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52.000 λίρες στον έρανο της 
Αρχιεπισκοπής για τις φωτιές

Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις 
όλων των εποχών συντελέστηκε 
στο εφετινό US Open, «βασίλισσα» 
του οποίου είναι πια η εκπληκτική 
18χρονη Ραν.              
                                Σελ. 16 & 26                 

Παγκόσμια υπόκλιση  για την 
Έμα Ραντουκάνου

Στεφάνου: Δεν υπάρχει άλλη 
επιλογή από την επιμονή...

«Μεστή περιεχομένου και διαφω-
τιστική» χαρακτήρισε τη συνά-
ντηση που είχε με τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό στην Αθήνα... 
                                     Σελ. 5    

Χρηματικό ποσό που υπερβαίνει 
τις 52.000  λίρρες συγκεντρώθηκε 
από τις εισφορές των πιστών 
στον έρανο...         Σελ. 8, 9 & 19

Υποβάθμιση… δι’ αναβαθμίσεως για τον Ράαμπ – Ποιοι υπουργοί φεύγουν 

Εμβόλια και στα παιδιά  - Τρίτη δόση για τους άνω των 50   - Φιάσκο με τα «διαβατήρια Covid»

Εφιαλτικές προειδοποιήσεις για  νοσηλευόμενους και νεκρούς

Προς κατάργηση τα ακριβά PCR tests για όσους επιστρέφουν στη Βρετανία

Τι λέει το Foreign Office  
για το Κυπριακό

Τι λέει το Foreign Office  
για το Κυπριακό

«Εμβόλιο»  ανασχηματισμού  
και σχέδιο κατά του Covid

«Εμβόλιο»  ανασχηματισμού  
και σχέδιο κατά του Covid

Σελίδες 3, 4, 17 & 18

Εnglish Section  17-26Εnglish Section 17-26

Το μοντέλο ΔΔΟ είναι ευρύ και ▪
καθησυχάζει Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους 

  
Υποδεικνύει την Επιτροπή  ▪

Ακίνητης Περιουσίας στα κατεχό-
μενα για το θέμα της Αμμοχώστου 

  
 Ψήφισμα στο Συμβούλιο της  ▪

Ευρώπης για την Αμμόχωστο

Σελ. 2, 9 & 18  Σελ. 2, 9 & 18  

Σελίδες 3, 4, 17 & 18

Εφαρμόζουν το «δόγμα του σοκ» 

για επιβολή συνομοσπονδίας! 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 

 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Εφαρμόζουν το «δόγμα του σοκ» 

για επιβολή συνομοσπονδίας! 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 

 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 6  Σελ. 6  
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΟΥΕΝΤΙ ΜΟΡΤΟΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΑΡΤΙΝ ΒΙΚΕΡΣ 

Την Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας στα κατεχόμενα  
υποδεικνύει το Foreign Office στους Κύπριους της  
Βρετανίας με περιουσία στην Αμμόχωστο

Την Επιτροπή Ακίνη-
της Περιουσίας στα 
κατεχόμενα υπέδειξε 

η Βρετανίδα Υφυπουργός 
Εξωτερικών Γουέντι  
Μόρτον (φωτογραφία αρι-
στερά) ως πιθανή οδό 
προάσπισης των περιου-
σιακών δικαιωμάτων που 
έχουν στην Αμμόχωστο  
Κύπριοι της Βρετανίας. 
Η υπόδειξη αυτή περιέχεται 
σε απάντηση της κ. Μόρ-
τον σε ερώτημα του φιλο-
κύπριου βουλευτή των 
Συντηρητικών Μάρτιν Βί-

κερς για το ποια βήματα 
μπορούν να κάνουν  
προκειμένου να προστα-
τεύσουν την περιουσία 
τους στην Αμμόχωστο οι 
Βρετανοί πολίτες κυπρια-
κής καταγωγής. Όπως είπε 
η Υφυπουργός του Foreign 
Office, η οποία είναι αρμό-
δια για την  Ευρωπαϊκή  
Γειτονία, το Ευρωπαϊκό  
Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων έχει κρίνει 

πως η Επιτροπή  συνιστά 
αποτελεσματική θεραπεία 
για τοπικά περιουσιακά  
ζητήματα που σχετίζονται 
με το Κυπριακό. «Εναπό-
κειται στον καθέναν να 
αποφασίσει κατά πόσο θα 
προσεγγίσει την Επιτροπή 
Ακίνητης Περιουσίας», ανέ-
φερε χαρακτηρισστικά η κ. 
Μόρτον. Δεύτερη ερώτηση 
του κ. Βίκερς αφορούσε τις 
βρετανικές ενέργειες ως 
αντίδραση στο άνοιγμα  
μέρους της Αμμοχώστου 
από το ψευδοκράτος «υπό 

την καθοδήγηση της  
Τουρκίας» σε τουρίστες, σε 
αντίθεση με τα ψηφίσματα 
550 και 789 του Συμβου-
λίου Ασφαλείας των Ηνω-
μένων Εθνών. Ο ίδιος 
βουλευτής ζήτησε επίσης 
να πληροφορηθεί από την 
ηγεσία του Foreign Office 
ποια μέτρα λαμβάνει ώστε 
να σταματήσει τις προκλή-
σεις της Τουρκίας μέσω του 
ανοίγματος της περίκλει-

στης πόλης της Αμμοχώ-
στου και της διασφάλισης 
μιας λύσης του Κυπριακού 
το συντομότερο δυνατό.  
Η κ. Μόρτον απάντησε σε 
αυτές τις δύο ερωτήσεις με 
σχεδόν πανομοιότυπο 
τρόπο, λέγοντας πως το 
Ηνωμένο Βασίλειο  παρα-
μένει δεσμευμένο στην 
υποστήριξη της διαδικα-
σίας των Ηνωμένων 
Εθνών για εξεύρεση λύσης. 
Επανέλαβε ότι η βρετανική 
κυβέρνηση είναι «βαθιά 
ανήσυχη» για την ανακοί-

νωση κατά τη διάρκεια της  
επίσκεψης Ερντογάν στην 
Κύπρο τον Ιούλιο περί του 
ανοίγματος και της επανε-
ποίκησης περιοχής των  
Βαρωσίων. Η Βρετανίδα 
υφυπουργός Εξωτερικών 
σημείωσε πως το Λονδίνο 
στηρίζει σθεναρά την  
Προεδρική Δήλωση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας της 
23ης Ιουλίου που καταδί-
καζε την ανακοίνωση.  

Τόνισε επίσης την ισχυρή 
στήριξη της Βρετανίας για 
τα ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας για τα  
Βαρώσια, καθώς και ότι οι 
ανακοινώσεις για την  
περιοχή αντίκεινται σε 
αυτά, αλλά και στην Προ-
εδρική Δήλωση του Σ.Α. 
της 8ης Οκτωβρίου 2020 
που ζητούσε παύση και 
ανάκληση των τουρκικών 
ενεργειών στα Βαρώσια. 
 
«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 
επίσης υπάρξει σαφές στις 

εκκλήσεις προς όλες τις 
πλευρές να αποφεύγουν 
ενέργειες ή δηλώσεις που 
θα μπορούσαν να πλήξουν 
τις προοπτικές για μια 
λύση.  
Το ζήτημα των Βαρωσίων 
υπογραμμίζει τη σημασία 
επίτευξης μιας συνολικής 
λύσης του Κυπριακού»,  
κατέληξε η Υφυπουργός 
Εξωτερικών του Ηνωμένου 
Βασιλείου.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
Ψήφισμα στο Συμβούλιο της Ευρώπης για «επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της»

Ψήφισμα για την επέτειο της  
Κυπριακής Ανεξαρτησίας και για την 
Αμμόχωστο κατατέθηκε στο Συμ-
βούλιο της Ευρώπης έπειτα από τις 
επίμονες προσπάθειες της επιτρο-
πής του Συνδέσμου Αμμοχώστου 
Μεγάλης Βρετανίας και του προ-

έδρου της Δρ. Βασίλη Μαύρου 
 (φωτογραφία) που συνέβαλαν στην  
διατύπωσή του. 
 
Το ψήφισμα, το οποίο συγκέντρωσε 
τις απαιτούμενες 20 υπογραφές στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης, θα συζη-
τηθεί στο Προεδρίο της Συνέλευσης 
στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.  
 
Πρόκειται για επιτυχία  που κατά-
φερε ο Σύνδεσμος με την αρωγή του 
βουλευτή των Εργατικών Geraint 
Davies, ο οποίος κατέθεσε το  
επίμαχο ψήφισμα. Σημαντική ήταν 
και συμβολή της Ντόρας Μπακο-
γιάννη την οποία ο Σύνδεσμος  
ευχαρίστησε, όπως επίσης και  την 
Ελληνική και Κυπριακή αντιπροσω-
πεία. Να σημειωθεί ότι ουδέποτε στο 
παρελθόν έχει κατατεθεί αντίστοιχο 
ψήφισμα στο Συμβούλιο της Ευρώ-

πης.  
Στο ψήφισμα, με τίτλο «Κάλεσμα για 
την επιστροφή της Αμμοχώστου 
στους νόμιμους κατοίκους της»,  
σημειώνεται ότι  «η Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Συμβουλίου της  
Ευρώπης θα πρέπει να επαναβε-
βαιώσει την υποστήριξή της σε μια 
συνολική λύση του Κυπριακού, με 
βάση ένα συμφωνημένο πλαίσιο για 
μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπον-
δία με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια 
και μία διεθνή προσωπικότητα και 
πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα 
σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ». 
 
Κατά το ψήφισμα, η  Κοινοβου-
λευτική Συνέλευση του Συμβου-
λίου της Ευρώπης πρέπει: 
- Να καλέσει την Τουρκία να ενερ-
γήσει σύμφωνα με τα ψηφίσματα 

του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και να επιστρέψει την Αμμόχωστο 
στους νόμιμους κατοίκους της 
 
- Να επιβεβαιώσει το κυριαρχικό  
δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας να εκμεταλλεύεται τους φυσι-
κούς πόρους της προς όφελος όλων 
των κατοίκων της Κύπρου 
 
- Να παροτρύνει τα κράτη-μέλη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης να ασκή-
σουν πίεση στην Τουρκία να συνερ-
γαστεί και να απέχει από ενέργειες 
που δεν συνάδουν με το διεθνές  
δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του 
ΟΗΕ. 
Σε επιστολή που απέστειλε ο  
Σύνδεσμος Αμμοχώστου Μ.Β. στα 
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
τα καλεί να υποστηρίξουν και να 
εγκρίνουν το εν λόγω ψήφισμα.

Νέα σχολική χρονιά στα Ελληνικά Παροικιακά 
Σχολεία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού

Ξεκίνησε η νέα Σχολική Χρονιά στα  
Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία του 
Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού το πε-
ρασμένο Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, 
και υπάρχουν ακόμη περιορισμένες 
θέσεις για όσους προλάβουν. 
Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει ήδη, και 
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα www.stjohngreekorthodox-
church.com στη σελίδα «Σχολείο». 
Το Ελληνικό Σχολείο προσκαλεί όλους, 
γονείς, παππούδες, συγγενείς και φίλους 
να φέρουν τα παιδιά τους και όσα παιδιά 
γνωρίζουν. 
Τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία του 
Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού λειτουρ-
γούν με μεγάλη επιτυχία πάνω από 30 
χρόνια. Ως Εξεταστικό Κέντρο GCSE και 
A Level τόσο των μαθητών των Σχολείων 
μας, όσο και μαθητών άλλων Σχολείων 
αλλά και ανεξαρτήτων φορέων, έχει από 
τις καλύτερες βαθμολογίες σε όλη την 
Παροικία. 
Τα δίδακτρα είναι εξαιρετικά χαμηλά και 
έτσι μπορούν όλοι να συμμετέχουν στη 
Γνώση και στη διατήρηση του Ελληνικού 
Πολιτισμού, της Θρησκείας μας, των 
Ηθών και των Εθίμων μας. 
 
Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας: 
 
Σάββατο 9.30πμ - 1:30μμ (Νηπιαγωγείο 
έως και A Level) 
Σάββατο 2:00μμ - 5:00μμ (Τάξεις Ενηλί-

κων) 
Τρίτη & Πέμπτη 5:00μμ - 7:00μμ  
(Νηπιαγωγείο έως και A Level) 
 
• Όλες τις ώρες των Σχολείων του  
Σαββάτου παραδίδονται μαθήματα  
Ελληνικής Μουσικής και Μπουζουκιού 
από Μουσικοδιδάσκαλο σε όσα παιδιά 
το επιθυμούν. 
 
• Όλα τα παιδιά διδάσκονται, επίσης,  
Παραδοσιακούς Χορούς από Ελλάδα και 
Κύπρο από Χοροδιδάσκαλο και συμμε-
τέχουν στις Εορτές των Σχολείων μας με 
τραγούδια, ποιήματα και χορούς. 
 
Δίδακτρα: 
 
1 Παιδί: £120.00 / Σχολική Χρονιά 
 
2 Παιδιά: £150.00 / Σχολική Χρονιά (και 
τα δύο μαζί) 
 
3 Παιδιά: £160.00 / Σχολική Χρονιά (όλα 
μαζί) 
 
Για 3 παιδιά και πάνω σε μία  
οικογένεια, τα δίδακτρα παραμένουν 
£160.00 για όλα μαζί. 
Τα δίδακτρα παραμένουν τα ίδια και 
για τις Τάξεις των Ενηλίκων. 

 
Σας περιμένουμε!

St John the Baptist Greek Orthodox School, Wightman Road, London N8 0LY
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

Χειμερινά σχέδια για την αντιμετώπιση του  
κορωνοϊού εξετάζει η βρετανική κυβέρνηση, όπως 
παραδέχθηκε ο Μπόρις Τζόνσον, που τόνισε ότι 
στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρ-
ξουν περισσότερα lockdown. 
Μάσκες, τηλεργασία, ακόμη και τα πιστοποιητικά 
εμβολιασμού θα μπορούσαν να επανέλθουν, στο 
πλαίσιο του χειμερινού πλάνου. Ο πρωθυπουργός 
παρουσίασε μια εργαλειοθήκη από σκληρά μέτρα, 
που θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή,  
εφόσον υπάρξει νέα έξαρση των μολύνσεων. 
Η επιστημονική συμβουλευτική ομάδα της κυβέρ-
νησης για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (Sage) 
έχει επινοήσει μια σειρά επιλογών για τον περιορι-
σμό της εξάπλωσης του Covid χωρίς αποκλεισμούς 
και lockdown, συμπεριλαμβανομένης της επανα-
φοράς υποχρεωτικών καλυμμάτων προσώπου και 
της εργασίας από το σπίτι εάν σημειωθεί αύξηση 
των λοιμώξεων τον χειμώνα , γράφουν οι Times 
(14/09). 
Η στρατηγική του Μπόρις Τζόνσον για τη διαχεί-
ριση του Covid κατά τη διάρκεια του χειμώνα  
κυριάρχησε στα περισσότερα πρωτοσέλιδα της  
Τετάρτης (15/09).  
Η Daily Express θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός 
είναι ο “Mr. Sensible” επειδή στα μέτρα της κυβέρ-
νησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας έχει 
συμπεριλάβει και “Σχέδιο Β” που προβλέπει  
περιορισμούς.  

"Σχέδιο για το χειρότερο", γράφει η Daily Mirror. 
Η Daily Telegraph ανησυχεί ότι το "φάσμα του χει-
μερινού αποκλεισμού επιστρέφει". Η εφημερίδα 
μας ενημερώνει ι ότι  βουλευτές Τόρις έχουν  
εκφράσει "έκπληξη και απογοήτευση” για αυτό που 
θεωρούν "ολισθηρή τάση προς αναπόφευκτα  
μέτρα περιορισμού των ελευθεριών. 
Ο Guardian επικεντρώνεται στην προειδοποίηση 
κυβερνητικών συμβούλων ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
βρίσκεται σε "κομβικό σημείο" - και επισημαίνει τις 
εκτιμήσεις της ομάδας Sage που δεν αποκλείει  
οι εισαγωγές στα νοσοκομεία στην Αγγλία να ανέλ-
θουν  σε 7.000 άτομα την ημέρα τον επόμενο μήνα.  

"Έκπληξη! Επιστροφή στους σταθμούς πανικού», 
είναι η ετυμηγορία της Daily Mail. "Πάει η ένδοξη 
υπόσχεση ότι ο δρόμος της Βρετανίας προς την 
κανονικότητα θα ήταν μη αναστρέψιμος", γράφει  
η Mail.  

Καλεί τον πρωθυπουργό να τηρήσει τη “συμφω-
νία  Covid” που έκανε με τους ψηφοφόρους.  
“Ο κόσμος έχει σεβαστεί αυτή τη συμφωνία , υπο-
μένοντας τους αποκλεισμούς χωρίς παράπονα”, 
σημειώνει η Daily Mail.  
Η Sun υποστηρίζει ότι το Σχέδιο Α του κ. Τζόνσον 

“φαίνεται λογικό”, αλλά προειδοποιεί ότι πρέπει “ 
με κάθε κόστος” να αποφύγει το Σχέδιο Β. Τον προ-
τρέπει να “παραμείνει ψύχραιμος” και να “αγνοήσει” 
εκείνους που φωνάζουν για περιορισμούς με τον 
πρώτο υπαινιγμό ότι υπάρχει πρόβλημα. 

 
Πρόγραμμα εμβολιασμού για τα παιδιά και 
ενισχυτικές δόσεις για τους άνω των 50 ετών    

 
H κυβέρνηση ανακοίνωσε το πρόγραμμα εμβο-
λιασμού με τρίτη αναμνηστική δόση για τους άνω 
των 50 ετών στο πλαίσιο του χειμερινού σχεδίου 
για την καταπολέμηση του κορονοϊού, μετά από 
τις συστάσεις της ανεξάρτητης επιτροπής εμβολίων, 
της JCVI. 
Η πολιτική συντάκτρια του BBC Λόρα Κούεν-
σμπεργκ επισημαίνει ότι η ενισχυτική δόση θα είναι 
μία μόνο δόση του εμβολίου Pfizer τουλάχιστον έξι 
μήνες μετά από μια δεύτερη δόση. 
Το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας) άρχισε να  
προετοιμάζεται για το εμβο-
λιαστικό πρόγραμμα ενίσχυ-
σης από τον Ιούλιο. 
Υγιή παιδιά ηλικίας 12 έως 

15 ετών θα πρέπει να λαμβάνουν μία δόση εμβο-
λίου Covid, ανέφεραν την Δευτέρα 13/09  οι επι-
κεφαλής ιατροί του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Ο καθηγητής Κρις Γουίτι , που ηγείται της ομάδας 
των ιατρικών συμβούλων της κυβέρνησης, δήλωσε 
ότι ήταν μια "δύσκολη απόφαση" και δεν πρέπει 
να θεωρηθεί ότι πρόκειται για "ασημένια σφαίρα". 
Έσπευσε να υπογραμμίσει ότι ο εμβολιασμός 
των παιδιών ηλικίας 12-15 ετών  θα μπορούσε να 
αποδειχθεί ένα “σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο” 
για να περιοριστεί το ενδεχόμενο μιας “νέας σχολι-
κής αναστάτωσης” τους επόμενους μήνες.  
Σε συνδυασμό  με το οριακό όφελος για την υγεία 
που εντοπίστηκε από την επιτροπή εμβολιασμών, 
σημαίνει ότι η προσφορά εμβολίου Covid σε όλα 
τα παιδιά ήταν επιβεβλημένη, τόνισε ο σύμβουλος 
της βρετανικής κυβέρνησης.  
Τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης (14/09) επικεντρώ-
θηκαν κυρίως σε αυτό που η Sun αποκαλεί "βομ-
βαρδισμός εμβολίων" - με λεπτομέρειες των σχε-
δίων της κυβέρνησης για το πρόγραμμα 
εμβολιασμού των παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών  
να προσφέρουν μία δόση σε ηλικία 12 έως 15 ετών 
και για την Τρίτη αναμνηστική δόση για τους άνω 
των 50 ετών. 
Ο Guardian χαρακτήριζε τα σχέδια της κυβέρνη-

σης – “ευρεία επιτάχυνση   
διάθεσης του εμβολίου”, καθώς  
ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-
σον ετοιμαζόταν να ανακοινώσει  

το “χειμερινό σχέδιό” για την αντιμετώπιση του 
Covid.  
Η Daily Express σημείωνε ότι ο πρωθυπουργός 
είναι "βέβαιος" ότι η στρατηγική του δεν θα  
περιλαμβάνει ένα άλλο lockdown - αλλά η Daily 
Mail είναι λιγότερο αισιόδοξη. "Επιστροφή της ομά-
δας καταστροφής" - ο πρωτοσέλιδος τίτλος.  
“Κυβερνητικοί σύμβουλοι προέβησαν σε ζοφερή 
αξιολόγηση των πιθανοτήτων αποφυγής γενικής 
αναστάτωσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα” , γρά-
φει η εφημερίδα.   
Η Daily Mirror προειδοποιεί ότι οι συστάσεις από 
ειδικούς σχετικά με τη χορήγηση εμβολίων σε παι-
διά "ενδέχεται να κάνουν τους γονείς διστακτικούς”.  
Το κύριο άρθρο της εφημερίδας επικρίνει τον 
Μπόρις Τζόνσον “ότι έβαλε όλα τα αυγά του σε ένα 
καλάθι” βασιζόμενος αποκλειστικά στους εμβολια-
σμούς για την αντιμετώπιση της κρίσης και εκφράζει 
την άποψη   “ότι τα διαβατήρια Covid θα ήταν ένα 
άλλο όπλο στο οπλοστάσιό μας”. 
Οι Times αναγνωρίζουν ότι η απόφαση να προ-
σφερθεί εμβόλιο στα παιδιά "μπορεί να είχε ληφθεί 
νωρίτερα", αλλά επιμένουν ότι η κυβέρνηση ακο-
λουθεί  "σωστή πορεία". 
Οι προειδοποιήσεις σχετικά με τις απειλές προς 
το σχολικό προσωπικό σχετικά με τη διεύρυνση 
του εμβολιαστικού προγράμματος  επισημαίνονται 
από τον Guardian. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η 
Εθνική Ένωση Διευθυντών Σχολείων προέτρεψε 
την κυβέρνηση να επιβεβαιώσει "αμέσως" ότι  
η διαδικασία θα διεξαχθεί "εξ ολοκλήρου" από 
 ιατρικές ομάδες, “συμπεριλαμβανομένων  ερωτή-
σεων σχετικά με τη συγκατάθεση των άμεσα  
ενδιαφερομένων” . 

"Τι απέγινε η παρακολούθηση της επιστήμης;" 
ρωτάει η Daily Telegraph. Το κύριο άρθρο  
υπογραμμίζει “ότι ο εμβολιασμός των παιδιών είναι 
και προς όφελος των ενηλίκων”. “H σχετική  
απόφαση θα ήταν από ηθική άποψη πάντα  
προβληματική αλλά είναι δύσκολο να μην αποδε-
χθούμε το σκεπτικό πίσω από αυτή", συνεχίζει ο 
αρθρογράφος. “Είναι μια ορθή απόφαση από  
κοινωνική , πολιτική και κλινική άποψη”, καταλήγει 
το κύριο άρθρο γνώμης της εφημερίδας The Daily 
Telegraph.  

Ο Τζόνσον δεν αποκλείει επαναφορά μάσκας και τηλεργασίας 

Υποβάθμιση… δι’ αναβαθμίσεως για τον Ράαμπ – Ποιοι υπουργοί φεύγουν
Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησής του 
προχώρησε χθες (Τετάρτη) το απόγευμα 
ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις 
Τζόνσον.  
 
Ο Ντόμινικ Ράαμπ έχασε το ακριβοθώ-
ρητο χαρτοφυλάκιο του Foreign Office, 
«πληρώνοντας» τους ατυχείς χειρισμούς 
του στην κρίση στο Αφγανιστάν.  
Ωστόσο, ο Τζόνσον υποβάθμισε διά 
της... αναβαθμίσεως τον έως χθες 
υπουργό Εξωτερικών, καθώς τον έχρισε 
αναπληρωτή πρωθυπουργό, Λόρδο  
Καγκελάριο (υπεύθυνο για τη λειτουργία 
των δικαστηρίων) και υπουργό Δικαιο-

σύνης, έπειτα από μακρά και έντονη, 
κατά πληροφορίες, συζήτηση που είχε 
μαζί του στη Ντάουνινγκ Στριτ κατά την 
οποία ο Ράαμπ φέρεται να απείλησε ότι 
εάν υποβαθμιστεί θα προτιμήσει να φύ-
γει από την κυβέρνηση.  
 
Τον θώκο του Ράαμπ στο Foreign Office 
καταλαμβάνει η έως χθες υπουργός  
Διεθνούς Εμπορίου Λιζ Τρας (η δεύτερη 
γυναίκα υπουργός Εξωτερικών στην 
ιστορία της Βρετανίας).  
 
Εκτός κυβερνητικού σχήματος τέθηκαν 
ο υπουργός Παιδείας Γκάβιν Ουίλιαμ-

σον (εξαιτίας των κακών χειρισμών του 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας),  
ο υπουργός Δικαιοσύνης Ρόμπερτ 
Μπάκλαντ και ο υπουργός Στέγασης και 
Κοινοτήτων Ρόμπερτ Τζένρικ.  
 
Στη θέση του τελευταίου μετακινείται ο 
μέχρι πρότινος υπουργός Επικρατείας 
Μάικλ Γκόουβ, ο οποίος θα έχει και την 
ευθύνη εφαρμογής του κυβερνητικού 
προγράμματος. 
 
Τη θέση της έχασε και μία εκ των δύο 
προέδρων του Συντηρητικού Κόμματος, 
η Αμάντα Μίλινγκ. Νέος πρόεδρος του 

κόμματος αναλαμβάνει ο έως χθες 
υπουργός Πολιτισμού Όλιβερ Ντάου-
ντεν, ο οποίος θα κατέχει επίσης τη θέ-
εση του υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου. 
Το υπουργείο του αναλαμβάνει η μέχρι 
πρότινος υφυπουργός Υγείας Ναντίν 
Ντόρις. Τους θώκους τους διατήρησαν, 
όπως αναμενόταν, οι υπουργοί Οικονο-
μικών Ρίσι Σούνακ και Εσωτερικών 
Πρίτι Πατέλ. 
 
Πλέον, στα μισά από τα πιο σημαντικά 
υπουργεία προϊστανται γυναίκες.  
Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα  
συνεχίζονταν έως χθες το βράδυ.
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Η χορήγηση τρίτης δόσης του εμβολίου κατά του 
κορωνοϊού ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα. Ο 
υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ δήλωσε ότι η 
κυβέρνηση αποδέχεται τη σύσταση της Ενιαίας 
Επιτροπής Εμβολιασμών και Ανοσοποίησης 
(JCVI) για χορήγηση ενισχυτικής δόσης στους 
πολίτες άνω των 50 ετών και στους ευπαθείς. 
Θα χορηγείται κατά προτίμηση μία δόση του εμ-
βολίου της Pfizer ή μισή δόση του εμβολίου της 
Moderna, αν και σε περιπτώσεις που υπαγο-
ρεύεται ιατρικά θα μπορεί να χορηγείται και τρίτη 
δόση του σκευάσματος της AstraZeneca. Η τρίτη 
δόση θα δίνεται όχι νωρίτερα από έξι μήνες μετά 
από τη δεύτερη. Ο επικεφαλής της JCVI, καθη-
γητής Γουέι Σεν Λιμ, δήλωσε ότι η σύσταση 
αφορά μόνο αυτόν το χειμώνα και ότι οι νεότεροι 
των 50 ετών ίσως να μην χρειαστούν ενισχυτική 
δόση, κάτι ωστόσο που θα εξεταστεί στο μέλλον.  
Ο υπουργός είπε πως το χειμερινό σχέδιο αντι-
μετώπισης της πανδημίας προβλέπει έναρξη 
εμβολιασμού των παιδιών 12-15 ετών. Ο κ. Τζά-
βιντ είπε ότι είναι «εξαιρετικά πιθανό» να κατα-
στεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για το προ-

σωπικό πρώτης γραμμής στην υγεία και στην 
κοινωνική μέριμνα. Πρόσθεσε, πάντως, ότι η κυ-
βέρνηση έχει καταρτίσει και ένα «σχέδιο Β» για 
την περίπτωση που το σύστημα υγείας NHS έρ-
θει ξανά αντιμέτωπο με «αφόρητη πίεση».  
Το σχέδιο προβλέπει επαναφορά υποχρεωτικής 
χρήσης μάσκας, σύσταση για εργασία από το 
σπίτι, εισαγωγή διαβατηρίων εμβολιασμού και 
ως «ύστατη καταφυγή» τα lockdowns. 
Ο κ. Τζάβιντ προανήγγειλε εξάλλου αλλαγές από 
την 1η Οκτωβρίου στο σύστημα «φωτεινού  
σηματοδότη» που κατατάσσει τις χώρες σε πρά-
σινη, πορτοκαλί ή κόκκινη λίστα. Αναμένεται να 
διατηρηθεί μόνο η κόκκινη κατηγορία με χώρες 
προς τις οποίες θα απαγορεύονται τα ταξίδια.  
Παράλληλα, ο Τζάβιντ προανήγγειλε την κατάρ-
γηση της υποχρέωσης αγοράς PCR τεστ (τα 
οποία κοστίζουν 75 στερλίνες κατά μέσον όρο) 
για όσους ταξιδεύουν στη Βρετανία από 
«πορτοκαλί» χώρες όπως η Ελλάδα και την αντι-
κατάστασή τους από φθηνότερα ράπιντ τεστ.

Τρίτη δόση, plan Β και αλλαγές στις ταξιδιωτικές λίστες

Καταργούνται προτού... ισχύσουν τα «διαβατήρια εμβολιασμού»

Μπόρις Τζόνσον, πρωθυπουργός, 19 Ιου-
λίου: «Εως το τέλος του Σεπτεμβρίου, 
σχεδιάζουμε να καταστήσουμε τον πλήρη 

εμβολιασμό προϋπόθεση για την είσοδο σε νυ-
χτερινά κέντρα και άλλους χώρους όπου συγκε-
ντρώνεται μεγάλος αριθμός ανθρώπων».  
Σάτζιντ Τζάβιντ, υπουργός Υγείας, 12 Σεπτεμ-
βρίου: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω 

ότι δεν θα εισαγάγουμε διαβατήρια εμβολια-
σμού».  
Συμπέρασμα; Η εξαγγελία του Μπόρις κρατήθηκε 
ζωντανή μόλις 55 μέρες. Πάλι καλά, θα σχολίαζε 
κάποιος κακεντρεχής (;). Αλλες υποσχέσεις του 
έχουν παραβιαστεί συντομότερα… 
Ετσι, η Βρετανία - για την ακρίβεια η Αγγλία,  
καθώς η Σκωτία έπραξε το αντίθετο, ενώ η Ουα-
λία και η Βόρεια Ιρλανδία δεν έχουν ακόμη απο-
φασίσει - θα εξακολουθήσει να επιτρέπει την  
είσοδο σε κλαμπ, παμπ, εστιατόρια, συναυλια-
κούς χώρους και άλλα σημεία με συνωστισμό 
τόσο σε εμβολιασμένους όσο και σε ανεμβολία-
στους, χωρίς μάλιστα την υποχρέωση επίδειξης 
αρνητικού τεστ, σε αντίθεση με πολλές χώρες 
όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία. 
Ο βρετανικός Τύπος κάνει λόγο για «άγαρμπη 
στροφή 180 μοιρών» της κυβέρνησης, η οποία 
υπέκυψε στις πιέσεις των ιδιοκτητών καταστημά-
των, αλλά κυρίως δεκάδων βουλευτών της  
πλειοψηφίας που απειλούσαν να καταψηφίσουν 
το μέτρο. Το «ταξίδι» των περίφημων «Vaccine 
Passports» ήταν τρικυμιώδες: πρώτα, ήρθε  
η εξαγγελία του Τζόνσον. Στις 5 Σεπτεμβρίου,  
ο υφυπουργός Εμβολίων (ναι, έχουμε και τέτοιον 
στη Γηραιά Αλβιώνα) Ναντίμ Ζαχάουι επιβεβαί-
ωσε ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα θεσπι-
στούν έως το τέλος του μήνα. Το ίδιο επανέλαβε 
από το βήμα της Βουλής στις 8 του μήνα. Μόλις 
την περασμένη Παρασκευή, ο υπουργός Πολιτι-
σμού Ολιβερ Ντάουντεν είπε ότι τα επίμαχα «δια-
βατήρια» θα γίνουν απαραίτητα «σχεδόν σί-
γουρα» μέσα στο φθινόπωρο. Ωστόσο, δύο 
εικοσιτετράωρα αργότερα, ο υπουργός Υγείας εμ-
φανίστηκε στο δίκτυο Sky News και δήλωσε ότι 
«η κυβέρνηση ελπίζει να αποφύγει τη θέσπιση 
του μέτρου». Εξήντα λεπτά αργότερα, από το 
πλατό ενός άλλου καναλιού, του BBC, η ελπίδα 
έγινε ειλημμένη απόφαση: η κυβέρνηση δεν θα 
υλοποιήσει το σχέδιο, είπε (έχοντας, προφανώς, 
πάρει το πράσινο φως από τον Μπόρις). Και 

πρόσθεσε, γενικά και αόριστα, ότι «κρατάμε την 
ιδέα μεταξύ των πιθανών επιλογών για το μέλ-
λον». Δύο ημέρες μετά, διευκρίνισε ότι η κυβέρ-
νηση έχει καταρτίσει ένα «plan B» για την περί-
πτωση που οι δομές υγείας φτάσουν «στα όριά 
τους», στο οποίο περιλαμβάνεται και η εισαγωγή 
των «διαβατηρίων Covid». 
Ο Τζάβιντ αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση «φοβήθηκε» 
και απέσυρε άρον-άρον το σχέδιό της έπειτα από 
την οργισμένη αντίδραση και τις απειλές πολλών 
βουλευτών της συμπολίτευσης. Πηγή των Τόρις, 
ωστόσο, είπε στα «ΝΕΑ» ότι «ο κύριος λόγος για 
τον οποίον αποσύρθηκε το μέτρο προτού καν 
εφαρμοστεί ήταν οι αντιδράσεις και όχι ότι κρίθηκε 
πως δεν θα συνέβαλε στην περαιτέρω μείωση 
των κρουσμάτων». 
Η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Νυχτερινών Κέντρων 
είχε προειδοποιήσει ότι το σχέδιο «θα καταστρέ-
ψει» τον κλάδο, ενώ η ένωση των μουσικών  
σκηνών ανακοίνωσε ότι είναι «ευτυχής» με την 
απόσυρση «αυτού του προβληματικού μέτρου». 
Εκτός από βουλευτές των Συντηρητικών, αντίθε-
τοι με τα «διαβατήρια εμβολιασμού» ήταν και οι 
Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, ο ηγέτης των οποίων 
Εντ Ντέιβι τα είχε χαρακτηρίσει «διχαστικά, ανε-
φάρμοστα και ακριβά». Αντιθέτως, η υπαρχηγός 
των Εργατικών Αντζελα Ρέινερ κατηγόρησε την 
κυβέρνηση για «χαοτικούς χειρισμούς». 
Παρά την κυβερνητική κωλοτούμπα, ορισμένοι 
χώροι ζητούν ήδη από μόνοι τους αποδεικτικά 
κατάστασης εμβολιασμού. Σε έρευνα της Εθνικής 
Στατιστικής Αρχής που διεξήχθη μεταξύ 25  
Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου, ένας στους 10 
ενηλίκους απάντησε ότι του έχει ζητηθεί πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού προκειμένου να του επι-
τραπεί η είσοδος σε κατάστημα ή εκδήλωση.  
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τσέλσι, η Τότεναμ 
και η Μπράιτον επιτρέπουν την είσοδο στα  
γήπεδά τους μόνο κατόπιν επίδειξης πιστοποι-
ητικού εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού τεστ, 
ενώ το μέτρο ενδέχεται να επεκταθεί σε όλη την 

Πρέμιερ Λιγκ. Την περασμένη Πέμπτη, η τοπική 
Βουλή της Σκωτίας ενέκρινε τη θέσπιση - από 
την 1η Οκτωβρίου - διαβατηρίων εμβολιασμού 
τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύονται πριν από 
την είσοδο σε πολυσύχναστους χώρους, όπως 
νυχτερινά κέντρα, φεστιβάλ και γήπεδα.  
 
Το σχέδιο της κυβέρνησης 
 
Ο Τζόνσον παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο 
για την καταπολέμηση του κορωνοϊού τον  
χειμώνα το οποίο, σε πρώτη φάση, ουσιαστικά 
δεν περιέχει… κανένα μέτρο. Το γεγονός αυτό 
έκανε τους επιστημονικούς συμβούλους της ίδιας 
της κυβέρνησης να προειδοποιήσουν ότι εάν το 
κράτος δεν δράσει τώρα, οι εισαγωγές στα νο-
σοκομεία με Covid-19 τον Οκτώβριο θα κυμαν-
θούν μεταξύ 2.000 και 7.000 την ημέρα. 
 
Το σχέδιο περιλαμβάνει τη χορήγηση τρίτης  
δόσης του εμβολίου στις ευπαθείς ομάδες, στους 
άνω των 50 ετών και στο υγειονομικό προσωπικό, 
τον εμβολιασμό - με μία δόση - ανηλίκων 12 έως 
15 ετών, αλλά όχι νέα λόκνταουν. Το plan B - σε 
περίπτωση που τα κρούσματα, οι νοσηλείες και 
οι θάνατοι «ξεφύγουν» - περιλαμβάνει την επα-
ναφορά της υποχρεωτικότητας της μάσκας σε 
κλειστούς χώρους και της σύστασης για εργασία 
από το σπίτι και την εισαγωγή «διαβατηρίων εμ-
βολιασμού». Ο Τζόνσον, όμως, αρνήθηκε να  
διευκρινίσει πότε και αν θα εφαρμοστεί. 
Ο πρωθυπουργός είπε ότι «ο κορωνοϊός είναι 
ακόμη εκεί έξω», αλλά εκτίμησε ότι το σχέδιο της 
κυβέρνησης «θα δώσει τη βεβαιότητα ότι δεν 
χρειάζεται να επιστρέψουμε στα λόκνταουν του 
παρελθόντος». Ο αρχίατρος της Αγγλίας Κρις 
Ουίτι σημείωσε ότι καταγράφεται αύξηση των  
νοσηλειών με περισσότερους από 8.200 φορείς 
σε νοσοκομείο, έστω και αν ο αριθμός αυτός είναι 
στο 1/5 της κορύφωσης του προηγούμενου  
κύματος της πανδημίας.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΚΑΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
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Το 80% των Κύπριων 
έχει εμβολιαστεί κατά 
του κορωνοϊού

 Στεφάνου: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επιμονή για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

ΑΚΕΛ: "Όνειδος για την κυβέρνηση να διώκει έναν καλλιτέχνη εκπαιδευτικό για τα έργα του"
Η κυβέρνηση διολισθαίνει καθημερινά σε πρακτικές  
καθεστώτος, αναφέρει το ΑΚΕΛ, σημειώνοντας ότι  
συνεχίζεται η δίωξη σε βάρος του εκπαιδευτικού Γιώρ-
γου Γαβριήλ, ο οποίος καλείται να παρουσιαστεί ενώ-
πιον της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας με  
κατηγορίες που επισύρουν ακόμη και την απόλυση του. 
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς 
τονίζει ότι αποτελεί όνειδος για την κυβέρνηση στο  
σύνολο της να διώκει εμμονικά ένα καλλιτέχνη εκπαι-
δευτικό για τα έργα που φιλοτέχνησε εκτός χώρου και 

χρόνου εργασίας. 
Ο κύριος Κουκουμάς διερωτάται ποιος θα ενημερώσει 
την κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού ότι δεν  
είμαστε στο μεσαίωνα, υπάρχει σύνταγμα και δημο-
κρατία και πως δεν μπορεί να διώκεται η ελευθερία της 
έκφρασης για να ικανοποιηθεί η ακροδεξιά. 
Το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι η παράταξη που κυβερνά που 
τόπο δεν εχει κανένα ηθικό και δημοκρατικό φραγμό 
να σκίζει σελίδες βιβλίων, να διώκει ζωγράφους, να 
κτυπά με υδροβόλο διαδηλωτές και να κάνει κατασχέ-

σεις υπολογιστών για σάτιρα. 
Για την παραμονή του Πρόδρομου Προδρόμου στο 
Υπουργείο, καταλήγει το κόμμα, την ευθύνη φέρει ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης. 
 
