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Ο πρωθυπουργός της Βρετα-
νίας Boris Johnson επιβεβαίωσε 
ότι η κυβέρνηση του θα επιβάλλει 
απαγόρευση πώλησης νέων αυ-
τοκινήτων και φορτηγών βενζίνης 
και ντίζελ από το 2030... 

Σελ 4

Τέλος εποχής!
Ο τέως ηγέτης των Εργατικών 

της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα 
επανενταχθεί στο κόμμα μετά από 
μια περίοδο 19 ημερών κατά την 
οποία είχε τεθεί εκτός κοινοβου-
λευτικής ομάδας...  

Σελ 3

Επιστρέφει ο Κόρμπιν Σφοδρές αντιδράσεις

Επιστολή της ΕΚΟ 
προς τον πρωθυπουργό 

Μπόρις Τζόνσον

σελ 2 & 17

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

ΝΕΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΘΑΝΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ «ΣΩΣΕΙ» ΤΑ ΧΡΙΣTΟΥΓΕΝΝΑ

Στο Βαρώσι 
ως κατακτητής!

σελ 5

Στον απόηχο της προκλητικής και παράνο-
μης επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ 
Ερντογάν στο Βαρώσι με τη συνοδεία των νέου 
Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ, στα κατε-
χόμενα οι προοδευτικές δυνάμεις κλιμακώνουν 
τις κινητοποιήσεις εναντίον των επεμβάσεων 
της Άγκυρας στη ζωή τους και καταγγέλλοντας 
ότι συρόμαστε σε λύση δυο κρατών, ενώ στις 
ελεύθερες περιοχές η κυβέρνηση Αναστασιάδη 
– ΔΗΣΥ παρακολουθεί τις εξελίξεις παθητικά. 
Το ΑΚΕΛ υποδεικνύει ότι με την παρέμβαση 
του ο Γ.Γ. του ΟΗΕ δείχνει ότι μόνος δρόμος 
για αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων 
είναι η επανέναρξη των συνομιλιών...

Για πρώτη φορά ύστερα από 30 
χρόνια οι δυνάμεις της Αριστεράς 
στο Κοινοβούλιο υπογράφουν 
κοινό κείμενο με αφορμή την ανα-
κοίνωση Μητσοτάκη για το Πολυ-
τεχνείο και την απαγόρευση... 

Σελ 7
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Επιστολές ΕΚΟ προς Τζόνσον και τον Τούρκο πρέσβη
«Ημέρα ντροπής» χαρακτηρίζει τη 15η Νοεμ-

βρίου ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου Χρίστος Καραο-
λής σε επιστολή του προς τον Βρετανό 
Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, με αφορμή την 
επερχόμενη συμπλήρωση 37 ετών από την πα-
ράνομη μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους. 

Όπως σημειώνει εκ μέρους της Ομοσπονδίας 
ο υπογράφων, «οι περισσότεροι Κύπριοι θρη-
νούν τη συνεχιζόμενη κατοχή της χώρας, ενώ κά-
ποιοι στα κατεχόμενα γιορτάζουν για την επέτειο». 
Στη συνέχεια ο κ. Καραολής επισημαίνει τα κατα-
δικαστικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
καθώς και την καταδίκη της κίνησης από την τότε 
Πρωθυπουργό του Ην. Βασιλείου Μάργκαρετ 
Θάτσερ. 

Σημειώνει ότι η παράνομη μονομερής ανακή-
ρυξη ανεξαρτησίας της «τδβκ» επιβεβαίωσε την 
«αληθινή φιλοδοξία» της Τουρκίας που είναι να 
προκαλέσει «μόνιμη διχοτόμηση» του νησιού. 
Προσθέτει ο κ. Καραολής ότι η διχοτόμηση μοιάζει 
να έχει γίνει πλέον η δεδηλωμένη πολιτική της 
Τουρκίας με τον Πρόεδρο Ερντογάν να καλεί σε 
«λύση δύο κρατών» σε δημοσιογραφική διά-
σκεψη με τον Ερσίν Τατάρ, ενώ και ο νέος ηγέτης 
των Τουρκοκύπριων έκανε λόγο για «άλλες ιδέες» 
και για επιδίωξη δύο κρατών κατά τη διάρκεια και 
μετά από τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Νίκο 
Αναστασιάδη. 

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας επισημαίνει ότι 
κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τις συνθήκες του 1960 

τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει συνυπο-
γράψει και έχει εγγυηθεί, αλλά θα αψηφούσε και 
τη συμφωνημένη βάση για διαπραγματεύσεις, 
δηλαδή τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, κα-
θώς και τις σημαντικές συγκλίσεις που έχουν επι-
τευχθεί μέχρι στιγμής. 

Αφού αναφέρεται στις τουρκικές προκλήσεις 
στην κυπριακή ΑΟΖ και στα Βαρώσια, η επιστολή 
υπογραμμίζει ότι η προ-
αναγγελθείσα επίσκεψη 
Ερντογάν για πικνίκ 
στην περιοχή υποδει-
κνύει στη διεθνή κοινό-
τητα την πλήρη έλλειψη 
σεβασμού του Τούρκου 
Προέδρου στο διεθνές 
δίκαιο. 

Σε όλα αυτά ο κ. Κα-
ραολής αντιπαραθέτει 
τις σταθερές θέσεις αρ-
χής που διατυπώνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
και τη βούλησή του να επιστρέψει στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων από εκεί που διακόπη-
καν στο Κραν Μοντάνα το 2017. Επισημαίνεται 
δε η ξεκάθαρη θέση του ΓΓ των Ηνωμένων 
Εθνών κατά των αναχρονιστικών εγγυήσεων, 
των παρεμβατικών δικαιωμάτων και της μόνιμης 
στρατιωτικής παρουσίας στο νησί μετά από τη 
λύση. 

Επισημαίνεται στον Πρωθυπουργό Τζόνσον 
ότι οι επιδιώξεις της Τουρκίας προς την αντίθετη 

κατεύθυνση δεν εξυπηρετούν ούτε τα βρετανικά 
συμφέροντα. «Ως εκ τούτου, αυτή την ώρα η βρε-
τανική κυβέρνηση πρέπει να είναι ξεκάθαρη στα 
δημόσια μηνύματα για την Κύπρο και στις παρα-
στάσεις της προς την Τουρκία, για να επαναβε-
βαιώσει χωρίς περιστροφές μια δέσμευση σε μια 
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία ως το μοναδικό 
πλαίσιο για μια λύση και να καλέσει σε κατάργηση 

αυτού του αναχρονιστι-
κού συστήματος ασφά-
λειας και εγγυήσεων», 
σημειώνει η επιστολή. 

Ο κ. Καραολής τονί-
ζει κλείνοντας ότι μόνο 
μια επανενωμένη και 
πραγματικά ανεξάρ-
τητη Κύπρος θα επιφέ-
ρει ελευθερία, ειρήνη 
και ασφάλεια σε όλο το 
λαό του νησιού και θα 

διασφαλίσει πως η Κυπριακή Δημοκρατία, μέλος 
της Κοινοπολιτείας, των Ην. Εθνών και της ΕΕ, 
θα παραμείνει αξιόπιστος, προβλέψιμος και στα-
θερός εταίρος για το Ην. Βασίλειο. Καλεί τον Βρε-
τανό Πρωθυπουργό να ασκήσει προληπτικά και 
εποικοδομητικά τη δύναμη που έχει να κάνει τη 
διαφορά σε σχέση με την Κύπρο. 

Επιστολή παρόμοιου περιεχομένου έχει απο-
σταλεί εκ μέρους της Ομοσπονδίας και προς τον 
ηγέτη του Εργατικού Κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ. 

Σε άλλη επιστολή, προς τον πρέσβη της Τουρ-
κίας στο Λονδίνο, ο κ. Καραολής χαρακτηρίζει 
«επαίσχυντη κληρονομιά» τη μη συμμόρφωση 
της Τουρκίας προς το διεθνές δίκαιο και το γεγο-
νός ότι συνιστά το μεγαλύτερο εμπόδιο για μία 
επανενωμένη και ελεύθερη Κύπρο. Αφού παρα-
θέτει τους τρόπους τους οποίους η Τουρκία έχει 
εμποδίσει την επανένωση της Κύπρου και έχει 
επιδοθεί σε σειρά προκλήσεων, ο κ. Καραολής 
σημειώνει ότι η εκπεφρασμένη πρόθεση του ΓΓ 
των Ην. Εθνών να συγκαλέσει μια άτυπη πεντα-
μερή συν τα ΗΕ συνάντηση αποτελεί μοναδική 
ευκαιρία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.  

Καλεί δε την Τουρκία να αδράξει αυτή τη ευκαι-
ρία με θέρμη και εποικοδομητικά και να επιδείξει 
την απαραίτητη πολιτική βούληση να αποσύρει 
τα στρατεύματά της από το νησί, να εγκαταλείψει 
τις παρωχημένες απαιτήσεις περί εγγυήσεων και 
να επιστρέψει τα κατεχόμενα εδάφη στους νόμι-
μους ιδιοκτήτες τους, κάτι που θα καθιστούσε δυ-
νητικά την Κύπρο διεθνές και περιφερειακό εμπο-
ρικό κόμβο. 

Καλεί, επίσης, την τουρκική κυβέρνηση να στη-
ρίξει μια επανενωμένη Κύπρο σε μία διζωνική δι-
κοινοτική ομοσπονδία, στην οποία θα διασφαλί-
ζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των 
Κυπρίων, στη βάση όλων των σχετικών ψηφι-
σμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των Συμ-
φωνιών Υψηλού Επιπέδου.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

Διαδυκτικακή συζήτηση ΕΦΕΚ ΗΒ με τον ΥΠΕΞ και ευρωβουλευτές για Κυπριακό
Την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου η ΕΦΕΚ ΗΒ, 

υπό την αιγίδα της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας ΗΒ, σηματοδότησε την τραγική 37η 
επέτειο της παράνομης «Μονομερούς Διακή-
ρυξης Ανεξαρτησίας» του κατοχικού καθεστώ-
τος στα τουρκοκρατούμενα μέρη της Κύπρου, 
μέσω διαδικτυακής συζήτησης για το Κυ-
πριακό. Κύριος ομιλητής ήταν ο Εξοχότατος 
Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Συμμετείχαν 
επίσης τα 6 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου της Κυπριακής Δημοκρατίας: Γεώργιος 
Γεωργίου (ΑΚΕΛ, GUE/NGL), Δημήτρης Πα-
παδάκης (S&D), Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ, 
S&D), Λουκάς Φουρλας (ΔΗΣΥ, EPP), Λευτέ-
ρης Χριστοφόρου (ΔΗΣΥ, EPP) και Niyazi 
Kızılyürek (ΑΚΕΛ, GUE/NGL). 

Οι προσκεκλημένοι συζήτησαν τις εξελίξεις 
στο Κυπριακό και καταδίκασαν ομόφωνα την 
προκλητική επίσκεψη και «πικνίκ» του Προ-
έδρου Ερντογάν στο Βαρώσι, ιδιαίτερα σε μια 
τόσο ευαίσθητη χρονική στιγμή. 

Οι 6 ευρωβουλευτές έδωσαν ένα δυνατό και 
σαφές μήνυμα ενότητας μεταξύ Ελληνοκυ-
πρίων και Τουρκοκυπρίων, τονίζοντας τη ση-
μασία διατήρησης της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας, όπως και την ιδιότητα της ως χώρα μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αφετηρία για 
επίλυση του κυπριακού. Στη συνέχεια, παρου-
σίασαν μερικές από τις ενέργειές τους (ατομι-
κές και συλλογικές) 
στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, ενάντια 
στις επιθετικές και 
συνεχείς φρικαλεό-
τητες που πραγμα-
τοποίησε η Τουρκία, 
εστιάζοντας στο γε-
γονός πως όταν 
πρόκειται για ζητή-
ματα που σχετίζο-
νται με την Κύπρο, και οι 6 ευρωβουλευτές 
ενεργούν συλλογικά. 

Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Νίκος Χριστο-
δουλίδης, έδωσε τον δικό του απολογισμό για 
τις τελευταίες εξελίξεις και το Κυπριακό, εξη-
γώντας γιατί η διζωνική, δικοινοτική ομοσπον-
δία είναι το μοναδικό διεθνές αποδεκτό μοντέλο 
λύσης. Ανάλυσε στη συνέχεια, ποιο είναι το 
συμφωνημένο πλαίσιο των κυρώσεων της Ευ-
ρωπαϊκής Ενώσεως επί του παρόντος και 
ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας  πριν αλλά και κατά τη 
διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 10 
και 11 Δεκεμβρίου. Τόνισε πως οι κυρώσεις 
δεν είναι αυτοσκοπός, και πως το επιθυμητό 

αποτέλεσμα είναι ο 
τερματισμός των 
παράνομων και 
προκλητικών πρά-
ξεων της Τουρκίας. 
Απαντώντας σε 
ερώτηση των συ-
ντονιστών της συ-
νάντησης, σχετικά 
με το τι αναμένεται 
από την ομογένεια 

του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το Κυ-
πριακό, ο Υπουργός τόνισε τη σημασία της 
πίεσης προς την βρετανική κυβέρνηση, προ-
ωθώντας  της ανάγκη απόσυρσης όλων των 
κατοχικών στρατιωτικών δυνάμεων που βρί-
σκονται σήμερα στην Κύπρο και τον τερματι-
σμό του αναχρονιστικού συστήματος εγγυή-
σεων. Ολοκληρώνοντας, έστειλε μήνυμα 
ελπίδας σχετικά με την «επόμενη μέρα», επι-
σημαίνοντας παράλληλα την υποδειγματική 
συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερι-

κών της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ύπατης 
Αρμοστείας της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ 
αλλά και της κυπριακής νεολαίας στο ΗΒ κατά 
τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδη-
μίας COVID-19. 

Ο Συντηρητικός βουλευτής Sir Roger Gale 
(Πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας για την Κύπρο) και ο Εργατικός 
βουλευτής Fabian Hamilton (Σκιώδης Υπουρ-
γός για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό), είχαν 
καταγράψει μηνύματα καταδίκης του παράνο-
μου «UDI», τα οποία παρακολούθησαν οι συμ-
μετέχοντες πριν το τέλος της εκδήλωσης. Οι 
δύο βουλευτές επέκριναν τις πρόσφατες προ-
κλήσεις της Τουρκίας και ζήτησαν την επανέ-
ναρξη των συνομιλιών για την επανένωση του 
νησιού, βάσει των συμφωνημένων παραμέ-
τρων μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας 
και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

Την συνάντηση συντόνισαν ο Γιώργος Αν-
δρέου (Πρόεδρος της ΕΦΕΚ ΗΒ) και ο Χρίστος 
Καραόλης (Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας ΗΒ).
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Όπως όλα δείχνουν στόχος είναι να γίνουν Χρι-
στούγεννα με την παραδοσιακή γαλοπούλα στην 
Μεγάλη Βρετανία. Για να διασφαλίσει ότι δεν θα 
υπάρχει έλλειψη, η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον 
χαλάρωσε προσωρινά τους κανόνες της καραντί-
νας για το ξένο εργατικό δυναμικό που πηγαίνει 
στη χώρα για να εργαστεί στα εκτροφεία πουλερι-
κών της Αγγλίας. 

Ενώ οι ταξιδιώτες που φθάνουν από χώρες που 
έχουν πληγεί πολύ από την πανδημία τίθενται σε 
καραντίνα 14 ημερών μόλις αφιχθούν στο ΗΒ, οι 
εποχικοί εργαζόμενοι σε πτηνοτροφικές μονάδες 
μπορούν να αρχίσουν αμέσως δουλειά. 

«Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να απομονώνονται 
από το ευρύ κοινό», υπογράμμισε η κυβέρνηση 
σε ανακοίνωση, και δεν θα μπορούν «να ζουν και 
να εργάζονται παρά μόνο με μια περιορισμένη 
ομάδα των ίδιων εργατών κατά τη διάρκεια της δια-
μονής τους, χωρίς να αναμιγνύονται με άλλους 
υπαλλήλους». 

Η Daily Express, η i και η Sun (18/11) προβάλ-
λουν το ενδεχόμενο επιστροφής στη μερική κανο-
νικότητα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.  

Σύμφωνα με την Sun, ο στόχος είναι να ισχύσει 
για το ΗΒ ένας κοινός κανόνας που θα επέτρεπε 
τη συγκέντρωση των νοικοκυριών σε εσωτερικούς 

χώρους για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 
Η Sun μας ενημερώνει  ότι οι υπουργοί εξετάζουν 

το ενδεχόμενο επανένωσης των οικογενειών για 
διάστημα πέντε ημερών, ξεκινώντας από την πα-
ραμονή των Χριστουγέννων. 

«Πέντε ημέρες των Χριστουγέννων», είναι ο τίτλος 
του σχετικού δημοσιεύματος.  
Η ιστορία συνεχίζεται σε μία 
από τις εσωτερικές σελίδες – 
με τον χαρακτηριστικό τίτλο 

«Τη στιγμή που νομίζατε ότι δεν θα έπρεπε να προ-
σκαλέσετε τα πεθερικά σας !...».  

H κυβέρνηση εξασφάλισε 5 εκατ. δόσεις 
του εμβολίου της Moderna  

Στη σύναψη συμφωνίας με τη Moderna για την 
προμήθεια 5 εκατ. δόσεων του 
εμβολίου της κατά του κορονοϊού 
προχώρησε η Βρετανία, όπως 
ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας 
της χώρας Ματ Χάνκοκ, λίγες μό-
λις ώρες μετά την ανακοίνωση 

της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας για την 
αποτελεσματικότητα του εμβολίου της. Υπενθυμί-
ζεται ότι με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία από 
την Φάση 3 της κλινικής δοκιμής, η Moderna υπο-
στηρίζει ότι το εμβόλιο της κατά του κορονοϊού είναι 
κατά 94,5% αποτελεσματικό. 

Τα νέα για ένα δεύτερο, αποτελεσματικό εμβόλιο 
κορoνοϊού κυριαρχούν στις πρώτες σελίδες των 
εφημερίδων.  

Ο Guardian (17/11) ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση 
εσπευσμένα κινητοποιήθηκε  για να εξασφαλίσει 
πέντε εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου  της Mod-
erna , εντός τεσσάρων ωρών, από τη στιγμή που 
ανακοινώθηκε ότι είναι σχεδόν 95% αποτελεσμα-
τικό. «Υπάρχουν όμως φόβοι ότι αυτό το εμβόλιο 
δεν πρόκειται να έρθει στη Βρετανία  πριν από την 
άνοιξη», διαβάζουμε στην Guardian.  

H Metro προειδοποιεί ότι το ΗΒ βρίσκεται στο 
«πίσω μέρος της ουράς» των κρατών που έχουν 
ζητήσει να προμηθευτούν το νέο εμβόλιο «αφού 
δεκάδες χώρες είχαν παραγγείλει εκατοντάδες εκα-
τομμύρια δόσεις μετά από συμφωνίες που υπέ-
γραψαν με τη Moderna το καλοκαίρι».  

Και ο ιστότοπος της Independent αναφέρει ότι 
το εμβόλιο της Moderna είναι απίθανο να είναι δια-
θέσιμο στη Βρετανία πριν από την άνοιξη.

Χριστούγεννα με Covid και παραδοσιακή γαλοπούλα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Ο πρώην ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν θα επανενταχθεί 
στο κόμμα, από το οποίο είχε διαγραφεί προσωρινά μετά τη δημοσιο-
ποίηση της «εκρηκτικής» έκθεσης για τον αντισημιτισμό στις τάξεις 
του κόμματος, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. 

Η ανεξάρτητη Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
ανέφερε τον Οκτώβριο ότι βρήκε αποδείξεις για πολιτικές παρεμβάσεις 
στον χειρισμό καταγγελιών περί αντισημιτισμού, για παρενόχληση 
προσώπων αλλά και ότι το κόμμα απέτυχε να εκπαιδεύσει επαρκώς 
τους ανθρώπους που είχαν αναλάβει να ερευνήσουν τις καταγγελίες 
αυτές. Ο νυν ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ προσπαθούσε να 
πάρει αποστάσεις από τον Κόρμπιν, ώστε να γυρίσει την τύχη του 
κόμματος, μετά τις τέσσερις διαδοχικές εκλογικές ήττες του. 

Νωρίτερα, ο Κόρμπιν επιχείρησε να βάλει τέλος στο θέμα. «Ελπίζω 
ότι το ζήτημα θα επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν ώστε το κόμμα να 
εργαστεί για να ξεριζώσει τον αντισημιτισμό και, ενωμένο, να αντιταχθεί 
και να νικήσει αυτήν τη βαθιά καταστροφική συντηρητική κυβέρνηση», 
έγραψε στο Facebook. 

Ο Κόρμπιν τέθηκε εκτός του κόμματος επειδή αμφισβήτησε ορισμένα 
από τα συμπεράσματα της Επιτροπής, η οποία στην έκθεσή της μι-
λούσε για «ανεπίτρεπτη αδυναμία» των Εργατικών, ως αποτέλεσμα 
της «έλλειψης βούλησης για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού».

Επανέρχεται ο Τζέρεμι Κόρμπιν
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Η Μεγάλη Βρετανία κατέγραψε 598 θανάτους από κοροναϊό και 
2.0051 επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. 

Αποτελεί το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από τις 6 Μαΐου και ανε-
βάζει το σύνολο των νεκρών από την πανδημία Covid-19 στους 52.745 

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το Sky News, ο συνολικός αριθμός 
κρουσμάτων στη χώρα είναι 1.410.732. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας που 
ανακοινώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, το προηγούμενο 24ωρο επιβε-
βαιώθηκαν 598 θάνατοι φορέων του ιού που κατέληξαν εντός 28 ημε-
ρών από τη θετική διάγνωση. Συνολικά πλέον τα θύματα της πανδημίας 
στη χώρα ανέρχονται επισήμως σε 52.745. 

Στο νοσοκομείο βρίσκονται 15.830 φορείς του ιού, εκ των οποίων οι 
1.391 σε αναπνευστήρα. Οι εισαγωγές του 24ώρου ανήλθαν σε 1.601. 

H Αγγλία βρίσκεται στο μέσον ενός εθνικού lockdown ενώ στη Σκω-
τία, η πρωθυπουργός Νίκολα Στέρτζεον έθεσε 11 περιοχές υπό την 
αυστηρότερη δέσμη μέτρων για πρώτη φορά από την εφαρμογή του 
συστήματος λήψης τοπικών μέτρων. Η Ουαλία βγήκε από την κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης αλλά συνεχίζει να περιορίζει τις περισσότερες 
κοινωνικές συναναστροφές ενώ η Βόρεια Ιρλανδία διατηρεί αυστηρά 
μέτρα ως προς το άνοιγμα των επιχειρήσεων.

Εφιαλτικές διαστάσεις 
λαμβάνει ξανά η πανδημία

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ... ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Πλάνο για την επιστροφή θεατών τόσο στις αθλητικές όσο και στις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, εξετάζουν στη Μεγάλη Βρετανία. Με μία απα-
ραίτητη προϋπόθεση. Τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού! 

Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύει σήμερα η The Telegraph, παρότι η 
βρετανική κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να είναι υποχρεωτικός ο εμβολια-
σμός όταν τα εμβόλια κυκλοφορήσουν, εξετάζει το ενδεχόμενο να... 
πιστοποιεί όλους όσοι εν τέλει εμβολιαστούν. 

Όπως σημειώνεται θα μπορούν να πάρουν ένα αποδεικτικό πως 
έχουν κάνει το εμβόλιο και με αυτό θα μπορούσαν να παρακολουθή-
σουν από κοντά αθλητικά γεγονότα ή άλλες μεγάλες συγκεντρώσεις 
που θεωρούνται επί του παρόντος υψηλού κινδύνου. 

Μάλιστα μιλώντας στη The Telegraph υπουργός αποκάλυψε πως 
ήδη έχει προταθεί να είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός για όποιον 
θέλει να παρακολουθήσει του Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, που 
έχουν μεταφερθεί για το φετινό καλοκαίρι. 

«Θα μπορούσαν όσοι εμβολιαστούν να έχουν κάποιον κωδικό QR 
ή κάποια άλλη πιστοποίηση που να το επιβεβαιώνει» σχολίασε χαρα-
κτηριστικά ο υπουργός για να συμπληρώσει «Δεν ξέρω αν θα προ-
χωρήσουμε τελικά σε αυτό το μέτρο, αλλά θα μπορούσε να ενθαρρύνει 
όλο και περισσότερους πολίτες ώστε να εμβολιαστούν».

Επιστροφή στα αθλητικά 
γεγονότα με... εμβόλιο
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ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ

Μεγαλώνει ο αριθμός παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο που 

έχουν διασυνδέσεις με ακροδεξιές οργανώσεις, οι οποίες τα 

στρατολογούν μέσω των video games και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, σύμφωνα με έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρε-

σίας της κυβέρνησης. 

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, τουλάχιστον 682 παιδιά πα-

ραπέμφθηκαν το 2017-2018, σε σχέση με 131 το 2014-2015. 

Ο αριθμός αυτός, που αποκαλύφθηκε από το Υπουργείο Εσω-

τερικών βάσει του νόμου για την ελευθερία στην πληροφόρηση, 

ισοδυναμεί με πάνω από πενταπλάσια αύξηση και περιλαμβάνει 

και 24 παιδιά κάτω των 10 ετών. 

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι ο αριθμός των παι-

διών που παραπέμφθηκαν ως ύποπτα για διασυνδέσεις με τον 

ακροδεξιό εξτρεμισμό είναι παρόμοιος με εκείνον που συνδέεται 

με την ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση.

Μεγαλώνει ο αριθμός 
παιδιών με διασυνδέσεις 
σε ακροδεξιές οργανώσεις!

ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Βρετανία θα απαγορεύσει την πώληση νέων βενζινοκίνητων και 
ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων και φορτηγών από το 2030, πέντε χρόνια 
ενωρίτερα απ΄ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, στο πλαίσιο της πολι-
τικής του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον που χαρακτηρί-
ζεται «πράσινη επανάσταση» με σκοπό τη μείωση των εκπομπών 
ρύπων στο μηδέν έως το 2050. 

O Tζόνσον, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπος με την 
κρίση του Covid-19, τις δύσκολες διαπραγματεύσεις για το Brexit και 
την αποχώρηση του κορυφαίου συμβούλου του, του Ντόμινικ Κάμινγκς, 
προωθεί την πράσινη ατζέντα ευελπιστώντας ότι με αυτό τον τρόπο 
θα ενδυναμώσει το προφίλ της κυβέρνησής του. Η Βρετανία αποτέλεσε 
πέρυσι την πρώτη χώρα της Ομάδας του G7 που έβαλε στη νομοθεσία 
της το στόχο για μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 2050, κάτι που 
απαιτεί ριζικές αλλαγές στον τρόπο που οι Βρετανοί ταξιδεύουν, κάνουν 
χρήση της ενέργειας και τρώνε. 

Συνολικά, το πρόγραμμα θα απελευθερώσει από τα ταμεία της κυ-
βέρνησης περί τα 12 δισ. στερλίνες (16 δισ.δολαρια), μαζί με τη συμ-
βολή του ιδιωτικού τομέα, συμβάλοντας έως το 2030 στη δημιουργία 
250.000 άκρως εξειδικευμένων θέσεων εργασίας που θα έχουν σχέση 
με την πράσινη ανάπτυξη, σύμφωνα με τον Τζόνσον. Η νέα ημερομηνία 
που έθεσε για την απαγόρευση των νέων βενζινοκίνητων και ντιζελο-
κίνητων αυτοκινήτων είναι πέντε χρόνια ενωρίτερα από το 2035 που 
είχε αρχικά προγραμματιστεί. 

Το σχέδιο προσφέρει 582 εκατ.στερλίνες υπό μορφή επιδότησης σε 
όσους αγοράσουν αυτοκίνητα μηδενικών ή υπερβολικά χαμηλών εκ-
πομπών ρύπων, έτσι ώστε να γίνουν φθηνότερες οι αγορές τους, κάτι 
που έχει γίνει δεκτό και από την ένωση αυτοκινητοβιομηχανιών SMMT. 
Επίσης, η πώληση υβριδικών αυτοκινήτων και φορτηγών θα απαγο-
ρευθεί από το 2035.

Απόφαση-σταθμός: Τέλος εποχής για βενζινοκίνητα 
και ντιζελοκίνητα οχήματα στη Βρετανία!
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Στον απόηχο της προκλητικής και παράνομης επίσκεψης του 

Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στο Βαρώσι με τη συνοδεία 
των νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ, στα κατεχόμενα οι 
προοδευτικές δυνάμεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις εναντίον 
των επεμβάσεων της Άγκυρας στη ζωή τους και καταγγέλλοντας 
ότι συρόμαστε σε λύση δυο κρατών, ενώ στις ελεύθερες περιοχές 
η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ παρακολουθεί τις εξελίξεις πα-
θητικά. Το ΑΚΕΛ υποδεικνύει ότι με την παρέμβαση του ο Γ.Γ. του 
ΟΗΕ δείχνει ότι μόνος δρόμος για αντιμετώπιση των τουρκικών 
προκλήσεων είναι η επανέναρξη των συνομιλιών για συνολική λύση 
του Κυπριακού. 

Έχοντας δίπλα του τον Ταγίπ Ερντογάν και αποκαλώντας τον 
«πρόεδρε μου», δείχνοντας δημόσια την πλήρη υποτέλεια του του 
ιδίου ως πολιτικού αλλά και εξευτελίζοντας την αξιοπρέπεια των 
Τουρκοκυπρίων, ο  Ερσίν Τατάρ σε δηλώσεις του στο Βαρώσι με 
πρωτοφανή θρασύτητα ανέφερε ότι οι «Ελληνοκύπριοι γείτονες 
μας», κατά την έκφραση του, μπορούν να διεκδικήσουν την επι-
στροφή των περιουσιών τους μέσω της «επιτροπής ακίνητης περι-
ουσίας». 

Οι Ερντογάν και Τατάρ, μαζί με τη συνοδεία του Τούρκου Προ-
έδρου και τον πρόεδρο του ΜΗΡ, Ντεβλέτ Μπαχτσελί μετέβησαν 
γύρω στις 16.30 το απόγευμα και υπό δυνατή βροχή, στην περι-
φραγμένη πόλη κοντά στο συγκρότημα διαμερισμάτων Σερενίσιμα, 
στη Λεωφόρο Κένεντι, στο παραλιακό μέτωπο του Βαρωσιού. Εκεί, 
οι. Ερντογάν και Τατάρ κάθισαν στο λευκό κιόσκι που κατασκευά-
στηκε με θέα την θάλασσα.  

Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι είναι έτοιμοι να ανοίξουν και το μέρος του 
Βαρωσιού που είναι κλειστό, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο του 
πάρε δώσε, η περιφραγμένη πόλη της Αμμοχώστου περιλαμβάνο-
νταν σε διάφορες προτάσεις, και σε σχέση με το θέμα των απευθείας 
πτήσεων, αλλά όλες απορρίφθηκαν από την Ελληνοκυπριακή 
πλευρά. 

Γι αυτό, είπε, θεωρήσαμε ότι πλέον πρέπει να δοθεί το δικαίωμα 
στους παλιούς ιδιοκτήτες, μέσω της «επιτροπής ακίνητης περιου-
σίας» να αποκτήσουν τις εδώ περιουσίες τους. Αυτό το θέμα, πρό-
σθεσε, το συζήτησαν πρώτα εσωτερικά και αφού πήραν και τη στή-
ριξη του Τούρκου Προέδρου και της τουρκικής κυβέρνησης, 
προχώρησαν στο βήμα.  Αυτό το βήμα, είπε, είναι ένα ανθρώπινο 
βήμα, θα συμβάλει στην ανάπτυξη αυτής της όμορφης περιοχής , 
«το κάναμε για την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 

Ο κ. Τατάρ δήλωσε ότι θέλει να απευθυνθεί στους «Ελληνοκύπρι-
ους γείτονές μας» ότι μπορούν να αιτηθούν για επιστροφή των πε-
ριουσιών τους με αυτόν τον τρόπο, μέσω της «επιτροπής ακίνητης 
περιουσίας». 

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι είπαμε να κάνουμε ένα βήμα, 
να διανύσουμε μια απόσταση, γιατί η διεθνής κοινότητα ποτέ δεν 
έλαβε υπόψη στο δίκαιο διαμοιρασμό, το ψευδοκράτος, λέγοντας 
πως μετά το δημοψήφισμα του 2004 και παρά τις προειδοποιήσεις, 
η ΕΕ έκανε μέλος  της τη «νότια Κύπρο» – κατά την έκφρασή του – 
και άφησε τη «βόρια Κύπρο» στην απομόνωση. 

Ως άτομο που συμμετείχα σε εκείνες τις συνομιλίες, συνέχισε ο κ. 
Ερντογάν αναφερόμενος στην περίοδο των διαπραγματεύσεων επί 
του σχεδίου Ανάν, «δεν είναι εύκολο να χωνέψεις την αδικία που 
έγινε στην τδβκ», όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος. «Πλέον, πρέ-
πει να κόψουμε εμείς, τον ομφάλιο λώρο (ΣΣ: θα καθορίσουν μόνοι 
τους το δρόμο τους)». 

