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Μαρίτσα Τσούπρα: Η αφανής 
ηρωίδα της παροικίας

Για πρώτη φορά στα 30 χρόνια που 
εκδίδεται ο οδηγός των καλύτερων 
πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο από τους Times και τους  
Sunday...                               Σελ. 4                 

Το Σεντ Άντριους εκθρόνισε  
Οξφόρδη και Κέιμπριτζ 

Ελλάδα: Γονιός ζητά 2,7 εκατ. 
από εκπαιδευτικό!

Εξωφρενικά και πέρα από κάθε 
φαντασία είναι τα περιστατικά 
που έρχονται στο φως σχετικά με 
αρνητές γονείς  οι οποίοι είτε 
επιρρίπτουν αβάσιμες κατηγο-
ρίες...                               Σελ. 7    

Κηδεύτηκε την Τρίτη 21 Σεπτεμ-
βρίου στην εκκλησία της Αγίας Αι-
κατερίνης στο Barnet η Μαρίτσα 
Τσούπρα, μια αφανής ηρωίδα του 
Λαϊκού  Κινήματός...      Σελ. 31

Καταργείται η «πορτοκαλί» λίστα - Τι ισχύει για Κύπρο και Ελλάδα

Παραμένουν καραντίνα και τεστ για τους ανεμβολίαστους

Τέλος στα PCR τεστ για αφίξεις  πλήρως εμβολιασμένων

Άρχισαν οι εμβολιασμοί με την τρίτη δόση

Αλλάζουν όλα στα ταξίδια 
προς τη Βρετανία

Αλλάζουν όλα στα ταξίδια 
προς τη Βρετανία
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Σελ. 5, 6 & 17  Σελ. 5, 6 & 17  

Σελίδες  4, 10, 17 & 18

Σχεδόν ανύπαρκτες οι προοπτικές  

θετικού αποτελέσματος στην τριμερή 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 

 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 2, 8, 17, 19  Σελ. 2, 8, 17, 19  
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Επίσκεψη Φωτίου  με μηνύματα 
για αγνοούμενους και Κυπριακό
Επίσκεψη Φωτίου  με μηνύματα 
για αγνοούμενους και Κυπριακό

Αποκλειστική συνέντευξη 
στην «Παροικιακή» 

 
Συναντήσεις με την 

Υπουργό Ευρώπης και βου-
λευτές όλων των κομμάτων 

 
Επισκέψεις σε όλους τους 

φορείς της παροικίας

Σελίδες  4, 10, 17 & 18

Σχεδόν ανύπαρκτες οι προοπτικές  

θετικού αποτελέσματος στην τριμερή 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 

 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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Φωτίου: «Είμαστε πάντα δίπλα στην παροικία μας»

Έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προσέλ-
θει σε νέες διαπραγματεύσεις για λύση 
του Κυπριακού είναι η κυπριακή  
κυβέρνηση, δήλωσε ο Επίτροπος  
Προεδρίας Φώτης Φωτίου από το  
Λονδίνο , τονίζοντας όμως ότι «θα πρέ-
πει να θεωρηθεί ως δεδομένο και από 
την τουρκική πλευρά ότι η λύση πρέπει 
να είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις και 
τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών». 
Όπως επισήμανε, αυτό σημαίνει 

«εγκατάλειψη κάθε θέσης που υπονο-
μεύει την πρωτοβουλία του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και 
δημιουργεί αδιέξοδο στις περαιτέρω 
προσπάθειες». Οι αναφορές του Επι-
τρόπου Προεδρίας έγιναν κατά τον χαι-
ρετισμό του προς αποδήμους την Κυ-
ριακή στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία 
Saint Mary’s στο Γουντ Γκριν. 
Έκανε, ακόμη, λόγο για «νεοοθωμα-

νική» προσέγγιση και τακτική από την 
Τουρκία και το «εγκάθετο» καθεστώς 
της στα κατεχόμενα, στο πλαίσιο της 
οποίας προβάλλουν τώρα αξιώσεις για 
αναγνώριση της λεγόμενης κυριαρχι-
κής ισότητας των Τουρκοκυπρίων και 
της ύπαρξης δυο χωριστών κρατών, 
«θέσεις που συνδέονται και με την 
άλλη απαράδεκτη ενέργεια τους, της 
εξαγγελίας για άνοιγμα μέρους της  
περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώ-
στου, δήθεν για επιστροφή των περι-
ουσιών στους κατοίκους της». 
Ο κ. Φωτίου εξήρε επίσης την προ-

σφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, με ιδιαίτερη μνεία 
στη δράση του αποδημήσαντος Αρχιε-

πισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας Γρηγορίου, καθώς και του 
νυν Αρχιεπισκόπου Νικήτα. Τόνισε, τέ-
λος, ότι πάντα στο πλευρό της Κύπρου 
είναι οι απόδημοι. 

 
Καίριος ο ρόλος της διασποράς 
Ο Επίτροπος Προεδρίας επισήμανε, 

ακόμη, τη σημασία του ρόλου που 
έχουν να διαδραματίσουν σε μια σειρά 
θεμάτων που αφορούν την Κύπρο 
τόσο η κυπριακή διασπορά όσο και ο 
πολιτικός κόσμος της Βρετανίας. 
Μιλώντας σε δημοσιογραφική διά-

σκεψη στο πλαίσιο της επίσκεψης  
εργασίας που πραγματοποίησε, ο κ. 
Φωτίου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο 
θέμα των αγνοουμένων. Όπως σημεί-
ωσε, έχει ήδη συναντηθεί με την ορ-
γάνωση των συγγενών αγνοουμένων 
που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, πά-
ντα με τον «τεράστιο πόνο» αυτού του 
εκκρεμούς ανθρωπιστικού ζητήματος.  
Αφού ανέφερε πως το ζητούμενο 

 είναι η συνεργασία της Τουρκίας, η 
οποία έχει διαπράξει το έγκλημα της 
μεταφοράς οστών από τους αρχικούς 
τόπους ταφής των αγνοουμένων, είπε 
πως το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να 
διαδραματίσει «καθοριστικό» ρόλο 
προς την κατεύθυνση πίεσης επί της 
Άγκυρας ώστε να επιλυθεί το συγκε-
κριμένο ανθρωπιστικό θέμα, με πρό-
σβαση στα συναφή αρχεία του τουρκι-
κού στρατού. Χαρακτήρισε «ντροπή» 
για τη διεθνή κοινότητα το γεγονός ότι 
η Τουρκία δεν έχει αισθανθεί την πίεση 
που πρέπει για να συνεργαστεί. Κατά 

τον κ. Φωτίου τόσο η ΕΕ, ο κύριος  
οικονομικός χορηγός του προγράμμα-
τος της ΔΕΑ, όσο και τα Ηνωμένα Εθνη 
πρέπει να εξασκήσουν όλη την επιρ-
ροή τους προς αυτή την κατεύθυνση. 
«Τώρα είναι η ώρα, ο χρόνος είναι  
ο μεγαλύτερος εχθρός για το θέμα των 
αγνοουμένων», επισήμανε, διαβεβαι-
ώνοντας για την κυπριακή στήριξη 
προς τη ΔΕΑ. 
Ο Επίτροπος Προεδρίας είπε ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η ΕΕ και οι άλλες 
ξένες δυνάμεις μπορούν να παίξουν 
θετικό ρόλο στην προσπάθεια για  
κατάληξη σε μία βιώσιμη λύση του Κυ-
πριακού. «Εισπράττουμε ότι στηρίζουν 
τις προσπάθειες του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας για λύση στη βάση των ψη-
φισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Εδώ 
είναι που το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί 
να βοηθήσει και να πιέσει ώστε να  
ξεκινήσουν οι συνομιλίες για να μπο-
ρέσουμε να καταλήξουμε σε μία λύση 
που θα είναι βιώσιμη», ανέφερε. Χα-
ρακτήρισε «νεοοθωμανική προσέγγιση 
και τακτική» την τουρκική θέση περί 
αναγνώρισης της λεγόμενης κυριαρχι-
κής ισότητας των Τουρκοκυπρίων και 
ύπαρξης «δύο κρατών», που συνδέε-
ται και με το παράνομο άνοιγμα τμή-
ματος των Βαρωσίων. Μετέφερε δε την 
ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευ-
ράς και του Προέδρου Αναστασιάδη 
για νέες διαπραγματεύσεις, με δεδο-
μένο ότι θα επιδιώκεται μια λύση σύμ-
φωνη με τα ψηφίσματα και τις αποφά-
σεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

 
Με Μόρτον και βουλευτές 
Ο Επίτροπος Προεδρίας συναντή-

θηκε την Τετάρτη με  την Υπουργό Ευ-
ρώπης Γουέντι Μόρτον στο Foreign 
Office.  «Είμαι ευτυχής που συνάντησα 
σήμερα τον Επίτροπο Προεδρίας 
Φώτη Φωτίου. Ήταν μία πρώτης τά-
ξεως ευκαιρία να συλλογιστούμε πώς 
ο άρρηκτος δεσμός μεταξύ Βρετανίας 
και Κύπρου μπορεί να εμπλουτιστεί 
από την κυπριακή διασπορά στο Ηνω-
μένο Βασίλειο», έγραψε στο Twitter η 
κ. Μόρτον. «Ευχαριστώ πολύ τη Γουέ-
ντι Μόρτον για την πολύ ενδιαφέρουσα 
και παραγωγική συνάντηση σχετικά με 
την Κυπριακή διασπορά, τους αγνο-
ούμενους και το Κυπριακό», δήλωσε 
ο κ. Φωτίου. 

Ο κ. Φωτίου είχε συναντήσεις και με 
φιλοκύπριους βουλευτές από τα με-
γάλα κόμματα που είναι μέλη της Δια-
κομματικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
(APPG) για την Κύπρο. Συγκεκριμένα, 
είχε επαφές με τον επικεφαλής της Επι-
τροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Βουλής Τομ Τάγκεντχατ, τον σκιώδη 
Υφυπουργό Ειρήνης και Αφοπλισμού 
του Εργατικού Κόμματος Φάμπιαν 
Χάμιλτον (φωτό κάτω αριστερά), τον 
εκπρόσωπο Εξωτερικών Υποθέσεων 
του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP) 
Άλιν Σμιθ και τον  Πρόεδρο της APPG 
σερ Ρότζερ Γκέιλ (φωτό κάτω δεξιά). 
Άπαντες εξέφρασαν τη σαφή υποστή-
ριξή τους για την επανένωση της Κύ-
πρου σύμφωνα με τα σχετικά ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ και ζήτησαν την ταχεία επίλυση 
του ζητήματος των αγνοουμένων. 
Το πρόγραμμα του κ. Φωτίου περιε-

λάμβανε επίσης συναντήσεις με εκ-
προσώπους δεκάδων παροικιακών 
συνδέσμων, αντιπροσωπείες των ορ-
γανωμένων εβραϊκών και αιγυπτιακών 

κοινοτήτων, τον Αρχιεπίσκοπο Θυα-
τείρων και Μ. Βρετανίας Νικήτα, τον 
Μητροπολίτη Κολωνείας Αθανάσιο, 
καθώς και με παροικιακούς εκπαιδευ-
τικούς φορείς. Ο κ. Φωτίου ανέφερε 
ότι η Κυπριακή κυβέρνηση παραμένει 
δίπλα στα σχολεία καλύπτοντας τις 
ανάγκες τους, εξέφρασε ευγνωμοσύνη 
για το έργο των σχολείων αυτών και 
τόνισε τη σημασία που αποδίδεται στη 
διατήρηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
ως σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Σημείωσε δε 

πως συζητήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο 
το πώς μπορεί η Αρχιεπισκοπή να συν-
δράμει το έργο για το ανθρωπιστικό 
θέμα των αγνοουμένων. 
Είπε επίσης πως το Brexit έχει δημι-

ουργήσει ορισμένα διαδικαστικά θέ-
ματα που η Λευκωσία προσπαθεί να 
επιλύσει σε διμερές επίπεδο με το Λον-
δίνο, όπως π.χ. το ζήτημα της εγκατά-
στασης στο Ην. Βασίλειο των Κυπρίων 
εκπαιδευτικών που στελεχώνουν την 
εκπαιδευτική αποστολή. Ο κ. Φωτίου 
ευχαρίστησε και εξήρε το έργο του 
προσωπικού της Υπάτης Αρμοστείας 
και του Γενικού Προξενείου στο Λον-
δίνο, της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Ην. Βασιλείου, του Κυπρια-
κού Κοινοτικού Κέντρου όπου και 
παραχώρησε τη δημοσιογραφική διά-
σκεψη, ενώ προσέφερε τα συλλυπη-
τήριά του στις κυπριακές οικογένειες 
στη Βρετανία που έχασαν ανθρώπους 
τους από τον κορωνοϊό. Ο Επίτροπος 
Προεδρίας συναντήθηκε επίσης με το 
Συμβούλιο Αντιπροσώπων Εβραίων 
της Βρετανίας για να συζητήσει την 

προοπτική περαιτέρω συνεργασίας με-
ταξύ των Κυπριακών και Εβραϊκών κοι-
νοτήτων. Το Συμβούλιο εκπροσωπή-
θηκε από τον Αντιπρόεδρο David 
Mendoza-Wolfson και την Υπεύθυνη 
Διεθνών Σχέσεων Talia Ingleby. Τον 
Επίτροπο συνόδευαν ο Ύπατος Αρμο-
στής Ανδρέας Κακουρής, ο Γενικός 
Πρόξενος Θεόδωρος Γκότσης και ο 
Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας ΗΒ Χρίστος Καραολής. 
Περισσότερα ρεπορτάζ στη σελίδα 8

Επίσκεψη εργασίας στο Λονδίνο, κατά τη 
διάρκεια της οποίας είχε μια σειρά παραγω-
γικών συναντήσεων και επαφών, στέλνοντας 
παράλληλα σημαντικά μηνύματα για το Κυ-
πριακό με αποδέκτες τη Βρετανία, τη διεθνή 
κοινότητα και την Τουρκία, πραγματοποίησε 
αυτή την εβδομάδα ο Επίτροπος Προεδρίας 
της Κύπρου Φώτης Φωτίου. Στην πρώτη του 
επίσκεψη στη Βρετανία εδώ και δύο χρόνια – 

ελέω πανδημίας – ο κ. Φωτίου συναντήθηκε 
με τους εκπροσώπους όλων των φορέων και 
οργανώσεων της παροικίας, αλλά και με εξέ-
χουσες προσωπικότητες του πολιτικού κό-
σμου της Βρετανίας, θίγοντας τόσο το ζήτημα 
των αγνοουμένων, όσο και την αναγκαιότητα 
για κατάληξη σε μία βιώσιμη λύση του Κυ-
πριακού. Ιδιαίτερη σημασία είχε η συνάντησή 
του, χθες το απόγευμα, με την Βρετανίδα 

Υπουργό Ευρώπης Γουέντι Μόρτον, με την 
οποία συζήτησε για το Κυπριακό και το θέμα 
των αγνοουμένων. Κατά την επίσκεψή του, η 
οποία διήρκεσε έξι ημέρες, ο Επίτροπος Προ-
εδρίας ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κυ-
πριακού Κοινοτικού Κέντρου (CCC) στο Earl-
ham Grove του Wood Green από την Πρόεδρο 
Σούζη Κωνσταντινίδη MBE και τη Διευθύντρια 
Χριστάλλα Ευδοκίμου. Ο κ. Φωτίου εξήρε το 

έργο του Κέντρου, το οποίο συνεχίστηκε αδιά-
λειπτα εν μέσω της πανδημίας, και υπογράμ-
μισε τη σημασία του για την Κυπριακή πα-
ροικία. Παράλληλα, επισκέφθηκε τα γραφεία 
της «Παροικιακής» (διαβάστε την αποκλει-
στική συνέντευξη που μας παραχώρησε στη 
σελίδα 8) και επαίνεσε το Φεστιβάλ Κυπρια-
κού Κρασιού για τη συμβολή του στην προ-
ώθηση της Κύπρου.

ΣΕΙΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου

                                                                                      με τον Βύρωνα Καρύδη

Ο Τζο Μπάιντεν έχει υποβαθμίσει τις πιθανότητες 
σύναψης μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου 
μετά το Brexit με το Ηνωμένο Βασίλειο, στις συνο-
μιλίες που είχε με τον Μπόρις Τζόνσον στον Λευκό 
Οίκο. 
Από την πλευρά της, η Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε 

ότι προτεραιότητά της εξακολουθεί να είναι η  
επίτευξη συμφωνίας μόνο με τις ΗΠΑ. 
Αλλά το BBC κατανοεί ότι οι υπουργοί της  

κυβέρνησης Τζόνσον εξετάζουν τώρα το ενδεχό-
μενο η χώρα να ενταχθεί σε μια υπάρχουσα εμπο-
ρική συμφωνία της Βόρειας Αμερικής αντί να  
επιδιώξει ξεχωριστή συμφωνία με τις ΗΠΑ. 
Οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ 

συζήτησαν επίσης για τις τελευταίες εξελίξεις στο 
Αφγανιστάν, την ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή 
κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Λευκό Οίκο 
διάρκειας 90 λεπτών, μετέδωσε το BBC.   
Η Ντάουνινγκ Στριτ έκανε σαφές ότι οι δύο ηγέτες 

"συμφώνησαν να συνεχίσουν να εργάζονται για 
μια μελλοντική πλήρη συμφωνία ελεύθερου εμπο-
ρίου". 
Ωστόσο, ο κ. Τζόνσον είχε υποβαθμίσει νωρίτερα  

τις πιθανότητες να εξασφαλίσει μια συμφωνία με 
τις ΗΠΑ πριν από τις επόμενες γενικές εκλογές, 
λέγοντας: “Οι Αμερικανοί διαπραγματεύονται πολύ 
σκληρά”. 
Την Τετάρτη (22/09) ορισμένα πρωτοσέλιδα  

επικεντρώθηκαν σε αυτό το θέμα. 
Κατά την εκτίμηση του Guardian, οι ελπίδες του 

Μπόρις Τζόνσον για μια διμερή συμφωνία με τις 
ΗΠΑ “έχουν σχεδόν εξανεμιστεί”. 

H Express φαίνεται να είναι ενθουσιασμένη από 
την πιθανή εναλλακτική λύση – το ενδεχόμενο  
δηλαδή μιας "κολοσσιαίας εμπορικής συμφωνίας” 
στην οποία θα συμμετέχουν η Βρετανία, οι ΗΠΑ,  
ο Καναδάς και το Μεξικό. Η εφημερίδα επιμένει ότι 
η δέσμευση αυτή θα ενισχύσει την οικονομία και 
τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στην παγκόσμια 
σκηνή. 
Σύμφωνα με τους  Times, μια τέτοια κίνηση θα 

σηματοδοτήσει μια "εξαιρετικά συμβολική επανευ-
θυγράμμιση" του βρετανικού εμπορίου μακριά από 
την Ευρώπη.  
Η Telegraph θεωρεί ότι οι τελευταίες δηλώσεις 

του Μπόρις Τζόνσον γι’ αυτό το ζήτημα στην  
πραγματικότητα συνιστούν  “παραδοχή”  αλλαγής 
της εμπορικής στρατηγικής που μέχρι σήμερα  

ακολουθούσε η χώρα , δεδομένου ότι “εδώ και μισή 
δεκαετία από την ψηφοφορία για το Brexit μια συμ-
φωνία Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ ήταν  βασικός 
στόχος της εξωτερικής πολιτικής”. 

 
Προβληματίζεται η κυβέρνηση για την  
εκτίναξη των τιμών ενέργειας  

 
Τα όρια στις χρεώσεις των ενεργειακών επιχει-

ρήσεων θα παραμείνουν, υπογράμμισε αυτή την 
εβδομάδα  εκ μέρους της κυβέρνησης , ο υπουργός 
Επιχειρήσεων και Ενέργειας Κουάσι Κουάρτενγκ,  
και η ρυθμιστική αρχή ενέργειας (Ofgem) , παρά 
το γεγονός ότι η τιμή του χονδρικής φυσικού αερίου 
έχει φτάσει σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα. 
Οι πελάτες σε ορισμένα τιμολόγια προστατεύονται 

από αιφνίδιες αυξήσεις στις τιμές χονδρικής φυσι-
κού αερίου μέσω του ανώτατου ορίου τιμών ενέρ-
γειας. 
Αυτό περιορίζει το πόσο μπορούν να χρεώνουν 

οι επιχειρήσεις ανά μονάδα φυσικού αερίου. 
Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν 

είναι σε θέση να μετακυλήσουν το υψηλότερο  
κόστος χονδρικής, γεγονός που αναγκάζει ορισμέ-
νες - κυρίως μικρότερες εταιρείες - να κλείσουν. 
Το ανώτατο όριο τιμών καλύπτει 15 εκατομμύρια 

νοικοκυριά σε όλη την Αγγλία, την Ουαλία και τη 
Σκωτία. 
Οι Times (21/09) αναφέ-

ρουν ότι δεκάδες προμηθευ-
τές "θα αφεθούν να καταρ-

ρεύσουν", εφόσον η κυβέρνηση απέκλεισε τυχόν 
διασώσεις για προβληματικές επιχειρήσεις τη  
Δευτέρα. 
Η εφημερίδα προβλέπει ότι εκατομμύρια νοικο-

κυριά θα αντιμετωπίσουν υψηλότερους λογαρια-
σμούς καυσίμων καθώς οι πελάτες των προβλη-
ματικών εταιρειών θα μεταπηδήσουν υποχρεωτικά 
σε επιχειρήσεις που θα έχουν επιβιώσει της κρίσης. 
Οι εταιρείες αυτές θα χρεώσουν το μέγιστο επιτρε-
πόμενο βάσει του υπάρχοντος ανώτατου ορίου  
τιμών. 
Η Daily Telegraph γράφει ότι υπάρχει αυξανό-

μενη πίεση για την κατάργηση του ανώτατου ορίου 
τιμών - και κατανοεί ότι οι εταιρείες παροχής ενέρ-
γειας έχουν θέσει το ζήτημα επανειλημμένα στον 
υπουργό Επιχειρήσεων Κουάσι Κουάρτενγκ.  
Οι προμηθευτές επέμειναν ότι πρέπει να αυξή-

σουν τις τιμές καθώς το κόστος χονδρικής του  
φυσικού αερίου έχει φτάσει σε πρωτοφανές υψηλό 
επίπεδο. 
Το πρωτοσέλιδό της Σκωτσέζικης Daily Mail  

προειδοποιεί για έναν “χειμώνα χάους”. 
H εφημερίδα The Guardian κάνει λόγο για  

"χειμώνα δυσαρέσκειας", αναφέροντας ότι οι  
επιχειρήσεις προειδοποιούν ότι το σοκ στις τιμές 
της ενέργειας ενδέχεται να καταλήξει σε εργάσιμη 
εβδομάδα τριών ημερών για τα εργοστάσια και σε 

κενά ράφια στα σούπερ μάρκετ. 
Αν και οι δύο εφημερίδες  

τονίζουν ότι ο κ. Κουάρτενγκ 
απέρριψε την ιδέα μιας περιορι-

σμένης χρονικά εργάσιμης εβδομάδας, ο Guardian 
αναφέρει ότι ανώτεροι βουλευτές του Συντηρητικού 
κόμματος είναι μεταξύ εκείνων που προτρέπουν 
την Ντάουνινγκ Στριτ “να ξυπνήσει εξαιτίας της 
απειλής τα νοικοκυριά να βυθιστούν στις δυσκο-
λίες”. Επισημαίνει ο Guardian ότι κάποιοι άνθρω-
ποι αντιμετωπίζουν επίσης περικοπές στις παροχές 
που λαμβάνουν από το κράτος (Universal Credit) 
και παράλληλα αύξηση της εθνικής ασφάλισης το 
επόμενο έτος. 

“Όλα είναι ένας αγώνας εξουσίας" , διαβάζουμε 
στην Daily Mirror. Η εφημερίδα  θεωρεί ότι οι  
αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας θα είναι 
για πολλά νοικοκυριά   "καταστροφικές".  
Επισημαίνει ότι ορισμένοι προμηθευτές ενέργειας 

εξακολουθούν να προσφέρουν προγράμματα με 
σταθερές τιμές, αλλά στην πραγματικότητα  
προβαίνουν σε πολύ υψηλότερες χρεώσεις, περί-
που 1.900 λίρες το χρόνο. Η Mirror σημειώνει ότι 
οι γνώστες της βιομηχανίας ενέργειας υπογραμμί-
ζουν ότι κατά τα φαινόμενα ορισμένες εταιρείες 
"εκμεταλλεύονται τον πανικό" που έχει προκληθεί 
λόγω της πρακτικής αύξησης των τιμών.   
Αλλά υπάρχει μια πιο καθησυχαστική πρόβλεψη 

για τους καταναλωτές στην Daily Express, η οποία 
τονίζει μια υπόσχεση από την κυβέρνηση στον 
τίτλο της: "Θα σας προστατεύσουμε από τη μάστιγα 
των αυξανόμενων λογαριασμών καυσίμων". 
Και μια τελευταία λέξη για την ενεργειακή κρίση 

από τον σκιτσογράφο της Daily Telegraph, τον 
Matt. Έχει σκιτσάρει δύο άτομα  με ένα τηγάνι σε 
μια κουζίνα αερίου. Το ένα κρατάει ένα χρονόμετρο 
αυγών και λέει "αυτό μου δείχνει πόσο χρόνο έχει 
απομείνει στον πάροχο αερίου μας". 
Η διαρκώς αυξανόμενη τιμή της ενέργειας σε δε-

κάδες, κυρίως ευρωπαϊκές ήταν ένα από τα κύρια 
θέματα  του βρετανικού τύπου της Δευτέρας 
(20/09).     
Ο Guardian έγραψε στο πρωτοσέλιδό του: 

“Έκτακτες συνομιλίες με στόχο να συγκρατηθούν 
οι τιμές του φυσικού αερίου” με το κύριο άρθρο να 
υπογραμμίζει ότι ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας 
και Επιχειρήσεων Κουάσι Κουάρτενγκ  είχε συνο-
μιλίες με τους επικεφαλής των εταιριών Ενέργειας 
σε μια προσπάθεια να ελεγχθούν οι διαρκώς  
αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου οι οποίες 
πλήττουν ιδιώτες και επιχειρηματίες. 

Ο Τζο Μπάιντεν υποβαθμίζει τις πιθανότητες εμπορικής συμφωνίας  
μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών

Στη Βουλή των Κοινοτήτων έφτασε μία…  
«μυστική» τριήμερη διανυκτέρευση βρε-
τανού κυβερνητικού αξιωματούχου σε  

ξενοδοχείο της Αθήνας τον περασμένο Μάιο. 
Οπως πληροφορείται η «Παροικιακή», η σκιώδης 
υπουργός Διεθνούς Εμπορίου και βουλευτής των 
Εργατικών Έμιλι Θόρνμπερι «ανακάλυψε» έναν 
λογαριασμό ύψους 621 στερλινών (729 ευρώ) 
που έκανε στέλεχος του βρετανικού Υπουργείου 
Διεθνούς Εμπορίου κατά τη διάρκεια επίσκεψής 
του στην Ελλάδα.  Αποφάσισε, λοιπόν, να φέρει 
το θέμα στη Βουλή, ζητώντας από την υπουργό 

Διεθνούς Εμπορίου Λιζ Τρας να την πληροφο-
ρήσει «σε ποια τοποθεσία και για πόσα άτομα το 
υπουργείο της πραγματοποίησε δαπάνες ύψους 
621,08 στερλινών σε λογαριασμούς ξενοδοχείων 
στις 15 Μαΐου 2021».  
Η ερώτηση υποβλήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου. 

Στην κυβέρνηση, όμως, πήρε οκτώ ολόκληρες 
ημέρες για να απαντήσει.  Η απάντηση δόθηκε 
στις 15 του μήνα και συνέπεσε με τον κυβερνητικό 
ανασχηματισμό, κατά τον οποίο η Τρας προήχθη 
σε υπουργό Εξωτερικών. Αντ’ αυτής, απάντησε 
ο υφυπουργός Γκρεγκ Χαντς. «Η δαπάνη των 

621,08 στερλινών έγινε στην Ελλάδα από ένα 
στέλεχός μας για τρεις διανυκτερεύσεις» είπε, 
αποκαλύπτοντας ότι σκοπός της επίσκεψης του 
αξιωματούχου ήταν να προωθήσει τη βρετανική 
πρόταση για αγορά φρεγατών από το Πολεμικό 
Ναυτικό.  

«Η κυβέρνηση υποστηρίζει την Babcock στη 
ναυτική εξαγωγική ευκαιρία που έχει προκύψει 
και αυτή η επίσκεψη είχε στόχο να σημειωθεί 
πρόοδος ως προς τα τελικά σημεία των προδια-
γραφών του Προγράμματος Νέων Φρεγατών του 
Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού». Η ναυπηγική 

εταιρεία Babcock International προωθεί την 
αγορά της φρεγάτας Arrowhead 140 στο πλαίσιο 
του προγράμματος ενίσχυσης του Πολεμικού 
Ναυτικού. Υπέρ της πρότασης κάνει λόμπινγκ και 
η βρετανική κυβέρνηση: είτε με tweets της  
βρετανικής πρεσβείας στην Αθήνα, είτε με επι-
σκέψεις όπως η επίμαχη, για την οποία όμως  
ο υφυπουργός αρνήθηκε να αποκαλύψει περισ-
σότερα:  

«Για λόγους ασφαλείας, το Υπουργείο δεν  
αποκαλύπτει τα ονόματα ή τις τοποθεσίες των 
ξενοδοχείων που χρησιμοποιεί».

Το «μυστικό» ταξίδι Βρετανού αξιωματούχου στην Αθήνα,  οι φρεγάτες και οι... 621 λίρες
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Ταξίδια: Μένει η «κόκκινη», φεύγει η «πορτοκαλί» λίστα -  
Ευνοϊκές αλλαγές για τους πλήρως εμβολιασμένους
Η βρετανική κυβέρνηση ανα-

κοίνωσε ότι από τις 4 Οκτω-
βρίου καταργείται το σύ-

στημα του «φωτεινού σηματοδότη» 
και η διάκριση χωρών σε «πράσινο 
- πορτοκαλί - κόκκινο» ανάλογα με 
την επικινδυνότητα από τον κορω-
νοϊό σε ό,τι αφορά τα διεθνή ταξίδια. 
Θα διατηρηθεί μόνο μία κόκκινη λί-
στα με χώρες από τις οποίες οι ταξι-
διώτες θα υποχρεώνονται σε 
11ήμερη καραντίνα σε ξενοδοχείο 
με δικά τους έξοδα, καθώς και σε 
δύο τεστ PCR, όπως ισχύει τώρα. 
Για τους πλήρως εμβολιασμένους 

ταξιδιώτες από όλες τις υπόλοιπες 
χώρες, δηλαδή τις μέχρι τώρα «πρά-
σινες» ή «πορτοκαλί», από την ίδια 
ημερομηνία θα πάψει να ισχύει η 
υποχρέωση διαγνωστικού τεστ πριν 
από το ταξίδι προς την Αγγλία. 
Αργότερα μέσα στον Οκτώβριο, 

μάλιστα, πάλι μόνο για τους πλήρως 
εμβολιασμένους, το τεστ της δεύτε-
ρης ημέρας μετά την άφιξη στην  
Αγγλία που μέχρι τώρα έπρεπε να 
είναι μοριακού τύπου PCR θα αντι-
κατασταθεί από ένα φθηνότερο γρή-
γορο τεστ πλευρικής ροής (rapid 
test). 
Για παράδειγμα, αν κάποιος διπλά 

εμβολιασμένος που θέλει να  
επισκεφτεί την Κύπρο ή την  
Ελλάδα, οι οποίες βρίσκονται επί 
του παρόντος στην πορτοκαλί λίστα 
της Αγγλίας, έως σήμερα πρέπει 
προτού μπει στο αεροπλάνο να  
κάνει ένα διαγνωστικό τεστ κορω-
νοϊού από πιστοποιημένο ιδιωτικό 
φορέα ενώ τη δεύτερη ημέρα μετά 
την άφιξή του θα πρέπει να κάνει 

PCR τεστ με μέση τιμή τις 100  
λίρες. Με το νέο σύστημα, η μόνη 
υποχρέωση ενός ταξιδιώτη θα είναι 
ένα rapid test τη δεύτερη ημέρα που 
κοστολογείται περίπου στις 30 λίρες. 
Ωστόσο, οι ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες 
θα συνεχίσουν να έχουν την υπο-
χρέωση για τεστ πριν από το ταξίδι 
προς Αγγλία και για τεστ PCR μετά 
την άφιξη. Ελπίδα της κυβέρνησης 
είναι αυτό να λειτουργήσει ως κίνη-
τρο για όσους παραμένουν διστα-
κτικοί απέναντι στα εμβόλια. 
Εκπρόσωποι του ταξιδιωτικού κλά-

δου καλωσόρισαν την απόφαση, 
επισημαίνοντας όμως ότι ήδη έχουν 
υποστεί ζημιές οι οποίες δεν ανα-
πληρώνονται. O διευθύνων σύμβου-
λος της TUI στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και την Ιρλανδία Άντριου Φλίντχαμ, 
δήλωσε στο BBC ότι  
«είμαστε 17 -18 μήνες χωρίς έσοδα, 
ενώ στην Ευρώπη η εταιρεία  
λειτουργεί στο 70% – 80% του  
φυσιολογικού επιπέδου». Ο υπουρ-

γός Μεταφορών Γκραντ Σαπς, που 
έκανε τις ανακοινώσεις, γνωστοποί-
ησε επίσης ότι από τις 22 Σεπτεμ-
βρίου οκτώ χωρίς βγήκαν από την 
κόκκινη λίστα, μεταξύ των οποίων 
και η Τουρκία. Ο κ. Σαπς τόνισε ότι 
τι νέο σύστημα θα ισχύει έως του-
λάχιστον το νέο έτος. Ο υπουργός 
δήλωσε σχετικά: «Οι νέες αλλαγές 
φέρνουν ένα απλούστερο σύστημα. 
Ένα σύστημα με λιγότερα τεστ και 
χαμηλότερο κόστος, επιτρέποντας 
σε περισσότερους ανθρώπους να 
ταξιδέψουν, να δουν αγαπημένα 
τους πρόσωπα ή να ασχοληθούν με 
επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, ενώ 
παράλληλα δίνουν ώθηση στην τα-
ξιδιωτική βιομηχανία. Η δημόσια 
υγεία ήταν πάντα στο επίκεντρο της 
διεθνούς ταξιδιωτικής μας πολιτικής 
και με πάνω από 44 εκατ. ανθρώ-
πους πλήρως εμβολιασμένους στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, είμαστε πλέον 
σε θέση να εισαγάγουμε μια αναλο-
γική αναθεωρημένη δομή που αντι-

κατοπτρίζει το νέο τοπίο».  
Η Κύπρος και η Ελλάδα εκτιμάται 

ότι θα μεταφερθούν στην ανοικτή 
κατηγορία χωρών.Οι αλλαγές ανα-
μένεται να αυξήσουν σημαντικά τις 
κρατήσεις για την φθινοπωρινή του-
ριστική περίοδο, εν όψει και των δια-
κοπών του Οκτωβρίου.  
Ο Υφυπουργός Τουρισμού της  

Κύπρου Σάββας Περδίος έχει ανα-
φερθεί στο θετικό αποτύπωμα των 
Βρετανών στις φθινοπωρινές αφί-
ξεις, οι οποίες θα δώσουν ανάσα 
στον τουρισμό. «Οπωσδήποτε είναι 
στην θετική κατεύθυνση αυτή η  
εξέλιξη, δίνει περισσότερη ευελιξία 
και σταθερότητα στην διεξαγωγή τα-
ξιδίων τουριστών από την Μ. Βρε-
τανία στην χώρα μας και θεωρούμε 
ότι ενδεχομένως θα βοηθήσει σε 
κρατήσεις της τελευταίας στιγμής για 
την φθινοπωρινή σεζόν, ούτως ώστε 
να βοηθηθεί κι άλλο ο τομέας και η 
προσπάθεια μας να κάνουμε την 
χρονιά τουριστικά υποφερτή»,  
δήλωσε από πλευράς ΠΑΣΥΞΕ ο 
Γενικός Διευθυντής Φιλόκυπρος 
Ρουσουνίδης. Όπως ανέφερε, ο ΠΑ-
ΣΥΞΕ επιλέγει να κρατήσει πιο συ-
γκρατημένη στάση επί των εξελί-
ξεων, αν και υπάρχει αισιοδοξία 
είναι συγκρατημένοι στις προβλέ-
ψεις. Ωστόσο, το γεγονός ότι μεταξύ 
των χωρών που τίθενται εκτός κόκ-
κινης λίστας βρίσκονται η Τουρκία 
και η Αίγυπτος, οι οποίοι είναι αντα-
γωνιστικοί προορισμοί της Κύπρου, 
έχει τη δική του σημασία για τις του-
ριστικές ροές από την Βρετανία 
προς την Κύπρο.

