even 
mind the geographical mix-and-
match approach. 

 
The Rock (1996) Michael Bay’s 

slam-bang action-movie is a lot of 
nonstop sound and fury. But it has 
two saving graces: Nick Cage’s 
wonderfully weird chemical-wea-
pons expert, and the mere pres-
ence of Sean Connery. His federal 
prisoner John Mason is the only 
inmate to have ever escaped       
Alcatraz; given that a righteous 
general has taken over the tourist 
attraction and is threatening to 
send missiles to San Francisco 
unless his demands are met, his 
knowledge of the island’s peni-
tentiary’s ins and outs may be the 
only thing keeping that city from 
being destroyed.  

 
The Connery Bond films: 

Dr. No (1962) 
From Russia With Love (1963)  
Goldfinger (1964) 
Thunderball (1965) 
You Only Live Twice (1967) 
Diamonds Are Forever (1971) 
Never Say Never Again (1983) 
 

Source: biography.com,  
rollingstone.com and  

en.wikipedia.org 

Sean Connery
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Billie 
 
This dynamic film on the life       

of the legendary Billie Holiday 
comes from James Erskine, the 
documentary filmmaker of THE 
ICE KING and THE BATTLE OF 
THE SEXES, which inspired the 
Hollywood film with the same title. 
Erskine begins his compelling film 
with a caption announcing the 
death of Linda Lipnack, an Ameri-
can journalist who set out to write 
the definitive book on Billie. But 
her untimely death in 1978 put a 
stop to her investigation and the 
large number of tapes, where she 
interviews many of Billie’s friends 
and colleagues, were not heard 
before until now.   

Billie was born on 7th April in 
Baltimore, Maryland and there is 
no denying that her immense      
talent and passion soon earned 
her plaudits for her singing. “She 
was the most sensual of all lady 
singers, the Queen Bee” and  
was suitably named Lady Day. “A 
strange voice more real and true 
than any other” who sang “God 
Bless the Child” for her mother  
inspired from a childhood memory. 
Her song “Strange Fruit” refers to 
lynching and at the time she was 
fighting equality before Martin 
Luther King with her songs. But her 
life was not always wine and roses 
– she had a brief spell in prison 
thanks to the FBI and hated the 
fact that she had to darken her face 
because she was too light, too 
white to sing in a black band. The 
film is worth seeing just for the  
remarkable archive material alone 
in which The Lady Sings the Blues! 

 

Train To Busan 2: 
Peninsula 
 

It is four years since the zombie 
outbreak in TRAIN TO BUSAN - 

one of the most successful Korean 
films ever made, which redefined 
and brought a new lease of life to 
the genre. The action follows Jung-
seok (Gang Dong-won), a young 
man who manages to escape the 
devastation from his country for a 
new life in Hong Kong. But as fate 
would have it he is soon drawn 
back to the quarantined peninsula 
when he is assigned to retrieve 
an abandoned truck full of money 
from the middle of Seoul… 

The premise of this sequel, 
where people willingly return to a 
place of hell, was explored in such 
films as ALIENS and BEYOND 
THE POSEIDON ADVENTURE 
but visually Yeon Sang-ho’s       
thrilling action packed adventure 
belongs more to George Miller’s 
MAD MAX BEYOND THUNDER-
DOME and FURY ROAD.  

Looted 

An assured feature film debut 
from writer/director Rene Van Pan-
nevis, who focuses his semi-auto-
biographical story on Rob (Charley 
Palmer Rothwell) - a young man 
living dangerously as part of a 
criminal group. He is the driver of 
stolen cars but his existence is 
brought back to reality when he is 
at home looking after his sick 
father (Tom Fisher)… 

Pannevis balances well the 
cheap thrills of joy riding with the 
gritty reality of a dying father        
at home. Palmer Rothwell is      
very persuasive as the vulnerable  
protagonist, well supported by 
Thomas Turgoose as the friend 

and mastermind of their criminal 
activities. 

 

Crash 

David Cronenberg’s erotic 
classic raised huge controversy 
back in 1996 when it first reached 
cinemas following its Cannes Film 
Festival glory. His daring adapta-
tion of J.G. Ballard’s 1973 ground-
breaking novel follows the story 
of James Ballard (James Spader), 
an attractive advertising executive 
who after a serious car accident 
descents along with his wife 
Catherine (Deborah Kara Unger) 
into a spiral of sexual encounters 
with strangers including Dr Helen 
Remington (Holly Hunter) also  
involved in the accident.  

A brilliant examination of car 
crashes fetishism still as provo-
cative and shocking as the day        
it was first released. It boasts         
remarkable performances and 
one of the most sensual car wash 
sequences ever! 

 

Love Child 

Eva Mulvad’s deeply moving 
documentary follows Leila and 
Sahand, an Iranian couple who 
leave their country behind for fear 
of persecution. Both are teachers 
but married to different people and 
their act of having an illegitimate 
child is punishable by death. So, 
together with their four-year-old son 
Mani travel to Istanbul and begin 
to dream for a new life abroad… 

This compelling film spans over 
a five year period and examines 
brilliantly the effects and absurdity 
of the bureaucratic system espe-
cially in regard to asylum seekers.  

To The Ends  
Of The Earth 
 

Kiyoshi Kurosawa the director 
of CREEPY and JOURNEY TO 
THE SHORE brings to the screen 
another mesmerising film - the 
deceptively simple story of Yoko 
(Atsuko Maeda), a television      
presenter on a trip to Uzbekistan 
in order to shoot an episode for 
her travel variety show. She moves 
effortlessly from location to loca-
tion but her heart is still in Japan 
longing to be with her firefighter 
boyfriend as well as audition for a 
new musical… 

It is beautifully photographed 
with a commanding performance 
from Maeda, whose luminous 
presence lights up the Uzbekistan 
sky. (MUBI) 

 
A PLACE AMONG THE 

DEAD: Juliet Landau writes and 
directs this faux vampire documen-
tary as well as acts her little socks 
off as “Jules,” an experienced 
horror performer who sets out to 
examine the reasons behind pop 
culture’s obsession with glamouri-
zing evil, death and destruction. 
The drama reconstruction sequen-
ces where Jules investigates the 
death of young women by a  
vampire fail to engage while her 
fascinating interviews with the likes 
of Gary Oldman and Ron Perlman 
belong to a different film altogether. 
A mixed bag! (Modern Films) 

 
NOVA LUTUANIA: An impres-

sive debut from Karolis Kaupinis, 
who writes and directs this elegant-
ly designed black and white feature 
set during the late thirties just      
before World War II. Lithuanian 
geographer Feliksas Grundis 
(Aleksas Kazanavicius) comes up 
with the most bizarre of ideas -
with a vision to establish a Lithua-
nian colony abroad in order to save 
his country. It is a fun premise 
confidently delivered by a promi-
sing talent. (MUBI) 

 
THE THREE KINGS: An illumi-

nating documentary on the huge 
influence that Matt Busby, Bill 
Shanky and Jock Stein had in 
creating and enriching the power 
that football has on millions of lives 
today. All three men were born 
within 30 miles of each other and 
as sixteen year olds all worked in 
the mines. Director Jonny Owen 
uses terrific archive material from 
the forties and the fifties especially 
from the devastating plane crash 
in 1958 which shattered not only 
Manchester United but affected 
the lives of everyone in the country.