Μια νέα διαδικασία ξεκίνησε πλέον με ταχύτητα, με την εργασία 
που έχει γίνει στο Βαρώσι, πρόσθεσε ο Τ. Ερντογάν λέγοντας ότι 
είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της περιοχής 
εδώ «και περιμένουν την ημέρα που θα τους συναντήσουν». 

Με την ίδρυση του συνεταιρικού κράτους του 1960 και την υπο-
γραφή των Συμφωνιών Εγκαθίδρυσης, ο τότε Ελληνοκύπριος ηγέ-
της Μακάριος αποσκοπούσε στην Ένωση της Κύπρου με την Ελ-
λάδα, είπε ο κ. Τατάρ και υποστήριξε ότι έκτοτε δεν υπάρχει καμιά 
αλλαγή στις αντιλήψεις της ε/κ πλευράς. «Δεν έγινε εφικτό να επι-
τευχθεί μια συμφωνία στη βάση της πολιτικής ισότητας κατά τις συ-
νομιλίες που συνεχίζονταν εδώ και 50 χρόνια και αυτό επειδή αντι-
λαμβάνονται την ομοσπονδία όπως αυτοί θέλουν και επειδή δεν 
θέλουν να μοιραστούν μαζί μας ούτε τη διακυβέρνηση, ούτε και τον 
πλούτο», πρόσθεσε. «Ακόμη απορρίπτουν την κυρίαρχη ισότητα, 
μας υποβαθμίζουν θεωρώντας μας ακόμη ως μειονότητα και ορα-
ματίζονται ακόμη αυτονομία και μια αυτόνομη αρχή στη Νότια Κύπρο 

που να στρέφεται στο Ελληνικό Κράτος. Είναι για αυτούς τους λό-
γους που απέρριψαν το Σχέδιο Ανάν το 2004. Εξαιτίας αυτών των 
οραμάτων, η νέα διαδικασία για συνομιλίες που άρχισε το 2008 κα-
τέρρευσε μετά την αποτυχία στο Κράν Μοντάνα τον Ιούλιο του 
2017, αφού η Ελληνοκυπριακή πλευρά απέρριψε την πολιτική ισό-
τητα, και συνέχισε να επιμένει στη θέση για μηδέν στρατό, μηδέν 
εγγυήσεις και στη λύση που θα διασφαλίζει ένα ενιαίο κράτος κάτω 
από την ηγεμονία των Ε/κυπρίων». 

 
 

Ευθύνες και στον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
 
Στην αντίπερα όχθη ο πρώην Τ/κύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί 

καταγγέλλει ότι συρόμαστε σε λύση δυο κρατών επιρρίπτοντας ευ-
θύνες και στην κυπριακή κυβέρνηση. 

«Συρόμαστε κατευθείαν σε μία λύση δύο κρατών, είναι πραγματι-
κότητα», ανέφερε σε ανάρτηση του για τις ομιλίες Τατάρ και Ερντο-
γάν την Κυριακή ο τέως ηγέτης των Τ/κ, Μουσταφά Ακιντζί. Στο μή-
νυμά του στα ΜΚΔ, ο κ. Ακιντζί είπε ότι τα δύο κράτη θα είναι η 
Κυπριακή Δημοκρατία υπό τη διοίκηση των Ε/κ, όπως ανέφερε, 
και το άλλο η «βόρεια Κύπρος» -είπε- πιο εξαρτώμενη από την 
Τουρκική Δημοκρατία. Ο κ. Ακιντζί πρόσθεσε ότι είχε προειδοποιήσει 
πως η «νότια Κύπρος» προχωρεί στο να είναι γείτονες όχι μόνο 
στη θάλασσα με την Τουρκία αλλά και επί της ξηράς. «Χωρίς αμφι-
βολία το μερίδιο ευθύνης γι’ αυτό και της ε/κ διοίκησης είναι μεγάλο», 
πρόσθεσε, αναφερόμενος στην κυπριακή κυβέρνηση. 

 
Απορρίπτει ο Πρόεδρος 

 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης διαψεύδει τον 

ισχυρισμό του Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, ότι δεν του απέκλεισε κατη-
γορηματικά τη λύση δυο κρατών κατά την πρώτη συνάντηση που 
είχαν, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο την απέρριψε αλλά ανέφερε 
επίσης πως κανείς σε διεθνές επίπεδο δεν πρόκειται να αποδεχθεί 
τέτοιου είδους λύση. 

"Συνεπώς, τα όσα δηλώνει ο κ. Τατάρ, όχι μόνο δεν ανταποκρίνο-
νται στην πραγματικότητα, αλλά δημιουργούν και υποψίες για τα 
κίνητρα του ενόψει της πρωτοβουλίας του ΓΓ των ΗΕ", και "θέτουν 
εν αμφιβόλω την ειλικρίνεια που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας 
για το καλό της Κύπρου", επισημαίνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
σε γραπτή του δήλωση. 

Ακόμη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει πως καθ` όλη τη 

διάρκεια της συνάντησής του με τον κ. Τατάρ, "η θέση μου ήταν ξε-
κάθαρη πως η λύση που μπορεί να εξευρεθεί είναι αποκλειστικά 
και μόνο στη βάση των Συμφωνιών Κορυφής, των αποφάσεων και 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και σύμφωνα με 
τις αρχές και αξίες της ΕΕ". 

Στη γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απαντά στα 
όσα, όπως αναφέρει, ο κ. Τατάρ "αναληθώς ισχυρίστηκε απαντώ-
ντας σε ερώτηση αγγλόφωνου τουρκικού καναλιού, ότι τάχα δεν 
του απέκλεισα κατηγορηματικά τη λύση δύο κρατών, όταν την ήγειρε 
κατά την πρώτη μας συνάντηση, και ότι ανέμενα ουσιαστικά την 
τοποθέτηση του αυτή λόγω των δηλώσεων και θέσεων του τόσο 
κατά το παρελθόν όσο και κατά την προεκλογική περίοδο στα κα-
τεχόμενα". Όπως επισημαίνει "όταν ο κ. Τατάρ ήγειρε κατά τη συ-
νάντηση μας το θέμα της λύσης των δύο κρατών, όχι μόνο την 
απέρριψα, αλλά επιχειρηματολόγησα και ανέφερα, μεταξύ άλλων, 
και πέραν των όσων ανέφερα προηγουμένως, ότι κανείς σε διεθνές 
επίπεδο, στα ΗΕ και ειδικά στην ΕΕ, δεν πρόκειται να αποδεχθεί 
τέτοιου είδους λύση".  

Τσιελεπής: Ο ΠτΔ να διευκρινήσει τα περί αποκέντρωσης  
Σε παρέμβαση του, μέσω του ΑΣΤΡΑ, ο Επικεφαλής του Γραφείου 

Κυπριακού του ΑΚΕΛ Τουμάζος Τσελεπής υπέδειξε ότι είναι από 
τις αρμοδιότητες που έχει το κεντρικό κράτος που κρίνεται μια ομο-
σπονδία. Πρόσθεσε ότι για την Κύπρο οι αρμοδιότητες της κεντρικής 
εξουσίας είναι συμφωνημένες και το θέμα θεωρείται κλειστό. 

Ο Τ. Τσιελεπής εξήγησε ότι αν όντως ο Πρόεδρος θέλει να συνε-
χίσει τις συνομιλίες από εκεί που έμειναν στο Γκράνς Μοντάνα, 
τότε δεν πρέπει να αγγίξει θέματα τα οποία έχουν κλείσει. Τόνισε 
ότι επιβάλλεται ο Πρόεδρος να διευκρινίσει ποιες από τις αρμοδιό-
τητες που είναι ήδη συμφωνημένες θέλει να αποκεντρώσει. 

Για τις πληροφορίες περί αναγνώρισης του ψευδοκράτους ο κύριος 
Τσιελεπής τόνισε ότι μια τέτοια πράξη δεν θα είναι εύκολο βήμα για 
καμία χώρα και έφερε ως παράδειγμα το Αζερμπαϊτζάν. 

Σημείωσε ωστόσο ότι έστω και να γίνει δεν θα αλλάξει κάτι με το 
στάτους των κατεχομένων.  

Προειδοποίηση Α. Κύπριανου  
Η όλη παρουσία του κ. Ερντογάν στην κατεχόμενη Κύπρο αλλά 

και στο Βαρώσι είναι απαράδεκτη και παράνομη, καταδικαστέα από 
όλους δήλωσε ο Γ.Γ. Κ.Ε. ΑΚΕΛ. «Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει 
η Τουρκία μαζί με τη νέα τουρκοκυπριακή ηγεσία, οδηγούν σε νέα 
τετελεσμένα τα οποία δυστυχώς, θα προκαλέσουν τεράστια προ-
βλήματα και δυσκολίες στις προσπάθειες επανέναρξης ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό και το πιο σημαντικό από όλα, 
βέβαια, είναι ότι θα προκαλέσουν τεράστιες δυσκολίες στην επίτευξη 
συμφωνίας για την λύση στο Κυπριακό. 

Θέλουμε να εκφράσουμε την λύπη μας γιατί δυστυχώς, αφέθηκε 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αναξιοποίητο από πλευράς κυβέρ-
νησης. Ουσιαστικά, τριάμισι ολόκληρα χρόνια αφέθηκαν να περά-
σουν δίχως να αναληφθούν οι οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες για 
επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων όταν στην ηγεσία της 
τ/κ κοινότητας ήταν ο Μ. Ακιντζί, ένας πολιτικός ο οποίος, παρ’όλες 
τις διαφωνίες που μπορεί να είχαμε μαζί του, είναι πρώτα και πάνω 
από όλα Κύπριος και υποστήριζε την επίτευξη συμφωνίας στη 
βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Είχαμε προειδο-
ποιήσει ότι το γεγονός ότι αφηνόταν ο χρόνος να περνά αναξιοποί-
ητος θα έδινε την δυνατότητα πρώτα και κύρια στη Τουρκία, να κλι-
μακώνει την επιθετικότητά της στην ΑΟΖ, θα έδινε την δυνατότητα 
να ξεκινήσει να αναπτύσσεται στα μυαλά μιας μερίδας του κόσμου 
η ιδέα για λύση δύο κρατών και την ίδια στιγμή, είχαμε πει ότι το 
παρατεταμένο αδιέξοδο θα ωθούσε την Τουρκία να προχωρούσε 
στα νέα τετελεσμένα. Δυστυχώς, όλα αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε 
να συμβαίνουν. Σίγουρα, δεν αποτελούν άλλοθι για την Τουρκία 
αυτά τα οποία λέμε, σε καμιά περίπτωση. Αντιθέτως, λέμε ότι η 
επιθετικότητα και προκλητικότητα της Τουρκίας έχει ξεπεράσει κάθε 
όριο αλλά εκείνο το οποίο αναδεικνύουμε είναι το δικό μας μερίδιο 
ευθύνης για να προλαβαίναμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δυ-
στυχώς βλέπουμε να συμβαίνουν επί του εδάφους.

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΣΟΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ

Ο Ερντογάν μπήκε στο Βαρώσι ως κατακτητής!

ΕΡΑΝΟΣ Κ.Ε. ΑΚΕΛ 
Ξεκίνησε και συνεχίζεται από το ΑΚΕΛ Βρετανίας ο έρανος 
της Κ. Ε. του 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 Komma Ergazomenou Laou 
Cynergy Bank / Account Number: 01356911 / Sort code: 40-63-77 
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Χειροπέδες 
σε ιδιοκτήτες και 

εργάτες σφαγείων 
με κορωνοϊό

Χειροπέδες πέρασε η Αστυ-

νομία σε συνεργασία με το 

Υπ. Εργασίας στους ιδιοκτή-

τες του σφαγείου Cypra και 

του σφαγείου A&A στα οποία 

βρέθηκαν κρούσματα κορω-

νοϊού τις προηγούμενες μέρες 

και είχε ως αποτέλεσμα το ξε-

σκέπασμα πολλών παρανο-

μιών, μεταξύ αυτών και της 

παράνομης εργοδότησης. 

Σύμφωνα με τις πληροφο-

ρίες, συνελήφθησαν οι ιδιο-

κτήτες και οι εργάτες που πα-

ράνομα εργοδοτήθηκαν, για 

αυτόφωρο αδίκημα της παρά-

νομης εργοδότησης. 

Αναμένεται όπως κατηγορη-

θούν γραπτώς και θα αφεθούν 

ελεύθεροι. 

Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, αναφέρει 

ότι υπάρχουν μεγάλα ιδιωτικά 

οικονομικά συμφέροντα πίσω 

από το ολιγοπώλιο στα σφα-

γεία. Το κρίσιμο ζήτημα του 

ολιγοπωλίου μετά το κλείσιμο 

του Κεντρικού Σφαγείου Κοφί-

νου (ΚΣΚ), αναδεικνύει η ΣΗ-

ΔΗΚΕΚ ΠΕΟ με αφορμή το 

πρόσφατο περιστατικό με τα 

93 κρούσματα Covid-19 στο 

συγκεκριμένο ιδιωτικό σφα-

γείο, κάνοντας λόγο για με-

γάλα ιδιωτικά οικονομικά συμ-

φέροντα και παρεμβάσεις.

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Καταγγέλουν παραπληροφόρηση από την κυβέρνηση 
για τα νομοσχέδια κατά της διαφθοράς

Τις διαμαρτυρίες ακόμη και του ΔΗΣΥ, εισέπραξε σή-
μερα η κυβέρνηση για τις καθυστερημένη κατάθεση 
του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση υποθέσεων 
ξεπλύμματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου υπέ-
δειξε ότι η μεγάλη καθυστέρηση κατάθεσης του νομο-
σχεδίου είναι απαράδεκτη σημειώνοντας ακόμη και την 
αντίδραση των τεχνοκρατών του Υπουργείου Οικονο-
μικών. 

Τόνισε ότι η Επιτροπή θα εξετάσει όπως πρέπει το 
νομοσχέδιο κατ’ άρθρο στα πλαίσια της προβλεπόμε-
νης διαδικασίας. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού ζήτησε 
εξηγήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για την κωλυ-
σιεργία κατάθεσης του νομοσχεδίου στην Επιτροπή 
Νομικών, σημειώνοντας ότι για την καθυστέρηση αυτή 
η Κύπρος είναι υπόλογη για διαδικασία παράβασης 

του Ευρωπαϊκού κεκτημένου. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι υπήρξε παρα-

πληροφόρηση του Προέδρου Αναστασιάδη, ως προς 

τα νομοσχέδια κατά της διαφθοράς που εκκρεμούν στη 

Βουλή, από πρώην Υπουργούς και παράγοντες των 

Υπουργείων. 

Υπήρξε διαβούλευση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 

και ξεκαθαρίστηκε ότι στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 

εκκρεμούν μόλις δύο νομοσχέδια. 

Η προστασία της κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι 

στις προτεραιότητες της κυβέρνησης δήλωσε η Αντι-

πρόεδρος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. 

Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο εισάγεται πρόνοια 

τήρησης μητρώου με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες επι-

χειρήσεων και δικαιούχους λογαριασμών και εμπιστευ-

μάτων στο οποίο μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση 

οι πολίτες κάτω από προϋποθέσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Tο ΥΠΠΑΝ να πάρει θέση για το απαράδεκτο 
περιστατικό προπηλακισμού μαθητριών

Το ΑΚΕΛ καταδικάζει το περιστατικό προπηλακι-
σμού μαθητριών στο Λύκειο Δασούπολης όπου δύο 
μαθήτριες που κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα 
υπέρ της ειρήνης και της επανένωσης της Κύπρου 
δέχθηκαν επίθεση από ομάδα άλλων μαθητών που 
τους επιτέθηκαν με βρισιές, φασιστικά συνθήματα 
και κραυγές υπέρ της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής 

Η ανακοίνωση: 
Το ΑΚΕΛ καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό 

μαζικού προπηλακισμού δύο μαθητριών εντός του 
Λυκείου Δασούπολης, κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης καταδίκης του ψευδοκράτους που οργάνωσε 
η ΠΣΕΜ. Συγκεκριμένα, οι δύο μαθήτριες που κρα-
τούσαν πλακάτ με συνθήματα υπέρ της ειρήνης και 
της επανένωσης της Κύπρου δέχθηκαν επίθεση 
από ομάδα άλλων μαθητών που τους επιτέθηκαν 

με βρισιές, φασιστικά συνθήματα και κραυγές υπέρ 
της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής. Το πιο ανησυχη-
τικό από όλα είναι η στάση ανοχής και δικαιολόγησης 
του περιστατικού, που σύμφωνα με τις καταγγελίες, 
επέδειξε η Διεύθυνση του σχολείου. 

Αυτό το περιστατικό συνιστά ντροπή για την κυ-
πριακή εκπαίδευση και την κυπριακή κοινωνία. Η 
διείσδυση και δράση ακροδεξιών και εθνικιστικών 
στοιχείων μέσα στα σχολεία του τόπου είναι επικίν-
δυνο φαινόμενο που θυμίζει τις πιο μαύρες φάσεις 
της σύγχρονης ιστορίας του τόπου. 

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να πάρει άμεσα 
θέση για το απαράδεκτο περιστατικό, να εξετάσεις 
τις καταγγελίες των μαθητριών και να διενεργήσει 
έρευνα για το χειρισμό από πλευράς της Διεύθυνσης 
του σχολείου.

ΓΚΑΦΑ ΟΛΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έβαλαν το barbaro 
 σε αφίσα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας!

Άλλη μια απίστευτη  γκάφα της κυβέρνησης. 

Έξω από το κτίριο του Συνεδριακού Κέντρου όπου συνεδριάζει 

η Βουλή, υπάρχει αφίσα με το σύμβολο της Κυπριακής Δημο-

κρατίας και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών η οποία δια-

φημίζει το σεισμογραφικό σκάφος Barbaros. 

Την παρατήρηση, έκανε δημοσιογράφος του Αλφα Κύπρου, ο 

οποιος και το  δημοσιοποιήσε. 

Το σεισμογραφικό σκάφος Μπαρμπαρός και δίπλα ένα από-

σπασμα μηνύματος του Τούρκου ποιητή Nazim Hikmet προς 

τους Κύπριους που αναφέρει τα εξής: 

«Το νησί σας μπορεί και πρέπει να γίνει ο κήπος όπου θα σερ-

γιανάει η ζωοφόρο ειρήνη, δίχως το φόβο της επίθεσης και της 

καταστροφής». Μήνυμα το οποιο δημοσιευτηκε στην εφημερίδα 

Χαραυγή 10/09/1958. 

Στην αφίσα επίσης στο πάνω μέρος παρουσιάζει  μια φωτο-

γραφία από τα φυλακισμένα μνήματα με ένα απόσπασμα από 

ποίημα του Albert Camus και στη μέση μια φωτογραφία από στι-

γμιότυπο των διαπραγματεύσεων του Κραν Μοντάνα.

Η Κομισιόν εγκρίνει 
μακροπρόθεσμο 
δάνειο 22,2 εκατ. 

ευρώ προς την 
Hermes Airports

Η Κομισιόν ενέκρινε το κυ-

πριακό πρόγραμμα ύψους 

22,2 εκατομμυρίων ευρώ για 

την υποστήριξη της Hermes 

Airports Limited («Hermes»), 

φορέα των διεθνών αεροδρο-

μίων Λάρνακας και Πάφου 

που πλήττονται από το ξέσπα-

σμα του κοωνοϊού. Το καθε-

στώς εγκρίθηκε βάσει του 

προσωρινού πλαισίου για τις 

κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα 

με την Κομισιόν, η υποστήριξη 

θα λάβει τη μορφή δανειακής 

διευκόλυνσης για τη διευθέ-

τηση των δυσκολιών που αντι-

μετωπίζει ο εταιρεία. 

Ο στόχος είναι να εξασφαλί-

σει επαρκή ρευστότητα για την 

εταιρεία προκειμένου να εκ-

πληρώσει τις οικονομικές της 

υποχρεώσεις και να συνεχίσει 

να λειτουργεί. Η Κομισιόν ανα-

φέρει ότι τα κυπριακά αερο-

δρόμια συμβάλλουν σημα-

ντικά στην κυπριακή οικονομία 

διασφαλίζοντας τη σύνδεση 

για τις επιχειρήσεις και μετα-

φέροντας τουρίστες στη χώρα. 

Επιπλέον, τα δύο αεροδρόμια 

που λειτουργούν Λάρνακα και 

Πάφος θα βοηθήσουν στην 

αντιμετώπιση των επιπτώ-

σεων της κρίσηςόταν πρόκει-

ται για την επανασύνδεση κυ-

πριακών εταιρειών με διεθνείς 

πελάτες.
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Αρνητικό ρεκόρ διασωληνωμένων στις ΜΕΘ
Νέο αρνητικό ρεκόρ διασωληνωμένων ση-

μειώθηκε σήμερα στην Ελλάδα καθώς ανα-
κοινώθηκαν ότι 443 ασθενείς από κορωνοϊό 
βρίσκονται σε ΜΕΘ. 

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν 2422 νέα κρού-
σματα κορωνοϊού στη χώρα, εκ των οποίων 
6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες 
εισόδου. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμά-
των είναι 78825, εκ των οποίων το 53, 8% 
άνδρες ενώ τα 4685 (5,9%) θεωρούνται σχε-
τιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 20225 
(25,7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό 
κρούσμα. 

Η διάμεση ηλικία των διασωληνωμένων είναι 
65 ετών με τις 143 (32,3%) να είναι γυναίκες 
και οι υπόλοιποι άνδρες. To 81,5%, των δια-
σωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή εί-
ναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 

Συνολικά, ανακοινώθηκαν 63 ακόμη κατα-
γεγραμμένοι θανάτοι και 1228 θανάτοι συνο-

λικά στη χώρα. Οι 502 (40,9%) είναι γυναίκες 
και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των 
θανόντων ήταν τα 80 έτη και το 97,2% είχε 

κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 
ετών και άνω. 

Εν τω μεταξύ, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης 
προβλέπει άνοιγμα των εστιατορίων και των 
καφέ πριν από τα Χριστούγεννα, δήλωσε ο 
Στέλιος Πέτσας, την ίδια ώρα που οι επιστή-

μονες μιλούν για «πολεμικές συνθήκες» στα 
νοσοκομεία και ιδιαίτερα της Μακεδονίας. 

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ανέφερε ότι ο σχεδια-
σμός προβλέπει ότι έγινε και τον Μάϊο, δη-
λαδή, πρώτα το άνοιγμα των σχολείων, στη 
συνέχεια του λιανεμπορίου και μετά της εστία-
σης αλλά με σκέψεις για περιορισμούς στο 
ωράριο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκα-
θάρισε ότι δεν θα ανοίξουν μπαρ και κέντρα 
διασκέδασης που συγκεντρώνεται πολύ κό-
σμος και κυρίως όρθιοι. 

Το κυβερνητικό σχέδιο που βγάζει μια αί-
σθηση αισιοδοξίας, έρχεται σε αντίθεση με τις 
επισημάνσεις των επιστημόνων που κάνουν 
λόγο για επικίνδυνα οριακές συνθήκες στα νο-
σοκομεία της χώρας και σε όλες τις κλίνες, 
απλές και ΜΕΘ. Ο καθηγητής Γενετικής της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γε-
νεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης, δήλωσε ότι 
«δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική αυτή».

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή ο πρωθυπουργός 
έκανε κυβερνητική γραμμή τη στρατηγική της έντασης ενό-
ψει της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Σε μια 
προσπάθεια να αλλάξει την ατζέντα από τις εγκληματικές 
ευθύνες για την εξέλιξη της πανδημίας, όπως τονίζει η 
αντιπολίτευση. Απομονωμένος, διχαστικός και με την 
πλάτη στον τοίχο από τα ομαδικά πυρά της αντιπολίτευ-
σης, πήρε το νήμα από τον Μ. Χρυσοχοΐδη και, επιτιθέμε-
νος στον Δ. Κουτσούμπα, μίλησε για «ανοησίες» αναφο-
ρικά με τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό. Η συζήτηση στην 
Ολομέλεια υπήρξε τομή ως προς την ομόθυμη στάση της 
προοδευτικής αντιπολίτευσης απέναντι στους κυβερνητι-
κούς χειρισμούς. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή, πριν καν τη συζήτηση 
στη Βουλή, είχε ξεκαθαρίσει ότι εξαιτίας της υγειονομικής 
κατάστασης η πορεία δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, 
αλλά η τιμή στη μνήμη και στους νεκρούς του Πολυτεχνείου 
να αποδοθεί συμβολικά με σεβασμό στα μέτρα, στις απο-
στάσεις και στη δημόσια υγεία. Αποφασίστηκε λοιπόν 
μικρή αντιπροσωπεία της Κ.Ε. και της Κ.Ο. της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης να καταθέσει στεφάνι στα πρώην κρατη-
τήρια της ΕΑΤ ΕΣΑ, χώρο μαρτυρίου για χιλιάδες αγωνι-
στές. Συμβολική πορεία με λίγα άτομα είχε προαναγγείλει 
το ΚΚΕ, αντιπροσωπεία εννέα ατόμων ο Γ. Βαρουφάκης. 
Μία ημέρα μετά, διεξήχθη σόου αυταρχισμού και κατα-
στολής με αφορμή τη μικρή ομάδα ατόμων που μπήκε 
στο Πολυτεχνείο, με τη βία να απλώνεται σε όλη την ευρύ-
τερη περιοχή κατά κατοίκων και περαστικών. Αντίστοιχες 
εικόνες απρόκλητης αστυνομικής βίας με πρόσχημα την 
πανδημία είδαμε σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη και άλλες πε-
ριοχές της χώρες. 

Η κυβέρνηση ωστόσο επέλεξε, αντί του διαλόγου και 
της συνεννόησης, να ρίξει λάδι στη φωτιά και να ποντάρει 
στην ένταση. Με μια χουντικής έμπνευσης ανακοίνωση 
του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ του Σαββάτου απα-
γορεύτηκαν οι συναθροίσεις άνω των τριών ατόμων «καθ’ 

άπασαν την επικράτειαν», με επίκληση στην πανδημία, 
για το τριήμερο 15-18 Νοεμβρίου. Αυτή ήταν η καθοριστική 
στιγμή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός του Μα-
ξίμου ήταν ο εκ των δεξιών εγκλωβισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Η 

στάση όμως του Αλ. Τσίπρα βραχυκύκλωσε τους κυβερ-
νητικούς. Αμέσως τα κόμματα της Αριστεράς και της προ-
οδευτικής αντιπολίτευσης αντέδρασαν. «Η δημοκρατία δεν 
μπαίνει σε καραντίνα» επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη 
Τσίπρα να ανακοινώνει ότι θα επικοινωνήσει με τους επι-
κεφαλής των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπε-
ράσπιση της δημοκρατίας και του συντάγματος. 

Την επομένη, έπειτα από επικοινωνία Κουτσούμπα - 
Βαρουφάκη - Τσίπρα, οι βουλευτές των κομμάτων της 
Αριστεράς, συνδικαλιστές, καλλιτέχνες, νομικοί, δημοσιο-
γράφοι κ.ά. υπογράφουν κοινό κείμενο ενάντια στην κα-

ταπάτηση των άρθρων του συντάγματος και στον αυταρ-
χισμό. Ο «Μωυσής» έκανε το θαύμα του… Μια κίνηση 
που σκόρπισε ενθουσιασμό στον αριστερό και δημοκρα-
τικό κόσμο. Άλλωστε, τα τελευταία 30 χρόνια ποτέ πριν 
δεν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο από την εποχή του Φλωράκη 
και του Κύρκου. Θλιβερή εξαίρεση το ΚΙΝ.ΑΛΛ., με τη Φ. 
Γεννηματά να υποστηρίζει ότι τα τρία κόμματα «παίζουν 
το παιχνίδι του Μητσοτάκη» εγκλωβισμένη ανάμεσα σε 
Λοβέρδο, Βενιζέλο και Μητσοτάκη. 

Πέραν της ιστορικής κίνησης, αξίζει να σημειωθεί ότι τα 
κόμματα της Αριστεράς, που μαζί αντιστοιχούν στο 40% 
του λαού, οριοθετούνται απέναντι στην κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη στο όνομα της υπεράσπισης της δημοκρατίας και 
του συντάγματος. Καμπή και προπομπός για τις πολιτικές 
και κοινωνικές εξελίξεις; Θα ήταν πρόωρο και βιαστικό να 
ισχυριστούμε κάτι τέτοιο. Αναμφισβήτητα όμως σπάει τον 
πάγο. Ενόψει μάλιστα σκληρών νομοθετημάτων που έπο-
νται, όπως η κατάργηση του οκταώρου με το εργασιακό 
Βρούτση, οι συγκλίσεις και η συνεννόηση, αν μη τι άλλο, 
διευκολύνονται. 

Σε μια άλλη εξέλιξη, επιστολή προς τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι και τους Επι-
κεφαλής των Πολιτικών Ομάδων –πλην της ακροδεξιάς- 
στην Ευρωβουλή (Μάνφρεντ Βέμπερ - ΕΛΚ, Ιράτκε Γκαρ-
θία Πέρεζ - Σοσιαλιστές, Ντάτσιαν Τσιόλος - Renew, Σκα 
Κέλερ και Φίλιπ Λάμπερτς - Πράσινοι, Ρισάρντ Αντόνι Λε-
γκούτκο και Ραφαέλε Φίτο - ECR, Μανόν Ομπρί και Μάρτιν 
Σίρντεβαν - Ευρωομάδα της Αριστεράς), απέστειλε ο Αντι-
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής 
της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δη-
μήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με την ακραία κυβερ-
νητική απόφαση περί «καθολικής απαγόρευσης των συ-
ναθροίσεων σε όλη την επικράτεια», εν όψει του φετινού 
εορτασμού της μνήμης του Πολυτεχνείου. 

Για πρώτη φορά ύστερα από 30 χρόνια οι δυνάμεις 
της Αριστεράς στο Κοινοβούλιο υπογράφουν κοινό κείμενο

Τα στοιχεία από τις κενές 
κλίνες ΜΕΘ-COVID αλλά και 
τις ΜΕΘ μη COVID, είναι 
αποκαλυπτικά της κατάστα-
σης ασφυξίας που επικρατεί 
στα νοσοκομεία με τους για-
τρούς να δίνουν τη μάχη κάτω 
από εξαιρετικά αντίξοες συν-
θήκες. Οι ΜΕΘ-COVID είναι  
σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΑΠΕ, 624 και από αυτές, 510 
είναι κατειλημμένες και 114 
κενές, ποσοστό 18%. Οι 
ΜΕΘ-COVID που εξυπηρε-
τούν τις ανάγκες της Θεσσα-
λονίκης είναι 211, από αυτές, 
199 είναι κατειλημμένες και 12 
κενές, δηλ ποσοστό 6%!

Την αιματοβαμμένη ση-
μαία του Πολυτεχνείου άνοι-
ξαν το μεσημέρι της Τρίτης, 
ανήμερα της 17ης Νοεμ-
βρίου, στο μνημείο του Παύ-
λου Φύσσα μέλη της ΠΑΣΠ, 
σε μια συμβολική κίνηση. 
Μαζί τους ήταν και η Μάγδα 
Φύσσα. «Αδέρφια, ζείτε, 
εσείς μας οδηγείτε», «Ζει, 
ζει, ο Τεμπονέρας ζει, με Πέ-
τρουλα - Λαμπράκη, μας 
οδηγεί», «Ο Παύλος ζει, τσα-
κίστε τους Ναζί», φώναξαν 
τα τέσσερα μέλη της ΠΑΣΠ. 
Στη συνέχεια έψαλαν τον 
Εθνικό Ύμνο και αμέσως 
μετά αποχώρησαν.  

Σε ανακοίνωσή της η 
ΠΑΣΠ τόνισε ότι στις πρω-
τόγνωρες συνθήκες που 
βιώνει ο λαός και η νεολαία 
δεν απειλείται μόνο η υγεία 
αλλά καταστρατηγούνται 
αναίτια κοινωνικές και πολι-
τικές ελευθερίες. «Η νέα γε-
νιά αγωνίζεται απέναντι 
στους νοσταλγούς της πιο 
μαύρης περιόδου της νεότε-
ρης ιστορίας μας».

Πολυτεχνείο: 
Στο μνημείο 

του Π. Φύσσα 
η αιματοβαμμένη 

σημαία

Οι σφοδρές αντιδράσεις της 
κοινής γνώμης, οδήγησαν τον 
αρχηγό της αστυνομίας στην 
απόφαση να διαγραφεί το 
πρόστιμο των 300 ευρώ που 
επέβαλαν σε γυναίκα που 
πήγε να αφήσει ένα λουλούδι 
στο Πολυτεχνείο. 