Eκτός κορυφής Οξφόρδη και 
Κέιμπριτζ - Το Σεντ Άντριους 
κορυφαίο πανεπιστήμιο 
Για πρώτη φορά στα 30 χρόνια που εκδίδεται 

ο οδηγός των καλύτερων πανεπιστημίων στο  
Ηνωμένο Βασίλειο από τους Times και τους  
Sunday Times η πρώτη θέση δεν καταλαμβά-
νεται από την Οξφόρδη ή το Κέιμπριτζ. 
Κορυφαίο πανεπιστήμιο για φέτος αναδεικνύε-

ται το Πανεπιστήμιο Σεντ Άντριους (St Andrews) 
της ομώνυμης πόλης της Νοτιοανατολικής Σκω-
τίας. Πρόκειται για το τρίτο παλαιότερο ίδρυμα  
ανώτερης εκπαίδευσης στον αγγλόφωνο κόσμο, 
μετά από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και 
του Κέιμπριτζ. Ιδρύθηκε το 1413. Τα τελευταία 
χρόνια, το Σεντ Άντριους έκλεινε διαρκώς την 
ψαλίδα από τα δύο ιστορικά αγγλικά πανεπι-
στήμια, με όλο και μεγαλύτερο βαθμό ικανοποί-
ησης των φοιτητών του. Λόγω πανδημίας  
καταγράφεται γενικότερα πτώση στη βαθμολο-
γία των βρετανικών πανεπιστημίων με βάση 
την ικανοποίηση των φοιτητών. Το Σεντ Άντρι-
ους μετέφερε online τις διαλέξεις του με μικρές 
ομάδες φοιτητών, καταγράφοντας μόνο μικρή 
πτώση στο επίπεδο ικανοποίησής τους. Η βαθ-
μολογία κάθε πανεπιστημίου συντίθεται από 
 εννέα επιμέρους κατηγορίες, από την ποιότητα 
διδασκαλίας και την ικανοποίηση των φοιτητών, 
έως την ποιότητα των υπηρεσιών, των εγκατα-
στάσεων και την αριθμητική επάρκεια των κα-
θηγητών. Πίσω από το σκωτσέζικο πανεπιστή-
μιο (1.000 βαθμοί) κατατάσσονται κατά σειρά 

- η Οξφόρδη (978), 
- το Κέιμπριτζ (977), 
- το Imperial College του Λονδίνου (939) και 
- το LSE (928), επίσης στο Λονδίνο. 
Σημειώνεται ότι σε καμία άλλη βρετανική  

κατάταξη δεν έχει καταλάβει ποτέ την πρωτιά 
πανεπιστήμιο άλλο από αυτά της Οξφόρδης και 
του Κέιμπριτζ.
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8 χιλιάδες πολίτες 
θα λάβουν την τρίτη 
δόση του εμβολίου
Μέχρι το Σάββατο, 18 Σε-

πτεμβρίου είχαν εμβολιαστεί 
2,921 άτομα με την τρίτη δόση 
εμβολίου, δήλωσε η Αν.  
Διευθύντρια των Ιατρικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας Δρ Όλγα Καλακούτα 
σημειώνοντας ότι το εμβολια-
στικό πρόγραμμα προχωρεί 
κανονικά σε όλες τις ομάδες 
που χρειάζονται τρίτη δόση. 
Είπε ότι άτομα ηλικίας άνω 
των 65 χρόνων θα ειδοποι-
ηθούν σύντομα για τον εμβο-
λιασμό τους. Σύμφωνα με την 
κ. Καλακούτα το πρόγραμμα 
εμβολιασμού για την τρίτη 
δόση συνεχίζεται στους οίκους 
ευγηρίας, όπου εμβολιάζονται 
ένοικοι και προσωπικό. 
Τα άτομα που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες, όπως 
άτομα με ανοσοκαταστολή, 
ανοσοανεπάρκεια, είπε, έχουν 
ξεκινήσει εδώ και δέκα μέρες 
με τον εμβολιασμό της τρίτης 
δόσης. Αυτά είναι άτομα τα 
οποία έχουν HIV, AIDS, ανο-
σοανεπάρκεια, ιστορικό μετα-
μοσχεύσεων συμπαγών ή αι-
μοποιητικών οργάνων και 
άτομα που παίρνουν ανοσο-
κατασταλτική θεραπεία με βιο-
λογικούς παράγοντες. Προχω-
ρούμε, επίσης, σημείωσε, με 
όσους έχουν αιματολογικές ή 
ογκολογικές κακοήθειες και 
άτομα που παίρνουν κορτι-
ζόνη. Όσον αφορά τα άτομα 
άνω των 65, είπε, είμαστε 
στους τελικούς σχεδιασμούς 
σε σχέση με τον τρόπο που 
θα γίνει ο εμβολιασμός. Ανέ-
φερε ότι μέχρι και τις 18 Σε-
πτεμβρίου, είχαν εμβολιαστεί 
με τρίτη δόση εμβολίου 2,921 
άτομα. Είπε ακόμη ότι τα 
άτομα που θα λάβουν την 
τρίτη δόση ανέρχονται γύρω 
στις 8 χιλιάδες. Όσον αφορά 
τους υπόλοιπους εμβολια-
σμούς με την πρώτη και δεύ-
τερη δόση, ανέφερε ότι αυτοί 
προχωρούν σταθερά σε όλες 
τις ηλικίες. «Το θετικό είναι ότι 
έχουμε συγκριτικά κάποιο με-
γαλύτερο ενδιαφέρον στις πιο 
μικρές ηλικίες από 12 μέχρι 
18 χρόνων», σημείωσε. Φαί-
νεται, συνέχισε, να υπάρχει 
ενδιαφέρον και στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, όπου πηγαί-
νουν κινητές μονάδες για να 
διευκολύνουν τους φοιτητές. 

Διορίζει απεσταλμένο ο ΟΗΕ; Τι είπαν 
Αναστασιάδης - Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη

Εισβολή ξένων ειδών ψαριών στην 
Κύπρο λόγω... υπερθέρμανσης
Στην «εισβολή» στις θάλασσες της Κύπρου  

ειδών ψαριών που μέχρι τώρα ήταν άγνωστα στη 
Μεσόγειο και στις προκλήσεις που δημιουργούν 
για την κυπριακή αλιεία αναφέρεται ανταπόκριση 
της Daily Telegraph από το Κάβο Γκρέκο. Το δη-
μοσίευμα επικεντρώνεται στον δηλητηριώδη λα-
γοκέφαλο (ή βατραχόψαρο) και στο επίσης επι-
κίνδυνο λεοντόψαρο, με τη σημείωση ότι το 
δεύτερο είναι πεντανόστιμο αφού πρώτα προσε-
κτικά αφαιρεθούν τα δηλητηριώδη πτερύγια και 
αγκάθια. Ψαράδες περιγράφουν την έλευση του 
λαγοκέφαλου ως «καταστροφή», καθώς είναι 
τόσο επιθετικό ψάρι που κατασπαράζει τις ψαριές 
μέσα στα δίχτυα. Σε ό,τι αφορά το λεοντόψαρο, 
σημειώνεται πως αν αλλάξει η αντίληψη και ο κό-
σμος επικεντρωθεί στη γευστικότητά του θα μπο-
ρούσε να εξελιχθεί σε πλεονέκτημα για την Κύπρο 
που υποφέρει από υπεραλιεία γηγενών ειδών 
ψαριών. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, η θαλάσσια 
πανίδα στην Κύπρο και σταδιακά στην υπόλοιπη  
Μεσόγειο έχει αλλάξει, με όλο και περισσότερα 
τροπικά ψάρια να εμφανίζονται και να κυριαρχούν. 
Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι η  
θερμοκρασία της Μεσογείου, της οποίας η  
Κύπρος περιγράφεται ως το «κατώφλι», αυξάνε-
ται κατά 20% πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο 
μέσο όρο αύξησης της θερμοκρασίας.

Στον διορισμό προσωπικού 
απεσταλμένου για το Κυ-
πριακό που θα αντικαταστήσει 

την Τζέιν Χολ Λουτ ή ειδικού αντιπρο-
σώπου στη θέση του Εσπεν Μπαρθ 
΄Ειντε, θα προχωρήσει ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκου-
τέρες. Αυτό ήταν σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της εφημερίδας “Πολίτης’ 
που ανέφερε ο ίδιος στον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη κατά την διάρκεια της 
συνάντησής τους στη Νέα Υόρκη. Οι 
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν 
συζητήθηκε η πρόταση -αναφορά- 
του Προέδρου Αναστασιάδη για επι-
στροφή στο Σύνταγμα του 1960, κα-
θότι όλα τα θέματα και οι απόψεις θα 
συζητηθούν την Δευτέρα 27 Σεπτεμ-
βρίου κατά την διάρκεια γεύματος που 
θα παραθέσει ο Αντόνιο Γκουτέρες 
στους ηγέτες των δύο Κοινοτήτων. Ο 
Ν. Αναστασιάδης ανέφερε ότι ανέ-
πτυξε τις θέσεις της πλευράς μας για 
δρομολόγηση δημιουργικού διαλόγου 
για το Κυπριακό, στη βάση των απο-
φάσεων του ΓΓ του ΟΗΕ. Ο κ. Γκου-
τέρες, σημείωσε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, ανέπτυξε ιδέες για 
διευκόλυνση της επανεκκίνησης της 
διαδικασίας. Τα θέματα αυτά, πρό-
σθεσε ο Πρόεδρος, θα τεθούν στην 
άτυπη τριμερή στις 27 Σεπτεμβρίου. 
Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, 
ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χρι-
στοδουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος Μάριος Πελεκάνος, ο Μόνιμος 
Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας στα 
Ηνωμένα Έθνη Ανδρέας Χατζηχρυ-
σάνθου και το Μέλος του Διπλωματι-
κού Γραφείου του Προέδρου Παντε-
λής Παντελίδης. Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είπε ότι «η συνάντηση 
με τον ΓΓ έγινε σε ένα δημιουργικό 
κλίμα. Έχουμε παραθέσει τις από-
ψεις, τις θέσεις και πώς θα μπορούσε 
να επαναρχίσει ένας δημιουργικός 

διάλογος χωρίς προαπαιτούμενα». 
Δήλωσε επίσης πως «έχω αναπτύξει 
κάποιες θέσεις και ιδέες και έχουμε 
συμφωνήσει ότι τα όσα αφορούν το 
Κυπριακό θα συζητηθούν και κατά το 
γεύμα που θα έχουμε στις 27 του μη-
νός με τον κ. Τατάρ». Τέλος εξέφρασε 
την ελπίδα «ότι όλα θα πάνε κατ΄ευ-
χήν, έτσι ώστε να υπάρχει μια νέα 
προοπτική για την Κύπρο». 

 
Τα βλέμματα στραμμένα στις 27 
 
Στη συνάντηση της 27ης Σεπτεμ-

βρίου θα συζητηθεί η παραπέρα πο-
ρεία του Κυπριακού με τον διορισμό 
νέου αντιπροσώπου του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να 
βρίσκεται στο επίκεντρο. Κατά την 
20λεπτη συνάντηση, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης παρέθεσε στον Αντό-
νιο Γκουτέρες απόψεις για το πώς θα 
επαναρχίσει ο διάλογος στο Κυ-
πριακό. Σύμφωνα με τον “Φιλελεύ-
θερο”, αυτό που προκύπτει από τη 
συνάντηση ΠτΔ – ΓΓ είναι πως το 
«ψητό» στο γεύμα της 27ης Σεπτεμ-
βρίου θα είναι ο διορισμός νέου αντι-
προσώπου στο Κυπριακό. Με δύο 
επιλογές να βρίσκονται στο τραπέζι: 
Α. Να είναι ειδικός αντιπρόσωπος 

του οποίου ο διορισμός θα περάσει 
μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας, 
όπως για παράδειγμα ήταν ο Νορβη-
γός Έσπεν Μπαρθ Άιντε, ή 
Β. Να προχωρεί ο ΓΓ ΟΗΕ σε απευ-

θείας επιλογή και να είναι προσωπι-
κός απεσταλμένος, όπως ήταν η Τζέιν 
Χολ Λουτ. 
Σε ό,τι αφορά την πρώτη επιλογή, 

δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσει τη 
αντίδραση της τουρκικής πλευράς 
λόγω του ότι ο διορισμός θα περάσει 
μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας 
και ως εκ τούτου θα δεσμεύεται και 
από τις σχετικές αποφάσεις. 

Το Σάββατο με Γκουτέρες ο Τατάρ 
 
Συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ θα 

έχει το Σάββατο ο Ερσίν Τατάρ, όπως 
ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτησή του στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέ-
τοντας ότι τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 
θα παρακαθίσει στο γεύμα που θα 
προσφέρει ο κ. Γκουτέρες στους δύο 
ηγέτες. Ο κ. Τατάρ έγραψε επίσης ότι 
παρακολουθεί τις ομιλίες στη ΓΣ του 
ΟΗΕ και θα έχει συναντήσεις με εκ-
προσώπους άλλων χωρών που βρί-
σκονται στη Νέα Υόρκη για τις εργα-
σίας της συνέλευσης, διεθνή φόρα και 
εκπροσώπους των ΜΜΕ. Όπως με-
ταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Τα-
τάρ εξέφρασε ικανοποίηση για τις 
αναφορές του Τούρκου Προέδρου στο 
Κυπριακό, λέγοντας ότι παρείχε 
«ισχυρή στήριξη» στις απόψεις και 
την νέα πολιτική των Τ/κ. Όπως είναι 
γνωστό, υποστήριξε, οι Τ/κ είναι ένας 
«λαός» που στερείται ίσης μεταχείρι-
σης και φωνής στη διεθνή σκηνή από 
το 1963. Από την μια, ανέφερε ο κ. 
Τατάρ, συνεχίζει να είναι σε ομηρία 
διεθνώς και από την άλλη το δικαίωμα 
να έχει λόγο, έχει είτε περιοριστεί δρα-
στικά είτε αφαιρεθεί πλήρως. Οι Τ/κ, 
συνέχισε, αναμένουν να γίνει σεβαστό 
το δικαίωμα να έχουν ίσο λόγο στην 
διεθνή σκηνή, προεξέχοντος των ΗΕ, 
ως ο ένας εκ των δύο ίσων ιδιοκτητών 
της Κύπρου και ως μία εκ των δύο 
ίσων πλευρών του Κυπριακού, ισχυ-
ρίστηκε, επίσης. Ο Τατάρ υποστηρίζει 
επίσης ότι ο Αναστασιάδης κατά την 
ομιλία του στην Γενική Συνέλευση «θα 
επαναλάβει, χωρίς καμία έκπληξη, 
την προπαγάνδα και τις απόψεις του 
εναντίον της τ/κ πλευράς και της 
Τουρκίας. Το δίκαιο είναι να έχουμε κι 
εμείς ίσο λόγο στην ίδια πλατφόρμα, 
δηλαδή τη ΓΣ του ΟΗΕ και στα άλλα 
όργανα του ΟΗΕ».

Πόθεν έσχες: Πήρε πίσω  
τη σύνταξη ο Αναστασιάδης
Στο «Πόθεν Έσχες» του Προέδρου Αναστα-

σιάδη που κατέθεσε στις 15/9/2021, λόγω της 
συμπλήρωσης τριών χρόνων από την ανάληψη 
του αξιώματός του, αποκαλύπτεται το εξής: Ει-
σπράττει βουλευτική σύνταξη ύψους €4.080 τον 
μήνα, την οποίαν αποποιήθηκε δημόσια το 2015 
με σκοπό να καταβάλλεται ως εισφορά από το 
Γενικό Λογιστήριο στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοι-
νωνικής Στήριξης, του οποίου Πρόεδρος είναι η 
Πρώτη Κυρία Άντρη Αναστασιάδη. Σκοπός του 
Φορέα είναι η παροχή στήριξης στους άπορους 
φοιτητές. Η διαπίστωση ότι ο Πρόεδρος εισπράτ-
τει από το 2018 και εντεύθεν τη βουλευτική του 
σύνταξη προκύπτει από τη σύγκριση του «Πόθεν 
Έσχες» που κατέθεσε στις 31/5/2018 με την επα-
νεκλογή του στην Προεδρία, με το «Πόθεν 
Έσχες» που κατέθεσε στις 15 του μήνα, με τη 
συμπλήρωση τριών χρόνων στο προεδρικό 
αξίωμα. Ειδικότερα, στο «Πόθεν Έσχες» του 
2018, στο πεδίο «Κατάσταση μικτών εισοδημά-
των», ο Αναστασιάδης δήλωσε τις τρεις συντάξεις 
που λαμβάνει με την εξής σημείωση: «Το 2015 
είχε πληρωθεί ποσό €48.345 για σύνταξη από 
αποχώρηση από τη Βουλή και μετά την αφαίρεση 
φόρων και αποκοπών για €23.848, το υπόλοιπο 
για €24.497 δόθηκε εισφορά στον Ανεξάρτητο 
Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Στον Φορέα δόθηκε 
εισφορά και το 2016, το ποσό των €21.700». 
Ωστόσο, στο «Πόθεν Έσχες» του 2021 δεν γίνεται 
καμία αναφορά σε εισφορά στον Ανεξάρτητο Φο-
ρέα. Αντίθετα, ο Πρόεδρος περιέλαβε στις απο-
λαβές του και τη βουλευτική σύνταξη. Στις 
11/2/2015, ανακοίνωσε ότι ενόσω είναι Πρόεδρος 
αποποιείται του δικαιώματος βουλευτικής σύντα-
ξης. Η θητεία του έληξε τον Ιανουάριο του 2018. 
Ακολούθησαν εκλογές όπου και επανεξελέγη. Συ-
νεπώς, θα έπρεπε να ανανεώσει τη σχετική οδη-
γία του προς το Γενικό Λογιστήριο για αποποίηση 
της βουλευτικής σύνταξης που λαμβάνει, κάτι που 
δεν φαίνεται να έπραξε με βάση το «Πόθεν 
Έσχες» του 2021.



Η προσοχή όλων στρέφεται στην τριμερή 
συνάντηση της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη, 
μεταξύ των ηγετών των δυο Κυπριακών 
Κοινοτήτων και του ΓΓ του ΟΗΕ,  αλλά οι 
προσδοκίες όσων εξακολουθούν να πι-
στεύουν και να παλεύουν για λύση – επα-
νένωση της χώρας είναι μηδαμινές. 

 
Προφανώς τρίβουν τα χέρια από αγαλλίαση οι 

θιασώτες της πολιτικής της συνέχισης του σημε-
ρινού διχοτομικού στάτους κβο, βλέποντας κινή-
σεις για παγίωση των τετελεσμένων και συνέχιση 
εσαεί της διχοτόμησης της Κύπρου. 

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι στη συνά-
ντηση της Δευτέρας με τον Πρόεδρο της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδη και τον Τουρ-
κοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, ο Γ. Γ. του ΟΗΕ 
Αντώνιο Γκουτέρες, θα τους δώσει της ευκαιρία 
να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και να αναπτύ-
ξουν «νέες ιδέες», όπως τους ζήτησε στην τελευ-
ταία του έκθεση προ το Συμβούλιο Ασφαλείας. 

Ωστόσο, κρίνοντας από τα όσα δημόσια δηλώ-
νουν οι δυο ηγέτες κάθε άλλο παρά έχουν τέτοια 
πρόθεση! Ο Ερσίν Τατάρ εμμένει στη θέση ότι 
δεν συζητά πλέον λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) και πως μόνη εφικτή λύση 
είναι τα δυο κράτη με τον Πρόεδρο  Αναστασιάδη 
να προβάλει το «νέο» εφεύρημα του για… «επι-
στροφή στο Σύνταγμα του 1960, γνωρίζοντας 
 εκ των προτέρων πως δεν υπάρχει καμιά πιθα-
νότητα αποδοχής του από την τουρκική πλευρά 
πλευρά, ως βάση αναζήτησης λύσης.   
Ο Τουρκοκύπριος εθνικιστής ηγέτης προφανώς 

και ενεργεί σε πλήρη συντονισμό με την Άγκυρα, 
άλλωστε δεν το αποκρύβει. Ακολουθούν την τα-
κτική να «βγαίνει μπροστά» ο Τατάρ στην προ-
βολή των ακραίων, διχοτομικών θέσεων και οι 
αλλοπρόσαλλες τοποθετήσεις Αναστασιάδη του 
δίνουν άλλοθι να παρουσιάζεται με θέσεις που 
βρίσκονται εκτός παραμέτρων των Ηνωμένων 
Εθνών.  

Σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους το κλίμα 
όπως έχει διαμορφωθεί με τη συμπεριφορά και 
του Ελληνοκύπριου ηγέτη, δίνει άλλοθι στους 
όποιους καλοθελητές στα Ηνωμένα Έθνη να αφή-
νουν στο απυρόβλητο  τη χώρα που εισέβαλε 
στην Κύπρο και εξακολουθεί να παραβιάζει το 
διεθνές δίκαιο με τη συνεχιζόμενη κατοχή και τα 
νέα τετελεσμένα που δημιουργεί στην Αμμόχωστο 
και στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη (ΑΟΖ). 

 
«ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ» ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ  
Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - ΔΗΣΥ 

 
Πολιτικοί κύκλοι εκφράζουν έντονες επικρίσεις 

κατά του Προέδρου Αναστασιάδη, του υπουργού 
Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη και της ηγεσίας 
του κυβερνώντος κόμματος ακριβώς γιατί δεν κα-
ταφέρνουν να αναδεικνύουν στο διεθνές πεδίο  
εκείνα τα ζητήματα που θα πίεζαν πολιτικά την 
Τουρκία για να οδηγηθεί σε πολιτικές υποβοήθη-
σης των προσπαθειών για εξεύρεση λύσης, στη 
βάση του συμφωνημένου πλαισίου. 

Αντίθετα με τις αλλοπρόσαλλες τοποθετήσεις 
και ενέργειες τους, τη μια με την αποκεντρωμένη, 

άλλως χαλαρή ομοσπονδία, στη συνέχεια με τις 
βολιδοσκοπήσεις για «δυο κράτη» και εσχάτως 

με τη θέση για «επιστροφή στο Σύνταγμα του 
1960», επιβεβαιώνουν ότι Αναστασιάδη και ηγε-
σία του ΔΗΣΥ δημιουργεί «ισόβαρο» στις παρεκ-
κλίσεις της τουρκικής πλευράς, γεγονός που θα 
οδηγήσει τον Γ.Γ. του ΟΗΕ σε συμπεράσματα για 
αδιαφορία των άμεσα ενδιαφερομένων για λύση 
του προβλήματος με ορατό πλέον τον κίνδυνο, 
σε πρώτο στάδιο να βγάλει εκτός της ατζέντας 
του το Κυπριακό.  

Ενημερωμένη πηγή μας μετέφερε ότι στους δι-
πλωματικούς κύκλους της Λευκωσίας είναι έντονη 
η εκτίμηση πως και οι δυο πλευρές πάνε στο ρα-
ντεβού με τον Αντώνιο Γκουτέρες «με το ζόρι». 
Με την εκτίμηση πως οι θέσεις τους δεν βρίσκο-
νται σε ακτίνα συμφωνίας για τη βάση έστω επα-
νάληψης των προσπαθειών για αναζήτηση λύ-
σης, Αναστασιάδης και Τατάρ σχεδίαζαν τη 
μετάβαση τους στη Νέα Υόρκη ενόψει της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ για άλλους λόγους, ο κα-
θένας τους δικούς του. 

Είχαν αυτή την πεποίθηση πως δεν υπήρχε 
έδαφος με βάση τα όσα οι ίδιοι είπαν στην Τζέϊν 
Χολ Λουτ κατά την τελευταία κάθοδο της στο νησί 
ως απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ. Έτσι η πρό-
σκληση του κ. Αντώνιο Γκουτέρες δεν έγινε από 
κανένα δεκτή με θέρμη, πράγμα που φαίνεται και 
από τις δημόσιες τοποθετήσεις τους.  

Κανένας από τους δυο δεν έδειξε να θεωρεί 
έστω ως «σανίδα σωτηρίας» του διαλόγου την 
τριμερή της Δευτέρας.  

Αναφερόμενοι ειδικότερα στις διπλωματικές 
υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας καταγρά-
φεται πως δεν «κούνησαν το δακτυλάκι τους» για 
να δημιουργηθεί το αναγκαίο διπλωματικό κλίμα 
με ελπίδες αναστροφής της πορείας προς συνέ-
χιση της επικίνδυνης στασιμότητας. 

Είναι ενδεικτικό το γεγονός πως δεν μπόρεσαν 
να διευθετήσουν σημαντικές συναντήσεις του 
Προέδρου της Δημοκρατίας και του υπουργού 
Εξωτερικών κατά την παρουσία τους στη Νέα 
Υόρκη, για τις εργασίες  της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ. 

Προς αυτή την κατεύθυνση δεν βοηθά και η γε-
νικότερη εικόνα που ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
και η κυβέρνηση του δημιούργησαν στη διεθνή 
πολιτική σκηνή με τα ζητήματα του ξεπλύματος 
βρόμικου χρήματος, τις μίζες σε μεγαλοελεγκτικά 
και μεγαλοδικηγορικά γραφεία με τη βιομηχανία 
έκδοσης χρυσών διαβατηρίων και τη συνεχή υπο-
χώρηση της χώρας  στους δείκτες των διεθνών 
οργανισμών σε ζητήματα ηθικής και δεοντολο-
γίας.  Κατάντησαν την Κύπρο «το μαύρο πρό-
βατο» στις διεθνείς συνάξεις.  

Το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο ασφαλώς 
και ο Ν. Αναστασιάδης κλήθηκε από δημοσιο-
γράφους να ενημερώσει για τις επαφές του στη 
Νέα Υόρκη… Αναφέρθηκε στην εθιμοτυπική συ-
νάντηση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφα-
λείας, τον Πρόεδρο της Γερμανίας μια συνάντηση 
ολιγόλεπτη που κάνει ο εκάστοτε προεδρεύων 
του Σ.Α. με τους ηγέτες των κρατών που μετέχουν 
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.  

Ο κ. Αναστασιάδης υπέμνησε τη συνάντηση του 
με τον Πρόεδρο του Ιράκ ενώ από τους σημαντι-
κούς παίκτες στον ΟΗΕ, διευθετήθηκε συνάντηση 
μόνο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας! 

Ανάλογα αποτελέσματα είχε και η προσπάθεια 
του υπουργού Εξωτερικών Ν. Χριστοδουλίδη. Οι 
μόνες συναντήσεις στις οποίες αναφέρεται ανα-
κοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών είναι με 
τους υπουργούς Εξωτερικών του Κουβέϊτ, της Αι-
γύπτου και το Κιργιστάν. Α… συναντήθηκε και 
με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Ν. Δέν-
δια. 

Και με αυτές ΜΟΝΟ τις επαφές Πρόεδρος και 
υπουργός Εξωτερικών νομίζουν πως κάνουν στο-
χευμένη εξωτερική πολιτική για σπάσιμο του αδιε-
ξόδου στο Κυπριακό. Εκτός κι αν ακριβώς ακο-
λουθούν συγκεκριμένη τακτική για να 
παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν και να πα-
γιωθεί ως «δεύτερη καλύτερη λύση» το σημερινό 
διχοτομικό στάτους κβο! 

 
ΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΜΕ ΓΓ ΟΗΕ,  
ΔΗΛΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

 
Σε δημιουργικό κλίμα έγινε η συνάντηση με τον 

Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, στη Νέα Υόρκη, κατά 
την οποία παρέθεσε τις απόψεις και θέσεις του 
και πώς θα μπορούσε να επαναρχίσει δημιουρ-
γικός διάλογος χωρίς προαπαιτούμενα, δήλωσε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης. 

 
Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας 

με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έγινε την 
Τρίτη στο Γραφείο του κ. Γκουτέρες. 

 
Μετά τη συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου 

20 λεπτά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δη-
λώσεις του είπε ότι "η συνάντηση με τον ΓΓ έγινε 
σε ένα δημιουργικό κλίμα". 

 
Οπως σημείωσε, "έχουμε παραθέσει τις από-

ψεις, τις θέσεις και πώς θα μπορούσε να επα-
ναρχίσει ένας δημιουργικός διάλογος χωρίς προ-
απαιτούμενα. Έχω αναπτύξει κάποιες θέσεις και 
ιδέες και έχουμε συμφωνήσει ότι τα όσα αφορούν 
το Κυπριακό θα συζητηθούν και κατά το γεύμα 
που θα έχουμε στις 27 του μηνός με τον κ. Τα-
τάρ». 

 
Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέ-

φρασε την ελπίδα όλα να εξελιχθούν κατ΄ ευχήν. 
«Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε κατ΄ ευχήν, έτσι 
ώστε να υπάρχει μια νέα προοπτική για την Κύ-
προ», τόνισε, συγκεκριμένα. 

 
Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, ο Υπουρ-

γός Εξωτερικών  Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος  Μάριος Πελεκάνος, ο 
Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας στα 
Ηνωμένα Έθνη  Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου και 
το Μέλος του Διπλωματικού Γραφείου του Προ-
έδρου   

Παντελής Παντελίδης. 
 

Λύση δύο κρατών θα προωθήσει 
 

 στη Νέα Υόρκη ο Τατάρ 
 
Τη θέση ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο κυ-

ρίαρχα, ανεξάρτητα κράτη και ότι η τουρκοκυ-
πριακή πλευρά έχει εγκαταλείψει τη δικοινοτική, 
διζωνική ομοσπονδία ως βάση λύσης του Κυ-
πριακού, θα μεταφέρει στις επαφές του στην Νέα 
Υόρκη ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ.  

Στις δηλώσεις του πριν από την αναχώρησή 
του για την Νέα Υόρκη, ο κ. Τατάρ είπε ότι θα έχει 
συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ όπως επίσης και 
άλλες επαφές. Είπε ότι στην Γενεύη και στις Βρυ-
ξέλλες, ο ΓΓ του είχε πει ότι τον αναμένει στη 
Νέα Υόρκη μαζί με την ομάδα του. 

Θέση της Τ/κ πλευράς, είπε, είναι η προώθηση 
των έξι σημείων όπως τα παρουσίασε στη Γε-
νεύη, προσθέτοντας ότι μετά την εκλογή του στη 
λεγόμενη προεδρία στα κατεχόμενα, υπάρχει 
συμφωνία (στα κατεχόμενα) για προώθηση λύσης 
δύο κρατών, ανεξάρτητα, κυρίαρχα κράτη τα 
οποία θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα από το 
άλλο. 

Κατά τον κ. Τατάρ, ο κ. Γκουτέρες τους κάλεσε 
να φέρουν νέες ιδέες και ότι από τις επαφές της 
ειδικού Συμβούλου, Τζέιν Χολ Λουτ, είναι αντιλη-

πτό ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφός μεταξύ των 
δύο πλευρών. Η βάση είπε, είναι η δικοινοτική, 
διζωνική ομοσπονδία αλλά η Τουρκοκυπριακή 
πλευρά έφυγε από αυτήν την πολιτική, προσθέ-
τοντας ότι η παράμετρος αυτή θα πρέπει να τύχει 
αξιολόγησης εκ νέου. Η ένταξη της Κύπρου στην 
ΕΕ πριν από λύση του Κυπριακού, ισχυρίστηκε, 
έκανε το πρόβλημα πιο περίπλοκο, προσθέτο-
ντας ότι αυτό το θέμα θα το αναλύσει στη Νέα 
Υόρκη. 

«Υπάρχει μια πραγματικότητα στην Κύπρο. 
Υπάρχουν δύο λαοί, δύο διαφορετικά κράτη», 
ισχυρίστηκε και πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο να 
συνεχίζεται μια διαδικασία βάσει της ομοσπονδίας 
όπου η πλειοψηφία κυριαρχεί της μειοψηφίας και 
να σταματήσουν οι δεσμοί με την Τουρκία. Θα 
εξηγήσει, είπε, σε λεπτομέρεια αυτή τη νέα πολι-
τική, προσθέτοντας ότι αυτό που είναι σημαντικό 
για τον ίδιο είναι η προστασία των δικαιωμάτων, 
συμφερόντων και ύπαρξη των Τούρκων της Κύ-
πρου. 

Το λεγόμενο κράτος, με τη στήριξη της Τουρκίας, 
κατά τον κ. Τατάρ, θα συνεχίσει να υπάρχει στην 
ανατολική Μεσόγειο, για ένα καλύτερο μέλλον. 

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Αν δεν γίνει αποδε-
κτή η κυρίαρχη ισότητά μας, το διεθνές ισότιμο 
στάτους μας δεν γίνει αποδεκτό, δεν πρόκειται 
να αρχίσουμε επίσημες διαπραγματεύσεις. Αυτό 
διατυπώθηκε ξεκάθαρα στη Γενεύη μετά από δια-
βουλεύσεις με την Τουρκία. Κανείς δεν πρόκειται 
να μας κάνει να εγκαταλείψουμε αυτή τη θέση, 
προσθέτοντας ότι δεν αποφεύγει τον διάλογο και 
ότι θα παρευρεθεί αν πάρει επίσημη πρόσκληση. 

 
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΛΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ  
ΟΙ Τ/Κ, ΕΙΠΕ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΗ ΓΣ ΤΟΥ 

ΟΗΕ 
 
“Η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές κα-

θεστώς των Τ/κ, το οποίο είναι το ουσιαστικό 
στοιχείο για τη λύση του Κυπριακού πρέπει να 
καταγραφεί”, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος 
Ταγίπ Ερντογάν προσθέτοντας ότι “η Τουρκία 
στηρίζει το νέο όραμα λύσης που πρότειναν οι 
Τ/κ”. 

 
Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 

ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι “μια δίκαιη, μόνιμη 
και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό είναι δυνατή μόνο 
με μια ρεαλιστική προσέγγιση προσανατολισμένη 
στο αποτέλεσμα”. 

 
“Ενώ ο ηγέτης ενός από τους δύο λαούς στο 

νησί, ο οποίος είναι αποδεκτός ως ισότιμος από 
τον ΟΗΕ, μπορεί να σας απευθυνθεί, δεν είναι 
δίκαιο ότι ο άλλος ηγέτης να μην μπορεί να κάνει 
τη φωνή του να ακουστεί σε αυτήν την πλατ-
φόρμα.  Η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διε-
θνές καθεστώς του τ/κ λαού, το οποίο είναι το 
ουσιαστικό στοιχείο για τη λύση πρέπει να κατα-
γραφεί. Στηρίζουμε το νέο όραμα λύσης που πρό-
τεινε ο τ/κ  λαός. Από εδώ καλώ τη διεθνή κοινό-
τητα να αξιολογήσει τις απόψεις των Τ/κ με 
ανοιχτό μυαλό και χωρίς προκαταλήψεις", είπε ο 
Ερντογάν. 

 
Η συνέχιση του ήρεμου περιβάλλοντος στην 

ανατολική Μεσόγειο, πρόσθεσε, είναι προς το 
κοινό μας συμφέρον. "Ελπίζουμε ότι τα προβλή-
ματα που σχετίζονται με την κατανομή της θα-
λάσσιας δικαιοδοσίας θα επιλυθούν στο πλαίσιο 
του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γει-
τονίας. Για αυτό, πρώτα απ `όλα, είναι απαραίτητο 
να εγκαταλείψουμε την αντίληψη η οποία αγνοεί 
ότι η Τουρκία, έχει τη μεγαλύτερη ακτή στην ανα-
τολική Μεσόγειο. Όλοι οι παράγοντες της περιο-
χής πρέπει να συμμετέχουν στο διάλογο και τη 
συνεργασία. Η πρότασή μας για τη διοργάνωση 
της Διάσκεψης της ανατολικής Μεσογείου είναι 
ακόμα στο τραπέζι”, είπε, επίσης.
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Σχεδόν ανύπαρκτες οι προοπτικές θετικού αποτελέσματος στην τριμερή
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ – ΤΑΤΑΡ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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Αντιρατσιστική Γιορτή 
το Σάββατο 

Έπειτα από απουσία ενός 
χρόνου εξαιτίας της πανδη-
μίας, η Αντιρατσιστική Γιορτή, 
που διοργανώνουν η Κίνηση 
«Απελάστε το Ρατσισμό» και 
το Κυριακάτικο Σχολείο Μετα-
ναστών, επιστρέφει στις 25 
Σεπτεμβρίου, στην πλατεία 
Πρωτομαγιάς στην Αθήνα.  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
συναυλίες των Kadinelia, Αλέ-
ξανδρου Κτιστάκη με την μπά-
ντα του και Madde Vandal, πά-
νελ συζήτησης για τους 
πρόσφυγες και την αλληλεγ-
γύη, προβολές ντοκιμαντέρ και 
ταινιών animation.  

Επίσης, θα υπάρχουν εκθέ-
σεις φωτογραφίας, πολιτικής 
γελοιογραφίας και βιβλίου και 
παιδότοπος με ζωγραφική, 
αφήγηση παραμυθιών και θε-
ατρικό παιχνίδι. Τέλος, θα 
προσφέρεται διεθνής κουζίνα 
με γεύσεις από τον Αφγανι-
στάν, τη Βενεζουέλα, το Κουρ-
διστάν, το Μπανγκλαντές,  
τη Νιγηρία και την Τουρκία.  
Ο χώρος θα είναι προσβάσι-
μος για ανάπηρους σε συνερ-
γασία με την Κίνηση Αναπή-
ρων Καλλιτεχνών.

Κεραμέως: «Ξεπέρασε το 75,5% το ποσοστό εμβολιασμού στους φοιτητές»

Στοιχεία για την πορεία των εμβολιασμών σε  
μαθητές και φοιτητές, έδωσε η υπουργός  
Παιδείας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στην  

Ολομέλεια της Βουλής. «Αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικοί 
μας, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση, είναι εμβολιασμένοι με ποσοστό που ξεπερνάει 

το 82%. Και στα παιδιά μας υπάρχει μια αύξηση. Αρκεί; 
Όχι. Θα το πω ευθέως δεν αρκεί και είναι καθήκον 
όλων μας, της κάθε μιας και του καθενός που είναι σε 
αυτή την αίθουσα να πείσουμε τους γονείς για το πόσο 
σημαντικό είναι τα παιδιά μας να εμβολιαστούν. Για το 
πώς προστατεύουμε πρώτα τα ίδια, για το πώς τα θω-
ρακίζουμε πολύ περισσότερο μέσω του εμβολίου», είπε 
η υπουργός Παιδείας και ενημέρωσε την εθνική αντι-
προσωπεία: «Στα παιδιά με μια δόση κλεισμένο ρα-
ντεβού, είμαστε στο 35% για τις ηλικίες 15 με 18 ετών, 
και στο 17% για τις ηλικίες 12-14 ετών. Στα πανεπιστή-
μια τα ποσοστά είναι πολύ πιο υψηλά και μάλιστα άλ-
λαξαν εντός της τελευταίας εβδομάδος. Την προηγού-
μενη εβδομάδα έλεγαν ότι το ποσοστό των φοιτητών 
που έχει ήδη εμβολιαστεί με μια δόση ή έχει νοσήσει 
είναι 73%. Σήμερα είναι πάνω από 75,5% στους φοι-
τητές. Στο προσωπικό, πάνω από 87% εμβολιασμένοι 
με δύο δόσεις. Στα μέλη ΔΕΠ, πάνω από 91% εμβο-
λιασμένοι με δύο δόσεις». «Νομίζω ότι με όλα αυτά η  
εκπαιδευτική κοινότητα στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα  
επιστροφής στην κανονικότητα, αξιοποιώντας αυτό το  
μοναδικό δώρο της επιστήμης, το εμβόλιο», είπε η 
υπουργός Παιδείας. Επιπλέον των μέτρων, η κυβέρ-
νηση, όπως τόνισε η Νίκη Κεραμέως, έχουν σχεδιαστεί 

αυξημένοι έλεγχοι, και εργαστηριακοί και αυτοδιαγνω-
στικοί, που θα είναι όλοι δωρεάν, για τους μαθητές. 

«Αν υπάρξει κρούσμα μέσα σε ένα τμήμα, μπορεί να 
καταλήξει οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, 
να κάνουν 7 τεστ την εβδομάδα, εργαστηριακά και  
αυτοδιαγνωστικά. Όλα δωρεάν από το κράτος», είπε η 
υπουργός και τόνισε ότι η κυβέρνηση επενδύει στους 
πολλούς και εντατικούς ελέγχους αν και κοστίζουν 
πολλά χρήματα, για να σταματήσει η διασπορά και να 
προστατευθεί ακόμα περισσότερο η σχολική κοινότητα. 

Η κ. Κεραμέως είπε ότι υπάρχει μια διαφορετική  
φιλοσοφία σε σχέση με τα περυσινά πρωτόκολλα που 
έκλεινε τμήμα όταν παιδί νοσούσε, για να εμποδιστεί η 
διασπορά του ιού στο σπίτι. «Τώρα όλοι αυτοί είτε είναι 
ήδη εμβολιασμένοι, είτε, εάν δεν είναι, μπορούν να  
εμβολιαστούν δωρεάν. Από την άλλη έχουμε χρέος 
στην παροχή της εκπαίδευσης», είπε η υπουργός και 
πρόσθεσε: «αν ίσχυαν τα ίδια πρωτόκολλα φέτος, τι 
μήνυμα θα περνούσε για τον εμβολιασμό; Εφόσον έχει 
εμβολιαστεί σημαντικό μέρος, πρέπει και η εκπαίδευση 
να συνεχίσει. Για να το κάνουμε αυτό, επενδύουμε και 
ξοδεύουμε σημαντικά ποσά σε εργαστηριακά και αυ-
τοδιαγνωστικά τεστ, για να θωρακίσουμε τη διά ζώσης  
λειτουργία».

Εξωφρενικά περιστατικά έξω από σχολεία με τους 
αρνητές: Γονιός ζητά 2,7 εκατ. από εκπαιδευτικό!