“The best-laid plans of mice 
and men often go awry”. A line 
from the Robert Burns poem, 
To a Mouse. So it was for me 
last week. I had it all mapped 
out, tuning in to the presidential 
election, reviewing a play at 
The National and getting toge-
ther with a couple of siblings 
to chew the family cud. Some-
thing we hadn’t done since 
February. Then along came the 
second National Lockdown or 
Lockdown 2.0 as it is referred 
to in the media. One day we 
will all return to speaking plain 
English again. Sindoma I hope. 
This new announcement by an 
increasingly confused and con-
tradictory government came 
as no surprise to be honest. In 
fact the only surprise was      
that it took so long to make  
the announcement considering 
the exponential rise in positive 
cases since early September. 
“Eat Out to Help Out” turned 
into catch Covid and give it to 
another for free as we all came 
out to play in the summer sun. 
One day this nightmare will end 
and the information this week 
of the positive developments 
regarding a potential vaccine 
offer a chink of light in dark 
times. Meanwhile beware mink 
bearing fur. 

Back in the arts world my 
heart continues to bleed for all 
those skilled practitioners, 
people who have been honing 
their craft over so many years, 
and now find themselves  
without an income or hope that 
they may return one day soon 
to their craft. At least three I 
know have retrained as care 
workers and another works in 
an Amazon warehouse. Never-
theless the online artistic offer-
ings continue unabated. I so 
wish I could get used to and 
enjoying streaming, podcast-
ing and all the other technolo-
gical options. But nothing, 
nothing comes close to a live 
performance. That frisson of 
anticipation, the hubbub of   
audience chat and the moment 
when the lights fade, a moment 
that cannot come again soon 
enough. 

The immediate future looks 
bleak but what is immediately 
noticeable about this lockdown 
is the apparently si ki me          
attitude of many of our fellow 
citizens. During the March  
curfew – that is essentially what 
it is be you pedant or semantic 

scholar – the silence on the 
streets was overwhelming. This 
time round not. Hello darkness 
my old friend has changed into 
So we begin the beguine which 
I always thought was begin the 
begin. For arguments sake let’s 
stick with that for that is how it 
feels seven months later. 
Something that started as a 
“one-off” in March has become 
the norm for the near future.  

Although we have been 
through so much, we are now 
in a state of back to the future, 
which is a map of jigsaw puz-
zles made of pieces that are 
guided by the science and led 
by the uninformed. ‘Twas ever 
thus and if you are looking for 
a glimpse of optimism perhaps 
you should cast a glance across 
the Atlantic to the dis-United 
States of America. As I write 
Biden is the President Elect 
but the present incumbent still 
refuses to concede pointing at 
all kinds of election irregulari-
ties based on “bad things have 
happened” and “I was winning 
and then suddenly it all changed”. 
As we all know democracy is 
‘power of the people’ who cast 
votes and the candidate who 
gets most wins. Ekso da electo-
ral colleges je da liba. So you 
were indeed winning and then 
they counted all the remaining 
votes and you lost. Elementary 
my dear Midas. Spray tan com-
panies and their cheese puff 
counterparts are apparently 
mourning the outcome for it is 
they who allegedly provide the 
resources for that extraordinary 
skin colour. When they said “the 
future looks bright, the future 
looks orange,” I had no idea they 
were referring to one Donald 
John Trump. 

In some ways that electoral 
debacle has serendipitously 
provided more live action enter-
tainment than any Netflix series. 
And it’s all free save for the cost 
of a TV license, even if you are 
75 and over. But age should 
be no obstacle especially not 
if you want to become “Leader 
of the Free World”. Both septu-
agenarians. Unless of course 
that is just more fake news in 
a world where the truth is       
becoming harder and harder 
to discern. “You can’t handle the 
truth” roared Jack Nicholson 
at Tom Cruise in the film A Few 
Good Men. The grim truth for 
us is a future of continued      
uncertainty.

My lockdown diary 

George Savvides Barney Efthimiou

Back to  
the future 
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Don't use being at home as 
an excuse not to start, or 
even to lose your current 

fitness level. Instead, make it your 
goal plan to work on it, get motiva-
ted and start on it with enthusiasm 
and dedication. There are lots of 
advantages - you can choose what 
to do in the comfort of your own 
home, you can do it at times that 
suit you personally, and when you 
are feeling energetic, you can pick 
the exercises that you feel comfort-
able with and enjoy doing and you 
can choose the music that makes 
you feel dynamic, with vigour and 
vitality.  

Set yourself longer sessions     
2-3 times a week, or if you prefer, 
a shorter burst of daily sessions. 
You can put together a workout 
plan for yourself that is realistic 
and sustainable. As you progress, 
you can step it up a little, making 
it a fraction harder than before      
by adding more repetition and/or 
more resistance in bands or 
weight.  

Find your workout plan You 
may remember exercises done 
previously, possibly in classes you 
attended; Refresh yourself in the 
correct body alignment of it all to 
avoid injury due to bad positioning. 
You can check this out online with 
professionals in the field. Once 
you have seen and acknowledged 
the correct posture and movement 
of each exercise, prepare your 
workout program.  

 
Plan your program effectively 

If you are training every day con-
secutively, you should avoid work-
ing the same muscle groups. The 
body needs 48 hours to break 
down the muscle and repair itself 
in stronger form. Allow for this to 
avoid continual muscle breakdown 
without repair which may inevita-
bly lead to injury. This is especially 
important in weight training, strong 
resistance exercises. This is why 
many bodybuilders split their 
workouts and do chest and back 
on one day, legs on another, then 

biceps and triceps and another 
day for abs etc. 

Some people find it helpful to 
have a pen and notebook to jot 
down their current exercise regime 
with the sets of repetitions of each 
exercise - for example, you may do 
3 sets x 8 repetitions of sit ups or 
bicep curls.  

 
Prepare your area With safety 

in mind, make sure you have 
enough space to fully stretch out 
while standing or laying down, that 
there are no objects that you can 
fall into or accidentally hit, and no 
slipping rugs that you may slide 
with. If you have a yoga mat or 
non-slip rubber backed rug, this 
may work as an exercise mat for 
static exercises. Do not use for any 
kind of aerobic exercise. Make 
sure you have water available to 
drink during your work out, as you 
may perspire and need to top up 
on fluid and keep hydrated. 

 
Warm up Warm up with an 

aerobic form of exercise that gets 
your heart rate going. Put some 
music on that gets you moving, 
whether you dance around a little, 
jump up and down frantically, do 
a boxer’s jog back and forth, side 
to side, or run on the spot. 

 
Start with gentle exercise 

Begin with the easier exercises 
and gradually work up towards the 
harder exercises as you warm up 
and prepare those muscles and 
joints for more rigorous activity. 
For example, a round of some 
gentle squats to start with, then 
add a round or set where you can 
add a kick in between each squat. 
Another would be starting with  
an on the spot jog, then on second 
set, add a jog with alternate 
punches forward. These are just 

basic warm up exercises to ease 
you into proper full motion resist-
ance exercises. The basic idea is 
that whatever your full range of 
exercises are, say with weights or 
resistance bands, do without first 
and then follow by adding the band 
or exercise with the resistance. 

If you are not so confident in 
setting your own program, go      
online and see some professional 
workout plans. Follow the correct 
technique of the individual exer-
cises that appeal to you and put 
your plan in progress accordingly.  

 
Basic exercise workout plan 

Warm up = dance, jog on the 
spot, side to side jog. 

Start-up exercises = squats, 
forward punches, punching up, 
wood chopping (axe free) exercise 

technique, single leg kicking up.  
Main exercises = squats with 

single leg kick up in between each 
squat, jog and stop with punching 
forward with light dumbbells      
repeatedly, wood chopping tech-
nique exercise with dumbbell, 
punching upwards with light dumb-
bells, press ups, sit ups. 

