
σελ 13 & 17σελ 13 & 17

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ  ΠΕΜΠΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021  |  ETOΣ 45ο  |  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 2431 |  £1

Με χαλασμένα φρένα στον κατή-
φορο οδεύουν ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης και η ηγεσία του ΔΗΣΥ 
στο Κυπριακό. Βάζοντας τις προ-
σωπικές τους ατζέντες πάνω από 
την Κύπρο συνεχίζουν...  

Σελ 6

Με προσωπικές ατζέντες...
Με χαιρετισμό της, η Προϊσταμένη 
της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Απο-
στολής (ΚΕΑ), Δρ. Βασιλική Κούμα, 
εύχεται η φετινή σχολική χρονιά να 
κυλήσει ομαλά, χωρίς την ανάγκη 
υποχρεωτικού εγκλεισμού...   

 
Σελ 8,9 & 11

«Καλή σχολική χρονιά»

Αθάνατος!

σελ 7, 17, 30, 31 & 32

Η πιο ψηλή 
φορολογία 
μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο!
ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΧΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αποκλειστικά 
στην «Παροικιακή»

σελ 2, 4, 18 & 19

Tο έργο του Κυπριακού Κοινοτικού Κέ-
ντρου (CCC) εξήρε η βουλευτής των 
Συντηρητικών Τερέζα Βίλιερς κατόπιν 
επίσκεψής της στις εγκαταστάσεις του, 
στο Wood Green. Στη συνέχεια, επι-
σκέφθηκε τα γραφεία της «Παροικια-
κής» και παραχώρησε αποκλειστική 
συνέντευξη στην εφημερίδα μας, κα-
λώντας την βρετανική κυβέρνηση «να 
ασκήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
πίεση στην Άγκυρα για να δώσει στους 
Κύπριους την ελευθερία να καθορί-
σουν το μέλλον τους»...

Εnglish Section pages 17-26

ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΩ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΕΟ LOCKDOWN ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ!

ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ H ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ

σελίδες: 3 & 17

Μάχες στη Βουλή των Κοινοτή-
των με το Εργατικό Κόμμα να χα-
ρακτηρίζει την επιχείρηση εκκέ-
νωσης στο Αφγανιστάν ως 
«χαοτική» με την κριτική να στρέ-
φεται τόσο κατά του Ράαμπ... 
 

Σελ 10

θυέλλα αντιδράσεων

Η οικουμένη  υποκλίνεται 
στον Μίκη για το στερνό αντίο
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΤΕΡΕΖΑ ΒΙΛΙΕΡΣ ΣΤΟ CCC ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ»

«Το έργο του Κυπριακού Κοινοτικού  
Κέντρου είναι εξαιρετικά σημαντικό»

Η βουλευτής της περιφέρειας 
Chipping Barnet Τερέζα Βίλιερς 
επισκέφθηκε το Κυπριακό Κοι-
νοτικό Κέντρο (CCC) και τα 
γραφεία της «Παροικιακής» 
στο Earlham Grove του Wood 
Green την Παρασκευή 3 Σε-
πτεμβρίου 2021. 
 
Η Βίλιερς, η οποία είναι πρόεδρος 
της ομάδας Conservatives Friends 
of Cyprus στη βρετανική Βουλή, και 
αντιπρόεδρος της Διακομματικής 
Ομάδας (APPG) για την Κύπρο στη 
Βουλή των Κοινοτήτων και στη 
Βουλή των Λόρδων, συναντήθηκε με 
κατοίκους της περιοχής, χρήστες και 
θαμώνες του Κέντρου, και ξεναγή-
θηκε στους χώρους του από την 
Πρόεδρο Σούζη Κωνσταντινίδη MBE, 
τον Ταμία Πάμπο Χαραλάμπους και 
τη Διευθύντρια Χριστάλλα Ευδοκί-
μου. Οι εκπρόσωποι του Κέντρου 
εξήγησαν στην κ. Βίλιερς τη σημασία 

του CCC για την κοινότητα. Η φιλο-
κύπρια Συντηρητική βουλευτής του 
Βόρειου Λονδίνου είχε την ευκαιρία 
να διαπιστώσει το έργο που επιτε-
λείται τόσο από το CCC όσο και από 
το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και 
Δραστηριοτήτων (Day Care & Activ-
ities Centre). 
 
Η έως πέρυσι υπουργός Περιβάλλο-
ντος της Βρετανίας εξήρε το έργο του 
Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, το 
οποίο δίνει τη δυνατότητα σε άτομα 
με διαφορετικό υπόβαθρο να κοινω-
νικοποιηθούν και να περάσουν δη-
μιουργικά τον χρόνο τους. Στη συνέ-
χεια, η βουλευτής είχε συνάντηση με 
την Πρόεδρο του CCC, τον Ταμία και 
τη Διευθύντρια προκειμένου να συ-
ζητήσουν τα ζητήματα που αντιμετω-
πίζει το Κέντρο. 
 
«Ευχαριστώ τη Σούζη Κωνσταντινίδη 
και τον Πάμπο Χαραλάμπους που με 
καλωσόρισαν στο Κυπριακό Κοινο-

τικό Κέντρο στο Wood Green. Από-
λαυσα πραγματικά τη συνάντησή 
μου με όλη την ομάδα του Κέντρου 
και εντυπωσιάστηκα όταν έμαθα για 
τα σημαντικά προγράμματα που εκ-
πονούνται εκεί, για παράδειγμα τα 
προγράμματα υποστήριξης των ηλι-
κιωμένων», είπε η Βίλιερς. 
 
Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο βρί-
σκεται στη διεύθυνση Earlham 
Grove, Wood Green, London, N22. 
Πρόκειται για ένα φιλανθρωπικό 
ίδρυμα που αποτελεί το «σπίτι» αρ-
κετών εκδηλώσεων της παροικίας και 
παράλληλα αποτελεί κέντρο κοινω-
νικοποίησης αρκετών μελών της κυ-
πριακής παροικίας και όχι μόνο, οι 
οποίοι συζητούν, τρώνε φαγητό, ψυ-
χαγωγούνται και λαμβάνουν μέρος 
σε διάφορες δραστηριότητες. 
 
Βίλιερς: «Η Παροικιακή συνιστά 
απόδειξη της επιτυχίας της κυ-
πριακής κοινότητας» 

Ακολούθησε επίσκεψη της κ. Βίλιερς 
στα γραφεία της «Παροικιακής» στο 
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. «Ήταν 
υπέροχο ότι είχα την ευκαιρία να συ-
νομιλήσω με το προσωπικό της εφη-
μερίδας για τη μακροχρόνια υποστή-
ριξή μου σε μια ελεύθερη και 
ενωμένη Κύπρο», τόνισε η Τερέζα Βί-
λιερς. 
 
Και πρόσθεσε: «Η Παροικιακή είναι 
μια εξαιρετική εφημερίδα. Ο ιστότο-
πός της έχει επίσης τεράστια απή-
χηση. Είναι πραγματικά πολύτιμη για 
την κυπριακή κοινότητα». 
 
Ο Πάμπος Χαραλάμπους, Διευθυ-
ντής της Παροικιακής, ευχαρίστησε 
την κ. Βίλιερς για τη «συνεχή υπο-
στήριξη και τις προσπάθειές της για 
την επίλυση του κυπριακού προβλή-
ματος». 
 
«Προσπαθώ εδώ και πολλά χρόνια 
να υποστηρίξω όσο μπορώ την Κύ-
προ. Το γεγονός ότι το νησί παραμέ-
νει διχοτομημένο τόσα χρόνια μετά 
την εισβολή συνιστά μία κατάφωρη 
αδικία. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι 
για την Κύπρο. Θέλουμε μια ελεύ-
θερη και ενωμένη Κύπρο», τόνισε η 
κ. Βίλιερς. 
 
«Η Παροικιακή συνιστά απόδειξη της 
επιτυχίας της κυπριακής κοινότητας 
στο Λονδίνο. Ανυπομονώ να συνερ-
γαστώ μαζί σας, καθώς επίσης και 
με τα υπόλοιπα μέλη της κυπριακής 
κοινότητας με σκοπό να εξευρεθεί 
λύση για την Κύπρο και επιτέλους να 
τερματίσουμε αυτήν την κατάφωρη 
αδικία που έχει συμτελεστεί», πρό-
σθεσε. 
 
Η Βίλιερς κάνει ενεργή εκστρατεία για 
την επανένωση της Κύπρου εδώ και 
23 χρόνια. Η εκλογική της περιφέρεια 
Chipping Barnet φιλοξενεί πολλούς 
Βρετανούς Κύπριους. 
 
Διαβάστε τη συνέντευξη που  
παραχώρησε η Τερέζα Βίλιερς 
στην «Παροικιακή»  
στη σελίδα 4.

 Επιστολή του Γιώργου  
 Κτώρου για την ΕΔΕΚ
Αγαπητοί φίλοι, 
Διάβασα στον κυπριακό Τύπο ότι ο πρό-
εδρος του παραρτήματος ΕΔΕΚ Κύπρου, 
φίλος Μιχάλης Κασιής, εξέφρασε υποστή-
ριξη στον έναν απο τους υποψήφιους διά το 
αξίωμαν του νέου προέδρου του κόμματός 
μας, τον Μαρίνο Σιζόπουλο. 
Και ερωτώ, αγαπητέ Μιχάλη: αυτή είναι προ-
σωπική σου υποστήριξη; 
Είναι από την Κομματική Ομάδα; 
Αν ναι, έχετε καλέσει τα μέλη και τους φίλους 
για να  συζήτησουν και να πάρουν μιαν  
απόφαση; 
Αν σε αυτά δεν μπορείτε να απαντήσετε, 
τοτε η παρουσία σας στο συνέδριο για να 
ψηφίσετε κατα βούληση ειναι αντικανονική. 
Σας υπενθυμίζω οτι προ 22 ετών έκανα το 
σωστόν, για λογους αρχής: παραιτήθηκα 
διότι ήμουν ενάντια στον Τόνι Μπλερ και την 
πολιτικήν του στη Γιουγκοσλαβία. Δεν σου 
ζήτω, ούτε αναφέρομαι σε δική σου παραί-
τηση. Προς Θεού, γνωρίζεις την εκτίμηση 
που σου έχω. 
Αν ειναι δυνατόν, ζητώ να γίνει μια ανοικτή 
σύσκεψη των μελών και φίλων για να εχεις 
και εσύ και η ψήφος σου την βαρύτητα που 
πρέπει να εχει. 
Διατελώ φιλικά, 
Γιώργος Κτώρου

Από αριστερά εικονίζονται: Δώρος Παρτασίδης, μέλος του Board of British Cypriots, Σούζη Κωνσταντινίδη MBE, Πρόεδρος CCC, 
Τερέζα Βίλιερς, Χριστάλλα Ευδοκίμου, Διευθύντρια CCC, Πάμπος Χαραλάμπους, Ταμίας CCC 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

 
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γονέων  
πληροφορεί την παροικία μας ότι  

ετοιμάζει την έκδοση δύο βιβλίων (στα 
ελληνικά και στα αγγλικά) για τα 

70χρονά του (1952-2022). 
Παρακαλεί όλους όσοι ίσως έχουν  

κάποιο υλικό, φωτογραφίες,  
ντοκουμέντα, αντικείμενα που  

σχετίζονται  με την ίδρυση, τη δράση 
και τα σχολεία του ΣΕΓ, να επικοινωνή-
σουν είτε με τον Πρόεδρο του ΣΕΓ  
κ. Παναγιώτη Γιακουμή στα γραφεία 

του ΣΕΓ ή στο τηλέφωνο 
07939589759   

ή στο email: pyiacoumi@aol.com   
ή με τον Δρα Κύπρο Τοφαλλή (επιμε-
λητή της έκδοσης) στη διεύθυνσή του: 

29, Onslow Gardens, London N21 
1DY ή στο τηλέφωνο 020 8360 7968  
ή στο e-mail: ktofallis@gmail.com

Συναντήσεις Προέδρου  
ΝΕΠΟΜΑΚ στην Κύπρο
Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύ-
προ, ο Χρήστος Tuton, Πρόεδρος της ΝΕ-
ΠΟΜΑΚ, πραγματοποίησε συναντήσεις με 
τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξω-
τερικών, Κορνήλιο Κορνηλίου, και τον Επί-
τροπο Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας Φώτης Φωτίου. 
Ο κ. Tuton και ο κ. Κορνηλίου συζήτησαν τις 
προοπτικές επανέναρξης των διαπραγμα-
τεύσεων για το Κυπριακό, την κατάσταση 
στη Βαρώσια και τον ρόλο που παίζει η Κύ-
προς στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Κατά τη συνάντηση με τον κ. Φωτίου, συζη-
τήθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχε-
τίζονται με τη διασπορά, τους αγνοούμενους 
της Κύπρου, πιθανά μελλοντικά σχέδια και 
τις προσπάθειες της ΝΕΠΟΜΑΚ να ευαι-
σθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με 
την κλιματική αλλαγή. 
Κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Εξω-
τερικών, ο κ. Tuton είχε επίσης σύντομη συ-
νάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο 
Χριστοδουλίδη, και τον εκπρόσωπο Τύπου 
του Υπουργείου, Δημήτρη Σαμουήλ, οι 
οποίοι εξήραν το έργο και το πάθος της κυ-
πριακής διασποράς. 
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ΔΕΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Ο Υφυπουργός Υγείας της βρετανικής κυβέρνησης Ναντίμ Ζα-
χάουι απέφυγε να διαψεύσει δημοσίευμα της εφημερίδας ‘i’ που 
αναφέρει ότι έχει πέσει στο τραπέζι σχέδιο νέου lockdown στη 
Βρετανία τον Οκτώβριο αν συνεχιστεί η μεγάλη αύξηση των ει-
σαγωγών ασθενών Covid σε νοσοκομεία. 
Το δημοσίευμα επικαλείται μη κατονομαζόμενο επιστημονικό 

σύμβουλο της κυβέρνησης Τζόνσον, μέλος της ανεξάρτητης επι-
τροπής ειδικών SAGE, ο οποίος προειδοποιεί πως το Ηνωμένο 
Βασίλειο πρόκειται να εισέλθει σε μια περίοδο «παρατεταμένης 
κορύφωσης» λοιμώξεων κορωνοϊού και νοσηλειών. 
Προσθέτει ότι αν οι ημερήσιες εισαγωγές δε μειωθούν και κριθεί 

ότι απειλούν με κορεσμό τα δημόσια νοσοκομεία, τότε θα μπο-
ρούσαν να επιβληθούν εκ νέου περιοριστικά μέτρα κατά τη διάρ-
κεια των προγραμματισμένων σχολικών διακοπών την τελευταία 
εβδομάδα του Οκτωβρίου. 
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid μένουν πεισματικά κοντά ή 

και πάνω από 900 ημερησίως εδώ και δύο εβδομάδες, με πε-
ρισσότερους από 7.600 φορείς να νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή. 
Όπως τονίζει η εφημερίδα, το σχέδιο της κυβέρνησης πιστεύεται 

ότι προβλέπει παράταση των σχολικών διακοπών κατά μία εβδο-
μάδα, δηλαδή και την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Από εκεί 
και πέρα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης, προβλέ-
πεται από επαναφορά της υποχρέωσης τήρησης αποστάσεων 
και περιορισμών στις συναθροίσεις έως ένα πλήρες αλλά μικρής 
διάρκειας «αντιπυρικό» lockdown με λειτουργία μόνο των κατα-
στημάτων πώλησης αναγκαίων ειδών.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου 
lockdown στη Βρετανία

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πα-
ρουσίασε την Τρίτη σχέδιο για την αύξηση των φόρων 
στους εργαζομένους, τους εργοδότες και ορισμένους 
επενδυτές για να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την 
υγεία και την κοινωνική πρόνοια, προκαλώντας την 
οργή ακόμη και σε κάποιους στο κυβερνών κόμμα που 
θεωρούν ότι παραβίασε την προεκλογική υπόσχεση, 
ανεβάζοντας μάλιστα τη φορολογία στο υψηλότερο επί-
πεδο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου!  
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα επιβληθεί ει-

σφορά 1,25% στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
από τον ερχόμενο Απρίλιο προκειμένου να χρηματο-
δοτηθεί η μεταρρύθμιση του τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας και να αντιμε-
τωπιστούν εκκρεμότητες που προκλήθηκαν από την 
πανδημία της COVID-19.  
Το θέμα πυροδότησε έντονες αντιδράσεις και κυριαρ-

χούσε στα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης (8/9).  
Ο Μπόρις Τζόνσον "ήχησε τις καμπάνες  θανάτου 

για τον Συντηρητισμό",  σύμφωνα με την Καμίλα Τόμενι 
της Daily Telegraph. Η αρθρογράφος εκτιμά ότι ο 
πρωθυπουργός “πρέπει να αισθάνεται ντροπή”. “Καμία 
συντηρητική κυβέρνηση στην ιστορία δεν έχει ανταμει-
φθεί ποτέ για τέτοιου είδους φόρους και δαπάνες”, 
προειδοποιεί. 
Ο Guardian, η Sun, η i, οι Times και η Daily Mail 

θεωρούν ότι σχέδιο της κυβέρνησης είναι “ένα μεγάλο 

στοίχημα”. 
"Θα αποδώσει;" αναρωτιέται ο Guardian και σημει-

ώνει ότι η υστεροφημία του Τζόνσον εξαρτάται πλέον 
από τα αποτελέσματα της στρατηγικής που αποφάσισε 
να ακολουθήσει η κυβέρνηση για την ενίσχυση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) και των υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας. . 
Η αρθρογράφος του Guardian, Φράνσις Ράιαν, γρά-

φει χαρακτηριστικά  ότι “ο κ. 
Τζόνσον κατάφερε να εκπονή-
σει ένα σχέδιο κοινωνικής μέ-

ριμνας που ουσιαστικά δεν είναι σχέδιο κοινωνικής 
φροντίδας”. Υπογραμμίζει ότι “δεν έχει νόημα να αυ-
ξάνονται οι κρατικές δαπάνες για να γεμίζουν οι τσέπες 
των μεγιστάνων των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων 
που έχουν οίκους ευγηρίας”. Αντίθετα, η Φράνσις Ράιαν 
συνιστά την παροχή επιπλέον βοήθειας στους συνε-
ταιρισμούς κοινωνικής πρόνοιας που διοικού- 
νται από κοινότητες. 

Το πρωτοσέλιδό της Daily Ex-
press επικεντρώνεται στην υπό-
σχεση του υπουργού Υγείας Σατζίντ 
Τζαβίντ ότι “ούτε μια δεκάρα από 

τα χρήματα των φορολογουμένων δεν θα σπαταληθεί”. 
Η εφημερίδα πιστεύει ότι μια "τολμηρή κίνηση" ήταν 
απαραίτητη για την κοινωνική φροντίδα, αν και "έχει 
ενοχλήσει τους Τόρις". “Τώρα πρέπει να υπάρξει δρα-
ματική βελτίωση των υπηρεσιών μέριμνας”.  
Η Daily Mail θεωρεί ότι η απόφαση της κυβέρνησης 

συνιστά νίκη για τη δική της εκστρατεία υπέρ των "συ-
νετών συνταξιούχων" που τιμωρούνται καταβάλλοντας 
το πλήρες κόστος περίθαλψης, ενώ εκείνοι "οι αμετα-
νόητοι, οι οποίοι δεν έχουν ποτέ εξοικονομήσει δεκάρα 
για τα γηρατειά τους βλέπουν τις ανάγκες τους να ικα-
νοποιούνται από χρήματα των φορολογουμένων”. 
Η Daily Mirror εκτιμά ότι η αύξηση φορολογικών συ-

ντελεστών είναι η “χειρότερη λύση” σε ό,τι αφορά την 
αντιμετώπιση της κρίσης και ότι “οι χαμηλόμισθοι και 
οι νέοι θα επιβαρυνθούν για να προστατεύσουν τις 
κληρονομιές των πλουσιότερων”. 
Η επαπειλούμενη εξέγερση των Τόρις για το θέμα 

έχει "εξασθενήσει", σύμφωνα με τους Financial Times. 
Η εφημερίδα επικαλείται ανώνυμο “αντάρτη” βουλευτή 
ο οποίος υπογράμμισε ότι "μόνο μια χούφτα" βουλευ-
τών Τόρις πρόκειται “να αψηφήσουν τον Μπόρις”. 

Mail και Telegraph παρατηρούν ότι η αντίθεση από 
το εσωτερικό του κόμματος φαίνεται να έχει καταρρεύ-
σει εν μέρει χάρη στις αυξανόμενες εικασίες ότι ο Τζόν-
σον  είναι πιθανό να προχωρήσει στον ανασχηματισμό  
της κυβέρνησης σύντομα “ίσως ακόμη και αύριο”.

O Τζόνσον αυξάνει τους φόρους για την κοινωνική πρόνοια

ΣΕΡ ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΩΝ

Ο ηγέτης των Εργατικών της 
αντιπολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ 
είπε ότι η κρίση του τομέα κοι-
νωνικής μέριμνας συνιστά «κα-
τηγορητήριο αποτυχίας» της κυ-
βέρνησης, επισημαίνοντας ότι ο 
νέος φόρος απειλεί να πλήξει 
περισσότερο τους πιο αδύνα-
τους και τις επιχειρήσεις που 
προσπαθούν να ορθοποδή-
σουν. «Πρόκειται για αύξηση φόρου που αθετεί την υπόσχεση 
που έδωσε ο πρωθυπουργός στις τελευταίες εκλογές... Διαβάστε 
τα χείλη μου, οι Συντηρητικοί δεν μπορούν ποτέ ξανά να ισχυρι-
στούν ότι είναι το κόμμα των χαμηλών φόρων», είπε. 
Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν την κίνηση αυτή ως τέχνασμα 

για να φορτωθούν υπό την κάλυψη της πανδημίας, η τεράστια 
τρύπα που δημιουργήθηκε στα ταμεία του NHS εδώ και δεκαετίες. 
Παράλληλα, περαιτέρω αντιδράσεις προκαλεί από βουλευτές 

η πρόθεση του κ. Τζόνσον να καταργήσει το έκτακτο λόγω παν-
δημίας βοήθημα των 20 λιρών την εβδομάδα για όσους λαμβά-
νουν το ενιαίο επίδομα πρόνοιας Universal Credit. 
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει την κατάργηση 

του βοηθήματος από τον περασμένο Οκτώβριο. 
Η οργάνωση αρωγής Action for Children προειδοποιεί ότι με 

την κατάργηση του βοηθήματος οι εργαζόμενες οικογένειες θα 
δουν τη μεγαλύτερη μείωση στο εισόδημα από κοινωνικά επιδό-
ματα από το 2010, κάτι που σε συνδυασμό με το γενικότερο 
κλίμα θα ρίξει πολλές από αυτές στη φτώχεια.

«Κατηγορητήριο αποτυχίας»
ΛΟΓΩ BREXIT ΚΑΙ COVID

Η Συνομοσπονδία Βρετανικής Βιομηχανίας (CBI), που εκπρο-
σωπεί 190.000 επιχειρήσεις στο ΗΒ, προειδοποίησε ότι η χώρα 
θα είναι αντιμετώπη με σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού 
για τα επόμενα δύο χρόνια. Η CBI απέδωσε το πρόβλημα στην 
«τέλεια καταιγίδα» του συνδυασμού του Brexit με την πανδημία 
της COVID-19. Οι ελλείψεις αφορούν μεταξύ άλλων οδηγούς 
φορτηγών, εργαζόμενους στην εστίαση και στις οικοδομές. 
Ο γενικός διευθυντής της συνομοσπονδίας είπε ότι η φιλοδοξία 

της βρετανικής κυβέρνησης να μετατρέψει τη χώρα σε μια οικο-
νομία υψηλότερης ειδίκευσης και παραγωγικότητας είναι μεν σω-
στή, αλλά ότι θα πρέπει βραχυπρόθεσμα να υπάρξει χαλάρωση 
των νέων μεταναστευτικών κανόνων ώστε να στελεχωθούν θέσεις 
εργασίας για ανειδίκευτο και χαμηλής ειδίκευσης προσωπικό. 
Όπως επισημαίνεται, εκατοντάδες χιλιάδες ξένοι εργαζόμενοι 

στη Βρετανία έφυγαν την περίοδο της πανδημίας προς τις πα-
τρίδες τους για να προλάβουν τα εμπόδια στις διεθνείς μετακινή-
σεις και πολλοί εξ αυτών δεν έχουν επιστρέψει. Άλλοι έφυγαν 
από τη χώρα λόγω των αυξημένων και αυστηρότερων απαιτή-
σεων του μεταναστευτικού συστήματος.

Ελλείψεις εργατικού δυναμικού
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«Η Βρετανία να ασκήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση στην Άγκυρα»
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΡΕΖΑ ΒΙΛΙΕΡΣ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ»

 
Sit on the fence. Που σημαίνει «κάθο-
μαι στον φράχτη». Με αυτή την αρκού-
ντως παραστατική φράση, οι Βρετανοί 
περιγράφουν εκείνον ο οποίος αρνείται 
να πάρει θέση σε μία διαμάχη. Με πο-
λιτικούς όρους, η φράση είναι συνώ-
νυμη της πολιτικής των ίσων αποστά-
σεων, την οποία το Λονδίνο ακολουθεί 
παγίως στο ζήτημα της τουρκικής προ-
κλητικότητας. Η βρετανική κυβέρνηση 
κατηγορείται συχνά για φιλοτουρκική 
πολιτική. Ωστόσο, η Κύπρος και η Ελ-
λάδα, έχουν εδώ και χρόνια βρει έναν 
απρόσμενο σύμμαχο στο Ουέστμιν-
στερ, στο πρόσωπο μίας εκ των πιο 
σκληρών οπαδών του Brexit: της βου-
λευτού των κυβερνώντων Συντηρητι-
κών - και έως πέρυσι υπουργού Περι-
βάλλοντος - Τερέζα Βίλιερς. Στη 
συνέντευξη που παραχώρησε στην 
«Παροικιακή», στο πλαίσιο της επίσκε-
ψής της στα γραφεία της εφημερίδας, 
η αντιπρόεδρος της Διακομματικής 
Ομάδας (APPG) για την Κύπρο στη 
Βουλή των Κοινοτήτων και στη Βουλή 
των Λόρδων χαρακτηρίζει τις ενέργειες 
του Ταγίπ Ερντογάν στα Βαρώσια και 
στην Ανατολική Μεσόγειο «απολύτως 
απαράδεκτες», τονίζοντας ότι η Τουρ-
κία «σε αρκετές περιπτώσεις δεν σέ-
βεται το διεθνές δίκαιο». Παράλληλα, 
καλεί την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόν-
σον να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην 
Αγκυρα, και της ζητά να ταχθεί ρητά 
υπέρ του τερματισμού του καθεστώτος 
των εγγυήσεων. Πρόσφατα, με παρέμ-
βαση της 53χρονης φιλοκύπριας βου-
λευτού του Βόρειου Λονδίνου, η οποία 
είναι επίσης πρόεδρος της ομάδας 
Conservatives Friends of Cyprus στη 
Βουλή, άλλαξε η ονομασία του ψευδο-
κράτους στη βρετανική φόρμα εντοπι-
σμού επιβατών (PLF) από «Τουρκική 
Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» (!) 
σε «Κύπρος, βόρεια». 
 
Επισκέπτεστε τα γραφεία της Πα-
ροικιακής και το Κυπριακό Κοινο-
τικό Κέντρο και φαντάζομαι ότι θα 
νιώθετε περίπου σαν στο σπίτι σας, 
καθώς ασχολείστε ενεργά με την 
Κύπρο εδώ και περισσότερα από 
20 χρόνια. 
 
Είναι ακριβώς έτσι. Ηταν το 1998 όταν 
ασχολήθηκα για πρώτη φορά με τα ζη-
τήματα της Κύπρου. Έκτοτε έδωσα το 
‘’παρών’’ σε αναρίθμητες εκδηλώσεις 
προκειμένου να δείξω την υποστήριξή 
μου στην κυπριακή κοινότητα, τόσο 
στην εκλογική μου περιφέρεια όσο και 
σε όλο το Βόρειο Λονδίνο, αλλά και για 
να υπογραμμίσω την υποστήριξή μου 
σε μία δίκαιη, ισορροπημένη λύση στην 
Κύπρο η οποία θα έχει διάρκεια, προ-
κειμένου να αποκατασταθεί η ενότητα 

του νησιού. Το Ηνωμένο Βασίλειο, ως 
πρώην (σ.σ. αποικιακή) δύναμη στην 
Κύπρο, έχει διαρκή ευθύνη να υποστη-
ρίζει τις προσπάθειες για να μπει τέλος 
στη διχοτόμηση της Κύπρου και να 
εξευρεθεί λύση. 
 
Τον Ιούλιο, ο Ταγίπ Ερντογάν και ο 
Ερσίν Τατάρ ανακοίνωσαν ότι θα 
προχωρήσουν σε μερικό άνοιγμα 
της περίκλειστης περιοχής των Βα-
ρωσίων, κατά παράβαση των απο-
φάσεων του Συμβουλίου Ασφα-
λείας. Πέρυσι, η Τουρκία έστειλε ένα 
σεισμογραφικό ερευνητικό σκάφος 
εντός ελληνικής και κυπριακής υφα-
λοκρηπίδας. Πώς σχολιάζετε τις 
τουρκικές ενέργειες; 
 
Έχω καταδικάσει με κατηγορηματικό 
τρόπο και τις δύο ενέργειες. Έφερα το 
ζήτημα των γεωτρήσεων στη βρετανική 
Βουλή και κάλεσα την κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου να καταδικάσει 
τις ενέργειες του Ερντογάν στα Βαρώ-
σια. Μόλις πρόσφατα, η υπουργός Ευ-
ρώπης μου απάντησε ότι η βρετανική 
κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει 
σθεναρά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για 
τα Βαρώσια. Είναι προφανές ότι οι 
ενέργειες του Ερντογάν στα Βαρώσια 
είναι απολύτως αντίθετες με τα ψηφί-
σματα αυτά. Είναι πραγματικά λυπηρό 
το γεγονός ότι η Άγκυρα προσπαθεί να 
σπρώξει τα πράγματα προς τη λάθος 
κατεύθυνση, εγείροντας παράλογες 
αξιώσεις για ζητήματα όπως η συνο-
μοσπονδία. Αυτές οι δύο ενέργειες που 
επισημάνατε, είναι απολύτως απαρά-
δεκτες. Η παραβίαση των ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ στα Βαρώσια και η εισβολή 
στην κυπριακή ΑΟΖ στην Ανατολική 
Μεσόγειο είναι απαράδεκτες ενέργειες 
οι οποίες, μάλιστα, δυσχεραίνουν την 
επίτευξη λύσης στην Κύπρο. 

Ο τουρκοκύπριος ηγέτης και ο τούρ-
κος πρόεδρος συνεχίζουν να πιέ-
ζουν για λύση δύο κρατών. Ποιο εί-
ναι το σχόλιό σας; 
 
Είναι πραγματικά απογοητευτικό το γε-
γονός ότι η τουρκική πλευρά φαίνεται 
να υιοθετεί αυτή την προσέγγιση η 
οποία δεν βοηθά καθόλου. Η διαδικα-
σία του Κραν Μοντανά γέννησε πολλές 
ελπίδες. Υπήρξαν στιγμές που φαινό-
ταν ότι είχε σημειωθεί πραγματική πρό-
οδος. Μάλιστα, είχαμε κάποιες περιο-
ρισμένες ελπίδες ότι θα μπορούσε να 
προκύψει μια κατ’ αρχήν συμφωνία με-
ταξύ των δύο πλευρών, αλλά δυστυ-
χώς η Άγκυρα κάνει βήματα προς τα 
πίσω, γεγονός που καταδικάζω απερί-
φραστα. 
 
Έχετε γράψει επανειλημμένως στον 
βρετανό υπουργό Εξωτερικών, το-
νίζοντας ότι η λύση πρέπει να οδη-
γεί σε μία διζωνική, δικοινοτική ομο-
σπονδία. Επίσης, τον έχετε καλέσει 
να ταχθεί δημοσίως υπέρ του τερ-
ματισμού του καθεστώτος των εγ-
γυήσεων τρίτων χωρών σε οποι-
αδήποτε μελλοντική συμφωνία. 
 
Η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με 
μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθα-
γένεια αποτελεί τη βάση των ψηφισμά-
των του ΟΗΕ. Αυτή ακριβώς είναι η 
βάση για μια δίκαιη λύση στην Κύπρο. 
Υποστηρίζω αυτό το μοντέλο εδώ και 
πολλά χρόνια και πάντοτε φροντίζω να 
διασφαλίζω ότι αυτό κάνει και η κυβέρ-
νηση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως 
άλλωστε επανέλαβε πρόσφατα. Είναι 
πολύ σημαντικό να είναι αυτή η βάση 
για μια διευθέτηση και όχι οτιδήποτε 
άλλο θα οδηγούσε σε δύο κράτη. 
Ήμουν από τους πρώτους που έφεραν 
στη Βουλή το ζήτημα των εγγυήσεων 

τρίτων χωρών, οι οποίες δεν συνάδουν 
προς μία σύγχρονη, ευρωπαϊκή δημο-
κρατία. Η ιδέα μιας τρίτης χώρας που 
έχει δικαίωμα επέμβασης, δυνητικά 
ακόμη και στρατιωτικής, είναι εντελώς 
ανάρμοστη για μια δημοκρατία όπως 
η Κύπρος. Οι εγγυήσεις δεν μπορούν 
να αποτελούν μέρος μιας δίκαιης διευ-
θέτησης για το μέλλον της Κύπρου. 
Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο εάν το επι-
βεβαίωνε αυτό η βρετανική κυβέρνηση. 
Αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση προ-
σεγγίζει αυτό το θέμα με εποικοδομη-
τικό τρόπο. Δεν υπάρχει η παραμικρή 
ένδειξη ότι θα επιμείνει στη διατήρηση 
του καθεστώτος της εγγυήτριας δύνα-
μης που έχει σήμερα. Ωστόσο, θα 
ήθελα να δω μια πιο ξεκάθαρη δημόσια 
θέση από την κυβέρνηση. Να πει δη-
λαδή ότι οι εγγυήσεις δεν πρέπει να 
αποτελούν μέρος μιας μελλοντικής λύ-
σης για την Κύπρο. 
 
Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η θέση 
της βρετανικής κυβέρνησης στο ζή-
τημα των τουρκικών ενεργειών δεν 
είναι ξεκάθαρη. Λένε ότι το Λονδίνο 
επιλέγει την πολιτική των ίσων 
αποστάσεων. Μάλιστα, η Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου 
Βασιλείου εξέφρασε την απογοή-
τευσή της για τις πληροφορίες ότι η 
Βρετανία προσπάθησε να «μαλα-
κώσει» την πρόσφατη δήλωση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας. Τι λέτε 
εσείς για αυτό; 
 
Η βρετανική κυβέρνηση είναι πολύ συ-
νεπής όσον αφορά στην υποστήριξή 
της προς τις δύο πλευρές προκειμένου 
να διευθετήσουν το μέλλον τους, αλλά 
και τη σθεναρή υποστήριξη προς τα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές που 
έχουν τεθεί. Η κυβέρνηση ήταν επίσης 
πολύ σαφής στην καταδίκη της εισβο-
λής στην ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσό-
γειο, αλλά και της παραβίασης των ψη-
φισμάτων του ΟΗΕ για τα Βαρώσια. 
Πολλά από όσα κάνει είναι σωστά. 
Όταν είχα την τιμή να συναντήσω τον 
Πρόεδρο της Κύπρου, μου εξέφρασε 
την ευγνωμοσύνη του για την εποικο-
δομητική προσέγγιση που υιοθετεί η 
βρετανική κυβέρνηση. Επομένως, δεν 
πιστεύω ότι υπάρχει προσπάθεια να 
«μαλακώσουν» οι πάγιες αρχές του 
ΟΗΕ. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερα 
που μπορούν να γίνουν (σ.σ. από τη 
Βρετανία) και θεωρώ ότι είναι σημα-
ντικό μέρος της δουλειάς μου ως βου-
λευτού να διατηρώ την Κύπρο στην 
κυβερνητική ατζέντα, να ελέγχω την 
κυβέρνηση και να συνεχίσω να την 
πιέζω να κάνει ό,τι μπορεί για να υπο-
στηρίξει τη διαδικασία επίτευξης λύσης. 
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η λύση ενα-
πόκειται στις δύο πλευρές. Ωστόσο, η 
βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να κά-
νει ό,τι μπορεί για να τις υποστηρίξει. 
Θεωρώ ότι σε αυτό περιλαμβάνεται η 

άσκηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης 
πίεσης στην Άγκυρα να δώσει στους 
Κύπριους την ελευθερία να καθορί-
σουν το μέλλον τους. 
 
Πέρυσι, το ζήτημα των γεωτρήσεων 
της Τουρκίας στο Αιγαίο και την 
Ανατολική Μεσόγειο προκάλεσε νέα 
ένταση. Επιπροσθέτως, η Άγκυρα 
εγείρει casus belli εναντίον της Αθή-
νας στην περίπτωση που η Ελλάδα 
επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο 
Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια. Πώς το 
σχολιάζετε; 
 
Ελπίζω ότι θα δοθεί η προσήκουσα 
λύση σε όλο αυτό το ζήτημα. Η Τουρκία 
οφείλει να σέβεται το διεθνές δίκαιο της 
θάλασσας, αλλά είναι φανερό ότι σε 
αρκετές περιπτώσεις δεν το κάνει. Πρέ-
πει να σεβαστεί την αποκλειστική οι-
κονομική ζώνη των γειτόνων της. Αυτό 
είναι κάτι που θα συνεχίσω να θέτω 
όσο και όταν μπορώ στο βρετανικό 
Κοινοβούλιο, όπως έκανα όλους αυ-
τούς τους μήνες, από την πρώτη στι-
γμή που σημειώθηκαν αυτές οι ενέρ-
γειες. 
 
Καλέσατε, επίσης, τη βρετανική κυ-
βέρνηση να καταδικάσει την από-
φαση του Ερντογάν να μετατρέψει 
την Αγία Σοφία σε τζαμί. 
 
Αυτό είναι κάτι απελπιστικά λυπηρό. 
Μόλις πρόσφατα, ενημερώθηκα ξανά 
για αυτό το θέμα. Αν αναλογιστεί κανείς 
την ιστορία του κτίσματος αυτού, μπο-
ρεί να καταλάβει γιατί η απόφαση της 
μετατροπής του σε τζαμί προκαλεί 
τόση θλίψη. Την καταδικάζω απερίφρα-
στα. Λυπάμαι πολύ που ο πρόεδρος 
Ερντογάν πήρε αυτή την απόφαση, η 
οποία μου φαίνεται ότι ήταν εσκεμμένη, 
είχε σκοπό να διχάσει.  
 
Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια 
από τότε που έγινε το Brexit και πε-
ρίπου ένας χρόνος από τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου. Ποια είναι η 
αποτίμησή σας; 
 
Νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικά πλε-
ονεκτήματα όσον αφορά στην ανά-
κτηση του ελέγχου των νόμων μας. 
Αλλά για να γευτούμε τα πραγματικά 
οικονομικά οφέλη του Brexit, πρέπει 
να προχωρήσουμε σε εμπορικές συμ-
φωνίες με άλλες χώρες. Τα έχουμε πάει 
πολύ καλά, αλλά πρέπει να γίνουν πε-
ρισσότερα όσον αφορά στον τρόπο με 
τον οποίο ρυθμίζουμε την οικονομία 
μας. Επίσης, υπάρχουν ζητήματα που 
πρέπει να επιλύσουμε όσον αφορά στο 
μεταναστευτικό μας σύστημα. Είναι ση-
μαντικό να διασφαλίσουμε ότι σε κλά-
δους με ελλείψεις, όπως η φιλοξενία 
και οι μεταφορές, θα είμαστε σε θέση 
να προσλάβουμε εργαζόμενους από 
το εξωτερικό.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ 
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ
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«Πόλεμος» 
Σιζόπουλου - Βαρνάβα
Μεταξύ δημόσιων επιστο-
λών ανταλλάζουν κατηγορίες 
οι «συναγωνιστές» Μ. Σιζό-
πουλος και Γ. Βαρνάβα, με 
αφορμή τις εσωκομματικές 
εκλογές της 31ης Οκτωβρίου. 
Ο πρόέδρος της ΕΔΕΚ απά-
ντησε άμεσα στη δημοσιοποί-
ηση της επιστολής που τους 
έστειλε ο κ.Βαρνάβα ο οποίος 
τον κατηγόρησε για παραποί-
ηση και πλαστογραφία του 
μητρώου μελών της ΕΔΕΚ 
ενώ την ίδια ώρα προτείνει 
όπως χρησιμοποιηθεί το μη-
τρώο του Μαϊου του 2017. 
Η ενότητα δεν είναι σχήμα 
λόγου ούτε έκφραση δήθεν 
πρόθεσης. Επιβεβαιώνεται με 
τις πράξεις και τις ενέργειές 
μας, απαντά ο κ. Σιζόπουλος, 
ο οποίος όπως ισχυρίζεται, 
«με υπευθυνότητα εδώ και 
μεγάλο χρονικό διάστημα δεν 
εμπλέκομαι σε ένα δημόσιο 
διάλογο για αποφυγή αντιπα-
ράθεσης λόγω των ατεκμη-
ρίωτων και πολλές φορές 
προκλητικών δηλώσεων.

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ

Πάρτι με νέους συμβούλους και λιμουζίνες (ξανά) στο Προεδρικό
Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου  
Πάρτι µε νέους συµβούλους και λιµουζίνες έχει στηθεί 

ξανά στο Προεδρικό, παρά την κρίση του κορονοϊού. 
Το Υπουργείο Οικονοµικών έστειλε τρεις επιστολές µε 
τη µορφή του κατεπείγοντος προς την Επιτροπή Οικο-
νοµικών της Βουλής, για την αποδέσµευση δεκάδων 
χιλιάδων ευρώ, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη 
των µισθών των νέων συµβούλων του ΠτΔ, καθώς και 
την αγορά ακόµη επτά λιµουζινών.  