Τσιτσιπάς: «Τελικά,  
θα κάνω το εμβόλιο!»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μιλώ-
ντας στον ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε 
ότι δεν μετανιώνει για όσα έχει 
πει για τον εμβολιασμό, αλλά 
και για τις αναρτήσεις του στο 
twitter οι οποίες έχουν προκα-
λέσει αντιδράσεις. Ωστόσο, 
παραδέχθηκε πως έχει νιώσει 
ντροπή για τη συμπεριφορά 
που έχει έχει παρουσιάσει 
κατά καιρούς στον αγωνιστικό 
χώρο. Ο 23χρονος τενίστας 
είπε: «Προσωπικά, δεν προ-
ώθησα τον εμβολιασμό. Δεν 
ήμουν κατά του εμβολιασμού. 
Υποστηρίζω οποιονδήποτε θέ-
λει να εμβολιαστεί.  
Δεν είμαι γιατρός, είμαι αθλη-

τής του τένις και η άποψή μου 
δεν είναι η καλύτερη σε ό,τι 
έχει να κάνει με ιατρική. Αν με 
ρωτήσουν για τένις, είμαι κα-
λύτερος σε αυτό. Θα συμβεί 
φέτος (σ.σ. να εμβολιαστώ). 
Για να μπορώ να έχω μία κα-
νονική ζωή». Και πρόσθεσε: 
«Έχει ενοχλήσει τους πάντες. 
Στην αρχή της καραντίνας 
ένιωθα ότι η ζωή μου δεν είχε 
κανένα νόημα. Είχα τόσους 
πολλούς στόχους να πραγμα-
τοποιήσω και ήξερα ότι η χρο-
νιά έφευγε. Δεν θα μπορούσα 
να πετύχω αυτά που είχα ως 
στόχο».

Εξωφρενικά και πέρα από κάθε φαντασία είναι τα 
περιστατικά που έρχονται στο φως σχετικά με αρ-
νητές γονείς οι οποίοι είτε επιρρίπτουν αβάσιμες 

κατηγορίες σε καθηγητές επειδή απλά ακολουθούν το 
πρωτόκολλο, είτε ρίχνουν το φταίξιμο στα παιδιά τους και 
απλά δεν τα στέλνουν το σχολείο. Μάλιστα, υπάρχουν 
ορισμένοι αρνητές γονείς που προβάλλουν ως εξιλαστήρια 
θύματα τα παιδιά τους, βάζοντάς τα να πηγαίνουν στο 
σχολείο χωρίς μάσκες αν και γνωρίζουν πως αυτό δεν 
επιτρέπεται. Επίσης, καλούν την αστυνομία προκειμένου 
να υποβάλλουν μηνύσεις σε βάρος εκπαιδευτικών που 
καλούνται να εφαρμόσουν τον νόμο για την τήρηση των 
μέτρων στα σχολεία προς αποφυγή της μετάδοσης του 
κορωνοϊού και την προστασία της υγείας των μαθητών 
και της κοινωνίας. Επί του θέματος τοποθετήθηκε η 
υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. Μιλώντας στον 
ΑΝΤ1, υπογράμμισε πως υπάρχει διάταξη που καλύπτει 
πλήρως τους εκπαιδευτικούς. «Οι  εκπαιδευτικοί μας κά-
νουν το καθήκον τους, κάνουν εξαιρετική δουλειά», είπε 
και συμπλήρωσε: «Έχει κινητοποιηθεί η εισαγγελία. Δεν 
θα ανεχθούμε τίποτα. Θα προστατεύσουμε τους εκπαι-
δευτικούς μας που κάνουν το καθήκον τους». 

Εν τω μεταξύ, αποφασισμένος να απαντήσει νομικά εμ-
φανίστηκε ο αρνητής πατέρας, ο οποίος προκάλεσε επει-
σόδιο στο 2ο δημοτικό σχολείο της Θέρμης, όταν εμφανί-

στηκε μαζί με το παιδί του, χωρίς να προσκομίσει την 
σχολική κάρτα, ενώ επιτέθηκε σε βάρος της διευθύντριας, 
με αποτέλεσμα να ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη 
από τον εισαγγελέα για δύο αδικήματα. Την Τετάρτη προ-
σήλθε στο σχολείο χωρίς το παιδί του. «Ήρθα για να επι-
δώσω πρόστιμα τόσο στη διευθύντρια, όσο και στην κυρία 
Κεραμέως», ανέφερε μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες. 
Θα μπω μέσα να αναζητήσω τη διευθύντρια και θα της 
επιδώσω πρόστιμο 2.700.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι θα πά-
ρουν μεγαλύτερα ποσά. Και τη μήνυση θα την κάνω επειδή 
αυτό αρμόζει στις παράνομες και εγκληματικές πράξεις 
που κάνουν οι εκπαιδευτικοί και το Υπουργείο Υγείας». 

 
Τέλος το αυτόφωρο για όσους μηνύονται 
 
Με στόχο να προστατεύονται οι εκπαιδευτικοί και οι για-

τροί που τηρούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο σχετικά 
με την προστασία από τον κορωνοϊό απέναντι στους αρ-
νητές που τραμπουκίζουν εκπαιδευτικούς και υγειονομι-
κούς, η κυβέρνηση εισηγείται αλλαγές στον Ποινικό Κώ-
δικα. Στον νέο Κώδικα που κατατίθεται για διαβούλευση 
την Παρασκευή δεν θα προβλέπεται αυτόφωρο για συ-
γκεκριμένα «αδικήματα», όπως αυτά τα οποία προσά-
πτουν στους εκπαιδευτικούς και τους γιατρούς οι αρνητές 
του Covid και οι αντιεμβολιαστές. Ως αναφαίρετο συντα-
γματικό δικαίωμα, διατηρείται το δικαίωμα υποβολής μή-
νυσης, αλλά δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα να στέλ-
νει κάποιος έναν λειτουργό που εφαρμόζει τον νόμο στο 
αυτόφωρο.  Την Τρίτη, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Ευάγγελος Ζαχαρής παρήγγειλε στους κατά τόπους ει-
σαγγελείς εφετών και πρωτοδικών όλης της χώρας να διε-
ρευνήσουν τάχιστα εάν οι ενέργειες των αντιεμβολιαστών-
αρνητών συνιστούν αξιόποινες πράξεις και, σε καταφατική 
περίπτωση, να ενεργήσουν όπως ο νόμος ορίζει. Δεν θα 
πρέπει να αποκλείεται και νέα παρέμβαση του ανωτάτου 
δικαστηρίου, πιθανώς με εγκύκλιο, προκειμένου να μην 
εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος εκπαιδευ-
τικών και γιατρών που δέχονται μηνύσεις από αντιεμβο-
λιαστές ή αρνητές. Παραλλήλως, σε μια προσπάθεια να 
προστατευθούν οι λειτουργοί σε σχολεία και νοσοκομεία, 
η Αστυνομία έχει εντολές να παρεμβαίνει όπου επιχειρείται 
προπηλακισμός υπαλλήλων που τηρούν τον νόμο. 

Έβαλαν παιδιά σε λάθος σχολικό - 
Οι γονείς νόμιζαν ότι τα απήγαγαν

Mετά το περιστατικό με το σχολικό στη 
Βάρκιζα, ένα ακόμη απίστευτο περιστα-
τικό  εγινε στη δυτικη Φθιώτιδα. Γονείς 

από το χωριό Τσούκα, έβαλαν το πρωί τα δύο 
κοριτσάκια (πρωτάκια στο δημοτικό) στο σχολικό 
λεωφορείο του ΚΤΕΛ και έφυγαν για το σχολείο 
στη Μακρακώμη, όπως έκαναν κάθε μέρα. Γύρω 
στις 2 το απόγευμα περίμεναν να παραλάβουν 
τις μικρές μαθήτριες. Όταν όμως έφτασε το σχο-
λικό λεωφορείο τα παιδιά δεν ήταν μέσα. Ο οδη-
γός δεν έδινε καποια εξήγηση και το τηλέφωνο 
του σχολείου δεν απαντούσε. Ανήσυχοι οι γονείς, 
πήραν τα αυτοκίνητά τους και πήγαν στο σχολείο 
με την ελπίδα ότι τα παιδιά θα έχουν ξεχαστεί 
μέσα σε καποια αίθουσα. Εκεί βρήκαν μόνο την 
καθαρίστρια και άρχισαν με αγωνία να ψάχνουν 
τα κοριτσάκια τους. Στη συνέχεια βρήκαν τη σχο-
λική τροχονόμο η οποία είπε ότι θυμάται τα κορι-
τσάκια το πρωί όταν πήγαν σχολείο, αλλά δεν τα 
είδε να φεύγουν. Οι γονείς σε κατάσταση σοκ 
ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και μαζί 
με γονείς και συγγενείς άρχισαν να αναζητούν τις 
μικρές μαθήτριες σε όλη την Μακρακώμη. Τελικά, 
σε συνεργασία με την αστυνομία και το ΚΤΕΛ 
Φθιώτιδας που επικοινώνησε με όλους τους οδη-
γούς κατάφεραν να εντοπίσουν τα δυο κοριτσάκια 
στο σχολικό λεωφορείο που είχε φτάσει στο 
ορεινό χωριό Τυμρφηστός, το οποίο ειναι σε εντε-
λώς διαφορετική κατεύθυνση από το δρομολόγιο 
προς Τσούκα. 

Τα «πρωτάκια» τα είχαν χαμένα αφού δεν μπο-
ρούσαν να εξηγήσουν στον οδηγό σε ποιο χωριό 
μένουν και ποιος ειναι ο προορισμός τους και 
έτσι ο οδηγός είχε πάρει τον δρόμο της επιστρο-
φής για το σχολείο στη Μακρακώμη. «Είχαμε  
περίπου μιάμιαση ώρα που ψάχναμε τα παιδιά. 
Χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Ζήσαμε 
έναν εφιάλτη. Πήγαμε να τρελαθούμε. Νομίσαμε 
ότι απήγαγαν τα παιδιά μας…», είπαν οι γονείς. 
Όπως επίσης είπε ο πατέρας της μιας μαθήτριας 
την επόμενη ημέρα ο Διευθυντής του σχολείου 
δεν μπορουσε να τους δώσει καποια πειστική 
απάντηση για αυτό που συνέβη.
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«Υπάρχει συμφωνημένο πλαίσιο επανέναρξης 
των συνομιλιών για το Κυπριακό και αυτό δεν εί-
ναι άλλο από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών» υπογραμμίζει, στην αποκλειστική συνέ-
ντευξη που παραχώρησε στην «Παροικιακή»,  
ο Επίτροπος Προεδρίας της Κύπρου Φώτης  
Φωτίου, στέλνοντας εμμέσως μήνυμα στη βρε-
τανική κυβέρνηση στον απόηχο των πληροφο-
ριών που διακινούνται περί «πρότασης» των Βρε-
τανών για το Κυπριακό. Επισκεπτόμενος τα 
γραφεία της εφημερίδας μας στο Γουντ Γκριν του 
Βορείου Λονδίνου (φωτογραφία), ο Κύπριος κυ-
βερνητικός αξιωματούχος κάλεσε την κυβέρνηση 
του Μπόρις Τζόνσον να ασκήσει πίεση στην 
Τουρκία για το θέμα των αγνοουμένων, ενώ χα-
μήλωσε τον πήχυ των προσδοκιών εν όψει της 
τριμερούς συνάντησης Αναστασιάδη, Τατάρ και 
Γκουτέρες την προσεχή Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. 
Παράλληλα, εξήρε τον ρόλο της Κυπριακής πα-
ροικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έκανε ειδική 
μνεία στη σημασία και την προσφορά του Φεστι-
βάλ Κυπριακού Κρασιού που διοργανώνει κάθε 
χρόνο η «Παροικιακή». 

 
Κύριε Φωτίου, επισκέπτεστε το Λονδίνο ▪

σε μία περίοδο έντονης κινητικότητας στο Κυ-
πριακό, με τον ρόλο της Βρετανίας να συζη-
τείται, ξανά, έντονα… 

 
Είμαι συγκινημένος που βρίσκομαι στο Λονδίνο 

και επισκέπτομαι την παροικία μας μετά από δύο 
χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας του κορω-
νοϊού. Η κυπριακή κοινότητα του Ηνωμένου Βα-
σιλείου είναι πάντα ζωντανή, ενεργή και πρόθυμη 
να υποστηρίξει την Κύπρο. Αυτοί οι άνθρωποι 

θέλουν να αισθάνονται ότι είμαστε δίπλα τους. 
Θέλουν να νιώσουν ότι είμαστε έτοιμοι να τους 
στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Συνεπώς, ήθελα πολύ 
να έρθω σε επαφή με όλες τις οργανώσεις της 
παροικίας, για αυτό και τις τελευταίες ημέρες  
συναντήθηκα τόσο με την Ομοσπονδία μας όσο 
και με πολλές άλλες οργανώσεις, με τον Αρχιεπί-
σκοπο, με βουλευτές, αλλά και με την Υπουργό 
Ευρώπης στο Foreign Office. Ναι, υπάρχει πρά-
γματι μία κινητικότητα όσον αφορά στο Κυπριακό. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται 
η τριμερής συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ και 
τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 
Ευχή όλων μας είναι να βρεθεί τρόπος να ξεκι-
νήσουν οι συνομιλίες στη σωστή τους διάσταση, 
στη συμφωνημένη βάση, η οποία δεν είναι άλλη 
από τη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου 
να επανενώσουμε την πατρίδα μας και να κατα-
φέρουμε να ζήσουμε σε μία ελεύθερη Κύπρο, 
χωρίς εγγυήσεις, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, 
όλοι μας: Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρω-
νίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι. 

 
Τι προσδοκίες έχετε από τη συνάντηση ▪

αυτή, δεδομένης της επιμονής του Τατάρ στη 
‘’λύση’’ των δύο κρατών; 

 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε στη Νέα 

Υόρκη με την ελπίδα ότι θα διαφοροποιηθεί η 
απαράδεκτη, αδιάλλακτη στάση της κατοχικής  
δύναμης και του κυρίου Τατάρ. Η λύση των δύο 
κρατών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Εμείς πάμε 
εκεί στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου 

Ασφαλείας. Αυτή είναι η βάση λύσης του κυπρια-
κού προβλήματος. Εάν η Τουρκία επιμείνει στη 
θέση των δύο κρατών, αλλά και σε όσα έχει ανα-
κοινώσει σχετικά με την περίκλειστη πόλη των 
Βαρωσίων, δεν μπορεί κανένας να είναι  
αισιόδοξος. Μακάρι όμως να ανατραπεί αυτή η 
αδιαλλαξία των Τούρκων. 

 
Πολλά έχουν γραφτεί περί ενός ‘’σχεδίου ▪

λύσης’’ στο Κυπριακό το οποίο επεξεργάζεται 
η Βρετανία… 

 
Αυτό είναι ένα θέμα που, ιδιαίτερα αυτές τις 

ώρες, δεν πρέπει να σχολιάσω. Ωστόσο, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας ήταν ξεκάθαρος στη  
συνάντηση που είχε με τον ύπατο αρμοστή της 
Βρετανίας στη Λευκωσία. Εμείς κοιτάζουμε μπρο-
στά. Υπάρχει συμφωνημένο πλαίσιο επανέναρ-
ξης των συνομιλιών και υπάρχουν και τα ψηφί-
σματα των Ηνωμένων Εθνών. 

 
Το ζήτημα των αγνοουμένων, για το οποίο ▪

έχετε αρμοδιότητα, εξακολουθεί να αποτελεί 
μία τεράστια, ανοικτή πληγή. 

 
Έχουν περάσει 47 χρόνια, και ακόμη αναζη-

τούμε την τύχη του 50% των αγνοουμένων μας. 
Μιλάμε για 800 ανθρώπους. Κύριος αίτιος για 
αυτό είναι η Τουρκία, η κατοχική δύναμη, που  
αρνείται να δώσει πληροφορίες και στοιχεία από 
το αρχεία του τουρκικού στρατού για τους ομαδι-
κούς τάφους των δικών μας ανθρώπων πέριξ της 
Κερύνειας. Αλλά έχουν κάνει και ένα ακόμη  
μεγάλο έγκλημα: τις μετακινήσεις των οστών από 
τους αρχικούς χώρους ταφής. Σε κάποιους  
τάφους βρίσκουμε μόνο μερικά κοκαλάκια για να 
δώσουμε στους συγγενείς. Γίνονται κηδείες με 
ένα μόνο δόντι ή ένα κομμάτι από το δάχτυλο 
του νεκρού… Αυτό είναι κάτι που προκαλεί αβά-
σταχτο πόνο στις οικογένειες. Εμείς νοιαζόμαστε 
με τον ίδιο τρόπο και για τους Ελληνοκύπριους 
και για τους Ελλαδίτες και για τους Τουρκοκύπρι-
ους. Ο πόνος της μάνας είναι ο ίδιος: είτε είναι 
Ελληνοκύπρια, είτε είναι Ελλαδίτισσα, είτε είναι 
Τουρκοκύπρια. Στόχος είναι να γίνει μία προσπά-
θεια και εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να μπο-
ρέσουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτές τις οικογέ-
νειες. 

 
Τι ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει η ▪

Βρετανία ώστε να υπάρξει πρόοδος σε αυτό 
το θέμα; 

 
Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να κάνει περισ-

σότερα από όσα κάνει τώρα. Η Βρετανία είναι 
μία χώρα που θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό 
το ανθρωπιστικό θέμα, δεδομένης της σχέσης 
που έχει με την κατοχική δύναμη, την Τουρκία. 
Είναι ανθρωπιστικό το θέμα, δεν είναι πολιτικό. 
Στέλνω μήνυμα στη βρετανική κυβέρνηση να 
ασχοληθεί πιο ενεργά με τους αγνοούμενους.  
Στις συναντήσεις που είχα, τους ζήτησα να υπο-
στηρίξουν τις προσπάθειές μας και να ασκήσουν 
πίεση στην Τουρκία ώστε να δώσει στη δημοσιό-
τητα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 
με τους τόπους ταφής των αγνοουμένων μας. 
Αυτό θα συμβεί και με τη βοήθεια της παροικιάς 
μας, η οποία διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο 
στο να πείσει τα κόμματα εδώ στη Μεγάλη  
Βρετανία και την κυβέρνηση να βοηθήσουν σε 
αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ναι ότι η Μεγάλη 
Βρετανία μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του 
ανθρωπιστικού θέματος των αγνοούμενων.  
Απευθύνομαι και στη Μεγάλη Βρετανία και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι και ο κύριος 
χορηγός του προγράμματος της Διερευνητικής 
Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ), την οποία στη-
ρίζουμε διότι θεωρούμε ότι είναι το πιο σημαντικό 
εργαλείο για να λύσουμε το θέμα των αγνοουμέ-
νων. Απευθυνόμαστε, επίσης, στα πέντε μόνιμα 
μέλη του Συμβουλίου ασφαλείας για να απαλύ-
νουμε τον πόνο των συγγενών των αγνοουμέ-
νων. 

 
Επισκέπτεστε την «Παροικιακή» η οποία, ▪

μεταξύ άλλων, διοργανώνει το Φεστιβάλ Κυ-
πριακού Κρασιού (Cypriot Wine Festival). 
Γνωρίζουμε ότι είστε παλιός και σταθερός  
φίλος αυτής της διοργάνωσης. 

 
Είμαι διαχρονικός, σταθερός φίλος και συμπα-

ραστάτης, διότι πιστεύω ότι είναι ένας από τους 
πιο επιτυχημένους θεσμούς προώθησης της 
κουλτούρας και της ιστορίας μας που έχει να κάνει 
και με το κρασί και με όλα τα προϊόντα που πα-
ράγονται από το κρασί. Εύχομαι σύντομα να 
έχουμε την ευκαιρία να ξαναζήσουμε τέτοιες στι-
γμές όμορφες όπως είναι αυτές της Γιορτής του 
Κρασιού και αισιοδοξώ ότι τον ερχόμενο χρόνο 
θα έχουμε και πάλι τη Γιορτή του Κρασιού.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΩΤΗ ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ»

«Η Βρετανία πρέπει να ασκήσει πίεση  
στην Τουρκία για τους αγνοούμενους»
«Το Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού είναι από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς προώθησης της κουλτούρας μας»

Φωτίου: Στήριξη των Κυπρίων του ΗΒ που επλήγησαν από τον Covid

Ο Επίτροπος Προεδρίας είχε 
σειρά επαφών με ομογενει-
ακές οργανώσεις στο Λονδίνο, 

αλλά και με τη διοίκηση του Κυπριακού 
Κοινοτικού Κέντρου (φωτογραφίες). 
Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της διοίκησης της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βα-
σιλείου συζητήθηκαν τρόποι στήριξης 
των συμπατριωτών μας που επλήγη-
σαν από την πανδημία του κορωνοϊού. 
Συζητήθηκαν επίσης τρόποι προώθη-
σης στη Βρετανία των θέσεων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας όσον αφορά το 
Κυπριακό και το ανθρωπιστικό ζήτημα 
των αγνοουμένων. Ακολούθησε δείπνο 

εργασίας με τον Πρόεδρο της Ομο-
σπονδίας Χρίστο Καραολή, τους Αντι-
προέδρους Πάμπο Χαραλάμπους, 
Μιχ. Έλληνα και Ανδρέα Παπαευρι-
πίδη, τον Ταμία Νίνο Κουμέττου, τον 
Ύπατο Αρμοστή Ανδρέα Κακούρη, τον 
Γενικό Πρόξενο Θεόδωρο Γκότση και 
τον βουλευτή των Εργατικών Πάμπο 
Χαραλάμπους. 
Ο κ. Φωτίου είχε συνάντηση και με 

τον Σύνδεσμο Αποδήμων Κυπρίων Ρι-
ζοκαρπάσου με θέμα τη σημερινή κα-
τάσταση με τα σχολεία στο Ριζοκάρ-
πασο, αλλά και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι. Πρό-
σθετα, ο Επίτροπος Προεδρίας παρου-

σίασε τις νέες δράσεις και τα σχέδια 
τόσο για τους εγκλωβισμένους όσο και 
για τους επανεγκατεσταθέντες. 
Στη συνέχεια, συναντήθηκε με την 

Επιτροπή Συγγενών Αγνοουμένων ΗΒ 
κατά την οποία συζητήθηκαν οι εξελί-
ξεις στην τραγική πτυχή του θέματος 
των αγνοουμένων, με ιδιαίτερη έμφαση 
στους τρόπους προώθησης του θέμα-
τος σε σημαντικά κέντρα λήψης απο-
φάσεων στη Βρετανία, και για ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώμης. 
Ακολούθως, ο είχε συνάντηση με τον 

Πρόεδρο της ΝΕΠΟΜΑΚ Χρίστο Τού-
τον και μέλη της Οργάνωσης, επιση-
μαίνοντας τη σημασία της εμπλοκής 
της νέας γενιάς στα δρώμενα της ομο-
γένειας. Κατά τη συνάντηση έγινε ανα-
φορά σε συγκεκριμένες δράσεις που 
θα μπορούσε να αναλάβει η νέα γενιά 
των Κυπρίων αποδήμων. 
Ο κ. Φωτίου απηύθυνε χαιρετισμό 

στον Αγιασμό που πραγματοποιήθηκε 
στο Ελληνικό Σχολείο Manor Hill στο 
Βόρειο Λονδίνο, με αφορμή την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς. Διαβεβαί-
ωσε τα παιδιά και τους γονείς για τη 
συνεχή στήριξη τόσο του ίδιου όσο και 
της κυπριακής κυβέρνησης στο δύ-
σκολο έργο που επιτελούν, ενώ ευχα-
ρίστησε τον Διευθυντή του Σχολείου 
Μιχάλη Έλληνα για τη διαχρονική προ-

σφορά και στήριξή του. Επίσης, επι-
σκέφθηκε το ελληνορθόδοξο σχολείο 
St Andrew the Apostle Greek Orthodox 
School, αναφερόμενος στο σπουδαίο 
έργο που επιτελεί. Επιπροσθέτως, πα-
ρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον 
Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου στο Wood Green, όπου τον υπο-
δέχθηκαν ο πατήρ Κωνσταντίνος και ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνορθο-
δόξων Κοινοτήτων Μ. Βρετανίας Μά-
ριος Μηναΐδης. Ακόμη, συναντήθηκε 
με τον πρόεδρο της KOPA League Κύ-
προ Κυπριανού, τον Βρετανοκύπριο 
επιχειρηματία και φιλάνθρωπο Theo 
Paphitis, το Lobby for Cyprus, τον φι-

λάνθρωπο Στέλιο Λαζαρή, τον Πρό-
εδρο του Συνδέσμου Βρετανών Κυ-
πρίων Επαγγελματιών (ΕΠΙΣΤΗΜΗ) 
Πήτερ Δρουσιώτη, την Αντωνία Μιχαη-
λίδη σχετικά με το UK Cypriot Profes-
sionals Network, εκπρόσωπους Κυ-
πρίων στο City, και με τους 
συμπρόεδρους της Κυπριακής Ιατρι-
κής Εταιρείας ΗΒ Δρ Νικόλα Γαλάζη 
και Δρ Σάββα Χατζηφιλίππου. 
Παρόντες στις συναντήσεις ήταν ο 

Ύπατος Αρμοστής στο Λονδίνο Αν-
δρέας Κακουρής, ο Γενικός Πρόξενος 
Θεόδωρος Γκότσης και ο Πρόεδρος 
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
ΗΒ Χρίστος Καραολής.
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Την Κύπρο επέλεξαν φέτος 
ως τιμώμενη χώρα οι διοργα-
νωτές του διάσημου βρετανικού 
φεστιβάλ ανεξάρτητου κινημα-
τογράφου Raindance, που θα 
φιλοξενηθεί σε μεγάλες κινημα-
τογραφικές αίθουσες του Λον-
δίνου από τις 27 Οκτωβρίου 
έως τις 6 Νοεμβρίου. 

 
 Στην 29η έκδοσή του πλέον 
το μεγαλύτερο φεστιβάλ ανε-
ξάρτητων παραγωγών στη 
Βρετανία που ιδρύθηκε το 1992 
έχει χαρακτηριστεί ως ένα από 
τα 50 κορυφαία κινηματογρα-
φικά φεστιβάλ στον κόσμο. Φέ-
τος επιστρέφει με διά ζώσης 
προβολές, διατηρώντας όμως 
και τις ψηφιακές προβολές που 
υπαγόρευσε πέρυσι η  
πανδημία σε μία πετυχημένη  
υβριδική μορφή. 

 
 Μαζί με την Ύπατη Αρμο-
στεία της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
τον επενδυτικό οργανισμό In-
vest Cyprus, το φετινό φεστιβάλ 
Raindance θα προβάλει την 
Κύπρο ως ιδανικό προορισμό 
για την εκτέλεση κινηματογρα-
φικών παραγωγών, αλλά πα-
ράλληλα θα παρουσιάσει και 
ένα αντιπροσωπευτικό πρό-
γραμμα κυπριακών παραγω-
γών. 

 
 Συγκεκριμένα θα προβλη-
θούν τα φιλμ μυθοπλασίας ‘The 
Man With the Answers’ του 
σκηνοθέτη Στέλιου Καμμίτση, 
‘Smuggling Hendrix’ του Μά-
ριου Πιπερίδη, ‘Pause’ 
(‘Παύση’) της Τώνιας Μισιαλή 

και ‘Patchwork’  
του Πέτρου Χαραλάμπους. 
 

 Θα παρουσιαστούν επίσης  
βραβευμένα κυπριακά φιλμ μι-
κρού μήκους, ενώ το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει και ένα 
masterclass με τον βραβευθέ-
ντα Κύπριο διευθυντή φωτο-

γραφίας Χάρη Ζαμπαρλούκο. 
 Ο Μορφωτικός Σύμβουλος 
της Υπάτης Αρμοστείας Μάριος  

Ψαρράς δήλωσε στο ΚΥΠΕ:  
«Η πρωτοβουλία είναι πολύ  
σημαντική γιατί δίνει στο σύγ-
χρονο κυπριακό κινηματο-
γράφο μία πλατφόρμα να προ-
ωθηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

ειδικά μέσα από ένα τόσο 
σπουδαίο φεστιβάλ.  

 Δίνει την ευκαιρία σε ένα 
πολύ μεγάλο νέο κοινό να έρθει 
σε επαφή με τον κυπριακό  
κινηματογράφο. Είναι επίσης 
πολύ σημαντικό ότι θα έχουμε 
εκπροσώπους του Invest  
Cyprus που θα έρθουν στο  
Λονδίνο στο πλαίσιο του φεστι-
βάλ για να παρουσιάσουν το 
πρόγραμμα με τα κίνητρα που 
δίνει η κυπριακή κυβέρνηση σε 
παραγωγούς από το εξωτερικό 
για να έρθουν στην Κύπρο να 
παράξουν ταινίες». 

 
 Το φετινό πρόγραμμα του  
φεστιβάλ παρουσιάστηκε το 
πρωί της Τετάρτης στο οίκημα 
στης κυπριακής Υπάτης Αρμο-
στείας στο κεντρικό Λονδίνο, με 
την παρουσία δημιουργών, χο-
ρηγών και δημοσιογράφων. 

 Στο περιθώριο της εκδήλω-
σης ο ιδρυτής του Raindance 
Χάρβεϊ Έλιοτ είπε ότι επέλεξε 
την Κύπρο ως προσκεκλημένη 
χώρα διότι είναι μια χώρα που 
προσφέρει και φως σε ένα μου-
ντό Λονδίνο σε μία δύσκολη π 
ερίοδο, αλλά και ανεκμετάλ-
λευτο ταλέντο ως προς την  
κινηματογραφική παραγωγή. 

 
 «Το μυστικό για ένα καλό  
φεστιβάλ που αντέχει στο 
χρόνο είναι τα καλά φιλμ και οι 
καλοί συνεργάτες, όπως η  
Κύπρος», πρόσθεσε ο καναδι-
κής καταγωγής σκηνοθέτης.

Η Κύπρος τιμώμενη χώρα του φετινού Φεστιβάλ  
Κινηματογράφου Raindance στο Λονδίνο

Το κουδούνι στο Ελληνικό Πα-
ροικιακό Σχολείο του Αγίου Νι-
κολάου χτύπησε το Σάββατο 18 
Σεπτεμβρίου 2021 νωρίς το 
πρωί και στον προαύλειο χώρο 
του σχολείου συγκεντρώθηκαν 
πάρα πολλοί μαθητές, καινού-
ριοι και παλιοί, γονείς και εκπαι-
δευτικοί για να παρακολουθή-
σουν τον καθιερωμένο Αγιασμό. 

 Ο αιδεσιμότατος π. Σταύρος 
ευλόγησε όλα τα παιδιά και τους 
δασκάλους και στη συνέχεια η 
Διευθύντρια του σχολείου κα 
Ελευθερία Ξενοφώντος καλω-
σόρισε τους μαθητές και  
ευχήθηκε σε όλους  μια καλή 
και δημιουργική σχολική χρονιά. 
Εξέφρασε δε στην ομιλία της τη 
χαρά για την επιστροφή των 
σχολείων  στην κανονικότητα 

και στη διά ζώσης διδασκαλία 
ενώ τόνισε την αξία της συνερ-
γασίας μεταξύ δασκάλων και 
γονέων αλλά και την ανάγκη  
συνέχισης εφαρμογής  των  
μέτρων προστασίας. 

  Στη συνέχεια ακολούθησε 
στον προαύλειο χώρο  σύντομη 
γνωριμία εκπαιδευτικών και  
γονέων του σχολείου και προ-
σφέρθηκαν καφές, χειροποίητα 
γλυκίσματα και αλμυρές  
λιχουδιές. 

 Ευχαριστούμε θερμά το  
Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 
του ΕΠΣ Του Αγ.Νικολάου για 
τη συνεισφορά του  και ευχόμα-
στε σε όλους μια Καλή και  
Ευλογημένη σχολική χρονιά με 
υγεία και δημιουργικότητα!!

Ο πατήρ Παύλος Γρηγο-
ρίου, μετά από δώδεκα και 
πλέον χρόνια ευόρκου υπηρε-
σίας στον Ιερό Ναό Αγίου 
Ιωάννου του Βαπτιστού -  
Haringey, επαναπατρίζεται 
στις 4 Οκτωβρίου για να  
συνεχίσει τη διακονία του στην 
Εκκλησία της Ελλάδος. Μετά 
τη τελευταία του Θεία Λειτουρ-
γία στον Ιερό μας Ναό, την  
Κυριακή 3 Οκτωβρίου, θα  
δεχθεί ευχές για το καινούριο 
κεφάλαιο της ιερατικής του 
ζωής, στην Αίθουσα Εκδηλώ-
σεων του Ιερού Ναού, όπου  
η Κοινότητα θα παραθέσει  
κέρασμα για όσους επιθυμούν 
να τον χαιρετήσουν προσωπι-
κώς.

Ευχές θα δεχθεί την Κυριακή ο π. Παύλος 
Γρηγορίου εν όψει του επαναπατρισμού του

Θεμέλιος λίθος στην εκκλησία των Αγίων 12 Αποστόλων από τον Αρχιεπίσκοπο

Ο Αγιασμός στο Ελληνικό Παροικιακό  
Σχολείο του  Αγίου Νικολάου στο  Άκτον

Την Πέμπτη 16η Σεπτεμβρίου 
2021, η Ελληνορθόδοξος  
Κοινότης Δώδεκα Αποστόλων 
Hatfield είχε μαζί της τον  
Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-
ταννίας κ. κ. Νικήτα.  
Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τον  
καθιερωμένο Αγιασμό και  
εναπόθεσε τον θεμέλιο λίθο για 
την επέκταση του Ιερού Ναού 
και την κατασκευή της κοινοτι-
κής αίθουσας.   

“Είναι το μεγαλύτερο έργο 
στην ιστορία των 30 χρονών 
ζωής και παρουσίας της κοινό-
τητάς μας”, δήλωσε στην  
“Παροικιακή” ο Ιερατικός  
Προϊστάμενος της Κοινότητας, 
Πρωτοπρεσβ. Ἰωσὴφ Παλιού-
ρας. 
Και πρόσθεσε: “Εύχομαι ο 
Πανάγαθος Θεός, με τις ευλο-

γίες των Αγίων 12 Αποστόλων, 
να μας προστατεύσει και να μας 
αξιώσει σύντομα να αποπερα-
τώσουμε και να χαρούμε κι 
αυτό όμως του έργο”.   
Με την ευκαιρία των ονομα-
στηριών του Σεβασμιωτάτου, 
(την προηγουμένη ημέρα 15η 
Σεπτεμβρίου 2021), η Κοινό-
τητα προσέφερε λουλούδια και 
μια ονομαστήρια τούρτα.  
Οι δε κηδεμόνες της Εκκλησίας 
προσέφεραν μεσημεριανό  
φαγητό σε κοντινό εστιατόριο.   

“Χρειαζόμαστε την υποστή-
ριξη όλης της Παροικίας για να 
καταφέρουμε να αποπερατώ-
σουμε σύντομα τις εργασίες και 
να χαρούμε αλλά και να αρχί-
σουμε να χρησιμοποιούμε την 
αίθουσα”, τόνισε ο π. Ιωσήφ.



Συναγερμός σήμανε σε 
πανεπιστήμιο στην πόλη 
Περμ της Σιβηρία όταν 

ένοπλος δράστης άνοιξε πυρ 
κατά φοιτητών και καθηγητών.  
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι 

έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυ-
ματίστηκαν, σύμφωνα με εκ-
πρόσωπο της αστυνομίας.  
Ο ένοπλος σκοτώθηκε από τις 
Αρχές καθώς προέβαλε αντί-
σταση κατά την προσπάθεια 
σύλληψής του, όπως δήλωσε 
στο πρακτορείο Reuters το γρα-
φείο Τύπου του πανεπιστημίου. 
Όπως μεταδίδει το RT, ο ένο-
πλος δράστης φέρεται να ήταν 
ένας 18χρονος, φοιτητής του 
πανεπιστημίου, ο οποίος 
έδρασε μόνος του και είχε κάνει 
μάλιστα προαναγγελία για την 
επίθεση στα social media. 

«Αποφάσισα για την ημερομη-
νία: 20 Σεπτεμβρίου.  

Προσπαθώ να μελετήσω τα 
περάσματα μεταξύ των κτη-
ρίων... Μισώ τον εαυτό μου, 
αλλά θέλω να βλάψω όλους 
όσους μπαίνουν στο δρόμο μου. 
Το κουδούνισμα στο κεφάλι 
έγινε ακόμα πιο δυνατό... Δεν 
θα σωθείτε από την απαγό-
ρευση των όπλων, θα σκοτω-
θείτε από αυτοκίνητα, βόμβες, 
μαχαίρια... Άνθρωποι σαν εμένα 
θα καταστρέψουν τα πάντα 
γύρω σας», φέρεται να γράφει 
στο σημείωμά του. Στο σημείο 
βρίσκονται ασθενοφόρα και δια-
σώστες παρέχοντας βοήθεια 
στους τραυματίες.  
Η Ρωσία έχει αυστηρούς  

περιορισμούς σχετικά με την 
οπλοκατοχή από πολίτες, αλλά 
κάποιες κατηγορίες όπλων  
διατίθενται προς πώληση, όπως 
όπλα για κυνήγι, για νόμιμη 
άμυνα ή για αθλήματα.
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Επίθεση ενόπλου σε πανεπιστήμιο στη 
Ρωσία - Τουλάχιστον οκτώ νεκροί

Άρχισε η χορήγηση της 
τρίτης δόσης στην Αγγλία
Με εργαζόμενους πρώτης 

γραμμής σε νοσοκομεία και σε 
οίκους ευγηρίας ξεκίνησε την  
περασμένη Πέμπτη το πρό-
γραμμα χορήγησης της τρίτης 
δόσης του εμβολίου κατά του 
κορωνοϊού στην Αγγλία.  
Η ενισχυτική δόση προσφέ-

ρεται στους πολίτες άνω των 
50 ετών, στο υγειονομικό προ-
σωπικό πρώτης γραμμής, σε  
φιλοξενούμενους και εργαζόμε-
νους σε οίκους ευγηρίας και σε 
ευπαθή άτομα από 16 έως 49 
ετών, συνολικά περίπου 32 
εκατ. ανθρώπους.  
Θα πρέπει να έχουν περάσει 

έξι μήνες από τη δεύτερη δόση 
και θα χορηγείται είτε το εμβό-
λιο της Pfizer είτε μισή δόση 
του εμβολίου της Moderna. 
Στην κορυφή της σειράς προ-
τεραιότητας είναι περίπου 4,5 
εκατ. πολίτες, με ιδιαίτερη έμ-
φαση σε όσους ζουν και εργά-
ζονται σε γηροκομεία.  
Τα πρώτα εμβόλια της τρίτης 

δόσης χορηγούνται από νοσο-
κομεία. Θα ακολουθήσουν εμ-
βολιασμοί σε συνοικιακά ια-
τρεία και τις προσεχείς 
εβδομάδες η τρίτη δόση θα χο-
ρηγείται επίσης από μεγαλύ-
τερα εμβολιαστικά κέντρα και 
φαρμακεία.

Τρίτο Ρώσο κατηγορεί 
η Βρετανία για την  
επίθεση με Νόβιτσοκ

Η βρετανική εισαγ-
γελία έδωσε το πρά-
σινο φως για την 
απαγγελία κατηγο-
ριών σε βάρος ενός 
τρίτου Ρώσου υπη-
κόου για την επίθεση 
με χρήση της τοξικής 
ουσίας Νόβιτσοκ κατά 
του πρώην διπλού 
πράκτορα Σεργκέι 
Σκρίπαλ και της κόρης 
του Γιούλια στο Σόλ-
σμπερι το Μάρτιο του 
2018. 