Τελικά, χθες, Τετάρτη, το Υπουργικό Συμβούλιο εξου-
σιοδότησε τον Υπουργό Παιδείας να απευθυνθεί στον 
Γενικό Εισαγγελέα προς άμεσο τερματισμό της πειθαρ-
χικής δίωξης του καλλιτέχνη - εκπαιδευτικού Γιώργου 
Γαβριήλ.

Θέματα επενδύσεων, 
ενέργειας, εμπορίου,  
μικρομεσαίων επιχειρή-

σεων, και βιομηχανίας, συζή-
τησε η Υπουργός Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, 
Νατάσα Πηλείδου, σε σειρά 
επαφών που είχε στη Μανάμα 
του Μπαχρέιν, στο περιθώριο 
της επίσκεψης του Προέδρου 
της Δημοκρατίας στη χώρα.  
Η κ. Πηλείδου είχε χωριστές 
συναντήσεις με τον Υπουργό 
Πετρελαίου Shaikh Mohamed 
bin Khalifa bin Ahmed Al Kha-
lifa, τον Υπουργό Βιομηχανίας, 
Εμπορίου και Τουρισμού, 
Zayed R. Alzayani και τον 
Υπουργό Νεολαίας και Αθλητι-
σμού, Aymen Bin Tawfeeq  
Almoayed. 
Η Υπουργός συνόδεψε τον  
κ. Αναστασιάδη σε επίσκεψη 
στα γραφεία του Συμβουλίου 
Οικονομικής Ανάπτυξης του 
Μπαχρέιν, όπου στην παρου-
σία και του Αναπληρωτή Πρω-
θυπουργού του Μπαχρέιν 
Shaikh Mohammed bin Muba-
rak Al Khalifa, παρουσίασε τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
Κύπρου ως επενδυτικού και 
επιχειρηματικού προορισμού, 
ιδιαίτερα σε τομείς που αφο-
ρούν στην πράσινη και κυκλική 
οικονομία, καθώς και τις προ-
οπτικές που υπάρχουν για  

περαιτέρω ενίσχυση της οικο-
νομικής και εμπορικής συνερ-
γασίας μεταξύ των δύο χωρών. 
Μετά το πέρας των συνομι-
λιών, με επικεφαλής τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας και τον 
Βασιλιά του Μπαχρέιν Hamad 
bin Isa Khalifa, η κα Πηλείδου 
υπέγραψε Μνημόνιο Συναντί-
ληψης στους τομείς της βιομη-
χανίας, της οικοδομικής βιομη-
χανίας, της γεωργίας, των 
μεταφορών, των τηλεπικοινω-
νιών, των δραστηριοτήτων 
στον τομέα των υδρογοναν-
θράκων, της εκπαίδευσης, της 
έρευνας, της τεχνολογίας, του 
τουρισμού, των επενδύσεων, 
των οικονομικών υπηρεσιών 
και της παροχής υπηρεσιών. 
Κατά τη συνάντηση με τον 
Υπουργό Πετρελαίου, συζή-
τησε τρόπους για τη βέλτιστη 
εκμετάλλευση γηγενών αποθε-
μάτων φυσικού αερίου. Με τον 
Υπουργό Βιομηχανίας, αντάλ-
λαξε απόψεις αναφορικά με 
την ενίσχυση του διμερούς 
εμπορίου. Αναφέρθηκε δε ιδι-
αίτερα στις ενέργειες προώθη-
σης των εξαγωγών χαλλουμιού 
στο Μπαχρέιν. Στη συνάντηση 
με τον Υπουργό Νεολαίας  
εξετάστηκαν τρόποι ενδυνάμω-
σης της αποτελεσματικότητας 
της χρηματοδότησης ΜμΕ και  
νεοφυών επιχειρήσεων.

Επαφές Πηλείδου στο Μπαχρέιν 
για επενδύσεις και... χαλλούμι

Αναστασιάδης προς Βρετανό Ύπατο Αρμοστή: Οι όποιες 
ιδέες να μην εκφεύγουν του πλαισίου των ΗΕ

Οι όποιες προτάσεις ή ιδέες που αφορούν 
στο Κυπριακό θα πρέπει να μην εκφεύγουν 
του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμ-

βουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, με απώτερο, πάντοτε, 
στόχο τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σε ένα λειτουργικό και βιώσιμο κράτος, χωρίς ανα-
χρονιστικά συστήματα εγγυήσεων και παρουσία 
ξένων στρατευμάτων, τόνισε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, στον Ύπατο Αρ-
μοστή της Μεγάλης Βρετανίας στην Κύπρο, Στίβεν 
Λίλι, κατά τη χθεσινή τους συνάντηση. Σύμφωνα 
με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώ-
που, Μάριου Πελεκάνου, από την πλευρά του, ο 
Βρετανός Ύπατος Αρμοστής επαναβεβαίωσε τη 
θέση της Βρετανίας για επανέναρξη των συνομι-
λιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, δί-
δοντας κάποιες επεξηγήσεις ως προς τις 
πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από πλευράς 
της βρετανικής Κυβέρνησης. 

Ο κ Πελεκάνος επεσήμανε πως κατά τη συνά-
ντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε ύστερα από 
αίτημα του Ύπατου Αρμοστή, υπήρξε μια ειλικρι-
νής ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τις προ-
οπτικές επανέναρξης των συνομιλιών. Ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την ετοιμότητα 
του για πραγματοποίηση κοινής συνάντησης με 
τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στην παρουσία του ΓΓ 
των ΗΕ, όπως είχε διατυπώσει στην επιστολή που 
απέστειλε στον ΓΓ των ΗΕ στις 30/08/2021, με 
στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών, στη βάση 
του συμφωνηθέντος πλαισίου, πρόσθεσε. Σημεί-
ωσε, ακόμη, πως κατά τη διάρκεια της συνάντη-
σης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε, επίσης, 
την ανάγκη υιοθέτησης τολμηρών και ουσιαστικών 
μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης όπως κατ΄ 
επανάληψη έχουν υποβληθεί στον ΓΓ, τα οποία 
θα λειτουργήσουν ενισχυτικά στις προσπάθειες 
επανέναρξης των συνομιλιών.

«Μεστή περιεχομένου και διαφωτιστική» 
χαρακτήρισε τη συνάντηση που είχε με 
τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Αθήνα 
ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέ-
φανος Στεφάνου. Σε δήλωσή του μετά 
τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη, τόνισε ότι συζητήθηκε η κατάσταση 
όπως αυτή διαμορφώνεται τα τελευταία 
χρόνια μετά την αποτυχία στο Κραν Μο-
ντανά, το αδιέξοδο και την αναβάθμιση 
της τουρκικής προκλητικότητας αλλά και 
το τι μέλει γενέσθαι καθώς η Τουρκία 
χρησιμοποιεί, όπως είπε, αυτήν την κα-
τάσταση προκειμένου να ενισχύει τα δι-
χοτομικά της σχέδια για διαμόρφωση τε-
τελεσμένων τόσο επί του εδάφους όσο 
και επί της θαλάσσης. «Για το ΑΚΕΛ είναι 

ξεκάθαρο ότι στην προσπάθεια αυτή της 
Τουρκίας να εκτρέψει τις προσπάθειες 
λύσης του Κυπριακού από τα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ, θα πρέπει να μας κάνει πιο 
συνεπείς και επίμονους στην προσπά-
θεια να παραμένουμε σταθεροί στις απο-
φάσεις και στα ψηφίσματα των Ηνωμέ-
νων Εθνών και στις συμφωνίες υψηλού 
επιπέδου για λύση Διζωνικής Δικοινοτι-
κής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, 
όπως την περιγράφουν τα HE», τόνισε. 
Παράλληλα, σημείωσε ότι συζήτησαν για 
τη διαδικασία και τον τρόπο που θα σπά-
σει το αδιέξοδο και η Τουρκία θα εγκατα-
λείψει την αδιάλλακτη στάση. «Είναι εμ-
φανές ότι άλλη επιλογή δεν υπάρχει από 
την επιμονή μας στην επανέναρξη των 

διαπραγματεύσεων από το σημείο που 
σταμάτησαν, διαφυλάσσοντας τις συ-
γκλίσεις και συζητώντας επί του πλαισίου 
Γκουτέρες», είπε. Τέλος, συζητήσαμε την 
πρόταση του ΑΚΕΛ για τη δημιουργία κι-
νήτρων για επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων. Ο συντονισμός Ελλάδας και 
Κύπρου είναι απαραίτητος.  Διαχρονικά 
η Ελλάδα αποτελεί το βασικό στήριγμα 
της Κύπρου στις προσπάθειες επίλυσης 
του Κυπριακού και η λύση του θα βοη-
θήσει και στην επίλυση των ελληνοτουρ-
κικών», κατέληξε ο κ. Στεφάνου. 
Τη δέσμευση της Ελλάδας στις αποφά-
σεις του Συμβουλίου Ασφαλείας ως το 
μοναδικό αποδεκτό πλαίσιο διαπραγμά-
τευσης για την επίλυση του Κυπριακού, 

επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης. Ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ είχε συναντήσεις και με τον Έλ-
ληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Αλέξη 
Τσίπρα και τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Tο 80% του ενήλικου πληθυ-
σμού έλαβε τουλάχιστον την 
1η δόση του εμβολίου, με τον 
δεύτερο στόχο που είχε θέσει 
το Υπουργείο Υγείας να  
επιτυγχάνεται σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία. Συγκεκρι-
μένα, οι πλήρως εμβολιασμέ-
νοι ενήλικες έφτασαν στο 76% 
και αναμένεται ότι τις επόμε-
νες 2 με 3 εβδομάδες το πο-
σοστό των πολιτών που θα 
έχουν ολοκληρώσει το εμβο-
λιαστικό τους σχήμα θα φτά-
σει επίσης στο 80%. Συνολικά 
η εμβολιαστική κάλυψη του-
λάχιστον με την 1η δόση του 
ενήλικου πληθυσμού (18 ετών 
και άνω) είναι στο 80%. Πο-
σοστό 76% του ενήλικου πλη-
θυσμού ολοκλήρωσε το εμβο-
λιαστικό του σχήμα. Το 39,6% 
των ατόμων 16 και 17 ετών 
έλαβαν τουλάχιστον την 1η 
δόση και το 32,5% ολοκλή-
ρωσε τον εμβολιασμό του. 
Στην ηλικιακή ομάδα των 12-
15 ετών  
εμβολιάστηκε τουλάχιστον με 
την 1η δόση το 24,1% και 
13,4% αυτής της ηλικιακής 
ομάδας ολοκλήρωσε το εμβο-
λιαστικό του σχήμα. 
Σε σχέση με την εμβολιαστική 
κάλυψη ανά Επαρχία, η Πά-
φος βρίσκεται στο 90,9% του 
ενήλικου πληθυσμού που 
έλαβε τουλάχιστον την 1η 
δόση. Ακολουθούν οι Επαρ-
χίες Αμμοχώστου και Λευκω-
σίας με 89,5% και 79,2% αντί-
στοιχα και η Επαρχία Λεμεσού 
με 78,5%. Στην Επαρχία Λάρ-
νακας, η εμβολιαστική κάλυψη  
τουλάχιστον με την 1η δόση 
βρίσκεται στο 74,4%. Μέχρι 
και τις 13 Σεπτεμβρίου, εμβο-
λιάστηκαν με 3η δόση 1,421 
άτομα που διαμένουν σε οί-
κους ευγηρίας. Παράλληλα, 
έχουν ενημερωθεί τηλεφωνι-
κώς 550 μεταμοσχευμένα 
άτομα και έχουν καθοριστεί 
ραντεβού για την 3η δόση για 
τους περισσότερους από αυ-
τούς, ενώ έχει αρχίσει στα-
διακά και ο εμβολιασμός των  
ατόμων με HIV/AIDS με τη 
βοήθεια της Γρηγόρειου Κλι-
νικής. Την ίδια ώρα, έχει αρχί-
σει η τηλεφωνική επικοινωνία 
με τους ογκολογικούς ασθε-
νείς για να προγραμματιστούν 
τα ραντεβού τους για την 3η 
δόση. 



Το έδαφος για επιβολή λύσης με διεύ-
ρυνση, των διαιρετικών στοιχείων, πέραν 
εκείνων που ήδη ενυπάρχουν στο Σύντα-

γμα του 1960, καλλιεργούν οι ΝΑΤΟϊκοί ιμπερια-
λιστές και τα όσα παρακολουθούμε τις τελευταίες 
μέρες με τις Βρετανικές παρεμβάσεις προφανώς 
και στοχεύουν στη διαμόρφωση κλίματος εκτρο-
πής από τη συμφωνημένη βάση αναζήτησης 
λύσης στο Κυπριακό. Ενόψει των χωριστών συ-
ναντήσεων του Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες 
με τους ηγέτες των δυο Κοινοτήτων στο περιθώ-
ριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών στη Νέα Υόρκη.  Εφαρμόζουν το «δόγμα 
του σοκ». Επισείουν τον μπαμπούλα των δυο 
κρατών και μας σερβίρουν για «σωσίβιο» το επί-
σης διχοτομικής φιλοσοφίας μοντέλο της «απο-
κεντρωμένης», άλλως χαλαρής ομοσπονδίας.  
 
Τα περί μοντέλου «αποκεντρωμένης ομοσπον-
δίας» που «αποκάλυψε» τάχα ο εδώ Βρετανός  
Ύπατος Αρμοστής Στίβεν Λιλι ασφαλώς και δεν 
είναι «νέο». Είναι υποκρισία των κυβερνώντων 
και ειδικότερα του Προέδρου Αναστασιάδη να εμ-
φανίζονται ορισμένοι πως εξεπλάγησαν από τα 
όσα είπε ο κ. Λίλι σε συνέντευξη του σε Κυριακά-
τικη πολιτική εφημερίδα. Αυτά που είπε ο Βρετα-
νός διπλωμάτης αποτελούν στην πραγματικότητα 
λεπτομερέστερη ανάλυση των περιβόητων 
«ιδεών» του πολιτικού προϊστάμενου του, του 
υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας Ντομινίκ 
Ράαμπ ο οποίο όταν τον περασμένο Φεβρουάριο 
επισκέφθηκε την Κύπρο έκανε λόγο για την ανά-
γκη να βρεθεί φόρμουλα «μέσης λύσης» μεταξύ 
της θέσης της Ελληνοκυπριακής πλευράς για Δι-
ζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ) και της 
τουρκικής για συνομοσπονδία δυο κρατών.  
 
Η Βρετανική διπλωματία εκμεταλλευόμενη και το 
διαπραγματευτικό κενόν, ενόψει των διαβουλεύ-
σεων στη Νέα Υόρκη επανήλθε θέτοντας στην 
ημερήσια διάταξη των πολιτικό-διπλωματικών συ-
ζητήσεων τις «ιδέες της» με αφετηρία την «απο-
κεντρωμένη», άλλως «χαλαρή» ομοσπονδία, η 
πατρότητα των οποίων ανήκουν στον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη. 
Δεν είναι τυχαία η υιοθέτηση της φρασεολογίας 
αυτής από τη βρετανική διπλωματία. Σε συνέ-
ντευξη του στην «Καθημερινή», ερωτηθείς για τις 
βρετανικές πρωτοβουλίες, ο Στίβεν Λίλι δήλωσε:  
 
«Συζητούμε για μια σε μεγάλο βαθμό αποκεντρω-
μένη ομοσπονδία, η οποία δε νομίζω να είναι αμ-
φιλεγόμενη, αφού πρόκειται για ιδέα που κατέ-
θεσε ο ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης» 
ανέφερε ο Βρετανός διπλωμάτης για να προσθέ-
σει: «Μιλάμε για άτυπες ιδέες, όχι ένα συμπαγές 
σχέδιο, και δεν πρόκειται για αυτό που προσπά-
θησαν διάφοροι κύκλοι να περιγράψουν. 
 
Σε ό,τι αφορά τη φράση «καμία οντότητα δεν θα 
μπορεί να ασκεί κυριαρχία επί της άλλης», ποια 
είναι η εναλλακτική; Ότι μια κοινότητα θα μπορεί 
να ασκεί κυριαρχία επί της άλλης; Είχε συμφω-

νηθεί ήδη στην Κοινή Διακήρυξη του 2014 ότι η 
κυριαρχία πηγάζει εξ ίσου από ΕΚ και ΤΚ. Δεν 
ανήκει στην μια κοινότητα ή στην άλλη.  
 
Οι ιδέες αυτές, αναφέρει, εμπίπτουν στην ολότητά 
τους στο συμφωνημένο υπό τα Ηνωμένα Έθνη 
πλαίσιο για μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία 
με πολιτική ισότητα, η οποία ειλικρινά αποτελεί 
τη μόνη βιώσιμη διέξοδο». 
Ωστόσο, ο κ. Στίβεν Λίλι εκφράζει τη θέση πως η 
απόπειρα επανεκκίνησης από το σημείο που κα-
τέληξε το Κραν Μοντανά αποτελεί συνταγή για 
μακρές και άκαρπες συζητήσεις.  

Κάπου ο Άγγλος πρέσβης υποτιμά την νοημο-
σύνη μας. Κατά την περισπούδαστη άποψη του 
θα είναι «συνταγή για μακρές και άκαρπες συζη-
τήσεις», η συνέχιση μιας διαδικασίας η οποία είχε 
φτάσει στα πρόθυρα τελικής κατάληξης σε συμ-
φωνία και δεν θα είναι να τιναχτούν όλα στον 
αέρα και να ξεκινήσουν από τα πάντα από το μη-
δέν! 
Η συνέντευξη Λίλι προκάλεσε την έντονη αντί-
δραση του Κόμματος των Κυπρίων Εργαζομέ-
νων, του ΑΚΕΛ το οποίο απέρριψε χωρίς δεύτερη 
σκέψη τις Βρετανικές ιδέες, καλώντας την κυβέρ-
νηση να πράξει αποτελεσματικά το ίδιο.   
 
Οι “νέες ιδέες” που διακινούνται από τους Βρετα-
νούς είναι παλιές και επικίνδυνες, αφού παραπέ-
μπουν σε διαδοχή κράτους για να μην πούμε και 
σε συνομοσπονδιακό μόρφωμα, ξηλώνουν το 
διαπραγματευτικό κεκτημένο δεκαετιών, προσεγ-
γίζουν τις διχοτομικές αξιώσεις Τουρκίας-Τατάρ 
και υπονομεύουν την προοπτική λύσης και επα-
νένωσης της πατρίδας μας, δήλωσε ο Εκπρό-
σωπος Τύπου του Κόμματος Γ. Κουκουμάς. 
 Βέβαια όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι αυτόκλητες 
πρωτοβουλίες των Βρετανών εκδηλώνονται μέσα 
σε ένα συγκεκριμένο σκηνικό. Από τη μια ο Ερσίν 
Τατάρ απαιτεί και επιμένει στη λύση δύο κρατών 
η οποία δεν γίνεται δεκτή ούτε από τη διεθνή κοι-
νότητα αλλά ούτε βέβαια από τον λαό μας.  
 
Από την άλλη όμως, οι παλινωδίες του κ. Ανα-
στασιάδη μέσα κι έξω από το πλαίσιο των Ψηφι-
σμάτων, το αλαλούμ με το Πλαίσιο Γκουτέρες, η 
αμφισβήτηση συγκλίσεων και οι πρόσφατες ιδέες 
για το Σύνταγμα του 1960, συνέβαλαν και συμ-
βάλλουν στην αναπαραγωγή αυτού του επικίν-

δυνου σκηνικού, που επιτρέπει στους όποιους 
τρίτους να φέρνουν τέτοιες ιδέες.  
Το ΑΚΕΛ επιμένει στη θέση ότι οι συνομιλίες πρέ-
πει να επαναρχίσουν από το σημείο που διακό-
πηκαν στο Κραν Μοντανά γιατί -όπως όλοι πα-
ραδέχονται- σε εκείνο ακριβώς το σημείο 
βρεθήκαμε μια ανάσα πριν από την λύση του Κυ-
πριακού. Αυτή άλλωστε ήταν και η θέση του ΟΗΕ 
μετά το Κρανς Μοντανά όπως καταγράφεται σε 
επανειλημμένες εκθέσεις του Γ.Γ. και σε αυτήν 
πρέπει όλοι να εμμένουν αν πράγματι επιδιώκουν 
σύντομη λύση του Κυπριακού.   
Με την τοποθέτηση του το κόμμα της Κυπριακής 

Αριστεράς ρίχνει το γάντι τόσο στους Άγγλους 
όσο και στην κυπριακή κυβέρνηση για να ξεκα-
θαρίσουν τη θέση τους αλλά δυστυχώς δεν το 
πράττουν, παρ’ όλο που τους δόθηκε η ευκαιρία. 
Την Τετάρτη ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής ανέ-
βηκε στο Λόφο του Προεδρικού, αλλά μετά τη 
συνάντηση του με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
απέφυγε επιμελώς τους δημοσιογράφους, προ-
φανώς για να αποφύγει και τις «ενοχλητικές» 
ερωτήσεις για την περιβόητη συνέντευξη του. Το 
τι λέχθηκε μας ενημέρωσε, κι αυτός με γραπτή 
δήλωση, ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρ-
νησης.  
 
Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
μετά από αίτημα του Ύπατου Αρμοστή (προφα-
νώς αυτό συμφωνήθηκε να λεχθεί δημόσια, 
«υπήρξε μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων σε 
σχέση με τις προοπτικές επανέναρξης των συ-
νομιλιών», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο εκ-
πρόσωπος της Κυβέρνησης, Μάριος Πελεκάνος, 
πλην όμως δεν μας λέει πάνω σε ποια βάση θα 
γίνουν κατά τους Άγγλους οι συνομιλίες. 
 
Ο Εκπρόσωπος λέει πως «ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας επανέλαβε την ετοιμότητα του για πρα-
γματοποίηση κοινής συνάντησης με τον Τουρκο-
κύπριο ηγέτη, στην παρουσία του ΓΓ των ΗΕ, 
όπως είχε διατυπώσει στην επιστολή που απέ-
στειλε στον ΓΓ των ΗΕ στις 30/08/2021, με στόχο 
την επανέναρξη των συνομιλιών, στη βάση του 
συμφωνηθέντος πλαισίου», αλλά ούτε λέξη δεν 
λέει για την ταμπακιέρα. Κανένα σχόλια για το 
μοντέλο της «αποκεντρωμένης» ομοσπονδίας η 
οποία σύμφωνα και με τον Βρετανό Αρμοστή είναι 
ιδέα του Αναστασιάδη. 

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο Βρε-
τανός Ύπατος Αρμοστής επαναβεβαίωσε τη θέση 
της Βρετανίας για επανέναρξη των συνομιλιών 
στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, δίδοντας 
κάποιες επεξηγήσεις ως προς τις πρωτοβουλίες 
που αναπτύσσονται από πλευράς της Βρετανικής 
κυβέρνησης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τό-
νισε στον Βρετανό Ύπατο Αρμοστή πως οι όποιες 
προτάσεις ή ιδέες θα πρέπει να μην εκφεύγουν 
του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με απώτερο, 
πάντοτε, στόχο τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας σε ένα λειτουργικό και βιώσιμο κράτος, 
χωρίς αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων και 
παρουσία ξένων στρατευμάτων». 
 
Η τοποθέτηση της κυβέρνησης κάθε άλλο ξεκα-
θαρίζει την κατάσταση, έχοντας υπόψη τη θέση 
των Βρετανών πως «δεν είναι αρκετό να επανα-
λαμβάνουμε τον όρο ΔΔΟ, ως σλόγκαν, αλλά να 
επικεντρωθούμε στη λεπτομέρεια της εφαρμο-
γής» και τις τοποθετήσεις του κ. Λίλι για την «απο-
κεντρωμένη» ομοσπονδία τη θέση του Βρετανι-
κού υπουργείου Εξωτερικών «ότι με ενέργεια, 
δημιουργικότητα, ευελιξία και πολιτική θέληση εί-
ναι εφικτή η λύση του Κυπριακού»…  
 
Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΒΑΣΗ  
ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΛΕΕΙ Ο ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ 

 
Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι το Σαββατοκύριακο θα 
μεταβεί στη Νέα Υόρκη, συνοδευόμενος από τον 
ειδικό εκπρόσωπο της «προεδρίας» Εργκιούν 
Ολγκούν και εκεί θα διαβουλευθεί το μέλλον του 
τουρκοκυπριακού «λαού», σύμφωνα με την εφη-
μερίδα «Γκιουνές». 
 Όπως μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληρο-
φοριών, σε ομιλία του στα εγκαίνια του γυμνασίου 
Οσμάν Νετζάτ Κονούκ στο κατεχόμενο Καράκουμι 
της Κερύνειας, ο κ. Τατάρ ανάφερε ότι στη Νέα 
Υόρκη θα δώσουν το μήνυμα στη διεθνή κοινό-
τητα ότι «στην Κύπρο υπάρχουν δύο ξεχωριστοί 
ίσοι λαοί και εάν επιτευχθεί λύση στο Κυπριακό 
πρέπει να είναι στη βάση της ισότητας». 
 
 Διατυπώνοντας εκ νέου τον ισχυρισμό ότι μια 
λύση είναι εφικτή μόνο στη βάση της ισότητας, 
της αποδοχής του «κράτους» τους και της κυ-
ριαρχικής ισότητας, ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ 
είπε ότι για το μέλλον των νέων τους, είναι καθή-
κον τους να διαλαλήσουν με όλη τους τη δύναμη 
στον κόσμο τα σωστά μηνύματα μοιραζόμενοι 
αυτά τα συναισθήματά τους με τη διεθνή κοινό-
τητα. 
 Απευθυνόμενος στους μαθητές, ο κ. Τατάρ είπε 
ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μαθήματα, αλλά 
πρέπει να αναθρέψουν άτομα, που αγαπούν τον 
αθλητισμό, τον πολιτισμό, την πατρίδα τους και 
που θα έχουν λόγο για το μέλλον του ψευδοκρά-
τους και πρόσθεσε ότι συναντιέται με νέους, που 
εκπροσωπούν τη «χώρα» τους με επιτυχία στο 
εξωτερικό σε διάφορους κλάδους, όπως ο αθλη-
τισμός και η μουσική, ο Τατάρ εξέφρασε την 
άποψη ότι πρέπει να τους δώσουν ελπίδα, προ-
στατεύοντας τους. 

 6    | Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Εφαρμόζουν το «δόγμα του σοκ» για επιβολή συνομοσπονδίας! 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ: Στημένο παιχνίδι οι δήθεν αποκαλύψεις του Στίβεν Λίλι για «αποκεντρωμένη ομοσπονδία» 
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4,3 εκατ. στον Ριμπολόβλεφ για τον Σκορπιό

Προχωρά με γοργούς ρυθμούς το έργο ανά-
πτυξης ενός εμβληματικού θερέτρου πολυ-
τελείας στο νησί του Σκορπιού από τον 

Ρώσο επενδυτή Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ. Πριν από 
λίγες ημέρες εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης το κονδύλι των 
4,3 εκατ. ευρώ, που 
αφορά την επιχορή-
γηση για την κατα-
σκευή νέου 
ξενοδοχείου πέντε 
αστέρων. Πρόκειται 
για έργο συνολικού 
ύψους 26,6 εκατ. 
ευρώ, δυναμικότη-
τας 30 δωματίων 
και 60 κλινών, ενώ 
η επιφάνειά του 
ανέρχεται σε 9.420 
τ.μ. Το συνολικό 
ύψος της επένδυ-
σης στον Σκορπιό ανέρχεται σε 165 εκατ. ευρώ. 
Εκτός από το κύριο συγκρότημα και τις πολυτε-
λείς βίλες και σουίτες, προωθείται επίσης η κατα-
σκευή συνεδριακού κέντρου, εστιατορίου, 
αίθουσας προβολών, κέντρου ευεξίας και χώρου 

ψυχαγωγίας. Πάντως, δεδομένης της οικονομικής 
εμβέλειας του κ. Ριμπολόβλεφ, προξενεί εντύ-
πωση η ανάγκη ένταξης του σχεδίου στον επεν-
δυτικό νόμο. Ο Ριμπολόβλεφ είναι ο 391ος πιο 
πλούσιος άνθρωπος στον πλανήτη, με περιουσία 
που σύμφωνα με το Forbes φτάνει στα 6,7 δισ. 

δολάρια. Υπήρξε 
ιδιοκτήτης της  
Ρωσικής εταιρείας 
παραγωγής καλιού-
χου λιπάσματος 
Uralkali, είναι ιδιο-
κτήτης της ΑΣ  
Μονακό και βασι-
κός επενδυτής της  
Τράπεζας Κύπρου. 
Από το 2013 είναι 
και ιδιοκτήτης του 
Σκορπιού διά της 
κόρης του, Εκατε-
ρίνα Ριμπολό-
βλεβα, η οποία 

αγόρασε το νησάκι από την Αθηνά Ωνάση έναντι 
100 εκατ. λιρών. Πριν λίγους μήνες, ο μεγιστάνας 
ανακοίνωνε πως θα επενδύσει 165 εκατ. ευρώ 
για την μετατροπή του νησιού σε πολυτελές  
θέρετρο για κροίσους.

Κεραμέως: Τμήματα θα κλείνουν εάν χρειαστεί,  
όχι σε χαλάρωση στις απουσίες μαθητών

Στον τρόπο με τον οποίο 
θα διαχειριστούν τα σχο-
λεία τον εντοπισμό κρού-

σματος κορωνοϊού σε μαθητές 
αναφέρθηκε η υπουργός Παι-
δείας Νίκη Κεραμέως, ενώ 
έκανε για ακόμη μια φορά  

έκκληση για τον εμβολιασμό 
των παιδιών. Όπως είπε στον 
ΣΚΑΪ, με βάση τα πρωτόκολλα 
που ισχύουν, τα τμήματα στα 
σχολεία θα κλείνουν μεμονω-
μένα εάν χρειαστεί και δεν προ-
βλέπεται οριζόντιο κλείσιμο του 
σχολείου. Σχετικά με την ανη-
συχία των γονέων για την αλ-
λαγή αυτή στο πρωτόκολλο σε 
περίπτωση κρούσματος, διευ-
κρίνισε ότι υπάρχουν δύο  
παράγοντες που διαφοροποι-
ούν τη φετινή χρονιά σε σχέση 
με την περσινή: «Το εμβόλιο αλ-
λάζει τα δεδομένα και είναι το 
πρώτο στοιχείο, ενώ το 2ο είναι 
το αυξημένο testing». Συγκεκρι-
μένα, τόνισε ότι αν κάποιος μα-
θητής βρεθεί θετικός στον ιό, οι 
συμμαθητές του στο τμήμα θα 
κάνουν 7 τεστ μέσα στην εβδο-
μάδα. Σε ερώτηση για το αν το 
σχολείο θα είναι ελαστικό στο 

ζήτημα με τις απουσίες παιδιού 
σε περίπτωση κρούσματος 
επειδή οι γονείς του φοβούνται 
να το στείλουν για μάθημα, ση-
μείωσε ότι δεν προβλέπεται να 
χαλαρώσει το σύστημα με τις 
απουσίες. Επιπλέον, Κεραμέως 
έκανε έκκληση στους γονείς να 
εμβολιάσουν τα παιδιά τους, 
ενώ υπογράμμισε ότι αν είχε η 
ίδια παιδιά σε σχολική ηλικία θα 
τα εμβολίαζε άμεσα. Παράλ-
ληλα, επεσήμανε ότι αποτελεί 
προτεραιότητα η διά ζώσης  
λειτουργία όλων των  
εκπαιδευτικών μονάδων. «Στό-
χος μας είναι η προστασία της 
ατομικής και δημόσιας υγείας 
αλλά και η παροχή εκπαίδευ-
σης». Αναφορικά με την εγκατά-
σταση εμβολιαστικών κέντρων 
στα σχολεία, όπως στα πανεπι-
στήμια, είπε ότι το ενδεχόμενο 
αυτό βρίσκεται υπό συζήτηση.

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα μετά τη διακοπή της δίκης: «Η δράστιδα απέδειξε πόσο δειλή είναι»

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί 
η δίκη για την επίθεση με  
βιτριόλι, μετά από πρόταση του 

εισαγγελέα έδρας, Χαράλαμπου  
Μαστραντωνάκη. Το δικαστήριο, αφού 
ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα η πα-
θούσα για να δηλώσει τα στοιχεία της, 
διέκοψε τη δίκη αποδεχόμενο την  
εισαγγελική πρόταση. 
Ο κ. Μαστραντωνάκης ζήτησε να  
διακοπεί η διαδικασία ώστε να γίνει 
αναδιάταξη της σειράς των μαρτύρων 
και πριν απ' όλους να εξεταστεί το 
θύμα, το οποίο στον κατάλογο ήταν 
πέμπτο στη σειρά. 
«Η υπόθεση αυτή λογικά θα διαρκέσει 
για να αποδειχθεί η αλήθεια που πρέ-
πει από αυτήν τη διαδικασία να λάμψει. 
Να προτάξουμε σήμερα τις υπόλοιπες 
υποθέσεις ώστε το επόμενο διάστημα 
να μην έχουμε κάτι να μας εμποδίζει 
και να ασχοληθούμε με αυτήν την υπό-

θεση», είπε ο εισαγγελικός λειτουργός. 
Κατά την έξοδό της από το δικαστήριο 
η Ιωάννα Παλιοσπύρου, αναφερόμενη 
στην απουσία της κατηγορούμενης, 
δήλωσε στους δημοσιογράφους:  
«Η κατηγορούμενη προσπάθησε να με 
σκοτώσει. Για μια ακόμη φορά απέδειξε 
πόσο ψυχρή και δειλή είναι». 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανα-
γνώστηκαν τα ονόματα και των 34 μαρ-
τύρων κατηγορίας, ενώ η πολιτική 
αγωγή πρότεινε ακόμη πέντε μάρτυ-
ρες, κυρίως επιστήμονες. Η υπερά-
σπιση ανέφερε ότι σκοπεύει σε μετα-
γενέστερο στάδιο να προσκομίσει κι 
αυτή τον κατάλογο των μαρτύρων της. 
Στη σύνθεση κληρώθηκαν τέσσερις άν-
δρες ως λαϊκοί δικαστές και δύο γυναί-
κες προκειμένου να παρίστανται στη 
διαδικασία ως αναπληρωματικοί λαϊκοι 
δικαστές. 
Η δήλωση της κατηγορουμένης 
Γραπτή δήλωση με την οποία έκανε 

γνωστή την πρόθεσή της κατηγορού-
μενης να παρευρεθεί σε μεταγενέστερο 
στάδιο στη δικαστική αίθουσα ανέ-
γνωσε ο πρόεδρος της δίκης. Στην  
εκφώνηση του ονόματός της, ο συνή-
γορός της Σάκης Κεχαγιόγλου ανέφερε 
στο δικαστήριο ότι ειναι απούσα. Τότε, 
ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, ανέ-
γνωσε τη γραπτή δήλωση της κατηγο-
ρουμένης από τις φυλακές Κορυδαλ-
λού όπου κρατείται, στην οποία 
αναφερόταν: «Επιθυμώ να εκπροσω-
πηθώ από τους δικηγόρους μου. Σας 
δηλώνω ότι θα παρευρεθώ στη συνε-
χεία της διαδικασίας». Παράσταση 
προς υποστήριξη της κατηγορίας δή-
λωσε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, λόγω 
ηθικής βλάβης που υπέστη από την 
άδικη πράξη της κατηγορουμένης. 
«Εκφράζουμε την προσωπική μας συ-
μπάθεια στο θύμα αυτής της επιθέ-
σεως. Η προσωπική και ανθρώπινη 
πλευρά της υπόθεσης δεν έχει σχέση 

με τα νομικά. Θεωρώ υποχρέωση μου 
να εκφράσω στην κ. Παλιοσπύρου τη 
συμπάθεια μου για την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται και θα βρίσκεται 
για πολλά χρόνια. Το τι θα πει η κατη-
γορούμενη για τις κατηγορίες που αντι-
μετωπίζει, θα το πει στον οικείο δικο-
νομικά χρόνο» ανέφερε ο κ. 
Κεχαγιόγλου. Ο ίδιος εξήγησε πως η 
36χρονη ομολογεί την πράξη της αλλά 
ζητά μετατροπή της κατηγορίας από 
απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαριά 
σκοπούμενη σωματική βλάβη.  
Η Ιωάννα έφθασε το πρωί της Τετάρτης 
στο δικαστήριο συνοδευόμενη από 
τους δικηγόρους της φορώντας ειδική 
προστευτική μάσκα και καπέλο. «Θέλω 
να σταθώ απέναντι της, να με κοιτάξει 
στα μάτια όπως την στιγμή που μου 
έριξε το βιτριόλι και να μου εξηγήσει τι 
της έκανα». Με αυτή τη φράση η 
35χρονη εξήγησε την ανάγκη της να 
είναι παρούσα στο δικαστήριο.

Λιγνάδης - Φιλιππίδης: Η ζωή τους μέσα στον ίδιο θάλαμο Πλεύρης για 3η δόση εμβολίου: Αναμένουμε εισήγηση ειδικών
Στις φυλακές Τρίπολης και μάλιστα στον ίδιο θά-
λαμο βρίσκονται ο Πέτρος Φιλιππίδης και  
ο Δημήτρης Λιγνάδης. Οι δύο θεατράνθρωποι 
που κατηγορούνται για βαρύτατα εγκλήματα είναι 
μαζί με άλλα 18 άτομα. 
 
Πώς είναι, όμως, η συμπεριφορά τους μέσα στη 
φυλακή και ποιες οι σχέσεις τους με τους άλλους 
κρατούμενους;  
Ο Λιγνάδης είναι περισσότερο κοινωνικός, ενώ ο 
Φιλιππίδης δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει τι 
έχει συμβεί. Ο Λιγνάδης φέρεται πολύ φυσιολο-
γικά και φαίνεται να έχει μπει στο κλίμα των  
φυλακών δίχως να έχει πρόβλημα με κανέναν 
και συνομιλεί με όλους. Χωρίς να ζητά ιδιαίτερα 
πράγματα, συναντιέται με τον δικηγόρο του και 

μιλά στο καρτοτηλέφωνο που βρίσκεται στο προ-
αύλιο. «Σχετικά, δε, με τον κ. Φιλιππίδη μου  
περιγράφουν έναν άνθρωπο πάρα πολύ κλειστό, 
πάρα πολύ στενάχωρο. Τον επισκέπτονται ο  
δικηγόρος και η σύζυγος του. Ρώτησα εάν έχει 
πάει και ο γιος του εκεί αλλά μου είπαν πως δεν 
τον έχουν δει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μπορεί 
να έχει πάει και να μην έχει πέσει στην αντίληψη 
τους» είπε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης 
και συνέχισε:  «Δεν έχει πολύ μεγάλες επαφές με 
την φυλακή και τον κόσμο της φυλακής». 
Εν τω μεταξύ, ένα ηχηρότατο «όχι» ήταν η απά-
ντηση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών 
στην προσφυγή του Πέτρου Φιλιππίδη κατά του 
εντάλματος προσωρινής κράτησής του για έναν 
βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού.