Αποσπάστηκε… για καθήκοντα 
που εκτελούν άλλες υπηρεσίες  

Η πρώτη επιστολή αφορά τον τέως διευθυντή του 
Γραφείου Τύπου του Προέδρου Αναστασιάδη, Βίκτωρα 
Παπαδόπουλο, ο οποίος µετακόµισε στο Υπουργείο 
Εξωτερικών. Όπως αναφέρεται, ο Β. Παπαδόπουλος 
παραµένει σύµβουλος του Προέδρου Αναστασιάδη και 
έχει ετήσιες απολαβές ύψους 58.824 ευρώ, µη συµπε-
ριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Τα νέα καθήκοντά του είναι 
η «παρακολούθηση και επισκόπηση του διεθνούς Τύ-
που, µε ιδιαίτερη αναφορά στο κυπριακό πρόβληµα», 
η «επαφή µε ξένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για προ-
βολή των θέσεων της Κυπριακής Δηµοκρατίας», η διε-
ξαγωγή ερευνών και η κατάθεση σηµειωµάτων και ει-
σηγήσεων για θέµατα τα οποία του ζητούνται από τον 
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον Υπουργό Εξωτερι-
κών για διευκόλυνση του έργου τους και η εκτέλεση 
άλλων συναφών καθηκόντων που του ανατίθενται από 
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον Υπουργό Εξω-
τερικών. 
Σηµειώνεται ότι το ποσό για το οποίο ζητείται απο-

δέσµευση από την Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής 
είναι 35 χιλ. ευρώ και αφορά µισθούς για την περίοδο 
Ιουλίου – ∆εκεµβρίου 2021. 
Επισηµαίνεται επίσης ότι η απόσπασή του από το 

Προεδρικό στο Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίστηκε 
ως βόλεµα, αφού πολλά από τα καθήκοντα τα οποία 
του ανατέθηκαν εκτελούνται ήδη από άλλες υπηρεσίες. 
Για παράδειγµα την ευθύνη της διαφώτισης την έχει 
αναλάβει ο Επίτροπος Ανθρωπιστικών Θεµάτων, ενώ 
το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών παρακολουθεί και 
χειρίζεται εδώ και χρόνια τον διεθνή Τύπο.  

Και εγένετο «Επίτροπος του Πολίτη» 
εν αναμονή της ποινικής έρευνας  

Η δεύτερη επιστολή αφορά τον τέως αν. εκπρόσωπο 
Τύπου, Παναγιώτη Σεντώνα, ο οποίος έγινε Επίτροπος 

του Πολίτη σε αντικατάσταση του τέως Επιτρόπου Εθε-
λοντισµού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Γιαν-
νάκη Γιαννάκη, για τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη ποι-
νική έρευνα µετά από καταγγελία του Γενικού Ελεγκτή 
ότι ενδεχοµένως να πλαστογράφησε το απολυτήριο του 
λυκείου και το πτυχίο του. Όπως αναφέρεται, η µισθο-
δοσία του ανέρχεται στις 90.282 ευρώ το χρόνο (συµπε-
ριλαµβανοµένου επιδόµατος φιλοξενίας ύψους 2.040 
ευρώ). 
Και σε αυτή την περίπτωση, το ποσό για το οποίο 

ζητείται αποδέσµευση αφορά µισθούς για την περίοδο 
Ιουλίου – Δεκεµβρίου 2021 και είναι 45.141 ευρώ. 
Σημειώνεται ότι µε τη µετακίνηση του Βίκτωρα Πα-

παδόπουλου και του Παναγιώτη Σεντώνα διορίστηκαν 
άλλα πρόσωπα στις υπό αναφορά θέσεις µε αποτέ-
λεσµα να αυξηθεί ακόµη περισσότερο ο αριθµός των 
συµβούλων του Προέδρου.  

Δεν τους φτάνουν τα αυτοκίνητα…  
Η τρίτη επιστολή αφορά την αγορά ακόµη επτά λιµου-

ζινών. Όπως αναφέρεται, «πρόσφατα έχει προκύψει 
ανάγκη για την προµήθεια τριών υπηρεσιακών 
οχηµάτων για τις ανάγκες της προεδρίας, συνολικού 
εκτιµώµενου κόστους 69 χιλ. ευρώ, περιλαµβανοµένου 
ΦΠΑ (23 χιλ. ευρώ το καθένα)». Αναφέρεται επίσης ότι 
«επιπρόσθετα υπάρχει ανάγκη για την προµήθεια τεσ-
σάρων οχηµάτων για αξιωµατούχους για τις ανάγκες 
των νέων Υφυπουργείων Κοινωνικής Πρόνοιας και Πο-
λιτισµού». 
Σηµειώνεται ότι στην επιστολή για τις λιµουζίνες ανα-

φέρεται ότι σε έγγραφα τα οποία στάλθηκαν στη Βουλή, 
το 2019 συµπεριλήφθηκε «πρόνοια για ποσότητα προ-
αίρεσης πέντε επιπρόσθετων οχηµάτων». Αναφέρεται 

µάλιστα ότι η συγκεκριµένη πρόνοια ήδη αξιοποιήθηκε 
µε την αγορά τριών ακόµη λιµουζινών. Ακόµη, στην 
επιστολή αναφέρεται ότι «σε επικοινωνία που έγινε µε 
τον ανάδοχο, έχουµε ενηµερωθεί ότι υπάρχει έτοιµο 
για παράδοση ένα όχηµα VOLVO S90 η τιµή του οποίου 
µε βάση την ανάθεση που έχει γίνει ανέρχεται στο ποσό 
των 33.915 ευρώ».  

1 εκατ. ευρώ για συµβούλους του ΠτΔ 
και υπουργών  

Σηµειώνεται ότι οι σύµβουλοι του Προέδρου και των 
υπουργών διορίζονται απευθείας, χωρίς ξεκάθαρους 
λόγους και καθήκοντα. Επισηµαίνεται επίσης ότι το κό-
στος για τους πολιτικούς διορισµούς ξεπερνά το 1 εκατ. 
ευρώ το χρόνο, ενώ άλλοι τόσοι είναι δηλωµένοι ως 
εργαζόµενοι στον δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, 
αλλά βρίσκονται σε απόσπαση στο Προεδρικό και σε 
πολλά υπουργεία και ενεργούν και αυτοί ως σύµβουλοι. 
Ακόµη, επισηµαίνεται ότι οι σύµβουλοι πληρώνονται 
από το κράτος και κατ’ επέκταση τους φορολο-
γούµενους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις συµµετέχουν 
στις προεκλογικές εκστρατείες του ΔΗΣΥ. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει περίπου 15 συµβού-

λους, ενώ οι υπουργοί και οι υφυπουργοί έχουν στη 
διάθεσή τους από 62.000 ευρώ για πολιτικούς διο-
ρισµούς. Μάλιστα, όλοι αξιοποιούν το ποσό το οποίο 
τους αναλογεί, ενώ κάποιοι κάνουν και υπερβάσεις τις 
οποίες δικαιολογούν µε αποφάσεις του Υπουργικού 
Συµβουλίου. 
Ο συνολικός αριθµός των συµβούλων του Προέδρου 

Αναστασιάδη και των υπουργών ξεπερνά τους 60. 
Σηµειώνεται ακόµη ότι ο αριθµός των Επιτρόπων 
έφτασε στους 13 ενώ υπάρχουν και 5 υφυπουργοί. 
Σηµειώνεται ότι το θέµα των συµβούλων συζητήθηκε 

πολλές φορές στην Επιτροπή Οικονοµικών, καθώς και 
την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Επισηµαίνεται επί-
σης ότι για το θέµα των συµβούλων πραγµατοποιήθηκε 
έλεγχος από την Ελεγκτική Υπηρεσία, ο οποίος κατέ-
δειξε πολλές ατασθαλίες, όπως η πρόσληψη συνταξι-
ούχων και προσώπων τα οποία συνδέονται µε Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης, αλλά και προσώπων τα οποία 
εργοδοτούνταν προηγουµένως σε ιδιωτικές εταιρείες 
κυβερνητικών αξιωµατούχων. 
Οι τρεις επιστολές του Υπουργείου Οικονοµικών κα-

τατέθηκαν στη Βουλή µε τη µορφή του κατεπείγοντος 
και αναµένεται να συζητηθούν σε συνεδρία της Επι-
τροπής Οικονοµικών τη Δευτέρα 6 Σεπτεµβρίου.

Φασιστική συμπεριφορά ΕΛΑΜ... και μέσα στη Βουλή!
Σε λεκτική επίθεση εναντίον της Έφης Ξάνθου, προχώρησε 
στη διάρκεια συνεδρίας της Επ. Παιδείας ο βουλευτής του 
ακροδεξιού ΕΛΑΜ Ανδρέας Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στη 
τηλεόραση του Alpha, η αναπληρωτής Πρόεδρος των Οικο-
λόγων, Έφη Ξάνθου, ανέφερε ότι βρισκόταν στη συνεδρία 
της Επιτροπής υπό την ιδιότητα του κοινοβουλευτικού συ-
νεργάτη. «Ο κ. Θεμιστοκλέους ξεκίνησε να κατηγορεί τους 
Οικολόγους γιατί ενέγραφαν θέματα που έμειναν από την πε-
ρασμένη κοινοβουλευτική περίοδο. Έδειξε πλήρη έλλειψη 
αντίληψης για τη διαδικασία», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι ο κ. 
Θεμιστοκλέους «ξεκίνησε να φωνάζε  εναντίον του κ. Θεοπέ-
μπτου. Ζήτησα τον λόγο, αλλά ο ίδιος νευρίασε γιατί κάποιος 

σήκωσε το χέρι του. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος 
μου με χειρονομία που παρέπεμπε σε χειροδικία και αναγκά-
στηκαν να τον συγκρατήσουν». 
Όπως είπε η κα Ξάνθου, όταν είδε τον βουλευτή του ΕΛΑΜ 
να κινείται απειλητικά προς το μέρος της, τον ρώτησε «αν θα 
τη δέρει». 

«Μου είπε να φύεις που δαμέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναπληρώτρια Πρόεδρος των Οι-
κολόγων τόνισε πως πρόκειται για επαναλαμβανόμενη συ-
μπεριφορά από τον κ. Θεμιστοκλέους, η οποία σήμερα έφτασε 
στην κορύφωσή της. «Το θέμα δεν θα μείνει εδώ. Θα ενημε-
ρωθεί η Πρόεδρος της Βουλής», πρόσθεσε η κα. Ξάνθου.

«Απαράδεκτες 
παρεμβάσεις»

Την πλήρη διαφωνία του με 
την απαράδεκτη παρέμβαση 
του Υπ. Παιδείας που απαιτεί 
να αφαιρεθεί από βιβλίο σε-
λίδα που αφορούσε τον 
ιδρυτή της σύγχρονης Τουρ-
κίας Κεμάλ Ατατούρκ, εκφρά-
ζει ο ευροβουλευτής ΑΚΕΛ, 
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. «Ως συ-
ντονιστής της ομάδας της Αρι-
στεράς στην επ. Παιδείας και 
Πολιτισμού του ΕΚ θέλω να 
εκφράσω την πλήρη διαφω-
νία μου με αυτή την κίνηση 
που μόνο σε ολοκληρωτικά 
καθεστώτα συναντάμε», είπε 
προσθέτοντας πως, η διδα-
σκαλία της ιστορίας στην Κύ-
προ έτσι και αλλιώς είναι προ-
βληματική. Δυστυχώς και στις 
δυο κοινότητες ο τομέας της 
Παιδείας είναι αναχρονιστικός 
και με αυτές τις παρεμβάσεις 
γίνεται ακόμη χειρότερος. Η 
διδασκαλία της ιστορίας δεν 
πρέπει να είναι εργαλείο στα 
χέρια των εθνικιστών πολιτι-
κών ελίτ» είπε μεταξύ άλλων.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Με χαλασμένα φρένα στον κατήφορο οδεύουν 

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η ηγεσία του ΔΗΣΥ 
στο Κυπριακό. Βάζοντας τις προσωπικές τους 
ατζέντες πάνω από την Κύπρο συνεχίζουν την 
αλλοπρόσαλλη πορεία τους εκμηδενίζοντας τις 
προοπτικές για επάνοδο στη διαδικασία αναζή-
τησης λύσης στη συμφωνημένη βάση της Διζωνι-
κής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.  
Με τις πολιτικές τους εμπεδώνεται όλο και πε-

ρισσότερο στην κοινή γνώμη ότι έχουν συμβιβα-
στεί με το διχοτομικό στάτους κβο. Όπως παρα-
στατικά φέρεται να είπε ξένος διπλωμάτης στη 
Λευκωσία: Είναι σχήμα οξύμωρο την ώρα που ο 
Πρόεδρος του κράτους να κάνει λόγο για επι-
στροφή στο Σύνταγμα του 1960, την ίδια ακριβώς 
ώρα να βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες τους που 
μεγαλώνουν το χάσμα στις θέσεις των δυο πλευ-
ρών αφήνοντας να φαντάζει ως μοναδική εφικτή 
προοπτική η μονιμοποίηση της διχοτόμησης και 
ο ενταφιασμός της της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η κίνηση Αναστασιάδη για επιστροφή στο ’60 

προκάλεσε έντονες αντιδράσεις αφού ακόμη και 
ο υπουργός του των εξωτερικών Ν. Χριστοδουλί-
δης διακριτικά επιχείρησε να θέσει στην άκρη την 
«προεδρική πρόταση». Ωστόσο φαίνεται πως ο 
Ν. Αναστασιάδης δεν είναι διατεθειμένος να πα-
ρεκκλίνει από την πορεία για «κλείσιμο του Κυ-
πριακού» στην παράλογη λογική της αποδοχής 
του σημερινού στάτους κβο «ως της δεύτερης κα-
λύτερης λύσης», θέση για την οποία εξασφαλίζει 
τη στήριξη και του πρωτεργάτη των αρνητών της 
λύσης – επανένωσης της Κύπρου, του Αρχιεπι-
σκόπου Κυπριανού. 
Ο Ν. Αναστασιάδης αντιλαμβανόμενος ότι η 

ενέργεια του άφησε άφωνους και μια μερίδα στε-
λεχών και οπαδών του κόμματος του, «έβγαλε 
από το μανίκι» το «καλό του το χαρτί» που δεν εί-
ναι άλλο από τις προεδρικές του 2023. Μέχρι 
τώρα ήταν κοινό μυστικό πως ο ευνοούμενος του 
ήταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος με τη δη-
μόσια τοποθέτηση του ότι ήταν σχήμα λόγου και 
όχι πρόταση υπό επεξεργασία τα περί επιστροφής 
στο Σύνταγμα του ’60, αξιοποιήθηκε από το Προ-
εδρικό για να εξασφαλιστεί η συνέργεια του Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου στις θέσεις Αναστασιάδη.  
΄Ετσι ο Ν. Αναστασιάδης φρόντισε μιλώντας στο 

τηλεοπτικό κανάλι «Omega», να αδειάσει δημόσια 
τον Ν. Χριστοδουλίδη αλλά και να δώσει πάσα 
για τις προεδρικές στον Αβέρωφ Νεοφύτου. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απέκλεισε το ενδε-

χόμενο να είναι υποψήφιος στις προεδρικές του 
2023, δηλώνοντας σεβασμό στις πρόνοιες του 
καταστατικού του ΔΗΣΥ που καθορίζει ότι τον 
πρώτο λόγο στις προεδρικές εκλογές τον έχει ο 
πρόεδρος του κόμματος.  
Δεν έχρισε διάδοχο αλλά η κίνηση του «δίνει πό-

ντους» στον Αβέρωφ Νεοφύτου με αντάλλαγμα 
τη στήριξη του στις όσο αλλόκοτες κι αν είναι θέ-
σεις του στο Κυπριακό, επιβεβαιώνοντας για άλλη 
μια φορά ότι προσωπικές φιλοδοξίες των ηγετών 
της Δεξιάς είναι πάνω απ’ όλα! 
Ο Ν. Αναστασιάδης, συμφώνησε πως «με βάση 

το καταστατικό του κόμματος» ο πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ έχει τον πρώτο λόγο: «Καταστατικά ο πρό-
εδρος του κόμματος έχει προτεραιότητα… Ο ίδιος 
πρόεδρος έχει ρόλο και λόγο για να κρίνει ποιος 
θα είναι ο υποψήφιος. Είτε ο ίδιος είτε άλλος».  

Έφερε ως παράδειγμα τις προεδρικές εκλογές 
του 2008: «το 2007 ήμουν πρόεδρος του κόμμα-
τος και ήταν υποψήφιος για τις προεδρικές εκλο-
γές του 2008 ο κ. Κασουλίδης. Κρίθηκε ότι ο κ. 
Κασουλίδης είχε πολύ περισσότερες προοπτικές 
εκλογής παρά ο Ν. Αναστασιάδης που είχε εκτεθεί 
το 2004».  
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου όταν ρωτήθηκε σχετικά, 

παρέπεμψε στην ανακοίνωση του ΔΗΣΥ η οποία 
αναφέρει μεταξύ άλλων: «Για τις Προεδρικές εκλο-
γές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ξεκάθαρος. 
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πράγματι έχει τις 
διαδικασίες του, τις οποίες θα ενεργοποιήσει την 
κατάλληλη ώρα για τις τελικές του αποφάσεις. Και 

δεν πρόκειται πρόωρες κινήσεις και ενέργειες από 
οποιονδήποτε, είτε να προκαταλάβουν είτε να 
επηρεάσουν τις συλλογικές, κομματικές αποφά-
σεις». Έχοντας πλέον το δακτυλίδι στην κατοχή 
της, η Πινδάρου διαμηνύει πως η ίδια θα κάνει 
την πάρα πέρα διαχείριση και κυρίως το πότε θα 
κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες, που σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν αναμένονται μέσα στο επόμενο εξά-
μηνο. Από την άλλη ο Ν. Αναστασιάδης υποδει-
κνύει πως σε κάθε περίπτωση η απόφαση θα 
πρέπει να διαλαμβάνει και τη δυνατότητα επιτυ-
χίας το 2023.   
ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ: ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΜΕ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ   
Οι απειλές και οι προκλήσεις της Τουρκίας είναι 

απαράδεκτες και καταδικαστέες, αλλά η πλευρά 
μας πρέπει να επικεντρωθεί, εκτός από την υπε-
ράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, στην 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το ση-
μείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, ανέφερε 
ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. 
Σε δηλώσεις του ο Στ. Στεφάνου υπέδειξε ότι, 

αν και έχει χρόνια που η Τουρκία απειλεί και προ-
καλεί, «τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά από 
την κατάρρευση της διάσκεψης στο Κραν Μοντανά 
και το αδιέξοδο στο Κυπριακό, αυτές οι απειλές 
και προκλήσεις έχουν αποκτήσει και συγκεκριμένο 
περιεχόμενο». 

«Είναι γνωστό ότι η Τουρκία παραβίασε την Κυ-
πριακή ΑΟΖ, κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, προχώρησε σε παράνομες γε-
ωτρήσεις, προχώρησε σε παραβίαση των 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ σε σχέση με την Αμμόχω-
στο», συμπλήρωσε. 

Μπροστά σε αυτήν την ένταση και συγκεκριμε-
νοποίηση αυτών των απειλών και των προκλή-
σεων, συνέχισε, «η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει 
να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα, 
αλλά την ίδια ώρα πρέπει να γνωρίζουμε ότι 
ενόσω το Κυπριακό παραμένει σε εκκρεμότητα, 
ενόσω έχουμε διαπραγματευτικό κενό και αδιέ-
ξοδο, η Τουρκία θα συνεχίσει να προκαλεί, να πα-
ρανομεί και να προωθεί επί του εδάφους της ορι-
στική διχοτόμηση». 
Η δική μας η απάντηση, πέραν από την υπερά-

σπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, θα πρέ-
πει να είναι η επικέντρωση μας στην προσπάθεια 
να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το ση-

μείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, είπε ο 
Στέφανος Στεφάνου και πρόσθεσε πως «αυτό ση-
μαίνει ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις συγκλή-
σεις και να διαπραγματευτούμε επί του πλαισίου 
Γκουτέρες». 

«Σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε, είναι 
αυτό που είπαμε και στο Εθνικό Συμβούλιο, είναι 
αυτό που καλούμε τον ΠτΔ να προσπαθήσει να 
κάνει» ανέφερε και υπέδειξε ότι για το πώς και 
στη βάση ποιών κινήτρων θα γίνει αυτό, «έχουμε 
δώσει συγκεκριμένη πρόταση στον ΠτΔ, γιατί το 
ΑΚΕΛ δεν κάνει μόνο διαπιστώσεις, δεν ασκεί 
μόνο κριτική, αλλά καταθέτει και συγκεκριμένες 
προτάσεις».  
ΑΚΕΛ: Η ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΟΛΟΤΑΧΩΣ 
ΣΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ  
Εξάλλου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ,  

Γιώργος Κουκουμάς σχολιάζοντας τη συνέντευξη 
Αναστασιάδη στο Omega σημείωσε ότι ο Πρό-
εδρος αδειάζοντας τον Υπουργό Εξωτερικών, επα-
νέλαβε ότι η ιδέα για επιστροφή στο Σύνταγμα ’60 
αποτελεί πρόταση την οποία μάλιστα θα αναπτύ-
ξει και στον ΓΓ του ΟΗΕ. Αυτός είναι ο πιο σίγου-
ρος τρόπος να μην αρχίσουν ποτέ συνομιλίες και 
αυτό το γνωρίζει ο κ. Αναστασιάδης.  
Ο Πρόεδρος, πρόσθεσε ο Γ. Κουκουμάς, μίλησε 

επίσης για υποχωρήσεις που τάχα του προτείνει 
το ΑΚΕΛ, αποκρύβοντας ότι οι εισηγήσεις του 
ΑΚΕΛ θέτουν ως προϋποθέσεις στην τουρκοκυ-
πριακή πλευρά και στην Τουρκία την κατάληξη σε 
στρατηγική συμφωνία για το πλαίσιο Γκουτέρες 
και σε συνολική λύση, αντίστοιχα. Αντίθετα, πρό-
σθεσε, είναι οι εισηγήσεις Αναστασιάδη που ξε-
περνούν τις κόκκινες γραμμές της ε/κ πλευράς, 
με πιο κραυγαλέα την αδιανόητη ενέργεια του να 
συζητά πίσω από κλειστές πόρτες τη λύση δύο 
κρατών. Η Κύπρος έχει ενώπιόν της δύο δρόμους, 
είπε ο Γ. Κουκουμάς: το δρόμο που οδηγεί στην 
οριστική διχοτόμηση και το δρόμο της λύσης, της 
απελευθέρωσης και επανένωσης. 
Ο κ. Αναστασιάδης πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιο 

δρόμο επιλέγει. 
Την ελπίδα ότι μετά την επιστολή του Προέδρου 

Αναστασιάδη προς τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκου-
τέρες, στις 30 Αυγούστου, θα υπάρξει κάποια 
πίεση προς την τ/κ πλευρά για να πραγματοποι-
ηθεί η κοινή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου και 
του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ, εξέφρασε 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος. 
Ωστόσο, ο κ. Πελεκάνος ανέφερε ότι η κα Λουτ 
έχει αρνητική απάντηση από τον Τ/κ διαπραγμα-
τευτή για μια κοινή συνάντηση με τον διαπραγμα-
τευτή μας και διερωτήθηκε κατά πόσο θα δεχθεί 
ο Τατάρ να έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο. 
Σε σχόλιο ότι στην επιστολή του ο Πρόεδρος 

δεν μπήκε σε λεπτομέρειες για την πρότασή του 
για επαναφορά στο Σύνταγμα το ’60, ο κ. Πελεκά-
νος είπε ότι «ο Πρόεδρος θα αναλύσει το σκεπτικό 
της πρότασής του στον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών». 
Με την πρότασή του για επιστροφή στο Σύντα-

γμα του 1960, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επι-

διώκει να σπάσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό και 
όχι να αλλάξει τη βάση της λύσης του Κυπριακού, 
υποστήριξε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεο-
φύτου, δίνοντας στήριξη στην πρόταση Αναστα-
σιάδη. Σε ερώτηση σχετικά με τις βρετανικές ιδέες 
είπε ότι δεν έχει ολοκληρωμένη οποιαδήποτε πρό-
ταση ενώπιόν του από οποιονδήποτε τρίτο και 
για το λόγο αυτό δεν θα ήθελε να σχολιάσει. Πρό-
σθεσε όμως ότι «χρειαζόμαστε τη στήριξη της διε-
θνούς κοινότητας για να σπάσει το αδιέξοδο και 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία εντός των ΗΕ την κα-
λωσορίζουμε αρκεί να είναι εντός των παραμέ-
τρων και ψηφισμάτων των ΗΕ». 
Εξάλλου, η Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργα-

σία Δημοκρατικών Δυνάμεων με γραπτή της ανα-
κοίνωση αναφέρει ότι το ζητούμενο δεν είναι αν 
θα επιστρέψουμε ή όχι στο ’60. Το ζητούμενο είναι 
αν θα καταφέρουμε να χαράξουμε ασφαλή πορεία 
προς το αύριο, η οποία προϋποθέτει τη λύση του 
Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και 
σύμφωνη με το κοινοτικό κεκτημένο.  
ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
ΣΤΟ ’60, ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΤΑΤΑΡ  
Δεν μπορεί να τεθεί θέμα για εμάς τους Τ/κ να 

γυρίσουμε πίσω στο 1960, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ, 
επιστρέφοντας σήμερα από πολυήμερη επίσκεψη 
στην Τουρκία και σε διάφορες πόλεις. 
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε δη-

λώσεις στο παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμε-
νης Τύμπου ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι ενόψει της μετά-
βασής του στην Νέα Υόρκη στις 18 Σεπτεμβρίου, 
ο Τ/κ διαπραγματευτής Εργκιούν Ολγκούν είχε 
κάποιες επαφές, αξιολόγησαν την κατάσταση με 
την ομάδα του τουρκικού ΥΠΕΞ και καθορίζουν 
την τελική τους στάση. 
Επανέλαβε ότι στη Νέα Υόρκη θα έχει συνά-

ντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ και άλλες διμερείς επα-
φές. «Με την ε/κ πλευρά αν θα γίνει ή όχι μια ανε-
πίσημη επαφή θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. 
Αυτό που είναι σημαντικό για μένα, εξαιρετικά πο-
λύτιμο για εμάς και η Τουρκία μας έχει στηρίξει 
πλήρως, είναι η ξεκάθαρη και σαφής θέση μας 
ότι μια συμφωνία μπορεί να υπάρξει μόνο με τη 
συνεργασία των δύο κρατών που θα ζουν δίπλα 
δίπλα, στη βάση της κυριαρχικής ισότητας. Δεν 
τίθεται θέμα να κάνουμε βήμα πίσω από αυτή τη 
θέση μας». 
Είναι μια ξεκάθαρη νέα αντίληψη και νέα πολι-

τική, συνέχισε, την οποία στηρίζει και η Τουρκία, 
επαναλαμβάνοντας την θέση του ότι η Κύπρος 
δεν είναι η παλιά Κύπρος και η ανατολική Μεσό-
γειος δεν είναι η παλιά ανατολική Μεσόγειος. 
Όλα αυτά, είπε ο Ερσίν Τατάρ, τα συζήτησε το 

βράδυ της Παρασκευής με τον Τούρκο Αντιπρό-
εδρο, Φουάτ Οκτάι. 
Ο κ. Τατάρ ανάφερε επίσης ότι στην Τουρκία 

είχε συνάντηση και με τον Δικηγορικό Σύλλογο 
Τουρκίας με τον οποίο συζήτησαν το Κυπριακό, 
ενώ στην Κιουτάχεια συναντήθηκε με επιχειρη-
ματίες και επενδυτές. Στα Κόνια, συνέχισε, συνα-
ντήθηκε με νέους και τους εξήγησε ότι το Κυ-
πριακό είναι μια «εθνική υπόθεση», ώστε να το 
κατανοήσουν για να μπορέσουν να «μεταφέρουν 
αυτόν τον αγώνα στο μέλλον». Τους εξήγησε επί-
σης, είπε, ότι μετά τη δική του "εκλογή" στην «προ-
εδρία» στηρίζει μια λύση συνεργασίας δύο κρατών 
που θα ζούνε δίπλα δίπλα και το μοντέλο θα βα-
σίζεται στην κυριαρχική ισότητα. 
Κληθείς να σχολιάσει την είδηση για αφαίρεση 

σελίδας για τον Ατατούρκ από βιβλίο στα σχολεία 
της Δημοκρατίας, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι «ο Ατα-
τούρκ ήταν ένας ηγέτης για τον οποίο δεν τίθεται 
θέμα συζήτησης τώρα. Επειδή όλος ο κόσμος 
αποδέχθηκε το πόσο μεγάλος στρατηγός ήταν ο 
Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, πόσο μεγάλος ηγέ-
της, ο οποίος μετά έγινε ο ιδρυτής της Τουρκικής 
Δημοκρατίας και ο Πρόεδρός της». 
Ενώ αυτό το αποδέχεται όλος ο κόσμος, είπε, 

στην ε/κ πλευρά «δεν έχει νόημα να το αφαιρούν 
και να βάζουν κάτι άλλο. Γι ακόμη μια φορά κατα-
δικάζω μια τέτοια συμπεριφορά. Αλλωστε γνωρί-
ζουμε ότι το θέμα με τα βιβλία ιστορίας πάει μέχρι 
την περίοδο του σχεδίου Ανάν». 
Επανέλαβε ότι η τότε «διοίκηση» στην τ/κ 

πλευρά (σσ: την περίοδο του σχεδίου Ανάν) απο-
φάσισε να αλλάξει τα βιβλία ιστορίας που είχε 
γράψει ο Ζεκί Σερτέρ και έκρυψαν ή απάλυναν 
την ιστορία με το αιτιολογικό να προετοιμαστούν 
οι νέοι για μια ειρήνη στο μέλλον, «που για μένα 
ήταν ένα μεγάλο λάθος». 
Το προηγούμενο διάστημα, είπε ο κ. Τατάρ, με 

κάποιες ομάδες που είχαν έρθει από την Τουρκία 
συζήτησαν πόσο σημαντική είναι η γνώση της 
ιστορίας, πως έθνη που δεν ξέρουν το παρελθόν 
τους μπορεί να κάνουν λάθη στο μέλλον.

ΟΙ ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - ΔΗΣΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ

Βάζουν πάνω από την Κύπρο τις προσωπικές τους ατζέντες!
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Εμβολιασμοί ανηλίκων από παιδιάτρους, 
SOS για αύξηση κρουσμάτων σε παιδιά

Τέλος στο δικαστικό θρίλερ με την ταφή 
του Μίκη - το πρόγραμμα της κηδείας

Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ο Χρήστος Στυλιανίδης
Ο Χρήστος Στυλιανίδης, πρώην Επίτροπος της 
ΕΕ, αναλαμβάνει υπουργός Πολιτικής Προστα-
σίας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας.  
Ο Κύπριος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επι-
κείμενη υπουργοποιήση του κ. Στυλιανίδη από 
τον ίδιο τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα 
με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Ν. Αναστα-
σιάδης σημείωσε ότι το θέμα αποτελεί αποκλει-
στική αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Ο 
Έλληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε και τον 
Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, καθώς ο 
Χρήστος Στυλιανίδης προέρχεται από το κόμμα 
της κυπριακής δεξιάς, αν και τηρεί αποστάσεις 
τόσο από το κόμμα, όσο και από την κυβέρνηση 

Αναστασιάδη.  Πολλοί ήταν αυτοί που νόμιζαν ότι 
ο κ. Στυλιανίδης είχε διπλή ιθαγένεια: κυπριακή 
και ελληνική. Αλλά δεν ήταν έτσι: είχε μόνον την 
κυπριακή και ως υπουργός της ελληνικής κυβέρ-
νησης επιβαλλόταν να αποκτήσει και την ελληνική 
ιθαγένεια. . Ο κ. Στυλιανίδης διετέλεσε Επίτροπος 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων 
απο το 2014 έως το 2019. Την ίδια περίοδο ήταν 
και Συντονιστής της ΕΕ για τον Έμπολα. Από τις 
θέσεις αυτές ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εί-
ναι ο «αρχιτέκτονας» του rescEU, της πρωτο-
βουλίας με την οποία αναβαθμίστηκε ουσιαστικά 
το ευρωπαϊκό σύστημα πολιτικής προστασίας.

Έρευνα για  
εμβολιασμούς -  
”μαϊμού” σε Κοζάνη, 
Καβάλα και Δράμα

«Πράσινο φως» για τον εμβο-
λιασμό των παιδιών άνω των 
12 χρόνων έδωσε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Αφού άκουσε τις ομόφωνες 
εισηγήσεις των φορέων, των εκ-
προσώπων των επιστημονικών 
παιδιατρικών εταιρειών για την 
ασφάλεια και την αποτελεσμα-
τικότητα του εμβολίου, έδωσε 
το «πράσινο φως» στην συμμε-
τοχή του συγκεκριμένου ιατρι-
κού κλάδου στην εμβολιαστική 
εκστρατεία «Ελευθερία». 
Παράλληλα, έδωσε εντολή στον 
γενικό γραμματέα Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας Μάριο 
Θεμιστοκλέους να οργανώσει 
άμεσα την υλοποίηση του σχε-
δίου με το οποίο θα ενταχθούν 
οι ιδιώτες παιδίατροι της χώρας 
στη μεγάλη εμβολιαστική εκ-
στρατεία για τη θωράκιση των 
παιδιών και εφηβων. 
Το ζήτημα του εμβολιασμού των 
ανηλίκων με τη συμβολή των 
περίπου 3.500 παιδιάτρων της 
χώρας είχε τεθεί στο τραπέζι 
απο τις αρχές του καλοκαιριού. 
Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά ηλι-
κίας ανω των 12 χρόνων μπο-
ρούν να λάβουν μονο σκεύα-
σμα mRNA. Την προσεχή 
Δευτέρα περίπου 600.000 μα-
θητές Γυμνασίου και Λυκείου θα 
βρεθούν και πάλι στις σχολικές 

αίθουσες. Όσο πλησιάζουμε 
στην έναρξη του σχολικού 
έτους, οι ειδικοί επισημαίνουν 
ότι η επιστροφή στα θρανία θα 
συνοδευτεί αναπόφευκτα και 
από αύξηση κρουσμάτων σε 
παιδιά. Για τον λόγο αυτό, έχουν 
αποφασιστεί μία σειρά ενερ-
γειών που περιλαμβάνουν αυ-
ξημένο αριθμό διαγνωστικών 
τεστ σε περιπτώσεις που θα 
βρεθεί κρούσμα μαθητή ή εκ-
παιδευτικού σε σχολική αί-
θουσα. 
Για τον εμβολιασμό των παιδιών 
μίλησε ο καθηγητής Πνευμονο-
λογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος 
Τζανάκης. «Το αποτύπωμα των 
σχολείων εφόσον ξεκινήσουν 
13 Σεπτεμβρίου θα το δούμε τέ-
λος του μήνα. Μέχρι τις 25 Σε-
πτεμβρίου θα βλέπουμε απο-
κλιμάκωση ενδεχομένως να 
φτάσουμε και στα 2.000 κρού-
σματα σαν κινητό μέσο όρο την 
εβδομάδα, 40% μείωση σε 
σχέση με το peak τέλος Αυγού-
στου, είπε στον ΣΚΑΙ. «Το απο-
τύπωμα των σχολείων με τα 
προηγούμενα στελέχη δεν ήταν 
σημαντικό. Γνωρίζουμε ότι το 
συχνό τεστ μαζί με τους εμβο-
λιασμούς μπορούν να συγκρα-
τήσουν τα άλλα στελέχη πολύ 
καλά, διότι το αποτύπωμα των 

σχολείων μετά το Πάσχα δεν 
ήταν σημαντικό» ανέφερε. 
«Προσβολή πολλών οργανικών 
συστημάτων στα παιδιά που νο-
σηλεύονται από κοροναϊό» 
Σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη, 
αυτή τη στιγμή συνολικά έχουν 
νοσηλευτεί 300 παιδιά. Συνε-
πώς οι έφηβοι και οι γονείς τους 
δεν πρέπει να αισθάνονται τε-
λείως ασφαλείς, πρέπει να γνω-
ρίζουν τα δεδομένα. 
Διευκρίνισε ότι «κινδυνεύουν 
περισσότερο τα παιδιά με συν-
νοσηρότητες και απ’ τα ‘υγιή’ 
παιδιά, κυρίως αυτά που είναι 
υπέρβαρα. «Τα παιδιά θα πρέ-
πει να κάνουν το εμβόλιο. Είναι 
απειροελάχιστη η πιθανότητα το 
παιδί να πάθει κάτι από το εμ-
βόλιο, δεν πρέπει οι γονείς να 
φοβούνται το εμβόλιο. «Σε νεα-
ρούς εφήβους, και όχι σε κορί-
τσια που είναι πολύ πιο σπάνιο, 
κάνει ενός βαθμού μυοκαρδί-
τιδα και περικαρδίτιδα της τάξης 
των 10 – 20 περιστατικών ανά 
εκατομμύριο εμβολιασμών. 
Αυτό σε 2, 3, 4 μέρες ξεπερνιέ-
ται, ελάχιστα παιδιά νοσηλεύο-
νται. Πάρα πολύ σπάνιο, ενώ 
σε ένα παιδί που θα πάθει κο-
ρωνοϊό είναι της τάξεως του επί 
τοις 100 αν θα πάθει μυοκαρδί-
τιδα. Τάξη μεγέθους 1.000 φο-
ρές παραπάνω, επισήμανε.

Τέλος στο δικαστικό θρίλερ για 
τις διαδικασίες ενταφιασμού του 
Μίκη Θεοδωράκη έβαλε με από-
φαση του το Μονομελές Πρω-
τοδικείο Αθηνών. 
Το δικαστήριο έκανε δεκτή στο 
σύνολό της την αίτηση ασφαλι-
στικών μέτρων ενός εκ των δύο 
εκτελεστών της τελευταίας επι-
θυμίας του Μίκη. Σύμφωνα με 
την απόφαση, αναγνωρίζεται το 
αποκλειστικό και πλήρες δι-
καίωμα στους εκτελεστές να 
αποφασίσουν για τα διαδικα-
στικά της κηδείας του μεγάλου 
μουσικοσυνθέτη, έτσι όπως η 
επιθυμία του έχει εκφραστεί στη 
συμβολαιογραφική πράξη που 
ο Θεοδωράκης είχε συντάξει τον 
Ιανουάριο του 2020. 
Μεταξύ αυτών είναι εκείνοι που 
θα αποφασίσουν και για το γρα-
φείο τελετών. 
Το δικαστήριο απαγορεύει στην 
κόρη του, στο γιο και τη χήρα 
του να έχουν οποιαδήποτε ανά-
μειξη με τα διαδικαστικά που 
αφορούν στη τέλεση της κη-
δείας του εκλιπόντος στον Γα-
λατά Χανίων. 
Σημειώνεται πως τη Δευτέρα 
προέκυψε θέμα με την επιλογή 
του γραφείου τελετών που θα 
ανέβαλε την διαδικασία της κη-
δείας και ενταφιασμού του Θεο-
δωράκη. Για το ζήτημα εκδό-
θηκε προσωρινή εντολή του 
δικαστηρίου, η οποία δεν επη-
ρέασε την προγραμματισμένη 
διαδικασία για το λαϊκό προσκύ-
νημα της σορού του μουσικο-
συνθέτη. 
Συγκεκριμένα λίγες ώρες πριν 
ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα 
της σορού του μεγάλου μουσι-
κοσυνθέτη στην μητρόπολη 
Αθηνών, στο Πρωτοδικείο συ-
ζητήθηκε η αίτηση συνεργατών 
του μουσικοσυνθέτη για την 
εφαρμογή της επιθυμίας του να 
ταφεί στον Γαλατά Χανίων, με 
τις δύο πλευρές, δηλαδή τον 
εκτελεστή της τελευταίας βού-
λησης του εκλιπόντος, Γιώργου 
Αγοραστάκη και τους συγγενείς 
του, Μυρτώ, Μαργαρίτα και 

Γιώργο, να εκφράζουν την κοινή 
τους θέληση να ακολουθηθεί η 
τελευταία επιθυμία του Μίκη Θε-
οδωράκη ως προς τον ενταφια-
σμό του και τον τόπο αυτού. 
Ωστόσο, ενώπιον του δικαστη-
ρίου εμφανίστηκε νέα εμπλοκή, 
καθώς η πλευρά της κόρης του, 
Μαργαρίτας Θεοδωράκη, υπο-
στήριξε μεν ότι «κάνει σεβαστή 
την τελευταία βούληση του πα-
τέρα της» ως προς τον τόπο τα-
φής, αλλά εξαιρεί από την συ-
ναίνεση της την ανάθεση της 
κηδείας σε γραφείο τελετών. Η 
πλευρά της κ. Θεοδωράκη δή-
λωσε ότι πρέπει να παραμείνει 
η εντολή στο γραφείο που ήδη 
έχει επιληφθεί των διαδικασιών 
και όχι εκείνο που σύμφωνα με 
την άλλη πλευρά είχε επιλέξει ο 
ίδιος ο μουσικοσυνθέτης. 
Η κηδεία 
Σήμερα, Πέμπτη τα Χανιά υπο-
δέχονται τον Μίκη Θεοδωράκη 
στην τελευταία του κατοικία 
όπως εκείνος το επιθυμούσε. 
Η επίσημη διαδικασία για το τε-
λευταίο αντίο στον μεγάλο μου-
σικοσυνθέτη έχει ως εξής: 
- Άφιξη της σορού το  στις 7.30 
πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι 
της Σούδας 
- Αυτοκινητοπομπή μέχρι την 
πλατεία της Δημοτικής Αγοράς 
Χανίων όπου στη συνέχεια θα 
συνοδευτεί πεζή στη Μητρό-
πολη Χανίων όπου θα τεθεί μέ-
χρι τις 12.00 το μεσημέρι σε 
λαϊκό προσκύνημα. 
- Στη συνέχεια θα μεταφερθεί με 
αυτοκινητοπομπή η σορός στον 
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στον Γα-
λατά όπου θα τελεστεί εξόδιος 
ακολουθία στις 13.00 το μεση-
μέρι. Μετά την ολοκλήρωση της 
ακολουθίας θα συνοδευτεί πεζή 
η σορός στο κοιμητήριο του Γα-
λατά για να γίνει η ταφή. 
Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε 
επίσημα από τον δήμαρχο Χα-
νίων κατόπιν συνεννόησης με 
τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων 
Μίκη Θεοδωράκη και τον πλη-
ρεξούσιο πρόεδρο, Γιώργο Αγο-
ραστάκη.

Νέα υπόθεση με πιθανόν πλα-
στά πιστοποιητικά εμβολια-
σμού σε νοσηλευτές και για-
τρούς ήρθε στο φως της 
δημοσιότητας. Όπως είπε ο δι-
οικητής του νοσοκομείου Κο-
ζάνης κ. Γκανάτσος, αφορά 
τρία περιστατικά τα οποία εξε-
τάζονται. Το ένα αφορά μια νο-
σηλεύτρια, της οποίας το πι-
στοποιητικό έχει εκδοθεί από 
τον Παλαμά Καρδίτσας, ενώ τα 
άλλα δύο, ενός γιατρού και 
μιας νοσηλεύτριας, δόθηκαν 
από Κέντρο Υγείας Κοζάνης. 
Την ίδια ώρα, με διαδικασίες 
εξπρές ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ 
της 5ης ΥΠΕ για τους εικονι-
κούς εμβολιασμούς στο Κ.Υ 
Παλαμά. Το πόρισμα αναφέρει 
ότι 33 άτομα έλαβαν πλαστό 
πιστοποιητικό εμβολιασμού. 
Ωστόσο, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ακόμη ένας ΑΜΚΑ που 
βρισκόταν υπό διερεύνηση, τε-
λικώς αποδείχθηκε ότι πρόκει-
ται και αυτός για άτομο που 
φαίνεται στο σύστημα αλλά 
δεν έκανε στην πραγματικό-
τητα εμβόλιο για τον κορωνοϊό. 
Η υπάλληλος θα παραπεμφθεί 
στο Πειθαρχικό με το ερώτημα 
της απόλυσης ή της αργίας. Το 
πόρισμα θα κατατεθεί στην ει-
σαγγελία Καρδίτσας, η οποια 
και θα διερευνήσει τις ποινικές 
διαστάσεις της υποθέσης και 
θα ασκήσει διώξεις. 
Στο στόχαστρο των Αρχών 
μπαίνουν και τα άτομα που 
έλαβαν τα πιστοποιητικά χωρίς 
να έχουν εμβολιαστεί. 
 