 
Από την επίθεση 

είχε πεθάνει η κάτοι-
κος της περιοχής 
Ντων Στέρτζες και είχε 
τραυματιστεί ο αστυ-
νομικός Νικ Μπέιλι, 
ενώ οι Σκρίπαλ κατά-
φεραν να αναρρώ-
σουν πλήρως. 

 
Ο τρίτος ύποπτος εί-

ναι ο Ντένις Σερ-
γκέεφ, ο οποίος μαζί 
με τους δύο άλλους 
κατηγορούμενους 
Ανατόλι Τσεπίγκα και 

Αλεξάντερ Μίσκιν πι-
στεύεται ότι ήταν μέλη 
της ρωσικής υπηρε-
σίας στρατιωτικών 
πληροφοριών GRU. 

 
Κατά τις βρετανικές 

υπηρεσίες πληροφο-
ριών ασφαλείας, ο 
Σεργκέι ήταν ο πιο 
υψηλόβαθμος από 
τους τρεις και είχε επί-
σης ταξιδέψει στη 
Βρετανία ενεργώντας 
ως ο συντονιστής της 
τοξικής επίθεσης. 

 
Η εξέλιξη αυτή συ-

μπίπτει χρονικά με 
την ετυμηγορία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων ότι υπεύ-
θυνη για το θάνατο 
του Ρώσου πρώην 
κατασκόπου Αλεξά-
ντερ Λιτβινένκο με δη-
λητηρίαση από πολώ-
νιο-210 στο Λονδίνο 
το 2006 είναι η Μό-
σχα.

Αφγανιστάν: Ο ΟΗΕ δίνει 45 
εκατ. δολάρια για το σύστημα 
υγείας της χώρας

Ο ΟΗΕ αποδέσμευσε 
έκτακτη βοήθεια για 
φάρμακα, ιατρικά εφό-

δια και καύσιμα που εξαντλού-
νται στο Αφγανιστάν 

 
Ο ΟΗΕ αποδέσμευσε 45 εκα-

τομμύρια δολάρια έκτακτη βοή-
θεια για να στηρίξει το σύστημα 
υγείας του Αφγανιστάν, το οποίο 
βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρ-
ρευσης, ανακοίνωσε σήμερα  
ο Μάρτιν Γκρίφιθς αναπληρω-
τής γενικός γραμματέας του ορ-
γανισμού για ανθρωπιστικές 
υποθέσεις. 

 
«Τα φάρμακα, τα ιατρικά εφό-

δια και τα καύσιμα εξαντλούνται 
στο Αφγανιστάν. Η αλυσίδα  
ψύξης κινδυνεύει. Το απαραί-
τητο υγειονομικό προσωπικό 
δεν πληρώνεται», τόνισε ο Γκρί-
φιθς στην ανακοίνωση. 

 
Οι πόροι που αποδεσμεύθη-

καν σήμερα θα δοθούν στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
και τη Unicef και, μέσω τοπικών 
και διεθνών μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, αναμένεται να 
βοηθήσουν στη λειτουργία των 
υγειονομικών κέντρων, περι-
λαμβανομένων των νοσοκο-
μείων όπου νοσηλεύονται ασθε-
νείς με covid-19, εξήγησε  
ο ίδιος, ο οποίος πρόσφατα  
συνομίλησε στο Αφγανιστάν με 
αξιωματούχους της κυβέρνησης 
των Ταλιμπάν. 

 
«Το να αφήσουμε το σύστημα 

υγείας του Αφγανιστάν να  
καταρρεύσει θα έχει καταστρο-
φικές συνέπειες», υπογράμμισε. 

 
Η χώρα είναι αντιμέτωπη με 

σοβαρή ανθρωπιστική κρίση 
λόγω των δεκάδων χιλιάδων 
εκτοπισμένων από την προ-
έλαση των Ταλιμπάν, οικονο-
μική κρίση λόγω έλλειψης ρευ-
στού, καταστροφική ξηρασία και 
την πανδημία covid-19.

Γκάμπι Πετίτο: Επιβεβαιώθηκε ότι η σορός που βρέθηκε 
στο δάσος ανήκει στην 23χρονη

Τα ανθρώπινα λείψανα 
που βρέθηκαν σε πε-
ριοχή του Εθνικού  

Δάσους Μπρίτζερ- Τέτον επιβε-
βαιώθηκαν οτι ανήκουν στην 
22χρονη Γκάμπι Πετίτο, της 
οποίας τα ίχνη είχαν χαθεί στα 
τέλη Αυγούστου στην Φλόριντα, 
ενώ βρισκόταν σε ταξίδι αναψυ-
χής με τροχόσπιτο μαζί με τον 
23χρονο αρραβωνιαστικό της 
Μπράιαν Λάντρι. 
Ο δικηγόρος 

της οικογένειας 
Πετίτο, Ρίτσαρντ 
Στάφορντ επιβε-
βαίωσε ότι η  
σορός ήταν της 
22χρονης με 
επιστολή του 
στο Business In-
sider. 
Η σορός της 

Πετίτο εντοπί-
στηκε κοντά στο 
Spread Creek 
την Κυριακή 
μετά από εκτετα-
μένη έρευνα που διεξήχθη από 
πράκτορες του FBI, στην οποία 
συνέβαλαν καθαριστικά τα  
social media και άνθρωποι που 
με κάποιο τρόπο συναντήθηκαν 
τον Αύγουστο με το ζευγάρι. 

 
Το FBI έγραψε στο Twitter ότι 

ο ιατροδικαστής της κομητείας 
Teton, Δρ Μπρεντ Μπλου, απο-
φάνθηκε ότι ο θάνατος ήταν  
ανθρωποκτονία στα προκαταρ-
κτικά του ευρήματα. 

"Η αιτία του θανάτου παραμέ-
νει εν αναμονή των τελικών 

αποτελεσμάτων της νεκροψίας", 
δήλωσε το FBI, ενώ είπε ότι ο 
αρραβωνιαστικός του Petito, 
Brian Laundrie, είναι ένα άτομο 
που ενδιαφέρει. 

 
"Οποιοσδήποτε έχει πληροφο-

ρίες σχετικά με τον ρόλο του κ. 
Λάντρι σε αυτό το θέμα ή την 
τρέχουσα τοποθεσία του, πρέ-
πει να επικοινωνήσει με το FBI", 
δήλωσε ο ειδικός πράκτορας 

αρμόδιος Μάικλ Σνάιντερ.  
Νωρίτερα την Τρίτη, ο δικηγό-
ρος της οικογένειας, δήλωσε ότι 
ήθελε να περιμένει μέχρι η  
σορός της Πετίτο να επιστρέψει 
στο σπίτι, πριν δημοσιοποιήσει 
τα αποτελέσματα της νεκρο-
ψίας. 

"Θέλω να ευχαριστήσω προ-
σωπικά τον Τύπο και τα μέσα 
ενημέρωσης που έδωσαν 
χρόνο στην οικογένεια Πετίτο 
και να θρηνήσουν", ανέφερε σε 
δήλωσή του ο Ρίτσαρντ Στά-
φορντ. 

Οι αρχές της Φλόριντα ανακοί-
νωσαν ότι διερευνούν πλάνα 
από κάμερα για κυνήγι ελαφιών. 
Σε αυτά φαίνεται ένας ταξιδιώ-
της, η φιγούρα του οποίου  
μοιάζει με τον Μπράιαν Λόντρι, 
να κάνει πεζοπορία στην έρημο.  

 
Ο Σαμ Μπας ανέφερε ότι εντό-

πισε τον άντρα να φέρει σακίδιο 
στις 6:17 το πρωί της Δευτέρας, 
στην πόλη Μπέικερ της Φλόρι-

ντα. Το σημείο 
βρίσκεται περί-
που 500 μίλια 
μακριά από το 
σπίτι του Λόντρι 
στο Νορθ Πορτ.  

 
«Δεν λέω ότι 

αυτός είναι, 
αλλά όποιον κα-
τέγραψε η κά-
μερά μου το 
πρωί στο Μπέι-
κερ, ταιριάζει 
πολύ στην περι-
γραφή του 

Μπράιαν Λόντρι» έγραψε ο 
Μπας στο Facebook. Ήδη, 
υπήρξε επικοινωνία με τις  
αρχές, ενώ οι άνθρωποι στην 
περιοχή είναι προσεκτικοί.  

 
Ο Λόντρι θεωρείται «άνθρω-

πος ενδιαφέροντος» στην εξα-
φάνιση της Πετίτο, ενώ οι γονείς 
του ανέφεραν ότι αγνοείται από 
την Παρασκευή. Το γραφείο του 
σερίφη στην κομητεία Οκα-
λούζα, επιβεβαίωσε ότι ερευ-
νούν τις εικόνες, ωστόσο ακόμη 
δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση.

Ξανά σε lockdown κινεζική πόλη μετά 
την εμφάνιση... τριών κρουσμάτων

Αυστηρά περιοριστικά μέτρα επι-
βλήθηκαν στη Χαρμπίν, μια 
πόλη στη βορειοανατολική Κίνα 

με πληθυσμό 10 εκατ. κατοίκων, αφού 
ανακοίνωσε νέα κρούσματα COVID-19 
τοπικής μετάδοσης για πρώτη φορά από 
τις αρχές Φεβρουαρίου. 

 
Τρία από τα 16 νέα περιστατικά τοπι-

κής μετάδοσης που καταγράφηκαν στην 
Κίνα στις 21 Σεπτεμβρίου ήταν στη Χαρ-
μπίν, την πρωτεύουσα της επαρχίας  
Χεϊλονγτζιάνγκ, όπως ανακοίνωσε σή-
μερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας (NHC). 

 
Η τελευταία φορά που ανακοινώθηκαν 

κρούσματα τοπικής μετάδοσης στην 
πόλη ήταν στις 4 Φεβρουαρίου.  

Η Χαρμπίν, γνωστή για τις πολικές  
θερμοκρασίας των -30 βαθμών Κελσίου 
την περίοδο του χειμώνα, δεσμεύθηκε 
σήμερα να ολοκληρώσει τον αρχικό  
κύκλο διαγνωστικών ελέγχων σε όλη την 
πόλη έως αύριο, και είπε στους κατοί-

κους της να αποφεύγουν τις μετακινή-
σεις, εκτός κι αν πρόκειται για σοβαρή 
ανάγκη, έως ότου ενημερωθούν για τα 
αποτελέσματα των τεστ. 

 
Η πόλη έχει ήδη πει στους κατοίκους 

της να αποφεύγουν να μετακινούνται 
εκτός των ορίων της αν δεν υπάρχει σο-
βαρός λόγος και αυτοί που μετακινούνται 
πρέπει να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ 
εντός 48 ωρών από την αναχώρησή 
τους. 
Οι εσωτερικοί χώροι, όπως οι κινημα-

τογράφοι και τα γυμναστήρια ήταν  
επίσης κλειστά, ενώ η πληρότητα στα 
τουριστικά αξιοθέατα μειώθηκε στο 
ήμισυ, όπως μετέδωσε χθες η κρατική 
τηλεόραση. 

Επίσης ανεστάλησαν τα δια ζώσης  
μαθήματα σε όλα τα σχολεία της πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης για μία εβδομάδα από σήμερα, 
όπως μετέδωσε αργά χθες η κρατική  
τηλεόραση.



   Πριν ξεσπάσει ο Β’ Παγκό-
σμιος Πόλεμος, η σοβιετική 
κρατική ηγεσία έκανε ό,τι περ-
νούσε από το χέρι της για να 
πειστούν οι  
κυβερνήσεις Γαλλίας, Βρετανίας 
και ΗΠΑ ότι η δημιουργία συλ-
λογικού συστήματος ασφαλείας 
στην Ευρώπη ήταν ο μόνος  
εφικτός τρόπος για να αναχαιτι-

στεί ο επεκτατισμός της ναζιστικής Γερμανίας. 

Παρόλο που γνώριζε την έχθρα που έτρεφαν 
απέναντί της οι εν λόγω κυβερνήσεις, η σοβιετική 
κυβέρνηση ανέπτυξε έντονο διπλωματικό αγώνα 
μέσα από διμερή και πολυμερή πρωτόκολλα  
συνεργασίας, με σκοπό την αποτροπή ενός  
πολέμου στο ευρωπαϊκό έδαφος, έχοντας ως  

πυξίδα καθοδήγησής της την αρχή της ειρηνικής 
συνύπαρξης κρατών με διαφορετικό κοινωνικό 
σύστημα, αλλά και τα αντιφασιστικά, δημοκρατικά 
αισθήματα της πλειοψηφίας των λαών των  
ευρωπαϊκών χωρών. 

  Δυστυχώς για την ανθρωπότητα, που στην 
πορεία των εξελίξεων κλήθηκε να πληρώσει  
βαρύτατο τίμημα, οι μεγάλες δυνάμεις – Γαλλία, 
Βρετανία και ΗΠΑ – ήθελαν, για δικούς τους  
στενούς, οικονομικούς, πολιτικούς και γεωστρα-
τηγικούς λόγους, το επίκεντρο του νέου ξαναμοι-

ράσματος του κόσμου να είναι η σοσιαλιστική 
Σοβιετική Ένωση. Μέσα στα «γλυκά» όνειρά 
τους, οι δυνάμεις αυτές έβλεπαν ότι το αποτέλε-
σμα από μια σύγκρουση από ένα μεγάλο πόλεμο 
μεταξύ του γερμανικού ναζισμού και του σοβιετι-
κού σοσιαλισμού θα ήταν μια διαλυμένη Σοβιετική 

Ένωση και μια εξασθενημένη Γερμανία. 
 Οι τρεις αυτές μεγάλες δυνάμεις κοντόφθαλμα 

ενίσχυσαν τη μιλιταριστική Γερμανία με δάνεια, 
εξοπλισμούς κ.λπ. και όχι μόνο. Συνεπείς με τους 
στόχους τους και εγκαταλείποντας τις αρχές της 
αστικής δημοκρατίας, ακολούθησαν τη ριψοκίν-
δυνη πολιτική «ουδετερότητας» και «μη ανάμει-
ξης», επιτρέποντας την επέμβαση της  
ναζιστικής Γερμανίας και της φασιστικής  
Ιταλίας στην Ισπανία, στο πλευρό του  
φασίστα Φράνκο το 1936 και την ενσωμάτωση 
της Αυστρίας στο Γ’ Ράιχ το 1938. Χωρίς ίχνος 
ντροπής ξεπούλησαν τη σύμμαχό τους Τσεχοσ-
λοβακία με τη Συμφωνία του Μονάχου το 1928. 
Δεν τους κάηκε καρφί όταν η φασιστική Ιταλία 
κατέκτησε την Αβησσυνία το 1935, ούτε όταν η 
αυτοκρατορική Ιαπωνία προσάρτησε βάναυσα  
σημαντικά τμήματα της Κίνας στα 1937-38. 

  
 Με τη Συμφωνία του Μονάχου το 1938,  

αποδείχτηκε η αναξιοπιστία του γαλλοβρετανικού 
παράγοντα, αλλά και του αμερικανικού, που 
έπαιζε σοβαρό ρόλο στην Ευρώπη και όχι μόνον, 
αποδείχτηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι  
ισορροπημένες, λογικές σοβιετικές προτάσεις για 
εγκαθίδρυση ενός συλλογικού συστήματος  
ευρωπαϊκής ασφαλείας μπροστά στη ρεαλιστική 
γερμανική απειλή, έπεσαν σε ώτα μη ακουόντων. 
Μη έχοντας άλλη επιλογή, η σοβιετική διπλωματία 
τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια όσων ήθελαν 
τη γερμανική πολεμική μηχανή να στραφεί προς 
ανατολάς. Τον Αύγουστο του 1939,  
η Σοβιετική Ένωση ορθά υπέγραψε  Σύμφωνο 
μη Επίθεσης με τη Γερμανία, με αποτέλεσμα η 
γερμανική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση να  
καθυστερήσει δύο χρόνια. 

  Η Γερμανία εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση 
στις 22 Ιούνη 1941, με ένα ήδη εμπειροπόλεμο, 

αήττητο και άρτια εξοπλισμένο στρατό 5,5  
εκατομμυρίων ανδρών. Με βάση την οδηγία 32 
της Βέρμαχτ, της 21ης Ιουνίου 1941, στόχος της 
στρατηγικής του «κεραυνοβόλου» πολέμου της 
Γερμανίας ήταν:  

 
 

 
 
1ον) Η κτάκτηση της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι 
το τέλος του καλοκαιριού του 1941, 

2ον) Η επέκταση, εν συνεχεία, του  
πολέμου με εισβολή στις βρετανικές  
αποικίες και στην ίδια τη Βρετανία και  

3ον)  Η έναρξη επιχειρήσεων το  
Φθινόπωρο του 1941 για την κατάκτηση του Ιράν, 
του Ιράκ, της Αιγύπτου και στη συνέχεια της  
Ινδίας. 
Η ναζιστική Γερμανία είχε ήδη υποδουλώσει τη 

δυτική Ευρώπη, ύστερα από ένα περίπατο! 
   
Τα σχέδια των Γερμανών είχαν λάβει υπ’ όψιν 

και τον βαρύ ρωσικό χειμώνα.  
Το στηριγμένο στον «κεραυνοβόλο»  

πόλεμο στρατιωτικό σχέδιο με την κωδική ονο-
μασία «Μπαρμπαρόσα», προέβλεπε ταχεία  
συντριβή της Σοβιετικής Ένωσης.  
Το μόνο που δεν είχαν λάβει σοβαρά υπ’ όψιν 
οι υπερόπτες Γερμανοί, ήταν η αντίσταση και οι 
αντοχές του σοβιετικού λαού και των ενόπλων 
δυνάμεών του.  
Τα έξαλλα σχέδια των Γερμανών ανατράπηκαν 
στο σοβιετικό έδαφος  το καλοκαίρι του 1941 και 
όχι τον χειμώνα.  

 
Ο στόχος για κατάκτηση της Σοβιετικής Ένωσης 

μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 1941 παρέ-
μεινε όνειρο θερινής νυχτός!
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Του Βασίλη 
Κωστή

ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  
Ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο   

Ο Δ ι ε -
θ ν ή ς 
Οργα-

νισμός Υγείας 
σε πρόσφατη 
έρευνά του ανα-
κάλυψε ότι στοι-
χίζει περί τα 

ενάμιση δισεκατομμύριο ετη-
σίως για να περιθάλψει κορίτσια 
από ενός μέχρι και δεκαπέντε 
ετών, που είχαν υποβληθεί  σε 
ακρωτηριασμό των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων. Γνωστό 
με την ονομασία Female Gen-
ital Mutilation (FGM). Ένα πα-
νάρχαιο και απάνθρωπο έργο 
που ως επί το πλείστον εφαρ-
μόζεται στις τρίτες χώρες, 
ωστόσο λόγω της μετανάστευ-
σης το βρίσκουμε και σε πολλές 
χώρες της Ευρώπης.  

 
Με αποτέλεσμα πολλά κορί-

τσια, κυρίως νεαρά, να έρχονται 
αντιμέτωπες με πολλά προβλή-
ματα υγείας όπως είναι η αιμορ-
ραγία, η μόλυνση, ο πυρετός 
και πολλά άλλα προβλήματα 
όπου πολλές φορές οδηγούν 
στο θάνατο.   

 
Ωστόσο, μεγάλες προσπά-

θειές έχουν γίνει  για να ενημε-
ρωθούν οι γονείς και όχι μόνο, 
ότι αυτή η παράδοση είναι πα-
ράνομη. Τα  Ηνωμένα Έθνη και 
η UNESO  συνεργάζονται στενά 
για την αντιμετώπιση αυτής της 
παμπάλαιας παράδοσης που 
πολλές οικογένειες εξακολου-

θούν να το κάνουν στα παιδιά 
τους είτε γιατί είναι  η κουλτούρα 
τους είτε λόγω του ότι το έκανε 
και ο γείτονάς τους.  Ωστόσο  
πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι η 
κουλτούρα τους και πρέπει να 
συνεχιστεί η παράδοση αγνοώ-
ντας τα προβλήματα υγείας που 
προκύπτουν σε εκατομμύρια 
παιδιά. 

 
Κάθε χρόνο στοιχίζει 1,5  
δισεκατομμύριο για την θερα-
πεία του FGM  και υπολογίζεται 
ότι σε λίγα χρόνια θα ξεπεράσει 
τα 3 εκατομμύρια. Περί τα 
200,000.000  νεαρά κορίτσια 
επηρεάζονται ετησίως. Συγκε-
κριμένα, σε 27 χώρες, η πρα-
κτική αυτή επικεντρώνεται  
κυρίως στις ανατολικές, δυτι-
κοανατολικές  και βορειοανατο-
λικές περιοχές της Αφρικής, σε 
ορισμένες χώρες της Μέσης 
Ανατολής και της Ασίας, καθώς 
και μεταξύ μεταναστών από  
αυτές τις αναφερόμενες περιο-
χές.  Συνεπώς, ο FGM αποτελεί 
μια παγκόσμια ανησυχία.  
Τα Δημαρχεία συνεργάζονται 

με όλα τα σχολεία και την αστυ-
νομία για την αντιμετώπιση του 
κακού, όπου τόσον η αστυνομία 
όσο και οι τοπικές αρχές και οι 
διδάσκαλοι  θα μπορούν να 
αναγνωρίσουν κορίτσια που 
υπέστησαν FGM και τότε θα 
τους επιβληθούν ποινικές διώ-
ξεις.  
Οι  τοπικές Αρχές  ενημερώ-

νουν τις κοινότητες για τις  

συνέπειες μια τέτοιας απάν-
θρωπης ενέργειας. 
Πριν από μερικά χρόνια  η Πα-

γκόσμια Συνέλευση Υγείας με 
το  ψήφισμα WHA61.16 σχετικά 
με την εξάλειψη των γεννητικών 
κυττάρων, υπογραμμίζοντας 
την ανάγκη για συντονισμένη 
δράση σε όλους τους τομείς, 
υγεία, εκπαίδευση, οικονομία, 
δικαιοσύνη και τα γυναικεία αν-
θρωπινά δικαιώματα – υποθέ-
σεις. 

 
Οι προσπάθειες του Διεθνή 

Οργανισμού Υγείας για την εξά-
λειψη του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων 
επικεντρώνονται στα εξής: 

 
Ενίσχυση της ανταπόκρι-▪

σης στον τομέα της υγείας: ανά-
πτυξη και εφαρμογή κατευθυ-
ντήριων γραμμών, εργαλείων, 
κατάρτισης και πολιτικής για να 
διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι 
υγειονομικής περίθαλψης μπο-
ρούν να δώσουν ιατρική φρο-
ντίδα και συμβουλές σε κορίτσια 
και γυναίκες που ζουν με  FGM 
και να επικοινωνούν για την 
πρόληψη της πρακτικής. 

 
Οικοδόμηση αποδεικτικών ▪

στοιχείων: δημιουργία γνώσεων 
σχετικά με τα αίτια, τις συνέ-
πειες και το κόστος της πρακτι-
κής, συμπεριλαμβανομένου του 
γιατί οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης πραγματοποιούν 
την πρακτική, πώς να εγκατα-

λείψουν την πρακτική και πώς 
να φροντίσουν όσους έχουν 
βιώσει τον FGM. 

 
Αύξηση της συνηγορίας, ▪

ανάπτυξη δημοσιεύσεων και 
 εργαλείων υπεράσπισης για 
διεθνείς, περιφερειακές και  
τοπικές προσπάθειες για τον 
τερματισμό του FGM  συμπερι-
λαμβανομένων εργαλείων για 
τους υπεύθυνους χάραξης πο-
λιτικής και τους υποστηρικτές 
για την εκτίμηση της επιβάρυν-
σης για την υγεία των γυναι-
κείων γεννητικών οργάνων και 
των πιθανών οφελών δημόσιας 
υγείας και εξοικονόμησης  
κόστους για την πρόληψη FGM. 

 
Δέον να σημειωθεί ότι δεν εί-
ναι μόνο αυτό που απασχολεί 
τις τοπικές Αρχές αλλά ακόμη 
και όπου υπάρχει ένας μεγάλος 
αριθμός εθνικών μειονοτήτων. 
Όσον αφορά το Δημαρχείο 

Enfield έχουμε ειδικούς για το 
θέμα, προστασίας των παιδιών,  
που διαρκώς εργάζονται και συ-
νεργάζονται  με όλους τους ορ-
γανισμούς εθελοντικούς ή και 
όχι,  για την εξαφάνιση αυτής 
της  αρχαίας  άσχημης και πολύ 
επικίνδυνης παράδοσης η 
οποία καταπατά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.  
Μιας και μιλούμε για τα  

ανθρώπινα δικαιώματα θα 
ασχοληθούμε σε κάποιο στάδιο 
στο μέλλον  γύρω από τους 
Εξαναγκασμένους Γάμους.  

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες επικοινωνήσει με το 
Forced Marriages Unit   (FMU) 
τηλέφωνο στο 020 7 008 0151 

ή μέσον email  στο 
fmu@fcdo.gov.uk για περισ-
σότερες πληροφορίες. 

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει  
να καταπατούνται σε καμία περίπτωση



Έχουμε συνηθίσει να λέμε.. Είναι 
φίλος μου ο τάδε…. Είμαστε  
φίλοι με τον τάδε…  

Απλά έχουμε συνηθίσει να το λέμε. 
Στην πράξη όμως δεν είναι έτσι τα πρά    
γματα. Οι φίλοι οι καλοί είναι αυτοί που  
είναι πάντα εκεί σε όποια περίπτωση τους 
χρειαστείς.  
Φίλος είναι αυτός που τον καλείς στο τη-

λέφωνο τα μεσάνυχτα για να του πεις ότι έμεινες στο 
δρόμο λόγω κακοκαιρίας και δεν ξέρεις τι να κάνεις γιατί 
το αμάξι σου ακινητοποιήθηκε, και η απάντηση του φίλου 
που μόλις έχεις καλέσει είναι…. Μείνε εκεί και έρχομαι σε 
χρόνο μηδέν. Και τότε νιώθεις ότι πραγματικά έχεις ένα 
καλό φίλο.  Φίλος είναι αυτός που του λες ότι ξέμεινες 
από αυτοκίνητο, ότι έχεις ραντεβού στο νοσοκομείο, και η 
μόνη λύση είναι να πάρεις το λεωφορείο αλλά θα ταλαι-
πωρηθείς, και αυτός σου λέει….. Θα έρθω να σε πάρω 
φίλε μου. Φίλος είναι αυτός που δεν περιμένει να κάνεις 
κάτι για να φύγει η υποχρέωση που υποτίθεται τους χρω-
στάς.  Με ρώτησε πρόσφατα η θυγατέρα μου…. “Μπαμπά 
πόσους φίλους έχεις;”  

“Για την ακρίβεια…. Έχω πάρα πολλούς  γνωστούς… 
για φίλους όμως… μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χε-
ριού.” Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί ο φίλος μου ο 
Φοίβος γυρνώντας πίσω από τις διακοπές του, με πήρε 
τηλέφωνο για να με θυμίσει ότι πριν να φύγει για διακοπές 
του είχα πει για τον κήπο του σπιτιού μου που κάποιοι εί-
χαν ρίξει το ξύλινο κάγκελο και χρειαζόταν κάποιος που 
καταλάβει, σαν τον Φοίβο να πούμε,  να το βάλει πίσω 
στη θέση του.  
Με θύμισε λοιπόν ο φίλος μου ότι μου υποσχέθηκε να 
έρθει να το τακτοποιήσει γυρνώντας πίσω από τις διακο-
πές του. Είναι πολλές φορές που αναρωτούμε αν ο  
κόσμος θα ήταν καλύτερος αν οι άνθρωποι συνειδητο-
ποιούσαν ότι είμαστε όλοι περαστικοί, και ότι κανείς μας 
δεν μένει για πάντα σε τούτο τον πλανήτη.  Αν συνειδητο-
ποιούσαν ότι δίνοντας λίγη αγάπη, δίνοντας λίγο χρόνο 
στους συνανθρώπους τους, η ευχαρίστηση είναι σε αυτούς 
που δίνουν πιο μεγάλη από αυτούς που παίρνουν κάτι. 
Φίλε μου, βιάζομαι να προλάβω το δικό σου παλμό. Ξα-
νοίχθηκα σήμερα σε τόπους άγνωστους. Φοβάμαι! Το 
κορμί μου αρχίζει να δέχεται τη φανταστική προσαρμογή 
του. Ταράζομαι! Βιάζομαι να δεχθώ το δικό σου χαμόγελο. 
Μη ρωτάς! Το ξέρεις πόσο το αναζητώ. Οι στιγμές έγιναν 
δικές της της Φαντασίας μου.  Ανατριχιάζω! Ξανοίχθηκα 
σήμερα σε τόπους μοναχικούς. Φίλε μου, τώρα βλέπεις 
πόσο δικός σου γίνομαι. Φίλε μου. Τώρα που σμίξαμε 
νιώθεις ολόκληρη την αναταραχή σου. Δέξου τον παλμό 
μου. Ανάπνευσε κι εσύ στον ίδιο ρυθμό. Γίναμε ένα! Αυτό 
σημαίνει φίλοι.  
Τούτες τις μέρες με την πανδημία να μας αναστατώνει 
και να μας πληγώνει τη ψυχή, βρισκόμαστε στην ανάγκη 
να μιλήσουμε με κάποιον. Παίρνουμε τηλέφωνο και αρχί-

ζουμε να μιλάμε για το πόσο μας τρομάζει ο φόβος της 
μοναξιάς, και το πόσο νιώθουμε να μας πνίγει η αγωνία 
το πώς θα περάσουμε τη νύχτα μόνοι, και αναζητούμε τη 
συντροφιά του καλού φίλου ή ακόμα και τη φυσική πα-
ρουσία κάποιου φίλου για να έχουμε καλό ξημέρωμα. 
Αυτό συμβαίνει είτε σε εμάς είτε σε κάποιο δικό μας 
άτομο, σε ένα φίλο ή φίλη, ή σε ένα συγγενή.  
Και εδώ είναι που ανακαλύπτουμε αν έχουμε καλούς φί-
λους, ή το αντίθετο. Και στην περίπτωση του καλού φίλου, 
πιάνουμε τον εαυτό μας να μιλά πολλές φορές δύο και 
τρεις ώρες συνέχεια δίχως να καταλάβουμε πως  πέρασε 
η ώρα. Γινόμαστε ένα με τους συνομιλητές μας και ανα-
καλύπτουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε ο ένας για τον 
άλλο! “Φίλε μου, σε πρόσεξα στη διασταύρωση των δια-
δρόμων. Περνούσες με το πρόσωπο σκυφτό. Μ’ εντυπω-
σίασε το θλιμμένο σου χαμόγελο. Σου χαμογέλασα. Ακο-
λούθησα τα βήματά σου. Σε πρόφτασα.” 
Πολλές είναι οι φορές που βγαίνει κανείς από το πρό-
γραμμα του για να δώσει λίγη σημασία σε κάποιο φίλο ή 
κάποιο γνωστό που έτυχε να βρει στο δρόμο, και η ανάγκη 
που υπάρχει για την παρουσία κάποιου καταλήγει η συ-
νάντηση σε μια ανακούφιση αλλήλων που βοηθά στη  
ψυχική ικανοποίηση. 
Οι άνθρωποι είναι όπως τα λουλούδια. Είναι  όπως ένα 
τριαντάφυλλο! «Ένα τριαντάφυλλο μοσχοβολούσε στο δω-
μάτιο!» Εκεί που τα μάτια σου συνάντησαν τα δικά μου. 
Μια ζωγραφιά πονεμένη σχημάτισαν τα μάτια σου. Μέσα 
της, ο καθρέπτης της ψυχής σου. Η ευωδιά του κόκκινου 
τριαντάφυλλου είσαι εσύ. Του τριαντάφυλλου που μοσχο-
βολούσε σ’ όλο το δωμάτιο. Και σου έδωσα το μήνυμα: 
Νερό θα ρίξω στ’ όμορφο κόκκινο τριαντάφυλλο. Ν’ ανθίσει 
κατακόκκινο χαμόγελο. Στ’ ορκίζομαι! Θα ανοίξω την καρ-
διά μου να ριζώσεις. Με άφθονο νερό θα σε ποτίσω. Κα-
νείς δε θα τολμήσει να σε κόψει. Κι ο πόνος θα μισέψει 
απ’ την καρδιά σου. Και θα περνάμε… και θα λένε: Να το! 
Το πιο όμορφο, κόκκινο τριαντάφυλλο στον κόσμο! Οι άν-
θρωποι είμαστε όπως τα λουλούδια. Αν τα ποτίζουμε θα 
συνεχίζουν να ανθίζουν. Αν δεν τα ποτίσουμε θα μαραθούν 
και θα ξεράνουν! Όλοι μας έχουμε την ανάγκη κάποιας 
σχετικής παρηγοριάς. Φτάνει όπως είπα και πιο πριν να 
συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι δίνοντας σημασία σε 
κάποιους ανθρώπους γύρω μας, αφιερώνοντας χρόνο να 
τους ακούσουμε, να ακούσουμε το πρόβλημα τους, τους 
δίνουμε την ευκαιρία να ανθίσουν όπως είναι τα λουλού-
δια, και να ξεπεράσουν τις δύσκολες ψυχολογικές στιγμές 
που περνούν για οποιοδήποτε λόγο. Δίνοντας σημασία 
στους δικούς μας ανθρώπους, τους βοηθούμε να ξεπε-
ράσουν τις δύσκολες στιγμές της ζωής, και επιπρόσθετα 
τους βοηθούμε να ηρεμίσουν και να έχουν καλύτερη κα-
τάληξη που έτσι θα πάρουν κουράγιο για να σκεφτούν και 
να πάρουν αποφάσεις που να τους πάρουν σε δρόμους 
με καλύτερες παραστάσεις ζωής, με δίχως πληγωμένη 
την ψυχή τους, και με δύναμη να προσχωρήσουν και να 
μπουν σε λεωφόρους ηρεμίας και σε δρόμους ευτυχίας! 

Κάποτε οι άνθρωποι γίνο-
νται σοφοί. Είτε γιατί πέ-
ρασαν πολλές κακου-

χίες είτε γιατί διάβασαν πολλά 
βιβλία είτε γιατί είναι έξυπνοι κι 
αυτό τους βοηθά να βάζουν 
κάτω τα δεδομένα και να βγά-
λουν με μαθηματική ακρίβεια το 
συμπέρασμα. Έτσι στην κοινή 
αντίληψη νομίζω λειτουργεί.  
Το συμπέρασμα της ανάλυσης 
που ακολουθεί, ας το πούμε 

από την αρχή: Η αληθινή αγάπη 
φέρνει μόνο χαρά. Αν φέρνει κάποιο άλλο αρνη-
τικό συναίσθημα σίγουρα δεν είναι αγάπη και 
πέστε «Άντε γεια!»  
Στην ζωή ο άνθρωπος σίγουρα θα βρεθεί πολ-
λές φορές αντιμέτωπος με τα αισθήματά του.  
Θα πρέπει να τα ξεδιαλύνει κάποια στιγμή γιατί 
θα πρέπει να πάρει και τις σωστές αποφάσεις. 
Τα αισθήματα αφορούν κάποια στιγμή και το μέλ-
λον του. Στην εποχή μας σίγουρα δεν υπάρχει 
πλέον το προξενιό άρα ο κάθε ένας από εμάς 
καλείται σε κάποια φάση της ζωής του να απο-
φασίσει και με το ποιο άτομο θα πορευτεί μαζί 
το ταξίδι της ζωής του και ποιο άτομο θα αποτε-
λέσει το άλλο του μισό. Τον σύντροφο ή τη σύ-
ντροφό του. Αυτό το πρόσωπο είναι ο άνθρωπος 
του γιατί τον ή την αγαπά. 

 Αυτό είναι το σίγουρο γιατί αν ήταν κάτι άλλο 
και δεν υπήρχε αγάπη τότε…θα αποτελούσε μια 
γνωριμία και τίποτε άλλο ουσιαστικό. Και η 
αγάπη όπως όλοι ξέρετε είναι το πιο όμορφο αί-
σθημα. Είναι η κορωνίδα όλων των αισθημάτων. 
Η αγάπη δεν είναι στεναχώρια, πόνος, καυγάδες, 
ζήλεια και κλάματα. Δεν είναι απογοήτευση,  
μαράζι, λύπη και προβλήματα. Αυτά είναι ενδεί-
ξεις ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι η σχέση αυτή είναι 
προβληματική. Μπορεί να έχετε σχέση λίγους 
μήνες ή να είστε παντρεμένοι χρόνια, αλλά οι 

ίδιοι κανόνες ισχύουν για την αγάπη και τις  
σχέσεις. 
Στην αληθινή αγάπη υπάρχει ειλικρίνεια. Υπάρ-
χει σιγουριά και δεν νοιάζεσαι ότι ο άλλος θα πει 
ψέμα ή θα σου κινήσει την υποψία για κάτι. Όταν 
αγαπάς πραγματικά αγαπάς το άλλο σου μισό 
γιατί να υπάρχει αμφισβήτηση και υποψία; 
Αν αγαπάς, λες την αλήθεια. Αν σε 
αγαπάει, δε σου λέει ψέματα. Δεί-
χνεις τον πραγματικό σου 
εαυτό χωρίς να φοβάσαι. 
Έχεις τις παρέες σου, την 
καριέρα σου, τα όνειρά 
σου και ο/η σύντροφός 
σου τα αποδέχεται. 
Υπάρχει διαφάνεια. Τι 
πιο όμορφο από αυτό.  
Όταν το άλλο άτομο 
σε αγαπάει αληθινά δε 
σε κρίνει και δε σε κα-
τακρίνει όλη την ώρα. 
Δε σου «χτυπάει» τα 
λάθη σου, δε σε ειρω-
νεύεται και δε φέρνει 
κάθε τρεις και λίγο στο 
προσκήνιο τα μειονεκτή-
ματα και τα ελαττώματά 
σου. Θα σου πει την αλή-
θεια, αλλά θα το κάνει με καλό 
τρόπο, που δείχνει ότι σε σέβεται 
και σε εκτιμάει. Δε θα σε κάνει σκου-
πίδι. Θεωρεί ότι είσαι εξαιρετικό άτομο και 
θέλει να σε βοηθήσει να γίνεις λίγο καλύτερο. 
Ναι, στην αληθινή αγάπη υπάρχουν προβλή-
ματα, αλλά η αγάπη δεν είναι προβληματική! 
Στην πραγματική αγάπη ο/η σύντροφός σου ανα-
γνωρίζει την αξία σου και την προσφορά σου. 
Σου λέει με λόγια ή με πράξεις «ευχαριστώ», 
σου κάνει κομπλιμέντα για τα προτερήματά σου. 
Είναι περήφανος/η για σένα και το βλέπεις στη 

λάμψη από τα μάτια του. Και ας είστε εκατό χρό-
νια παντρεμένοι. 
Μπορεί να έχετε σχέση λίγους μήνες ή να είστε 
παντρεμένοι χρόνια, αλλά οι ίδιοι κανόνες 
ισχύουν για την αγάπη και τις σχέσεις. Όταν ο/η 
σύντροφός σου σε αγαπάει πραγματικά σε απο-
δέχεται όπως είσαι, με τα προτερήματα, τα ελατ-

τώματα και τις αδυναμίες σου. Δεν είναι 
μαζί σου και ταυτόχρονα θέλει να σε 
αλλάξει σε κάποιο άλλο άτομο που 
δεν είσαι. Δεν σε κατηγορεί που 
δεν είσαι το ιδανικό άτομο. Σε 
επέλεξε γι’ αυτό που είσαι. Και 
σε αγαπάει στο σύνολό σου. 
Στην αληθινή αγάπη υπάρ-
χουν πολλές όμορφες στι-
γμές. Υπάρχουν χαμόγελα, 
γλυκές κουβέντες. Περνάς 
όμορφα περνάς καλά και το 
ξέρεις μέσα σου. Υπάρχει 
ομορφιά στις απλές στιγμές 
που περνάτε μαζί. 
Στην πραγματική αγάπη 

υπάρχει αμοιβαιότητα. Προ-
σφέρουν και οι δύο, συμβάλ-
λουν και οι δύο, δεν τραβάει 
κουπί ο ένας μόνος του. Υπάρχει 
υποστήριξη, υπάρχει ενθάρ-

ρυνση. Δεν προσφέρει ο ένας και ο 
άλλος απολαμβάνει… 

Αν αγαπάς το λάθος άτομο τόσο πολύ, 
φαντάσου πώς θα είναι να αγαπάς το σωστό 
άτομο. 
Στην αληθινή αγάπη καθένας σέβεται και  
αγαπάει τον εαυτό του. Αυτό είναι το θεμέλιο των 
σχέσεων. Χρειάζεται να αγαπάς με υγιή τρόπο 
τον εαυτό σου για να μπορέσεις να αγαπήσεις 
το άλλο άτομο ισότιμα, χωρίς να παρακαλάς, χω-
ρίς να γαντζώνεσαι επάνω του, χωρίς να εξαρ-
τάσαι από τον άλλον. 