Για την τρίτη δόση του εμβολίου 
κατά του κορωνοϊού μίλησε 
στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Υγείας, 
Θάνος Πλεύρης. «Είμαστε πλή-
ρως εμβολιασμένοι με τις δυο 
δόσεις και με βάση τις εισηγή-
σεις παρακολουθούμε ποιοι 
πρεπει να πάνε σε αναμνηστική 
δόση. Αυτοί είναι οι ανοσοκατα-
σταλμένοι, μέχρι στιγμής».  
Επιπλέον ανέφερε ότι αυτό που 
εξετάζει η επιτροπή είναι αν θα 
γίνει στους άνω των 60 και τη 
χρονική διάρκεια, ενώ σημείωσε 
ότι «εξαρτάται από την εισή-

γηση της Επιτροπής για το αν 
θα γίνει στον γενικό πληθυσμό 
η τρίτη δόση, αν κρίνουν οι ειδι-
κοί ότι χρειάζεται θα ακολουθή-
σουμε τις οδηγίες». «Μέσα στην 
επόμενη εβδομάδα θα έχουμε 
εισήγηση για αυτό το θέμα», 
πρόσθεσε. Όσον αφορά τα σχο-
λεία, τα οποία άνοιξαν την Δευ-
τέρα, ο υπουργός τόνισε ότι το 
πρωτόκολλο που συζητήθηκε 
με την επιτροπή είναι συνδυα-
στικό, καθώς όπως είπε, υπάρ-
χει πλέον ο εμβολιασμός, συ-
νεχίζεται η τήρηση των μέτρων 

ενώ θα γίνεται και άμεση ιχνη-
λάτηση σε περίπτωση κρού-
σματος. Παράλληλα, σημείωσε 
ότι ετοιμάζεται σχέδιο για να 
υπάρχει κάλυψη σε κλίνες για 
τα παιδιά, σε περίπτωση που 
χρειαστούν νοσηλεία στο δημό-
σιο αλλά γίνεται και συνεννόηση 
με τον ιδιωτικό τομέα για πλήρη 
κάλυψη νοσηλειών παιδιών. 
Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι  
«θέλουμε να διευρύνουμε το 
μοντέλο του εμβολιασμού» έτσι 
οι εμβολιασμοί περνάνε και 
στους ιδιώτες γιατρούς.



Χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις 52.000   
λίρρες συγκεντρώθηκε από τις εισφορές των  
πιστών στον έρανο που διοργάνωσε η Αρχιεπι-
σκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας υπέρ 
των πληγέντων στις πρόσφατες καταστροφικές 

πυρκαγιές στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ο έρανος 
διεξήχθη σε όλες τις εκκλησίες της δικαιοδοσίας 
της Αρχιεπισκοπής με σκοπό την οικονομική  
ενίσχυση των θυμάτων. Για την Κύπρο συγκε-
ντρώθηκαν 22.240.8 λίρες και για την Ελλάδα 

29.854.2 λίρες. Ακολουθεί κατάλογος των προ-

ϊόντων δίσκου υπέρ των πυροπλήκτων ανά ενο-

ρία που συγκεντρώθηκαν έως τις 7 Σεπτεμβρίου 

2021.       
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Το Αντίο

Γωνιά Ποίησης 

           Του Ανδρέα Γεωργίου Κοντεάτη 
Ποιήματα Κοινωνικά & Τραγούδια Λαϊκά που 

απορρέουν από προσωπικά βιώματα  του ποιήτη. 

52.000 λίρες στον έρανο της Αρχιεπισκοπής 
υπέρ των πυροπλήκτων Κύπρου και Ελλάδας 
Σημαντική η προσφορά των μελών της παροικίας μας από κάθε γωνιά της Βρετανίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

 
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γονέων  
πληροφορεί την παροικία μας ότι  

ετοιμάζει την έκδοση δύο βιβλίων (στα ελλη-
νικά 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 επικοινωνήσουν 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 (επιμελητή της 
έκδοσης) στη διεύθυνσή του: 29, Onslow 

Gardens, London N21 1DY ή στο τηλέφωνο 
020 8360 7968  

ή στο e-mail: ktofallis@gmail.com

Καλόν ταξίδι στον Κόκον και την Κέρη 
και πάντοτε μεσ’την δύσκολη ζωήν 

βαστούσην χέρι-χέρι 
Αύριο θα μας φύγουσιν να πάνε εις τα 

ξένα 
και όλους θα μας αφήσουσιν με μάτια 

δακρυσμένα 
αντίον όλοι μας σε σας ευχηθούμεν 
και σύντομα στην Λάρνακαν όλοι μας 

να βρεθούμεν 
το τέτοιο δεν θέλω ποτέ μου να το λέω 
καλώς ορίσετε μου αρέσει να το λέω 

και από τα 
την χαρά μου την πολλή δεν σταματώ 

να κλαίω 
θα φύγετε πολύ μακριά στο τέλος του 

πλανήτη 
και όλοι σας ευχόμαστε να είστε  

πάντοτε 
χωρισμένοι μες στα πλούτη. 

Να μας θυμάσται όλους μας την  
Κύπρο και Αγγλίαν 

Και…… σας συγγενείς που ζουν στην 
Αυστραλία. 

Καλόν ταξίδι να περάσετε όλοι να σας 
καλοσωρίσουν 

και τις καλές τους τις καρδιές χαρά να 
τις γεμίσουν 

αφιέρωμα σας έγραψα στον Κόκον και 
την Κέρην 

που πάντοτε χαρούμενοι βαστούσην 
χέρι-χέρι 

Αφιέρωμα από τον Ανδρέα Γεωργίου 
στο Κόκον και την Κέρη. 
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«Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην κοινότητά μας»
Του Παναγιώτη Δημητρίου 
 

Μόλις εορτάσαμε την εορτή του Αγίου Νι-
κήτα, προστάτη αγίου του Αρχιεπισκόπου 
Νικήτα. Θεώρησα, λοιπόν, σκόπιμο να τι-

μήσω τη σύντομη, αλλά με σημαντικό αντίκτυπο 
Αρχιεπισκοπική διακονία του εδώ στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
 
Για όποιον παρακολουθεί τον ιστότοπο της Αρ-
χιεπισκοπής και τους λογαριασμούς της στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, είναι σαφές ότι έχει ανοίξει 
ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της κοινότητάς μας. 
Ένα κεφάλαιο το οποίο καλωσορίζουμε και χαι-
ρετίζουμε ολόψυχα, καθώς συνειδητοποιούμε ότι 
η βιωσιμότητα και το μέλλον της κοινότητάς μας 
βασίζεται στην πρωτοποριακή και οραματική ποι-
μαντορία του Αρχιεπισκόπου μας, ο οποίος τιμά 
την κληρονομιά των τελευταίων προκατόχων του 
οικοδομώντας επάνω στα θεμέλια που εκείνοι 

έθεσαν, ενώ παράλληλα χτίζει μια κοινότητα 
έτοιμη να ανταποκριθεί στις επιταγές του 21ου 
αιώνα. 
 
Κατά τα δύο τελευταία χρόνια της ποιμαντορίας 
του, ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας έχει επικεντρωθεί 
σε μία Χριστοκεντρική αποστολή η οποία πυρο-
δοτείται από την αποφασιστικότητά του να ανα-
βαθμίσει τη συμμετοχή και τον ρόλο της Εκκλη-
σίας στη ζωή των μελών της κοινότητάς μας. Το 
επιτυγχάνει αυτό με την καθιέρωση και την υλο-
ποίηση εκπαιδευτικών, ποιμαντικών, φιλανθρω-
πικών, κοινωνικών και καινοτόμων πρωτοβου-
λιών, οι οποίες είναι εύκολα προσβάσιμες σε 
όλους τους ανθρώπους που έχουν καλή προ-
αίρεση. 
 
Όταν ο Σεβασμιώτατος αφίχθη εδώ, το 2019, μοι-
ράστηκε με πολλούς από εμάς τις ιδέες του σχε-
τικά με τη θρησκευτική εκπαίδευση και διδασκαλία 
όχι μόνο των παιδιών και των νέων, αλλά και των 
ενηλίκων, καθώς παρίστατο ανάγκη για παροχή 
θρησκευτικής εκπαίδευσης μέσω μίας εκκλησια-
στικής δομής. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για 
θρησκευτική διδασκαλία στα Αγγλικά καθώς και 
στα Ελληνικά, καθιέρωσε αμέσως εβδομαδιαία 
διαδικτυακά μαθήματα με επικεφαλής κληρικούς 
και θεολόγους της κοινότητάς μας. Αυτά τα εβδο-
μαδιαία μαθήματα κατέστησαν τόσο δημοφιλή, 
ώστε άρχισαν να προσελκύουν συμμετέχοντες 
από διάφορα μέρη της Ευρώπης, της Αφρικής, 
της Αυστραλίας και της Βόρειας Αμερικής. Ποτέ 
στο παρελθόν η Αρχιεπισκοπή μας δεν συντόνισε 
και πραγματοποίησε διαδικτυακά μαθήματα θρη-
σκευτικής εκπαίδευσης και, μάλιστα, με τόση επι-
τυχία. Τα μαθήματα αυτά θα ξεκινήσουν ξανά 
εντός του τρέχοντος μήνα. Εκτός από αυτά, ο Σε-
βασμιώτατος όρισε επίσης κληρικούς οι οποίοι 
κηρύττουν καθημερινά στον ραδιοφωνικό σταθμό 
LGR τα πρωινά, με ένα νέο πρόγραμμα που υπό-
σχεται να είναι ολιστικό και παιδαγωγικό για 
όσους είναι έτοιμοι να ακούσουν και να μάθουν. 
 
Πληροφορηθήκαμε από άτομα που γνωρίζουν 
τον Σεβασμιώτατο επί σειράν ετών για το ποιμα-
ντικό του χάρισμα και την απλότητα με την οποία 
διαχειρίζεται τα δώρα και τις χάρες της Αρχιερα-
τείας. Η χάρη με την οποία παντρεύει την Παρά-

δοση με την ποιμαντική νοοτροπία είναι το ιδιαί-
τερο χαρακτηριστικό του Αρχιεπισκόπου. 
Ενδεχομένως είναι ένας από τους πιο προσβά-
σιμους Αρχιεπισκόπους σε όλο τον κόσμο: αφιε-
ρώνει χρόνο για να απαντήσει σε τηλεφωνήματα, 
να γράψει προσωπικά επιστολές σε όσους επι-
κοινωνούν μαζί του, καθώς και να συναντηθεί με 
άτομα που απλά περνούν από την Αρχιεπισκοπή 
για να ζητήσουν την ευλογία του. Είναι ο Αρχιε-
πίσκοπος της κατανόησης, όντας αφιερωμένος 
στην οικοδόμηση του Σώματος του Χριστού μέσω 
της ποιμαντικής φροντίδας και της συμφιλίωσης. 
 
Κατά τη διάρκεια συνομιλίας μου με έναν άλλον 
εκ των Διαχειριστών της Αρχιεπισκοπής, εντυ-
πωσιάστηκα όταν έμαθα για την αγάπη του Αρ-
χιεπισκόπου για τη φιλανθρωπία και για τη με-
γάλη συμπόνια που δείχνει για όσους έχουν 
ανάγκη. Ένας κληρικός μοιράστηκε μαζί μου το 
εξής: «Για όσους από εμάς έχουμε την τύχη να 
τον γνωρίζουμε επί χρόνια, είναι γνωστός στους 
εκκλησιαστικούς κύκλους ως ένας πραγματικός 
φιλάνθρωπος». Όσοι τον έχουν γνωρίσει κατ’ 
ιδίαν, έχουν επίσης σχηματίσει την ίδια άποψη. 
 
«Κατά τη διάρκεια των lockdowns του Covid-19 
κατέστησαν περισσότερο από εμφανείς η συμπό-
νια και η φιλανθρωπία που επέδειξε ο Αρχιεπί-
σκοπός μας, ιδιαιτέρως σε προσωπικό επίπεδο, 
σε όσους έχουν ανάγκη». Ο εν λόγω κληρικός 
πρόσθεσε: «Ο Σεβασμιώτατος μας θυμίζει πάντα 
τα λόγια του Αγίου Ισαάκ του Σύρου: ‘’Θυμηθείτε 
τους φτωχούς, ώστε μέσω αυτών να βρείτε το 
έλεος’’». 
 
Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας μας θυμίζει με πολλούς 
τρόπους την κοινωνική φύση και τον χαρακτήρα 
του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου, κα-
θώς σταδιακά γίνεται γνωστός στους Διορθόδο-
ξους, Διαχριστιανικούς και Διαθρησκευτικούς κύ-
κλους. Πρόσφατα, αναγορεύθηκε Πρόεδρος του 
Churches Together England, κατά τη διάρκεια 
σύσκεψης στο Lambeth Palace. Ανοικτός, κοι-
νωνικός, συμπαθής και πιστός στην Ορθόδοξη 
παράδοση, ο Νικήτας έχει μια ιδιαίτερη γοητεία 
και σήμερα ηγείται της Ορθόδοξης παρουσίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, διακηρύσσοντας την Πί-
στη μας καθώς και τα εθνικά μας συμφέροντα 

και τις προτεραιότητες. 
 
Προσωπικά, είμαι εντυπωσιασμένος από τον 
τρόπο με τον οποίον ο Σεβασμιώτατος διακονεί 
στους νέους, και από τον χρόνο που αφιερώνει 
στην καθοδήγηση, τη βοήθεια και την κοινωνικο-
ποίηση με το παρόν και το μέλλον της Εκκλησίας 
μας. Συνειδητοποιεί τη σημασία της χρήσης της 
Αγγλικής γλώσσας στις Εκκλησίες μας, αλλά και 
την ανάγκη για αυξημένη εκπαίδευση, πνευματική 
καθοδήγηση, καθώς και δημιουργία σύγχρονων 
έργων τα οποία θα ελκύσουν την προσοχή και 
το ενδιαφέρον πολλών νέων ενηλίκων μας που 
έχουν χάσει τους δεσμούς τους με την Εκκλησία. 
Πρόσφατα, ο Αρχιεπίσκοπος κινητοποίησε μέλη 
της κοινότητάς μας προκειμένου να δημιουργή-
σουν εκπαιδευτικό υλικό που να εξηγεί τη σοβα-
ρότητα και την πραγματικότητα, την αμαρτία και 
το έγκλημα της Σύγχρονης Σκλαβιάς ως ένα με-
γάλο κακό της εποχής μας. 
 
Η Αρχιεπισκοπή και η Εκκλησία μας έχουν πρα-
γματικά ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο 
που σηματοδοτεί ότι η Εκκλησία είναι ανοικτή 
προς όλους. Ένα κεφάλαιο που σηματοδοτεί τη 
σύνδεση της Εκκλησίας με την καθημερινή ζωή. 
Ένα κεφάλαιο εν Χριστώ τόλμης που μας προ-
καλεί «να είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά όχι αυ-
τού του κόσμου». Είναι ακριβώς αυτό στο οποίο 
ελπίζουμε και ευχόμαστε να συμμετάσχουν τα 
παιδιά και τα εγγόνια μας, συμβάλλοντας στη 
συγγραφή του και στη φιλοτεχνία των σελίδων 
του με τα ανανεωμένα και αναγεννημένα πρό-
σωπά τους, όταν αυτά ξεχαστούν. 
 
Αλλά και εμείς επιθυμούμε να συμμετάσχουμε 
στη συγγραφή αυτού του νέου κεφαλαίου, οικο-
δομώντας, ενισχύοντας, υπερασπιζόμενοι και δη-
μοσιεύοντας από κοινού τα κατορθώματα και τις 
ένδοξες στιγμές της ισχυρής κοινότητάς μας. Το 
χρωστάμε στους προηγούμενους από εμάς, αλλά 
και στις γενιές που έρχονται. Επίσης, το κεφάλαιο 
αυτό θα συνιστά μαρτυρία του έργου μας προς 
τον κόσμο. Ενωμένοι, εργαζόμαστε για τη δόξα 
και την ευημερία της ιστορικής μας κοινότητας! 
 Χρόνια πολλά, Σεβασμιώτατε, Αρχιεπίσκοπέ 
μας Νικήτα!

Με την ευκαιρία της Ονομαστικής Εορτής του Αρχιεπισκόπου 
Νικήτα, την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, η Παροικιακή θα ήθελε να 
ευχηθεί στον Σεβασμιώτατο Χρόνια Πολλά. 
Η «Παροικιακή» ανέκαθεν κατέβαλλε προσπάθειες για τη δια-

σφάλιση της ενότητας στην κοινότητά μας και υποστηρίζει 
ενεργά το έργο των οργανωμένων ομάδων της κοινότητάς μας, 
και, ασφαλώς, το πνευματικό και λοιπό έργο του Σεβασμιωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Νικήτα και της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής 

Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.  
Αυτό το καταστήσαμε σαφές στα δύο άρθρα που δημοσιεύτη-

καν στην «Παροικιακή» στις 4 και 18 Φεβρουαρίου, στη δεύτερη 
σελίδα της εφημερίδας μας. 
Διευκρινίζουμε ότι τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν λίγους μήνες 

πριν στην εφημερίδα μας στην ενότητα των «Απόψεων» για 
τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα, για το περιεχόμενο των οποίων ο 
συντάκτης τους έχει ήδη ζητήσει δημόσια συγγνώμη καθώς 

ήταν ατεκμηρίωτα, δεν αντανακλούν την άποψη της «Παροικια-
κής» ή του προσωπικού της.  
Γνωρίζουμε ότι ενδέχεται να προκάλεσαν αναστάτωση, η οποία 

ασφαλώς δεν ήταν στις προθέσεις μας. 
Ως εφημερίδα, θα εργαζόμαστε πάντα άοκνα για την ενότητα 

της κοινότητάς μας. 
 
«Παροικιακή»

ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ

Foreign Office: Το μοντέλο της ΔΔΟ είναι αρκετά ευρύ ώστε να καθησυχάσει  
τις ανησυχίες και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων
Το μοντέλο της διζωνικής,  
δικοινοτικής ομοσπονδίας εί-
ναι αρκετά ευρύ ώστε να κα-
θησυχάσει τις ανησυχίες και 
των Ελληνοκυπρίων και των 
Τουρκοκυπρίων, ανέφερε η 
υφυπουργός Εξωτερικών του 
Ηνωμένου Βασιλείου Γουέντι 
Μόρτον. 
 
Η υφυπουργός του Foreign 
 Office, αρμόδια για την Ευρω-
παϊκή Γειτονία, απαντώντας σε 
επιστολή της φυλοκύπριας βου-
λευτού των Συντηρητικών  
Τερέζα Βίλιερς, επανέλαβε ότι 
το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει 
να υποστηρίζει μια λύση σύμ-
φωνα με τις παραμέτρους του 
ΟΗΕ, καθώς επίσης και τα  
ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Βαρώσια. 
Η κ. Βίλιερς έστειλε την επι-
στολή έπειτα από επικοινωνία 
που είχε με πολίτη από την 
εκλογική της περιφέρεια στο 
πλαίσιο της διαδικτυακής  

εκστρατείας #HandsOffCyprus 
(«Κάτω τα χέρια από την  
Κύπρο») της Εθνικής Κυπρια-
κής Ομοσπονδίας Ηνωμένου 
Βασιλείου. Η εκστρατεία συνί-
σταται στην προτροπή μελών 
της παροικίας και άλλων φίλων 
της Κύπρου στη Βρετανία να 
στείλουν email στον τοπικό βου-
λευτή τους. 
 
Ακολουθεί ολόκληρη η  
επιστολή της υφυπουργού 
Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον: 
 
«Σας ευχαριστώ για την  
επιστολή σας της 6ης Ιουλίου 
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, 
εξ ονόματος πολίτη από την 
εκλογική σας περιφέρεια σχε-
τικά με την κατάσταση στην  
Κύπρο. Απαντώ ως Υφυπουρ-
γός Ευρωπαϊκής Γειτονίας και 
Αμερικής. Στις 27-29 Απριλίου, 
ο Υπουργός Εξωτερικών  
εκπροσώπησε το Ηνωμένο  
Βασίλειο ως μία από τις Εγγυή-
τριες Δυνάμεις στις ανεπίσημες 

συνομιλίες υπό τον ΟΗΕ στη 
Γενεύη. Ο στόχος του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ για αυτή 
τη συνάντηση ήταν να ανιχνεύ-
σει εάν υπήρχε κοινό έδαφος 
για τα εμπλεκόμενα μέρη να 
διαπραγματευτούν μια λύση με 
διάρκεια στο Κυπριακό. 
Σε αυτή τη συνάντηση, ο 
Υπουργός Εξωτερικών προ-
έτρεψε όλες τις πλευρές να επι-
δείξουν ευελιξία και να συμβι-
βαστούν για την εξεύρεση 

λύσης στο Κυπριακό στο πλαί-
σιο των παραμέτρων του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 
Αυτό βασίστηκε σε μηνύματα 
που διαβίβασε στα εμπλεκό-
μενα μέρη στο νησί πριν από 
τις συνομιλίες - σημεία που και 
εγώ έθεσα κατά την επίσκεψή 
μου στις 7-9 Απριλίου. 
Σε αυτή τη συνάντηση, ο Γενι-
κός Γραμματέας του ΟΗΕ κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι δεν 
είχε βρεθεί ακόμη αρκετό κοινό 

έδαφος ώστε να επιτρέψει την 
επανέναρξη των επίσημων δια-
πραγματεύσεων.  
Ωστόσο, συμφώνησε να φιλο-
ξενήσει έναν νέο γύρο άτυπων 
συνομιλιών μεταξύ των εμπλε-
κομένων μερών στο εγγύς μέλ-
λον. Αυτή η πρόταση έγινε απο-
δεκτή από τα μέρη και εμείς την 
υποστηρίζουμε. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει 
να υποστηρίζει μια λύση σύμ-
φωνα με τις παραμέτρους του 
ΟΗΕ με βάση το μοντέλο μιας 
διζωνικής, δικοινοτικής ομο-
σπονδίας - ένα μοντέλο που εί-
ναι διεθνώς αποδεκτό και που 
πιστεύουμε ότι είναι αρκετά 
ευρύ ώστε να καθησυχάσει τις 
ανησυχίες και των δύο πλευ-
ρών.  Σε τελική ανάλυση, ενα-
πόκειται στους Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους ηγέτες να 
αποφασίσουν τις λεπτομέρειες 
μιας λύσης. Το Ηνωμένο Βασί-
λειο, ως Εγγυήτρια Δύναμη και 
φίλος όλων των μερών, θα συ-
νεχίσει να παρέχει υποστήριξη 

σε αυτή τη διαδικασία υπό τον 
ΟΗΕ. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 
επίσης ζητήσει από όλες τις 
πλευρές να αποφύγουν κάθε 
ενέργεια ή ρητορική που θα 
μπορούσε να βλάψει τις προ-
οπτικές μιας λύσης. Ειδικά για 
τα Βαρώσια, το Ηνωμένο Βασί-
λειο συνεχίζει να υποστηρίζει 
πλήρως τα ψηφίσματα 550 
(1984) και 789 (1992) του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών, και την Προεδρική 
Δήλωση του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ της 9ης Οκτω-
βρίου που ζητά να σταματή-
σουν και να αντιστραφούν οι 
τουρκικές ενέργειες. 
Σας διαβεβαιώνω ότι το Ηνω-
μένο Βασίλειο παραμένει προ-
σηλωμένο στη στήριξη της δια-
δικασίας του ΟΗΕ για επίτευξη 
λύσης στην Κύπρο, η οποία, 
όπως επισημαίνετε, θα είναι 
προς το συμφέρον όλων των 
Κυπρίων και θα ενισχύσει την 
περιφερειακή σταθερότητα και 
ασφάλεια».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΥΕΝΤΙ ΜΟΡΤΟΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΡΕΖΑ ΒΙΛΙΕΡΣ
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Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά των 
Ταλιμπάν στην Κανταχάρ
Χιλιάδες Αφγανοί διαδήλωσαν  
κατά των Ταλιμπάν στη νότια 
πόλη Κανταχάρ, σύμφωνα με 
έναν πρώην 
κυβερνητικό 
αξιωματούχο 
και πλάνα της 
τοπικής τηλεό-
ρασης, αφού 
οι κάτοικοι δια-
τάχθηκαν να 
εκκενώσουν 
ένα οικιστικό 
συγκρότημα 
στρατιωτικών. 
 
Οι διαδηλωτές 
συγκεντρώθη-
καν μπροστά 
από το σπίτι 
του κυβερνήτη 
στην Κανταχάρ μετά τη διαταγή 
που έλαβαν περίπου 3.000 οι-
κογένειες να εγκαταλείψουν τον 
χώρο, σύμφωνα με τον πρώην 
κυβερνητικό αξιωματούχο που 
είδε τα πλήθη.  
Πλάνα από τοπικά ΜΜΕ έδειξαν 
πλήθη ανθρώπων να αποκλεί-
ουν ένα δρόμο στην πόλη. Η 
περιοχή αυτή κατοικείται κυρίως 
από οικογένειες απόστρατων 

στρατηγών των ενόπλων δυνά-
μεων και άλλων μελών των αφ-
γανικών δυνάμεων ασφαλείας. 

 
Οι οικογένειες, ορισμένες από 
τις οποίες ζούσαν στον τομέα 
αυτόν για σχεδόν 30 χρόνια,  
είχαν τρεις ημέρες προκειμένου 
να εκκενώσουν τα σπίτια τους, 
δήλωσε ο αξιωματούχος ο 
οποίος μίλησε με κάποιους από 
τους πληττόμενους. 
Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν δεν 
ήταν άμεσα διαθέσιμος για  

σχόλιο. Σποραδικές διαδηλώ-
σεις εναντίον των Ταλιμπάν, 
που ανήλθαν στην εξουσία στο 

Αφγανιστάν με 
την κατάληψη 
της Καμπούλ 
πριν από σχε-
δόν ένα μήνα, 
κατέληξαν ορι-
σμένες φορές 
σε φονικές συ-
γκρούσεις. 
  
Σήμερα δεν 
υπάρχουν επι-
βεβαιωμένες 
αναφορές για 
βία. Οι ηγέτες 
των Ταλιμπάν 
έχουν δεσμευ-
θεί ότι θα 

ερευνήσουν οποιαδήποτε περι-
στατικά κακομεταχείρισης, αλλά 
έχουν διατάξει τους διαδηλωτές 
να ζητούν άδεια πριν από τη 
διεξαγωγή διαδηλώσεων.  
 
Τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν την 
Παρασκευή πως η απόκριση 
των Ταλιμπάν σε ειρηνικές  
διαδηλώσεις γίνεται όλο και  
περισσότερο βίαιη.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε  
εκτόξευση δυο βαλλιστικών πυραύλων

Τουλάχιστον ένας πύραυλος 
άγνωστου τύπου εκτοξεύτηκε 
από την ανατολική ακτή της  
χώρας, όπως ανακοίνωσε το 
Μικτό Στρατιωτικό Επιτελείο της 
Νότιας Κορέας, λίγες ημέρες 
μετά τη δοκιμαστική εκτόξευση 
ενός πυραύλου μακράς ακτίνας 
δράσης τύπου κρουζ.  
Η Ακτοφυλακή της Ιαπωνίας 
ανακοίνωσε επίσης, ότι εντοπί-
στηκε ένα ίχνος, που μπορεί να 
είναι βαλλιστικός πύραυλος που 

εκτοξεύτηκε από τη Βόρεια  
Κορέα. Τόσο οι ένοπλες δυνά-
μεις της Νότιας Κορέας, όσο και 
η Ακτοφυλακή της Ιαπωνίας δεν 
έδωσαν περισσότερες λεπτομέ-
ρειες. 
Η εκτόξευση έγινε μετά την 
ανακοίνωση της Βόρειας Κο-
ρέας για την επιτυχή δοκιμή 
ενός πυραύλου τύπου κρουζ 
μακράς ακτίνας δράσης τον 
προηγούμενο Σαββατοκύριακο. 
Η Βόρεια Κορέα χαρακτήρισε 

τον πύραυλο αυτό, ως «ένα 
στρατηγικό όπλο μεγάλης  
σημασίας». 
Οι αναλυτές δήλωσαν ότι ο  
πύραυλος αυτός, μπορεί να  
είναι το πρώτο όπλο της χώρας, 
αυτού του τύπου με δυνατότητα 
μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής. 
Η Πιονγιάνγκ εξελίσσει σταθερά 
το πρόγραμμα όπλων που  
διαθέτει μετά το αδιέξοδο στις 
συνομιλίες που είχαν στόχο την 
απενεργοποίηση του πυρηνικού 
και του πυραυλικού προγράμ-
ματος της, σε αντάλλαγμα για 
τη χαλάρωση των αμερικανικών 
κυρώσεων. 
Οι διαπραγματεύσεις βρίσκο-
νται σε τέλμα από το 2019. 
Η Ακτοφυλακή της Ιαπωνίας 
ανακοίνωσε ότι ο ένας πύραυ-
λος φαίνεται ότι έχει προσθα-
λασσωθεί εκτός της Αποκλειστι-
κής Οικονομικής Ζώνης της 
Ιαπωνίας. 
Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυ-
νας της Ιαπωνίας είχε ανακοι-
νώσει ότι δεν ανέμενε την  
προσθαλάσσωση του πυραύ-
λου, εντός της Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης της Ιαπω-
νίας, σύμφωνα με αναφορές.



Ο Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος 
διάρκεσε από την 1η Σε-
πτεμβρίου 1939 έως την 

2 Σεπτεμβρίου 1945 και άφησε 
πίσω του πάνω από 60 εκατομ-
μύρια νεκρούς,εκατομμύρια 
τραυματίες  και τεράστιες υλικές 
ζημιές. 
Με πρόσχημα την απάιτησή της 
να αποκατασταθεί η γερμανική 

κυριαρχία στην ελεύθερη πόλη Ντάντσιχ (σημε-
ρινό Γκντανσκ) και να της δοθούν μεγαλύτερες 
δυνατότητες επικοινωνίας με την Ανατολική Πρω-
σία, η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία την αυγή 
της 1ης  Σεπτεμβρίου 1939 και μέσα σε δύο  
περίπου βδομάδες κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος 
της χώρας. Το ανατολικό μέρος της Πολωνίας  
που συνόρευε με την Σοβιετική Ένωση το κατέ-
λαβαν τα σοβιετικά στρατεύματα στις 17 Σεπτεμ-
βρίου 1939. 
Οι Γαλλοβρετανοί σύμμαχοι της Πολωνίας κήρυ-
ξαν τον πόλεμο κατά της Γερμανίας στις 3 Σε-
πτεμβρίου 1939 ως όφειλαν βάσει συνθηκών, 
συμφωνιών. Δεν κήρυξαν πόλεμο κατά της  
Σοβιετικής Ένωσης.Η  Σοβιετική Ένωση δεν  
εισέβαλε στην Πολωνία όπως έκανε η Γερμανία. 
Δεν παραβίασε καμία συμφωνία,δεν εξεδήλωσε 
καμία επιθετικότητα.Σε συνθήκες που δεν υπήρχε 
κράτος,κατέλαβε το ανατολικό μέρος  της Πολω-
νίας, διαφορετικά η Γερμανία θα ακουμπούσε τα 
σοβιετικά σύνορα. Τότε, αλλά και για πολλά χρό-
νια μετά, τα ιστορικά γεγονότα δεν αμφισβητήθη-
καν, ιδιαίτερα από όλες τις  σημαντικές χώρες 
και όχι μόνο. Όπως εξηγώ παρακάτω η στάση 
της Γαλλίας και της Βρετανίας απέναντι στην  
Σοβιετική Ένωση που κατέλαβε το ανατολικό  
μέρος της Πολωνίας δεν ήταν παρά φυσιολο-
γική,δεν ήταν παρά αναμενόμενη. Σήμερα το έργο 
των κάθε λογής παραχαρακτών της αλήθειας εξα-
κολουθεί να είναι δύσκολο. Σίγουρα, δυσκολότερο 
είναι το έργο τους να σβήσουν την ιστορική μνήμη 
των λαών. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. 
Συχνά και καθόλου τυχαία, υποστηρίζεται από 
κάποιους,καλοθελητές και μη, ότι το «Σύμφωνο 
μη επίθεσης» μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και 
της Γερμανίας, γνωστό και ως "Σύμφωνο" ή "Συν-
θήκη Μολότοφ – Ρίμπεντροπ", το οποίο υπογρά-
φηκε στην Μόσχα τον Αύγουστο του 1939, ήταν 
μια συμφωνία (agreement) για την διχοτόμηση – 
το μοίρασμα της Πολωνίας. Κατά την κρίση μου, 
ένας από τους λόγους για τους οποίους προβάλ-
λεται αυτό το βολικό ψέμα ή αν θέλετε αυτή η 
αναληθεια είναι και ο εξής: Η Βρετανία και η Γαλ-
λία όντως υπέγραψαν "Σύμφωνο Μη Επίθεσης" 
με τον Χίτλερ που διχοτόμησε ένα άλλο κράτος, 
την Τσεχοσλοβακία. Αυτό το Σύμφωνο ήταν η 

«Συμφωνία του Μονάχου» της 30ης Σεπτεμβρίου       
1938. Στο μοίρασμα της Τσεχοσλοβακίας συμμε-
τείχε και η Πολωνία, που πήρε ένα μέρος της  
περιοχής Cieszyn, παρόλο  που ο πολωνικός 
πληθυσμός εκεί αποτελούσε μειοψηφία. Η Γερ-
μανία, που ήταν ο μεγαλύτερος παίκτης σε  αυτό 
το ιμπεριαλιστικό παιχνίδι, πήρε την  μερίδα του 
λέοντος. Η εισβολή στην Τσεχοσλοβακία και η 
κατοχή της δεν προβλεπόταν από τη «Συμφωνία 
του Μονάχου», αλλά η Βρετανία και η Γαλλία δεν 
έκαναν τίποτα για αυτή την κατάφωρη παραβίαση 
της Συμφωνίας. Στην ουσία, αυτές οι δύο χώρες 
ήταν συνένοχες για το μοίρασμα της Τσεχοσλο-
βακίας. Ήξεραν, όμως, τι έκαναν. Έσπρωχναν 
την Γερμανία πιο κοντά στα σοβιετικά σύνορα. 
Η Σοβιετική Ένωση υπέγραψε Συμφωνία μη επί-
θεσης με την Γερμανία, όχι για να διχοτομήσει 
την Πολωνία, όπως έγινε στην Τσεχοσλοβακία, 
αλλά για να υπερασπίσει την εδαφική της ακε-
ραιότητα, την κρατική της υπόσταση. Η Συμφωνία 
περιέλαβε και μια 'διαχωριστική, απαγορευτική 
γραμμή' μέσα στην Πολωνία, πέραν από την 
οποία δεν μπορούσαν να περάσουν τα γερμανικά 
στρατεύματα σε περίπτωση που σε ένα πόλεμο 
η Γερμανία συνέτριβε τον πολωνικό στρατό.Όπως 
ήδη ανέφερα πιο πάνω ,την  1η Σεπτέμβριου 
1939, η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία και 
μέσα σε δύο  περίπου εβδομάδες συνέτριψε, 
όντως, τον πολωνικό στρατό. Ο νικημένος  
πολωνικός στρατός και η πολωνική κυβέρνηση 
θα μπορούσαν, αν ήθελαν, να υποχωρήσουν στο 
ανατολικό μέρος  της Πολωνίας, το μέρος πέραν 
της προαναφερθείσας 'διαχωριστικής, απαγορευ-
τικής γραμμής' και από εκεί να συνάψουν ειρήνη 
με την  Γερμανία. Η Σοβιετική Ένωση προσέφερε 
αυτή την επιλογή στους Πολωνούς, όχι από 

αγάπη για την Πολωνία – που από τον καιρό της 
Συνθήκης της Ρίγας (Treaty of Riga), το 1921 
είχε υπό την κατοχή της την μισή Λευκορωσία 
και Ουκρανία – αλλά γιατί θα είχε ένα παρεμβαλ-
λόμενο κράτος (buffer state), οπλισμένο και 
εχθρικό προς τη Γερμανία, ανάμεσα στο Γ’ Ράιχ 
και τα σοβιετικά σύνορα. 
Τι έκανε η πολωνική κυβέρνηση; Ενάντια στα 
συμφέροντα του πολωνικού λαού, πέρασε στην 
ουδέτερη Ρουμανία, θέτοντας εαυτόν υπό περιο-
ρισμόν. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει ως κυ-
βέρνηση από την Ρουμανία. Ούτε μπορούσε να 
φύγει από την χώρα αυτή και να πάει στην Γαλλία 
ή στην Βρετανία, που είχαν στο μεταξύ κηρύξει 
πόλεμο εναντίον της Γερμανίας, επειδή κάτι τέτοιο 
θα ήταν παραβίαση της ρουμανικής ουδετερότη-
τας, εχθρική πράξη ενάντια στην Γερμανία. 
Η πολωνική κυβέρνηση κατάφερε να μετατραπεί 
σε αιχμάλωτο πολέμου μέσα στην Ρουμανία!  
Η Ρουμανία αφόπλισε και τον πολωνικό στρατό, 
όταν αυτός πέρασε τα σύνορα και εισήλθε στα 
εδάφη της. Χωρίς κυβέρνηση, η Πολωνία δεν 
ήταν πλέον κράτος. Δεν υπήρχε εκπρόσωπος 
της Πολωνίας για να διαπραγματευθεί την κατά-
παυση του πυρός ή οποιαδήποτε συνθήκη με 
τον Χίτλερ. Η 'διαχωριστική, απαγορευτική 
γραμμή' που περιλαμβανόταν στο «Σύμφωνο μη 
Επίθεσης» μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και  
Γερμανίας βρισκόταν μέσα στην επικράτεια του 
πολωνικού κράτους, το οποίο όπως εξήγησα 
 παραπάνω έπαψε να υπάρχει ύστερα από τη 
φυγή της πολωνικής κυβέρνησης και του πολω-
νικού στρατού στην Ρουμανία. Κανένας δεν μπο-
ρούσε να εμποδίσει την  Γερμανία να ακουμπήσει  
τα σοβιετικά σύνορα εκτός από τον Κόκκινο 
Στρατό. Αφήνω κατά μέρος ότι σε αυτό το ανατο-

λικό μέρος της Πολωνίας, όπου είχε δημιουργηθεί 
κενό εξουσίας, κενό κράτους, η πλειοψηφία των 
κατοίκων ήταν Λευκορώσοι και Ουκρανοί, παρό-
λες τις εκστρατείες πολωνοποίησής τους τις  
δεκαετίες 1920 και 1930. 
Γιατί, κατά τη γνώμη μου, η κίνηση της Σοβιετικής 
Ένωσης να καταλάβει την Ανατολική Πολωνία 
στις 17 Σεπτεμβρίου 1939, δεν θεωρείται πράξη 
επιθετικότητας ή εισβολής; Η πολωνική κυβέρ-
νηση, άσχετα αν ήταν υπό περιορισμό στη Ρου-
μανία, δεν κήρυξε πόλεμο ενάντια στην  Σοβιετική 
Ένωση. Ο Ανώτατος Διοικητής των πολωνικών 
ενόπλων δυνάμεων διέταξε τους Πολωνούς στρα-
τιώτες να μην πολεμήσουν τους Σοβιετικούς  και 
να συνεχίσουν να πολεμούν τους Γερμανούς. 
 Ο αιχμάλωτος (υπό περιορισμό) στην  Ρουμανία 
Πρόεδρος της Πολωνίας παραδέχτηκε ότι η  
Πολωνία δεν είχε πλέον κυβέρνηση. Η ρουμανική 
κυβέρνηση σιωπηρώς πλην σαφώς παραδέχτηκε 
πως η Πολωνία δεν είχε πλέον κυβέρνηση. 
Η Ρουμανία είχε στρατιωτική συμφωνία με την 
Πολωνία σε περίπτωση πολέμου (της μιας ή της 
άλλης) με την Σοβιετική Ένωση. Δεν κήρυξε  
πόλεμο ενάντια στην Σοβιετική Ένωση. 
 Η Γαλλία δεν κήρυξε πόλεμο ενάντια στην  
Σοβιετική Ένωση, παρόλο  που είχε αμοιβαία 
αμυντική συμφωνία με την Πολωνία. Κήρυξε, 
όμως, πόλεμο ενάντια στη Γερμανία. Η Βρετανία 
ποτέ δεν απαίτησε από την Σοβιετική Ένωση να 
αποσύρει τα στρατεύματά της από τη Δυτική Λευ-
κορωσία και τη Δυτική Ουκρανία, τα εδάφη  
δηλαδή του πρώην πολωνικού κράτους που  
κατελήφθησαν από τον Κόκκινο Στρατό μετά την  
17η Σεπτεμβρίου 1939. Αντιθέτως, η βρετανική 
κυβέρνηση συμφώνησε ότι αυτά τα εδάφη δεν 
έπρεπε να αποτελούν μέρος του μελλοντικού  
πολωνικού κράτους. Επιπλέον, με  αυτό συμφώ-
νησε και η εν εξορία (στη Βρετανία κατέληξε  
τελικά) πολωνική κυβέρνηση! Η Κοινωνία των 
Εθνών (The League of Nations) ποτέ δεν απε-
φάνθη ότι η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε σε ένα 
κράτος – μέλος της, την Πολωνία. Όλες οι εμπό-
λεμες χώρες αποδέχτηκαν την σοβιετική διακή-
ρυξη ουδετερότητας. 
Φυσιολογικά, μια χώρα δεν μπορεί να εισβάλει 
σε άλλη χώρα και αξιόπιστα να αξιοί ότι είναι  
ουδέτερη σε σχέση με τον πόλεμο, στον οποίο 
εμπλέκεται η άλλη χώρα. Αλλά, καμία από τις 
εμπόλεμες χώρες δεν κήρυξαν την Σοβιετική 
Ένωση εμπόλεμη χώρα. Ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η 
Κοινωνία των Εθνών, ούτε καμία άλλη χώρα στον 
κόσμο κήρυξε την Σοβιετική Ένωση εμπόλεμη 
χώρα. 
Αυτή είναι η αλήθεια για την έναρξη του κατα-
στροφικότερου πολέμου στην ιστορία της ανθρω-
πότητας και τον ρόλο των πρωταγωνιστών.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Από την παγκόσμια ιστορία: Η έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Έχουμε ξεμείνει τα τελευταία 
δύο χρόνια και η πανδημία έχει 
πληγώσει τον πολιτισμό και 
εμείς που τον αγαπάμε μας λεί-
πει τόσο πολύ! 
Έτσι δειλά – δειλά αρχίζουμε να 
μπαίνουμε στη διαδικασία οργά-
νωσης εκδηλώσεων, και ας ευ-
χηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά 