Την ανακοίνωση έκανε ο εκ-
πρόσωπος της αστυνομίας 
Θόδωρος Χρονόπουλος, μι-
λώντας σήμερα στο OPEN 
TV. Η γυναίκα θα πρέπει να 
κάνει ένσταση ώστε το πρό-
στιμο να μην βεβαιωθεί. 

Στη γυναίκα κατά παράβαση 
της λογικής επιβλήθηκε πρό-
στιμο 300 ευρώ για άσκοπη 
μετακίνηση και ενώ βρισκόταν 
μπροστά στην πύλη του Πο-
λυτεχνείου για να αφήσει ένα 
λουλούδι. 

 Ακύρωσαν το πρόστιμο 
στη γυναίκα που άφησε 

λουλούδι στην πύλη
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Πλησιάζουν τα 60 εκ οι ασθενείς με κορωνοϊό παγκοσμίως
Στα 55.943.189 ανέρχονται τα κρούσματα κορωνοϊού με βάση 

την τελευταία καταμέτρηση του Worldometers με σχεδόν 600.000 
νέα περιστατικά σε ένα 24ωρο. 

Οι θάνατοι ανέρχονται στο 1.343.379 και υπολογίζεται ότι 
38.963.254 άτομα έχουν αποθεραπευτεί. Από τα ενεργά περι-
στατικά, το 99% έχουν ήπια συμπτώματα και 1% είναι σε σοβαρή 
ή κρίσιμη κατάσταση. 

Στις ΗΠΑ εξακολουθούν να καταγράφονται τα περισσότερα 
περιστατικά, 11.695.711στο σύνολο, και 254.255 θάνατοι, στην 
Ινδία τα περιστατικά είναι 8.912.,907 και 131.031 άνθρωποι έχα-
σαν τη ζωή τους και στη Βραζιλία καταμετρήθηκαν 
5.911.758κρούσματα και 166.743 θάνατοι. 

Στη Γαλλία τα περιστατικά είναι 2.036.755 και 46.273 άνθρωποι 
απεβίωσαν και στη Ρωσία 1.971.013 με 33.931 θάνατοι.  

Γρήγορο διαγνωστικό τεστ Covid-19 
που μπορεί κάποιος να κάνει στο σπίτι του  

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέ-
κρινε, με τη διαδικασία του κατ` επείγοντος, το πρώτο διαγνω-
στικό τεστ αυτο-ελέγχου για Covid-19, το οποίο μπορεί να κάνει 
κανείς μόνος του στο σπίτι και να πάρει τα αποτελέσματα σε 30 
λεπτά. 

Το γρήγορο τεστ μιας χρήσης, δημιούργημα της εταιρείας Lu-
cira Health, δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε άνω των 14 
ετών, ο οποίος υποψιάζεται ότι μπορεί ότι έχει Covid-19, να 
πάρει δείγμα από τη μύτη του και μετά να “τσεκάρει” αν έχει μο-
λυνθεί από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, δείχνοντας θετικό ή αρ-
νητικό αποτέλεσμα. 

Έως τώρα είχαν εγκριθεί από τη FDA διαγνωστικά τεστ, που 
επέτρεπαν σε κάποιον να συλλέξει δείγμα μόνος του, αλλά μετά 
έπρεπε να το στείλει για ανάλυση σε κάποιο εργαστήριο. 

Το νέο τεστ είναι το πρώτο που δεν απαιτεί κάτι τέτοιο, αλλά 
δίνει κατ` οίκον αποτελέσματα. Το τεστ “Lucira Covid-19 All-In-
One Test Kit” μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, στα νοσοκομεία 
και στα ιατρεία, ενώ για χρήση σε παιδιά κάτω των 14 ετών η 

χρήση του τεστ πρέπει να γίνεται από κάποιον ειδικό, σύμφωνα 
με το πρακτορείο Ρόιτερς. 

 
Νέα συμφωνία της Κομισιόν με την γερμανική εταιρία 

ανάπτυξης εμβολίων CureVac 
ανακοίνωσε η Πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν  

Νέα συμφωνία της Κομισιόν με την γερμανική εταιρία ανάπτυ-
ξης εμβολίων CureVac ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, 
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. 

Όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος, πρόκειται για προσύμφωνο 
αγοράς 405 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων COVID19. Η εται-
ρεία χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία με τα εμβόλια των εταιριών 
Pfizer BioNTech και Moderna και έχει δεσμευτεί ότι όλη της η 
παραγωγή εμβολίων για τον κορωνοϊό θα διατεθεί στην ΕΕ. 

Πρόκειται για την πέμπτη σχετική συμφωνία που υπογράφει η 
Κομισιόν και όπως η Πρόεδρος δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο 
μήνυμά της, “σύντομα θα υπογραφεί και η συμφωνία με την 
Moderna”, υποσχόμενη ταυτόχρονη διανομή των εμβολίων σε 

όλα τα κράτη μέλη.  
Σοκαριστικές εικόνες από τα νοσοκομεία με στοιβαγμένα 

πτώματα στη Ρωσία  
Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που φέρνει στη δημοσιότητα το 

CNN από την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της Ρω-
σίας.  Πρόκειται για εικόνες που θα μπορούσε να συναντήσει 
κανείς πιο εύκολα σε ταινία παρά στην πραγματικότητα.  

«Έτσι φαίνονται οι νύχτες μας: Τρομακτικές», λέει ένας άνδρας 
περιγράφοντας τα όσα ζει ως μέλος του νοσοκομείου στο Ulya-
novsk, μια πόλη περίπου 500 μίλια ανατολικά της Μόσχας. «Δύο 
ακόμα στο θάλαμο μας», λέει, ενώ γυρίζει ένα πτώμα. «Έτσι 
τους σκοτώνει όλους». 

Τα πλάνα δείχνουν νεκροτομεία με σώματα, γυμνά, το ένα 
πάνω στο άλλο στο δάπεδο στοιβαγμένα με τις σκηνές να θυμί-
ζουν εμπόλεμη ζώνη και όχι νοσοκομεία. 

Την Τετάρτη, η Ρωσία κατέγραψε ημερήσιο αριθμό ρεκόρ 442 
θανάτων από covid-19, με τους οποίους ο συνολικός αριθμός 
των νεκρών ανήλθε σε 33.931. 

Οι Αρχές ανέφεραν επίσης 22.410 νέα κρούσματα του κορο-
νοϊού μέσα στο τελευταίο 24ωρο, περιλαμβανομένων 5.882 στην 
πρωτεύουσα Μόσχα, με τα οποία ο συνολικός αριθμός των κρου-
σμάτων ανήλθε σε 1.971.013. 

Εν τω μεταξύ, μεταλλάξεις του κορονοϊού εμφανίζονται στη Σι-
βηρία, ανακοίνωσε νωρίτερα η επικεφαλής του εθνικού Παρατη-
ρητηρίου δημόσιας υγείας Rospotrebnadzor της Ρωσίας. «Βλέ-
πουμε συγκεκριμένες αλλαγές...στη Σιβηρία που μας επιτρέπουν 
να υποθέσουμε ότι σε αυτή την περιοχή (ο ιός) σχηματίζει την 
δική του εκδοχή με συγκεκριμένες μεταλλάξεις», δήλωσε η Άννα 
Πόποβα, όπως μετέδωσαν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία. 

Η Πόποβα δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο μετα-
δοτική ή φονική θεωρείται η μετάλλαξη, αλλά διευκρίνισε ότι αυτή 
δεν θα κάνει πιο επικίνδυνο τον ιό. Η ίδια επιβεβαίωσε ότι σε 
εξέλιξη βρίσκονται οι κλινικές δοκιμές μετά την καταχώριση του 
δεύτερου ρωσικού εμβολίου κατά του κορονοϊού.

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «STUDENT TRAVEL WINDOW»

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ: «Οι αρμόδιοι 
φορείς να κινητοποιηθούν άμεσα»

Αναστάτωση μεταξύ των φοιτητών και όχι 
μόνο, προκάλεσε η ανακοίνωση της κυβέρνη-
σης της Βρετανίας για το ‘‘student travel win-
dow’’, το οποίο καλεί τους φοιτητές να επιστρέ-
ψουν στους χώρους μόνιμης κατοικίας τους 
μετά τη λήξη των υφιστάμενων μέτρων. Άμεση 
ήταν η αντίδραση της «Προοδευτικής» Κίνησης 
Φοιτητών η οποία με ανακοίνωσή της, καλεί 
τους αρμοδίους φορείς να κινητοποιηθούν. 

Αυτούσια η ανακοίνωση: 
«Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε  το 

λεγόμενο ‘’student travel window’’ με το οποίο 
καλεί όλους τους φοιτητές να επιστρέψουν 
στους χώρους μόνιμης κατοικίας τους μετά τη 
λήξη των υφιστάμενων μέτρων. Συγκεκριμένα,  
η επιστροφή τους θα πρέπει να προγραμματι-
στεί από τις 3 μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου. Σε αντί-
θετη περίπτωση, οι φοιτητές που θα επιλέξουν 
να παραμείνουν στο χώρο σπουδών τους, εν-
δεχομένως να μην μπορούν μετά την 9η Δε-
κεμβρίου να ταξιδέψουν προς τις χώρες μόνιμης 
κατοικίας τους. 

Η συγκεκριμένη οδηγία αφορά και τους Κύ-
πριους φοιτητές και κάτω από αυτές τις συνθή-
κες θα πρέπει το Υπουργείο Μεταφορών να 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε 
οι αεροπορικές εταιρείες να προγραμματίσουν 
πτήσεις από Βρετανία προς Κύπρο τις ημέρες 
που θα είναι ανοικτό το student travel window. 

Εξάλλου, θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση των φοι-
τητών αφού όλα τα μαθήματα θα διεξάγονται 
διαδικτυακά. 

Στην περίπτωση που οι αεροπορικές εταιρείες 
αδυνατούν να προγραμματίσουν επαρκή 
αριθμό πτήσεων στο διάστημα των καθορισμέ-
νων ημερομηνιών, με ευθύνη του Υπουργείου 
Μεταφορών, θα πρέπει να προγραμματιστούν 
σταδιακά πτήσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες 
των φοιτητών. 

Ως Προοδευτική Κ.Φ., τονίζουμε πως πρέπει 
να υπάρξει άμεση ανταπόκριση από τους 
εμπλεκόμενους φορείς τις αμέσως επόμενες 
μέρες, για να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, 
προκειμένου να μην μείνει κανένας φοιτητής 
στο χώρο σπουδών του χωρίς τη θέληση του.  

Ταυτόχρονα, τονίζουμε πως σε καμιά περί-
πτωση οι αεροπορικές εταιρείες δεν πρέπει 
εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να κοστο-
λογήσουν ακριβά τα αεροπορικά εισιτήρια, ζή-
τημα για το οποίο η κυβέρνηση οφείλει να κάνει 
τις απαραίτητες παρεμβάσεις, για να αποφευ-
χθεί η αισχροκέρδεια εις βάρος των φοιτητών. 

Τέλος, η παράταξη μας θα προωθήσει στην 
ΠΟΦΕΝ και στο Υπουργείο Μεταφορών την πιο 
πάνω πρόταση, ούτως ώστε να γίνουν έγκαιρα 
όλες οι ενέργειες ευελπιστώντας πως αυτή τη 
φορά, η κυβέρνηση δεν θα δράσει αργοπορη-
μένα», καταλήγει η ανακοίνωση.

O Ντόναλντ Tραμπ «ταμπουρώνεται» στον 
Λευκό Οίκο. 

Ακόμη και την «Ημέρα των Ευχαριστιών», θα 
την περάσει στην προεδρική κατοικία. 

Την ίδια ώρα, ο νεοεκλεγείς Δημοκρατικός 
πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ζήτησε από τους συμ-
βούλους του να αποφύγουν τις έρευνες για τις 
ατασθαλίες του ηττημένου Ρεπουμπλικανού δι-
σεκατομμυριούχου προκειμένου να μην διχαστεί 
περαιτέρω η χώρα. 

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ συμπε-
ριφέρεται επιδεικνύει την δύναμή του καρατο-
μώντας επιτελικά στελέχη της κυβέρνησης. Πριν 
από λίγες ώρες έδιωξε τον υπέυθυνο κυβερνο-
ασφάλειας Κρις Κρεμπς και μία εβδομάδα νω-
ρίτερα, τον υπουργό Άμυνας, Μαρκ Εσπερ. 

Επιπλέον, έδωσε το πράσινο φως στο Πε-
ντάγωνο για την απόσυρση αμερικανικών στρα-
τευμάτων από το Ιράκ και το Ασφανιστάν. 

Όπως αναφέρει το CNN, τις τελευταίες ημέ-
ρες, o Tραμπ δεν απαντάει σε ερωτήσεις δημο-
σιογράφων. Ο νέος υπουργός Άμυνας, Κρίστο-
φερ Μίλερ, ακολουθώντας τις οδηγίες του 
Τραμπ, ζητά από το Πεντάγωνο να προχωρήσει 
στην απόσυρση δύο χιλιάδων στρατιωτών από 
το Αφγανιστάν και 500 από το Ιράκ μέσα στις 
60 και κάτι ημέρες που απομένουν για να απο-
χωρήσει από τον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ ακύ-
ρωσε τα σχέδιά του να ταξιδέψει στο Mar-a-
Lago για την «Ημέρα των Ευχαριστιών», 26 
Νοεμβρίου,όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της 
κυβέρνησή του στο CNN. Τραμπ και Μελάνια 
είχαν προγραμματίσει να περάσουν τις διακο-
πές τους τους στο θέρετρο της Φλόριντα, αλλά 
αποφάσισαν να μείνουν στην Ουάσιγκτον. «Αι-
σθάνεται ότι ο Λευκός Οίκος είναι το καταφύγιό 
του», δήλωσε αξιωματούχος. Ακόμα και όταν οι 
εργάτες άρχισαν να απομακρύνουν το συρμά-
τινο πλέγμα με το οποίο είχε περιφραχθεί η μά-
ντρα του Λευκού Οίκου την «Ημέρα των Εκλο-
γών», ο Πρόεδρος παρέμενει οχυρωμένος στο 
κτίριο ενώ συνεχίζει να αρνείται την ήττα του.

«Ταμπουρωμένος» 
στον Λευκό Οίκο

ΝΤΟΝΑΛΤ ΤΡΑΜΠ Επαναβεβαιώθηκε 
ο θανατηφόρος ιός Τσαπάρε

Ένας θανατηφόρος ιός προερχόμενος από 
ζώα, ο ιός Τσαπάρε που πρωτοεμφανίστηκε 
στην ομώνυμη επαρχία της Βολιβίας το 2004 
και στη συνέχεια σχεδόν εξαφανίστηκε, τώρα 
επιβεβαιώνεται για πρώτη φορά πως μπορεί 
να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

Αυτό ανακοίνωσαν επιστήμονες των Κέ-
ντρων Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CDC) 
των ΗΠΑ. Ο εν λόγω ιός, ο οποίος πιστεύεται 
ότι χρησιμοποιεί ως ξενιστή τους αρουραίους, 
από τους οποίους πιθανώς μεταδόθηκε στους 
ανθρώπους, προκαλεί αιμορραγικό πυρετό 
όπως ο ιός Έμπολα στην Αφρική, πόνους στην 
κοιλιά και πίσω από τα μάτια, εμετούς, αιμορ-
ραγία στα ούλα, δερματικά εξανθήματα κ.α. 
Δεν υπάρχει καμία θεραπεία μέχρι στιγμής για 
τον ιό, ο οποίος εμφανίζει μεγάλες ομοιότητες 
με τον ιό του δάγκειου πυρετού.
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Δυνατές, μοναδικές, ξεχωριστές γυναίκες
 
 
Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 
 
 
 
 
 
  

Έχει μερικές γυναίκες που ξεχωρίζουν... πώς 
να το κάνουμε! 

Θα τις ξεχωρίσεις από τον τρόπο που θα σε 
κοιτάξουν. 

Δεν ζητούν κάτι από σένα! Ούτε έχουν ανά-
γκη εσένα. 

Διότι είναι ανεξάρτητες και δεν ψάχνουν χο-
ρηγούς για να πιαστούν. 

 Έχουν περάσει δύσκολα και η ζωή τις έμαθε 
να πατούν γερά στα δικά τους πόδια, δεν θέ-
λουν δεκανίκια  και δεν καταδέχονται να κρέ-
μονται και να εξαρτώνται από τον καθένα. 

Θα τις ξεχωρίσεις από τα λόγια τους. 
Είναι καθαρά, μετρημένα και δεν ζητούν την 

επιβεβαίωση. 
Δεν κουτσομπολεύουν τους γύρω τους και 

δεν ασχολούνται με τις ζωές των άλλων. 
Δε φλυαρούν συνεχώς και μιλούν όταν έχουν 

κάτι να πουν και όχι για να κερδίσουν την προ-
σοχή ή  κομπλιμέντα. 

Κρατούν την ιδιωτική τους ζωή για τον εαυ-
τόν τους. 

Θα τις ξεχωρίσεις από την ποιότητα. 
Ξέρουν τι θα φορέσουν για κάθε περίπτωση 

το οποίο θα αναδεικνύει τη θηλυκότητα και όχι 
την προστυχιά και την επίδειξη.  

Ο τρόπος που περπατούν, που κινούνται, 
που τρώνε είναι απλός και σίγουρος. 

 Δεν είναι δήθεν… ούτε εξειδικευμένος με 
σκοπό να κερδίσουν κάτι από κανένα κι από 
τίποτε. 

Δεν νοιώθουν ότι περνούν εξετάσεις και 
έχουν άνεση και σταθερότητα. 

Θα τις ξεχωρίσεις από τον τρόπο που κοι-
τάνε τα παιδιά και από τον τρόπο που χαϊ-

δεύουν τα ζώα. 
Είναι προστατευτικός, με φροντίδα και 

στοργή και δεν έχει μέσα γλυκανάλατα επιφω-
νήματα και παλιμπαιδισμό.  

Ο αέρας τους και η αύρα τους τούς καθιστά 
να μην περνούν από πουθενά απαρατήρητες. 

Δεν ασχολούνται με τα πειράγματα, δεν απα-
ντούν με άσχημο ύφος, ούτε καβαλούν κα-

λάμι… αλλά συνεχίζουν το δρόμο τους, αφή-
νοντας τα βλέμματα  του θαυμασμού και τους 
αναστεναγμούς  να αιωρούνται πίσω τους. 

 Είναι ασυμβίβαστες και ξέρουν τι ζητάνε και 
τι μπορούν να δώσουν. 

Δεν τρώνε παραμύθια και ξεχωρίζουν το 
πλαστό από χιλιόμετρα… μακριά. 

 Τα πολλά λεφτά και τα μεγάλα λόγια δεν τις 
συγκινούν και ζητούν ξεκάθαρα πράγματα και 
ανθρώπους. 

 Σιχαίνονται τα μισόλογα και τα μπλεγμένα 
και δεν έχουν διάθεση ούτε να τα λύσουν, ούτε 
να τα  υποστούν. 

Όταν θα πέσεις σε μία τέτοια γυναίκα μη φο-
βηθείς. Μην της πεις ψέματα. Μη θελήσεις 
ποτέ να την αλλάξεις. Μη προσπαθήσεις να 
τη μειώσεις. Μην την ακυρώσεις ποτέ σου. 
Μην την απατήσεις ποτέ σου.  Διότι θα σε κα-

ταλάβει και δεν της αξίζει! 
Ή απομακρύνσου διακριτικά επειδή δε μπο-

ρείς να την  διαχειριστείς ή αγάπησε την και 
απόλαυσε την ομορφότερη διαδρομή της ζωής 
σου  ως το τέλος! (Τριστάνος) 

Κι αυτές οι ξεχωριστές, μοναδικές γυναίκες 
αν τις ρωτήσεις με την ανατολή του ήλιου ή με 
τα χρώματα της δύσης στο βάθος της ημέρας 

θα σου πουν… 
-Ναι, είμαι δυνατή, είμαι ισχυρή κι αν θες 

δώσε μου κι άλλο χαρακτηρισμό… Πες με δια-
φορετική και μοναδική και ξεχωριστή, αν είναι 
αυτό που πιστεύεις για μένα. Θα το δεχτώ! Και 
γω θα σου πω έτσι απλά, αληθινά και κατα-
νοητά: 

Είμαι ισχυρή, επειδή ξέρω την αδυναμία μου. 
Είμαι συμπονετική, επειδή έχω πονέσει. 
Είμαι ζωντανή επειδή είμαι μαχητής. 
Είμαι σοφή, γιατί έχω υπάρξει ανόητη. 
Μπορώ να γελάω, γιατί έχω γνωρίσει την 

θλίψη. 
Μπορώ να αγαπώ γιατί έχω γνωρίσει την 

απώλεια. 
Είμαι μια ισχυρή Γυναίκα που αντιμετώπισε 

την καταιγίδα, αλλά εξακολουθεί να αγαπά και 
να χορεύει στην βροχή! 

Αλήθεια! Με πόσο απλά λόγια μπορεί να 
σκιαγραφήσει κανείς τις ξεχωριστές, μοναδικές, 
πες τες και διαφορετικές γυναίκες! Το ίδιο όμως 
απλά θα μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχουν 
στην πραγματικότητα του σήμερα  ή είναι οπτα-
σία στην φαντασία του αύριο. Το πιο σίγουρο 
δεν θα θέλεις να  πιστέψεις ότι υπάρχουν. Κι 
όμως για σκεφτείτε πιο πολύ, πιο βαθιά… θα 
έχετε συναντήσει κάποια που αν το ψάξετε βα-
θιά μέσα σας θα μπορείτε να την ονομάσετε. 
Η Μαρία, η Ελένη, η Άννα!  

Κι αυτές τις γυναίκες μην τις ψάξεις  απα-
ραίτητα στις πλούσιες, στις μορφωμένες ή στις 
όμορφες! 

 Όλα θέλουν το χρόνο τους για να καταστα-
λάξουν στην σκέψη μας, δεν είναι με το πρώτο 
έτσι… «ναι» ξέρω μία και αμέσως την θυμό-
μαστε… Κι όμως, είναι κάποια που θυμόμα-
στε… 

Υπάρχουν, βρίσκονται ανάμεσά μας. Το 
άρωμα τους συνοδεύει το όνομά τους,  η εμ-
φάνισή τους οπτασία στα μάτια μας, η γλυκιά 
τους φωνή ακούγετε στα αυτιά μας, το απαλό 
τους δέρμα μετά από την τελευταία χειραψία 
ξυπνά την αίσθηση της αφής μας και το πετα-
χτό φιλί που ανταλλάξαμε. Ναι αυτή είναι…. η 
κυρία Μαρία, η κυρία Ελένη, η κυρία Άννα!  

Πόσες αλήθεια κυρίες έχουμε συναντήσεις 
στη ζωή μας; Και ποια είναι εκείνα τα χαρα-
κτηριστικά αυτών των κυριών που θα μείνουν 
στη μνήμη μας και για πάντα; Δικά σας τα κρι-
τήρια, δικές σας και οι επιλογές! Γιατί οι δυνα-
τές μοναδικές αυτές γυναίκες «φοράνε τον 
πόνο τους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που φο-
ράνε τις γόβες τους. Όσο κι αν πονούν, εσύ 
θα βλέπεις μόνο την ομορφιά τους.» 

 «Τις δυνατές γυναίκες τις προσεγγίζουν πολ-
λοί. Τις φλερτάρουν λίγοι. Τις κατακτούν ελά-
χιστοι. Τις αντέχουν οι σπάνιοι και τις κρατούν 
στην ζωή τους μόνο οι ξεχωριστοί!»

Η κουλτούρα τρόπος ζωής! 
 
 
Του Βασίλη Παναγή 
 
 
 
 
 

  

Με την δεύτερη φάση αυτής της πανδη-

μίας να μπαίνει στη ζωή μας, το άγχος βρί-

σκεται και πάλι στην καθημερινότητα μας. 

Ο τρόπος ζωής μας καπως έχει αλλάξει 

και οι παραστάσεις της ζωής έχουν λιγο-

στέψει και παλι.  

Ο τρόπος ζωής είναι η κουλτούρα που 

εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε με τις καθημερινές 

ενέργειες  μας. 

Το κλείσιμο στο σπίτι και πάλι μας εμπο-

δίζει να κάνουμε πράγματα, δηλαδή να 

πάμε στη δουλειά μας, στις καθημερινές 

ασχολίες μας,  να οργανώσουμε δηλαδή 

παραστάσεις της ζωής.  

Μείναμε στο σπίτι και τη βγάζουμε και 

πάλι σε μια πολυθρόνα με καρφωμένο το 

βλέμμα στο γυάλινο κουτί.  

Αν δεν βλέπουμε τηλεόραση, θα κάνουμε 

κάτι άλλο σχετικό. Ή θα διαβάσουμε, ή θα 

γράψουμε κάτι που μας ήρθε στο μυαλο, 

αν φυσικά έχουμε και την απαιτούμενη διά-

θεση. 

Οι μνήμες του πρόσφατου παρελθόντος 

επανέρχονται και μας κάνουν να αισθανό-

μαστε οτι μας κυριεύει το άγχος , και ανα-

ζητούμε και πάλι τρόπους να ξεφύγουμε 

από τις παγίδες που παραμονεύουν, ψά-

χνοντας για τα τηλέφωνα των φίλων και 

γνωστών μας πιστεύοντας ότι αν μιλή-

σουμε μαζί τους έτσι θα  μπούμε σε παρα-

στάσεις της ζωής και θα νιώσουμε καλύ-

τερα. Η ακόμα καταφεύγουμε και στον προ-

σωπικό γιατρό μας για να πάρουμε τη δίκη 

του συμβουλή.  Προσπαθούμε να φτιά-

ξουμε προγράμματα που θα μας δώσουν 

απασχόληση για να μην μας βασανίζει η 

τρομαχτική μοναξιά που μας διακατέχει. 

Το κρίμα είναι ότι μέσα σε τέσσερις τοίχους 

δεν βρίσκουμε και δεν έχουμε την δυνατό-

τητα αλλαγής. Όλα στη ζωή είναι μια συ-

νήθεια, και με την απουσία της εξωτερικής 

επαφής με τα καθημερινά προγράμματα 

να μας περιμένουν, ο τρόπος ζωης, η 

απλοποιημένη κουλτούρα της ζωής, δεν 

μας βοηθά να διώξουμε το άγχος και έτσι 

να βρούμε την ομαλότητα και την ηρεμία 

της ψυχής. 

Και όλα τούτα που βασανίζουν το μυαλό 

μας μαζεύονται και στο τελος της ημέρας 

τα κουβαλάμε μαζί μας στο κρεβάτι πηγαί-

νοντας για ύπνο. 

Και όταν σιγά- σιγά μας πάρει ο ύπνος 

είναι και αυτός γεμάτος εφιάλτες και όνειρα 

που μας περνούν τις περισσότερες φορές 

σε ταξίδια στη ζωή του παρελθόντος. Ταξί-

δια που ευτυχώς μας δίνουν την ευκαιρία 

να νιώθουμε ότι ζούμε σε ένα κόσμο αλ-

λιώτικο.  

Και φτάνει το άλλο πρωινό και βάζουμε 

και πάλι τον σταυρό μας, κάνουμε ξανά 

την προσευχή μας, και νιώθουμε καλά που 

ο Θεος μας βοήθησε να αρχίσουμε μια και-

νούργια μερα.  

Αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι φτιά-

χνουμε μια νέα κουλτούρα ζωής. Η κουλ-

τούρα είναι ο τρόπος ζωής, και αυτή λοιπόν 

την κουλτούρα εμείς την φτιάχνουμε. Οι 

άνθρωποι.  

Οι άνθρωποι συμβιβαζόμαστε με την 

κουλτούρα ζωής, που στο τέλος τι ακριβώς 

είναι η κουλτούρα ζωής; Είναι μια συνήθης 

ρουτίνα, και ανάλογα με το που και πως 

ζούμε αυτή την ρουτίνα, αυτή την κουλ-

τούρα δηλαδή, αυτή είναι η ζωή μας. 

Που ακριβώς θέλω να καταλήξω; 

 Είναι  ότι όλα είναι θέμα συνήθειας και 

θέμα  υπομονής.  

Αυτή λοιπόν η πανδημία που μας βρήκε, 

χρειάζεται την αντιμετώπιση της, και για να 

την αντιμετωπίσουμε χρειάζεται πάνω από 

όλα να έχουμε υπομονή και πίστη, και με 

υπομονή και πίστη θα την ξεπεράσουμε. 

Να τηρούμε τους κανόνες, να προσευ-

χόμαστε και να ελπίζουμε. Όταν περάσει 

με το καλό τούτο το πρόβλημα και με την 

βοήθεια του Παντοδύναμου  Θεού επανέλ-

θουμε στην ομαλότητα, τότε θα ξανά φτιά-

ξουμε την κουλτούρα της ζωής, φτιάχνο-

ντας έτσι τις παραστάσεις της ζωής!  

Παραστάσεις της ζωης όπως εμείς τις 

αποζητούμε!  

Να έχουμε λοιπόν υπομονή και πίστη και 

να βάλουμε μπροστά τις αντοχές μας. 

Να κρατάμε επαφή με τους συγγενείς, 

γνωστούς και φίλους, και να μοιραζόμαστε 

τις σκέψεις μας και τις αγωνίες μας με αγα-

πημένα πρόσωπα. 

Να βγάλουμε προς τα έξω τον καλό μας 

εαυτό και να γίνουμε καλοί συνομιλητές  

και να δίνουμε χρόνο σε αυτούς που έχουν 

κάτι να μοιραστούν μαζί μας. 

Ας φτιάξουμε το περιβάλλον που θα μας 

χαράξει την αναγκαία κουλτούρα η οποία 

θα μας προσφέρει τον δυνατότερο τρόπο 

ζωής που οι εξελήξεις μας παρέχουν.  

Καλή υπομονή και καλή εβδομάδα σε 

όλους. 

Βασίλης Παναγής.
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Η Κύπρος, ο ελληνικός 
εμφύλιος και ο καλύτερος 
Έλληνας ποδοσφαιριστής

Άσχετα δεδο-
μένα μεταξύ τους 
έρχονται να συνδε-
θούν άρρηκτα και 
να μας δώσουν 
την μεγαλύτερη 
μορφή του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου 

Ο Κυριάκος Κα-
κούδης μετανα-
στεύει στο Λονδίνο 
από την Κύπρο, 

που είναι αγγλική αποικία για να γλυ-
τώσει από την φτώχεια. Όμως ακόμη 
και στο Λονδίνο η καρδιά του δεν 
παύει να χτυπά ελληνικά. 

Σπεύδει εθελοντής στις τάξεις του 
ΔΣΕ για την πίστη των ιδεών του στην 
χώρα που αγαπά.  

Ο Κακούδης εντάχθηκε στο Λαϊκό 
Κίνημα από νεαρή ηλικία. Το 1943 κα-
τατάχθηκε στο βρετανικό  στρατό ως 
εθελοντής ύστερα από την ιστορική 
απόφαση του ΑΚΕΛ της 16ης Ιουνίου 
1943, που καλούσε τους Κύπριους 
να λάβουν μέρος στο μεγάλο Αντιφα-
σιστικό Πόλεμο των Λαών στο πλευρό 
των συμμάχων. Πολέμησε σε διά-
φορα μέτωπα στην Ιταλία. 

Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου, ο Κακούδης ήρθε στο 
Λονδίνο και από εδώ, με απόφαση 
του ΑΚΕΛ, κατέβηκε στην Ελλάδα. 
Μαζί με τους Κύπριους συναγωνιστές 
του, Ανδρέα Ευαγγέλου Ανδρούσια, 
Νίκο Γεωργίου Ματσούκα και Κυριάκο 
Χατζηπαναγή Τσαγγαρίδη, αγωνί-
στηκε μέσα από τις γραμμές του Δη-
μοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) 
για μια Ελεύθερη Δημοκρατική Ελ-
λάδα. 

Μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ κα-
τέληξε στην Τασκένδη, πρωτεύουσα 
του Ουζμπεκιστάν. Εκεί κατέληξε και 
η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος Ελλάδας, που καθοδηγούσε τον 
ΔΣΕ, και η πλειοψηφία των πολιτικών 
εξορίστων του ελληνικού εμφυλίου 
(1946-1949). Στο Ουζμπεκιστάν, που 
ήταν μια από τις 15 Σοσιαλιστικές Δη-
μοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης, ο 
Κακούδης έζησε 11 χρόνια. Εκεί γνώ-
ρισε και τη συντρόφισσα της ζωής 
του, Κούλα μαχήτρια του ΔΣΕ, από 
τον Βόλο. Απέκτησαν μια κόρη, την 
Ευδοξία, που τους  χάρισε δύο εγγο-
νές, τη Ναταλία και την Έλενα. 