Θέλουν να κολλήσουν! 
 
Δέκα πιστοποιητικά νόσησης 
κατατέθηκαν από το προσω-
πικό του Νοσοκομείου Καβά-
λας τον τελευταίο μήνα, όλα 
μέσα από τις διαδικασίες του 
Νοσοκομείου, όπως αναφέρει 
ο διοικητής του, Κωνσταντίνος 
Κλειτσιώτης. Ο διοικητής θα 
προχωρήσει στην διαδικασία 
επιβεβαίωσής τους. 
Η γενική γραμματέα του Ιατρι-
κού Συλλόγου Δράμας, Όλγα 
Βασιλείου,  τόνισε ότι στην πε-
ριοχή της Δράμας υπάρχει 
έντονο αντιεμβολιαστικό κί-
νημα το οποίο σε κάποιες πε-
ριπτώσεις φαίνεται ότι καθο-
δηγείται νομικά. Μάλιστα, 
υποστηρίζει ότι υπάρχει κλιμά-
κωση των ανθρώπων που δεν 
επιθυμούν τα εμβολιαστούν οι 
οποίοι από τα πλαστά πιστο-
ποιητικά περνούν τώρα στην 
προσπάθεια να κολλήσουν τον 
ιό για να νοσήσουν.



Τα Ελληνικά Παροικιακά σχολεία 
του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων 
ανοίγουν το Σάββατο 11 Σεπτεμ-
βρίου 2021. Όλοι οι μαθητές των 
σχολείων του ΣΕΓ θα πρέπει να 
είναι εκεί στο σχολείο τους την 
ημέρα που ανοίγει. Ο δάσκαλός 
τους και τα μέλη της παλιάς τους 
επιτροπής θα τους περιμένουν 
για να τους εγγράψουν στο  
επίσημο μητρώο του σχολείου 
τους. Αρχικά, θα επικρατήσουν 

οι ίδιοι κανονισμοί λειτουργίας όπως προηγου-
μένως. Πέστε και στους φίλους σας που είναι της 
σχολικής ηλικίας να πάνε μαζί σας να εγγραφούν!  
Η Επιτροπή του Σχολείου και οι Επιτροπές όλων 
των Σχολείων του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων 
πήρε όλα τα μέτρα και υπόσχεται να έχει μία επι-
τυχημένη Μαθητική Χρόνια.  
Το πρώτο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο στη  
Βρετανία ιδρύθηκε το 1952 με τον Εθνικό μας 
ποιητή Τεύκρο Ανθία και τους συνεργάτες του το 
1952 στο Camden Town. Εκεί κατοικούσαν οι Κύ-
πριοι που πρωτοερχόντουσαν στην Αγγλία.  
Ο Ανθίας μαζί με τους συνεργάτες του πήγαιναν 
από σπίτι σε σπίτι, όπου ζούσαν Ελληνοκύπριοι 
και έγραφαν μαθητές για το Ελληνικό Σχολείο. 
Σιγά-σιγά αυτό γινόταν και στη γειτονική συνοικία 
και με αυτόν τον τρόπο έγιναν τα ελληνικά σχολεία 
στο Archway, στο Kentish town, στο Islington και 
αλλού. 
Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και τα σχολεία που 
ιδρύονταν ήταν ικανοποιητικά. Με αυτόν τον 
τρόπο σιγά-σιγά ιδρυόντουσαν ελληνικά σχολεία 
και επειδή η δουλειά γινόταν καλή και τα σχόλια 
που ιδρυόντουσαν ήταν αποδοτικά, τα αποτελέ-
σματά τους ήταν πολύ καλά.  
Ολόκληρο το έργο, η ίδρυση των ελληνικών σχο-
λείων και η διδαχή ελληνικής γλώσσας, των  
ελληνοκυπριακών ηθών και εθίμων μας και γενικά 
του πολιτισμού μας, ήταν μεγάλη επιτυχία και 
υποστηριζόταν από ολόκληρη την Παροικία μας 
στο καλύτερο και μεγαλύτερο βαθμό και αυτό 
έγινε παράδειγμα για μίμηση. 
Είναι αρκετά τα ονόματα των συμπατριωτών μας 
που τους αρμόζει ένα μεγάλο ευχαριστήριο για 
την καλή τους δουλειά στον εκπαιδευτικό αυτό 
τομέα. Να αναφέρουμε μερικά ονόματα, όμως 
δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα δεν έχουμε 
τον χώρον. Μερικά είναι κατά τη γνώμη μας τα 

εξής: Τεύκρος Aνθίας, ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγό-
ριος, ο Χριστόδουλος Στυλιανού, ο Τάκης Τσιού-
μπρας, ο Παναγιώτης Γιακούμη, ο Αντώνης Αντω-
νιάδης, η Μαρία Καζαμία, η Έλλη Αντιδώρου,   
ο Μιχάλης Πουμπουρής,  ο Χαράλαμπος από 
την Σωτήρα Αμμοχώστου. 
Θα πρέπει να αναφέρουμε και την βοήθεια που 
μας παρείχε και η Κυπριακή Κυβέρνηση ακόμα 
συνεχίζει να την παρέχει, για την πληρωμή ενός 
καλού αριθμού δασκάλων. Οι ομάδες αυτών των 
δασκάλων ήσαν και είναι πολύ βοηθητικές και 
πολύ αποτελεσματικές στο έργο που εκτελούν, 
τους ευχαριστούμε και αυτούς πολύ.  

Οι κυβερνήσεις μας εκτός τους μισθούς των  
δασκάλων που τους κατέβαλλαν και η Κυπριακή 
Κυβέρνηση καταβάλλει ακόμη είναι και η  
αποστολή όλων των σχολικών βιβλίων που χρει-
άζονται όλοι οι μαθητές και μαθήτριες στα ελλη-
νικά παραδοσιακά σχολεία μας που καταβάλλουν 
κάθε χρόνο. ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ. 
Με την καλή λαϊκή υποστήριξη της παροικίας μας 
στα Παροικιακά Ελληνικά σχολεία και με την  
βοήθεια των δυο μας κυβερνήσεων η δουλειά 
που γινόταν ήταν θαυμάσια.  Όμως οι θανατη-
φόρα αρρώστια του κορωνοϊού μας επέφερε  
το μεγαλύτερο πλήγμα. Ελπίζουμε να υπερβούμε 
όλες αυτές τις απώλειες που η πανδημία επέφερε, 
με τη βοήθεια και την υποστήριξη των δύο  
κυβερνήσεων και της παροικίας μας. 
 
Το έργο που επιτελούμε έγινε δεκτό, ελπίζουμε 
να παραμείνει έτσι. Όμως και εμείς από την άλλη 
πλευρά θα πρέπει να πράξουμε ό,τι πράττουμε 
ως τώρα και ακόμα να πράξουμε κάτι περισσό-
τερο από πρώτα αν είναι δυνατόν. Γνωρίζουμε 
ότι οι καταστάσεις τώρα είναι διαφορετικές και 
όπως είναι φυσικό θα χρειαστούμε να κάνουμε 
περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει 
τώρα που θα ανοίξουμε να είμαστε έτοιμοι να 

προσφέρουμε περισσότερη εθελοντική εργασία 
και οικονομική βοήθεια στον Σύλλογο Ελλήνων 
Γονέων για τα σχολεία του. Να ανακοινώνουμε 
τα άριστα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στα 
σχολεία του ΣΕΓ και τα προγράμματα και οι εκ-
δηλώσεις που οργανώνονται από τα σχολεία του 
ΣΕΓ να είναι από τα καλύτερα στην εκτέλεση και 
παρουσίαση και να προσέχουμε οι μαθητές και 
μαθήτριές μας να δείχνουν την καλύτερή τους εμ-
φάνιση, παρουσίαση και αγωγή. Να αποτελούν 
δηλαδή παράδειγμα προς μίμηση και ο κόσμος 
να εκφράζεται για αυτά με τα καλύτερα λόγια. Οι 
επιστήμονές μας και ιδιαίτερα εκείνοι που πήγαν 
στα Ελληνικά Σχολεία πρέπει να επιδείξουν την 
υποστήριξή γιατί ασφαλώς εβοήθησαν στην πρό-
οδό τους, στην εκπαίδευση που η ελληνική 
γλώσσα εθεωρείτο και ακόμη θεωρείται ένα από 
τα θέματα που πρέπει να έχεις για να εισαχθείς 
στο πανεπιστήμιο στη Βρετανία. Ολοι μας γενικά 
θα πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά μας σε 
ό,τι δίνουμε για βοήθεια των ελληνικών σχολείων 
στη Βρετανία, γιατί αυτό που εκτελούμε είναι 
Εθνικό και Ιερό και οπωσδήποτε  αναγκαίο να 
εκτελείται. 
Όλοι οι γονείς, εγγράψετε τα παιδιά στα Σχολεία 
του Συλλόγου Ελλήνων γονέων ΣΕΓ, που βρί-
σκονται σε όλες τις περιοχές του Λονδίνου. Στα 
σχολεία αυτά διδάσκεται η γλώσσα μας σε όλες 
τις τάξεις της Ελληνικής Δημοτικής Παιδείας και 
στις αγγλικές με τα A’ Level. Επίσης διδάσκονται 
τα ήθη και έθιμά μας και οι εθνικοί Ελληνικοί και 
Κυπριακή χώροι μας και γενικά διδάσκεται ο πο-
λιτισμός μας. Αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις 
τηλεφωνείτε των δύο κοπελών μας στο γραφείο,  
Μαρίας και Ιωάννας στις εργάσιμες ώρες, στο 
τηλέφωνο 020 8889 1872.  
Όμως πάνω από όλα πρέπει όλοι μας να τηρούμε 
τους περιορισμούς και όλες τις νομοθεσίες των 
Δημοτικών Συμβουλίων και κυβερνήσεων γύρω 
από τις θανατηφόρες ασθένειες της πανδημίας 
μέχρι που θα τις εξολοθρέψουμε διά παντός.
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Όλοι μας ας ελπίζωμεν να έλθει μια άσπρη 
ημέρα. Θεέ μου και βοήθα μας όλα να  

ξεπεράσουν την δυσκολία αυτήν Ζωήν όλοι να 
ησυχάσουν. Κάθε πρωίν προσεύχομαι να  
έλθει μια άσπρη ημέρα μαν εν η Παναγία  
δίπλα μας, την νύχτα και την ημέρα.  

Για εσάς αγαπητοί έχω πολλά να γράφω,  
πολλές  

φορές σαν σκέπτομαι, έρχεται μου να κλάψω. 
Τρομαχτική είναι η ζωή άσχημά είναι όλα,  

ο κόσμος έχει βάσανα μα τι να κάνωμε τώρα;  
Η Ελπίδα είναι το φως μας, και η χαρά μας  
εν η Ζωή και όπου διαβείς στον δρόμο σου  
είναι η αντοχή. Ελπίζω όλα θα περάσουν στη 
ζωή μας την χρυσή αγωνία δεν θα υπάρχει 

και το γέλιο εν να λυθεί.  
Περνούμεν δύσκολους καιρούς σ’ αυτήν εδώ 

την πλάση,  
Θεές μου δως μας δύναμη και ο κόσμος  

να ξεσκάσει.  
Τελειώνοντάς αυτό το ποίημα έρχεται η χαρά 
μου και εύχομαι στο κάθε ένα σας να έχωμε 

την υγεία μας.  

ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΑΣ ΕΛΠΙΖΩΜΕΝ

Γωνιά Ποίησης 

Της Εύας Λυσάνδρου Άγιος Ανδρόνικος  

           Του Ανδρέα Γεωργίου Κοντεάτη 
Ποιήματα Κοινωνικά & Τραγούδια Λαϊκά που 

απορρέουν από προσωπικά βιώματα  του ποιήτη. 

Nαι ή Όχι 

Στις 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία - 
Να εγγραφούν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές!

Του Αντώνη 
Αντωνιάδη

Jake, Maria, Leon and Gina Marcou

Μια οικογένεια προς μίμηση...
Στα πέραν από πενήντα 
χρόνια παρουσίας μου στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, παρα-
κολουθώντας την προ-
σφορά συνδέσμων και  
οργανώσεων και όχι μόνον,  
είναι η πρώτη φορά που γί-
νομαι μάρτυς μια τέτοιας 
πρωτοβουλίας από μια τε-
τραμελή οικογένεια για μά-
ζεμα χρημάτων, για βοήθεια 
μιας νεαρής συμπατριώτισ-

σας μας γέννημα θρέμμα της Αυστραλίας που 
στα 14 της χρόνια (τώρα είναι 17) προσβλήθηκε 
από μια σπάνια αρρώστια, της Αντζιελίνας. Άγνω-
στη εντελώς στην Παροικία, να ζει τον δικό της  
Γολγοθά μαζί με την μάνα της και την υπόλοιπη 
οικογένειά της με ένα μόνο στόχο, να βρουν χρή-
ματα, πολλά χρήματα πάνω από 50.000 δολάρια 
Αυστραλίας για να αρχίσει την κατάλληλη θερα-
πεία προσδοκώντας  πως θα φέρει αποτέλεσμα 

και να νικήσει 
την ασθένεια 
που την βασα-
νίζει αυτά τα 3-
4 χρόνια.  
 
Στο άκουσμα 
της είδησης 
αυτής, ο Jake  
και η Μαρία 
Μάρκου αυθη-
στιγμής με ένα 
στόμα κάνουν 
την σκέψη και 
λεν μεταξύ 
τους. Εμείς, 
εμείς θα  
βοηθήσουμε, 

δεν επιτρέπεται, δεν γίνεται, πρέπει να βρούμε 
τρόπο να συνεισφέρουμε, όμως πώς, με ποιον 
τρόπο; Και η πιο κατάλληλη λέξη βγαίνει την ίδια 
στιγμή από τα στόματα και των δυο: Έρανο, να 
κάνουμε Έρανο στην παροικία με διαφόρους τρό-
πους.  
 
Και αμέσως αρχίζουν και σκέφτονται CAR 
BOOTS SALE, SOUVLAKI PARTY και άλλα δια-
φορά φτάνει να πετύχουν τον σκοπό τους που 
δεν είναι άλλος από την θεραπεία της μικρής 
Αντζιελίνας. Μαζί τους και τα δυο του παιδιά, ο 
Λέων και η Gia σχεδόν στην ίδια ηλικία με την 
Αντζιελίνα. Οργανώνουν και ανάβαση-περπάτημα 
στα ψηλά βουνά της Ουαλίας όπου και οι τέσσερiς 
το πραγματοποιούν στις 28 – 29 Αυγούστου (φω-
τογραφία) με πολλή κούραση αλλά και υπομονή, 

γιατί ο σκοπός είναι ιερός και κούραση και ταλαι-
πωρία δεν λογαριάζονται. Η ανταπόκριση από 
τη λαϊκό στρώμα της παροικίας, θετικότατη. Τα 
ΜΜΕ συμμετέχουν με την Παροικιακή και την 
Ελευθερία να δίνουν την κατάλληλη σημασία και 
δημοσιότητα στην αξιέπαινη πράξη των Jake, 
Μαρίας και των μικρών Λέων και Gias. To LGR, 
με πρωτοπόρους τους DJ Α. Μιχαηλίδην και Πιερ 
Πιέρο μαζί με άλλους συνεργάτες τους που τους 
αξίζουν συγχαρητήρια όπως επίσης και όλων 
όσων συνείσφεραν για αυτόν τον Ιερό σκοπό.  
Εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσει ο κάθε ένας από 
εμάς να εισφέρομεν ό,τι μπορούμε από το  
υστέρημά μας για να σώσουμε την Αντζιελίνα 
μας. Η οικογένεια Jake και Μαρίας είναι άξιοι  
συγχαρητήριών.  
Ας τους μιμηθούμε, το αξίζουν! 

Το ναι δεν μου το λες ποτέ  
μα ούτε και το όχι  πες μου το ναι και μία 

φορά και ας εννοείς το όχι. 
Το όχι το πολλή πάει εις το γινάτι 
και όλα ξεχνιούνται σύντομα  
και δεν υπάρχει αγάπη  

ναι αγάπη μου πάντοτε να μου λεγεις  
και το όχι άστο πίσω και εγώ ο δυστυχής  

πολύ θα σε αγαπήσω. 
Το ναι πάντοτε να μου λες  

το όχι να ξεχάσεις αν θέλεις όλη σου τη ζωή  
μαζί μου να περάσεις. 

Το ναι πάντοτε να μου λες  
το όχι να ξεχάσεις αν θέλεις όλη σου τη ζωή  

μαζί μου να περάσεις. 
Το όχι το είπα είπασιν πολλοί 

και όλοι καταστράφηκαν το ναι όσοι το  
είπασιν  

όλοι αγαπήθηκαν. 
 

 Τώρα μου λες το ναι  και ανοίγεις την καρδιά 
σου ούτε λεπτό, ούτε στιγμή  
θα φύγω από κοντά σου  

Ποτέ από τα χείλη μου δεν θα σου πουν το 
όχι γιατί και η καρδούλα μου  

και αυτή δεν ξέρει όχι  
και ο καλός ο άνθρωπος  

που δεν λέει το όχι και αυτός καλό 
ποτέ δεν θα έχει. 

Το ναι πάντοτε να μου λες  
το όχι να ξεχάσεις αν θέλεις όλη σου τη ζωή  

μαζί μου να περάσεις. 
Το ναι πάντοτε να μου λες το όχι να ξεχάσεις  

αν θέλεις όλη σου τη ζωή  
μαζί μου να περάσεις. Τώρα το όχι δεν μου 

λες και όλο το ναι μου λέέγεις 
γιατί το εκατάλαβες 
 το όχι δεν δουλεύει. 

 το ναι είναι λέξης άγια  
το όχι εν γινάτι και πάντα φέρνει χωρισμούς  

και φεύγει η αγάπη  
φεύγει η αγάπη μακριά και πίσω δεν γυρίζει  

γιατί το όχι το σκληρό  
αγάπες και χαρές πάντοτε τες χωρίζει.

Του  
Α. Χαραλάμπους- 

Eric 
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‘Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 χρόνων η Μαρί-
τσα Τσιούπρα, χήρα του εκλειπόντος σαν αποτέ-
λεσμα οδικού δυστυχήματος από το 1977, Τάκη 
Τσιούπρα. Πρόκειται για άλλη μια συμπατριώτισσα 
ταυτισμένη με το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολε-
μικής ιστορίας της παροικίας που τίμησε την κοι-
νότητα με επιβλητική αγωνιστική προσφορά από 
τις γραμμές της Αριστεράς.  
Από τον περασμένο Μάρτιο η υγεία της Μαρίτσας 

παρουσίασε απότομη επιδείνωση. 
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του 
Μπάρνετ με αποτέλεσμα να διαπι-
στωθεί ότι είχε προσβληθεί από  
τον κορονωΪό. Το ότι είχε αντιμε-
τωπισθεί αποτελεσματικά ο ιός, σε 
τέτοια ηλικία, κρίθηκε τότε γεγονός 
αξιόλογο και για μετάδοση σε ευρύ 
ειδησεογραφικό σύστημα.  
Με την ανάρρωση της, για λό-
γους καλύτερης παρακολούθη-
σης,μεταφέρθηκε στον οίκο ευγη-
ρίας Autumn Gardens, όπου, παρά 
την ασταθή κατάσταση της υγείας 
της, ήταν, γενικά μιλώντας , καλά. 
Περί τις αρχές Αυγούστου, όμως, 
παρουσιάσθηκε πρόβλημα στο ουρητικό σύστημα 
που προκάλεσε σταδιακά αδυναμία. Την περα-
σμένη Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου, περί τις 11 η 
ώρα υπέκυψε στο μοιραίο.  
Αφήνει δύο κόρες, την Φωτεινή και την Θεογνω-
σία, τους συζύγους τους Fenton και  Dewi, αντί-
στοιχα. Επίσης, ένα γιό , τον Ντέσμοντ από τον 
πρώτο της γάμο με τον Κώστα Μιχαήλ, από την 
Λάπηθο που είχε μεταναστεύσει στην Αγγλία το 
1937 και απεβίωσε το 1954.   Δεύτερος γιός από 
τον ίδιο γάμο, ο ‘Εντμοντ, πέθανε πρίν πέντε περί-
που χρόνια. Αφήνει, επίσης, τέσσερις εγγονές , τη 
Σάρα, τη Λίζα, τη Χάρλεϋ, τη Μαρίτσα και ένα εγ-
γονό, τον Χριστόφορο, δυο δισέγγονους, τον Ρό-
μπερτ και τον Κάλβιν, όπως και ένα αδελφό,  τον 
Σταύρο που ζει στην Κύπρο.  

H Φωτεινή υπηρετεί σε ανώτερη θέση σαν Δικα-

στικός Επιμελητής στην Δημόσια Υπηρεσία.Η Θε-
ογνωσία κατέχει την εξαιρετικά σημαντική θέση του 
Εκτελεστικού Διευθυντή για το  Ανθρώπινο Δυνα-
μικό (HR) του  Economist. Ο Ντέσμοντ είναι συ-
νταξιούχος. 
Αφήνοντας το χωριό της, τη Ζώδια, η νέα, τότε 
Μαρίτσα των 18 χρόνων κουβαλούσε ένα όνειρο 
που έμεινε, βέβαια, όνειρο : να μείνει μόνο πέντε 
χρόνια στο Λονδίνο και να επιστρέψει στην πα-

τρίδα. Τα πράγματα και αντικειμε-
νικά κρινόμενα, ήταν αρκετά δύ-
σκολα. Άγνοια της γλώσσας και 
των γενικών συνθηκών. Δεν τα 
έβαζε, όμως, εύκολα κάτω. Δίπλα 
στο σφρίγος της νιότης  ήταν και η 
επιθυμία της επιτυχίας. Και, όπως 
συνήθως συμβαίνει, τα πράγματα 
άρχισαν να βελτιώνονται. Με τη με-
γάλη αλλαγή να επέρχεται  όταν η 
Μαρίτσα γνώρισε καλύτερα την 
παροικία και συσχετίσθηκε με προ-
οδευτικούς παροικιακούς οργανι-
σμούς περιλαμβανομένου του Πα-
ραρτήματος του Κουμμουνιστικού 
Κόμματος Αγγλίας. Οπότε η ζωή 

της εμπλουτίσθηκε με ένα νέο κεφάλαιο αγωνιστι-
κής προσφοράς. Για τα δίκαια των Βρετανών ερ-
γαζομένων, για την Κύπρο, την Ελλάδα, για την ει-
ρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Μήνα με τον 
μήνα, χρόνο με τον χρόνο περισσότερες και πιο 
αποτελεσματικές οι αγωνιστικές εκδηλώσεις της 
παροικίας με το αποκορύφωμα τους μετά το πρα-
ξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974.  
Η Μαρίτσα Τσιούπρα, η οποία υπηρέτησε απο 

τη θέση του προέδρου του Συνδέσμου Κυπρίων 
Γυναικών  τιμήθηκε με διάφορα αξιώματα για την 
μακρόχρονη προσφορά της,  πρωτοστάτησε μαζί 
με άλλους οργανισμούς της παροικιίας σ’αυτές τις 
εκδηλώσεις.  

 
• Λεπτομέρειες για την κηδεία θα γνωστοποιηθούν 
αργότερα.

Έφυγε από τη ζωή η Μαρίτσα Τσιούπρα

Μια καινούρια σχολική χρονιά ξεκινά για τα Ελ-
ληνικά Παροικιακά Σχολεία. Με χαμόγελο και αι-
σιοδοξία υποδεχόμαστε τα παιδιά στο ξεκίνημα αυ-
τής της σχολικής χρονιάς. Οι Διευθύνσεις των 
σχολείων και οι  Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με 
τα νέα δεδομένα, με υπευθυνότητα ετοιμάζονται 
να υποδεχθούν τα παιδιά σε ένα ασφαλές σχολικό 
περιβάλλον. Ξεκινούμε με την ελπίδα η φετινή σχο-
λική χρονιά να κυλήσει ομαλά, χωρίς την ανάγκη 
υποχρεωτικού εγκλεισμού. Είμαστε όμως σε εγρή-
γορση, δεν εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε την 
επιδημιολογική εικόνα, όπως αυτή παρουσιάζεται 
καθημερινά από τις Βρετανικές Αρχές, και τηρούμε 
όλες τις υποδείξεις μας αφορούν. 
Κύριο μέλημα του Υπουργείου Παιδείας της Κύ-

πρου είναι η στήριξη και βελτίωση της παροικιακής 
εκπαίδευσης. Αφουγκράστηκε τα προβλήματα που 
προέκυψαν με την πανδημία και ενίσχυσε οικονο-
μικά όλα τα παροικιακά σχολεία. Κάθε χρόνο ενι-
σχύει τη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτι-
κούς της ΚΕΑ και με ωρομίσθιο προσωπικό. 
Επίσης προμηθεύει τα απαραίτητα διδαχτικά εγ-
χειρίδια σε όλα τα σχολεία. Αναγνωρίζει το αξιόλογο 
έργο που τα παροικιακά σχολεία επιτελούν και στη-
ρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τους φορείς της πα-
ροικιακής εκπαίδευσης.    
Η εμπειρία της διαδικτυακής εκπαίδευσης, που 

αναγκαστικά εφαρμόσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, 
είναι χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί 
για αναβάθμιση της διδασκαλίας  στην τάξη. Ας 
υποδεχτούμε με αισιοδοξία τα παιδιά και ας τους 

μεταδώσουμε τη χαρά που συνοδεύει την μάθηση. 
Ας κάνουμε το παροικιακό σχολείο ευχάριστο και 
χώρο δημιουργικής μάθησης, συναναστροφής και 
επικοινωνίας.   
Εύχομαι σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης καλή σχο-
λική χρονιά! 

 
Δρ. Βασιλική Κούμα 

Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη Κυπριακής 
Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ)

KΥΠΡΙΑΚΗ� EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ� AΠΟΣΤΟΛΗ� HΒ (ΚΕΑ)

Χαιρετισμός για την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς 2021-22
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ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ: EΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗ�ΘΕΙΑ

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για ανθρωπιστική καταστροφή
Τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν νέα έκκληση 

για επιπλέον βοήθεια 193 εκατ. δολαρίων για 
τα εκατομμύρια Αφγανών, ανεβάζοντας σε 606 
εκατ. δολάρια το σύνολο της βοήθειας που ζη-
τείται έως το τέλος του έτους για τη χώρα που 
έχει καταστραφεί από τον πόλεμο. Με την επι-
στροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, μετά την 
κατάληψη της Καμπούλ στα μέσα Αυγούστου, 
ανέκυψαν νέες ανάγκες, σύμφωνα με το Γραφείο 
Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του 
ΟΗΕ (OCHA). 
Το ερώτημα αναμένεται να τεθεί τη Δευτέρα 

σε υπουργική συνεδρίαση των κρατών-μελών 
στη Γενεύη για την ανθρωπιστική βοήθεια προς 
το Αφγανιστάν, που διοργανώνεται από τον γε-
νικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο 
Γκουτέρες. 
Η χώρα, πλέον στα χέρια των Ταλιμπάν 

ύστερα από 20 χρόνια πολέμου, "είναι αντιμέ-
τωπη με άμεση ανθρωπιστική καταστροφή", είχε 
προειδοποιήσει την Παρασκευή ο εκπρόσωπος 
του Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ανακοινώ-
νοντας τη συνεδρίαση. 
Το OCHA εκφράζει την ελπίδα οι χώρες να 

αναλάβουν γενναιόδωρες δεσμεύσεις κατά τη 
συνεδρίαση, εκτιμώντας ότι η βοήθεια των 606 
εκατ. δολαρίων είναι απαραίτητη για να δοθεί 
τροφή και στήριξη σε σχεδόν 11 εκατ. ανθρώ-
πους καθώς και για τις ανάγκες βασικής υγει-
ονομικής περίθαλψης 3,4 εκατ. ανθρώπων. 
Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν επίσης για 

να αντιμετωπιστεί ο οξύς υποσιτισμός από τον 
οποίο υποφέρουν πάνω από ένα εκατομμύριο 
παιδιά και γυναίκες, για τις δραστηριότητες που 
αφορούν τις συνθήκες υγιεινής καθώς και για 

την προστασία των παιδιών και όσων επιβιώ-
νουν από την έμφυλη βία. 
Το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης βοή-

θειας ζητήθηκε στα τέλη του περασμένου έτους 
στο πλαίσιο έκκλησης για ανθρωπιστική βοήθεια 
1,3 δισεκ. δολαρίων για το Αφγανιστάν που πα-
ραμένει σε μεγάλο βαθμό υποχρηματοδοτού-
μενο. Η έκκληση για βοήθεια περιλαμβάνει 413 
εκατ. δολάρια αναγκών που δεν χρηματοδοτού-
νται και που περιλαμβάνονταν ήδη στην προ-
ηγούμενη έκκληση, με 193 εκατ. δολάρια που 
προορίζονται για νέες ανάγκες και τις αλλαγές 
στο κόστος των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον 
OCHA. Ακόμα και πριν την επιστροφή των Τα-
λιμπάν στην εξουσία, το Αφγανιστάν ήταν ιδιαί-
τερα εξαρτημένο από τη βοήθεια, με το 40% του 
προϋπολογισμού του να αντλείται από ξένη χρη-
ματοδότηση. Ο ΟΗΕ προειδοποίησε για ανθρω-
πιστική καταστροφή που απειλεί 18 εκατ. αν-
θρώπους, επισημαίνοντας ότι άλλοι 18 εκατ. 
άνθρωποι μπορεί επίσης να επηρεαστούν.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Χαοτική κατάσταση καταγγέλλει το Εργατικό Κόμμα
Αντιμέτωπος με κριτική και πιέσεις ακόμα και 

από βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματός του 
βρίσκεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον μετά την επανέναρξη των εργασιών 
της Βουλής των Κοινοτήτων μετά από το θερινό 
διάλειμμα. 
Στο επίκεντρο της κριτικής είναι οι χειρισμοί 

της κρίσης στο Αφγανιστάν με τους Εργατικούς 
της αντιπολίτευσης να έχουν χαρακτηρίσει την 
επιχείρηση εκκένωσης «χαοτική». 
Σφορδρές επικρίσεις δέχονται, τόσο ο Πρω-

θυπουργός όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών 
Ντόμινικ Ράαμπ, ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι 
δεν γνωρίζει με ακρίβεια τον αριθμό των Βρετα-
νών και Αφγανών πολιτών, που δικαιούνταν να 
απομακρυνθούν με βρετανικές πτήσεις αλλά τε-
λικά έμειναν πίσω. 
Ο Τζόνσον δήλωσε ενώπιον των βουλευτών 

κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της Βουλής 
των Κοινοτήτων, ότι οι βρετανικές ένοπλες δυ-
νάμεις επέδειξαν θάρρος συνεχίζοντας την επι-
χείρηση εκκένωσης της Καμπούλ παρά την τρο-
μοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο.  

«Θα πρέπει να νιώθουν υπερηφάνεια για όλα 
όσα έκαναν», ενώ, ορμώμενος από την επερ-
χόμενη 20ή επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σε-
πτεμβρίου, δήλωσε ότι αν κανείς μπει στον πει-
ρασμό να πει ότι η βρετανική επιχείρηση στο 
Αφγανιστάν δεν πέτυχε τίποτα, θα κάνει λάθος. 
Όπως σημείωσε, οι βρετανικές και συμμαχικές 

ένοπλες δυνάμεις επέτρεψαν σε 3,6 εκ. κορίτσια 
να πάνε στο σχολείο, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
η Δύση απέτρεψαν τρομοκρατικές επιθέσεις στο 
έδαφός τους εκπορευόμενες από το Αφγανιστάν 
και επίσης πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη αν-

θρωπιστική εκκένωση της πρόσφατης ιστορίας. 
Ο κ. Τζόνσον ανέφερε επίσης ότι στόχος τώρα 

είναι να διασφαλιστεί με τη συνεργασία των διε-
θνών εταίρων η αποτροπή εκ νέου μετατροπής 
του Αφγανιστάν σε εκκολαπτήριο τρομοκρατίας, 
ο σεβασμός την ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών και η 
ασφαλής έξοδος από το Αφγανιστάν όσων επι-
θυμούν να το εγκαταλείψουν.  
Απαντώντας σε ερώτηση της τέως Πρωθυ-

πουργού Τερέζα Μέι, είπε ότι οι υπηρεσίες ασφα-
λείας του ΗΒ δεν έχουν ανιχνεύσει αυξημένο 
κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης επί βρετανικού 
εδάφους. 
Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της αντι-

πολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε τον 
Πρωθυπουργό ότι υποτίμησε τη δύναμη των 
Ταλιμπάν παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις 
από τις υπηρεσίες πληροφοριών ασφαλείας.



Τα όμορφα συμβαίνουν τον Σε-
πτέμβρη με το ξεκίνημα της σχο-
λικής χρονιά, την αρχή του Φθι-
νοπώρου. Εκεί που κάποια φύλλα 
πέφτουν μεν στην γη αλλά κάποια 
άλλα αλλάζουν χρώματα. Για φα-
ντάσου κάθε φύλλο να είναι για 
σένα ένα μοναδικό κρυφό όνειρο, 
ένας στόχος που θα ήθελες να πε-
τύχεις αυτή την περίοδο. Πολλά 

όνειρα και στόχοι, λίγα όνειρα και λί-
γοι σκοποί δεν έχει σημασία. Για τον 

καθένα ο αριθμός που διαλέγει έχει την δική του 
αξία.  
Έτοιμοι όλοι λοιπόν για  στόχους και σκοπούς προς 
υλοποίηση. Αν κάτι δεν δούλεψε όπως θα θέλαμε 
από την πρωτοχρονιά μέχρι τώρα με τις υποσχέσεις 
που δώσαμε στον εαυτό μας ας το ξαναδοκιμάσουμε 
τώρα. Όπως λέμε! Έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία! 
Οι πιο μεγάλοι μαθητές πιστεύω ότι θα στοχεύσουν 
σε καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις φέτος, ιδιαίτερα 
αν έχουν εξετάσεις για GCSE & A Level, νέους φί-
λους, πολλές εξόδους, σκανδαλιές και τρέλες και 
γενικά χαρές και όμορφες στιγμές με τους κολλητούς 
τους. Για τα πρωτάκια όμως,  αυτά του νηπιαγω-
γείου, δημοτικού λίγα κτυποκάρδια για το καινούριο 
σχολικό περιβάλλον και για τους φοιτητές το ίδιο νο-
μίζω. Μην νομίζετε ότι έτσι απλά εξοικειώνονται εύ-
κολα στο καινούριο τους περιβάλλον. Πολύ σημα-
ντική είναι η πρώτη  μέρα στο νέο σχολικό χώρο 
είτε αυτό είναι νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο ή 
πανεπιστήμιο.   
Πρώτη μέρα στο σχολείο λοιπόν. Πώς αντιμετωπί-
ζουμε τη νέα κατάσταση; 
Η πρώτη φορά που ο γονιός θα αφήσει το παιδί του 
στο σχολείο είναι από τις πιο δύσκολες, τόσο για 
εκείνον όπως και για το παιδί του. Το άγχος είναι 
συνήθως αμφίδρομο τόσο από τον γονέα όσο και 
από το παιδί. Όλοι το ζήσαμε κι όλοι θα το ζήσετε 
στο μέλλον. Να κάνουμε τα παλικάρια ότι όλα καλά 
θα είναι …δεν…. 
Πολλοί παιδικοί σταθμοί και σίγουρα σχολεία ανα-
γκάζουν τους γονείς να αποχωρήσουν από την 
πρώτη κιόλας μέρα, αφήνοντας το παιδί τους μόνο 
του για πρώτη φορά, χωρίς εκείνο να έχει προλάβει 
να εγκλιματιστεί στο νέο του περιβάλλον. Για ένα 
παιδί το οποίο δεν έχει αποκτήσει την εμπειρία του 
αποχωρισμού έστω και για λίγο, έννοιες και εμπειρίες 
όπως δασκάλα, τάξη, σχολείο, νέοι συμμαθητές αυτό 
μπορεί να προκαλέσει μία τραυματική εμπειρία. 
Για αυτό το λόγο, ακόμα και για ένα παιδί 4 ετών 
που δεν έχει ξαναπάει στο νηπιαγωγείο, όπως και 
για ένα παιδί 2 ετών, είναι απαραίτητο να παραμένει 

ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης τις πρώτες μέρες για 
λίγο χρόνο στον παιδικό σταθμό κυρίως ώστε να 
νιώθει το παιδί ότι η αποκόλληση από το γονιό γίνε-
ται ομαλά και όχι απότομα. Θα σας πουν άλλοι: Όχι 
δεν χρειάζεται να μείνετε εκεί! όμως εσείς ξέρετε το 
παιδί σας περισσότερο από τον καθένα γι΄αυτό να 
κάνετε ότι εσείς θεωρείτε καλό για αυτό.  
Τις πρώτες μέρες, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα 
να αναπτύξουν μία σχέση με την δασκάλα τους, με 
τα άλλα παιδιά και να έχουν πρώτα μία πολύ θετική 
εμπειρία από την επίσκεψη στο «σχολείο». Μπο-
ρούμε να πάρουμε τα παιδιά λίγο πιο νωρίς από το 
κανονικό αν κριθεί αναγκαίο αλλά πάντα πρέπει να 
ενδυναμώνουμε τα παιδιά ώστε να δούνε το σχολικό 
χώρο θετικά. 
Για να το πετύχετε μπορείτε να πείτε στο παιδί σας 
ότι: δεν θα φύγετε χωρίς να το χαιρετήσετε (και να 
το τηρήσετε). Τον λόγο που πρέπει να φύγετε π.χ. 
γιατί πρέπει να πάτε στο σουπερμάρκετ για να μα-
γειρέψετε, για να φάτε μετά όλοι μαζί το αγαπημένο 
του φαγητό, ή να πάτε στο γιατρό ή να κάνετε κάτι 
που ξέρει ότι είναι από τα απαραίτητα πράγματα 
της ζωής. Σε αυτά που θα πείτε, είναι ιδιαίτερα επι-
θυμητό να συμπεριλαμβάνει την λέξη «έκπληξη». 
Μετά θα πάμε για… την αγαπημένη σου δραστη-
ριότητα. Αν σας πει «μείνε εδώ» πείτε: «το σχολείο 
δεν είναι για μαμάδες – και οι δασκάλες, ούτε αυτές 
έχουν τη μαμά τους εδώ». 
Θα βοηθήσετε το παιδί σας να προσαρμοστεί, εάν 

μιλήσετε θετικά για το σχολικό χώρο και δεν το αγ-
χώσετε με ερωτήσεις του τύπου «τι σας είπε η δα-
σκάλα», «ήσουν φρόνιμος», «σ’ άρεσε». Δείξτε γε-
νικό ενδιαφέρον τις πρώτες εβδομάδες και ρωτήσετε 
το, ποια  είναι τα αγαπημένα του παιχνίδια και από 
την άλλη ενημερώστε τον νηπιαγωγό ή δάσκαλο 
του για τις πιθανόν φοβίες του. Μην περιμένετε 
όμως η/ο δασκάλα/ος να γίνουν ψυχολόγοι ή γονείς 
στη θέση σας. 
Είναι πολύ φυσιολογικό ένα παιδί να κλάψει τη στι-
γμή που θα αποχωρήσει ο γονέας του – όχι μόνο 
τις πρώτες μέρες, αλλά και τις επόμενες εβδομάδες 
ή κάποια μέρα μετά από μήνες. 
Το κλάμα δείχνει το δέσιμο του παιδιού με τον γονιό 
και για αυτό το λόγο θεωρείται ως ένα υγιές σημάδι 
που εκφράζει ένα παιδάκι το οποίο αποχωρίζεται 
τον γονέα του ακόμα και για λίγο. 
Το συναίσθημα του αποχωρισμού που νιώθει ένα 
παιδί, είναι κάτι που μπορεί να εκφραστεί και με 
θυμό, όχι μόνο με κλάμα. Κάποιο ίσως να αρνηθεί 
να μοιραστεί με τους γονείς του τις εμπειρίες του, ή 
να δείξει ότι στεναχωριέται με κάποια άλλη αιτία (ότι 
τα παιδιά δεν το παίζουν ή το χτυπάνε). 
Σαν αποτέλεσμα του θυμού αυτού, στον παιδικό 
σταθμό, ένα παιδί μπορεί να χτυπάει το πάτωμα, 
τον τοίχο, ή τις δασκάλες (τις οποίες μπορεί να θε-
ωρεί υπαίτιες της «εγκατάλειψής» του), να ρίχνει 
παιχνίδια, ή ακόμα και να αυτοτραυματιστεί πάνω 
στην ένταση την οποία βιώνει. 
Από την στιγμή όμως που δεν κάνει κακό στον εαυτό 
του και στους άλλους, θεωρείται υγιές να εκφράσει 
αυτό του τον θυμό. Η εκτόνωση αυτή θα το βοηθήσει 
να εκφράσει τα συναισθήματά του και να επεξεργα-
στεί έτσι τον αποχωρισμό από τον γονέα. 
Τι είναι καλό να αποφύγετε: Να πάτε εσείς το παιδί 
σας στην παιδαγωγό – κάτι τέτοιο θα κάνει το παιδί 
να αισθανθεί ότι το σπρώχνετε μακριά σας/το διώ-
χνετε και πιθανώς θα κάνει το άγχος του αποχωρι-
σμού που βιώνει, πιο έντονο. Δεν χρειάζεται να κά-
νετε κάτι τέτοιο, αφήστε την παιδαγωγό να το 
προσεγγίσει ο ίδιος – κανονικά είναι δική του υπευ-
θυνότητα αυτή η διαδικασία. 
Να μην καθυστερείτε πολύ την αναχώρησή σας, 
εάν βλέπετε ότι το παιδί σας κλαίει δεν σας αφήνει 
να φύγετε. Εάν για δέκα λεπτά το παιδί σας συνεχίζει 
να κλαίει, να οδύρεται ή και να ουρλιάζει, ισχύει το 
εξής: από την στιγμή που ξέρει ότι θα φύγετε, θα 
κλαίει μέχρι τη στιγμή που θα γίνει αυτό. Είναι προ-
τιμότερο να επισπεύσετε την αναχώρησή σας, και 
να επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον παιδικό σταθμό 
λίγη ώρα αφότου φύγατε, για να σιγουρευτείτε ότι 
έχει ηρεμήσει και είναι με τα παιδιά της τάξης του. 
Τις περισσότερες φορές, λίγα λεπτά από την ανα-

χώρηση του γονιού, τα παιδιά σταματούν να κλαίνε. 
Αφήστε το παιδί να αναπτύξει την δική του προσω-
πικότητα μέσα στο σχολικό περιβάλλον και προ-
σπαθείτε να παρεμβαίνετε όσο λιγότερο γίνεται. 
Άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρ-
νητικά την προσαρμογή ενός παιδιού στον παιδικό 
σταθμό είναι η αστάθεια στο ωράριο και τις ημέρες 
προσέλευσης στον παιδικό σταθμό: 
Οι περισσότεροι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν βάση 
κάποιου προγράμματος, που περιλαμβάνει ένα κα-
λωσόρισμα όταν όλα τα παιδιά έχουν φτάσει το 
πρωί, μία εισαγωγή σε ποιες δραστηριότητες θα 
πραγματοποιηθούν εκείνη την μέρα και στο τέλος 
της μέρας έναν μικρό χαιρετισμό. Εάν πηγαίνετε το 
παιδί σας αργότερα το πρωί από ότι τα άλλα παιδιά, 
ή το παίρνετε από τον παιδικό σταθμό αρκετά νω-
ρίτερα ή και αργότερα από τα άλλα παιδιά, θα αι-
σθανθεί εκτός της ομάδας και ίσως αποδιοργανωθεί. 
Το να αισθάνεται ένα παιδί μέρος της ομάδας/τάξης 
του, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της 
ομαλής προσαρμογής του στον παιδικό σταθμό. 
Είναι κατανοητό ότι ο γονιός ανησυχεί. Όμως όσο 
πιο σίγουρος νιώθει ο γονέας για το ότι το παιδί του 
θα μεταχειριστεί σωστά και θα έχει ευκαιρία να πε-
ράσει καλά με τα άλλα παιδάκια, τόσο πιο άνετα θα 
νιώσει και το ίδιο το παιδί. Εάν όμως ο γονέας είναι 
αγχωμένος ή αμφιβάλλει για το εάν είναι έτοιμο το 
παιδί του, το ίδιο το παιδί θα αισθανθεί αυτή την 
ανησυχία – κάτι που θα το δυσκολέψει στην προ-
σαρμογή του στον χώρο. Επικοινωνείτε τακτικά με 
το δάσκαλο της τάξης και μοιράζεστε τις ανησυχίες 
μαζί του προτού εξελιχθούν σε προβλήματα. 
Υπερπροστατευτική σχέση γονέα-παιδιού; Δεν είναι 
έτσι ακριβώς. Να θυμάστε. Το παιδί σας βγαίνει για 
πρώτη φορά στην μικρή κοινωνία…τη σχολική. Αφή-
νει πίσω την ασφάλεια της οικογένειας. Άρα η αλ-
λαγή είναι μεγάλη. Εκεί θα συναντήσει και τους κα-
λούς και τους κακούς και όλους τους χαρακτήρες… 
Μπορεί να εμφανίσει μεγάλη ανασφάλεια όταν βρε-
θεί ξαφνικά χωρίς τους γονείς του σε ένα ξένο χώρο. 
Μπορεί να αναπτύξει φοβίες, ή να αισθάνεται εξαι-
ρετικά αβοήθητο και ανήμπορο μπροστά σε άλλα 
παιδιά που είναι δυναμικά και ενεργητικά – με απο-
τέλεσμα να δυσκολεύεται να δημιουργήσει μία σχέση 
με αυτά και να αγκιστρώνεται στην παιδαγωγό. Το 
μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνηθίσει την καινούρια 
πραγματικότητα και θα εγκλιματιστεί σύντομα. Εμείς 
σαν γονείς θα πρέπει να είμαστε δίπλα του σε αυτήν 
την καινούρια πραγματικότητα και να το στηρίξουμε 
για να μπορεί να την αντιμετωπίσει. 
 