και ο πολιτισμός θα ανθήσει και πάλι!  
Ο πολιτισμός αγαπητοί μου είναι η ταυτότητα μας. 
Είναι ο τρόπος ζωής μας. Και εμείς οι Έλληνες 
έχουμε ένα τρόπο ζωής που βγαίνει μέσα από 
την αγάπη μας για τον συνάνθρωπο μας. Βγαίνει 
μέσα από την καλοσύνη και την προθυμία μας 
να δώσουμε ότι μπορούμε για να κάνουμε τους 
συνανθρώπους μας να νοιώσουν καλύτερα. Βγαί-
νει μέσα από την φιλοξενία και μέσα από την 
προσπάθεια μας να μοιραστούμε την αγάπη και 
την ευτυχία μας με τους συνανθρώπους μας.  
Ο δικός μας πολιτισμός είναι ένας πολιτισμός 
που βγαίνει μέσα από τον χρόνο, και που στα-
διακά μεταδίδεται στις νέες γενιές.  
Πιστεύω ότι ήμουν πολύ τυχερός που από τα 
παιδικά μου χρόνια συνάντησα και έζησα με αν-
θρώπους που είχαν ζυμωθεί στον τρόπο ζωής 
που μέσα από τις ενέργειες τους έπλαθαν πολι-
τισμό, και ταυτόχρονα  έπλαθαν τον πολιτισμένο  
άνθρωπο.  Εμείς που τάξαμε να υπηρετούμε τον 
πολιτισμό, θα συνεχίσουμε με όλη την αγάπη 
μας, και με όλα τα μέσα που διαθέτουμε για να 
τον προωθήσουμε. Είναι λοιπόν αναγκαίο, και 
έχουμε πολλά να κάνουμε. Ας αρχίσουμε όμως 
με αυτά που ήδη βάλαμε στο πρόγραμμα μας, 
και με την ευχή να κάνουμε ότι μπορούμε για να 
κρατήσουμε την υπόσχεση μας. 
Θεωρώ αναγκαίο να κάνουμε μαζί ένα ταξίδι λίγα 

χρόνια πίσω, για να  δώσω έμφαση στην πίστη 
και την επιμονή μου για την διατήρηση και προ-
ώθηση του δικού μας πολιτισμού. 
Ο πολιτισμός είναι η ταυτότητα, η κουλτούρα, τα 
ήθη και έθιμα, η γλώσσα, η θρησκεία, αλλά και ο 
τρόπος ζωής των ανθρώπων. 
Εμείς οι Έλληνες και Έλληνες Κύπριοι έχουμε 
ένα πολιτισμό που βγαίνει μέσα από την πορεία 
των αιώνων, και σημαδεύει την ποιότητα, την αν-
θρωπιά, και την απόλυτη φιλοξενία, που μας δια-
κατέχει. Η δική μου αγάπη για τον τόπο που γεν-

νήθηκα και μεγάλωσα, και η προσπάθειά μου να 
διατηρήσω όλα όσα προανέφερα, με έκανε να 
επιδιώκω πάντα την διοργάνωση εκδηλώσεων 
που να έχουν απώτερο σκοπό όλα τα πιστεύω 
μου.  Αρχίζοντας αυτό το ταξίδι αμέσως μετά την 
άφιξή μου στη Μεγάλη Βρετανία το 1976 δημι-
ούργησα  μια ομάδα ανθρώπων μέσα στους χώ-
ρους της Κυπριακής Εστίας στην πόλη του Μπίρ-

μινχαμ, όπου παρουσίαζε θεατρικές παραστά-
σεις, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις για τους λό-
γους που ανέφερα προηγουμένως. 
Ερχόμενος στη συνέχεια στο Λονδίνο, εντάχθηκα 
στο προσωπικό του γνωστού Θεάτρου Τέχνης, 
όπου και συνέχισα για ολόκληρη δεκαετία να 
κάνω το ίδιο. Εκεί ασχολήθηκα με το παιδικό θέ-
ατρο όπου είχαμε την ευκαιρία μαζί με τα παιδιά 
να ταξιδέψουμε και να αναλύσουμε πολλά παιδικά 
θεατρικά έργα, καθώς επίσης δώσαμε την ευκαι-
ρία στα παιδιά να συμπράξουν σε αυτά, και να 

πάρουν έτσι την γεύση του δικού μας πολιτισμού.  
Δεν ήταν γιατί θεωρούσα το θέατρο επάγγελμα, 
αν και σπούδασα θέατρο, αλλά για να εξυπηρετώ 
πάντα τα πιστεύω μου, και μέσα από αυτά να 
προωθώ τον δικό μας πολιτισμό.  
Μέσα από τις ραδιοφωνικές εκπομπές που έκανα 
και συνεχίζω να κάνω στο Ελληνικό Ραδιόφωνο 
Λονδίνου,  πάντα ο απώτερος σκοπός ήταν και 

είναι η προώθηση της κουλτούρας, των ηθών και 
εθίμων, της Ελληνικής γλώσσας, της Ελληνικής 
μουσικής, ακόμα και της Κυπριακής διαλέχτου 
και της Κυπριακής μουσικής και Κυπριακού τρα-
γουδιού. Το κέρδος είναι πρώτα δικό μου που 
έτσι διαβιώνοντας όλα αυτά εμπλουτίζω τις γνώ-
σεις μου και ταυτόχρονα γεμίζω τις μνήμες με 
όλα τούτα τα αγαθά , που με κάνουν να νοιώθω 
περηφάνια που οι ρίζες μου προέρχονται από τη 
Γη που γέννησε τόσους και τόσους ποιητές, λο-
γοτέχνες, και άλλους ανθρώπους των τεχνών, 
που με τα έργα τους έχουν στείλει μηνύματα σε 
όλο τον πλανήτη. Νιώθω περηφάνια που μέσα 
από τη θεατρική μου πορεία έζησα την ζωντάνια 
της Ειρήνης του Αριστοφάνη, τα δυνατά μηνύματα 
του Πλούτου του Αριστοφάνη, την ποιότητα του 
Καπετάν Μιχάλη του Νίκου Καζαντζάκη, την δυ-
νατότητα να σπουδάσω την Ιθάκη του Κωνστα-
ντίνου Καβάφη, τα ποιητικά αριστουργήματα του 
Γιάννη Ρίτσου και του Οδυσσέα Ελύτη, και τι να 
πω και ποιους να αφήσω πίσω από όλους αυτούς 
που γέννησε η Χώρα του πολιτισμού και των 
γραμμάτων.  Τα συναισθήματα είναι πολύ δυνατά 
και η ανταπόκρισή είναι απίστευτη για τούτη την 
προσπάθεια, που όχι μόνο περηφάνια με κάνουν 
να νοιώθω αλλά και υποχρέωση. Δεν μπορώ να 
λείψω από αυτή την προσπάθεια και αυτό το 
οφείλω σε εσένα καλέ μου φίλε αναγνώστη που 
με την δική σου επαφή με ενθαρρύνεις να το 
κάνω. Πολύ σύντομα αρχίζουμε και πάλι να δρα-
στηριοποιούμε τις σκέψεις μας και να προγραμ-
ματίζουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις που είμαι σί-
γουρος θα χαροποιήσουν πολλούς από εσάς!  
Εδώ κλείνοντας να πω και πάλι αυτό που έχω 
πει αρκετές φορές στο παρελθόν.  Ο άνθρωπος 
είναι ο πολιτισμός… και ο πολιτισμός είναι ο ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ! 

Του Βασίλη 
Παναγή

Πολιτισμός είναι ο άνθρωπος,…. και ο άνθρωπος είναι ο πολιτισμός! 



Δεν  συ-
χ ν ά ζ ω 
στις αγο-

ρές για ψώνια 
γιατί πρέπει να 
έχει κανείς 
λεφτά για να 
αγοράσει  και τα αναγκαία  ακόμη, αφού και  
οι τιμές έχουν αυξηθεί σε αρκετά υψηλό αριθμό. 
Στις καθημερινές Αγγλικές εφημερίδες που μας 
κοπάνιζαν  το Brexit  για μήνες, τώρα δεν  βλέπεις 
την λέξη  Brexit  στις σελίδες τους για την έλλειψη 
τροφίμων  (εξ’ αιτίας του Brexit) ή  και  άλλων 
προϊόντων  στα καταστήματα μα το μόνο που 
βλέπουμε επί καθημερινής βάσεως είναι τα άδεια 
ράφια  στα σουπερμάρκετ και αλλού. Όπως 
ακούω και μέσω των καναλιών και όπως έχει δια-
πιστωθεί δεν μπορεί κανείς να συμπληρώσει  τα 
ψώνια του, αφού δεν είναι δυνατό να βρει αυτά 
που θέλει,  λόγω σοβαρής έλλειψης.  
Πριν το Brexit υπήρχε  ο μηχανισμός  μεταξύ των 
καταστημάτων  να γεμίζουν τα ράφια πριν ακόμη 
αδειάσουν, διότι υπήρχαν οι οδηγοί να προμη-
θεύσουν τα καταστήματα όποια ώρα της ημέρας 
ή νύχτας. 
Τώρα με την έλλειψη οδηγών λόγω Brexit και τον 
λιγοστό αριθμό προσωπικού στην γεωργία  και  
κτηνοτροφία είναι σχεδόν αδύνατο πλέον να  
φθάσουν  τα προϊόντα στην κανονική τους ώρα. 
Ακόμη δεν έχουμε εισέλθει στην σεζόν των  
Χριστουγέννων, και άρχισε ό κόσμος να πανικο-
βάλλεται.  Ίσως να φάμε φασόλια εάν θα υπάρ-
χουν τα Χριστούγεννα, η ακόμη και λουβί  
μαυρομματί η ακόμη και ρεβίθια.  
Δεν μας πειράζει, είναι πολύ υγιεινά  μα και εξάλ-
λου είμαστε  και  συνηθισμένοι. To 2020 τα Χρι-

στούγεννα “αναβλήθηκαν” λόγω  κορωνοϊού,  
φέτος θα “αναβληθούν”  λόγω Brexit! 
Η λιτότητα συνεχίζει να μαστιγώνει την εργατική 
τάξη  και τις άπορες οικογένειες, και  αυτό το 
θέμα  ο κος Τζόνσον το έχει αναθέσει στις τοπικές 
Αρχές να το τακτοποιήσουν.  
Μα από μόνο του δεν λύνεται εκτός εάν η ίδια  
η κυβέρνηση βοηθήσει οικονομικά τα δημαρχεία.  
Το μόνο που θα κάνει ο Boris είναι να επιτρέψει 
στα δημαρχεία να αυξήσουν τον δημοτικό φόρο 
(Council Tax) και το αποτέλεσμα θα είναι ότι  
ο κόσμος θα ρίχνει το φταίξιμο στα δημαρχεία μη 
γνωρίζοντας ότι ο ίδιος ο Johnson κάνει αυστηρές 
περικοπές  και πιέζει τα δημαρχεία να αυξήσουν 
το Council  Tax. 
Αφού μας έλεγαν ότι όταν βγούμε από την  
Ευρώπη θα μας μείνουν εκατομμύρια για το ΝΗS. 
Αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα ψέματα του Boris 
Johnson, αφού σήμερα αναγκάσθηκε να επιβάλ-
λει επιπρόσθετους φόρους στις εργατικές τάξεις   
για να εισπράξει χρήματα για το NHS και το Social 
Care. Να τιμωρεί φτωχές και ευάλωτες οικογέ-
νειες.  
Τι έχει απογίνει  στα αλήθεια αυτό το  λεωφορείο 
του κου Johnson που έγραφε “We will save £350 
million per week for the NHS.”  Μόνο για να δούμε 
σήμερα ότι  αναγκάζεται ο κάθε εργάτης να  
πληρώσει επιπροσθέτους φόρους  για το NHS.  
Μεταξύ αυτών που έχουν επηρεασθεί  είναι και 

οι ψηφοφόροι που τον πίστευαν και τον υποστή-
ριξαν  και ακόμη τον ανέδειξαν και ως Πρωθυ-
πουργό.  Tι άλλα ψέματα είπε;   “Δεν θα αυξήσω 
τους φόρους”  υποσχέθηκε, έχω ένα σχέδιο για 
το Social Plan. Μήπως ήταν ψέματα την πρώτη 
φορά; Αλλιώς είναι και τα δύο  ψέματα.  Η αιτία 
είναι ότι επιδιώκει να ξεπεράσει την Θάτσερ.  
Δηλαδή θέλει να συνεχίσει να ψεύδεται.  Eπειδή 
τους έχει πάρει όλους αυτούς   “πρέφα” έχει ανα-
κοινώσει ότι   θέλει να συνεχίσει για ακόμη μίαν 
δεκαετία ως Πρωθυπουργός.   
Ήδη την έχει ξεπεράσει σε πολλά άλλα θέματα 
μα είναι καθήκον κάθε πολίτη να μελετήσει  καλά 
και  να αλλάξει γνώμη και τακτική ο κάθε πολίτης 
και την στιγμή που δεν λέει ο ίδιος ο κος Τζόνσον 
να αλλάξει ,τότε οφείλει ο  ίδιος ο πολίτης και 
κάθε ψηφοφόρος να αλλάξει τον τρόπο που  
διαλέγει Πρωθυπουργό και κάθε άλλο πολιτικό.   
Η αλλαγή  θα έλθει  όταν και εμείς αλλάξουμε  
κάπως  νοοτροπία.   
Ας βεβαιωθούμε ότι ο Τζόνσον δεν θα έχει άλλην 
ευκαιρία για να αναδειχθεί Πρωθυπουργός.  
Οι  δεξιές και ακροδεξιές φυλλάδες θα μας βομ-
βαρδίζουν ένα σορό προπαγάνδα για τους  
Συντηρητικούς και ως συνήθως  θα αρχίσουν να 
υβρίζουν το Εργατικό Κόμμα και τους Εργατικούς 
υποψηφίους. Τα δε τηλεοπτικά κανάλια συνεχί-
ζουν να υπερασπίζουν την σημερινή Κυβέρνηση  
και να προσπαθούν να καλύψουν το μεγάλο  
λάθος που ονομάζεται Brexit. 
Είναι δυστυχώς αυτό που ονομάζουμε κατεστη-
μένο και αν δεν αλλάξει, θα υπάρχει η φτώχια και 
η λιτότητα, και η αδικία, όπου οι πλούσιοι θα  
γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.  
Δεν λέω να μην γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι 
μα γιατί πάντοτε να γίνεται επίθεση στις εργατικές 
τάξεις; 
Υπάρχου στη εξουσία άτομα που δεν γνώρισαν 
τι θα πει φτώχεια. Σχεδόν όλοι τους είναι  
πάμπλουτοι και δεν γνώρισαν τι θα πει να είσαι   
άστεγος, φτωχός, τι θα πει πείνα.    
Θέλετε να έλθει ένα τέλος σε όλα αυτά, που   
ο μόνος τρόπος  διαμαρτυρίας και για αλλαγή  
είναι  να ψηφίζετε αυτούς που  νοιάζονται  για 
όλους όχι μόνο για τους λίγους προνομιούχους; 

Μερικοί θα χαίρονται φυσικά αφού βάζουν τα 
προσωπικά τους συμφέροντα πρώτα και όχι  της 
παροικίας ή της Κύπρου αφού πολύ λίγοι  
συμπατριώτες μας έδειξαν ενδιαφέρον να  
καταταγούν στα Αγγλικά κόμματα.  
Θα έλθουν αργότερα οι πρώτοι να λένε και να 
κατηγορούν ότι δεν έχουμε δικούς μας στα  
κόμματα ή έχουν αναδειχθεί άλλες φυλές. 
Όταν δεν έχουμε δικούς μας  στα Αγγλικά  
κόμματα  δεν θα έχουμε να αναδείξουμε δικούς 
μας, είναι τόσο απλό. 
Kαι   τους ερωτώ: Τι βήματα έχετε  κάνει για να 
ενθαρρύνουμε τους δικούς μας να ενταχθούν στα 
Αγγλικά κόμματα;  
Και θα λένε όπως κάνουν πάντα οι  συνήθεις 
ίδιοι γιατί δεν έχουμε δικούς μας; Το γνωρίζετε 
πολύ καλά και μην προσπαθείτε να μας  
κοροϊδεύετε  διότι είναι τον εαυτό σας που  
κοροϊδεύετε. Τι υποκρισία είναι αυτή;   
Διότι θα συνεχίσουμε να τρέχουμε ξοπίσω σαν 
αρνιά στους ξένους.  
Μας έχει φάγει η ξενομανία.   
Συνεχίστε λοιπόν αφού σας συμφέρει.   
 
Η αλήθεια; Το  Brexit τα έκανε όλα ρημάδια.  
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Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Ο κος Johnson μας έχει πάρει “πρέφα”  

Πάει, έφυγε κι αυτή η χρονιά. 
Ένας ολόκληρος χρόνος 
ζωής. Τον έζησες αλήθεια, 

όπως έπρεπε; Τον χάρηκες;  
Το σίγουρο είναι ότι μία ημέρα  
γενεθλίων, πέρα από ημέρα 
χαράς για εμάς κι αποδοχής της 
αγάπης των δικών μας ανθρώ-
πων, είναι μια μέρα ενδοσκόπη-
σης και μία ευκαιρία για μια νέα 
αρχή. 

Τα γενέθλια είναι μια ξεχωριστή μέρα 
για τον καθένα. Ίσως η πιο προσωπική και ιδιαίτερη 
και για αυτούς που γίνονται μικρά παιδιά και τα γιορ-
τάζουν τρελά ή  για τους άλλους που λένε ευγενικά 
«ευχαριστώ για τις ευχές… αλλά μας θυμίζουν ότι 
γερνάμε!» Κάποιοι ίσως λένε ότι δεν τους αγγίζουν 
ή ότι είναι μια συνηθισμένη μέρα αλλά όπως και να  
το κάνουμε… δεν είναι! 
 Γενέθλια δεν γιορτάζεις εσύ αλλά και η μητέρα που 
σε γέννησε και ο πατέρας που σε πήρε πρώτος στα 
χέρια του. Μια τόσο ξεχωριστή ημέρα για σένα, την 
οικογένεια σου και όσους σε αγαπάνε γί αυτό πρέπει 
να τη χαρείς όσο περισσότερο μπορείς. Τα γενέθλια 
μας είναι κάτι σαν μικρή και προσωπική πρωτοχρο-
νιά. Εγκαινιάζεις μια καινούρια χρονιά, μεγαλώνεις, 
υποτίθεται ότι ωριμάζεις, βάζεις μερικούς στόχους 
μέχρι τα επόμενα γενέθλια.  
Μέσα λοιπόν σ’ αυτόν το χρόνο γνώρισες νέους  
ανθρώπους. Εκείνους που άφησαν έστω κι ένα 
 λιθαράκι στο μονοπάτι σου. Εκείνους που έγιναν 
ίσως οι νέοι σου φίλοι, εκείνους που σου έφτιαξαν 
τη διάθεση μια απλή, καθημερινή μέρα και σου έδει-
ξαν πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να σε κάνει να 
νιώσεις όμορφα. Εκείνους που μπήκαν στη ζωή 
σου και δε λένε να φύγουν, γιατί έχουν βρει μία θέση 
που πάντα τους περίμενε. 
Αυτή τη χρονιά πέρασαν απ’ τη ζωή σου άνθρωποι 
που σου έδωσαν μαθήματα, που θα θυμάσαι για 
πάντα. Σου έμαθαν πως όσα χρόνια κι αν περά-
σουν, όσο κι αν εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο, πάντα 
θα κρύβει κάτι μέσα του, που ποτέ κανείς δε θα 
μπορέσει να τ’ αγγίξει. Άνθρωποι που σου έμαθαν 
να είσαι επιφυλακτικός και να σκέφτεσαι πριν  
μιλήσεις και δυο και τρεις φορές. 
Μέσα σ’ αυτό το ανηφόρι της περσινής χρονιάς είχες 
δίπλα σου φίλους, βράχους. Ανθρώπους που σε 

ξέρουν καλύτερα απ’ την παλάμη του χεριού σου. 
Εκείνοι οι φίλοι λοιπόν σου έδωσαν την ευκαιρία να 
επαναπροσδιορίσεις την έννοια της φιλίας και να 
συνειδητοποιήσεις ότι ο μία φορά φίλος είναι για 
πάντα φίλος.  
Αυτή τη χρονιά έμαθες να τιμάς την οικογένεια και ν’ 
απολαμβάνεις όμορφες στιγμές μαζί τους. 
 Να βιώνεις την αξία της στιγμής με αγαπημένα σου 
πρόσωπα και να σκέφτεσαι πάντα ότι πρέπει να 
τους χορτάσεις, γιατί ο χρόνος είναι σκληρός και 

τρέχει.  
Κάθε γενεθλιακή χρονιά μας μαθαίνει πολλά.  
Γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, ωριμότεροι, πιο ψύ-
χραιμοι, με μια δόση επιφυλακτικότητας πλέον.  
Αγαπάμε πιο δύσκολα, αλλά αληθινά. Συνειδητο-
ποιούμε την αξία μιας αγκαλιάς, ενός «σ’ αγαπώ», 
ενός ανθρώπου που ήταν κι είναι πάντα δίπλα μας. 
Και κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος μας είναι 
εκεί για να μας ανοίγει δρόμο στο δικό του. 
Ο χρόνος που αφήνουμε πίσω μας ήταν ένα καλό 
μάθημα εφ’ όλης της ύλης. Με τα καλά και τα στραβά 
του. Η ημέρα των γενεθλίων μας είναι μία ευκαιρία 
να ξεκινήσουμε απ’ το μηδέν και  να  πραγματοποι-
ήσουμε όλες τις επιθυμίες μας. Κάθε «χρόνια 
πολλά» να είναι ένα εφαλτήριο για μια δυναμική  
εκκίνηση στη νέα μας ζωή. 
Η ημέρα των γενεθλίων μας είναι η προσωπική μας 
αγαπημένη γιορτή. Κι όπως όλες οι γιορτές, τα  

γενέθλιά μας είναι οι άνθρωποί μας. Εκείνοι που 
μας αγαπούν κι ομορφαίνουν τη ζωή μας. Εκείνοι 
που μας γεμίζουν με ευχές κι εκείνοι που νοσταλ-
γούμε. Εκείνοι που έστω και καθυστερημένα μας 
χάρισαν ένα χαμόγελο. Εκείνοι που ξέρουμε ότι  
ήθελαν να μας ευχηθούν, αλλά δεν τόλμησαν.  
Κι εκείνοι που έκαναν ότι μας ξέχασαν. Όλα τα θυ-
μάσαι αυτή τη μέρα, γιατί είναι η μέρα σου. 
 Με δεδομένο ότι τα δικά σου γενέθλια πιθανόν θα 
είναι σήμερα ή σε λίγες μέρες σκέφτηκα να σου πω 

τι να κάνεις ή τι να μην κάνεις, προκειμένου να χαρείς 
στο 100% αυτή την ξεχωριστή μέρα! 
Πρώτη συμβουλή είναι να μην περάσεις όλη σου τη 
μέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τη στιγμή 
που τα social media μπήκαν στη ζωή μας, αυξήθη-
καν τρομακτικά τα άτομα που ξέρουν τα γενέθλια 
μας και μας εύχονται γι' αυτά. Πολλές φορές οι ευχές 
δεν είναι τόσο ενδεικτικές της σχέσης που έχεις με 
τους facebook φίλους σου, μπορεί ας πούμε να σου 
ευχηθούν θερμά άτομα που δεν ξέρεις καν. Θα σε 
συμβούλευα να απαντήσεις στους περισσότερους 
την επόμενη μέρα,  για να μη γίνει ο αυτοσκοπός 
των γενεθλίων σου. Εξάλλου, τα κοντινά σου άτομα, 
τα αγαπημένα, τα δικά σου δεν περιμένουν να σου 
ευχηθούν με ένα ποστ στον τοίχο σου. Σε επισκέ-
πτονται, σου τηλεφωνούν και είναι μαζί σου την 
μέρα αυτή.  
Μια άλλη συμβουλή θα έλεγα να περάσεις χρόνο 

με τους γονείς σου αν μπορείς. Αν κάποια άτομα 
συγκινούνται πολύ πολύ μια μέρα σαν κι αυτή, δεν 
είναι άλλοι από τους γονείς σου. Χάρη σ' εκείνους 
βρίσκεσαι στον πλανήτη και διαβάζεις αυτό εδώ το 
άρθρο. Δεν τα  γιορτάζεις μόνο εσύ για σένα,  
γιορτάζουν κι εκείνοι μαζί σου. 
Μην έχεις προσδοκίες γι' αυτή τη μέρα. Ούτε για 
δώρα, ούτε για ευχές, ούτε για κάρτες και λουλούδια. 
Ένα φιλί από το αγόρι σου είναι πολύ πιο σημαντικό 
από εκείνο το φόρεμα που θα ήθελες ή και μια αγκα-
λιά από τους γονείς σου είναι πολύτιμη και σίγουρα 
μεγαλύτερης συναισθηματικής αξίας από το ταξίδι 
στο Παρίσι που ονειρευόσουν να σου χαρίσουν. 
Άρα κοίταξε πραγματικά σε αυτά σου τα γενέθλια 
την ουσία που κρύβει και την αξία της μέρας αυτής. 
 Γιόρτασε τα γενέθλια σου με όποιον ή όποιους θες 
πραγματικά. Άρα μπορείς να  στολίσεις τη μέρα σου 
με όλα τα χρώματα και αρώματα, με όλα τα γλυκά 
και αλμυρά όπως εσύ τα φαντάζεσαι. Αν θες τραβάς 
και μια γρατσουνιά, κάνεις και μια διαγραφή και μια 
μουτζούρα και γενικά κάνεις τους κεφαλιού σου γιατί 
απλά έτσι γουστάρεις. Και είναι τόσο ωραίο να  
μπορείς να ξεπερνάς πού και πού τον εαυτό σου.  
Μπορείς αν θες να αφήσεις τα καθωσπρέπει και να 
γίνεις λίγο παιδί, να βγάλεις τα επίσημα ρούχα και 
τους…καλούς τρόπους.  Κι αυτό δεν συμβαίνει  
πάντα. Μια φορά τον χρόνο! Κι αν δεν το  έχεις 
κάνει ποτέ πριν κάν΄το φέτος. Αν  γιορτάζεις και μια 
σημαδιακή χρονολογία, τότε δεν το συζητώ! 
Αν θες μη σχεδιάσεις αυτή τη μέρα, άστη να κυλήσει 
φυσικά. Μπορεί να ξυπνήσεις με διάθεση να μείνεις 
σπίτι ή να πας για πρωινό στο αγαπημένο σου 
καφέ, το βράδυ να βγεις για ποτό με την παρέα σου 
ή απλά να δεις ταινία με το αγόρι σου στον καναπέ. 
Αντί για τούρτα, να πάρεις cupcakes ή αντί να το 
γιορτάσεις μεσοβδόμαδα, να κάνεις πάρτι το  
Σάββατο. Let it be, μη σε πιάνει άγχος να κάνεις 
κάτι μεγάλο, πολλές φορές τα μικρά είναι κι αυτά 
που κάνουν τη διαφορά. 
Κάθε χρόνος που έρχεται και φεύγει σου αφήνει 
πάντα μια γλυκόπικρη γεύση. Μέσα σε δώδεκα  
μήνες έζησες πολλά. Ευχάριστα και δυσάρεστα.  
Στο χέρι σου είναι, να θυμάσαι μόνο ό,τι σε κάνει να 
χαμογελάς και να προχωράς μπροστά απ’ ό,τι σε 
στενοχωρεί. Δε χωράει άλλη η θλίψη στη ζωή μας…  
«Χρόνια πολλά» σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους 
σήμερα!

Τα γενέθλια!

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου



 13 | Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1934- Ο Ντόναλντ Ντακ, η 
διάσημη πάπια της Ντίσνεϊ, 
εμφανίζεται για πρώτη φορά 
και σε κόμικ-στριπ εφημερί-
δας. 
 
1967- Ο Σπυρίδων Μαρινά-
τος ανακαλύπτει σημαντικό 
προϊστορικό οικισμό στο 
Ακρωτήρι της Σαντορίνης. 
 

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1940- Γεννήθηκε Σωτήρης 
Μουστάκας, έλληνας ηθο-
ποιός 
 
2000- Ο Λεωνίδας Σαμπάνης 
κατακτά το αργυρό μετάλλιο 
στην κατηγορία των 62 κιλών 
της άρσης βαρών, στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Σίδνεϊ.  
 

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1851- Κυκλοφορεί το πρώτο 
φύλο της εφημερίδας «New 
York Times». 
  
2013- Ενέδρα θανάτου για 
τον 34χρονο ράπερ Παύλο 
Φύσσα ) στην Αμφιάλη. Δρά-
στης ο 45χρονος χρυσαυγί-
της Γιώργος Ρουπακιάς, ο 
οποίος τον μαχαιρώνει στην  
καρδιά 
 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1888- Διεξάγεται ο πρώτος 
διεθνής διαγωνισμός γυναι-
κείας ομορφιάς (καλλιστεία), 
στο Σπα του Βελγίου.  
 
1920- Κυκλοφορεί το τελευ-
ταίο φύλλο της εφημερίδας 
της Αριστεράς «Η Πρώτη», 
συμφερόντων Χρήστου Κα-
λογρίτσα. 
 

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1828- Αποχωρούν οριστικά 
από την Πελοπόννησο οι 
Τουρκοαιγύπτιοι, με επικεφα-
λής τον Ιμπραήμ.  
 
1925- Σκοτώνεται σε συ-
μπλοκή με άνδρες της Χωρο-
φυλακής στην περιοχή Κλε-
φτόβρυση του Ολύμπου ο 
θρυλικός λήσταρχος Φώτης 
Γιαγκούλας. 
 

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1951- Η Ελληνική Αεροπορία 
αποκτά τα πρώτα της αεριω-
θούμενα, δύο Lockheed T-33. 
 
1971- Κάνει πρεμιέρα στους 
κινηματογράφους η ταινία του 
Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». 
 

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1912- Καταπλέει στον Ναύ-
σταθμο το νέο απόκτημα του 
πολεμικού ναυτικού, το υπο-
βρύχιο «Δελφίν», το πρώτο 
υποβρύχιο του ελληνικού 
στόλου. 
 
1994- Μεταδίδεται το πρώτο 
επεισόδιο της αμερικανικής 
τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλα-
ράκια» 
 

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1942- Αρχίζουν πειραματικά 
στο Άουσβιτς οι εκτελέσεις 
Εβραίων με θανατηφόρα αέ-
ρια.  
 
1974- Νομιμοποιείται το Κο-
μουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 
(ΚΚΕ), με νομοθετικό διάτα-
γμα της κυβέρνησης εθνικής 
ενότητας.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ18 Σεπτεμβρίου του 2013 δολοφονείται ο 34χρονος ράπερ Παύλος Φύσσας

Ο Παύλος Φύσσας ήταν μουσικός του χιπ-χοπ, 
γνωστός με το ψευδώνυμο Killah P. Δολοφονή-
θηκε από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά κι 

έγινε σύμβολο του αντιφασιστικού κινήματος 
Ο Παύλος Φύσσας ήταν έλληνας μουσικός, γνωστός 
στους κύκλους της ελληνικής χιπ-χοπ (ραπ) σκηνής με 
το ψευδώνυμο Killah P. Η δολοφονία του από τον χρυ-
σαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά τον Σεπτέμβριο 2013 τον 
κατέστησε σύμβολο του αντιφασιστικού κινήματος και 
αποκάλυψε ότι η «Χρυσή Αυγή» δεν ήταν απλώς ένα 
ακροδεξιό κόμμα, αλλά μία οργάνωση με χαρακτηρι-
στικά εγκληματικής συμμορίας. 
 
Ο Παύλος Φύσσας γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 1979 
στο Πέραμα, στους κόλπους μιας εργατικής οικογένειας. 
Ο πατέρας του δούλευε στη ναυπηγοεπισκευαστική 

ζώνη του Περάματος και ο ίδιος μόλις τελείωσε το σχο-
λείο είχε εργαστεί σε παρόμοιες δουλειές. Ενασχόληση 
με τη μουσική και το χιπ-χοπ 
Η μεγάλη του αγάπη όμως ήταν η μουσική. Έχοντας 
συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες της χιπ-χοπ σκη-
νής, όπως ο Δημήτρης Μεντζέλος από τα «Ημισκού-
μπρια», είχε αρχίσει να διαμορφώνει το προσωπικό 
του στιλ στο συγκεκριμένο μουσικό είδος, μετέχοντας 
σε δισκογραφικές συλλογές, αλλά και σε συναυλίες 
στην Αθήνα και την περιφέρεια. Μέσα από τους στίχους 
των τραγουδιών του μιλούσε για το προσφυγικό, για 
τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Δε-
κεμβριανά του 2008 και του Κάρλο Τζουλιάνι στις δια-
δηλώσεις κατά της παγκοσμιοποίησης το 2001 στη Γέ-
νοβα. Είχε αναπτύξει αντιφασιστική δράση, αν και δεν 
ανήκε σε κάποιο κόμμα, όπως είχε δηλώσει ο πατέρας 
του. Δημοσιεύματα πάντως τον φέρουν να ήταν μέλος 
του πολιτικού σχηματισμού της ακροαριστεράς ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο Killah P. σήμαινε 
«Killer of the Past» («Φονιάς του Παρελθόντος»). 
Η δολοφονία του 
Το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, ο Παύλος Φύσ-
σας είχε πάει μαζί με την κοπέλα του σε μία καφετέρια 
του Κερατσινίου για να παρακολουθήσουν τον αγώνα 
του Ολυμπιακού με την Παρί Σεν Ζερμέν για το Τσά-
μπιονς Λιγκ. Εκεί διαπληκτίστηκε με κάποια άτομα, τα 
οποία με τα κινητά τους κάλεσαν ενισχύσεις. Αυτό που 
αρχικά φάνηκε ως μία διαμάχη για το ποδόσφαιρο, στη 
συνέχεια έγινε αντιληπτό ότι είχε βαθύτερα πολιτικά κί-
νητρα, καθώς αυτοί που έσπευσαν στην καφετέρια 
ήταν μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυ-
γής». 
Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να ερευνήσουν το περι-
στατικό είδαν τον Παύλο Φύσσα να κείται αιμόφυρτος 
στο οδόστρωμα με τραύματα από μαχαίρι στο στήθος. 
Διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου και δια-
πιστώθηκε ο θάνατός του τις πρώτες πρωινές ώρες 
της 18ης Σεπτεμβρίου 2013. Όσο είχε ακόμη τις αι-
σθήσεις του, φέρεται να υπέδειξε τον 45χρονο Γιώργο 
Ρουπακιά, οδηγό φορτηγού, ως δράστη της εναντίον 
του επίθεσης, ο οποίος και συνελήφθη από τους αστυ-
νομικούς. Η «Δίκη της Χρυσής Αυγής» και η ιστορική 

απόφαση Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα προκάλεσε 
την κινητοποίηση των αρχών (πολιτικών και δικαστι-
κών). Ο Ρουπακιάς προφυλακίστηκε με την κατηγορία 
της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και η δίκη του, που 
ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015, αποτελεί ένα από τα 
κεφάλαια της μεγάλης «Δίκης της Χρυσής Αυγής», με 
τους συνολικά 69 κατηγορούμενος, από τους οποίους 
ξεχωρίζει ο αρχηγός του κόμματος Νίκος Μιχαλολιάκος. 
Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ένταξη σε εγκληματική 
οργάνωση και απόπειρες ανθρωποκτονιών. 
Η απόφαση του δικαστηρίου ανακοινώθηκε στις 7 
Οκτωβρίου 2020. 
Εγκληματική οργάνωση η “Χρυσή Αυγή” 
Η “Χρυσή Αυγή” κρίθηκε εγκληματική οργάνωση σε μια 
ιστορική απόφαση- κόντρα στην πρόταση που είχε 
υποβάλει η εισαγγελέας Αδαμαντία Οικονόμου ότι δεν 
υφίσταται εγκληματική οργάνωση και πως όλες οι ενέρ-
γειες είναι μεμονωμένα περιστατικά, που δεν συνδέο-
νται μεταξύ τους, αφαιρώντας δηλαδή την πολιτική κα-
τεύθυνση στις εγκληματικές δράσεις της Χρυσής Αυγής. 
Ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κρίθη-
καν οι: Μιχαλολιάκος, Λαγός, Κασιδιάρης, Παππάς, 
Ματθαιόπουλος, Παναγιώταρος, Γερμενής και ένοχοι 
για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν οι υπό-
λοιποι 11 κατηγορούμενοι βουλευτές και οι δυο πυρη-
νάρχες. 
Νωρίτερα ο Γιώργος Ρουπακιάς είχε κριθεί ένοχος για 
την ανθρωποκτονία από πρόθεση με θύμα τον Παύλο 
Φύσσα. Από τους υπόλοιπους 17 για την ίδια υπόθεση, 
οι 15 κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια (Αναστάσιος -Μά-
ριος Αναδιώτης, Γεώργιος Δήμου, Ελπιδοφόρος Καλα-
ρίτης, Ιωάννης Βασίλειος Κομιανός, Κωνσταντίνος Κορ-
κοβίλης, Αναστάσιος Μιχάλαρος, Γεώργιος Πατέλης, 
γραμματέας της ΤΟ Νίκαιας- πυρηνάρχης της οργά-
νωσης, Γεώργιος Σκάλκος, Γέωργιος Σταμπέλος, Λέων 
Τσαλίκης Αθανάσιος Τσόρβας, Νικόλαος Τσόρβας, και 
Αριστοτέλης Χρυσαφίτης). Μάγδα Φύσσα: «Ο Παύλος 
τα κατάφερε... Γιε μου» Με το άκουσμα της απόφασης 
η Μάγδα Φύσσα ξέσπασε σε λυγμούς και το ακροατή-
ριο σε χειροκροτήματα. «Ο Παύλος τα κατάφερε... Γιε 
μου», είπε μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δι-
καστηρίου.