Στο Ουζμπεκιστάν, ο Κακούδης 
ανέπτυξε πλούσια δράση. Σπούδασε 
παιδαγωγικά, υπήρξε πολυνίκης 

αθλητής και αναδείχθηκε πρόεδρος 
της Νεολαίας Ελλήνων Τασκένδης. Εν 
παρενθέσει, στις άνισες μάχες του 

ΔΣΕ με τα ενισχυμένα από τους Αμε-
ρικανούς μοναρχοφασιστικά στρατεύ-
ματα, η σύζυγος του Κακούδη, Κούλα 
τραυματίστηκε δυο φορές και κουβα-
λούσε στο σώμα της βλήματα οβίδων 
μέχρι που άφησε την τελευταία της 
πνοή στις 28 Μαΐου 2009.  

Κατά την περίοδο της παραμονής 

στην Τασκένδη,ο Κακούδης  συνεχίζει 
να έχει στενές σχέσεις με τον φίλο και 
συγχωριανό του Κυριάκο Χατζηπα-
ναγή με τον οποίο γίνονται κουμπά-
ροι.  

Γιος του Κυριάκου Χατζηπαναγή, ο 
Βασίλης. Ο Κακούδης λοιπόν έγινε 
νονός του Βασίλη Χατζηπαναγή, του 

Έλληνα «Μαραντόνα», ο οποίος το 
2003 ψηφίστηκε ως ο καλύτερος Έλ-
ληνας ποδοσφαιριστής όλων των 
εποχών, ύστερα από πανελλαδικό δη-
μοψήφισμα που έγινε μέσω διαδι-
κτύου. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, 
που ξεκίνησε την καριέρα του στην 
Τασκένδη και ήταν το μεγαλύτερο τα-
λέντο, που φόρεσε ποτέ τη φανέλα 
της Εθνικής Νέων Σοβιετικής Ένω-
σης, έγραψε ανεπανάληπτη ιστορία 
με τον «Ηρακλή» Θεσσαλονίκης. Πα-
ρόλο που δεν του δόθηκε άδεια να 
αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας, ο 
Βασίλης Χατζηπαναγής αναδείχθηκε 
ο κορυφαίος των κορυφαίων από τον 
κόσμο,τον απλό λαό και είναι  αυτό 
που μετρά. 

Το 1960, ύστερα από διαβήματα 
που έκαναν προς τη σοβιετική κυβέρ-
νηση οι γονείς και τα αδέλφια του, 
που ζούσαν στο Λονδίνο, ο Κακούδης 
ήρθε πίσω κοντά τους. Επέστρεψε 
στο Λονδίνο από όπου είχε αναχω-
ρήσει για να καταταχθεί στο ΔΣΕ. 
Μαζί του έφερε τη γυναίκα του και την 
κόρη τους, Ευδοξία. 

Στο Λονδίνο, ο Κακούδης ανέλαβε 
καθοδηγητικούς ρόλους μέσα από τις 
γραμμές του κυπριακού προοδευτι-
κού κινήματος. Ενδεικτικά, ήταν ο 
πρώτος πρόεδρος του Συνδέσμου 
Αχνιωτών Αγγλίας, αντιπρόεδρος του 
Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου Γουντ 
Γκριν, ιδρυτικό στέλεχος του Κυπρια-
κού Ομιίλου Ποδοσφαίρου Αγγλίας 
(ΚΟΠΑ) και δραστήριο μέλος της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Βρετανίας (ΕΚΟ). Υπήρξε μέλος της 
Γραμματείας του Παραρτήματος 
ΑΚΕΛ Βρετανίας.  

Το 1978 επαναπατρίστηκε και διέ-
μενε στη Λάρνακα μαζί με τη γυναίκα 
του. Διετέλεσε μέλος  της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΑΚΕΛ από το 1985 
μέχρι το 1995. Επίσης, διετέλεσε 
Γραμματέας του Ποδοσφαιρικού Σω-
ματείου «Νέα Σαλαμίνα» από το 1990 
μέχρι το 1992. 

Ο Κακούδης και η γυναίκα του 
Κούλα ήταν ειλικρινείς και γενναίοι 
αγωνιστές, με ακέραιο χαρακτήρα και 
ήθος. Αφιέρωσαν τη ζωή τους στον 
αγώνα του λαού στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο για ελευθερία, δημοκρα-
τία και κοινωνική δικαιοσύνη. Άσβεστη 
θα παραμείνει η θύμησή τους.Οι  
αγώνες τους θα μας εμπνέουν και θα 
μας καθοδηγούν!

του 
Βασίλη Κωστή 

Το δημαρχείο En-
field αναγνωρίζο-
ντας την προσφορά 
της νεολαίας στα 
κοινά και τη συμμε-
τοχή της σε διάφο-
ρες  εκδηλώσεις, 
αποφάσισε όπως 
προωθήσει ακόμη 
περισσότερο τους 

νέους για να ακολουθήσουν τον κλάδο 
της αρέσκειάς τους. Οι νέοι του σή-
μερα θα είναι οι αυριανοί, δικηγόροι, 
αρχιτέκτονες, πολιτικοί ηλεκτρολόγοι, 
γιατροί, μηχανικοί υδραυλικοί κλπ. Το 
εν λόγω δημαρχείο άρχισε από καιρού 
να  αναδείχνει κάθε χρόνο δύο μαθη-
τλές αφού προηγουμένως διεξαχθούν 
εκλογές μεταξύ των σχολείωv ποιον ή 
ποιά θα υποστηρίξουν για το Young 
Mayor που η θητεία του διαρκεί για 
ένα χρόνο όσον η θητεία του εκάστου 
δήμαρχου. Εκλέγονται λοιπόν δυο μα-
θητές, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, οι 
οποίοι λαμβάνουν μέρος στις μεγάλές 
συνεδριάσεις και μας δίδουν τις δικές  
τους απόψεις. Μας μιλούν για τα 
όνειρα τους και ποιό κλάδο επιστήμης 
ή άλλης εργασίας θα ακολουθήσουν. 

Λειτουργεί επίσης στη Δημαρχεία του 
Enfield το Youth Parliament όπου η 
μαθητιώσα νεολαία συναντιέται για να 
συζητήσει διάφορα θέματα παρουσία 
πολιτικών και άλλων αξιωματούχων 
στους οποίους υποβάλουν ερωτήσεις. 

Κατά τη θητεία μου ως πρόεδρος του 
Area Ward Forum τους καλούσα να 
μας μιλήσουν και πάντοτε είχα υπόψη 
μου ότι είχαν και αυτοί τα μαθήματα 
τους και έτσι κάναμε συναντήσεις όταν 
τους βόλευε.    

Η αγάπη και το ενδιαφέρον για τα 
κοινά αποκτιέται από νεαρής ηλικίας 
και μένει αυτό το συναίσθημά για πά-
ντα στον κάθε ένα. 

Πριν χρόνια και όταν ο νυν βουλευ-
τής Πάμπος Χαραλάμπους αναδεί-
χθηκε Δημοτικός Σύμβουλός, σε μία 
συνάντηση μου με τους πρώην εκπαι-
δευτικούς του, μου ανέφεραν ότι ο Πά-
μπος ήταν μαθητής στο Chase Com-
munity School. Το τι μου είπαν τότε 
και το θυμάμαι μέχρι σήμερα: «Tον 
παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και 
εργάζεται αθόρυβα». Oι δάσκαλοί του 
μίλησαν με μία κρυφή αλλά και αι-
σθητή περηφάνεια που μου έδωσαν 
την εντύπωση ότι περίμεναν και πε-
ρισσότερα και μάλιστα, πόσο σωστοί 
ήταν, αφού τον ήξεραν οι διδάσκαλοι 
του περισσότερα από τον κάθε ένα 
από εμάς. 

Ο Πάμπος αναμείχθηκε στα κοινά 
και στον πολιτικό κόσμο γιο να υπη-
ρετήσει αφού αυτός εξάλλου είναι και 
πρέπει να είναι ο σκοπός κάθε πολιτι-
κού. Και τον συγχαίρω διότι ουδέποτε 
προτίμησε να βγει για το θεαθήναι 
διότι το γνωρίζει και αυτός και άλλοι 
ότι ο λαός δεν τρώει κουτόχορτο κι 
έχει την νοημοσύνη ποιος θα το κάνει 
απλά για να φαίνεται ή για να εργασθεί 
για το άλλον. 

Εάν νομίζουμε και όλοι όσοι είναι 
υπό την ιδέα ότι το να ανεδειχθεί κά-
ποιος Δημοτικός Σύμβουλος θα υπο-
βοήθησει να ανεβεί στα σκαλιά της 
κοινωνικής βαθμίδας ή θα υποβοηθή-
σει να βρει καλύτερη εργασία, ειση-
γούμαι ας καθίσουν ήσυχοι στα σπίτια 
τους ή καλύτερα να ψάξουν κάτι άλλο 
να ασχολούνται, αλλιώς θα σπαταλούν 
τον καιρό τους και θα κοροϊδεύουν 

τους άλλους που μάλλον κακό θα φέ-
ρει και όχι στο τι εκλέχθηκαν εξαρχής. 

Η σκληρή και ειλικρινής εργασία είναι 
σαν ένας καλός σπόρος που αν και 
καλός χρειάζεται δουλειά για να μεγα-
λώσει. Δεν είναι ανάγκη να το φωνάζω 
«κοιτάξετε με σπέρνω» διότι ότι σπεί-
ρει ο κάθε ένας θα θερίσει και θα φανεί 
η δουλειά που έκανε και ο κόσμος θα 
κρίνει. 

Eμείς μία μέρα θα φύγουμε, όμως τι 
παραδείγματα δώσαμε στη νεολαία; 
Μήπως φταίμε και εμείς που οι νέοι 
μας δεν μας πλησιάζουν; Μήπως δεν 
τους καθοδηγούμε προς την κατεύ-
θυνση που θα μας κάνει ως παροικία 
και ως Κύπριους περήφανους και που 
η Κύπρος θα αντιπροσωπεύεται πε-
ρήφανα σε κάθε βήμα μας; 

Όλα τα σχολεία ανεξαιρέτως κάνουν 
τη δουλειά τους, όμως το πρώτο σχο-
λείο είναι το σπίτι και η οικογένεια. 

Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερους 
Δημοτικούς Συμβούλους και Βουλευ-
τές. Να ενθαρρύνουμε τους νέους να 
ενταχθούν μέλη στα Αγγλικά Κόμματα. 
Όταν με το καλό φθάσουν στη θέση 
του Δημοτικού Συμβούλου ή Βουλευτή 
ας συνεχίζουν να εργάζονται με ειλι-
κρίνεια, διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις 
και χατήρια, διότι οι Συλλούρηδες και 
οι παρόμιοί του σήμερα πρέπει να ρι-
χθούν στον κάλαθο των αχρηστών της 
Ιστορίας, γιατί αλλοίμονο στη Δημο-
κρατία και τη χώρα ή το κόμμα που 
επιτρέπει  να  κουβαλά και  να  προ-
ωθεί τη διαφθορά χωρίς επιπτώσεις, 
και να συνεχίζει να κρατά τους φακέ-
λους κλειστούς.  

Δε πρέπει μια τέτοια κατάσταση να 
συνεχίσει ατιμώρητη, διότι αν νομίζουν 
ότι «θα περάσει και αυτό και ο κόσμος 
θα τα ξεχάσει σε λίγο χρόνο», κάνουν 
λάθος. Ατιμώρητα εγκλήματα και 
σφάλματα καταλήγουν στο να σταλούν 
λανθασμένα μηνύματα που μόνο αρ-
νητικά αποτελέσματα θα φέρει σε μία 
χώρα. 

 Ο Αμερικανός Kurt Cobain κιθαρί-
στας, τραγουδιστής /τραγουδοποιός 
ροκάς είπε: «Το καθήκον της νεολαίας 
είναι να καταπολεμά τη διαφθορά». 

Και αν δε αρέσει αυτό σε μερικούς  
γιατί ήταν Rock Star, τότε σημειώστε 
ότι ο John Biden είπε: «H διαφθορά 
είναι καρκίνος. Ένας καρκίνος που 
τρώει την εμπιστοσύνη του πολίτη για 
τη Δημοκρατία, μειώνει το ένστικτο της  
καινοτομίας και της δημιουργικότη-
τας». Ακόμη κι αν αυτό δεν άρεσε σε 
κάποιους επειδή είναι ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ ή γιατί δεν έχω αναφερθεί σε γυ-
ναίκες τότε αυτό ίσως να τους αρέσει: 
«H αδιαφορία των ανθρώπων είναι ο 
καλύτερος  χώρος αναπαραγωγής για 
διαφθορά». Delia Ferreira Rubio, Πρό-
εδρος Διεθνούς Οργανισμού για τη 
Διαφάνεια.  

Αν δεν άρεσαν αυτά, τότε τίποτα δεν  
θα σας αρέσει.    

Φανταστείτε λοιπόν τον Συλλούρη, 
ή τον  Boris η τον Trump εάν αποτίνο-
νταν για να γίνουν μέλη σε αυτόν τον 
πιο πάνω οργανισμό τί απάντηση θα 
έπαιρναν; 

Τις πιθανές απαντήσεις που  θα 
έπαιρναν κρατήστε τις για δικές σας 
μελλοντικές χρήσεις ή γράψετε στην 
«Παροικιακή» για να τα φέρουμε εις 
γνώση τους. Κάποιοι πρέπει να τους 
τα πουν...

του  
Γιώργου Σάββα

Το μέλλον μιας 
χώρας βασίζεται 
στη νέα  γενεά

Το Πολυτεχνείο ζει και μας καθοδηγεί
Εξέγερση των φοιτητών με την 

υποστήριξη εργατών και όχι μόνο, 
κατά της φασιστικής δικτατορίας 
της αμερικανοκίνητης χούντας των 
συνταγματαρχών, με σύνθημα, με 
δίκαιο αίτημα «Ψωμί – Παιδεία – 
Ελευθερία». 

Σταθμός στη μετεμφυλιακή ιστο-
ρία της Ελλάδας που είχε και 
άμεσο, μεγάλο αντίκτυπο στην 
Κύπρο. 

Ιστορική μνήμη και αλήθειες που 
κανένας παραχαράκτης και κανένα 
ψέμα δεν μπορούν να σβήσουν. 

Το Πολυτεχνείο ζει και μας καθο-
δηγεί. Το αίτημα των φοιτητών επί-
καιρο όσο ποτέ. 

Τα αιτήματα του λαού επίκαιρα 
όσο ποτέ. 

Πραγματική Ελευθερία, Πραγμα-
τική Δημοκρατία και Πραγματική 
Κοινωνική Δικαιοσύνη. 

Τα κράτη θέλουν ανεξαρτησία, τα 
έθνη ελευθερία και οι λαοί κοινω-

νική αλλαγή. Αυτή θα είναι η κύρια 
τάση σ’ όλη την υφήλιο. 

Κραυγαλέες αντιθέσεις, και η 
πανδημία της COVID-19 που τα-
λανίζει τον πλανήτη, ζητούν επιτα-
κτικά τη λύση τους. 

Δεν πάει άλλο. 
Μια χούφτα εκμεταλλευτές, σύγ-

χρονοι δουλοκτήτες, δήθεν επεν-
δυτές, άχθος αρούρης, βάρος της 
γης, παράσιτα, κολυμπούν σε αμύ-
θητα πλούτη και η συντριπτική 
πλειοψηφία των νόμιμων κατοίκων 
του πλανήτη βιώνει ανείπωτη φτώ-
χεια, ανεργία και πολέμους. 

Ώριμοι και θα ξεσπάσουν μεγά-
λοι οικονομικοί, κοινωνικοί και πο-
λιτικοί αγώνες, συγκλονιστικοί αγώ-
νες που θα αμφισβητήσουν και θα 
αλλάξουν ριζικά το σημερινό ξο-
φλημένο κοινωνικά και  ξεπερα-
σμένο ιστορικά άδικο κόσμο. 

Κύρια δύναμη και επικεφαλής 
αυτών των αγώνων, η εργατική 

τάξη, οι εργάτες του χεριού και του 

μυαλού, ομοιογενής τάξη και με το 

παραπάνω και όχι ανομοιογενής 

όπως διαδίδουν οι δυνάστες του 

πλανήτη και οι κάθε λογής διχαστές 

διασπαστές υποτακτικοί τους. 

Αυτή η τάξη, η εργατική τάξη, 

κάτω από την καθοδήγηση του 

κόμματός της, πραγματικού αριστε-

ρού κόμματος, προετοιμασμένη 

ιδεολογικά, ηθικά, πολιτικά, επιστη-

μονικά, ψυχολογικά και οργανωτικά 

θα είναι σε θέση να πραγματοποι-

ήσει και θα πραγματοποιήσει το 

ιστορικό άλμα. 

Ζωντανή η ελπίδα που έχουμε 

στο Αύριο που αστραποβολά. 

Άσβεστη η δίψα μας για μια αν-

θρώπινη ζωή. 

Αλύγιστη η θέλησή μας.

Ο Κυριάκος Κακούδης

Ο Βασίλης Χατζηπαναγής
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H ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ -  14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974
Συνέχεια από προηγούμενο 
(μέρος 25ο) 
 

Το «τελεσίγραφο» Γκιουνές: 
«Ναι» ή «Όχι» 

στο γεωγραφικό διαχωρισμό  
Το βράδυ της 13ης Αυγούστου, 

ο Γκιουνές είχε δώσει ένα χάρτη 
της Κύπρου χωρισμένο σε έξι κα-
ντόνια και ζητούσε την αποδοχή 
είτε του δικού του σχεδίου ή εκεί-

νου 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 παραχωρούσαν 
34% του εδάφους στους τουρκοκυπρίους.  Ο 
Κληρίδης ζήτησε από τη Διάσκεψη 48 ώρες για 
να συζητήσει  τις προτάσεις και ότι ήθελε να στεί-
λει ένα μέλος της αντιπροσωπείας του στο Λον-
δίνο 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 κατέ-
ληξε 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.   

Τις πρωινές ώρες της 14ης Αυγούστου 1974 
άρχισαν ανελέητοι οι  τούρκικοι βομβαρδισμοί 
στην Κύπρο για να επιβάλουν τα διχοτομικά τους 
σχέδια που δεν είχαν γίνει αποδεκτά στη Β’ Διά-
σκεψη της Γενεύης. Το γεγονός ότι οι τουρκικές 
δυνάμεις από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 13 Αυγού-
στου 1974 είχαν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό, όπως 
η εγκατάσταση της 28ης και της 39ης  μεραρχίας, 
μιας ταξιαρχίας αλεξιπτωτιστών, του 39ου  Συ-
ντάγματος Καταδρομών, των 150 αρμάτων μάχης 
και 200 μεταφορικών  οχημάτων, ενός στρατού 
που συνολικά αριθμούσε γύρω στις 30,000, όλα  
έδειχναν ολοφάνερα ότι η Τουρκία προσχεδίαζε 
την ολοκλήρωση της εισβολής για να επιβάλει τα 
διχοτομικά της σχέδια. Την ίδια ώρα είχε το θρά-
σος να κοροϊδεύει τη διεθνή κοινότητα και την 
παγκόσμια κοινή γνώμη ότι τάχα η παρουσία της 
στην Κύπρο είχε «ειρηνική αποστολή!».   

Η 39η μεραρχία κατακτά την Αμμόχωστο 
και η  28η  την Μόρφου  

Αμέσως μετά τους πρωινούς βομβαρδισμούς 
της 14ης Αυγούστου 1974,  η 39η μεραρχία προ-
χώρησε από το Κιόνελι προς τα ανατολικά (από 
τον παλαιό και νέο δρόμο Λευκωσίας – Αμμοχώ-
στου). Τα τουρκικά άρματα και το πεζικό αφού 
διέσπασαν την γραμμή άμυνας της Εθνικής 
Φρουράς στη Μια Μηλιά προχώρησαν διασχίζο-
ντας την πεδιάδα της Μεσαορίας  και το από-
γευμα χωρίς να συναντήσουν αντίσταση είχαν 
ήδη μπει στην παλαιά πόλη της Αμμοχώστου. 

Τα περισσότερα χωριά της επαρχίας Αμμοχώ-
στου και η νέα πόλη, το Βαρώσι, είχαν ήδη εκκε-
νωθεί. Στο άκουσμα ότι κατάφταναν τούρκικα 
στρατεύματα, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι είχαν πά-
ρει το δρόμο της προσφυγιάς, παίρνοντας μαζί 
τους ό,τι μπορούσαν. Πολλοί που δεν πρόλαβαν 
να φύγουν, είτε εκτελέστηκαν και άλλοι πιάστηκαν 
αιχμάλωτοι και πολλές γυναίκες έπεσαν θύματα 
βιασμών από τους Τούρκους στρατιώτες.  Την 
επόμενη μέρα, στις 15 Αυγούστου 1974  η 28η 
μεραρχία είχε κατευθυνθεί προς τα δυτικά και κα-
τέλαβε τη Μόρφου και τη Λεύκα επαναλαμβάνο-

ντας τις θηριωδίες που είχαν γίνει στην επαρχία 
Αμμοχώστου.  

Οι Αμερικανοί γνώστες των διχοτομικών 
σχεδίων  

Ο Κληρίδης αναφέρει ότι κάτοικοι του χωριού 
Αθηένου (στην επαρχία Λάρνακας) τον ρώτησαν 
αν θα έπρεπε να εγκαταλείψουν το χωριό τους ή 
όχι γιατί συνόρευε με τη γραμμή Αττίλα. Ο Κληρί-
δης επικοινώνησε με τον Αμερικανό πρέσβη Ρό-
τζερ Ντέηβις και τον ρώτησε σχετικά με το μέλλον 
αυτού του χωριού και του είπε ότι μπορούσαν να 
παραμείνουν στο χωριό τους!  

Στη Β΄ Διάσκεψη της Γενεύης ο Κίσσιγκερ μέσω 
του Κάλλαχαν «συμβούλευε» στην αποδοχή μιας 
διζωνικής ομοσπονδίας και επέμενε να παραχω-
ρηθεί το 30% του εδάφους στους Τουρκοκύπρι-
ους. Τελικά οι τουρκικές δυνάμεις κατέκτησαν το 
37% της Κύπρου.  

Οι δηλώσεις Μακαρίου για τη Β’ Τουρκική 
εισβολή  

Την ίδια μέρα που ξεκίνησε η δεύτερη φάση 
της τουρκικής εισβολής ο Μακάριος που βρισκό-
ταν στο Λονδίνο έκανε την πιο κάτω δήλωση: 

«Οι Τούρκοι στη Διάσκεψη της Γενεύης απέ-

δειξαν την κακοπιστία τους. Από την αρχή απο-
δείχθηκε ότι δεν πήγαν στη Γενεύη για να δια-
πραγματευθούν, αλλά για να υπαγορεύσουν και 
να επιβάλουν τους όρους τους. Η Τουρκία εισέ-
βαλε στην Κύπρο με το πρόσχημα, ότι ήταν μια 
από τις Εγγυήτριες Δυνάμεις της ανεξαρτησίας 
και της συνταγματικής τάξης της Κύπρου. Στην 
πραγματικότητα εισέβαλε στην Κύπρο σαν επι-
δρομέας που επιδιώκει το διαμελισμό της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και την καταστροφή της 
ανεξαρτησίας και της εδαφικής της ακεραι-
ότητας.... ..... Είμαι απογοητευμένος από τη 
στάση των Μεγάλων Δυνάμεων, που παρακο-
λουθούν τις δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο και 
παραμένουν αδρανείς. Ειδικά είμαι απογοητευ-
μένος με τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, 
που θα μπορούσαν, πιστεύω, να αποτρέψουν 
την Τουρκία από του να εισβάλει στην Κύπρο ή 
τουλάχιστον να τερματίσουν την επιδρομή......».  

Οι δηλώσεις Καραμανλή  
Ο Καραμανλής έκανε την πιο κάτω δήλωση: « 

Η Τουρκία απεδείχθη απειλή δια την ειρήνην του 
κόσμου. Επιδιώκουσα να εκμεταλλευθή μιαν 
ανεύθυνον και παράλογον ενέργειαν του προ-

ηγούμενου καθεστώτος, απεβίβασε προ τριών 
και πλέον εβδομάδων στρατιωτικάς δυνάμεις εις 
την Κύπρον υπό το πρόσχημα ότι θα αποκατα-
στήση την νομιμότητα και θα προστατεύση την 
ανεξαρτησίαν της Νήσου. Είναι γνωσταί αι βιαιό-
τητες και παρανομίαι εις τας οποίας εξετράπησαν 
τα Τουρκικά στρατεύματα.... Καταγγέλλω εις όλον 
τον πολιτισμένον κόσμον την Τουρκικήν συμπε-
ριφοράν.... Από της πλευράς της η Ελλάς θα λάβη 
όλα τα προόσφορα μέτρα δια την αντιμετώπισιν 
μιας επιθέσεως, η οποία όχι μόνον στρέφεται 
εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου, 
αλλά και κλονίζει τους θεσμούς και την τάξιν όλου 
του κόσμου».  

Το Ψήφισμα 357 του Σ.Α. του ΟΗΕ  
Οι κυβερνήσεις της Κύπρου, Ελλάδας και Βρε-

τανίας ζήτησαν την άμεση σύγκλιση του Συμβου-
λίου Ασφαλείας για να εξετάσει την τουρκική ει-
σβολή. Το Συμβούλιο Ασφαλείας  στις 14 
Αυγούστου 1974  εξέδωσε το Ψήφισμα 357 όπου 
αντι να κατανομάσει και να επιρρίψει τις ευθύνες 
στην Τουρκία γιατί παραβίαζε την εδαφική ακε-
ραιότητα μιας χώρας μέλους του ΟΗΕ την Κυ-
πριακή Δημοκρατία, «ζητούσε.... (άκουσον, άκου-
σον!)  1. όπως όλα τα μέρη που συμμετέχουν  

στις διεξαγόμενες μάχες καταπαύσουν, αμέσως 
απ’ αυτή τη στιγμή, το πυρ και κάθε στρατιωτική 
ενέργεια, 2. Ζητεί τη χωρίς καθυστέρηση επανά-
ληψη των συνομιλιών για την αποκατάσταση της 
ειρήνης, στην περιοχή, και της συνταγματικής Κυ-
βέρνησης της Κύπρου».  

Ο Κληρίδης επιστρέφει στην Κύπρο 
με σταθμό στην Αθήνα  

Φεύγοντας από τη Διάσκεψη της Γενεύης, ο 
Κληρίδης σταμάτησε στην Αθήνα, όπου συνα-
ντήθηκε ξανά με τον Καραμανλή και του ζήτησε 
και πάλιν να στείλει ενισχύσεις για την άμυνα της 
Κύπρου. Οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων 
έπεμεναν  ότι ήταν  αδύνατον να σταλεί βοήθεια  
λόγω της απόστασης και της αδυναμίας της ανα-
γκαίας κάλυψης και ότι θα ήταν πραγματική αυ-
τοκτονία αν στέλλονταν στρατιωτικές ενισχύσεις 
με πλοία γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να βυθιστούν 
από την τουρκική αεροπορία προτού φτάσουν 
στον προορισμό τους.  

Η σύσκεψη Κληρίδη 
με τους αρχηγούς κομμάτων  

Στις 15 Αυγούστου 1974 ο Κληρίδης κάλεσε 
μια πλατιά σύσκεψη από όλους τους ηγέτες των 

κομμάτων και τους μητροπολίτες και ζητούσε να 
ακούσει την άποψή τους. Πρώτα τους εξήγησε 
την αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης να αντα-
ποκριθεί στρατιωτικά, ότι η Τουρκία  είχε την υπο-
στήριξη των Αγγλο-Αμερικανών, ότι ζήτησε βοή-
θεια από τη Σοβιετική Ένωση και δεν είχε 
ανταπόκριση. Ότι βρισκόταν μπροστά στο δί-
λημμα να δεχτεί ή να απορρίψει τα τουρκικά δι-
χοτομικά σχέδια. Ο ίδιος εξέφραζε το φόβο να 
θεωρηθεί  προδότης αν τα αποδεχόταν και την 
ίδια ώρα «κινδυνολογούσε» λέγοντας ότι  αν τα 
απέρριπτε υπήρχε η μεγάλη πιθανότητα κατάλη-
ψης ολόκληρου  του νησιού.  

Η Κυπριακή ηγεσία διχασμένη 
και μετά την εισβολή!  

Στη σύσκεψη, η Κυπριακή ηγεσία, παρά τις τε-
ράστιες συμφορές που επέφερε η τουρκική ει-
σβολή εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, βρέθηκε  
για άλλη μια φορά  διχασμένη. Το ΑΚΕΛ, η ΕΔΕΚ  
και ο Μητροπολίτης Πάφου Χρυσόστομος υπο-
στήριζαν την άμεση επιστροφή του Μακαρίου. Ο 
Εζεκίας Παπαϊωάννου, Γ.Γ. του ΑΚΕΛ υποστήριξε 
το σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας και 
διεθνή εκστρατεία για το κυπριακό.  Ο Βάσος 
Λυσσαρίδης, πρόεδρος της ΕΔΕΚ πρότεινε 
απόρριψη των τουρκικών διχοτομικών σχεδίων, 
και διπλωματικό αγώνα.  

Η ηγεσία της άκρας δεξιάς, όπως η ΕΣΕΑ και 
η ΕΟΚΑ Β’ (αυτοί που συνεργάστηκαν με τη Χού-
ντα στο πραξικόπημα και στην ανατροπή του Μα-
καρίου) ούτε καν ήθελαν να ακούσουν για  επι-
στροφή του Μακαρίου. Ο  Γεώργιος Βασιλειάδης, 
πρόεδρος της ΕΣΕΑ πρότεινε στήριξη στον Κλη-
ρίδη και αγώνα στα Ενωμένα Έθνη για τη διά-
σωση των ελευθέρων περιοχών. Ο έκπτωτος μη-
τροπολίτης Γεννάδιος ανάφερε ότι είναι 
προτιμότερο «να γίνωμεν ολοκαύτωμα παρά να 
δεχθώμεν τα τουρκικά σχέδια». Ο Παπασταύρος 
Παπαγαθαγγέλου ζήτησε να «κηρύξωμεν την 
Ένωσιν μετά της Ελλάδος δια να αναλάβη τας 
ευθύνας της η Ελλάς».  Ο Νίκος Σαμψών απλά 
τόνισε να στηριχθεί ο Κληρίδης.   

Η δολοφονία του Αμερικανού πρέσβη  
Η τεράστια πλειοψηφία του Κυπριακού λαού 

επέρριπτε τεράστιες ευθύνες στους Αμερικανούς 
και πίστευε ότι η Αμερικάνικη CIA ήταν υπεύθυνη 
για το πραξικόπημα που ανέτρεψε τον Μακάριο. 
Στις 19 Αυγούστου 1974, κατά τη διάρκεια διαδή-
λωσης διαμαρτυρίας έξω από την Αμερικάνικη 
Πρεσβεία στη Λευκωσία, ένοπλοι άντρες της 
ΕΟΚΑ Β’ που βρίσκονταν σε αναγειρόμενη οικο-
δομή πυροβολούσαν κατά της πρεσβείας που 
ήταν απέναντι.  Από τις σφαίρες αυτές σκοτώθηκε  
ο Αμερικανός Πρέσβης Roger Davies και η γραμ-
ματέας του Αντουανέτα Βαρνάβα. 

Ο Κληρίδης επισκέφτηκε την Πρεσβεία για να 
καλέσει τους διαδηλωτές να αποσυρθούν και αμέ-
σως μετά τηλεφώνησε στον Κίσσιγκερ για να 
απολογηθεί για το τραγικό επεισόδιο. Λίγο αργό-
τερα συλλήφτηκαν ορισμένοι υποστηριχτές της 
ΕΟΚΑ Β' που θεωρήθηκαν ως ύποπτοι για το 
έγκλημα. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία 

του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να επικοι-
νωνήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο: 
02083607968 ή στο email:tofallis@greekinsti-
tute.co.uk

του 
Δρα Κύπρου 
Τοφαλλή 
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ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαδικτυακό Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης Ομογενών 
Εκπαιδευτικών

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

(ΥΠΠΑΝ) θα προσφέρει Πρόγραμμα Επιμόρ-

φωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών που διδά-

σκουν την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. 

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται σε σύγχρονες 

προσεγγίσεις  διδασκαλίας της Ελληνικής ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας και καλύπτει, επίσης, 

πτυχές της Ελληνικής Γλώσσας και της Ελλη-

νικής Ιστορίας και Πολιτισμού. 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος το Πρόγραμμα 

θα προσφέρεται διαδικτυακά την περίοδο   

Απριλίου - Ιουνίου 2021 μέσω του Διαδικτυα-

κού Περιβάλλοντος Μάθησης του Παιδαγωγι-

κού Ινστιτούτου που αναπτύσσεται σε περι-

βάλλον Moodle. Οι διαδικτυακές συναντήσεις 

θα πραγματοποιούνται  Δευτέρα και Παρα-

σκευή μεταξύ των ωρών 17.00-19.00 (τοπική 

ώρα Κύπρου). Πληροφορίες για το περιεχό-

μενο και τη μορφή του Προγράμματος βρίσκο-

νται αναρτημένες στον ιστόχωρο του Παιδα-

γωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy), καθώς και 

στο συνημμένο ενημερωτικό κείμενο.  

Αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf 

από τις 16 Νοεμβρίου μέχρι και τις 16 Δεκεμ-

βρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

omogenis@cyearn.pi.ac.cyΤο έντυπο της αί-

τησης επισυνάπτεται. 

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις οι ενδια-

φερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να 

επικοινωνούν μέσω της πιο πάνω ηλεκτρονι-

κής διεύθυνσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Το GREEK DELI στα λεωφορεία!

Το GREEK DELI 2 U είναι στη διαδρομή των 
λεωφορείων του Λονδίνου! Από το Enfield στο 
Κεντρικό Λονδίνο, μπορείτε τώρα να δείτε δια-
φημίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΕΛΗ 2 U σε πολλές 
μεγάλες διαδρομές λεωφορείων! 

Το GREEK DELI 2 U είναι ένα διαδικτυακό 

κατάστημα που προσφέρει προσιτά, βολικά 

και αυθεντικά ελληνικά και κυπριακά προϊόντα. 

Ψάχνετε για μια απόλαυση όταν παραγγείλετε 

από αυτούς - όχι μόνο παίρνετε τα ελληνικά ή 

κυπριακά προϊόντα σας, αλλά και την παρά-

δοσή σας με ένα χαμόγελο και δωρεάν δευτε-

ρεύουσες λιχουδιές όπως ένα ζεστό κουλούρι. 
Επιπλέον, παράδοση προσφέρει στους ανα-

γνώστες μας έκπτωση 10% όταν κάνετε πα-
ραγγελία στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείτε τον 
κωδικό PARIKIAKI10. Γιατί λοιπόν να περιμέ-
νετε; παραγγείλετε τώρα τα  ελληνικά και κυ-
πριακά προϊόντα  της αρεσκείας σας που πα-
ραδίδονται στην πόρτα σας σε προσιτές τιμές! 

Αυτό που ξεχωρίζει το GREEK DELI 2 U 
από άλλους προμηθευτές είναι ότι προμηθεύο-
νται τα προϊόντα τους απευθείας από τους αρ-
χικούς κατασκευαστές στην Κύπρο και την Ελ-
λάδα. Αυτό όχι μόνο τους επιτρέπει να 
προσφέρουν το γνήσιο άρθρο, αλλά παίρνο-
ντας τα προϊόντα τους απευθείας από την 
πηγή, μπορούν επίσης να προσφέρουν πολύ 
χαμηλότερες τιμές. 

Οι Έλληνες δεν τρώμε για να ζήσουμε, ζούμε 
για να τρώμε. Για εμάς, το φαγητό βρίσκεται 
στο επίκεντρο των πάντων. Είναι ένας λόγος 
να περνούμε στιγμές μαζί ως οικογένεια σε 
καθημερινή βάση. Είναι η δικαιολογία να περ-
νάς χρόνο με φίλους και συγγενείς το σαββα-
τοκύριακο. Μας ενώνει σε καλούς καιρούς και 
κακούς. Είναι η σταθερά στην οποία μπορούμε 
να βασιστούμε για άνεση καθ 'όλη τη διάρκεια 
της ζωής μας. Κατά συνέπεια, οι αμέτρητες 
ώρες που περνάμε μαζί στο τραπέζι φαγητού 
σχηματίζει έναν άθραυστο δεσμό και άνευ 
όρων αγάπη. 

Μεγαλώνοντας, οι γονείς μας παρείχαν φα-
γητό που μίλησε για την ιστορία μας και μας 
έφερε πιο κοντά. Από αυτό το ήθος γεννήθηκε 
το Greek Deli 2 U. Η αποστολή μας είναι να 
φέρουμε τους ανθρώπους κοντά και να δημι-
ουργήσουμε ευτυχία μέσα από το φαγητό μας. 

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://gd2u.co.uk για τις ειδικές προσφορές.
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Μηνύματα με τα οποία καταδικάζουν την παράνομη μονομερή ανα-
κήρυξη του ψευδοκράτους και τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου, 
έστειλαν μέσω της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βα-
σιλείου εκπρόσωποι των δύο μεγάλων βρετανικών κομμάτων. 

Ο Συντηρητικός βουλευτής και Πρόεδρος της Διακομματικής Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής για την Κύπρο σερ Ρότζερ Γκέιλ τονίζει στο 
μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ότι αυτό που εντελώς αδίκως έγινε 
γνωστό ως «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου» είναι μια μονάδα 
που «δεν υφίσταται στο διεθνές δίκαιο» και αναγνωρίζεται μόνο από 
την Τουρκία. 

Υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου και τον εποικισμό 
των κατεχομένων επί 46 χρόνια και επισημαίνει επιπλέον τις τουρκικές 
προκλήσεις στα κυπριακά ύδατα, καθώς και στα Βαρώσια, τα οποία, 
όπως σημειώνει, «ήταν πάντα φάρος ελπίδας και ένα σύμβολο ως 
σκαλοπάτι προς την επανένωση του νησιού». 

Ο σερ Ρότζερ προσθέτει ότι οι φίλοι της Κύπρου στη Βουλή των 
Κοινοτήτων και στη Βουλή των Λόρδων πιστεύουν πως έχει έρθει η 
ώρα για μια δίκαιη λύση. Καταλήγει με την επισήμανση ότι η κυβέρνηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου συμμερίζεται αυτή την άποψη και τονίζει: 

«Δε θα ησυχάσουμε μέχρι να επιτευχθεί αυτή η λύση». 
Ο σκιώδης Υφυπουργός Ειρήνης και Αφοπλισμού του Εργατικού 

Κόμματος Φάμπιαν Χάμιλτον κάνει λόγο για «σκοτεινή επέτειο» και 
σημειώνει στο δικό του μήνυμα ότι «η αναγνώριση ενός καθεστώτος 

κατοχής δεν θα ήταν συμβατή με τις υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βα-
σιλείου έναντι της Κύπρου όπως απορρέουν από τις συνθήκες». 

Καλεί εκ μέρους των Εργατικών τον Ερσίν Τατάρ και τον Πρόεδρο 
Ερντογάν να δεσμευθούν σε έναν ουσιαστικό διάλογο, ώστε να μπο-
ρέσει να επιτευχθεί η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και συμπλη-
ρώνει πως είναι σαφές ότι μια λύση θα πρέπει να βασίζεται στα ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις συμφωνίες μεταξύ των 
πλευρών. 

Ο κ. Χάμιλτον σημειώνει πως το κρίσιμο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι 
να επαναρχίσουν το συντομότερο δυνατό οι διαπραγματεύσεις και 
στο πλαίσιο αυτό οι Εργατικοί καλούν όλες τις πλευρές να απέχουν 
από προκλητικές ενέργειες που κλιμακώνουν την ένταση. 

Αυτό, συμπληρώνει ο κ. Χάμιλτον, περιλαμβάνει την αντιστροφή 
των ενεργειών της Τουρκίας στα Βαρώσια, όπως ζήτησε το Συμβούλιο 
Ασφαλείας και τον πλήρη σεβασμό από την Άγκυρα του διεθνούς δι-
καίου της θάλασσας, το οποίο υπαγορεύει τον άμεσο τερματισμό των 
τουρκικών γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Καταλήγει διαβεβαιώνοντας για τη συνεχή στήριξη των Εργατικών 
στην επανένωση της Κύπρου προς όφελος όλων των Κυπρίων.

Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΗΒ:  Εκστρατεία για Βαρώσι με δηλώσεις βρετανών πολιτικών
Δηλώσεις Βρετανών βουλευτών και μελών της Βουλής των 

Λόρδων, καθώς και πρέσβεων χωρών στο Λονδίνο αναφορικά 
με το Κυπριακό, συγκέντρωσε σε ένα βίντεο διάρκειας 25 λε-
πτών ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου Ηνωμένου Βασιλείου με 
αφορμή την 60ή επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου και 
τις εξελίξεις στην περίκλειστη πόλη. 

Κάνοντας μια εισαγωγή ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δρ 
Βασίλης Μαύρου σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι το μήνυμα 
προς τη βρετανική Βουλή αλλά και τα υπόλοιπα διεθνή κέντρα 
αποφάσεων είναι ότι ζητείται επιτακτικά η αποχώρηση των 
τουρκικών δυνάμεων και η επιστροφή των προσφύγων στα 
σπίτια και τις περιουσίες τους υπό τη νόμιμη κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνθήκες ασφάλειας και ειρήνης.  

Ο δρ. Μαύρου αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στις τελευταίες πα-
ράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Αμμόχωστο και τόνισε 
ότι «πρέπει επιτέλους η υποστήριξη και η καταδίκη να γίνει 
πράξη, με ουσιαστικές κυρώσεις ενάντια στην Τουρκία».  

Ο βουλευτής των Συντηρητικών και Πρόεδρος της Διακομ-
ματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (APPG) για την Κύπρο 
σερ Ρότζερ Γκέιλ είπε ότι θεωρεί απαράδεκτο η Τουρκία, 
χώρα μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, να παραβιάζει 
συνεχώς τη διεθνή νομιμότητα, καλώντας την να αναθεωρήσει 
και να εφαρμόσει τα ψηφίσματα των Ην. Εθνών. 

Κατά της παραβίασης των συναφών ψηφισμάτων από την 
Τουρκία με τον τρόπο που άνοιξε η περίκλειστη πόλη τάχθη-
καν και οι επίσης Συντηρητικοί βουλευτές Τερέζα Βίλιερς, Μά-
θιου Όφορντ, Μάικ Γουντ, Μπομπ Μπλάκμαν και Μάικ Φρηρ. 

Σε καταδίκη των πρόσφατων εξελίξεων στην Αμμόχωστο 
και σε κάλεσμα για βρετανική πίεση επί της Άγκυρας κάλεσαν 
οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος Φάμπιαν Χάμιλτον 
(σκιώδης Υφυπουργός Ειρήνης και Αφοπλισμού), Κάθριν 

Γουέστ (σκιώδης Υφυπουργός Εξωτερικών) Πάμπος Χαρα-
λάμπους (Αντιπρόεδρος της APPG), Γκεραίντ Ντέιβις, Νταν 
Κάρντεν, Στιβ ΜακΚέιμπ και Φέριαλ Κλαρκ.  

Τη συμπαράστασή του στους πρόσφυγες της Αμμοχώστου 
και τη στήριξή του στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 

εξέφρασε και ο τέως ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι 
Κόρμπιν. 

Από μέλη της Βουλής των Λόρδων υπέρ των δικαίων αιτη-
μάτων του κυπριακού λαού τάχθηκαν η βαρόνη Μάσεϊ, η βα-
ρόνη Νίκολσον, ο λόρδος Ντολάκια, ο λόρδος Σμιθ και ο λόρ-
δος Πέντρι. 

Τη φωνή του πρόσθεσε και ο επί χρόνια υποστηρικτής της 
Κύπρου, πρώην βουλευτής των Εργατικών σερ Άλαν Μιλ. 

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνω-
μένο Βασίλειο Ανδρέας Κακουρής αναφέρθηκε στην 60ή επέ-
τειο της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και 
στις πρόσφατες παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας 
στην περιοχή των Βαρωσίων. 

Ο πρέσβης της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο Iωάννης 
Ραπτάκης μίλησε για τις προκλήσεις και τα διλήμματα που 
αντιμετωπίζει η Κύπρος και η διεθνής κοινότητα έναντι της 
Τουρκίας. 

Την πλήρη στήριξή τους στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου στις 2 και 16 Οκτωβρίου διατύπωσαν οι πρέ-
σβεις της Βουλγαρίας, της Αυστρίας και της Τσεχίας, ενώ 
θερμό χαιρετισμό απηύθυνε εκπρόσωπος της πρεσβείας της 
Αρμενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυ-
πρίων Ανδρέας Παπαευριπίδης χαρακτήρισε καταδικαστέο 
το παράνομο άνοιγμα της παραλιακής περιοχής των Βαρω-
σίων, τονίζοντας ότι έπρεπε η πόλη να επιστραφεί άμεσα 
στους νομίμους κατοίκους της. 

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου Χρίστος Καραολής χα-
ρακτήρισε προσβολή για όλους τους Κύπριους το παράνομο 
άνοιγμα των Βαρωσίων, τονίζοντας ότι η Τουρκία πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιστρέψει τις κινήσεις της.  

Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου Σίμος Ιωάννου έκανε λόγο για 
μια άνευ προηγουμένου προκλητική ενέργεια και πρόσθεσε 
ότι όλοι οι Βαρωσιώτες φωνάζουν με όλη τη δύναμη της 
ψυχής τους πως «η Αμμόχωστος ανήκει στους νόμιμους κα-
τοίκους της και όχι στους εγκάθετους της Άγκυρας».

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ «ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ»

Μηνύματα καταδίκης από Βρετανούς βουλευτές 
για τη μαύρη επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους

Τις ανησυχίες της ελληνοκυπριακής παροικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
αναφορικά με τις «συνεχείς προκλήσεις του Προέδρου Ερντογάν και 
του Ερσίν Τατάρ», μεταφέρουν με επιστολή τους προς τον Υπουργό 
Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ 25 Κύπριοι της Βρετανίας. 

Η επιστολή συντάχθηκε επ’ αφορμή της επερχόμενης συμπλήρωσης 
37 ετών από την παράνομη μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους. 

Επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στον κ. Ράαμπ η ανάγκη εναντίωσης 
σε οποιεσδήποτε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κατα-
στροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Ελληνο-
κυπρίων στα κατεχόμενα, οι παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις, η πα-
ρουσία των κατοχικών στρατευμάτων στην Κύπρο και η σχεδιαζόμενη 
πρόκληση της διοργάνωσης πικ-νικ στην Αμμόχωστο. 

«Η Τουρκία συνεχίζει να αψηφά μια σειρά ψηφισμάτων της Γενικής 
Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
που καταδίκασαν την εισβολή και και κάλεσαν σε διεθνή αντίθεση στην 
ανακήρυξη της τδβκ το 1983, η οποία δεν αναγνωρίζεται από καμία 
άλλη χώρα πλην της Τουρκίας», σημειώνει η επιστολή. 

Καταλήγει με κάλεσμα προς τη βρετανική κυβέρνηση ως εγγυήτρια 

δύναμη «να καταβάλει κάθε προσπάθεια να φέρει αυτό το φαινομενικά 
ατελείωτο αδιέξοδο σε ένα τέλος». 

Συντάκτρια της επιστολής είναι η κα Μαρί Νίκολσμπι και συνυπο-
γράφοντες οι Δώρος Παρτασίδης, Αντώνης Σαββίδης, Ανδρέας Τα-
μπουρίδης, Λεωνίδας Λεωνίδου, Σπύρος Παπαχαραλάμπους, Τάσος 
Πογιατζής, Στέλλα Πρωτόπαπα-Δινένη, Νίκος Σαββίδης, Σεραφείμ Διά-
κου, Γιάννης Κούβαρος, Γιώργος Πίππας, Σπύρος Νεοφύτου, Νικόλας 
Γαλάζης, Παντελής Δημοσθένους, Ελίσα Ξενοφώντας, Κίκης Χριστο-
φίδης, Γιώργος Γεωργίου, Ηλίας Δινένης, Ντένις Ζήνων, Κλαρίσα Γερ-
μανού, Γλαύκος Βασιλείου, Ορέστης Ρωσίδης, Τζον Στεργίδης και 
Γιώργος Χατζηπαυλής. 

Η ίδια ομάδα Κυπρίων της Βρετανίας έχει απευθύνει επιστολή με 
παρόμοιο περιεχόμενο και προς τους διευθυντές όλων των μεγάλων 
βρετανικών εφημερίδων. 

Τους καλούν μέσω των εντύπων τους να συμβάλουν στην ευαισθη-
τοποίηση και ενεργοποίηση της Βρετανίας με στόχο να αρθεί το αδιέ-
ξοδο στην Κύπρο και να αποτραπεί η κλιμάκωση της έντασης στην 
Ανατολική Μεσόγειο. 

Συμβολή στο Κυπριακό ζητούν μέλη της παροικίας 
από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Τύπο στη Βρετανία

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
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Οι Tρείς Ψεύτες (1970)  

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:30 Κωμωδία με την 
Μάρω Κοντού, Γιώργο Πάντζα, 
Νίκο Σταυρίδη, Αλέκο Τζανε-
τάκο, Αντώνη Παπαδόπουλο, 
Γιώργο Παπαζήση, Γιαννη 
Μπουρνέλη. Η Λίζα, γνωστή 
ηθοποιός του κινηματογράφου, 
οφείλει να παντρευτεί τον άν-
δρα που θα της υποδείξουν οι 
τρεις θείοι της, εφόσον θέλει να κληρονομήσει μια 
τεράστια περιουσία.     

Ιφιγένεια (1977)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:30 Αρχαία Ελ-
ληνική τραγωδία με τους Κώστα Καζάκο, Ειρήνη 
Παπά, Τατιάνα Παπαμόσχου, Κώστα Καρρά, Πάνο 
Μιχαλόπουλο, Άγγελο Γιανούλη, Χρήστο Τσάγκα. 
Μετά την απαγωγή της βασίλισσας της Σπάρτης, 
της ωραίας Ελένης από τον Πάρη, οι Έλληνες βα-
σιλείς αποφασίζουν να εκδικηθούν την προσβολή 
που έγινε στον σύζυγό της Μενέλαο και υπό την 
αρχιστρατηγία του βασιλιά των Μυκηνών, του Αγα-
μέμνονα, συγκεντρώνονται με χίλια πλοία στην Αυ-
λίδα κι ετοιμάζονται να απο-πλεύσουν για την Τροία. 
Όμως ο απόπλους είναι αδύνατος διότι δεν φυσάει 
ούριος άνεμος.  

Ταξίδι του Με�λιτος (1979)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 23:30 Κοινωνικό 
δράμα με τους Σταύρο Ξενίδη, Αλέκα Παΐζη, Μπέττυ 
Λιβανού, Μαρίκα Νέζερ, Γκέλυ Μαυροπούλου, 
Ντόρα Βολανάκη, Περικλή Χριστοφορίδη. Ένα ζευ-
γάρι συνταξιούχων περνάει τις διακοπές του στη 
λουτρόπολη του Καϊάφα, για τα τελευταία είκοσι χρό-
νια. Την τωρινή χρονιά δεν έχουν μαζί τους την κόρη 
τους, η οποία βρίσκεται σε ταξείδι του μέλιτος στη 
Ρόδο. Οι φίλοι τους στη λουτρόπολη βλέπουν τη 
ζωή, ο καθένας με διαφορετικό μάτι. Άλλοι θεωρούν 
ότι το μέλλον δεν τους επιφυλάσσει τίποτα σημαντικό 
και άλλοι αναζητούν τον έρωτα και προσπαθούν να 
ζήσουν κάθε στιγμή. 

Ο Θυρωρός της Νύστας (1986)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:40 Κωμωδία με 
τους Σωτήρη Μουστάκα, Μαρία Μπονέλου, Θάνο 
Παπαδόπουλο, Κώστα Καραγιώργης, Πάνος Κορ-
κοτάς. Ο Σωτήρης ένας φιλήσυχος άνθρωπος δου-
λεύει σε ένα πολυκατάστημα σαν νυχτοφύλακας. 
Εκεί κάθε βράδυ μαζί με τον φίλο του Μπάμπη περ-
νάνε τα βράδια τους με φαντασιώσεις. Μια μέρα 
όμως μπαίνει στο πολυκατάστημα ο Φαλτσέτας, ο 
Σωτήρης τον αντιλαμβάνεται και τον αφοπλίζει και ο 
Φαλσέτας ορκίζεται εκδίκηση.  

Η Φτώχεια Θέλει Καλοπέραση (1958)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:25 Κωμωδία με 
τους Νίκο Σταυρίδη, 
Κούλη Στολίγκα, Γιάννη 
Γκιωνάκη, Φίλιο Φιλιπ-
πίδη, Θανάση Βέγγο, 
Κώστα Δούκα, Καίτη 
Μπελίντα, Μάγια Μελά-
για. Δύο κακομοίρηδες 

βιοπαλαιστές ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν δου-
λειά για να επιβιώσουν και για να παντρευτούν τις 
αγαπημένες τους.  

Μπανάνες (1987)  

KYΡIAKH 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:45 Κωμωδία με τους 
Πάνο Μηχαλόπουλο, Ρίκα Δυαλινά, Βίνα Ασίκη, Νίκο 
Κούρο, Στέλλα Κωνσταντινίδου, Λαέρτης Μαρκώ-
τσης. Ένας νεαρός και γοητευτικός μηχανολόγος 
μετά από πολλές περιπέτειες με όμορφες γυναίκες, 
συμβουλεύεται από τον γιατρό του να εφαρμόσει 
μια ‘μπανανοθεραπεία.  
Το Μυστικό της Κοντέσας Βαλέραινας (1992)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:30 Θεατρική πα-
ράσταση της ΕΡΤ με την Άννα  Συνοδινού, Κίττυ  
Αρσένη, Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, Μάνια  Τεχρι-
τζόγλου, Ορέστη Διβάνη, Δημήτρη  Τσούτση. Η υπό-
θεση διαδραματίζεται στην Ζάκυνθο, όπου οι Βαλέ-
ρηδες, αρχοντική γενιά, έχουν ξεπέσει οικονομικά, 
αγγίζοντας τα όρια της φτώχιας. Η  κοντέσα Βαλέ-

ραινα κατέχει μια συνταγή που πηγαίνει από Βαλέ-
ραινα σε Βαλέραινα και  θεραπεύει την «θέλλα» των 
ματιών. Η οικογένεια όμως έχει περιπέσει σε τέτοια 
κατάντια που τα παιδιά της κοντέσας την πιέζουν να 
ομολογήσει το μυστικό της γιατροσόφι  και να που-
λήσει την συνταγή σε κάποιον έμπορο, ώστε να 
αποφύγουν τον ξεπεσμό.  

Ο Γολγοθάς μιας Αθώας (1961)  

ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:30 Μελόδραμα με την 
Γκέλη Μαυροπούλου, Γιώργο Καμπανέλλη, Μαλαίνα 
Αννουσάκη, Άγγελο Μαυρόπουλο, Ρούλα Χρυσο-
πούλου, Μυρέλλα Τσάρου. Η όμορφη τσιγγάνα Μα-
ρίνα, που δεν έχει γνωρίσει πατέρα, αποφασίζει να 
εγκαταλείψει τη μητέρα της και τον καταυλισμό των 
τσιγγάνων και να ζήσει στην πόλη. Με τη βοήθεια 
της Κατερίνας, βρίσκει δουλειά σ’ ένα κατάστημα 
όπου γνωρίζει και ερωτεύεται τον Πέτρο, κληρονόμο 
του πλούσιου Αλέξανδρου Κανάρη. Οι δύο ερωτευ-
μένοι σχεδιάζουν να παντρευτούν αλλά ο πατέρας 
του Πέτρου, που είναι φυσικά αντίθετος σ’ ένα τέτοιο 
γάμο, πληροφορείται την καταγωγή της Μαρίνας και 
τότε τα μεγάλα βάσανα αρχίζουν.    

Ο Ταμτάκος Ζει (1990)  

ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:50 Κωμωδία με τους 
Μιχάλη Μόσιο, Αθηνά 
Μαυρομάτη, Γιώργο Βα-
σιλείου, Τάσο Ψωμό-
πουλο, Δήμητρα Σερε-
μέτη, Θάνο 
Παπαδόπουλο, Σπύρο 
Καλογήρου, Μίμη Θει-
όπουλο. Ο Ταμτάκος θέ-
λει να κάνει εμπόριο στην 

Αλβανία για να γίνει γρήγορα πλούσιος. Όταν φτάνει 
στα σύνορα, μαθαίνει ότι η Αλβανία δεν είναι χώρα 
για εμπόριο και απογοητευμένος αποφασίζει να γυ-
ρίσει πίσω με οτοστόπ. Όμως τον περιμένουν πολ-
λές εκπλήξεις, αφού οι συγγενείς και οι γνωστοί του 
νομίζουν ότι πέθανε...
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ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ  
21:00 Αμμόχωστος 2020 (Μέρος 3)  
21:40 Πολιτιστικό ημερολόγιο: H 

Πόλη της Καβαλ́ας 
22:30 Ελληνική Ταινία: Οι 3 Ψεύτες  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο 
16:00 Απογευματινό Δελτίο 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Ομογένεια Εδώ Λονδίνο» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου  
21:30 Ελληνική Ταινία: Ιφιγεν́εια 
23:30 Ελληνική Ταινία: Ταξίδι του 

Μέλιτος  
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
12:00 Ειδήσεις 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:00 Αθλητικό Σάββατο 
19:30 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

20:05 Με το Φακό του Hellenic TV: 
Η  Βασούλα Χριστοδούλου 
παρουσιάζει τον βραβευμένο 
Κύπριο street artist Χρίστο 
Κακουλλή ο οποίος έγινε γνω-
στός από τα έργα του που 
έφεραν την υπογραφή CRS.     

20:40 Ακάληπτος Επ 29  
21:25 Ελληνική Ταινία: Ο Θυρωρός της 

Νύστας 
22:40 Ελληνική Ταινία: Η Φτώχεια Θέλει 

Καλοπέραση  

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 

Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό 
των Δώδεκα Αποστόλων  

18:00 Ειδήσεις 
19:00 Αθλητική Κυριακή 
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά  
21:30 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
22:00 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή  
22:45 Ελληνική Ταινία: Μπανάνες  
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 Θέατρο της Δευτέρας: Το Μυ-

στικό της Κοντέσας Βαλέραινας 
23:15 Το Ταξίδι της Ζωής με την 

Άντζη Λουπέσκου    
ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:00 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:30 Ελληνική Ταινία: Ο Γολγοθάς 
μιας Αθώας  

21:50 Ελληνική Ταινία: Ο Ταμτάκος ζει  
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:00 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Προκλήσεις 
21:00 Πολιτιστικό ημερολόγιο: Η Κα-

στοριά μεσ́α από την ιστοριά 
του υδάτινου στοιχειόυ.

ΠΕΜΠΤΗ 19/11 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.00 Με το Πέρασμα του Χρόνου 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
14.00 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11 
06.00 Όμορφη μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.00 Με το Πέρασμα του Χρό-
νου 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
14.00 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις  
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
06.45 Στην Άκρη 

του Παράδεισου 
08.15 Καμώματα Τζι Αρώματα 
09.00 Λούνα Πάρκ 
10.00 Κοίτα με στα Μάτια  
10.30 Γυναίκα της Κύπρου 
11.30  Σπίτι στη Φύση  
12.00 Ειδήσεις  
12.15 Προσωπογραφίες 

13.00 Μαζί/Birlikte  
14.00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς 
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
09.00 Γυναίκα 

09.30 Χρονογράφημα 
10.00 Η Ζωή μας Τραγούδι 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 
12.00 Ειδήσεις  
12.15 Επιστήμη και Κοινωνία 
13.30 Travel Diary 
14.00 Σε προσκυνώ Γλώσσα 
15.00 Aφανείς Ήρωες 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Το Μυστικό της 

Πεταλούδας (Ταινία) 
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/11 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.00 Με το Πέρασμα του Χρόνου 

09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
14.00 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΡΙΤΗ 24/11 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.00 Με το Πέρασμα του Χρόνου 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
14.00 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.00 Με το Πέρασμα του Χρόνου 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
14.00 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια

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.
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Σε «παράσταση για ένα ρόλο» μετέτρεψε η Ισπανία το ντέρμπι 
της τελευταίας αγωνιστικής του 4ου ομίλου της League Α με 
την Γερμανία, στο οποίο θα κρινόταν η πρόκριση στην τελική 
φάση της διοργάνωσης. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έκανε «φύλο 
και φτερό» το συγκρότημα του Λεβ και με το εμφατικό 6-0 πήρε 
το «εισιτήριο» για τους τελικούς του Nations League, αφήνοντας 
την Γερμανία στην 2η θέση και παράλληλα υποχρεώνοντάς 
την σε μία από τις πιο βαριές ήττες στην ιστορία της. 

Η «Ρόχα» προηγήθηκε με 3-0 κάνοντας ό,τι ήθελε στον αγω-
νιστικό χώρο απέναντι σε μία Γερμανία που αν και «βολευόταν» 
με την ισοπαλία ήταν κυριολεκτικά ... αόρατη στο γήπεδο. 

Η Κροατία, έστω και στο φινάλε της φάσης των ομίλων, κατά-
φερε να αποφύγει τον υποβιβασμό. Παρά την εντός έδρας ήττα 
της από την «αδιάφορη» βαθμολογικά Πορτογαλία (2-3), η 
«Χρβάτσκα» εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Σουηδίας από την 
Γαλλία (4-2) και ούσα καλύτερη στην ισοβαθμία από τους Σκαν-
διναβούς παρέμεινε στην League A. Αντίθετα, η Σουηδία υπο-
βιβάστηκε στην League B. 

Την άνοδο για την League C πήραν τα Νησιά Φερόε και το 
Γιβραλτάρ με τις ισοπαλίες απέναντι σε Μάλτα (1-1) και Λι-
χτενστάιν (1-1).

Η Ισπανια συνέτριψε τη Γερμανία 

Στο πιο σπουδαίο ματς της 5ης αγωνιστικής το Βέλγιο 
αποδείχθηκε πολύ πιο ουσιαστικό από την Αγγλία. Με 
τα γκολ των Τίλεμανς και Μέρτενς (απευθείας εκτέλεση 
φάουλ) οι «κόκκινοι διάβολοι» επιβλήθηκαν με 2-0 των 
«Τριών Λιονταριών», που έχασαν πολλές ευκαιρίες με 
αποκορύφωμα μία κεφαλιά του Κέιν που έδιωξε πάνω 
στη γραμμή ο Λουκάκου.  

Βέλγιο λίγο έλλειψε να εξασφαλίσει την πρωτιά στον 
Α΄ όμιλο, αλλά το πέναλτι του Έρικσεν στις καθυστερή-
σεις έδωσε στη Δανία τη νίκη με 2-1 επί της Ισλανδίας. 
Στον 1ο όμιλο της League Α, η Ιταλία παρά τις απουσίες 
της (ο Μαντσίνι δεν ήταν στον πάγκο λόγω κορωνοϊού) 
επικράτησε σχετικά άνετα της Πολωνίας με 2-0 και ανέ-
βηκε στην κορυφή, ένα βαθμό μπροστά από τους Ολ-
λανδούς, που νωρίτερα είχαν επικρατήσει με 3-1 της 
Βοσνίας. 

Η Αγγλία εκτός τελικών...

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν το ρυθμό τους από το ξεκίνημα του 
αγώνα, καθώς είχαν κατοχή της μπάλας και προσπαθούσαν 
να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για γκολ. Η Εθνική μας πρό-
σεξε πιο πολύ τα νώρα της, όμως απείλησε πρώτη σε μια γρή-
γορη αντεπίθεση στο 11’. Ο Κακουλλής μπήκε στην περιοχή 
και πλάσαρε από πλάγια θέση, όμως ο Μιγιάτοβιτς έδιωξε την 
μπάλα με τα πόδια.Τρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι πήραν 
προβάδισμα με κεφαλιά του Γιόβετιτς, ο οποίος αξιοποίησε σέ-
ντρα του Βούκσεβιτς από δεξιά. Οι διεθνείς μας προσπάθησαν 
να αντιδράσουν, όμως άφηναν ανοικτούς διαδρόμους και οι 
Μαυροβούνιοι τους εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο. Ο Μιγιάτοβιτς 
έδιωξε με γροθιές την μπάλα σε απευθείας εκτέλεση κόρνερ 
του Πίττα και με δυο πάσες έγινε το 2-0!. Η νέα απόπειρα της 
Εθνικής για κάτι καλό ήταν ένα επικίνδυνο σουτ του Κάστανου 
(26’), όμως η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια.Στο 28’ έγινε 

το 3-0 με γκολ καρμπόν. Ο Γιόβετιτς έβγαλε μόνο τον Μπόλιε-
βιτς στην πλάτη της άμυνας και ο τελευταίος απέφυγε τον Δη-
μητρίου και ολοκλήρωσε με κοντινό πλασέ την ενέργεια του.Στα 
τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους η Κύπρος απείλησε με 
μακρινό σουτ του Κούσουλου, που ήταν άστοχο και συρτό σουτ 
του Πίττα, ο οποίος βρήκε τον Μιγιάτοβιτς σε ετοιμότητα.Στην 
επανάληψη ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με το Μαυροβούνιο να 
περιορίζεται σε σωστή διαχείριση του αγώνα, χωρίς να χάνει 
τον έλεγχο. Ο Μουγκόσα έχασε διπλή ευκαιρία για να διευρύνει 
το σκορ στο 58’, όμως δύο λεπτά αργότερα πρόσθεσε το όνομά 
του στους σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Γιόβετιτς έδωσε νέα 
ασίστ στον σκόρερ, που έφυγε μόνος και πλάσαρε τον Δημη-
τρίου.Στην εκπνοή ο Πίττας είχε σουτ στο δεξί κάθετο δοκάρι 
στην πιο αξιόλογη φάση της Εθνικής για το γκολ της τιμής

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κώστα Φορτούνη η Εθνική 
ομάδα πέτυχε αυτό που ήθελε στο Κισινάου, νίκησε με 2-0 την 
Μολδαβία και περιμένει, πλέον, την Σλοβενία την προσεχή Τε-
τάρτη (18/11) στη Ριζούπολη, προκειμένου να ξεκαθαρίσει ποια 
ομάδα θα πάρει την πρωτιά του 3ου ομίλου της League C και 
ταυτόχρονα την άνοδο στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία του 
Nations League. 