Καλή σχολική χρονιά μαθητούδια μου μικρά! 
Την αγάπη μου! Τα όμορφα ακολουθούν!

Η οικογένεια είναι ιστορική 
μορφή οργάνωσης της 
κοινής ζωής των ανθρω-

πίνων όντων των δύο φύλων. 
Όλες οι ως τα σήμερα και σε 
όλη την διαδρομή της ιστορίας, 
μεταβολές στις σχέσεις ανάμεσα 
στα δύο φύλα, όπως είναι ο γά-
μος, η μορφή της οικογένειας, 
καθορίζονται σε τελευταία ανά-

λυση από τις μεταβολές  του οικονομικού και  
κοινωνικού καθεστώτος, από τον χαρακτήρα των 
κοινωνικών σχέσεων γενικότερα. 
Στους απώτατους χρόνους οι σεξουαλικές σχέσεις 
ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα δεν ήταν υποτα-
γμένες σε κανένα κανόνα.  
Ξεκινώντας από αυτή την πρωτόγονη κατάσταση 
πραγμάτων,αναπτύσσονται διάφορες μορφές  
γάμου και οικογένειας. Στο έργο του "Η καταγωγή 
της οικογένειας,της ατομικής ιδιοκτησίας και του 
κράτους", ο Γερμανός διαλεκτικός υλιστής  
Φρίντριχ  Ένγκελς αποδεικνύει ότι η ιστορία  
γνωρίζει τρεις βασικές μορφές γάμου. 
Στους χρόνους που η κοινωνία ήταν διαιρεμένη 
σε φυλές και γένη, επικρατεί ο ομαδικός γάμος 
με τις μορφές της οικογένειας κοινού αίματος 
(ομόαιμης) και της πουναλουανής οικογένειας 
(από την λέξη punalua που σημαίνει στενός  
σύντροφος). 
Στους κόλπους της οικογένειας κοινού αίματος, 
ομόαιμης,οι αδελφοί και οι αδελφές μπορούν να 
γίνουν άνδρας και γυναίκα: ο γάμος δηλαδή δεν 
αποκλείεται παρά μόνο ανάμεσα στους γονείς 
και τα παιδιά τους. 
Στην πουναλουανή οικογένεια,που αποτελεί μια 
μορφή της ομόαιμης,ο κύκλος του αποκλεισμού-
μεγαλώνει.Τώρα οι αδελφοί και οι αδελφές δεν 
επιτρέπεται να έρθουν σε σεξουαλικές σχέσεις.  

Σε αυτή την εποχή η ιδιότητα του γονέως δεν  
λογαριάζεται παρά από την πλευρά της μητέρας, 
δηλαδή μόνο η μητέρα θεωρείται γονεύς των  
παιδιών της. Ισχύει το μητριαρχικό δίκαιο.  
Αυτές οι μορφές οικογένειας έχουν σαν οικονο-
μική βάση την πρωτόγονη οικιακή δουλειά, μέσα 
στην οποία η γυναίκα παίζει τον ουσιαστικό ρόλο.  
Με την πάροδο του χρόνου ο κύκλος των γονέων 
που μπορούσαν να συνάψουν συζυγικές σχέσεις 
περιορίζεται. Σιγά-σιγά οι παλιές μορφές του ομα-
δικού γάμου παραχωρούν την θέση τους στην 
ζευγαρωτή οικογένεια.Μέσα στην ζευγαρωτή  
οικογένεια ένας άνδρας ζει με μια γυναίκα, αλλά 
η πολυγαμία παραμένει σαν δικαίωμα του άνδρα, 
ο δε συζυγικός δεσμός μπορεί εύκολα να σπά-
σει.Τα παιδιά ανήκουν, όπως και πριν, στην  
μητέρα.  
Η εισαγωγή της κτηνοτροφίας, η αύξηση των  
αγαθών,η ανάπτυξη του καταμερισμού της  
δουλειάς, δημιουργούν τον θεσμό της ατομικής 
ιδιοκτησίας. Αυτή η ριζική μεταβολή στις κοινωνι-
κές σχέσεις αποτελεί την αφετηρία για την  
εξασθένιση του μητριαρχικού δικαίου και το  
πέρασμα της οικιακής εξουσίας στα χέρια του 
πατέρα,που αρχίζει να παίζει πρωτεύοντα ρόλο 
στην οικονομία. 
Η πατριαρχική οικογένεια κάνει έτσι την εμφάνισή 
της. Η εξέλιξη από εδώ και πέρα καθορίζεται από 
την πλευρά του πατέρα, ακολουθώντας το δίκαιο 
του πατέρα.  
Αργότερα, και στο μέτρο που εκτυλίσσεται η διά-
λυση της πρωτόγονης κοινότητας,παρουσιάζεται 
η μονογαμία. Αν και η μονογαμική οικογένεια απο-
τέλεσε πρόοδο, θεμελιωμένη καθώς ήταν, πάνω 
στην ατομική ιδιοκτησία,δεν ήταν εν τούτοις, 
καθώς αποδείχνει ο Φρίντριχ  Ένγκελς, η ανώ-
τερη μορφή γάμου. Η γυναίκα καταντάει σκλάβα 
του άντρα: η πρωταρχική ταξική καταπίεση  

συμπίπτει με εκείνη του θηλυκού φύλου από το 
αρσενικό. 
Η οικογένεια αντανακλούσε σε μικρογραφία όλες 
τις αντιφάσεις της κοινωνικής εξέλιξης. Μέσα στην 
αστική κοινωνία, η ατομική ιδιοκτησία βάζει την 
σφραγίδα της στην μορφή της οικογενειακής  
οργάνωσης. Στην αστική οικογένεια οι ευτελείς 
υπολογισμοί και το οικονομικό συμφέρον παίζουν 
μεγάλο ρόλο. 
Μονάχα στους κόλπους του λαού, ανάμεσα στις 
καταπιεζόμενες τάξεις, και προ παντός μέσα 
στους κόλπους των εργατών, είναι δυνατό να  
γεννηθεί και να αναπτυχθεί η πραγματική ανθρώ-
πινη αγάπη,το θεμέλιο ενός τύπου καινούργιας 
οικογένειας,ανώτερης,που να βασίζεται σε  
διαφορετικούς συνδυασμούς σχέσεων όπως είναι 
η φιλική συμπαράσταση και αλληλοβοήθεια,  
ο αμοιβαίος σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας κλπ. 
Απείρως ανώτερες από τις σχέσεις στον καπιτα-
λισμό  ήταν οι σχέσεις των ανθρώπων μέσα 
στους κόλπους της οικογένειας στον σοσιαλισμό, 
τον  πραγματικό σοσιαλισμό που μας άφησε  
ανεκτίμητη κληρονομιά και φωτίζει άπλετα το μέλ-
λον της ανθρωπότητας, και δεν έχει καμία σχέση 
με την καρικατούρα του σοσιαλισμού  που  
κατέρρευσε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. 
Η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική  Επανά-
σταση απελευθέρωσε την γυναίκα και της έδωσε 
τα ίδια δικαιώματα με τον άνδρα. Η γυναίκα έπαιζε 
δραστήριο ρόλο στην παραγωγή και στην  
μόρφωση. Η θέση της μέσα στην κοινωνία άλλαξε   
ριζικά,ο ρόλος της στην παραγωγή και στην  
κοινωνική ζωή αυξήθηκε  σημαντικά. Η γυναίκα 
έγινε  μια μεγάλη δύναμη μέσα στην σοβιετική, 
σοσιαλιστική κοινωνία,γεγονός που δεν  
μπορούσε παρά να ασκήσει την πιο σωτήρια  
επίδραση πάνω στις σχέσεις των δύο φύλων.  

Το ουσιαστικό κίνητρο του γάμου, μέσα στην  
σοσιαλιστική κοινωνία,είναι μια πραγματικά  
ανθρώπινη αγάπη ανάμεσα στον άνδρα και στην 
γυναίκα. 
Πάνω σε αυτή την βάση-στερεωμένη από τα 
κοινά ενδιαφέροντα του άνδρα και της γυναίκας 
στον τομέα της παραγωγής, της κοινωνικής ζωής 
και της πνευματικής ανάπτυξης- στερεώνεται 
ασταμάτητα η σοσιαλιστική οικογένεια, μια οικο-
γένεια νέου τύπου, που αποτελεί την στοιχειώδη 
μικρογραφία του νέου συστήματος, το οργανικό 
κύτταρο που συμμετέχει στη ζωή και τα κοινά  
ενδιαφέροντα ολόκληρης της κοινωνίας. 
Οι σύζυγοι έχουν ίση θέση  και προσφέρουν και 
οι δύο με την εργασία τους στην οργάνωση της 
οικογενειακής ζωής. Η γενική αύξηση των αγαθών 
σε μια σοσιαλιστική χώρα έχει σαν συνέπεια την 
αύξηση του πληθυσμού, πράγμα που εκφράζεται 
ιδιαίτερα με την αδιάκοπη αύξηση των πολυμε-
λών οικογενειών. Τα διάφορα ιδρύματα προστα-
σίας της μητέρας και του παιδιού, τα μαιευτήρια, 
τα συμβουλευτικά ιδρύματα, τα βρεφοκομεία,  
οι παιδικοί σταθμοί, οι παιδικοί κήποι και άλλες 
ειδικές σχολές προσφέρουν την βοήθειά τους 
στους γονείς για την φυσική και ηθική διαπαιδα-
γώγηση των παιδιών τους. Οι κοινοί στόχοι των 
συζύγων,οι ηθικές αρχές και το σύστημα διαπαι-
δαγώγησης των παιδιών, δυναμώνουν την 
 οικογένεια και την κάνουν ένα από τα κύρια  
θεμέλια της σοσιαλιστικής  κοινωνίας, που βασι-
κός σκοπός της είναι η ικανοποίηση των υλικών 
και πνευματικών αναγκών όλων των ανθρώπων 
σε αντίθεση με την καπιταλιστική κοινωνία που 
βασικός σκοπός της είναι το ατομικό κέρδος που 
στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο.
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Του Βασίλη 
Κωστή

H πρώτη μέρα στο σχολείο

Η εξέλιξη της οικογένειας 

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου
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Ποιο τίμημα πληρώνουμε αλήθεια;
Αυτά που συμβαίνουν γύρω μας τον τελευταίο 

καιρό, μα προβληματίζουν και μας αναστατώ-
νουν. Μπερδεύουν το μυαλό μας, και μας βα-
σανίζουν. Οι κλιματικές αλλαγές είναι κάτι που 
είναι πρωτόγνωρο για όλη την ανθρωπότητα! 
Οι φωτιές είναι καθημερινό θέμα στα δελτία ει-
δήσεων, και είναι κάτι που συμβαίνει σε όλο τον 
πλανήτη. Η αντιμετώπιση τους είναι δύσκολη 
και οι καταστροφές είναι τεράστιες. Από την 
άλλη οι πλημύρες και αυτές καταστροφικές, και 
με απώλειες ανθρωπίνων ζωών! Το μεγαλύτερο 

όμως θέμα των ημερών είναι η πανδημία που δυστυχώς εκτός από 
την απώλεια ανθρωπίνων ζωών, έφερε και τον διαχωρισμό των αν-
θρώπων που το επακόλουθο αυτής της διαφοράς είναι οι διαδηλώ-
σεις ενάντια στους ανθρώπους που αγωνίζονται για την απαλλαγή 
της ανεπιθύμητης πανδημίας! Είναι αποδεδειγμένο με αριθμούς το 
γεγονός ότι το εμβόλιο δουλεύει και τα αποτελέσματα του είναι εμ-
φανή. Διανύουμε στιγμές δύσκολες. Η ανθρωπότητα δοκιμάζεται 
και οι παθόντες όλο και πληθαίνουν. Ποιο τίμημα πληρώνουμε αλή-
θεια; Στο πέρασμα του ο άνθρωπος έγινε θηρίο και κατασπάραξε 
τον ίδιο τον άνθρωπο. Έκανε πράξεις που το αποτέλεσμα τους εξα-
φάνισαν το φυσικό περιβάλλον και κατέστρεψαν τους πόρους άντλη-
σης των αγαθών εκείνων που θα του έδιναν τα φώτα προς την αι-
ωνιότητα. Και όλα τούτα για να επιδείξει την ανωτερότητα του.  
Και ξαφνικά  ο ένας και μοναδικός ο Μεγαλοδύναμος Θεός, ξέ-

σπασε και έκανε το θαύμα του. Η φύση αντιστάθηκε! Κανείς θνητός 
δεν μπόρεσε να σταματήσει τη δύναμη της φύσης. Η Θεϊκή δύναμη, 
είναι η ίδια η φύση. Έφερε τα άνω κάτω. Κτύπησε τον άνθρωπο και 
τον κατακομμάτιασε! Και τρέξαμε όλοι να κάνουμε προσευχές. Και 
πιαστήκαμε στον ύπνο. Ονειρευτήκαμε ένα κόσμο αλλιώτικο. Μα 
τα όνειρα μας φορτωθήκανε προβλήματα. Προβλήματα που δημι-
ούργησε ο ίδιος ο άνθρωπος. Γιατί πίστευε ότι είναι παντοδύναμος 
ο ίδιος! Μα τη φύση κανείς δεν την πολέμησε ποτέ. Ο άνθρωπος 
έφτασε μόνο μέχρι το δικό του ύψος! Πολέμησε μόνο τον συνάν-
θρωπο του. Τίποτα περισσότερο δεν έκανε. Τώρα παραμένει να 
κάνει ξανά τις προσευχές του, με την ελπίδα να γίνει και πάλι ένα 
θαύμα. Ο παντοδύναμος Θεός που είναι ο ίδιος η φύση, να βάλει το 
χέρι του. Να ηρεμήσει η φύση και να διώξει δια παντός τα δαιμόνια 
που βασανίζουν τα παιδιά Του! 
Κύριε ελέησον τους δούλους σου. Ελέησον τους ασθενείς και 

απάλλαξε τους από την τυραννία τους. Ελέησον μας κύριε και φέρε 
την γαλήνη στην ανθρωπότητα σου! Ελέησον τους καταπιεσμένους 
και φέρε την ομαλότητα στο νου και στην ψυχή τους. Βοήθησε μας 

κύριε να βρούμε και πάλι τον δρόμο προς εσένα. Εσύ άνθρωπε 
πάρε σοβαρά τούτο το πάθημα σου. Το πάθημα σου τούτο ας γίνει 
μάθημα σου. Έμαθες τώρα για τη δύναμη της φύσης, που κανείς 
δεν μπορεί να αντισταθεί. Είδαμε σε πολλές περιπτώσεις για το 
πόσο οι κλιματικές αλλαγές είναι η αιτία των όσων συμβαίνουν σε 
όλο τον πλανήτη. Είδαμε τα αποτελέσματα των πυρκαγιών, είδαμε 
τα αποτελέσματα των πλημυρών!  
Ας κάνουμε τις προσευχές μας για να βοηθήσουμε να έρθουν κα-

λύτερες μέρες. Ταυτόχρονα ας κάνουμε ότι είναι δυνατόν να φτιά-
ξουμε ένα καλύτερο περιβάλλον γύρω μας. 
Ας σκεφτούμε και ας λάβουμε υπόψιν όλα που θα μπορούσαμε 

να κάνουμε για να φέρουμε καλύτερο αποτέλεσμα στο θέμα της 
πανδημίας. Η επιστήμη κάνε θαύματα και σε αυτή την περίπτωση 
έφερε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά το εμβόλιο. Κάνε άν-
θρωπε ένα βήμα μπροστά. Δώσε το χέρι να διαβούμε την δύσκολη 
τούτη διαδρομή. Δώσε το χέρι για να φτάσουμε το φως! Τω φως 
που θα μας πάρει στη λεωφόρο των ονείρων! Το φως που θα μας 
φωτίσει και θα μας οδηγήσει σε δρόμους σωτηρίας.  
Κάνε καλές πράξεις άνθρωπε. Κάνε πράξεις που θα σου δώσουν 

ευκαιρίες για να πάρεις συγχώρεση. Μην εναντιώνεσαι στη φύση! 
Ακολούθησε τις οδηγίες των ειδικών και πίστεψε στην επιστήμη. Η 
επιστήμη κάνει θαύματα, και η απόδειξη είναι σε αριθμούς όσον 
αφορά και την πανδημία η οποία χρειάζεται τη σωστή αντιμετώπιση.  
Όλοι μας κρύβουμε μέσα μας τον καλό και τον κακό εαυτό μας. Ας 

βγάλουμε προς τα έξω τον καλό εαυτό μας, και ας προσπαθήσουμε 
να κάνουμε πράξεις που θα ανοίξουν δρόμους με καλές παραστά-
σεις ζωής, με καλές στιγμές και με καλές ψυχικές αισθήσεις με 
ηρεμία του μυαλού! Άρχισε από απλά πράγματα και θα δεις την 
διαφορά που θα νιώσεις και την ευχαρίστηση στον ψυχικό σου κό-
σμο! Πες μια καλημέρα στον γείτονα σου που δεν είπες ποτέ πιο 
πριν. Δώσε στον ζητιάνο που απλώνει το χέρι λίγο από το περίσ-
σευμα σου.  Κάλεσε ένα ξεχασμένο φίλο και μίλησε μαζί του. Μοι-
ραστείτε τις σκέψεις και τις αγωνίες σας,  και ανταλλάξετε ευχές.  
Γιατί τούτες οι δύσκολες μέρες αντέχονται μόνο αν μοιραζόμαστε 

τις δυσκολίες, τις αγωνίες και τις σκέψεις μας με τους φίλους τους 
συγγενείς μας και με άλλους συνανθρώπους μας.  
Μαζί με τις καλές πράξεις, ας κάνουμε ακόμα μία παράκληση και 

ακόμα μία προσευχή. 
Κύριε βοήθησε μας. Βοήθησε την ανθρωπότητα σου. Απάλλαξε 

την από τούτο το κακό της πανδημίας. Σώσε μας κύριε των δυνά-
μεων! Σώσε κύριε τον λαό σου!  

Δικός σας  
Βασίλης Παναγής

Ο δεκάχρονος έγ-
γονός μου κατά την 
διάρκεια  μιας βόλτας 
στο γειτονικό πάρκο 
που πήγαμε μαζί, γί-
ναμε μάρτυρες απα-
ράδεκτης συμπερι-
φοράς από άτομα 

που ονομάζονται “άνθρωποι.”  
Με ρώτησε λοιπόν «παππού τι είναι 
αυτά; Τι είναι αυτές οι άδειες φιάλες 
σκορπισμένες στον δρόμο;»    
Τι να του πω και πώς να του απα-
ντήσω; «Αυτοί που τα πέταξαν είναι 
άτακτοι» του απάντησα. «Aφού δεν 
είχαν ούτε και την θέληση να τα βά-
λουν σε μια τσάντα και να τα πετάξουν 
στον κάλαθο των αχρήστων, είναι πα-
λιόπαιδα». Αυτές  οι μικρές φιάλες εί-
ναι σε ασημί χρώμα και ίσως να γνω-
ρίζετε για ποιό πράγμα γράφω. 
Στο πάρκο μερικοί ανεγκέφαλοι τύ-
λιξαν τις αλυσίδες από τις κούνιες στο 
πάνω οριζόντιο σίδερο, ούτως ώστε 
κανείς να μην μπορεί να τις χρησιμο-
ποίηση. Ο εγγονός μου σε αυτό το 
σημείο κάπως πειράχτηκε και δεν του 
βρίσκω καθόλου φταίξιμο. Με  ρώτησε 
στα  Αγγλικά: “Who are these plonkers 
that  have   done this?” Δεν γνωρίζω 
που άκουσε τη λέξη “Plonkers”. Ίσως 
από άλλους στο σχολείο, ίσως. Μα, 
μου έδωσε και μία ιδέα πώς να ονο-
μάσω και  μερικούς  άλλους, για άλ-
λους λόγους. Πάλι του απάντησα ότι 
δεν έχουν μάθει να σέβονται την ξένη 
περιουσία ή να μοιράζονται με άλλους 
όσα έχει να προσφέρει το δημόσιο 
πάρκο. 
Αφού είδαμε τι έχουν κάνει, φύγαμε 
και περπατήσαμε στον υπόλοιπο 
χώρο του πάρκου. Μόνο, για να δούμε 
άδειες μπουκάλες νερού να είναι πε-
ταγμένες σε πολλά σημεία, άδεια πα-
κέτα σάντουιτς, πεταγμένα, άδεια κου-
τιά ποτών και πολλά άλλα  αντικείμενα.  
Σε αυτό το πάρκο υπάρχει ομάδα 
εθελοντών, φίλοι του πάρκου  που κα-
θαρίζουν τακτικά, μα και αυτοί οι καη-
μένοι πόσα να προλάβουν. Μιλάμε για 
το climate change και για ένα καθα-
ρότερο  περιβάλλον, μα αν δεν αρχί-
σουμε να υιοθετούμε τα πιο βασικά 
με την καθαριότητα και να αρχίσει μία 
εκπαίδευση στους μικρούς και μεγά-
λους και να δώσουμε στις επόμενες 
γενεές καλά παραδείγματα προς μί-
μηση,  ενός καλού πολίτη, μα και όσο 
και αν μιλούμε, και συνεχίζουμε να φι-
λοσοφούμε και ότι θα κάνουμε αυτό 
και αυτό και το άλλο, τίποτε δεν γίνεται. 
Χρειάζονται πράξεις και όχι μόνο λό-
για. Ας αρχίσουμε από σήμερα έργα 
που θα εμπνεύσουν τους νέους.  
Διότι ο εγγονός μου είναι υπό τη ιδέα 
ότι φταίνε οι αλεπούδες. Του είπα δί-
δουμε την ευκαιρία στις αλεπούδες  
διότι δεν τα βάζουμε τα σκουπίδια μας 
στο κάλαθο των αχρήστων ή να τα 
πάρουμε τα σκουπίδια στο σπίτι μας.  
Ακόμη δεν θέλει να  το παραδεχθεί 
ο εγγονός μου ότι το τι είδαμε είναι 
έργα ανθρώπων και όχι ζώων.  
Οι νέοι είναι το μέλλον μιας χώρας  
ή ακόμη και το μέλλον της υφηλίου αν 
θέλετε. Είναι οι αυριανοί επιστήμονες, 
δικηγόροι, ιατροί, πολιτικοί, ηλεκτρο-
λόγοι, υδραυλικοί  κτλ. 

Ως δημαρχείο πιστεύουμε στην 
στενή συνεργασία με τους νέους είτε 
οχτάχρονους, δεκάχρονους και ακόμη 
και πιο νέους ή και έφηβους. Στα σχο-
λεία που μας καλούν να τους μιλή-
σουμε μας υποβάλλουν ένα σορό 
ερωτήσεις πολύ έξυπνες μα και δύ-
σκολες. 
Εμείς ως οικογενειάρχες καθίσαμε 
καμιά φορά να μιλήσουμε ή να δώ-
σουμε σημασία στους νέους ή τι μας 
λένε, ή ακόμη να λάβουμε υπόψη τι 
έχουν να μας πούνε και τι σκέπτονται, 
τι νομίζουν για την σημερινή κατά-
στασή. Τους νέους τους κατέχει η ειλι-
κρίνεια και γνήσια αισθήματα για το 
αύριο. 
Δεν μιλώ για τους “plοnkers” αλλά 
υπάρχουν νέοι πάρα πολλοί νέοι που 
στα αλήθεια αισθάνονται την ανάγκη 
να συνεργαστούν μαζί μας, φτάνει να 
δείξουμε ότι είμαστε διαθέσιμοι να αρ-
χίσουμε διάλογο μαζί τους.  
Το δημαρχείο συνεργάζεται και ανα-
δεικνύει κάθε χρόνο τους Young 
Mayors, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι που 
λαμβάνουν μέρος στις συναντήσεις 
του δημαρχείου και ετοιμάζουν έκθεση 
στο σχολείο τους.  
Η ανάδειξη των Young Mayors ή και 
του Δημάρχου δεν είναι για κοροϊδία  
ή για επίδειξη. Τα δημαρχεία δεν κο-
ροϊδεύουν ουδένα και δεν ξέρουν να 
κοροϊδεύουν. Έτσι ας προσέξουν με-
ρικοί με τις βλακείες και τις σαχλαμά-
ρες που ξεστομίζουν. 
Έχει διοργανωθεί και το Youth Par-

liament. Ευχάριστο είναι ότι τους κα-
τέχει η γνώση και έχουν το ανεκτίμητο 
ταλέντο να καταλαβαίνουν τα σχέδια 
του δημαρχείου και τον λόγο που λαμ-
βάνονται μερικά μέτρα, που μερικοί 
πιο μεγάλοι τα βλέπουν μόνο με ένα 
αρνητικό τρόπο, για πολλούς λόγους 
ή πολιτικούς ή προσωπικούς και τους 
τυφλώνει η όλη αλήθεια του θέματος.  
Ενώ οι νέοι από τη άλλη εξηγούν 
στις συναντήσεις τους λόγους που 
λαμβάνει μερικά μετρά το δημαρχείο. 
Εχουν την κλήση να βλέπουν πιο 
πέρα από την μύτη τους, και να γνω-
ρίζουν τι θα ωφελήσει την κοινότητα 
εξ’  ολοκλήρου. 
Έχουμε πολλά να μάθουμε από τους 
νέους, και θα μάθουμε όταν σταματή-
σουμε να νομίζουμε ότι εμείς τα γνω-
ρίζουμε όλα. Οι νέοι είναι ανώτεροι και 
όχι εμείς ανώτεροι τους. Μάλιστα το 
σέβας είναι αμοιβαίο και θα έλθουν οι 
νέοι να μας πλησιάσουν όταν εμείς 
παύσουμε να διαλογιζόμαστε ότι είμα-
στε ανώτεροι τους, διότι δεν είμαστε 
και υποκλίνομαι στους νέους που 
γνωρίζουν τι θα πει να εξυπηρετείς 
τους άλλους, να βοηθάς κοινότητες  
εντελώς αφιλοκερδώς, τι θα πει να ερ-
γάζεσε για ένα καλύτερο αύριο.   
Γνωρίζουν πολύ καλά τι θα πει εθε-
λοντισμός, την σπουδαία σημασία  της  
αλήθειας και της δικαιοσύνης. Ας μην 
ομοιάζουμε σαν τους εγωιστές και 
τους Plonkers που όλα θέλουν να τα 
καταστρέψουν επειδή οι Plonkers δεν 
έχουν γνωρίσει χαρά. Έτσι μη θυμώ-
νετε τον εγγονό μου και τη νεολαία γε-
νικότερα. Και οι Plonkers μπορούν να 
αλλάξουν αν το θελήσουν.

Παππού ποιοι είναι 
αυτοί οι Plonkers;

Του Βασίλη 
Παναγή

Του Γιώργου 
Α. Σάββα
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9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1984- Ενοποιούνται η Χωρο-
φυλακή και η Αστυνομία  
Πόλεων και δημιουργείται η 
ΕΛΑΣ. 
 

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1960- Ο θρυλικός αιθίοπας 
μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε 
Μπικίλα κερδίζει το χρυσό  
μετάλλιο στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Ρώμης, τρέχο-
ντας ξυπόλητος. 
 
2009-«Λεφτά υπάρχουν» λέει 
σε προεκλογική ομιλία του  
ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ,  
Γιώργος Παπανδρέου, και 
αναγγέλλει αυξήσεις πάνω 
από τον πληθωρισμό αν  
κερδίσει τις εκλογές. 
 

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1938- Έπειτα από 2.000 χρό-
νια, ξαναρχίζουν οι παραστά-
σεις στο αρχαίο θέατρο της 
Επιδαύρου, με την «Ηλέ-
κτρα» του Σοφοκλή. 
 
1961- Ιδρύεται η περιβαλλο-
ντική οργάνωση «Παγκόσμιο 
Ταμείο για τη Φύση», γνωστή 
με τα αρχικά WWF. 
 

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1829- Λαμβάνει χώρα  
η Μάχη της Πέτρας στη  
Βοιωτία, η τελευταία μάχη της 
Ελληνικής Επανάστασης. 
 
1981- Ο ιρλανδός ρόκερ Ρόρι 
Γκάλαχερ δίνει μία συγκλονι-
στική συναυλία στο Γήπεδο 
της Νέας Φιλαδέλφειας,  
παρουσία 40.000 θεατών. 
 

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1503- Ο Μιχαήλ Άγγελος  
αρχίζει την κατασκευή του 
«Δαυίδ», του γλυπτού  
αριστουργήματός του. 
 
1986- Σεισμός, μεγέθους 6,5 
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 
συγκλονίζει την Καλαμάτα.  
35 νεκροί ο απολογισμός 
 

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1928- Γεννιέται ο Αλμπέρτο 
Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώ-
νυμο του Αλμπέρτο Ντίας 
Γκουτιέρες, κουβανός φωτο-
γράφος, δημιουργός του  
γνωστότερου πορτρέτου του 
Τσε Γκεβάρα 
 
1982- Απεβίωσε η Γκρέις 
Κέλι, αμερικανίδα ηθοποιός. 
Διακρίθηκε σε ταινίες του  
Χίτσκοκ κι έγινε πριγκίπισσα 
του Μονακό. 
 

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1919- Κυκλοφορεί το πρώτο 
φύλλο της εφημερίδας  
«Η Καθημερινή». 
 
1928- Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ 
ανακαλύπτει την πενικιλίνη 
 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1967- Ο Σπυρίδων Μαρινά-
τος ανακαλύπτει σημαντικό 
προϊστορικό οικισμό στο 
Ακρωτήρι της Σαντορίνης. 
 
1977- Απεβίωσε η Μαρία 
Κάλλας, ελληνοαμερικάνα  
λυρική καλλιτέχνιδα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑΣαν σήμερα γεννήθηκε ο Μανώλης Γλέζος

Ελληνας δημοσιογράφος 
και πολιτικός, με δια-
δρομή στα κοινά που ξε-

κινά από τα χρόνια της 
μεταξικής δικτατορίας. Τη 
νύχτα της 30ης προς 31η 
Μαΐου 1941 μαζί με τον Από-
στολο Σάντα κατέβασε από 
την Ακρόπολη τη σβάστικα, 
κερδίζοντας τον παγκόσμιο 
θαυμασμό. Ηγετική προσωπι-
κότητα της Αριστεράς, διώχθηκε 
επανειλημμένα για την πολιτική 
του δραστηριότητα και παρέ-
μεινε κρατούμενος (φυλακή και 
εξορία) 16 χρόνια σε όλη τη ζωή 
του. 
 
Ο Μανώλης Γλέζος γεννήθηκε 
στην Απείρανθο (στ’ Απεράθου, 
σύμφωνα με τη ντοπολαλιά της 
περιοχής) της Νάξου στις 9  
Σεπτεμβρίου 1922. Ο πατέρας 
του Νικόλαος Γλέζος (1892-
1924) ήταν δημόσιος υπάλλη-
λος και δημοσιογράφος, ενώ η 
μητέρα του Ανδρομάχη Ναυ-
πλιώτου (1894-1967) καταγόταν 
από την Πάρο. Τα παιδικά του 
χρόνια τα έζησε στο χωριό του, 
όπου τελείωσε το δημοτικό σχο-
λείο. Το 1935 ήλθε στην Αθήνα 

μαζί με την οικογένειά του και 
ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές 
του σπουδές, δουλεύοντας  
παράλληλα ως φαρμακοϋπάλ-
ληλος. Το 1940 πέτυχε στην 
ΑΣΟΕΕ (σημερινό Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο). 
Μαθητής γυμνασίου δημιούρ-
γησε αντιφασιστική ομάδα το 
1939 για την απελευθέρωση 
της Δωδεκανήσου από τους  
Ιταλούς και την αποτίναξη της 
δικτατορίας του Μεταξά. Μόλις  
ξέσπασε ο ελληνοϊταλικός  
πόλεμος στις 28 Οκτωβρίου 
1940 ζήτησε να καταταχτεί ως 
εθελοντής, αλλά λόγω του νεα-
ρού της ηλικίας του δεν του επε-
τράπη. Εργάστηκε, όμως,  
εθελοντικά στο Υπουργείο  
Οικονομικών (Γ' Ταμείο Εισπρά-
ξεων Αθηνών). 
 
Την περίοδο της ναζιστικής κα-
τοχής (1941-1944) ανέπτυξε 
έντονη απελευθερωτική δράση 
μέσα από τις γραμμές της 
ΟΚΝΕ, του ΕΑΜ Νέων και της 
ΕΠΟΝ, με αποτέλεσμα να υπο-
στεί φυλακίσεις και διώξεις.  
Τη νύχτα της 30ης προς την 
31η Μαΐου 1941 μαζί με τον 
Απόστολο Σάντα κατέβασε 
από την Ακρόπολη τη σβά-
στικα και καταδικάστηκε ερή-

μην σε θάνατο. Στις 24 Μαρτίου 
1942 συνελήφθη μαζί με τον 
Απόστολο Σάντα από τα γερμα-
νικά στρατεύματα και φυλακί-
στηκε ένα μήνα στις φυλακές 
Αβέρωφ, όπου βασανίστηκε 
απάνθρωπα, με αποτέλεσμα να 
προσβληθεί από φυματίωση 
βαρυτάτης μορφής. Στις 21 
Απριλίου 1943 συνελήφθη 
από τα ιταλικά στρατεύματα κα-
τοχής και παρέμεινε φυλακισμέ-
νος τρεις μήνες. Στις 7 Φε-
βρουαρίου 1944 συνελήφθη 
από συνεργάτες των αρχών κα-
τοχής και παρέμεινε στις φυλα-
κές επτάμισι μήνες, απ' όπου 
δραπέτευσε στις 21 Σεπτεμ-
βρίου 1944. Κατά τη διάρκεια 
της κατοχής δούλεψε ως υπάλ-
ληλος στον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό (1941-1943) και τον 
Δήμο Αθηναίων (1943-1945). 
Μετά την απελευθέρωση δού-
λεψε στην εφημερίδα Ριζοσπά-
στης ως συντάκτης και από τις 
10 Αυγούστου 1947 έως το 
κλείσιμό της ανέλαβε αρχισυ-
ντάκτης, εκδότης και διευθυ-
ντής. Στις 3 Μαρτίου 1948  
συνελήφθη και παραπέμφθηκε 
συνολικά σε 28 δίκες για αδική-
ματα Τύπου. Καταδικάστηκε σε 
διάφορες ποινές, από τις οποίες 
μία φορά σε θάνατο, τον Οκτώ-

βριο του 1948. Άλλη μία φορά 
καταδικάστηκε σε θάνατο, στις 
21 Μαρτίου 1949 για παράβαση 
του Γ' Ψηφίσματος. Οι θανατι-
κές καταδίκες δεν πραγματοποι-
ήθηκαν, ύστερα από έντονες 
διαμαρτυρίες της ελληνικής και 
της διεθνούς κοινής γνώμης.  
Το 1950 οι θανατικές ποινές με-
τατράπηκαν σε ισόβια και τελικά 
αποφυλακίστηκε στις 16 Ιου-
λίου 1954. 
 
Στις εκλογές της 9ης Σεπτεμ-
βρίου 1951, αν και φυλακισμέ-
νος, εκλέχτηκε βουλευτής  
Αθηνών με την ΕΔΑ. Τότε  
κήρυξε απεργία πείνας, με  
αίτημα την αποφυλάκιση των 
δέκα εκλεγέντων βουλευτών της 
ΕΔΑ που ήταν εξορία και  
φυλακή. Σταμάτησε την απεργία 
πείνας τη 12η ημέρα, όταν  
έφεραν από την εξορία τους 
επτά εξόριστους βουλευτές. 
Μετά την αποφυλάκισή του 
εκλέχτηκε μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής της ΕΔΑ και ανέλαβε 
οργανωτικός γραμματέας της. 
Τον Δεκέμβριο του 1956 ανέ-
λαβε τη διεύθυνση της εφημε-
ρίδας «Η Αυγή». Στις 5 Δεκεμ-
βρίου 1958 συνελήφθη με την 
κατηγορία της κατασκοπίας και 
καταδικάστηκε. Αποφυλακί-
στηκε στις 15 Δεκεμβρίου 
1962, ύστερα από τις έντονες 
αντιδράσεις της ελληνικής και 
της διεθνούς κοινή γνώμης.  
Στις εκλογές της 29ης Οκτω-
βρίου 1961 εκλέχτηκε βουλευ-
τής Αθηνών με την ΕΔΑ, παρά 
το γεγονός ότι βρισκόταν στη 
φυλακή. Αμέσως μετά την εκδή-
λωση του στρατιωτικού πρα-
ξικοπήματος της 21ης Απρι-
λίου συνελήφθη μαζί με άλλους 
πολιτικούς ηγέτες και κρατήθηκε 
στου Γουδή, στο Πικέρμι, στη 
Γενική Ασφάλεια, στη Γυάρο, 
στο Παρθένι Λέρου και τέλος 
στον Ωρωπό, απ' όπου αποφυ-
λακίστηκε το 1971. Συνολικά,  
ο Μανωλης Γλέζος καταδικά-
στηκε 28 φορές για την πολιτική 
του δραστηριότητα, από τις 
οποίες τρεις φορές σε θάνατο 
και παρέμεινε στις φυλακές 11 

χρόνια και 5 μήνες και άλλα 4 
χρόνια και έξι μήνες. Παρέμεινε, 
δηλαδή, κρατούμενος (φυλακή 
και εξορία) 16 χρόνια σε όλη τη 
ζωή του. Το 1968 καταδίκασε 
την εισβολή των Σοβιετικών 
στην Τσεχοσλοβακία, αποκό-
πτοντας έτσι τους δεσμούς του 
με το ΚΚΕ. 
Μετά τη Μεταπολίτευση εργά-
στηκε για την ανασυγκρότηση 
της ΕΔΑ, της οποίας διετέλεσε 
γραμματέας ως το 1985 και 
πρόεδρος από το 1985 έως το 
1989. Παράλληλα, συνεργά-
στηκε με το ΠΑΣΟΚ σε τρεις 
εκλογικές αναμετρήσεις.  
Το 1981 εκλέχτηκε βουλευτής 
Αθηνών, το 1984 ευρωβουλευ-
τής και το 1985 βουλευτής  
Β' Πειραιά. Στις δημοτικές και 
κοινοτικές εκλογές του 1986 εξε-
λέγη κοινοτάρχης Απειράνθου, 
του χωριού όπου γεννήθηκε, και 
εισήγαγε τον θεσμό της Άμεσης 
Δημοκρατίας στη λήψη και την 
εκτέλεση των αποφάσεων.  
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές 
του 2002 κατήλθε επικεφαλής 
του συνδυασμού «Ενεργοί Πο-
λίτες» για τη διευρυμένη Νομαρ-
χία Αθηνών-Πειραιώς, που υπο-
στηρίχθηκε από τον 
Συνασπισμό και εξελέγη νομαρ-
χιακός σύμβουλος, ενώ ο συν-
δυασμός του συγκέντρωσε  
το 11% των ψήφων. Στις αυτο-
διοικητικές εκλογές του 2010 
εξελέγη δημοτικός σύμβουλος 
Πάρου, επικεφαλής του συν-
δυασμού «Κίνηση Ενεργών  
Πολιτών Πάρου». Επανήλθε 
στην κεντρική πολιτική σκηνή το 
2012, όταν στις διπλές εκλογές 
της 6ης Μαΐου και της 17ης 
Ιουνίου εκλέχτηκε βουλευτής 
Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ.  
Με το ίδιο κόμμα εξελέγη ευρω-
βουλευτής στις ευρωεκλογές 
της 25ης Μαΐου 2014, για να 
κάνει γνωστό το ζήτημα των 
γερμανικών αποζημιώσεων 
στην Ελλάδα. 
Ο Μανώλης Γλέζος άφησε την 
τελευταία του πνοή στις 30 
Μαρτίου 2020, σε ηλικία 97 
ετών, από καρδιακή ανεπάρ-
κεια.

Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001 απεβίωσε ο Στέλιος Καζαντζίδης

Ο Στέλιος Καζαντζίδης 
υπήρξε ένας από τους 
λίγους τραγουδιστές, 

που κέρδισαν αδιαφιλονίκητα 
τον τίτλο του λαϊκού ερμηνευτή, 
αγαπήθηκε φανατικά, μπήκε 
στις καρδιές και στα σπίτια των 
ανθρώπων, τραγουδήθηκε όσο 
λίγοι και χάρισε το αίσθημα της 
οικειότητας σε όσους ένιωσαν 
ότι τραγουδά για εκείνους. 
Με τη μοναδική υφή της φωνής 

του κατάφερε να εκφράσει τις 
αγωνίες, τους φόβους, αλλά και 
τις ελπίδες μιας ολόκληρης  
γενιάς ανθρώπων, για τους 
οποίους η επιβίωση δεν ήταν 
και τόσο αυτονόητη. Οικονομικά 
και κοινωνικά αποκλεισμένοι, 
πρόσφυγες, εργάτες, όλοι αγω-
νιστές της καθημερινότητας 
αναζητούσαν στα τραγούδια του 
παρηγοριά για τις δυσκολίες 
που αντιμετώπιζαν καθημερινά. 
Και το κοινό του, βέβαια, δεν 

σταματούσε μόνο σε αυτούς. 
 Γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 
1931 στη Νέα Ιωνία. Η μητέρα 
του ήταν πρόσφυγας από τη  
Μικρά Ασία. Από αυτή άκουγε 
ως παιδί τα λαϊκά τραγούδια 
που έφεραν οι πρόσφυγες και 
από τη γιαγιά του -όπως έλεγε 
ο ίδιος- πήρε τις τεχνικές, τις 
αναπνοές, το κλάμα στη 
φωνή… Ως τη στιγμή που τον 
ανέλαβε ο μεγάλος δάσκαλος 
Στέλιος Χρυσίνης. 
 
Μεγαλώνοντας, δούλεψε σ' ένα 
εργοστάσιο στη Νέα Ιωνία. Μία 
μέρα, τον φωνάζει το αφεντικό 
του και του λέει ότι έχει κατα-
πληκτική φωνή και του κάνει 
δώρο μία κιθάρα. Ο Στέλιος, 
όσε ώρες δεν δούλευε, καθόταν 
στο σπίτι και προσπαθούσε να 
μάθει τραγούδια στην κιθάρα. 
Μια μέρα, κάποιος περαστικός 
τον άκουσε και του πρότεινε να 
τραγουδήσει στην ταβέρνα του. 
Έτσι, έγινε η αρχή… 
 
 
Το 1950 εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά επαγγελματικά στην  
Κηφισιά. Δύο χρόνια αργότερα 
έκανε και την πρώτη ηχογρά-
φησή του στην Columbia, με το 
τραγούδι του Απόστολου  
Καλδάρα «Για μπάνιο πας», 

που όμως δεν πούλησε.  
Το δεύτερο τραγούδι, «Οι βαλί-
τσες» του Γιάννη Παπαϊωάννου, 
έγινε μεγάλη επιτυχία. 
Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μία 
σειρά επιτυχιών και συνεχής 
άνοδος, με εμφανίσεις σε  
γνωστά λαϊκά κέντρα της επο-
χής. Τότε έρχεται και η γνωριμία, 
ο αρραβώνας, αλλά και η συ-
νεργασία με την Καίτη Γκρέυ, 
ως το καλοκαίρι του 1957. 
Σουξέ της εποχής, το «Απόψε 
φίλα με» του Μανόλη Χιώτη, 
ένα ντουέτο του Στέλιου Καζα-
ντζίδη με την Καίτη Γκρέυ.  
Μετά από αυτό χώρισαν. 
Η επόμενη οκταετία (1957-
1965) είναι ίσως η πιο γόνιμη 
και δημιουργική περίοδος για 
τον Στέλιο Καζαντζίδη. Η γνω-
ριμία του με τη Μαρινέλλα στη 
Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μια 
λαμπρή συνεργασία. Μαζί έκα-
ναν μεγάλες επιτυχίες με κορυ-
φαίους συνθέτες (Τσιτσάνης, 
Παπαϊωάννου, Χιώτης, Καλδά-
ρας, Παπαγιαννοπούλου,  
Βίρβος, Θεοδωράκης, Χατζιδά-
κις, Λεοντής, Ξαρχάκος, Λοΐζος, 
Μαρκόπουλος κ.ά.) και εμφανί-
στηκαν στα μεγαλύτερα λαϊκά 
κέντρα. 
 
Το Μάιο του 1966 αποφάσισαν 
να ενωθούν και στη ζωή.  

Ο γάμος τους μπορεί να μην 
άντεξε στο χρόνο, αλλά έμειναν 
για πάντα φίλοι. Έπειτα από 
χρόνια, ο Καζαντζίδης γνώρισε 
και παντρεύτηκε την κυρα-
Βάσω, την οποία ο χαρακτήριζε 
ως «θησαυρό».Τo 1965 κι ενώ 
βρισκόταν στο απόγειο της  
καριέρας του, αποφάσισε να 
εγκαταλείψει τα νυχτερινά  
κέντρα. Τήρησε την επιλογή του 
αυτή ως το τέλος της ζωής του 
και η μόνη επαφή με το κοινό 
ήταν μέσω των δίσκων του.  
Για κάποιο διάστημα και αυτή η 
επικοινωνία διακόπηκε, λόγω 
προβλημάτων που είχε με τη δι-
σκογραφική εταιρεία «Μίνως». 
 
Στη δισκογραφία επανήλθε, 
έπειτα από 12 χρόνια απου-
σίας, το 1987, συνεργαζόμενος 
με τους Τάκη Σούκο, Λευτέρη 
Χαψιάδη, Θανάση Πολυκαν-
δριώτη, Θοδωρή Καμπουρίδη, 
Μάκη Ερημίτη, Αντώνη Βαρδή, 
Σώτια Τσώτου και άλλους  
άξιους δημιουργούς. Το κύκνειο 
άσμα του ήταν ο δίσκος  
«Έρχονται χρόνια δύσκολα». 
Πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου 
2001, σε ηλικία 70 ετών, έπειτα 
από πολύχρονη μάχη με τον 
καρκίνο.



 
Η Γαλάτεια 
Καζαντζάκη  
(Γαλάτεια Στυ-
λιανού Αλε-

ξίου) ασχολήθηκε 
με το διήγημα, το 
μυθιστόρημα, το 
θέατρο, την ποί-
ηση και την παι-

δική λογοτεχνία.  
 
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της 
Κρήτης το 1881 και ήταν κόρη 
του Στυλιανού Αλεξίου που δια-
τηρούσε τυπογραφείο και βι-
βλιοπωλείο στην Κρήτη και ήταν 
ο ίδιος «ερασιτέχνης» λογοτέ-
χνης. Ήταν επίσης αδελφή της  
επίσης γνωστής λογοτέχνιδας 
Έλλης Αλεξίου. 
 
Η Γαλάτεια γνώρισε τον Νίκο 
Καζαντζάκη από τα μαθητικά 
της χρόνια και παντρεύτηκαν το 
1911. Συνεργάστηκε με εφημε-
ρίδες και περιοδικά και αρχικά 
χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο 
«Πετρούλα Ψηλορείτη» δηλαδή 
το ψευδώνυμο που χρησιμοποι-
ούσε και ο Νίκος Καζαντζάκης 
«Πέτρος Ψηλορείτης».  
 
Με τον Νίκο Καζαντζάκη έζησε 
μέχρι το 1924 οπότε χώρισαν 
αλλά διατήρησε το επίθετο του 
συζύγου της στα συγγράματά 
της. Αργότερα στο βιβλίο της 
«Άνθρωποι και Υπεράνθρω-
ποι»  μας λέει αρκετά για τη 
ζωή που πέρασε με τον Καζα-
ντζάκη και τον παρουσιάζει 
πολύ διαφορετικόν απ’ ότι τον 
γνώρισε η κοινή γνώμη. Αργό-
τερα η Γαλάτεια παντρεύτηκε το 
λογοτέχνη και κριτικό Μάρκο 
Αυγέρη. 
 
Η Γαλάτεια Καζαντζάκη όπως 
και η αδελφή της Έλλη Αλεξίου 
είχε πολύ προοδευττικές ιδέες 
και τα πρόσωπα των έργων της 
είναι κυρίως γυναίκες που αγω-
νίζονται συνεχώς και επιδιώ-
κουν μέσα από τους αγώνες 
τους την κοινωνική και πολιτική 
δικαίωση.  
 
Κατά την περίοδο 1911-1914 
έγραψε τα παιδικά βιβλία «Η 
καλή μητερούλα», «Οι διακο-
πές του Κωστάκη», «Το αρ-
χοντόπουλο», «Η Ελενίτσα 
στην εξοχή»  κ.α. 
 
Έγραψε επίσης τα σχολικά ανα-
γνωστικά «Μεγάλη Ελλάς»  για 
την Στ΄ τάξη του δημοτικού 
(1914), «Ο στρατιώτης» για 

την Ε’ δημοτι-
κού, «Οι τρεις 

φίλοι» για τη Β’ δημοτικού  κ.α. 
 
Έγραψε επίσης τις συλλογές 
διηγημάτων «11 π.μ. – 1 μ.μ» 
1927,  «Κρίσιμες στιγμές» 
1952, τα μυθιστορήματα «Γυ-
ναίκες» 1933, «Άνδρες» 1934, 
«Άνθρωποι και υπεράνθρω-
ποι» 1958, «Γράμματα στον 
Καζαντζάκη» 1959 και το θεα-
τρικό  έργο «Αυλαία» 1959, 
που αποτελείται από  εννέα τρί-
πρακτα και οκτώ μονόπρακτα 
έργα. 
 
Κατά τη διάρκεια της Γερμανι-
κής κατοχής η Γαλάτεια πήρε 
ενεργό μέρος στην Αντίσταση 
και σε πολλά διηγήματα της πε-
ριγράφει τις τραγικές συνθήκες  
που ζούσε ο ελληνικός λαός. 
Έγραψε επίσης ποιήματα που 
εξυμνούσε τους αγωνιστές για 
τη λευτεριά της Ελλάδας. 
 
Η Γαλάτεια εργαζόταν στη Βι-
βλιοθήκη του Δήμου της Αθήνας 
αλλά μετά την απελευθέρωση 
από τους Γερμανούς είχε ταχθεί 
υπέρ του ΕΑΜ και της Αριστε-
ράς στον εμφύλιο που ακολού-
θησε. Για αυτές τις πολιτικές της 
πεποιθήσεις είχε απολυθεί από 
την εργασία της. 
 
Η Γαλάτεια Καζαντζάκη πέθανε 
στην Αθήνα το 1962. 
 
 
Νίκος Γκάτσος 1911 – 
1992 
 
Ο Νίκος Γκάτσος έμεινε γνω-
στός στα ελληνικά γράμματα για 
την ποιητική του συλλογή 
«Αμοργός» καθώς και για την 
προσφορά του στο ελληνικό 
τραγούδι. 
Συνεργάστηκε με τους μουσικο-
συνθέτες Μάνο Χατζηδάκη, 
Μίκη Θεοδωράκη και  Σταύρο 
Ξαρχάκο για την μελοποίηση 
των ποιημάτων του. 
  
Γεννήθηκε στά Χάνια της Φρα-
γκόβρυσης της Αρκαδίας το 
1911 και σπούδασε στη Φιλο-
σοφική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου της Αθήνας. Από νεαρή 
ηλικία δημοσίευσε έργα του στα 
περιοδικά «Νέα Εστία», «Ρυθ-
μός», «Μακεδονικές Ημέρες», 
«Τα Νέα Γράμματα», «Φιλο-
λογικά Χρονικά» κ.α. 
 
Το 1943 κυκλοφόρησε την ποι-
ητική του συλλογή «Αμοργός» 
που είναι χωρισμένη σε έξι 
μέρη. Ο Γκάτσος χρησιμοποιεί 

ελεύθερο στίχο και αλλού δεκα-
πεντασύλλαβο. Κύριο θέμα της 
ποιητικής συλλογής είναι ο πό-
νος και η πίκρα που υπάρχουν 
στον κόσμο και η αξιοπρεπής 
αντιμετώπισή τους. 
 
Η «Αμοργός» είναι η μοναδική 
ποιητική του συλλογή και η 
οποία θεωρείται μια από τις κα-
λύτερες του ελληνικού σουρεα-
λισμού (υπερ-ρεαλισμού). Άλλα 
μεμονωμένα ποιήματα του 
όπως το  «Ελεγείο» (1946) δη-
μοσιεύτηκε στα «Φιλολογικά 
Χρονικά», και «Ο Ιππότης και 
ο θάνατος» και «Τραγούδι του 
παλιού καιρού» δημοσιεύτη-
καν στο περιοδικό «Ταχυδρό-
μος».  
 
Μερικά ποιήματα του έχουν με-
λοποιηθεί και έχουν αγαπηθεί 
από τον ελληνικό λαό. Ένα από 
αυτά είναι το «Χελιδόνι σε 
κλουβί» που μελοποίησε ο Μά-
νος Χατζηδάκης και ερμήνευσε 
τόσο  ο Γρηγόρης Μπιθικότσης  
όσο και ο Γιώργος Νταλάρας.  
Δίνουμε τους  στίχους αυτού του 
ωραίου τραγουδιού: 
 
Πού το πάνε το παιδί   /   χελι-
δόνι σε κλουβί 
πού το πάνε το παιδί  /  και 
κανείς δεν το 'χει δει. 
Πού το παν το παλληκάρι  /  
κάθε νύχτα με φεγγάρι. 
Πού το πάνε τι του λένε  /  και 
τ' αδέρφια του το κλαίνε. 
 
Με κοιτάνε κάθε αυγή  /  και 
τα μάτια τους πληγή. 
Με κοιτάνε κάθε αυγή  /  και 
τα λόγια τους κραυγή. 
Με κοιτάνε με κοιτάνε  /  και 
τα μαύρα τους φοράνε. 

κι ένας παραπέρα στέκει  /  
και κρατάει αστροπελέκι. 
 
Στης ψυχής μου τον καθρέφτη  
/  ίσκιος άρχισε να πέφτει. 
Ίδια η μοίρα που με φέρνει  /  
ίδια η μοίρα που με παίρνει.  
 
Ένα άλλο ποίημα του, το 
«Αθήνα» μελοποιήθηκε από 
τον Χατζηδάκη και το ερμή-
νευσε η Νανά Μούσχουρη. Το 
ποίημα  «Αγάπη μέσα στην 
καρδιά»  το μελοποίησε ο Μά-
νος Χατζηδάκης και το ερμή-
νευσε η Δήμητρα Γαλάνη: 
 
Ένα δειλινό, μες στ' ακροθα-
λάσσι 
σαν το ναυαγό ήρθα κι εγώ 
μου'δωσες νερό σ' ασημένιο 
τάσι 
για να δροσισθώ, σ'ευχαρι-
στώ.   
 
Αγάπη μέσα στην καρδιά 
φουρτουνιασμενη λαγκαδιά 
κάποια βραδιά πλημμύρισες 
και μας ξεκλήρισες.  
  
Πάψε να ζητάς όλη την αλή-
θεια 
τι είναι ο έρωτας μη με ρωτάς 
ψάχνε να τη βρεις μες στα 
παραμύθια 
τώρα δε μπορείς, είναι νωρίς. 
 
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
ο Γκάτσος εργάστηκε σαν μετα-
φραστής για το περιοδικό «Αγ-
γλο-Ελληνική Επιθεώρηση» 
και ως διευθυντής ραδιοφωνίας 
στην ΕΡΤ.  Ο Γκάτσος ασχολή-
θηκε επίσης με  μεταφράσεις 
έργων του Γκάρθια Λόρκα (Μα-
τωμένος Γάμος  κ.α.), του Στρίν-
μπερκ και του Ευγένιου Ο’Νιλ.    

 
Πέθανε στην Αθήνα στις 12 
Μαϊου 1992. 
 
 
Νίκος Καββαδίας 1910 - 
1975 
 
Ο Νίκος Καββαδίας (φωτογρα-
φία) γεννήθηκε στη Μαντζουρία 
της Κίνας  στις 11 του Γενάρη 
1910. Οι γονείς του καταγόταν 
από την Κεφαλλονιά και ο πα-
τέρας του είχε εμπορικό γρα-
φείο που διακινούσε εμπορεύ-
ματα με κύριο πελάτη τον 
τσαρικό στρατό. Κατά τη διάρ-
κεια της Οκτωβριανής Επανά-
στασης στη Ρωσία το 1917 ο 
πατέρας του συλλήφτηκε και 
φυλακίστηκε αλλά το 1921 γύ-
ρισε στην Ελλάδα. 
 
Η οικογένεια του εγκαταστάθηκε 
στον Πειραιά  και στο Γυμνάσιο 
ο νεαρός Νίκος Καββαδίας γνω-
ρίστηκε με τον συγγραφέα 
Παύλο Νιρβάνα. Μετά το θά-
νατο του πατέρα του εργάζεται 
σε ναυτικό γραφείο και το 1928 
εργάζεται στο φορτηγό πλοίο 
«Άγιος Νικόλαος». 
 
Από τα μαθητικά του χρόνια είχε 
κλίση προς τη λογοτεχνία και 
έβγαζε ο ίδιος το έμμετρο πε-
ριοδικό «Σχολικός Σάτυρος». 
Όταν η οικογένεια του μετακό-
μισε στην Αθήνα ο Καββαδίας 
γνωρίστηκε με αρκετούς ποι-
ητές και πεζογράφους της επο-
χής του.  
 
Το 1939 πήρε δίπλωμα ασυρ-
ματιστή και το 1940 πήρε μέρος 
στον ελληνο-ιταλικό πόλεμο και 
μετά στην Εθνική Αντίσταση 

κατά την περίοδο της Κατοχής 
στις γραμμές του ΕΑΜ. Μετά 
τον εμφύλιο πόλεμο ο Καββα-
δίας επιστρέφει στο επάγγελμα 
του ναυτικού και για είκοσι χρό-
νια 1954-1974 ταξιδεύει σε διά-
φορες χώρες όπου απέκτησε 
πλούσιες εμπειρίες από τη ζωή 
της θάλασσας και των ναυτι-
κών.  
 
Έγραψε τις  ποιητικές συλλογές  
«Μαραμπού» 1933, «Πούσι» 
1947, και «Τραβέρσο» 1974. 
Σ’ αυτές τις συλλογές ο Καββα-
δίας  παρουσιάζει τη ναυτική 
του εμπειρία, σκληρές εικόνες 
της θάλασσας καθώς και στι-
γμές νοσταλγίας και τρυφερό-
τητας. Έγραψε επίσης  το πε-
ζογράφημα «Βάρδια» 1954, το 
οποίο είναι εξομολογητικό έργο 
με αφηγήσεις ναυτικών την ώρα 
της βάρδιας. Άλλα έργα του εί-
ναι  «Του πολέμου / Στ’ άλογο 
μου» και «Λι». Το τελευταίο γυ-
ρίστηκε και σε ταινία το 1995 με 
τίτλο «Between the devil and 
the deep blue sea». 
 
Δίνουμε μερικούς στίχους από 
το ποίημα του «Μαραμπού»:  
 
Λένε για μένα οι ναυτικοί που 
εζήσαμε μαζί 
πως είμαι κακοτράχαλο το-
μάρι διεστραμμένο, 
πως τις γυναίκες μ' ένα τρό-
πον ύπουλο μισώ 
κι ότι μ' αυτές να κοιμηθώ 
ποτέ μου δεν πηγαίνω. 
 
Ακόμα, λένε πως τραβώ χα-
σίσι και κοκό 
πως κάποιο πάθος με κρατεί 
φριχτό και σιχαμένο, 
κι ολόκληρο έχω το κορμί με 
ζωγραφιές αισχρές, 
σιχαμερά παράξενες, βαθιά 
στιγματισμένο. 
 
Ακόμα, λένε πράματα φριχτά 
παρά πολύ, 
που είν' όμως ψέματα χοντρά 
και κατασκευασμένα, 
κι αυτό που εστοίχισε σε με 
πληγές θανατερές 
κανείς δεν το 'μαθε ποτέ, γιατί 
δεν το 'πα σε κανένα. 
 
Ο Θάνος Μικρούτσικος  μελο-
ποίησε με επιτυχία 11 ποιήματα 
του Ν. Καββαδία που κυκλοφό-
ρησαν σε δίσκο με τίτλο «Ο 
Σταυρός του Νότου». Ο Καββα-
δίας πέθανε στην Αθήνα στις 10 
Φεβρουαρίου 1975.
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ΠΕΜΠΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
22:45 Πεζοδρόμιο (1962). 
Κοινωνική με την Κάκια Ανα-
λυτή, Ανδρέα Μπάρκουλη, 
Σπεράντζα Βρανά, Κώστα Ρη-
γόπουλο, Βασίλη Αυλωνίτη 
και Κώστα Χατζηχρήστο. Η 
Αγγελίνα είναι πόρνη. Μονα-
δικοί φίλοι της είναι η συνά-
δελφός της Νανά και ο αμαξάς 
Μηνάς. Ξαφνικά μπαίνει στη 
ζωή της ο Γιώργος, που της 
εξομολογείται τον ερωτά του. 
Η Αγγελίνα αρχίζει να πιστεύει 
ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή 
της, χωρίς να υποπτεύεται ότι 
ο Γιώργος την έχει πλησιάσει 
για λογαριασμό του έμπορου 
ναρκωτικών Νίνου. ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
20:55 Ευδοκία (1971). Δράμα 
με την Μαρία Βασιλείου, 
Γιώργο Κουτούζη, Χρήστο 
Ζορμπά. Ο έρωτας ενός στρα-
τιώτη και μιας πόρνης τους 
φέρνει αντιμέτωπους με μια 
πουριτανική και εχθρική κοι-
νωνία, που θέλει να καταπνί-
ξει την ατομική τους εξέγερση. 
Μια ταινία-σταθμός στο ελλη-
νικό σινεμά, με σκηνές που 
μένουν στη μνήμη, όπως 
εκείνη του ζεϊμπέκικου στην 
ταβέρνα, υπό τους ήχους της 
μουσικής του Μάνου Λοΐζου. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 22:20 Τέντι Μπόι 

Αγάπη μου (1965). Κωμωδία 
με την Ζωή Λάσκαρη, Κώστα 
Βουτσά, Νικήτα Πλατή, Νίτσα 
Μαρούδα, Ελένη Μαυρομάτη. 
Ένας αγαθός χήρος, μεριμνά 
για την ευτυχία των παιδιών 
του, τα οποία όμως δε δεί-
χνουν την ανάλογη ευγνωμο-
σύνη, μέχρι την στιγμή που 
στη ζωή τους εισβάλλει ένας 
θηλυκός φύλακας-άγγελος. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 22:25 Γρηγόρης Λα-
μπράκης: Μαραθώνιος 
Μιας Ημιτελούς Άνοιξης 
(2014). Ντοκιμαντέρ. Μέσα 
από ένα σπάνιο υλικό από 
προσωπικά γράμματα, ημερο-
λόγια και αληθινές μαρτυρίες, 
παρουσιάζεται το ολοκληρω-
μένο προφίλ του γιατρού, βαλ-
κανιονίκη στίβου και βουλευτή 
της ΕΔΑ. Το φιλμ παρακολου-
θεί τον Λαμπράκη από τα 
πρώτα δειλά βήματα του, τότε 
που το φτωχό παιδί από την 
Αρκαδία κατάφερε να σπου-
δάσει χάρη στις οικογενειακές 
θυσίες, μέχρι τα γενναία ορ-
μητικά άλματα του, που τον 
μετέτρεψαν σε διαχρονικό 
σύμβολο ειρήνης και δημο-
κρατίας, με τον μαρτυρικό θά-
νατο του από τους τραμπού-
κους του δεξιού παρακράτους 
το 1963. ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:00 Ο Φίλος 

μου ο Λευτεράκης (1963). 
Κωμωδία με τους Ντίνο Ηλιό-
πουλο, Κώστα Βουτσά, Μάρω 
Κοντού, Γιώργο Κωνσταντίνου 
και Χρήστο Τσαγανέα. Ο Ντί-
νος Ηλιόπουλος στην ταινία 
υποδύεται τον άπιστο σύ-
ντροφο Θεοδωράκη, που 
προσπαθεί να κρύψει στη γυ-
ναίκα του την ερωμένη του, 
λέγοντας ότι τα ταξίδια και οι 
ώρες που λείπει από το σπίτι 
του είναι με ένα φίλο του, που 
γνωρίζονται από καιρό, τον 
Λευτεράκη. Στην πραγματικό-
τητα ο Λευτεράκης είναι ανύ-
παρκτο πρόσωπο. Η γυναίκα 
του το μαθαίνει τυχαία και 
αποφασίζει να παίξει μια με-
γάλη φάρσα στον άντρα της. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 21:00 Θέατρο της 
Δευτέρας. Μάριος-Φανή-
Καίσαρ (1976). Μελόδραμα 
με τους Μίμη Φωτόπουλο, 
Ντίνο Ηλιόπουλο, Ελένη 
Ανουσάκη, Έλντα Αθανα-
σάκη, Ανέστη Βλάχο, Γιώργο 
Πάλλη, Γιάννη Φέρμη. Ο νεα-
ρός Μάριος νιώθει ασφυκτικά 
στο ψαροχώρι της Μασσαλίας 
όπου ζει. Ο πατέρας του, ιδιο-
κτήτης καφενείου, έχει σχεδιά-
σει τη ζωή του γιου του σύμ-
φωνα με την δική του 
επιθυμία. Ο Μάριος ονειρεύε-
ται να ταξιδέψει στη θάλασσα. 

Την παραμονή της μέρας που 
πρόκειται να φύγει για ένα πε-
νταετές ταξίδι, η Φανή, μια κο-
πέλα με την οποία μεγάλωσαν 
μαζί, του εκμυστηρεύεται τον 
έρωτα της γι’ αυτόν. Ο Μάριος 
θα βρεθεί σε μεγάλο δίλημμα. 
ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
20:30 Η Ζούγκλα των Πό-
λεων (1970). Κοινωνικό μελό-
δραμα με τους Κώστα Πρέκα, 
Μαίρη Χρονοπούλου, Μάνο 
Κατράκη, Σπύρο Καλογήρου 
και Ανδρέα Μπάρκουλη. Ο 
άντρας της δημοσιογράφου 
Νέλλης Ρόκου, θα σκοτωθεί 
σε αυτοκινητιστικό δυστύ-
χημα. Ο φίλος και συνάδελφός 
της Νίκος Αυγερινός, αποφα-
σίζει να ερευνήσει την υπό-
θεση. Πολύ σύντομα ανακα-
λύπτει ότι ο Ρόκος ήταν 
ελεγκτής του Οικονομικού Συ-
νεταιρισμού Λαϊκής Στέγης, τα 
μέλη του οποίου είχαν κατα-
χραστεί όλα τα λεφτά που δια-
χειρίζονταν, τα οποία προορι-
ζόταν για κατοικίες άστεγων 
τραυματιών του πολέμου.  
ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:50 Ο Θόδωρος και το Δί-
κανο (1962). Κωμωδία με 
τους Μίμη Φωτόπουλο, Σμα-
ρούλα Γιούλη, Κώστα Βουτσά, 
Νίτσα Τσαγανέα, Χρήστο Τσα-
γανέα και Δημήτρη Χοπτήρη. 
Ο Θόδωρος  φοβούμενος μή-

πως πάρει η κόρη του Χρι-
στίνα τον κακό δρόμο, την 
κρατάει κλεισμένη στο σπίτι. 
Τελικά πείθεται και την αφήνει 
να πάει για τρεις ώρες σε ένα 
πάρτι, μετά από τα παρακάλια 
της ίδιας και της μητέρας της, 
αλλά και με την προτροπή του 
γείτονά του Παντελή, ο οποίος 
άφηνε πάντα τις κόρες τους 
ελεύθερες, η μικρότερη μάλι-
στα η Ρούλα θα πάει και αυτή 
στο πάρτι. Μόλις φεύγουν τα 
κορίτσια από το σπίτι κατα-
φθάνει ο Θωμάς, μαζί με τη 
γυναίκα του. Ζητάει δανεικά 
για να στείλει την κόρη του στο 
εξωτερικό, καθώς έμεινε 
έγκυος από έναν νεαρό. ΤΕ-
ΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
22:00 Το Μετέωρο Βήμα του 
Πελαργού (1991). Δραματική 
ταινία με τους Μαρτσέλο 
Mαστρογιάνιη και Zαν Mορό. 
Ένας νεαρός ρεπόρτερ συ-
ναρπάζεται από τη φυσιογνω-
μία ενός ηλικιωμένου πρό-
σφυγα που ζει σχεδόν 
ασκητικά σε μια μικρή συνο-
ριακή πόλη. Xωρίς να διευκρι-
νίζει την πόλη όπου τοποθε-
τείται η ταινία, ο Θόδωρος 
Aγγελόπουλος φτιάχνει ένα 
έργο-μεταίχμιο πάνω στην 
απελπισία του τέλους του αι-
ώνα και τη διασταύρωση δύο 
όμορων πολιτισμών. 
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ΠΕΜΠΤΗ 9/09 
06.00 Όμορφη Μέρα (Ε) 
07.30 Είναι θέμα υγείας(Ε) 
08.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
09.30 Το Καφενείο (Ε) 
12.30  Εμείς κι ο Κόσμος 
μας  
13.30  Γυναίκα (Ε) 
14.30  Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
21.00 Μαζί/Birlikte (Ε) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/09 
06.00 Όμορφη Μέρα 
07.30 Είναι θέμα υγείας (Ε) 
08.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
9.30 Το Καφενείο (Ε)  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
16.20 Κοντά έπεσες (Ε) 
17.20  Καμώματα τζι  
Αρώματα 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/09 
05.45 Road Trip (Ε)  
07.30 Καμώματα Τζι Αρώ-

ματα (Ε) 
09.00 Λούνα Πάρκα (Ε)  
11.30 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
13.00 Μαζί/Birlikte (Ε) 
14.00 EU 4 U (Ε)  
15.00 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
19.05 H Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/09 
08.30 Καμώματα τζι  
Αρώματα(Ε) 
09.30 Kάποτε το 80 (Ε)   
10.30 Χωρίς Αποσκεύες(Ε)  
12.00 Ειδήσεις 
14.30 Σε προσκύνω 
Γλώσσα(Ε) 
15.30 Χρονογράφημα(Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.55 Μουσικό Ραντεβού(E)  
17.20 Λούνα Πάρκ (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ(Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/09 
07.30 Όμορφη Μέρα (E) 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Θαλασσογραφία (Ε) 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-

ματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
ΤΡΙΤΗ 14/09 
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Θαλασσογραφία (Ε) 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
21.05  Eu 4 U (Ε) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/09 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14:30 Θαλασσογραφία (Ε)
16:00 Ειδήσεις  
17:20 Καμώματα τζι  Αρώ-
ματα (Ε) 

   18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
21.05 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας (Ε)

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης  
Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι  13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση 16:00 Home-Run  
19:00 Alternate #Community-
Chest or #ThrowbackThurs-
day 21:00 #ThrivingThursday 
23:00 Music Biography 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:00 The Big Greek Break-
fast 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι 13:00 Apogevmatini 
Apólafsi 16:00 Home-Run  
19:00 Οne Man Show  21:00 
#FridayFunday  
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 12:00 
Lunchtime Laika 14:00  
Apogevmatini Apólafsi 
16:00  #SaturdayShoutOut 
19:00 Palia Laika,  21:00 #Sat-
urdayShowdown ΚΥΡΙΑΚΗ 
07:00 The Big Greek Break-
fast 10:00 Children’s Pro-
gramme Followed by 
Church Broadcast From St J 
/ 12 A / AA 13:00 The Cypriot 
Hour / Apogevmatini Apólafs 
16:00 #WeekendWindDown 
19:00 #SundayFunday 22:00 
#Soothing Sunday  
 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν τη μια το μεσημέρι 3:00 
Απογευματινή απόλαυση με 
το Bασίλη Παναγή 16:00 
Home-Run 19:00 #Commun-
ityChest LGR’s WISH [W.eekly 
I.nformation & S.upport H.our]  
20:00 #MondayMayhem  
ΤΡΙΤΗ 07:00The Big Greek 
Breakfast 10:00  Λίγο πριν το 
μεσημέρι 13:00 Laiko Com-
poloi 16:00 Home-Run, 9:00 
Scandalous 22:00 #Tuesday-
Tunes  ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The 
Big Greek Breakfast 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι 13:00 
Απογευματινή απόλαυση 
16:00 Home-Run 19:00 Alter-
nate #CommunityChest or 
#WednesdayWisdom 20:00 
#WednesdayWisdom 22:00 
#WindDownWednesday

ΠΕΜΠΤΗ  9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
15:20 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια   
19:50 Προκλήσεις - ΡΙΚ 
20:50 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την  
Βασούλα Χριστοδούλου 
21:20 Ελληνική Ταινία:Κούκλος(1968) 
22:30 Ελληνική Ταινία: Πεζοδρόμιο 
(1962) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05  Χάλκινα Χρόνια  
19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Μνημοσ́υνο υπέρ των πεσόντων 
υπερασπίζοντας την Κυπ́ρο το 1974 
καθώς και των  αγνοουμένων της ει-
σβολής. Οργανωτές EKO Η.Β. 
20:55  Ελλ. Ταινία: Ευδοκία (1971) 
22:35 Ελληνική Ταινία: Τέντι Μπόι 
Αγάπη μου (1965) 
00:00 Ελληνική Ταινία: Ζω για τον 
Έρωτα(1976) 
ΣΑΒΒΑΤΟ  11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:40 Με τον Φακό του Hellenic TV: Ο 
Σάββας Ζαβρός φιλοξενεί την Life and 
Business Coach κ. Βιργινία Γεωργίου 
20:50 Ελληνική Ταινία: Το Βλακόμου-
τρο (1965) 
22:10 Γρηγόρης Λαμπράκης: Μαρα-
θώνιος μιας Ημιτελούς Άνοιξης(2014) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λει-
τουργίας από τον Ιερό Ναό των Δώ-
δεκα Αποστόλων   

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
21:00 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευ-
θερία Σωφρονίου 
21:25 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
22:00 Ελληνική Ταινία: Ο Φίλος μου 
Ο Λευτεράκης (1963) 
ΔΕΥΤΕΡΑ  13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:15  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories:  Αυγουστίνος  
Γαλιάσσος  
20:25 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Μάριος-
Φανή-Καίσαρ (1976). 
22:55 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:15 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:30 Ελληνική Ταινία: Η Ζούγκλα 
των Πόλεων (1970) 
22:10 Ελληνική Ταινία: Ο Θόδωρος 
Και το Δίκανο (1962) 
ΤΕΤΑΡΤΗ  15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:15 Χάλκινα  
20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Η Ιφιγεν́εια Μουμτζη ́φιλοξενεί την Λια 
Γυιοκ́α, καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
20:30 Ελληνική Ταινία: Όλοι οι Άνδρες 
Είναι Ίδιοι (1966) 
22:00 Ελληνική Ταινία: Το Μετέωρο 
Βήμα του Πελαργού (1991)
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US Open: Στους «8» η Σάκκαρη μετά από ματς θρίλερ 3,5 ωρών 

Προκριματικά Μουντιάλ: Ήττα για Κύπρο από 
Ρωσία και τελευταία θέση στον όμιλο

Πέθανε ο θρύλος του γαλλικού ποδοσφαίρου 
Ζαν Πιέρ Ανταμς - Ήταν 39 χρόνια σε κώμα

Μία ακόμη εκπληκτική εμφάνιση, μια 
ακόμη μεγάλη νίκη για την Μαρία Σάκ-
καρη, η οποία σε δεύτερο συνεχόμενο 
τουρνουά Grand Slam φτάνει στους 8. 
Το έκανε πριν από λίγους μήνες στο Ro-
land Garros για πρώτη φορά στην κα-
ριέρα της, το έκανε και προχθές στη Νέα 
Υόρκη μετά από μία επική μάχη με την 
Μπιάνκα Αντρεέσκου (νικήτρια του US 
Open το 2019) που διήρκεσε 3.5 ώρες.  
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι στη 
μοναδική φορά που είχαν βρεθεί αντιμέ-
τωπες Σάκκαρη και Αντρεέσκου (τον πε-
ρασμένο Απρίλιο στο Μαϊμάμι Open) 
πάλι ο αγώνας κρίθηκε στα τρία σετ, 
αλλά τότε είχε νικήσει η Καναδή (7-6, 3-
6, 7-6). Προχθές όμως ήταν η σειρά της 
Μαρίας να πανηγυρίσει, ενώ θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι στο τρίτο σετ η Αντρεέ-
σκου έκανε υπερπροσπάθεια για να ολο-
κληρώσει το ματς καθώς έπαιζε πρό-
βλημα στον προσαγωγό. 
Ο αγώνας 
Η εκκίνηση του αγώνα ήταν συναρπα-
στική. Η Μαρία ανέτρεψε το 30-0 στο 

σερβίς της Καναδής και έφτασε σε 
μπρέικ πόιντ, όμως η Αντρεέσκου όχι 
μόνο το έσβησε και κράτησε το σερβίς, 
αλλά έκανε η ίδια το μπρέικ σ' ένα γκέιμ 
όπου η Μαρία έκανε τρία διπλά λάθη 
στο σερβίς της! 
Μάλιστα στο τρίτο γκέιμ αν και προηγή-
θηκε με 0-30 και πάλι δεν μπόρεσε να 
βρει λύσεις στο σερβίς της αντιπάλου 
της η οποία έφτασε με τέσσερις αναπά-
ντητους πόντους στην κατάκτηση και του 
τρίτου γκέιμ... 
Η Αντρέεσκου έφτασε σε νέο μπρέικ 
πόιντ στο επόμενο γκέιμ, αλλά η Μαρία 
με τρία σερβίς το ένα καλύτερο από το 
άλλο μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς της 
και να κρατηθεί στο σετ. Κι ενώ έφτασε 
στο 30-30 στο επόμενο, η Καναδή βρήκε 
τον τρόπο σερβίβοντας και πάλι εξαιρε-
τικά να φτάσει το 1-4... 
Τα δύο κορίτσια σιγά, σιγά έβρισκαν τον 
ρυθμό τους με την Αντρέεσκου να φτάνει 
και πάλι σε μπρέικ πόιντ, ωστόσο η Μα-
ρία έβγαλε αντίδραση και μπόρεσε να 
μειώσει το σκορ αποφεύγοντας ένα κα-

ταδικαστικό δεύτερο μπρέικ κι αμέσως 
μετά βρήκε το μπρέικ που έψαχνε. 
Καταφέρνοντας να βρει απαντήσεις στα 
σερβίς της Καναδής η Μαρία άντεξε στα 
ράλι και οδήγησε την αντίπαλο της σε 
λάθη για να μειώσει σε 4-3 και κράτησε 
το δικό της σερβίς για το 4-4 δίνοντας 
παράταση στο θρίλερ... 
Οι δύο αθλήτριες έφτασαν στο 6-6, αφού 
όμως στο 12ο γκέιμ η Αντρέεσκου 
έφτασε σε σετ πόιντ (30-40) το οποίο 
έσβησε η Μαρία, αλλά στο τάι μπρέικ η 
Καναδή ήταν η απόλυτη κυρίαρχος. 
Έκανε νωρίς το μίνι μπρέικ (0-2) και στο 
2-4 ήρθε ένα δεύτερο για να τελειώσει 
το σετ. 
Στην εκκίνηση του 2ου σετ είχαμε καται-
γίδα από μπρέικ... Η Μαρία αν και βρέ-
θηκε στο 0-30 κράτησε το δικό της σερ-
βίς για το πρώτο της προβάδισμα στο 
ματς και αμέσως μετά έκανε το μπρέικ 
για το 2-0 με τον ίδιο τρόπο (από 0-30). 
Η απάντηση της Αντρεέσκου ήταν όμως 
άμεση και με πολύ επιθετικές επιστροφές 
έκανε εύκολα το μπρέικ.

Οι ελπίδες για καλή πορεία της Εθνικής 
Κύπρου στην προκριματική φάση του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου που δημιουργή-
θηκαν μετά την συγκομιδή τεσσάρων 
βαθμών στις τρεις πρώτες αγωνιστικές 
αποδείχθηκαν φρούδες. Μετά την ηχηρή 
σφαλιάρα που δέχθηκε το αντιπροσω-
πευτικό μας συγκρότημα στη Μάλτα ητ-
τήθηκε 2-0 από τη Ρωσία στο ΓΣΠ, για 
την 5η αγωνιστική, και παρέμεινε στον 
πάτο του 8ου ομίλου με τέσσερις βαθ-
μούς. Το παραμύθι της διάκρισης για την 
Κύπρο είχε και αρκούδα, όπως είναι το 
προσωνύμιο της εθνικής Ρωσίας η οποία 
πήρε τη νίκη με τέρματα των Γερόχιν (6′) 
και Ζεμαλεντίνοφ (55′) με τον  Σμόλοφ 
να πιστώνεται τις ασίστ και των δύο τερ-
μάτων.  
Η ανανεωμένη ομάδα του Βαλερί Καρπίν 
έδειξε τα δόντια της απέναντι στο συ-
γκρότημα του Νίκου Κωστένογλου που 
εμφανίστηκε με κενά διαστήματα στο 
παιχνίδι της, τρανταχτές αδυναμίες στο 
ανασταλτικό και δημιουργικό κομμάτι και 
μοιραία ηττήθηκε για δεύτερο συνεχό-
μενο ματς, τέταρτο εάν προστεθούν και 
τα φιλικά του περασμένου Ιούνη με Ουγ-
γαρία και Ουκρανία και μάλιστα χωρίς 
να σκοράρει. Σε πέντε ματς στα προκρι-
ματικά του Μουντιάλ ο απολογισμός τερ-
μάτων για την Κύπρο είναι 1 υπέρ και 6 
κατά. Η Εθνική Κύπρου κατέγραψε 15 
τελικές προσπάθειες έναντι οκτώ της 
Ρωσίας, αλλά μόλις τρεις στον στόχο. 
Με τους Κατελάρη, Παναγιώτου, Κά-
στανο και Λοΐζου στις θέσεις των Αντω-
νιάδη, Κωνσταντίνου Σωτηρίου (τιμωρη-
μένος), Χριστοφή και Χάμπου Κυριάκου 

παρέταξε την εθνική Κύπρου ο Νίκος 
Κωστένογλου, δηλαδή τέσσερις αλλαγές 
σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στη 
Μάλτα. Ο σχηματισμός με τριάδα στην 
άμυνα διατηρήθηκε με τον Μιχαήλ στην 
εστία, τους Καρώ, Κατελάρη και Πανα-
γιώτου στα στόπερ, τον Ψάλτη (δεξιά) 
και τον Ιώαννου (αριστερά). Οι Αρτυμα-
τάς και Κάστανος ήταν στον άξονα της 
μεσαίας γραμμής με τους Λοΐζου (αρι-
στερά) και Πίττα (δεξιά) να πλαισιώνουν 
τον Παπουλή που είχε ρόλο «ψευτοεν-
νιαριού». Εκτός αποστολής έμεινε ο Πιέ-
ρος Σωτηρίου, ενώ αισθητές ήταν ξανά 
οι απουσίες των Λαΐφη, Κούσουλου κατά 
κύριο λόγο και Στέλιου Ανδρέου κατά 
δεύτερον. Στην πρώτη επιθετική προ-
σπάθειά της η Ρωσία πήρε προβάδισμα. 
Σκόρερ ο Γερόχιν με δυνατό διαγώνιο 
σουτ εντός περιοχής μετά από πάσα του 
Σμόλοφ και την άμυνα της Κύπρου να 
μαρκάρει με τα… μάτια.  
Μέχρι το πρώτο εικοσάλεπτο οι παίκτες 
του Νίκου Κωστένογλου τα είχαν χαμένα, 
με τους φιλοξενούμενος να πολιορκούν  
την κυπριακή άμυνα, και την Κύπρο να 
μην μπορεί να κρατήσει μπάλα με απο-
τέλεσμα οι Ρώσοι να γυροφέρνουν την 
περιοχή του Μιχαήλ. Ακολούθως η Κύ-
προς βγήκε από το καβούκι της και με 
κινητήριους μοχλούς τους Νικόλα Ιωάν-
νου και Λοΐζο Λοΐζου προσπάθησε να 
απειλήσει. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε 
με την Κύπρο να δίνει χώρο στους Ρώ-
σους. Ο Σμόλοφ, στο 55′, έδωσε υπέ-
ροχη πάσα στον Ζεμαλεντίνοφ, ο οποίος 
άδειασε τον Μιχαήλ και τους αμυντικούς, 
πλασάροντας στα δίχτυα για το 2-0.