Ο Γεώργιος Σεφεριάδης, όπως 
ήταν το πραγματικό του όνομα, 
γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 

του 1900 στη Σμύρνη. Ήταν το μεγαλύ-
τερο παιδί του Στυλιανού Σεφεριάδη 
(1873-1951) - δικηγόρου, σημαντικού 
κοινωνικού παράγοντα της Σμύρνης και 
ανθρώπου με λογοτεχνικές ανησυχίες - 
και της Δέσποινας Τενεκίδη με κατα-
γωγή από τη Νάξο. Το ζευγάρι είχε 
άλλα δυο παιδιά, τον Άγγελο (1905-
1950) και την Ιωάννα (1902-2000), σύ-
ζυγο του φιλόσοφου και πολιτικού Κων-
σταντίνου Τσάτσου. 
Ο Σεφέρης ξεκίνησε τις εγκύκλιες σπου-
δές του το 1906 στη Σμύρνη και τις ολο-
κλήρωσε το 1918 στην Αθήνα, όπου είχε 
εγκατασταθεί η οικογένειά του από το 
1914. Στη συνέχεια γράφτηκε στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, 
από την οποία αποφοίτησε με διδακτο-
ρικό το 1924. Τα χρόνια παραμονής του 
στο Παρίσι ήταν καθοριστικά για τη δια-
μόρφωση της ποιητικής του φυσιογνω-
μίας. Ήταν η εποχή που το κίνημα του 
μοντερνισμού βρισκόταν στην ακμή του. 
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα 
διορίστηκε υπάλληλος του Υπουργείου 
Εξωτερικών (1926), αρχίζοντας έτσι μια 
λαμπρή καριέρα στο διπλωματικό σώμα, 
που κορυφώθηκε το 1957, με την τοπο-
θέτησή του ως πρεσβευτή της Ελλάδας 
στη Μεγάλη Βρετανία. Παρέμεινε στο 
Λονδίνο έως το 1962, οπότε και συντα-
ξιοδοτήθηκε. Στις 10 Απριλίου του 1941, 
μία ημέρα μετά την κατάληψη της Θεσ-
σαλονίκης από τους Γερμανούς, είχε 
νυμφευτεί στην Πλάκα τη Μαρώ Ζάννου, 
με την οποία δεν απέκτησε παιδιά. 
Στα ελληνικά γράμματα ο Γιώργος Σεφέ-
ρης εμφανίστηκε το 1931, με την ποι-
ητική συλλογή Στροφή, η οποία από την 
πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της προ-
κάλεσε το ενδιαφέρον της λογοτεχνικής 
κοινότητας της Αθήνας, με θετικές και 
αρνητικές αντιδράσεις. Οι θαυμαστές του 

-Γιώργος Θεοτοκάς, Γιώργος Κατσίμπα-
λης και Ανδρέας Καραντώνης- υποστή-
ριξαν ότι η Στροφή εγκαινιάζει μια και-

νούργια εποχή για την ελληνική ποίηση, 
ενώ οι επικριτές του, όπως ο Άλκης Θρύ-
λος και ο Τάκης Παπατσώνης, ισχυρί-
στηκαν ότι η ποίηση του Σεφέρη είναι 
σκοτεινή και εγκεφαλική, χωρίς πραγμα-
τικό συναίσθημα. Με την πάροδο του 
χρόνου, η Στροφή απέκτησε τεράστιο 
συμβολικό βάρος, επειδή θεωρήθηκε 
από την κριτική ότι έστρεψε την ελληνική 
ποίηση από την παραδοσιακή στη μο-
ντέρνα γραφή. Ο Μοντερνισμός του Σε-
φέρη, παρατηρεί ο Γιώργος Θεοτοκάς, 
υπήρξε «ένας μοντερνισμός τολμηρός, 
αλλά που κρατούσε το νήμα της παρά-
δοσης, με αίσθημα ευθύνης και με σε-
βασμό για τη γλώσσα». 
Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε, αλλά 
και το ειδικό βάρος των Κατσίμπαλη και 
Καραντώνη στα λογοτεχνικά πράγματα, 
τον βοήθησε να επιβληθεί ως ένας 
πολλά υποσχόμενος νέος ποιητής. Η κα-
θιέρωση του Σεφέρη ως μείζονος ποιητή 
έγινε το 1935, με την ποιητική συλλογή 
Μυθιστόρημα. Σ’ αυτό το έργο βλέπουμε 
πλήρως διαμορφωμένα τα σύμβολα που 

συνθέτουν την ποιητική μυθολογία του 
Σεφέρη: το «ταξίδι», οι «πέτρες», τα 
«μάρμαρα», τα «αγάλματα», η «θά-

λασσα», ο «Οδυσσέας» κ.ά. 
Εκτός από το πλούσιο ποιητικό έργο του, 
ο Σεφέρης διακρίθηκε και στον δοκιμιακό 
λόγο, με μία σειρά ρηξικέλευθων κριτι-
κών δοκιμίων, στα οποία τόνισε τη ση-
μασία της ελληνικής παράδοσης και ανέ-
δειξε το έργο περιθωριακών μορφών 
της, όπως του Γιάννη Μακρυγιάννη και 
του Θεόφιλου. Το μεταφραστικό του έργο 
είναι μικρό σε ποσότητα, αλλά σημα-
ντικό. Μετέφρασε δύο έργα του αμερι-
κανού ποιητή Τ.Σ. Έλιοτ (Έρημη Χώρα 
και Φονικό στην Εκκλησιά), ενώ μετέ-
φερε στη νέα ελληνική δύο έργα της Βί-
βλου (Άσμα Ασμάτων και Αποκάλυψη 
του Ιωάννη). Ο Τ.Σ. Έλιοτ, ηγετική φυ-
σιογνωμία της μοντερνιστικής ποίησης 
του 20ου αιώνα, ήταν ο ποιητής που τον 
επηρέασε όσο κανένας άλλος. 
Από τη δεκαετία του '50 το έργο του Σε-
φέρη μεταφράστηκε και εκτιμήθηκε στο 
εξωτερικό. Συνεπεία αυτού ήταν η βρά-
βευσή του με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 
τον Δεκέμβριο του 1963, «για το υπέροχο 
λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο 

από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό 
πολιτιστικό ιδεώδες», όπως αναφέρεται 
στο σκεπτικό της Σουηδικής Ακαδημίας. 
Κατά τη διάρκεια της επτάχρονης δικτα-
τορίας, έσπασε τη σιωπή του στις 28 
Μαρτίου του 1969 και στηλίτευσε τη χού-
ντα με την περίφημη δήλωσή του στο 
ραδιόφωνο του BBC. «Είναι μια κατά-
σταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες 
πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρα-
τήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κό-
πους, πάνε κι αυτές να καταποντισθούν 
μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά» τόνισε 
μεταξύ άλλων. 
Στις αρχές Αυγούστου του 1971 ο Γιώρ-
γος Σεφέρης εισάγεται στον Ευαγγελι-
σμό και εγχειρίζεται στον δωδεκαδά-
κτυλο. Θα πεθάνει από μετεγχειρητικές 
επιπλοκές τα ξημερώματα της 20ης Σε-
πτεμβρίου του 1971. Η κηδεία του, δύο 
ημέρες αργότερα, θα είναι πάνδημη και 
θα λάβει αντιδικτατορικό χαρακτήρα. Στη 
νεκρώσιμη πομπή προς το Α' Νεκροτα-
φείο, μπροστά στην Πύλη του Αδριανού, 
το πλήθος σταματά την κυκλοφορία και 
αρχίζει να τραγουδά το απαγορευμένο 
τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στί-
χους Σεφέρη Άρνηση (Στο περιγιάλι το 
κρυφό, όπως είναι πιο γνωστό). Στις 23 
Σεπτεμβρίου, δημοσιεύεται στην εφημε-
ρίδα Το Βήμα, το τελευταίο ποίημα του 
Γιώργου Σεφέρη Επί Ασπαλάθων, που 
έγραψε στις 31 Μαρτίου 1971 και απο-
τελεί μία ακόμη καταγγελία κατά της δι-
κτατορίας. 
Αρκετοί συνθέτες έχουν ενσκήψει στο 
έργο του Σεφέρη και μελοποιήσει ποι-
ήματά του, όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, 
Νίκος Μαμαγκάκης, Μίλτος Πασχαλίδης, 
Αδελφοί Κατσιμίχα, Ηλίας Ανδριόπουλος, 
Δήμος Μούτσης, Αργύρης Μπακιρτζής, 
Δημήτρης Αγραφιώτης, Θεόδωρος Αντω-
νίου, Λεωνίδας Ζώρας, Θεόδωρος Κα-
ρυωτάκης, Περικλής Κούκος, Γιώργος 
Κουρουπός, Γεώργιος Πονηρίδης, Θά-
νος Μικρούτσικος και Τζον Τάβενερ.

Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1971 πεθαίνει ο Γιώργος Σεφέρης 



Τρεις αξιόλο-
γοι Κύπριοι 
λο γο τ έ χ ν ε ς 
που άφησαν 
όνομα ήταν ο 

Γλαύκος Αλι-
θέρσης, ο Θεο-
δόσης Πιερίδης 
και ο Κύπρος 
Χρυσάνθης. Οι 

δυο πρώτοι  έζησαν για πολλά 
χρόνια στην Αίγυπτο. 
 
Γλαύκος Αλιθέρσης 1897 - 
1965 
                
Ο Γλαύκος Αλιθέρσης γεννή-
θηκε στη Λεμεσό το 1897 και το 
πραγματικό του όνομα ήταν Μι-
χάλης Χατζηδημητρίου. Ήταν 
λάτρης της Ελλάδας και κατά τα 
νεανικά του χρόνια κατατάχτηκε 
εθελοντής στον ελληνικό στρατό 
και πήρε μέρος στον Ελληνο-
βουλγαρικό πόλεμο. Ήταν από 
τους πρωτεργάτες που έκδοσαν 
το περιοδικό «Αυγή» στην Λε-
μεσό, που ήταν και το πρώτο 
λογοτεχνικό που κυκλοφόρησε 
στην Κύπρο. Για πολλά χρόνια 
έζησε  στην Αλεξάνδρεια όπου 
εργάστηκε ως καθηγητής σω-
ματικής αγωγής σε Γυμνάσια. 
Εκεί γνωρίστηκε με τον Καβάφη 
και άλλους πνευματικούς αν-
θρώπους. Το 1919 έγραψε την 
πρώτη του ποιητική συλλογή 
«Γαλανά δαχτυλιδάκια» την 
οποία αφιέρωσε στον ποιητή 
Κωστή Παλαμά. Δυο χρόνια αρ-
γότερα (1921) έγραψε τη συλ-
λογή «Κρινάκια του γιαλού». 
 
Η μεγάλη του αγάπη για τον 
αθλητισμό και την αρχαία Ελ-
λάδα καθώς και ο «΄Υμνος για 
τους Ολυμπιακούς αγώνες»  
που έγραψε ο Παλαμάς,  τον 
έμπνευσαν να γράψει το ποίημα 
«Αθλητικός όρκος». Δίνουμε με-
ρικούς στίχους: 
 
Σ’ αυτό το στίβο, απ’ όπου η 
ιερή δάδα 
Της Ολυμπίας φωτίζει έθνη, 
λαούς 
Που άξιο το σώμα το κρίνει η 
Ελλάδα 
Να καθρεφτίζει αντάξια και 
τους Θεούς, 
Ενώνοντας το Πνεύμα με την 
Ύλη 
Σε Ιδανικό, που αιώνιο πάντα 
ζει, 
Με καθαρή καρδιά, παρθένα 
χείλη, 
Στο στίβο αυτό ορκιζόμαστε 
μαζί: 
 

Πιστοί στο 
Νόμο, αντρί-
κεια, όλο κα-

μάρι, 
Γυμνοί στο φως, μιας τέτοιας 
αρετής, 
Να δρέψουμε της δάφνης το 
κλωνάρι, 
Που δίκια αξίζει, ο τέλειος 
αθλητής 
Και θα την παραδώσουμε 
αναμμένη 
Τη δάδα, στους εφήβους της 
Φυλής, 
Πάντα ξυπνή η συνείδηση να 
μένει, 
Ξοφλώντας παλιό χρέος μιας 
οφειλής. 
 
Εκτός από την ποίηση ασχολή-
θηκε και με τον πεζό λόγο, 
έγραψε διηγήματα καθώς και 
μελέτες για τον Καβάφη, τον Λι-
πέρτη, το Μιχαηλίδη και τον Νι-
κολαϊδη καθώς και  την «Ιστορία 
της Νεοελληνικής λογοτεχνίας». 
Ο αγώνας του Κυπριακού λαού 
για λευτεριά (1955-59) δεν τον 
άφησε ασυγκίνητο. Δίνουμε ένα 
απόσπασμα από το ποίημα του 
«Προσμαρτυρία»: 
 
Ώρα καλή! Που σε ξαναντα-
μώνω! 
Θυμάσαι; Πάρωρα – φεγγάρι- 
οι δυο μας – 
Στης Χώρας, τα στενά και τα 
καντούνια. 
Τα λυπημένα τα στενά από 
μνήμες 
Που τις τραγούδησε ο Μι-
στράλ της Κύπρου. 
Ώρα καλη σου, Διγενή!  Να 
ξέρεις 
Πως είμαι απλός στρατιώτης, 
σύντροφος σου, 
Καθώς και τότε, που φεγγά-
ρια κι ίσκιοι, 
Μες στα στενά της λυπημέ-
νης Μνήμης 
Που την τραγούδησε ο Μι-
στράλ της Κύπρου 
Ένα είχαμε καημό: Ν’ αγωνι-
στούμε 
Για τη μόνη μας Θεά, την 
Άφτερή μας, 
Του Αισχύλου και του Ρήγα 
Φερραίου.  
 
Άλλα έργα του Αλιθέρση είναι 
«Οι οραματισμοί του Εωσφό-
ρου και άλλα ποιήματα» 1923, 
τα διηγήματα «Ο Γυμνός άν-
θρωπος» 1924, τη συλλογή διη-
γημάτων «Αράχνες», «Αροδα-
φνούσα», «Θερισμοί και 
οργώματα» 1939,  τη συλλογή 
«Μυστικός Δείπνος» 1944 που 
είναι εμπνευσμένη από το θά-
νατο της κόρης του Γλαύκης, τα 
διηγήματα «Μαθητικά τετράδια» 

1957, κ.α.  Ο Αλιθέρσης αργό-
τερα γύρισε στην Κύπρο όπου 
πέθανε στη Λεμεσό το 1965. 
 
Θεοδόσης Πιερίδης 1908-
1968 
 
Ο Θεοδόσης Πιερίδης γεννή-
θηκε στο χωριό Τσέρι της επαρ-
χίας Λευκωσίας το 1908 αλλά 
μεγάλωσε στην Αίγυπτο. Σπού-
δασε στην Αμπέτειο Σχολή και 
στο Γαλλικό Λύκειο του Καϊρου. 
Στη συνέχεια σπούδασε φιλο-
λογία και φιλοσοφία στο Πανε-
πιστήμιο του Παρισιού. Ταξί-
δεψε σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης και έζησε για αρκετό 
καιρό στη Γαλλία και στη Ρου-
μανία. Στην Αλεξάνδρεια έβγαζε 
για δύο χρόνια το περιοδικό 
«Έλλην» 1945- 1946 και από 
τις στήλες του  αγωνιζόταν και 
για την απελευθέρωση της Κύ-
πρου από τον Βρετανικό αποι-
κισμό. Το πρώτο του βιβλίο, την 
ποιητική συλλογή «Ξέρουμε κι 
εμείς να τραγουδούμε»  το έκ-
δοσε στο Κάϊρο το 1937. 
 
Άλλα έργα του ήταν «Η μπαλά-
ντα της Μαρίας» 1939, «Δέκα 
τραγούδια» 1940, «Τραγού-
δια της ελπίδας» 1943, 
«Ύμνος στην Αθήνα του Δε-
κέμβρη» 1945, «Αγωνιστές» 
1950,  «Εμβατήριο της ειρή-
νης» 1955, «Κυπριακή Συμ-
φωνία» 1956, «Νόστος» 1958, 
«Μεγάλο ταξιδι» 1959  κ.α.  
                
Ο Πιερίδης ιδεολογικά ανήκε 
στον αριστερό χώρο και αγωνί-
στηκε στο πλευρό του εργαζό-
μενου λαού και κατά της κοινω-
νικο-οικονομικής αδικίας. Το 
λογοτεχνικό του έργο είναι διαν-
θισμένο από την σοσιαλιστική 
πολιτική του ιδεολογία. Ο Πιερί-
δης είναι πραγματικά ένας θαυ-
μάσιος τεχνήτης του στίχου. Δί-
νουμε ένα απόσπασμα από την 
«Κυπριακή Συμφωνία»:   
 
Άσε πλέον, φωνή μου, τον 
ανέμελο στίχο 
Το μεθύσι σου δέσε και τη 
φλόγα σου κράτα. 
Σφίξε τώρα, ζευγάρια, την 
ηχώ με τον ήχο, 
Στρώσε στέρεο το βήμα, 
στράταν ίσια περπάτα. 
Μεγαλόφωνος ύμνος στο 
φαρί του ας σε πάρει 
Που ζητά δεξιοσύνη και καλό 
χαλινάρι. 
Αλλά τώρα η φωνή μου πώς 
λυγά και πώς τρέμει! 
Πώς φοβάται η βαρκούλα το 
μεγάλο ταξίδι! 
Θα την πάρουνε τάχα καλο-

φτέρουγοι ανέμοι 
Ή δρολάπι θ’ αρπάξει το πανί 
της, ξεφτύδι; 
Αχ, τα σόδιασα χρόνια κεια 
της τέχνης τα δώρα 
Μα τα χέρια μου ειν’ άδεια 
τώρα που ‘φτασεν η ώρα. 
Αψηλά τις καρδιές μας!  Μες 
στης γης μας το χώμα 
Πιο βαθιά ριζωμένοι – κι ας 
μανίζουν οι ανέμοι, 
Τούτο ακόμα το χρόνο, τούτ’ 
την άνοιξη ακόμα…. 
 
Το ποίημα του «Τραγούδι πέν-
θιμο και οργισμένο» το είχε 
αφιερώσει στη μνήμη των 
απαγχονισθέντων Κυπρίων 
αγωνιστών του 1955-59. Δί-
νουμε μερικούς στίχους: 
 
Αυτός ο ήλιος που βγήκε σή-
μερα 
Δε θα δει τ’ ωραίο παλικάρι. 
Τ’ ωραίο παλικάρι μπήκε στο 
Θάνατο 
Από την πόρτα που μπαί-
νουν οι ολόρθοι άνθρωποι. 
Τ’ ωραίο παλικάρι μπήκε 
στην καρδιά μας 
Από τους δρόμους που εισε-
λαύνουν οι μεγάλοι άνεμοι 
Εκείνοι που ΄ρχονται να σα-
ρώσουν τη μοπυχλιασμένη 
μας ησυχία. 
Τ’ ωραίο παλικάρι το πήραν 
και το κρεμάσανε 
Σήμερα, αυγήν αυγή, στη 
Λευκωσία. 
 
Οι λυρικοί στίχοι του Πιερίδη 
μας θυμίζουν ποίηση σε στυλ 
του Λόρδου Βύρωνα που με 
τόση δεξιοσύνη μετάφρασε ο 
Αργύρης Εφταλιώτης.  Γράφο-
ντας για τον Πιερίδη ο Κώστας 
Βάρναλης ανάφερε: «Ποιητής 
της αριστεράς αγαπήθηκε ανε-
ξάρτητα από την ιδεολογική του 
τοποθέτηση. Τραγούδησε ότι 
πιο θεμελιακό έχουν όλοι οι λαοί 
κάθε καιρού και τόπου. Πα-
τρίδα, λευτεριά και δικαιο-
σύνη....».  
Δίνουμε ακόμα μερικούς στί-
χους από την «Κυπριακή Συμ-
φωνία». Το ποίημα φέρει   τίτλο 
«Λογαριάσατε λάθος»: 
 
Λογαριάσατε λάθος με το νου 
σας εμπόροι, 
δεν μετριέται πατρίδα - λευ-
τεριά με τον πήχη! 
κι αν μικρός είναι ο τόπος, και 
το θέλει και μπόρει 
τον ασήκωτο βράχο να τον 
φάει με το νύχι. 
Τούτ’  η δίψα δεν σβήνει,  
τούτ’ η μάχη δεν παύει. 
Χίλια χρόνια αν περάσουν, 
δεν πεθαίνουμε σκλάβοι. 

Μα κι αν έτσι το θέτε, μας με-
τρήσατε λάθος, 
Και δεν είδατε πόσο γίνει η 
Κύπρος μεγάλη. 
Στης Ευρώπης τη μέση, στης 
Ασίας το βάθος 
Κι ως το Μόσκοβο φτάνει. Για 
μετρήστε μας πάλι, 
Λογαριάσατε λάθος με το νου 
σας, εμπόροι! 
Στην Κύπρο επέστρεψε το 1962 
δυο χρόνια ύστερα από την ανε-
ξαρτησία. Πέθανε σε νοσοκο-
μείο του Βουκουρεστίου στις 23 
του Γενάρη 1968 και η ταφή του 
έγινε στην Κύπρο. Τα «Άπαντα» 
του εκδόθηκαν το 1975. Το 
ΑΚΕΛ, το κόμμα της αριστεράς 
στην Κύπρο, τιμώντας τη μνήμη 
τόσο του Θεοδόση Πιερίδη όσο 
και του ποιητή Τεύκρου Ανθία, 
απονέμει λογοτεχνικά βραβεία 
που φέρουν τα ονόματα αυτών 
των δύο προοδευτικών Κυ-
πρίων ποιητών.  
 
Κύπρος Χρυσάνθης 1915 - 
1998  
 
Ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι 
ίσως ο πολυγραφότερος Κύ-
πριος λογοτέχνης. Γεννήθηκε 
στη Λευκωσία το 1915 και 
σπούδασε ιατρική στα πανεπι-
στήμια της Αθήνας και του Λον-
δίνου. Εξάσκησε το επάγγελμα 
του γιατρού και εργάστηκε επί-
σης ως καθηγητής στο Παγκύ-
πριο Γυμνάσιο και στην Παιδα-
γωγική Ακαδημία.  
Για πολλά χρόνια έβγαζε τα πε-
ριοδικά «Πνευματική Κύπρος» 
(μηνιαίο), «Λυρική Κύπρος» (δι-
μηνιαίο)  και την ετήσια έκδοση 
«Φιλολογική Κύπρος». Μαζί με 
τον Νέαρχο Κληρίδη έβγαζε το 
περιοδικό «Χαρά των παιδιών». 
Κατά τη γνώμη μου, ο Χρυσάν-
θης ήταν «ο Πέτρος Χάρης της 
Κύπρου» - είναι ποιητής, πεζο-
γράφος, θεατρικός συγγρα-
φέας, λαογράφος  και κριτικός. 
Στα περιοδικά που έβγαζε δη-
μοσίευε τόσο δικά του ποι-
ήματα, διηγήματα και θεατρικά 
κείμενα όσο και άλλων Κυπρίων 
λογοτεχνών. Για το συγγραφικό 
του έργο βραβεύτηκε και από 
την Ακαδημία της Αθήνας το 
1985. Ήταν επίσης πρόεδρος 
της «Εταιρείας Κυπριακών 
Σπουδών» και της  «Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών Κύ-
πρου». 
 
«Πεζός Λόγος» 
 
Τα κυριότερα του έργα ήταν τα 
ακόλουθα: «Πεζός Λόγος» τέσ-
σερις τόμοι. Ο Α΄ τόμος φέρει 
τον τίτλο «Της γλυκείας χώρας 

Κύπρου» (1971) και περιέχει 
τέσσερις νουβέλες από τη Με-
σαιωνική Κύπρο: 1. Στα Δύ-
σκολα Χρόνια 2. Κανάκης ο Κυ-
πριώτης κορσάρος 3. Το 
ξεσήκωμα των σκλάβων και 4. 
Το κύπελο του θανάτου. 
Ο Β΄τόμος είναι ένα μυθιστό-
ρημα που τιτλοφορείται «Από 
το ημερολόγιο ενός γιατρού» 
(1972). Ο Γ’ τόμος είναι μια συλ-
λογή από διηγήματα και φέρει 
τον τίτλο «Ιστορίες από την 
Κύπρο την αγέρινη» (1973) 
και ο Δ’ τόμος με τίτλο «Ένα 
γαλάζιο κορίτσι από την Κύ-
προ»  (1974) περίεχει τέσσερις 
νουβέλες: Το ημερολόγιο του 
γαλάζιου κοριτσιού», «Παιδάκι 
μου Τριαντάφυλλε», «Έτσι άρ-
χισε η Κυριακή» και «Κληρίδης 
ο δάσκαλος». 
 
«Λυρικός Λόγος» 
 
Ο Χρυσάνθης έκδοσε τον «Λυ-
ρικό Λόγο» το 1968 ένα μεγάλο 
τόμο που περιέχει τα ποιητικό 
του έργο από το 1934 μέχρι το 
1967. Ο τόμος είναι χωρισμένος 
σε 20 μέρη και ο ποιητής ασχο-
λήθηκε με  διάφορα κοινωνικά, 
πατριωτικά και άλλα θέματα. Δί-
νουμε ένα απόσπασμα από το 
«Λυρικό Λόγο»: 
 
Χώρο δεν έχουμε εμείς η Ελ-
λάδα 
Είμαστε χρόνος και πορεία. 
Δαγκάνουμε τους αιώνες 
Σαν οχέντρες τα τραγανά 
σπουργίτια 
Πλαθουνε τα ονόματα Θεό 
Μες τη μεγάλη του βουλή. 
Πλάθει ο ανώνυμος λαός 
Μες την πλατειά καρδιά του. 
Τα σύνορα μας είναι γλώσ-
σες 
Μες το πολύτροπο έδαφος. 
Μα είναι δικοί μας οι καιροί 
Το μύθο μας διάρκεια δυνα-
στεύει 
Χώρο δεν έχουμε εμείς η Ελ-
λάδα. 
Είμαστε χρόνος και διάρκεια. 
 
«Δραματικός Λόγος» 
 
Ο Χρυσάνθης ασχολήθηκε επί-
σης με τη συγγραφή θεατρικών 
έργων όπως «Οι Θεομαχίες», 
«Η μάχη των Μύλων», «Ο Κα-
νάρης στη Λάπηθο», «Γρηγό-
ρης Αυξεντίου»,  «Αξιοθέα», «Ο 
Ηράκλειος», «Αλέξιος Α΄» , «Οι 
Σταυροφόροι»  κ.α. Πολλά από 
τα θεατρικά του έργα παρουσιά-
στηκαν από το Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα της Κύπρου. 
  
Ο Χρυσάνθης πέθανε το 1998.  
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ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:20 Χαμένοι Άγγελοι 
(1948). Κοινωνικό Δράμα με 
την Σμαρούλα Γιούλη, Ειρήνη 
Παπά, Άννα Χριστοφορίδου.. 
Η μητέρα της Έλλης είναι σο-
βαρά άρρωστη και ο Λουκάς, 
ένας μικροαπατεώνας με τον 
οποίο συζεί, δεν ενδιαφέρεται 
γι’αυτήν. Ο αρραβωνιαστικός 
της Έλλης, σπουδάζει γιατρός 
και για την επιβίωση τρα-
γουδά τα βράδια σε κοσμική 
ταβέρνα. Εκεί κάποιο βράδυ 
έρχεται ένας επιχειρηματίας 
με τη φιλενάδα του, τη Λιάνα, 
που γλυκοκοιτάζει τον αρρα-
βωνιαστικό της Έλλης.ΠΕ-
ΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
22:30 Ο Αχτύπητος Χτυπή-
θηκε (1970). Κωμωδία με 
τους Γιώργο Πάντζα, Αιμιλία 
Υψηλάντη, Γιώργο Παπαζήση, 
Σωτήρη Τζεβελέκο. Ένα 
πλουσιοκόριτσο που κινδύ-
νεψε να πεθάνει σε ατύχημα, 
ερωτεύεται τον άνδρα που της 
έσωσε τη ζωή, δίνοντάς της 
αίμα, αλλά ο προικοθήρας αρ-
ραβωνιαστικός της τον κατη-
γορεί για κλοπή...ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

20:45 Θηλυκό Θηριοτροφείο 
(1984). Κωμωδία με την Σο-
φία Αλιμπέρτη, Κώστα Τσά-
κωνα, Τάκη Χρυσικάκο, Στηβ 
Ντούζο, Τέτα Ντούζου, Ανδρέα 
Φιλιππίδη και Τέτα Κωνστα-
ντά. Οι άτακτες  μαθήτριες 
ενός οικοτροφείου σκαρώνουν 
πλάκες και διασκεδάζουν και 
μόνο για τα μαθήματά τους 
δεν ενδιαφέρονται, ενώ οι κα-
θηγητές τους προσπαθούν να 
τις συνετίσουν. Ο γοητευτικός 
όμως καθηγητής της γυμνα-
στικής, τις αναστατώνει και εί-
ναι ο μόνος που μπορεί να τις 
βάλει στην ‘’θέση τους’’. ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 22:10 Κάθε Κατεργά-
ρης στον Πάγκο του (1969). 
Κωμωδία με τους Γιώργο Πά-
ντζα, Αιμιλία Υψηλάντη, Βα-
σίλη Αυλωνίτη.  Ένας φτωχός 
νέος, ο Θόδωρος, μικροψεύ-
της και καταφερτζής, γράφει 
στον μετανάστη θείο του στην 
Αυστραλία πως είναι οικογε-
νειάρχης με δύο παιδιά και οι-
κονομικές δυσκολίες. Ο πλού-
σιος θείος έρχεται στην Αθήνα 
για να δώσει στον Θόδωρο 
ένα μέρος μιας κληρονομιάς. 

Τότε ο ψεύτης ανιψιός στρι-
μώχνεται άσχημα. ΣΑΒΒΑΤΟ 
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:50 Ρα-
ντεβού στην Βενετία (1960). 
Κωμωδία με την Ντάλι Γκι-
ζέλα, Λικούργο Καλλέργη, 
Γιώργο Καμπανέλλη, Ρίκα 
Δυαλινά. Η Γιάννα θέλει να 
επισκεφτεί την μητέρα της 
Ελίζα, που έχει χωρίσει από 
τον πατέρα της και ζει στη Βε-
νετία. Κρύβετε λαθρεπιβάτης 
στο κρουαζιέροπλοιο, στο 
οποίο είναι καπετάνιος ο πα-
τέρας της Ανδρέας Μαρκάτος 
και ταξιδεύει για την Βενετία. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 22:15 Ο Αγαθιάρης 
και η Ατσίδα (1971). Κωμω-
δία με τους Γιάννη Γκιωνάκη, 
Άννα Μαντζουράνη, Ρίκα Δια-
λυνά, Σωτήρη Τζεβελέκο, 
Σταύρο Ξενίδη. Στα γραφεία 
ενός εργοστασίου αναψυκτι-
κών οι λογιστές προσπαθούν 
να επωφεληθούν, χρησιμο-
ποιώντας διάφορα διαχειρι-
στικά τερτίπια. Όμως, η 
έλευση του αγαθιάρη ανιψιού 
του βιομηχάνου συντελεί ώστε 
να μπουν τα πράγματα στη 
θέση τους.. ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕ-

ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:00 Μουσι-
κός και Τζέντελμαν (1999). 
Κωμωδία με τους Σταμάτη 
Γαρδέλη, Τέτα Ντούζου, 
Μπέτυ Μοσχονά.. Ο Διονύσης 
έχει μοναδικό σκοπό της ζωής 
του να γίνει ένας μεγάλος μου-
σικός. Είναι όμως υποχρεω-
μένος να δουλεύει στην λαχα-
ναγορά για να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις της πολυέξοδης 
μητέρας του, της αγαπημένης 
αδελφής του αλλά και του μέλ-
λοντα γαμπρού του, του Ακα-
μάτη Κυριάκου. ΔΕΥΤΕΡΑ 20 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:00 Μια 
Νύχτα Έξω (1983). Θέατρο 
της Δευτέρας με την Δέσπω 
Διαμαντίδου, Άννα Φόνσου, 
Τέλη Ζώτο, Πάνο Χατζηκου-
τσέλη. Ο Άλπερτ ζει μόνος με 
την μητέρα του, αφού η γιαγιά 
και ο πατέρας του έχουν πε-
θάνει εδώ και αρκετά χρόνια. 
Στο εργοστάσιο που δουλεύει 
ο Άλπερτ, ένας συνάδελφος, 
ο κ. Ράιαν βγαίνει στην σύ-
νταξη και αφήνει την δουλειά 
στο εργοστάσιο. Ο κ. Κήμ δί-
νει μια δεξίωση στο σπίτι του 
προς τιμή του κ. Ράιν και όλοι 
οι συνάδελφοι του είναι καλε-

σμένοι.κάθε τρόπο να τον 
εμποδίσει. ΤΡΙΤΗ 21 ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:30 Το 
Σφάλμα μιας Μητέρας 
(1950). Δραματική ταινία με 
την Ίντα Χριστινάκη, Ντίνο Δη-
μόπουλο, Θεόδωρο Μωρίδη, 
Μίμη Φωτόπουλο και Λυ-
κούργο Καλλέργη. Η δραμα-
τική ιστορία μιας κοπέλας, 
που κατά τη διάρκεια του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου, θέλο-
ντας να βοηθήσει μια ελληνική 
αντιστασιακή οργάνωση, βρί-
σκεται μπλεγμένη σε ένα βρώ-
μικο κύκλωμα πορνείας με 
Γερμανούς στρατιώτες.  
ΤΡΙΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:45 Ο Μικές Παντρεύεται 
(1968). Κωμωδία με τους 
Γιάννη Βογιατζή, Διονύση Πα-
παγιαννόπουλο, Νίτσα Μα-
ρούδα. Ο Μικές είναι ένας χα-
ζούλης νεαρός, που ζει με τη 
μητέρα του, η οποία του προ-
ξενεύει ένα επίσης χαζό κορί-
τσι, αλλά με μεγάλη προίκα. 
Τα παιδιά ερωτεύονται, ο Μι-
κές όμως πρέπει να βρει μια 
δουλειά. Ποιος όμως θα δώσει 
δουλειά σε ένα βλάκα.
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ΠΕΜΠΤΗ 16/09 
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 17/09 
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 18/09 
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 19/09 
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 20/09 
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 21/09 
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 22/09 
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  16 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: Χαμένοι Άγγε-
λοι (1948) 
22:40 Ελληνική Ταινία: Ο Αχτύπητος 
Χτυπήθηκε (1970) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17 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: 
EKO Cyprus_ It's time for reunifica-
tion,  Εκδήλωση ΕΚΟ και (APPG for 
Cyprus) για στήριξη λύσης εντός των     
παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών. 
20:45  Ελληνική Ταινία: Θηλυκό Θη-
ριοτροφείο (1984) 
22:15 Ελληνική Ταινία: Κάθε Κατερ-
γάρης στον Πάγκο του (1969) 
ΣΑΒΒΑΤΟ  18 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: O 
Σάββας Ζαβρός φιλοξένησε τον  
 Έλληνα μουσικό συνθέτη και τραγουδι-
στή Χάρη Παπασιδέρη 
20:50 Ελληνική Ταινία: Ραντεβού 
στην Βενετία (1960) 
22:15 Ελληνική Ταινία: Ο Aγαθιάρης 
και η Aτσίδα (1971) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 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: Μουσικός και 
Τζέντελμαν (1999) 
ΔΕΥΤΕΡΑ  20 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:: Μια Νύ-
χτα Έξω (1983) 
22:10 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 21 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: Το Σφάλμα 
μιας Μητέρας (1950) 
21:45 Ελληνική Ταινία: Ο Μικές Πα-
ντρεύεται (1968) 
ΤΕΤΑΡΤΗ  22 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 Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξέ-
νησε τον βραβευμένο φαρμακοποιό 
κ. Ανδρέα Καλλιβωκά.  
20:35  Ελλημική ταινία:  Βρώμικη 
Πόλη (1965)
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Παγκόσμια υπόκλιση στο φαινόμενο 
Ραντουκάνου

Mία από τις μεγαλύτερες εκ-
πλήξεις όλων των εποχών 
συντελέστηκε στο εφετινό US 

Open, «βασίλισσα» του οποίου είναι 
πια η εκπληκτική 18χρονη Έμα Ρα-
ντουκάνου. 
Η Ραντουκάνου, με πατέρα Ρουμάνο, 
μητέρα Κινέζα, γεννημένη στον Κα-

ναδά και μεγαλωμένη μετά τα δύο 
χρόνια της στην Αγγλία, ολοκλήρωσε 
ένα ταξίδι και μια πορεία βγαλμένη 
από τις σελίδες του παραμυθιού νι-
κώντας στον τελικό με 2-0 τη 19χρονη 
Καναδή Λέιλα Φερνάντες! 
Σε αυτό τον τελικό των εφήβων, που 
απέφερε στην Ραντουκάνου τον 
πρώτο Major τίτλο της καριέρα της,  

η νεαρή Αγγλίδα έφτασε στη νίκη με 
6-4 και 6-3 και δημιούργησε ή ισοφά-
ρισε μια σειρά από ρεκόρ, για να  
πασπαλίσει με την απαραίτητη  
χρυσόσκονη τη μυθική παρουσία της. 
Συγκεκριμένα, είναι πια η πρώτη  
τενίστρια που ξεκίνησε από τα προ-
κριματικά για να βρεθεί στο κυρίως 
ταμπλό και να «εξολοθρεύσει» τις 
αντιπάλους της τη μία μετά την άλλη, 
φτάνοντας στον τίτλο χωρίς απώλεια 
σετ (20-0), κάτι που είχε καταφέρει 
μόνο η Σερένα Γουίλιαμς, το 2014. 
Ταυτόχρονα, είναι η πρώτη Βρετανίδα 
μετά το 1977 που κατακτά τίτλο της 
σειράς Grand Slam, μετά την Βιρτζίνια 
Γουέιντ στο Wimbledon, κι ενώ η ίδια 
αθλήτρια είχε κατακτήσει και το US 
Open το 1968. Ταυτόχρονα, έγινε η 
νεαρότερη τενίστρια που κατακτά 
Grand Slam, μετά τη Μαρία Σαρά-
ποβα το 2004 στο Wimbledon. 
Εν κατακλείδι και σημαντικότερο όλων 
των στατιστικών στοιχείων: η επιτυχία 
της θα την εκτοξεύσει 127 θέσεις στην 
παγκόσμια κατάταξη, στην οποία από 
αύριο (13/9) θα είναι 23η, ενώ πριν 
την έναρξη του νεοϋορκέζικου  
Όπεν ήταν απλώς το Νο 150.

UEFA Europa League 
19.45 Γαλατάσαραϊ-Λάτσιο (COSMOTE SPORT4HD) 

19.45 Μπέτις-Σέλτικ (COSMOTE SPORT5HD) 
19.45 Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Γουέστ Χαμ (COSMOTE SPORT6HD) 

19.45 Λοκομοτίβ Μόσχας-Μαρσέιγ (COSMOTE SPORT7HD) 
22.00 Ολυμπιακός-Αντβέρπ (COSMOTE SPORT2HD) 

22.00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Φενέρμπαχτσε (COSMOTE SPORT4HD) 
22.00 Λέστερ-Νάπολι (COSMOTE SPORT5HD) 
22.00 Ρέιντζερς-Λιόν (COSMOTE SPORT6HD) 

22.00 Αϊντχόφεν-Ρεάλ Σοσιεδάδ (COSMOTE SPORT7HD) 

UEFA Europa  
Conference League 

17.30 Καϊράτ Αλμάτι-Ομόνοια 
(COSMOTE SPORT2HD) 

19.45 Λίνκολν-ΠΑΟΚ  
(COSMOTE SPORT3HD) 

19.45 Σλόβαν Μπρατισλάβας-
Κοπεγχάγη (COSMOTE 

SPORT8HD) 
19.45 Ρεν-Τότεναμ  

(COSMOTE SPORT9HD) 
22.00 Ρόμα-ΤΣΣΚΑ Σόφιας 
(COSMOTE SPORT8HD) 
22.00 Ανόρθωση-Παρτιζάν 
(COSMOTE SPORT9HD)

Ο Μέσι έχει γεμίσει ήδη τα ταμεία της Παρί Σεν Ζερμέν

Η πιο εκκωφαντική μεταγραφή 
του φετινού καλοκαιριού απο-
τελεί πλέον πραγματικότητα, 

καθώς ο Λιονέλ Μέσι έχει ενταχθεί 
στο έμψυχο δυναμικό της Παρί Σεν 
Ζερμέν, συγκροτώντας μια εκπλη-
κτική επιθετική τριάδα -παρέα με τον 
Μπαπέ και τον Νεϊμάρ. Ο Αργεντινός 
επιθετικός δεν έχει προλάβει να αγω-
νιστεί ακόμα 90 λεπτά αγώνα, αλλά 
όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσει στο 
βασικό σχήμα με την Κλαμπ Μπριζ 
(15/09, 22:00) για την πρεμιέρα των 
ομίλων του Champions League. 
 Αυτό όμως έχει μικρή σημασία για 
τους διοικούντες την Παρί, καθώς ο 
34χρονος άσος έχει προλάβει ήδη να 
ενισχύσει τα οικονομικά δεδομένα του 
συλλόγου. Σύμφωνα με την «L' 

Equipe», η ομάδα της πρωτεύουσας 
έχει παρατηρήσει μια σημαντική  
αύξηση, τόσο στις πωλήσεις προ-
ϊόντων όσο και στις φανέλες. Οι πω-
λήσεις από τις φανέλες του Λιονέλ 
Μέσι, έχουν ξεπεράσει κατά 50% 
εκείνες που επιτεύχθηκαν πριν από 
τέσσερα χρόνια με τον Νεϊμάρ, ενώ 
υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το τέλος 
της σεζόν τα νούμερα θα μεγαλώ-
σουν. Επιπλέον, οι ακόλουθοι στα 
κοινωνικά δίκτυα της Παρί Σεν Ζερμέν 
έχουν αυξηθεί, κατά 20%, φτάνοντας 
συνολικά τους 140 εκατομμύρια  
followers (Instagram, Twitter, Face-
book) με αποτέλεσμα ο γαλλικός σύλ-
λογος να έχει βάλει περίπου 25 
εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του, 
μέχρι σήμερα.