Όταν η αγάπη είναι πραγματική, δε μπορεί ο 
άλλος, ή εσύ να είσαι νάρκισσος. Δε γίνεται να 
είναι ή να είσαι παρανοϊκός. Δε γίνεται να είναι ο 
ένας από τους δύο τοξικός άνθρωπος. Όταν 
υπάρχει έντονος αρνητισμός, όταν υπάρχει τοξι-
κότητα, δεν υπάρχει αγάπη. 
Στην αληθινή αγάπη υπάρχει σωστό φέρσιμο. 
Θα σου φέρει ένα λουλούδι, θα σου φτιάξει ένα 
καφέ. Θα του δώσεις ένα πρωινό φιλί. Όταν δυο 
άνθρωποι αγαπιούνται αλληλοϋποστηρίζονται. 
Ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον. Κρατιούνται 
χέρι-χέρι στη ζωή. Πορεύονται μαζί. Δεν υπάρχει 
το σε «παραμερίζω για να ανέβω εγώ». 
Ναι, στην αληθινή αγάπη υπάρχουν προβλή-
ματα και δυσκολίες που φέρνει η ζωή, στα οικο-
νομικά, επαγγελματικά, στα θέματα υγείας ή  
οικογένειας ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν είναι η 
αγάπη που δημιουργεί το πρόβλημα στη ζωή 
σου. Αντίθετα, η αγάπη είναι ο φάρος που σου 
δείχνει το δρόμο. Η αγάπη είναι ο ακλόνητος 
βράχος που στέκεσαι να πάρεις μια ανάσα και 
να ξεκουραστείς όταν ζορίζεσαι. Η αγάπη είναι 
αυτή που σε βοηθάει να διαχειριστείς τις δυσκο-
λίες. 
Ποτέ, μα ποτέ η αγάπη δε δημιουργεί τις δυ-
σκολίες. Και αν τις δημιουργεί, τότε θα πρέπει 
να αναρωτηθείς αν είναι πραγματική αγάπη.  
Ή αν απλώς είναι συνήθεια, ή η ανάγκη σου να 
είσαι με κάποιον, ή ο φόβος σου για τη μοναξιά. 
Ή αν απλώς φαντάζεσαι κάποια πράγματα,  
επιθυμείς τόσο πολύ να σε αγαπάει κάποιος που 
συναισθηματικά κάνεις εκπτώσεις, παίρνεις κάτι 
μόνο και μόνο γιατί αυτό είναι διαθέσιμο και ας 
μην είναι αρκετό, ας μην είναι καλό. 
Σκέψου τι είναι αγάπη! Αν δεν είναι αυτό… τότε 
ξέχνα το! 
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Της Της Ελένης Μαύρου   dialogos.com.cy 

Η αληθινή αγάπη δεν φέρνει λύπη, αλλά χαρά!

Του Βασίλη 
Παναγή

Είμαστε όπως τα λουλούδια! Η ακρίβεια δεν περνά με «ασπιρίνες»

Η προχθεσινή απόφαση για μεί-
ωση 10% στους λογαριασμούς 
της ΑΗΚ τις επόμενες δύο διμη-

νίες, ήρθε αργά, υπό το βάρος των έντο-
νων πιέσεων που άσκησε το ΑΚΕΛ και 
οι διαμαρτυρίες των καταναλωτών και 
δεν αρκεί. 

 
Για βδομάδες ολόκληρες το Υπουργείο 
Ενέργειας επέμενε ότι «δεν απαιτείται η 
οποιαδήποτε παρέμβαση» και τώρα  
νομίζει ότι με… ασπιρίνες (προσωρινές 
επιδοτήσεις των λογαριασμών) αντιμε-
τωπίζει το πρόβλημα. 

 
Η ακρίβεια κτυπά απειλητικά την πόρτα 
μας εδώ και καιρό. Σύμφωνα με στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, 
πληρώνουμε πιο ακριβά από πολλές χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασικά 
αγαθά: το γάλα, το ψωμί, τα αβγά… Δα-
πάνες ανελαστικές αφού πρόκειται για 
αγαθά τα οποία δεν μπορούν να λείψουν 
από μιαν οικογένεια. 
Και όλα αυτά σε συνθήκες πανδημίας, 
μειώσεων μισθών, κλείσιμο επιχειρή-
σεων και απώλειας θέσεων εργασίας. 
Σημειώνεται ότι οι απολαβές των εργα-
ζομένων στην Κύπρο είναι 35% πιο  
χαμηλές από τον μέσο όρο της Ε.Ε.  
Μάλιστα η Eurostat αποκαλύπτει ότι η 
ακρίβεια στην Κύπρο δεν σχετίζεται μόνο 
με αυξήσεις στις διεθνείς αγορές. Εδώ 
και τρεις μήνες, ο Δείκτης Τιμών Κατα-
ναλωτή στην Κύπρο αυξάνεται με ψηλό-
τερο ρυθμό από τον μέσο όρο της  
ευρωζώνης. 

 
Η αύξηση στο κόστος της ενέργειας  
είναι ένα υπαρκτό παγκόσμιο φαινόμενο. 
Όπως είναι γεγονός ότι η πανδημία προ-
κάλεσε δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυ-
σίδα για πολλές χώρες. Και πράγματι 
υπάρχει μια διεθνής τάση ανατιμήσεων 
που έχει τις ρίζες της στην πανδημία και 
στα όσα πρωτοφανή έχει επισωρεύσει 
στην παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι 
όμως η ακρίβεια ένα αναπόφευκτο φαι-
νόμενο ώστε να μη σηκώνει ουσιαστικές 
παρεμβάσεις αποκλιμάκωσης του κύμα-
τος ανατιμήσεων που πλήττει την  
κοινωνία. 

Είναι και αποτέλεσμα της αναποτελε-
σματικής αντιμετώπισης από πλευράς 
κυβέρνησης των φαινομένων καρτέλ και 
κερδοσκοπίας. Όλοι γνωρίζουν ότι στην 
Κύπρο δύσκολα μειώνεται η τιμή των πε-
τρελαιοειδών και εύκολα αυξάνεται.  
Ας μην ξεχνούμε ότι ένα μόνο σεντ  
αύξηση στις τιμές ετησίως, αποδίδει επι-
πρόσθετα κέρδη περίπου €8 εκατ. στις 
εταιρείες πετρελαιοειδών. 

 
Ο τόπος χρειάζεται μια ολοκληρωμένη 
ενεργειακή στρατηγική που να έχει στο 
επίκεντρό της την ενεργειακή ασφάλεια, 
το μειωμένο κόστος παραγωγής προς 
όφελος του καταναλωτή και την προστα-
σία του περιβάλλοντος. Έχοντας υπόψη 
και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για μηδενικές εκπομπές άνθρακα 
έως το 2050, θα πρέπει να κινηθούμε 
αποφασιστικά για την αποτελεσματική 
εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας στην ηλεκτροπαραγωγή και τις με-
ταφορές. 

 
Η ακρίβεια δεν ξορκίζεται με ευχολόγια. 
Ούτε περνά με «ασπιρίνες». Μόνο με τη 
λήψη, τώρα, στοχευμένων μέτρων θα 
μπορέσουν να προστατευθούν τα ήδη 
πενιχρά έσοδα των μικρομεσαίων,  
κυρίως, επιχειρήσεων και των ευάλωτων 
νοικοκυριών, που δίνουν καθημερινά 
αγώνα επιβίωσης. 

 
Το πιο επείγον όμως είναι η ανάγκη για 
αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημά-
των της κυπριακής οικονομίας. Χρει-
άζεται άµεσα µια στρατηγική οικονοµικής 
µεγέθυνσης µε κινητήρια δύναµη τη στή-
ριξη της απασχόλησης και τις αυξήσεις 
των εισοδηµάτων των εργαζοµένων, που 
θα θωρακίζει ταυτόχρονα την κοινωνική 
συνοχή και την εργασιακή ειρήνη. 

 
Δύσκολο, αν όχι αδύνατο, κάτι τέτοιο 
για μια κυβέρνηση που έπεισε τους  
πάντες -και εντός και εκτός Κύπρου - ότι 
νοιάζεται μόνο για οικονομικές επιλογές 
που στηρίζονται στην αρπακτή και το 
πρόσκαιρο κέρδος.
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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. 
 

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2002- Η προερχόμενη από 
την Ανατολική Γερμανία Άν-
γκελα Μέρκελ αναλαμβάνει 
την προεδρία του Χριστιανο-
δημοκρατικού Κόμματος της 
Γερμανίας. 
 

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1818- Πραγματοποιείται η 
πρώτη μετάγγιση ανθρώπι-
νου αίματος, στο νοσοκομείο 
Guy Hospital του Λονδίνου. 
Μέχρι τούδε γίνονταν μόνο 
μεταγγίσεις αίματος ζώων. 
 
1926- Ο Χένρι Φορντ ανακοι-
νώνει στο προσωπικό της αυ-
τοκινητοβιομηχανίας του την 
απόφασή του να καθιερώσει 
το οκτάωρο και την πενθή-
μερη εβδομαδιαία απασχό-
ληση. 
 

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1815- Ιδρύεται η «Ιερά Συμ-
μαχία» μεταξύ Πρωσίας, Ρω-
σίας και Αυστρίας, που θα βά-
λει πολλά εμπόδια στην 
Ελληνική Επανάσταση. 
 
1989- Η τρομοκρατική οργά-
νωση «17 Νοέμβρη» δολο-
φονεί στο Κολωνάκι τον βου-
λευτή της Νέας Δημοκρατίας  
Παύλο Μπακογιάννη. 
 

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1905- Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν 
διατυπώνει, σε ηλικία 26 
ετών, την ειδική θεωρία της 
σχετικότητας και την περί-
φημη εξίσωσή του Ε=mc2, σε 
άρθρο του στο γερμανικό πε-
ριοδικό «Χρονικά της Φυσι-
κής» 
 

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1864- Ιδρύεται στο Λονδίνο η 
Διεθνής Ένωση Εργατών, 
που αποτέλεσε την Πρώτη 
Διεθνή. 
 
2013- Συλλαμβάνονται τα 
ηγετικά στελέχη της «Χρυσής 
Αυγής» (Μιχαλολιάκος, Κασι-
διάρης, Λαγός κ.ά.). Κατηγο-
ρούνται για σύσταση εγκλη-
ματικής οργάνωσης και 
οπλοκατοχή. 
 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1829- Ιδρύεται η Μητροπολι-
τική Αστυνομία του Λονδίνου, 
γνωστή ως Σκότλαντ Γιαρντ 
 
1943- Εκτελούνται ομαδικώς 
από Τσάμηδες οι 49 πρόκρι-
τοι της Παραμυθιάς, αφού 
προηγουμένως διατάχθηκαν 
να σκάψουν μόνοι τους τον 
τάφο τους. 
 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1791- Η όπερα του Βόλφ-
γκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ 
«Ο Μαγικός Αυλός» κάνει 
πρεμιέρα στη Βιέννη. 
 
1999- Το βραβείο Νομπέλ Λο-
γοτεχνίας απονέμεται στο 
γερμανό συγγραφέα Γκίντερ 
Γκρας, συγγραφέα, μεταξύ 
άλλων, του μυθιστορήματος 
«Ο μικρός τυμπανιστής». 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ25 Σεπτεμβρίου 1977:  
Η δολοφονία του Στιβ Μπίκο κλονίζει το απαρτχάιντ

Σ  τις 12 Σεπτέμβρη του 1977   
οι νοτιοαφρικανικές αρχές            
ανακοινώνουν ότι ένας μαύ-

ρος πολιτικός κρατούμενος, ο Στιβ 
Μπίκο, βρέθηκε νεκρός στο κελί του, 
στις φυλακές της Πρετόριας. Επισή-
μως, τα αίτια του θανάτου του παρα-
μένουν «αδιευκρίνιστα», αλλά η κοινή 
γνώμη δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι 
πρόκειται περί πολιτικής δολοφονίας. 
Ο 30χρονος Μπίκο, κορυφαία μορφή 
του κινήματος της μαύρης φοιτητικής 
νεολαίας και ηγέτης του Κινήματος της 
Μαύρης Συνείδησης, είχε συλληφθεί 
πριν τρεις βδομάδες για τη σύνταξη 
και τη διανομή ανατρεπτικών φυλλα-
δίων και κρατούνταν στις φυλακές, 

χωρίς να έχει απαγγελθεί επίσημη  
κατηγορία σε βάρος του.  
Στις 25 Σεπτέμβρη γίνεται η κηδεία 

του Μπίκο στην πόλη Κινγκς Ουίλιαμ 
Τάουν παρουσία διπλωματών από 12 
χώρες και 20.000 μαύρων, οι οποίοι 
εκφράζουν την οργή τους με υψωμέ-
νες γροθιές και επαναστατικά συνθή-
ματα. Αμέσως, μετά την κηδεία  
ξεσπούν βίαιες ταραχές, οι οποίες  
συνεχίζονται και την επομένη μέρα, 
ενώ εξαπλώνονται σε πολλές πόλεις 
της χώρας. Κατά τη διάρκεια των επει-
σοδίων η Αστυνομία επιτίθεται με  
ιδιαίτερη αγριότητα κατά των διαδη-
λωτών. Εν τω μεταξύ, εξαιτίας της  
διεθνούς κατακραυγής η ρατσιστική 

κυβέρνηση δυσκολεύεται να ισχυρι-
στεί ότι ο Μπίκο «αυτοκτόνησε», 
όπως είχε ισχυριστεί για άλλους μαύ-
ρους ηγέτες, που έχασαν τη ζωή τους 
μέσα στις μεσαιωνικές φυλακές του 
απαρτχάιντ.  
Στις 14 Νοέμβρη του 1977 αρχίζει η 

επίσημη εξέταση της υπόθεσης 
Μπίκο. Το πόρισμα του ιατροδικαστή, 
αλλά και άλλες μαρτυρίες είναι κατα-
πέλτης κατά της κυβέρνησης και της 
Αστυνομίας. Ο Μπίκο δολοφονήθηκε 
από τους φύλακές του μετά από  
παρατεταμένα βασανιστήρια. 
Ωστόσο, έχει μεσολαβήσει η καταδίκη 
της νοτιοαφρικάνικης κυβέρνησης 
από το  
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και 

η απαγόρευση πώλησης όπλων στη 
Νότια Αφρική. Παρ’ όλα αυτά το  
καθεστώς της Πρετόριας επιμένει 
στην πολιτική του. Στις εκλογές που 
γίνονται στις 30 Νοέμβρη, το ακροδε-
ξιό  
Εθνικό κόμμα θριαμβεύει. Ωστόσο, 

δύο μήνες μετά τις εκλογές ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Ρ.Φ. Μπότα θα  
αναγκαστεί να παραδεχτεί ότι «η υπό-
θεση Μπίκο προκάλεσεανυπολόγιστη 
ζημιά στη Νότια Αφρική».

27 Σεπτεμβρίου 1941:  
Το ΚΚΕ ιδρύει το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο 

Με πρωτοβουλία του ΚΚΕ και την συμμετοχή 
των κομμάτων Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας, 
Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας και του Αγροτικού 

Κόμματος Ελλάδας, ιδρύθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 
1941, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το αντιστασιακό 
σκέλος των παραπάνω κομμάτων, που έθεσε σαν στόχο 
την «...απελευθέρωση του Έθνους από τον ξένο ζυγό...», 
τις δυνάμεις του άξονα με κύριους αντιπάλους τους Ναζί. 

 
Σύντομα, το ΕΑΜ, είχε τεράστια επιρροή στον ελληνικό 

πληθυσμό. Στις 28 Οκτωβρίου του 1941, με εντολή του 
ΕΑΜ, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και πανηγύρισε το 
έπος της Αλβανίας, ξεκινώντας συγχρόνως απεργίες και 
κινητοποιήσεις. Στόχος ήταν να καταλάβουν οι εχθροί ότι 
έχουν να κάνουν με ένα εξεγερμένο έθνος. 

Από το 1942, το ΕΑΜ εξάπλωσε την δράση του σε όλη 
της Ελλάδα, με το ένοπλο σκέλος του, τον ΕΛΑΣ (Ελληνι-
κός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός). Συνέχισε με την 
προσπάθεια δημιουργία κράτους στις περιοχές της υπαί-
θρου, που σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε στην επανα-
λειτουργία σχολείων και στην πάταξη των ληστειών.  

 
Όμως η συγκρούσεις δεν έλειψαν με άλλες οργανώσεις, 

όπως τον ΕΔΕΣ του στρατηγού Ζέρβα, που υποστήριζε 
πως η δράση του ήταν αντεθνική. Πολλοί άνθρωποι έχα-
σαν την ζωή τους άδικά, σε έναν εμφύλιο πόλεμο που  
ξεκίνησε από τα χρόνια της κατοχής. Μετά την απελευθέ-
ρωση της Ελλάδας, στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 
συμμετείχε και το ΕΑΜ, με 6 υπουργούς.  

 
Οι Άγγλοι υποστήριξαν πως θα πρέπει να αποστρατευ-

τούν ΕΑΜ και ΕΔΕΣ, για την ομαλή λειτουργία του κρά-
τους. Το ΚΚΕ όμως θεώρησε την συγκεκριμένη κίνηση 
ως εχθρική για τα μέλη του ΕΑΜ.  

 
Το συλλαλητήριο στις 3 Δεκεμβρίου του 1944,  

συγκέντρωσε 100.000 κόσμο, με αίτημα να αποχωρίσουν 
οι Άγγλοι. Τα επεισόδια με τις δυνάμεις ασφαλείας είχαν 

ως απολογισμό 30 νεκρούς και 148 τραυματίες. Ο ΕΛΑΣ 
κατέλαβε την Αθήνα (εκτός του κέντρου) και τα Δεκεμ-
βριανά, όπως έμειναν στην ιστορία, είχαν μόλις ξεκινήσει.  
Οι μάχες αναγκάζουν τον ΕΛΑΣ να εγκαταλείψει την 

Αθήνα στις 5 Ιανουαρίου. Ακολούθησε μια εβδομάδα μετά 
η Συμφωνία της Βάρκιζας, αλλά η μη εφαρμογή τον όρο 
της, οδήγησε στον μεγάλο εμφύλιο. 

To ΚΚΕ αποφάσισε την διάλυση του ΕΑΜ το 1946.

Στις 27 Σεπτεμβριου 
1984 απεβίωσε ο 
Χρόνης Εξαρχάκος

Ο Εξαρχάκος Χρόνης ήταν ηθοποιός του 
θεάτρου και του κινηματογράφου, που 
διακρίθηκε κυρίως σε κωμικούς ρό-

λους. Είχε μπριόζικο στυλ, έδινε τέμπο στο ρόλο 
του και είχε την ικανότητα να μιλάει γρήγορα, 
αλλά πολύ καθαρά. Οι γκριμάτσες του και μόνο, 
αρκούσαν για να προκαλούν το γέλιο στους θεα-
τές.  Ο Πολυχρόνης Έξαρχος, όπως ήταν το πρα-
γματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 
1932 στην Ερμούπολη της Σύρου και μεγάλωσε 
στην Πλάκα. Σπούδασε τη δραματική τέχνη στη 
σχολή του Πέλου Κατσέλη. Αποφοίτησε το 1963 
και πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο στη «Βίλα των 
οργίων», με το θίασο Ρηγόπουλου – Αναλυτή. 
Ένα χρόνο μετά κάνει και το ντεμπούτο του στο 
σινεμά, με την ταινία του Οδυσσέα Κωστελέτου 
Διαζύγιο αλά ελληνικά. Εμφανίστηκε σε 20 ταινίες 
και έπαιξε σε 60 επιθεωρήσεις.συμμετείχε και σε 
πολλές απ’ τις ταινίες που σφράγισαν τη χρυσή 
εποχή της Φίνος Φιλμ: «Ένας ιππότης για τη Βα-
σούλα», «Γοργόνες και μάγκες», «Μια κυρία στα 
μπουζούκια» και «Κάτι κουρασμένα παλικάρια». 
Το 1965 συμμετείχε στην ανολοκλήρωτη ταινία 
του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Forminx Story». 
Στην τηλεόραση, πρωταγωνίστησε στη σειρά του 
Αλέξη Τριανταφύλλου «Ένας απίθανος ντετέ-
κτιβ», που προβλήθηκε το 1973 από την ΥΕΝΕΔ. 
Ενσάρκωνε τον ιδιωτικό ντετέκτιβ Τίτο Χαρίτο, 
που έμπλεκε σε απίθανες καταστάσεις, στην προ-
σπάθειά του να εξιχνιάσει διάφορες υποθέσεις. 

 
Ο Χρόνης Εξαρχάκος πέθανε μόνος στις 27 Σε-

πτεμβρίου 1984 στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» 
της Αθήνας, νικημένος από την επάρατη νόσο. 
Έπασχε από καρκίνο των οστών.Ασθένησε σο-
βαρά στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και υπο-
βλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Λονδίνο, 
χωρίς όμως επιτυχία. Η κηδεία του έγινε την επο-
μένη στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας.

 

Ξάνθιππος, 

 Ξανθίππη, Ξανθή,  

Ξανθούλα 

Πολυξένη, Ξένη, Ξένια 

Ραΐς, Ραΐδα 

Ίρις, Ίριδα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ 
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ



Α ν ά μ ε σ α 
στους πολ-
λούς αξιόλο-
γους λογοτέ-
χνες που 

γέννησε η Αμμό-
χωστος ήταν και 
η Κλαίρη Αγγε-
λίδου και ο  

Κυριάκος Χαραλαμπίδης.  

Η Κλαίρη Αγγελίδου γεννήθηκε 
το 1932 και μετά τις Γυμνασια-
κές της σπουδές πήγε στην Ελ-
λάδα όπου σπούδασε φιλολογία 
στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. 
Αργότερα εργάστηκε ως καθη-
γήτρια και διευθύντρια Μέσης 
Εκπαίδευσης. Μαζί με τον δικη-
γόρο σύζυγο της τον Νίκο Αγ-
γελίδη έλαβε ενεργό  
μέρος στον απελευθερωτικό 
αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59.  
Το 1991 εκλέχτηκε βουλευτίνα 
(αριστίνδην) με τον Δημοκρα-
τικό Συναγερμό (ΔΗΣΥ) και για 
τέσσερα χρόνια 1993-97 ήταν 
υπουργός Παιδείας στην  
Κυβέρνηση του Γλαύκου Κλη-
ρίδη. Με δικές της ενέργειες το 
Υπουργείο Παιδείας μετονομά-
στηκε σε Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού. 
Με τη λογοτεχνία ασχολήθηκε 
από τα νεανικά της χρόνια. Έχει 
εκδώσει πάνω από δώδεκα ποι-

ητικές συλλογές και με-
ρικές από αυτές έχουν 
μεταφρασθεί στα Αγ-

γλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Το 
κυριότερο στοιχείο του έργου 
της είναι ο προβληματισμός και 
η θλίψη για την πικρή μοίρα της 
Κύπρου, αλλά και η αισιοδοξία 
της για την επιστροφή στα  
κατεχόμενα εδάφη.  Τον Ιούνιο  
 
του 2005 αναγορεύθηκε Επίτιμη 

Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής  
Σχολής του Πανεπιστημίου  
Αθηνών και τον Νοέμβριο του 
ιδίου έτους Διδάκτωρ του Mid-
dlesex University του Λονδίνου. 
Μερικά από τα έργα της είναι 
«Ποιήματα, «Του ξεριζωμού» 
και «Στερνός Λόγος». Η ποι-
ητική της συλλογή «Νόστιμον 
Ήμαρ» πήρε το πρώτο βραβείο 
ποίησης στο διαγωνισμό της 
Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων  
Λογοτεχνών Κύπρου το 1978.  
Δίνουμε μερικούς στίχους από 
τη βραβευμένη ποιητική συλ-
λογή «Νόστιμον Ήμαρ» όπου η 
συγγραφέας εκφράζει τη με-
γάλη της αγάπη και την ελπίδα 
της επιστροφής στην αγαπη-
μένη της Αμμόχωστο: 
 

«Φύλαξε το κλειδί.  
Είναι του σπιτιού 

Όταν θα πας ν’ ανοίξεις. 
Σε τόπο φύλαξε το σίγουρο 

Και κάπου κάπου να το κα-
θαρίζεις. 

Δεν πρέπει να σκουριάσει. 
Να ‘ναι έτοιμο, μόλις σας 
πούνε  Να γυρίσετε… 

Έχω κλειδώσει δυο φορές 
την ξώπορτα. 

Πρέπει να την τραβήξεις 
προς τα έξω,  Μην ξεχά-

σεις… 
Εγώ δε θα γυρίσω, όπως το 
λογάριαζα.  Εσύ θα πας. 

Θα ξαναδείς το περιβόλι και 
την καρυδιά  Που φύτεψα… 

Πρόσεχε το κλειδί. 
Η αυλή μας θα μοσκομυρίσει 

γιασεμιά. 
Το κλήμα θα ‘χει σίγουρα 

καρπό… 
Μόνο που χρόνια τώρα 

έμεινε ακλάδευτο. 
Όταν θα πας, να φέρεις το 
Μηνά να το κλαδέψει. 

Και μην ξεχάσεις τα βασιλικά 
στη γλάστρα. 

Θα ΄ναι όμορφα, χαρά Θεού, 
μες στην αυλή μας. 

Μην κλαις. Μονάχα το κλειδί 
να το φυλάξεις καλά. 

Ξέρεις τι δυσκολία θα ‘χεις, 
αν το χάσεις; 

Πού να βρεις μάστορη να 
σου αλλάξει κλειδαριά, 
Όταν στην Πόλη θα γυρί-

σεις.» 
 
Τα πιο κάτω ποιήματα της έχουν 
μελοποιηθεί από τον Μάριο  
Μελετίου: «Εκείνο το σπίτι», «Η 
πολιτεία με το λουλουδένιο πρό-
σωπο», «Κοιμάσαι χωρίς να 
υποπτεύεσαι», «Νόστιμον 
ήμαρ». Εξέδωσε επίσης τα 
 βιβλία: «Στο πλαίσιο του σχε-
δίου Ανάν», «Συνομιλία με την 
αδελφή μου», «Ο δρόμος», 
«Έσοπτρον ψυχής». 
 
Κυριάκος Χαραλαμπίδης 
 
Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης 
γεννήθηκε στο χωριό Άχνα το 
1940 αλλά μεγάλωσε στην  
Αμμόχωστο. Μετά τις Γυμνασια-
κές του σπουδές πήγε στην 
Αθήνα όπου σπούδασε Ιστορία 
και Αρχαιολογία στο πανεπιστή-
μιο. Αργότερα παρακολούθησε 
μαθήματα θεάτρου στην Αθήνα 
και ειδικεύτηκε σε θέματα  
ραδιοφωνίας στο Μόναχο. Ερ-
γάστηκε ως καθηγητής φιλολο-
γικών μαθημάτων στη Μέση  
Εκπαίδευση και για τριάντα  
περίπου χρόνια εργαζόταν στο 

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. 
Αφυπηρέτησε από το ΡΙΚ ως 
Διευθυντής Ραδιοφωνίας. 
Ασχολήθηκε με την ποίηση από 
τα νεανικά του χρόνια. Το 1961 
στην ηλικία μόλις 21 χρόνων 
εξέδωσε την ποιητική συλλογή 
«Πρώτη Πηγή» και το 1967  
εξέδωσε τη συλλογή «Η άγνοια 
του νερού». Οι ποιητικές του 
συλλογές «Το αγγείο με τα σχή-
ματα 1973, «Αχαιών Ακτή» 
1978, και «Αμμόχωστος Βασι-
λεύουσα» 1982 τιμήθηκαν με το 
Κρατικό Βραβείο Ποίησης της 
Κύπρου.  Η ποιητική του συλ-
λογή «Θόλος» πήρε το βραβείο 
της Ακαδημίας Αθηνών το 1989, 
και η «Μεθιστορία» 1996 το 
Κρατικό Βραβείο Ποίησης της 
Ελλάδας. Εξέδωσε επίσης τις 
συλλογές «Δοκίμιν» 2000,  
«Αιγιαλούσης Επίσκεψις» 2003 
και «Κυδώνιον Μήλον» 2006. 
 
Το 2003 η Ακαδημία Αθηνών 
του απένειμε το Βραβείο Κώστα 
και Ελένης Ουράνη για το σύ-
νολο του ποιητικού έργου.  

Το 2006 του απονεμήθηκε το 
Βραβείο Πολιτιστικής Προσφο-
ράς Τεύκρου Ανθία-Θεοδόση 
Πιερίδη και το 2007 τιμήθηκε 
από την Κυπριακή Δημοκρατία 
με το Αριστείο Γραμμάτων,  
Τεχνών και Επιστημών. 

Οι περισσότεροι κριτικοί τόσο 
στην Κύπρο όσο και στην  
Ελλάδα παραδέχονται ότι το 
έργο του «Αμμόχωστος Βασι-
λεύουσα» ήταν το αρτιότερο  
ελληνικό βιβλίο του 1982.  
Γενικά η ποίηση του Κυριάκου 
Χαραλαμπίδη έχει μεγάλη  
αισθητική αξία και  αναδει-
κνύουν τον ίδιο τον ποιητή σαν 
τον σημαντικότερο ποιητή της 
μεταπολίτευσης. Ποιήματα του 
έχουν μελοποιηθεί από τον  
Μάριο Τόκα, το Μάριο Μελετίου, 
Χρυσόστομο Σταμούλη κ.α. τα 
οποία τραγουδήθηκαν από τον 
Δημήτρη Μητροπάνο και άλ-
λους.  Δίνουμε μερικούς στίχους 
από την συλλογή «Αμμόχωστος 
Βασιλεύουσα» από το ποίημα 
«Για την πόλη που έμεινε πιστή 
στους συντρόφους της»: 
 
Μες στην αμαρτωλή της  

φορεσιά 
με απομιμήσεις δέντρων και 

πουλιών 
κοιμάται πλάι στη δύναμη 

του ονόματός της. 

Με την άμμο του ύπνου στα 
μαλλιά της 

γαληνεύει τα όνειρα και τα 
σώματα 

των πρωινών αγαλμάτων. 
Φίδια της μαλακώνουνε τα 

στήθια. 

Τι έχει να χάσει αυτή που 
τόσο λίγο νοιάζεται 

για του θανάτου την ιτιά και 
τα χλωρά σπαθιά; 

σε λίγο θα γεμίσει στάχτη το 
δοχείο. 

Και του προσώπου της η 
φλόγα, κάποτε ιερή, 

θα πλύνει με βαμπάκι την 
πληγή της. 

Η άκρη του ματιού της γίνε-
ται αλμυρή. 

Το φόρεμά της λιώνει στον 
κοιτώνα. 

Ήτανε δροσερή στα πρώτα 
χρόνια. 

Τώρα μουδιάζει στην καρδιά 
της παλαμίδας. 

Αν έρχεσαι από μακριά,  
παρακαλώ, 

τίναξε τη βροχή από τα μαλ-
λιά σου 

κι εγώ θα καταλάβω τ' 
όνομά σου. 

 
Ήρα Γενακρίτου 
 
Η Ήρα Γενακρίτου γεννήθηκε 
το 1950 στην Αμμόχωστο.  
Για πολλά χρόνια συνεργαζόταν 
με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα  
Κύπρου για παιδικά προγράμ-
ματα. Συνεργάστηκε επίσης και 
με άλλα τηλεοπτικά κανάλια  
καθώς και με την εφημερίδα  
«Φιλελεύθερος».  Έγραψε τις 
συλλογές διηγημάτων «Με λεν 
Ελπίδα», «Ο Μάρκος μου κι 
εγώ» και «Περιμένοντας την 
Άνοιξη». Σε ένα από τα διηγή-
ματα από τη συλλογή «Με λεν 
Ελπίδα», «Το Κλειδί» η μικρή 
Ελπίδα ζει με την οικογένεια της 
μετά τη τουρκική εισβολή του 
1974 κάτω από δύσκολες  
συνθήκες σε μια παράγκα του 
προσφυγικού καταυλισμού. 
Ύστερα από πολλές κακουχίες 
δοκιμάζουν μεγάλη χαρά όταν 
τελικά κατάφεραν να ζήσουν σε 
σπίτι. Ο πατέρας είχε κιόλας το 
κλειδί. Η Ελπίδα τρέχει να  
συναντήσει τη γιαγιά στην  
εκκλησία, για να της πάρει το 
«καλό μαντάτο». Το μήνυμα 
που εκπέμπει η συγγραφέας  
είναι το μήνυμα της ελπίδας και 
της αισιοδοξίας ότι αργά η γρή-
γορα το δίκαιο θα επικρατήσει.
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

ΚΛΑΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΗΡΑ ΓΕΝΑΚΡΙΤΟΥ 
Μέρος 23ον 
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ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:25 Κατάχρησις Εξουσίας 
(1971). Αστυνομική ταινία με 
τους Νίκο Κούρκουλο, Μπέτυ 
Λιβανού, Μάνο Κατράκη, 
Γιάννη Αργύρη. Ένας αστυνο-
μικός προσπαθεί να ανακαλύ-
ψει τον δολοφόνο του αδελ-
φού του που ήταν πιανίστας 
και μορφινομανής. Ως μέλος 
του Τμήματος Δίωξης Ναρκω-
τικών, προσπαθεί να εντοπί-
σει τον αρχηγό μιας σπείρας 
εμπόρων ναρκωτικών . ΠΕ-
ΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
22:45 Οι Εννιακόσιοι της 
Μαρίνας (1960). Κωμωδία με 
την Γκέλυ Μαυροπούλου, Άρη 
Μαλιάγρο, Νίκο Τζόγα, Σόνια 
Ζωίδου. Σε ένα επαρχιακό χω-
ριό, ένας παλαίμαχος βουλευ-
τής, ο Δαμαλάς και ένας νεα-
ρός δικηγόρος ο Ντίνος, γιος 
του γιατρού της περιοχής, εί-
ναι αντίπαλοι στις επικείμενες 
εκλογές. Βασικός ρυθμιστής 
του εκλογικού μαγειρείου είναι 
ο πανίσχυρος πρόεδρος του 
χωριού, ο Σπύρος Δαλέγγος, 
που επηρεάζει άμεσα εννια-
κόσιους από τους κατοίκους 
του. Αυτά τα εννιακόσια κου-

κιά είναι η μοναδική προίκα 
της δασκάλας κόρης του, της 
Μαρίνας, που είναι ερωτευ-
μένη με τον Ντίνο... ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:20 Πιλότος της κολά-
σεως (1985). Περιπέτεια με 
τους Αλμπέρτο Εσκενάζυ, 
Ντίνο Καρύδη. Ο Αλμπέρτο 
ένας Ιταλός οδηγός που ερ-
γάζεται σαν πιλότος στα 
"ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ" 
πραγματοποιεί φανταστικά 
νούμερα στην πίστα που εντυ-
πωσιάζουν το κοινό. Ωστόσο 
η γνωριμία του με μία μυστη-
ριώδη γυναίκα του αναστατώ-
νει τη ζωή. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:50 Έξω 
οι Κλέφτες (1961). Κωμωδία 
με τους Ορέστη Μακρή, Διο-
νύση Παπαγιανόπουλο, Δημή-
τρη Νικολαΐδη. Ένας τίμιος και 
φτωχός καθηγητής θεολογίας, 
μαθαίνει πως ο βαθύπλουτος 
αλλά ανέντιμος αδελφός του 
είναι βαριά άρρωστος και πως 
σε μια προσπάθεια να επα-
νορθώσει ότι κακό του έκανε 
του μεταβιβάζει την ιδιοκτησία 
ενός μεγάλου εργοστασίου.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜ-

ΒΡΙΟΥ 20:55 Ο Τρελοπενη-
ντάρης (1971).Κωμωδία με 
τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, 
Ρίκα Διαλυνά. Ο Ανδρέας Τε-
πενδρής είναι ένας μεσήλικας 
που διατηρεί σχολή μανεκέν, 
η οποία αντιμετωπίζει πολλά 
προβλήματα. Στη ζωή του θα 
επανεμφανιστεί ο συμπολεμι-
στής του από την Αλβανία, Νί-
κος Παρασκευόπουλος που 
έλειπε χρόνια στην Αμερική 
και γύρισε τώρα πάμπλουτος 
στην Ελλάδα. ΣΑΒΒΑΤΟ 25 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:30 Τζιπ 
Περίπτερο και Αγάπη 
(1957). Κωμωδία με τους 
Σταυρίδη ΝΊκο, Χατζηχρήστο 
Κώστα, Πομωνή Κώστα, 
Γκιωνάκη Γιάννη, Νεζέρ Μα-
ρίκα. Σούλα. Ο Τάσος είναι 
ένας βιοπαλαιστής περιπτε-
ράς, ερωτευμένος με τη 
Φούλα. Μόνιμος φόβος του εί-
ναι τα τροχοφόρα που τρέ-
χουν με ταχύτητα δίπλα απ’ 
το περίπτερό του. Ο φίλος του 
Βαγγέλης θέλει να τον βοηθή-
σει να ξεπεράσει το φόβο του.  
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
22:00 Η Καρδιά Ενός Αλήτη 
(1968). Μελόδραμα με τους 