.Το ματς ξεκίνησε με την εθνική να βρίσκεται συνεχώς στην 
επίθεση και να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 11΄, όταν ο Φορτούνης 
νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τον Ναμάσκο. 

Από κει και πέρα οι διεθνείς δεν μπορούσαν να βρουν τους 
διαδρόμους για να διασπάσουν την άμυνα των γηπεδούχων, 
ωστόσο, τη λύση έδωσε ο Κώστας Φορτούνης. 

Στο 32ο λεπτό ο άσος του Ολυμπιακού βρήκε χώρο αρκετά 
έξω από την περιοχή και εξαπέλυσε έναν «κεραυνό», που 
έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Ναμάσκο 
(1-0). Το 2-0 δεν άργησε να έρθει για το ελληνικό συγκρότημα. 
Αυτή την φορά ο Φορτούνης ήταν ο δημιουργός στο 41΄ κι από 
δική του ασίστ ο Μπακασέτας με σουτ από το ύψος του πέναλτι 
πέτυχε το δεύτερο γκολ της Εθνικής. 

Στο β΄ μέρος οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βγουν από 
το... καβούκι τους και να ισορροπήσουν το παιχνίδι, αλλά δεν 
κατάφεραν να δημιουργήσουν κάτι αξιόλογο, ενώ αντίθετα η 
Ελλάδα απείλησε ξανά με τον Φορτούνη στο 55΄, αλλά αυτή 
την φορά δεν έπιασε καλά το πλασέ από πολύ πλεονεκτική 
θέση. 

Η μοναδική ευκαιρία της Μολδαβίας ήρθε στο 80΄, όταν από 
κόντρα η μπάλα στρώθηκε στον αμαρκάριστο Τουρτσάν που 
αστόχησε, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Γιακουμάκης βρέθηκε 
απέναντι από τον Ναμάσκο, αλλά πήγε να τον περάσει και 
έχασε την ευκαιρία.

Εθνική Ελλάδος: Νίκησε 

0-2 την Μολδαβία
Βαριά ήττα για την Εθνική Κύπρου

Η Εθνική Κύπρου ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο με 4-0 και τερμάτισε τελευταία στον 1ο όμιλο Γ’ Κατηγο-

ρίας του Πρωταθλήματος Εθνών. Αντίθετα, η νικήτρια έκοψε πρώτη το νήμα, αφού Λουξεμβούργο και Αζερ-

μπαϊτζάν έμειναν στην ισοπαλία χωρίς τέρματα.
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Christmas family gatherings 
being considered

A top scientific adviser said 
she thinks "some sort" 
of Christmas is possible, 

but may require enhanced 
measures either side of the 
festive period to allow people 
to be briefly reunited with their 
families over the holidays. 

Responding to a question about 
whether "some sort of Christmas 
is possible", Dr Susan Hopkins, 
the medical adviser to the Govern-
ment’s Covid-19 response, said: 
"I think it is." 

She warned that in order for 
this to be possible latest scientific 
advice suggested that “for every 
day that we release (measures) 
we will need two days of tighter 
restrictions”. 

She added, “We are very keen 
that we have a Christmas as close 
to normal as possible. I think the 
point I would make is we are taking 
the tougher measures now to drive 
down the level of transmission, to 
drive down the number of patients 
admitted to hospital and then        
ultimately, those who end up on 
ICU and sadly die. 

"We are taking these tougher 
measures now so that, as I say, 
the PM has given his clear intent 
to allow families to spend        
Christmas together." 

According to reports, plans for 
a brief relaxation of coronavirus 
restrictions over the festive period 
may allow families to mix in       
“bubbles” at Christmas. 

Britons could get up to five 
days of loosened measures start-
ing from December 24 under the 
new proposals reportedly being 
considered by ministers. 

Reports also claim government 
chiefs are considering allowing 
families made up of two or three 
households to meet for Christmas. 

It comes after Prime Minister 
Boris Johnson said he wanted to 
“ensure people can spend time 
with close family over Christmas.” 

No decision has yet been made 
on the plans. Ministers and experts 
reportedly want to review the      
coronavirus death figures and      
infection numbers before any 
proposals are given the go-ahead. 

It is understood that any            
relaxation of restrictions is likely 
to be for a “fairly limited period," 
but would allow people travel to 
see parents or other close family. 

Meanwhile, the coronavirus 
vaccine from Pfizer, which is due to 
arrive in the UK before the end of 
the year, is 95% effective and has 
passed its safety checks, accord-
ing to further data from the firm. 

The pharmaceutical giant and 
its partner BioNTech published in-
terim results last week showing the 
jab could prevent more than 90% 

of people developing Covid-19. 
That data was based on the first 

94 volunteers to develop Covid-19, 
but further figures released on 
Wednesday are based on the      
first 170 cases of the virus in the      
clinical trial. 

It also showed a 94% effective-
ness in those aged 65 and over. 
Of those taking part in the trial,  
42% were from diverse ethnic 
backgrounds and 41% were aged      
between 56 and 85. 

Older age groups are most        
at risk of serious illness from 
Covid-19. 

The vaccine has been tested 
on 43,500 people in six countries 
and no safety concerns have been 
raised. 

The UK has secured 40 million 
doses in total of the vaccine, with 
10 million due in the country by 
the end of the year if the jab is  
approved. 

Another jab, from US firm  
Moderna, was shown this week 
in early data to be almost 95%  
effective. The UK has ordered 
five million doses of that jab,       
and also awaits the results of the 
Oxford University and AstraZeneca 
vaccine study, which is due to      
report soon.

EFEK UK, under the  
auspices of the National 
Federation of Cypriots 

in the UK, marked the tragic 
37th anniversary of the illegal 
‘Unilateral Declaration of         
Independence’ of the seces-
sionist regime in the occupied 
parts of Cyprus with a webinar 
discussion on the Cyprus 
issue that took place on 15 
November 2020.  

H.E. the Minister of Foreign 
Affairs of the Republic of Cyprus, 
Nikos Christodoulides, was the 
guest speaker and he was joined 
by all 6 Cypriot Members of the 
European Parliament: Georgios 
Georgiou (AKEL, GUE/NGL); 
Demetris Papadakis (S&D); 
Costas Mavrides (DIKO, S&D); 
Loucas Fourlas (DISY, EPP); 
Lefteris Christoforou (DISY, 
EPP); and Niyazi Kızılyürek 
(AKEL, GUE/NGL). 

The guests discussed recent 
developments on the Cyprus 
issue and unanimously con-
demned President Erdogan’s 
provocative visit and ‘picnic’ in 
Varosi, particularly on such a 
sensitive anniversary. 

The 6 MEPs gave a loud and 
clear message for unity between 
Greek Cypriots and Turkish Cyp-
riots, highlighting the importance 
of the European Union and the 
dignified status of the Republic 
of Cyprus, as anchors for the  
way forward. They then went on 
to present some of their actions 
(individual and collective) within 
the European Parliament, against 
the aggressive and continuous 
atrocities carried out by Turkey, 
focusing on the fact that when it 
comes to Cyprus-related issues, 
all 6 MEPs act as one unit, one 
team. 

H.E. the Minister of Foreign 
Affairs, gave his verdict on the 
Cyprus Issue, explaining why 

the bi-zonal, bi-communal fede-
ration in the only way forward. 
He went on to explain what the 
agreed framework of EU sanc-
tions currently includes and what 
Cyprus’ next moves will be before 
and during the European Coun-
cil on 10th and 11th December.  

In response to a question by 
the coordinators of the meeting 
regarding what is expected from 
the UK Cypriot community on the 
Cyprus issue, the Minister high-
lighted the importance of pressing 
the UK government, in promoting 
the need of withdrawal of all      
military forces currently present 
in Cyprus and the anachronistic 
system of guarantees. He con-
cluded by sending out a message 
of hope regarding the ‘next day’, 
whilst also highlighting the      
exemplary cooperation between 
the Ministry of Foreign Affairs  
of the Republic of Cyprus, the 
High Commission of Cyprus in 
the UK, the National Federation 
of  Cypriots in the UK and EFEK 
UK during the first wave of the 
COVID-19 pandemic. 

Sir Roger Gale MP (Con, Chair 
of the All-Party Parliamentary 
Group for Cyprus) and Fabian 
Hamilton MP (Lab, Shadow Min-
ister for Peace and Disarmament) 
had recorded messages to con-
demn the illegal ‘UDI’ and these 
were played at the event. Both 
MPs criticised Turkey’s recent 
provocations and aggressive 
rhetoric and called for a resump-
tion of talks to reunify the island 
based on the agreed parameters 
of a bi-zonal, bi-communal      
federation and the relevant UN 
Security Council resolutions. 

The meeting was chaired by 
George Andreou (President of 
EFEK UK) and Christos Karaolis 
(President of the National      
Federation of Cypriots in the 
UK).

Webinar marks tragic 
UDI anniversary 

Anastasiades blasts as ‘untrue’ Tatar 
claim that he touted two-state solution
President Nicos Anastasi-

ades on Tuesday lambas-
ted as “untrue”, claims 

by Turkish Cypriot leader Ersin 
Tatar that he did not rule out a 
two-state solution as regards a 
Cyprus settlement during their 
first informal meeting earlier in 
the month. 

In a written statement, the presi-
dent said Tatar’s claim made in 
an interview was untrue when he 
said that Anastasiades did not ex-
plicitly rule out a two-state solution 
when the Turkish Cypriot leader 
raised it during their first meeting. 

According to Anastasiades, 
Tatar also claimed that the Greek 

Cypriot leader was actually expect-
ing him to lay out this position due 
to statements made both in the 
past and during the pre-election 
period in the north. 

“Throughout my meeting with 
Mr Tatar, my position was clear that 
the solution that can be reached 
is solely on the basis of the high-
level agreements, decisions and 
resolutions of the UN Security 
Council and in accordance with 
the EU principles and values,” 
Anastasiades said. 

When Tatar raised the issue of 
a two-state solution during the 
meeting, Anastasiades said, “I not 
only rejected it, but I argued and 

stated, among other things, that, 
in addition to what I have said        
before, no one at international 
level, in the UN and especially in 
the EU, will accept such a solution.” 

“Therefore, what Mr Tatar is say-
ing, not only does not correspond 
to reality, but also raises suspicions 
about his motives in view of the 
initiative of the UN Secretary- 
General,” Anastasiades said.  

At the same time, he added, 
they question the sincerity that 
should exist between the two of 
them “for the good of Cyprus.” 

“For the last time, I call on Turkey 
and Mr Tatar to realise that a just, 
functional and lasting solution to 

the Cyprus problem will not be 
achieved through distortions, but 
through genuine political will for 
the benefit of the Cypriot people, 
Greek Cypriots and Turkish       
Cypriots, on the basis of the high-
level agreements, UN resolutions 
and decisions, the convergences 
reached at the talks, the framework 
of the (UN)SG, international law, 
and EU principles and values,” 
Anastasiades said. 



The President of the National 
Federation of Cypriots in 
the UK Christos Karaolis 

has described the 15th of Novem-
ber as “a day of shame” in a letter 
to Prime Minister Boris Johnson 
to mark the 37th anniversary of 
the illegal Unilateral Declaration 
of Independence (UDI) of the 
so-called ‘Turkish Republic of 
Northern Cyprus’. 

He summarises the UN Security 
Council resolutions condemning 
the UDI, he underlines the rejec-
tion of the move by the then UK 
Prime Minister Margaret Thatcher 

and notes that “the UDI only 
confirmed Turkey’s true ambition 
for illegally invading and occupy-
ing Cyprus in 1974, namely, to 
permanently divide the island.” 

He points to recent references 
to a “two-state solution” by Presi-
dent Erdogan and the new Turkish 
Cypriot leader Ersin Tatar and 
then stresses that this “would 
not only violate the 1960 Treaties 
of Establishment and Guarantee, 
of which the United Kingdom is 
a co-signatory and Guarantor 
Power, but also disregard the 
agreed basis for negotiations, 
namely a bizonal, bicommunal 
federation, and the significant 
convergences reached to date.” 

The Federation letter to PM 
Johnson also recounts Turkey’s 
recent provocations in the      
Cypriot Exclusive Economic Zone 
and in Varosha. It comments that 
President Erdogan’s announced 
intention to visit the area and have 
a picnic on the beach on the 
tragic anniversary of the illegal 
UDI “signals to the international 
community [his] total disregard 
for international law and UN   
Security Resolutions, as well as 
his intentions for Cyprus.” 

It contrasts President Anasta-

siades’ positions of principle  
and willingness to return to the 
negotiating table and commence      
negotiations from where they 
left off in Crans Montana.  

Mr Karaolis also notes the UN 
Secretary General’s clear position 
that the current system of Guar-
antees, with intervention rights, 
is not sustainable and notes that 
Turkey’s plan for a post-solution 
Cyprus is one of control and ille-
gal interference which is not in 
the best interests of the Cypriot 
people, nor the United Kingdom, 
given the presence of UK military 
bases on the island.  

“Therefore, at this time the UK 
Government must be clear in its 
public messaging on Cyprus, and 
its representations to Turkey, to 
reaffirm unequivocally a commit-
ment to a bizonal, bicommunal 
federation as the only framework 
for a solution, and to call for the 
abolition of this anachronistic sys-
tem of security and guarantees,” 
writes the Federation President. 

“Only a reunited and truly inde-
pendent Cyprus will deliver free-
dom, peace and security to all of 
the island’s people and ensure 
that the Republic of Cyprus – a 
member of the Commonwealth, 

UN and EU – will remain a         
reliable, predictable and stable 
partner for the UK. 

“You have the power to make 
a lasting difference in relation to 
Cyprus and, on this tragic anniver-
sary, I urge you to exercise this 
proactively and constructively,” 
concludes the Federation letter 
to the UK Prime Minister. 

A similar letter has been        
addressed to the leader of the 
major opposition Labour Party 
Sir Keir Starmer. 

Mr Karaolis has also marked 
Sunday’s grim anniversary with 
a letter to Turkey’s ambassador 
to London, in which he says that 
Ankara’s failure to adhere to      
international law is “a shameful 
legacy.” 

He urges Turkey to whole-
heartedly and constructively 
embrace the opportunity offered 
by the UNSG for a resumption of 
settlement talks and to increase 
all efforts towards delivering a 
reunified Cyprus as a bi-zonal, 
bi-communal Federation, where 
the human rights of all Cypriots 
will be safeguarded and that is 
based on the relevant United 
Nations Security Council Resolu-
tions and High Level Agreements.
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UK Cypriot Federation condemns UDI in 
letters to PM and Turkish Ambassador

British MPs condemn UDI 
on its 37th anniversary

MPs from the two main 
British parties have 
condemned the illegal 

Unilateral Declaration of             
Independence of the ‘Turkish 
Republic of Northern Cyprus’ 
on its 37th anniversary in video 
messages issued through the 
National Federation of Cypriots 
in the UK. 

Conservative MP and Chair 
of the All-Party Parliamentary 
Group for Cyprus Sir Roger 
Gale says in his message that 
what became known, “wholly 
wrongly” as ‘TRNC’ is a unit that 
“does not exist in international 
law and is recognised only by 
Turkey.” 

He underlines Turkey’s          
occupation and settlement           
of the northern part of                
Cyprus for the last 46 years     
and also highlights Ankara’s 
provocations in the Cypriot       
Exclusive Economic Zone and 
Varosha.  

He comments that Varosha 
“has always been held up as a 
beacon of hope and a symbol 
of a stepping stone towards the 
reunification of the island.” 

He concludes by saying      
that the friends of Cyprus in      
the House of Commons and       
in the House of Lords believe      
that the time has come for a   
fair settlement, that the UK 
Government shares that view 
and adds: “We will not rest until 
that settlement is achieved.” 

The Labour Party’s Shadow 

Minister for Peace and    
Disarmament, Fabian Hamilton,       
refers to a “dark anniversary” 
and states in his video for the       
Federation that “recognition       
of a regime of occupation is        
inconsistent with the UK’s treaty 
obligations” towards Cyprus. 

He urges on behalf of     
the Labour Party the Turkish        
Cypriot leader Ersin Tatar      
and Turkish President Erdogan        
“to commit to a meaningful       
dialogue so that the bizonal       
bicommunal federation can be 
reached.” 

He says it’s clear that any      
solution should be based on  
the relevant Security Council 
resolution and the agreements 
between the parties, and notes 
that the key issue now is to       
resume negotiations as soon as 
possible. 

In this vain, he urges all 
parties to avoid any provocative 
or escalatory actions, which       
include Turkey reversing its      
actions on Varosha as the       
Security Council has called for, 
as well as Turkey showing full 
respect for the international 
maritime law.  

This means bringing drilling 
in the EEZ of the Republic of 
Cyprus to an immediate halt, 
stresses Mr Hamilton. 

Lastly, he assures of the      
continuing support for the      
Labour Party for the reunifica-
tion of Cyprus to the interest of 
all Cypriot people.

Villiers condemns President 
Erdogan’s Varosha visit
Theresa Villiers, MP for 

Chipping Barnet and 
President of Conservative 

Friends of Cyprus, has described 
President Erdogan’s visit to     
Varosha on Sunday as “disgrace-
ful” and “provocative”. 

On Monday morning she was  
in contact with both the Cyprus   
High Commissioner to the UK, His      
Excellency Mr Andreas Kakouris 
(pictured right), and the Foreign 
Secretary to discuss the situation.  

Following those discussions, 
Ms Villiers said “The visit of Mr 
Erdogan for a ‘picnic’ in Varosha 
was disgraceful. This highly   
provocative act by the President 
of Turkey has made it even less 

likely that there will be a resump-
tion of the UN sponsored nego-
tiations for a settlement.”  

“The UN Secretary General 
has indicated that he would be 
prepared to convene a conference 
with the two sides and the three 
guarantor powers ‘if the atmos-
phere is conducive’. But meeting 
this condition is far less likely after 
the events of this weekend. It 
looks like Turkey is deliberately 
trying to harm attempts to bring 
the two sides together.” 

“Turkey’s recent decision to re-
open the beachfront at Varosha 
was also completely unaccept-
able and violates numerous UN 
resolutions. This morning Foreign 

Secretary, Dominic Raab, con-
firmed to me that that the UK 
Government had raised their 
objections to this in ‘strong and 
clear terms.’” 

Ms Villiers continued, “Turkey’s 
repeated violation of the Cyprus 
EEZ is inconsistent with basic 
international norms showing  
that Mr Erdogan’s Government 
is acting in a way which increas-
ingly beyond the pale.” 

Responding to reports that the 
new Turkish Cypriot leadership 

want different constitutional      
options to be on the table if talks 
resume, Theresa Villiers conclu-
ded: “A solution in Cyprus must 
be based on the internationally 
accepted framework of a bizonal, 
bicommunal, federal state with       
a single sovereignty, a single 
citizenship and a single inter-
national personality. Attempts 
by the Turkish side to abandon 
this long-established framework 
should be strongly resisted by 
the international community.”
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NEPOMAK UK: Cook with Tonia Buxton

2020 has been a tough year 
for many but NEPOMAK UK 
is as committed as ever to 

helping those less fortunate than 
us this Christmas. For the last 
three years, NEPOMAK UK has 
successfully run its Santa   
Shoebox campaign delivering 
gifts to impoverished children in 
Cyprus and to the schoolchildren 

enclaved in Rizokarpasso. Given 
the unfortunate difficulties and 
limitations that the Coronavirus 
pandemic has brought upon us, 
we are unable to run our Santa 
Shoebox campaign this year but 
vulnerable children in Cyprus 
need our help more than ever 
before. We have been working 
hard to organise a whole host 

of community-centred events to 
raise money which we will donate 
to charities supporting children 
in Cyprus.   

This year we will be working 
with two charities: (1) Caritas 
Cyprus, who have already assis-
ted more than 3,200 families this 
year and currently support 700 
vulnerable children in Cyprus; 
and (2) Help Rizokarpasso UK, 
who support the schoolchildren 
enclaved in Rizokarpasso by 
providing essential charitable aid.  

One such event is our live 
cooking class with celebrity chef, 
Tonia Buxton. Tonia has become 
the face of Greek food and      
culture. Her Royal Television 
Society award winning show 
‘My Greek Kitchen’ has had     
two successful series and was          
followed by ‘My Cypriot Kitchen.’ 
These series are a global pheno-
menon, shown on The Discovery 
Channels Real Time, Travel & 
Living and Home & Health. It is 
presently being shown on the 
Together Channel.  

On Thursday 26 November at 
7pm, join us for a live Zoom       
webinar straight from Tonia  

Buxton’s kitchen as she shows 
us how to make traditional Greek 
and Cypriot dishes. Tonia will be 
teaching us two quick and easy 
recipes for Honey and Feta Filo 
Pastry Wrap and a Cypriot staple, 
Tzatziki! Set your Zoom stream-
ing device in your own kitchen to 
cook along!  

Register for a Zoom link via 
our Eventbrite: www.eventbrite. 
com/e/cook-with-tonia-buxton-
l ive-cooking-class-t ickets-
129305292611  

The community support and 
charitable spirit never ceases to 
amaze us; as a tight-knit Cypriot 
diaspora it is vitally important 
that we work closely together 
on charitable campaigns such 
as this one to do what we can 
to support Cypriot children who 
find themselves in much less 
fortunate positions than our-
selves. If you would like to get 
involved and help us in spread-
ing some Christmas cheer, you 
can make a donation through 
our JustGiving page: www.just-
giving.com/crowdfunding/nepo-
mak-uk-christmas-charity-cam-
paign-2020.  

UK Cypriot business promoted in Lambeth Street

Congratulations to Anasta-
sia Georgiou who cele-
brated her 100th birth-

day last Friday (13 November) 
at Autumn Gardens care home. 

Anastasia was born in the  
village of Yerani in the Fama-
gusta district of Cyprus on 13th 
November 1920. She was the 
elder of three sisters and one 
brother. In 1935, the family left 
Cyprus and moved to London. 
To help the family finances, 
Anastasia began work in the 
tailoring industry.  

On 6th August 1939, she  
married Christos, from Kambia, 
and on 6th August 1940, gave 
birth to their only child, Andros. 

The family were bombed at 
the time during The Blitz and 
they still have a dining chair with 
a badly burnt leg as a reminder 
of those years. Returning to 
London in the later years of the 
1940s, she again took up work 
in the rag trade. For many years 

she lived in the Camden Town 
area of London, where at the 
time a large part of the popula-
tion was Cypriot.  

She lost her husband Christos 
in 1970 and subsequently moved 
to Finchley to live with her son 
Andros and daughter-in-law 
Maroulla. She carried on work-
ing, retiring at the age of 73. 

Sadly over five years ago, 
Anastasia lost her sight and  
became increasingly frail, and 
it was no longer possible for her 
to receive the degree of care 
necessary for the wellbeing at 
home. Since then, the Ourris 
family and colleagues at Autumn 
Gardens care home have      
assumed this responsibility with 
the highest degree of care, affec-
tion and professionalism. They 
have the family’s heartfelt thanks. 

Congratulations once again 
to Anastasia! May this incredi-
ble milestone year be a blessed 
one.

Happy 100th Birthday 
Anastasia Georgiou! 

It was great to see Lambeth Council       
promoting small businesses with banners 
on lamp posts in local streets. 
One of them was Christopher Hapeshis, 

well known in our community as the         
Chairman of Lympia Association. His photo 
was shown and his family company was 
promoted in a local Lambeth street. 

Christopher Hapeshis’ company Michael 
Shoe Repairs is a family run business       
specialising in traditional shoe repairs, key 
cutting and leather repairs.  

It was established in 1962 in Vauxhall 
London, by Michael Hapeshis, who              
became a trusted and highly respected 
shoe repairer, establishing a service based 
on high quality  workmanship using always 
top quality materials. 

Today with second and third generation 

family members Christopher and Ans        
continuing the business, they have estab-
lished an international reputation with        
customers sending them shoes to repair 
from many countries worldwide. 

Among their customers are screen and 
stage actors, radio presenters, journalists 
and authors. Their business has also been 
photographed by Getty Images and has 
been used for TV sketches and TV adver-
tisements.  

You will find Michael’s Shoe Repairs           
at 45 South Lambeth Road, Vauxhall,             
London SW8 1RH. Tel: 020 7735 2386 
Email: info@michaelsshoerepairs.co.uk 

Vauxhall Bus station, Vauxhall/Oval         
underground (Victoria Line & Northern Line) 
and Vauxhall Railway station are nearby. 
Buses numbers 2 and 88 pass by the shop.

Con artists and spammers 
are at work all through 
the year, though one will 

find that leading up to Christmas, 
there is a rise in the number of 
spams and persons trying to 
get you to depart with your hard 
earned money, promising you 
low price items in an effort to 
make you believe them and fall 
into their trap.  

If you think it sounds too good 
to be true, keep away, do not 
fall for it, because it probably is 
too good to be true. Many times 
these crooks have nothing to   
sell – they simply make you 
make a payment in advance      
for something, be it an item or 
Bit-coin, or say they have a       
parcel you need to pay for in 
advance before  delivery. 

Spammers, scammers, con 
artists, call them what you like, 

are at work everywhere on  
Facebook, by email, phone, or 
post, giving false addresses, 
just a phone box somewhere.   

Never agree to enter into any 
deals by phone or by any other 
means with persons you do not 
know or are not sure about.  

I have noticed during the last 
week, that phone calls and offers 
have increased in numbers, and 
most of them are scams. Please 
report to the police so they can 
trace them and bring it to the 
attention of the Local Authority. 

In these difficult times,    
please be careful, very careful, 
as there are dangers not only 
from Covid-19.   

 
Cllr. George A Savva MBE    

Haselbury Ward 
Cabinet Member for Licensing  

and Regulatory Services

Beware of con artists 

A true taste of Greece comes to the West Midlands

A delicious new Greek-      
inspired street food eatery 
will open their doors for 

the first time this year, allowing 
guests to dine in and experience 
beautiful authentic dishes.   

Street Kitchen Brothers, a 
Walsall-based Greek-Cypriot 
family run business, have a   
passion for Greek food. Owners 
Chris Butcher and Theo Polyviou 
are excited for guests to experi-

ence their Greek Mezze cuisine, 
including traditional favourites 
such as souvlaki and stifado,      
in the new eatery on Wolver-
hampton Road, Walsall.  

A true taste of Greece can be 
experienced at the eatery, which 
will be music to the ears of       
customers who were unable to 
dine out or go on holiday through-
out the Covid-19 lockdown.  

Guests can indulge in traditional 

Greek flavours; from gyros, lamb 
kefte and pastourmas, to sweet 
traditional treats of baklava and 
kadaifi.  

Throughout the Covid-19 
lockdown, Street Kitchen 
Brothers were able to keep      
customers satisfied with their 
unique ‘Kouzina’ “Cook at Home” 
range (available for delivery 
throughout Birmingham with 
plans to expand in the new year) 
and takeaway service. Due to 
high demand, the company         
recently partnered with Just Eat 
and Uber Eats. 

The online shop has proved 
to be a huge success for Street 
Kitchen Brothers, who wanted to 
recreate their Grandma’s Greek 
feasts from their childhoods in 
Greece and Cyprus, where the 
dinner table would be filled with 
memorable dishes and shared 
by the whole family.  

The company has been       

popular at Digbeth Dining Club, 
BBC Good Food Show, and 
Lichfield Food Festival; their       
famous Moussaka was seen      
on the popular BBC TV series 
Hairy Bikers. 

This year Street Kitchen 
Brothers were the charity        
partner for Lakis Greek Kitchen, 
a charitable trust which raises 
money for those in need through 
a pop-up food event called 
‘Kleftiko Weekends’, helping to 
deliver Greek dishes to raise 
funds for Acorns Children’s   
Hospice and also donating a 
percentage of their takings         
towards the fundraiser. 

Due to the current COVID-19 
lockdown regulations, Street 
Kitchen Brothers are only opera-
ting as a takeaway and delivery 
service. The restaurant is closed 
until further notice. 

For more information visit 
www.kouzinagreekmeze.co.uk
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One wonders what our 
predecessors would have 
made of our collective 

response to the spread of 
Covid-19 so far. As we know, 
historically pandemics wiped  
off populations on a large scale 
and left communities devasted 
by the catastrophic aftermath of 
a disease.  

Famine and poverty are          
realities that have been affect-
ing generations to this day as   
a result of wars, massacres and 
forced migration amongst so 
many other atrocities documen-
ted in the history books and   
news around the world.  

Children, young people        
and adults find themselves        
on a boat in the middle of the 
sea trying desperately to       
cross borders not even for the          
prospect of a better life, but      
for sheer survival. We witness 
daily what humanity must         
endure and we get disturbed by 
the severity of the suffering      
involved.  

Yet, we also repeatedly       
bear witness to one inspiring 
human capacity and that is our 
resilience. The resilience that  
is certainly not depicted in how 
long people queue outside       
supermarkets waiting to fill up 
their car boots with massive 
supplies of food and toilet 
paper, but in the way we adapt 
mentally to extremely challen-
ging circumstances and find 
ways of regaining our strength. 
In the way we pick up the 
pieces after an earthquake,        
or a fire and after a loss of a 
loved one. In the way we find 
the  courage to walk away      
from an abusive relationship       
or stop a destructive behaviour. 
In the way we choose within  
our roles as parents, friends or 

care givers not to think of       
ourselves first, but of those  
who are dependent on us and 
more vulnerable. And in the 
way we try to rebuild our lives 
after any ‘storm’ whilst appre-
ciating the circumstances with 
compassion and no intention to 
disrespect, judge, or  condemn. 
And most of all, in the way we 
try to gain self-understanding 
(γνώθι σε αυτόν) during our      
difficult times.  

It is indeed this very experi-
ence of self-knowledge that       
allows us to re-connect with  
our strength and self-respect 
when we find ourselves lost        
or drained in life, which at times 
may involve the help of a       
professional who would be 
there to facilitate the process 
and offer some support.  

I am not sure how our grand-
fathers would have perceived 
the prospect of psychological 
help after having been exposed 
to and survived the traumatic 
experiences of wars and of       
extreme daily hardships, but I 
am quite certain that they would 
have benefited from the option 
if one was offered to them at 
the time.  

I am also confident that they 
would have reminded us of the 
fact that their resilience along 
with the support of those close 
to them and their communities 
saw them through the worse 
and help them manage to       
recover and adapt in their      
lives, as we are trying to do  
now with our covid-19 affected         
circumstances.          

 
Antony Sigalas  

Psychotherapist for the Alpha 
Care Counselling Services  

 
Tel: 020 8373 6287 

Getting through our       
challenging times

“Come on, Dover! Move your bloomin’ arse” 
— Eliza Doolittle, My Fair Lady (1964)  

 
HORSES AND HUMANS  

 
Winston Churchill once observed: “there’s 

something about the outside of a horse that is 
good for the inside of a man.”  

I recently attended a “Horse Experience Day” 
with my eldest son at ‘The Edge Stables’ in        

Edgwarebury, Middlesex. We learned an           
enormous amount about body language, positive 
determination and confidence. Being alien         
creatures to us both, we were nervous and           
apprehensive. But there is a spiritual beauty and 
grace that horses possess, that allows us to       
communicate purposefully with them and to guide 
them. We met our horse for the day, Daisy, and 
we gained her trust.  

Any tentative hesitation translates to the horse, 
and they mimic back your posture and behaviour. 
Firm, deliberate movements and clear direction 
and communication accelerates their trust in you, 
and it enabled Daisy to allow us to place a muzzle 
over her neck, and to lead her.  

Horses give signals - their ears prick up, the 
way they’re facing, and how reluctant they are to 
move. Stepping into their line of sight and being 
determined, will give them the will to follow you. 
A horse can’t see you if you stand in front of it 
because its eyes are on its side. Nicholas (17) 
remembered a scene from the film ‘How to Train 
your Dragon’ and stroked the front of the horse’s 
face. It calmed them both.  

 
AN EPIC LOVE 

 
There is romance and prestige in racehorse 

ownership – be it footballers, Hollywood producers 
or gangsters – most memorably Jack Woltz’s 
multi-race-winning Khartoum, in The Godfather, 
or Tony Soprano’s newly acquired Pie-O-My, in 
The Sopranos, S4. Inevitably, both these horses 
came to a gruesome end. It was Dr Jennifer Melfi, 
Tony Soprano’s psychiatrist, who noticed from 
Tony’s grieving, that he had deeper feelings for 
his horse than he had for most people.  

Horses have evolved over 60 million years,       
according to palaeontologist Stephen Jay Gould, 
from a small multi-toed creature, “Eohippus”, into 
the large, single-toed animal of today. Humans 
began domesticating horses around 4,000 BC. 
They reach full adult development by age five and 
have a lifespan of 25 - 30 years.  