 Αρνητική πρεμιέρα στο Champions 
League έπειτα από 24 χρόνια 

Απόλυτα πρωτό-
γνωρη κατάσταση 
για την Μπαρτσε-

λόνα αυτή που βίωσε το 
βράδυ της Τρίτης, αφού, 
οι Καταλανοί είχαν να ητ-
τηθούν σε πρεμιέρα ομί-
λων του Champions 
League 24 
ολόκληρα χρό-
νια! 
Στη δήλωση 
του Ζεράρ Πικέ 
πως «πλέον εί-
μαστε η ομάδα 
που είμα-
στε...», συμπε-
ριλαμβάνεται η 
τεράστια ανά-
γκη όλων στον 
σύλλογο της 
Βαρκελώνης ν' 
αφήσει πίσω 
το παρελθόν 
και να προ-
σαρμοστεί στα 
νέα δεδομένα 
με τις μεγάλες αγωνιστι-
κές αδυναμίες και τα προ-

βλήματα. Η Μπαρτσελόνα 
ηττήθηκε με κάτω τα χέρια 
από την Μπάγερν Μονά-
χου με τελικό σκορ 3-0 και 
με τον Ρόμπερτ Λεβα-
ντόφσκι να σκοράρει δις, 
μαζί με το γκολ του Τόμας 
Μίλερ όπου η μπάλα κό-

ντραρε και άλλαξε εντε-
λώς πορεία. Συναίσθημα 

ήττας σε πρεμιέρα ομίλων 
του Champions League, 
οι «μπλαουγκράνα» είχαν 
να νιώσουν 24 ολόκληρα 
χρόνια, από το μακρινό, 
πλέον, 1997! Τότε, η Νι-
ούκαστλ ήταν εκείνη που 
είχε καταφέρει να πετύχει 

τρία τέρματα 
απέναντι στους 
Κ α τ α λ α ν ο ύ ς 
φτάνοντας στη 
νίκη με σκορ 3-
2. 
Για την ιστορία, 
η Μπαρτσελόνα 
τότε είχε τερμα-
τίσει στην τελευ-
ταία θέση του 
3ου ομίλου με 5 
βαθμούς, με τη 
Νιούκαστλ να 
έχει 7, την Αϊ-
ντχόφεν 9 και 
την μοναδική 
που προκρίθηκε 
στην επόμενη 

φάση να είναι η Ντιναμό 
Κιέβου με 11 πόντους.

Σόλσκιερ: «Εκανα αλλαγή τον  
Ρονάλντο γιατί πρέπει να τον  
προσέχουμε»

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ρωτήθηκε για 
τον λόγο που πέρασε στον πάγκο τον 
Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς με την Γι-
ουνγκ Μπόις, με τον ίδιο να τονίζει πως 
το έκανε για λόγους ξεκούρασης. 
Ο Νορβηγός τεχνικός δέχθηκε έντονη 
κριτική για το γεγονός ότι αντικατέστησε 
τον Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Λίν-
γκαρντ, ο οποίος έκρινε με λάθος του 
την αναμέτρηση με την Γιουνγκ Μπόις. 
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Σόλ-
σκιερ ξεκαθάρισε πως ο λόγος που πέ-
ρασε τον Πορτογάλο αστέρα στον πά-

γκο, ήταν για τον προστατεύσει μιας και 
ήδη έχει καταγράψει πολλά χιλιόμετρα, 
σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που 
βρίσκεται στους «κόκκινους διαβόλους». 
«Εκανα αλλαγή τον Κριστιάνο γιατί πρέ-
πει να τον προσέχουμε. Για αυτό το 
έκανα. Αυτός ο άνθρωπος είναι εκπλη-
κτικός, δεν σταματάει να μας εκπλήσσει, 
σκόραρε ένα ακόμα γκολ και έπρεπε να 
κερδίσει και ένα πέναλτι το οποίο ποτέ 
δεν δόθηκε από τον διαιτητή», ανέφερε 
χαρακτηριστικά. 
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Big names removed as Boris 
Johnson reshuffles Cabinet

Gavin Williamson has 
been sacked as educa-
tion secretary as Boris 

Johnson carried out a Cabinet 
reshuffle that has also brought 
about the exit of Robert 
Buckland, Robert Jenrick and 
Amanda Milling. 

Dominic Raab has also been 
removed from his role as foreign 
secretary to become Deputy 
Prime Minister, meaning he      
remains the second most senior 
member of the government. 

He has also been appointed 
as Lord Chancellor and Justice 
Secretary, taking over from        
Mr Buckland. 

International Trade Secretary 

Liz Truss has replaced Raab as 
foreign secretary.  

Ms Truss has completed a 
number of post-Brexit trade 
deals with countries around      
the world and is popular with 
Conservative Party members. 
She will remain as minister for 
women and equalities. 

Priti Patel has remained Home 
Secretary despite speculation 
to the contrary and Rishi Sunak 
was re-appointed Chancellor of 
the Exchequer. 

Leaving the government          
altogether is Mr Williamson,     
who said it “has been a privilege 
to serve as Education Secretary” 
and he looks “forward to conti-

nuing to support the Prime     
Minister and the government.” 

He has come in for widespread 
criticism over his handling of his 
departmental responsibilities 
during the coronavirus pandemic. 
He was particularly criticised 
over the summer exams in 2020 
when the government was forced 
into a U-turn following outrage 
at a marking algorithm that 
downgraded 40% of predicted 
A-Level grades by exams regu-
lator Ofqual. 

Mr Williamson's announce-
ment was quickly followed by 
Mr Jenrick and Mr Buckland, 
who have both been dropped 
as Secretary for housing and 
for justice respectively. 

All three have left govern-
ment, No 10 has confirmed, 
and returned to the back-
benches.  

Mr Jenrick said it had been   
a “huge privilege” to serve as 
Communities Secretary as he 
confirmed his exit, saying he will 
“continue to support the Prime 
Minister and the Government in 
every way I can.” 

Mr Buckland said: "It has been 
an honour to serve in Government 

for the last 7 years, and as the 
Lord Chancellor for the last 2," 
he wrote on Twitter.  

"I am deeply proud of every-
thing I have achieved. On to the 
next adventure." 

Ms Milling, who had been       
co-chairman of the Conservative 
Party, thanked Mr Johnson in     
a tweet confirming she will   
"continue working to deliver        
on our plans to level up the   
UK." 

A shake-up of the prime       
minister’s top team has been 
long expected in Westminster.  

The prime minister’s official 
spokesman said Mr Johnson 
“understood the importance of 
having a diverse Cabinet” but 
would not guarantee that female 
representation around the table 
would be maintained at least at 
its current level following the      
reshuffle. 

There are currently five women 
in Cabinet. 

The prime minister was ex-
pected to complete the reshuffle 
of his cabinet as Parikiaki went 
to print, with changes to lower 
ministerial ranks to be finalised 
on Thursday.

Any proposals or ideas 
related to the Cyprus 
problem must not      

deviate from the UN Security 
Council resolutions frame-
work, always aiming at the 
evolution of the Republic of 
Cyprus to a functional and 
viable state, without anach-
ronistic systems of guarantees 
and the presence of foreign 
troops, Cyprus President, 
Nicos Anastasiades stressed 
to the UK High Commissioner 
to Cyprus, Stephen Lillie, 
during a meeting they had 
on Wednesday. 

According to a written state-
ment by Government Spokes-
person, Marios Pelekanos, on 
his part, the British High Com-
missioner reaffirmed the posi-
tion of Britain for the resump-
tion of negotiations on the basis 
of the agreed framework, giving 
some explanations as to the 
initiatives which are taken by 
the British government. 

Pelekanos said that during 

the meeting, which took place 
at the High Commissioner’s 
request, Anastasiades and  
Lillie exchanged in a frank way 
views on the prospects for the 
resumption of the talks on the 
Cyprus problem. 

President Anastasiades    
expressed his readiness to 
hold a common meeting with 
the Turkish Cypriot leader, in 
the presence of the UN Secre-
tary - General, as he also did 
in the letter he sent to the UN 
Secretary General on August 
30, 2021, aiming at the resump-
tion of the talks, on the basis 
of the agreed framework, the 
Spokesman noted. 

Moreover he said that      
during the meeting President 
Anastasiades also underlined 
the need to adopt bold and 
substantive confidence building 
measures that have repeatedly 
been submitted to the Secre-
tary - General, and will reinforce 
efforts for the resumption of 
the talks. 

Anastasiades - Lillie 
in honest exchange 
over Cyprus issue

Prime Minister unveils Covid winter plan

The prime minister has 
warned coronavirus "is 
still out there" but vowed 

his new COVID winter plan 
"will give us the confidence" 
to avoid lockdowns. 

Speaking at a Downing Street 
briefing on Tuesday, Boris 
Johnson said that higher case 
numbers than this time last year 
meant that in one sense the 
country's position was "actually 
more challenging." But he added 
that the UK was in an "incom-
parably" better position to fight 
COVID-19 because of the success 
of its vaccination programme. 
As a result, the PM said the 
government was "going to keep 
going" and would be "sticking 

with our strategy." 
"Plan A" for the coming months 

includes a booster jabs campaign 
which will begin next week, as 
well as encouraging people to 
meet outdoors or open windows 
if inside, wear a face mask in 
crowded and enclosed places, 
wash their hands frequently and 
use the NHS COVID-19 app. 

Speaking in the Commons 
earlier, Health Secretary Sajid 
Javid said contingency plans 
would only be activated if there 
was "unsustainable" pressure 
on the NHS and initial efforts to 
control the spread of the virus 
proved ineffective. 

Under the government's "plan B", 
mandatory face masks, vaccine 

passports and work from home 
orders could return. 

Ministers have also not ruled 
out another lockdown, although 
they have stressed this would 
be deployed as a last resort and 
would require legislation to be 
passed. 

Asked what would have to 
happen to force the government 
to bring in harsher measures, 
chief medical officer Professor 
Chris Whitty said the arrival of a 
new variant that was both  
transmissible and "escapes the       
vaccines" would be one scenario 
where different rules could be 
introduced. 

He warned that the UK had 
not yet faced a winter with the 
"very bad" Delta variant and said 
the absolute numbers of people 
being admitted to hospital with 
COVID would be one of the   
factors to consider when deciding 
whether to introduce restrictions. 

Mr Johnson said, "We're now 
in a situation where because so 
many of the population have 
some degree of immunity, smaller 
changes in the way we're asking 
people to behave can have a 
bigger impact," the PM said. 

But he warned that the virus 

is "still out there" and "remains 
a risk", although he stressed: 
"We are confident in the vaccines 
that have made such a difference 
to all of our lives." 

Mr Johnson also revealed that 
the government is considering 
"simplifying" the traffic light system 
for overseas travel and what it 
can do to make the "burdens of 
testing less onerous for those who 
are coming back into the country." 

Professor Whitty insisted "lots 
of people, probably the great 
majority," are taking measures to 
prevent the spread of the virus. 

He also showed a series of 
graphs comparing case numbers, 
hospitalisations and deaths, this 
September and last September 
and said: "We're entering the 
autumn and winter period at a 
much higher level in terms of 
the number of cases, in terms 
of number of hospitalisations, in 
terms of number of deaths than 
we were this time last year." 

Professor Whitty added that 
people must encourage "every-
body we know to get vaccinated" 
and declared: "We're about to 
enter winter. Winter is coming 
and people really should take 
this seriously."

All 12-15-year-olds in 
England will be offered 
a COVID-19 vaccine after 

top medical advisers said on 
Monday that children would 
benefit from reduced disrup-
tion to their education. 

The British government     
confirmed that the offer would 
be extended to all children aged 
12-15 after a unanimous recom-
mendation by the Chief Medical 
Officers (CMOs) from the four 
nations of the United Kingdom. 

“I have accepted the recom-
mendation from the Chief Med-
ical Officers to expand vaccination 
to those aged 12 to 15 – protect-
ing young people from catching 
COVID-19, reducing transmission 
in schools and keeping pupils in 
the classroom,” health minister 
Sajid Javid said in a statement. 

Rollout to the cohort in England 

will begin next week. Scotland, 
Wales and Northern Ireland set 
their own health policy, though 
each devolved administration 
received the same advice from 
their respective CMO. 

The CMOs recommended that 
children aged 12-15 in Britain 
get a first shot of the Pfizer-
BioNTech vaccine, after the Joint 
Committee on Vaccination and 
Immunisation (JCVI) earlier this 
month decided against making 
the recommendation. 

The children will be offered 
Pfizer-BioNTech’s vaccine.  

Vulnerable children in the age 
bracket were already eligible 
for the shots. 

The CMOs said second doses 
would not be offered to the age 
group until at least spring as 
they would wait for more data 
from around the world.

England to offer Covid vaccine 
to all 12-15 year olds



Below is a letter forwarded 
to the President of the 
National Federation of 

Cypriots in the UK, Mr Christos 
Karaolis, by Theresa Villiers MP. 
It is in response to a letter sent  
by the Conservative MP, to Wendy 
Morton MP, Minister for the      
European Neighbourhood and 
the Americas on behalf of a  
constituent, following the Federa-
tion’s Hands Off e-campaign. 

 
Thank you for your correspon-

dence of 6 July to the Foreign 

Secretary, on behalf of your 
constituent regarding the situa-
tion in Cyprus. I am replying as 
the Minister for the European 
Neighbourhood and the Americas. 

On 27-29 April, the Foreign 
Secretary represented the UK 
as one of the Guarantor Powers 
at informal UN-led talks in 
Geneva. The UN Secretary 
General’s objective for this meet-
ing was to determine whether 
common ground existed for the 
parties to negotiate a lasting  
solution to the Cyprus Issue. 

At this meeting, the Foreign 
Secretary urged all sides to 
demonstrate flexibility and com-
promise to find a solution to the 
Cyprus Issue within UN Security 
Council parameters. This built 
upon messaging he delivered 
to the parties on island ahead 
of the talks – points that I also 
raised during my visit on 7-9 
April. 

At this meeting, the UN       
Secretary General concluded 
that he had not yet found enough 
common ground to allow for the 
resumption of formal negotia-
tions. However, he did agree to 
host a further round of informal 
talks between the parties in the 
near future. This proposal was 
accepted by the parties and we 
support it. 

The UK continues to advocate 
a solution in line with UN para-
meters based on the model of 
a Bi-zonal, Bi-communal Fede-
ration – a model that is interna-
tionally accepted and one that 
we believe to be broad enough 

to address the concerns of      
both sides. Ultimately, it is for 
the Greek Cypriot and Turkish     
Cypriot leaders to decide on the 
details of a Settlement and the 
UK, as a Guarantor Power and a 
friend to all parties, will continue 
to provide support to this UN 
led process. 

The UK has also been clear 
in calling for all sides to avoid 
any actions or rhetoric that could 
damage the prospects of a      
Settlement. On Varosha specifi-
cally, the UK continues to fully 
support UNSC Resolutions 550 
(1984) and 789 (1992), and the 
9 October UN Security Council 
Presidential Statement calling 
for Turkish actions to cease and 
be reversed. 

I assure you that the UK      
remains committed to support-
ing the UN process to reach a 
Settlement in Cyprus, which, as 
you highlight, will be in the best 
interest for all Cypriots and        
enhance regional stability and 
security.
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Foreign Office responds to Villiers on 
Federation’s Hands Off e-campaign

NHS begins world’s 
largest trial of blood test 
for 50 types of cancer

A new DNA blood test      
that could lead to early 
diagnosis of cancers 

leads and significantly increase 
survival rates was launched on 
Monday by the National Health 
Service (NHS). 

The NHS announced the 
world’s largest trial of Grail Inc.’s 
Galleri blood test, which can             
be used to detect more than      
50 cancers before symptoms 
appear. 

The Galleri test looks at the 
DNA in a patient’s blood to        
determine if its data comes 
from cancer cells. 

The NHS  said it wants to       
recruit 140,000 volunteers in 

the UK to study how well the 
test is performing as part of a 
randomised controlled trial. Half 
of the participants will have their 
blood sample tested immedia-
tely with the Galleri test. 

“We need to study the Galleri 
test carefully to see if it can      
significantly reduce the number 
of cancers diagnosed at an      
advanced stage,” said Peter 
Sasieni, a professor of cancer 
prevention at King’s College 
London. 

“The test could be a gamech-
anger in the early detection of 
cancer and we are excited to 
lead this important research,” 
he added. 

Covid booster jab rollout 
to begin next week
Booster Covid jabs will be 

offered to people aged 
50 and over, those in care 

homes, frontline health and       
social care workers and any   
vulnerable people over 16, the 
government announced on 
Tuesday. 

The Joint Committee on      
Vaccination and Immunisation 
(JCVI) said there is a preference 
for mRNA Covid vaccines based 
on trial outcomes, with a first 
choice for a booster being the 
Pfizer vaccine, or alternatively, 
a half-dose of a Moderna jab. 

Those who are unable to 
have an mRNA vaccine due to 
allergies should have an Astra-
Zeneca vaccine booster. 

A third dose should not be 
given until six months after a 
person has received a second 
shot, the committee added. 

The governments of each UK 
nation has accepted the advice 
and the programme will begin 
next week. 

Health Secretary Sajid Javid 
told the Commons that eligible 
people will be contacted by the 
NHS to come for their booster. 

England's deputy chief medi-
cal officer Professor Jonathan 
Van-Tam said the boosters will 
take place at mass vaccination 
centres and GP surgeries. 

JCVI chair Professor Wei Shen 
Lim told a news conference: 
"Getting a dose too early may 
mean they do not need it as they 
still have a high level of protec-
tion, and as we've seen with the 
gap between the first and second 
dose, you don't want to have it 
too early." 

He said a recurrent booster 
every six months may not be 

needed but it is too early to say. 
Prof Lim added that the 

booster advice is just for this 
winter and younger people may 
not need a booster, but the JCVI 
will advise on that at a later date. 

He also said people should 
still have a flu vaccine and can 
have the booster and flu jab at 
the same time. 

Prof Van-Tam warned of a 
"bumpy" winter ahead despite 
the vaccines having been          
"incredibly successful" and had 

so far prevented an estimated 
24 million Covid-19 cases and 
112,000 deaths. 

"But we also know that this 
pandemic is still active. We are 
not past the pandemic, we are 
in an active phase still," he said. 

"We know that this winter could 
quite possibly be bumpy at times 
and we know that other respi-
ratory viruses such as flu and 
RSV (respiratory syncytial virus) 
are highly likely to make their 
returns." 

Following delays due to 
the coronavirus pandemic, 
Larnaca will finally see its 

first shopping mall open today. 
A total of 138 stores have taken 

up their spot in the single-level 
Metropolis Mall, near Larnaca 
General Hospital, including some 
well-known brands such Tommy 
Hilfiger, Calvin Klein, Starbucks, 
and McDonald’s. 

Some of the biggest names 
on the island, such as Zara, 
Public, Mango, join brands KIKO 
MILANO, KIABI HIMI VOQUE, 
opening their first stores in a 
Cyprus mall. 

The variety of outlets include 
clothing, accessories, footwear, 
household items, sports goods, 
children, bakeries, hairdressers, 
electrical toys and gadgets,  
restaurants, and cafes. 

More than 750 new trees have 
been planted, and walkways 
and bike paths have been built 
around the perimeter.  

It also has a covered dining 
area, hundreds of benches       
inside and out, and a playground 
offering families various enter-
tainment options. 

There are some 1,450 parking 
spaces. 

Larnaca’s first shopping 
mall opens its doors
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Archbishop Nikitas has opened a new 
chapter in the life of our community
By Panayiotis Demetriou 

 

As we just celebrated        
the feast of Saint Nikitas,      
patron saint of our       

Archbishop Nikitas, I thought it 
appropriate to celebrate the 
honour his short, yet impactful 
Archiepiscopal ministry here in 
the United Kingdom.  

It is clear for anyone following 
the Archdiocesan website and 
social media accounts that a 
new chapter has opened in the 
life of our community - a chapter 
we wholeheartedly welcome and 
applaud, as we realize that the 
viability and future of our com-
munity relies on the pioneering 
and visionary leadership of our 
Archbishop, who honours the 
legacy of his late predecessors 
by building upon the foundations 
they had laid while building a 
community ready to engage the 
21st century.   

During the last two years of 
his tenure, Archbishop Nikitas 
is focused on Christ-centered 
mission fueled by his determina-
tion to engage and increase       
the Church’s role in lives of our 
people. He does this by estab-
lishing and implementing educa-
tional, pastoral, charitable, social, 
and innovative initiatives readily 
accessible to all people of good-
will. 

When His Eminence arrived 
here in 2019, he shared with many 
of us his ideas concerning the 
religious education and instruc-
tion of not only children and young 
adults, but also for adults as the 

need for religious education 
through an ecclesiastical struc-
ture was needed. Recognising 
the need for religious instruction 
in English as well as in Greek, he 
immediately established weekly 
online courses led by clergy and 
lay theologians of our community. 
These weekly classes became 
so popular, that they began to 
attract attendees from various 
parts of Europe, Africa, Australia 
and North America. Never before 
has our Archdiocese coordinated 
and conducted a religious edu-
cation classes online and so 
successfully. These classes will 
begin once again, sometime later 
this month. In addition to all this, 
he has also appointed clergy to 
preach daily in the mornings on 
LGR with a new program promi-
sing to be holistic and edifying to 
those ready to listen and learn.  

We have learned from          
individuals who have known  
His Eminence for years of his 
pastoral charisma and of the 
simplicity with which he adminis-
ters the gifts and graces of the 
Archpriesthood. The elegance 
with which he marries Tradition 
and a pastoral mindset is truly 
his hallmark. He may be one of 
the most accessible Archbishops 
around the globe, taking time to 
answer telephone calls, write 
personal letters to as many that 
communicate with him, as well 
as meet with individuals who 
simply stop by the Archdiocese 
to ask for his blessing. He is an 
Archbishop of understanding, 
dedicated to building up the Body 

of Christ through pastoral care, 
reconciliation, and rapprochement.   

When speaking to a fellow 
Trustee of the Archdiocese, I 
was impressed to learn of the 
Archbishop’s love for charity and 
of the great compassion he 
demonstrates for those in physi-
cal need. A clergyman shared 
with me that, “For those of us 
fortunate enough to have known 
him for years, he is known in 
church circles as a true philan-
thropist.” Those who have gotten 
to know him more personally, 
have also shared this opinion. It 
couldn’t be more apparent than 
during the Covid-19 lockdowns 
just how much compassion and 
philanthropy our Archbishop 
showed, particularly on a personal 
level to those in need.”  

The clergyman added,           
“His Eminence always reminds 
us the words of St. Isaac the         
Syrian, ‘remember the poor, so 
that through them you shall find 
mercy.’ 

Archbishop Nikitas in many 
ways reminds us of the late 
Archbishop Gregorios’ social 
nature and character, as he is 
slowly becoming known in Inter-
Orthodox, Inter-Christian, and 
Inter-Religious spheres as well. 
Recently, he was inducted as a 
President of Churches Together 
England during a meeting at 
Lambeth Palace. Open, sociable, 
likeable, and faithful to Orthodox 
tradition, Nikitas has a particular 
charm about him, and currently 
leads the Orthodox presence in 
the United Kingdom promulga-

ting our Faith as well as our      
National interests and priorities. 

I am personally impressed by 
the way His Eminence ministers 
to young people, and the time he 
dedicates to mentoring, assisting, 
and socializing with the present 
and future of our Church. He       
realises the importance of the use 
of the English language in our 
Churches, but also the need for 
increased education, spiritual 
guidance, as well as the creation 
of modern projects to attract the 
attention and interest of so many 
of our young adults who have lost 
their connection to the Church.  
Recently, the Archbishop mobi-
lized members of our community 
to create educational materials 
explaining the severity and reality 
the sin and crime of Modern  
Slavery as a great evil of our time.   

Our Archdiocese and Church 
has truly begun a new chapter - 
a chapter of openness to the 
others - a chapter of the Church’s 
relevance to daily life - a chapter 
of boldness in Christ challenging 
us to “to be in the world but not 
of the world.”  

It is exactly what we hope and 
wish our children and grand-
children will be part of, and that 
they will help write it and decorate 
its pages with their refreshed 
and regenerated faces, once 
forgotten. We, too, wish to join in 
the writing of this new chapter 
building, strengthening, defend-
ing, and publishing together the 
feats and celebrations of our       
resilient community. We owe it 
to those before us and we owe 

it to the generations to come and 
as a witness to our world. United 
we stand for the glory and pros-

perity of our historic community!     
Many years, Your Eminence, 

our Archbishop Nikitas!

Two UK Cypriots competing in Great British Bake Off  2021

Two UK Cypriots are among the contestants 
of the Great British Bake Off which will         
return for its 12th series on 21 September. 

Amanda is a 56-year-old detective with the  
Metropolitan Police. She was raised in London 
but her baking is heavily influenced by her Greek-
Cypriot heritage.  

She apparently likes to paint directly onto her 
cakes, and learned to bake as a child with her 
mum and paternal auntie, before studying graphic 
design and working in advertising, then moving 
to the police. 

“I always dreamt that I would apply to enter the 

tent when I retired from the police,” she told  
Channel 4, ahead of the series premiere.  

“When my father passed away last year I            
realised that there was no time like the present. I 
was doubly delighted when the production team 
called me to say that I am one of the final 12!!!! I 
have been on a euphoric high ever since.” 

Having grown up in a close-knit Greek-Cypriot 
family, George  found food was always a big part 
of his life.  

Now 34, married with three kids and working 
as a shared lives co-ordinator, George, who “has 
a keen eye for detail” and says his strength is his 

“creative flair”, is eager to bring his distinct baking 
style to the Bake Off, which includes the frequent 
use of home-grown herbs and a shabby-chic       
“vintage” vibe. 

“Lockdowns were a bit of a depressing time,” 
he said, ahead of appearing on the series. “Baking 
really gave me the time and space to forget about 
what was going on in the world for a little while 
and do what I love. My baking improved a lot.” 

Due to the Covid pandemic, the 12 bakers have 

been filmed in a bubble. 
Paul Hollywood, Prue Leith, Matt Lucas and 

Noel Fielding will all return for the new series, 
which airs on Channel 4. 

Hollywood has said the standard of baking was 
“certainly the highest I’ve ever encountered.” 

Last year, Peter Sawkins, 20, became the 
youngest Bake Off winner. An average of 9.2 million 
viewers watched the final live – Channel 4’s      
biggest overnight ratings for at least 18 years.

Editor’s note: 
 
On the occasion of the name day of Archbishop Nikitas (15 Sep-

tember), Parikiaki would like to wish many years to His Eminence. 
Parikiaki has always strived for unity within our community and 

actively supports all the work of its organised groups, and of course 
the spiritual and other work of His Eminence Archbishop Nikitas and 
the Greek Orthodox Archdiocese of Thyateira & Great Britain. This 
was made clear in the two articles published in Parikiaki dated 
4th and 18th February 2021. 

We would like to take this opportunity to clarify that articles 
published in our newspaper under the heading "Opinions (Απόψεις)" 
earlier this year, regarding Archbishop Nikitas, the contents of 
which the author has publicly apologised for as being unsubstan-
tiated, do not in any way represent the view of Parikiaki or its staff. 
We are aware that this might have caused unrest, but this was not 
our intention. As a newspaper, we will always tirelessly work for 
the unity of our community.
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Modern Spartans: The freedom 
fighting Kurdish women

“Women hold up half the sky”  
– Mao Zedong 

 
While there is no official count, it is         

believed that 30% to 40% of combatants in 
Kurdistan are women.   

Abdullah Öcalan was born in 1949, from 
traditional, tribal Kurdish roots. He founded 
the Kurdish Workers’ Party (PKK), the aim 
of which was to create a homeland for        
the Kurdish people. The ‘Kurdish Inhabited      
Region’ covers the border areas between 
Turkey, Syria, Iraq and Iran.   

He is currently a political prisoner in Turkey. 
Amnesty International, Human Rights Watch 
and The European Convention of Human 
Rights, all declare his imprisonment illegal. 
This hasn’t stopped Turkey, which has more 
political prisoners and journalists in prison 
than Saudi Arabia, Iran and Russia combined.  

Öcalan has published several books. One 
of which is Jineology – ‘science of women.’ 
In Kurdish, the word jin means "woman" and 
comes from the root jiyan, meaning "life."  
Women have always been attracted to the 
PKK as a way to escape poverty and          

domestic violence. 
Öcalan advocates a ‘basic responsibility’ 

of the Kurdish movement to liberate women. 
The PKK established its first all-female units 
of guerrillas in 1995, stating that to “break 
down gender roles solidified by centuries, 
women had to be on their own.”  

These Women's Protection Units or 
Women's Defence Units, the “YPJ”, pro-
nounced Yuh-Pah-Juh are an all-female       
militia involved in the Syrian civil war. Having 
joined the YPJ, women must spend at least 
a month practicing military tactics and         
studying the political theories of Öcalan,        
including Jineology. In any communal       
decision, it is required that at least 40% of 
women participate. 

 
Lipstick guerrillas 

 
In August 2014 Marie Claire published        

a photo shoot of these Kurdish women          
soldiers, dressed in khaki. They were praised 
for their bravery in fighting against the       
most unfathomable evil of our times, ISIS. 
The world championed them as an antidote 
to the death cult originating from the Middle 
East.  

YPJ troops became vital in the battle 
against ISIS in Syria. The YPJ was forced 
to hold off ISIS attacks using only "vintage 
Russian Kalashnikovs bought on the black 
market, handmade grenades, and tanks they 
put together from construction vehicles and 
pick-up trucks." In 2014 the United States 
began coordinating air strikes with the YPJ 
fighters on the ground. 

The group has been praised for confront-

ing traditional gender expectations and 
redefining the role of women in conflict in 
the region. YPJ militants often enter the      
militia over hardships endured in the family, 
like lost relatives caused by attacks or       
fighting. They play a role in changing Islamic 
thinking and society’s traditions. The YPJ 
has attracted international attention as an 
example of significant achievement for 
women in a region where they are systema-
tically disadvantaged. 

The late, great writer Christopher Hitchens 
cited the ‘empowerment of women’ as the 
only sure-fire route out of poverty. If you     
give women in emerging economies some 
credit finance, some corn or seeds, and some 
control over their reproductive cycle, the 
whole floor of their village will inevitably rise 
– socially, economically, medically, culturally. 
It works every time and it works every-
where, from Bangladesh to Bolivia. 

Taking up arms against a sea of troubles,          
is another route.  

Jineology is taught in Kurdish community         
centres throughout Turkey and Syria where 
women learn about self-defence against 
honour killings, rape and domestic violence, 
and where female victims of domestic 
abuse are helped.  

These Kurdish freedom fighters were 
named ‘Women of the Year’ by Time          
magazine in 2014, alongside Malala        
Yousafzai, Christine Lagarde and Elizabeth 
Warren.  

With bigger fish to fry, their reaction             
(I imagine) was “like, yeah, whatevs babe.”  

 
James Neophytou

Zela Aviation is adding 
another significant deal to 
its portfolio, announcing its 

strategic partnership with Precision 
Air, one of Tanzania-based most 
dynamic airlines. 

During a challenging time for 
the aviation sector, this agreement 
reaffirms the trust and credibility 
that Zela Aviation enjoys interna-
tionally. 

The agreement, signed on     
August 25, 2021, at Precision Air’s 
headquarters in Dar es Salaam, 
provides for the mediation of Zela 
Aviation, which will act as the 
General Representative for leas-
ing Precision Air's aircraft, crews, 
maintenance and insurance (ACMI) 
to other airlines. 

During the signing of the          
contract, Precision Air's Managing  
Director and CEO, Mr Patrick 
Mwanri, stated: "We are excited 
to begin this new venture; the  
aviation industry is witnessing 

many changes and challenges 
since the pandemic; therefore,  
as a business, we have no option 
than to be agile." 

Mr Mwanri added Precision Air's 
partnership with Zela Aviation will 
enable the optimum utilization of 
their aircraft, as they are currently 
not fully utilized due to decreased 
demand in travel. The cooperation 
will most importantly provide a 
source of ancillary revenues during 
the low season. 

On his side, Zela Aviation Chair-
man Mr Andreas Christodoulides, 
said they are thrilled to sign a GSA 
contract with a reputable Airline as 
Precision Air. He added that Pre-
cision Air is known for profession-
alism and is one of the airlines up-
holding high standards in Tanzania 
and the surrounding region.  

"We will work closely with Pre-
cision Air to see this partnership is 
fruitful and both sides achieve their 
business goals," he concluded. 

Zela Aviation and Precision 
Air Strategic Agreement



Strictly Come Dancing kicks off 
2021 series this Saturday 

A host of household names and their professional dancing 
partners will take to the stage for a 19th series of Strictly Come 
Dancing when the popular BBC show returns to our screens 
this Saturday 18 September.  

The glitzy line-up includes Ugo Monye, Judi Love, Tom Fletcher, 
Adam Peaty, Rose Ayling-Ellis, Nina Wadia, Greg Wise,         
Tilly Ramsay, Dan Walker, Katie McGlynn, Sara Davies, Rhys      
Stephenson, John Whaite, AJ Odudu and Robert Webb. 

Producers have assured fans this year’s show will go out with 
a bang, after last year’s series was scaled back due to the 
Covid-19 pandemic. 

The BBC has confirmed there will be a live audience for this 
series, though some restrictions will still remain in place.  

Judge Bruno Tonioli is being replaced by Anton Du Beke, 
Strictly’s longest running professional dancer, joining Shirley 
Ballas, Motsi Mabuse and Craig Revel Horwood on the panel. 

With Anton moving to the judging panel and Janette Manrara 
moving over to Strictly's It Takes Two, there will be some new pros 
on our TV screens this year. Kai Widdrington, Nikita Kuzmin, 
Cameron Lombard and Jowita Przystal, will dance alongside 
returning stars Aljaž Skorjanec, Johannes Radebe, Amy Dowden, 
Dianne Buswell, Giovanni Pernice and Gorka Marquez, as well 
as last year’s winner Oti Mabuse. 
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Andrea Georgiou 

Michael Constantine 
of ‘My Big Fat Greek 
Wedding’ fame 
sadly passes away 

 
Michael Constantine, best 

known for playing the proud 
father in My Big Fat Greek 
Wedding, sadly passed away  
on 31 August at the age of 94, 
in Reading, Pennsylvania. 

In an announcement last week, 
the actor’s family stated that he 
died peacefully of natural causes 
surrounded by close family. He 
had been battling an undisclosed 
illness for several years. 

The son of Greek immigrants, 
Michael won an Emmy for his 
role as school principal Seymour 
Kaufman in the ABC series 
Room 222 in 1970, but his most 

memorable role was as family 
patriarch Gus Portokalos in hit 
movie My Big Fat Greek Wedding, 
a loving but overprotective father 
who was immensely proud of his 
heritage and insisted that virtually 
all minor physical illnesses could 
be cured with Windex!  

Michael reprised the role in a 
film sequel, as well as the      
short-lived TV series My Big Fat 
Greek Life. 

Nia Vardalos, the writer        
and star of My Big Fat Greek 
Wedding, tweeted last Wednes-
day, “Michael Constantine, the 
dad to our cast-family, a gift to 
the written word, and always a 
friend.  

“Acting with him came with       
a rush of love and fun. I will   
treasure this man who brought 
Gus to life. He gave us so much 
laughter and deserves a rest 
now. We love you Michael.”

I was extremely excited to 
learn that our very own commu-
nity star, Elizabeth Chapman, will 
be playing the role of ‘Penny’ in 
the theatre production Dog at The 
Drayton Arms Theatre in London.  

Written by Francesca Pazniokas 
and directed by Morgan Lee, 
Dog is a new, experimental play 
about cycles of abuse and the 
passive violence that keeps 
abusers in power. 

When Alice needs a place to 
crash after dropping out of univer-
sity, her sister Penny welcomes 
her with open arms. There's just 
one catch: Penny's dog, Elmo - 
who may not be a dog at all. 

The play is on from 28 Sep-
tember - 2 October, 7.30pm. 

Tickets: £10.00 Standard, 
£8.00 Concessions, available 
online at www.thedraytonarms-
theatre.co.uk/tickets/dog

Elizabeth Chapman to star in The Drayton 
Arms Theatre production of ‘Dog’

Peter Kypri, famously known as Cypriot 
Smurf and his alter ego Souvlaki, is 
heading to the UK!  

The comedian and social media sensation 
will take to the stage at venues in London and 
Birmingham to perform side-splitting stand-up 
shows! 

The Tourist comedy night will be a mixture      
of humour, music and much more, with an            

appearance from the Cypriot God himself, 
Souvlakis…oh, and someone will be getting 
married!  

The London show takes place on Saturday 
20th November at the Cypriot Community  
Centre, Earlham Grove, Wood Green N22 5HJ, 
whilst the Birmingham event will take place        
on Saturday 27th November at The Estia,       
Midlands Greek and Cypriot Association,      
Magnet Centre, Park Approach, B23 7SJ. 

Doors open at 7.30pm, show starts at 8pm. 
Food and drink will be available. Over 18s only. 

Secure your tickets now for a perfect night out 
full of laughter, by visiting www.eventbrite.co.uk/       
e/the-tourist-live-comedy-show-in-london-
tickets-167452415683 (London) and www.event-
brite.co.uk/e/the-tourist-live-comedy-show-in- 
birmingham-tickets-169991167157 (Birmingham). 

Peter was born in England and now living in 
Cyprus. For the past six years, his video skits 
about Cypriot and Greek stereotypes have 
gone viral, having been shared countless times 
on social media, and his YouTube channel now 
boasts over 14k subscribers!

Cypriot Smurf  heading to the UK for 
stand-up comedy shows 
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Rock Hudson (born Roy 
Harold Scherer Jr. Nov-
ember 17, 1925 – October 

2, 1985) was an American actor. 
One of the most popular movie 
stars of his time, he had a screen 
career spanning more than three 
decades. A prominent heartthrob 
of the Golden Age of Hollywood, 
he achieved stardom with his 
role in Magnificent Obsession 
(1954), followed by All That Heaven 
Allows (1955), and Giant (1956). 

Hudson also found continued 
success with a string of romantic 
comedies co-starring Doris Day: 
Pillow Talk (1959), Lover Come 
Back (1961), and Send Me No 
Flowers (1964). During the       
late 1960s, his films included         
Seconds (1966), Tobruk (1967), 
and Ice Station Zebra (1968).  

Unhappy with the film scripts 
he was offered, Hudson turned to 
television and was a hit, starring 
in the popular mystery series 
McMillan & Wife (1971 - 1977). 
His last role was as a guest star 
on the fifth season (1984 - 1985) 
of the primetime ABC soap opera 
Dynasty, until AIDS-related        
illness made it impossible for 
him to continue.  

Numerous film magazines 
declared Hudson Star of the 
Year, Favourite Leading Man, 
and similar titles. He appeared 
in nearly 70 films and starred in 
several television productions 
during a career that spanned 
more than three decades. 

Although he was discreet       
regarding his sexual orientation, 
it was known by many in the 
film industry during his lifetime 
that he was gay. In 1984, Hudson 
was diagnosed with AIDS. The 
following year, he became one 
of the first celebrities to disclose 
his AIDS diagnosis. Hudson was 
the first major celebrity to die 
from an AIDS-related illness, on 
October 2, 1985, at age 59, in 
Los Angeles, California.  

The Oscar-nominated actor 
made a name for himself as a 
hunky leading man in romantic 
comedies, melodramas, and 
adventure film. Here we look 
back at 12 of his greatest films: 

 
12. Darling Lili (1970) 

This WWI musical epic was a 
huge flop when it hit theatres, 
making back just $5 million of 
it’s $25 million budget. Perhaps 
viewers were shocked to see 
Julie Andrews subvert her       
pristine image playing a German 
spy posing as a British showgirl. 
She uses her powers of persua-
sion to gain information from an 
American pilot (Hudson), but soon 
realizes she actually loves the 
guy. 