Νίκο Ξανθόπουλο, Αφροδίτη 
Γρηγοριάδου. Μετά το θάνατο 
του πατέρα του, ο Νίκος αφή-
νει το σχολείο και πιάνει δου-
λειά στο λιμάνι, για να μπορέ-
σει να σπουδάσει ο δίδυμος 
αδελφός του Ανδρέας. Όμως 
αντί για σπουδές ο Ανδρέας 
το `χει ρίξει στα γλέντια και τα 
χαρτιά και το χρέος του έχει 
μεγαλώσει πολύ. Για να ολο-
κληρώσει τις σπουδές του ο 
Ανδρέας, ο Νίκος αναγκάζεται 
να μπαρκάρει σε σφουγγαρά-
δικο. Δευτέρα 27 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 21:00    Το Φως του 
Γκαζιού (1981). Μυστηριώ-
δεις δράμα με τους Νικηφόρο 
Μανέρη, Μίρκα Παπακωνστα-
ντίνου, Γκάρυ Βοσκοπούλου. 
Στο Λονδίνο του 19ου αιώνα, 
η Μπέλλα Μπάνινγκαμ ζει με 
τον σύζυγο της Τζακ. ΤΡΙΤΗ 
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:30 
Μαριώ η Κατατρεγμένη Βο-
σκοπούλα (1969). Αισθημα-
τική ταινία με την Δώρα Σι-
τζάνη, Ερρίκο Μπριόλα, 
Ανέστη Βλάχο και Βαγγέλη 
Καζάν. Ο έρωτας του γιου 
ενός πλουσίου τσέλιγκα και 
μιας φτωχής βοσκοπούλας, 

σκοντάφτει στις δολοπλοκίες 
της πεθεράς, που θέλει για 
νύφη της μια αρχοντοπούλα.  
ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:55  Ένας Βλάκας με Πα-
τέντα (1963). Κωμωδία με 
τους Γιάννη Μαλούχο, Φρα-
γκίσκο Μανέλλη, Νίκο Ρίζο. Η 
αφέλεια του Πελοπίδα δεν τον 
αφήνει να προκόψει στη ζωή 
του και αυτή είναι η αιτία που 
όλοι τον εκμεταλλεύονται και 
τον κοροϊδεύουν. ΤΕΤΑΡΤΗ 
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:50 
Ντοκιμαντέρ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ στα σύνορα 
του μύθου»: του Νίκου Πα-
πακώστα. Το ντοκιμαντέρ 
αυτό είναι η πραγματικά 
πρώτη στην ιστορία κινηματο-
γραφικήαναφορά–καταγραφή 
της ζωής, του χαρακτήρα και 
τη δράση του Αρχιστράτηγου 
της Ελληνικής Επανάστασης 
του 1821. Ξεκινώντας από την 
ομιχλώδη γέννηση του, μέχρι 
το θάνατο του, το ντοκιμαντέρ 
αυτό εξετάζει την προσωπικό-
τητα και τη δράση του σημα-
ντικού αυτού αγωνιστή της  
Ελληνικής Επανάστασης του 
1821.  
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ΠΕΜΠΤΗ 23/09 
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 24/09 
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 25/09 
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 26/09 
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 27/09 
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 Όλα στον Αέρα  
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 28/09 
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 Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις και στη  
νοηματική 
16.20 Καμώματα τζι  
Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
21.05  Eu 4 U (Ε) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/09 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14:30 Όλα στον Αέρα 
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  23 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: Κατάχρησις 
Εξουσίας (1971) 
23:05 Ελληνική Ταινία: Οι Εννιακόσιοι 
της Μαρίνας (1960) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24 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: 
Φακός Wine Festival 2029  Peggy 
Zina (Πέγκυ   Ζήνα) μέρος 2ον 
21:20  Ελληνική Ταινία: Πιλότος της 
Κολάσεως (1985) 
22:50 Ελληνική Ταινία: Έξω οι Κλέ-
φτες (1961) 
ΣΑΒΒΑΤΟ  25 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: 
18th Hellenic Observatory Annual Lec-
ture, Migration Crisis and its Impact for 
Europe Υπουργός Μετανάστευσης και      
Ασύλου της Ελλάδας και βουλευτής 
Χίου με το κόμμα της Νέας Δημοκρα-
τίας " 
20:55 Ελληνική Ταινία: Ο Τρελοπενη-
ντάρης (1971) 
22:30 Ελληνική Ταινία: Τζιπ Περί-
πτερο και Αγάπη (1957) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 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: Η Καρδιά 
Ενός Αλήτη (1968) 
ΔΕΥΤΕΡΑ  27 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:Το Φως 
του Γκαζιού 
22:50 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 28 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: ΤΜαριώ η Κα-
τατρεγμένη Βοσκοπούλα (1969) 
21:55 Ελληνική Ταινία: Ένας Βλάκας 
με Πατέντα (1963) 
ΤΕΤΑΡΤΗ  29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:15 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:50 Ντοκυμαντέρ: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑ-
ΡΑΙΣ̈ΚΑΚΗΣ στα σύνορα του μύθου» 
του Νίκου  Παπακώστα 
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Ίβκοβιτς: Ομπράντοβιτς, Ράτζα, Ντίβατς  
κουβαλούν το φέρετρο του Ντούντα

 
 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
 

Άστον Βίλα 
 
 
 

Τσέλσι 
 

Μάντσεστερ Σίτι 
 
 
 
 

Γουότφορντ 
 

Νιουκάστλ 
 
 
 
 

Έβερτον 
 

Νόριτς 
 
 
 
 

Λέστερ 
 

Μπέρνλι 
 
 
 
 

Λιντς 
 

Γουέστ Χαμ 
 
 
 
 

Μπρέντφορντ 
 

Λίβερπουλ 
 
 
 
 

Σαουθάμπτον 
 

Γούλβς 
 
 
 
 

Άρσεναλ 
 

Τότεναμ 
 
 
 

Κρίσταλ Πάλας 
 

Μπράιτον

Ομπράντοβιτς, Ντανίλοβιτς, Πάσπαλι, 
Ράτζα, Ζντοβτς και Ντίβατς κουβαλούν 
το φέρετρο στην κηδεία του Ντούσαν Ίβ-
κοβιτς στο Βελιγράδι. 
Πλήθος κόσμου βρίσκεται 

στο Βελιγράδι για το τελευ-
ταίο αντίο στον Ντού-
σαν Ίβκοβιτς. Ζέλικο 
Ομπράν τοβ ι τ ς , 
Ντίνο Ράτζα, 
Ζάρκο Πάσπαλι, 
Γιούρι Ζντοβτς, 
Βλαντε Ντίβατς 
και Πρέντραγκ 
Ντανίλοβιτς κου-
βαλούν το φέρε-
τρο του θρύλου 
της προπονητι-
κής, του δασκάλου 
του μπάσκετ που 
έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 77 ετών, αλλά πρό-
λαβε να προσφέρει τόσο 
πολλά πράγματα στο άθλημα.  

 
Όλοι οι άνθρωποι που δέθηκαν μαζί 

του είναι εκεί για να τον αποχαιρετήσουν. 
Η μισή εθνική Γιουγκοσλαβίας είναι εκεί 
δίπλα στον τεράστιο Ντούντα. 

 
Σπαρακτικές στιγμές στη 
Σερβία για το αντίο σε ένα 
σπουδαίο άνθρωπο και 
προπονητή που 
υπηρέτησε με 
αγάπη και σεβα-
σμό το μπάσκετ 
και έδειξε τον 
δρόμο σε αμέ-
τρητους παίκτες 
και προπονητές 
που έμαθαν 
πολλά πράγματα 
δίπλα του Στην 
κηδεια του Ντούντα 

βρίσκονται τόσο ο 
Βασίλης Σπανούλης με 

τους Παναγιώτη και 
Γιώργο Αγγελόπουλο, όσο και 

οι Πέκοβιτς, Τομάσεβιτς, Παπαλουκάς, 
Ιτούδης, Nτικούδης Νεστέροβιτς, Άντιτς 
μεταξύ άλλων.

Απόλλων: «Άμεση παύση του  
Γιώργου Νικόλαου»

Ο Απόλλωνας με 
ανακοίνωση του 
κάνει αναφορά 

στα μαζεμένα διαιτητικά 
λάθη που έγιναν την πε-
ρασμένη αγωνιστική, ενώ 
παράλληλα ζητά και την 
άμεση παύση του Γιώρ-
γου Νικολάου ο οποίος 
ήταν στο VAR του Ομό-
νοια-Δόξα. 

  
Αναλυτικά: 
  
"Ο Απόλλωνας Λεμεσού 

με αφορμή τα πολλά και 
αδικαιολόγητα διαιτητικά 
λάθη στα παιχνίδια της 
3ης αγωνιστικής και κυ-
ρίως με τους ίδιους δια-
χρονικούς πρωταγωνι-
στές, θα ήθελε να 
υπενθυμίσει στην Κυ-
πριακή Ομοσπονδία Πο-
δοσφαίρου, στην Επι-
τροπή Διαιτησίας, στα 
Μ.Μ.Ε και στο φίλαθλο 
κοινό, τα όσα, δυστυχώς, 
υποστήριζε και προειδο-
ποιούσε, γενικότερα για τα 
προβλήματα της Διαιτη-
σίας και ειδικότερα για τον 
Γιώργο Νικόλαου. 

  
Ενός διαιτητή, από τα 

λάθη του οποίου ο Απόλ-
λωνας Λεμεσού στερή-
θηκε τίτλων που, βάσει 
επιδόσεων και αποτελε-
σμάτων, εντός των αγωνι-
στικών χώρων, άξιζε πέρα 
για πέρα. 
Ενός διαιτητή, η ανικα-

νότητα του οποίου επιβε-
βαιώνεται πλέον από πολ-
λούς και η οποία μας 
οδήγησε πολλές φορές 
στην αναγκαιότητα να 
προχωρήσουμε, τόσο σε 
καταγγελίες στα αρμόδια 
σώματα, όσο και σε δημό-
σιες ανακοινώσεις μέσα 
από τις οποίες εκφράσαμε 
την δυσαρέσκεια μας για 
τις, προκλητικά, καταδικα-
στικές για την Ομάδα μας, 
αποφάσεις του και για την 
γενικότερη σκανδαλώδη 
στάση του προς τα μέλη 
του ποδοσφαιρικού Απόλ-
λωνα. 

  
Δεν επιχαίρουμε, πρα-

γματικά, που έστω και αρ-
γοπορημένα αρκετοί πα-
ράγοντες έχουναντιληφθεί 

και έχουν εκφραστεί δη-
μοσίως για τις διαιτητικές 
ανικανότητες του προσώ-
που αυτού αλλά από την 
άλλη δεν θα πρέπει να 
αφήνεται για ένα τόσο  
μεγάλο διάστημα ένας  
διαιτητής να προβαίνει σε  
τέτοια ποδοσφαιρικά 
εγκλήματα και να καταδι-
κάζει ομάδες, οι οποίες 
επενδύουν στο ποδό-
σφαιρο και γενικότερα 
στον Αθλητισμό. 
Ο Απόλλωνας Λεμεσού 

στο πλαίσιο της ευρύτερης 
θεώρησης του για τον εκ-
συγχρονισμό του ποδο-
σφαίρου μας και στην γε-
νικότερη προσπάθεια που 
καταβάλει η Ομοσπονδία 
για την εξάλειψη της δι-
καιολογημένης προκατά-
ληψης, η οποία εκτρέφεται 
και ριζώνει, συνεπεία  
τέτοιων εξόφθαλμων διαι-
τητικών λαθών και ιδιαιτέ-
ρων ανικανοτήτων, δεν 
έχει άλλη επιλογή από του 
να ζητήσει την ΑΜΕΣΗ 
παύση του Γιώργου Νικό-
λαου. 
Έχει αποδειχθεί περί-

τρανα ότι ο άνθρωπος  
αυτός δεν έχει να προ-
σφέρει οτιδήποτε καλό στο 
Κυπριακό Ποδόσφαιρο, 
τουναντίον, δημιουργεί 
μόνο προβλήματα και οπι-
σθοδρόμηση στην προ-
σπάθεια που γίνεται για 
εξυγίανση της Κυπριακής 
Διαιτησίας. 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Απόλλων Λεμεσού"

Ρονάλντο: Ο πιο ακριβοπληρωμένος  
ποδοσφαιριστής στον κόσμο

Στην κορυφή της 
λίστας που δημο-
σίευσε το Forbes, 

αναφορικά με τους πιο 
ακρ ιβοπληρωμένους  
ποδοσφαιριστές στον  
κόσμο, βρίσκεται ο  
Κριστιάνο Ρονάλντο. 
Ο 36χρονος επιθετικός 

πρωταγωνιστεί εντός και 
εκτός γηπέδων, δείχνο-
ντας ότι είναι ένας εξαιρε-
τικός επιχειρηματίας εκτός 
από κορυφαίος ποδο-
σφαιριστής. Το Forbes  

δημοσίευσε τη λίστα με 
τους πιο ακριβοπληρωμέ-
νους ποδοσφαιριστές 
στον κόσμο και το όνομα 
του Πορτογάλου φιγουρά-
ρει στην 1η θέση, καθώς 
τα έσοδά του φτάνουν τα 
125 εκατομμύρια δολάρια 
(70 εκατομμύρια δολάρι 
από το συμβόλαιο και 55 
εκατομμύρια δολάρια από 
χορηγικές συμφωνίες. 

 
Στην δεύτερη θέση ακο-

λουθεί ο Λιονέλ Μέσι με 

75 εκατομμύρια δολάρια 
από το συμβόλαιο του με 
τους Παριζιάνους και 35 
εκατομμύρια δολάρια από 
χορηγίες. Ακολουθεί ο ο 
συμπαίκτης του στην 
Παρί, Νεϊμάρ ο οποίος 
λαμβάνει συνολικά 95 
εκατομμύρια δολάρια, 75 
εκατομμύρια από το συμ-
βόλαιο και 20 εκατομμύ-
ρια δολάρια από χορη-
γίες. 

 
 
Στις πρώτες θέσεις της 

κατάταξης του Forbes η 
παρουσία των παικτών 
της Παρί είναι έντονη,  
καθώς 4ος πιο ακριβο-
πληρωμένος ποδοσφαιρι-
στής στον κόσμο, είναι  
ο Κιλιάν Μπαπέ με 43 
εκατομμύρια δολάρια, δύο 
παραπάνω από τον πέ-
μπτο Μοχάμεντ Σαλάχ  
(41 εκατομμύρια δολά-
ρια). Τη λίστα συμπληρώ-
νουν, οι Ρόμπερτ Λεβα-
ντόφσκι (35 εκατομμύρια 
δολάρια), Αντρές Ινιέστα 
(35 εκατομμύρια δολά-
ρια), Πολ Πογκμπά  
(34 εκατομμύρια δολάρια) 
και Γκάρεθ Μπέιλ (32 εκα-
τομμύρια δολάρια).

25.09. 12:30 

25.09. 12:30 

25.09. 15:00 

25.09. 15:00 

25.09. 15:00 

25.09. 15:00 

25.09. 17:30 

26.09. 14:00 

26.09. 16:30 

27.09. 20:00 

Πέθανε ο θρύλος της Τότεναμ, Tζίμι Γκριβς

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία 
της Τότεναμ Τζίμι Γκριβς, έφυγε 
από την ζωή σε ηλικία 81 ετών, 

έχοντας ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρό-
νια από αρκετά προβλήματα υγείας.  
Η οικογένεια της Τότεναμ θρηνεί για τον 
χαμό του πρώτου της σκόρερ στην ιστο-
ρία, του Τζίμι Γκριβς. Ένας από τους 
κορυφαίους επιθετικούς του αγγλικού 
ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή στις 
(19/9) σε ηλικία 81, ταλαιπωρημένος 
από αρκετά προβλήματα υγείας που 
αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια. 

Mε την ομάδα του Βόρειου Λονδίνου 
αγωνίστηκε για εννέα χρόνια (1961-
1970), σκοράροντας 266 τέρματα σε 379 
συμμετοχές. Τα 37 μάλιστα γκολ που  
πέτυχε τη σεζόν 1962-63 είναι τα περισ-
σότερα από οποιονδήποτε παίκτη στην 
ιστορία της ομάδας σε μια σεζόν. 
Στην Τότεναμ κατέκτησε δύο κύπελλα 

(1962, 1967), ισάριθμα Charity 
Shields(1962, 1967) και το Κύπελλο  
Κυπελλούχων του 1963. 
Ανάλογη επιτυχία είχε και με την Εθνική 

Αγγλίας, με την οποία πανηγύρισε το  
Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966, αγωνιζό-
μενος συνολικά 57 φορές, με απολογι-
σμό 44 γκολ. 
Στην καριέρα του, πέρασε επίσης  

από τις Τσέλσι, Μίλαν και Γουέστ Χαμ. 
Το 2020 του απονεμήθηκε ο τίτλος 

MBE από την Βασίλισσα Ελισάβετ για 
την προσφορά του στο ποδόσφαιρο.
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PCR tests for vaccinated 
travellers could soon be axed 

Transport Secretary Grant 
Shapps has said the  
government is "working 

as quickly as possible" to scrap 
PCR tests for fully vaccinated 
international travellers. 

The government recently         
announced its intention for people 
who have had both doses of a 
coronavirus vaccine to be able to 
use a cheaper lateral flow test      
instead. 

The transport secretary told 
MPs he does not yet have an 
exact date for the removal of PCR 
testing, but stressed the Depart-
ment of Health and Social Care 
(DHSC) is "aware" of October 

half-term when families will be 
planning to go on holiday. 

"It's clear the range of measures 
I introduced this week and last 
week are going to make a big     
difference and people will be able 
to travel much more freely. Part 
of that is the removal of the PCR 
test on day two and replacing it 
with a much simpler lateral flow 
test," Mr Shapps said. 

"They (DHSC) are aware of half 
term and are working closely with 
the private-sector providers to   
ensure we can do this as quickly 
as possible." 

Facing questions at the Com-
mons Transport Select Committee 

hearing on Wednesday, Mr Shapps 
was reminded that the UK has 
the longest travel red list in Europe. 

Labour MP Ben Bradshaw 
asked the minister to explain why 
South Africa is on the red list, when 
its latest COVID figures are 39 per 
100,000, whereas Israel, whose 
latest figures are 575 per 100,000, 
is on the green list. 

"That's a very 2020 way of look-
ing at these things," Mr Shapps 
replied. "We used to look at what 
is the level of infection and that 
would be the only determinant 
during the summer of 2020. Now, 
the Joint Biosecurity Centre (JBC), 
responsible for making these      
recommendations, look at a variety 
of different criteria. It looks at,        
for example, levels of vaccination, 
and Israel has amongst the most 
vaccinated population in the world, 
getting on with the third booster 
jabs. South Africa is a long way 
behind that - to give you one       
example." 

Mr Bradshaw accused the   
government of putting countries 
on the red list last minute "without 
logic" or justification, leaving       
travellers just 36 hours trapped 
or facing a £3,000 bill for hotel 

quarantine. 
The transport secretary said he 

shared the committee's frustration 
about "some of the very quick foot-
work that has had to be made." 

"These things can happen 
quickly, however, I hope, given our 
level of vaccination, that we have 
moved away from the bad old 
days where things have to happen 
very quickly," Mr Shapps said. 

Asked by the committee why 
Britain is the only country in       
Europe that has mandatory hotel 
quarantine, Mr Shapps said: "The 
number of countries in that man-
datory quarantine has reduced by 
eight, and we hope to reduce 
them further.” 

"I think people want two things 
- as much freedom as possible, but 
they also want to know the UK 
government is doing everything 
possible to protect them from     
unexpected variants." 

He added: "The one thing I think 
we can all be certain of is we 
probably haven't seen the end of 
coronavirus - there will be further 
variants of concern. It does mutate 
all the time - I hope it shifts from 
a pandemic to something that is 
instead an endemic."

The Presidential Commis-
sioner of the Republic of 
Cyprus, Photis Photiou, 

visited London for a packed 
series of meetings with British 
politicians and the UK Cypriot 
community between 17-22 
September. Throughout the 
trip, he was accompanied by 
the President of the National 
Federation of Cypriots in the 
UK, Christos Karaolis. 

 
Parliamentary engagements 

The Presidential Commissioner 
visited the Houses of Parliament 
to meet with key politicians to 
discuss the latest developments 
on the Cyprus issue, the ongoing 
humanitarian issue of the missing 
persons of Cyprus, and the thriving 
and active UK Cypriot diaspora.  

The Presidential Commissioner 
met with the Minister for Euro-
pean Neighbourhood and the 
Americas, Wendy Morton MP; the 
Shadow Minister for Peace and 
Disarmament, Fabian Hamilton 
MP; the Chair of the Commons 
Foreign Affairs Select Committee, 
Tom Tugendhat MP; the Scottish 
National Party Foreign Affairs 
Spokesperson, Alyn Smith MP; 
and the Chair of the All-Party 
Parliamentary Group for Cyprus, 
Sir Roger Gale MP.  

All expressed their clear     
support for the reunification of 
Cyprus in line with the relevant 
UN Security Council resolutions 
and wanted to see the missing 
persons issue swiftly resolved.  

The Commissioner was         
accompanied by the President 
of the National Federation of 
Cypriots in the UK, Christos     
Karaolis, and the High Commis-
sioner of the Republic of Cyprus 
to the UK, Andreas Kakouris. 

 
UK Cypriot community  
engagements 

The Presidential Commis-
sioner also spent considerable 
time meeting with various UK 
Cypriot community organisations 
to listen to their issues and con-
cerns and offer his support where 
needed. On his first evening in 
London, Photiou met with the 
President of the National Fede-
ration of Cypriots in the UK, 
Christos Karaolis, and the Presi-
dent of NEPOMAK, Christos Tuton, 
before a working dinner with the 
Officers of the National Feder-
ation of Cypriots in the UK. The 
dinner was attended by Federa-
tion Vice-Presidents Michael     
Ellinas, Bambos Charalambous, 
Andreas Papaevripides (also 
President of POMAK); Federation 
Treasurer Ninos Koumettou; as 
well as the High Commissioner 
of the Republic of Cyprus to the 

UK, Andreas Kakouris; the  
Consul General of the Republic 
of Cyprus, Theodoros Gotsis. 
Bambos Charalambous, MP for 
Enfield Southgate, also joined 
the working dinner. 

Furthermore, the Presidential 
Commissioner met with the lead-
ership of the Cypriot Community 
Centre in Wood Green; the Rizo-
karpasso Association UK; the 
Organisation of Relatives of  
Missing Cypriots (UK); NEPOMAK 
UK; Parikiaki and Eleftheria 
newspapers; senior representa-
tives of community Greek schools; 
the Chair of KOPA League, 
Kypros Kyprianou; UK Cypriot 
businessman and philanthropist, 
Theo Paphitis; Lobby for Cyprus;      
philanthropist Len Lazari; the 
President of the Association of 
British Cypriot Professionals 
(EPISTEME), Peter Droussiotis; 
Antonia Michaelides, regarding 
the Federation’s UK Cypriot Pro-
fessionals Network; representa-
tives of Cypriots in the City; and 
the Co-Presidents of the Cyprus 
Medical Society UK, Dr Nicolas 
Galazis and Dr Savvas Hadji-
philippou.  

Photiou also visited Manor Hill 
Greek School for their ‘Agiasmos’ 
in the presence of Father Joseph 
Palliouras; St Andrew the  Apos-
tle Greek Orthodox School; and 
attended Divine Liturgy at St Mary’s 
Greek Orthodox Church, where 
he was welcomed by Father 
Constantinos and the President 
of Greek Orthodox Communities 
in the UK, Marios Minaides. The 
Commissioner also met with His 
Eminence Archbishop Nikitas of 
Thyateira and Great Britain,     
and His Eminence Metropolitan 
Athanasios of Colognia. 
 
Meeting with Board of  
Deputies of British Jews 

Photiou also took the opportu-
nity to meet with the international 
relations team of the Board of 
Deputies of British Jews to discuss 
potential for further cooperation 
between the UK Cypriot and 
Jewish communities.   

* Read more on  
Mr Photiou’s visit on P19 

Photis Photiou  
visits London

Anastasiades and UNSG Guterres discuss Cyprus issue

President Anastasiades 
said on Wednesday      
that his meeting with      

UN  Secretary General Antonio 
Guterres had taken place in a 
creative atmosphere. 

The president, in New York for 
the UN’s annual general assembly, 
said new positions and ideas        
related to the Cyprus issue were 
raised during the 20-minute meet-
ing. 

He said he listed some positions 
over how a dialogue could be      
reignited ahead of a lunch with 
Turkish Cypriot leader Ersin Tatar 
and Guterres due to take place 
in New York on September 27. 

“We have listed the views,       

positions over how a creative     
dialogue without prerequisites can 
be restarted. I have developed some 
positions and ideas and we have 
agreed that everything related       
to the Cyprus issue will also be 
discussed during the lunch we will 
have on the 27th, with Mr Tatar,” 
he said.  

“Let us hope that everything will 
go smoothly, so that there is a new 
outlook for Cyprus.” 

The meeting was also attended 
by Foreign Minister Nikos Christo-
doulides, government spokesman 
Marios Pelekanos, UN ambassador 
Andreas Hadjichrysanthou and 
member of the diplomatic office of 
the president Pantelis Pantelides. 

Anastasiades said earlier in the 
week he would convey to Guterres 
the various alternative proposals 
he had suggested over time to 
overcome the stalemate such as 
the decentralisation of powers, 
parliamentary democracy, and 
confidence-building measures that 
would allow for a positive political 
climate leading to the creation of 
the necessary conditions for the 
resumption of talks. 

He also said he would brief  
Guterres on his suggestion for a 
return to the 1960 Constitution 
under certain conditions, in order 
to ensure the continued existence 
of the state and its evolution in what 
has been agreed upon in the High-
Level Agreements and based on 
UN resolutions. 

But the president added he was 
not as optimistic as he would like 
as regards the two sides finding 
common ground for the resumption 
of talks, citing the repeated calls 
by the Turkish side for the recog-
nition of the sovereignty of the north. 

Turkish President Recep Tayyip 
Erdogan, in his speech at the UN 
General Assembly on Tuesday, 
spoke of “a realistic approach”      
on the Cyprus problem and said  
sovereign equality and the equal 

international status of the Turkish 
Cypriots was an essential element 
for a solution. 

He said Turkey supported the 
Turkish Cypriots’ new vision for the 
solution of the Cyprus problem and 
called on the international commu-
nity to assess these ideas “with an 
open mind and without prejudice.” 

Erdogan added that it was         
unfair that only one of the two 
leaders of “the two peoples” on the 
island was accepted as equal by 
the UN and was allowed to address 
the assembly while the other one 
could not make his voice heard on 
the same platform. Anastasiades 
is due to address the assembly 
on Friday. 

Erdogan also called for dialogue 
and cooperation and said Ankara’s 
proposal for an eastern Mediterra-
nean summit was still on the table. 
Turkey has been calling for a       
regional conference with the parti-
cipation also of the Turkish Cypriot 
side for all sides to discuss the 
disputes between them. 

Nicosia, on the other hand, has 
invited Turkey to a dialogue over the 
delimitation of the maritime zones 
between their relevant coasts,      
including by submitting the issue 
to the International Court of Justice.



Teenagers in England        
received their Covid-19 
vaccines in schools on 

Monday as the vaccination      
programme was extended to    
include 12-15-year-olds, with 
three million youngsters eligible 
across the UK. 

The programme is expected 
to be delivered primarily within 
schools, and guidance has been 
issued to headteachers to contact 
police if they believe protests 
could be held outside their build-
ings. 

The rollout for 12-15-year-olds 
is also beginning in Scotland 
and Wales this week. 

Young people in this age 
bracket in Scotland can go to 

drop-in clinics or wait for a letter 
offering them a scheduled        
appointment. 

Jabs for children in Wales will 
be carried out at mass vaccina-
tion centres and some school 
settings. 

In Northern Ireland, the head 
of the region’s vaccination pro-
gramme said jabs are likely to 
be offered to children aged 12 
to 15 in schools from October. 

Last week, the UK Health   
Security Agency (UKHSA) said 
it was aware some schools have 
been receiving campaign letters 
and emails with “misinformation” 
about the vaccine programme. 

Its guidance stated: “In the event 
of a protest or disruptive activity 

outside a school, or if schools 
know a protest is planned, they 
should alert the SAIS (School 
Age Immunisation Service) pro-
vider, local authority and police 
contacts to discuss the best way 
to manage the situation.” 

Heads and teachers have also 
been advised “not to engage      
directly” with misinformation 
campaigns about the vaccine, but 
should “acknowledge receipt of 
concerns” and “refer to the latest 
scientific guidance on the issue,” 
if necessary. 

An expert advising on jabs 
urged parents to be tolerant of 
one another when it comes to 
deciding whether to have their 
children vaccinated against       
coronavirus. 

Adam Finn, a professor of 
paediatrics and member of the 
Joint Committee on Vaccination 
and Immunisation (JCVI), said 
the decision on whether to jab 
12 to 15-year-olds is not black 
and white, adding that while it is 
not “essential” for them to have 
a coronavirus vaccine, it is also 
“perfectly sensible” for them to 
do so. 

The JCVI decided not to      
recommend mass vaccination 
of 12 to 15-year-olds on health 
grounds alone, but they sugges-
ted that wider issues, such as 
disruption to education, should 
be taken into consideration and 
examined by the UK’s four chief 
medical officers. 

Those health chiefs subse-
quently said a single dose of Pfizer 
for people in this age group will 
significantly reduce the chance 
of a young person getting Covid 
and passing the virus on. 

Parental consent will not be 
needed if a child is considered 
competent to make a decision by 
themselves, but England’s chief 
medical officer Professor Chris 
Whitty has said for the “great 
majority of cases, children and 
their parents come to the same 
decision.” 

It comes as booster jab invites 
are being sent out to 1.5 million 
people in England this week       
in what Health Secretary Sajid 
Javid said was an effort to 
“strengthen the wall of defence” 
against coronavirus created by 
the vaccines.
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First 12-15 year olds in England  
receive Pfizer vaccine in schools

US will re-open to  
vaccinated travellers 

The United States will re-
open to air passengers 
from China, India, Britain 

and many other European coun-
tries who have received COVID-
19 vaccines in early November, 
the White House said Monday, 
rolling back tough pandemic-  
related travel restrictions that 
started early last year. 

The U.S. restrictions were 
first imposed on travellers from 
China in January 2020 by then-
President Donald Trump and 
then extended to other countries 
in the following months, without 
any clear metrics for how and 
when to lift them. 

President Joe Biden in April  

of this year added new travel        
restrictions on India, barring 
most non-U.S. citizens from  
entering the United States. 
Biden also reversed plans by 
Trump in January to lift restric-
tions on European countries. 

The U.S currently bars most 
non-U.S. citizens who within the 
last 14 days have been in Britain, 
the 26 Schengen countries in 
Europe without border controls, 
Ireland, China, India, South    
Africa, Iran and Brazil. 

There will be some excep-
tions to the vaccine policy,       
officials said, including for      
children not yet eligible to be 
vaccinated.  

CO2 shortage could hit food 
supplies meat industry warns
Britain’s meat industry has 

warned that an impending 
shortage of carbon dioxide 

(CO2) could cause massive  
disruption to food supplies within 
two weeks. 

The gas is used to stun animals 
before slaughter, in the vacuum 
packing of food products to        
extend their shelf life, and to   
put the fizz into beer, cider and 
soft drinks. It is also required 
for some medical procedures 
and used in the nuclear and 
semi-conductor industries. 

Britain’s food supply chain,   
already creaking from an acute 
shortage of heavy goods vehicles 
(HGV) drivers and the impact of 
Brexit and COVID-19, is heavily 

reliant on fertiliser producers      
for CO2 which is a by-product 
of their production process. 

However, two of the largest 
fertiliser producers, Norway’s 
Yara (YAR.OL) and rival CF        
Industries Holdings (CF.N), have 
curbed production due to a surge 
in natural gas prices, which has 
in turn started to dry up CO2 
supplies. 

Nick Allen, chief executive       
of the British Meat Processors      
Association (BMPA), said that 
once current stocks of the gas 
run out some meat companies 
will have to stop taking animals 
and close production lines, lead-
ing to a logjam of animals back 
to the farms. 

“We already have this situa-
tion in the pig industry which is 
now facing the imminent prospect 
of a humane cull on farms,” he 
said. 

The BMPA is lobbying Business 
Minister Kwasi Kwarteng to help 
prop up UK CO2 production in 
the short-term. 

“We are monitoring this situa-
tion closely and are in regular 
contact with the food and farming 
organisations and industry, to 

help them manage the current 
situation,” said a UK government 
spokesperson. 

“The UK benefits from having 
access to highly diverse sources 
of gas supply to ensure house-
holds, businesses and heavy   
industry get the energy they 
need at a fair price.” 

Britain last suffered a major 
CO2 shortage in 2018, leading 
to some drinks wholesalers to 
ration sales.

The official results of the 
6th annual Resort and 
Retreat Awards 2021 

hosted by LUX Life magazine are 
in, with Aphrodite Hills Resort Ltd 
awarded Best Luxury Holiday 
Accommodation – Paphos District. 

The Resort has demonstrated 
excellence and commitment in 
this industry, even in the face 
of uncertainty and we have been 

recognised!  
The Lux extensive research 

and judging process is driven 
by merit and centred around an 
in-depth evaluation of skills and 
services on offer.  

Awardees must demonstrate 
expertise within their field,      
dedication to customer service 
and a commitment to promoting 
excellence.

Aphrodite Hills, best luxury 
holiday accommodation
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Photis Photiou: The UK must exert pressure on Turkey 
to restart settlement talks and on missing persons issue

The UK Government “has 
to do more on the issue  
of the missing persons,” 

Presidential Commissioner of 
the Republic of Cyprus Photis 
Photiou said in an exclusive       
interview with Parikiaki. 

“It is a humanitarian issue, not 
a political issue. It is one that is 
causing so much pain to many 
families and relatives; 45 years 
after the Turkish invasion, we are 
still asking about the fate of 50 
percent of our missing. Time is 
running out. We need to give 
answers now to the relatives,” 
Mr Photiou added. 

He went on to say: “I will ask 
that the UK support our efforts 
and push Turkey, so that they will 
release all necessary information 
regarding the burial sites of the 
missing persons, as well as re-
garding the other crime they have 
committed, the relocation from 
the original burial sites of the    
remains of our missing persons.” 

“Not being able to hold a funeral 
for a loved one is very painful for 
mothers, fathers and other family 
members. Many are passing away 
and may not have the opportunity 
to bury their sons or brothers,” 
he stressed. 

Furthermore, Mr Photiou       
said that the UK “can help and         
exercise pressure so that the 
settlement talks resume.” 

The Presidential Commissioner 
praised the Cypriot community 
of Britain: “The UK Cypriot com-
munity is always vibrant, active 
and so willing to support Cyprus. 
The people here hold Cyprus 
close to their hearts and I want 
them to know that we stand by 
them; this is something I have 
made clear during my visit. I have 
had many productive and fruitful 
meetings with many organisa-
tions and the National Federation.” 

Mr Photiou praised the Cypriot 
Wine Festival which was estab-
lished in 1982. “I am a friend and 
strong supporter of the festival, 
because I believe that it is one 
of the most successful events 
for the promotion of our culture, 
history and all products related 
to wine. I hope that we will soon 
have the opportunity to relive 
such beautiful moments and I 
am optimistic that the Cypriot 
Wine Festival will be held again 
next year,” he said. 

Cyprus Presidential 
Commissioner holds 
meetings in London  

 
Presidential Commissioner 

Photis Photiou has reiterated 
the need for any settlement of 
the Cyprus issue to be in line    
with the UN decisions and        
resolutions, dismissing Turkish    
"neo-Ottoman" positions about 
a "two-state solution" as an      
approach that "undermines" the 
UN Secretary-General’s efforts. 

Photiou added that the Greek 
Cypriot side is ready to attend 
new negotiations "at any time." 

He was addressing UK Cypriots 
at St Mary’s church in London, 
where he has been holding 
meetings with Diaspora officials 
throughout the weekend. 

In a meeting with the executive 
of the National Federation of 
Cypriots in the UK, the Presiden-
tial Commissioner discussed 
ways to support Cypriots hardest 
hit by the pandemic, as well as 
how best to promote Cyprus’ 
positions on the Cyprus issue 
and the humanitarian issue of 
the missing people. 

Photiou also met with the        
Rizokarpasso Association of 
Great Britain, the Organisation 
of Relatives of Missing Cypriots 
UK, NEPOMAK UK, as well as 
Manor Hill Greek school and   
the Cypriot Community Centre 
in Wood Green, where he was 
given a tour by Chair Susie Con-
stantinides MBE, and Manager 
Christalla Evdokimou. He later 
praised the work of the Centre 
and highlighted its importance 
to the Cypriot community. 

Accompanying Photiou in his 
meetings were the High Commis-
sioner of the Republic of Cyprus 
in the UK Andreas Kakouris, 
General Consul Theodoros  
Gotsis and the President of the 
National Federation of Cypriots 
in the UK. 

 
Photiou highlights role 
of diaspora and UK in 
resolving Cyprus issue  

 
Presidential Commissioner 

Photis Photiou has underlined 
the important role that the Cypriot 
diaspora in the UK, the UK Gov-
ernment and the wider interna-

tional community can play in       
resolving issues pertaining to 
Cyprus problem. 

Addressing Cypriot media in 
London, in the middle of a         
five-day long working visit to the   
British capital which concluded 
on Wednesday, Photiou particu-
larly highlighted his concerns   
regarding the issue of people 
gone missing following the Turk-
ish invasion of Cyprus in 1974. 

He spoke of the reminder of the 
“enormous pain” of the missing 
persons’ relatives following his 
meeting with the organisation 
representing them in the UK. 
Stressing that Turkey needs to 
cooperate in order for the remain-
ing missing persons to be located, 
he said that the UK could play a 
“decisive” role towards exercising 
pressure on Ankara to disclose 
relevant military information. 

He described the international 
community’s failure to exert 
pressure on Turkey regarding 
such a humanitarian matter as 
an “embarrassment”, calling for 
more to be done by the EU and 
the UN as well.  

“The time to act is now; time is 
the biggest enemy for the missing 
persons issue,” noted the Presi-
dential Commissioner. 

He also said that the UK, the 
EU and other foreign powers can 
also play a positive role in the 
pursuit of a viable settlement to 
the long-standing Cyprus issue.  

“What we see is that they sup-
port the efforts by the President 
of the Republic (Anastasiades) 
for a settlement based on the 
resolutions of the UN. This is 
where the UK can help and      
exercise pressure so that the 
settlement talks resume in order 
to achieve a solution that will be 
viable,” said Photiou. 

He dismissed as “neo-Ottoman 
approach and tactics” the Turkish 
position that there should be a 
recognition of the so-called 
“sovereign equality” of the Turkish 
Cypriots and the position on the 
existence of “two states” on the 
island of Cyprus. 

He reiterated the Greek Cypriot 
side and President Anastasiades’ 
readiness to attend new nego-
tiations, given that a settlement 
will be sought in line with the 
resolutions and decisions of the 
UN Security Council. 

During his stay in London, 
Photiou held meetings with pro-
Cypriot MPs from all big British 
political parties, the head of the 
Commons Foreign Affairs Select 
Committee Tom Tugendhat      
and Minister for the European 
Neighbourhood Wendy Morton. 

He has also been meeting with 
representatives of the UK Cypriot 
community’s associations, hailing 
their support and important role 
on issues of national interest. He 
has met officials in charge of   
the Greek schools in the UK, he  
discussed with the Archbishop 
of Thyateira and Great Britain 
Nikitas, as well as representative 
of the Jewish diaspora in the 
UK as part of the work that is 
being done in promoting bilat-
eral and trilateral (along with 
Greece) partnerships between 
diasporas. 

Photiou was accompanied      
in his meetings by the Consul 
General Theodoros Gotsis and 
the President of the National 
Federation of Cypriots in the UK 
Christos Karaolis. 

 
Photiou visits  
St Andrew the Apostle 
Greek Orthodox School 

 
Cyprus Presidential Commis-

sioner Mr Photis Photiou, had a 
very informative, interesting and 
impressive visit to St Andrew the 
Apostle Greek Orthodox School, 
the only state funded Greek      
Orthodox Secondary School in 
the UK.  