Improve your strength, by      
adding a heavier weight as you 
progress and the work feels too 
light for you. 

 Get active and keep fit and 
healthy. Count your repetitions 
and sets and it works your mind 
too at the same time. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Step it up at home

Cooking with Loulla Astin 
Pork with Taro Root / Χοιρινό με Κολοκάση 

Celebrity chef Loulla Astin 
was born in Avgorou, 
Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 
she owns Kosmos Taverna. 

Loulla appeared regularly on 
ITV, Carlton and Sky and was a 
Resident Chef on Granada TV’s 
The Afternoon Show. She even 
recorded her own 52-part TV 
series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares her 
recipe for Pork with Kolokasi, a 
starchy root vegetable commonly 
known as taro root. It is a native 
of the Pacific Islands and used 
in the Hawaiian national dish Poi. 
How it got to Cyprus is not 
known; some say the Romans 
introduced it. There were villages 
in northern Cyprus, now under 
Turkish occupation, that grew a 
lot of taro root - one was Kolokasi, 
and the other Rizokarpasso. 
The village of Sotira is now the 
largest producer.  

Each region of Cyprus has its 
own recipe for Kolokasi, including 
that of kapamas, in red wine. If 
you don’t like pork, you can make 
this dish with lamb or chicken, or 
just use celery if vegetarian or 
vegan. Never ever wash taro root 
before peeling as it will go slimy, 
just peel it and wipe. 

 
Ingredients (serves 4-6): 

1 kilo (2lb) boneless shoulder 
of pork, cubed in large pieces  

1 kilo (2lb) kolokasi (taro root) 

½ cup vegetable oil 
1 medium onion, finely 

chopped 
2-3 sticks of celery, cut into 

chunks 
3 tablespoon tomato puree 
Salt and lots of freshly ground 

black pepper 
Juice of 1 large lemon 
 

Method: 
To prepare the taro root for 

cooking, top, tail and peel it as 
you would a potato, but slightly 
deeper. The correct way to cut 
taro is to snap chunks off with a 
knife as opposed to slicing it. 
Doing it this way will prevent 
the taro becoming slimy during 
cooking and enables it to cook 
evenly. Do not wash taro, just 
wipe it! 

Heat the oil in a large sauce-
pan and fry the pork gently until 
nice and brown all over, remove 

and keep to one side. 
In the same oil, fry the taro 

until golden brown all over,       
remove and keep to one side. 
You may need to add a little 
more oil to the saucepan at this 
stage. 

Sauté the onions and celery 
together until soft, then add the 
meat and taro root to the pan. 
Season with salt and pepper, 
mix in the tomato puree and 
add enough warm water to just 
cover the meat and taro.  

Cover and simmer for 1 hour 
or until the meat and taro are 
cooked, and try not to stir the 
meal during cooking as this will 
break up the taro - shake the 
pan from time to time instead.  

Add the lemon juice and       
remove from the heat - never 
put lemon juice during cooking, 
always after, otherwise the taro 
will go hard.

TO GET 10% OFF
. mx

USE CODE: PARIKIAKI10

Your Food, Our History 

Your Online 
Cypriot & Greek Deli 

www.greekdeli2u.co.uk
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Michael Yiakoumi

Europa League

Granada consolidated its lead-
ership in group E of the Europa 
League, with seven points in 
three games, when they beat 
Omonia Nicosia 0-2 this Thurs-
day in a match in which they 
were far superior. 
 The goal in the opening stages 
of the match by Venezuelan 
Yangel Herrera paved the way 
for Granada, which certified its 
victory in the second half with a 
goal from Colombian Luis Suá-
rez against a Cypriot team that 
he was left with ten players in 
the 41st minute after the Slova-
kian Michal Duris was sent off 
for a double yellow card. 
The absence of Spanish coach 
Diego Martínez, that he had to 
stay at his home confined after 
an inconclusive result of 
COVID-19, and at the last mi-
nute of the attacker Antonio 
Puertas due to symptoms also 
compatible with the coronavi-
rus, did not prevent the Spanish 
team from offering a good 
image and being very recogniz-
able from the start of the game. 
 In fact, in his first approach he 
scored 0-1, in minute 4, with a 
hard shot by Yangel Herrera 
that surprised Brazilian goal-
keeper Fabiano Ribeiro 
 Granada was clear dominator 
of the first half against a rival 
crouched behind and that he 
barely had the ball, and enjoyed 
several more occasions to ex-
tend his advantage.Yangel Her-
rera sent out a shot by very little 
in another clear option to score 
coming from behind and Fabi-
ano later showed off against 
tight shots from the Colombian 
Luis Suárez and the Venezue-
lan Darwin Machís.  
 Omonia Nicosia, who re-
quested a penalty for a fall in 
the area of   Frenchman Eric 
Bautheac against Carlos Neva, 
he was outnumbered in the 41st 
minute when he saw two yellow 
Duris cards.  
 The script did not change in the 
second half, although it took 
more work for Granada to pen-
etrate the armed defense of the 
Cypriots, who with one less 
player on the field barely left 
their own field.  The goal of tran-
quility for the rojiblancos came 
in the 63rd minute and marked 
the debut as a scorer with Luis 
Suárez’s Granada, who arrived 
at the same time as Fabiano on 
the ball after a pass into space 
by Luis Milla and He took ad-
vantage of the ball hitting his 
body after the Brazilian goal-
keeper touched it before. 
 Granada, despite having a cou-
ple more good chances in the 
following minutes, relaxed with 
the 0-2 and the Portuguese Rui 
Silva had to do two great saves 
against Brazilian Thiago Dos 
Santos to avoid both the locals, 
grown in the final minutes, in 
two clear options to score. 
Harry Kane netted his 200th 
goal for Tottenham Hotspur as 

they won 3-1 at Ludogorets and 
AC Milan’s 24-match unbeaten 
run ended with a 3-0 loss to Lille 
in the Europa League on Thurs-
day.England striker Kane 
headed home Lucas Moura’s 
corner to set Spurs on course 
for a victory over the Bulgarians 
that put them top of Group J on 
goal difference with six points 
from three games after Royal 
Antwerp lost 1-0 to Austrian side 
LASK.Two own goals helped 
Arsenal recover from falling be-
hind to crush Molde 4-1 in Eu-
ropa League Group B on Thurs-
day, with Nicolas Pepe and Joe 
Willock also scoring for the Lon-
doners. 
Arsenal struggled to deal with 
Molde’s aggressive pressing 
game and that led to Martin El-
lingsen’s opening goal as the 
Norwegians won the ball in mid-
field and he fired home a dip-
ping shot from outside the area 
in the 22nd minute.The home 
side equalised in first-half stop-
page time after a sweeping 
move from a Molde corner. 
Eddie Nketiah whipped in a low 
centre from the right and Krist-
offer Haugen bundled the ball 
into his own net. Defender Sead 
Kolasinac missed a glorious 
chance for Arsenal, hoofing the 
ball over an open goal from 
close range, but they went 
ahead in the 62nd minute when 
Willock pulled the ball across 
and Sheriff Sinyan shanked it 
into his own net. Pepe made it 
three eight minutes later with a 
thumping left-foot shot before 
Arsenal turned the tables by 
pressuring a Molde clearance, 
winning the ball and setting up 
Willock to score. 
Arsenal top Group B on a max-
imum nine points from three 
games, three ahead of Molde. 
Rapid Vienna, who beat Irish 
side Dundalk 4-3 earlier in the 
evening, are third on three 
points. 
AC Milan’s superb run in all 
competitions came to a shud-
dering halt as Lille’s Turkish 
winger Yusuf Yazici opened the 