The therapeutic benefit of interacting with horses 
is compelling – from the confidence they give to 
children, to the experimental programmes in 
prison settings. Exposure to horses improves the 
behaviour of inmates and reduces re-offending 
on release. 

 
ALEXANDER THE GREAT  
AND BUCEPHALAS  

 
In 344 BC, King Philip of Macedonia was given 

a horse as a gift – it looked wild and untameable. 

His son Alexander noticed that the horse was 
scared of its own shadow, and turning it towards 
the sun, tamed it. Philip exclaimed that Macedonia 
wasn’t big enough for Alexander. The horse         
had a huge head, so was named Bucephalas 
(“ox-headed”). They spent twenty empire expand-
ing expeditionary years together. Alexander 
taught his horse to kneel in full harness before 
him, so that he could mount him more easily in 
armour – a trick he learned from the Persians.  

Alexander’s legacy in the East is sealed forever, 
through his own name but also through his horse. 
Today, in Hindi and Urdu, the name "Sikandar" is 
derived from the Persian name for Alexander, 
and means a rising young talent. When his         
beloved horse died, Alexander named a city after 
it – Phalia – near the Indus River in Pakistan. 
The city still stands today. 

 
Sources: ‘Bully for Brontosaurus’ by Stephen 

Jay Gould; ‘Alexander the Great’ by Robin Lane 
Fox.  

 
(Pictures: Tony Soprano and Pie-O-My. Daisy 

and Nicholas. Horse’s head, Parthenon Galleries, 
British Museum) 

 
James Neophytou

Horsing around: Equine psychology and confident communication

UK Cypriot gym owner faces £67,000 fine 
for refusing to close in lockdown

Police last week raided the 
Zone Gym in Coburg Road, 
Wood Green, and ordered 

it to close after the owner, UK Cyp-
riot Andreas Michli, defied lock-
down rules and remained open. 

Police blocked the entrance 
to not allow customers to enter. 

On its Instagram page, Zone 
Gym made the following state-
ment: WE’RE STILL OPEN AND 
WE AIN’T CLOSING!!! I dunno 
what the worlds come to, I dunno 
where the worlds heading, but 
one thing I’ll tell you right now is 
we still ain’t closing. There might 
be 30 police officers standing on 
the public road outside the gates, 

but I will keep this gym open 
until someone proves to me I’m 
doing wrong! 

Andreas is now facing a 
£67,000 fine and was on Wed-
nesday forced to lock up his north 
London gym after Haringey 
Council obtained a closure order 
through the courts. The 34-year-
old also faces paying a further 
£7,300 in court costs, requested 
by Haringey Council to cover legal 
fees, including more than £3,000 
to pay for the 30 PCs to raid the 
building. 

Cllr Joseph Ejiofor, Leader        
of Haringey Council, said: “I  
welcome the decision by the 

court to issue a Closure Order. 
“The highest daily number of 

positive Covid cases was recorded 
in the UK last week and we had 
to make it clear that everyone 
has to work together and follow 
the legislation put in place to 
contain the spread of the virus. 

“I understand why the owner 
felt passionately about staying 
open, but the law is the law and 
it applies to everyone. It is not 
right for every other non-essen-
tial business, having had to close 
its doors and make a huge      
sacrifice, to then see another 
business remain open. 

“Our enforcement officers did 

everything in their power from 
the very start to communicate with 
the owner of Zone Gym. That in-
cluded engaging, explaining and 
encouraging regarding the legis-
lation that has been put in place.  

“Enforcement is always our 
last resort but despite numerous 
visits to the premises, the owner 
refused to work with us, and we 
were forced to issue £77,000 of 
fixed penalty notices for breaches 
of the rules. Taking this matter 
to the courts showed that we 
were not prepared to risk the 
health of people across Haringey. 

“I am pleased that the owner 
is now doing the right thing and 
has closed the gym. Staying as 
active as you can to look after 
your health and wellbeing is 
really important during this time, 
but it has to be done in the right 
way. I would be willing to discuss 
this with him in the future when 
all legal matters are concluded. 

“Let me make this clear.        
The safety of our residents in 
Haringey will always remain our 
number one priority and if anyone 
refuses to abide by the law, we 
will be left with no choice but to 
take strong action.” 

Fig Tree Grill comes to Potters Bar
Fig Tree Grill is a newly 

opened, family run busi-
ness located in Potters 

Bar, Hertfordshire.  
Inspired by the family’s        

Cypriot heritage and their        
preferences regarding Cypriot 
food, it offers great takeaways. 

Fig Tree Grill serves the very 
best souvla and Cypriot kebabs 
in a modern, warm and friendly 
atmosphere. All food is made 
fresh every day, using only the 
best ingredients. Meat is freshly 

cut and prepared on the        
premises every day, along with 
homemade Cyprus dips.  

In addition to its menu items, 
Fig Tree Grill also offers daily 
specials of traditional, Cypriot, 
freshly prepared dishes. 

 
Fig Tree Grill is located at: 

 34 The Broadway,  
Potters Bar EN6 2HW.  

Tel: 01707 664 455 
Email: info@figtreegrill.com 

Website figtreegrill.com
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Andrea Georgiou 

A Swedish Challenger-class 
RO ferry that sank on a 
summer’s night 40 years 

ago off Cyprus, is now rated one 
of the world’s best shipwreck 
dives. 

Thousands dive down each 
year to see the Zenobia – dubbed 
the ‘Titanic of the Mediterranean’ 
- which is slumped on its port 
side at a depth of 40 metres off 
the island.  

Unlike many other wrecks, 
the Zenobia, named after a 
third-century queen of ancient 
Palmyra, is easily accessible, 
only a 10-minute boat ride from 
the coastal resort of Larnaca. 

On a family trip to Cyprus 
during the October half term 
break, Peter Andre was eager 
to explore the site, and Zenobia 
Divers were on hand to help! 

The SSI Certified Dive Resort 
offers a plethora of dive pack-
ages and products within Cyprus.  

Located in Larnaca on the      
seafront road (Piale Pasa) with 

direct access to Kastella beach, 
the dive resort is in between 
Larnaca airport and the tourist 
area on Finikoudes beach. 

With extensive knowledge of 
local dive sites and a wealth of 
experience, the resort ensures 
a pleasurable, safe and com-
fortable diving experience for all 
divers, at all levels.  

Peter and his eldest children 
Junior and Princess were        
welcomed to the dive resort’s 
tranquil beach oasis for a day of 
exploration and relaxation. And 
they couldn’t have been in 
better hands…Resort Director 
Christakis Jiovannis has over 
15 years experience in diving 
and working on the sea. He is   
a qualified skipper, SSI Dive  
Control Specialist instructor, a 
Nitrox Gas Blender, a Mares 
Technician and fully trained         
in Scuba Diving International        
Visual Inspection Procedures.  

Together with diving instructor 
Andreas Panagiotou and Olha 

Skybytska of A.A.K Larnaca 
Napa Sea Cruises, he made sure 
the Andres had an experience 
they’ll never forget! 

The family set off to the         
Zenobia wreck onboard the 
DOREMI vessel, fully equipped 
with SCUBA units. Peter was 
assisted by Christakis during 
his dive. 

Like the Titanic which sank in 
the Atlantic in 1912, the Zenobia 
came to grief on its maiden 
journey on its way to the Syrian 
port of Tartus. On June 2, 1980, 
shortly after midnight, the        
captain of the listing vessel sent 
out an SOS. Trawlers went to 
the rescue from Cyprus but to 
no avail and the Zenobia went 
down five days later, without 
loss of life but with around 100 
articulated lorries loaded with 
cigarettes, cables and one       
million eggs still on board. 

Whilst more experienced 
divers zig-zag between the 
sunken, rusty trucks, enter the 

dark caverns of the sleeping hulk 
or the upper car deck area, some 
even making it to the engine 
room, there was plenty for Peter 
and his children to see outside 
the Zenobia, which has become 
a magnet for marine life.  

After their fun, deep sea      
diving experience, the Andres 
took time to chill out, even having 
a go at fishing before tucking 
into a traditional Cypriot BBQ 
lunch, washed down with quality 
Zivania (for Pete of course!)      
It’s safe to say a great day was 
had by all! 

Cyprus benefits from great 
weather all year round and with 
sea temperatures not dropping 
below 15 degrees, diving is a 
great choice whatever the       
season. The Zenobia site alone 
attracts 45,000 visitors every 
year! Why not check it out next 
time you’re on the island. Get  
in touch with Zenobia Divers   
on +357 96 444504, email 
info@zenobiadivers.com or 
visit www.zenobiadivers.com. 
You can also follow them on 
Facebook: Zenobia Divers. 

 
With special thanks to  

Andy Economou 
 
Visit www.parikiaki.com for 

exclusive video footage of the 
Andre’s diving experience. 

The internationally renowned British-Cypriot 
classically trained soprano and Honorary 
Ambassador of the Encephalitis Society, 

Aliki, who after her success on Britain’s Got Talent, 
continues to move the world with her charismatic 
voice and unique story, moves even closer to 
her audience with the worldwide release of her 
first Christmas album, My Kind Of Christmas.  

“The release of my Christmas album is a dream 
come true for me,” comments Aliki. “Christmas is 
my favourite holiday of the year and as such a 
Christmas album was something I wanted to do 
for a long time. The difficulties that humanity  
is going through, during this period, have given 
me the inspiration and the opportunity to give 
the world a gift that will bring hope for a better 
tomorrow.”  

The album was recorded at the famous 
Smecky Studios in Prague, with The City of 
Prague Philharmonic Orchestra, conducted by 
Paul Bateman; this is the second collaboration 

between the two - the first being Aliki’s debut 
album Reflections. 

My Kind Of Christmas is a journey into Aliki’s 
Christmas memories, from her childhood until 
the arrival of her eldest son who was born on 
Christmas day. The album is a collection of 
classic and contemporary Christmas songs,  
unforgettable musical pieces associated with the 
love and warmth that surrounds the festive season.  

The album includes the song Silent Night 
which captures the true meaning of Christmas; 
the birth of Christ. The track Have Yourself A 
Merry Little Christmas is a wish from the bottom 
of Aliki’s heart, spreading the magic of Christmas 
to the whole world. The album includes some 
all-time classic Christmas songs, like Santa Baby 
and Schubert’s Ave Maria. The last track, Angels 
We Have Heard on High, lifts the soul with its 
timeless lyrics.  

Aliki has taken an active and leading role        
in global philanthropic work, including her         
participation in the London Marathon, Virgin 
Money 2015, and in a half marathon in Cyprus, 
raising public awareness.  

Throughout her career, she has collaborated 
with artists around the world, including tenor 
Marios Frangoulis, the group Il Divo, the        
Greek-Cypriot singer and songwriter Michalis 
Hatzigiannis, George Perris and many others. 
At the same time, she has participated in          
musical performances around the world, including 
the USA, Canada, Mexico, the Canary Islands, 
Greece, France, Malta and the UK, as well as 
concerts for the President of the Republic of 
Cyprus and the British Forces in Cyprus.  

www.alikimusic.com 

Aliki’s Christmas album is out now!

Peter Andre explores the ‘Titanic of the Med’  
with a little help from Larnaca-based Zenobia Divers
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The biggest home  
insurance mistakes 
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Home insurance isn’t the most exciting        
of topics, but it’s an important one. And  
with winter drawing in, bringing darker 

evenings, home insurance claims are expected 
to peak due to adverse weather and an increase 
in the number of burglaries. As a result, ensuring 
you have adequate home insurance in place is 
even more important!  

Here are some of the biggest home insurance 
blunders we’re all prone to making: 

 
Not having insurance in the first place 

The first mistake is not to have a home insurance 
policy in the first place. Recent research has     
revealed that over a fifth of households in the 
UK have no insurance protections in place. This 
is partly because people (42%) feel they can’t 
afford to take out a policy. We can understand 
that. But more than a fifth of people haven't got 
any just because they don’t think home insurance 
is important and 18% don’t believe they have 
anything worth insuring.  

Meanwhile, 15% don’t have any insurance 
simply because it’s not a legal requirement. This 
is pretty worrying stuff. After all, if the worst were 
to happen and your home were to catch fire, you 
might be surprised at just how much it would 
cost you to replace all of your belongings. In 
fact, it would probably be considerably more      
expensive than simply paying for an insurance 
policy in the first place. 

 
Underinsuring your possessions 

Even if you do have home insurance, many  
of us fail to have enough insurance. In fact,         
on average, we’re underinsured by a whopping 
£4,650! However, if you don’t have enough         
insurance in place, and you did need to claim, 
your insurer may assess your property and only 
pay out in proportion to what you’re covered for. 
Of course, it can be really difficult to work out    
exactly how much all of your possessions are 
worth. After all, it’s easy to think a wardrobe of 
clothes is far less valuable than it actually is,  
and it’s easy to exclude items you have in          
the garden or shed. And once you’ve worked            
out how much your belongings are worth,      
make sure you regularly check that this is still 
the case. 

Alternatively, if you really want to ensure you’re 
fully covered, opt for an insurer that offers          
unlimited cover as you won’t have to specify a 
limit to the value of your home contents. 

Thinking the cheapest option is best 
All of us want to keep our costs to a minimum. 

However, opting for the cheapest home insurance 
policy isn’t necessarily the best solution. Home 
insurers are increasingly offering certain aspects 
of cover as optional extras rather than as standard 
features. So if you’re choosing the cheapest policy, 
there’s a good chance you might not be covered 
for everything you need to be. For example    
82% of policies include accidental damage as 
an optional extra, while 11% include plants in the 
garden as an optional extra. So, if you want to 
ensure you’re fully covered, you may need to pay 
that little bit extra. And make sure you read the 
terms and conditions of the policy carefully so 
you know exactly what you’re covered for. 

 
What is public liability insurance? 

Public liability insurance covers you if a customer 
or member of the public makes a claim against 
your business relating to injury or property damage. 
It is there in case you find yourself on the end of 
a compensation claim. If someone is injured, or 
their property is damaged, and you are found   
legally liable for it, public liability provides the 
cover your business needs to resolve a claim. 

You may need it even if you work from home 
– if a client or delivery person falls down the 
stairs due to a loose handrail, for example. 

 
Who needs public liability insurance? 

Every business could face a compensation 
claim, so every business could benefit from public 
liability cover. Even if you run a small business, 
or you're a sole trader working from home, going 
without public liability could have a significant 
impact on your business' financial health. For 
example, if you're a retailer exhibiting at an event 
and you damage the floor when dragging your 
clothes rail across the room, or you're a caterer 
and you accidentally pour hot soup on a member 
of the public, public liability would cover you. 

Without public liability insurance, settling a 
claim could cost you thousands – and it would 
come directly from your business. So, it's impor-
tant to make sure that you're covered. 

 
Is it a legal requirement? 

It's not a legal requirement to take out public 
liability insurance. However, considering the         
financial damage a claim could do to your busi-
ness, it really should be seen as an essential 
business expense.

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

David Astburys Estate 
Agency in Crouch End 
has kicked off a          

campaign to support Hornsey 
Food Bank and Tricky Period. 
The Crouch End office of this 
community focused independent 
estate agency has become an 
official drop off location for       
donations for the Food Bank 
and Tricky Period.  

Hornsey Food Bank provides 
food parcels and necessities to 
a countless number of families 
and individuals every month. 
They are an independent com-
munity led group run entirely  
by volunteers. Tricky Period is 
a period poverty initiative devel-
oped by grassroots homeless-
ness group Streets Kitchen. 
They supply period products      
to several women’s shelters, 
refuges and mother and baby        
assessment units.  

The pandemic and rising      
unemployment means that 
there is an increasing number 
of people in need who are 
struggling to make ends meet. 

This was the driving force 
which led to the involvement of 
David Astburys and their cam-
paign to support both organisa-
tions.  

Yianni Aresti, Lettings Director 
& Partner at David Astburys 
said; “The need for many in our 
community is greater than ever 
and we had an overwhelming 
desire to find a way to help. 
During the first lockdown we 
spent time volunteering and 
supporting the Muswell Hill 
Soup Kitchen and we wanted  
to expand those effort to other 
charitable organisations as   
more people are struggling.   
We are inviting locals to drop 
off donations to our Crouch End 
office, anything you can give is 
helpful, however small.” 

 
How you can help 
 

The Hornsey Food Bank and 
Tricky period are always in need 
for the following items and this 
week have helped a lot of 
people and so are in desperate 

need for donations of fruit juice, 
cereal, jam, biscuits, coffee, 
tea, tins of meat or fish and 
milk.  

• Food 
• Toiletries  
• Personal Care Products  
• Cleaning Supplies  
• Nappies  
• Baby Wipes 
• Sanitary Products  
• Winter Coats and Jackets  
• Toys 
 

Donation location:  
 

David Astburys Estate Agency, 
15 Park Road, Crouch End,       
N8 8TE. Monday – Thursday: 
8:30am – 19:00pm and Satur-
day: 10am – 4pm  

Alternatively, you can also 
make donations at Middle Lane 
Methodist Church on Thursdays 
10am -11am and 1pm -2pm.  

The Food Bank are also in 
need volunteers for drivers,      
admins and other roles, if you 
are able to give your time, 
please contact: wearehornsey@ 
gmail.com

George Sifonios 

Specialising in Sales, 
Lettings & Property 
Management 

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS 
for an agency in London

Most Lets agreed on

97% of transactions achieved the 
asking price.

FREE no obligation property valuation

15 Park Road, London N8 8TE
t 020 3000 6787
e crouchend@davidastburys.com
w davidastburys.com 
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People in need sparks Hornsey 
Food Bank support campaign by 
community estate agency
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Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 
 

The Kid Detective 
 
Film Noir thrived in the forties 

and fifties especially in black and 
white movies, where its moody 
and hugely atmospheric lighting 
was a major part of its success. 
With the exception of Rian John-
son’s amazing directorial debut 
with BRICK back in 2005, in which 
he gave a modern twist to the 
genre set in a high school, there 
have been a few examples of film 
noir until now. Writer/director Evan 
Morgan uses elements of the 
genre in his assured feature film 
debut and despite the misleading 
title, his sophisticated crime thriller 
is not suitable for children.  

Abe Applebaum (Jesse Noah 
Gruman) is a celebrated kid       
detective, still at school and able to 
solve every crime he is assigned 
to. He is incapable of failure until 
the case of a missing girl remains 
a mystery to the present day, still 
hauntings their small community. 
Now Abe (Adam Brody) is a dis-
satisfied 31-year-old man, who 
spends most of his time getting 
drunk with no memory of what has 
happened to him the previous day. 
One day a young woman called 
Caroline (Sophie Nelisse) visits 
his empty office and offers him a 
new case - to solve the mystery 
behind her boyfriend’s brutal 
murder… 

A highly watchable film thanks 
to the striking presence of Adam 
Brody, who makes a suitably       
vulnerable hero – “the kid detec-
tive that never gave up”. Morgan’s 
firm direction is well balanced  
between light comedy and unpre-
dictable thrills. 

 

Patrick 
 

This highly original film from 
Belgium marks the remarkable 
feature film debut of Tim Mielants, 
an impressive television director 
with such credits as “Peaky 

Blinders” and “The Tunnel”. He 
sets the action of his compelling 
and perfectly constructed comedy 
on a naturist campsite and follows 
the story of Patrick (Kevin Jann-
sens) an affable 38-year-old man 
still living with his parents. When 
his father suddenly dies, Patrick 
finds himself in charge of the camp 
but he is more pre-occupied in 
finding his missing hammer rather 
than organising the campers     
and his search for his precious 
tool soon becomes a manic       
obsession…  

Mielants’s perfectly framed 
compositions highlight Patrick’s 
solitary world in a friendly               
environment seemingly free      
from any inhibitions. Jannsens 
excels as the eponymous hero,  
a man of few words and content 
with his lack of ambition. 

 

Asia 

Another confident debut this 
week comes from Israel by Ruthy 
Pribar, who tells the moving story 
of Russian immigrant Asia (Alena 
Yiv) now living in Jerusalem with 
her teenage daughter Vika (Shira 
Haas). Asia works as a nurse and 
puts great use to her skills when 
Vika gets seriously ill…  

It is very admirable how             
Pribar manages to tell such a 
heart-breaking story without any 
sentimentality while her protago-
nists never fall into self-pity. A      
terrific portrait of a mother/daugh-
ter relationship boasting outstand-
ing performances! 

 

Concrete Plans 
 

An assured debut from writer/ 
director Will Jewell, who sets the 

action of his atmospheric film on 
the Welsh mountains and follows 
the story of five builders hired to 
renovate an old farmhouse. They 
have a deadline but when they 
realise there is no cash for their 
hard work they decide to take 
matters into their own hands… 

Jewell uses his single location 
to great effect and coaches ener-
getic performances from his cast 
even though most of his characters 
are verging on the stereotypical. 
Thankfully there is Goran Bogdan 
as the sympathetic Russian, the 
most rounded and fully fleshed 
character of them all.  

 

Waxworks 

The great expressionist       
German director Paul Leni made 
this remarkable silent film antho-
logy in 1924 before he hit big time 
in Hollywood with such classics 
as THE MAN WHO LAUGHS.  

A young writer (William Dieterle) 
is hired by the owner of a wax 
museum to create back stories 
for his wax figures and his story-
telling soon becomes reality -   
first with Caliph Harun al-Rashid  
(Emil Jannings), then Ivan the 
Terrible (Conrad Veidt) takes  
centre stage before the climactic 
sequence with Jack the Ripper 
(Werner Krauss).  

The designs and lighting are 
out of this world and the perform-
ances simply magnificent from  
all these expressionist giants. 
(Blu-ray from Eureka) 

 
You Cannot Kill 
David Arquette 
 

In the early nineties, David      
Arquette was one of the promising 

young talents in Hollywood along 
with Leonardo Di Caprio, Matthew 
McConaughey and Will Smith. 
However, after the success of the 
SCREAM franchise, his research 
for READSY TO RUMBLE in 2000 
re-ignited his passion for wrestling 
and after that, he almost aban-
doned his budding career as well 
as marriage to Courtney Cox for 
a new life as a wrestler.  

This enjoyable documentary is 
produced by his current wife and is 
inevitably sympathetic to his  
quest to be taken seriously in      
this dangerous sport. With fine 
contributions from his sisters       
Rosanna and Patricia and with 
priceless footage of Arquette in 
Mexico and in the ring. He is a 
natural choice if ever there is           
a sequel or remake of Mickey 
Rourke’s THE WRESTLER! 

 
COLLECTIVE: This compelling 

documentary from Romanian      
Alexander Nanu follows a group 
of investigative journalists as they 
set out to expose government as 
well as hospital corruption. The 
devastating fire in a Bucharest club 
in 2015 cost the lives of many 
youngsters but the subsequent 
scandal that followed in the hospi-
tal was even worse. More than 75 
patients with serious burn injuries 
died from neglect and infections 
in a shockingly badly run hospital. 
A terrific document of the power 
of investigative journalism!  

 
CEMETERY: The Spanish artist 

Carlos Casas visits Sri Lanka for 
this soothing, experimental docu-
mentary which mixes the spiritual 
with the ritual to great effect. A 
dying elephant is led by his loving 
owner to a secret location, while 
a group of heartless poachers are 
in close proximity. Casas catches 
the mysterious beauty of this 
ethereal landscape in the most 
magnificent and mesmerising 
fashion. (MUBI) 

 
VOODOO APOCALYPSE: A 

loving homage to the seventies 
and a rich cocktail of genres           
including westerns, cop shows, 
Mexican wrestling, zombies, black 
magic with a touch of Indiana 
Jones. Following a five year        
absence in Mexico, L.A detective 
Charlie Vargas returns to his job 
in order to track down a notorious 
drug trafficker with the help of 
White Chocolate, an inexperienced 
young officer… The acting is      
purposely OTT and the set pieces 
are as daft as they come but 
overall this is destined for cult 
status and ideal for late night 
shows, preferably stoned and 
drunk! 

…there was a boy called 
Dom. He lived in La La Land. 
It was a place where few 
people lived and those who 
did were said to have super-
natural powers. Those who 
said that lived in La La Land 
themselves. His mother and 
father loved him very much 
and so they sent him to a       
private school. Even so Dom 
was not happy because elder 
sister Allegra, who was smarter 
than Dom, was a boarder at 
her school and Dom had to  
go home every night.  

Dom also didn’t like that      
his school was mixed as he 
thought all girls were misfits 
and freaks. The girls quite 
liked him as he was quirky and 
bright. He made and played 
with robots, each one indivi-
dually named. His favourite 
was Alexandra de Panfort 
named after his best friend 
Bo. The connection between 
the names could not be           
explained but Dom said he 
knew why and would not         
reveal that to anyone apart 
from his other best friend       
Lee who was a writing whizz 
and started a school maga-
zine.  

Dom had a column in the 
mag and wrote about all       
sorts of things. These included 
why La La Land should be  
declared a separate republic 
of its own. His even suggested 
building a big wall to protect 
La La inhabitants from the     
rest of the country to avoid 
any contamination from people 
Dom considered inferior           
including those who wanted   
to seek refuge in La La Land.  

Allegra would often chastise 
Dom for his substandard           
intellect, her nickname for      
him was “Dim Dom”, and 
sometimes she would also         
involve evil cousin Carrie who 
relished any opportunity to  
put Dom down. She actually 
wanted to really “put him down” 
such was her malice and       
dislike of poor bullied Dom. 
The shrinks and senior officials 
of La La Land tried to help      
but Dom considered them all 
to be a “blob…as thick as s**t 
and lazy as toads”.  

When Dom left school he 
graduated from the La La 
Polytechnic with a first class 
degree in Ancient Apocryphal 
Tales and the History of British 
Castles.  

His mother said that from an 
early age he wanted to be a 
king and live in a castle.        
Unfortunately he suffered with 
poor eyesight and so would 
eat ten carrots every day as 
the local shaman Nigel           
advised.  

After a failed trip to Russia 
to become a post modern  
Bolshevik and an abortive       
attempt at reinventing the 
aeroplane for his Teutonic 
allies – he hadn’t realised they 
already had a national airline 
– he returned to La La Land 
and was immediately incarcer-
ated for not being able to 
prove his sanity.  

Nonetheless his talent    
and ability to think outside       
the cardboard box did not go 
unnoticed.  

The day soon came when 
King Bernard of North Umber 
invited him to become Head of 
Wisdom and Condescension 
in that kingdom. Dom jumped 
at the chance and was even 
given his own special ophthal-
mologist in case he suffered 
any distress from having pirilli 
eyes. So distinct were they 
that he could make sheep 
freak with one stare.  

Such was his prowess the 
king then made Dom Prescient 
Strategic guru granting him 
freedom to pursue his goal of 
making the region a meritocra-
tic technopolis. The semanti-
cally challenged king wasn’t 
quite sure what that meant 
and sought advice from Dom’s 
uncle Don in the faraway land 
of Milk’nHoney. Don was also 
a self declared guru who had 
mastered the art of winning 
when he loses. Best friend       
Bo was a great fan and shared      
the same hairstylist as Don 
which led to claims of nepo-
tism by neighbouring warlord 
Sir K, another man whose 
hairstyle was the envy of all 
the lads. 

Don’s advice proved futile 
and six months later he was  
in jail having failed to declare 
his moonlighting job of cosme-
tic surgeon for McDonald’s 
employees. They paid him in 
kind with unlimited burgers 
and fries which he would 
sometimes share with his 
glamorous family.  

While in jail he set up a        
cement factory and sold his 
products to the Mexican     
government. Sadly, just like his 
uncle the tale for Dom ended 
in tears. Dom’s capricious      
behaviour was not in tune  
with the La La Land etiquette 
and he was banished to Boo 
Loo Land with nothing to show 
but a box full of microchips 
and algorithms.  

Dom has since received 
many lucrative offers to tell   
his story as a book, a film,        
a radio play and a Cypriot       
sitcom. 
 
** as told to Barney Efthimiou 

by Melankina Chrysafi

My lockdown diary 

George Savvides Barney Efthimiou

Once upon  
a time... 
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We all assume that       
getting fit and healthy 
means getting our body 

physically fit. In reality, to get      
ourselves fully fit and healthy, 
both our minds and body should 
be exercised. Often we hear that 
when people stop working physi-
cally, possibly due to retirement 
or other reasons, if the mind does 
not have anything to really focus 
on, it can have detrimental effects 
to a person’s well-being as they 
gradually deteriorate mentally.  

The mind needs to be exercised 
regularly with a daily workout. 
Working through the daily tasks 
of getting up, making a coffee or 
breakfast may not require too 
much brain power if one is having 
the same breakfast every day. 
The mind and body will be pro-
grammed into the habit. However, 
if one were to do a simple change 
and make a different breakfast for 
a day, that requires more thinking. 
That little change could simply 
make the brain work that little bit 

harder. For example, one decides 
to do a cooked breakfast or make 
pancakes - it would require count-
ing and weighing up, what pan       
to use, how much flour, eggs       
are  required etc. This is making 
the brain work a little bit harder        
because it is not the regular,        
habitual pattern or routine that is 
usually followed. The brain has to 
think more. It has to work a little 
more focussed to achieve a         
desired result. For a real good 
easy brain work out, following a 
more challenging recipe that has 
not been done before, or for a 
very long time, will make the brain 
work even harder. It involves 
counting and strategic planning   
to get a pleasing result. So let's 
get the brain working not only 
with cooking, but with a variety       
of projects that we can find       
personally fulfilling. 

 
Dancing - Dancing not only 

keeps you fit, it gets your mind 
active as you learn new steps 

and count for routines. It helps 
with concentration and memory, 
so whether you choose to salsa, 
tap or jazz it up, just work it with 
online dance classes. 

 
Tai Chi - Tai Chi has been 

known to benefit your mental 
health as well as your body. It can 
help centre you when life seems 
out of balance. I would say that 
would be the case for the majority 
right now. The advantages of Tai 
Chi is that it is suitable for most 
physical abilities and can be prac-
ticed anywhere, anytime, and at 
your own pace. Tai Chi involves 
martial art movements but done 
slowly with concentration, co-ordi-
nation and balance skill; another 
all-rounder for building up good 
body strength and brain power. 

 
Learn a new skill - Learning 

something new will of course 
make you think. A new skill of any 
sort will work as you have to focus, 
work it out and memorize what to 

do. A new creative art skill project, 
or maybe learning a new language, 
is good to do and with a great end 
product or useful result. 

 
Play a game - Playing a variety 

of games, even those computer 
games that involve skill and plan-
ning, requires brain power. A game 
of cards, chess or even scrabble 
makes the mind work. Try a mem-
ory game online or just at home 
yourself. You can do this easily by 
writing a shopping list and then 
see if you can remember what 
and how many things you have 
written. Doing a crossword is 
another option if you are doing 
things alone and at your own pace.  

 
Teaching a skill - Teaching 

someone else something involves 
thinking hard, as you have to figure 
out a way of making the subject 
matter easy for another to learn 

the skill effectively.  
 
Meditate - Everything is about 

balance. After using all the brain 
power during the day for your 
physical and mental tasks, learn 
to switch off before sleep so that 
sleep will be of good quality,      
restful sleep. Use what works for 
you to unwind. Relaxing medita-
tion music or sounds of nature 
works great for many. 

 
Sleep well - To help the brain 

work at its best, it is important to 
sleep well. A tired brain won't func-
tion properly and concentration will 
be poor. Many accidents happen 
due to poor concentration and       
tiredness. The body requires good 
quality sleep and rest to fully       
operate at its best. Are you strug-
gling to get to sleep? Eat some-
thing that contains tryptophan such 
as turkey, chicken or something 

made with milk, such as cheese, 
add a milky drink and you should 
sleep beautifully. 

 
Eat well - Eating nutritious food 

that boosts brain power; include 
fatty fish that contains omega 3 
fatty acids such as salmon,      
sardines and trout. Blueberries 
and other coloured berries give 
anti-inflammatory and antioxidant 
effects which work great against 
oxidative stress and inflamma-
tion. Nuts are high in DHA, a   
type of Omega 3 fatty acid and 
pumpkin seeds are a outsource 
of magnesium, zinc, iron and 
copper ,all important for nerve 
signalling.  

All this helps against an age 
related, degenerative mind and 
helps keep your mind youthful.  

 
Love and Sparkles, 

Samsara x

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

The mind workout

Cooking with Loulla Astin 
Stuffed Tomatoes / Ντομάτες Γεμιστές 

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 Greek stuffed       
tomatoes. The same recipe can 
be used to make stuffed peppers, 
courgettes or any vegetables 
you like in fact. Cypriots like to 
add ground cinnamon into the 
mixture too. 

These stuffed tomatoes can 
be eaten hot from the oven as 
a starter, or as a main meal      
accompanied with a salad and 
maybe some roast potatoes or 
chips. 

Serves 4-5 as a main or         
8 -10 as a starter. 