It opened in 2013 and its first 
students are now in their second 
year at university. Half the places 
are reserved for Greek Orthodox 
students and the other half for 
students of all other faiths.   

Mr Photiou was shown round 
the school by Headteacher Mrs 
Warwick; he went into lessons, 
meeting students and teachers. 
He visited a number of curriculum 
areas; Science, Mathematics,      
Art, Design Technology, Greek, 
Classical Studies, Chemistry; he 
saw lessons ranging from begin-
ners to GCSE and “A” Level.   

Mr Photiou was accompanied 
by Theodoros Gotsis, the Consul 
General of the UK Cyprus High 
Commission, Christos Karaolis, 
President of the National Fede-
ration of Cypriots in the UK, and 

Christos Touton, President of 
NEPOMAK.  

Mr Photiou also met Mary  
Karaolis, Chair of Governors of 
St Andrew the Apostle School 
and Anthony Easton from the 
Russell Education Multi Academy 
Trust.   

 
Association of  
Rizokarpasso  
meets with Photiou  

  
Cyprus Presidential Commis-

sioner Mr Photis Photiou met with 
the President of the Association 
of Rizokarpasso, Mary Karaolis, 
and Committee Members Yian-
nis Chronias, Maria Demetriou, 
Andreas Gavrielides and Demetris 
Nicola, to discuss issues relating 
to the 283 enclaved of whom 40 
are schoolchildren, (in 2005 there 
were 61 schoolchildren), far short 
of the 4,000 Greek Cypriots in 
Rizokarpasso prior to the 1974 
Turkish invasion.   

Whilst the living conditions of 
the enclaved from 2000 onwards 
are better compared to previous 
years, there are still many res-
trictions on their everyday lives, 
e.g. the teachers are vetted and 
have to be approved by the illegal 
regime, books are censored etc. 

Mr Photiou informed the 
Committee that the Government 
had allocated funds for the        
renovation of Agios Synesios 
church in Rizokarpasso, and for 
the renovation of the Municipal 
Market where food is distributed 

to the enclaved; having to obtain 
permission first from the illegal 
occupying regime.   

There is also legislation for 
the children and grandchildren 
of the enclaved who have quali-
fied as teachers to be given prio-
rity for teaching appointments 
in Rizokarpasso schools.   

There are plans for a venue to 
be provided where meals can be 
served to the enclaved elderly 
and needy.    

Young couples in Rizokarpasso 
living with their parents or  
grandparents are offered €18,000 
to renovate/extend their living 
accommodation; this will encour-
age young people to stay / return 
to Rizokarpasso. The Committee 
was informed that enclaved   
student Andreas Sinainou, who 
graduated from the Rizokarpasso 
Gymansion in 2009, continued 
into higher education and qualified 
as a nurse. Andreas decided to 
return to Rizokarpasso and is now 
based there offering fantastic 
service, being available every 
day to take care of the health 
and wellbeing of the enclaved 
in Karpasia. He carried out the 
vaccinations for all the enclaved 
against Covid-19.    

Mr Photiou said that the      
Association of Rizokarpasso’s 
annual €50 Christmas present 
and card for every student in   
Rizokarpasso, sent since 2005, 
was a significant statement of 
support and love for the enclaved 
schoolchildren and was greatly 
appreciated. 
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NEPOMAK UK visit ancient Cyprus 
gallery at the Fitzwilliam Museum

Following on from NEPOMAK 
UK’s successful Meze & 
Live Music night a couple 

of weeks ago, as its first post-
pandemic in person get together, 
the UK Cypriot youth organisa-
tion were offered the unique      
opportunity by Dr Marios Psaras, 
Cultural Counsellor at the Cypriot 
High Commission, to visit the 
Fitzwilliam Museum which houses 
the main collections of the pres-
tigious University of Cambridge.  

The visit included a private, 
curated tour of the ancient Cyprus 
gallery as well as other exhibits 
in the museum by Dr Anastasia 
Christophilopoulou, Head of  
Antiquities at the museum and 
expert in ancient Cyprus.  

Her passion, illuminating know-
ledge, engaging discussion with 
the group, and her hospitality, 
certainly made for a successful 
(albeit tiring!) event.  

The collection of antiquities 
from Cyprus held in the Fitz-    
william Museum ranges from 
circa 4000 BC to approximately 
the 4th century AD (Neolithic to 
the Late Roman Period), and 
represents the museum’s earliest 

antiquity artefacts, underlining 
the continuing importance of the 
island in the Mediterranean 
throughout history.  

The strong collection of artefacts 
at the museum has been as a 
result of studies and expeditions 
from the University itself. What 
this has meant in the case of the 
Fitzwilliam, is that there is more 
information available on the       
artefacts from the archives and 
these previous studies helping 
historians build a fuller picture 
of the period.  

One of the many interesting 
discussions from the day was 
finding out that experts still think 
that Cyprus has a huge amount 
still to be discovered. One of  
the main reasons for this, is that  
Cyprus was not archeologically 
explored until the 19th century, 
mainly because the Western 
world didn’t realise how culturally 
rich the island was, compared for 
example to Greece and Italy, and 
also of course, access to expedi-
tions has been limited since 1974. 
There is some collaboration      
between UK academics and the 
Cyprus Department of Antiquities 

to try and plug gaps in records 
and knowledge linked to artefacts 
discovered prior to the invasion 
but originating from the now      
occupied regions of the island.  

The displays themselves         
include pottery with many pieces 
showing distinctive designs and 
also figurines in clay and copper 
alloy, glass vessels, stone sculp-
ture and inscriptions. Cyprus had 
a unique style for pottery, and 
is very distinct from the ancient 
Greek or Roman equivalents. 
Pottery was made in two tones, 
which was achieved not from 
painting the items, but the firing 
technique in the kilns, and also 
the shape of the objects was 
unusual. They would take a       
typical cup or carafe shape from 
the period, but added zoological 
designs linked to rituals, or they 
would cut out geometric designs 
at the rim.  

Cyprus has always been         
important in terms of trade in 
the region as a stopover on long 
journeys across the Mediterra-
nean, however around 2300 BC 
saw the beginning of the devel-
opment of bronze in Cyprus and 

this spearheaded the island into 
gaining regional importance and 
wealth. Bronze objects known to 
have been made in Cyprus have 
been found as far afield as 
southern Spain highlighting the 
level of export Cyprus had 
reached. This idea of the island 
maximising its natural resources 
continued throughout its history, 
and this includes the production 
of glass which was well renowned 
and specially ordered for some 
of Rome’s wealthiest households. 
The museum had a wonderful 
selection of Cypriot glassware 
on display which was a real treat 
to see. It is incredible to think that 
something so fragile has survived 
for so many years, but we are just 
privileged to be able to see it.  

Constantine Alexandrou,       
NEPOMAK UK’s President, feels 
greatly honoured and thankful 
that the organisation was given 
such an insight into Cypriot       
history by the High Commission 
and the Fitzwilliam Museum, and 
“such opportunities spark keen 
interest in our members. It is   
extremely important that we are 
reminded of how interwoven 

Cyprus’ story is in the wider        
region and parallels can be 
drawn with the island’s impact 
in current global affairs now.”  

Public engagement and       
community based cultural events 
are a priority for Dr Psaras after 
having had to ‘go digital’ during 
the pandemic, and he noted that 
he was fascinated by the genuine 
interest from NEPOMAK UK in 
the ancient history and culture of 
Cyprus when they held a similar 
event just before the pandemic 
at the British Museum, that he 
felt this event would be a great 
fit to work together again on.    

Educational events such as 
this event help shed light on the 
diversity of cultural influences 
on Cyprus which has been at 
the crossroads between East 
and West, and this has created 
“a distinct Cypriot identity and 
culture [which] has evolved 

throughout the island’s millennial-
old history.”  

If ancient history isn’t your 
thing, the Cyprus High Commis-
sion has a diverse programme 
of cultural activities, from music 
concerts and film screenings, to 
lectures and workshops, all of 
which are often free events, and 
provide an opportunity for every-
one, but especially youth to get 
involved. Raising awareness, 
understanding and appreciation 
of Cyprus’ and therefore the       
diaspora’s rich heritage is critical 
for the future of our UK Cypriot 
community in carrying on our 
long and substantial traditions.  

If you ever find yourself in 
Cambridge and have some free 
time, the Fitzwilliam Museum is 
definitely worth a visit - Entry is 
free, but booking is required! 

 
By Chriso Ioannou 

“If everything seems under control, you’re 
just not going fast enough.”  

– Mario Andretti, Formula One driver  
 

The voice  
 
You know that voice. The one that comes over 

the intercom. When the airline pilot speaks to the 
passengers, the voice he uses – that relaxed, 
casual, masculine, easy-going drawl, with its       
supreme, laid-back confidence, and world-weary 
charisma and charm. All of that, comes from one 
man … Chuck Yeager.   

Something like: - “Now, folks, uh … this is the 
captain … ummmm … We’ve got a little red light 
up here on the control panel that’s trying to tell 
us that the landing gears are not … uh … locking 
into position when we lower them … Now … I 
don’t believe that little red light knows what it’s 
talking about – I believe it’s that little red light that 
isn’t working right”  

… faint chuckle, long pause, as if to say, I’m 
not even sure all this is worth going into – still, it 
may amuse you …   

“But … I guess to play it by the rules, we ought 
to humour that little red light … so we’re gonna 
take her down to about, oh, say, two or three 
hundred feet over the runway, and the folks down 
there on the ground will give us a visual inspec-
tion.”   

That particular voice is specifically Appalachian 
in origin. It originated in the mountains of West 
Virginia, in the coal country of Lincoln County. In 

the 1940s and 1950s this gravel-deep voice 
drifted down over the Californian desert, and into 
all the phases of American and global aviation. 

Military and airline pilots began to talk in that 
West Virginia drawl, or as close to it as they could 
in their native accents. It was the drawl of Charles 
Elwood Yeager. Every pilot on earth now talks 
this way. Every single one of them.  

 
The Right Stuff 

 
Yeager enlisted in the Army Air Force in 1941, 

aged eighteen. In his first eight missions, he       
shot down two German fighters. On his ninth he 
was shot down over German-occupied France; 
he bailed out and was picked up by the           
French resistance, who smuggled him into Spain           
disguised as a peasant. He made it back to        
England and returned to combat during the Allied 
invasion of France. By the end of the war he had 
thirteen kills. He was 22 years old.  

‘The Right Stuff’ is a classic 1979 book by        
Tom Wolfe about the pilots engaged in U.S.        
post-war research with experimental rocket-      
powered, high-speed aircraft, and the first Project 
Mercury astronauts selected for the NASA space 

programme.  
The book is based on extensive research by 

Wolfe, who interviewed test pilots, the astronauts 
and their wives. Yeager, who was considered by 
his peers as the best test pilot of them all, was 
never selected as an astronaut. But, he was the 
first man to break the sound barrier, in 1947, 
flying the experimental Bell XS-1 plane at Mach 
1 speed. (Mach 1 is the speed of sound). 

Wolfe wanted to find out why the astronauts 
accepted the danger of space flight. He recounts 
the mental and physical characteristics — the 
"right stuff" — required for their jobs. Wolfe likens 
the astronauts to "single combat warriors"       
from earlier eras who received the honour and 
adoration of their people before going to fight. 

The book was adapted as a film in 1983,         
and later as a television series, by National        
Geographic / Disney+ in October 2020. 

 
(Source: The Right Stuff, by Tom Wolfe. Picture: 

Chuck Yeager 1923 - 2020)  
 

James Neophytou

This is your captain speaking: from the mountains of West Virginia
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“Be reassured, Cyprus is safe” - Lt Gen 
Zervakis briefs NEPOMAK President

On Wednesday 15 Sep-
tember, the President  
of NEPOMAK, Christos 

Tuton, met with the Chief of the 
National Guard of the Republic 
of Cyprus Lt Gen Demokritos 
Zervakis, for a briefing on Cyprus’ 
national defence strategy.  

They were joined by the      
Defence Attaché of the Republic 
of Cyprus in the UK, Lt Col Theo-
charis Onoufriou.  

The Chief of the National Guard 
of Cyprus was in London for a 
series of meetings with British 
defence officials and others. 

During the meeting, Lt Gen 
Zervakis told Mr Tuton, “Be         

reassured, Cyprus is safe,” and 
briefed Mr Tuton on the exten-
sive work being done to advance 
Cyprus’ national defence and 
security. In particular, he high-
lighted the close and ever-      
expanding cooperation between 
Cyprus and its like-minded allies 
in the Eastern Mediterranean 
region and beyond, who share 
common security and stability 
concerns in the Eastern Mediter-
ranean. He noted several impor-
tant recent examples of this       
cooperation, including the joint 
exercises on the island between 
the US Navy Seals and Cyprus’ 
Special Operations Forces, as 

well as Cyprus’ participation in 
‘Bright Star 2021’ in Egypt, a 
multilateral military exercise      
between 21 countries to enhance 
mutual security ties.  

Mr Tuton thanked the Chief of 
the National Guard for the work 
being done to keep Cyprus and 
its people safe, despite cease-
less provocations and aggressive 
rhetoric from Turkey. 

He also used the meeting as 
an opportunity to raise the issue 
of whether Cypriots who have 
dual nationality might be called 
up by Cyprus to do national 
service, an increasing concern 
as more young British Cypriots 
obtain Cypriot citizenship. Cypriot 
citizens that are permanent     
residents abroad, do not need 
to do national service. 

Following the meeting, Lt Gen 
Zervakis presented Mr Tuton 
with a gift to mark their meeting. 

 
NEPOMAK is the World Fede-

ration of Young Diaspora Cypriots 
and has branches in the UK, USA, 
Australia & New Zealand, Greece, 
Canada, South Africa, Zimbabwe 
and continental Europe. The orga-
nisation is run by volunteers, aged 
18-30, across the world, motivated 
by their love and passion for  
Cyprus and its diaspora. 

UK Cypriot Zac Zacharia 
desperately needs your 
help.  

The 63-year-old, who owns 
well known Adams Fish and Chip 
shop in South Wimbledon, was 
diagnosed with acute lympho-
blastic leukaemia in August, and 
has been told he has just months 
to live, after suffering a series of 
mini strokes. 

His last hope is a stem cell 
donor, as chemotherapy is only 

likely to delay the spread. 
However, finding a match is 

difficult because of his Greek 
Cypriot heritage; his father is 
from Yialoussa and mother 
from Ayios Andronicos. 

Are you from the Greek      
Cypriot community and aged 
16-30? You could be a potential 
match.  

Join the register now by visit-
ing: https://t.co/0MU1F2hBlS or 
https://t.co/dPYqYCf1wI

Stem cell donor only hope for Zac Zacharia

Zela Jet and Diamond Sky have entered into 
a mutual agreement between the two compa-
nies to expand its cooperation to a new level.  

Diamond Sky, an EASA approved aircraft operator 
based in Estonia specializing in private charter flights, 
aircraft management and aviation consulting has 
appointed Zela Jet as its exclusive General Sales 
Agent for all private charter flight performed to/from 
and within Greece as well as to and from Cyprus.  

Zela Jet will be responsible for all charter flights 
performed by the fleet of Diamond Sky within  
the two regions, allowing Zela Jet to enhance its   
product offering to meet the demands of its growing 
customer needs with the high levels of customer 
service offered by Diamond Sky. 

Zela Jet and Diamond Sky will be working closely, 
to see this partnership becoming successful and 
both sides achieve their business goals. 

“We are extremely pleased to start our cooper-
ation with Zela Jet to offer even better solutions 
for our customers travelling to Greece or Cyprus. 

Their vast knowledge and experience in the res-
pected markets are a huge benefit to Diamond Sky. 
We are looking forward to a fruitful cooperation,” 
says Karl Koort, Board Member of Diamond Sky. 

Mr. Andreas Christodoulides, Chairman of Zela 
Jet also added: “We are delighted to have signed 
this agreement with Diamond Sky and establishing 
a strong partnership in the region. Our coopera-
tion is based on mutual respect and ambition for 
offering unique private charter services to our 
clients.” 

Zela Aviation and Diamond Sky partnership
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Interview with British-Cypriot actress Tina Kilberg
Tina Kilberg, a British-Cypriot       

actress based in Vancouver and 
Los Angeles, has relocated to 

Greece and Cyprus as a result of the 
global pandemic. After a year of attend-
ing casting calls and interacting with the 
industry again, Tina Kilberg has grasped 
a new understanding of the film and 
television industry in Greece and Cyprus. 

 
Ms. Tina Kilberg, there is no doubt 

that Covid-19 has inevitably impacted 
the lives of many artists, such as 
yourself, and has disrupted the work 
field entirely. What has changed as a 
result of the pandemic, in your opinion, 
for actors? 

The global pandemic has certainly 
interfered with the nature of the enter-
tainment industry, which is one where 
interactions and collaborations are 
largely crucial for ideas to pervade. The 
majority of auditions I have had in the 
last year and a half were conducted 
through self-tapes and most of my      
networks were done digitally, whether 
through Skype calls or Zoom meetings. 
The only good thing that has arisen from 
Covid-19 is that it has urged actors to 
resort to self-reflection and tune into       
a creative space where they can re-       
evaluate their goals more consistently 
and continue practicing their craft. It is 
important now, more than ever, for an 
actor to meditate and become the health-
iest version of themselves. When actors 
are healthy, they ultimately become the 
best version of themselves required to 
conquer the industry in a post-Covid world. 

Do you remember the last film you 
worked on prior to the first lockdown? 

I was in between production for a 
Sci-Fi feature film in Vancouver in late 
March when most European countries 
were transitioning to the first lockdown. 
Back then it was impossible to consider 
that the pandemic was indeed global 
given that the film industry was still 
largely active in Vancouver at the time. 
I was busy filming and never considered 
that I’d be experiencing the same       
challenge, mainly due to where I was 
based at the time. 

 
How did you cope with the first 

lockdown in 2020? What changed 
in relation to the acting field? 

With great patience. A television series 
I was assigned to had to end filming 
and delayed production for 6-8 months. 
It was a time where I was receiving        
a lot of role cancellations due to the          
ongoing pandemic. But it was also an 
opportunity for me to interact with         
actors through a digital means. I started 
working with a London company called 
‘Collective Creative Initiative’ (CCI), a 
platform that supports actors and        
musicians, where I offered a series of 
seminars as a legal advisor to actors 
in relation to contracts, intellectual 
property rights, merchandising and 
building on your brand. This is where 
my Entertainment Law degree came 
in quite handy - I was able to support 
myself financially by investing into my 
research area to support a platform for 
actors globally! 

You mention that you have a degree 
in Entertainment Law - would you 
mention how this field of study has 
helped you personally as an actor 
in the entertainment industry? 

My Entertainment Law degree has 
certainly helped me in my perception 
of the power dynamics in the industry 
and the ways in which actors are falsely 
led by the belief that their rights are 
limited and confined in relation to        
film productions. A power hierarchy is           
inevitable, especially in the acting world, 
where public personalities are largely 
preferred. I would say that my degree 
has grounded me through the reminder 
that an actor who recognises their 
rights in negotiation and deal-making 
is ultimately the best version of them-
selves, regardless of where they are in 
their career. That is star power.  

 
You are currently based between 

Greece and Cyprus. Have you inter-
preted any differences between the 
legal rights of actors here compared 
to those in the UK and North America? 

There are less platforms that repre-
sent and support actors in Greece and 
Cyprus, that’s for sure. Talent agencies 
are almost non-existent, which makes 
it difficult for Greek and Greek-Cypriot 
actors to seek work and go to auditions. 
This often leads to the assumption that 
acting options are limited for anyone 
who wants to enter the acting world in 
Greece and Cyprus, but that is often not 
true! I would say the biggest limit for 
actors in Greece and Cyprus is the fear 

that they do not have any bargaining 
power or rights when it comes to the 
business. This is probably the biggest 
obstacle that prevents an actor from 
recognising what they are entitled to 
for the sake of being, not just artists, 
but human.  

 
In the last few months, we have 

experienced an outburst in relation 
to the #MeToo Movement among 
Greek and Greek-Cypriot actors on 
television. Do you think that this will 
ultimately change the nature of the 
Greek and Cypriot television industry, 
or the way in which we interpret the 
field of acting? 

Sexual harassment in the entertain-
ment industry does not shock me at all 
- it is largely prevalent across the industry 
on a global scale. The ‘Casting Couch’ 
mentality has existed since the 1950’s 
during the Golden Age of Hollywood, 
where the studio system largely dominated 
the nature of acting work. It is necessary 
for us to engage in social dialogue and 
express the prejudice experienced by 
both male and female actors in the 
Greek and Cypriot television industry in 
order to surpass it. The only good thing 
that can derive from this matter is that 
actors can gradually begin to grasp a 
stronger self-belief system in them-
selves, by recognising the value they 
add to the making of a production. The 
#MeToo Movement encourages actors 
to recognize the legitimacy they can 
acquire by utilizing their voice to efficient 
use- that is the power of an actor.  

You have been living between 
Greece and Cyprus for over a year 
now. What should we expect from 
you, work wise, in the next few 
months?  

I am currently working on ‘Aphrodite: 
Birth of a Goddess’, a Greek Opera 
feature-film, that is currently still in       
production. The film is written, produced 
and composed by Polyvios Charalam-
bous, an absolutely fantastic collabo-
rator and pioneer of music, based on 
the birth of Goddess Aphrodite. In this 
film I portray the Priestess of Delphi, 
and also have also contributed as a 
composer to the soundtrack. 

 
Source: Lipon magazine



New ‘House of Gucci’ images  
featuring Lady Gaga released 

New stills from the upcoming biopic, House of Gucci, feature 
Lady Gaga in all of her fashionable glory as Patrizia Reggiani, 
the ex-wife of fashion magnate Maurizio Gucci who was tried 
and convicted for orchestrating his assassination.  

Gaga can be seen in a lacy wedding gown, a sparkly clubbing 
outfit, the red ski suit seen in the film's trailer, and another red 
outfit with some impressive jewellery. There's also a picture of 
Gaga's Reggiani dressed in black, leaving a car surrounded by 
photographers.   

Alongside Gaga, the film stars Adam Driver Maurizio Gucci, 
Jeremy Irons as Maurizio's father Rodolfo Gucci, an unrecog-
nizable Jared Leto as Paolo Gucci (who created that iconic   
double G logo), Al Pacino as Aldo Gucci, who helped grow the 
fashion label internationally, and Salma Hayek as Reggiani's 
friend Giuseppina Auriemma.  

The film is based on Sara Gay Forden's book The House of 
Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and 
Greed. 

Gaga's last film role was in 2018's A Star Is Born, which saw 
her play pop star Ally opposite Bradley Cooper.  

House of Gucci is due for release on 24 November.  
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Andrea Georgiou 

Tickets for Cypriot 
Smurf’s comedy 
shows selling like 
hot cakes! 

 
Comedian and social media 

sensation Peter Kypri, famously 
known as Cypriot Smurf and his 
alter ego Souvlaki (right), will take 
to the stage at venues in London 
and Birmingham in November 
for what’s guaranteed to be 
side-splitting performances, and 
so it’s no surprise that tickets 
are selling like hot cakes! 

‘The Tourist’ comedy night will 
be a mixture of humour, music 
and much more, with an appear-
ance from the Cypriot God him-
self, 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 8.00pm, show 
starts at 8.30pm. Food and drink 
will be available. Over 18s only. 

Secure your tickets now for a 
perfect night out full of laughter, 
by visiting https://ti.to/cypriot-
smurf/the-tourist-live-comedy-
show 

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!

Eighteen-year-old tennis 
champion Emma Raducanu has 
been unveiled as the newest 
ambassador for the jewellery 
brand Tiffany & Co.  

Emma, who went from 
anonymous sixth-former to one 
of the world’s biggest stars in a 
matter of months after storming 
to victory in the US Open and 
becoming Britain’s first female 
Grand Slam-winner in 44 years, 

joins the likes of Tracee Ellis Ross, 
Anya Taylor-Joy, and Beyoncé 
and Jay-Z in the Tiffany family.  

The teenager, who said she 
was “incredibly excited” by her 
appointment, wore Tiffany pieces 
on court throughout her US Open 
run.  

She told British Vogue maga-
zine, “It’s such an iconic brand 
and one that I’ve felt connected 
to for quite some time.” 

Emma Raducanu is the new face of 
jewellery brand Tiffany & Co

Cypriot-born Alexandros 
Beshonges is currently 
appearing in the West 

End theatre production of the 
global smash hit Mamma Mia! 
which re-opened at the Novello 
Theatre on 25 August 2021. 

Set on a gorgeous Greek   
island, it tells the story of Sophie, 
a bride-to-be who wants nothing 
more than for her father to walk 
her down the aisle. That’s going 
to be tricky though, because 
Sophie doesn’t know who her 
father is. Sophie’s fiercely inde-
pendent mum, Donna, had three 
relationships which ever-so-
slightly overlapped. So any of 
three men could be her father. 
Without her mother’s knowledge, 
Sophie invites all three to her 
wedding. What could possibly 
go wrong? 

Alexandros plays the role of 
Pepper, who is Sky’s best man 
for his and Sophie’s wedding. 
He is a bartender on the island 
of Kalokairi. 

Alexandros was born in   
Nicosia, Cyprus – his father is 
from Agios Amvrosios, Kerynia, 
and his mother from Nicosia, now 
living in London. He attended 
the Grammar School of Nicosia 
from the age of 5 to 18. During 
that time, he was attending 
Shakallis Dance School where 
he gained a general dance 
education in traditional Cypriot 
dancing, Greek dancing, Latin, 
Flamenco and other genres. 

At the age of 14, he started 
teaching and choreographing 
for Shakallis Dance School. 
Alexandros entered his own 
teams in dance competitions, 

achieving and gaining first 
places in solo, duets and group 
categories in various genres. 
He had the opportunity to attend 
international and traditional 
dance festivals around the world 
with the school, including France 
and The Netherlands. 

After his school years, he 
completed his military service 
during which time he also man-
aged to gain a full scholarship 
to attend a short course in 
Dance and Musical Theatre in 
Cyprus, at Cyprus Performing 
Arts. During his military service, 
he used his days off to fly      
out to the UK and audition for 
dance/musical theatre colleges. 
He was accepted into six musical 
theatre colleges with full funding/ 
scholarship awards. 

Alexandros graduated with 
a first class BA(Hons) in Musical 
Theatre, a Trinity Diploma and 
a DDE teaching qualification 
from Laine Theatre Arts in July 
2020. He has been a live show 
finalist on So You Think Can 
Dance! whilst still in professional 
training. 

Alexandros has had profes-
sional opportunities and experi-
ences including playing the role 
of Starkey in Peter Pan, ensem-
ble/under-studying Colleen in            
Cinderella, featured male dancer 
in the Edinburgh Fringe hit show, 
Wannabe – The Spice Girls 
Show, as well as corporate work 
with Sellador Worldwide.

Alexandros Beshonges appearing in 
West End musical Mamma Mia!
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Understanding Professional 
Indemnity Insurance -  
who needs it? Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

What is Professional 
Indemnity Insurance? 
It covers the costs of 

a claim if you give a customer 
inadequate service, advice or 
designs. 

Professional indemnity insur-
ance protects your business if 
you are found to have provided 
poor services, bad advice or 
dodgy design, which resulted 
in customers or others losing 
money. 

If something goes wrong      
for a customer following your 
advice, professional indemnity 
insurance could help cover the 
costs of the legal fees, expenses, 
compensation and other costs 
incurred in your defence. 

 
Who is Professional Indem-
nity Insurance for? 

Anyone who provides advice 
or a service to customers. 

Professional indemnity insur-
ance is useful for businesses 
and self-employed people who 
provide advice or a professional 
service to customers.  

This normally includes pro-
fessions like:  

- Designers including web 
designers, graphic designers 
and interior designers 

- IT professionals including 
IT contractors, consultants, 
programmers and developers 

- Management and business 
consultants including marketing, 
training and education consult-
ants 

- Technical engineers inclu-
ding CAD designers, project 
engineers and building services 
engineers 

So whether you’re a contrac-
tor, freelancer, self-employed 
professional or run a limited 
company, professional indem-
nity insurance could help        
bolster your sense of security 
in your work. 

Why does my business 
need Professional Indemnity 
Insurance? 

To protect yourself when 
mistakes happen and to open 
yourself up to more business. 

No matter how skilled you are, 
no one’s perfect. Every business 
can be subject to a claim if your 
advice or services fail to meet 
a customer’s expectations. And 
with three quarters of business 
owners saying they’re concerned 
about making mistakes, it’s clear 
that getting things wrong is a 
big worry for business owners. 

So whether your business       
is accused of inappropriately 
handling sensitive client infor-
mation, or facing allegations of 
a copyright breach, professional 
indemnity insurance could help 
provide the additional peace of 
mind that many business owners 
are searching for. 

Not only that, but a profes-
sional indemnity policy could 
potentially help you win new 
business too – especially as 
some customers will only do 
business with you if you have 
the proper insurance in place. 

 
When would I need Profes-

sional Indemnity Insurance? 
If someone made a claim 

against your business, it would 
cover the legal fees and        
compensation costs. 

With professional indemnity 
insurance, your business could 

be protected if the worst-case 
scenarios become reality: 

Defamation: if you’re accused 
of libel or slander because of 
something you’ve said or written. 

Breach of copyright: if you 
unintentionally use someone’s 
intellectual property without 
permission. 

Loss of documents: if your 
own documents or documents 
in your care are lost or damaged. 

Dishonesty of employees: 
if a civil liability claim is made 
against your business because 
of fraud or dishonesty by 
someone working for you. 

Each of these claims can 
prove costly and disruptive if 
your business is found respon-
sible – professional indemnity 
could help to ease the burden. 

 
How much Professional 

Indemnity Insurance cover 
should I consider for my 
business? 

It depends on the type and 
size of your business you run. 

The level of cover your      
business needs depends on 
the risks you face each day. 
You can tailor your insurance 
to exactly what you need, to   
insure your business against 
compensation payments and 
legal costs. 

For a free review of your      
existing policy or a free quota-
tion please call us on 0207 691 
2409.  

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

George Sifonios 

London property prices  
hit record high

Post lockdown summer 
holidays lead to slight 
slowdown in activity in 

August and lessening of price 
pressure, and although the 
market has seen the first over-
all monthly fall in the average 
price of property coming to 
market so far in 2021, this is 
predominantly due to a cooling 
at the higher end of the market.  

Buyer demand remains strong 
despite the relative summer 
pause and in the first week of 
August individual buyer enquiries 
were up by 56% on the same 
period in the pre-Covid year of 
2019, and down by just 17%  
on the frenzied post-lockdown 
2020 numbers.  

There are new record price 
highs in the mass-market       
sectors made up of two bedroom 
and fewer first-time-buyer-type 
properties, up by £1,328 (+0.6%) 
and three to four bedroom      
second-stepper-type properties, 
up by £975 (+0.3%), where       
activity remains very strong. 
These lower-priced sectors are 
much less affected by the      
withdrawal of most stamp duty 
incentives and may have placed 
housing higher up their summer 
agenda than usual as more are 
holidaying closer to home. 

Available stocks for sale       
are still at record lows, with 
buyer demand hoovering up 
new supply leading to more 
properties selling and selling 
more quickly.  

George Sifonios, Managing 
Director at David Astburys  
said; “Last week we listed a      
3 bedroom garden apartment  
in Crouch End and we had an 
agreed offer from a cash buyer 
within days of it going on the 
market. So, if you have a property 
that you are considering selling, 
now is the time to put it on the 
market. Our sales team are using 
targeted marketing campaigns 

to reach the widest audience.” 
David Astburys was the         

exclusive agent for a new         
development of nine luxury 2/3 
bedroom apartments on one of 
Muswell Hills most sought-after 
roads, Creighton Avenue. They 
reported that they let all nine 
apartments in a period of 4 weeks 
before the development had 
been completed.  

Yianni Aresti, Lettings Director 
and Founder at David Astburys 
said; “At David Astburys we 
really focus on the needs of  
our clients and getting the type 
of tenants our landlords are       
looking for. On this specific       
development our tenants were 
a mixture of professionals from 
corporate companies such as 
Facebook and Google which is 
why we continue to onboard 
new developments coming onto 
the market. Additionally, we let 
over 70 properties in August, and 
we secured 26 new long-term 
tenancies.” 

If you have a new buy to let 
investment property or a house 
or flat you have owned for a 

while that you need help letting, 
get in touch with the Lettings 
team at David Astburys in 
Crouch End. Their focus is       
always on effectively letting  
and managing their landlords’ 
properties and ensuring a     
profitable return on their invest-
ment.  

Contact: Crouchend@david-
astburys.com 020 3000 6787  

Address:  
15 Park Road 
Crouch End 

London N8 8TE 
 

Email:  
crouchend@davidastburys.com 

 
Website:  

www.davidastburys.com 
 

Tel: 020 3000 6787
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Rose Plays Julie 
 
This tense psychological 

drama is assuredly directed by 
the dynamic Irish duo Christine 
Molloy and Joe Lawlor, who first 
came to prominence with their 
striking HELEN back in 2008. 
They cemented their reputation 
with MISTER JOHN a few years 
later and now they write and      
direct another gripping film about 
a university student called Rose 
(Ann Skelly), who even though 
she has a loving relationship with 
her adoptive parents, decides to 
search for her real parents.  

She puts a hold to her veteri-
nary studies and travels from 
Dublin to London, determined 
to track down her mother Ellen 
(Orla Brady). But Ellen, now a 
successful film actress, refuses 
to have anything to do with        
her illegitimate daughter, which 
breaks Rose’s heart and makes 
her even more determined to 
know more about the events that 
led to her birth.  

It is superbly acted with a spell-
binding lead performance from 
Skelby, who as Rose is forced 
by circumstances to change her 
identity and become Julie, so 
she could also get closer to her 
biological father Peter (Aidan 
Gillen). Brady is also excellent 
as her traumatised mother, hold-
ing a deep secret while Gillen is 
perfectly cast as the charming 
but creepy archaeologist.   

Hugely atmospheric and      
perfectly complimented by great 
use of sound which builds up to 
a nail biting crescendo. 

 

Sweetheart 
 

I first saw this likable coming 
of age story earlier this year at 
BFI Flare Film Festival and now 
on a second viewing, I still found 

Marley Morrison’s feature film 
debut engaging but also a bit 
rough around the edges. She 
tells the story of AJ (Nell Barlow), 
a 17-year-old, who reluctantly 
agrees to spend a week with 
her family in a British Seaside 
Holiday Park.  

She is moody and dreams of 
spending a gap year trip knitting 
jumpers for elephants until she 
meets the park’s resident life-
guard Isla (Ella-Rae Smith)… 

It is good to see first love seen 
from a young gay woman’s point 
of view without any of the usual 
angst of coming out to her family. 
Nell Barlow is very watchable 
and shares a winning chemistry 
with Ella-Rae Smith, as the      
object of her desire. 

 

Ninjababy 

This charming film from      
Denmark’s Yngvild Sve Flikke 
(Kristine Kujah Thorpe) tells the 
story of Rakel, a free spirited 
23-year-old, who one day to  
her surprise discovers she is 
six months pregnant following  
a one-night stand. Her current 
boyfriend is OK with this kind of 
unexpected news, but Rakel is 
definitely not ready to have a 
baby… 

The premise is familiar and 
recalls films like JUNO, but 
Flikke’s imaginative direction

 

also introduces an animated 
character called NINJABABY, 
who jumps out of Rakel’s note-
book making comments about 
her predicament.  

An engaging film with a strong 
central performance worth 
catching! 

 

The Maltese  
Falcon 

Time for celebration - John 
Huston’s timeless debut feature 
is back in cinemas just in time 
to coincide with its 80th anniver-
sary.  

A ground-breaking feature 
adapted by Daniel Hammett’s 
novel-one of the first of the film 
noir genre which introduced  
private investigator Sam Spade 
superbly played by Humphrey 
Bogart.  

The action opens in Spade’s 
San Francisco office where a 
femme fatale enters the scene 
(Mary Astor). She is distraught 
and concerned about the fate   
of her sister but as soon as 
Spade’s agrees to take her case 
his partner gets murdered…  

A labyrinthine plot with won-
derful character actors including 
Sydney Greenstreet and Peter 
Lorre both impatient to lay      
their hands on the unreachable      
Maltese Falcon. A must!  

 

Frightfest (PT3) 
 

Yet more delights from this 
year’s Festival. 

 
THE RETALIATORS: One of 

the Festival’s highlights is this 

compelling revenge story of      
an honourable pastor (Michael 
Lombard), whose life is shattered 
after his beloved teenage 
daughter is brutally murdered 
by a violent criminal. His search 
for truth leads him to a spiral of 
unspeakable acts… 

Samuel Gonzalez Jr. and 
Bridget Smith direct this satis-
fying thriller perfectly complimen-
ted by terrific rock sounds and 
extreme horror.  

A cross between DEATH 
WISH and THE TEXAS CHAIN-
SAW MASSACRE that delivers! 

 
SOUND OF VIOLENCE:       

An assured directorial debut 
from writer/director Alex Noyce, 
who tells the story of Alexis 
(Jasmin Savoy Brown), a formerly 
deaf girl now on a killing spree 
following her family’s brutal 
murder. 

 A watchable slasher movie - 
probably the horror flipside to 
the recent SOUND OF METAL 
- with a sympathetic heroine, an 
artist in fact who gets inspira-
tion in composing her music by 
killing.  

 
KING KNIGHT: A likable  

dark comedy about a modern-
day coven of witches in a      
small California community  
with Matthew Gray Gubler and  
Angela as Thorn and Willow. 
They are the priest and pries-
tess in this silly but fun journey 
of self-discovery.  

It is written and directed with 
lots of energy and imagination 
by Richard Bates Jr.  

 
SLAPFACE: A dark psycho-

logical drama about a boy 
called Lucas (August Maturo), 
who lives with his older brother 
Tom (Mike Manning) following 
their mother’s death. Lucas is  
a lonely boy who creates a       
relationship with a monster 
from the woods… 

It is an intriguing film by writer 
/director Jeremiah Kipp, but sadly 
it loses its momentum towards 
the end. 
 

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

George Savvides 

All adults like to be         
(deliberately) silly some-
times. Be that with      

children, pets, family, friends 
or when at work listening to 
inane management speak in 
laboriously long meetings. 
Only problem with the latter is 
you have to be surreptitiously 
silly for fear of getting caught. 
Mischief Theatre’s Groan Ups 
(Yvonne Arnaud Theatre) is 
the latest in their mischievous 
repertoire which includes The 
Play That Goes Wrong, Magic 
Goes Wrong and Peter Pan 
Goes Wrong, all of which are 
enormous fun. The common 
denominator being they go 
wrong and descend into chaotic 
slapstick and farce. Groan Ups 
doesn’t go wrong and it marks 
a shift in style and emphasis 
which is to their credit.  

It opens with the cast of five 
behaving like six-year-olds do 
when let loose talking very 
sillily about their weekend.       
It’s hit and miss, moments of 
great hilarity, especially when 
unloading revelations that would 
make their parents squirm, but 
also periods of unfunny silliness 
that made me squirm. I could 
have skipped that lesson before 
the bell rang. We then move to 
their difficult teen years and 
suddenly it feels as though  
we have joined a different   
production as Mischief become 
melancholic, poignant even. It 
is undoubtedly amusing but 
now they are dealing with deep 
existential questions such as, 
do we choose who we become…
Is the story of our lives already 
written…do we ever really grow 
up? All very philosophical and 
meaningful. 