scoring with a penalty and 
added two second-half goals in 
a comprehensive win that put 
the French side top of Group H. 
Yazici’s second hat-trick in three 
Europa League group games 
put Lille on seven points, one 
ahead of Milan. Sparta Prague 
are third after their 4-1 drubbing 
of Celtic in Glasgow. 
England’s Leicester City took 
control of Group G with their 
third win in three games, thrash-
ing second-placed Braga 4-0, 
while AEK Athens beat FC 
Zorya of Ukraine 4-1 to stay 
third. 
In Greece, PAOK bounced back 
from a goal down with four sec-
ond-half strikes to defeat Dutch 
visitors PSV Eindhoven 4-1 and 
go second in the table on five 
points, two behind Granada, 
who won 2-0 at bottom side 
Omonia Nicosia. 
AS Roma put in their most im-
pressive performance of the 
Group A campaign with a 5-0 
drubbing of Romania’s CFR 
Cluj, Borja Mayoral netting twice 
for the Italians. They top Group 
A ahead of Swiss side Young 
Boys who downed CSKA Sofia 
3-0. 
A stoppage-time goal by Darwin 
Nunez snatched a 3-3 draw for 
10-man Benfica at home to 
Scottish side Rangers in Group 
D. Rangers lead the group on 
goal difference from Benfica. 
There were goals galore in 
Group C with leaders Slavia 
Prague beating French side 
Nice 3-2 while second-placed 
Bayer Leverkusen came back 
from a goal down to win 4-2 at 
bottom side Hapoel Beer 
Sheva. 
Group F remains tight with AZ 
Alkmaar top on goal difference 
despite losing 1-0 to Real So-
ciedad. Alkmaar, Sociedad and 
Italian side Napoli, who won 2-
1 at Rijeka, all have six points. 
Villarreal’s home clash with 
Maccabi Tel Aviv was delayed 
by over an hour due to torrential 
rain which left the pitch water-
logged.

Omonia Fail to keep momentum going 
Both Arsenal and Tottenham win

Omonia v Granada

Barnet through to  
FA Cup second round 

The Bees made it into the Sec-
ond Round of the Emirates FA 
Cup after a hard fought 1-0 win 
over League One side Burton 
Albion. After taking an early lead 
through Wes Fonguck, the 
Bees had to hold on, especially 
after going down to ten men be-
fore half time. Despite this, the 
Bees held on for a historic win 
and a place in the next round.  
There was a positive start to the 
game from the Bees, controlling 
the ball well and not letting their 
underdog status affect them in 
any way. The Bees continued 
to control the play, building up 
patiently before they finally got 
their chance, which they took 
with full conviction. Some bril-
liant hold up play from JJ 
Hooper, allowed Fonguck to get 
a shot away, which he buried 
into the top left hand corner to 
give his side the lead after only 
ten minutes. 
The League One outfit weren’t 
offering much of a threat in the 
game until a free kick from Joe 
Powell was nearly put in at the 
far post by Sam Hughes and 
five minutes later Scott Loach 
had to pull off a strong save to 
deny Lucas Akins. 
Chances started to come few 
and far between, as the half en-
tered the final 15 minutes, 
though the Brewers were con-
trolling the bulk of the play, with 
their main outlet coming from 
set-pieces. 
With two minutes to go in the 
half though, it was the Bees 
who nearly doubled their lead. 
Hooper done well to race pass 
some Burton defenders and 
was inches away from finishing, 
only to be denied by Kieran 
O’Hara, who pushed the ball out 
for a corner. 
A relatively positive half for the 
Bees, ended in an unfortunate 
manner, when Matt Preston 
was shown a straight red card 
for pulling down his man as he 
raced through towards goal. 
Being down to ten men meant 
a slight change in formation, 
with Harry Taylor moving into fill 
in at centre back at the start of 
the second half. 
The Brewers were going to do 
all they could to take advantage 
of the extra man and nearly 

equalised shortly after the re-
start, when Niall Ennis cut in-
side before firing a shot just 
wide of the mark. 
The Bees were doing all they 
could to contain the added pres-
sure, defending resolutely, de-
spite the flurry of opportunities 
which the away side were ha-
ving. 
The task became even harder 
for the Bees, when Elliot Rich-
ards left the field, after picking 
up an injury, with about 25 mi-
nutes of the game to go. With 
15 minutes to go, the Bees re-
mained stubborn in their efforts 
to deny Burton a goal, but were 
given a big let off when some-
how Kane Hemmings struck the 
crossbar from a yard out. 
Loach’s goal was being pep-
pered with chances, but he was 
doing superbly to push away 
Burton’s attempts, including a 
powerful one from substitute 
Charles Vernam, which Loach 
managed to save with his chest. 
Just before the game entered 
five minutes of additional time, 
Burton probably had one of their 
best chances to score, if it was-
n’t for another fingertip save 
from Loach. 
Despite not having much of the 
ball in the second half, captain 
Harry Taylor broke away, but 
couldn’t keep his shot down. 
This didn’t matter though, as the 
Bees managed to weather the 
storm and secure a place in the 
next round of the Emirates FA 
Cup where they have been re-
warded with a home tie against 
MK Dons.The Bees will host MK 
Dons in the Second Round of 
the Emirates FA Cup following 
this evening's draw. The clash 
with the League One side will 
take place on the weekend of 
Saturday 28th November, with 
the exact date to be confirmed. 
in the coming days.As a result 
of their continued progression 
in The Emirates FA Cup, their 
National League fixture with 
Yeovil Town also scheduled for 
the same weekend will be re-
arranged. This Saturday Barnet 
are at home to Bromley in the 
National League.

Cyprus Golf 
showdown
Robert MacIntyre won his first 
European Tour title after a bril-
liant finish at the Cyprus Show-
down. 
The 24-year-old birdied four of 
the last six holes, including 
birdies on 17 and 18, to finish 
on seven-under-par, one shot 
ahead of Masahiro Kawamura. 
Jorge Campillo finished at five-
under after a birdie-eagle finish, 
with Thomas Detry, Callum 
Shinkwin and Johannes Veer-
man a shot back. 
A tense final day saw the lead 
change hand several times 
while play was also suspended 
for 48 minutes due to the threat 
of lightning.But it was MacIntyre 
who emerged victorious, a week 
after finishing third over the 
same layout at the Cyprus 

Open.The final day at Aphrodite 
Hills featured 19 players, with 
the top 16 and ties advancing 
from the third round, and all 
scores reset to par to set up an 
18-hole shootout. 
Kawamura started strongly with 
birdies on the first, third and fifth 
holes, along with a bogey on 
four. MacIntyre was on par after 
following a birdie on the second 
hole with a bogey on the third, 
but back-to-back birdies on five 
and six saw him also move to 
two-under-par. 
There was a seven-way tie for 
the lead as the day’s first group 
were reaching the end of their 
rounds and the leaders were 
making the turn. 
By the time play was briefly sus-
pended due to the threat of 
lightning it was Marcus Armi-
tage, Kawamura and MacIntyre 
in a share of the lead at four-
under-par. 
A triple-bogey eight at the last 
saw Armitage fall out of conten-
tion and left Kawamura and 
MacIntyre to battle for victory. 
Both managed birdies on the 
15th but MacIntyre took the out-
right lead with a birdie at 17 and 
managed to find another birdie 
on the par-five 18th to seal vic-
tory. And a great advert for  
Cyprus for Sport and tourism.