 
11. Ice Station Zebra (1968) 

Hudson often cited this Cold 
War thriller from John Sturges 

as the personal favourite of his 
long career. He plays the captain 
of a US nuclear submarine racing 
against a Soviet counterpart to 
retrieve a downed satellite buried 
beneath a polar ice cap. Ernest 
Borgnine, Patrick McGoohan and 
Jim Brown round out the crew, 
who soon discover all is not as it 
first appears at Ice Station Zebra. 

 
10. Send Me No Flowers (1964) 

This was the last film Hudson 
made with squeaky-clean leading 
lady Doris Day and sardonic 
sidekick Tony Randall. Directed 
by Norman Jewison, it centres 
on a hypochondriac (Hudson) 
convinced he only has months 
to live. With the help of his best 
friend (Randall), he sets out to 
find a suitable new husband for 
his wife (Day) after he kicks the 
bucket. Yet she soon catches 
wind of his plan and assumes 
he’s covering for an affair he’s 
having. 

 
9. Bend of the River (1952) 

Hudson made an early film 
appearance in the Anthony 
Mann/Jimmy Stewart western 
Winchester ’73 playing an 
American Indian (oh, how times 
have changed). He reunited with 
the director and star for a slightly 
bigger role in another exploration 
of the wild west, this one about 
a former outlaw (Stewart) work-
ing as a trail guide for a group 
of farmers travelling to Oregon 
who risks his life to bring confis-
cated goods back to the home-
steaders. Hudson co-stars as a 
professional gambler the settlers 
encounter in Portland. 

 
8. The Tarnished Angels (1957) 

This adaptation of William 
Faulkner’s pessimistic novel casts 
Hudson as a journalist in 1930s 
New Orleans who runs across 
a former WWI flyer (Robert Stack) 
eking out a living as a barn-  
storming pilot. Hudson becomes 
fascinated by the fallen war hero, 
ingratiating himself in the man’s 
family and falling in love with his 
parachutist wife (Dorothy Malone). 

 
7. Lover Come Back (1961) 

Following the success of Pillow 
Talk, Hudson reunited with Doris 
Day and Tony Randall for another 
frothy screwball comedy. Directed 
by Delbert Mann, the film casts 
the pair as rival advertising agents 
fighting to land a lucrative account 
for a product that doesn’t actually 
exist. Their Madison Avenue      
rivalry soon turns to romance. 

 
6. Magnificent Obsession (1954) 

After years of slumming in B 
movies and supporting roles, 
Hudson shot to stardom with this 
Douglas Sirk melodrama. The 
film casts him as an irresponsible 
playboy who crashes his 

speedboat and needs emergency 
service from the town’s only       
resuscitator, at the very moment 
the kindly Dr. Philips suffers          
a heart attack. The beloved 
physician’s widow (Best Actress 
nominee Jane Wyman) refuses 
to forgive him, but when she’s 
blinded, he decides to do anything 
possible to help her. 

 
5. Seconds (1966) 

This science fiction thriller from 
John Frankenheimer bombed 
when it was released but has 
since gained a cult following. 
The film originally disappointed 
audiences with its paranoiac 
narrative and bleak ending. John 
Randolph (Hudson) stars as a 
middle-aged banker weary of his 
suburban life. When a mysterious 
company offers him the chance 
at a fresh start by faking his death 
and providing him with a brand 
new face, he jumps at it, only to 
soon regret the decision. 

 
4. All That Heavens Allows 
(1955) 

Hudson re-teamed with direc-
tor Douglas Sirk and co-star 
Jane Wyman for another winking 
condemnation of upper class 
morals. The film centres on a 
middle-aged widow (Wyman) 
who falls in love with her much-
younger gardener (Hudson), 
much to the consternation of her 
children and neighbours. Facing 
the ire of the country club crowd, 
she is forced to choose between 
true love and societal acceptance. 

 
3. Pillow Talk (1959) 

The film was the first of three 
movies Hudson made with Doris 
Day and Tony Randall, and it 

remains the highlight of their 
collaborations. Day earned a Best 
Actress nomination for playing 
an interior decorator that shares 
a telephone party line with a 
womanizing bachelor (Hudson). 
Though she can’t stand him,  
he decides to woo her by imper-
sonating a Texas rancher, and       
deception soon leads to romance. 

 
2. Written on the Wind (1959) 

Trashed by critics but adored 
by audiences in their time, the 
melodramas of Douglas Sirk 
have found a resurgence in 
serious film circles, with their mix 
of gloss and satire. In Written on 
the Wind, his career-best work, 
a rich Texas playboy (Robert 
Stack) marries a beautiful woman 
(Lauren Bacall) who’s adored 
by his best friend (Hudson). He 
gives up drinking for his new wife; 
only to fall off the wagon when 
he finds out he’s impotent, thus 
driving her into Rock’s arms. 
Dorothy Malone won the Best 
Supporting Actress Oscar for 
playing Stack’s nymphomaniac 
sister, who lusts after his pal. 

 
1. Giant (1956) 

Most people remember Giant 
as the final entry in James Dean’s 
short career (it was released 
after his death in 1955). Yet 
George Stevens’ gargantuan 
adaptation of Edna Ferber’s epic 
novel is so much more than that. 
Hudson gives his best perform-
ance (and earned his sole Oscar 
nomination) as a Texas cattle 
rancher who travels to Maryland 
to buy a horse and returns with 
a wife (Elizabeth Taylor). Dean 
co-stars as a ranch hand that 
falls in love with Taylor before 

striking oil, sparking a rivalry 
between him and his boss that 
will last decades. 

 
Seconds (1966) 

Though its reputation has 
grown steadily since it bombed 
at the box office upon release, 
Seconds is one of those movies 
that has somehow held on to 
permanent cult status, a talisman 
passed between passionate 
enthusiasts, difficult for years to 
find at all on DVD. 

Criterion has now come out 
with a Blu-Ray edition of Seconds 
loaded with extras which allows 
us to revisit this categorization-
defying film, a horror-tinged 
thriller about aging, alienation, 
and the American belief in start-
ing over. 

Adapted by the screenwriter 
Lewis John Carlino from a novel 
by David Ely, Seconds tells the 
story of Arthur Hamilton (John 
Randolph), a sixty something 
banker who commutes each day 
between New York and his well-
appointed suburban house in 
Scarsdale. From the opening 
scene - a trip through Grand 
Central Station shot with a      
curious dolly trick that makes 
Arthur seem to glide through 
the crowd of commuters like a 
rolling statue - we deduce that 
all is not well in this man’s inner 
world. Though he has a devoted 
wife (Frances Reid), a grown 
daughter, and to all appearances 
a perfectly pleasant existence, 
Arthur seems anxious and dis-
connected, his sweat-beaded 
face (and Jerry Goldsmith’s 
ominous score) communicating 
a degree of malaise that’s all out 
of proportion to the seemingly 

banal events of his day. 
As it turns out, Arthur has been 

fielding late - night phone calls 
from an old friend, Charlie Evans 
(Murray Hamilton), who he thought 
was dead. The man claiming to 
be Charlie convinces Arthur to 
visit a mysterious address in 
Manhattan, where - after being 
ushered through a meat locker 
full of suspended cow torsos - 
Arthur is ferried to the headquar-
ters of a shady, never - named 
corporation. For the right price, 
he’s told, he can fake his own 
death and reinvent himself, 
changing not just his name and 
back story but his whole face 
and body via a radical surgical 
procedure. 

That’s when the crazy gets 
kicked up a notch. Arthur, hesita-
ting on the verge of such a major 
step, is persuaded to sign on 
the dotted line via a combination 
of corporate sweet - talk and 
outright blackmail. A subsequent 
conversation with a reassuring 
employee of the firm (Will Geer) 
oozes with incongruously folksy 
menace. Arthur winds up, half 
against his will, going under the 
knife - and when his face emerges 
from the mask of bandages a 
few scenes later, he’s become 
Rock Hudson. 

The shift in protagonists from 
the jowly, balding Randolph to 
the 6-foot-4 uberhunk that is 
Hudson is almost as jarring to the 
audience as it is to the luckless 
Arthur - now known to the world 
as Antiochus “Tony” Wilson, a 
playboy painter with a house on 
the beach in Malibu.  

 
Source: Dana Stevens, 

slate.com, goldderby.com  
and en.wikipedia

Rock Hudson
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Copshop 
 
A remote police station near 

the Nevada desert under siege   
is the setting for this exciting 
thriller, inspired by RIO BRAVO 
and ASSAULT ON PRECINCT 
13. John Carpenter 1976 thriller 
was of course a modern take on 
the classic 1959 western directed 
by Howard Hawks with John 
Wayne as the Texan sheriff. 
Here the story follows Valerie 
Young (Alexis Louder), a feisty 
officer, who during night duty 
arrests Teddy Murretto (Frank 
Grillo), after he punches her   
unprovokedly in the street. He is 
a charming con artist and believes 
jail is probably the safest place 
to keep away the vicious hitman 
Bob Viddick (Gerard Butler), 
who gets closer to his target by 
the minute. Then unsurprisingly 
Bob also gets arrested and soon 
enough finds himself next to 
Teddy’s prison cell… 

Joe Canahan, the filmmaker 
of THE GREY and SMOKIN’ 
ACES, directs with style this 
satisfying thriller that will give 
much pleasure to the genre’s 
plethora of aficionados. It is taut 
and tense with a start making 
performance from Louder, in one 
of the most exciting female      
action roles in years. Grillo is also 
on fine form as the charismatic 
anti-hero while surprisingly    
Butler is on a quite restrained 
form. Enjoyable stuff! 

 

The Collini Case 
 
A fascinating premise for this 

intense courtroom drama with  
a tremendous performance from 
Franco Nero, as Fabrizio Collini, an 
Italian man in Germany accused 
of murder. All the evidence is 
against Collini, while young and 
inexperienced attorney Caspar 

Leinen (Elyas M’Barek) reluctantly 
takes on the case especially 
since the murder victim was his 
girlfriend’s grandfather and a 
father figure when he was young. 
Still, Caspar is determined to 
uncover the dark reality behind 
this brutal murder… 

The performances are out-
standing, but the real standout 
is Nero’s utterly mesmerising 
presence. A man of few words 
but his long silences and depth 
of character speak volumes. You 
are in for a treat if you like strong 
courtroom dramas like Costa 
Gavras’ intelligent MUSIC BOX 
with Jessica Lange!  

 

The War Below 

Just when you thought you’ve 
seen everything about World War 
I and the horrifying life in the 
trenches, especially after Sam 
Mendes’ masterpiece 1917, here 
comes another true story, which 
surprisingly has not been told 
before.  

William Hackett (Sam Hazel-
dine) is keen to join the army 
but is turned down because of 
his health condition as a miner. 
However, he is recruited for a 
special mission during the Battle 
of Messines in 1917… 

It is a remarkable achievement 
for first time director J.P Watts, 
who suitably creates a dark, 

claustrophobic atmosphere for 
this unexpected war drama. 

 

The Captain  
Of Auschwitz 

As the title suggests, this 
powerful film takes place during 
the Holocaust and follows the 
story of Teddy “Teddy” Pietry-
zykowski, who in 1940 was one  
of the first inmates of camp 
Auschwitz-Birkenau. Before the 
war, Teddy was a boxing cham-
pion in Warsaw and now during 
his 3-year-imprisonment, he 
becomes once again a celebrity 
and a symbol of hope in this      
living hell… 

Another moving, and truly    
inspiring true story set during 
the Holocaust where millions 
perished while many others 
struggled to survive against the 
odds.  

 

Plan A 

Another true and urgent story 
set in Berlin of 1945 about the 
aftermath of World War II. Abba 
Kovner (August Diehl) lost his 
family and everything he owned 
during the war and now he’s 
sworn to revenge after he joins 
a group of other Holocaust survi-
vors. The plan is to kill thousands 
of Germans but first they must 

find a way to poison the city’s 
drinking water… 

Diehl, the charismatic actor 
from Terence Mallick’s A HIDDEN 
LIFE, is a strong, luminous 
presence and carries this power-
ful film almost singlehandedly. 
He shares a strong chemistry 
with Sylvia Hoeks, as the young 
woman he meets in the group 
of determined activists.  

It is written and directed with 
passion by brothers Doran and 
Yoav Paz. 

 

Frightfest (Pt2) 
 
More delights from this year’s 

Festival. 

THE SHOW: Alan Moore, the 
eccentric British writer, penned 
this intriguing film directed by 
Mitch Jenkins, which tells the 
story of Fletcher Jenkins (Tom 
Burke), a private investigator 
on a mission in Northampton to 
retrieve a stolen artefact. But 
his investigation forces him to 
encounter voodoo gangsters 
and masked avengers.  

A promising premise but finally 
it is let down by the slow pacing 
and disappointing finale. 

 
DAWN BREAKS BEHIND 

HER EYES: A German gothic 
thriller which pays tribute to 70’s 
exploitation from the Berberian 
Sound Studio. It opens in a 
haunted castle before the action 
changes gear to something       
totally different.  

Kevin Kopacke sets up the 
right tone from its bizarre open-
ing when a couple inherits the 
run-down castle and pulls the 
carpet under our feet just at the 
right moment.  

 
THE LAST THING MARY 

SAW: An ambitious period      
horror set in Southold New York 
that recalls the legend of Lizzie 
Borden. The forbidden relation-
ship of Mary (Stefanie Scott) 
with her maid Eleanor (Isabelle 
Fuhrman) leads to a spiral of 
tragic events.  

It is hugely atmospheric with 
careful production values and 
designs which add to the authen-
ticity of this tragic tale. Not as 
compelling as the recent LIZZIE 
with Chloe Sevigny and Kristen 
Stewart but a worthy addition to 
the genre. 

  
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

Post-lockdown theatrical 
entertainment has been 
a mixed bag – some of 

us have been accused of being 
lenient in our criticism…not me 
guv - and it is clear that produ-
cers, fearful of the coffers drying 
up again, must do all they can 
to put bums on seats. Hence 
revival after revival of their 
most lucrative shows.  

The Jersey Boys (Trafalgar 
Studios) is one such produc-
tion. Drat not another jukebox 
musical I hear you say and 
that was my fear too. Based 
on the life and times of The 
Four Seasons (probably better 
known as Frankie Valli and the 
Four Seasons but as with many 
pop music adventures ‘internal 
disputes’ lead to disagreements 
about names and musical 
provenance) Des McAnuff's 
staging is a neatly packaged 
and very entertaining biogra-
phical musical. It is open about 
how they got to the top, includ-
ing some shady dealings with 
‘The Mob’ and the hit songs 
are for the most part cleverly 
weaved into the tale. Those 
hits enabled them to sell an 
estimated 100 million records 
globally and they are also      
part of the Rock and Roll Hall 
of Fame and the Vocal Group 
Hall of Fame. They don’t do 
anything by half in the USA. 

The origins of the band are 
classic immigrant Americana 
of which fairy tales are made. 
On Klara Zieglerova's evocative 
scaffolding set a posse of   
restless young Italian men 
meet on a dimly lit street in  
the rough and ready housing  
projects in New Jersey during 
the 1950’s. Some are just  
fooling around but these four 
are doing some spontaneous 
harmonious vocal jamming. 
There began the star spangled 
dream to becoming a musical 
phenomenon. Their journey was 
a catalogue of difficult episodes 
that almost destroyed them   
individually (addiction and 
prison) and could also have 
put paid to their phenomenal 
careers.  

The highs and the lows are 
well documented in a script 
co-written by Marshall Brickman 
and Rick Elice that pulls no 
punches. Making it even more 
engaging and so standing 
apart from some of the more 
anodyne jukebox spin offs each 
of the band member address 
us directly giving it a docu- 
musical feel, expressing what 
was going on in their messed 
up lives as they rocketed to 
the top. Of course the gold dust 
that gives the whole thing the 
wow factor are the songs which 
as you sing along will have you 
thinking “I didn’t know they wrote 
that”. No, neither did I, which 
made this voyage of discovery 
that much more fun. Begging’, 
Bye, Bye Baby (Baby Goodbye) 
– which I was convinced was 
a Bay City Rollers’ original – 
and the instantly recognisable 
and ubiquitous during the 80’s, 
Oh What a Night.  

Ben Joyce, making his      
theatre debut, sounds uncannily 
like the original Valli with       
an undertone of self-centred 
complexity, contrasted with a 
spunky portrayal of Tommy 
DeVito by Benjamin Yates   
giving us a character who would 
not have been out of place as 
a gang member in West Side 
Story, a boy with serious anger 
management issues. Karl James 
Wilson is fine as Nick Massi 
but his literal personality is      
direct and dull while Adam Bail 
is a very amiable Bob Gaudio, 
a man blessed with superb song 
writing skills. And in a scene 
stealing cameo Ben Irish makes 
their manager Bob Crewe a 
figure of camp fun but with the 
business brain of a wily old 
fox. 

A show for all seasons and all 
generations this is a production 
that will have you on your feet 
but just as importantly make 
you appreciate and understand 
how these four unassuming 
New Jersey lads journeyed from 
the streets to stardom. 

 
Jersey Boys –  

www.jerseyboysmusical.co.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Star spangled music 
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It's official, summer is at its 
end and autumn has set in. 
There are many who welcome 

autumn and winter, and there 
are those that definitely do not, 
especially for some people who 
may not have had the chance 
to get away for their usual summer 
break abroad, where sunshine 
and beautiful beaches are 
guaranteed. 

Those little breaks that           
recharge our mind and body 
are essential to the majority, and 
for the last couple of summers, 
we may feel we have missed 
out or been deprived from that 
luxury, especially with a wash-
out British summer. 

The best we can do is to make 
the best of the seasons, with a 
possible bumpy road of the 
winter ahead, avoid those winter 
blues till we can really get back 
to some old normality in the 
hopeful, promising future ahead, 
where we can look forward to 
better days. 

With the lack of a good 
summer and obtaining regular 
sunshine, a lack of Vitamin D 
needs to be taken into conside-
ration for a lot of people. Vitamin 
D helps keep bones, teeth and 
muscles healthy, along with 
helping keep the immune system 
balanced, especially during colds 
and the flu season.  

Most people will get their 
dose of Vitamin D from sunlight 
in late March till the end of   
September, and it is said that        
a daily dose of 10 minutes is 
really enough to keep in check. 
If, however, you are one that 
seldom sees sunshine, spends 
a lot of time indoors or usually 
wears clothes that cover up most 
of your skin when outdoors, 
what can be done to help? 

Vitamin D can be found in 
foods such as oily fish, red 
meats, liver and egg yolks. If 
these foods are not part of your 
usual eating plan, then definitely 
consider discussing with a GP 

about taking a supplement as it 
really can make all the difference. 
Lack of Vitamin D can lead to 
weak and brittle bones, as well 
as bone deformities. 

As winter approaches, it       
can just make many of us feel        
miserable, lethargic and in some 
cases there are those that may 
start to feel really depressed with 
all, especially when the cold,  
wet weather and dark nights 
start to set in. So preparing in 
advance for it, with good mind-
set ahead, is a good idea.  

Some people suffer with  
what is commonly called SAD 
(seasonal affective disorder).        
I too used to suffer with the       
cold winter, especially when I 
consider myself to thrive and 
much prefer life in the summer.          
However, I have taught myself 
to embrace each season for      
its beauty and what it has to 
offer. 

If you suffer badly with the 
winter blues, there are special 

light boxes available to give 
light therapy. This involves        
sitting around thirty minutes to 
an hour each morning in order 
to lift your mood. Designs vary 
from desk lamps to wall mounted 
type fixtures. 

Prepare yourself for the months 
ahead; anything from cosy or 
electric blankets for your bed 
and/or sofa, to preparing what 
winter projects and hobbies you 

can do in the warmth, or get 
wrapped up well for the outdoors.  

Force yourself out in the 
winter but wrap up well - if        
you are like me, two pairs of 
leggings, leggings under jeans, 
long boots and five tops and a 
jacket/ coat become the normal 
for the outside. 

Get those tools and equip-
ment required, ready for your 
winter and rainy day projects, 

so there are no excuses for       
sitting around wasting time or 
being bored.  

Be prepared and be construc-
tive! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Beat the winter blues

Cooking with Loulla Astin 
Galaktoboureko purses

Galaktoboureko takes its 
name from the Greek 
word for milk, ‘gala’ and 

‘boureko’ which means stuffed 
pastry. It’s usually made into one 
large pie, but I think they look 
really pretty made into individual 
small pies too. 

 
Ingredients (makes 6):  

 
For the custard: 
1 pint full fat milk 
2oz fine semolina 
1 tbsp corn flour 
3oz caster sugar 
1/2 tsp ground mastic-gum or 

1 tsp vanilla extract  
Zest of a lemon 
3 eggs, room temperature 
1 tbsp unsalted butter 
 
For the pastry: 
235g or 30 square pieces of 

filo pastry  
4oz unsalted melted butter 
6 small pie dishes 
 
For the syrup: 
6oz sugar 
250ml water 
Peel of ½ a lemon 
1 tbsp lemon juice 
1 tbsp rosewater  
Ground cinnamon  
 

Method: 
Prepare the syrup by placing the 

sugar, lemon peel, lemon juice 
and water in a medium saucepan. 
Bring to the boil until the sugar 
has dissolved, and simmer for 8 

minutes or until the syrup has 
slightly thickened. Add rosewater, 
remove from the heat and allow 
the syrup to cool. 

To make the custard, place the 
milk in a large heavy saucepan 
(keeping ½ cup aside) on a low 
heat to warm up. Dilute the  
cornflour in the ½ cup of milk 
and pour into a large bowl, then 
add the eggs, sugar, lemon zest, 
mastic-gum or vanilla extract and 
semolina and whisk for a few 
minutes.  

Ladle the hot milk into the egg 
and sugar mixture, whisking all 
the time, then pour back into the 
saucepan over a low heat, whisk-
ing constantly until custard has 
thickened and is smooth. 

Remove from the heat, mix in 
the butter, then pour and spread 
the custard into a dish, press 
clingfilm paper on top to stop 
skin forming and allow to cool. 

Preheat the oven to 180°C / 
gas mark 4. Cut the filo into 6 
inch squares and cover pastry 

with a damp cloth so it doesn’t 
dry out. 

Take a piece of the pastry, 
brush with butter and lay it in the 
case. Lay a second piece on top, 
the corners offset, brushing again 
with butter and place another 
three square pieces (you need 
five pieces of filo for each purse.) 

Place about two dessert spoon-
fuls of the custard filling in the 
centre of the filo and bring it up, 
pinching and scrunching the 
pastry to seal together and form 
a purse, and place on a baking 
sheet. Repeat the process until 
you have all 6 purses.  

Brush the top with butter and 
place in the oven for 30 minutes 
or until golden. Remove from the 
oven and spoon 2-3 tablespoons 
of cold syrup in each one. Remove 
from the dishes, dust with cinna-
mon and serve warm or cold. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966

Following the death of 
Girls Aloud star Sarah 
Harding, aged just 39, 

Breast cancer charities are 
sharing details of warning signs 
to look out for and advice on 
how women can make checks. 

Before she passed away, 
the singer said in her memoir, 
Hear Me Out, that she hoped 
going public with her diagnosis 
might help save other women 
from going through what she did.  

"Please girls - please every-
one - don't let anything get in your 
way - get checked out if you're 
worried about something," she 
wrote. 

"Of course, I can't know for 
sure, but I believe that if I'd got 
things moving with appointments 
and check-ups faster than I did, 
I'd probably be in a better place 
than I am now. I think I would 
have had more options for treat-

ment, and certainly less spread 
of disease. It's a bloody hard 
pill to swallow, but the best I can 
hope for is that my experience 
might encourage other people 
to get themselves sorted as 
soon as possible." 

Breast cancer is the most 
common cancer in the UK,       
accounting for 15% of all new 
cases, and about one in eight 
women are diagnosed with it 
during their lifetime, according 
to NHS statistics. 

The Pink Ribbon Foundation 
says despite increased use of 
screening, most signs of breast 
cancer are picked up via self-
checking, which is why it's so 
important to get into the habit 
of checking your chest regularly 
and from an early age. 

CoppaFeel also shared its 
self check-out tool and wrote: 
“We exist to ensure everyone 

has the best chance of early 
diagnosis, because we know it 
saves lives." 

Cancer Research UK and 
Breast Cancer UK also shared 
links to the advice pages on 
their websites. 

While certain factors - such 
as age, a family history of breast 
cancer, a previous diagnosis, a 
previous non-cancerous breast 
lump, being tall, overweight or 
obese, and drinking alcohol - 
are known to increase the risk 
of breast cancer, the disease 
can affect any woman. 

The first noticeable symptom 
is usually a lump or area of 
thickened breast tissue. Most 
breast lumps are not cancerous, 
but it is always best to have any 
lumps or differences checked 
by a doctor. 

The NHS advises to see a 
GP for any of the following 
symptoms: 

• A change in the size or 
shape of one or both breasts 

• Discharge from nipples, 
which may be streaked with 
blood 

• A lump or swelling in the 
armpits 

• Dimpling of the skin on the 
breasts 

• A rash on or around the 
nipple 

• A change in the appearance 
of the nipple, such as becoming 
sunken

Sarah Harding death: Breast cancer 
charities share warning signs 
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Fixtures  
Friday 17th September 2021 
Premier League 
Newcastle United v Leeds United 20.00pm 
Cypriot Football League, First Division 
Paeek v Aris 
Saturday 18th September 2021 
Premier League 
Wolves v Brentford 12.30pm  
Burnley Arsenal 15.00pm 
Liverpool C Palace 15.00pm 
Man City Southampton 15.00pm 
Norwich Watford 15.00pm 
Aston Villa v Everton 17.30pm 
League Two 

Bristol Rovers v Leyton Orient 15.00pm  
National League 
Bromley v Barnet 15.00pm Hayes Ln, Bromley BR2 9EA 
Spartan South Midlands League 
New Salamis v Ardley 15.00pm Haringey Borough, White Hart 
Lane, London N17 7PJ 
Cypriot Football League, First Division 
Pafos v AEK 
Olympiakos v AEL 
Apollon v Apoel 
Sunday 19th September 2021 
Premier League 
West Ham United v Man Utd 14.00pm 
Tottenham Hotspur v Chelsea 16.30pm 

KOPA League  
First Division 
Olympia v Apoel 10.15am Whittington Park, Holloway road, Lon-
don, N19 4RS 
Panathinaikos v Omonia Youth 12.00pm Enfield Playing Fields, 
Great Cambridge Road, Enfield EN1 3SD 
Omonia v Komi Kebir 10.00am Southgate School, Sussex Way, 
Barnet EN4 0BL 
Pantel v Nissi 12.00pm Southgate School, Sussex Way, Barnet 
EN4 0BL 
Monday 20th September 2021 
Cypriot Football League, First Division 
Omonia v Doxa 
Anorthosis v Ethnikos Achna 

New Salamis through to  
next round of FA Vase

FA Vase: 1st Qualifying Round 
Hackney Wick 1 – 4 New Salamis 
 

New Salamis win through to 
the 2nd Qualifying round of the 
FA Vase with a great away       
win at Hackney Wick played at 
Witham Town. 

New Salamis went a goal      
behind in the 6th minute from a 
Hackney breakaway. 

However New Salamis under 
new manager Richard Georgiou 
are playing with great confidence 
and equalised in the 10th minute 
from a great header from Freddy 
Tandon at a corner. 1-1 

New Salamis went ahead 
through George Lutaaya in the 
33rd minute with a great finish 
from an acute angle. 

In the stroke of half time      

Harrison Georgiou was fouled 
in the box. Skipper Ryan Hervel 
scored from the penalty spot       
3-1 at half time. 

New Salamis dominated the 
chances in the second half but 
could not finish their opponents 
off, until the 75th minute when 
Charlie Georgiou scored from 
close range. 

Salamina run out 4-1 winners 
and their reward is a home match 
in the 2nd Qualifying round vs 
Essex Senior side Takeley FC 
on Friday 24th September 2021 
at Haringey Borough with a 
7.45pm kick off, 

Takely FC who play in the 
Essex Senior League beat Fret-
ford FC in the previous round. 

The FA Vase Fial will take 
place at Wembley Stadium in 

May.  
St Panteleimon FC failed to 

qualify for the next round  losing 
away to London Lions 2-1.

Two goals from returning 
hero Cristiano Ronaldo 
sent Manchester United 

joint top of the Premier League 
after early season pace-setters 
Tottenham Hotspur fell to a sur-
prise 3-0 loss at Crystal Palace. 

Ronaldo’s return to United from 
Juventus last month brought 
with it the promise of excitement 
and goals at Old Trafford and 
his second debut certainly lived 
up to the billing. 

The 36-year-old fired his side 
ahead just before the break, 
pouncing to slot home from close 
range after Newcastle keeper 
Freddie Woodman was unable 
to hold on to a low drive from 
Mason Greenwood. 

After Javier Manquillo brought 
Newcastle level following the 
break, Ronaldo produced a trade-
mark strike. He burst into the box 
as he collected a through ball 
from Luke Shaw before drilling 
it through the legs of Woodman. 

Bruno Fernandes made it 3-1 
with a wonderful strike from 25 
metres out and substitute Jesse 
Lingard completed the rout. 

Chelsea beat Aston Villa 3-0 
in the late game to register their 
600th victory in the Premier 
League. Romelu Lukaku and 
Mateo Kovacic finally opened 
their accounts at Stamford Bridge, 
with the Belgian striker scoring 
twice, while goalkeeper Edouard 
Mendy denied Villa numerous 
times to keep his third clean sheet. 

Ronaldo was not the only 
celebrating debutant — Odsonne 
Edouard scored twice on his 
debut for Palace as 10-man  
Tottenham Hotspur fell to a 3-0 
loss at Selhurst Park. Spurs 
centre back Japhet Tanganga 
was shown a second yellow card 
in the 58th minute for a foul on 
Jordan Ayew, five minutes after 
the defender was adjudged to 
have illegally blocked winger 
Wilfried Zaha. 

Matters got worse for the      
visitors as Palace were awarded 
a penalty when Ben Davies 
handled from a Conor Gallagher 
cross in the 75th minute, and 
Zaha dispatched the spot-kick 
past Hugo Lloris. 

Palace scored again six min-
utes from time through Edouard, 
who slotted home from Zaha’s 
cross 27 seconds after coming 
on, and the Frenchman comple-
ted his dream debut in stoppage 
time following a slick team move. 

Another Portugal international, 
Bernardo Silva, scored the only 
goal for Pep Guardiola’s City at 
Leicester. 

Brighton’s excellent start to the 
campaign continued with their 
third victory in four league games. 
Leandro Trossard’s curler from 
the edge of the penalty area in 
the 90th minute secured the 
three points forGraham Potter’s 
side who are now fourth in the 
standings. 

Arsenal moved off the bottom 
of the Premier League standings 
and scored their first goal of the 
campaign after captain Pierre-
Emerick Aubameyang’s scram-
bled 66th-minute effort gave them 
a 1-0 home win over Norwich. 

Mohamed Salah’s 100th      
Premier League goal helped 
Liverpool cruise to a 3-0 victory 
at 10-man Leeds United on Sun-
day in a match that was marred 
by teenager Harvey Elliott        
suffering a dislocated ankle. 

After a lightning-fast start to 
the game, Salah became the 
30th player to join the Premier 
League’s 100-goal club in the 
20th minute, tapping home from 
close range from a Trent Alex-
ander-Arnold cross. 

The visitors missed a host of 
chances to make it 2-0 in the first 
half, before Fabinho made one 
count early in the second period 
to put Juergen Klopp’s side on 
course for three points in West 
Yorkshire. 

Liverpool regained their com-
posure to add a stoppage-time 
third through Sadio Mane. Ever-
ton struck three times in seven 
minutes in the second half as 
they came from a goal down to 
beat Burnley 3-1. Ben Mee’s 
header on his 200th Premier 
League appearance handed 
Burnley the lead in the 53rd      
minute but Everton’s response 
was emphatic as the hosts came 
alive to claim their third league 
victory of the season. Michael 
Keane headed Everton’s equali-
ser in the 59th minute before 
Andros Townsend curled in a 
sensational left-footed finish to 
give Everton the lead — his first 
league goal since joining on a 
free transfer from Crystal Palace. 

Seconds later Demarai Gray 
went through all alone to slot 
home Everton’s third goal to the 
delight of the home fans who had 
not liked what they had seen 
earlier.

Cristiano Ronaldo, the returning 
Manchester United hero

Barnet started off strongly 
and won an early corner 
in the second minute 

when David Sesay dribbled past 
an opposing defender before 
seeing his cross blocked. 

 The scoring was opened          
in the 24th minute for Barnet      
by Bloomfield who scored his       
second goal in as many matches. 

 David Sesay weaved his way 
past the defence on the right side 
before crossing the ball back 
across to the 24-year-old who 
clinically converted low into the 

bottom corner.  
 In the 49th minute a cross 

from Eastleigh was caught by 
Sargeant who launched the ball 
to Sesay. 

 The next ten minutes saw  
the visitors look to claw their 
way back into the match with a 
number of chances.  

Eastleigh began to grow back 
into the game and equalised a 
minute later as Miley passed the 
ball across to House on the edge 
of the box, who found space to 
get his shot away through the 

Bees’ defence and struck it low 
into the bottom left corner. 

  Harry Kewell’s side came 
very close to taking all three 
points in second-half stoppage 
time when Sam Beard played a 
teasing ball across the face of 
the goal to Bloomfield, who 
couldn’t get the final touch and 
turn it in at the far post. 

Barnet picking up 

Harrison Georgiou,  
a New Salamis star player
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UK’s Raducanu  
completes fairytale by 
winning U.S. Open

Britain’s Emma Raducanu 
completed a Grand Slam 
fairytale on Saturday       

by beating Canadian Leylah 
Fernandez 6-4 6-3 in the clash 
of the teens to be crowned U.S. 
Open champion. 

It was a victory that required 
blood, sweat and in the end a 
few tears as the 18-year-old  
became the first qualifier to win 
a Grand Slam title and the first 
British woman to hoist a major 
trophy since Virginia Wade, who 
was watching from courtside,  
triumphed at Wimbledon in 1977. 

Raducanu’s win received the 
royal stamp of approval with 
Queen Elizabeth taking to Twitter 
to offer congratulations along 
with other members of the royal 
family. 

“It’s an absolute dream,” 
beamed Raducanu, who will 
shoot up from 150th to number 
23 in the world rankings on 
Monday. “I’ve always dreamed 
of winning a Grand Slam. You 
just say these things.” 

The first Grand Slam final – 
men’s or women’s – to be con-
tested by two unseeded players 
was an unfathomable match-up 
featuring qualifier Raducanu and 
little-known Fernandez, who was 
73rd in the standings going into 
the tournament. 

One unseeded player making 
a major final would be considered 
remarkable – two enters the 
realm of unbelievable. All the 
more remarkable was that       
Raducanu’s march to the title 
required 10 matches and she did 
not drop a single set or even play 
a tie-break, swatting aside more 
experienced opponents with the 
same ease as she hammered 
winners. 

Fernandez left a graveyard of 
seeds and champions in her trail 
to the final, her victims including 
second-seeded Aryna Sabalenka, 
four-time Grand Slam winner 
and defending champion Naomi 
Osaka, fifth seed Elina Svitolina 
and three-time Grand Slam winner 
Angelique Kerber. 

They had their game faces on, 
focusing on the challenge ahead. 
The charismatic teens had 
charmed the New York crowds 
with fearless play and contagious 
enthusiasm, leaving excited fans 
a difficult choice over who to back 
in the final, which in the end was 
evenly split. 

“It was an incredibly difficult 
match but I thought the level was 
extremely high,” said Raducanu. 

“Leylah’s always going to play.”  
While the scoreline might hint 

at a one-sided affair, the near 
two-hour contest featured plenty 
of jaw-dropping tennis and more 
than a dash of drama, particularly 
in a second set that Raducanu 
threatened to run away with when, 
at 5-2 up, she earned two match 
points on Fernandez’s serve. 

Raducanu, who might indulge 
in a New York shopping spree 
after pocketing a winner’s purse 
of $2.5 million, almost 10 times 
her previous career earnings of 
$303,000, said, “I’m just really 
trying to embrace the moment, 
really take it all in. Right now, 
no care in the world, I’m just  
loving life.” 

Novak Djokovic’s quest for a 
record 21st major title that would 
have completed the calendar 
year Grand Slam collapsed at 
the final hurdle in a stunning      
6-4 6-4 6-4 defeat by Russian 
Daniil Medvedev in the U.S. 
Open final on Sunday. 

The Russian Medvedev,  
playing in his third major final, 
at last hoisted a Grand Slam 
trophy while avenging a straight 
sets defeat by Djokovic earlier 
this year in the Australian Open 
final. 

The 34-year-old Serb was  
trying to become the first man 
in over a half-century to win all 
four majors (Australian Open, 
French Open, Wimbledon, U.S. 
Open) in the same year. 

It would have made him only 
the third man to achieve the feat 
after Don Budge (1938) and Rod 
Laver (1962 and 1969), who was 
watching from a courtside seat.

Community football club 
Omonia Youth FC,          
recently held its annual 

general meeting. The meeting, 
held virtually, was well attended 
and all present heard 2020/21 
Chairman Michael Pieri give a 
review of the season, where he 
also announced he would not 
be standing again as Chairman.  

In his speech, Mr Pieri under-
lined notable highlights from  
the past season, in particular 
the club proudly being named 
Middlesex County FA and the 
FA & McDonald’s Grassroots 
Club of the Year.   

He also introduced the last 
thing he put in place as Chairman, 
which is to establish the Omonia 
Youth FC ‘Club Life President’ 
award. This is an honour that will 
be bestowed on people who have 
gone above and beyond for the 
club. With unanimous agreement, 
the first inductee as Life President 
of the Club is former club vice-
chairman and welfare officer, 
Kyri Georgiou.  

Treasurer Demi Shiamishis, 
who also decided to not stand 
again, was then asked to give a 
financial synopsis that showed 
the club in a very healthy finan-
cial position. Demi was thanked 
for his  professional approach 
during his tenure.  

Unopposed, and unanimously 
elected, the successor to Michael 
Pieri is Myri Demetriou.  

Evagoras Mandrides continues 
as Secretary with Kyri Eleftheriou 
the lead Treasurer in the new 
finance team.   

During his acceptance speech 
Mr. Demetriou said: “It is an 
honour and privilege to take the 
role of chairman at our fantastic 
football club, Omonia Youth FC. 
Firstly, let me thank Mike Pieri     

for the fantastic work he has done 
as Chairman over the past six 
years. He has guided this club 
to the next level and there is no 
better accolade than being both 
Middlesex FA and National Grass-
roots Club of the year 2021.”  

The club’s Chair of Trustees, 
Andy Charalambous gave a heart-
warming speech, commending 
the club and paying tribute to 
the effort that is required to keep 
the club at the forefront of youth 
football in the community.  

Mr Charalambous also took 
the opportunity to inform the AGM 
that he would be stepping down 
from the post, ending a 14-year 
relationship with the club which 
has included being a committee 
member, coach and club sponsor. 
A new chair of trustees will be 
announced shortly.   

The Omonia Youth Football 
Club’s Management Committee 
for the 2021/22 season is as   
follows:  

Chairman: Myri Demetriou  
Vice Chairman & Coach Deve-

lopment Officer: David Poncia  
Club Secretary: Evagoras 

Mandrides  
Treasurer: Kyri Eleftheriou  
Treasury Team: Kerem Denizer 

(Fees & Club Shop) George 
Agrotis, Nick Paraskeva  

Club Welfare Officer: Mike 
Koumi  

Welfare and Safeguarding 
Leads: Fano Shiamishis & Aria 
Zavrou  

Equipment Coordinator: Kerem 
Denizer  

Fixtures Secretary: U8-U12: 
George Sammoutis  

Fixtures Secretary: U13-U18: 
Harry Theodorou  

Committee Members: George 
Constantantinou, Adam Demtri  
and Alex Christofi 

New Salamis Youth

Cypriot football looks 
like its heading for a 
competitive season

It looks like its going to be an 
interesting indifferent season 
in Cyprus this season with 

Apoel, Ethnikos Achna, Anortho-
sis and Omonia on 0 points and 
holding the bottom spots; worse 
off are both Apoel and Ethnikos 
Achna who have lost both of 
their matches, and Apoel bottom 
on goal average. 

Apoel who lost last week to 
Pafos 4-0 were this week          
defeated by fellow Nicosia team 
Olympiakos 1-0, who scored in 
the 26th minute with a headed 
goal from their Cameroon star 
Edgar Salli. 