Ενας από τους κορυφαίους κεντρικούς 
αμυντικούς του γαλλικού ποδοσφαίρου, 
έχασε την μάχη με τον θάνατο. 
Ο Ζαν Πιέρ Ανταμς, απεβίωσε σε ηλικία 
73 ετών, στο Πανεπιστημιακό νοσοκο-
μείο της πόλης Νιμ, αφού παρέμεινε σε 
βαθύ κώμα για 39 χρόνια. 
Ο εκλιπών βρισκόταν σε αυτήν την κα-
τάσταση από τις 17 Μαρτίου 1982 μετά 
από ένα λάθος στην αναισθησία που του 
έγινε εκείνη την εποχή κατά την διάρκεια 
χειρουργικής επέμβασης, σε νοσοκομείο 
της Λιόν, για αποκατάσταση ρήξης χια-
στών συνδέσμων. 
Ο Ανταμς υπήρξε 22 φορές διεθνής με 
τους «πετεινούς» στο χρονικό διάστημα 
από το 1972 μέχρι το 1976 και αγωνί-
σθηκε στην Νιμ, στην Νις και στην Παρί 
Σεν Ζερμέν. Μαζί με τον Μάριους Τρε-
ζόρ, αποτέλεσαν ένα αξεπέραστο αμυ-
ντικό δίδυμο, που είχε το προσωνύμιο η 
«μαύρη φρουρά».

Ολυμπιακός και  
Λίβερπουλ βγάζουν 
τους παίκτες τους 
από τη Γουινέα
Χάος επικρατεί στη Γουινέα τις 
τελευταίες μέρες, με το πραξι-
κόπημα στο Κονακρί να είναι 
σε εξέλιξη, μετά την ένοπλη 
εισβολή στο προεδρικό μέ-
γαρο όπου διαμένει ο 83χρο-
νος ηγέτης της χώρας, Αλφα 
Κοντέ. 
Το «αύριο» της χώρας παρα-
μένει άγνωστο, ενώ τα σύ-
νορα της χώρας έχουν κλείσει 
και αυτό είναι κάτι που έχει 
προκαλέσει ανησυχία στις τά-
ξεις του Ολυμπιακού λόγω 
των Μαντί Καμαρά, Αγι-
γκμπού Καμαρά και Μαμα-
ντού Κανέ. 
Ωστόσο, ο πρωταθλητής Ελ-
λάδας δεν είναι ο μόνος που 
ανησυχεί για τους παίκτες του, 
καθώς και η Λίβερπουλ από 
την πλευρά της έχει τον Ναμπί 
Κεϊτά. Έτσι, σύμφωνα με δη-
μοσίευμα του ξένου Τύπου, οι 
«ερυθρόλευκοι» και οι «κόκκι-
νοι» θα ναυλώσουν ιδιωτικό 
αεροσκάφος ώστε να επιστρέ-
ψουν οι παίκτες τους στην Ευ-
ρώπη από το Κονακρί. 
Αξίζει να σημειωθεί πάντως 
ότι ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Ποδοσφαίρου της χώρας 
είχε εγγυηθεί την ομαλή επι-
στροφή όλων των ποδοσφαι-
ριστών στις ομάδες τους.

Σουάρες - Μέσι:  
Οι δύο στόχοι  
του Μπέκαμ
   Ο Λουίς Σουάρες και ο Λιονέλ 
Μέσι υπήρξαν συμπαίκτες 
στην Μπαρτσελόνα μέχρι τη 
σεζόν 2019-20, με τον Ουρου-
γουανό επιθετικό να αποχωρεί 
το καλοκαίρι για την Ατλέτικο 
Μαδρίτης. Ο φίλος του τον 
ακολούθησε 12 μήνες μετά και 
τώρα σχεδιάζει το πώς θα 
ανεβάσει την Παρί Σεν Ζερμέν 
στην κορυφή της Ευρώπης. 
Ωστόσο, οι δυο τους είναι 
πολύ πιθανό να ξανασυνερ-
γαστούν και υπεύθυνος για 
αυτό θα είναι ο Ντέιβιντ Μπέ-
καμ. Ο μεγάλος Άγγλος έχει 
εδώ και λίγα χρόνια στην κα-
τοχή του την Ίντερ Μαϊάμι και 
δεν έχει κρύψει ποτέ τα μεγα-
λόπνοα σχέδιά του. 
Ένα από αυτά είναι να κάνει 
ξανά συμπαίκτες τον Σουάρες 
με τον Μέσι. Πρώτος στόχος 
είναι ο 34χρονος Ουρουγουα-
νός, ο οποίος μπορεί να γίνει 
κάτοικος Φλόριντα από το 
επόμενο καλοκαίρι, κάτι που 
θα μπορούσε να είχε ήδη συμ-
βεί αν δεν πραγματοποιούσε 
μια εντυπωσιακή χρονιά πέ-
ρυσι, οδηγώντας την Ατλέτικο 
στην κατάκτηση του ισπανικού 
πρωταθλήματος.  
Θα ακολουθήσει το 2023 ο 
Pulga, ο οποίος έχει αγοράσει 
σπίτι στο Μαϊάμι, ενώ έχει δη-
λώσει πως θα ήθελε στα τε-
λειώματα της καριέρας του να 
αγωνιστεί στο MLS.

Παραιτήθηκε αιφνιδίως ο Θοδωρής  
Ζαγοράκης από πρόεδρος της ΕΠΟ 

Την παραίτησή του από 
την προεδρία της Ελληνι-
κής Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας κατέθεσε χθες 
το απόγευμα ο Θοδωρής 
Ζαγοράκης, ο οποίος επι-
σκέφθηκε τα γραφεία της 
Ομοσπονδίας στο Γουδί 
και ενημέρωσε τους συμ-
βούλους για την απόφασή 
του. 
Λίγους μόλις μήνες μετά 
την ανάληψη των καθηκό-
ντων του, ο άλλοτε αρχη-

γός της Εθνικής Ομάδας 
και ευρωβουλευτής της 
ΝΔ αποφάσισε να αποχω-
ρήσει από τον προεδρικό 
θώκο. 
Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες δεν πρόκειται να πα-
ραμείνει στην Αθήνα, ούτε 
να παρακολουθήσει από 
κοντά την αναμέτρηση της 
Εθνικής με τη Σουηδία για 
τα προκριματικά του Μου-
ντιάλ 2022, καθώς θα επι-
στρέψει στη Θεσσαλο-

νίκη. Οι λόγοι που τον 
ώθησαν στη συγκεκρι-
μένη απόφαση δεν έχουν 
γίνει γνωστοί. Πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι η απο-
χώρησή του δεν συνδέε-
ται με την υπόθεση του 
Άρη και της αφαίρεσης 
των έξι βαθμών.  
Ο ίδιος εμφανίζεται να θε-
ωρεί πως έκανε αυτό που 
έπρεπε απέναντι στην κυ-
βέρνηση που τον επέλεξε 
ως πρόεδρο κοινής απο-
δοχής, με την ολιστική με-
λέτη.   
Πληροφορίες φέρουν τον 
κ. Ζαγοράκη να αντελή-
φθη -έπειτα από πέντε 
μήνες στην προεδρία - 
πως δεν μπορεί να διοι-
κήσει έτσι όπως αυτός 
είχε στο μυαλό του και βά-
σει όσων είχαν δεσμευτεί 
απέναντι του οι Big 4.
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PM accused of protecting the 
wealthy with social care plan

Labour took aim at       
Boris Johnson's proposed  
social care tax yesterday, 

with several MPs taking to 
the Commons to accuse him 
of protecting the wealthiest 
with his plan. 

Nadia Whittome, Labour MP 
for Nottingham East, insisted 
the proposal is "about protecting 
the inheritances of the very 
wealthy." 

She said: "You would struggle 
to design a more unfair and 
economically illiterate social 
care policy if you tried." 

Ms Whittome added that less 
than one in £6 of the money 
raised will go to social care for 
the three years of the plan.  

She insisted "this is nowhere 
near enough money." 

Addressing MPs, she asked: 
"Why is it that Amazon is only 
paying around 7.5% of its           
income in tax when a graduate 
on a standard starting salary is 
expected to give up around 
50%? 

"Let's be clear what this is 

really about. It's about protecting 
the inheritances of the very 
wealthy." 

The government is planning 
to raise a 'health and social care 
levy' by increasing National        
Insurance and dividend tax - 
changes which were to be put 
to a Commons vote on Wednes-
day evening.  

The rise in national insurance 
breaks a Tory manifesto pledge 
and has angered some Conser-
vative backbenchers. 

Health Secretary Sajid Javid 
however said hiking national       
insurance will raise “enough 
money” to pay for social care 
reforms in England and is “a 
very Conservative thing to do.” 

With the NHS waiting list of 
more than five million people 
set to "get better before it gets 
worse," according to Boris 
Johnson, questions have been 
asked as to how any money 
raised will reach the social care 
system, with reforms not set to 
take place until October 2023. 

The new 1.25% health and 

social care levy is expected to 
raise £36 billion for the health 
and social care system. 

Mr Javid insisted "at least       
5.4 billion pounds" will go toward 
implementing reforms to the    
social care system which will 
mean people pay less for their 
own care. 

Pressed whether any of the 
cash for social care will reach 
the system by 2023, given the 
huge NHS backlog, Mr Javid 
said: "That £5.4 billion, that will 
be for social care - there's no 
doubt in my mind about that." 

Under the current care arrange-
ments, anyone with assets over 
£23,350 pays for their care in 
full - the government said the 
threshold was being raised to 
£100,000 to avoid “catastrophic 
and often unpredictable” costs 
for the less well off. 

The new system from 2023 
is designed to ensure no-one 
will have to sell their home to 
pay for care, a pledge made by 
Prime Minister Johnson ahead 
of the 2019 general election. 

It was put to Mr Javid the  wait 
for social care reforms means for 
the next two years anyone with 
assets above £23,350 would be 
forced to sell their home in 
order to afford the cost of care. 

He responded: "I would have 
loved to have said we can wave 
some wand and this will start 
today... but that's just not possi-
ble, you have to pass legislation, 
you have to set the funding, you 
have to train the people. 

"We are starting this as soon 
as we possibly can. It would 
have been earlier I think, had we 
not had this global pandemic." 

At Prime Minister's Questions 

on Wednesday Labour leader 
Sir Keir Starmer said planned 
tax rises would be "hammering" 
working people. 

"The truth is his plans don't 
do what he claims. People will 
still face huge bills, many home 
owners will need to sell their 
homes, he's not denying it 
when he could have done." 

He added: "Who's going to 
pay for the cost of this failure? 
Working people... a care worker 
earning the minimum wage 
doesn't get a pay rise under this 
plan, but does get a tax rise, in 
what world is that fair?" 

Sir Keir went on to warn 2.5 
million working families will face 
a "double whammy" of a national 
insurance rise and a cut of 
£1,000 per year from Universal 
Credit, adding: "Why is the prime 
minister insisting on hammering 
working people?"  

Mr Johnson said he was 
"proud" of the Government's 
record throughout the pandemic, 
adding: "We believe in higher 
wages and better skills - and it 
is working." 

Away from the Commons, a 
spokesperson for Sir Keir said 
opposition would not be backing 
the government's bill.  

"The reason why we're voting 
against the proposals is because 
they don't fix social care, they 
won't clear the backlog and it's 
an unfair tax rise," they said.  

 
Editor’s note: At the time of 

going to print on Wednesday, 
MPs had not yet voted on the 
proposals, however, the govern-
ment was still expected to win 
the vote, even without the  
backing of Labour. 

President of the           
European Commission  
Ursula von der Leyen 

on Tuesday called on Turkey 
to “reverse the actions under-
taken in Varosha” and reitera-
ted the EU’s commitment to 
a bizonal, bicommunal fede-
ration. 

Von der Leyen’s statements 
came in response to Cypriot 
MEP Niyazi Kizilyurek’s letter 
on the involvement of the 
Turkish government in the      
affairs of the Turkish Cypriot 
community. 

She said that EU foreign 
ministers will consider actions 
at their next meeting should 
Turkey not reverse its actions. 

“The EU’s position on the 
Cyprus issue is unchanged,” 
her letter – which was pub-
lished by Kizilyurek’s office – 
reads, adding that “the EU     
remains fully committed to the 
comprehensive settlement of 
the Cyprus problem based on 
a bi-zonal, bi-communal fede-
ration with political equality.” 

Efforts to restart the Cyprus 
talks, let alone resolve the 

problem, have hit a particularly 
rocky path following the collapse 
of formal negotiations in Crans 
Montana back in 2017. 

Since then, the election of 
Turkish Cypriot leader Ersin 
Tatar has seen the proposal 
of a two-state solution put       
on the table and the partial        
reopening of Varosha. 

Von der Leyen further stated 
that it is crucial for Turkey to 
commit and contribute con-
structively to the resumption 
of negotiations in accordance 
with the relevant UN Security 
Council resolutions. 

“It is even more important 
to avoid unilateral action in 
breach of international law 
and renewed provocations… 
we will continue conveying 
this crucial message to our 
Turkish interlocutors,” the 
commission president said. 

Last week, Greek ambassa-
dor to Cyprus Theocharis      
Lalakos said that if the Turkish 
side changes the status of   
Varosha then it will be extremely 
difficult, if not impossible, to 
reach a Cyprus settlement.

Von der Leyen calls 
on Turkey to reverse 
Varosha moves

Mikis Theodorakis to be buried today in Crete
Composer and politician 

Mikis Theodorakis will 
be buried according to 

his wishes in Chania, Crete, 
today (9 September), next to 
his parents and brother.  

A family dispute had developed 
over Theodorakis’ burial place 
following his death at age 96 
last Thursday.  

His daughter had said he 
would be buried in the village 
of Vrahati, near Corinth, where 
he maintained a holiday home. 
But his son said Friday that the 
family would respect his wishes.  

A court had temporarily halted 
any burial plans, after unnamed 
Theodorakis collaborators had 

intervened, citing his expressed 
wishes and producing notarized 
documents. 

Theodorakis had written a 
letter to the mayor of Chania in 
2013 expressing his wish to be 
buried in the cemetery of Gala-
tas, a location west of Chania, 
where his father hailed from.   

“My family does not approve 
of my wish; however, the law 
recognizes everyone’s right to 
decide about the disposal of 
their body,” he stated in the 
letter. 

Theodorakis has been lying 
in state at Athens’ Metropolitan 
Cathedral since Monday. A  
farewell ceremony took place 

yesterday afternoon before the 
body was flown to Crete.  

The Republic of Cyprus was 
represented at the ceremony   
by the Minister of Education, 
Culture, Sports and Youth,       
Prodromos Prodromou.  

A delegation of AKEL, 
headed by the General Secre-
tary of the Central Committee 
of AKEL, Stefanos Stefanou, 
also attended.  

The church service and burial 
will take place today. 

Theodorakis had a tumultuous 
relationship with Greece’s  
Communist Party, KKE, leaving 
it in the late 1960s, rejoining         
in the late 1970s and getting 

elected as a lawmaker with the 
conservative New Democracy 
party in 1990.  

But he wrote a letter in           
October 2020 to Communist 
Party Secretary-General Dimi-
tris Koutsoumbas, essentially 
entrusting him with the funeral 
arrangements.   

“Now, at the end of my life,   
at the time of taking stock,          
details are erased from my mind 
and the ‘Big Things’ remain. So, 
I see that I spent my most        
crucial, forceful and mature 
years, under KKE’s banner. For 
this reason, I want to depart  
this world as a communist,” 
Theodorakis wrote. 

Theodorakis was as well-
known in Greece for his political 
activism as for his musical         
career. He penned a wide range 
of work, from somber sym-
phonies to popular TV and film 
scores, including for “Serpico” 

and “Zorba the Greek.” 
He is also remembered for      

his opposition to the military 
junta that ruled Greece from 
1967 to 1974, a time during 
which he was persecuted and 
jailed and his music outlawed.



The UK Government should 
maintain “as much pressure 
as they can on Ankara to 

allow Cypriots the freedom to 
determine their own future,” 
Theresa Villiers MP said in an 
exclusive interview with Parikiaki.  

The former Secretary of State 
for Environment, Food and Rural 
Affairs stressed that Turkey’s 
“violation of UN Resolutions in 
Varosha and the incursion into the 
Cyprus EEZ are unacceptable, 
and both make it harder to 
achieve a solution in Cyprus.” 

Villiers, who is President of the 
Conservatives Friends of Cyprus 
in the House of Commons and 
Vice-Chair of the All-Party Parlia-
mentary Group (APPG) for Cyprus 
went on to say that “Turkey should 
respect the international law of the 
sea and in a number of instances 
at the moment it's clearly not 
doing that.” 

She added that “the bizonal, 
bicommunal federal state with a 
single international personality and 
a single citizenship is the basis 
for a fair settlement in Cyprus.”  

The pro-Cypriot north London 
Conservative MP also said that 
it is time for the UK government 
to advocate publicly for an end to 
third country guarantees in any 
future settlement. 

 
Visiting Parikiaki’s headquar-

ters and the Cypriot Community 

Centre must make you feel at 
home, since you have been 
campaigning for Cyprus for 
more than 20 years. 

That is right. It was around 
1998 that I got involved in Cyprus 
matters for the first time. I've 
been to many community events 
to show my support for the Cypriot 
community in my constituency 
and across north London, but also 
to show my support for a just, 
balanced and lasting settlement 
in Cyprus to restore the unity of 
the island. The UK, as the former 
power in Cyprus, has a conti-
nuing responsibility to support 
these efforts to try and resolve 
the division in Cyprus and bring 
it back to settlement. 

 
President Erdogan and Ersin 

Tatar announced in July that 
they would move ahead with 
plans to open part of the sealed-
off city of Varosha – a move      
that was in blatant violation 
of existing UN resolutions on 
Cyprus. Furthermore, tensions 
escalated last year when Turkey 
sent a seismic research vessel 
into waters belonging to Greece 
and Cyprus. What is your 
comment on Turkey’s actions? 

I have denounced both of 
those. I've raised particularly the 
drilling issue in Parliament. I 
have also called on UK ministers 
to condemn Mr. Erdogan's actions 

on Varosha and I've recently had 
it confirmed from the Europe 
minister that the UK Govern-
ment remains strongly supportive 
of UN resolutions on Varosha, 
and obviously Mr. Erdogan's  
actions in relation to the beach-
front and other parts of Varosha 
are entirely contrary to those. 

So it is really sad that we see 
Ankara trying to push things in 
the wrong direction by making 
unreasonable demands about 
things like Confederation. The 
violation of UN Resolutions in 
Varosha and the incursion into 
the Cyprus EEZ in Eastern 
Mediterranean are completely 
unacceptable, and both actually 
make it harder to achieve a       
solution in Cyprus. 

 
The Turkish-Cypriot leader 

backed by President Erdogan 
continues to push for a two-
state solution. What is your view 
on this? 

It's really such a shame that the 
Turkish side seems to be taking 
this sort of actively unhelpful  
approach. There are a lot of hopes 
around the Crans-Montana pro-
cess and there were times when 
it seemed as if real progress had 
been made. There was some 
modest hope that there might 
actually be agreement in principle 
between the two sides, but we're 
seeing that in reverse from Ankara 

at the moment I'm afraid, which 
I would certainly condemn. 

 
You have written many times 

to the Foreign Secretary high-
lighting your longstanding 
view that a negotiated settle-
ment to reunite Cyprus must 
lead to a bizonal, bicommunal 
federal state. You have also 
said that it is time for the UK 
Foreign Secretary to advocate 
publicly for an end to third 
country guarantees in any      
future settlement. 

The bizonal, bicommunal  
federal state with a single inter-
national personality and a single 
citizenship is the basis of UN 
resolutions, and that's the basis 
for a fair settlement in Cyprus. 
That is why I've supported it over 
many years, and I always like 
to hold UK ministers to account 
to ensure that they're doing so 
as well, and again, they've only 
relatively recently reiterated that. 
It is crucial that that is the basis 
for a settlement rather than any-
thing which leads to two states. 

I've raised in Parliament the 
third country guarantees issue. 
I think I was one of the first to 
do that amongst my colleagues 
in the House of Commons. They 
are hard to reconcile with a 
modern European democracy 
and the idea of a third country 
with a right to intervene potentially 
on a military basis seems wholly 
inappropriate for a democracy 
like Cyprus.  

I believe that they can't be a 
part of a just and fair settlement 
for Cyprus’s future, and I think it 
would be helpful if the UK       
Government were to confirm 
that. There's a sort of under-
standing that the UK Govern-
ment is being constructive about 
this. There's certainly no sug-
gestion that they're keenly  
hanging on to the guarantor status 
that they have, but I would like 
to see a more robust public       
position from them to say that 
such guarantees should not be 
part of a future settlement for 
Cyprus. 

Some commentators argue 
that the UK Government is 
sitting on the fence on this 
issue. The National Federation 
has expressed its disappoint-
ment following reports that 
the government tried to water 
down the Security Council’s 
response. Do you share the 
same view? 

The UK Government has been 
very consistent in terms of its 
support for the process, its       
support for the two sides to settle 
their future, but also its strong 
support for UN resolutions and 
the longstanding principles. UK 
ministers have also been very 
clear in condemning incursions 
in the eastern Mediterranean, 
also condemning violation of UN 
resolutions on Varosha. So there 
is a lot that they're doing which 
is correct. I've had the honour 
to meet the President of Cyprus, 
and he expressed gratitude for 
the constructive approach taken 
by UK ministers. So I don't      
believe that there is an attempt 
to water down these longstanding 
UN principles, but there is always 
more that can be done, and I 
feel it's an important part of my 
job as MP to keep Cyprus on the 
agenda, to raise it in power, to 
hold ministers to account and 
keep pressing them to do every-
thing they can to try and support 
the process of delivering a        
settlement. Ultimately, as we all 
know, it needs to come down   
to the two sides, but the UK 
Government should be doing 
everything it can to support them 
and that I think does involve 
maintaining as much pressure 
as they can on Ankara to allow 
Cypriots the freedom to determine 
their own future. 

 
There was also growing 

tension in the past year over 
drilling rights in the Aegean. 
Turkey has issued a threat of 
casus belli against Greece if 
it exercises its right for the 
expansion of territorial waters 
of its islands. What is your 
view on this? 

I hope there will be an appro-
priate resolution on all of that. 
Turkey should respect the inter-
national law of the sea and in a 
number of instances at the       
moment it's clearly not doing that. 
It needs to respect the exclusive 
economic zone of its neighbours, 
and this is something I will      
continue to highlight as and 
when I can in Parliament as I’ve 
done in the months since these 
actions first started to occur. 

 
You have also called on the 

UK Government to condemn 
President Erdogan’s decision 
to turn Hagia Sophia into a 
mosque. 

That is desperately sad. I very 
strongly condemned that deci-
sion. It seemed to me to be just 
deliberately divisive and I very 
much regret that President      
Erdogan has taken that decision. 

 
It's been almost two years 

since Brexit took place and 
almost a year since the transi-
tion period ended. How has it 
gone so far? 

I think there are important      
advantages that we have in 
terms of having restored control 
over our own law-making. But I 
think to get the real economic 
benefits of Brexit, we need to 
press ahead with the trade nego-
tiations with other countries. 

They've gone very well, but 
there is more to be done there 
in terms of how we regulate our 
economy. Now we can match our 
regulatory rules to our domestic 
circumstances. It can deliver a 
big boost for jobs and growth if 
it's done. 

And also there are matters we 
need to resolve in terms of our 
immigration system. I think it is 
important that we make sure 
that where sectors are in need 
of workers from overseas that 
they're able to recruit those 
workers as well. So I think those 
are the two of the challenges 
for the years ahead. 

 
Yannis Andritsopoulos 
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Theresa Villiers MP: The UK Government should 
maintain as much pressure as they can on Ankara
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Theresa Villiers MP praises work of       
Cypriot Community Centre and Parikiaki

Chipping Barnet MP 
Theresa Villiers visited 
the Cypriot Community 

Centre (CCC) in Earlham Grove, 
Wood Green, and the offices of 
Parikiaki newspaper on Friday 
3rd September 2021. 

Villiers, who is President of the 
Conservatives Friends of Cyprus 
in the House of Commons and 
Vice-Chair of the All-Party       
Parliamentary Group (APPG) for 
Cyprus, met with local residents 
and users and was given a       
tour of the centre by Chair Susie 
Constantinides MBE, Treasurer 
Bambos Charalambous, and 
Manager Christalla Evdokimou. 

The importance of the CCC to 

the community was explained 
to Mrs Villiers, for example its 
services, facilities and activities 
throughout the year. 

The pro-Cypriot north London 
Conservative MP had the oppor-
tunity to see the work carried out 
by both the CCC and the Day 
Care & Activities Centre. 

She praised the work of       
the Community Centre which        
encourages people of different 
backgrounds to socialise.  

The Chipping Barnet MP then 
sat with the CCC Chair, Treasurer 
and Manager to discuss the        
issues facing the Centre. 

“Thank you to Susie Constanti-
nides and Bambos Charalambous 

for welcoming me to the Cypriot 
Community Centre in Wood Green. 
I very much enjoyed meeting 
the team at the centre and was 
impressed to hear about the      
important programmes they run 
there, for example to support 
the elderly,” Villiers said. 

The Cypriot Community Centre 
is a unique one-stop centre in 
Earlham Grove, Wood Green, 
London, N22. It is a charitable 
organisation, and provides vital 
community services and facilities 
to people of all backgrounds        
to socialise, eat and take part 
in activities. During the day, the 
centre is predominantly used   
by elderly people, with younger 
members of the community 
meeting there later in the even-
ing. The centre has a number of 
rooms to hire and holds events 
such as dinners and dances to 
help raise funds. 

 
Villiers: “Parikiaki is a 
demonstration of the  
success of the Cypriot 
community.” 

 
During a visit to the offices of 

Parikiaki, Mrs Villiers said: “It 
was great to talk to the staff of 
the Parikiaki newspaper on my 
longstanding support for a free 

and united Cyprus.”  
She added: “Parikiaki is             

a wonderful newspaper. Its        
website also has huge reach. 
It's really valued in the Cypriot 
community.” 

Managing Director Bambos 
Charalambous, thanked Mrs  
Villiers for her “continuous       
support and efforts to help solve 
the Cypriot problem.” 

“I have been for many years 
trying to support the Cypriot 
cause, as much as I possibly can. 
I feel it's such a terrible injustice 
that the island remains divided 
so many years after the invasion, 
and I will continue to support the 
Cyprus cause. We want freedom 
for Cyprus, a united island once 
again,” Villiers stressed. 

“Parikiaki is a demonstration 
of the success of the Cypriot 
community in London, and I look 
forward to working with you and 
other members of the Cypriot 
community on the continued      
efforts to seek a resolution in 
Cyprus and at last bring to an 
end the injustice that's occurred,” 
she added. 

Villiers has campaigned for 
23 years for the reunification      
of Cyprus; her Chipping Barnet 
constituency is home to many 
British Cypriots. 

A Greek Island Nature Diary,  
a journal of flora and fauna 
found in Corfu and The Ionian

A Greek Island Nature Diary 
by Jani Tully Chaplin, is 
a lavish journal of highly 

detailed watercolours and         
accompanying pencil drawings 
of flora, fauna and natural objects 
observed and collected during 
the author’s years living in Corfu 
and sailing the Ionian on her 
family’s oceangoing catamaran.  

This evocative diary is based 
on the author’s notes and 
sketches made in remote coves, 
in the thickets of the littoral and 
in the thyme scented mountains 
of the interior. Alongside these 
studies, the book includes many 
fascinating, informative and often 

practical descriptions of the  
medicinal, olfactory and culinary 
uses of the wild plants found in 
this naturalist’s paradise.  

As well as her own personal 
observations, the text reveals 
surprising links between Ancient 
Greek civilisation and modern 
medicine; references to related 
Greek mythology and folklore 
intermingle with quotations from 
poetry and prose associated 
with the plants.  

Jani Tully Chaplin studied art 
and history of art in England and 
abroad. An interlude as a success-
ful fashion model in London was 
followed by marriage, an extended 
honeymoon afloat in Cyprus and 
the raising of her family in Devon, 
before returning to spend ten 
years in the Ionian Islands.  

Jani is an established designer 
with a large selection of presti-
gious wildlife commissions to her 
credit; many of these have been 
licensed worldwide to great      
acclaim. Watercolour and gouache 
provide the ideal medium for her 
delicate and finely detailed style.  

Jani has also written The  
Butterflies Fly Backwards and 
The Manor House Stories.
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NEPOMAK President visits Ministry of Foreign Affairs and  
Presidential Commissioner of Cyprus

During a recent visit to  
Cyprus, Christos Tuton, 
President of NEPOMAK, 

held meetings with the Perma-
nent Secretary of the Ministry 

of Foreign of Affairs of the       
Republic of Cyprus and the 
Presidential Commissioner of 
the Republic of Cyprus. 

On Tuesday 24th August,       

Mr Tuton visited the Ministry         
of Foreign Affairs in Nicosia for 
a meeting with Mr Kornelios 
Korneliou, Permanent Secretary 
of the Ministry of Foreign Affairs.  

During the meeting, Mr Tuton 
and Mr Korneliou discussed      
the prospects for the resumption 
of Cyprus issue negotiations, 
the situation in Varosha in light 

of Turkey’s illegal ‘opening’ of a 
small part of the fenced off area, 
and the positive and stable role 
that Cyprus plays in the Eastern 
Mediterranean and the wider  
region. 

During his visit to the Ministry 
of Foreign Affairs, Mr Tuton also 
briefly caught up with Foreign 
Minister Nikos Christodoulides 
and the ministry’s spokesperson, 
Mr Demetris Samuel, who both 
praised the work and passion 
of the Cypriot diaspora. 

On Wednesday 25th August, 
Mr Tuton met with Presidential 
Commissioner Photis Photiou, 
who is responsible for the       
Cypriot diaspora and the missing 
persons issue.  

During their meeting they      
discussed a wide range of          
issues relating to the diaspora, 
Cyprus’ missing persons, potential 
future projects, and NEPOMAK’s 
efforts to raise awareness about 
climate change. 

Following his meetings,   
Christos Tuton commented, 
“With international travel still      
difficult, and with the COVID-19 
pandemic situation still unpre-
dictable, we were unable to host 
our annual NEPOMAK Confer-
ence this year, bringing together 
young, diaspora Cypriots from 

all around the world. I am there-
fore pleased to have been able 
to visit the island myself, to       
see how it is successfully over-
coming the pandemic, and to 
continue NEPOMAK’s close  
cooperation with the Cypriot 
Government. During my meet-
ings, I reaffirmed that NEPOMAK 
stands alongside the govern-
ment and people of Cyprus in 
their pursuit for a reunified       
island and the end of Turkey’s 
illegal occupation. I also took 
the opportunity to express our 
gratitude towards the Cypriot 
Government for their excellent 
support for NEPOMAK.” 

 
*NEPOMAK is the World  

Federation of Young Diaspora 
Cypriots and has branches in      
the UK, USA, Australia & New      
Zealand, Greece, Canada, South 
Africa, Zimbabwe and continental 
Europe. The organisation is run 
by volunteers, aged 18-30, across 
the world, motivated by their 
love and passion for Cyprus and 
its diaspora. Its aims are to     
preserve our cultural roots and 
ethnic identity, raise awareness 
of the Cyprus issue and cultivate  
relations between Cyprus and 
the countries where diaspora 
Cypriots live.
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After the second world war, 
Greece’s countryside ex-
perienced two debilitating 

human surges – an exodus of 
villagers, then a most peculiar 
human invasion of its fringes. 
These two surges, aided by a 
weak state and abetted by        
the climate crisis, have turned 
the low-level drama of naturally      
redemptive forest fires into        
this summer’s heart-wrenching       
catastrophe. 

After heatwaves of unprece-
dented longevity, wildfires across 
the summer months have so far 
destroyed more than 100,000 
hectares (250,000 acres) of       
ancient pine forests. They have 
blackened swathes of Attica, 
scorched parts of ancient   
Olympia and obliterated north 
Evia’s magnificent forests – 
whose rural communities lost 
their homes, not to mention their 
livelihoods and landscapes. 

To grasp why this is happening, 
we need to understand the        
trajectory of urban and rural       
development in Greece. War and 
poverty caused a mass exodus 
from the countryside that began 
in the late 1940s. Villagers      
who did not migrate to countries 
such as Germany, Canada       
and Australia descended upon 
Athens. Combined with lax urban 
planning, this surge of humanity 
quickly turned the Greater Athens 
area into a concrete jungle. 
Then, in the 1960s and 1970s, 
the same people dreamed of a 
partial return to the countryside, 
of a summer home in the shade 
of some pine trees, close to 
Athens and, preferably, in some 
proximity to the sea. 

To these petty-bourgeois 
dwellings, which by the 1980s 
were strewn all over Attica, the 
mid-1990s added middle-class 
suburbia. Villas and shopping 
malls gradually invaded inland 
wooded areas bordering Athens, 
at a speed that reflected the 
economic growth fuelled with 
money borrowed from EU banks 

or provided via EU structural 
funding. 

It is as if we were looking for 
trouble. Fire is a natural ally of 
Mediterranean pine forests. It 
helps clear the ground of old 
trees and allows young ones to 
prosper. By helping themselves 
to the wood daily and by employ-
ing tactical burning every spring, 
villagers once prevented these 
fires from running amok. Alas, 
not only did circumstances force 
the villagers to abandon the       
forests but, when they and      
their descendants returned as           
atomised urbanites to build their 
summer homes inside the unten-
ded forests, they did so bearing 
none of the traditional communal 
knowledge or practices. 

Europe’s famous north-south 
economic divide has a counter-
part in Greece’s forests. In coun-
tries such as Sweden or Germany, 
forests were intensely commodi-
fied. While this spelled the demise 
of ancient forests, and their         
replacement with arid plantations, 
farmland or grazing pastures,  
at least the countryside was not 
abandoned the way Greece’s 
was. In a sense, the sorry state 
of Greece’s countryside, the swift 
and unregulated urbanisation, 
and our feeble and corrupt state 
are all reflections of the country’s 
atrophic capitalism.  

Greek governments had been 
aware of the unsustainability of 
our model of land use since 
wildfires began to take revenge 
on us in the 1970s. Deep down, 
they knew: we had, collectively, 
violated nature, and now nature 
was exacting its long and drawn-
out revenge. Convinced, however, 
that their re-election chances 
were doomed if they dared tell 
voters that maybe they should 
give up on the dream of that 
cabin in the forest, abandon the 
plan to suburbanise pine forests, 
governments chose the easy 
path: they blamed warm winds, 
fiendish arsonists, bad luck, 
even the odd Turkish saboteur. 

Collective responsibility was 
the first casualty of every inferno. 
On 23 July 2018, at a seaside 
settlement north of Athens known 
as Mati, a demonic fireball         
incinerated 103 people within 
minutes – including a friend. The 
cause was obvious to anyone 
willing to take a disinterested look 
at the way the dense settlement 
had been inserted into an ageing 
pine forest, with narrow lanes 
offering no realistic chance of 
escape from the inevitable fire. 

Alas, neither the government 
nor the opposition dared to admit 
the obvious: that we should 
never have allowed that settle-
ment to be built. Instead, they 
yelled at each other endlessly, 
playing a blame game that         
disrespected the victims, society, 
nature. 

Even when governments tried 
their hand at modernising their 
practices, they made things 
worse. In 1998, in a bid to         
professionalise firefighting, the 
bush firefighting unit (hitherto 
run by the forestry commission) 
was disbanded and folded into 
the urban fire brigade. The          
resulting economies of scale 
came at a cost: the termination 
of the large-scale forest clearing 
effort that the bush firefighting 
unit used to undertake every 
winter and spring. 

Following an urban bureau-
cracy’s natural instinct to favour 
hi-tech solutions, and to look 
down upon traditional practices, 
the unified fire brigade effecti-
vely withdrew from the forests 
and concentrated instead on a 
strategy of setting up firewalls 
around built-up areas, while 
bombarding forest fires from the 
air – using aircraft that more 
often than not cannot fly due to 
adverse conditions. 

Then, in early 2010, came    
the Greek state’s undeclared       
bankruptcy. Soon, dozens of EU 
and IMF officials – the infamous 
troika – would arrive in Athens 
to impose the world’s harshest 

austerity programme. Every 
budget was ruthlessly slashed, 
including those aimed at citizen 
and nature protection. Thousands 
of doctors, nurses and, yes,  
firefighters were fired. In 2011, 
the fire brigade’s overall budget 
was cut by 20%. 

In the spring of 2015, a senior 
fire brigade officer told me that 

at least another 5,000 firefighters 
were needed to offer basic pro-
tection in the following summer. 
As Greece’s finance minister      
at the time, I drew up plans to 
exact savings from other parts 
of the budget to rehire a modest 
number of firefighters and        
doctors (2,000 altogether). Upon 
hearing this, the troika immedi-
ately condemned me for “back-
tracking” and issued a clear 
warning that, if I insisted, the  
negotiations at the Eurogroup 
would be terminated – shorthand 
for announcing the closure of 
Greece’s banks. 

Since then the only real 
change has been the steady 
rise of temperatures, courtesy 
of accelerating climate break-
down. This summer’s firestorm 
was utterly foreseeable – as 
was the inability of our state to 
respond effectively. And the 
EU? Did it send dozens of staff 
to micromanage events on the 
ground, like it had done when 
imposing austerity? Unlike the 
assistance Greece received from 
individual European governments, 
including post-Brexit Britain’s, 
the EU institutions were conspi-
cuous by their absence. 

The terrifying question is: what 
next? The spectre of a new threat 

to Greece’s forests is hanging 
over the land. It is the current 
rightwing government’s eager-
ness to subcontract reforesta-
tion to private multinational  
businesses. In search of a quick 
euro, they peddle fast-growing, 
genetically modified trees that 
have no place in the Mediterra-
nean and are inimical to our 
flora, fauna and traditional land-
scape. Unlike the awful impact 
of the state’s bankruptcy on our 
people, which one day we hope 
to reverse, this assault on our 
native forests will be irreversi-
ble. 

 
Yanis Varoufakis is the co-

founder of DiEM25 (Democracy 
in Europe Movement), former     
finance minister of Greece and 
author of And the Weak Suffer 
What They Must?, Europe’s  
Crisis and America’s Economic 
Future 

 
Source: The Guardian

Greece’s deadly wildfires were sparked by  
30 years of political failure - Yanis Varoufakis
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Insurers in wellies:  
a lifeline for flooded 
businesses Andy Patikis 
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Flood damage can be   
catastrophic for businesses 
and commercial property 

owners: as many as 40% of 
businesses don’t reopen after 
a flood. If your business is in a 
flood risk area, having a contin-
gency plan and an insurer with 
an experienced flood response 
team is essential to avoid the 
worst. 

The losses caused by      
flooding extends far beyond the 
immediate damage done by 
floodwater. Worst-case scenarios 
will see extensive damage to 
premises and equipment, as 
well as loss of stock and inven-
tory, and interruption of business. 
While weather forecasting tools 
give advanced warning, the exact 
shape and extent of flooding is 
much less predictable. It can 
strike any number of buildings 
depending on a range of factors 
– including intensity of rainfall and 
the size of the area affected. 

 
No scenario is the same 

Andrew Lane and Andy 
Richardson – respectively Flood 
Risk Consultant and Commer-
cial Loss Adjusting Leaders– 
specialise in helping companies 
prepare for catastrophic events 
and, should the worst happen, 
getting them up and running 
again. But it’s not an easy task. 

“What I’ve learned over the 
years is that each river system 
and each flooding scenario is 
completely different,” says Lane 
“Essentially, every town in the 
country has got a different flood 
risk. While we’ve got good 
warning systems around the 
major rivers, there are thousands 
of tributaries feeding into them 
that are not monitored by the 
Environment Agency, or any 
other agency for that matter. 
So, it is very difficult to predict 
a major flood.” 

No singular solution 
To illustrate the complexity of 

the problem, Lane cites a 2016 
event in Carlisle where a factory 
flooded, although it was 500 
metres away from a major river 
corridor. As a result of Storm 
Desmond, the river breached, 
the water bypassed local defen-
ces and poured into the factory, 
causing millions of pounds worth 
of damage. The Carlisle flood 
proved that the area defences 
couldn’t be 100% relied upon, 
however robust they were. “The 
mechanisms of flooding are      
so complicated, and there’s no  
singular solution,” says Lane. 

 
Getting ahead of the game 

However, all is not lost when 
it comes to predicting a major 
flooding event. Thanks to         
advanced meteorological ser-
vices and geo-mapping tools, 
flood risk assessors can plan 
in advance if they know that 
adverse weather conditions are 
on the way. They are able to see 
how bad potential damage might 
be, and how many businesses 
could be affected. 

“The ability to predict flood-
ing has dramatically increased 
in recent years, with information 
becoming more granular and 
more accurate,” says Lane. “The 
advent of computer power and 
technology means we can plan 
and react a lot faster now,       

and get response teams out to        
afflicted areas as quickly as 
possible.” 