There were six UK Cypriots on 
display in the first round of the 
FA Cup 
A debut for Hector Kyprianou at 
Leyton Orient, Mickey Demet-
riou playing for Newport County, 
Leyton Orient crashed out in the 
first round of the FA Cup as they 
fell to a 2-1 defeat to league ri-
vals Newport County. Jamie De-
vitt’s wonder strike stole the 
limelight from UK Cypriot Hector 
Kyprianou’s first professional 
goal and ultimately proved to be 
the difference between the two 
sides. 
The Newport captain’s 77th-mi-
nute strike guaranteed the Ex-
iles a place in the Second 
Round but Orient’s journey has 
come to an unfortunate end at 
the Breyer Group Stadium. Also 
playing in this match was 
another UK Cypriot Mickey De-
metriou a star defender for 
Newport County. 
UK Cypriot Jason Demetriou 
who stars for the Cyprus inter-
national team played for South-
end and were defeated by Bore-
ham Wood on penalties. 
UK Cypriots Jack Roles, Anto-
nis Violaris and Alfie Pavey 
were on the Barnet v Burton Al-
bion team sheet. Jack Roles on 
loan from Spurs came on as a 
sub for Burton Albion and Anto-
nio and Alfie were subs for Bar-
net. 
Eighth-tier Marine produced a 
perfect penalty shootout to stun 
Colchester United on a day 
filled with Emirates FA Cup first-
round shocks. The Northern 
Premier League Division One 
North West side held Col-
chester to a 1-1 draw after extra 
time but held their nerve from 
the spot, scoring five from five 
and reaching the second round 
following a 5-3 shootout win. 
They were not the only non-
League side to defeat to higher-
tier opposition with John 
Rooney – younger brother of 
Wayne – scoring from his own 
half as Stockport County beat 
Rochdale 2-1. 
Their league rivals Swindon are 
also out of this year’s Emirates 
FA Cup after losing at home to 
Darlington – a side three divi-
sions lower in the football pyr-
amid.Adam Campbell did the 
damage with a goal in each half 
for the visitors.. Fellow non-
league side King’s Lynn will join 
the Quakers in the draw for the 
second round after they got the 
better of League Two Port Vale 
Four non-league sides beat 
Football League opposition in 
90 minutes with Dagenham & 
Redbridge besting Grimsby 
thanks to a Scott Wilson double, 
while Mitch Brundle’s late pen-
alty sealed the win. 

Boreham Wood prevailed on 
spot-kicks in their clash with 
fourth-tier Southend United, 
while non-league sides Canvey 
Island and Brackley Town are 
in the hat after overcoming Ban-
bury United and Bishop’s Stort-
ford respectively. 
Concord Rangers almost 
caused a shock of their own but 
they couldn’t quite get past 
Stevenage, who won 5-4 on 
penalties following a 2-2 draw 
after extra time. 
It wasn’t to be for Tonbridge An-
gels either, as they went down 
7-0 to Bradford City, while AFC 
Fylde also gave Exeter City a 
scare before falling to a 2-1 de-
feat. 
Non-league sides Hartlepool 
United, Bromley, Woking and 
South Shields also played their 
last matches of this year’s Emi-
rates FA Cup, as have FC 
United of Manchester after their 
home loss to Doncaster Rovers. 
But Portsmouth, FA Cup 
winners in 2008, did progress 
with Sean Raggett scoring the 
extra-time winner in the heavy-

weight clash with fellow League 
One side, Ipswich Town. 
Non-League Chorley produced 
an incredible comeback to 
knock 2013 winners Wigan Ath-
letic out of the Emirates FA Cup 
as the first-round drama and 
shocks continued. 
And Wesley Fonguck’s goal 
proved to be the difference as 
National League Barnet held on 
to win against Burton Albion, 
Two penalties from Stephen 
Gleeson and Krystian Pearce’s 
header ensured National 
League Solihull reached the 
second round for a third straight 
eason.. Oldham Athletic pro-
gressed to the second round 
after they held off National 
League South side Hampton & 
Richmond. 
Ben Garrity and Robert Grant 
scored before the break while 
Daniel Rowe added a third after 
the break, with Sam Deadfield’s 
double not enough for the 
hosts.There was heartbreak for 
Torquay United as they lost 6-5 
to Crawley Town at Plainmoor 
– where eight goals were  

scored in additional or extra 
time. 
Southern League Premier Divi-
sion side Hayes & Yeading 
missed out on a place in round 
two after losing to Carlisle 
United in a penalty 
shootout.Goals from Omar 
Rowe and Amos Nasha put the 
hosts in pole position but Jon 
Melling’s brace took the tie to 
spot-kicks and the League Two 
outfit triumphed 4-3. 
Bedsente Gomis ensured Ha-
vant & Waterlooville edged into 
the second round, as they beat 
eighth-tier Cray Valley Paper 
Mills. 
MK Dons also have their name 
in the hat after beating Eastleigh 
on penalties following a stale-
mate after extra time. 
Gary Madine’s double and Jerry 
Yates’ added time goal secured 
Blackpool a comfortable win 
over Eastbourne Borough. 
And Adam Philips booked 
Morecambe’s place in the sec-
ond round for only the second 
time in eight seasonsknocking 
out eighth tier Maldon & Tiptree.
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Michael Yiakoumi

Premier League UK Cypriots star in the Emirates FA Cup

Southampton moved to the top 
of the Premier League for the 
first time ever with a comfort-
able win over Newcastle but 
was only there for one day.. 
Che Adams’ superb first-half 
volley and Stuart Armstrong’s 
second-half effort ensured 
Ralph Hasenhuttl’s side 
emerged as worthy winners. 
Saints last led the English top 
flight back in September 1988, 
before the formation of the Pre-
mier League, when they were 
at the former ground The Dell 
and the manager was Chris 
Nicholl. Walcott, Jan Bednarek 
and Oriol Romeu all went close 
to adding to Southampton’s tally 
as they racked up their fifth win 
in six games. 
Brighton drew with Burnley 0-0. 
Tomas Soucek’s stoppage-time 
goal earned West Ham United 
a 1-0 win over Fulham 1-0 in 
the Premier League but Ade-
mola Lookman spurned a glo-
rious chance to earn a point for 
the visitors with a botched last-
gasp penalty. 
Chelsea hit back in impressive 
fashion after going behind to 
overwhelm bottom club Shef-
field United 4-1 at Stamford 
Bridge .David McGoldrick’s neat 
flick gave the visitors a surprise 
ninth-minute lead but Chelsea 
responded with goals by Tammy 
Abraham and Ben Chilwell be-
fore halftime. Frank Lampard’s 
side bossed the second half 
and captain Thiago Silva scored 
his first goal for the London club 
with a 77th-minute header be-
fore Timo Werner added a 
fourth. 
Leeds United suffered another 
heavy defeat with a 4-1 reverse 
at Crystal Palace in the Premier 
League on Saturday.Marcelo 
Bielsa’s side, who were beaten 
by the same scoreline at home 
to Leicester City on Monday, 
slumped Scott Dann headed 
Palace into a 12th minute lead 
with a thundering header from 
an Eberi Eze corner.Leeds 
thought they had drawn level 
with a nice finish from Patrick 
Bamford but the effort was ruled 
out for a narrow offside by VAR. 
After that let-off, Palace doubled 
their lead with a brilliant free 
kick from Eze, his first goal for 
the club, as he struck a 20-
metre shot into the top corner. 
Bamford did score with a con-
fident drive after being set up 
by Polish midfielder Mateusz 
Klich’s headed pass when he 
buried the ball in the bottom cor-
ner for his seventh goal of the 
campaign.  
But Palace restored their two-
goal advantage just before the 
interval when Helder Costa’s 
sliding tackle deflected a low 
cross from Wifried Zaha inside 
the near post, confounding 
Leeds goalkeeper Illan Meslier. 
Zaha also had a hand in Pal-