I suddenly realised I was no 
longer laughing and instead 
caring about the fate of each 
of the individuals and thinking 
how difficult parenting really is, 
not being one myself. Part of 
me was disappointed at this 
change of course but another 
part was pleased that I didn’t 
have to force any more laughter 
at silly antics. Silly isn’t always 
funny. In fact it can be anything 
from embarrassing to tragic. For 
the last ten minutes I switched 
off my pseudo philosophical 
thinking and relaxed back into 
the reflective fun with the          
realisation that I have certainly 
not grown up but am definitely 
a groan up and a silly billy. If 
you’re one too go and enjoy 
this serious silliness.  

Meanwhile Gracia Erinoglu 
is lost in the dark…. 

David McVicar’s tenth revival 
of The Magic Flute (Royal 
Opera House) was a strangely 
tenebrous experience. Accept-
ing that it is a fairy tale of  
darkness, light, and finding 

your way in the world this was 
an intense experience where 
Dracula meets Hansel and 
Gretel, with humour playing 
second fiddle. As it opens up 
woodland urchins walk through 
the theatre with golden globes 
of light as though they had      
escaped from the poor house 
and we are met with an       
enormous snake (puppet) that 
is threatening the life of Tamino. 
Enter three mysterious ladies 
who slay the monster.    
Melodramatic and strongly      
visual, the real strength of this 
production. 

There are also a couple of 
outstanding performances. 
Huw Montague Rendall's bird-
catcher Pagageno is charming 
and endearing and he lights up 
the stage. His comedic timing 
is spot on. Similarly Salome 
Jicia’s Pamina is delicate in 
demeanour with a beautifully 
sweet warm voice and her 
scenes with Rendall are amus-
ing, hypnotic and romantic. 
The set can at times feel        
almost claustrophobic, dark and 
sombre and you are glad for 
the scenes where there is the 
moon the stars and the beau-
tiful cherry tree. A mixed bag 
which will delight and frustrate 
in equal measure. 

Finally, Athasha Lyonnais 
appreciates quality writing… 

Is God Is (Royal Court), 
Aleshea Harris' award-winning 
2018 revenge tale about two 
women seeking justice and 
taking control of their own 
narratives has finally made it 
to the West End, no doubt held 
up a little by Covid. A remark-
ably powerful text, Harris' eerie 
dialogue and confrontational 
subject matter is entertainingly 
staged by director Ola Ince with 
great intensity and profundity 
but is badly let down by poor 
American accents and generally 
inconsistent performances.  

It is graphic yet humorous 
and the writing is an incredible 
blend that has been compared 
to Tarantino and Martin     
McDonagh. I prefer to see her 
as an exciting addition to the 
theatre scene and will follow 
her career closely. She writes 
with great freedom and expres-
sion and a willingness to take 
on hard core subject matters. 
And to be fair to this produc-
tion it did receive a standing 
ovation. 

 
Groan Ups -  

www.yvonne-arnaud.co.uk 
(and on tour) 

 
The Magic Flute - 

www.roh.org.uk 
 

Is God Is –  
www.royalcourttheatre.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Seriously silly 
 



 26      | Thursday 23 September 2021

Prepare yourself for the 
coming winter months! 
With chilly weather around 

the corner, and lots of colds and 
viruses that go with it, it is time 
to check in and make sure your 
immunity is in good order and 
ready to beat the bugs. What 
does that mean? It means you 
need to get your body ready to 
fight off any infections. 

The immune system protects 
your body from outside invaders 
like bacteria, viruses, fungi and 
toxins (chemicals produced by 
microbes). It is made up of differ-
ent organs, cells and proteins 
that work together to defend the 
body against infection.  

The immune system keeps a 
record of every germ (microbe) 
it has ever defeated so it can 
recognise it and destroy the     
microbe quickly if it enters the 
body again. These are then your 
built antibodies. 

Any abnormalities of the               
immune system can lead to allergic 

diseases, immunodeficiency and 
auto immune disorder. 

The body has the innate        
immune system, which we you 
are born with.  

Parts of the immune system 
include blood cells, antibodies, 
lymphatic system, spleen, bone 
marrow and thymus. 

The white blood cells are     
the main players in the immune 
system. They are made in the 
bone marrow and are part of the 
lymphatic system. The white 
blood cells move through blood 
and tissue around the body, 
looking for the foreign invaders 
of  microbes, viruses, parasites, 
fungi and when they find them, 
they launch an attack. The white 
blood cells include lymphocytes 
such as B cells, T cells and many 
other types of immune cells. 

Antibodies help the body fight 
the microbes or toxins that are 
produced - this is done by recog-
nising substances called antigens 
on the surface of the microbes 

or in the chemicals they produce, 
this then marks the microbe       
or toxins as being foreign. The  
antibodies then mark the anti-
gens for destruction. Of course 
sometimes the invaders are so 
complex and intense, medical 
assistance is used.  

So what can you do naturally 
to help build your immune         
system? There are certain life 
style adjustments that can assist 
in building the immunity system. 

 
Reduce sugar intake 

Sugar is known to slow down 
the immune system, so it is best 
avoided, especially during the 
winter season. Studies found that 
within one hour of eating 100g 
of sugar, even like that of natural 
sugars such as honey, immune 
defences slow down and white 
blood cells lose ability to send 
off bacteria and viruses. 

 
Drink in moderation 

Alcohol changes the way the 

immune system behaves, and 
can alter the ability to fight off 
things like the flu. If you do drink, 
try and make sure you limit it and 
balance those drinking occasions 
with alcohol free days. 

 
Include Vitamin D  

If Vitamin D is low, an impor-
tant part of the immune system 
doesn't work as efficiently, 
especially against viruses of the 
respiratory system like colds and 
flu. It is known as the sunshine 
vitamin, as it is obtained from 
the sunshine; however, in the 
winter, when there is little or no 
exposure to the sun in the UK, 
make sure you eat Vitamin D 
rich foods like oily fish, and   
consider taking a supplement, 

especially if oily fish is not       
included in your diet.  

 
Include Vitamin A 

Vitamin A is vital for immunity 
as it helps repair mucus        
membranes, the barrier against        
viruses. Immune cells require it 
to function. Include vitamin A      
in your eating from sources of 
eggs, cheese, milk and liver. 
 
Immunity boosters 

Include eating oats that           
reduce cholesterol, mushrooms 
that are rich in polysaccharides 
for triggering that immune          
response, as well as lots of      
citrus fruits, berries, red bell 
peppers, garlic, ginger, spinach 
and yoghurt. 

Reduce Stress 
Stress is an immune suppres-

sor; of course we can't always 
avoid what's thrown at us in life, 
but we change and control our 
attitude and approach of how to 
deal with problematic issues. 
Relax and rest to recharge as 
much as possible, in order to 
think clearly and rationally deal 
with life's challenges. Be mindful 
and live in the moment, balance 
and live in positive thought for 
harmonious living. 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Build up your immunity

Cooking with Loulla Astin 
Revithospanakorizo

Re v i t h o s p a n a k o r i z o  
(Rice with Chickpeas 
and Spinach) is such a 

simple dish, but yet delicious, 
healthy and easy to make - and 
the kids will love it too!  

Chickpeas are high in             
vitamins, minerals, fiber and 
protein. These characteristics 
are responsible for most of their 
health benefits, which range 
from weight management to 
blood sugar control. 

Spinach is a superfood. It is 
loaded with tons of nutrients in 
a low-calorie package.  

Dark, leafy greens like        
spinach are important for skin, 
hair, and bone health. They also 
provide protein, iron, vitamins, 
and minerals. 

Revithospanakorizo is a nice 
accompaniment to meat, fish  
or feta cheese.  

I like to eat it with a dollop of 
Greek yoghurt too! 

 
Ingredients: 

 
1/2 cup olive oil 
1 small onion, finely chopped 
1 leek, white only, thinly 

sliced 
2 cloves garlic chopped  
1 large tomato, chopped  
Approx 480g baby spinach 

leaves 
1x400g can chickpeas, drain 

(left with 240g) 
175g/6oz basmati rice 

Salt and pepper  
1/2 tsp ground cumin 
A little chilli flakes or paprika  
175ml/6floz vegetable or 

chicken stock 
Juice of ½ a lemon 
4 tbsp chopped dill 
 

Method: 
 
Heat olive oil in a large sauce-

pan, sauté onion and leek until 
soft, add garlic and chopped  
tomato and cook for few minutes 
until tomato is soft.  

Toss the baby spinach leaves 
and cook until wilted, then mix 
drained rice and chickpeas, 
season with salt pepper, cumin 

and chilli. 
Pour the warm stock (you 

don’t need a lot, spinach brings 
a lot of water out), add the 
lemon juice and mix well.  

When it comes to the boil, 
cover with a lid and simmer       
on a very low heat for 25       
minutes. 

Remove from the heat and 
cover lid with a clean tea towel. 
When ready to eat, fluff it up 
with a fork.  
Καλή όρεξη!  
Bon Appetite! 
 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966

Sainsbury’s, the UK’s second largest         
supermarket chain, will be stocking two 
of Tims Dairy’s big pot (450g) Greek style 

bio-live yogurts – Greek style Vanilla and Greek 
style Blackcurrant – in regional branches from 
8th September this year. 

The two skus will launch into 72 stores in       
the south-east region including Bedfordshire,        
Buckinghamshire, Berkshire, Hampshire, Hert-
fordshire, Kent, Surrey, Oxfordshire and East & 
West Sussex. 

Like Sainsbury’s, Tims Dairy started as a family 

business in central London – in Warren Street 
– in 1949. They pride themselves on their Greek 
heritage and being British made, using only fresh 
British milk from West Country family farms. 

Tims focus on uncompromising product       
quality and creamy taste and texture. Their ‘proper’ 
Greek style yogurts are:- 

- Bio-live made with live active cultures and 
fresh British milk in support of UK farmers 

- In NEW 100% recycled PET pots which are 
also 100% recyclable 

- Natural ingredients 
- New reduced levels of added sugar 
- Gut friendly 
- Inspired by a Greek family recipe 
- Wholesome goodness from their Dairy in the 

heart of the Chiltern Hills 
Tims Dairy rebranded their Greek style range 

during the challenges of the pandemic, in 2020, 
with a modern fresh and happy new look and feel, 
including a focus on the Tims Dairy ‘daisy’ logo 
and lovely fruit images.  

“We’re delighted to be launching into selected 
Sainsbury’s,” says Managing Director Chris 
Timotheou.  

“Over the years we have received many          
consumer pleas for us to be listed in Sainsbury’s 
and we hope this will be the beginning of a 
branded partnership and growth with a retailer 
of quality and heritage too.”

Tims Dairy launch two Greek style 
bio-live yogurts into Sainsbury’s
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Fixtures  
Friday 24/09/2021 
FA Vase 
Second Qualifying Round 
New Salamis v Takeley 
19.45pm Haringey Borough, White Hart Lane, London N17 7PJ 
Cypriot Football League 
Doxa v Ethnikos Achna 
Saturday 25/09/2021 
Premier League 
Chelsea v Manchester City 12.30pm 
Manchester United v Aston Villa 15.00pm 
Everton v Norwich City 15.00pm 
Leeds United v West Ham United 15.00pm 
Leicester City v Burnley 15.00pm 
Watford v Newcastle United 15.00pm 
Brentford v Liverpool 17.30pm 
League 2  
Leyton Orient v Mansfield 15.00pm 
National League 
Barnet v Weymouth 15.00pm  Hive, Camrose Ave,HA8 6AG 

Isthmian League 
Haringey Borough v East Thurrock 15.00pm Haringey Borough, 
White Hart Lane, London N17 7PJ 
Combined Counties League 
St Panteleimon v Holyport 15.00pm Enfield Town FC, Donkey 
Lane, Enfield, EN1 3PL 
Cypriot Football League 
Aris v Anorthosis 
Sunday 26/09/2021 
Southampton v Wolves 14.00pm 
Arsenal v Tottenham Hotspur 16.30pm 
KOPA League 
Olympia v Panathinaikos 10.15 am Whittington Park, Holloway 
road, London, N19 4RS 
LFA Sunday Trophy 
First Round 
Komi Kebir v London Ravens 10.00am Southgate School, Sussex 
Way, Barnet EN4 0BL 
SAHA X1 v Apoel 10.30am, Ashburton Playing Fields,0 89-93 
Woodmere Ave, Croydon CR0 7PL 

Woolwich 90 v Omonia 12.30pm Hall Place, Bourne Road, Bexley, 
DA5 1PQ 
Brook Athletic v Pantel 10.30am Ford SportsClub 1G3 8HG 
LFA Junior Cup 
First Round 
Nissi v FC Elevens 12.00pm Enfield Playing Fields Astro, Great 
Cambridge Road, Enfield EN1 3SD 
Cypriot Football League 
AEL v Apollon 
Omonia v Pafos  
Monday 27/09/2021 
Premier League 
Crystal Palace v Brighton 20.00pm 
Cypriot Football League 
AEK v Oympiakos Nicosia 
APOEL v PAEEK 
Tuesday 28th September 2021 
Isthmian League 
Haringey Borough v Potters Bar 19.45pm Haringey Borough, White 
Hart Lane, London N17 7P 

Support New Salamis for the  
FA Vase this Friday night

New Salamis have a big 
game this Friday night 
when they play Takeley 

in the Second Qualifying Round 
of the FA Vase at 19.45pm on 
Friday 24 September at Haringey 
Borough Stadium, White Hart 
Lane, London N17 7PJ. 

New Salamis beat Hackney 
Wick in the last round, and now 
they are playing Essex Senior 
League team Takeley. The final 
of this prestigious game will be 
played at Wembley Stadium in 
May. 

Four wins on the trot including 
one in the FA Vase for the new 
manager of New Salamis,   
Richard Georgiou, lifting them 
to 5th place in the Spartan South 
Midlands League. 

It was a difficult game against 
Ardley but the reds got off to a 
good start when Ryan Herval had 
a blaster of a shot saved by the 
opposing goalkeeper. 

A goal came eventually in the 
30th minute when George Luta-
yaa passed to Charlie Georgiou, 
who laid the ball to his right for 

Arti Krasniqi to hammer the ball 
into the corner of the net. 

Just before the half time break 
the New Salamis player Luke 
Foster was pulled down and 
penalty awarded to New Salamis 
and the Ardley keeper did well 
to stop Charlie Georgiou from 
scoring. 

Deniz Mehmet scored pushing 
in from the left and firing home 
to make it 2-0. Ardley reduced the 
score to 2-1 in the late stages.  

It’s a big one on Friday - lets 
support them.

KOPA League kicks off

The KOPA League kicked 
off on Sunday with a 
League of eight teams.  

Two much improved teams, 
Olympia versus Apoel, kicked   
off with a goal extravanganza. 
Apoel’s Vas started the ball       
rolling when he blasted the ball 
against the post. It wasn’t long 
before the first goal came when 
George Yianni put Alfie Bartram 
through to score for Olympia. 

Apoel equalised ten minutes 
later when Danny Coolridge 
scored with a header from a  
Andrew Chambi throw in. 

Olympia regained their lead 

with a great individual goal     
from Sam Badass, who picked 
up the ball from the halfway line, 
dribbled past three players, was 
tackled, recovered the ball to 
place the ball into the Apoel goal.  

Harrison Georgiou made it 3-
2 just before halftime with a long 
distance shot. 

Quarter of an hour into the 
second half a ball was put 
through to Olympia’s Yemi who 
pounced on it to blast it into the 
back of the net to make it 4-2. 
Minutes later, Yemi was there to 
score again to increase Olympia’s 
score to 5-2. 

There was a late flurry from 
Apoel when Alex Roussis headed 
the ball against the bar followed 
by Jack scoring, ending the game 
5-3 to Olympia. 

In the other games, Pantel 
beat Nissi; their goals coming 
from a Chris Spyrou hat trick and 
Mustafa Mohamed. Omonia beat 
Komi Kebir 1-0 with lone goal 
scored by Harry Pilippou from a 
free kick. Panathinaikos beat 
Omonia Youth 6-1; their goals  
coming from Richard Ennin 3 
and Andrew Yiasoumi 3,    
Andreas Kyprianou scored the 
goal for Omonia Youth.

Action from Komi Kebir v Omonia

Action from Olympia v Apoel
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Three defeats on the 
trot for Apoel 

Top of the table Apollon 
won their second game of 
the season beating Apoel 

2-1. Its the third defeat on the 
trot for Apoel and they really 
needm as a matter of urgency, 
to improve as they are bottom 
of the table yet again. 

Apoel took the lead as early as 
the second minute but only held 
it for six minutes when Apollon 
ewualised through Jradi and 
took the lead in the added time 
of the first half through Souza. 

Much improved Olympiakos 
held AEL to a 1-1 draw at home. 
The goals came from Edgar 
Salli and Santos. 

The newcomers to the first  
division newly promoted PAEEK 
and Aris held each other to a 0-0 

draw. 
Pafos held out to a 1-1 draw 

with second placed AEK both 
goals coming with a spell of five 
minutes Trikovski scoring in      
the 52nd minute for AEK and 
Dragomir equalising in the 57th 
minute for Pafos. 

Omonia struggled to beat 
Doxa 2-1; they were losing 1-0 
when Avto scored in the 72nd 
minute for Doxa and Omonia 
came back to score in added 
time one a penalty through Duris 
and Lecjacks. 

After losing to Doxa in their last 
game Anorthosis bounced back 
to beat Ethnikos 2-1 their goals 
coming from Artymatas and Chris-
todoulopoulos and Doxa reduced 
the score with an own goal.

New Salamis Youth

Premier League

Newcastle United and 
Leeds United fought out 
a 1-1 draw in an enter-

taining Premier League clash at 
St James’ Park on Friday and 
the result did neither side any 
favours as it stretched their     
winless starts to five games.  

Leeds dominated possession 
and missed a string of chances 
after Raphinha fired them ahead 
in the 13th minute before Allan 
Saint-Maximin levelled with a 
fine individual effort on the stroke 
of halftime. 

Liverpool had a 3-0 win over 
Crystal Palace on Saturday, 
while champions Manchester 
City were held to a goalless draw 
at home to Southampton. 

Arsenal picked up their second 
straight win with a 1-0 victory at 
Burnley, while promoted Brent-
ford posted an impressive 2-0 win 
at Wolverhampton Wanderers. 

Everton’s unbeaten start to the 
season came to an abrupt end as 
they crashed to a 3-0 defeat at 
Aston Villa. 

Liverpool had been well on 
top against Patrick Vieira’s       
Palace but struggled to turn 
their dominance into goals until 
Mane turned the ball in from 
close range just before halftime 
for his 100th goal for the club. 

His strike followed a shocking 
miss by Portugal international 
Diogo Jota, who blazed over the 
bar from two yards out. 

Salah added a second to kill 
off the contest on 78 minutes as 
Virgil van Dijk flicked on a corner 
and the forward supplied a neat 
finish. But there was still time 
for Keita to add a magnificent 
third when he volleyed into the 
net from the edge of the box as 
the clock ticked into injury-time. 

City were held to a frustrating 
goalless draw by Southampton 
at the Etihad Stadium. 

 Rafa Benitez’s side were given 
a reality check as they conceded 
three times in 10 minutes after 
the break at Villa Park. 

Matty Cash thumped in the 
opener in the 66th minute — his 
first goal for the club — before 
Lucas Digne’s own goal from a 
corner and substitute Leon      
Bailey’s fierce drive. 

Martin Odegaard’s 30th-minute 

curling free kick earned Arsenal 
back-to-back wins although they 
also had some help from VAR as 
they hung on for the three points 
at Turf Moor. 

Brentford claimed their first 
away victory in the Premier 
League with a 2-0 win at Wolves, 
despite going down to 10 men 
midway through the second half. 
Ivan Toney scored and grabbed 
an assist in a busy first half in 
which he also had two goals 
disallowed. But the visitors were 
forced to defend for the last half 
hour when Shandon Baptiste 
was sent off for a second yellow 
card. 

Chelsea’s dominant second-
half performance was rewarded 
with goals for Thiago Silva, N’Golo 
Kante and Antonio Rudiger in  
a comfortable 3-0 victory at  
London rivals Tottenham Hotspur 
that sent them joint top of the 
Premier League on Sunday. 

Chelsea manager Thomas 
Tuchel’s decision to replace 
Mason Mount with Kante at half-
time proved a masterstroke as 
the French midfielder helped the 
visitors seize control and ease to 
a victory that sent out an ominous 
warning in the title race.  

Thiago’s header gave Chelsea 
the lead in the 49th minute and 
when Kante’s deflected shot 
crept past Spurs keeper Hugo 
Lloris shortly after there was no 
way back for the deflated hosts. 

Rudiger’s late strike was 
enough to give Chelsea an iden-
tical record to Liverpool with the 
two sides on 13 points from five 
games, both having scored 12 
goals and conceded one. 

David de Gea saves stoppage-
time Mark Noble penalty after 
Luke Shaw handball; Jesse Lin-
gard scores 89th-minute winner 
on return to West Ham after 
Cristiano Ronaldo cancels out 
Said Benrahma opener; victory 
lifts Man Utd joint-top of Premier 
League 

Brighton beat Leicester 
through disputed Neal Maupay 
penalty and Danny Welbeck 
header; Jamie Vardy hits back on 
250th Premier League appear-
ance for Foxes but VAR rules 
out Ademola Lookman and      
Wilfred Ndidi goals for offside.

Action from Liverpool versus Crystal Palace

Ex-England striker 
Jimmy Greaves has 
sadly passed away 

Jimmy Greaves, one of 
England’s most prolific 
strikers, has died at the 

age of 81, Premier League club 
Tottenham Hotspur said on 
Sunday. 

Greaves, who suffered a 
stroke six years ago, started his 
career with Chelsea and scored 
124 league goals for the London 
club between 1957 and 1961. 

He is Tottenham’s record goal 
scorer with 266 goals, having 
played for them from 1961-1970. 
His 37 league goals in the 1962-
63 season remains a club record. 

Greaves scored 44 goals in 57 
internationals, making him the 
country’s fourth-highest scorer 
behind Wayne Rooney, Bobby 
Charlton and Gary Lineker. 

Greaves played in England’s 
three group games at the 1966 
World Cup before getting injured 
and he was replaced in the team 

by Geoff Hurst who scored a 
hat-trick in the 4-2 final win over 
West Germany at Wembley. 

Greaves missed out on a win-
ner’s medal because they were 
only awarded to the 11 players 
who played in the final, although 
he did receive one in 2009. 

Tottenham said in a statement 
that Greaves, who also had a 
short spell with Italian club AC 
Milan, died at his home in the 
early hours of Sunday morning. 

Greaves scored for Tottenham 
in the 1962 FA Cup final as they 
retained the trophy and he netted 
twice in the European Cup 
Winners’ Cup final victory in 1963. 
He won another FA Cup with Spurs 
in 1967. 

Greaves’ record of 357 goals 
in the English top flight remains 
unsurpassed fifty years since  
he retired as a professional in 
1971. 

New Salamis Youth are on the right track in their 
first season in the Watford Friendly League

5 – 2 win for New Salamis Youth U16 Whites

4 – 4 Draw for New Salamis Youth  U16 Reds

Barnet have parted with  
manager Harry Kewell

The Club will now begin the 
process of recruiting a replace-
ment and will provide an update 
once this has been completed. 

They thank Harry and wish him 
every success going forwards.

Greek Super League

PAS Giannina and Volos 
are the unlikely leaders of 
the Super League after 

two rounds of games.  
After beating PAOK, the Ioan-

nina team defeated Panathinaikos 
too, again with a 1-0 score, on 
Saturday to double its victories. 
At its home game against the 
Greens on Saturday PAS scored 
with less than five minutes on the 
clock through Michael Gardawski, 
with Panathinaikos offering no 
response. 

Volos beat Apollon Smyrnis 3-1 
on the road on Sunday, and is 
also on six points from two games. 

The match of the weekend 
took place in Crete, as AEK blew 
a three-goal lead to draw 3-3 
with host OFI on Saturday. 

AEK led up to the 78th minute 
with goals from Sergio Araujo, 

Steven Zuber and Karim Ansari-
fard, while being left with 10 men 
from the 36th, but Sergio Neira’s 
brace and Praxitelis Vouros’ 
equalizer in injury time salvaged 
an unlikely point for the Iraklio 
club.  

Champion Olympiakos won 
2-1 at Lamia to join AEK on four 
points, having Pape Cisse and 
Andreas Bouchalakis on the 
scoresheet. Tasos Karamanos 
pulled one back for Lamia. 

Cup holder PAOK took its first 
points with a 1-0 win at Asteras 
Tripolis through an Adelino      
Vieirinha penalty kick. 

Panetolikos triumphed 2-1 at 
Atromitos, while Ionikos scored 
its first win in the Super League 
in 14 years after its long absence 
from the top flight, beating visit-
ing Aris 1-0 on Friday.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Αντώνιος Δημητρίου 
(από Λιβάδια, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Στέλλα Σαμπούρου  
(από Άγιο Παύλο, Λευκωσία, Κύπρος)    

 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνομε το θάνατον του  
αγαπημένου μας πατέρα και αδελφού Μιχάλη  

Σοφοκλέους Ρουσβέλτ ο οποίος απεβίωσε την Κυριακή 29 
Αυγούστου 2021, σε ηλικία 81 ετών.  

Αφήνει πίσω τους γιούς του  Andy και Λεωνίδα,  
τα αδέλφια του Πέτρο, Μαρίνα, Andy και Αντώνη,  

πολλούς συγγενείς και φίλους. Ο μακαρίτης Μιχάλης  
γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 25 Φεβρουαρίου 1940 και  

μετακόμισε στο Λονδίνο το 1955.  Θα λείψει πολύ από όλους 
όσους τον γνώριζαν. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Τετάρτη 29  
Σεπτεμβρίου 2021 στην εκκλησία της Παναγιάς στο Wood 

Green, N22 8LB στη 1μμ και η ταφή στο κοιμητήριο του New 
Southgate N11 1JJ. H Παρηγοριά θα δοθεί επίσης στο  

κοιμητήριο. Αντί για λουλούδια ένα κουτί δωρεών θα βρίσκεται 
στην εκκλησία την ημέρα της κηδείας. 

It is with great sadness that we announce the death of our 
beloved father and brother Michalis Sophocleous Rousvelt 
who passed away on Sunday August 29, 2021, at the age  
of 81. He leaves behind his sons Andy and Leonidas, his 

brothers Petros, Marina, Andy and Antonis, many relatives 
and friends. Michalis was born in Larnaca on February 25, 

1940 and moved to London in 1955. He will be missed by all 
family and friends. The funeral will be held on Wednesday  

September 29 at St Mary’s Church, Wood Green  
N22 8LB at 1pm and the burial at the New Southgate  
Cemetery N11 1JJ. The wake will also be given at the  

cemetery. Instead of flowers a donation box will be in the 
church on the day of the funeral.

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Antonios Demetriou  
(from Livadia, Cyprus)  

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Stella Shambouros 
(from Ayios Pavlos, Nicosia, Cyprus)  

 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Μιχάλη Σοφοκλέους Ρουσβέλτ  

(από Λάρνακα, Κύπρος) 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Michalis Sophocleous Rousvelt  
(from Larnaka, Cyprus)  

It is with great sadness that we announce the passing of a 
wonderful man, Antonios Demetriou on Wednesday 8th  

September 2021, at the age of 80.  He was known to many  
as a kind, humble man and never lost his sense of humour. 
He leaves behind his devoted wife, sons, grand children, 

daughter-in-law and many family and friends.  
The funeral service will take place on 1st October 2021,  
at 10.30am, at St Demetrious Church Logan Rd N9 0LP.  

He will be laid to rest at Edmonton Cemetery N9 9HP.  
A wake will take place after the burial at St Demetrious 

Church. Flowers can be sent to Demetrious English Funeral 
Directors. Donations for the Alzheimer’s Society will be  

preferred, and a donations box will be available on the day. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο ενός υπέροχου 
ανθρώπου, του Αντώνιου Δημητρίου την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 

2021, σε ηλικία 80 ετών. Ήταν γνωστός σε πολλούς ως ένας  
ευγενικός και ταπεινός άνθρωπος ο οποίος δεν έχασε ποτέ το 
χιούμορ του. Αφήνει πίσω την αφοσιωμένη σε αυτόν γυναίκα 
του, τους γιους του, τα παιδιά του, τις νύφες του και πολλούς 
συγγενείς και φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 1η 

Οκτωβρίου 2021, στις 10.30πμ, στην εκκλησία του 
 Αγίου Δημητρίου Logan Rd N9 0LP. Η ταφή του θα γίνει στο 
κοιμητήριο του Edmonton Cemetery N9 9HP και η παρηγοριά 
θα δοθεί μετά την ταφή στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. 
Λουλούδια μπορούν να σταλθούν στα γραφεία κηδειών του  

Demetrious & English. Θα προτιμηθούν οι δωρεές για το 
Alzheimer’s Society και θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί δωρεών 

την ημέρα της κηδείας. 18.02.1941 – 08.09.2021 

07.06.1930 – 08.09.2021

It is with great sadness that we announce the passing 
of Stella Shambouros, who leaves a legacy of  

incredible love, strength and humility.  
She leaves behind her children Marios Shambouros, 
Eliada Thoukidides, grandchildren Kiki Thoukidides, 

Stelios Thoukidides and Rebecca Schramm,  
great grandchildren, Evan, Leo and Stella Schramm  

& Artie and Oscar Thoukidides. 
The funeral will take place on Wednesday 29th  

September 2021, at 12.30pm, at St Katherines Church, 
Friern Barnet Ln, London N20 0NL and the burial  

at 2.30pm, at Edmonton Cemetery, Church St, London 
N9 9HP. The wake will take place at the church at 4pm. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Στέλλας 
Σαμπούρου, η οποία αφήνει μια κληρονομιά απίστευτης 
αγάπης, δύναμης και ταπεινότητας. Αφήνει πίσω τα παιδιά 
της Μάριο Σαμπούρου, Ηλιάνα Θουκυδίδη, εγγόνια Κική 
Θουκυδίδη, Στέλιο Θουκυδίδη και Ρεβέκκα Σκραμ,  
δισέγγονα, Ιβάν, Λίο και Στέλλα Σκραμ & Άρτι και  

Όσκαρ Θουκυδίδη. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 29  
Σεπτεμβρίου 2021, στις 12.30μμ, στην εκκλησία της Αγίας 
Αικατερίνης, Friern Barnet Ln, London N20 0NL και η ταφή 
στις 2.30μμ στο κοιμητήριο του Edmonton, Church St,  
London N9 9HP. Η παρηγοριά θα δοθεί στην εκκλησία  

στις 4μμ το απόγευμα. 



Σεβαστό Ιερατείο, συμπατριώτισσες, συμπα-
τριώτες, συντρόφισσες, σύντροφοι.  
 
Κηδεύτηκε την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 
η λαϊκή μας αγωνίστρια, η αγαπημένη μας 
συντρόφισσα Μαρίτσα Τσούπρα, που  
απεβίωσε στις 3.09.21 σε ηλικία 94 χρονών, 
αφήνοντας πίσω τα παιδιά της Ντέσμοντ, Φωτεινή και 
Θεογνωσία, γαμπρούς Fenton και  Dewi, εγγόνια 
Sara, Liza, Harley, Maritsa, Χριστόφορο, δισέγγονους 
Ρόμπερτ και Κάλβιν, αδελφό της Σταύρο, συγγενείς 
και φίλους και ολόκληρο το λαϊκό κίνημα. Ο θάνατος 
της συντρόφισσας Μαρίτσα αφήνει ένα δυσαναπλή-
ρωτο κενό στην προοδευτική παροικία μας.             
  
Με μεγάλη λύπη, απευθύνουμε από μέρους του 
ΑΚΕΛ τούτο τον ύστατο χαιρετισμό σε μια άξια  
θυγατέρα της Κύπρου. Σε μια από τους βετεράνους 
μας, την  οποία η ΚΕ, αναγνωρίζοντας την 50χρονη 
γόνιμη προσφορά της στους αγώνες και τις ανιδιοτε-
λείς υπηρεσίες της στο κίνημα της Αριστεράς,  
την βράβευσε με τον πιο υψηλό της έπαινο,  
το μετάλλιο των 80 χρόνων του Κόμματος.  
 
Στις δεκαετίες ’50, ’60 και ’70 για τις Κύπριες  
γυναίκες-συζύγους δεν ήταν καθόλου εύκολο να  
εργάζεσαι και ταυτόχρονα να συντηρείς σπίτι και να  
διαπαιδαγωγείς παιδιά, ήταν όλες τους ηρωίδες, γι’ αυτό και σε εκδήλωση για την Κύπρια 
μετανάστρια που διοργάνωσε η Ένωση Κυπρίων Αγγλίας, η Μαρίτσα βραβεύθηκε με  
ειδική πλακέτα από τον τότε Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τέως Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αείμνηστο σύντροφο Δημήτρη Χριστόφια. 
 
Ακόμη μια φορά θα θέλαμε, σαν ΑΚΕΛ, να εκφράσουμε  προς την οικογένεια της συν. 
Μαρίτσας τα ειλικρινή και βαθιά μας συλλυπητήρια, αποδεικνύοντας έτσι τη μεγάλη μας 
εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη για τη συμμετοχή της στους αγώνες του Παραρτήματος 
και γενικότερα της παροικίας μας.   
  
Η αείμνηστη Μαρίτσα καταγόταν από την κατεχόμενη Ζώδια, Μόρφου. Γεννήθηκε στις 
10 Οκτωβρίου 1926. Σε ηλικία 18 χρονών το 1945 έρχεται στο Λονδίνο με ένα όνειρο να 
δουλέψει για μια 5ετια και να επιστρέψει πίσω στην Κύπρο. Οι  καιροί ήταν πολύ δύσκο-
λοι μετά από την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, χρόνια δίσεκτα δεν ήταν  
καθόλου εύκολα, από την μια η γλώσσα από την άλλη η δουλειά, όμως με αισιοδοξία η 
Μαρίτσα  μπαίνει στον αγώνα και σιγά – σιγά  ευημερεί και ταυτόχρονα αναμειγνύεται 
με τους προοδευτικούς παροικιακούς οργανισμούς, περιλαμβανομένου και του  
Παραρτήματος των κυπριακών κομμουνιστικών ομάδων, αγωνιζόμενη πάντοτε για  
κοινωνική δικαιοσύνη  στην κυπριακή κοινότητα. Πρωτοστάτησε με άλλους συντρόφους 
στην δημιουργία ελληνικών σχολείων, κυπριακών  κοινοτικών κέντρων, του Συνδέσμου  
Κυπρίων Γυναικών του οποίου υπήρξε και πρόεδρος. Σαν ακτιβίστρια έλαβε μέρος σε 

πολλές διαδηλώσεις για την Κύπρο, την Ελλάδα και όχι μόνο.  
Διαδηλώσεις, αγώνες για την  ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δικαιοσύνη.   
Γνώρισε και παντρεύτηκε τον Κώστα Μιχαήλ και απέκτησαν δυο 
γιους, τον Ντέσμοντ και Έντμοντ. Δυστυχώς όμως η μοίρα δεν  
άργησε να κτυπήσει  και το 1954 έτσι ξαφνικά χάνει τον σύζυγόν της. 
Όμως δεν τα βάζει κάτω, αντιμετωπίζει την κατάσταση με αυτοπεποί-
θηση και ρεαλισμό, εργάζεται σκληρά και κάνει όποια κόσμια δουλειά 
βρει. Βλέπεται, έχει να μεγαλώσει δύο παιδιά 6 και 4χρονών.  
Παρόλο που τα πράγματα ήταν δύσκολα ποτέ δεν σταμάτησε να  
προσφέρει και στα κοινά της παροικίας. Και είναι μέσον του  
Παραρτήματος το 1964 που γνωρίζει και παντρεύεται τον Τάκη  
Τσούπρα, στέλεχος της Αριστεράς και πολύ ενεργό μέλος της παροι-
κίας. Μαζί αποκτούν δύο κόρες την Φωτεινή και την Θεογνωσία και 
για περίπου 12 χρόνια η  οικογένεια ζει μίαν ευτυχισμένη ζωή με τα 
τέσσερα παιδιά της. Όμως η κακή τύχη δεν άρχισε να ξανακτυπήσει. 
Το 1977 χάνει και τον δεύτερο της σύζυγο Τάκη Τσούπρα σε οδικό 
δυστύχημα. Δεύτερη τραγωδία και λες πόσα να τραβήξει αυτή  
η γυναίκα.  
 
Όμως ακόμα μια φορά δεν χάνει το ηθικό της. Ανασκουμπώνεται και 

μπαίνει ξανά στην βιοπάλη με αποφασιστικότητα. Κάνει πάλι  
διάφορες δουλειές  και πετυχαίνει και δίνει και μια σωστή  
διαπαιδαγώγηση  στα παιδιά της χωρίς να κάνει εκπτώσεις 
στις κοινωνικές και παροικιακές της υποχρεώσεις.  
Λαμβάνει μέρος σε συνεδριάσεις οργανισμών που είναι 
μέλος, δίνει το παρόν της σε εκδηλώσεις που διοργανώνει 

η Εθνική  Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου για την Κύπρο, 
διοργανώ- νει εκδρομές, βοηθά εθελοντικά στα Φεστιβάλ Κρασιού της  
 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ  και γενικά εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στο ακέραιο. 
Η κακή της μοίρα όπως της είχε επιφυλάξει ακόμα μια οδύνη.  
Το 2017 χάνει τον γιο της Έντμοντ. Μεγάλο πλήγμα για αυτή που πραγματικά την λύ-
γισε. 
Μετά από αυτό το μεγάλο κακό  δεν ήταν ο ίδιος άνθρωπος και λόγω της υγείας της και 
της προχωρημένης ηλικίας της αναγκάστηκε να μείνει στο σπίτι, αλλά ουδέποτε ξεχνούσε 
τις υποσχέσεις της. Μας τηλεφωνούσε να πάμε να πάρουμε το έρανο για το ΑΚΕΛ και 
την συνδρομή της. 
Παρόλα αυτά όμως κατάφερε στα 93 της, δηλαδή πέρσι, όταν προσβλήθηκε από  
κορωνοϊό  να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και να επιβιώσει. Σημαντικό γεγονός  
το οποίο  μεταδόθηκε και από τα βρετανικά ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
Είναι πολλά που μπορώ να πω για την συντρόφισσα Μαρίτσα.  
Ήταν μια ηρωίδα που έβαζε πάντοτε μπροστά το εμείς και όχι το εγώ.  
Αγαπητή Μαρίτσα, με τον τρόπο που αντιμετώπισες τις φουρτούνες της ζωής και με τους 
αγώνες σου για ένα καλύτερο κόσμο άφησες ανεξίτηλη σφραγίδα. 
 
Αιωνία σου η μνήμη, αγαπητή και αξέχαστη μας Μαρίτσα 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει
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Κηδεύτηκε την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στο  

       Barnet η Μαρίτσα Τσούπρα, μία αφανής ηρωίδα του Λαϊκού  Κινήματος που πρόσφερε τόσα πολλά στην  

        Παροικία μας.  Επικήδειους εκφωνήσαν εκ μέρος του ΑΚΕΛ ο  Πάμπος Χαραλάμπος, εκ μέρος του Συνδέσμου 

Κυπρίων Γυναικών των Κυπριακών Κοινοτικών Κέντρων  η Σούζη Κωνσταντινίδη και εκ μέρος της οικογένειάς της,  

ο γιος της Ντέσμοντ, η κόρη της Θεογνωσία και η εγγονή της Harley. 

Μαρίτσα Τσούπρα
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