 
Mitigating the deluge 

While preventing flooding 
entirely is a near-impossible job, 
there are a number of steps 
that businesses can take to 
mitigate disaster. “As well as 
having an emergency plan in 
place, it’s vital that you do things 
inside the property to make it 
able to withstand water better,” 
says Lane. “Using flood resilient 
materials in the construction of 
a building will greatly reduce 
the costs of any losses.” 

Designing out flood risks is 
also of utmost important during 
the early planning stages of 
new buildings. If the building is 
already up, however, steps can 
still be taken to reduce the risks 
of flood damage. “If you're putting 
in say, a new production line, you 
can design it so that it can be 
elevated effectively, protecting 
key components that are parti-
cularly susceptible to water 
damage,” Lane explains. 

Ultimately, preparation is  
key when it comes to the risk 
of flooding. “The problem now 
is that flooding is getting more 
and more regular due to increas-
ingly unpredictable weather 
patterns,” says Richardson, “and 
businesses do need to plan for 
it.” 

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

George Sifonios 

Crouch End Festival is back!

Crouch End Festival is 
back after a hiatus in 
2020 as a result of the 

pandemic. This year the orga-
nisers are hosting a mini festival 
on Friday September 10, 2021 
through to Monday September 
13, 2021.  

Crouch End Festival is              
a community-based festival      
project run by a small team of 
volunteers and funded by local 
businesses and local people, 
with the support of Haringey 
Council. This year local inde-
pendent estate agents, David 
Astburys are one of the main 
sponsors.  

George Sifonios, Managing 
Director at David Astburys       
Estate Agents in Crouch End 
said; “The founders of this  
community event; Chris Arnold, 
Chris Currer and Amanda      
Carrara have worked really hard 
to make sure a mini version of 
the festival goes ahead in what 
has been a challenging year, so 
we were excited and honoured 
to be able to show our support 
for an event which celebrates 
local creativity and culture across 
Crouch End and Hornsey.” 

The festival will be held across 
Stationers Park, St Mary’s Tower 
Gardens, around Crouch End 
Clock Tower and Weston Park 
Place.  

Traditionally the festival has 
been over 10 days, with up to 
200 events, at Hornsey Town 
Hall, in church halls, restaurants, 
cafes, shops, galleries, the          
library, cinemas, parks, St Mary’s 
Tower and several unusual        
locations.  

Up to 15 local schools are        
always represented too, with a 
day of performances of music 
and dance and a fantastic art 
exhibition in Hornsey Library’s 
original gallery. There’s always 
a mix of film, animation, photo-
graphy, art, poetry, spoken word, 

drama, dance, puppet theatre, 
comedy, and music of every 
genre. 

As the official sponsors, 
David Astburys Estate Agents 
will have a strong presence 
during the events of the week-
end. Amongst other things they 
will be hosting a football tourna-
ment with Just Play FC, a local 
grassroots football club that 
provides young players in their 
fundamental years access to 
high level coaching in an enjoy-
able environment.  

David Astburys announced 
their sponsorship of this local 
kid’s football club just a few 
weeks ago.  

Yianni Aresti, Lettings Direc-
tor and Founder at David         
Astburys said; “As a family 
agency who are passionate 
about our community here in 
Crouch End our sponsorship 
and collaboration with both   
Just Play FC and the Crouch 
End Festival was a natural  

one. Both the founders of the 
Crouch End Festival and Just 
Play FC have a clear focus on 
supporting and giving back to 
our community, as do we.” 

To find out more about the 
schedule of events at the      
Crouch End Festival go to:       
www.crouchendfestival.org/ 

Address:  
15 Park Road 
Crouch End 

London N8 8TE 
 

Email:  
crouchend@davidastburys.com 

 
Website:  

www.davidastburys.com 
 

Tel: 020 3000 6787
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Respect 
 
This ambitious biopic on the 

life and career of Aretha Franklin 
benefits tremendously from 
Jennifer Hudson’s remarkable 
performance, who was born to 
play the Queen of Soul. Television 
director Liesl Tommy makes an 
assured feature film debut and 
directs with flair Tracey Scott 
Wilson’s script which spans 
through the decades, from Are-
tha’s childhood to her meteoric 
rise to fame. Aretha’s talent is 
evident from an early age and 
her pastor father C.L Franklin 
(Forest Whitaker) encourages 
to join the church’s choir before 
the recording sessions begin…  

The journey to success is not 
a typically rags to riches story 
like many other black artists of 
the period because Aretha was 
brought up in a safe, middle-class 
environment even though her 
mother was living apart following 
a separation from her domineer-
ing husband.  

Whitaker is excellent as the 
kind-hearted but possessive father 
of three girls and so is the rest 
of the eclectic African America 
cast. The film also boasts superb 
production values and designs 
particularly in recreating Frank-
lin’s celebrated gospel concert 
“Amazing Grace”. But this movie 
belongs to the talent of Jennifer 
Hudson, a supreme singer herself, 
who adjusts her vocal abilities 
to suit Aretha’s vast scope. It won’t 
be a surprise if Hudson’ name 
becomes synonymous with this 
movie! 

 

Annette 
 

Ron and Russell Mael of      
The Sparks, the seventies rock 
band was recently the subject 
of Edgar Wright’s brilliant docu-

mentary THE SPARKS 
BROTHERS. Their dream for 
an epic musical finally comes 
true thanks to Leos Carax, whose 
eagerly awaited film opened the 
recent Cannes Film Festival and 
won the Best Director Award.  

The story of Henry (Adam Driver), 
an eccentric stand-up comedian 
and Ann (Marion Cotillard), a 
famous opera singer - the perfect 
celebrity couple in contemporary 
Los Angeles whose life feels 
utterly complete after their baby 
daughter Annette is born… 

It is visually arresting with a 
mesmerising score and worth 
seeing just for the opening 
sequence alone! 

 

Herself 

Phyllida Lloyd, the director of 
MAMMA MIA, changes gear for 
this powerful drama which is set 
in Ireland from a story by Clare 
Dunne, who also plays the lead. 
The screenplay, written by Dunne 
with Malcolm Campbell, tells the 
story of Sandra, a young mother 
of two little girls struggling to 
make ends meet all on her own 
following a violent attack from 
her abusive husband. She juggles 
two jobs, but her dream is to 
build a haven for her children… 

Dunne is brilliant as the deter-
mined protagonist and delivers 
a luminous, star making perfor-

mance. She gets solid support 
from Harriet Walter, as the disabled 
doctor who inspires Clare to 
find a way towards fulfilling her 
dream. It is beautifully written 
and extremely moving! 

 

Here Today 

This likeable comedy is clearly 
close to Billy Crystal’s heart - he 
has co-written the screenplay 
which is inspired by Alan Zweibal’s 
short story “The Prize”, directs and 
plays the leading role of Charlie 
Burnz, a veteran comedy writer.  

Charlie still dreams of the 
happy days he shared with his 
late, beautiful wife but now he 
begins a totally unpredictable 
friendship with Emma Payge 
(Tiffany Haddish), a New York 
Street singer, who wins him in 
an auction… 

The film may lose its momen-
tum towards the end and be 
sentimental at times, but overall, 
it works thanks to the winning 
chemistry between the two 
charismatic leads. 

 

The Servant 

Joseph Losey magnificent 1963 
classic, penned by Harold Pinter, 
is back in cinemas in a sparkling 
new black and white 4K restora-
tion to celebrate the centenary of 
Dirk Bogarde. He plays Barrett, 
the title role with such relish that 
from his very first entrance, when 

he comes to seek employment 
at Tony’s (James Fox) posh 
house, he demands attention.  

Superbly photographed with a 
remarkable debut from Fox and 
a scene stealing performance 
from Sarah Miles as Vera, the 
seductive associate to Barrett’s 
manipulative plans. Unmissable! 

 

Boy Meets Boy 

I first saw this engaging       
romance earlier this year at BFI’s 
Flare Festival. The story follows 
British Harry (Morrison), on a dirty 
weekend in Berlin and German 
dancer Johannes (Koutsoulis). 
These two strangers meet on the 
streets and immediately form a 
strong bond even though Harry 
has only 15 hours left before his 
flight… 

It is fresh with highly watchable 
performances - another version 
of BEFORE SUNRISE.  

 

Frightfest (Pt1) 
 

This year’s Festival is back with 
a vengeance at the Cineworld 
Leicester Square where it         
belongs, following last year’s 
virtual Frightfest. 

DEMONIC: Neiil Blomkamp, 
the acclaimed South African       
director of DISTRICT 9 and 
ELYSIUM, provides this year’s 
opening film. A tense, atmospheric 
supernatural horror follows the 
story of one woman’s dark journey 
after she enters her comatose, 
serial mother’s mind…It is suitably 
creepy with a strong central 
performance from Carly Pope.  

BRAIN FROZEN: An enjoyable 
zombie movie from Canada’s 
Julian Knafo - a combination of 
satire with thrills and fun charac-
ters. A teenage boy looks after 
his baby sister when everybody 
around him including his mother 
suddenly become hungry flesh 
eaters. It boasts the best perfor-
mance from a small baby I have 
ever seen! 

WHEN THE SCREAMING 
STARTS: This silly but fun mocu-
mentary follows an aspiring 
filmmaker who wants to make a 
movie about an even more aspir-
ing serial killer. The problem is that 
this man never killed anybody 
except a cat, which he acciden-
tally shot. He wants to be the new 
Charles Mason but first he needs 
to recruit a group of potential 
killers…It takes a while to get 
going but once the blood begins 
to spill it is amusing with an      
unpredictable twist towards the 
end.

George Savvides 

A dark winter’s night 1994. 
I was sat round an  
open fire with five friends      

when out of the blue one 
asked, “who believes in ghosts?”        
Silence. One by one we began 
to tell our tales of paranormal 
experiences, the most convin-
cing of which took place in a 
battered old house in Conne-
mara, Ireland, a country of  
storytellers. Apocryphal or not 
it was memorable for being 
compelling and frightening. 
Danny Robins’ 2:22 A Ghost 
Story (Noel Coward Theatre) 
takes place in Jenny and Sam’s 
recently bought house in need 
of some TLC. Together with 
dinner guests, Lauren, an old 
friend of Sam, and new partner 
Ben, they are chewing the cud 
while outside foxes screech 
(it’s the mating season) and 
upstairs baby of the new home 
birds is a constant background 
noise on their baby monitor. 
As the drinks flow and the     
two blokes spar Jenny exclaims 
“There’s something in our 
house…I hear it every night, 
at the same time.” She convin-
ces everyone to stay up until 
2.22.  

The first act is a tepid affair 
with Ian Dickinson’s spook      
inducing soundtrack providing 
most impact. The tension bet-
ween the disparate characters 
is of more interest than thoughts 
of the supposed ghoul. The 
ensemble cast make a good 
fist of it with Jake Wood (Ben) 
a likeable Jack the Lad builder 
and wind up merchant who 
carries on where he left off in 
EastEnders while Hadley Fraser 
(Sam) also gives an effective 
portrayal of an arrogant and 
sceptical man who finds his 
Cockney rival a bit of a challenge. 
Of course all eyes are on Lily 
Allen, making her debut on  
the West End stage. Dunster      
keeps her busy, especially in 
the opening half hour as she 
warms to her task in making 
Jenny a neurotic woman for 
whom hearing is believing. 
Julia Chan (Lauren), better 
known for her TV and film 
work adapts well to her new 
surroundings.  

As we approach the ghostly 
hour expectation levels rise 
but the climax is not enough of 
a shock horror to make up for 
two hours of psychodrama. 
Dunster does what he can to 
build the tension but if truth be 
told I was far more amused 
than I was spooked, laughing 
at the silly behaviour and       
attitudes of apparently smart 
folk. Every time the red lights 
lit up the proscenium arch       
accompanied by a primal 
scream I smiled at this lame 
attempt to frighten. The 1990’s 

embers and rugged Irish coast 
spooked me far more. 

Meanwhile Athasha Lyonnais 
is overflowing with pride… 

Overflow (Bush Theatre) 
is the darkly funny follow-up to 
up-and-coming queer playwright 
Travis Alabanza's smash hit 
Burgerz. Set in the public toilet 
from hell, it follows Rosie (Reece 
Lyons), a twenty-something 
trans millenial, who monologues, 
quips, reminisces and does 
whatever else she can think of 
to forget about what is waiting 
for her on the other side of the 
bathroom door - the unrelenting 
nightmare that is contemporary 
Britain. 

Through her tongue in cheek 
anecdotes of drunken nights 
out, Rosie paints a picture of 
the sisterhood and solidarity 
that you only get in public       
toilets, but also the growing 
national resentment towards 
trans people that this country 
is becoming internationally 
known for. If you've got friends 
or loved ones who are trans, 
this is a great primer for       
what they're going through,     
but aside from that it's a sharp, 
funny, moving and inventive 
piece of theatre from one of 
London's most exciting emer-
ging talents. 

Finally, Susanna Mundeo 
now understands football 
tribes…  

Fever Pitch (Hope Theatre 
– Islington) is an energetic 
adaptation of Nick Hornby’s 
memoir and a description of 
the occasional ups and frequent 
downs of being an Arsenal 
fan, or any die-hard football 
fan. Jack Trueman frantically 
narrates the story of depressed, 
obsessed, Arsenal fanatic 
Nick while the other three cast 
members (Ashely Gerlach, 
Louise Hoare and Gabrielle 
MacPherson) jump in and out 
of every other character in 
Nick’s life – his parents, friends, 
girlfriends and the crowd on 
match days – the result is a 
frenetic 90 minute journey 
through the highs and lows of 
football fandom.  

Football fans will love it, the 
Arsenal fans will be cheering 
in their seats and the non-foot-
ball fans will come away with 
an understanding of what it’s 
like to love your football club 
more than anything else. A 
paean to the highs and lows of 
football. 

 
2:22 A Ghost Story – 

www.222aghoststory.com 
 

Overflow -  
www.bushtheatre.co.uk 

 
Fever Pitch -  

www.thehopetheatre.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Ghostly laughter 
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So you are exercising  
regularly, you are resting 
enough, but your diet 

lets you down and you are not 
losing weight! Why is that? Is it 
because you are obsessed with 
the words 'diet’ and ‘weight’? First 
of all, muscle weighs more than 
fat, it is more dense and you also 
need more food to maintain that 
muscle. So forget how much you 
weigh, it is only a guideline for 
the average person who may 
even be sedentary. 

If you exercise intensely,      
you are likely to have good high 
muscle ratio and you need to 
feed it well. You should eat the 
right foods regularly to maintain 
it. Your clothes and your mirror 
will tell you all there is to know. 
Your body shape will look as 
though it is becoming more 
compact and your clothes look 

far better, even though those 
scales are saying you have not 
lost weight and in fact, you may 
have even gained weight, but it 
is muscle weight, so you need 
to stop worrying. 

When I was nineteen, I         
decided I wanted I to change my 
body shape and look stronger 
with more defined muscle tone, 
so I thought the best way was 
to change it all with my eating 
and add weight training to my 
schedule. I noticed some months 
later I was gaining weight and 
then weighed almost 6.35 kilo-
grams / 1 stone heavier.  My same 
clothes looked far better, my 
body became more shapely and 
toned, yet the scales tipped over 
to the almost overweight mark. 
It was deceiving and still is, if 
someone were to try and lift me. 

The only time I get weighed 

now is if I am at a doctor or  
hospital for a health check. My 
clothes and mirror do the rest. I 
eat healthy, exercise regularly 
and try to rest and enjoy some 
social time regularly, and that 
includes a little alcohol at week-
ends. It is all about moderation 
at the end of the day. 

The other thing that is key,      
is that dreaded word 'diet' - the 
moment you think of that word, 
it puts a mental block psycholo-
gically, straight away of 'depri-
vation' and that means you now 
can't eat much because you are 
now fixated that you have to lose 
that weight. When really it's just 
easier to forget about the weight 
as we just said, and step up to 
increase muscle ratio, that needs 
more food, so you don't have to 
diet. So stop the 'diet' and just 
say you are now on a ‘healthy 

eating plan'. Ahh phew, now isn't 
that much better, does it not 
take that awful pressure off!  

So you now simply have to 
tweak a few things in your       
eating habits. It means you can 
just eliminate the bad eating 
habits of take-outs, too much 
processed food, sweet, sugary 
laden food and drinks or satura-
ted fats type food, and replace 
with sugar free food and drinks, 
foods with the good fats, like 
our healthy olive oil, of course 
in moderation, eat some fruit for 
sweetness, or make a cake or 
dessert using a sweet alternative. 
All this will take a little more 
planning, but will be worth it.  

Prep your food if you are going 

out, make things yourself at 
home rather than grabbing full 
fat laden food from out, and if 
you have to eat out, always 
have the lighter healthier option 
that is available. Eat like a 
bodybuilder, lean and mean with 
lots of protein and with reason-
able portions of good complex 
carbs - the good carbohydrates, 
like potatoes wholegrain, rice, 
pasta, bread, along with lots 
more of the protein like the 
leaner cuts of meat, chicken, 
turkey, and fish. All this with 
plenty of salads and or vege-
tables should do the trick. It is 
case of eating more wholesome 
and natural. 

If you like a drink now and then, 

have your spirits with sugar free 
mixers rather than the sugary 
ones, and that includes the fruit 
juices. A little red wine is known 
to contain those antioxidants 
which is why it has always been 
said a glass red can actually be 
good for you! 

Build up that muscle with good 
training, eat plenty of good 
healthy food, don't diet and don't 
weigh yourself. Just look at your 
body change! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 
www.samsarabellydancer.co.uk 
Facebook: Samsara Kyriakou

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

Ditch the diet and stop 
weighing yourself!

Cooking with Loulla Astin 
Baked salmon fillet with potatoes and brocolli

Salmon is very low in       
saturated fat and a good 
source of protein. It's 

also one of the best sources of 
vitamin B12. It's also bursting in 
potassium and other nutrients 
like iron and vitamin D. 

 
Ingredients:  

Rinsed 1 kilo side salmon, 
cut into large pieces, seasoned 
with a little sea salt and refrige-
rated for 30 minutes to firm up 

450g tender stem broccoli 
450g new English potatoes 
 

Method:  
Preheat the oven to 190c / gas 

mark 5. Blanch the broccoli, drain 
and place in ice water to keep 
its green colour. 

Using a wooden mallet, hit each 
potato so that the skin breaks 
slightly. Boil them in salted water 
until nearly cooked and drain.  

In a bowl mix 1 tablespoon 
Dijon mustard, 1 tablespoon 
honey, 1 glass of white wine 
and 1 teaspoon oregano. 

In another bowl mix 1 chicken 
stock cube with 1 glass warm 
water,1 teaspoon tomato purée 
and 1 teaspoon cornflour. 

Put the drained potatoes in 
the bottom of an oven dish and 
layer the broccoli on top, season 
lightly with salt, pepper, paprika 
and cinnamon, and drizzle with 
a little olive oil. 

Place the salmon fillet on top 

of the vegetable and season with 
pepper, paprika and cinnamon. 
Add slices of lemon on top of each 
salmon fillet and chopped dill or 
parsley. Add the chicken stock 
and water mixture, then pour the 
wine and mustard mixture over 
the top of the salmon.  

Cover with baking paper, then 

with foil and place in the hot oven 
for 10 minutes, remove baking 
paper and foil and bake for       
another 10 minutes to brown. Do 
not overcook the salmon. Enjoy! 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966

Did you know that skin 
cancer is the most com-
mon type of cancer? 

You often only see warnings 
about wearing sunscreen in 
the spring and summer when 
the weather is warmer, making 
skin cancer an after-thought in 
autumn/winter. 

In the summer, it’s hot - you 
can almost feel the UV rays 
penetrating your skin, which is 
a good cue to apply sunscreen. 
In the winter it’s cold, there are 
more hours of darkness, and the 
time you spend on sunscreen 
application in the summer is 
likely going to be spent on       
layering your clothes and giving 
yourself extra time to combat 
the elements. But you need to 
know that it’s equally important 
to apply sunscreen in autumn 
and winter. 

Regardless of what you’ve 

been told, the sun does not  
become less dangerous in the 
colder months. The rays you 
feel in the summer are called 
UVB rays. These are shorter 
wavelengths that aren’t as 
strong in the winter due to the 
earth tilting away from the sun 
- but can still burn the skin from 
reflection or when people are 
in high altitudes. 

The ice and snow are a good 
reflector of the sun, in fact,      
the World Health Organization       
says that snow can reflect as 
much as 80% of UV radiation.            
Because there’s such a strong 
reflection, you need UV-protec-
tive sunglasses to shield your 
eyes as well as sunscreen to 
protect from skin cancer. UVA 
rays are still present. They have 
the longest wavelength, they 
penetrate deeper into your skin 
and they have the same impact 

year-round. 
A common misconception is 

that the biggest threat winter 
poses is windburn. However, 
windburn doesn’t come close 
to having the same adverse 
health effects as UV rays. But 
it does noticeably irritate the 
skin, so it’s no wonder it catches 
people’s attention in the winter 
more than the sun does. But 
what people often mistake for 
windburn could actually be the 
effects of sunburn. Even though 
the sun may not be beaming 
hot on your skin, UV rays still 
have the ability to penetrate 
clouds and cause sunburn. 

Whether you’re of the opinion 
that windburn exists or that  
the burn is a result of the sun, 
sunscreen is the best protec-
tion in both cases. People’s 
skin becomes dry in the winter 
months, eliminating a protec-
tive barrier and making the skin 
more vulnerable. Sunscreen 
can help restore that barrier       
to provide the moisture and 
protection you need. 

Applying sunscreen year-round 
will help with workers develop 
keystone habits, ultimately 
making them safer in every  
aspect of their day. Sunscreen 
should be regarded as an impor-
tant part of their required PPE. 
A broad-spectrum sunscreen will 
protect against UVA and UVB 
rays. It will also provide moisture 
that is depleted in the cold, dry 
air to help prevent any burn.

Sunscreen is not just for Summer



Introducing UK Cypriot footballer Hector Kyprianou

Young UK Cypriot mid-
fielder Hector Kyprianou 
has featured in all of  

Leyton Orient’s pre season and 
League fixtures this season  
and is hoping to play a big part 
in Leyton Orient’s season.  

The appointment of manager 
Kenny Jackett was a real signal 
of intent from the club and there’s 
been plenty of changes in the 
dressing room too with many 
new players signing fot the O’s 
creating a fresh start for all. 

Still only 20 years old, Hector 
has established himself as a 
fans favourite in E10, but he 
recognises the arrival of a new 
manager and a new group of 
players demands the right atti-
tude. 

“You have to be open minded. 
You can’t think negatively, and 
you must see it as an opportu-
nity to impress new people and 
learn from them. The Gaffer is 
an experienced manager who 

has coached at a high level. 
“As a young player I saw that 

as a real opportunity to learn 
from them and grow as a player. 
“Our new Captain Darren Prat-
ley has played in the Premier 
League. He plays in a similar 
position to me, that’s exciting I 
want to learn from the best.” 

Despite so many new         
faces, Kyprianou highlighted the 
togetherness of the squad and 
how important a good changing 
room is heading into the new 
season, 

A trip to Scotland and four 
preseason matches has given 
Kenny Jackett the opportunity 
to look at the squad and the 
players to boost match fitness. 

In games against West Ham 
and Tottenham, Hector shared 
the midfield with the likes of 
Mark Noble, Harry Winks and 
Dele Alli. And yet Kyprianou        
revealed he will always back  
his own ability whoever he  

competes against. 
“I can’t deny it felt a bit weird 

coming up against that calibre 
of player. When you’re on the 
pitch you can’t think like that,  
its man to man and you have to 
believe in your ability. You have 
to trust yourself and take them 
on. At The end of the day they 
are only human and they make 
mistakes like all of us. 

“It was a brilliant experience 
going toe to toe with them espe-

cially in the Tottenham game, 
Lucas, Winks and Alli. That gives 
you motivation when I see players 
like that at that level it makes 
me want to work harder and get 
to the top.” 

At the end of last season,       
the Leyton Orient academy 
graduate signed a new two year 
deal with Orient with the firm 
belief that the Club is the perfect 
place to learn and improve. 

Leyton Orient has a rich        

history of bringing through young 
players. If you’re good enough 
you’re old enough. That’s the 
mentality I’ve had going into this 
season. 

Hector was born in North 
London; his father is from      
Morphou, Cyprus and his mother 
from England.  

He grew up in Southgate and 
studied at Ashmole School.  

From playing in the park with 
his friends, he went to playing 
for Omonia Youth in London 
and then Tottenham for four 
years then to the Leyton Orient 
Academy. 

On 6 November, Kyprianou 
made his senior Orient debut      
in the EFL Trophy group stage 
match against Brighton.  

He has made six appearances 
for the Cyprus U19 side and 
one for Cyprus U21. 

At the beginning of June, 
Hector received a first senior 
call up for the Cypriot National 

team for the fixtures against 
Hungary and Ukraine. The      
experience has left him eager 
to earn a first cap for his coun-
try. 

Leyton Orient has a big UK 
Cypriot presence with fellow UK 
Cypriots there in the first team 
squad Ruel Sotiriou and Anthony 
Papadopoulos, and for many 
years previously a legend here 
at Leyton Orient Jason Demetriou 
who went onto play for the       
Cyprus National side and 
played for AEK and Anorthosis. 

It has also been noticed that 
a lot more UK Cypriots have 
been going to watch their games.  

“My ambition is to play at the 
highest possible level and I do 
whatever it takes to get there 
having International experiences 
really does amplify my motiva-
tion and makes me aspire to get 
higher. Hopefully to get that first 
cap and then 10, 15, 20 and so 
on,” said Kyprianou.

New Salamis and St Panteleimon in the FA Vase Cup this Saturday

This week two UK Cypriot clubs take their place in this prestigious FA Vase Cup. It is the qualifying round stage. New Salamis play in the Spartan 
South Midlands League Premier Division and St Panteleimon FC Combined Counties League Premier Division; the final will be held at Wembley 
Stadium.. 
FA Vase Qualifying Round Saturday 11th September 2021 
Hackney Wick v New Salamis 15.00pm The Old Spotted Dog Ground, 212 Upton Lane, Forest Gate E7 9NP 
London Lions v St Panteleimon FC 15.00pm Maccabi Sports Ground, Rowley Lane, Arkley EN5 3HW 

New Salamis St Panteleimon FC
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Fixtures  
Saturday 11th September 2021 
Premier League 
Crystal Palace v Tottenham Hotspur 12.30pm BT Sport 
Arsenal v Norwich City 
Brentford v Brighton  
Leicester v Manchester City 
Manchester United v Newcastle United 
Southampton v West Ham United 
Watford v Wolverhampton Wanderers 
Chelsea v Aston Villa 17.30pm Sky Sports 
League Two 
Leyton Orient v Oldham 15.00pm Brisbane Rd, London E10 5NF 
National League 
Barnet v Eastleigh 15.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware 
HA8 6AG  

Isthmian League 
Haringey Borough v Corinthian Casuals 15.00pm White Hart Lane, 
London N17 7PJ 
FA Vase Qualifying Round 
Hackney Wick v New Salamis 15.00pm The Old Spotted Dog 
Ground, 212 Upton Lane, Forest Gate E7 9NP 
London Lions v St Panteleimon FC 15.00pm Maccabi Sports 
Ground, Rowley Lane, Arkley EN5 3HW 
Cyprus Football League 
AEK v Omonia  
Ethnikos Achna v  PAEEK 
Aris v Apollon 
APOEL v Olympiakos Nicosia 
AEL v Pafos 
Doxa v Anorthosis 

Sunday 12th September 2021 
Premier League 
Leeds United v Liverpool 16.30pm Sky Sports 
Monday 13th September 2021 
Premier League 
Everton v Burnley 20.00pm Sky Sports 
Tuesday 14th September 2021 
National League 
Chesterfield v Barnet 19.45pm 
Isthmian League 
Enfield Town v Haringey Borough 
19.45pm  Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL 
Spartan South Midlands League 
New Salamis v Oxhey Jets 19.45pm  White Hart Lane, London 
N17 7PJ 

At the GSP stadium             
in  Nicosia, World Cup   
qualifying round Group H 

match Cyprus had the tough 
task of playing the Russian      
National team.  

They were coming off into this 
game low in confidence after a 
shock 3-0 defeat in Malta and 
knowing a win or draw and even 
a loss of a small margin would 
be a good result for them. 

Russia started on the front 
foot attacking from the kick off 
and scored as early as the sixth 

minute when the Russian       
midfielder Erokhin was left on 
his own on the right side of the 
box to blast the ball into the      
corner of the net. 

Russia continued to control 
the game with a few clear cut 
chances until the later stages 
of the first half when Cyprus 
came into its own with the young 
Omonia star Loizos Loizou very 
creative and playing a major 
role in their recovery. 

Cyprus had a couple of clear 
cut chances in the 34th minute 

when Niko Ioannou hit a volley 
which was blocked by a Russian 
defender and a header from  
Pittas that flew just over the bar 
a few minutes later. 

Russia added a second in the 
55th minute through Zhemalet-
dinov and although both teams 
created chances their finishing 
was poor leaving the final result 
to stand at 2-0. 

Russia now go top of the group 
equal on ten points with Slovakia 
and Cyprus bottom and equal 
on four points with Malta.

Cyprus lose by a close margin of 
2-0 against Russia

UK Cypriots help Cyprus U21’s 
thrash Liechtenstein

UK Cypriots Ruel Sotiriou 
and Hector Kyprianou 
help Cyprus U21’s thrash 

Liechtenstein 6-0 away from 
home U21 European qualifying 
game. 

Cyprus opened the scoring in 
the 12th minute through a penal-
ty from Leyton Orient’s Ruel Soti-
riou. Kakoulis added a second in 
the 22nd minute, John Kostis 
added a third to go into the break 
3-0 up. Paroutis added a 4th, 
Charalambous the 5th, and Leyton 
Orients Hector Kyprianou scored 
the 6th to give them a 6-0 win.

Jesse Lingard returned to the scoresheet for England for the 
first time in three years with two goals in his side’s 4-0 win 
over Andorra in a one-sided World Cup qualifier on Sunday. 

The Manchester United forward opened the scoring in the 18th 
minute and struck again late on after Harry Kane had finally doubled 
England’s lead with a 72nd-minute penalty. 

Bukayo Saka gave a more realistic reflection to England’s total 
domination against the Pyrenees principality when he headed in a 
fourth goal on his 20th birthday. 

England’s victory in their first match at Wembley since the heart-
breaking penalty shootout defeat by Italy in the Euro 2020 final in 
July maintained their 100% record in qualifying for next year’s 

World Cup in Qatar. They top Group I with 15 points, six ahead of 
Albania who beat Hungary 1-0. 

The atmosphere at Wembley could hardly have been more      
diffe-rent to the rainy July night when England’s dreams of Euro 
2020 glory were ended by Italy in stomach-churning tension. A 
sizeable crowd, enjoying a burst of late-summer sunshine, were 
hardly fixated by the action in front of them. 

Andorra would have taken reaching halftime only trailing 1-0 as 
a moral victory, especially as they barely managed a kick in a first 
half resembling an England passing exercise. 

England made 11 changes from the side that crushed Hungary 
in midweek, the first time that had happened since 1982. 

Lingard double helps England ease past Andorra
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† DEATH ANNOUNCEMENT  

Panayiotis Aspris 
(from Xylofagou, Larnaca, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the  
passing of Panayiotis Aspris on Wednesday 18th  
August 2021, at the age of 94. He was known to 

many as a kind, loyal and God-fearing man.   
He was a beloved father, grandfather and  

great-grandfather. He will be sorely missed by all his 
family and everyone that knew him.  

His funeral will take place on 21st September.  
 If you would like to know funeral details, please  

contact David Aspris 07939 831 805

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγιώτης Ασπρής 

(από Ξυλοφάγου, Λάρνακα, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 
Παναγιώτη Άσπρη, ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε 
την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021, σε ηλικία 94 ετών. 
Ήταν γνωστός σε πολλούς ως ένας ευγενικός,  

πιστός και θεοσεβούμενος άνθρωπος.  
Ένας αγαπητός πατέρας, παππούς και  

προπάππος. Θα λείψει πολύ από την οικογένειά του 
και όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν.  
Η κηδεία του θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου.  

Εάν θέλετε να μάθετε λεπτομέρειες για την κηδεία, 
επικοινωνήστε με τον David Aspris 07939 831 80508.09.1926 –18.08.2021

Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά με θλίψη τον Πανίκο Παιονίδη, λογο-
τέχνη, κριτικό, δημοσιογράφο και ιστορικό στέλεχος της κυ-
πριακής Αριστεράς.  
Ο Πανίκος Παιονίδης συμμετείχε ως εθελοντής στη μάχη 
κατά του φασισμού στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και διετέλεσε 
Γενικός Γραμματέας της Παγκύπριας Επιτροπής Αποστρά-
των καθώς και του Συνδέσμου Πολεμιστών του Β’ ΠΠ. 
Ήταν ο πρώτος Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ (1959-1962) 
ενώ διετέλεσε και Πρόεδρος της ΕΔΟΝ (1966-1976) καθώς 
επίσης μέλος της της Κεντρικής Επιτροπής και του Πνευμα-
τικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. 
Στη διαδρομή του, εργάστηκε στις εφημερίδες «Λευτεριά» 
των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων της Βουλγαρίας, «Δη-

μοκράτης», «Χαραυγή» καθώς και στο περιοδικό τέχνης 
«Νέα Εποχή». Διετέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας του 
Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης και Αντιπρόεδρος της Διε-
θνούς Οργάνωσης «Καλλιτέχνες για την Ειρήνη». Για το 
πλούσιο λογοτεχνικό του έργο είχε βραβευτεί στην Κύπρο 
και το εξωτερικό ενώ είχε τιμηθεί και με το Μετάλλιο Λένιν. 
Ο Πανίκος Παιονίδης έφυγε από τη ζωή την ίδια μέρα με το 
Μίκη Θεοδωράκη με τον οποίο συνδεόταν με βαθιά φιλία 
δεκαετιών. 
Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά με σεβασμό και εκτίμηση τον Πανίκο 
Παιονίδη για το έργο και την προσφορά του στον τόπο. Εκ-
φράζουμε στη σύζυγο του Έλλη, στα παιδιά και σε όλους 
τους οικείους του Πανίκου Παιονίδη ειλικρινή συλλυπητήρια.

Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά τον Πανίκο Παιονίδη
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20/01/1942 - 29/08/2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Doumasiou
(from Akanthou)

It is with great sadness that we announce the passing 
of Eleni Doumasiou on 29 August 2021 aged 79. 
She was much loved and will be deeply missed.  

Eleni leaves behind her daughter Angela, son Tommy, 
son-in-law Marino, daughter-in-law Joanna and grandchildren 

Yiannis, Phoebe & Leo.  
The funeral service will take place on Tuesday 21st September 

at 10:30am at the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, 
Wightman Road, London N8 0LY. The burial will be at 12noon 
at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ.  

Flowers can be sent to Demetriou & English Funeral Directors 
and there will be a donation box for the Alzheimer’s Society 

available on the day.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ελένη Δουμασίου
(από την Ακανθού)

Είναι με βαθιά θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο 
της πολυαγαπημένης μας Ελένης Δουμασίου, η οποία έφυγε 
από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, την Παρασκευή 29 Αυγούστου.  

Καταλείπει τη θυγατέρα της Αγγέλα, τον γιό της Τόνι, 
τον γαμπρό της Μαρίνο, τη νύμφη της Τζοάννα και τα εγγόνια της 

Γιάννη, Φοίβη και Λέο.   
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου από 

τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 
London N8 0LY στις 10.30πμ και η ταφή στο κοιμητήριο 
του New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ.  

Λουλούδια μπορούν να αποστέλλονται στο Γραφείο Τελετών 
Demetriou & English. Επίσης, για όσους επιθυμούν, θα υπάρχει  

διαθέσιμο και κουτί εισφορών για το Alzheimer’s Society. 

Είναι με βαριά καρδιά που ανακοινώνουμε το θάνατο της 
πολυαγαπημένης μας Παναγιώτας Κασσίρας, η οποία έφυγε 
για το αιώνιο ταξίδι την Κυριακή 29 Αυγούστου σε ηλικία 77 ετών.  

Καταλείπει τον σύζυγό της Σωτήρη, τον γιό της Γιώργο, 
την κόρη της Σοφία, τα εγγονία της Χάρη και Αλεξία, καθώς 
και πολλούς συγγενείς και φίλους. Ήταν αγαπητή από όλους, 
αφού ήταν πάντοτε φιλόξενη και φρόντιζε όλους όσοι ήταν 

γύρω της. Θα μας λείψει πολύ.  
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 

στις 12.30μμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, 
Logan Road, London, N9 0LP και η ταφή στις 2μμ στο 

Κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street, London N9 9HP.  
Η παρηγορία θα δοθεί στο British Alevi Federation, 

Great Cambridge Road, London, N9 9LE.  
Παράκληση της οικόγενειας, αντί λουλουδιών, να γίνουν 
εισφορές στο Cancer Research, μέαω της σελίδας  

https://www.justgiving.com/fundraising/Panayiota 
 

ή στο κουτί εισφορών που θα βρίσκεται στην εκκλήσια.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγιώτα Κασσίρας
(από Πατρίκι και Λονδίνο)

19/01/1944 - 29/08/2021

23/05/33 - 30/08/21

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Xenia (Stella) Georgiou
(from Kapouti Morphou)

It is with a heavy heart and deep sadness that we announce 
the passing of Xenia (Stella) Georgiou on Monday, 

30th August 2021 at the age of 88.  
She leaves behind her sister Milia, brother Nicos, daughter Rosa, 
sons George (Koko), Chris and Nicholas. She also leaves behind 

4 grandchildren: Mark, Nikki, Stella, Kyriacos 
and 10 great grandchildren.  

The funeral will take place at 11am on Thursday 16.9.21 at St Johns 
the Baptist Church, Wightman Road, London N8 0LY.  She will be laid 

to rest at New Southgate cemetery at 1pm. A wake will take place 
directly after the burial ceremony at St Johns the Baptist church hall.  

Donations for Dementia will be preferred and a donation box 
will be available on the day.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ξένια (Στέλλα) Γεωργίου
(από Καπούτι, Μόρφου)

Είναι με βαθιά θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο 
της πολυαγαπημένης μας Ξένιας Γεωργίου, η οποία έφυγε από τη ζωή 

την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 σε ηλικία 88 ετών.  
Καταλείπει την αδελφή της Μηλιά, τον αδελφό της Νίκο, 

την κόρη της Ρόζα, τους γιούς της Γιώργο (Κόκο), Χρήστο και Νικόλα. 
Επίσης, τα 4 εγγόνια της: Μάρκο, Νίκη, Στέλλα και Κυριάκο, 

καθώς και 10 δισέγγονα.  
Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 16.9.21  στις 11πμ, από τον Ιερό 
Ναό Αγιού Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY 
και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate στη 1μμ. Η παρηγοριά 

θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας.  
Παράκληση της οικογένειας να γίνουν εισφορές για την  Άνοια 

(Dementia) στο ειδικό κουτί εισφορών.

It is with great sadness and heavy heart that the family 
of Chris Barnatsos announce his passing away.  

He was born 22nd March 1966 in London. Although life 
had dealt him bitter blows, he was always positive and 
never lost his sense of humour until he unexpectedly 

passed away on the 12th August 2021 at the age of 55.   
He leaves behind his much loved and adored 12-year-old 
twin sons Adamos, Andonis and their mother Debbie, his 

mother Maroulla, sister Helen and family, his brother 
Sotiris and family and many other relatives and friends.  

Funeral will take place 15th Sept 12.30pm at Saint 
Panteleimon Greek Orthodox Church, 660 Kenton Rd, 

Harrow HA3 9QN and 2pm Pinner New Cemetery, 
Pinner Road, Pinner, Middlesex, HA5 5RH. The wake will 

take place at St Panteleimon the church hall.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Chris Barnatsos
(Born in London)

22/03/1966 - 12/08/2021

Κασσιανή Κωνσταντίνου
† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

15.06.1938 - 05.08.2021

Kasiani Constantinou
† NOTE OF THANKS

We would like to thank you for caring enough to attend our mother’s funeral 
service on the 31st August; and for supporting us, her children in honouring 

and remembering our mother’s life with lasting love and admiration. 

We would like to thank Demetriou & English, (Kelly) for making the day 
effortless, Georgio Elia (violin) for the beautiful song, the video, flowers, to 

Goula (our sister in law), who worked quietly in the background, to our 
family, extended family, family abroad, all our friends and in particular we 

would like to thank our mother’s friends and their (families, 
who attended in their stead). 

We are grateful to you all; you helped us celebrate our mother’s life, the 
person she was, the woman, wife, friend, mother, grandmother and great 

grandmother and for that we are truly blessed and give our thanks to you all. 

With affection: Panayiotis, Eftyhia, Helen & Aliki

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον και τη στήριξη από όλους 
όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία και τίμησαν με την παρουσία τους τη 
μνήμη της μητέρας μας, η κηδεία της οποίας έγινε στις 31 Αυγούστου. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Γραφείο Τελετών Demetriou & English (Kelly), 
τον Γεώργιο Ηλία (βιολί) για το υπέροχο τραγούδι, το φιλμάκι και τα 
λουλούδια, την Κούλλα (η νύμφη μας), η οποία εργάστηκε σκληρά και 

αθόρυβα, ολόκληρη την οικογένειά μας που βρίσκονται είτε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, είτε στο εξωτερικό, όλους τους φίλους και ειδικότερα τους φίλους 

της μητέρας μας που έδωσαν το παρών τους. 

Σας είμαστε ευγνώμονες, διότι μας βοηθήσατε να τιμήσουμε όπως έπρεπε 
τη μητέρα μας, τη γυναίκα, τη σύζυγο, τη φίλη, τη γιαγιά και πρόγιαγιά μας. 

Με συγκίνηση: Παναγιώτης, Ευτυχία, Ελένη & Αλίκη
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† 1 YEAR MEMORIAL

Marios Costas Stylianou
(from Engomi, Famagusta) 

02.02.1956 - 18.09.2020

The 1 year memorial of our greatly loved and deeply missed 
husband, dad, bapou, father-in-law, brother, cousin, uncle and friend 

 
Marios Costas Stylianou  

  
will be held on Saturday 18th September 2021 

at the New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, 
N11 1JJ, at 1pm. 

  
All family and friends are welcome to attend. 

 
Marios was the proud and long standing owner of Salamina 

Kafenio on Green lanes and was a very well known and 
respected member of the Greek community. He was a huge part 

of our family and we miss him dearly every day.  
 

Rest Peacefully in Paradise Dad 
Until we meet again 

 
His wife Sotiroulla, his children: Constantinos, Marianna and 
Katrina, daughter-in-law Christina, son-in-laws: Antonis and 

Jake, grandchildren: Elyssia, Emilia, Melina, Christiana, 
Mario and Sofia.

Το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, πεθερού, αδελφού, θείου και φίλου  

 
Μάριος Κώστας Στυλιανού  

  
θα τελεστεί το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 

στο Κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, 
N11 1JJ, στη 1pm. 

  
Όσοι συγγενείς και φίλοι επιθυμούν να παραστούν 

είναι ευπρόσδεκτοι. 
 