ace’s fourth, running at the 
Leeds defence before slipping 
the ball to Jordan Ayew who 
made no mistake. Leeds have 
conceded 17 goals this season, 
more than any other team in the 
league, an issue Bielsa must ur-
gently address 
Manchester United eased the 
pressure on manager Ole Gun-
nar Solskjaer with a 3-1 win at 
Everton in the Premier League 
on Saturday with Bruno Fer-
nandes scoring twice and Edin-
son Cavani grabbing his first for 
the club.The pressure on Solsk-
jaer intensified when Everton 
took the lead in the 19th minute 
with Brazilian winger Bernard’s 
low drive through Aaron Wan-
Bissaka’s legs squeezing in the 
bottom corner. 
Both goals, a Mohamed Salah 
spot-kick for Liverpool and a 
fine turn and finish from Gabriel 
Jesus for City, and the missed 
penalty came in a pulsating 
opening 45 minutes in which the 
last two league champions pro-
duced some exciting football. 
Tottenham Hotspur striker Harry 
Kane chalked off yet another 
milestone as his 150th Premier 
League goal earned his side a 
1-0 win at struggling West 
Bromwich Albion on Sunday to 
send them top of the table – al-
beit for a couple of hours. 
Aston Villa returned to winning 
ways in stunning fashion as 
Ollie Watkins scored twice in a 
3-0 away thumping of an abject 
Arsenal in drizzly north London 
on Sunday. The visitors had al-
ready seen a John McGinn goal 
ruled out for a harsh offside 
decision when Bukayo Saka, 
under pressure from Trezeguet, 
put into his own goal after 25 
minutes. Villa went up a gear in 
the second half with Jack Greal-
ish pulling the strings in midfield 
and it was no surprise when 
Watkins headed home in the 
72nd minute. Watkins struck 
again three minutes later after 
a rapid counter-attack to seal 
the points. 
 Arsenal are down in 11th with 
12 points after four wins and 
four defeats so far. 
Leicester City went top of the 
Premier League with a tense 1-
0 win over Wolverhampton 
Wanderers on Sunday in which 
striker Jamie Vardy scored one 
penalty and had another saved. 
Vardy made no mistake with his 
first spot-kick in the 15th minute 
after Wolves were penalised for 
handball 8.5Praet’s cross hits 
Max Kilman’s hand, the 33-
year-old England international 
sending keeper Rui Patricio the 
wrong way. He stepped up 
again six minutes before half-
time when Rayan Ait Nouri 
brought down James Justin, but 
struck his kick straight down the 
middle and into the legs of the 
goalkeeper.

A good win for Southampton over Everton

L/R Hector Kyprianou, Mickey Demetriou,Jason Demetriou, Jack Roles,  
Antoni Vasiliou and Alfie Pavey.

There were shocks galore in the 
Cypriot League over the last 
weekend. Apoel not having the 
best of starts and in 14th place 
had a new manager in place for 
their match Mick McCarthy the 
former Republic of Ireland man-
ager and drew 0-0 with third 
from bottom Ethnikos Achna. 
McCarthy was asked to com-
ment on Apoel“We are in a diffi-
cult period. Only myself, the 
players, my colleagues and the 
rest of the staff can take us out 
of this situation. People think 
we’ll win just because we are 
the most successful club. It 
doesn’t go like that. We have to 
win, we have to work hard and 
be better than we were tonight”, 

the Irishman added. 
The new league leaders are An-
orthosis who beat AEK 1-0 in a 
local Larnaca derby with their 
goal coming from Artymatas 
from as early as the 8th minute. 
Apollon who led the table before 
this weekend suffered a shock 
home defeat to newly promoted 
Karmiotissa Apollon led from 
the 29th minute through Diguiny 
and then Karmiotissa  went onto 
win through two goals from 
Sassi in the 44th minute and 
67th minute. 
Omonia have dropped to fifth 
place after a surprise goalless 
draw with Doxa.Pafos put a 
dent in AEL’s Championship 
hopes by beating them 1-0 with 

their goal coming from Foor 
who also got his marching or-
ders in the 80th minute. 
Ermis Aradippou drew with 
Paralimni 1-1 both goals com-
ing in the second half for Ermis 

with Gavrill in the 56th minute 
and Balotelli in the 85th minute 
for Paralimni.Bottom of the table 
Nea Salamina picked up a vital 
point in Nicosia in a goalless 
draw with Olympiakos.

Cyprus football
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† DEATH ANNOUNCEMENT 
Paraskevou Panteli 

(from Kornos, Cyprus) 
We sadly announce the passing of our beloved mother, 
Paraskevou Panteli from Kornos. 
She was married to Andreas Panteli (who passed away 
in 2013). She leaves behind 6 children, Anna, George, 
Kyriacos, Stelios, Theodora and Stavros, along with their 
partners, 14 grandchildren and 8 great grandchildren.  
The funeral is on Thursday 19th November 2020, at 
Ayios Eleftherios Church, 113 Ruckholt Road, Leyton, 
London E10 5NT  
It will be a private service for immediate family only be-
cause of Government regulations. Flowers can be sent 
to the family home on the morning of the funeral. Any 
donations are welcome too for Alzheimer's Society.  
The burial is at 1.15pm at Manor Park Cemetery, Sebert 
Road, London E7 0NP. Social distancing rules must be 
adhered to, so regrettably, we cannot welcome more 
people.  We will celebrate her life at a later date next 
year. 
Please call/text 07908 619931 if you need any other in-
formation 12.01.1932-23.10.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Antonia Kurdash 
(from London)  

We sadly announce the passing of our beloved mother, Antonia Kurdash from London. 
She leaves behind, Alara, Adem, Juliet, Nick, Nikki, Alex, Tina, George. 

Our mum was the most kind hearted soul you could ever meet, she has strength like I have never seen  
before she would fight and did fight until her very last breath. She had a admirable passion for fitness and 

exercise which she adopted about 8 years ago that acted as her therapy from hardship in life.  
The bond that my mum, my brother and I have is a bond that will never be able to be broken, we fight for 
each other whatever the weather and we love each other unconditionally. My mum was known to all that 

knew her to be a very hard working woman, if she wanted something we all knew she would go get it  
without a single doubt, which has made me the woman I am today and my brother the man he is today. 

She was known to be a very caring, loving, supportive and comforting family member and friend which all 
that are around her have been ever so grateful for. My brother and I have made a promise that we will 

strive to do the best we possibly can in our lives in the name of our mum as there is no price you can put 
on the happiness it would bring her to see us succeed. 

The funeral is on Monday 16th November 2020, at 12:30, at 12 Apostles Church, Kentish lane and the  
burial will follow at New Southgate Cemetery.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Aντωνία Κουρντάς 
(από το Λονδίνο) 

Αναγγέλλουμε δυστυχώς το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, Αντωνίας Κουρντάς από το Λονδίνο. 
Αφήνει τους: Αλάρα, άντεμ, Τζιουλιέτ, Nίκ, Nίκη, Άλεξ, Tίνα και Γιώργο. 