 
Ingredients: 

8-10 very large beef, firm ripe 
tomatoes 

1 tbsp sugar 
100ml (4 fl oz olive oil) 
1 medium onion finely chopped 

or grated 
2 cloves of garlic chopped 
175g (6oz) long rice 
75g (3oz) currants 
75g (3oz) pine kernels toasted 

or dry fried 

1 tbsp tomato purée 
4 tbsp parsley chopped 
2 tbsp mint, chopped 
2 tbsp dill, chopped 
7 fl oz (200ml) warm water or 

vegetable stock 
Salt and freshly ground black 

pepper 
Extra olive oil 
 

Method: 
Wash the tomatoes and cut a 

cap from the bottom or the top 
being careful not to detach the 
cap. Using a small spoon scoop 
out the pulp and seeds. Discard 
the seeds and finely chop the 
pulp or blend, and put to one 
side. Place the tomatoes upside 
down and drain the juices for 5 
minutes. Sprinkle each tomato 
cavity with a little sugar and 
place them onto a baking dish. 

Heat half the olive oil into a 
medium sized pan and sauté 

the onion and garlic until trans-
parent. Mix 1/2 the tomato pulp 
and tomato purée and cook      
for few minutes. Mix the rice, 
currants, pine kernels and the 
warm water, and season with 
salt and pepper. Simmer for 
about 10 minutes or until most 
of the liquid has been absorbed 
and the rice is cooked a little. 

Remove from the heat and 
mix in the herbs and cool a        
little. Fill the tomatoes with the 
mixture allowing room for the 
rice to swell. Replace the caps, 
drizzle olive oil over the toma-
toes pulp and season with salt 
and black pepper. Bake them in 
a moderate oven 190°c / 375 °f 
/ Gas Mark 5 for about 40 - 45 
minutes, or until tomatoes are 
brown. 

Delicious, nutritious and    
naturally vegan so they’re good 
for you and the planet!

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

The Mercedes ace put on 
a masterclass in wet and 
slippery conditions to take 

a record-stretching 94th career 
win at a rollercoaster of a Turkish 
Grand Prix and secure the title 
with three races to spare. 

Only Ferrari great Michael 
Schumacher has seven titles to 
his name, a number once thought 
unlikely ever to be matched, but 
most of the German’s records 
have passed to Hamilton. 

So complete was Hamilton’s 
domination that he lapped sole 
rival and team mate Valtteri  
Bottas with 12 laps to go on a 
nightmare afternoon for the 
spinning Finn who finished 14th. 

Hamilton already had more 
race wins, pole positions and 
podium finishes than anyone in 
the history of the sport but,        
despite starting a season-low 
sixth, the 35-year-old was         
determined to add to the tally. 

“Thank you so much guys…
that’s for all the kids out there 
who dream the impossible. You 
can do it too man, I believe in you 
guys,” he whooped over the radio 
after taking the chequered flag. 

The Briton finished a massive 
31.6 seconds clear of Racing 
Point’s second-placed Mexican 
Sergio Perez in a race run behind 
closed doors due to the COVID-
19 pandemic. 

“Seven is just unimaginable 
but when you work with such a 
great group of people and you 
really trust each other, there is 
just no end to what can do toge-
ther,” said Hamilton, who has yet 
to sign a new deal for 2021. 

“I feel like I’m only just getting 
started.Hamilton was congratu-
lated after parking up by Perez, 
who still has no seat for 2021, 
and Ferrari’s Sebastian Vettel who 
completed the podium in a race 
full of spins and changes of lead. 

“I told him that it was very 
special for us because we can 
witness history being made 
today,” said Vettel, a four-times 

world champion with Red Bull 
and on the podium for the first 
time this year. “There is no doubt 
Lewis is the greatest in terms of 
what he has achieved.” 

Bottas, who said over the radio 
four laps from the end that he 
wished the race was already  
finished, also went across to  
extend his hand. 

Mercedes had already won 
the constructors’ championship 
for a seventh year in a row, an 
unprecedented feat. 

While Perez started third and 
eked out his tyres, Canadian 
team mate Lance Stroll saw his 
dreams of a first win disappear 
after leading from his first pole 
position. He finished ninth, the 
slide down the order starting 
when he pitted on lap 37. 

Ferrari’s Charles Leclerc took 
fourth place, after passing Perez 
on the last lap but then sliding 
wide, with Spaniard Carlos Sainz 
fifth for McLaren and Red Bull’s 
Max Verstappen sixth. 

Red Bull’s Alexander Albon 
was seventh with Lando Norris 
eighth for McLaren and taking 
a bonus point for the fastest lap. 
Australian Daniel Ricciardo was 
10th for Renault. 

Hamilton said there was a point 
where he thought the race was 
slipping away from him, and the 
leaden skies and constant threat 
of rain added to the sense of un-
certainty, but he kept believing. 

When the team suggested he 
pit for fresh tyres towards the 
end, given the safety of his lead 
and the amount of laps done    
on the worn intermediates, he 
over-ruled them. 

“I lost a world championship 
in the pit-lane, I learned my lesson 
from 2007, that’s for sure. I felt 
like I really had it under control 
and I was going to deal with the 
rain if it dropped,” said the former 
McLaren driver. Lewis Hamilton 
has put his stamp on Formula 
One Racing.

Lewis Hamilton takes 
seventh title in style

Former England, Liverpool 
and Tottenham Hotspur 
goalkeeper Ray Clemence 

has died aged 72, the Football 
Association (FA) said on Sunday. 

Clemence, who played 61 
times for England, began his pro-
fessional career with Scunthorpe 
United before joining Liverpool 
and he made over 450 appear-
ances in 14 years at Anfield. 

He was part of the dominant 
Liverpool side of the 1970s, 
winning three European Cups, 
five English top-flight league       
titles and two UEFA Cups. 

Clemence’s last appearance 
for Liverpool came in their 1-0 
victory over Real Madrid in the 
1981 European Cup final after 
which he joined Spurs and 
added another UEFA Cup and 
FA Cup to his trophy cabinet. 

“After fighting so hard, for 
such a long time, he’s now at 
peace and in no more pain,” his 
family said in a statement. 

“The family would like to say 
a huge thank you for all the love 

and support that he’s received 
over the years. He was loved so 
much by us all and he will never 
be forgotten.” 

Clemence became the first 
goalkeeper to captain England 
since Frank Swift when he took 
the armband in a friendly against 
Brazil in 1981. 

Throughout the late 1970s and 
1980s Clemence vied for the 
England number one jersey with 
Peter Shilton who ended up 
with 125 caps to his name. 

“I’m absolutely devastated to 
be told of the sad news that Ray 
Clemence has just passed away,” 
Shilton said on Twitter. 

“We were rivals but good 
friends. Ray was a brilliant goal-
keeper with a terrific sense of 
humour I will miss him a great 
deal as we’ve kept friends long 
after retiring. RIP my friend.” 

After his retirement as a 
player, Clemence held coaching 
positions with England and Spurs. 
He was the manager of Barnet 
for two years. 

“So sad to say goodbye to a 
true legend, a brilliant goalkeeper 
and my great England goal-
keeping coach Ray Clemence,” 
former England and Arsenal 
goalkeeper David Seaman 
wrote on Twitter. 

Former England and Liverpool 
goalkeeper David James said: 
“I’m deeply saddened to hear the 
passing of Ray Clemence. Clem 
was my coach with England for 
more than a decade. A lovely 
man with a wicked left foot, I had 
a poster of him on my bedroom 
wall as a kid.”

Ex-England goalkeeper 
ace Ray Clemence dies 
at the age of 72

The Bees four game          
unbeaten streak came to 
an end, as Bromley took 

all three points at the Hive      
London. 

Barnet started with purpose 
and on the front foot and looked 
to extend their unbeaten run to 
five games after their FA Cup 
victory over Burton Albion. 

But Bromley took the lead from 
a corner in the 13th minute. Joe 
Kizzi headed the away side in 
front with a clinical and accurate 
Bromley then doubled their lead 
through James Alabi firing it into 
the top corner of the Barnet net. 
It was the least Bromley deserved 
after an impressive first half  

display. 
Both teams started the second 

half loosely, with neither side able 
to dominate possession. Bromley 
extended their lead just before 
the hour with a fine finish from 
Michael Cheek. 

Michael Petrasso got a goal 
back for the home side, with a 
great finish to beat Cousins at 
his near post. The goal gave the 
Bees a glimmer of hope, but they 
couldn’t find a quickfire second 
goal to really bring them back 
into the match. On the team sheet 
there  three UK Cypriots two for 
Barnet Antoni Vasiliou and Alfie 
Pavey and for Bromley on loan 
from Southend Harry Kyprianou.

Barnet unbeaten run 
comes to an end

Dominic Thiem became 
the first man to move 
into the last four of the 

ATP Finals event in London. 
The Austrian beat Rafael Nadal 
7-6 (9-7) 7-6 (7-4) in a high-
quality match for his second 
victory of the season-ending 
event at the O2 Arena in London. 
Nadal had two set points in the 
first-set tie-break but could not 
convert with Thiem eventually 
securing the win on his fifth 
match point. 

Thiem's qualification was      
secured when Stefanos Tsitsi-
pas beat Andrey Rublev. 

Defending champion Tsitsipas 
survived a match point as he won 
6-1 4-6 7-6 (8-6) in Tuesday's 
other match of Group London 
2020. 

Tsitsipas will play Nadal on 
Thursday with the winner joining 
Thiem in the semi-finals, while 
Rublev is eliminated after two 
defeats from two. 

Spanish second seed Nadal, 
who is seeking his first ATP         
Finals title, and Thiem have 
brought the best out of each 
other on many occasions in        
recent years, with gripping 
matches at the Australian and 
US Opens, plus two French 
Open finals. They did so again 
here over two hours and 25      
minutes when the superb stan-
dard barely dropped. 

It was such a shame that 
there was no crowd to enjoy the 
dazzling shot-making in a first 
set that went to a tie-break with-
out a break point being created. 

Nadal seemed set to take it 
when he led 5-2 and although 
Thiem clawed his way back to 
5-5, a double fault handed the 
34-year-old Spaniard a set 
point. An uncharacteristic back-
hand into the middle of the net 
allowed the Austrian to escape 
and after Thiem saved another 
set point, he took his own first 
opportunity with an inside-out 
forehand winner. 

The first break of the match 
went Nadal's way in the seventh 
game of the second set but      
27-year-old Thiem hit back 
straight away to level at 4-4,  

before holding serve to put the 
pressure on the 20-time Grand 
Slam champion. 

Nadal faltered as three errors 
gave the US Open champion 
three match points at 0-40        
but the Spaniard won the next 
five points to hold, including a 
serve-volley at 15-40 that clipped 
the tape and dropped on his  
opponent's side. 

The set went into another tie-
break and at 3-3, a magnificent 
backhand winner saw Thiem 
seize the initiative with the        
victory secured when Nadal 
dragged a backhand wide. 

It was Thiem's seventh win in 
nine matches against top 10 
players this year. 

"I think that today I played a 
little bit higher level than at the 
US Open. It was maybe the best 
match from me since the restart 
of the tour and that makes me 
super happy," he added. 

Nadal, who beat Rublev in 
straight sets in his opening 
match on Sunday, said the way 
he played against Thiem makes 
him feel confident for the rest 
of the tournament. 

Stefanos Tsitsipas defeated 
Dominic Thiem in the final of last 
year's tournament but lost to 
the Austrian in his group opener  
on Sunday. Tsitsipas, 22, looked 
on course for a routine win over 
Rublev when he took the opening 
set in only 19 minutes. However, 
the 23-year-old Russian broke 
late on in the second to take the 
match into a decider. Rublev 
led 6-5 in the final-set tie-break 
but served a double fault, only 
his second of the match, as 
Tsitsipas won three points in a 
row to set up an effective knock-
out match against Nadal. 

"It was an unbelievable match 
from both sides and we pro-
duced some incredible tennis," 
Tsitsipas said.  

"Putting in all that fight paid 
off and I'm happy I showed the 
determination and willingness 
not to give up when he had 
match point. I produced some 
good tennis and that helped me 
take the win."

Stefanos Tsitsipas sets 
up Nadal eliminator for 
the ATP Finals 

Greek tennis star Stefanos Tsitsipas
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Michael Yiakoumi

Fixtures  
Saturday 21st November 2020 
Vanarama National League 
Woking v Barnet 
3.00pm Kingfield Rd, Woking, Surrey, GU22 9AA 
Premier League 
Newcastle United v Chelsea 12:30 BT Sport  
Aston Villa v Brighton 15:00 BT Sport 1  

Tottenham v Man City 17:30 Sky Sports  
Man Utd v West Brom 20:00 BT Sport 1  
Sunday 22nd November 2020 
Fulham v Everton 12:00 BBC One  
Sheffield United v West Ham  14:00 Sky Sports  
Leeds United v Arsenal 16:30 Sky Sports  
Liverpool v Leicester City 19:15 Sky Sports  

Monday 23rd November 2020 
Burnley v Crystal Palace 17:30 Sky Sports  
Wolves v Southampton 20:00 Sky Sports  
Tuesday 24th November 2020 
Vanarama National League 
Barnet v Hartlepool 
7.45pm The Hive, Camrose Avenue, HA8 6AG 

Cyprus beat Luxemburg 
with 2-1 in GSP Stadium, 
Nicosia, on Saturday  

securing its first victory in the 
UEFA’s National League first 
group of League C. 

 The Luxembourg squad, 
which leads League’s C first 
group, took the lead with an own 
goal by Kousoulos in the 5th 
minute with the Cypriot team 
equalising with Kastanos from 
the penalty spot while Luxem-
burgish team was left with ten 
players as Selimovic was sent 
off with a red card. Kastanos 
scored again in the 71st minute 
to give the Cypriot team its first 
win in the group. 

Speaking after the march, 
Cyprus coach Joan Walem said 
he was satisfied as the team 
needed the victory very much,  

The weekend before Cyprus 
ended a seven-game losing 
streak in their most recent inter-
national fixture, a 0-0 draw away 
to Azerbaijan. They faced Greece, 
who last month picked up four 

points from their two UEFA      
Nations League fixtures. More 
impressively, they didn’t concede 
a goal in either of those two 
matches and have conceded just 
three goals in their last seven 
international games. Greece used 
this game as a chance to give 
their entire squad minutes on the 
pitch ahead of their two upcoming 
UEFA Nations League games. 
However, that didn’t stop from 
not just beating Cyprus here, but 
they failed to keep a clean sheet. 

Cyprus with this 2-1 defeat in 
Athens has extended Cyprus 
winless run to eight games but 
Cyprus started off badly conce-
ding two in the first twenty         
minutes after Christos Tzolis 
and Giakoumakis scored. 

The second half Cyprus were 
much improved and produce 
some dangerous attacking 
moves and produced a goal 
through Elias to reduce the 
score to 2-1 in Greece’s favour 
but not enough to stop Greece.

Cyprus Football

Cyprus against Luxembourg

Greece v Cyprus

Portugal booked their 
ticket to the 2021 UEFA 
European U21 Champion-

ship after a 2-1 win against       
Cyprus. The visitors rarely threat-
ened after taking a surprise   
lead in Parchal, goals to Gedson 
Fernandes and Diogo Queirós 
getting it done for Rui Jorge’s 
side. 

Portugal were heavy favourites 
in Parchal but found themselves 
behind in the 2nd minute. 

 Thierry Correia conceded a 
free kick in a seemingly harmless 
position, but a long ball from UK 
Cypriot Jack Roles into the mixer 
saw Panayiotis Artymatas rise 
highest and head the ball past 
Diogo Costa.  

Jack Roles is a Tottenham 
player on loan to League One 
club Burton Albion and has 
played for the U21’s before. 

Diogo Queirós hit the post in 
the 17th minute after Rafael Leão 
headed a corner in his direction.  

Jota was finding plenty of 
space on the right wing and      
delivering a multitude of crosses, 
one of which fell to Leão who 
saw a fierce shot saved by       
Antreas Paraskevas. 

Just when it seemed Portugal 
would go into the break 1-0 down 
they received a lifeline. 

Thierry Correia penalty when 
eferee Barbeno Luca pointing 
to the spot. Gedson’s penalty was 
initially saved by Paraskevas 
before the ball trickled an inch 
over the line. 

Jota and Gedson had shots 
saved as Portugal went into half 
time with all the momentum. 

It was an identical corner      
routine that saw Queiros hit the 
post in the first half. Florentino 
Luis was the provider this time, 
heading Jota’s corner towards 
Portugal’s captain who made no 
mistake from point blank range. 

Daniel Paroutis shot over from 
distance but Portugal’s defence 
was rarely threatened. Nuno 
Mendes made way for Fábio 
Vieira in the 82nd minute,  

Gedson firing wide in added 
time but it was job done as      
Portugal guaranteed a place in 
Hungary and Slovenia. 

Qualification guaranteed for 
Portugal as they  secured their 
eighth win in nine matches but 
remain three points behind 
Group 7 leaders Netherlands. 

UK Cypriot Jack Roles 
shines for Cyprus U21’s

Early goals by Youri Tiele-
mans and Dries Mertens 
earned Belgium a com-

fortable 2-0 win over England to 
strengthen their grip on top spot 
in Group A2 while ending the 
visitors’ hopes of reaching the 
Nations League Finals in Leuven 
on Sunday.  

England had to win to put 
themselves back in with a chance 
of winning the group, but Gareth 
Southgate’s side found them-
selves chasing the game after 
Tielemans put the hosts in front 
after 10 minutes. 

Harry Kane had an effort 
cleared off the line soon after but 
it got even worse for England when 
Mertens curled home a delight-
ful free kick after 23 minutes. 

Belgium, the world’s top-ranked 
side, held on with few real alarms 
against an unimaginative Eng-
land side who enjoyed plenty  
of possession without creating 
many clear chances. 

Roberto Martinez’s Belgium 
side must now only avoid defeat 
on Wednesday against Denmark, 
who beat Iceland 2-1, to win the 
group. A second successive   
defeat for England, after a home 
loss to Denmark, left them in 
third place in the group with  
one match to come at home to 
Iceland. 

“We got the early lead then we 
had to suffer and see the press 
and risks that England took,” 
Martinez said. 

“We were always in control at 
2-0, sometimes it can be danger-
ous, you feel comfortable but 
we defended Thibaut Courtois’s 
goal very well.” 

England were architects of 

their own downfall. After 10       
minutes a casual pass out from 
the back by Eric Dier was snaf-
fled by Belgium and when the ball 
was played forward to Romelu 
Lukaku he squared it to Tielemans. 

The Leicester City player’s shot 
was well hit but skimmed off the 
leg of Tyrone Mings and although 
keeper Jordan Pickford got his 
fingertips to it, the ball went in 
off the post. 

Jack Grealish went close to an 
immediate response for England 
when he connected with Kieran 
Trippier’s low cross but Toby     
Alderweireld did well to block. 

Belgium’s second goal came 
from a harshly-awarded free kick 
against Declan Rice on Kevin 
De Bruyne. Yet there was no 
doubting the quality of Mertens’ 
finish as he curled the ball over 
the wall and inside the post. 

Harry Winks replaced Jordan 
Henderson after halftime for 
England, who were missing the 
injured Raheem Sterling, but it 
made little difference to their  
potency. 

The bright spot for England 
was Grealish who followed up 
his fine performance in the 3-0 
friendly win against Ireland this 
week with another confident 
performance display. Defeat was 
Southgate’s 10th while in charge 
of England from 48 games, but 
skipper Kane felt England were 
unlucky. 

“We were dominant. We were 
unlucky to concede the two 
goals,” he said. “A deflection and 
I don’t think the second was a 
free kick. A lot of positives to take, 
big improvement still required.

Belgium ease to 2-0 
win over England

Jubilant Belgium players
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† DEATH ANNOUNCEMENT
It is with great sadness we announce the death of our 

beloved mother, grandmother and great grandmother 

Maria Mariou Georgiades 
who died on the 16th October 2020 after a short illness. 

She was born in Famagusta as Maria Panayiotou on the 

25th February 1940. She was the beloved wife of Mariou 

Modestos Georgiades. She leaves behind her children 

Modesty, Androulla, Eleni and Andreas, her 

grandchildren Nikola, Kiran, Rebekah, Sophie, Alex & 

Angela and her great grandson Isiah. We will remember 

her and honour her name. Her funeral service is to be 

held on 26th November 2020 at 12.30 at St Anthony & 

St John, 1 Sussex Way, London N7 6RT she will be laid 

to rest with her husband at Islington & St Pancras 

Cemetery, 278 High Rd London N2 9AG. 

A box will be at the Church for humanitarian purposes.25.02.1940-16.10.2020

Andreas Panayiotou (Lissharos)
† MEMORIAL †

In loving memory of our dearest Andreas who left this earthly world on the 25th November 2015.  
Sunshine passes shadows fall 

But Loving memories outlive them all 
Silent prayers keep us in touch 

With a husband Father and grandfather 
We loved and miss so much  

Our loving thoughts go with you Andreas as life goes on its way.   
Lovingly remembered by your wife Kathleen, son Andrew, daughter Julia and all those who loved you.  
Due to Covid19 all prayers will be behind closed doors this year. Father George from All Saints church 

in Camden Town will go to Finchley Cemetery at 2.00pm on the 25th November 2020 to meet the 
family and make the prayers of the deceased and bless Andreas’s grave. 

Αιωνία του η μνήμη.

Androulla Savva
† MEMORIAL

It is with a heavy heart and great sadness that we announce 
the passing of Androulla Savva (7th November 2020) 

at the age of 79. She was a loving mother to Amelia, Marina, Simon 
and Koulla.  Androulla was an adoring grandmother and 

great-grandmother who will be greatly missed. She also leaves 
behind her three siblings and many nieces and nephews. 

 
Androulla was born in Morphou, Cyprus on the 7th May 1941 and 

came to England in the early 1960’s. She was a hard-working single 
mother who worked tirelessly to bring her children up and give them 

a decent start in life. She was humble and lived life to the full and 
never happier than when she was surrounded by her grandchildren 

and great grandchildren. 
 

A very sad loss. Rest in peace mum. 
 

The Service will take place on the 26th November at St. Mary’s 
Cathedral - Wood Green at 1:00pm and 2:30pm at Southgate 

Cemetery.

Ανδρούλλα Σάββα
† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της Ανδρούλλας Σάββα 
(7 Νοεμβρίου 2020) σε ηλικία 79 ετών. Ήταν μια στοργική μητέρα για 
την Αμέλια, τη Μαρίνα, τον Σιμόν και την Κούλα. Η Ανδρούλλα ήταν 

λατρευτή γιαγιά και προγιαγιά που θα τους λείψει πολύ. Αφήνει 
επίσης τα τρία αδέλφια της και πολλά ανίψια. 

 
Η Ανδρούλλα γεννήθηκε στη Μόρφου στις 7 Μαΐου 1941 και ήρθε 
στην Αγγλία στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Ήταν μια σκληρά 

εργαζόμενη μητέρα που εργάστηκε ακούραστα για να μεγαλώσει τα 
παιδιά της και να τους δώσει μια αξιοπρεπή αρχή στη ζωή. Ήταν 

ταπεινή και έζησε στο έπακρο. Ήταν η πιο ευτυχισμένη γιαγιά όταν 
περιτριγυριζόταν από τα εγγόνια και τα δισέγγονα της. 

 
Μια πολύ θλιβερή απώλεια. Ξεκουράσου εν ειρήνη μαμά. 

 
Η κηδεία θα τελεστεί στις 26 Νοεμβρίου από τον Καθεδρικό Ναό της 
Παναγίας - Wood Green στη 1:00 μ.μ. και η ταφή στις 2:30 μ.μ. στο 

κοιμητήριο του Southgate.07.05.1941 - 07.11.2020

(From Livadia - Larnaca)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο 

της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς  
Θεοδώρας Κυριάκου Μέσσιος 

(από Σπαθαρικό, Αμμόχωστο) 
που απεβίωσε την 1η Νοεμβρίου 2020 σε ηλικία 95 ετών. 

Αφήνει πίσω δύο γιους: Άκης και Αντρέας, δύο θυγατέρες: 
Μάρω και Άννα, επτά εγγόνια: Δώρα, Χριστιάνα, 

Χρήστος, Αντρέας, Άντρια, Δέσποινα και Νικόλας, 
καθώς και πέντε δισέγγονα. Θα συναντηθεί με το γιο της 

Γιώργο που πέθανε πριν από δεκαεπτά χρόνια και το 
σύζυγό της Κυριάκο που πέθανε πριν από επτά χρόνια. 

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 
στις 12:30 μ.μ. από τον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό 
Ναό του Απ. Αντρέα, Kentish Town και η ταφή θα γίνει 
στις 2:30 μ.μ. στο κοιμητήριο του New Southgate. Κατά 
προτίμηση, οι δωρεές θα διατεθούν για το British Heart 

Foundation. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με 
την Μάρω 07706434493 ή την Anna 07906933417.23.05.1925 - 01.11.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Τάκης Γεωργίου 
(από Τραχώνι Κυθρέας)  

Θα ζεις για πάντα στην καρδιά μας 

Ο Τάκης Γεωργίου από το Τραχώνι 

Κυθρέας απεβίωσε την Πέμπτη 12 

Νοεμβρίου 2020 σε ηλικία 84 ετών. 

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ελένη 

Γεωργίου από την Τύμπου και τα τρία 

του παιδιά: τον Γιώργο, τη Λίζα και τη 

Νίκη και συζύγους Τζένη, Στέφανος 

και Κρις, τέσσερα εγγόνια, Ανδρέας, 

Ολίβια, Νικόλας και Theo. 

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 1η 

Δεκεμβρίου 2020 στις 12:00 από την 

εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB και η 

κηδεία στο κοιμητήριο του Islington & 

St Pancras, 278 High Road, East 

Finchley N2 9AG. 

Λόγω της COVID-19, οι αριθμοί 

συμμετοχής είναι περιορισμένοι και 

επομένως μόνο με πρόσκληση 

μπορείτε να παρευρεθείτε.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Takis Georgiou 
(from Trahoni - Kythreas)  

Loved and always in our hearts 
 

Takis Georgiou from Trahoni - Kythreas 
died at the age of 84 on Thursday 12 
November 2020. 

 

Takis leaves behind his wife Eleni 
Georgiou from Tymbou and his three 
children:  George, Liz and Niki, their 
respective spouses, Jenny, Stephen 
and Chris and four grandchildren, 
Andreas, Olivia, Nikolas and Theo. 

 

His funeral will take place on Tuesday 
1 December 2020 at 12.00 at the 
Panayia Church, Trinity Road, Wood 
Green, London N22 8LB and the 
funeral will be held at Islington & 
St Pancras Cemetery, 278 High Road, 
East Finchley N2 9AG. 

 

Due to COVID-19 the numbers of 
attendance are restricted and therefore 
it will be by invite.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Χριστίνα Αγγελή 
 

Στις 21 Νοεμβρίου 2020 κλείνουν ήδη 9 μήνες 

από τότε που απεβίωσε η Χριστίνα Αγγελή. 

Έφυγε από εμάς τόσο νωρίς χωρίς να μας δοθεί  

αρκετός χρόνο να το συνειδητοποι-ήσουμε, η 

Χριστίνα άφησε πίσω τον σύζυγό της Ανδρέα, 

τα παιδιά της: Steven, Simon και Paul, τις 

νύφες της Γιαν και Λιάνα, τα εγγόνια Ανδρέα, 

Χριστίνα, Άλεξ, Αντώνη και Μιχαήλ, την 

αδερφή της Φωτούλα και πολλούς αγαπητούς 

φίλους. Ο χρόνος φαίνεται ακόμη δεν είναι 

θεραπευτής. Λες και ήταν χθες όταν γιορτάσαμε 

όλοι μαζί τα Χριστούγεννα, χωρίς να γνωρίζουμε 

ότι θα ήταν τα τελευταία που γιορτάζαμε μαζί. 

Ευχαριστούμε όλη την οικογένεια και τους 

φίλους που συνεχίζουν να μας 

συμπαραστέκονται σε αυτή τη μεγάλη μας 

απώλεια. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε 

ποτέ να το ξεπεράσουμε. Σε αυτές τις δύσκολες 

στιγμές για όλους, που δυστυχώς δεν μπορούμε 

να κάνουμε μνημόσυνο όπως εμείς το θέλαμε, 

αλλά γνωρίζουμε  ότι θα συμμετάσχετε μαζί μας 

τιμώντας τη μνήμη της Χριστίνας, η οποία μας 

λείπει τόσο πολύ κάθε μέρα. Παρακαλούμε,  

επίσης, προσευχηθείτε μαζί μας, για όλους όσοι 

ασθενούν και αγωνίζονται σκληρά για να 

καταπολεμήσουν την ασθένεια, έτσι ώστε να 

τελειώσουν τα βάσανα τους για να μπορούμε να 

είμαστε ξανά όλοι μαζί.

† MEMORIAL 

Christina Angeli  
 

On 21st November 2020 it will be already be 9 

months since Christina Angeli passed away. 

Taken from us so quickly, with barely time to 

come to terms with her diagnosis, Christina has 

left behind her husband Andreas, her children; 

Steven, Simon and Paul, her daughters-in-law; 

Yan and Liana, grandchildren; Andrew, Chris-

tina, Alex, Anthony and Michael, along with 

her sister Fotoulla and many dear friends. Time 

is yet to be a healer and it only seems like 

yesterday that we were all together celebrating 

Christmas, not knowing this would be our last 

one together. 

We thank all the family and friends for continuing 

to be so supportive, without whom we could 

never have got through this. During these chal-

lenging and difficult times for everyone we will 

unfortunately not be able to have the memorial 

we would like, but we know you will join us in re-

membering Christina, who we miss so much 

every day. Please also join us in our prayers for 

those amongst us fighting hard to battle through 

illness, so their suffering can be over and we 

can all hopefully enjoy being together again.

07.09.1936 - 12.11.2020
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† MEMORIAL 

Melanie & Pericles Constantinou
In memory of our Mother, Melanie Constantinou, who passed away on 

26 November, 2019, and Father, Pericles Constantinou, who passed 

away on 14 September, 2002.  

 

Στη μνήμη της Μητέρας μας, της Μελάνης Κωνσταντίνου, που 

πέθανε στις 26 Νοεμβρίου 2019, και του Πατέρα μας Περικλή 

Κωνσταντίνου, που πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου 2002. 

Αιωνία τους η μνήμη

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Κυριακού και Αντρέας Θωμά 
Το 16ον μνημόσυνο της πολυαγαπημένης μας μητέρας , γιαγιάς και προγιαγιάς Κυριακού 

Θωμά είναι στις 22 Νοεμβρίου 2020 και παράλληλα τιμούμε τη μνήμη του αγαπημένου μας  

πατέρα, παππού και προπάππου  Αντρέα Θωμά που απεβίωσε στις 3 Μαΐου 2015. 

Αιωνία τους η μνήμη. 

Παιδιά: Eλένη, Γιωργούλλα, Μαρία, Γιάννης, Δημήτρης και Γιώργος, εγγόνια, δισέγγονο,  

αδέλφια και λοιποί συγγενείς 
 

Kyriacou and Andreas Thoma 
The 16th memorial of our beloved mother, grandmother and great-grandmother Kyriacou 

Thoma is on 22 November 2020 and at the same time we honour the memory of our beloved 

father, grandfather and great-grandfather Andrea Thoma who passed away on May 3, 2015. 

Their memory eternal.

†††

«Έφυγε» ένας αγνός Κύπριος
Κύπρος, κοινή πατρίδα...

Εφυγε από τη ζωή ο Τουράν,ο Τουρκοκύπριος φίλος μας που 

φύλαε το κλειδί της «Παναγίας των Περβολιών» στο σπίτι που 

κατοικούσε στο κατεχόμενο χωριό μας, Δίκωμο.  

Η κηδεία και η ταφή του τελέστηκαν στο χωριό μας το Σάββατο 

31 Οκτωβρίου 2020. Ήμουν εκεί.  

Άσβεστη θα παραμείνει η θύμηση αυτού του γνήσιου Κύπριου. 

Αν ήταν όλοι σαν αυτόν, σήμερα, η κοινή πατρίδα μας, Κύπρος 

δεν θα ήταν μοιρασμένη. Με τους παρακάτω απλούς στίχους 

μου, αποχαιρέτησα τον Τουρκοκύπριο συμπατριώτη μας και 

ακριβό φίλο του χωριού μας, Τουράν.

Του Χρίστου Χάσικου 

Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Δικώμου

Όλα ίδια. Απαράλλαχτα. 
Τα χέρια σταυρωμένα μπροστά. 
Οι ώμοι γερμένοι χαμηλώνουν. 

Τα κεφάλια σκυφτά. 
Καθόλου έπαρση. Το εγώ πεθαμένο. 
Το ίδιο και ο νεκρός μπροστά μας. 

Ίδιος ο πόνος, ίδιο το κλάμα, ίδιος ο λυγμός. 
Όλα ίδια απαράλλαχτα μπροστά στο φέρετρο. 

Μού φαίνονται όμως  ανάποδα... 
Όλα ίδια και ίσα έπρεπε να ήταν στη ζωή  

όχι στο θάνατο. 
Στο καλό φίλε μου. Αναπαύσου εν ειρήνη. 

Ό,τι σου αναλογούσε να κάνεις στη ζωή το έκα-
νες. 

Εσύ τα κατάφερες και έφυγες 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Κάποιοι από εμάς θα τα καταφέρουν;
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