Ο Μάριος ήταν επί σειρά ετών ο περήφανος ιδιοκτήτης του 
γνωστού στην παροικία μας, κυπριακού καφενείου «Σαλαμίνα» 
στο Green lanes και ήταν πολύ γνωστός και αφαπητός στην 

ελληνική και κυπριακή κοινότητα του Λονδίνου, ενώ, το κενό που 
άφησε η απουσία του στην οικογένειά του, είναι τεράστιο.  

 

Αναπαύσου εν Ειρήνη πατέρα, 
μέχρι να συναντηθούμε ξανά... 

 
Η σύζυγός του Σωτηρούλλα, τα παιδιά του: Κωνσταντίνος, 

Μαριάννα και Κατερίνα, νύφη Χριστίνα, γαμπροί: Αντώνης και 
Ιάκωβος, εγγόνια: Ελίσσια, Αιμιλία, Μελίνα, Χριστιάνα, 

Μάριος και Σοφία.
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Άξιος Εστί: Ο Μίκης Θεοδωράκης πέρασε στην αθανασία 

Θρηνεί η Ελλάδα. Ο άν-
θρωπος που συνδέθηκε 
με τις σημαντικότερες 

στιγμές της σύγχρονης ιστορίας 
της, ο αστείρευτος μουσικοσυν-
θέτης και ακατάβλητος αγωνι-
στής, δεν βρίσκεται πια 
ανάμεσά μας. Ο Μίκης Θεοδω-
ράκης «έφυγε» σε ηλικία 96 
ετών για τη συνοικία των αγγέ-
λων αφήνοντας πίσω του  
ανεκτίμητη παρακαταθήκη. 
 
Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει γρά-
ψει όλων των ειδών μουσικής, 
από όπερες, συμφωνική μου-
σική, μουσική δωματίου, ορα-
τόρια, μπαλέτα και χορωδιακή 

εκκλησιαστική, έως μουσική για 
αρχαίο δράμα, θέατρο, κινημα-
τογράφο, έντεχνο λαϊκό τρα-
γούδι και μετασυμφωνικά έργα. 
Το έργο του μπορεί να διακριθεί 
σε τρεις κύριες περιόδους: Στην 
πρώτη περίοδο (1937-1960) 
συνθέτει έργα συμφωνικά και 
μουσικής δωματίου σύμφωνα 
με δυτικοευρωπαϊκές μορφές 
και σύγχρονες τεχνικές, στη 
δεύτερη περίοδο (1960-1980) 
επιχειρεί σύζευξη της συμφωνι-
κής ορχήστρας με λαϊκά όργανα 
και δημιουργεί νέες φόρμες με 
βάση τη φωνή, ενώ από το 
1981 επιστρέφει στις συμφωνι-
κές μορφές και ασχολείται με 
την όπερα. Η μελοποίηση ποι-
ημάτων έχει θεωρηθεί ως ο «κε-
ντρικός πυλώνας της δημιουρ-
γικότητάς του», όπως έχει πει η 
ερμηνεύτρια Νένα Βενετσάνου. 
Εκεί οι ποιητές παρελαύνουν: 
Άγγελος Σικελιανός, Ανδρέας 
Κάλβος, Γιώργος Σεφέρης, 
Οδυσσέας Ελύτης, Γιάννης Ρί-
τσος, Μανόλης Αναγνωστάκης, 
αλλά και Πάμπλο Νερούδα, 
Λόρκα, Μπέρναρντ Μπίαμ. 
 
Οι στίχοι τους γίνονται έτσι προ-
σιτοί στο ευρύ κοινό, πλαισιώ-
νοντας λαϊκά τραγούδια που θέ-
τουν θεμελιώδεις αξίες και 
σταθερές στη σύγχρονη ελλη-
νική μουσική δημιουργία. Ο 
ίδιος εξάλλου, όταν ήταν κρα-
τούμενος στις φυλακές Ωρω-
πού, έγραφε: «Εν αρχή ήν ο λό-
γος....η μεγαλύτερή μου 
φιλοδοξία είναι να υπηρετήσω 
πιστά τη νεοελληνική κυρίως 
ποίηση. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
ακούγοντας ένα τραγούδι, να μη 
μπορείς να φανταστείς τη μου-
σική σε άλλο κείμενο, ούτε 
όμως και το ποίημα με διαφο-
ρετική μουσική». Ο Μίκης Θεο-
δωράκης ουσιαστικά δημιούρ-
γησε το κίνημα της 
Μελοποιημένης Ποίησης, συμ-
βάλλοντας στην ανάδυση μιας 
πλειάδας ποιητών και στην ανα-
βάθμιση του τραγουδιού. Συγ-
χρόνως, βοήθησε μια ολόκληρη 
γενιά να αποκτήσει τον δικό της 
λόγο. 
Η φήμη του ξεπέρασε από νω-
ρίς τα σύνορα της χώρας. Συ-
νέθεσε τον πιο αναγνωρίσιμο, 
ίσως, ελληνικό ρυθμό διεθνώς, 
το συρτάκι από την ταινία «Αλέ-

ξης Ζορμπάς» (1964), ενώ τρα-
γούδια του ερμηνεύτηκαν από 
διάσημους καλλιτέχνες, όπως οι 
Beatles, η Σίρλεϊ Μπάσεϊ και η 
Εντίθ Πιάφ. Επένδυσε μουσικά 
γνωστές ταινίες, όπως το «Ζ» 
(1969), που τιμήθηκε με το βρα-
βείο BAFTA πρωτότυπης μου-
σικής, η «Φαίδρα» (1962), με 
τραγούδια σε στίχους Νίκου 
Γκάτσου και «Σέρπικο» (1973), 
για τη μουσική της οποίας ήταν 
υποψήφιος για Grammy το 
1975 (το ίδιο βραβείο διεκδί-
κησε και για τη μουσική του 
«Αλέξη Ζορμπά» το 1966). 
Παράλληλα, από πολύ νέος 
ανέπτυξε πλούσια αντιστασιακή 
και πολιτική δράση, ενώ με ποι-
κίλες παρεμβάσεις, βιβλία και 

συνεντεύξεις παρέμεινε ενεργός 
ως το τέλος της ζωής του. 
 
Βιογραφικό σημείωμα 
 
Ο Μιχαήλ (Μίκης) Θεοδωράκης 
γεννήθηκε στη Χίο στις 29 Ιου-
λίου 1925, από πατέρα Κρητικό 
και μητέρα Μικρασιάτισσα. Ο 
πατέρας του ήταν ανώτερος δη-
μόσιος υπάλληλος, γι` αυτό πέ-
ρασε τα παιδικά του χρόνια με-
τακινούμενος σε διάφορες 
πόλεις της Ελλάδας, από τη 
Μυτιλήνη, τη Σύρο και την 
Αθήνα έως τα Ιωάννινα, το Αρ-
γοστόλι, την Πάτρα, τον Πύργο 
και την Τρίπολη. Τα πρώτα του 
μουσικά ακούσματα ήταν οι 
ψαλμωδίες της ορθόδοξης εκ-
κλησίας, στις οποίες έπαιρνε μέ-
ρος σαν ψάλτης. Τη διετία 1937-
1939 πήρε τα πρώτα μαθήματα 
βιολιού στο Ωδείο Πατρών και 
δημιούργησε τα πρώτα του τρα-
γούδια, συνθέσεις οι οποίες βα-
σίστηκαν σε στίχους των Σολω-
μού, Παλαμά, Δροσίνη και 
Βαλαωρίτη, τους οποίους έβρι-
σκε άλλοτε στα σχολικά βιβλία 
και άλλοτε στη βιβλιοθήκη του 
σπιτιού του. Στην Τρίπολη, μό-
λις 17 ετών, δίνει την πρώτη του 
συναυλία παρουσιάζοντας το 
έργο του «Κασσιανή» και παίρ-
νει μέρος στην αντίσταση κατά 
των κατακτητών. Στη μεγάλη 
διαδήλωση της 25ης Μαρτίου 
1943 συλλαμβάνεται για πρώτη 
φορά από τους Ιταλούς και βα-
σανίζεται. 
Διαφεύγει στην Αθήνα, όπου το 
1943 ξεκινάει μουσικές σπου-
δές στο Ωδείο Αθηνών και γνω-
ρίζεται με την έντεχνη ευρω-
παϊκή μουσική. Ως εκείνη την 
εποχή, έχει επηρεαστεί από τη 
βυζαντινή μουσική, έχει σχημα-
τίσει χορωδία και έχει συνθέσει 
τραγούδια και κομμάτια για βιολί 
και πιάνο. Παράλληλα ανα-
πτύσσει αντιστασιακή δράση. 
Εντάσσεται στην ΕΠΟΝ και το 
1944 γίνεται γραμματέας εκπο-
λιτισμού. Τον ίδιο χρόνο εντάσ-
σεται στον εφεδρικό ΕΛΑΣ Αθη-
νών και λαμβάνει μέρος σε 
μάχες κατά των Γερμανών και 
των Ταγμάτων Ασφαλείας, κα-
θώς και στα Δεκεμβριανά. Λόγω 
των προοδευτικών του ιδεών, 
καταδιώκεται από τις αστυνομι-
κές αρχές. Για ένα διάστημα ζει 

παράνομος στην Αθήνα χωρίς 
να σταματήσει την επαναστα-
τική του δράση. Το 1947 εξορί-
ζεται στην Ικαρία και ένα χρόνο 
αργότερα μεταφέρεται στη Μα-
κρόνησο, από την οποία απο-
λύεται τον Αύγουστο του 1949. 
Εξαιτίας της πολιτικής του δρά-
σης και των διώξεων που υπέ-
στη καθυστέρησε να πάρει το 
δίπλωμά του από το Ωδείο στην 
αρμονία, την αντίστιξη και τη 
φούγκα, γεγονός που συνέβη 
το 1950. Από το 1954 μέχρι το 
1957, σπούδασε στο Παρίσι με 
υποτροφία και συνέγραψε τις 
τρεις μουσικές μπαλέτου «Αντι-
γόνη», «Les Amants de Teruel» 
και «Le Feu aux Poudres», οι 
οποίες γνώρισαν επιτυχία στη 
γαλλική πρωτεύουσα και στο 
Λονδίνο, ενώ την ίδια περίοδο 
συνέθεσε και το έργο «Οιδίπους 
Τύραννος». Το 1957 λαμβάνει 
το χρυσό μετάλλιο στο Φεστι-
βάλ της Μόσχας για την 
«Πρώτη Συμφωνία για πιάνο 
και ορχήστρα». 
 
Το 1960 επέστρεψε στην Ελ-
λάδα. Ήδη από το Παρίσι είχε 
πάρει τις μεγάλες μουσικές 
αποφάσεις του. Διαφωνώντας 
ριζικά με τις νέες τάσεις και φορ-
τωμένος συναισθηματισμό, λυ-
ρισμό και παράδοση, συνέθεσε 
το 1958 τον «Επιτάφιο», σε στί-
χους Γιάννη Ρίτσου, έργο που 
έμελλε να επηρεάσει σοβαρά 
την εξέλιξη της ελληνικής λαϊκής 
μουσικής. Το «Άξιον εστί» θα γί-
νει το πρώτο μεγάλο έργο του 
με χορωδία, το οποίο ο συνθέ-
της ονομάζει «λαϊκό ορατόριο - 
μετασυμφωνικό», χαρακτηρι-
σμός που δηλώνει «όχι τόσο 
την χρονική απόσταση όσο την 
ποιοτική διαφορά ανάμεσα στη 
δυτική και την νεοελληνική μου-
σική τέχνη». Έμπνευσή του εί-
ναι η ποίηση του Ελύτη, αλλά 
και το δημοτικό τραγούδι, ενώ 
πολλά είναι τα νεωτεριστικά 
στοιχεία που πλαισιώνουν το 
έργο, όπως η ταυτόχρονη πα-
ρουσία αφενός του αφηγητή-
ψάλτη και του λαϊκού τραγουδι-
στή και αφετέρου της κλασικής 
και της λαϊκής ορχήστρας. 

Το 1963 ιδρύει μαζί με τον Μάνο 
Χατζιδάκι τη Μικρή Συμφωνική 
Ορχήστρα Αθηνών και δίνει 
πολλές συναυλίες σ` όλη την 
Ελλάδα προσπαθώντας να 
εξοικειώσει τον κόσμο με τα αρι-
στουργήματα της συμφωνικής 
μουσικής. 
 Στο μεταξύ, συνεχίζει την πολι-
τική του δράση. Γίνεται ιδρυτικό 
μέλος της Δημοκρατικής Νεο-
λαίας Λαμπράκη, της οποίας 
διετέλεσε και πρόεδρος (1964-
67), ενώ το 1963 συλλαμβάνε-
ται επειδή έλαβε μέρος στην 1η 
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης και 
ενώ ήταν ήδη γνωστός ως συν-
θέτης και μάλιστα με μεγάλη δη-
μοτικότητα. 
Το 1964 εκλέγεται για πρώτη 
φορά βουλευτής της ΕΔΑ στη 
Β` εκλογική περιφέρεια Πειραιά 
και, ένα χρόνο αργότερα, μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του ίδιου κόμματος. Το 1967, η 

δικτατορία των συνταγματαρ-
χών απαγορεύει την εκτέλεση, 
την πώληση και την ακρόαση 
των τραγουδιών του. Την ίδια 
χρονιά (1967) γίνεται ιδρυτικό 
μέλος της αντιστασιακής οργά-
νωσης «Πατριωτικό Αντιδικτα-
τορικό Μέτωπο» (ΠΑΜ) και 
λόγω της δράσης του συλλαμ-
βάνεται τον Αύγουστο του 1967. 
Ακολουθεί η φυλάκισή του στην 
οδό Μπουμπουλίνας, η απομό-
νωση, οι φυλακές Αβέρωφ, η 
μεγάλη απεργία πείνας, το νο-
σοκομείο, η αποφυλάκιση και ο 
κατ` οίκον περιορισμός, η εκτό-
πιση με την οικογένειά του στη 
Ζάτουνα Αρκαδίας και, τέλος, το 
στρατόπεδο Ωρωπού. Όλο 
αυτό το διάστημα συνθέτει συ-
νεχώς, ενώ πολλά από τα έργα 
του κατορθώνει με διάφορους 
τρόπους να τα στέλνει στο εξω-
τερικό, όπου ερμηνεύονται από 
τη Μαρία Φαραντούρη και τη 
Μελίνα Μερκούρη. 
 
Στον Ωρωπό η κατάσταση της 
υγείας του επιδεινώνεται επικίν-
δυνα. Στο εξωτερικό ξεσηκώνε-
ται θύελλα διαμαρτυριών. Προ-
σωπικότητες, όπως οι Ντμίτρι 
Σοστακόβιτς, Άρθουρ Μίλερ, 
Λόρενς Ολιβιέ και Ιβ Μοντάν, 
δημιουργούν επιτροπές για την 
απελευθέρωσή του. Τελικά, το 
1970, υπό τις πιέσεις αυτές και 
με τη μεσολάβηση του Γάλλου 
πολιτικού και συγγραφέα Ζαν 
Ζακ Σρεβάν Σρεμπέρ, η δικτα-
τορία τον αφήνει να φύγει στο 
Παρίσι. Το ίδιο έτος γίνεται πρό-
εδρος του ΠΑΜ και μέλος του 
Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕεσ.  
 
Από την απελευθέρωσή του και 
μέχρι την πτώση της δικτατο-
ρίας τον Αύγουστο του 1974, δί-
νει συναυλίες σε όλο τον κόσμο 
προπαγανδίζοντας την αντί-
σταση του ελληνικού λαού και 
ζητώντας την πτώση της δικτα-
τορίας. Ταυτόχρονα, στην Ελ-
λάδα τα τραγούδια του ακούγο-
νται παράνομα και γίνεται 
σύμβολο αντίστασης. Το 1972 
ιδρύει την πολιτική κίνηση «Νέα 
Ελληνική Αριστερά» και γίνεται 
συνιδρυτής του Εθνικού Συμ-

βουλίου Αντίστασης. Το 1974 
ήταν υποψήφιος βουλευτής Β΄ 
Πειραιά με την «Ενωμένη Αρι-
στερά». Το 1975 επανεξελέγη 
μέλος της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΕΔΑ, ενώ το 1978 συμ-
μετείχε στις δημοτικές εκλογές 
ως υποψήφιος δήμαρχος Αθη-
ναίων υποστηριζόμενος από το 
ΚΚΕ. Έναν χρόνο αργότερα 
έγινε ιδρυτικό μέλος της Κίνη-
σης για την Ενότητα της Αριστε-
ράς (ΚΕΑ). Μουσικά, στο διά-
στημα 1967 έως 1980 
στρέφεται ιδιαίτερα στη σύν-
θεση κύκλων τραγουδιών, συν-
θέτοντας 22 κύκλους, ανάμεσά 
τους και τα «Τραγούδια του 
αγώνα», «Ο ήλιος και ο χρό-
νος», «Μυθιστόρημα», «Αρκα-
δίες I, II, III, IV, VIII, X, XI», 
«Μπαλάντες» και άλλα. Αξιο-
μνημόνευτη είναι η σύνθεση του 
Canto General, ένα παγκο-
σμίως αγαπημένο έργο βασι-

σμένο στο ποίημα του Πάμπλο 
Νερούντα. Το έργο άρχισε να 
συντίθεται στο Παρίσι το 1972, 
όπου πρωτοπαρουσιάστηκε 
στο φεστιβάλ της Humanité τον 

Σεπτέμβριο του `74, ενώ στην 
Ελλάδα ακούστηκε για πρώτη 
φορά στις μεγάλες συναυλίες 
που έγιναν στο Στάδιο Καραϊ-
σκάκη και στο Γήπεδο του Πα-
ναθηναϊκού τον Αύγουστο του 
1975. 
Το 1981 εξελέγη βουλευτής Β΄ 
Πειραιά με το ψηφοδέλτιο του 
ΚΚΕ και το 1985 βουλευτής 
Επικρατείας πάλι με το ΚΚΕ.  
Το 1987 υπήρξε ιδρυτικό μέλος 
της Ελληνοτουρκικής Επιτρο-
πής Φιλίας. Το 1989 γίνεται, 
μαζί με τον σκηνοθέτη Θεό-
δωρο Αγγελόπουλο, ιδρυτικό 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδη-
μίας Κινηματογράφου, η οποία 
απονέμει τα βραβεία «Φελίξ». 
Στις 16 Οκτωβρίου 1989 συμπε-
ριλήφθηκε στο ψηφοδέλτιο Επι-
κρατείας της Νέας Δημοκρατίας. 
Εξελέγη στις εκλογές της 5ης 
Νοεμβρίου και επανεξελέγη στις 
εκλογές του Απριλίου του 1990. 
Και στις δύο περιπτώσεις κατέ-
θεσε δήλωση ανεξαρτήτου βου-
λευτή, συνεργαζόμενου με τη 
ΝΔ. Όπως είχε δηλώσει στον 
Τύπο, στρατεύτηκε με τη ΝΔ «η 
οποία είναι η ισχυρή έπαλξη 
που μπορεί να βγάλει τον τόπο 
από τα εθνικά αδιέξοδα στα 
οποία οδηγήθηκε από την οκτά-
χρονη πολιτική του ΠΑΣΟΚ». 
Από τις 29 Νοεμβρίου 1989, 
έως τις εκλογές της 8ης Απρι-
λίου 1990 υπήρξε ανεξάρτητος 
βουλευτής συνεργαζόμενος με 
τη Νέα Δημοκρατία. Τον Απρίλιο 
του 1990 ανέλαβε για πρώτη 
φορά κυβερνητικό αξίωμα ως 
υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου 
στην κυβέρνηση του Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη, μέχρι τον 
Αύγουστο του 1991, οπότε ανέ-
λαβε υπουργός Επικρατείας. 
Στις 30 Μαρτίου 1992, παραι-
τήθηκε από το αξίωμα του 
υπουργού για να αφοσιωθεί, 
όπως ανέφερε, στο συνθετικό 
του έργο. Ταυτόχρονα, δήλωσε 
υποστήριξη στην κυβέρνηση 
Μητσοτάκη και συμμετοχή στις 
εργασίες της Βουλής ως ανε-
ξάρτητος βουλευτής συνεργα-
ζόμενος με τη ΝΔ. Στις αρχές 
Σεπτεμβρίου του 1992 υπέβαλε 
την παραίτησή του από την Ευ-
ρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματο-
γράφου, επειδή δέχθηκε στο 
διαγωνιστικό της τμήμα ταινία 
προερχόμενη από τη δημοκρα-
τία των Σκοπίων, ως προερχό-
μενη από τη «Δημοκρατία της 
Μακεδονίας».  Το 1992 συνέ-
θεσε τον ύμνο των Ολυμπιακών 
Αγώνων της Βαρκελώνης και 
την ίδια χρονιά, στις 12 Οκτω-
βρίου, κατέθεσε δήλωση ανε-
ξαρτησίας στο προεδρείο της 
Βουλής, τερματίζοντας τη συ-
νεργασία του με την κοινοβου-
λευτική ομάδα της ΝΔ, δηλώνο-
ντας ταυτόχρονα ότι στηρίζει την 
πολιτική της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη. Στις 9 Μαρτίου 1993 
παραιτήθηκε από βουλευτής και 
ανέλαβε γενικός διευθυντής των 

μουσικών προγραμμάτων της 
ΕΡΤ. Στις 16 Ιουνίου 1994 πα-
ραιτήθηκε από τη θέση αυτή, 
καταγγέλλοντας την κυβέρνηση 
του Α. Παπανδρέου και την ΕΡΤ 

για προσπάθεια θανάτωσης του 
οργανισμού διά της μεθόδου 
της ασφυξίας. Τον Ιούνιο του 
1996, ορίστηκε μέλος του Εθνι-
κού Συμβουλίου Τουρισμού. 
Την 1η Δεκεμβρίου 2010 ανα-
κοίνωσε την ίδρυση Κίνησης 
Ανεξάρτητων Πολιτών με το 
όνομα «Σπίθα» ενάντια στο κα-
θεστώς του «Μνημονίου», με 
στόχο τη συμμετοχή του κάθε 
ανεξάρτητου πολίτη για την 
έξοδο της χώρας από τη βαθιά 
κρίση, στην οποία την υποχρέ-
ωσαν η διεθνής κρίση του κα-
πιταλισμού και οι εξαρτημένοι 
από διεθνή κέντρα εξέχοντες 
πολιτικοί και οικονομικοί κύκλοι. 
Την 1η Φεβρουαρίου 2012 μαζί 
με τον Μανώλη Γλέζο και τον 
καθηγητή Συνταγματικού Δι-
καίου Γιώργο Κασιμάτη παρου-
σίασαν την πολιτική κίνηση 
«ΕΛΑΔΑ» (Ενιαία Λαϊκή Δημο-
κρατική Αντίσταση) με σκοπό τη 
συγκρότηση ενός μεγάλου αντι-
μνημονιακού μετώπου. 
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 ανα-
κοίνωσε την «αποστρατεία» του 
από την πολιτική ζωή, χωρίς 
ωστόσο να σταματήσει τις πα-
ρεμβάσεις ως το τέλος, όπως 
όταν τον Μάιο του 2017, μαζί 
με άλλους ανθρώπους του 
πνεύματος, καλούσε τον κόσμο 
να κατέβει στο Σύνταγμα για να 
διαμαρτυρηθεί «ενάντια στο 
πραξικοπηματικό και καταστρο-
φικό 4ο μνημόνιο». 
 
Βραβεία και διακρίσεις 
Ο Μίκης είχε τιμηθεί με πολλά 
βραβεία και διακρίσεις, όπως το 
βραβείο ειρήνης «Λένιν» της 
Σοβιετικής Ένωσης (1983), το 
παράσημο του Ταξιάρχη του Τά-
γματος του Φοίνικος που του 
απονεμήθηκε στις 24 Ιουλίου 
1995 από τον πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας Κωστή Στεφανό-
πουλο, καθώς και το παράσημο 
του αξιωματικού της Λεγεώνας 
της Τιμής, ανώτατη διάκριση της 
Γαλλικής Δημοκρατίας (Μάρτιος 
1996). Στις 27 Μαΐου 1996 το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών τον ανα-
γόρευσε «ομοθύμως» επίτιμο 
διδάκτορα του Τμήματος Μου-
σικών Σπουδών και τον Μάρτιο 
του 2000 αναγορεύτηκε επίτι-
μος διδάκτορας του Τμήματος 
Μουσικών Σπουδών στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης (ΑΠΘ). Τον Ιούλιο του 
2002 τιμήθηκε με το γερμανικό 
μουσικό βραβείο  «Έριχ Κόρν-
γκολντ» και τον Μάιο του 2005 
με το διεθνές βραβείο μουσικής 
για το 2005 από το Διεθνές Συμ-
βούλιο Μουσικής και την 
UNESCO. Επίσης, τον Μάρτιο 
του 2007 τιμήθηκε με τον Τα-
ξιάρχη της Λεγεώνας της Τιμής 
της Γαλλικής Δημοκρατίας, ενώ 
τον Μάιο του 2013 η Ολομέλεια 
της Ακαδημίας Αθηνών τον εξέ-
λεξε επίτιμο μέλος της και τον 
Δεκέμβριο του ίδιου έτους έγινε 
η επίσημη τελετή υποδοχής του.
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Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον «αθάνατο Έλληνα» Μίκη
Σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα τέθηκε η σορός του Μίκη Θεοδωράκη στη Μητρόπολη Αθηνών. Ο Πρωθυπουργός κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για την απώλεια του κορυφαίου δημιουργού, ση-
μειώνοντας ότι «είχαμε ξεχάσει πως ήταν θνητός». Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε εκφράσει ως τελευταία του επιθυμία να κηδευτεί και να ταφεί στη γενέτειρά του, την Κρήτη. Την επιθυμία αυτήν είχε 
διατυπώσει μέσω επιστολής που είχε απευθύνει προς τον ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, μέσω τη οποίας του είχε πει: «Θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής».

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας 
«Ο Μίκης Θεοδωράκης περνά πια στην αιωνιό-

τητα. Η φωνή του σίγησε και μαζί του σίγησε και 
ολόκληρος ο Ελληνισμός» σημείωσε χαρακτηρι-
στικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 
στη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη. 
Ειδικότερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε: 

«Ο Μίκης Θεοδωράκης περνά πια στην αιωνιό-
τητα. Η φωνή του σίγησε και μαζί του σίγησε και 
ολόκληρος ο Ελληνισμός. 
Όπως είχε γραφτεί και για τον Παλαμά, «όλοι εί-

χαμε ξεχάσει πως είναι θνητός». 
Όμως, μας αφήνει παρακαταθήκη τα τραγούδια 

του, την πολιτική του δράση, αλλά και την εθνική 
του προσφορά σε κρίσιμες στιγμές. Η Ρωμιοσύνη 
σήμερα κλαίει. 
Και γι’ αυτό και με απόφαση της κυβέρνησης 

από σήμερα κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος. 
Όπως ξέρετε, είχα την τιμή να τον γνωρίζω για 
πολλά χρόνια και σχετικά πρόσφατα μάλιστα τον 
είχα επισκεφτεί. Οι συμβουλές του ήταν πάντα πο-
λύτιμες για μένα, κυρίως αυτές που αφορούσαν 
στην ενότητα του λαού μας και στην υπέρβαση 
των διαχωριστικών γραμμών. Πιστεύω πως η κα-
λύτερη τιμή προς αυτόν τον παγκόσμιο Έλληνα 
θα είναι εμείς, με το καθημερινό μας έργο, να κά-
νουμε πράξη αυτό ακριβώς το μήνυμά του. Ο Μί-
κης είναι η Ιστορία μας και πρέπει να τη συνεχί-
σουμε όπως θα ήθελε και εκείνος».  
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης  
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος 

Αναστασιάδης έγραψε: «Χάσαμε τον Μίκη της αντί-
στασης, τον συνθέτη που εμπνέει τα όνειρα και τους 
υψηλούς στόχους», προ-
σθέτει. Αναφέροντας ότι  
«η απώλεια είναι τερά-
στια για τον ελλη-
νικό πολιτισμό», ο 
ΠτΔ συμπληρώνει 
ότι «το έργο του 
σπουδαίο και 
αχανές θα παρα-
μένει πάντοτε θε-
μέλιο πορείας των 
λαών προς τα 
εμπρός».  

 

Το ΚΚΕ  
«Με βαθιά συγκίνηση κι ένα ακατάπαυστο χει-

ροκρότημα αποχαιρετούμε τον Μίκη Θεοδωράκη, 
αγωνιστή-δημιουργό, οδηγητή και πρωτεργάτη μιας 
νέας, μαχόμενης τέχνης στη μουσική», αναφέρει 
ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλά-
δας για τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. 
Χαρακτηρίζοντας τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη 

ως ορμητικό, εμπνευσμένο και φλεγόμενο από το 
πάθος της προσφοράς στο λαό, το ΚΚΕ σημειώσει 
ότι στο μεγαλειώδες έργο του κατόρθωσε να χω-
ρέσει όλο το έπος της λαϊκής πάλης του 20ού αιώνα 
στη χώρα μας. 

«Από 17 κιόλας χρονών οργανώθηκε στο ΕΑΜ 
και λίγο μετά στο ΚΚΕ, παίρνοντας μέρος στην 
Εθνική Αντίσταση. Το Δεκέμβρη του ‘44 πολέμησε 
στη μάχη της Αθήνας, που πνίγηκε στο αίμα και 
μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού μοιρά-
στηκε με τους συντρόφους του τις άγριες διώξεις 
του αστικού κράτους ως εξόριστος στην Ικαρία και 
τη μαρτυρική Μακρόνησο, όπου βασανίστηκε 
άγρια. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε μέσα από την 
ΕΔΑ και τους Λαμπράκηδες για την πολιτιστική 
αναγέννηση, ενώ «πλήρωσε» με νέες δοκιμασίες, 
φυλακές και εξορίες, την παράνομη δράση του ενά-
ντια στη δικτατορία των συνταγματαρχών το 1967. 
Συγκλονιστικές ήταν οι συναυλίες που έδινε στο 

εξωτερικό μέχρι την πτώση της δικτατορίας και στη 
συνέχεια σε όλη την Ελλάδα. Το 1978 ήταν υπο-
ψήφιος δήμαρχος του ΚΚΕ στην Αθήνα, ενώ το 
1981 και το 1985 εκλέχτηκε βουλευτής του Κόμ-
ματος. “Τα πιο δυνατά και όμορφα χρόνια μου τα 
έζησα στις γραμμές του ΚΚΕ” είχε δηλώσει στην 
εκδήλωση που διοργάνωσε το Κόμμα για να τιμήσει 

τα 90 χρόνια της καλλιτεχνικής και κοινωνικής 
προσφοράς του», αναφέρει η ανακοίνωση 
του ΚΚΕ. 

Παράλληλα, η ανακοίνωση σημειώνει 
ότι ο Θεοδωράκης δεν ξέχασε ποτέ τα 
ιδανικά της ελευθερίας και της κοινωνι-
κής δικαιοσύνης με το έργο του να αντι-

προσωπεύει μια διαρκή αναμέ-
τρηση με την αδικία και την 

ηττοπάθεια. 
«Αυτή η κατάφαση στη ζωή και τον αγώνα 

δεν είναι ρηχή και πάντα εύκολη. Κάποιες φο-
ρές αναδύεται μέσα από βασανιστικό αναστο-
χασμό. Χωρίς αμφιβολία ο Μίκης, όσο καλά 
ήξερε να χτυπά κάθε μικρή και μεγάλη αδικία, 
το ίδιο καλά ήξερε να εδραιώνει την πίστη ότι η 
αγάπη, η ευτυχία, η ειρήνη και η ελευθερία είναι 

πράγματα κατορθωτά», επισημαίνει 
το ΚΚΕ. «Η μουσική του  εί-

ναι ζυμωμένη 
με όλα 

εκείνα τα υλικά 
που φτιάχνουν τη μεγάλη τέχνη, 
την τέχνη που συλλαμβάνει τον 
σφυγμό της εποχής της και προ-
αισθάνεται το επερχόμενο. 
Το αίσθημα, το φρόνημα, η μνήμη 

και η πείρα του λαού που αγωνίζεται, 
είναι η πηγή της έμπνευσής του», 
αναφέρει το ΚΚΕ, προσθέτοντας ότι 
«το έργο του είναι λαμπρή απόδειξη 
ότι η μεγάλη τέχνη είναι πάντα πο-
λιτική είτε το επιδιώκει είτε δεν το 
επιδιώκει ο δημιουργός της. 

«Η μουσική του έσπασε τα σύ-
νορα της χώρας, καθώς η 
γλώσσα της έχει την οικουμενι-
κότητα από τα κοινά βάσανα, τις 
ελπίδες, τα οράματα που μοι-

ράζονται όλοι οι λαοί, όλοι οι ταπεινοί της γης. Η 
παγκόσμια αναγνώριση της καλλιτεχνικής και κοι-
νωνικής προσφοράς του επισφραγίστηκε με το 
βραβείο Λένιν για την ειρήνη. Και αύριο με τη δική 
του μουσική θα τραγουδήσουμε μαζί οι λαοί στην 
Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο, τα Βαλκάνια, τη 
Μέση Ανατολή, παντού στη γη, το τραγούδι της ει-
ρήνης», αναφέρει το ΚΚΕ. 

«Στον Μίκη άρεσε να περπατά, να αναπνέει 
«στους μεγάλους δρόμους, κάτω απ’ τις αφίσες». 
Και εκεί η μουσική του θα συνεχίζει να ακούγεται, 
να εμπνέει, να παρακινεί, να διαπαιδαγωγεί. Με τη 
μουσική του Μίκη θα συνεχίζουμε να πορευόμαστε 
ώσπου… “να σημάνουν οι καμπάνες” της κοινωνι-
κής απελευθέρωσης. Αλλά και όταν “τελειώσει ο 
πόλεμος” δεν θα τον ξεχάσουμε... Θα είναι μαζί 
μας και όταν “κοκκινίζουν τα όνειρα”», καταλήγει η 
ανακοίνωση.  
Ο ΣΥΡΙΖΑ  
«Ο Μίκης έδωσε φως στις ψυχές μας. Σημάδεψε 

με το έργο του τη ζωή και τη διαδρομή όσων διάλε-
ξαν το δρόμο της δημοκρατίας και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης χαρακτηρίζει τον Μίκη Θεοδω-
ράκη ως έναν αξεπέραστο συνθέτη, αγωνιστή, 
κομμουνιστή και ακτιβιστή, ο οποίος «μέσα από τη 
μουσική, τη ζωή, τις μάχες και τις αντιφάσεις του, 
έδωσε νέο νόημα στην ελευθερία, τον πολιτισμό, 
την τέχνη, τη συμμετοχή. Τον αποχαιρετούμε με τη 
βεβαιότητα ότι αυτό που αφήνει πίσω του είναι ανε-
ξίτηλο. Στην ψυχή του λαού μας, στην ταυτότητα 
της πατρίδας μας, στην πολιτιστική κληρονομιά της 
οικουμένης».  
Το ΜέΡΑ 25 
«Αντίο Μίκη… Η Ρωμιοσύνη φτώχυνε σήμερα» 

έγραψε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρου-
φάκης, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου.  
Το Κίνημα Αλλαγής 
Την τεράστια παρακαταθήκη που αφήνει το έργο 

και η ζωή του Μίκη Θεοδωράκη για τον τόπο, 
ανέδειξε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής 
Φώφη Γεννηματά, στο μήνυμά της για τον θάνατο 
του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. 

«Αποχαιρετούμε με θλίψη, σεβασμό και τιμή τον 
Μίκη Θεοδωράκη. Τον αστείρευτο συνθέτη, τον 
Μίκη του πολιτισμού και των αγώνων», σημειώνει 
η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής. 

«Ο Μίκης Θεοδωράκης δημιούργησε ένα τερά-
στιο πολιτιστικό κεφάλαιο για τον τόπο, ενώ οι ιδέες 
του και οι πολιτικοί του αγώνες που ενέπνευσαν 
περισσότερες από μία γενιά, αποτελούν παρακα-
ταθήκες για τη δημοκρατία, την ελευθερία, την 

εθνική αξιοπρέπεια», αναφέρει η  

 
 

κ. Γεννηματά, 
προσθέτοντας ότι «με το έργο του ενέπνευσε και 
εξέφρασε όλη τη ρωμιοσύνη που θρηνεί σήμερα». 

«Πρόβαλε το όνομα της Ελλάδας, μέσα από τη 
μουσική του και το κύρος του ονόματός του σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη. Συνέβαλε στην προβολή της 
ελληνικής ποίησης, μελοποιώντας Έλληνες ποιητές 
που ο λόγος τους έφτασε στα πέρατα του κόσμου. 
Στις δύσκολες στιγμές για τη δημοκρατία, τα τρα-
γούδια του ήταν φάρος ελπίδας που δεν έσβησε 
ποτέ για εκατομμύρια Έλληνες. Όλοι μεγαλώσαμε, 
ερωτευτήκαμε, γίναμε ενεργοί πολίτες, πιαστήκαμε 
χέρι - χέρι σε συγκεντρώσεις και συναυλίες, τρα-
γουδήσαμε, κλάψαμε από συγκίνηση κάτω από 
τους ήχους της μουσικής του», επισημαίνει η ίδια. 

«Ο ίδιος θα μας λείψει. Το έργο του θα είναι εδώ 
να μας εμπνέει και κυρίως να μας ενώνει όλους, να 
αγωνιστούμε για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε, 

την Ελλάδα που μπορεί. Γιατί αυτό θα ήθελε κι ο 
ίδιος ο Μίκης. Ο Μίκης της νιότης μας, των αγώνων 
μας και της καρδιάς μας», καταλήγει.  
Το ΑΚΕΛ 
Το ΑΚΕΛ εκφράζει τη βαθύτατη του θλίψη για το 

θάνατο του κορυφαίου δημιουργού και αγωνιστή 
Μίκη Θεοδωράκη ο οποίος σε χρόνια δίσεκτα 
βγήκε μπροστά με την Τέχνη και τη δράση του, εκ-
φράζοντας μια ολόκληρη εποχή. Μια εποχή στην 
οποία ο Μίκης Θεοδωράκης, όχι απλώς συμμε-
τείχε ενεργά, αλλά ήταν από τους πρωταγωνιστές 
της. Για τη δράση του πλήρωσε ακριβό τίμημα. 
Φυλακές, εξορίες, σοβαρά προβλήματα με την 
υγεία του, τα οποία κουβάλησε μέχρι το τέλος της 
ζωής του. Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ο δημιουρ-
γός των μεγάλων τραγουδιών και των μεγάλων 
συνθέσεων. Η απήχηση του έργου του ξεπερνούσε 
κατά πολύ τα σύνορα της Ελλάδας. Ο Μίκης ήταν 
ο δημιουργός πολιτισμού που αγκάλιαζε ολόκληρη 
την ανθρωπότητα. Το έργο του Θεοδωράκη φτάνει 
σε εκατομμύρια ανθρώπους και γίνεται όπλο στον 
αγώνα για μια καλύτερη ζωή. Ιδιαίτερη και ξεχωρι-
στή ήταν η σχέση του με την Κύπρο. Σε κάθε δοκι-
μασία του λαού μας έδινε βροντερό το παρών του. 
Όργωσε τον κόσμο διοργανώνοντας συναυλίες αλ-
ληλεγγύης με την Κύπρο στηρίζοντας με κάθε 
τρόπο τον αγώνα του κυπριακού λαού. Επέλεξε 
την Κύπρο, το 1964, να παρουσιάσει σε πρώτη 
παγκόσμια εκτέλεση το εμβληματικό έργο του 
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Αμέτρητες ήταν οι παρεμβάσεις του 
για να εξασφαλιστεί διεθνή υποστήριξη στον αγώνα 
του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκο-
κυπρίων, για λευτεριά και ανεξαρτησία. Ιδιαίτερες 
και ξεχωριστές ήταν και οι σχέσεις του με το ΑΚΕΛ 
και ευρύτερα με το Λαϊκό Κίνημα της Κύπρου. Το 
1964 αμέσως μετά τους τουρκικούς βομβαρδι-
σμούς, ο Θεοδωράκης βρέθηκε μαζί με την ηγεσία 
του ΑΚΕΛ στην Τυλληρία, εκφράζοντας πρώτος 
την στήριξη του στους τραυματίες, τους πρόσφυγες 
και τις οικογένειες των νεκρών της επιδρομής της 
Τουρκίας. Το 1965 συμμετείχε στις μεγαλειώδεις 
πορείες που διοργάνωσε το Λαϊκό Κίνημα της Κύ-
πρου ενάντια στις βρετανικές βάσεις. Αμέσως μετά 
την τραγωδία του 1974, συμμετείχε στις συναυλίες 
που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ. Ξεχωριστή ήταν και η 
συμμετοχή του σε συναυλίες ειρήνης και επανέ-
νωσης, σε αντιπολεμικές και αντιιμπεριαλιστικές 
πορείες στην Κύπρο το 1995, 1999 και το 2005. 
Η ΚΕ του ΑΚΕΛ ως ένδειξη εκτίμησης για την 

μακρόχρονη προσφορά του στον παγκόσμιο πο-
λιτισμό και τους αγώνες του για την Κύπρο αλλά 
κ α ι τον κόσμο ολόκληρο, απένειμε στον Θεο-

δωράκη στις 11 Οκτωβρίου 2005 το πα-
ράσημο των 80 χρόνων του ΚΚΚ-

ΑΚΕΛ και το Βραβείο 
Πολιτιστικής Προσφοράς 
«Τεύκρος Ανθίας- Θοδό-

σης  Πιερίδης». Ήταν ο πρώ-
τος μη Κύπριος δημιουργός που 

του απονεμήθηκε το εν λόγω βραβείο. 
Ο Θεοδωράκης είναι μέρος της ιστορίας του ΑΚΕΛ 
και του Λαϊκού Κινήματος της Κύπρου. Αιωνία σου 
η μνήμη, αγαπημένε μας Μίκη. Τα τραγούδια σου, 
η πνευματική σου κληρονομιά και οι αγώνες σου 
θα μας συντροφεύουν για πάντα.Εκφράζουμε τα 
βαθιά μας συλλυπητήρια στους οικείους του Μίκη 
Θεοδωράκη και τους ευχόμαστε καλή δύναμη.  
Ο ΔΗΣΥ 
Σήμερα η Ελλάδα και ολόκληρος ο ελληνισμός 

θρηνούν την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη.Ενός 
ανθρώπου που συνδέθηκε μέσα από τη μουσική 
του δημιουργία και την πορεία του ως προσωπι-
κότητα στα πολιτικά πεπραγμένα και σε ταραγμένες 
περιόδους, με τις σημαντικότερες στιγμές της σύγ-
χρονης ιστορίας της Ελλάδας. Πνεύμα μαχητικό 
και ύψιστο, μια καλλιτεχνική, αστείρευτη πηγή δη-
μιουργίας που μας παρέδωσε ένα πολυσχιδές 
έργο, θεμελιώδες και αναλλοίωτο, και το οποίο θα 
μείνει ως παρακαταθήκη ανέπαφη από τους πε-
ριορισμούς του χρόνου για να συντροφεύει την πο-
ρεία μας ως άνθρωποι.
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