Η μαμά μας ήταν η πιο ευγενική ψυχή που θα μπορούσατε ποτέ να συναντήσετε, είχε δύναμη όπως δεν έχετε  
ξαναδεί ποτέ, πολεμούσε μέχρι την τελευταία της ανάσα. Είχε ένα αξιοθαύμαστο πάθος για  

φυσική κατάσταση και άσκηση που υιοθέτησε πριν από περίπου 8 χρόνια, κάτι που λειτούργησε ως θεραπεία από 
τις δυσκολίες στη ζωή της. Ο δεσμός που έχει η μαμά μου, ο αδερφός μου και εγώ είναι ένας δεσμός που δεν θα  
μπορέσουμε ποτέ να σπάσουμε, αγωνιζόμαστε ο ένας τον άλλον ανεξάρτητα από τον καιρό και αγαπάμε ο ένας 
τον άλλον άνευ όρων. Η μαμά μου ήταν γνωστό σε όλους που την γνώριζαν, ότι ήταν μια πολύ σκληρά εργαζόμενη 
γυναίκα, αν ήθελε κάτι θα το κατακτούσε χωρίς καμία αμφιβολία, κάτι που με έκανε τη γυναίκα που είμαι σήμερα 
και τον αδερφό μου τον άνδρα που είναι σήμερα. Ήταν γνωστό ότι ήταν πολύ στοργική, υποστηρικτική και  

παρηγορητικό μέλος της οικογένειας και φίλη, για την οποία όλοι γύρω της ήταν τόσο ευγνώμονες.  
Ο αδερφός μου και εγώ έχουμε υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στη 

ζωή μας στο όνομα της μαμάς μας, καθώς δεν υπάρχει τιμή που μπορείτε να βάλετε στην  
ευτυχία που θα της έφερνε να μας δει να πετύχουμε. 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, στις 12:30, στην Εκκλησία 12 Αποστόλων, στο 
Kentish lane και η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο του New Southgate.05.09.1960-22.10.2020

Απεβίωσε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 στην Αραδίππου ο 

Σολωμής Παναγή σε ηλικία 86 χρονών, ο εκλιπών έζησε στο 

Λονδίνο στην περιοχή του Κάμντεν από το 1958-2008.  

Η κηδεία του έγινε στην Αραδίππου στις 10 Νοεμβρίου 2020.  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 Σολωμής Παναγή

Ο Αντώνης Αντωνιάδης της ΚΟΒ ΑΚΕΛ Kingsbury εισφέρει στον 

Έρανο της Κ.Ε.ΑΚΕΛ το ποσό των £200 εις μνήμη των αδελφιών 

του Παναγιώτας, Χριστόδουλου και Αντρίκου και της ανιψιάς του 

Λουκίας που απεβίωσε πρόσφατα.

Εισφορές
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You can shed tears that they have gone  
Or you can smile because they have lived. 

 
You can close your eyes and pray that they will come back 
 Or you can open your eyes and see all that they have left. 

 
Your heart can be empty because you can’t see them  

Or you can be full of the love that you shared. 
 

You can turn your back on tomorrow and live yesterday  
Or you can be happy for tomorrow because of yesterday. 

 
You can remember them and only that they have gone.  

Or you can cherish their memory and let it live on. 
 

You can cry and close your mind, be empty and turn your back. 
Or you can do what they would want: Smile, open your eyes, love and go on. 

 
The 9h Year and 3rd Year Memorial will take place on Sunday 15th November 2020 at St John the Baptist Church, 

Wightman Rd London N8 0LY. 
Due to the current Pandemic restrictions 

We will not be able to host refreshments and snacks at the Church as previous years. 
Their Memory Eternal  

αιώνια η μνήμη

George & Christalla Theoharous
The 9h Year and 3rd Year Memorial 
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† ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
H oικογένεια Τουφεξιή, κάνει εισφορά στην εφημερίδα Παροικιακή, 

το ποσό των £1000 εις μνήμη των γονέων τους 
Γιάννη Τουφεξιή 

(Λιθροδόντα) 

Βασιλικής Τουφεξιή 
(Πάνω Λεύκαρα) 

και εις μνήμη των θείων  

Αντώνη και Νικόλα Τουφεξιή

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Pantelis & Stavroulla Malloupas 
née Nicola (Pilartou) 

(From Rizokarpaso & Livadia (Larnaca)) 
It is with a heavy heart that we announce the passings of Pantelis (3 November 2020, aged 80) and 
Stavroulla (21 October 2020, aged 76). They were loving parents of Niki, Kyriacos and Theodoros,  
son-in-law Antonis and daughter-in-laws Lilia and Stavrianna. They were adoring grandparents of 

Pantelitsa, Andreas, Marios, Chris, Leo, Alexis and Adonis. They leave behind seven siblings each, as well 
as many nieces and nephews. Pantelis was born in Rizokarpaso and Stavroulla in Livadia. They met in 
London where they married and lived the rest of their lives inseparably. They were loved and respected 

members of the Cypriot community and will be dearly missed by all.  
Their funeral will be held at St Mary’s Cathedral on Wednesday 18th November 2020. Due to Covid-19 

restrictions, we can regrettably only have close family at the church. The burial will follow at New Southgate 
Cemetery, St Sophia’s, from 2.30pm, where those who would like to pay their respects can, while adhering 

to social distancing rules.  
Due to the nature of both deaths being heart related, we invite you to dontate to the Heart Foundation 

rather than sending flowers. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παντελής & Σταυρούλλα Μαλλούπα  
γένος Νικόλα (Πηλάρτου) 

(Από Ριζοκάρπασο & Λιβάδια, Λάρνακα) 
Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του Παντελή (3 Νοεμβρίου 2020, 80 ετών) και της Σταυρούλλας  

(21 Οκτωβρίου 2020, 76 ετών). Ήταν αγαπητοί γονείς της Νίκης, του Κυριάκου και του Θεόδωρου. Αφήνουν τον  
γαμπρό τους Αντώνη και τις νύφες τους, Λίλια και Σταυριάννα. Υπήρξαν λατρευτοί παππούδες της Παντελίτσας, του 

Ανδρέα, του Μάριου, του Κρις, του Λέανδρος, του Αλέξη και του Άδωνη.  
Επίσης αφήνουν πίσω τα επτά αδέλφια τους αντιστοίχως και πολλές ανιψιές και ανιψιούς. 

Ο Παντελής γεννήθηκε στο Ριζοκαρπάσο και η Σταυρούλλα στα Λιβάδια. Συναντήθηκαν στο Λονδίνο όπου  
παντρεύτηκαν και έζησαν το υπόλοιπο της ζωής τους.  

Ήταν αγαπημένα και σεβαστά μέλη της κυπριακής κοινότητας και θα λείψουν πολύ σε όλους. 
Η κηδεία τους θα πραγματοποιηθεί στην εκκλησία της Παναγίας, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020.  

Λόγω των περιορισμών του Covid-19, δυστυχώς μόνο η στενή οικογένεια θα μπορεί να παρευρεθεί στην εκκλησία.  
Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο του New Southgate, στην Αγία Σοφία, στις 2.30 μ.μ.  

Εκείνοι που θα ήθελαν να δείξουν το σεβασμό τους στους αποθανόντες θα μπορέσουν, τηρώντας πάντα  
τους κανόνες κοινωνικής απόστασης. 

Λόγω της αιτίας θανάτου και των δύο αποθανόντων, που σχετίζονται με την καρδιά, σας προσκαλούμε να  
απευθυνθείτε στο Heart Foundation για εισφορές, αντί να στείλετε λουλούδια.



 31      | Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

†  Τρίμηνο μνημόσυνο
 On Thursday 12 November 2020 is the 3-month 
memorial of our beloved and dearly missed wife, 

mother, mother-in-law, Godmother and sister 

  
Stella Kyprianou 

(from Kapouti, Morphou) 

 

May she rest in eternal peace.  She will be forever in 
our thoughts and prayers. 

Her husband Andreas, daughter Anna, and son-in-
law Ifan.