 Pafos who beat Apoel 4-0 
last week, this time round they 
were beaten by AEL 4-0, the first 
two goals scored by Scepovic 
in the 8th with a half volley and 
37th minute within a tight space 
he was able to turn and score.  

Euiier in the 50th minute 
scored with a tap in from a cross 
from the left, and Mazurek in the 
75th minute when the ball was 
crossed to him from outside     
the area, he was able to volley 

it home. 
AEK playing their second 

game of the season and Omonia 
their first, AEK were able to take 
the lead through a 55th minute 
penalty from Trikovski and former 
Omonia star Matt Derbyshire 
with a brilliant headed goal made 
it 2-0 in the 72nd minute. Omonia 
reduced the score to 2-1 in the 
81st minute when Papoulis 
scored. 

Doxa riding high in second 
place on four points beat           
Anorthosis 2-0 both their goals 
coming from Sadik in the 42nd 
minute with a tap in from a cross 
from the left and a 89th minute 
penalty. 

Top of the table Apollon beat 
fellow Limassol team Aris 1-0 
with a goal just before the half 
time  break through Janga. 

Newly promoted PAEEK played 
their first game of the season 
and beat Ethnikos Achna 3-1 
their goals coming from Nando, 
Kouros and Demetriou and  
Ethnikos Achna goal came from 
Folprecht.

Doxa celebrating beating Anorthosis

Outgoing and ingoing Chairman Michael Pieri and 
Myri Demetriou

Omonia Youth

New Salamis Youth U12’s kicked off their season last 
Sunday in the Watford Friendly League with a 3-1 win

Greek Super League

After two postponements 
and a long time waiting, 
the Greek Super League 

finally got under way.  
PAS Giannina stunned PAOK 

in Thessaloniki and Atromitos 
held Olympiakos in Piraeus, while 
Panathinaikos and AEK made 
emphatic starts. 

Champion Olympiakos kept 
misfiring in the second half at 
the Georgios Karaiskakis Stadium  
to concede a goalless draw to 
visiting Atromitos. 

 Cup holder PAOK lost 1-0 at 
home to PAS Giannina. 

AEK made no mistake at 

home against 10-man Ionikos, 
winning 3-0 at the Olympic     
Stadium goals coming from 
three new signings: Damien Le 
Tallec, Nordin Amrabat and 
Steven Zuber. 

Panathinaikos was even more 
prolific, downing Apollon Smyrnis 
which also ended the game with 
10 men. The Greens won 4-0 and 
had Carlitos (twice), Mauricio and 
Sotiris Alexandropoulos on the 
scoresheet. 

In other games, Volos downed 
Lamia 1-0 and Panetolikos 
shared a 0-0 draw with Asteras 
Tripolis.

Conde scores for PAS Giannina at PAOK



 27 | Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Η Ελλάδα και ο Κόσμος Πενθούν...

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ο Παρθενώνας της Οικουμένης 

Παγκόσμια συγκίνηση για τον 
σπουδαίο Έλληνα Μίκη Θεοδω-
ράκη, ο οποίος έφυγε από τη 
ζωή σε ηλικία 96 ετών.  
Τα τραγούδια του θα μας συ-
ντροφεύουν για πάντα. Στον Γα-
λατά Χανίων η ταφή του. Έφυγε 
από τη ζωή ο μεγάλος μας συν-
θέτης και αγωνιστής  προκαλώ-
ντας ρίγη συγκίνησης σε κάθε 
σπιθαμή ελληνικής γης, αλλά και 

σε όλο τον κόσμο, που αναγνώριζε το τεράστιο 
καλλιτεχνικό του μέγεθος. Ο Μίκης Θεοδωράκης 
άφησε την τελευταία του πνοή στις 09:30 το πρωί 
της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου 2021 στο σπίτι του.  
Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον Μίκη παρου-
σιάζοντας τις συναυλίες του, στο Ρόγιαλ Άλμπερτ 
Χολ του Λνδίνου,  του πήρα συνεντεύξεις και,  
γενικά, να ασχοληθώ να μιλήσω και να μετα-
φράσω τραγούδια του και αποσπάσματα από τα 
βιβλία του και να παρουσιάσω έργα του μπροστά 
σε αγγλικό και ελληνικό ακροατήριο. Αλλά πάνω 
απ΄ όλα, είμαι ένας «αθεράπευτός» θαυμαστής 
του υπέροχου αυτού Ανθρώπου, που τιμά την 
Ελλάδα σε ολόκληρο τον Κόσμο! 
Αυτό το μικρό σημείωμα, ας θεωρηθεί ένας  
μικρός, ελάχιστος φόρος τιμής σε ένα μεγάλο 
συνθέτη, σε ένα αγωνιστή της ελευθερίας και της 
δημοκρατίας, σε ένα σθεναρό φίλο της Κύπρου, 
αλλά πάνω από όλα σε ένα Ανθρωπιστή,  
διεθνούς κύρους. Ο Θεοδωράκης δεν ανήκει  
μονάχα στην Ελλάδα και τους Έλληνες αλλά και 
σε όλο τον κόσμο! 
Ο Μίκης Θεοδωράκης, Κρητικός στην καταγωγή, 
γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1925 στη Χίο.  

Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε σε διάφορες 
πόλεις της ελληνικής επαρχίας, όπως στη Μυτι-
λήνη, Γιάννενα, Κεφαλονιά, Πύργο, Πάτρα και  
κυρίως στην Τρίπολη. 
Από τότε φάνηκε καθαρά, ότι η ζωή του θα μοι-
ραζόταν ανάμεσα στη μουσική και στον αγώνα 
για τον Άνθρωπο. Στην Τρίπολη, μόλις 17 ετών, 
δίνει την πρώτη του συναυλία παρουσιάζοντας 
το έργο του Κασσιανή και παίρνει μέρος στην 
αντίσταση κατά των κατακτητών. Στη μεγάλη δια-
δήλωση της 25ης Μαρτίου 1943 συλλαμβάνεται 
για πρώτη φορά από τους Ιταλούς και βασανίζε-
ται. Διαφεύγει στην Αθήνα, όπου οργανώνεται 
στο ΕΑΜ και αγωνίζεται κατά των Γερμανών  
κατακτητών. Συγχρόνως σπουδάζει στο Ωδείο 
Αθηνών με καθηγητή τον Φιλοκτήτη Οικονομίδη.  
Μετά την απελευθέρωση ξεσπά ο εμφύλιος.  
Ο Θεοδωράκης, λόγω των προοδευτικών του 
ιδεών, καταδιώκεται από τις αστυνομικές αρχές. 
Για ένα διάστημα ζει παράνομος στην Αθήνα χω-
ρίς να σταματήσει την επαναστατική του δράση. 
Τελικά, συλλαμβάνεται και στέλνεται εξορία στην 
αρχή στην Ικαρία και στη συνέχεια στο επονομα-
ζόμενο στρατόπεδο θανάτου, τη Μακρόνησο.  
Τελικά, αποφοιτά από το Ωδείο το 1950 με  
δίπλωμα στην αρμονία, αντίστιξη και φούγκα. 
Το 1954 πηγαίνει με υποτροφία στο Παρίσι, όπου 
εγγράφεται στο Conservatoire και σπουδάζει μου-
σική ανάλυση με τον Olivier Messiaen και διεύ-
θυνση ορχήστρας με τον Eugène Bigot. Η περίο-
δος 1954-1960 είναι μια εποχή έντονης 
δραστηριότητας για τον Θεοδωράκη στο χώρο 
της Ευρωπαϊκής μουσικής. Συνθέτει μουσική για 
το μπαλέτο της Ludmila Tcherina, το Covent Gar-
den, Stuttgart Ballet και επίσης για τον κινηματο-
γράφο. 
Το 1957 του απονέμεται το πρώτο βραβείο του 
Φεστιβάλ της Μόσχας από τον Schostakovitch 

για το έργο του, Suite No 1 για πιάνο και ορχή-
στρα. 
Συγχρόνως συνθέτει πολλά έργα συμφωνικής 
μουσικής και μουσικής δωματίου. 
Το 1960 επιστρέφει στην Ελλάδα. ΄Έχει ήδη  
μελοποιήσει τον Επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου, που 
σηματοδοτεί την "στροφή" του προς το λαϊκό τρα-
γούδι. Συνθέτει δεκάδες κύκλους τραγουδιών που 
βρίσκουν βαθύτατη απήχηση μέσα στον ελληνικό 
λαό. Ιδρύει την Μικρή Συμφωνική Ορχήστρα Αθη-
νών και δίνει πολλές συναυλίες σ΄ όλη την Ελλάδα 
προσπαθώντας να εξοικειώσει τον κόσμο με τα 
αριστουργήματα της συμφωνικής μουσικής. 
Το 1963, μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη  
Λαμπράκη, ιδρύεται η "Νεολαία Λαμπράκη", της 
οποίας εκλέγεται Πρόεδρος. Την ίδια εποχή εκλέ-
γεται Βουλευτής της ΕΔΑ. Την 21η Απριλίου του 
1967 περνά στην παρανομία και απευθύνει την 
πρώτη έκκληση για Αντίσταση κατά της Δικτατο-
ρίας στις 23 Απριλίου. Τον Μάιο του 1967 ιδρύει 
μαζί με άλλους την πρώτη αντιστασιακή οργά-
νωση κατά της Δικτατορίας, το ΠΑΜ και εκλέγεται 
πρόεδρός του. 
Συλλαμβάνεται τον Αύγουστο του 1967. Μπου-
μπουλίνας, απομόνωση, φυλακές Αβέρωφ, η  
μεγάλη απεργία πείνας, νοσοκομείο, αποφυλά-
κιση και κατ΄ οίκον περιορισμός, εκτόπιση με την 
οικογένεια στη Ζάτουνα της Αρκαδίας, στρατό-
πεδο Ωρωπού. ΄Όλο αυτό το διάστημα συνθέτει 
συνεχώς. Πολλά από τα καινούρια έργα κατορ-
θώνει με διάφορους τρόπους να τα στέλνει στο 
εξωτερικό, όπου τραγουδιούνται από τη Μαρία 
Φαραντούρη και τη Μελίνα Μερκούρη. 
Η ιστορία μας διδάσκει ότι όταν οι Έλληνες ήταν 
ενωμένοι έκαναν θαύματα – όταν ήταν διχασμένοι 

προκαλούσαν εθνική καταστροφή. Και η ιστορία 
μας είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα.. 
Οι Άγγλοι φιλέλληνες συνεχώς μας ρωτάνε – Γιατί 
οι αρχαίοι Έλληνες που έδωσαν τα φώτα και τον 
πολιτισμό στην οικουμένη αλληλοσκοτώνονται; 
Γιατί, λοιπόν, γιατί; Παραδείγματα - Άπειρα.  
Παραθέτω μόνο μερικά. Από  τα χρόνια τα μυθικά, 
ο Προμηθέας  - όπως μας  υπενθυμίζει ο αθάνα-
τος Αισχύλος - τον κάρφωσαν πάνω στον αφιλό-
ξενο Καύκασο γιατί έδωσε τη φωτιά και την  
ελπίδα ζωής στην ανθρωπότητα. Ο Σωκράτης,  
ο μεγαλύτερος Δάσκαλος που γέννησε ποτέ η οι-
κουμένη αναγκάστηκε να πιεί το κώνειο. Ο Θεμι-
στοκλής, ο ήρωας της Σαλαμίνας, καταδικάστηκε 
από τους δικούς του. Κι αργότερα τον 19ο αιώνα 
οι ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης και Μακρυγιάννης και τον 20όν 
αιώνα οι μεγαλύτεροι ίσως άντρες της νεοελληνι-
κής ιστορίας, ο Μανώλης Γλέζος, ο ήρωας της 
Ακρόπολης που ντροπιασε τον Γερμανικό φασι-
σμό, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο Μίκης Θεοδω-
ράκης και πριν 47 χρόνια ο Εθνάρχης Μακάριος. 
Αυτά είναι μόνο λίγα παραδείγματα. 
 
Στον Ωρωπό, η κατάσταση της υγείας του Μίκη 
επιδεινώνεται επικίνδυνα. Στο εξωτερικό ξεσηκώ-
νεται θύελλα διαμαρτυριών. Προσωπικότητες, 
όπως ο Δημήτρης Σοστάκοβιτς, Arthur Miller,  
Laurence Olivier, Yves Montand κ.λ.π. δημιουρ-
γούν επιτροπές για την απελευθέρωσή του.  
Τελικά, υπό την πίεση αυτή, αποφυλακίζεται και 
βρίσκεται στο Παρίσι τον Απρίλιο του 1970. 
Στο εξωτερικό αφιερώνει όλο το χρόνο του σε πε-
ριοδείες σ` όλο τον κόσμο με συναυλίες, συνα-
ντήσεις με αρχηγούς κρατών και προσωπικότη-
τες, συνεντεύξεις, δηλώσεις για την πτώση της 
δικτατορίας και την επαναφορά της Δημοκρατίας 
στην Ελλάδα. Οι συναυλίες του γίνονται βήμα 

διαμαρτυρίας και διεκδίκησης και για τους άλλους 
λαούς που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλή-
ματα: Ισπανούς, Πορτογάλους, Ιρανούς,  
Κούρδους, Τούρκους, Χιλιανούς, Παλαιστίνιους. 
Γιατί, πεποίθησή του ήταν πάντα, ότι η δημοκρα-
τία και η ελευθερία είναι απαραίτητες προϋποθέ-
σεις για την εδραίωση της ειρήνης. Γιατί, ο πόλε-
μος αποφεύγεται μόνο από ανθρώπους 
ελεύθερους, που μπορούν να ρυθμίσουν οι ίδιοι 
τις τύχες τους. 
Το 1972 επισκέπτεται το Ισραήλ δίνοντας συναυ-
λίες. Συναντάται με τον τότε Αντιπρόεδρο της  
Κυβέρνησης Αλόν, που του ζητά να μεταφέρει 
μήνυμα στον Αραφάτ. Πραγματικά, αμέσως μετά 
συναντάται με τον Αραφάτ, στον οποίο επιδίδει 
το μήνυμα της Ισραηλινής Κυβέρνησης και  
προσπαθεί να τον πείσει να αρχίσει συζητήσεις 
με την άλλη πλευρά. Από τότε συνέβη πολλές 
φορές να παίξει τον ρόλο του άτυπου πρεσβευτή 
μεταξύ των δύο πλευρών. 
 
Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 1994 γιορτάσθηκε 
πανηγυρικά στο ΄Όσλο η υπογραφή της συμφω-
νίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων παρου-
σία των Πέρες και Αραφάτ με την παρουσίαση 
του Μαουτχάουζεν που στο μεταξύ έχει γίνει 
"εθνικό τραγούδι" του Ισραήλ και του Ύμνου για 
την Παλαιστίνη που έγραψε ο Θεοδωράκης, ως 
αναγνώριση και της δικής του συμβολής στην 
υπόθεση της ειρήνης στην περιοχή αυτή.  
Επισκέπτεται επίσης την Αλγερία, Αίγυπτο,  
Τύνιδα, Λίβανο και Συρία προσπαθώντας να ενι-
σχύσει τον διάλογο μεταξύ αντιμαχομένων πλευ-
ρών. 
Το 1974, με την πτώση της Δικτατορίας γυρίζει 

στην Ελλάδα. Συνθέτει πάντα μουσική. Δίνει πολ-
λές συναυλίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό. Παράλληλα συμμετέχει στα κοινά είτε 
ως απλός πολίτης, είτε ως βουλευτής [1981-86 
και 1989-92] είτε ως Υπουργός Επικρατείας 
(1990-92). 
Το 1976 ιδρύει το Κίνημα ¨Πολιτισμός της Ειρή-
νης¨ και δίνει διαλέξεις και συναυλίες σ΄ όλη την 
Ελλάδα. Το 1983 του απονέμεται το βραβείο Λένιν 
για την Ειρήνη. 
Το 1986 γίνεται πραγματικότητα κάτι που από το 
1970 ακόμα έχει υποστηρίξει σε συνεντεύξεις του: 
η δημιουργία επιτροπών ελληνοτουρκικής φιλίας 
στην Ελλάδα με πρόεδρο τον ίδιο και στην Τουρ-
κία με τη συμμετοχή γνωστών πνευματικών  
ανθρώπων όπως ο Αζίζ Νεσίν, ο Γιασέρ Κεμάλ 
και ο Ζυλφύ Λιβανελί. 
 
Ο Θεοδωράκης δίνει πολλές συναυλίες στην 
Τουρκία, που τις παρακολουθούν κυρίως νέοι με 
συνθήματα υπέρ της φιλίας μεταξύ των δύο λαών. 
Αργότερα παίζει και πάλι το ρόλο του άτυπου 
πρεσβευτή ειρήνης, μεταφέροντας μηνύματα των 
ελλήνων πρωθυπουργών, του Ανδρέα. Παπαν-
δρέου και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη προς 
την τουρκική κυβέρνηση. Επίσης, το 1986 (μετά 
την καταστροφή στο Τσερνομπίλ) πραγματοποιεί 
μεγάλη περιοδεία με συναυλίες σ΄ όλη την  
Ευρώπη κατά της ατομικής ενέργειας. 
Το 1988 διοργανώνονται με δική του πρωτοβου-
λία δύο συνέδρια για την ειρήνη στο Tübingen 
και στην Κολωνία. Συμμετέχουν πολιτικοί όπως 
ο Όσκαρ Λαφονταίν και ο Johannes Rau,  
φιλόσοφοι όπως ο Dürrenmatt, συγγραφείς, πο-
λιτειολόγοι και καλλιτέχνες. Εκεί, έχει την ευκαιρία 
να αναπτύξει τη θεωρία του για τον ελεύθερο 
χρόνο και τη σημασία του στη διαμόρφωση  
ελεύθερων ανθρώπων.  

Το 1990 δίνει 36 συναυλίες σ΄όλη την Ευρώπη 
υπό την αιγίδα της Διεθνούς Αμνηστίας. Συνεχίζει 
δίνοντας συναυλίες για την ηλιακή ενέργεια (υπό 
την αιγίδα της Εurosolar), κατά του αναλφαβητι-
σμού, κατά των ναρκωτικών κ.λ.π. 
Παράλληλα αγωνίζεται και για τα ανθρώπινα  
δικαιώματα σε άλλες χώρες και κυρίως στις γει-
τονικές Αλβανία (που την επισκέπτεται και ως 
Υπουργός για τα δικαιώματα της ελληνικής  
μειονότητας) και Τουρκία. Ως πρόεδρος Διεθνούς 
Επιτροπής στο Παρίσι καταβάλλει προσπάθειες 
για την απελευθέρωση των τούρκων ηγετών της 
αντιπολίτευσης Κουτλού και Σαργκίν που τελικά 
επιτυγχάνουν. 
Προτείνει τη διοργάνωση Πανευρωπαϊκού Συνε-
δρίου Ειρήνης στους Δελφούς και υποβάλλει στην 
κυβέρνηση σχέδιο για μια "Ολυμπιάδα του  
Πνεύματος". 
Ιδρύει επιτροπή συμπαράστασης και βοήθειας 
προς τον Κουρδικό λαό. Το 1993 αναλαμβάνει 
Γενικός Διευθυντής Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ, 
όμως παραιτείται τον επόμενο χρόνο. Σε περιο-
δεία του στην Αμερική και τον Καναδά το 1994 
για την ενίσχυση Πολιτιστικού κέντρου των  
ομογενών, η Σύγκλητος του Québec υποδέχεται 
με ομόφωνο ψήφισμά της, με το οποίο τον τιμά 
για την προσφορά του στον πολιτισμό και τους 
αγώνες του για τον Άνθρωπο. 
Τα επόμενα χρόνια παρουσιάζονται οι όπερές του 
"Ηλέκτρα" (1995) και "Αντιγόνη" (1999) ενώ  
παράλληλα αναπτύσσει μεγάλη δραστηριότητα 
στο εξωτερικό (Ευρώπη, Νότια Αφρική, Αμερική) 
και παίρνει δυναμικά θέση σε όλα τα σημαντικά 
γεγονότα της εποχής (ελληνοτουρκική φιλία,  
σεισμοί, βομβαρδισμοί στην Γιουγκοσλαβία, 

 υπόθεση Οτσαλάν, πόλεμος στο Αφγανιστάν, 
πόλεμος στο Ιράκ κτλ). 
Το 2000 είναι υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης. 
Σύσσωμη η πολιτική και η πνευματική ηγεσία  
Ελλάδας και Κύπρου στηρίζει την υποψηφιότητα, 
ενώ στη Νορβηγία, στα γραφεία της Επιτροπής 
για το Νόμπελ φθάνουν συνεχώς επιστολές από 
όλα τα μέρη του κόσμου από προσωπικότητες, 
φορείς και απλούς ανθρώπους. 
Το 2002 παρουσιάζεται η όπερά του "Λυσι-
στράτη", ένας αληθινός ύμνος στην Ειρήνη. 
Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε όλα τα είδη της 
μουσικής: όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική 
δωματίου, ορατόρια, μπαλέτα, χορωδιακή εκκλη-
σιαστική μουσική, μουσική για αρχαίο δράμα, για 
θέατρο, για κινηματογράφο, έντεχνο λαϊκό  
τραγούδι, μετασυμφωνικά. έργα. Επίσης έχει γρά-
ψει πολλά βιβλία, που έχουν μεταφραστεί σε  
διάφορες γλώσσες. 
Ένας Άγγλος δημοσιογράφος, θαυμαστής του  
έργου του Μίκη Θεοδωράκη, μού είπε κάποτε 
 χαρακτηριστικά – «Και αν ακόμη η Ελλάδα δεν 
είχε αυτό τον τρισένδοξο πολιτισμό και είχε μόνο 
τον Μίκη, πάλι θα ήταν περήφανη ανά τους αι-
ώνες!». Με την ευκαιρία των 95 -χρόνών του, η 
Ελλάδα και ο πολιτισμός ανά τον κόσμο κλίνει το 
γόνυ με ευγνωμοσύνη μπροστά σε ένα άνθρωπο 
που το όνομά του θα παραμείνει ζωντανό στους 
αιώνες των αιώνων. Χρόνια πολλά και δημιουρ-
γικά, Μίκη, από τους ξενιτεμένους αδελφούς σου! 
Σε ευχαριστούμε που μας έκανες να νοιώθουμε 
περήφανοι, που μας έκανες να νοιώθουμε  
άνθρωποι και πάνω από όλα Έλληνες και ότι το 
καλό έχει να προσφέρει ο Ελληνισμός στον  
κόσμο. Τιμή και δόξα σε σένα Μεγάλε Δημιουργέ! 
Καλό σου Ταξίδι!  Σε χρειάζεται η Ελλάδα, σε 
χρειάζεται η Οικουμένη. Το όνομά σου θα παρα-
μείνει για πάντα στην Ιστορία!

Του Ζαννέτου 
Τοφαλλή
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Νικόλαος Γκούμας 

(από τον Πειραιά, κάτοικος Λονδίνου) 

The one-year memorial service of our beloved  
Husband, Father and Grandfather Stephanos 
Kaisharis will be taking place on Sunday 19th  

September, at St. Demetrios Church, Edmonton, 
followed by a blessing at Edmonton Cemetery.  
His wife Antonia, two daughters, Andria and  

Fydoulla and Son-in-Law Jack welcome you all to 
honour his memory with us and those who wish 

too, can join us at the family home after to  
celebrate his life.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 19.09.2021,  
το ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου μας  

συζύγου, πατέρα και παππού Στέφανου Καίσαρη 
στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,  

στο Έντμοντον, ακολουθούμενη από ευλογία στο 
κοιμητήριο του Έντμοντον.  

Η σύζυγός του Αντωνία, οι δύο κόρες του, Άντρια 
και Φυδούλλα και ο γαμπρός του Τζακ  

περιμένουν να υποδεχθούν όλους όσοι επιθυμούν 
να τιμήσουν τη μνήμη του μαζί τους.  

Επίσης, όσοι επιθυμούν μπορούν να έρθουν μαζί 
μας στο σπίτι της οικογένειας. 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Nikolaos Goumas 

(from Piraeus resident of London) 

We are deeply saddened to  

announce the death of our beloved 

Nikos Goumas, who passed away  

at the age of 81, on Monday,  

September 6, 2021. 

He leaves his wife Myrofora and his 

beloved relatives and friends.  

He was known to many as a kind, 

loyal and kind-hearted man. 

The funeral service will be held on 

Tuesday, September 28, 2021 at 1:00 

pm from St. Demetrius Church Logan 

Road, London N9 0LP and burial  

at 2:30 pm at Edmonton Cemetery, 

Church Street, London N9 9HP.

Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε 
τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας 
Νίκου Γκούμα, ο οποίος εφύγε από 

την ζωή σε ηλικία 81 ετών,  
την Δευτέρα στις 6 του Σεπτέμβρη 
2021. Καταλείπει την σύζυγο του  
Μυροφόρα και τους αγαπημένους 

του συγγενείς και φίλους.  
Ήταν γνωστός σε πολλούς ως ένας 
ευγενικός, πιστός και καλόκαρδος  

άνθρωπος. 
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την 
Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 

1:00 μμ από τον Ιερό Ναό Αγίου  
Δημητρίου Logan Road, London  

N9 0LP και η ταφή στις 2:30μμ στο 
κοιμητήριο του Εdmonton, Church 

Street, London N9 9HP.

† 1-year memorial service    

Stephanos Kaisharis  
† Ενός έτους μνημόσυνο  

Στέφανος Καίσαρης   

11.03.1940 – 06.09.2021 
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†  DEATH ANNOUNCEMENT  

Christakis Monou  
(from Engomi - Nicosia & London)   

It is with great sadness that we announce the  
passing of our Father, Husband and Grandad  

Christakis Monou on Wednesday 1st September 2021 
aged 74. He leaves behind his Wife Christina,  
Daughters, Maria, Theodora and Androulla,  

Son-in-laws Lefteris and George and also his Grand-
children, Elizabeth, Levon, Tino, Kristiana, Andreas, 

Christos and Victoria.  His Brothers Stelios, Nicos and 
Sisters Yiannoulla and Domina. He was a very friendly, 
loving, and caring person, who would help anyone in 

need. He will be deeply missed by everyone that knew 
him. The funeral will take place on Tuesday 21st  

September at 11am, at St Demetrios Church, Logan 
Road, London N9 0LP followed at 1pm at Edmonton 

Cemetery, Church Street, London N9 9HP. 

†  DEATH ANNOUNCEMENT  

George Savva Nicola 
(from Neo Chorio, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Γιώργος Σάββα Νικόλα    

(από Νέο Χωριό, Κύπρος)  
It is with great sadness that we announce the passing  

of George Savva Nicola on Monday 6th September 2021,  
at the age of 76. He was born 26th August 1945 and died 

surrounded by all his family at Tooting, London.  
He was a hairdresser. George leaves behind his wife Maria, 
children Tasoulla, Andrew, Faize, Christina, Panayiotis and 

grandchildren Tali, Zen, Enver and Leo. 
George was very much a proud Cypriot, whose life and love 

was his family, his friends, his hairdressing shop and his 
loyal customers of 50 years.  

We will continue to honour and live your legacy.  
We love you Dad. Go home now and rest.  

The funeral is taking place on the 21st September 2021,  
at 11:45 at the St George's Greek Orthodox Church,  
Borough Road, Kingston Upon Thames, KT2 6BD. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γιώργου Σάββα 
Νικόλα τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 76 ετών.  

Γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1945 και απεβίωσε έχοντας στο 
πλάι του όλη του την οικογένειά, στο Tooting του Λονδίνου.  

Εργαζόταν τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ως κομμωτής.  
Ο Γιώργος αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μαρία, παιδιά  

Τασούλλα, Ανδρέα, Faize, Χριστίνα, Παναγιώτη και εγγόνια Tali, 
Zen, Enver and Leo. Ο Γιώργος ήταν ένας υπερήφανος Κύπριος. 
Όλη η ζωή του και η μεγάλη αγάπη του ήταν η οικογένειά του, οι 
φίλοι του, το κομμωτήριό του και οι πιστοί πελάτες του εδώ και 50 
χρόνια. Θα συνεχίσουμε να τον τιμούμε και να ακολουθούμε 
τις αρχές του και το παράδειγμά του. Σε αγαπάμε, μπαμπά. 

Πήγαινε σπίτι τώρα και ξεκουράσου. 
 Η κηδεία θα τελεσθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, στις 11:45 στην 
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, Borough 

Road, Kingston Upon Thames, KT2 6BD.

05.06.1947 - 01.09.2021

26.08.1945 – 06.09.2021 

 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

The 5th year memorial service of our beloved and dearly missed husband, father, grandfather and brother  
Andreas Kyprianou  

(from Kornos)  
will take place on Sunday 19.09.2021, at The Greek Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, London 

N22 8LB.  Relatives and friends are invited to attend.  
His wife Hariklia, children: Susie, Kypros and Tony,  son-in-law Mark, daughter-in-law Fanoulla, grandchildren:  

Andreas, Harry, Antoni, Charlotte & Andriana, brother Antonis

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 19.09.2021, στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB,  
το 5ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού  

Ανδρέα Κυπριανού  
(από Κόρνο)   

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.  
Η σύζυγος Χαρίκλεια, παιδιά: Susie, Κύπρος και Τόνι, γαμπρός Mark, νύφη Φανούλλα, Εγγόνια: Andreas, Harry, An-

toni, Charlotte και Andriana, αδελφός Αντώνης  

† MEMORIAL SERVICE 

Μικ Μπρίγκντεν: Πέθανε ο μάνατζερ των Rolling 
Stones και Bob Dylan

Ο Μικ Μπρίγκντεν (Mick Brigden), μάνατζερ των Rolling Stones, Bob Dylan,  
Βαν Μόρισον κ.ά., πέθανε σε ηλικία 73 ετών έπειτα από ένα τραγικό δυστύχημα στο σπίτι του, 

στην Καλιφόρνια.  
Ο Βρετανός μάνατζερ που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με θρυλικούς καλλιτέχνες,  
αυτοτραυματίστηκε ενώ έσκαβε έναν τάφο στον κήπο του για το σκυλάκι του που  

πέθανε την περασμένη εβδομάδα. Η τρύπα που είχε ανοίξει ο Μπρίγκντεν κατέρρευσε  
παρασύροντας και τον ίδιο με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο στην κορυφή του λόφου 

της Σάντα Ρόσα στην Καλιφόρνια. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της  
περιοχής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. O Μπρίγκντεν, γεννήθηκε στην Αγγλία το 1947. 

Στα 19 του μετακόμισε στο Τορόντο, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 1960 ξεκίνησε την  
καριέρα του ως μάνατζερ οργανώνοντας τις συναυλίες του  

συγκροτήματος Mountain. Για πάνω από πέντε δεκαετίες συνεργάστηκε με θρυλικά ονόματα 
της ροκ μουσικής. Από τους Rolling Stones και τον Κάρλος Σαντάνα έως τον Πίτερ Φράμπτον 

και τον κιθαρίστα Τζο Σατριάνι.



 30 | Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου  2021

†  DEATH ANNOUNCEMENT  

Fotini Ioannou  
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Φωτεινή Ιωάννου  

25.11.1926 – 04.09.2021

It is with great sadness that we announce the passing of Fotini  
Ioannou, at the age of 94. Beloved wife, mother, grandmother,  

great grandmother and sister. She passed away peacefully  
at home in her sleep surrounded by her family on Saturday, 

 4th September 2021. She leaves behind husband Panayiotis,  
son Yiannakis, daughter Maria, sister Evangelia, grandchildren 
Panos, Christina, Alexis, Panos and Maria, great grandchildren 

Ioan, Lily, Amelie and Athos. Born in Rhodes in 1926, she moved 
at a young age with her parents to Larnaca, Cyprus before  

coming to London in the early 1950’s.  
The funeral will take place on Wednesday 22nd September 2021  
at the church of St. Barnabas, Finsbury Road,  N22 8PA followed 
by her burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, 
N11 1JJ at 12 mid-day. The family would kindly request instead 

of flowers to make a donation to Alzheimer’s Society.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδελφής Φωτεινή  
Ιωάννου, σε ηλικία 94 ετών. Απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο της  

περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της το Σάββατο,  
4 Σεπτεμβρίου 2021. Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Παναγιώτη,  
τον γιο της Γιαννάκη, την κόρη της Μαρία, την αδελφή της  

Ευαγγελία, τα εγγόνια της Πάνο, Χριστίνα, Αλέξη, Πάνο, Μαρία και 
τα δισέγγονα της Ιωάννη, Λίλυ, Αμέλι και τον Άθω. Γεννημένη στη 
Ρόδο το 1926, μετακόμισε σε μικρή ηλικία με τους γονείς της στη 
Λάρνακα της Κύπρου πριν έρθει στο Λονδίνο στις αρχές της  

δεκαετίας του 1950.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 στην  

εκκλησία του Αγίου Βαρνάβα, Finsbury Road, N22 8PA και η ταφή 
στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road,  

N11 1JJ στις 12 το μεσημέρι.  Η οικογένεια ζητάει ευγενικά αντί για 
λουλούδια να σταλούν δωρεές στο Alzheimer’s Society.

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Maritsa Tsioupra  
(from Zodhia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the 
death of Maritsa Tsioupra 

on Friday 3rd September at the age of 94.  

She was much loved and will be deeply missed. 
 

Maritsa leaves behind her son Desmond,  
her daughters Fotini and Gnosoulla, 

 five grandchildren Sarah, Lisa, Harley, Maritsa 
and Christoforo, and two great-grandchildren, 

Robert and Calvin. (Her son, Eddie, passed away 
in 2017.)  She also leaves behind her brother 

Stavros, and many other loving  
relatives and friends. 

The funeral will be taking place on Tuesday  
September 21st, 2021 at 1.00pm  

at St Katherine's Church, Friern Barnet Lane,  
London N20 0NL and then at New Southgate 
Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 

1JJ.  The wake will take place at Ariana  
Banqueting Hall, Brunswick Park Rd, London N11 

1GN (free parking available in the red spaces). 
We ask that, instead of flowers,  

donations be made to Sightsavers (to help cure 
avoidable blindness all over the world) and The 
Cypriot Community Centre.  Both causes were 

close to Maritsa's heart and a donation box will be 
available on the day.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της 
Μαρίτσας Τσιούπρα την Παρασκευή  
3 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών.  

Αγαπήθηκε πολύ και θα λείψει πολύ. 
 

Η Μαρίτσα αφήνει πίσω τον γιο της  
Ντέσμοντ, τις κόρες της Φωτεινή και  

Γνωσούλλα, πέντε εγγόνια, τους Σάρα, Λίζα,  
Χάρλεϊ, Μαρίτσα και Χριστόφορο και δύο  
δισέγγονα, τον Ρόμπερτ και τον Κάλβιν.  
(Ο γιος της, Έντι, απεβίωσε το 2017.)  

Αφήνει επίσης πίσω τον αδελφό της Σταύρο και 
πολλούς άλλους αγαπημένους συγγενείς και  

φίλους. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 21  
Σεπτεμβρίου 2021 στη 1.00 μ.μ.  

στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης,  
Friern Barnet Lane, N20 0NL και η ταφή στο  
κοιμητήριο του New Southgate Cemetery,  
Brunswick Park Road, London N11 1JJ.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting 
Hall, Brunswick Park Rd, London N11 1GN  

(δωρεάν χώρος στάθμευσης στους κόκκινους  
χώρους). Ζητάμε, αντί για λουλούδια, να γίνουν 
δωρεές στους Sightsavers (για να θεραπεύσουν 
την τύφλωση που μπορεί να αποφευχθεί σε όλο 
τον κόσμο) και στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. 
Και τα δύο κέντρα ήταν κοντά στην Μαρίτσα και 
ένα κουτί δωρεών θα είναι διαθέσιμο την ημέρα 

της κηδείας. 
10.10.1926 – 03.09.2021

 † Note of thanks 
We would like to express our gratitude to everyone for their love support and overwhelming kindness showed to my family  

at the time of our loss  
Kyriacos (Gill) Kyriacou. 

We Thank everyone for their donation and generosity with raising the monies for British skin foundation and North London  
Hospice at the funeral. On behalf of myself Foulla our sons George, Andrew and Chris a heartfelt Thank you to our families and 

family friends for the card’s flowers received by All. 
  Love and peace to you all. 

† Ευχαριστήριο  
Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους για την υποστήριξη και τη μεγάλη καλοσύνη που δείξατε στην 

 οικογένειά μου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο αποχαιρετισμού του  
Κυριάκου (Γκιλ) Κυριάκου. 

Ευχαριστούμε όλους σας για τη δωρεές και τη γενναιοδωρία τους. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε χρήματα για το British skin 
foundation και το North London Hospice στην κηδεία. 

Εκ μέρους μου (Foulla), των γιών μας George, Andrew και Chris, ευχαριστούμε από καρδιάς τις οικογένειές μας και τους  
φίλους για τα στεφάνια που λάβαμε από όλους εσάς.  

Αγάπη και ειρήνη σε όλους. 



 31 | Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου  2021

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 
 

Angeliki Nicolaou 
 

(from Sykopetra, Limassol)  

It is with deep sadness that we have to announce that Angeliki 
(Evangelia/Angela) Nicolaou died on the 5th September 2021.  

She was 6 weeks away from her 88th birthday. She leaves  
behind her daughters Stella and Nicol and her grandchildren 

Tyrone and Angela.  
Angeliki came to London in 1955 where she met and married 

her husband – the late Nicos Nisiforos Nicolaou. She was from 
Sykopetra, Limassol, Cyprus. They had 3 daughters (one of 

which, Helen, passed from cancer in 2004).  
Angeliki was a much loved, caring, family person.  

She was noted for her never-ending smile.  
She was always at hand to comfort and support her family and 
friends. She worked as a seamstress for most of her working 
life and retired to Cyprus. In recent years she returned to the 

UK where she lived with Stella.  
We pray that she is now in Heaven and with the Angels.  
The funeral is to be held on the 23rd September 2021 at 

St.Mary’s Church/Panayia, Trinity Road, N22 8LB at 1pm.  
The burial will then take place at New Southgate Cemetery.  

The wake will then follow at Stella’s (for more information call 
07850 251804). The family are fundraising for the Alzheimer’s 
Society in memory of Angeliki Nicolaou. For donations, please 
click on the link below: https://angelikinicolaou.muchloved.com 
Donation boxes will also be available at the Church on the day. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Αγγελική (Ευαγγελία/Άντζελα) 
Νικολάου απεβίωσε στις 5 Σεπτεμβρίου 2021. Σε έξι εβδομάδες θα 
γιόρταζε τα 88α γενέθλιά της. Αφήνει πίσω τις κόρες της Στέλλα και 

Νικόλ και τα εγγόνια της Τάιρον και Άντζελα. 
Η Αγγελική ήρθε στο Λονδίνο το 1955 όπου γνώρισε και  

παντρεύτηκε τον σύζυγό της - τον αείμνηστο Νίκο Νησιφόρο  
Νικολάου. Ήταν από τη Συκόπετρα της Λεμεσού.  

Είχαν 3 κόρες (μία από τις οποίες, η Ελένη, απεβίωσε από καρκίνο 
το 2004). Η Αγγελική ήταν ένα πολύ αγαπημένο, στοργικό άτομο 
που αγαπούσε την οικογένειά της. Διακρινόταν για το υπέροχο  
χαμόγελό της. Ήταν πάντα εκεί για να παρηγορήσει και να  

υποστηρίξει την οικογένεια και τους φίλους της.  
Εργάστηκε ως μοδίστρα για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της και, 

αργότερα, αποσύρθηκε στην Κύπρο.Τα τελευταία χρόνια είχε  
επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου ζούσε με τη Στέλλα. 

Προσευχόμαστε να βρίσκεται τώρα στον Παράδεισο και με τους  
Αγγέλους. 

Η κηδεία της θα τελεσθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 στην εκκλησία 
της Παναγιάς, Trinity Road, N22 8LB στη 1μμ.  Η ταφή θα γίνει στο 
κοιμητήριο του New Southgate. Η παρηγοριά θα ακολουθήσει στης 

Στέλλας (για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 07850 
251804). Η οικογένεια συγκεντρώνει χρήματα για το  

Alzheimer’s Society στην μνήμη της Αγγελικής Νικολάου.  
Για δωρεές κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 https://angelikinicolaou.muchloved.com  Κουτιά δωρεάς θα είναι 
επίσης διαθέσιμα στην Εκκλησία την ημέρα της κηδείας.

20.10.1933 – 05.09.2021 
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