† 3-month memorial

Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2020 είναι το τρίμηνο 
μνημόσυνο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας,  

πεθεράς, νονάς και αδελφής 

Στέλλας Κυπριανού 
(από το Καπούτι, Μόρφου) 

 
Ας αναπαυτεί εν ειρήνη. Θα είναι για πάντα στις 

σκέψεις και στις προσευχές μας. 
 

Ο άντρας της Αντρέας, η κόρη της Άννα και 
 ο γαμπρός της Ίβαν.

08.09.1926-03.11.2020 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δώρα Παναγή 
(από την Τύμπου, Κύπρος) 

It is with great sadness that we announce the passing of Dora 
Panayi neé Kyriacou, our beloved wife, mother, grandmother 

and great- grandmother on 3 November 2020 at the age of 94.  
In 1947 Dora came to England to live with her sister Irinia and 

brother-in-law Andreas.  
In 1948 she married George and they lived together for 72 

happy years. As well as George she leaves behind her children,  
Fedos and Mary, 5 grandchildren, Damian, Sophie, Carmen, 
Daniel and Nicola and  also 8 great grandchildren, Jack, Rae, 

Solène, Severin, Poppy, Talloulah, Finlay and Leo.  
She was dearly loved by them all and will be greatly missed.  

The funeral will take place on Tuesday 24th November 2020 at 
12.30pm at the Holy Cross St Michael’s Golders Green. Due to 
the current coronavirus pandemic only the immediate family will 

be able to attend.  
We request that those intending to send flowers would instead 

make a donation to our chosen charity: Dementia Uk 

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Dora Panayi 

(From Timbou, Cyprus)
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της Δώρας Παναγή 

(γνωστή ως Κυριάκου), της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και 
γιαγιάς, που απεβίωσε στις 3 Νοεμβρίου 2020  σε ηλικία 94 χρονών. 
Το 1947 η Δώρα ήρθε στην Αγγλία για να ζήσει με την αδερφή της  

Ειρήνη και τον γιαπρό της Ανδρέα. 
Το 1948 παντρεύτηκε τον Γιώργο και έζησαν μαζί 72 χαρούμενα  
χρόνια. Εκτός από τον σύζυγο της Γιώργο, αφήνει, τα παιδιά της, 
Φύτο και Μαίρη, 5 εγγόνια, Damian, Sophie, Carmen, Daniel και 

Nicola και 8 δισέγγονα, Jack, Rae, Solène, Severin, Poppy,  
Talloulah, Finlay και Leo. 

Αγαπήθηκε πολύ από όλους και θα μας λείψει πολύ. 
Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020, στις 

12.30μμ στο Holy Cross St Michael's Golders Green.  
Λόγω της τρέχουσας πανδημίας του κορωνοϊού, μόνο η στενή  

οικογένεια θα μπορεί να παρευρεθεί στην κηδεία. 
Αντί για λουλούδια όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν δωρεά στο 

φιλανθρωπικό ίδρυμα: Dementia UK. 

Πέθανε σε ηλικία 65 ετών από Covid-
19 ο Παλαιστίνιος κορυφαίος δια-
πραγματευτής Σαέμπ Ερεκάτ.   
Ο Σαέμπ Ερεκάτ ήταν επί δεκαετίες 
ο επικεφαλής της παλαιστινιακής 
ομάδας στις ειρηνευτικές συνομιλίες, 
γενικός γραμματέας της Οργάνωσης 
για την Απελευθέρωση της Παλαιστί-
νης και μέλος της Fatah. 
Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της 

λύσης των δύο κρατών και σφοδρός 
επικριτής της ισραηλινής πολιτικής 
εποικισμού των παλαιστνιακών εδα-
φών, η οποία διαλύει τις προοπτικές 
επιβίωσης μίας ανεξάρτητης Παλαι-
στίνης. 
Ο Σαέμπ Ερεκάτ διαγνώσθηκε θετι-
κός στον κορωνοϊό στις 8 Οκτω-
βρίου. Το 2017 είχε κάνει 
μεταμόσχευση πνεύμονα στις Ηνω-

μένες Πολιτείες και βρισκόταν σε 
ανοσοκαταστολή. 
Την περασμένη εβδομάδα διακομί-
σθηκε επειγόντως από την πόλη της 
Ιεριχούς στην Δυτική Όχθη στο Ια-
τρικό Κέντρο Hadassah στο Ισραήλ. 
Μετά την επιδείνωση της κατάστα-
σής του βρισκόταν σε τεχνητό κώμα. 
Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο 
του Σαέμπ Ερεκάτ έστειλε το υπουρ-
γείο Εξωτερικών με ανάρτησή του 
στο twitter. 
«Εκφράζουμε τη θλίψη μας για την 
απώλεια του Σαέμπ Ερεκάτ, επικε-
φαλής διαπραγματευτή των Παλαι-
στινίων με σημαντική συνεισφορά 
στην ειρηνευτική διαδικασία στη 
Μέση Ανατολή και στις ιστορικές 
συμφωνίες του Όσλο. Ειλικρινή συλ-
λυπητήρια στην οικογένειά του και 
τον Παλαιστινιακό λαό». 
Συλλυπητήρια του Γ.Γ. της Κ.Ε. 
ΑΚΕΛ για το θάνατο του Δρ. Σαέμπ 
Ερεκάτ, Γ.Γ. της Οργάνωσης Απε-
λευθέρωσής της Παλαιστίνης και 
Διαπραγματευτή 
Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. ΑΚΕΛ έστειλε το ακό-
λουθο συλλυπητήριο μήνυμα στον 
Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μαχμούτ 
Αμπάς για το θάνατο του ΓΓ της Ορ-
γάνωσης Απελευθέρωσης της Πα-
λαιστίνης (PLO) και Διαπραγματευτή 
Δρ. Σαέμπ Ερεκάτ. 

«Είναι με μεγάλη λύπη που πληρο-
φορηθήκαμε το θάνατο του Δρ. 
Σαέμπ Ερεκάτ, ΓΓ της Οργάνωσης 
Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης 
(PLO) και  Παλαιστίνιο Διαπραγμα-
τευτή. 
Ο θάνατος του έρχεται σε μια δύ-
σκολη φάση του αγώνα του Παλαι-
στινιακού λαού για υπεράσπιση της 
δίκαιης υπόθεσης του για ελευθερία 
και ανεξάρτητο κράτος. 
Ο Δρ. Ερεκάτ αφιέρωσε όλη του τη 
ζωή στη διεκδίκηση των εθνικών και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Πα-
λαιστινιακού λαού, για τερματισμό 
της ισραηλινής κατοχής, την εγκαθί-
δρυση ανεξάρτητου και βιώσιμου 
Παλαιστινιακού κράτος στα σύνορα 
του 1967 και με πρωτεύουσα την 
Ανατολική Ιερουσαλήμ.  Αυτή η αφο-
σίωση του θα συνεχίσει να εμπνέει 
τους Παλαιστίνιους και το διεθνές κί-
νημα αλληλεγγύης. 
Και με αυτή την ευκαιρία, επαναβε-
βαιώνω την αλληλεγγύη του ΑΚΕΛ 
με το δίκαιο αγώνα σας σε αυτή την 
κρίσιμη φάση. 
Δεχθείτε τα ειλικρινή μας συλλυπητή-
ρια.  Παρακαλούμε όπως τα διαβιβά-
σετε και προς την Παλαιστινιακή 
ηγεσία και την ΟΑΠ, όπως και στην 
οικογένεια του Δρ. Ερεκάτ.»

Πέθανε ο κορυφαίος Παλαιστίνιος διαπραγματευτής Σαέμπ Ερεκάτ
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